VIHILUODON KYLÄYHDISTYS/ HALLITUS
Aika: Tiistaina 3.5.2016 klo 18:00 – 19:35
Paikka: AIRPORT HOTEL OULU

PÖYTÄKIRJA

2/2016

Osanottajat Matti Niskanen
Eva Maijala
Helena Mattlar
Juhani Nikula
Timo Väärälä
Marko Jukkola
Juha Parrila
Mikko Mattlar

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, satamanhoitaja
nuorisojäsen

Poissa

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
nuorisojäsen

Marko Elorinne
Mikael Leppilahti
Katja Collins
Harri Tarvainen
Eetu Elorinne
21 §.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Valitaan kokouksen sihteeri Eva Maijala.

22 §. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
23 §. Sataman ja kodan kameravalvonta
Valvontakamerat ovat päällä vaikka ilmoittavat, ettei saa yhteyttä kameraan. Retkitukun
valvontakamera hankitaan 360 € uimarannan alueelle 15.5.2016 mennessä. Kameran
käyttömaksu on 4 €/kk. Matti ja Juha hankkivat valvontakameran.
Satamaan hankitaan elokuun alkuun mennessä lisävalaistusta.
24 §. Latupartiotoiminnan kustannukset ja avustuksen haku OUKA/Kempeleen kunnan avustuksen
haku
- Haettu avustusta Oulun kaupungilta, jolta saimme viimevuonna 500€.
- haettu 11.4.2016 588,94 €
Lisäksi haettiin toiminta-avustusta OUKA:lta ja saatiin 1000 €.
Haetaan Kempeleen kunnalta 1500 € avustusta.
25 §.

Pyörätuolireitin tilanne ja mahdolliset avustukset.
- maarakennuskangas ja maa-ainekset levitetty, reitti on lanattu ja lätkätty sekä sillat tehty
- tietoa Leaderin ja ELYn tilanteesta: myönteinen Leaderin päätös hankkeelle on,
- mitä maksanut tähän mennessä: 30.4.2016 käytetty 3.758,98 €, tulossa murskeista lasku
2.993 €, Paavolan Turpeelta noin 3000 €, peräkärryn vuokra noin 800 €, Hankitaan
mahdollisesti kalkkia kanavan varsien kaivuulietteen päälle
- talkooapua tarvitaan viimeistelyyn, talkoiden ajankohta, Matti ilmoittelee.
- kirjanpidon raportti liitteenä

26 §. Vihiluodon kyläpäivät/kesätapahtuma
Vihiluodon kyläpäivät/kesätapahtuma 11.6.2016. Kyläpäivän järjestelyistä huolehtii Sara
Parrila/Vihiluodon Torppa.
27 §. Vihiluodon nokan siivoustalkoot ja Vihirannan rajaojanvarren raivaus
- 14.5.2016 klo 10 alkaen, kahvitarjoilu talkoolaisille
- Vihirannan rajaojanvarren siivous/raivaus osakaskunnan alueelta
- Halkotalkoot järjestetään kesän aikana ja siitä ilmoitetaan lähempänä.
28 §. Valtakunnallinen siivouspäivä 28.5. ja 27.8.2016
Kirppistapahtuma/ Seija Ollila – myyntipaikka Torpan ympäristössä. Jos kiinnostusta Seija
informoi tapahtumasta ja myyntipaikasta. Matti hoitaa sopimisen.

29 §. OP –kesätyöntekijä ja Kesätyösetelillä työllistäminen
- OP -haku päättyy 30.4.2016
- kesätyöseteli hakijoita on tullut Kempeleestä ja Oulunsalosta
- palkka kesätyöseteliläisille 300 € + ruohonleikkuusta lisäbonus ensimmäisestä 20 € ja
seuraavista 5 €;
- työviikot
o vkot 23-24 6.-17.6.
o vkot 25-26 20.6. -1.7.
o vkot 27-30 4-29.7. OP-kesätyöntekijät 2 hlöä á 2 vkoa
o vkot 31-32 1.-12.8. (jos koulut alkavat aikaisemmin niin vkot 30-31)
- yhdistys perii ruohonleikkuusta alle 1000 m2 25 €/kerta ja yli 1000 m2 minimiveloitus 35
€/kerta
- Vakuutus otetaan Pohjolasta, samoin kuin edellisenä vuonna
30 §. Vihiluodon liikuntakerho 4.-.29.7.
- löytyisikö aikuista vastuuhenkilöä: yhtenä Helena Mattlar harkitsee, lisäksi halutaan lisää
vastuuhenkilöitä liikuntakerhoon
31 §. Rantarojektin tilanne. Mitä mahdollista tehdä 2016 kevään – kesän aikana
Valittu urakoitsijaksi Jussila Group. AVI:lta tullut lausuntopyyntö kuntaan. Tämän kuun loppuun
mennessä tullenee AVI:n lupa. Massojen määrä on 11.000 m3.
32 §. Hyvä kasvaa Kempeleessä tapahtuma 10.9.2016 klo 10-14
Kempeleessä järjestetään Hyvä Kasvaa Kempeleessä –tapahtuma 10.-11.9.2016. Tapahtuma
järjestettiin viime vuonna ensimmäisen kerran ja se onnistui erinomaisesti saaden paljon
positiivista palautetta. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda esiin, mitä kaikkea hyvää
Kempeleessä ja lähialueella on. Hyvyys voi tarkoittaa monia eri asioita esim. hyvinvointiin,
terveyteen, kulttuuriin, taiteeseen, liikuntaan ja ravintoon liittyen. Kohderyhmänä on
kaikenikäiset, vauvasta vaariin.
Lauantaina 10.9. klo 10.00-14.00 järjestetään isot ”markkinat” Kirkonkylän yhtenäiskoulun
alueella. Sinne toivotaan mahdollisimman paljon toiminnallista ohjelmaa, kuntalaisia aktivoiden.
Viime vuonna yhteisöjen ja järjestöjen kiinnostus ylitti odotuksemme. Mukana oli lähes 50
toimijaa. Tänä vuonna tavoittelemme entistä suurempaa osallistujajoukkoa. Tapahtumaa
tullaan mainostamaan monin eri tavoin, jotta saamme näkyvyyttä, kuuluvuutta ja osallistujia.
Voitte ilmoittautua mukaan tapahtumaan tämän linkin
https://www.webropolsurveys.com/S/D979640EA8EB18DA.par
Lisätietoa saa Katja Vähäkuopukselta puh. 050 3163804.

kautta,

29.5.2016

mennessä:

Ilmoittaudutaan tapahtumaan.
Suomi 100 – Auli Mylly kokoaa Vihiluodosta historiatietoa. Suomi100 – kuusi?
33 § Jäsenmaksutilanne 30.4.2016
1.380 € eli noin 50 uupuu edellisestä vuodesta.
34 §.Muut asiat
Veneen käyttö ilmainen hallituksen jäsenille. Perämoottoriin jokainen hankkii polttoaineen.
Perämoottori kiinnitetään kesän ajaksi veneeseen ja sen käyttö sisältyy jäsenille veneen
vuokraan.
35 §.Seuraava kokous
Sovitaan erikseen.

Matti Niskanen
puheenjohtaja

