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KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA
,

95100 Kuivaniemi

TOIMINTAKERTOMUS 2019

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.
Osakaskunnalle kuuluu kalavesien hoito ja kalastonhoitotehtävät vesialueillaan.
Osakaskunnalla on kotisivut ja Facebook-sivut.

2. TOIMINNAN KEHITTYMINEN JA TULOKSELLISUUS
Osakaskunnan toiminta on kehittynyt hallinnon osalta joiltakin osin vuoden 2019 aikana.
Arkistoja on saatu yksityiskodeista Kuivaniemi-talon kirjaston yhteydessä olevaan
arkistotilaan, jolloin ne ovat aina kulloisenkin hoitokunnan käytettävissä. Arkistokaappeja
arkistotilaan hankittiin viisi kappaletta ja kaksi niistä on osakaskunnan käytössä. Kolme
kaappia on lahjoitettu muille paikallisille yhteisöille käytettäväksi. Osakaskunnan arkisto
on toiminut käsiarkistona, eikä sitä ole arkistoitu päätearkistoinnin sääntöjen mukaisesti.
Kysyntää osakkaiden taholta arkiston käytölle ei ollut tilivuoden aikana.
Hoitokunta siirsi kirjanpidon ulkopuoliselle tilitoimistolle syksyllä 2019. Tilitoimisto on
tehnyt kirjanpidon ja tilinpäätöksen koko kalenterivuodelta 2019. Edellisellä tilikaudella
sihteeri-rahastonhoitajaksi valittu toimi sihteerinä 26.6.19 saakka ja tilinkäyttöoikeudet
olivat hänellä 1.7.2019 saakka. Tämän jälkeen tilinkäyttöoikeudet ovat olleet
puheenjohtajalla. Sihteeri- rahastonhoitajaksi hoitokunta ei valinnut ketään. Kehitettävää
on vielä sihteeritoiminnassa, koska toisen vuosipuoliskon aikana puheenjohtaja on
toiminut pöytäkirjanpitäjänä, vaikka erillinen sihteeri olisi parempi ratkaisu. Sihteeriltä ovat
kuitenkin poistuneet kirjanpitotyöt aikaisempaan verrattuna. Hoitokunnan jäsenten
hallintoon liittyvien tehtävien vaihtuminen eri henkilöille on osoittautunut haasteelliseksi
tietojen saannin kannalta. Tilitoimiston käyttäminen kehittää tätä asiaa. Hoitokunnan
käytössä oleva oma tietokone olisi hyvä ratkaisu, koska sen voisi aina tietoineen antaa
uudelle hoitokunnalle. Tilinkäytön ja tilitietojen joustavan saannin turvaamiseksi
tilinkäyttöoikeudet olisi hyvä olla kahdella henkilöllä, joiden oikeudet tilien käyttöön
vaihtuisivat eriaikaisesti.
Osakaskunnalla on edelleen ollut vuokrattuna vesialueita ja rantoja
kalankasvatustoimintaan ja tuulimyllyille. Muutoksia näihin suhteisiin ei ole tullut tilivuoden
aikana. Näiden osalta vuokralaskutukset on tehty loppuvuodesta. Myös osakasten
kokouksessa pidetyn huutokaupan huudot on laskutettu.
Kalastuksen valvontaa ei ole saatu kehitettyä toimivaksi. Tämän toiminnan
tuloksellisuuden kannalta olisi tärkeää saada käyttöön laajemman alueen yhteistyö.
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3. TALOUDELLINEN TILANNE
Osakaskunnan taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden
2019 aikana. Kuivajoen kutupaikkojen kunnostamishankkeeseen tarvittiin hankkeen
toteutuksen aikana 31625,60 € osakaskunnan rahaa, mutta loppuvuodesta niihin saatiin
ELY-keskuksen 90 prosenttinen hanketuki, joten osakaskunnan osuudeksi jäi 3162,56.
Kaakkuriniemen satamaan on edelleen varattuna 40 000 euroa, mutta sataman
rakentaminen ei toteutunut vielä vuoden 2019 aikana. Osakaskunta on osakas Kiinteistö
Oy Vatungin Pookissa 10 932,22 euron osuudella.

