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Toimintasuunnitelma ja budjetti 1.1.2017–31.12.2017
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueensa kyläyhteisön aineellisten ja henkisten olojen kehittämiseksi.
Kyläyhdistys kehittää erityisesti merellisen ranta-alueen monimuotoista käyttöä ja huoltoa huomioiden
sekä vakinaisten että vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyden ja alueen eläimet. Yhdistys edistää lasten ja
nuorten sekä aikuisten liikuntamahdollisuuksia alueella. Lisäksi yhdistys haluaa edistää kylän perinteiden
ja historian tallennusta ja luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista ja kylän tunnetuksi tekemistä.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään tarpeen mukaan ylimääräisiä
kokouksia.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa. Uusi hallitus valitaan vuoden 2017 yhdistyskokouksessa.
Jäsenistö
Jäsenmäärä pyritään pitämään nykyisellään.
TOIMINTA
”Pyörätuolireittihanke 15229” viimeistellään ja tehdään loppuselvitykset vuoden 2017 aikana, Oulun
seudun Leader ja ELY –keskus on hyväksynyt hankkeen 8.7.2016. Hankkeeseen on tehty muutoshakemus
joulukuussa 2016. Hankkeessa luontopolku on tehty liikuntaesteisille kuljettavaksi. Hankkeessa tarvitaan
talkootyötä vielä vuonna 2017.
Kempeleen kunta toteuttaa Vihiluodon ”Rantarojektin”, Oulun Seudun Leader on myöntänyt siihen
rahoituksen. Työt alkoivat joulukuussa 2016.
Tulevana toimintakautena yhdistys ylläpitää luontopolkua ja uimaranta-aluetta sekä pienvenesatamaa,
beach volley kenttiä, skeittiramppia, frisbeegolf rataa ja jalkapallo- /luistinkenttää. ”Lammasosuuskunta”
jatkaa toimintaa. Talvella latupartio tekee ladun Niemelän pellolle ja säiden salliessa Kempeleenlahdelle.
Keväällä toteutetaan siivoustalkoot ja tarvittavat risusavotat ym. ympäristön siistimiseen (mm.
Lentokentäntien viereisen mullihaan risusavotta), viihtyisyyteen sekä liikuntapaikkojen kunnostamiseen
talkoot tarpeen mukaan. Haetaan OP – kesätyöntekijä ja pakataan myös kesätyösetelillä palkattava nuori.
Talvitapahtuma järjestetään su 19.3.2017 Vihiluodon nokan alueella. Suomi100/Kempele150 - kyläpäivä la
10.6.2017 (pomppulinna, kirpputori, köydenvetokilpailu, Vihiluodon historia). Pikkujoulu/yhdistyksen 10
vuotisjuhla joulukuussa.
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Talkoista tiedotetaan sähköpostilla ja muistutetaan tekstiviestillä (siltä osin kun puhelin numeroita on
tiedossa). Talkoista ilmoitetaan ko. viikon aikana säätila huomioiden. Alustavat talkoopäivät vuonna 2017:
-

Latupartio säiden salliessa tammi-maaliskuun aikana

-

Mullihaan risusavotta helmi-maalis-huhtikuu lauantaina

-

Vihiluodon nokan siivoustalkoot 13. Tai 20.5.2017

-

Lammaslaitumen kunnostustalkoot toukokuussa

-

Pyörätuolireitin viimeistelytalkoot (esim. joku arki-ilta)

-

Puiden pilkkomistalkoot lauantaina touko-kesäkuussa

-

Lisäksi pienempiin juttuihin puheenjohtaja pyytää kaveriksi esim.
o

veneiden vesille laitto ja niiden nosto,

o

pyörätuolireitin grillin pystytys keväällä ja syksyllä siirtäminen talvisäilytykseen,

o

luistinkentän varusteiden poistaminen keväällä ja syksyllä taas paikoilleen laitto

o

jalkapallokentän maalien laitto keväällä ja syksyllä niiden poistaminen

Julkaisutoiminta
Yhdistyksen esitettä ei uusita vuonna 2017.
Muuta
Yhdistyksen nettisivut pidetään ajan tasalla.

TALOUS
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja
hintavertailujen pohjalta.
Taloudellinen tilanne kartoitetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ja seurataan talousarvion
toteutumista.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistyksen nettisivut pidetään ajan tasalla ja samoin Facebook sivut. Edellisten lisäksi tapahtumista
tiedotetaan sanomalehti Kalevan menot –sivulla, Kempeleen kunnan tapahtumakalenterissa ja
Rantalakeuden järjestöpalstalla. Alueen lehdille (Forum, Kaleva, Rantalakeus) toimitetaan tiedotteita
tapahtumistamme.
Sisäinen tiedottaminen
Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia ja WhatsAppia. Sääntömääräisten kokousten
kutsut lähetetään sähköpostitse.
LOPUKSI
Yhdistys tarvitsee tapahtumien järjestämiseen sekä luontopolun ylläpitämiseen talkoolaisia.
BUDJETTI 2017
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Varsinainen toiminta

€

Tuotot
Toiminta- ja tapahtumatuotot

500,00

OP -kesätyö

800,00

Kesätyöseteli

840,00

Pyörätuolireittihankkeen 15229 EU tuki

4 500,00

Lammasosuuskunta

3 500,00

Venepaikat 37 kpl á 100 €

3 700,00

Kulut
Pyörätuolireittihanke 15229

-9 000,00

Sataman hoitajan kulukorvaukset ja sähkökulut, vuokra OUKA ym.

-1 100,00

OP kesätyökulut

-900,00

Kesätyöseteli

-1 000,00

Vakuutusmaksut

-120,00

Lammasosuuskunta

-3 300,00

Uimarannan kulut

-150,00

Vihiluodon luontopolun kulut

-500,00

Jalkapallo/luistinkentän kulut

-100,00

Hiihtolatujen ylläpito

-600,00

Skeittirampin huolto

-200,00

Kaluston huolto ja hankinta ()
Talkookulut (talkoisiin osallistuneiden
talkookahvit, rantareitin ylläpidon talkookahvit)
Tapahtumakulut

-500,00
-120,00
-1 400,00

Atk –ja muut kulut (mm. jäsenmaksu Kylät ry)

-300,00

Kokouskulut

-50,00

Kulut yhteensä

-19340

Tuotto-/kulujäämä

-5500

Varainhankinta
Jäsenmaksut

1 900,00

Sponsorituotot

2 000,00

Toiminta-avustus (OUKA)

500,00

Avustukset kunnilta

800,00

Avustukset yksityisiltä

600,00

Pankkikulut

-25,00

Tuotto-/kulujäämä

275,00
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