
FÖRENINGEN	  ISKMOSUNDEN	  RF	  
Toimintakertomus	  2014	  

TOIMINTAKERTOMUS	  2014	  

1	  VUOSIKOKOUS	  JA	  JÄSENET	  

Yhdistyksen	  vuosikokous	  pidettiin	  3.4.2014	  klo	  18	  Iskmon	  päiväkodissa.	  	  Läsnä	  oli	  14	  jäsentä.	  	  

Vuoden	  2014	  aikana	  on	  hallitus	  hyväksynyt	  25	  uutta	  jäsentä.	  Yksi	  jäsen	  on	  menehtynyt.	  Vuoden	  2014	  
lopussa	  yhdistyksen	  kokonaisjäsenmäärä	  oli	  106.	  	  Kymmenen	  euron	  jäsenmaksun	  vuodelle	  2014	  on	  
suorittanut	  87	  jäsentä.	  

2	  HALLITUS	  JA	  TYÖRYHMÄT	  	  

Vuosikokouksessa	  valittu	  hallitus	  koostui	  seuraavista	  henkilöistä:	  Peter	  Back	  (puheenjohtaja),	  
Thomas	  Autio	  (hallituksen	  nimeämä	  varapuheenjohtaja),	  Jan-‐Erik	  Back	  (taloudenhoitaja),	  Kjell-‐Owe	  
Ahlskog,	  Bengt	  Leander,	  David	  Smedman	  sekä	  	  Ola	  Österbacka	  (sihteeri).	  Hallitus	  kokoontui	  vuoden	  
2014	  aikana	  13	  kertaa	  ja	  käsitteli	  89	  asiaa.	  

Virkistystoiminnan	  työryhmän	  jäsenet	  ovat	  jatkaneet	  hiihtolatujen	  ylläpitoa.	  Työryhmän	  jäsenet	  
ovat:	  Peter	  Back	  (puheenjohtaja),	  Kjell-‐Ove	  Ahlskog,	  Karl-‐Erik	  Enges,	  Ruben	  Lindahl,	  Terese	  Lindahl,	  
Mikaela	  Rönn	  ja	  David	  Smedman.	  

3	  TOIMINTA	  	  

3.1	  Iskmonjärvien	  esitutkimusprojekti	  (UPI)	  

EURA-‐projekti	  UPI,	  joka	  käynnistyi	  17.5.2013	  ja	  jatkettiin	  ELY-‐keskuksen	  luvalla,	  loppui	  30.9.2014.	  
Projektein	  budjetti	  suureni	  33	  000	  euroon,	  ja	  koko	  summa	  käytettiin.	  	  Suurin	  osa	  kustannuksista	  oli	  
projektipäällikkömme	  Olli-‐Matti	  Kärnän	  palkkakustannuksia.	  Hänen	  tekemä	  loppuraportti	  
käännettiin	  ruotsiksi	  Hans	  Hästbackan	  toimesta.	  Raportti	  julkaistiin	  yhdistyksen	  kotisivuilla	  pdf-‐
dokumenttina	  sekä	  paperikopioina	  projektin	  loppuseminaarin	  yhteydessä	  joka	  pidettiin	  
Alskathemmetissa	  27.8.2014.	  Tähän	  tilaisuuteen	  osallistui	  noin	  50	  jäsentä	  ja	  toimenpide-‐
ehdotuksista	  käytiin	  vilkaista	  keskustelua.	  	  

3.2	  Iskmoleden	  –	  vaellusreitin	  	  esitutkimusprojekti	  

Joulukuussa	  2013	  Aktion	  Österbotten	  hyväksyi	  hakemuksemme	  vaellusreitin	  suunnittelua	  varten.	  
Projekti	  käynnistyi	  1.1.2014	  ja	  jatkettiin	  lisäaika-‐anomuksen	  jälkeen	  31.12.2014	  saakka.	  	  Projektin	  
alkuperäinen	  budjetti	  oli	  13	  000€	  ,	  mutta	  projekti	  käytti	  ainoastaan	  runsaat	  puolet,	  eli	  7	  000,64	  €.	  
Projektipäällikkönä	  toimi	  David	  Smedman	  apunaan	  Peter	  Back.	  Heidän	  työnsä	  hankittiin	  
ostopalveluna.	  Myös	  Jonathan	  Back	  palkattiin	  muutamasi	  tunniksi	  vaellusreitin	  merkitsemistä	  varten.	  

