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KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA

, 95100 Kuivaniemi

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2020

1. JOHDANTO

Kuivaniemen Osakaskunta on siihen kuuluvien osakastilojen yhteisten alueiden 
hoitaja. Osakastiloja on yhteensä yli 600. Alueet käsittävät etelärajaltaan Myllykankaan 
alueen Liikalanperästä kaikki rannikon vesialueet aina Simon kunnan rajalle saakka. 
Lisäksi Osakaskunnan vesialueet ulottuvat Kuivajokea pitkin Näsiönkoskelle, jonka 
jälkeen on muiden hallitsemia vesialueita ja Osakaskunnan vesialuetta on taas Hyryn 
kylän kohdalla. Lisäksi on muita pienempiä vesialueita. Osakaskunnalle kuuluu kalavesien 
hoito ja kalastonhoitotehtävät vesialueillaan. Osakaskunnalla on kotisivut ja Facebook-
sivut.

2. TOIMINNAN KEHITTYMINEN JA TULOKSELLISUUS

Vuosi 2020 alkoi normaalisti ja huhtikuun sääntömääräistä varsinaista kokousta jo 
valmisteltiin pidettäväksi, mutta sitten tuli maailmanlaajuinen pandemia ja 
koronarajoitukset. Hoitokunta ilmoitti osakkaille sääntöjen määräämän 
ilmoittelumenettelyn mukaan, että kokous siirretään. Samalla peruuntui kokouksen 
yhteydessä pidettävä kiinteiden kalastuspaikkojen huutokauppa ja täytyi alkaa selvitellä 
vaihtoehtoisia toimintamahdollisuuksia. Päädyttiin tarjoamaan aiemmin huutaneille 
paikkaa edellisen vuoden hinnalla, koska viime aikoina paikat on huudettu ilman kilpailua 
ja korotuksia lähtöhinnalla. Vapautuneet ja vapaat paikat menivät sitten muiden 
halukkaiden lunastettavaksi.
  
Myös hoitokunnan fyysiset kokoukset jäivät tauolle ja yleensä asioiden hoitaminen 
hankaloitui, kun kohtaamiset toisten ihmisten kanssa olivat rajoitettuja ja erilaiset 
toimipaikat olivat suljettuina. Toimintaa on kuitenkin jonkin verran ollut ja joitakin 
suunniteltuja asioita on toteutettu.

Vuosikokous pidettiin marraskuun 7. päivänä ja sitä jouduttiin jatkamaan vielä 21.11.2020. 
Arkiston järjestämistä ei toteutettu vuoden aikana. Kirjastotilojen käyttö on ollut rajallista. 
Arkistoon tutustumisista ei tullut pyyntöjä. Tilitoimiston palvelut ovat toimineet hyvin. 

Puheenjohtaja on toiminut pöytäkirjanpitäjänä hoitokunnan kokouksissa. Marraskuussa 
pidettyyn varsinaiseen kokoukseen ostettiin sihteeripalvelu ostopalveluna.

Osakaskunnalla on edelleen ollut vuokrattuna vesialueita ja rantoja 
kalankasvatustoimintaan ja tuulimyllyille. Lisäksi metsästysseuroille on vuokrattu alueita 
metsästysoikeutta varten. Näiden osalta vuokralaskutukset on tehty loppuvuodesta. 
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3. TALOUDELLINEN TILANNE

Osakaskunnan toimintavuoden tulos on +20703,61 euroa voitollinen, johtuen 
Maanmittauslaitoksen kautta haettujen osakaskunnan vesijättömaiden lunastuksista. 
Edellisten tilikausien tappio on -47 872,42 euroa, mutta taloudellinen tilanne on hyvä. 
Kalojen istutukset saatiin ELY:n rahoituksella ja Krassinleton kalamajan korjaukseen 
saatiin 500 euron avustus. Väylämerkinnöistä Kuivajokisuulle ja Pankinnokan 
virkistysalueen hoidon kustannuksista on hyvin selvitty. Puita on saatu kodalle 
lahjoituksena ja tehty myös talkootyönä. Kaakkuriniemen satamaan on edelleen varattuna 
40 000 euroa, mutta sataman rakentaminen ei toteutunut vielä vuoden 2020 aikana. 
Osakaskunta on osakas Kiinteistö Oy Vatungin Pookissa 10 932,22 euron osuudella. 

