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TOIMINTASUUNNITELMA 2019
1. Yleistä
Yleistavoite
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.
Toimintaympäristön kehittyminen
Vihiluotoon on kehittynyt 11 vuoden aikana monipuolinen virkistys- ja luontoalue. Uimarantaa,
pienvenesatamaa ja liikuntapaikkoja on paranneltu vuosien kuluessa. Tämän ovat mahdollistaneet
Kempeleen kunta, Oulun kaupunki ja monet yhteistyökumppanimme sekä ahkerat talkoolaiset. Esteetön
luontopolku merenranta alueella on mahdollistanut mm. pyörätuolilla ja lastenrattailla kulkemisen
luonnossa. Kempeleen kunta on tekemässä Visit Kempele sivustoa ja sinne tulee tietoa myös Vihiluodon
alueesta. Vihiluodon aluetta markkinoidaan myös yhtenä Kempeleen nähtävyys/matkailukohteena.
Jäsenmäärä
Jäsenmäärä on kolminkertaistunut 2010 luvulla ja on nyt noin 150. Jäsenistö pyritään pitämään ainakin
nykyisellään ja kasvattamaan mahdollisuuksien mukaan.
Toiminta
Aluetta on kehitetty voimakkaasti ja kehitystyö jatkuu myös vuonna 2019. Toiminta on monipuolistunut.
Pienvenesataman ja uimarannan sekä veneväylän parannusprojekti toteutettiin 2017-2018. BeachVolley
kenttien laajennus ja kunnostustyö saatiin valmiiksi 2018. Kenttien huolto on pääasiassa käyttäjien
vastuulla.
Tavoitteet vuodelle 2019
Ø Tulevana toimintakautena yhdistys ylläpitää luontopolkua ja uimaranta-aluetta sekä
pienvenesatamaa, beach volley kenttiä, skeittiramppia, frisbeegolf rataa ja jalkapallo/luistinkenttää. Jalkapallo/luistinkenttää hoidetaan yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa.
Ø ”Lammasosuuskunta” jatkaa toimintaa.
Ø Talvella latupartio tekee ladun Niemelän pellolle ja säiden salliessa Kempeleenlahdelle, samoin
retkiluistelureitti Vihiluoto-Oritkari.
Ø Keväällä toteutetaan siivoustalkoot ja tarvittavat risusavotat ym. ympäristön siistimiseen,
viihtyisyyteen sekä liikuntapaikkojen kunnostamiseen talkoot tarpeen mukaan.
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Ø Kanavien vesikasvillisuuden poisto keväällä 2019, jonka jälkeen vesikasvien poisto on helpompi
toteuttaa yhdistyksen tarkoitukseen hankkimalla kaislaleikkurilla.
Ø Lintutornin kunnostaminen ja korottaminen kesällä 2019. Lintutornin portaiden uusinta (käyttäjiltä
tullut viestejä, että portaat eivät ole turvalliset).
Ø Uimarannan ylläpito. Kempeleen kunta maksaa uimarannan tarkastusmaksut.
Ø Skeittirampin vanereiden uusiminen kesällä 2019.
Ø Haetaan OP – kesätyöntekijä ja palkataan myös kesätyösetelillä palkattavia nuoria.
Ø Talvitapahtuma järjestetään su 17.3.2019 Vihiluodon nokan alueella.
Ø Juhannuskokko yhteistyössä Torpan kanssa, sään ja paloviranomaisten sen salliessa. Tästä
tiedotetaan ennakkoon meidän tiedotuskanavien kautta.
Ø Kesätapahtuma la24.8.2019.
Ø Pikkujoulu joulukuussa.
Talkoista tiedotetaan sähköpostilla ja muistutetaan WhatsApilla (siltä osin kun puhelin numeroita on
tiedossa). Talkoista ilmoitetaan ko. viikon aikana säätila huomioiden.
Alustavat talkoiden ajankohdat vuonna 2019:
Ø Latupartio tekee latuja ja retkiluistelureittiä säiden salliessa tammi-maaliskuun aikana.
Ø Talvitapahtuma Sunnuntaina 17.3.
Ø Mullihaan risusavotta helmi-maalis-huhtikuu lauantaina.
Ø Vihiluodon nokan siivoustalkoot lauantaina 18.5.
Ø Lintutornin kunnostaminen (touko-kesäkuu)
Ø Lammaslaitumen kunnostustalkoot toukokuussa (lampaiden tulo 2.6.)
Ø Puiden pilkkomistalkoot lauantaina touko-kesäkuussa.
Ø Skeittirampin pintavanereiden vaihto lauantaina 6.7.
Ø Kempele Maraton Vihiluodon juottopiste lauantaina 3.8.
Ø Kesätapahtuma 24.8.
Ø Lisäksi pienempiin juttuihin puheenjohtaja pyytää kaveriksi esim.
·

Uimarannan laiturin paikoilleen laitto ja poisto

·

Uimarannan rajaavan puomin laitto ja poisto

·

Veneiden vesille laitto ja niiden nosto,

·

Pyörätuolireitin grillin pystytys keväällä ja poisto syksyllä

·

Luistinkentän varusteiden poistaminen keväällä ja syksyllä taas paikoilleen laitto

·

Jalkapallokentän maalien laitto keväällä ja syksyllä niiden poistaminen

KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään tarpeen mukaan ylimääräisiä
kokouksia.
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Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa. Uusi hallitus valitaan vuoden 2019 yhdistyskokouksessa (toimikausi
on kaksi vuotta).

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 2019
Varsinainen toiminta

€

Tuotot
Toiminta- ja tapahtumatuotot

1500

OP -kesätyö

400

Kesätyöseteli

1500

Lammasosuuskunta

4 800

Venepaikat 37 kpl á 100 €

3 700

Arvat

400

Toiminnan tuotot

12 300

Kulut
Sataman kulukorvaukset ja sähkökulut, vuokra OUKA ym.

-1 500

OP kesätyökulut

-500

Kesätyöseteli

-2 000

Tapaturmavakuutus ym. henkilösivukulut

-600

Vakuutusmaksut (mönkijä)

-270

Lammasosuuskunta

-5 100

Uimaranta/Kota/Vaja (mm. roskistentyhjennys 3kpl 2xkk a10€=120€)

-300

Remontti- ja korjauskulut

-100

Luontopolku (lintutornin portaiden uusiminen ja tornin korotus)
Jalkapallo/luistinkentän kulut

-1 000
-80

Hiihtolatujen ja retkiluistelureitin ylläpito

-2 100

Kaluston huolto ja hankinta (kesantomurskain, huollot mönkijä, raivurit ym.)

-4 000

Talkookulut (talkoisiin osallistuneiden talkookahvit, rantareitin ylläpidon talkookahvit)
Tapahtumakulut

-400
-3 000

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

-100

Kokouskulut

-80

Kulut yhteensä

-21 130

Tuotto-/kulujäämä

-8 830

Varainhankinta
Jäsenmaksut

2 300

Sponsorituotot

2 600

Toiminta-avustus (OUKA)

800

Avustukset kunnilta

1500

Avustukset yksityisiltä (nurmikon leikkuu, hiihtoladut, retkiluistelureitti ym.)

2000

Pankkikulut

-25

Varainhankinta yhteensä

9175

Tuotto-/kulujäämä

345

Hankinnat 2019:
-

Kesantoleikkuri/-murskain
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