VIHILUODON KYLÄYHDISTYS/ HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 1/2018

Aika:
Sunnuntaina 14.1.2018 klo 16:00 – 18:13
Paikka: Airport Hotel Oulu
Osanottajat Matti Niskanen
Marko Elorinne
Eva Maijala
Juha Parrila
Helena Mattlar
Pasi Kouva
Timo Väärälä
Antti Pirttikoski

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen, sihteeri
jäsen, satamanhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Sähköisesti osallistuneet
Mikael Leppilahti jäsen
Marko Jukkola
jäsen
Harri Tarvainen jäsen
Poissa

Mikko Mattlar
Eetu Elorinne

nuorisojäsen
nuorisojäsen

1 §. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2 §. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3 §. Varastorakennus hanke/Leader-Teemahanke
Yhdistyksen laitteiden ja välineiden varastointiin esitetään rakennettavaksi varasto Vihiluodon torpan
läheisyyteen. Leaderilla on haettavana Teemahankerahaa enintään 12000€:n hankkeelle. Kempeleen
osakaskunnalta on lupa sijoittaa rakennus Torpan läheisyyteen. Puheenjohtaja ja sihteeri on alustavasti
valmistellut hankehakemusta ja käynyt keskustelemassa hankkeesta Oulun seudun Leaderissa.
Hallitus päätti
varastorakennuksen hankinnasta ja rakentamisesta kappaletavarasta paikan päällä rakennettavana
rakennushankkeena
hakea Oulun seudun Leaderilta Teemahankerahaa enintään 12.000€ varastorakennuksen rakentamista
varten
hyväksyä Tapani Kivipään hankkeen suunnittelijaksi ja vastaavaksi mestariksi/valvojaksi, rakennuslupa
asiakirjojen tekijäksi
vahvistaa Tapani Kivipään palkkioksi 1000€
hyväksyä kattomateriaaliksi huopakaton
päätti varaston mitaksi 10,5 m x 4,5 m
rakennuslupia varten varaston ulkoväriksi valittiin tumma ruskea (sama väri kuin Vihiluodon Torppa),
nykymuodin mukaisesti vain ovien väri poikkeaa seinän väristä
valita hankkeen toteuttamiseksi työryhmään Matti Niskasen, Pasi Kouvan, Marko Elorinteen, Eva
Maijalan
valtuuttaa Eva Maijalan toimimaan yhteyshenkilönä Oulun seudun Leaderin kanssa asioimista varten
hyväksyttää lupakuvat vielä Kempeleen osakaskunnalla ja hakea kaavoittajalta luvan rakennuspaikalle
tarjousten perusteella hankkia materiaalit Ojan Raudasta ja maalit Värisilmä Oulu

4 §. Yhteistyö Vihiluodon Torpan kanssa
Päätettin jatkaa yhteistyötä Vihiluodon Torpan kanssa 11.1.2018 muistion pohjalta.

5 §. Luistinkentän ja jalkapallokentän tilanne/luisteluapu
Hallitukselle on esitetty 2-3 luisteluavun hankintaa. Luisteluapu on kaariteline, jolla lapsi oppii oikean
luistelun potkutekniikan. Hinta on 39€/kpl Kärkkäinen. Säilytyspaikka voisi olla luistinkenttä.
Hallitus päätti hankkia 2 kpl lasten luisteluapuja. Sovittiin, että jääkiekkomaalien taakse laitetaan verkot,
jotka ovat varastossa. Luisteluapu ja muut luistinkentän varusteet kuten jäälasta kola ja lapio tulee
säilyttää sähköpylvääseen laitetuissa koukuissa. Pylvääseen tulee em. varusteiden
säilyttämisestä opastetaulu, jonka Mattlarin Markku tekee ja se laminoidaan Torpalla.
Päätettiin selvittää jääkiekkokaukalon hankintaa. Hallituksen jäsenet tiedustelevat käytettyjä
jääkiekkokaukaloita. Merkittiin, että Kempeleen kunta on hoitanut hyvin luistinkentän jäädyttämisen.
6 §. Latupartiotoiminnan kustannukset ja päätös toteuttaa se myös helmi-maaliskuussa 2018
Latupartiotoimintaa päätettiin jatkaa entiseen tapaan.
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.
7 §. Mahdolliset avustusten hakemiset latupartio- ja muuhun toimintaan (OUKA)
Päätettiin hakea avustusta Oulun kaupungilta kuten edellisenä vuonna. Kempeleen kunnalta haetaan
avustusta edellisten vuosien tapaan. Haetaan myös Oulun kaupungilta toiminta avustusta, mikäli sellainen
tulee hakuun.
8 §. Pyörätuolireitti –hankkeen (15229) tilanne
Merkittiin tiedoksi, että loppumaksuhakemus on jätetty 27.9.2017. Maksupäätös on tehty 10.1.2018.
Kuntaraha on maksettu 8.1.2018 1.060,18€. EU+Valtio on maksettu 12.1.2018 4.241,43€.
9 §. Talvitapahtuma
Tapahtumapäivän ajankohdaksi sovittiin su 18.3.2018 klo 12-15 ja tapahtuman yhteistyökumppanina on
Kempeleen Yrittäjät. Tapahtumasta tiedotetaan Facebookissa, yhdistyksen nettisivulla ja lisäksi Kalevan
menot sivulla ja Kempeleen kunnan tapahtumakalenterissa sekä ePalveluikkunassa. Tapahtuman järjestelyt
hoitaa toimikunta viime vuotiseen tapaan.
10 §. Kesätapahtuma/Avoimet kylät 9.6.2018
Kesätapahtuma järjestetään valtakunnallisena Avoimet kylät päivänä la 9.6.2018 ja pidetään palaveri
lähempänä tapahtumaa.
11 §. Op-kesätyöntekijä myös tulevalle kesälle
Päätettiin hakea OP kesätyöntekijää, mikäli OP julistaa sen haettavaksi.
12 §. Kesätyösetelillä työllistäminen