4. HOITOKUNTA 2019
Osakaskunnan hoitokunta koostuu kuudesta jäsenestä, joista kolme on aina vuorovuosin
erovuorossa eli yhden jäsenen kausi kestää kaksi vuotta. Jäsenet valitaan sääntöjen
mukaan huhtikuun loppuun mennessä pidettävässä osakasten kokouksessa. Tällöin
hoitokunta vaihtuu aina kesken tilikauden ja tilikaudesta vastaavat osaltaan vuoden
aikana hoitokunnassa toimineet.
Vuoden 2019 osakasten kokouksessa 27. huhtikuuta jatkavia jäseniä (varajäsen suluissa)
olivat Olli Dahl (Jaakko Ellilä), Seppo Miettunen (Raimo Ollikainen) ja Mauri Juopperi
(Kyösti Ollikainen). Erovuorossa olivat hoitokunnan jäsenet Tapio Kehus (Markku
Heiskari), Antti Karén (Ilkka Kaarre) ja Esko Vääräkangas (Tauno Kivelä). Erovuoroisten
jäsenten tilalle (varajäsenineen) hoitokuntaan tulivat valituksi Paula Juopperi (Teemu
Väätäjä), Tapio Kehus (Antti Leppäjärvi) ja Tauno Kivelä (Antti Karén). 27.6. päätökset
tulivat täytäntöönpanokelpoisiksi ja uusi hoitokunta piti järjestäytymiskokouksen.

Hoitokunnan jäsenet ja varajäsenet vuonna 2019 ja heidän toiminta-aikansa:
Olli Dahl, puheenjohtaja
1.1.- 26.6.2019 (jäi pois)
Paula Juopperi, puheenjohtaja
27.6.- 31.12.2019
Seppo Miettunen jäsen, sihteeri-rahastonhoitaja
1.1.- 6.5./9.9.2019 (jäi
pois)
Mauri Juopperi, jäsen
1.1.- 31.12.2019
Tapio Kehus, jäsen, varapuheenjohtaja 27.6.19 alkaen
1.1.- 31.12.2019
Esko Vääräkangas, jäsen, varapuheenjohtaja
1.1.- 26.6.2019
Tauno Kivelä, jäsen
27.6.- 31.12.2019
Jaakko Ellilä, varajäsen

Markku Heiskari, varajäsen
Tauno Kivelä, varajäsen
Ilkka Kaarre, varajäsen

Raimo Ollikainen, varajäsen

Antti Karén, varajäsen
Teemu Väätäjä, varajäsen
Antti Leppäjärvi, varajäsen

1.1.-

31.12.2019 toimien
hoitokunnassa
27.6.-31.12.2019 Olli
Dahlin tilalla
1.1.- 26.6.2019
1.1.- 26.6.2019
1.1.- 26.6.2019 toimien
hoitokunnassa Antti
Karénin tilalla
1.1.- 31.12.2019 toimien
hoitokunnassa
10.9.-31.12.2019 Seppo
Miettusen tilalla
27.6.- 31.12.2019
27.6.- 31.12.2019
27.6.- 31.12.2019
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5. KOKOUKSET
Varsinainen osakasten kokous pidettiin 27.4.2019. Hoitokunnan fyysisiä kokouksia on
pidetty yhteensä neljä vuoden 2019 aikana ja 27.6. uusi hoitokunta piti
järjestäytymiskokouksen. Lisäksi 27.6. toimintansa aloittanut hoitokunta on pitänyt kuusi
sähköpostikokousta.

