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1  VUOSIKOKOUS  JA  JÄSENET
Yhdistyksen  vuosikokous  pide0in  22.4.2013  klo  18  Iskmon  päiväkodissa.    Läsnä  oli  12  
jäsentä.  Vuosikokouksessa  käsitel@in  tavanomaisia  asioita.  Jäsenmaksuksi  vahviste0in  
10  €.
Vuoden  2013  aikana  on  hallitus  hyväksynyt  52  uuDa  jäsentä.  Vuoden  2013  lopussa  
yhdistyksen  kokonaisjäsenmäärä  oli  82.
2  HALLITUS  JA  TYÖRYHMÄT  
Vuosikokouksessa  valiDu  hallitus  koostui  seuraavista  henkilöistä:  Peter  Back  
(puheenjohtaja),  Thomas  Au@o  (hallituksen  nimeämä  varapuheenjohtaja),  Jan-‐Erik  Back  
(taloudenhoitaja),  Bengt  Leander,  Terese  Lindahl,  Mikaela  Rönn,  Ola  Österbacka  
(sihteeri)  sekä  David  Smedman  (varajäsen).
Hallitus  kokoontui  vuoden  2013  aikana  13  kertaa  ja  käsiDeli  85  asiaa.
Virkistystoiminnan  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  esitutkimusprojekK  (UPI)
Vuoden  tärkein  tehtävä  oli  valmistella  ja  hakea  rahoitusta  EU-‐projek@a  (UPI)  varten.  
Perusteellisen  suunniDelun  ja  ELY-‐keskuksen  kanssa  käytyjen  neuvoDelujen  jälkeen,  
palka0in  17.5.2013  projek@päälliköksi  Olli-‐Ma0  Kärnä  Oulusta.  Samana  päivänä  
lähe0in  projek@hakemus  ELY-‐keskukseen.  Hakemus,  jossa  projek@n  budje0  oli  
27  000€,  hyväksy0in  30.5.2013.  Mustasaaren  kunta  sitoutui  maksamaan  7500  €,  
yhdistyksen  talkoo-‐osuus  oli  600  €.  Loput  18  900€  koostuivat  sekä  val@on  eDä  EU:n  
rahoituksesta.    
Yhdistyksen  hallitus  on  nimennyt  UPI-‐projek@n  ohjausryhmään  seuraavia  henkilöitä:  
Peter  Back,  Jan-‐Erik  Back  sekä  Ola  Österbacka.    Mustasaaren  kunnan  edustaja  on  Hans  
Hjerpe,  vaikka  hän  on  ollut  estynyt  osallistumaan  ohjausryhmän  kokouksiin.  Hänen  
sijaisinaan  ovat  olleet  Hans  Skata  sekä  Mona  Mar@n.    Iskmon  jakokunnan  edustaja  on  
Henrik  Backlund  ja  Norra  Jungsundin  edustaja  on  Niklas  Ingman.  ELY-‐keskuksen  
asiantun@jana  sekä  valvojana  toimii  Hans-‐Göran  Lax.
Ohjasryhmän  ensimmäisessä  kokouksessa  Ola  Österbacka  vali0in  puheenjohtajaksi  ja  
Peter  Back  varapuheenjohtajaksi.  Bengt  Leander  kutsu0in  ohjausryhmän  sihteeriksi.  
Myös  projek@päällikkö  Olli-‐Ma0  Kärnä  osallistui  ohjausryhmän  kokouksiin.  
Ohjausryhmä  käsiDeli  ja  hyväksyi  projek@in  liiDyvien  palveluiden  ostot,  muut  pienet  
hankinnat  sekä  ensimmäisen  välirapor@n.  Tämän  lisäksi  hyväksy0in  projek@n  
jatkosuunnitelma.  Hallitus  pää0  myös,  eDä  UPI-‐projek@lle  hankitaan  oma  pankki@li  sekä  
infotaulu  kertomaan  UPI-‐projek@sta.

