VIHILUODON KYLÄYHDISTYS/ HALLITUS
Pöytäkirja
Aika: Maanantaina 5.12.2016 klo 18:00 - 19:55
Paikka: AIRPORT HOTEL OULU
Osanottajat Matti Niskanen
Katja Collins
Eva Maijala
Timo Väärälä
Marko Jukkola
Mikael Leppilahti
Juha Parrila

4/2016

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, satamanhoitaja

Poissa
Harri Tarvainen
Mikko Mattlar
Eetu Elorinne
Helena Mattlar
Juhani Nikula
Marko Elorinne
40 §.

jäsen
nuorisojäsen
nuorisojäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Valitaan kokouksen sihteeriksi Eva Maijala.

41 §. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
42 §. Vihiluoto Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2016 juhlakahvit/pikkujoulu
Palkinto oli 2500€, joka on maksettu tilille 8.11.2016.
Vihiluodon Torpan kanssa on sovittu juhlapäiväksi su 11.12.2016 klo 14-16. Sovittiin juhlan
järjestelyistä ja ohjelmasta sekä kutsuvieraista.
Pukin konttiin pikkupaketti kaikille lapsille. Saralle Torpalle voi toimittaa pukin konttiin menevät
lahjat. Katri Antell lahjoittaa kaikille osallistujille leipäpussin.
43 §. Rantarojektin tilannekatsaus
Joulukuussa alkaa rakentaminen, kun kaikki luvat a rahoituspäätös on nyt saatu.
Jäitten päältä alkaa maarakennustyöt. Kustannusarvio koko hankkeelle on 180.000 € ja se
katetaan Leader EU- avustsuksen turvin.
44 §. Latupartio ja luistinkenttä
Ladut on tehty Kempeleenlahdelle ja Niemelän pellolle aikaisempina vuosina. Sovittiin
latupartiotoiminnasta talvelle 2016-2017. Luistinkenttää on jo jäädytetty kunnan toimesta.
45 §. Taloustilanne 5.12.2016
Pankkitilin saldo 5.12.2016 oli 10918,59 €.
46 §. Pyörätuolireitti – hankkeen tukihakemuksen muutos
Hankkeen kustannukset 28.9.2016 mennessä ovat 14.298,50 €. Maksuhakemus on lähetetty ELY
–keskukselle. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 22.920 €.
Ensi vuonna vielä viimeistellään reittiä. Esille on tullut tarve traktorimönkijän hankinnalle.
Tukihakemukseen pitää tehdä tästä syystä muutos, mutta kustannusarvioon ei voi tehdä
muutosta. Muutos koskee koneet- ja laitteet kohtaa. Siitä on hankittu mönkijän peräkärry, joka
maksoi 370 €, arvio oli 1500 €. Rakentamisen kustannusarviosta siirretään tukihakemukseen
koneet ja laitteet kohtaan traktorimönkijän hankinta.
Tarjouksia on pyydetty traktorimönkijästä usealta firmalta. Keskustelun jälkeen päätettiin tehdä
Pyörätuolireitti –hankkeen muutoshakemus ELY – keskukselle traktorimönkijän hankinnan
sisällyttämiseksi hankkeeseen. Tarjousten perusteella päätettiin hankkia Ojan Raudasta
CanAm traktorimönkijä..

47 §. Muut asiat
- Keskusteltiin joulupukkipalvelusta Vihiluodon alueelle.
- Vuonna 2017 Suomi 100- juhlallisuudet – historiikki Vihiluodosta. Valtakunnallinen kyläpäivä
10.6.2017, jossa voitaisiin yhdistää kirppari ja historiikki Reino Jääskö Vihiluodon historiasta ja
Timo Patja kyläyhdistyksen historiasta.

Matti Niskanen
Puheenjohtaja

Eva Maijala
sihteeri