6. TOIMINTA
Kuivaniemen Osakaskunta toimi hankkeen Kuivajoen kutualueiden kunnostaminen, vaihe
1 - hankkeen hakijana ja hallinnoijana. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla hoitokunta haki
rahoitusta hankkeeseen ELY-keskukseslta ja sai päätöksen toukokuussa. Toisella
vuosipuoliskolla, pääosin elokuussa, hanke toteutettiin kunnostamalla seuraavat kosket:
Suukoski, Kehuksenkoski, Ailionkoski, Saarukainen-Länkikoski ja Pirttikoski. Syksyllä
tehtiin hankkeesta yhteenveto ja maksatushakemus KEHA-keskukselle. Kustannukset
hyväksyttiin tukikelpoisiksi ja joulukuussa saatiin 90 %:n tuki hankkeelle.
Merialueen kiinteät pyyntipaikat ja nahkiaisten pyyntipaikat myytiin osakasten kokouksen
yhteydessä huutokaupalla 27.4. Nahkiaisen pyynnin rajoitusta jatkettiin valtakunnallisesta
rajoituksesta poiketen siten, että pyynnin sai aloittaa vasta 1.9. Kuivaniemen
Osakaskunnan pyydysmerkit ja vieheluvat olivat myynnissä verkkokaupassa
www.kalakortti.com, jonne pääsee myös Kuivaniemen Osakaskunnan kotisivuilta
kohdasta ’kalastusluvat’, josta löytyvät myös ohjeet pyydysmerkintöihin.
Heinäkuun alussa hoitokunta korjasi Kaikkolanrannan satama-alueella 2017 ruoppausten
vaurioittamaa rantaa kiveyttämällä ja kunnostamalla aluetta poistaen pintamaita ja
kasvillisuutta.
Pankinnokan kesäkuntoon saattamiseksi pidettiin talkoot kesän alussa ja Osuuspankin
kesäduuni- kampanjan turvin saatiin kesätyöntekijä Ville Väätäjä, joka osallistui
Pankinnokan ympäristötöiden hoitoon ja tekemällä maalaustöitä.
Kesällä 2019 on istutettu Kuivajokeen 30 000 lohenpoikasta.
Kuivajokisuun väylä viitoitettiin kesän ajaksi. Viitoituksen toteutti Keijo Suihko
ostopalveluna.
Krassinletossa eli Rassissa on osakaskunnalla kalastajakämppä. Saaressa on kesällä
talkootöinä valettu grillipohja, kämpän kattoa on korjattu ja savustuspönttöä sekä
ruokailupöytä ja penkit on laitettu. Kämpän katon uusiminen jäi seuraavalle vuodelle.
Hoitokunta valitsi Kaikkolanrannan sataman kehittämiseksi Tapio Kehuksen kokoamaan
töryhmän ja vetämään sitä. Työryhmässä ovat Tapion lisäksi toimineet Teemu Väätäjä,
Antti Karén ja Jarmo Tuunainen.
Kaikkolanrannan satamassa Kuivajokivaressa lähellä Pankinnokkaa on Osakaskunnan
rakentama veneenlaskuluiska ja pienet aallonmurtajat. Joulukuussa hoitokunta laittoi
vireille rahoitushakemuksen Oulun Seudun Leaderille sataman kehittämiseksi.
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.
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Osakaskunta myi osakasten kokouksen päätöksellä yhden kiiteistön kohdalta
vesijättömaata liitettäväksi tilaan.
Pankinnokan yksityistie on liitetty Heikinmatti-Kaikkola yksityistiehen rekisterinpitäjän
päätöksellä 5.12.2019 (MML). Myös veneenlaskupaikalle menevä tie on HeikinmattiKaikkola yksityistien tiekunnan hoidossa. Päätös pohjautuu Heikinmatti-Kaikkolan
tiekunnan kokoukseen 2019, jossa osakaskunnan edustajia oli mukana.
Teemu Väätäjä osallistui kunnostusyhdyshenkilöiden syyspäiville syyskuussa
Taivalkoskella.
Osakaskunta maksoi sankarihaudoille jouluksi laitettavat kynttilät edellisten vuosien
tapaan.

