TOIMINTASUUNNITELMA

Vihiluoto 30 90440 KEMPELE http://www.vihiluoto.com/

Toimintasuunnitelma ja budjetti 1.1.2018–31.12.2018
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toimialueensa asukkaiden yhteistyötä ja edistää
kyläkulttuurin kehittymistä, edistää toiminta-alueen vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden viihtyvyyttä
ja hyvinvointia. Yhdistys haluaa edistää kylän perinteiden ja historian tallennusta ja luonnon- ja
kulttuuriympäristön vaalimista ja kylän tunnetuksi tekemistä. Erityisesti merellisen ranta-alueen
monimuotoinen käyttö ja huolto ihmiset ja eläimet huomioiden on yhdistyksen painopistealueita.
Yhdistys pyrkii tarkoitustensa toteuttamiseksi vaikuttamaan alueen olosuhteita koskevaan suunnitteluun ja
päätöksentekoon mm. tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa
ja järjestämällä kokouksia, tapahtumapäiviä, juhlia ja talkoita.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään tarpeen mukaan ylimääräisiä
kokouksia.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa. Uusi hallitus valitaan vuoden 2019 yhdistyskokouksessa (toimikausi
on kaksi vuotta).
Jäsenistö
Jäsenmäärä pyritään pitämään nykyisellään.
TOIMINTA
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
samoin retkiluistelureitti Vihiluoto-Oritkari. Keväällä toteutetaan siivoustalkoot ja tarvittavat risusavotat
ym. ympäristön siistimiseen, viihtyisyyteen sekä liikuntapaikkojen kunnostamiseen talkoot tarpeen
mukaan. Haetaan OP – kesätyöntekijä ja pakataan myös kesätyösetelillä palkattava nuoria. Luontopolulla
olevan lintutornin portaiden uusinta (käyttäjiltä tullut viestejä, että portaat eivät ole turvalliset).
Varaston rakentaminen yhdistyksen välineille Torpan läheisyyteen, rahoitustukea haetaan Oulun Seudun
Leaderilta. Uimarannan ylläpito, josta yhdistys joutuu maksamaan tarkastusmaksut. Mahdollisesti
Kempeleen kunta hoitaa maksun. Luontopolun varrelle tehdään talkootyönä penkit.
Talvitapahtuma järjestetään su 18.3.2018 Vihiluodon nokan alueella. Kesätapahtuma la 9.6.2018.
Juhannuskokko yhteistyössä Torpan kanssa, sään ja paloviranomaisten sen salliessa. Tästä tiedotetaan
ennakkoon meidän tiedotuskanavien kautta. Pikkujoulu joulukuussa.
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Talkoista tiedotetaan sähköpostilla ja muistutetaan tekstiviestillä/WhatsApilla (siltä osin kun puhelin
numeroita on tiedossa). Talkoista ilmoitetaan ko. viikon aikana säätila huomioiden.
Alustavat talkoopäivät vuonna 2018:
-

Latupartio säiden salliessa tammi-maaliskuun aikana.

-

Mullihaan risusavotta helmi-maalis-huhtikuu lauantaina.

-

Vihiluodon nokan siivoustalkoot 19.5.2018.

-

Lammaslaitumen kunnostustalkoot toukokuussa

-

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 2018.
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 sekä ePalveluikkunassa. 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.
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BUDJETTI 2018
Varsinainen toiminta

€

Tuotot
Toiminta- ja tapahtumatuotot

1000

OP -kesätyö

400

Kesätyöseteli

1000

Lammasosuuskunta

3 500

Venepaikat 37 kpl á 100 €

3 700

Leader teema tuki

7 200

Toiminnan tuotot

16 800

Kulut
Sataman hoitajan kulukorvaukset ja sähkökulut, vuokra OUKA ym.
OP kesätyökulut

-500

Kesätyöseteli

-1 500,00

Vakuutusmaksut
Lammasosuuskunta
Uimarannankulut (mm. uimaveden

-500,00

-150
-4 100
tarkastus 700€, roskistentyhjennys 3kpl 2xkk

a10€=120€)

Vihiluodon luontopolun kulut (lintutornin portaiden uusiminen)
Jalkapallo/luistinkentän kulut

-820
-440
-50

Hiihtolatujen ja retkiluistelureitin ylläpito

-2200

Kaluston huolto ja hankinta (kaislaleikkuri, huollot mönkijä, raivurit ym.)
Varasto yhdistyksen laitteille ja välineille (Leader-hanke)

-800
-7200

Talkookulut (talkoisiin osallistuneiden talkookahvit, rantareitin ylläpidon talkookahvit)
Tapahtumakulut

-100
-2 400,00

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

-100

Kokouskulut

-80

Kulut yhteensä

-20 860

Tuotto-/kulujäämä

-4 060

Varainhankinta
Jäsenmaksut

2 200

Sponsorituotot

2 000

Toiminta-avustus (OUKA)

500

Avustukset kunnilta

1500

Avustukset yksityisiltä

600

Pankkikulut

-25

Varainhankinta yhteensä

6775

Tuotto-/kulujäämä

2 715

Hankinnat 2018:
-

Veneellä vedettävä kaislaleikkuri esim. malli 205€ + toim.kulut/Mäkelän leikkurit, puh. 040-5045425

-

Varasto

-

Uimalaiturin penkki+kaide???

3

