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1 §. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Eva Maijala.
2 §. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3 §. Luistinkentän ja jalkapallokentän tilanne ja tarvittava kunnostus keväällä
Puheenjohtaja Niskanen ja hallituksen jäsen Maijala kävivät kunnassa keskustelemassa
14.12.2015. Palaveriin osallistuivat urheilualueiden hoitaja, kunnan puutarhuri ja heidän
esimiehensä kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka. Sovimme, että kunta kunnostaa
luistinkentän toukokuussa 2016 ja huolehtii jatkossakin jalkapallo- ja luistinkentän hoidosta.
Merkittiin tiedoksi.
4 §. Latupartiotoiminnan kustannukset ja päätös toteuttaa se myös helmi-maaliskuussa 2016
- Latupartiotoimintaan ehdotettu 600 € pitäisi riittää, moottorikelkan vuokra on 300 €
- Ehdotan, että latupartio toimita toteutetaan.
Latupartiotoiminta päätettiin toteuttaa mikäli kelit antavat myöten.
5 §. Mahdolliset avustusten hakemiset latupartio toimintaan (OUKA)
- Haemme avustusta myös Oulun kaupungilta, jolta saimme viime vuonna 500 €.
- Tämän vuoden osalta hakemukset voi jättää vasta huhtikuussa.
Päätettiin hakea avustusta Oulun kaupungilta huhtikuussa 2016.
6 §. Pyörätuolireitin tilanne ja mahdolliset avustukset. (Liitteessä esite)
- Hankeeseen lisätään kodalle hankittava nauhoittava valvontakamera kustannus n. 450-700€.
- Koitamme miettiä, ja tähän pyydänkin hallituksen jäseniltä apua, mille kaikille tahoille
voisimme avustushakemuksia esittää (invalidiyhdistys, raha-automaattiyhdistys, veikkaus
ym?).
- Liitteenä olevaa esitettä on tarkoitus käyttää apuna em. anomusten liitteenä ja
ulkopuolisten sponsoreiden hankinnan apuvälineenä.
- Pyydän hallituksen jäseniä miettimään ja esittämään, mihin yrityksiin voisimme ottaa
yhteyttä ja kosiskella heitä sponsoriksi hankkeelle. Toivon myös, jos teillä on suhteita
yrityksiin olisitte apuna siinä, että saisimme tapaamisen järjestymään. minä lupaan
puolestani hoitaa ”kerjäämisen” siis myyntityön.
- Ehdotan, että pyydämme yrityksiltä 1.000-2.000€ panostusta, jolle lupaamme vastineeksi

mainospaikat opastetauluihin ja paljon myönteistä julkisuutta.
- Olemme yhteydessä myös lehdistöön saadaksemme tuota julkisuutta hankkeellemme ja sitä
kautta yrityksiä kiinnostumaan siitä.
- Miettikää myös omien työnantajienne lähestymistä tässä asiassa ja sinnekin olen valmis
hoitamaan myyntityön, jos niin haluatte.
- Myös kaikkiin jäseniin on tarkoitus tässä asiassa vedota ja muistuttaa, että myös itse voi
halutessaan olla mukana kyläyhdistyksen omarahoituksen kasaamisessa samaan tapaan kuin
oltiin luontopolku hankkeessa. Silloin jotkut osallistuivat 500-1.000 € henkilökohtaisilla
panoksilla.
- Lopuksi on todettava, että hanke voidaan kyllä toteuttaa vaikkemme onnistuisi saamaankaan
tähän budjetoitua 5.000 € sponsorirahaa.
- Oma rahoituksen tarve on max. 9.300 €, joka sitten pienenee, jos saamme kokonaiskustannukset pienemmäksi esim. saamalla materiaali avustusta.
Merkittiin, että ELY keskuksen päätös vielä uupuu hankkeelta. Oulun Seudun Leader on
hyväksynyt hankkeen. Hankkeen tämän hetkinen tilanne merkittiin tiedoksi ja
puheenjohtajalle voi tehdä esityksiä mahdollisista sponsoreista. Päätettiin hakea kunnalta
avustusta keväällä 2016.
7 §. Rantarojektin tilanne. Mitä mahdollista tehdä 2016 kevään – kesän aikana
- Tästä myöhemmin lisää, kun saan Eelis Rankata päivityksen tilanteesta ja suunnitelmista
kesän osalta. Toiveena olisi ainakin uimarannan kunnostaminen ja uuden satamalaiturin
hankinta.
Merkittiin, että Aluehallintoviraston lupa uupuu hankkeelta.
8 §. Kesätapahtuma
Päätettiin järjestää yhteistyössä Vihiluodon Torpan kanssa.
9 §. OP -kesätyöntekijä myös tulevalle kesälle
- Mikäli OP toteuttaa myös tänä vuonna nuorten avustamisen niin haemme avustusta, mutta
on huomioitava, että avustusta hakee useat yhteisöt ja me olemme saaneet sen jo kahtena
vuotena, joka voi heikentää mahdollisuuksiamme.
Päätettiin hakea mahdollista OP -kesätyöntekijää kesälle 2016.
10 §. Kesätyösetelillä työllistäminen
- Selvitämme kunnasta tätä mahdollisuutta ja mikäli meille ei aiheudu merkittäviä muita
kuluja niin pyrimme työllistämään nuoria henkilöitä kesäkuusta koulujen alkuun asti.
- Kesätyöseteli on 280€, mutta kunta toivoisi, että nuorille maksettaisiin kahden viikon työstä
300€. Tästä osan voisimme kattaa asukkaiden nurmikonleikkauksella 30€/kerta.
- Lisäksi meidän tulee ottaa asianmukainen vakuutus
- Kempeleen kunta jakaa kesätyöseteleitä tänä vuonna 17 vuotta täyttäneille ja mikäli niitä
jää yli niin sitten 16 vuotiaille.
- Tässä voisimme sopia, että etusijalla asetetaan Vihiluodon alueen nuoret.
- Kuntaan ilmoittamalla he julkaisevat omilla nettisivuillaan vapaat työpaikat ja
yhdistyksemme halukkuus työllistää nuoria.
Päätettiin kesätyöseteliläisen palkkaamisesta ja palkka 300 €. Yhdistyksen tulee ottaa
tapaturmavakuutus. Kuluja voitaisiin kattaa nurmikonleikkuusta saatavalla vapaaehtoisella
maksulla 30 €/kerta.
11 §. Lammasosuuskunta (pelisäännöt ja laidunalueen kunnostustalkoot keväällä)
- Liitteenä lammasosuuskunnan pelisäännöt ja kustannukset.
Päätettiin jatkaa ”Lammasosuukunnan” toimintaa.
12 §. Kevään siivoustalkoot Vihiluodon nokalla ja Kempele - Oulunsalo ojanvarren raivaus
(Vihirannalla asuvilta jäseniltä tullut ehdotus)