Ohjausryhmän  toinen  kokous  pide0in  31.10.2013,  jolloin  käsitel@in  projek@päällikön  
raporDeja  sekä  tode0in  projek@n  pysyneen  aikataulussa.    Ohjausryhmä  ehdo0,  eDä  
projek@a  jatketaan  muutamalla  kuukaudella,  joDa  loppukesästä  2014  voidaan  järjestää  
projek@n  loppuseminaari.  Lisäksi  ehdote0in  muutosta  budje0in,  koska  talkootun@en  
määrä  tulee  kasvamaan.  Ohjausryhmässä  pääte0in  myös  muutamasta  
lisätoimenpiteestä,  kuten  toisesta  koekalastuksesta  kevään  aikana.  Ohjausryhmä  ilmaisi  
tyytyväisyyDään  projek@n  edistymisestä.  Ensimmäinen  rahoitushakemus  lähe0in  ELY-‐
keskukseen  marraskuun  alussa.
3.2  Iskmoleden  –  vaellusreiKn    esitutkimusprojekK
Jos  alkuvuosi  oli  @ivistä  työtä  UPI-‐projek@n  kanssa,  niin  sama  tah@  jatkui  syksyllä,  kun  
pääte0in  aloiDaa  uuden  projek@n  suunniDelu  eli  Iskmoleden  –  vaellusrei@n  
esitutkimusprojek@.  Hakemus  esitutkinnan  rahoituksesta  teh@in  Ak@on  ÖsterboDen/
Leaderin  kauDa  viime  hetkellä  ennen  kuin  EU-‐projek@en  budje0kausi  pääDyi.    Hakemus  
13.000  €  tuesta  jäte0in  31.10.2013  ja  myönteinen  päätös  saa@in  joulukuussa.    Julkisia  
varoja  saadaan  9.100  €  sisältäen  myös  kunnan  osuuden,  jolloin  yhdistyksen  osuus  on  
2.800  €  sekä  talkootyön  osuus  1.100€.    Kyseessä  on  vain  vaellusrei@n  suunniDelu,  ja  
hallituksella  on  tavoiDeena  jäDää  syksyllä  2014  hakemus  rei@n  toteutuksen  
rahoituksesta.  SuunniDeluprojek@n  aikataulu  on  1.1  –  30.11.2014.
3.3  Hiihtoladut
Yhdistys  vastaa  Iskmon  hiihtoladuista.    Kunta  tukee  hiihtolatujen  ylläpitoa  rahallises@.  
Yhdistyksellä  on  latujen  ylläpitoa  varten  hankiDu  käyteDy  mooDorikelkka.  
MooDorikelkan  hankinnan  mahdollis@  Iskmon,  Norra  Jungsundin  sekä  Södra  Jungsundin  
jakokunnilta  saadut  avustukset.  Työryhmä,  joka  on  oDanut  vastuulleen  hiihtolatujen  
ylläpidon,  on  tehnyt  merkiDävän  työn.
Hallitus  on  myös  keskustellut  Björkholmsbackenin  kohdalla  olevien  vanhojen  
sähköpylväiden  poistamisesta,  muDa  ei  ole  vielä  ryhtynyt  konkree0siin  toimenpiteisiin  
asiassa.
3.4  Syysjuhla
Yhdistys  järjes@  lauantaina  7.9.2013  syysjuhlan  Iskmon  päiväkodin  alueella.  Laulusta  ja  
musiikista  vastasi  Anna-‐Lena  ja  André  Back,  jotka  myös  joh@vat  yhteislauluosuuden.    
Myynnissä  oli  lohikeiDoa  ja  arvontaa  varten  oli  lahjoiteDu  suuri  määrä  arpajaisvoiDoja.  
Samalla  paljaste0in  UPI-‐projek@n  informaa@otaulu.  Syysjuhlaan  osallistui  noin  50  
henkilöä.
  3.5  Tiedotus
Yhdistyksen  ko@sivuille  www.iskmosunden.ﬁ    päivitetään  säännöllises@  uusia  @etoja  niin  
UPI-‐  kuin  myös  Iskmoleden  -‐projek@en  edistymisestä  sekä  hiihtolatujen  @lanteesta.    