4. HOITOKUNTA 2020

Osakaskunnan hoitokunta koostuu kuudesta jäsenestä, joista kolme on aina vuorovuosin 
erovuorossa. Jäsenet valitaan sääntöjen mukaan huhtikuun loppuun mennessä 
pidettävässä varsinaisessa kokouksessa.  Vuoden 2020 varsinainen kokous pidettiin 
vasta marraskuussa ja pitkään kestänyt kokous keskeytettiin ja sitä jatkettiin kahden 
viikon päästä 21.11., jolloin valittiin uudet hoitokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.

Jatkavia jäseniä (varajäsen suluissa) olivat Paula Juopperi (Teemu Väätäjä), Tapio Kehus 
(Antti Leppäjärvi) ja Tauno Kivelä (Antti Karén). 

Erovuorossa olivat aiemmin eronneiden hoitokunnan jäsenten varajäsenet Jaakko Ellilä ja 
Raimo Ollikainen sekä varsinaisena jäsenenä toiminut Mauri Juopperi (Kyösti Ollikainen). 

Valittiin kolme uutta varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet seuraavasti: Antti Karén (Kari 
Parkkila), Raimo Ollikainen (Mauri Juopperi) ja Hannu Hietala (Matti Paaso). 

Koska jatkavan jäsenen Tauno Kivelän varajäsen Antti Karén valittiin varsinaiseksi 
jäseneksi valittiin uudeksi varajäseneksi Kivelälle Juho Juopperi.

60 pv:n kanneajasta johtuen hoitokunnan kausi jatkui kalenterivuoden loppuun ja vielä 
seuraavan vuoden tammikuulle.

Hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet vuonna 2020 ja heidän toiminta-aikansa:

Paula Juopperi,  puheenjohtaja 1.1. - 31.12.2020
Tapio Kehus, jäsen, varapuheenjohtaja 1.1. - 31.12.2020
Tauno Kivelä, jäsen 1.1. - 31.12.2020
Mauri Juopperi, jäsen 1.1. - 31.12.2020
Jaakko Ellilä, varajäsen 1.1. - 31.12.2020 toimien 

hoitokunnasta  eronneen 
jäsenen tilalla.

Raimo Ollikainen, varajäsen 1.1. - 31.12.2020 toimien 
hoitokunnasta  eronneen 
jäsenen tilalla.

Antti Karén, varajäsen 1.1. - 31.12.2020 
Teemu Väätäjä, varajäsen 1.1. - 31.12.2020
Antti Leppäjärvi, varajäsen 1.1. - 31.12.2020
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5. KOKOUKSET

Varsinainen osakasten kokous pidettiin 7. ja 21.11.2020. Hoitokunnan fyysisiä kokouksia 
on pidetty yhteensä kahdeksan vuoden 2020 aikana. Lisäksi on pidetty kaksi 
sähköpostikokousta ja asioita on hoidettu paljon sähköpostitse, joista kokouspöytäkirjojen 
yhteyteen on tulostettuna 8 päätöstä/asian käsittelyä.

6. TOIMINTA

Merialueen kiinteät pyyntipaikat ja nahkiaisten pyyntipaikat myytiin tarjoamalla paikkoja 
aiemmin huutaneille samalla hinnalla. Vapautuneita ja vapaita paikkoja oli mahdollista 
kysyä ja lunastaa ottamalla yhteyttä annettuun yhteystietoon. 

