VIHILUODON KYLÄYHDISTYS/ HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 2/2019

Aika: Sunnuntaina 10.3.2019 klo 14:00-15:45
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

Poissa

Eva Maijala
Marko Jukkola
Pekka Lampela
Mikael Leppilahti poistui klo 15.35
Helena Mattlar poistui klo 14.30
Antti Pirttikoski
Eero Säkkinen
Timo Väärälä
Marko Elorinne
Pasi Kouva
Juha Parrila

22§. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

23 §. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

24§. Hallituksen järjestäytyminen
Yhdistyksen sääntöjen 4§:n mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Sihteerin ja taloudenhoitajan voi hallitus valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.
Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, valmistelee ja hoitaa ne asiat, jotka yhdistyksen
kokouksissa on tullut esiin, nimeää tarvittaessa työryhmiä sekä järjestää yhteisiä kokouksia, tapahtumia ja juhlia.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien
vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Yhdistyksen vuosikokouksessa 12.2.2019 päätettiin valita hallitukseen:
Matti Niskanen
Marko Elorinne
Eva Maijala
Marko Jukkola
Pasi Kouva
Pekka Lampela
Mikael Leppilahti
Helena Mattlar
Juha Parrila
Antti Pirttikoski
Eero Säkkinen
Timo Väärälä
Nuorisojäsenet kysytään ja hallitus valtuutettiin täydentämään nuorisojäsenet (12-18 v).

Päätös:
Valittiin puheenjohtajaksi Matti Niskanen, varapuheenjohtajaksi Antti Pirttikoski ja sihteeriksi Eva
Maijala sekä taloudenhoitajaksi Eva Maijala.
Nuorisojäseniä vielä etsitään.

25§. Kempeleen kunnan yhdistysten avustus ja Asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustus Oulun
kaupunki
Kempeleen kunnan avustukset julistetaan haettavaksi huhtikuussa ja niistä̈ ilmoitetaan huhtikuun
kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla. Kunnanhallitus päättää asiasta kuultuaan yhteisöllisyysvaliokuntaa.
Avustusten myöntämisperusteet koskevat muita yhteisöjä kuin urheiluseuroja, joille on laadittu omat
myöntämisperusteet. Avustus on tarkoitettu yhteisön toiminnan tukemiseen. Avustuksen saajan tulee olla
kempeleläinen yhteisö tai yhdistys.
Avustusta haetaan lomakkeella, jota saa kunnantalon neuvonnasta ja sen voi tulostaa myös kunnan kotisivuilta.
Hakemuksessa tulee ilmetä mihin tarkoitukseen avustusta haetaan. Yhteisöjen ja yhdistysten tulee pyydettäessä
esittää edellisen vuoden toimintakertomus/kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja hakemuslomakkeessa
mahdollisesti edellytetyt liitteet.
Oulussa on hakuaika ollut viime vuonna maalis-huhtikuun vaihteessa. Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan
asukasyhteisöjen toiminta-avustusta voivat hakea Oulussa toimivat asukasyhteisöt (esim. asukasyhdistykset,
kyläyhdistykset). Päätökset toiminta-avustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.
Päätetään paljonko avustuksia haetaan.
Päätös: Kempeleen kunnalta haetaan 1500€, Oulun kaupungilta haetaan 2000€.

26§. Oulun kaupunki avustukset retkiluistelureitin tekoon ym. liikunta-avustukset

Oulun kaupungin liikuntapalveluilta voi hakea kunnossapitotukea kyläyhdistyksien ylläpitämien liikuntapaikkojen
hoitoon. Korvaus maksetaan takautuvasti talvikaudella 2018-2019 suoritettujen töiden perusteella.
Kunnossapitotukea voidaan antaa toteutuneiden kustannusten mukaan, maksimissaan 400€ /kohde/kyläyhdistys.
Hakemiseen ovat oikeutettuja rekisteröityneet asukasyhdistykset/kyläyhdistykset, joiden alueella ei ole
koulutoiminnan tarpeisiin kohdistuvaa kaupungin suorittamaa tai tilaamaa liikuntapaikkojen kunnossapitoa esim.
luistelukenttää tai hiihtolatuja.
Pääasiallinen käyttötarkoitus kunnossapitotuelle on konetyökorvaus /polttoainekustannuksien korvaus latujen tai
luistelualueiden hoitoon.
Liitteenä olevaan hakemuslomakkeeseen tulee merkitä kaikki pyydetyt tiedot. Puutteellisia tai myöhässä
saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Hakemus on toimitettava 30.4.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen
kirjaamo@ouka.fi.
Päätös: Haetaan 400€/kohde neljästä eri kohteesta.