Sivujen  ylläpitäjänä  toimii  Ola  Österbacka.
Radio  Vega  ÖsterboDenissa  oli  19.6.3013  ohjelma,  jossa  haastateltavana  oli  Peter  Back  
ja  Ola  Österbacka.  Aiheena  oli  UPI-‐projek@.  Tästä  haastaDelusta  julkais@in  myös  
videoleike  Ylen  ko@sivuilla.  
Vasabladet-‐leh@  teki  15.  elokuuta  jutun  UPI-‐projek@sta,  jossa  haastatel@in  Olli-‐Ma0  
Kärnää  sekä  Ola  Österbackaa.  HaastaDelusta  teh@in  myös  video,  joka  julkais@in  lehden  
ko@sivuilla  ”ÖsterboDen  idag”-‐osioissa.

UPI-‐projek@sta  tehty  @edote  jae0in  alueen  pos@laa@kkoihin  heinäkuussa.  Tiedote  
julkais@in  myös  yhdistyksen  ko@sivuilla.
UPI-‐projek@sta  kertova  informaa@otaulu  sijaitsee  Iskmon  päiväkodin  sisäänajon  vieressä  
ja  toinen  infotaulu,  joka  esiDelee  järvien  hiihtolatuja,  sijaitsee  ulkoilutuvan  vieressä.  
Hiihtolatukyl0  teh@in  sponsorituella.
3.5  Talous
Yhdistyksen  kirjanpitoa  hoitaa  Bokföringsbyrå  J.  Örn.    UPI-‐projek@lla  on  sekä  oma  
pankki@li  eDä  oma  kirjanpito.
UPI-‐projek@n  tuloja  ovat:  Mustasaaren  kunnan  osuus  7.500  €  sekä  ELY-‐keskuksen  kauDa  
tuleva  rahoitus,  josta  ensimmäinen  maksu  oli  6.911,73  €  (saatu  27.12.2013).  Suurimmat  
menot  ovat  olleet:  erilaiset  palvelujen  ostot  (6.720,21  €),  palkkakustannukset  
(3.861,08€)  sekä  matkakustannukset  (492,89€).    Vuoden  ylijäämä  oli  2.473,35  €.  
Vuodenvaihteessa  UPI-‐projek@  oli  velkaa  Iskmosunden-‐yhdistykselle  608,48  €.  Lisäksi  
sillä  oli  avoimia  vero-‐  ja  työnantajamaksuja  84,16  €.
Jäsenmaksuina  yhdistys  sai  440€  uusilta  jäseniltä,  sillä  ne  jäsenet,  jotka  olivat  maksaneet  
2012  jäsenmaksun,  eivät  joutuneet  enää  maksamaan  uuDa  maksua.  Lisäksi  sponsorituki  
oli  700  €  ja  syysjuhlan  tuoDo  567  €.    Mustasaaren  kunta  on  tukenut  hiihtolatujen  
kunnossapitoa  660  €:lla.  Neljältä  jako-‐/kalastuskunnalta  on  saatu  yhteensä  2.100  €,  jolla  
oste0in  yhdistykselle  käyteDy  mooDorikelkka  hintaan  1.500  €.    Kirjanpidossa  tästä  
investoinnista  on  tehty  375  €  poisto.  Hiihtoladuista  kertova  taulu  maksoi  279,16  €.
EU-‐projek@en  haasteena  on,  eDä  rahallinen  tuki  tulee  vasta  makseDuja  tosiDeita  
vastaan.    Tämän  takia  yhdistys  on  joutunut  lainaamaan  projek@lle  rahaa.  Yhdistyksen  
saatavat  608,48€  UPI-‐projek@lta  vuodenvaihteessa  johtuvat  juuri  tästä  syystä.  
Kirjanpitovuoden  ylijäämä  oli:  3.129,82  €  
Vaasa,  12.  maaliskuuta  2014
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