VIHILUODON KYLÄYHDISTYS/ HALLITUS
Aika: Keskiviikkona 8.2.2017 klo 18:00 – 19:35
Paikka: Airport Hotel Oulu, Silta

PÖYTÄKIRJA

Osanottajat Matti Niskanen
Marko Elorinne
Eva Maijala
Juhani Nikula
Timo Väärälä
Marko Jukkola
Katja Kiviniemi-Collins
Harri Tarvainen
Juha Parrila

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, satamanhoitaja

Poissa

jäsen
jäsen
nuorisojäsen
nuorisojäsen

Helena Mattlar
Mikael Leppilahti
Mikko Mattlar
Eetu Elorinne

1/2017

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
Vihiluodon Torppa järjestää jääkiekkoturnauksen 25.2.2017 klo 12-18.

4 §.

Latupartiotoiminnan kustannukset ja päätös toteuttaa se myös helmi-maaliskuussa 2017
Latupartiotoimintaa päätettiin jatkaa entiseen tapaan. Kempeleenlahden latu avattiin
6.2.2017.
Moottorikelkka on vuokrattu, vuokra 300€.
Retkiluistelureitti Oritkariin päätettiin aukaista mahdollisuuksien mukaan.
Matti kysyy Kari Junttilalta, jos hän aukaisisi ensin reitin ja sitten reittiä ylläpidettäisi
kyläyhdistyksen ja mahdollisesti myös asukkaiden mönkijöillä.

5 §.

Mahdolliset avustusten hakemiset latupartio- ja muuhun toimintaan (OUKA)
Päätettiin hakea avustusta Oulun kaupungilta kuten edellisenä vuonna.

6 §.

Pyörätuolireitti –hankkeen (15229) tilanne
Merkittiin tiedoksi, että ELY-keskukselta tuli 8.2.2017 viesti, että laite voidaan hankkia.
Virallinen päätös muutoshakemuksesta tulee, kunhan se on Hyrrässä mahdollista.

7 §.

Rantarojektin tilanne.
Puheenjohtaja kertoi projektin tilanteesta.
Uimarannan suodatinkangas
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Tilaajan kanssa on sovittu, että etenemme alkuperäisen suunnitelman mukaisesti eli kangas
asennetaan.
Ruoppausalue 2:lle levitettävät jäät ja massat
Kasatut jäät siirretään pois nopeastikin työmaan kustannuksella, kun tieto alkavasta
hankkeesta saadaan.
Urakoitsija ei myöskään ole tällä hetkellä siirtämässä konekalustoaan pois työmaalta.
Sataman venelaituri
Laituri on hankinnassa ja se asennetaan sulaan veteen.
Urakkasopimuksen mukaan venesataman tulee olla käyttökunnossa 26.6.2017 mennessä.
Sovittiin, että Matti esittää toiveen saada laituri käyttöön 1.6.menessä.
Keskusteltiin lisäksi Vihiluoto 34-40 - Torpankuja Savikonlahti ruoppauksista. Odotetaan
kiinteistöjen omistajien päätöstä siitä ryhtyvätkö hankkeeseen ja mikäli ryhtyvät, niin
keskustellaan sen jälkeen siitä, voimmeko jollain panoksella osallistua hankeen toteutukseen.
8 §.

Kesätapahtuma/Kyläpäivä 10.6.2017 /Suomi100
Tapahtumassa mm. Vihiluodon historiikista kertoo Antero Jääskö. Ohjelmasta ja järjestelyistä
pidetään palaveri lähempänä tapahtumaa.

9 §.

Op-kesätyöntekijä myös tulevalle kesälle
Päätettiin hakea OP –kesätyöntekijää.

10 §.

Kesätyösetelillä työllistäminen
Kempeleen kunnan nuorten kesätyöllistämiseen liittyvät nettisivut www.kempele.fi/kesatyo on
nyt päivitetty vuoden 2017 osalta.
Kempeleen kunta jakaa tänäkin vuonna kaikille 17 -vuotta täyttävälle (v. 2000 syntyneille)
kesätyösetelin ja työllistää kunnan yksiköihin kymmenen nuorta.
Päätettiin palkata kesätytösetelillä nuoria kuten edellisenä kesänä. Etusija on jäsenperheiden
lapsilla ja niillä, jotka eivät ole aikaisemmin olleet.