Suurin	  osa	  työstä	  on	  liittynyt	  sopimusten	  tekoon	  maanomistajien	  kanssa.	  Kaikkien	  kanssa	  ei	  päästy	  
sopimukseen	  joten	  alkuperistä	  reittiä	  ei	  voitu	  toteuttaa	  kokonaisuudessaan.	  	  Projektin	  
loppuraportissa	  esitellään	  kolmea	  vaihtoehtoa,	  yhteensä	  noin	  11	  km	  	  Jungsundin	  urheilukentältä	  
Vekasundiin,	  Strömsundin	  ja	  Iskmo	  sundin	  itäpuolella	  ja	  jatkaen	  Hallonnäsfladan	  länsipuolella	  
päättyen	  Björnhällsfladaan.	  

3.3	  Iskmonjärvien	  hapetusprojekti	  ISSP	  

UPI-‐projekti	  tuotti	  monta	  toimenpide-‐ehdotusta	  ja	  koska	  meille	  tarjottiin	  mahdollisuus	  hakea	  EU-‐
budjetinjakson	  jäljellä	  olevia	  varoja,	  päätimme	  hakea	  rahoitusta	  ISSP-‐projektia	  varten	  tavoitteena	  
parantaa	  	  Skatasundin	  ja	  Iskmo	  sundin	  	  vesien	  happipitoisuuksia.	  Mustasaaren	  kunta	  myönsi	  tälle	  
projektille	  8	  500	  €	  ja	  tämän	  avulla	  saatiin	  33	  000€:n	  budjetti	  johon	  sisältyy	  myös	  merkittävä	  
määrä	  talkootyötä.	  Projekti	  käynnistyi	  4.12.2014	  mutta	  varsinainen	  työ	  tehdään	  vuoden	  
2015	  aikana.	  

3.4	  Hiihtoladut	  



Yhdistys	  vastaa	  Iskmon	  hiihtoladuista.	  	  Kunta	  tukee	  hiihtolatujen	  ylläpitoa	  rahallisesti.	  Latujen	  
ylläpitoa	  varten	  tehdään	  käytetyllä	  moottorikelkalla.	  Hiihtolatuja	  ylläpidettiin	  jäällä	  tänä	  vuonna	  
muutaman	  viikon	  ajan	  johtuen	  heikosta	  lumitilanteesta,	  koska	  lumenpuutteen	  takia	  latuja	  ei	  voitu	  
tehdä	  lainkaan	  maastoon.	  	  

3.5	  Tiedotus	  

Yhdistyksen	  kotisivuille	  www.iskmosunden.fi	  	  päivitetään	  säännöllisesti	  uusia	  tietoja	  niin	  UPI-‐	  kuin	  
myös	  Iskmoleden	  -‐projektien	  edistymisestä	  sekä	  hiihtolatujen	  tilanteesta.	  	  Sivujen	  ylläpitäjänä	  toimii	  
Ola	  Österbacka.	  

”Pohjalainen”-‐lehti	  	  julkaisi	  	  UPI-‐loppuseminaarin	  yhteydessä	  suuren	  artikkelin	  etusivukuvineen.	  
Myös	  Vasabladet	  ja	  Radio	  Österbotten	  kertoivat	  UPI-‐projektista.	  

UPI-‐projektin	  loppuseminaarista	  tehtiin	  tiedote	  joka	  jaettiin	  alueen	  postilaatikkoihin	  heinäkuussa.	  
Tiedote	  julkaistiin	  myös	  yhdistyksen	  kotisivuilla.	  