Päätettiin palkata kesätytösetelillä nuoria kuten edellisenä kesänä sekä Kempeleen että Oulun
kunnilta.
Etusija on jäsenperheiden lapsilla ja niillä, jotka eivät ole aikaisemmin olleet.
- Kempeleen kunta myöntää kesätyösetelin jokaiselle v. 2001 syntyneelle (17-vuotta vuonna 2018
täyttävälle) kempeleläiselle nuorelle. Erillistä hakemusta ei tarvita. Kesätyöseteli on
henkilökohtainen. Jos nuori hakee kesätyösetelin, hän ei voi ottaa vastaan kunnan kesätyöpaikkaa
tai kesäyrittäjärahaa.
Oulun kaupunki: Kesätyösetelillä voit palkata oululaisen 15-17-vuotiaan nuoren töihin kesäkaudella
1.5.–30.9.2018. Kesätyöseteli on 310 euroa ja se on tukea kesätyöntekijän palkkakustannuksiin. Tuki
maksetaan suoraan työnantajalle.
Kesäsetelityö kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 tuntia kesäkauden
aikana. Kesätyöntekijälle tulee maksaa vähintään 345 euroa (brutto) kesätyöstä.

13 §. Lammasosuuskunta (pelisäännöt ja laidunalueen kunnostustalkoot keväällä)

Lammasosuuskunnan pelisäännöt päätettiin säilyttää ennallaan, jolloin osuusmaksu on 110€
(=lampaan hankintahinta 60€ + 50€ kauden kuluihin). Lammasarpoja myydään sekä talvi- että
kesätapahtumassa.
14 §. Kevään siivoustalkoot Vihiluodon nokalla

Siivoustalkoot Vihiluodon nokalla päätettiin järjestää lauantaina toukokuun 19 pv entiseen tapaan.
15 §. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja budjetti
Vuoden 2018 toimintasuunnitelma/budjetti on asialistan liitteenä. Päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan
toteuttaa Juhannuskokko yhteistyössä Torpan kanssa, sään ja paloviranomaisten sen salliessa. Tästä
tiedotetaan ennakkoon meidän tiedotuskanavien kautta.
Toimintasuunnitelma/budjetti 2018 päätettiin esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.
16 §. Jäsenmaksu 2018/jäsentilanne 31.12.2017

Päätettiin esittää vuosikokoukselle jäsenmaksu 20 €/talous ja Yritys/kannattaja jäsenmaksu 50100€. Esitetään vuosikokoukselle, että toiminnantarkastajan, taloudenhoitajan ja satamanhoitajan
sekä kunniapuheenjohtajan ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.
17 §. Toimintakertomus/tilinpäätös 2017
Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti toimintakertomuksen/tilinpäätöksen. Hallitus päätti esittää sen
toiminnantarkastajan tarkastettavaksi.
18 §. Venepaikkamaksut

Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle vuoden 2018 venepaikkamaksuksi 100 €/venepaikka.
Sataman venepaikkamaksuun sisältyy jäsenmaksu.
19 §. Veneiden ja perämoottorin ”vapaa käyttöoikeus” jäsenille
Päätettiin, että yhdistyksen jäsenillä on edelleen ”vapaa käyttöoikeus” yhdistyksen veneen ja
kanootin käyttöön. Airport Hotellin vastaanottoon toimitetaan jäsenluettelo. Alaikäiselle luovutus
vain, jos vanhempi on kuitannut veneen ja sen jälkeen vastuu veneen/kanootin käytöstä on
lapsen/nuoren vanhemmilla.
20 §. Vuosikokous 11. 2.2018
Päätettiin pitää vuosikokous su 11.2.2018 klo 17, paikka Airport Hotel Oulu.
21 §. Sataman kameravalvonnan tilanne
Sataman kameravalvontatilanne on vielä vaiheessa. Juha Parrila kertoi, että kaikki tarvittavat laitteet on
hankittu ja kameravalvonta saadaan kuntoon ennen veneilykauden alkua.
Päätettiin, että asiakkaiden kannalta ennen kesää kameravalvonta tulee saattaa toimivaksi.
22 §. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
23 §. Seuraava kokous
Sovitaan tarpeen mukaan erikseen.

Matti Niskanen
puheenjohtaja

Eva Maijala
sihteeri

