VIHILUODON KYLÄYHDISTYS/ HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 1/2019

Aika: Tiistaina 15.1.2019 klo 18-20.15, Airport Hotel Oulu
Paikka: Airport Hotel Oulu
Nykyisten yhdistys-sääntöjen mukaan kokoukseen voi osallistua myös sähköpostilla, tietoliikenneyhteydellä tai muulla
teknisellä apuvälineellä. Kun vastaat, merkitään Sinut pöytäkirjaan osallistuneeksi kokoukseen. Kerro hyväksytkö kokouksen
asialistan asiat.
Osanottajat Matti Niskanen
Eva Maijala
Juha Parrila
Marko Jukkola
Pasi Kouva
Antti Pirttikoski

puheenjohtaja
jäsen, sihteeri
jäsen, satamanhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
nuorisojäsen
nuorisojäsen

Marko Elorinne
Mikael Leppilahti
Helena Mattlar
Harri Tarvainen
Timo Väärälä
Mikko Mattlar
Eetu Elorinne

1 §. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2 §. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3 §. Kesantomurskain
Isompi kesantomurskain (2690€) kykenisi hyvin leikkaamaan luontopolun ja rantaniittyjen kortteikkoja ja
pajukkoa, joten siihen kannattaisi kysyä tukea Leaderilta. Jos ei saada, niin pienempikin (1750€)kelpaa.
Perusteluita Leaderille voisi esittää, että tällaisella leikkurin avulla voisimme hyödyntää meillä olevan
mönkijän käyttöä paremmin myös kesällä (pää asiallinen mönkijän käyttö on nykyisin retkiluistelureitin
auraus talvella), pyörätuolikelpoisen luontopolun viereisten kortteikkojen ja pajukkojen hoidossa sekä
muiden hoitamiemme rantaniittyjen, lammaslaitumen ja jalkapallokentän sekä uimarannan viereisiä
alueita. Leaderille lähetetty 4.1.2019.
Päätös: Isompi kesantomurskain (2690€ alv 0%) hyväksyttiin, mutta odotetaan Leaderin ratkaisu. Palataan
asiaan Leaderin päätöksen jälkeen.
4 §. Kauppakirja Vihiluodon Torpan osuus varastosta
Torpalle on tehty kauppakirja varasto osuudesta. Kauppakirjaa ei ole vielä allekirjoitettu.
Päätös: Hyväksyttiin kauppakirja.
5 §. Latupartiotoiminnan kustannukset 2018 ja päätös toteuttaa se myös helmi-maaliskuussa 2019
Moottorikelkka on vuokrattu, vuokra 300€.
Retkiluistelureitti Oritkariin ja Kempeleenlahden ladut aukaistaan, kun jäätilanne sallii. 8.1.2019 jäät olivat
vielä liian heikkoja.
Päätös: Päätettiin jatkaa toimintaa vuonna 2019 . Retkiluistelureitti Oritkariin ja Kempeleenlahden ladut
aukaistaan säiden niin salliessa. Ehkä tammi-helmikuun vaihteessa saadaan tehtyä. Ammattikoulu Luovin
opiskelijat mahdollisesti tekevät jäälle seiniä ja niiden eteen penkit. Ke 16.1.2019 puheenjohtaja+hallituksen
jäsen käy palaverissa asiasta. Kelkka vuokrataan vuodeksi 2019 300€.
6 §. Mahdolliset avustusten hakemiset latupartio- ja muuhun toimintaan (OUKA)
Avustus Oulun kaupungilta kuten edellisenä vuonna. Kempeleen kunnalta avustusta edellisten vuosien
tapaan. Oulun kaupungilta toiminta avustusta, mikäli sellainen tulee hakuun.
Päätös: Avustuksia haetaan Oulun kaupungilta edellisten vuosien tapaan.