3.6	  Muuta	   	  

Yhdistys	  kävi	  neuvotteluja	  Mustasaaren	  kunnan	  ja	  Pohjanmaan	  Vesi	  ja	  Ympäristö	  Ry:n	  kanssa	  
tavoitteena	  käynnistää	  vielä	  yksi	  EURA-‐projekti	  joka	  selvittäisi	  mahdollisuuksia	  hankkia	  alueelle	  
oman	  jätevesiverkoston.	  Tämä	  hanke	  kuivui	  kuitenkin	  kokoon	  koska	  kunta	  ei	  tehnyt	  tarvittavia	  
päätöksiä	  osallistumisesta.	  Yhdistyksemme	  olisi	  osallistunut	  tähän	  projektiin	  jonka	  vastuullisena	  
tahona	  olisi	  ollut	  Pohjanmaan	  Vesi	  ja	  Ympäristö	  Ry.	  	  	   	  

3.5	  Talous	  

UPI-‐projekti	  päättyi	  30.9.2014	  ja	  budjetti,	  joka	  oli	  muutosten	  jälkeen	  33	  000€,	  käytettiin	  kokonaan.	  
ELY-‐keskuksen	  kautta	  saatiin	  vuoden	  aikana	  16	  188,28€	  ja	  Mustasaareen	  kunnalta	  lisätukea	  800€.	  	  
Yhdistyksen	  rahavaroja	  ei	  tarvittu,	  mutta	  talkootyön	  arvo	  oli	  1600€.	  

Vaellusreitin	  suunnitteluprojekti	  päättyi	  vuodenvaihteessa	  mutta	  julkisten	  varjojen	  maksu	  tapahtuu	  
vasta	  v	  2015	  puolella.	  Talkootyön	  osuus	  oli	  592,46€.	  Tämä	  lisäksi	  käytettiin	  yhdistyksen	  varoja	  
1508,47€.	  	  Aktion	  Österbottenin	  tuki	  tullee	  olemaan	  4902,17€	  on	  kirjattu	  saataviksi.	  

Koivulahden	  säästöpankilta	  otettiin	  17.500	  €	  laina	  jotta	  laskut	  ja	  palkat	  saatiin	  maksettu	  ennen	  kuin	  
ELY-‐keskuksen	  tuet	  maksettiin.	  Laina-‐aika	  on	  	  1	  v	  ja	  lainalla	  yksityinen	  takaus.	  

Jäsenmaksuina	  yhdistys	  sai	  980€.	  Mustasaaren	  kunta	  myönsi	  UPI-‐projektille	  lisätukea	  800€	  sekä	  ISSP-‐
projektille	  8	  500€	  joka	  maksettiin	  vasta	  helmikuussa	  2015.	  Kunnalta	  saatiin	  hiihtolatujen	  
kunnossapitotukea	  90€	  	  sekä	  1000	  €	  vaellusreitin	  materiaalihankintoja	  varten.	  Iskmon	  ja	  Etelä-‐
Jungsundin	  jakokunnat	  myönsivät	  700	  €	  ja	  600	  €	  avustuksen	  yhdistykselle.	  	  

UPI-‐projektille	  ja	  yhdistyksen	  muulle	  toiminnalle	  mukaan	  lukien	  vaellusreitin	  suunnitteluprojekti	  on	  
tehty	  omat	  kirjanpidot	  ja	  tilinpäätökset	  kuten	  vuonna	  2013.	  Kirjanpitovuoden	  alijäämä	  oli:	  1	  749,70	  €	  	  

Yhdistys	  on	  riippuvainen	  jäsenmaksuista	  sekä	  saavista	  tukimaksuista	  jotta	  projektien	  velvoitteet	  
saadaan	  täytettyä.	  Yhdistyksen	  taloudellinen	  tila	  on	  tyydyttävä.	  

	  

Vaasa,	  26.2.	  2015	  

FÖRENINGEN	  ISKMOSUNDEN	  RF:N	  HALLITUS	  

	  

Peter	  Back	   	   	   	  Ola	  Österbacka	  

Puheenjohtaja	  	  	  	   	   Sihteeri	  


