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1	  VUOSIKOKOUS	  JA	  JÄSENET	  

Yhdistyksen	  vuosikokous	  pidettiin	  26.3.2015	  klo	  18	  Iskmon	  päiväkodissa.	  	  Läsnä	  oli	  12	  jäsentä.	  	  

Vuoden	  2015	  aikana	  on	  hallitus	  hyväksynyt	  19	  uutta	  jäsentä.	  Vuoden	  2015	  lopussa	  yhdistyksen	  
kokonaisjäsenmäärä	  oli	  125.	  	  Viidentoista	  euron	  (15€)	  jäsenmaksun	  vuodelle	  2015	  on	  suorittanut	  92	  
jäsentä.	  

2	  HALLITUS	  JA	  TYÖRYHMÄT	  	  

Vuosikokouksessa	  valittu	  hallitus	  koostui	  seuraavista	  henkilöistä:	  Peter	  Back	  (puheenjohtaja),	  
Thomas	  Autio	  (hallituksen	  nimeämä	  varapuheenjohtaja),	  Jan-‐Erik	  Back,	  Kjell-‐Owe	  Ahlskog,	  Bengt	  
Leander	  (sihteeri),	  David	  Smedman	  sekä	  Ola	  Österbacka	  (talous).	  Hallitus	  kokoontui	  vuoden	  2015	  
aikana	  12	  kertaa.	  

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,	  Leif-‐Åke	  Loo	  ja	  David	  Smedman.	  

3	  TOIMINTA	  	  

3.1	  Iskmonjärvien	  hapetusprojekti	  (ISSP)	  

UPI-‐projekti	  (v	  2014)	  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	  happipitoisuuksia.	  Mustasaaren	  kunta	  myönsi	  tälle	  
projektille	  8	  500	  €	  ja	  tämän	  avulla	  saatiin	  33	  000€:n	  budjetti	  johon	  sisältyi	  myös	  merkittävä	  määrä	  
talkootyötä.	  Projekti	  käynnistyi	  4.12.2014	  ja	  päättyi	  31.8.2015	  

ELY-‐keskuksen	  maksatustarkastaja	  Ulla-‐Maarit	  Raitanen	  tarkasti15.6.2015	  projektin	  maksatuksia.	  
Tarkastukseen	  osallistui	  myös	  ELY-‐keskuksen	  nimeämä	  asiantuntija,	  Hans-‐Göran	  Lax.	  Tarkastuksessa	  
ei	  löydetty	  mitään	  huomauttamista.	  

Projektin	  yhteydessä	  hankittiin	  3	  kpl	  hapettimia	  joista	  kaksi	  asennettiin	  Iskmon	  sundiin	  	  ja	  yksi	  
Skatasundiin.	  Hapettimien	  käyttö	  lopetettiin	  jäiden	  lähdön	  jälkeen	  koska	  hapetustarve	  on	  suurin	  
talven	  aikana	  ja	  käynnistettiin	  uudelleen	  joulukuun	  alussa	  2015.	  Hapettimien	  ympärille	  asennettiin	  
avantorajoittimia	  mahdollistaen	  täten	  myös	  hiihtolatuja	  ja	  moottorikelkkareittiä	  samalla	  alueella.	  

	  ELY-‐keskukselle	  jätettiin	  1900	  €	  hakemus	  kattamaan	  osittain	  kahden	  vuoden	  sähkökustannuksia.	  	  
Paikkakunnan	  kolmelta	  jakokunnalta	  on	  anottu	  puuttuva	  rahoitus.	  

	  

3.2	  Iskmo-‐Jungsund	  vaellusreitti	  

Vaellusreitin	  esitutkimusprojekti	  Iskmoleden,	  päättyi	  2014.	  Esitutkimuksen	  perusteella	  anoi	  yhdistys	  
projektirahoitusta	  Leader/Aktion	  Österbotten:sta,	  toteuttaakseen	  itse	  vaellusreitin.	  Projektin	  nimi	  on	  
Iskmo-‐Jungsund	  vaellusreitti,	  vaihe	  1	  ja	  budjetti	  15	  600€	  josta	  yhdistys	  vastaa	  puolesta	  summasta.	  
Tästä	  suurin	  osa	  saadaan	  talkootyöllä	  katettua.	  
	  
Projekti	  on	  laitettu	  vireille	  10.7.2015,	  jolloin	  se	  myös	  viralliseti	  käynnistettiin.	  Projekti	  hyväksyttiin	  	  
Aktion	  Österbottenin	  toimesta	  17.9.	  ELY-‐keskuksen	  virallinen	  hyväksyntä	  puuttui	  vielä	  
vuodenvaihteessa	  koska	  heidän	  käytössä	  oleva	  Hyrrä-‐tietokanta	  ei	  ollut	  vielä	  toiminnassa.	  	  
Keväällä	  2015	  tehtiin	  alustavia	  pitkospuu-‐	  ja	  siltamateriaalihankitoja	  Mustasaaren	  kunnalta	  saadun	  
avustuksen	  avulla.	  	  Vuoden	  aika	  rakennettiin	  pitkospuita	  ja	  siltoja.	  Myös	  raivaustöitä	  tehtiin.	  
Opasteita	  ja	  infotauluja	  hankittiin.	  Vaellusreittiä	  esiteltiin	  ensimmäistä	  kertaa	  19.9.2015	  ja	  sen	  
jälkeen	  on	  poluilla	  liikkunut	  suuri	  määrä	  henkilöitä.	  Talkootyöt	  johtivat	  Peter	  Back	  sekä	  Jukka	  Nyman,	  
jonka	  yhdistyksen	  hallitus	  nimesi	  talkooesimieheksi.	  
	  