7 §. Toimintakertomus/tilinpäätös 2018
Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti toimintakertomuksen/tilinpäätöksen. Hallitus päätti esittää sen
toiminnantarkastajan tarkastettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus/tilinpäätös 2018 ja esitetään se toiminnantarkastajan tarkastettavaksi.
9 §. Talvitapahtuma
Tapahtumapäivän ajankohta su 17.3.2019 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.
Päätös: Päätettiin järjestää talvitapahtuma edellisen vuoden tapaan su 17.3.2019 klo 12-15.
Yhteistyökumppanina Kempeleen Yrittäjät, mikäli niin päättävät 30.1.2019. Pidetään toimikunnan palaveri
ma 11.3.2019.
10 §. Kesätapahtuma 2019
Päätös: Kesätapahtuma järjestetään yhteistyössä Beach Volley – toimijoiden, Vihiluodon Torpan kanssa
Vihiluoto Weekend 31.8.2019. Ohjelma edellisten vuosien tapaan.
11 §. Op-kesätyöntekijä myös tulevalle kesälle
OP kesätyöntekijä, mikäli OP julistaa sen haettavaksi.
Päätös: OP kesätyöntekijä haetaan.
12 §. Kesätyösetelillä työllistäminen
Kesätytösetelillä nuoria kuten edellisenä kesänä sekä Kempeleen että Oulun kunnilta.
Etusija on jäsenperheiden lapsilla ja niillä, jotka eivät ole aikaisemmin olleet.
- Kempeleen kunta on julkistanut haettavaksi.
Päätös: Palkataan kesätyösetelillä kuten edellisenä kesänä. Vihiluodon kyläyhdistys on lähettänyt
työnantajatiedot Kempeleen kunnalle.
13 §. Lammasosuuskunta (pelisäännöt ja laidunalueen kunnostustalkoot keväällä)
Lammasosuuskunnan pelisäännöt säilytetään ennallaan, jolloin osuusmaksu on 110€ (=lampaan hankintahinta
60€ + 50€ kauden kuluihin). Lammasarpoja myydään.
Päätös: Lammasosuuskunnan toiminta ja pelisäännöt jatkuvat ennallaan.
14 §. Kevään siivoustalkoot Vihiluodon nokalla
Siivoustalkoot Vihiluodon nokalla päätettiin järjestää lauantaina 18.5.2019 entiseen tapaan.
Päätös: Siivoustalkoot Vihiluodon nokalla päätettiin järjestää lauantaina 18.5.2019 entiseen tapaan. Risuista
kerätään juhannuskokkoaineet.
15 §. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja budjetti
Vuoden 2019 toimintasuunnitelma/budjetti on asialistan liitteenä. Toimintasuunnitelma/budjetti 2019
esitetään vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.
Päätös: Toimintasuunnitelma 2019 hyväksyttiin.
16 §. Jäsenmaksu 2018/jäsentilanne 31.12.2018
Jäsentalouksia oli yhteensä 154, joista 40 venepaikkamaksujen kautta, 3 kannattajajäsentä, 1
kunniapuheenjohtaja.
Esitetään vuosikokoukselle jäsenmaksu 20 €/talous ja Yritys/kannattaja jäsenmaksu 50-100€. Esitetään
vuosikokoukselle, että toiminnantarkastajan, taloudenhoitajan ja satamanhoitajan sekä kunniapuheenjohtajan
ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.
Päätös: Hyväksyttiin jäsenmaksut pidettäväksi ennallaan.

17 §. Venepaikkamaksut
Esitetään vuosikokoukselle vuoden 2019 venepaikkamaksuksi 100 €/venepaikka. Sataman venepaikkamaksuun
sisältyy jäsenmaksu.
Päätös: Venepaikkamaksuksi 2019 esitetään 100€/venepaikka. Mainosten tuominen satamaan pitää
hyväksyttää yhdistyksen hallituksella. Ilmoitustaulu laitetaan satamaan, jos löytyy sopiva.

18 §. Veneiden ja perämoottorin ”vapaa käyttöoikeus” jäsenille
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.
Päätös: Päätettiin säilyttää ennallaan veneiden ja perämoottorin käyttö.
19 §. Vuosikokous 2019
Päätettiin pitää vuosikokous ti 12.2 .2019 klo 18, paikka Vihiluodon Torppa.
20 §. Muut asiat
Päätös:
1) Keskusteltiin kanavien puhdistuksesta. Keväällä 2019 kysytään Similältä kanavien puhdistusta, mikäli ELY
antaa luvan ja asukkaita lähtisi mukaan kustannuksiin. Ehkä 1500€ saataisiin asukkailta.
2) Hiihtolatua ei saa tehdä Natura alueelle ilman ELYn lupaa. Latu tehtäisiin Natura alueelle, kunhan luvat
saataisiin maanomistajilta ja ELY:ltä. Yhteyslatu tehdään Niemenrantaan, josta Oulun kaupunki on tehnyt
yhteysladun Kisakankaalle.
21 §. Seuraava kokous
Päätös: Sovitaan tarpeen mukaan erikseen.

Matti Niskanen
puheenjohtaja

Eva Maijala
sihteeri