27§. Sataman väylän ruoppaus ja kanavien ruoppaus
Vuosikokouksessa 12.2.2019 esitettiin, että veneväylän ruoppausta mahdollisesti jatketaan 10 metriä ja sen
jälkeen meri on syvä. Puheenjohtaja on lähettänyt 8.3.2019 ELY –keskukselle ilmoituksen Vihiluodon
pienvenesataman väylälle kertyneen lietteen poistosta. Kaksi tarktoria ja kaivinkone tekee työt.
Keskimmäiset kanavat on ruopattu aikaisemminkin, mikäli ko. asukkaat lähtevät mukaan. Kaivausyrittäjä Similä
tekisi myös kanavien kaivuut.

Päätös: Päätetään ruopata sataman väylä, mikäli lupa saadaan. Hakemus on lähetetty 8.3.2019. Matti ja Pekka
hoitavat. Sataman väylää pitää kaivaa 40m matkalta ja ruoppaustarve on keskmäärin 70cm max 200m3 (viime
keväänä kaivettiin 60m ja n. 300m3).
Kanavien ruoppaukseen on jo saatu lupa ja ruoppaukset päätettiin tehdä. Kaivausyrittäjä Similältä pyydetty
tarjous.
Merkittiin, että Kempeleen kunta maksaisi kaivuun uimaranta alueelta hiekkakumpareeseen päin ns.
järvisyyhyalueelta noin metrin syvyiseltä.

28§. Kuntalaisaktivoinnin mobiilisovellus/Electorate puhelinsovellus
Karri-Pekka Korolainen esitteli 18.1.2019 kuntalaisaktivoinnin mobiilisovellusta yhdistyksen puheenjohtajalle ja
sihteerille. Asukas- ja kyläyhteisöt saisivat ilmaiseksi käyttöönsä mobiiliapplikaation, jolla he voisivat helposti
osallistaa oman asukas- ja kyläyhteisönsä jäseniä ja alueen asukkaita yleisesti yhteisön päätöksentekoon matalan
kynnyksen kannatan - en kannata tyyppisillä äänestyksillä.
Valitkaa henkilö, joka olisi valmis hallinnoimaan yhdistykselle luotavaa verkkoympäristöä. Olkaa yhteydessä
meihin henkilön päätettyänne, niin jaamme käyttöoikeudet ja ohjeet helppokäyttöiseen hallintapaneeliin.
Suunnitelkaa ensimmäinen kyselynne, jonka haluatte julkaista sovelluksessa helmikuun lopussa - maaliskuun
alussa tehtävässä julkaisussa (Tiedotamme tavoitejulkaisupäivästä pian). Alempana liitteessä on kysymyspohja,
jossa myös esimerkki kyselystä.
-Kun kysely on myöhemmin luotu hallintapaneeliin, suosittelemme tiedottamaan jäsenistöä ja lähiseutua uudesta
vaikuttamisen väylästä. Lähetämme tähän liittyen käyttöohjeet sovelluksen käyttöönottoon ja jaettava mainos
julkaisuajankohdan varmistuttua.
Esimerkkiteksti viestintään:
”Hei,
Olemme mukana Oulun kaupungin järjestämässä Electoraten pilotissa. Electorate on mobiilisovellus, jonka
tavoitteena on auttaa ihmisiä osallistumaan heitä koskevaan päätöksentekoon.
Mobiiliosallistuminen on yksi tapa osallistua, vaikuttaa ja olla mukana rakentamassa tulevaisuuden
toimintaamme. Electoratella voimme tiedustella näppärästi paikallisilta asukkailta ja kuntalaisilta esimerkiksi
pääteksentekoomme, tulevaisuuden tapahtumiimme tai mihin tahansa liittyen. Saman alustan kautta voi pian
myös osallistua muuhun kunnalliseen päätöksentekoon. Electoraten kautta on esimerkiksi jo toteutettu
esimerkiksi syksyn 2018 Oulun osallistavan budjetoinnin hankkeet.
Electorate-mobiilisovelluksen voi ladata Android- ja iOS-laitteille Androidin Play-kaupasta ja iOS:in App Storesta.
Linkki: http://onelink.to/5dqmm2
Päätetään kuka henkilö lähtee hallinnoimaan yhdistyksen kyselyiden verkkoympäristöä. Keskustellaan millaisia
kyselyitä mobiilisovelluksella voisi tehdä.
Päätös: Todettiin, että tällä hetkellä ei ole kyselyille tarvetta, joten hallinnoijaa ei valittu tässä vaiheessa.

