
�  KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA, 95100 KUIVANIEMI

ESITYLISTA
Osakaskunnan varsinainen kokous 2020

Kokousaika Lauantai 7.11.2020 klo 12:00 alkaen
 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus klo 10:00 - 12:00

Kokouspaikka Kuivaniemen Nuorisoseuran talo, 95100 Kuivaniemi

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen

6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

7. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

8. Ajankohtaisia asioita
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n toiminnanjohtaja Vesa Rantanen ja kalatalousneuvoja 
Pasi Anttila esittäytyvät ja kertovat kalatalouteen ja kalavesien hoitoon liittyvistä ajankohtaisista 
asioista sekä kalastamiseen liittyvistä säännöistä.

9. Toimintakertomus 2019

10. Vuoden 2019 tilit ja toiminnantarkastajan lausunto

11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
tilivelvollisille

12.  Laitakarin Kala Oy:n vuokrasopimuksen jatkaminen
Laitakarin Kala Oy:n toimitusjohtaja Timo Karjalainen esittelee toiminnan jatkamisen suunnitelmia.

Hoitokunnan esitys: Vuokrasopimusta jatketaan ja neuvotellaan tarvittaessa mahdollisista 
muutoksista.



 

13. Vatungin veneilijöiden huoltorakennuksen vuokraaminen Iin kunnalta
Hoitokunnan esitys: Mikäli rakennus on vuokrattaivssa, esitetään, että osakaskunta ottaa 
rakennuksen pariksi vuodeksi vastuulleen, jolloin nähtäisiin mitkä ovat rakennuksen ylläpidon 
todelliset kustannukset. Tämä edistäisi rakennuksen käyttöä osana Vatungin matkailullista ja 
kalatalouteen liittyvää kehittämistä.

14. Kaikkolanrannan sataman kehittämiseen liittyvästä hankkeesta päättäminen
Hoitokunta on v. 2019 perustanut työryhmän suunnittelemaan sataman kehittämistä. Työryhmä 
päätyi esittämään, että nykyisen veneenlaskuluiskan viereen ruopataan allas kooltaan 20 m x 30 
m. Kustannusarvioksi esitettiin 25 000 , josta omarahoitusosuus olisi 50 %. Hankehakemus jätettiin 
Leaderille 4.12.2019. Hankkeelle on haettu ja saatu ruoppauslupa. Myös tarjoukset pitää pyytää 
kolmelta urakoitsijalta. Hanke on peruttu syyskuussa 2020, koska hankkeeseen ei ollut mahdollista 
saada osakasten kokouksen päätöstä tämän Leader-ohjelmakauden päätöksenteon aikataulun 
mukaan. Uusi ohjelmakausi alkaa 2021. Ohjelmakauden aikana voi tehdä uuden hakemuksen.

Hoitokunnan esitys: Osakaskunta hyväksyy Kaikkolanrannan sataman kehittämishankkeen ja 
päättää hakea Leader-rahoitusta hankkeelle uudella ohjelmakaudella. 

15.Osakaskunnan jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat:

15.1 Vesijättömaan ostotarjous/Peurasaari
Hoitokunnan esitys: Osakaskunta pyytää hakemaan lunastusta Maanmittauslaitokselta tai 
neuvottelemaan osakaskunnan kanssa alueen vuokraamisesta, jolloin hoitokunta valmistelee 
vuokrasopimuksen ja vuokraa vesijättöaluetta osakaskunnan ohjeistuksen mukaan.

15.2. Vesijättömaan ostotarjous/Vannas
Hoitokunnan esitys: Osakaskunta pyytää hakemaan lunastusta Maanmittauslaitokselta tai 
neuvottelemaan osakaskunnan kanssa alueen vuokraamisesta, jolloin hoitokunta valmistelee 
vuokrasopimuksen ja vuokraa vesijättöaluetta osakaskunnan ohjeistuksen mukaan.

15.3 Vesijättömaan osto- tai vuokraustarjous/Leppäjärvi
Hoitokunnan esitys: Osakaskunta pyytää hakemaan lunastusta Maanmittauslaitokselta tai 
neuvottelemaan osakaskunnan kanssa alueen vuokraamisesta, jolloin hoitokunta valmistelee 
vuokrasopimuksen ja vuokraa vesijättöaluetta osakaskunnan ohjeistuksen mukaan.

15.4 Vesijättömaan vuokrauspyyntö/Ohenoja
Hoitokunnan esitys: Hoitokunta valmistelee vuokrasopimuksen osakaskunnan ohjeiden 
mukaan ja vuokraa vesijättöaluetta.

15.5 Seppo Miettusen esitys
1) Edellisinä toimintavuosina kertyneet ylijäämät jaetaan osakastilojen kesken. Jaettavan 

rahasumman ulkopuolella ovat vuoden 2020 talousarvion mukaiset menot ja jo päätetyt 
hankkeet.

2) Jako tapahtuu 1.8.2020 osakastilojen omistuksen perusteella ja ylijäämä maksetaan 
1.11.2020 mennessä osakastilojen omistajille

Hoitokunnan esitys: Taseen 31.12.2019 mukaan edellisten tilikausien tappio on -41978,87 €  
ja tilikauden tappio on -5893,55 €. Päätetyt hankkeet ja talousarvion mukaiset menot 
huomioiden hoitokunta esittää, että mitään varoja ei päätetä jakaa. Kehittämishankkeiden 
toteuttamiseksi tarvitaan myös omaa rahaa ja varoja hankkeiden aikaiselle rahoitukselle.

