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1 VUOSIKOKOUS JA JÄSENET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.3.2016 Iskmon päiväkodissa. Läsnä oli 12 jäsentä.
Vuoden 2016 aikana on hallitus hyväksynyt 9 uutta jäsentä. Vuoden 2016 lopussa yhdistyksen
kokonaisjäsenmäärä oli 166. Jäsenmaksun vuodelle 2016 on suorittanut 147 jäsentä.
2 HALLITUS JA TYÖRYHMÄT
Vuosikokouksessa valittu hallitus koostui seuraavista henkilöistä: Peter Back (puheenjohtaja),
Thomas Autio, Jan-Erik Back, Kjell-Owe Ahlskog, Marlen Back, Cecilia Hildén, Jukka Nyman, Bengt
Leander (sihteeri), David Smedman (hallituksen nimeämä varapuheenjohtaja) sekä Ola Österbacka
(talous). Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 8 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-drift)
Iskmonjärvien hapettamista jatkettiin talvella 2016. Hapettimet suljettiin 12.4.2016 jäiden lähdettyä
ja käynnistettiin uudestaan 1.11.2016. Hapetinpumppu nro 2, Iskmo sundissa, ei ole toiminut
kunnolla eikä vianetsintä ole vielä tuottanut tulosta.
Itserakennetut avantorajoittimet eivät toimineet kuten haluttiin ja hallitus päätti ostaa uudet
avantorajoittimet pumpuille 2 ja 3. Nämä asennettiin paikoilleen syksyllä 2016.
ELY-keskus on myöntänyt 1900 € avustuksen Iskmon järvien hoitoa varten ajalle 2016-2017. Tämä on
50 % arvoiduista hapetinkustannuksista (sähkö ja ylläpito), loput yhdistys rahoittaa itse talkootyöllä
ja omalla rahoituksella.
Järvien happimittauksia suoritetaan säännöllisesti ja mittaukset osoittavat selvästi korkeampia arvoja
hapettimien läheisyydessä.

3.2 Iskmo-Jungsund vaellusreitti, vaihe 1
Kevättalven 2016 aikana vietiin laavun, hirsipöytien sekä pitkospuiden materiaalit omille paikoilleen
ja risutalkoot järjestettiin pääsiäisenä 2016 Björnhällorna-järven kohdalla.
Parikymmentä yritystä ovat sponsoroineet vaellusreittiä ja siten mahdollistaneet hankintoja
grillauspaikoille sekä opasteviittojen hankinnan. Satoja talkootunteja tarvittiin jotta saatiin
vaellusreitti valmiiksi virallisia avajaisia varten 16.6.2016. Sateesta huolimatta oli n. 50 henkilöä sekä
lehdistö tullut paikalle Jungsundin pallokentälle. Puheenjohtaja Peter Back kertoi vaellusreitin
taustoista ja Mustasaaren kunnanjohtaja, Rurik Ahlberg vihki vaellusreitin käyttöön.
Paikallinen lehdet kirjoittivat tapahtumasta ja vaellusreitistä. Noin 1350 henkilö kirjoittivat nimensä
vaellusreitin vieraskirjoihin vuoden 2016 aikana.
Vaellusreitin toisen vaiheen valmistelu on aloitettu mutta projektihakemusta ei ole vielä jätetty.

3.4 Hiihtoladut
Yhdistys on syksyn 2016 aikana parantanut 1,4 km osan hiihtoladusta. Tämän mahdollisti Aktion
Österbottennin teemaprojekti ”Friskinwest” joka alustavasti hyväksyi avustusanomuksemme.

Mustasaaren kunta lahjoitti yhdistykselle puita ja risuja joista tehtiin haketta. Osa hakkeesta on
levitetty hiihtoladulle.
3.5 Tiedotus
Yhdistyksen kotisivuille www.iskmosunden.fi päivitetään säännöllisesti uusia tietoja projektien
edistymisestä sekä hiihtolatujen tilanteesta. Sivujen ylläpitäjinä ovat olleet Ola Österbacka ja
Marlen Back.
Facebook:ssa on yhdistyksellä sivusto jossa informoidaan yhdistyksen toiminnasta sekä Facebookryhmä jonne päivitetään tietoja vaellusreitistä ja hiihtoladuista. Ryhmän jäsenet voivat myös jakaa
omia kuviaan tässä ryhmässä.
Vaellusreitistä ovat paikalliset lehdet kirjoittaneet. Artikkeleita löytyy mm seuraavista lehdistä:
Vasabladet, Pohjalainen, Mustasaari-Korsholm lehti, ByaNytt. Vaellusreitin kuvaus sekö projektin
loppuraportti löytyy yhdistyksen kotisivuilta.
3.6 Muuta
Yhdistyksemme puheenjohtaja, Peter Back, on jäsenenä mukana työryhmässä joka valmistelee
Pansarholms sundin puhdistusta.
3.7 Talous
F:ma OF System on vastannut yhdistyksen kirjanpidosta ilman korvausta.
Vuoden 2016 aikana saatiin päätökseen vaellusreitin 1. vaihetta. EU-projektitukea saatiin Aktion
Österbotten-järjestön kautta 6 240 € ja Mustasaaren kunnalta 1 560 €. Kustannukset vuoden aikana
olivat 5 616,82 €. Yhdistyksen omarahoitusosuus oli 510 €, sekä laskennallinen talkoo-osuus n 11 000
€ josta vain osa tarvittiin laskea hyväksi.
Jäsenmaksuina yhdistys sai 1 815 €. Kunnalta saatiin hiihtolatujen kunnossapitotukea 690 €. Iskmon
jakokunta myönsi yhdistykselle 700 € avustuksen. Etelä-Jungsundin jakokunta myönsi 500 €. PohjoisJungsundin jakokunnan avustusta ei maksettu vuoden 2016 aikana.
Vaellusreittiä varten yhdistys sai 5 600 € sponsorirahaa yksityisiltä yrityksiltä. Näistä varoista, joista
suurin osa tullaan käyttämään vaellusreitin jatkoprojektia varten, on 3 800 € varaus tehty vuodelle
2017.
Yhdistyksen tulos oli vuonna 2016 +135,87 €. Yhdistyksen taloudellinen tilanne voidaan pitää
tyydyttävänä. Hallitus kiittää sponsoreita tuesta sekä kaikkia jotka ovat osallistuneet talkoisiin.
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