Osakaskunnan pyydysmerkit ja vieheluvat olivat myynnissä verkkokaupassa 
www.kalakortti.com, jonne pääsee myös Kuivaniemen Osakaskunnan kotisivuilta 
kohdasta ’kalastusluvat’, josta löytyvät myös ohjeet pyydysmerkintöihin.

Maaliskuun lopulla Pankinnokan metsikössä aloitettu raivaustyö metsäkoneella 
keskeytettiin hoitokunnan toimesta tarkoituksena selvittää, että mihin sopimukseen asia 
perustuu, koska nykyisellä hoitokunnalla ei ollut tarkempaa tietoa toimenpiteestä. 
Osoittautui, että asia on ollut edellisen hoitokunnan aikana esillä siten, että risukot on ollut 
sovittu raivattavan talkoilla ja että ne viedään polttolaitokselle ja  että muutama puu 
joudutaan ehkä kaatamaan metsäkoneen tieltä, mutta puista ei ollut muuta mainintaa. 
Toimijan saama tieto tehtävän periaatteista ei ollut hoitokunnan käsittelyn mukainen. 
Pankinnokan metsikkö on yleiskaavassa MY-aluetta (maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, 
jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Hoitokunta päätyi siihen, että selvitetään 
mahdollisuudet saada maisemasuunitteluapua ennen raivaustöitä

Pankinnokan kesäkuntoon saattamiseksi pidettiin talkoot kesän alussa ja alueella oli 
reipas joukko ja työkoneita apuna rantaa siistimässä. Antti Karen karhi hiekkarannan 
järvikortealueen sen kasvun hillitsemiseksi. Osuuspankin kesäduuni- kampanjan turvin 
saatiin kesätyöntekijä Jimi Ylitalo, jonka työpanoksesta tehtiin yhteistyösopimus Kuivajoen 
Pohjoispuolen metsästysseuran kanssa. Jimi Ylitalo teki Pankinnokalla ympäristötöitä ja 
Kaikkolan satamarannassa kontin maalausta. Sateinen kesä haittasi ulkotöiden tekemistä 
ja suunnitellut työtunnit toteutuivat vain osittain. Hoitokunnan jäsenet Raimo Ollikainen ja 
Tauno Kivelä ovat myös vuoden aikana korjanneet rikkoutunutta leikkitelinettä ja Tauno 
Kivelä uusi kodan arinan sekä ilkivallan jäljiltä pukukoppien kaikki ikkunat. Pankinnokan 
talvikuntoon laitto tapahtui myös Raimon ja Taunon toimesta. Pankinnaokalle on saatu 
lahjoituksena polttopuita. Mauri Kaakkuriniemi on tehnyt klapikoneella  Tapio Kehuksen 
hankkimista rangoista pikkupuita.

Pankinnokalla oli harvainen kunnia saada alueelle Karoliina Niemelän & Pirjo Lempeän 
taideteos Art Ii Biennaalin puitteissa. Alku-niminen taidetoeos oli iso keraaminen paikan 
päällä poltettu muna, joka sitten kesän loppupuolella rikkoutui.

Toukokuun 19. päivänä  istutettiin Kuivajokeen siianpoikasia 217 000 kappaletta ELY:n 
kautta saadulla rahoituksella. Vastakuoriutuneet poikaset hankittiin Iiläisen Team Kalan 
hautomolta.

Kuivajokisuun väylä viitoitettiin kesän ajaksi. Viitoituksen toteutti Keijo Suihko 
ostopalveluna raportoiden samalla myös väylänhoidon tarpeista.

Osakaskunnan ylläpitämää yleisessä käytössä olevaa kalastajakämppää Krassinletossa 
eli Rassissa kunnostettiin kesän aikana laittamalla kämppään uusi katto. Korjaus tehtiin 
talkoilla. Tapio Kehus toimi hankkeen vetäjänä. Katon kunnostukseen osallistuivat Tapion 

http://www.kalakortti.com
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lisäki Aimo Rousu ja Kauko Huttula. Kalamajat saarilla ovat rakennettua kulttuuriperintöä 
ja Rassin kalastajakämpän katon korjaukseen anottiin ja saatiin Valto Pernun Säätiöltä 
500 euroa avustusta, mikä kattoi osan materiaalihankinnoista. 