- Tämäkin oli esillä 14.12.2015 palaverissamme ja kunta aikoi selvittää heidän ja Oulun
osuutta ja mahdollisuutta rajaojan kuntoon saattamiseksi.
- Kun pidämme perinteiset alkukesän talkoot niin pyritään saamaan ryhmä talkoolaisia sillalta
merelle päin menevän ojan varren raivaukseen ja siivoukseen.
- Tässä yhteydessä pitäisi sopia myös siitä, että kun talkoisiin saadaan asukkailta mönkijöitä
tai muita koneita niin kyläyhdistys kustantaa näihin polttoaineen.
Päätettiin järjestää siivoustalkoot la 14.5.2016. Talkoisiin osallistuvien asukkaiden
mönkijöihin ja muihin laitteisiin kyläyhdistys kustantaa polttoaineen.
13 §. Toimintakertomus/tilinpäätös 2015 ja toiminnantarkastajan lausunto
Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat asialistan liitteenä.
Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti toimintakertomuksen/tilinpäätöksen. Hallitus päätti
esittää sen ja toiminnantarkastajan lausunnon yhdistyskokouksen hyväksyttäväksi.
14 §. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja budjetti
Vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja budjetti asialistan liitteenä.
Toimintasuunnitelma/budjetti 2016 esitettiin vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.
15 §. Jäsenmaksu vuodelle 2016 ja jäsentilanne 31.12.2015
Hallitus päättää esittää vuosikokoukselle Vihiluodon kyläyhdistyksen jäsenmaksuksi 20
€/talous. Hallitus päättää esittää vuosikokoukselle, että toiminnantarkastajan ja
kirjanpitäjän ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.
- Jäsenmaksu kirjeet lähetetään sähköpostilla ja lisäksi jaamme muistutus kirjeet
postilaatikko jakeluna, koska kaikki asukkaat eivät ole jäseniä eikä meillä näin ollen heidän
sähköpostiosoitteitaan. Näin heilläkin on mahdollisuus liittyä jäseneksi. Myös osa jäsenistä
muutoin unohtaa jäsenmaksun maksamisen.
Hallitus hyväksyi yhdistyksen jäsenet: 31.12.2015 yhdistyksessä oli 107 jäsentä, joista
satamamaksujen kautta 31.
Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle jäsenmaksuksi 20 €/talous ja esitti, ettei
toiminnantarkastajan, satamanhoitajan ja kirjanpitäjän tarvitse maksaa jäsenmaksua.
16 §. Venepaikkamaksut 2016
Hallitus päättää esittää vuosikokoukselle vuoden 2016 venepaikkamaksuksi 100
€/venepaikka. Sataman venepaikkamaksuun sisältyy jäsenmaksu.
- Ehdotan, että satamapaikan lunastaneiden tulee maksaa avainpantti 10€ avaimen
luovutuksen yhteydessä joka palautetaan sitten kun avainkin palautetaan. tämä siksi, että
usein avain jää palauttamatta ja lisäavaimen hankinta maksaa n. 10€
- Neuvottelen tämän toteuttamisesta Torpan kanssa ja toimitamme heille sitä varten valmiit
listat.
Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle vuoden 2016 venepaikkamaksuksi 100 €/venepaikka,
maksuun sisältyy jäsenmaksu. Avainpanttia ei toteuteta.
17 §. Talvitapahtuma
Tapahtumapäivän ajankohdaksi päätettiin su 20.3.2016 klo 12-15 ja tapahtuman
yhteistyökumppanina on Kempeleen Yrittäjät. Tapahtumasta tiedotetaan lisäksi Kalevan
menot sivulla.
- Toteutetaan saman perinteisen kaavan mukaan, jonka ohjelma selviää talvitapahtuman
julisteesta.
- Päätettiin jakaa julisteet kauppoihin kouluihin huoltoasemille, päiväkoteihin ym.
lentokentäntien meren puoleiselle alueelle ja Oulunsalon keskustaan.
- Yrittäjät jakavat vastaavasti lentokentän mantereen puoleiselle alueelle.

18 §. Vuosikokous 9.2.2016
Vuosikokous on päätetty pidettäväksi 9.2.2016, paikka Vihiluodon Torppa, heti hallituksen
kokouksen jälkeen, asialistalla sääntömääräiset asiat.
19 §. Muut asiat
Talkoot mm. suodatinkankaan levitys ja siltojen muutostyöt pyörätuolireitille, luontopolun
niitto, ym.
20 §. Seuraava kokous
Sovitaan tarpeen mukaan erikseen.
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