29 §. Kevään risusavotoiden ajankohdasta päättäminen
Päätös: Lentokentäntien varren siistimistä jatketaan la 30.3.2019 tai la 6.4.2019.

30§. Toimenpiteet Uimarannalla ennen uintikauden alkua
Päätös: Uimalaiturien paikalleen laitto, ilmoitellaan viestillä milloin tehdään.
Opastetaulujen ja puomien laitto. Laituri tarkistetaan ennen siirtämistä.
Mahdollisesti tehdään kaiteet uimalaiturin alkupäähän. Ennen uimakauden alkua palataan talkoiden ajankohtaan.

31§. Vihiluoto Weekendin toimikunta
15.1.2019 hallituksessa päätettiin, että kesätapahtuma järjestetään yhteistyössä Beach Volley –
toimijoiden, Vihiluodon Torpan kanssa VihiluotoWeekend 24.8.2019.
Ohjelma edellisten vuosien tapaan.
Koko perheen tapahtuma klo 12-15, tilapäinen tanssilava VR:n lavoista ja orkesteri soittamaan klo 15-17.
Päätös: Toimikuntaan kutsutaan lentopalloilijoista Arto Marttila, Torpalta Juha tai Päivikki ja yhdistyksen puolesta
tapahtuman tekijät vastaavat tapahtuman järjestelyistä.

32§. Muut asiat
-

-

-

Info Kempeleen kunnan suunnitelmista toteuttaa Leikkipuiston uudistaminen alueen asukkaille lähetetyn
”äänestyksen” tuloksen pohjalta: vaihtoehto 2 voitti. Leikkipuiston vene kunnostetaan, muuten puisto
uudistetaan.
kunnanpuutarhuri Sari Palolta saatu info Kempeleen kunnan Vihiluotoa koskevista suunnitelmista:
Ryteikkö kunnostetaan, Vihiluotokadulta ja muualtakin alueelta kaadetaan puita.
Info Elyn luvasta - latujen tekemisestä luonnonsuojelualueelle – Oulun kaupungilta ja Metsähallitukselta
saatiin lupa, Ely keskukselta lupa 120€ 13.3.2019 valitusaika päättyy.
Info vuokrasopimuksesta Metsähallituksen kanssa: Metsähallituksen lupa edellyttää vuokrasopimusta. Vuokra
100€/5v ja vuokrasopimus allekirjoitetaan vasta kun Elyn lupa on saanut lainvoiman. Elyn luvan valitusaika
umpeutuu 13.3. ja mikäli valituksia ei tule, niin latuja voidaan tehdä.
Uusi luontopolku suunnitelma Hotellin takaa ryteikköön ns. pengertie, 5 siltaa karja pääsee alta, 6
rumpuputkia. Puut kaadetaan ja laitetaan pengertien pohjaksi. Yhteys pyörätiehen, jotta pyörätuolilla
kulkijat pääsevät sinne. Puheenjohtaja valtuutettiin viemään asiaa eteenpäin.
Talvitapahtumantekijöiden palaveri Torpalla11.3.2019 klo 18. Kuuluttajana tapahtumassa Karri
Oikarinen 130€.

Päätös: Merkittiin tiedoksi info.

33 §. Seuraava kokous

Sovitaan tarpeen mukaan erikseen.

Matti Niskanen
puheenjohtaja

Eva Maijala
sihteeri