Kaikkolanrannan satamatyöryhmä jatkoi sataman kehittämissuunnitelmia. Aiemmin 
jätettyä Leader-rahoitushakemusta aina pyydettäessä täydennettin ja stama-altaan 
kuivakaivuuta varten haettiin ja saatiin myös ruoppauslupa. Rahoituksen saamisen 
edellytys olisi kuitenkin ollut osakasten kokouksen päätös hakea rahoitusta. Tätä ei ollut 
mahdollisuutta saada ajoissa, koska kokousta jouduttiin siirtämään. Kaikki hakemukset, 
joilla ei ollut tarvittavia päätöksiä ja valmiuksia toteutukseen oli parasta perua, koska 
ohjelmakausi oli päättymässä. Niin myös Kaikkolan sataman hanke peruttiin. Haketta voi 
hakea uudelleen uutena hankkeena.

Kesäksi hoitokunta antoi luvan Mia ja Kalevi Ohenojalle laiduntaa lampaita 
Tiironkarinniemessä osakaskunnan määrätyillä karttaan piirretyillä vesijättöalueilla. 
Hoitokunta antoi myös luvan Timo Karjalaiselle poistaa uppopuita Kotalahden pohjasta. 

Osakaskunnan rannoilla olevia merenrannan uimapaikkoja on ollut Kaakkuriniemessä, 
Pankinnokalla ja Vatungissa. Pankinnokan uimaranta ja virkistysalue on ainoa, jota 
Kuivaniemen Osakaskunta on hoitanut. Vatungin uimarannan valvonnasta on huolehtinut 
Iin kunta ja Kaakkuriniemen uimaranta kotapaikkoineen ja satamarantoineen on ollut 
käyttäjien omaehtoisessa hoidossa, johon osakaskunta on pienimuotoisesti osallistunut. 

Maamittauslaitoksen kautta tehtiin vuoden aikana viisi vesijättömaan lunastusta. Yksi 
haettu lunastus on kesken ja se on mennyt maaoikeuden käsittelyyn. Hoitokunnan 
edustajat ovat osallistuneet kaikkiin maanmittaustoimituskokouksiin ja niihin on kutusuttu 
myös uskotut miehet.

Tapio Kehus osallistui Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton vuosikokoukseen 5.9.2020 
ja Paula Juopperi osallistui kahteen ja Tauno Kivelä yhteen Vatungin kehittämiseen 
liittyvään yhteistyöpalaveriin eri toimijoiden kanssa.

Yksi ilmoitus pienimuotoisesta ruoppauksesta on tullut Keijo Suihkolta ja loppuvuodesta 
hoitokunta antoi suostumuksen Pekka Tiitiselle Varvinkarin ruoppausta ja ELY-keskuksen 
rahoitushakemusta varten.

Raimo Ollikainen veti latuja moottorikelkallaan osakaskunnan latuhöylällä  pitkin 
osakaskunnan rantoja, joten osakkaat ja muutkin saivat nauttia meren avarista 
maisemista hiihtäessään laduilla.

Kalastuksen valvontaa on valmisteltu toteutettavaksi osakaskunnan ulkopuolelta tulevien 
valvojien toimesta.

Kunnan omistaman Vatungin huoltorakennuksen vuokraamisesta osakaskunnalle on 
neuvoteltu kunnan kanssa.

Osakaskunta maksoi sankarihaudoille jouluksi laitettavat kynttilät edellisten vuosien 
tapaan.

Kuivajoen Koskien kunnostushanke numero kaksi suoritettiin osakaskunnan alueella. 
Hanke rahoitettiin valtion rahoilla.