11 §.

Lammasosuuskunta (pelisäännöt ja laidunalueen kunnostustalkoot keväällä)
Lammasosuuskunnan pelisäännöt päätettiin säilyttää ennallaan, jolloin osuusmaksu on 110€
(=lampaan hankintahinta 60€ + 50€ kauden kuluihin).

12 §. Kevään siivoustalkoot Vihiluodon nokalla ja Kempele - Oulunsalo ojanvarren raivaus
Siivoustalkoot Vihiluodon nokalla järjestetään toukokuun 20 pv entiseen tapaan.
13 §.

14 §.

15 §.

Vihiluodon kyläyhdistys ry:n sääntöjen muutos
Päätettiin esittää sääntöjen muutos yhdistyskokoukselle. Päätettiin lisätä sääntöihin, että
kokouskutsussa on mainittava postitse tai sähköisesti kokoukseen osallistumisen
mahdollisuudesta.
Toimintakertomus/tilinpäätös 2016 ja toiminnantarkastajan lausunto
Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti toimintakertomuksen/tilinpäätöksen. Hallitus päätti esittää
sen ja toiminnantarkastajan lausunnon vuosikokouksen hyväksyttäväksi.
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja budjetti.
Toimintasuunnitelma/budjetti 2017 päätettiin esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.
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16 §.

Jäsenmaksu vuodelle 2017 ja jäsentilanne 31.12.2016
Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle Vihiluodon kyläyhdistyksen jäsenmaksuksi 20 €/talous
ja Yritys/kannattaja jäsenmaksu 50-100€. Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että
toiminnantarkastajan ja taloudenhoitajan sekä satamanhoitajan ei tarvitse maksaa
jäsenmaksua.
Hallitus hyväksyi yhdistyksen jäsenet: 31.12.2016 yhdistyksessä oli 121 taloutta, joista
satamamaksujen kautta 37.

17 §.

Venepaikkamaksut 2017
Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle vuoden 2017 venepaikkamaksuksi 100 €/venepaikka.
Sataman venepaikkamaksuun sisältyy jäsenmaksu.

18 §.

Talvitapahtuma
Tapahtumapäivän ajankohdaksi sovittiin su 19.3.2015 klo 12-15 ja tapahtuman
yhteistyökumppanina on Kempeleen Yrittäjät. Tapahtumasta tiedotetaan lisäksi Kalevan menot
sivulla ja Kempeleen kunnan tapahtumakalenterissa.

19 §.

Vuosikokous to 9.2.2017
Vuosikokous pidetään to 9.2.2017 paikka Airport Hotel Vihiluoto.

20 §.

Veneiden ja perämoottorin ”vapaa käyttöoikeus” jäsenille
Päätettiin, että yhdistyksen jäsenillä on ”vapaa käyttöoikeus” yhdistyksen veneen ja kanootin
käyttöön. Airport Hotellin vastaanottoon pitää toimittaa jäsenluettelo. Alaikäiselle luovutus
vain, jos vanhempi on kuitannut veneen ja sen jälkeen vastuu veneen/kanootin käytöstä on
lapsen/nuoren vanhemmilla.

21 §.

Sataman kameravalvonnan tilanne ja tarpeet sen osalta
Satamanhoitaja hoitaa valvontakamerat toimintakuntoisiksi ennen veneilykauden alkua (1.6.)

22 §.

Muut asiat
Sataman laitureiden rannan puoleisten betoniponttoneiden alta ruopataan pohjaa syvemmäksi,
että ponttooni ei makaa pohjassa. Pyritään sopimaan tämä Rantarojektin urakoitsijan Jussila
Groupin kanssa niin, että se tehdään samanaikaisesti aallonmurtajien viimeistelytöiden kanssa.

21 §.

Seuraava kokous
Sovitaan tarpeen mukaan erikseen.

Matti Niskanen
puheenjohtaja

Eva Maijala
sihteeri
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