15.6 Matti Paason esitys
1) Jaetaan rahat



2) Kaikkolanrannan veneenlaskupaikan eteläpuolella oleva mökkiläisen luvaton liittymä 
pitää siirrättää Pankinnokantielle, minne se kuuluukin. Osakaskunta ei ole antanut lupaa 
liittymän pitämiseen siinä missä se nyt on.

3) Kuivanjokisuun väylän kunnostusruoppausta tulee jatkaa.

Hoitokunnan esitys: 1) Rahoja ei jaeta. Osakaskunnan tehtävien hoitamiseksi tarvitaan 
rahavaroja ja maksuvalmiutta. 2) Tieasiaa on selvitelty, mutta rakennusluvan mukainen 
liittymäpaikka ei ole vielä selvinnyt 3) Ruoppauksen vaikuttavuutta tulee selvittää ennen 
uusia ruoppauksia.

15.7 Pekka Tiitisen esitys Varvinkarin länsipuolen vesiväylän avaamisesta
Varvinkarin länsipuolen jokihaara on maatunut, virtaama heikkenee, vedenlaatu huononee, 
virkistysarvot heikkenevät vapaa-ajan asuntojen edessä. Tarkoitus on avata vesiväylää 
Varvinkarin länsipuolelta ja läjittää ruoppausmassat maalle. Siirrettävät massat jäävät alle 
500m3. Kustannusarvio on maksimissaan 8000 € , johon esitetään, että osaskaskunta 
avustaisi hanketta 75 % toteutuneista kustannuksista.

Hoitokunnan esitys: Osakaskunta ei osallistu hankkeen kustannuksiin. Muiden vastaavien 
kohteiden tarve huomioitava.

16. Päätetään yhteisalueen varojen käytöstä
Voittoa ei ole syntynyt vuonna 2019.

17. Pyydysmaksuista päättäminen 
Hoitokunnan esitys:

Merialueen verkkomerkit max 8 kpl x4 = 32 €
Viehe- ja perholupa 15 €/kausi
Lippolupa 10 €/kausi
Ravustuslupa 4 €/kpl (vain paikkakuntalaisille rapuruton vuoksi)
Katiska 5 €/kausi

18. Kalastuksen järjestäminen
Vuoden 2020 kiinteät pyyntipaikat on hoitokunnan päätöksellä lakimiestä kuullen päätetty tarjota 
kullekin vuonna 2019 paikan huutaneelle. Jäljelle jääviä paikkoja on voinut lunastaa 50 €/paikka. 
Tilitoimisto on laskuttanut pyyntipaikat 2020 ja lisälunastuksista on sovittu erikseen. paikka. 
Kiinteisiin meripyyntipaikkoihin voi laittaa paikan vuokraaja myös muun pyydyksen kalastuslain ja 
-asetuksen mukaan.

19. Toimintasuunnitelma ja  talousarvio vuodelle 2020

20. Päätetään hoitokunnan palkkiot
Hoitokunnan esitys:  - puheenjohtaja 1000€/vuosi  

-  hoitokunnan jäsenten ja kokousedustajien kokouspalkkiot 50€/kokous 
-  kalastuksen valvonta 15€/h

- hoitokunta voi ottaa sihteerin (Osakaskunnan säännöt 14 §  
Osakaskunnalla voi olla sihteeri, toimitsija ja tämän henkilökohtainen varamies, rahastonhoitaja, valan 
tehneitä tai vastaavan vakuutuksen antaneita kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka hoitokunta 
ottaa toimiinsa ja vapauttaa tehtävistään. )

- Toiminnantarkastajien palkkio laskun mukaan ja matkakorvaukset valtion matkustussäännön 
mukaan. 

21. Hoitokunnan jäsenten vaali



22. Toiminnantarkastajan valinta

23. Kokousedustajien valinta

Hoitokunnan esitys: Hoitokunta valitsee kokousedustajat.

24. Kokousilmoitukset

Hoitokunnan esitys: Kokousilmoituksen julkaistaan seuraavissa lehdissä: Rantapohja ja IiSanomat 
ja lisäksi Kuivaniemen Asemakylän ilmoitustaululla ja osakaskunnan nettisivuilla.

25.  Pyydysten merkitseminen

Hoitokunnan esitys: Kalastuslain ja -asetuksen mukainen

26. Kalastuksen valvonta

Hoitokunta huolehtii kalastuksen valvonnasta ja pyrkii alueelliseen yhteistyöhön.

27. Rauhoitusalueet

Hoitokunnann esitys: kalastuslain ja -asetuksen mukainen. Rajoitukset nähtävillä kalastusrajoitus.fi 
-sivuilla

28 Kalastuslupien myynti

Hoitokunnan esitys: Nettipalvelussa www.kalakortti.com

29. Muut asiat

30 Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 16.11.2020 alkaen 30.11.2020 saakka 
Kuivaniemi-talolla.

31 Kokouksen päättäminen

http://kalastusrajoitus.fi
http://www.kalakortti.com