3.4	  Hiihtoladut	  

Yhdistys	  vastaa	  Iskmon	  hiihtoladuista.	  	  Kunta	  tukee	  hiihtolatujen	  ylläpitoa	  rahallisesti.	  Latujen	  
ylläpitoa	  tehdään	  käytetyllä	  moottorikelkalla.	  Hiihtolatuja	  ylläpidettiin	  tänä	  vuonna	  vain	  parin	  viikon	  
ajan	  johtuen	  heikosta	  lumitilanteesta.	  Myös	  jäällä	  oli	  hiihtolatuja	  parin	  viikon	  ajan.	   

3.5	  Tiedotus	  

Yhdistyksen	  kotisivuille	  www.iskmosunden.fi	  päivitetään	  säännöllisesti	  uusia	  tietoja	  projektien	  
edistymisestä	  sekä	  hiihtolatujen	  tilanteesta.	  	  Sivujen	  ylläpitäjänä	  toimii	  Ola	  Österbacka.	  

Facebook:ssa	  on	  yhdistyksellä	  sivusto	  jossa	  informoidaan	  yhdistyksen	  toiminnasta	  sekä	  Facebook-‐
ryhmä	  jonne	  päivitetään	  tietoja	  vaellusreitistä	  ja	  hiihtoladuista.	  Ryhmän	  jäsenet	  voivat	  myös	  jakaa	  
omia	  kuviaan	  tässä	  ryhmässä.	  	  	  

Helmikuussa	  tehtiin	  tiedote	  joka	  sisälsi	  vuosikokouskutsun	  sekä	  tietoa	  ISSP-‐projektista.	  Se	  jaettiin	  
alueen	  postilaatikkoihin	  ja	  julkaistiin	  myös	  yhdistyksen	  kotisivuilla.	  

3.6	  Muuta	   	  

Pohjanmaan	  Vesi	  ja	  Ympäristö	  Ry:n	  kanssa	  on	  myös	  tänä	  vuonna	  neuvoteltu	  uuden	  projektin	  
käynnistämisestä.	  Tämä	  projekti	  selvittäisiin	  mahdollisuuksia	  hankkia	  alueelle	  oman	  
jätevesiverkoston,	  mutta	  kunta	  on	  jäähdyttänyt	  kaikki	  viemärisuunnitelmansa	  joten	  uutta	  hakemusta	  
ei	  jätetty.	  

Syyskuun	  5.päivä	  yhdistys	  osallistui	  Kyläkirppis-‐tapahtumaan	  Iskmon	  päiväkodin	  pihassa.	  Yhdistyksen	  
jäsenet	  puolisoineen	  paistoivat	  vohveleita,	  grillasivat	  makkaroita	  ja	  järjestivät	  arpajaisia.	  Päävoiton,	  
yhden	  kuution	  koivuhalkoja,	  lahjoitti	  Rune	  Mitts.	  Myös	  LähiTapiola	  sponsoroi	  tapahtumaa.	  

3.7	  Talous	  

Uusi	  kirjanpitojärjestelmä	  mahdollistaa	  kustannuspaikkojen	  käytön	  eikä	  enää	  tarvita	  erillistä	  
kirjanpitoa	  EURA-‐projekteille	  ja	  yhdistyksen	  muulle	  toiminnalle.	  Projektien	  rahaliikennettä	  varten	  
hankittu	  erillinen	  pankkitili	  on	  myöskin	  lopetettu.	  F:ma	  OF	  System	  on	  vastannut	  kirjanpidosta.	  

ISSP-‐projekti	  päättyi	  vuoden	  aikana	  ja	  suunniteltu	  budjetti	  33	  000€	  toteutui	  melkein	  kokonaan	  
jääden	  16,85€	  alle	  budjetin.	  Kunnalta	  saatiin	  tukea	  8	  500€	  ja	  EURA-‐tukea	  23	  083,15€.	  Yhdistyksen	  
oma	  panos	  oli	  1	  416,85	  €,	  josta	  1	  400	  €	  oli	  talkootuntien	  arvoa.	  	  
	  

Iskmo-‐Jungsund	  vaellusreitin	  kustannukset	  olivat	  3	  006,52€.	  Maksatusanomusta	  ei	  ole	  vielä	  voitu	  
tehdä	  joten	  tämä	  summa	  rasittaa	  vuoden	  tulosta.	  

Vuoden	  2014	  aika	  otettu	  pankkilaina	  on	  nyt	  kokonaisuudessa	  maksettu	  takaisin.	  Svenska	  
Kulturfondenilta	  saatiin	  800€	  avustus	  lainahoito-‐	  ja	  korkokuluja	  varten.	  

Jäsenmaksuina	  yhdistys	  sai	  1485€	  €.	  Kunnalta	  saatiin	  hiihtolatujen	  kunnossapitotukea	  660€.	  Iskmon	  
jakokunta	  myönsi	  yhdistykselle	  1	  200€	  avustuksen.	  Pohjois-‐Jungsund	  ja	  Etelä-‐Jungsundin	  jakokunnat	  
myönsivät	  300	  €	  ja	  600	  €	  avustuksen	  yhdistykselle.	  

Yhdistys	  on	  riippuvainen	  jäsenmaksuista	  ja	  tuista	  jotta	  voimme	  täyttää	  projektien	  vaatimuksia.	  
Yhdistyksen	  tappio	  oli	  vuonna	  2015	  1	  170,24	  €.	  	  Yhdistyksen	  taloudellinen	  tilanne	  voidaan	  pitää	  
tyydyttävänä.	  	  

Vaasa,	  26.2.2015	  

FÖRENINGEN	  ISKMOSUNDEN	  RF:	  N	  HALLITUS	  

	  

Peter	  Back	   	   	   Bengt	  Leander	  

Puheenjohtaja	  	  	  	   	   Sihteeri	  


