
 

 

 

 

PÖYTÄKIRJA 
 

KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS  

Aika:   22.10.2022 klo 12:00-14:53 

Paikka:  Kuivaniemen Nuorisoseuran talo 

 

 

1. § Avaus, hoitokunnan puheenjohtaja Olli Dahl 
 Kokouksen aluksi Leppäkoski Group Oy:n edustajat esittelivät yhtiön ja   
 kehittämishankkeen. Käytiin keskustelu hankkeesta, jonka jälkeen yhtiön edustajat 
 poistuivat kokouksesta. Varsinainen kokous aloitettiin klo 13:15. 
 

2. § Kokouksen puheenjohtajan valitseminen 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Kehus. 

 

3. § Kokouksen sihteerin valitseminen 

 Kokouksen sihteeriksi valittiin Seppo Miettunen 

 

4. § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Vääräkangas ja Antti Soini, jotka toimivat samalla 
 ääntenlaskijoina. 

 

5. § Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 

 Olli Dahl näytti ääniluettelon valkokankaalla ja se käytiin läpi osallistujittain.  
 Kokouksessa läsnä 27 henkilöä, joista äänioikeutettuja 23 ja heillä käytettävissään 
 33 191 ääntä.  

 Tarkastettiin Tapio Kehuksen pyynnöstä hänen äänimääränsä. Ääntenlaskija löysi 
 virheen valtakirjan äänimäärän kirjauksesta. Havaittu virhe korjattiin. Ääniluettelo 
 vahvistettiin yksimielisesti. 

 

6. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokouskutsut olleet 14 pv. ennen kokousta Iisanomat-lehdessä, Rantapohja-lehdessä, 
 ilmoitustaululla, osakaskunnan nettisivuilla sekä välitetty osakaskunnan intranetin 
 kautta osakkaille. Todettiin kokous yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

7. § Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

 Kokouksen työjärjestys vahvistettiin. 

 

 

 



 

 

 

8. § Päätetään yhteistyösopimuksen tekemisestä Leppäkoski Group Oy:n kanssa 
 tuulivoiman kehittämisestä. 
  
 Hoitokunnan päätösesitys: 
 1 Yhteistyösopimus ja tuulivoima-alue hyväksytään osakaskunnan esittämälle  
 merialueelle. 

 2 Hoitokunta valtuutetaan neuvottelemaan yhteistyösopimuksen ehdot ja 
 allekirjoittamaan sopimuksen mahdollisimman hyvin ehdoin 

 3 Mikäli tuulivoiman kehityshanke etenee vuoteen 2030 mennessä, hoitokunta tekee 
 merialueen vuokrauksesta sopimuksen mahdollisimman hyvillä ehdoilla tulevan 
 tuulivoimatoimijan kanssa. 

 Kohdassa 1. Hannu Peurasaari esitti asian hylkäämistä ja sitä kannatti Tapio Kehus. 
 Suoritettiin äänestys, jossa hoitokunnan esitys (JAA) sai 26 440 ääntä, Hannu 
 Peurasaaren esitys (EI) sai 6 198 ääntä, tyhjiä 553 ääntä. Päätökseksi tuli hoitokunnan 
 esitys. 

 Kohdassa 2. Mika Vannas esitti asian hylkäämistä ja sitä kannatti Timo Hannuksela. 
 Suoritettiin äänestys, jossa hoitokunnan esitys (JAA) sai 26 993 ääntä ja Vannaksen 
 esitys (EI) sai 6 002 ääntä, tyhjiä 196 ääntä. Päätökseksi tuli hoitokunnan esitys. 

 Kohdassa 3 Matti Paaso teki muutosesityksen päätökseen ”Mikäli tuulivoiman 
 kehityshanke etenee vuoteen 2030 mennessä, hoitokunta tekee merialueen 
 vuokrauksesta esityksen mahdollisimman hyvillä ehdoilla tulevan tuulivoimatoimijan 
 kanssa” esitystä kannatti Tapio Kehus, Markku Heiskari ja Kari Parkkila. Kokous 
 hyväksyi muutoksen yksimielisesti. 

9. § Muut asiat 

 Muita asioita ei ollut 

 

10. § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 
 Pöytäkirja nähtävillä Kuivaniemi-talolla ja kotisivuilla 31.10. lähtien 14 vrk ajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. § Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:53 

 

 

 Puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

 

 

 Reijo Kehus     Seppo Miettunen 

 

 

 

 

 Pöytäkirjan tarkastajat 

 

 

 

 

 Esko Vääräkangas    Antti Soini    
 


