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1 VUOSIKOKOUS JA JÄSENET 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.4.2017 Iskmon päiväkodissa. Kokoukseen 
osallistui 12 jäsentä.  
Vuoden 2017 aikana hallitus hyväksyi 2 uutta jäsentä. Vuoden vaihteessa yhdistyksessä 
oli 153 jäsentä. Jäsenmaksu oli 15 € yksittäisille henkilöille ja 30 € perheille, jotka 
asuvat samassa osoitteessa. 
 

2 HALLITUS JA TYÖRYHMÄT 
Hallituksen jäsenet ovat vuosikokouksesta lähtien olleet Peter Back (vuosikokouksen 
valitsema puheenjohtaja), Kjell-Owe Ahlskog, Thomas Autio, Jan-Erik Back, Helena 
Puro, Cecilia Hildén, Bengt Leander (sihteeri), Jukka Nyman, David Smedman 
(varapuheenjohtaja) ja Ola Österbacka (rahastonhoitaja). Hallitus on toiminut 
aktiivisesti ja kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. 
Ulkoilmaelämän työryhmä jatkoi toimintaansa kuten aiemmin. Työryhmä vastaa 
hiihtoladuista ja se koostui seuraavista henkilöistä: Peter Back (puheenjohtaja), Kjell-
Owe Ahlskog, Karl-Erik Enges, Jan-Erij Back, Terese Lindahl, Leif-Åke Loo ja David 
Smedman. 

3 TOIMINTA 
3.1 Iskmosundenin hapetusprojekti (ISSP) 

Iskmo sundin ja Skatasundin hapettaminen jatkui talven 2016-2017 aikana. Pumppu 2 
ei toiminut suunnitellusti eikä sinnikkäästä vianetsinnästä huolimatta ongelmaa ole 
saatu ratkaistua ja pumppu on pois käytöstä. 
”ISSP-käyttö”-projekti, jota ELY-keskus on tukenut, saatiin päätökseen vuonna 2017. 
Loppuraportti on kirjoitettu ja hankerahat vastaanotettu. Happipumppujen käyttö jatkuu 
kuitenkin talvella 2017-2018 ja ne kytkettiin päälle 15.11.2017. 
Happimittauksia tehtiin jatkuvasti ja limnologi Helena Puron tekemän mittaustulosten 
analyysin perusteella happipumppujen läheisyydessä veden happipitoisuus on selvästi 
korkeampi kuin muualla järvissä. 
 

3.2 Iskmo-Jungsundin vaellusreitti, vaihe 1 
Vaellusreitti on ollut hyvin suosittu sitten avaamisen 2016. Vuoden 2017 aikana reitin 
varrella sijaitseviin vieraskirjoihin tehtiin yhteensä 1715 merkintää.	
Vuoden 2017 aikana yhdistys on ylläpitänyt vaellusreitin grillauspaikkoja ja raivannut 
kasvillisuutta reitin varrelta. Joitakin pitkospuita kohotettiin ja uusia asennettiin, kun 
sateinen kesä aiheutti ongelmia. 
 

3.3 Iskmo-Jungsundin vaellusreitti, vaihe 2 
Alkuvuonna 2017 aloitettiin vaellusreitin toisen vaiheen suunnittelu. Tuolloin tutkittiin 
Kråknäsin niemen viereistä järvenpohjaa, jotta voitiin aloittaa sillan suunnittelu, jonka 
yhdistys suunnitteli rakentavansa. 
Projektihakemus jätettiin 21.9.2017 ja Aktion Österbottenin hallitus hyväksyi sen 
19.10.2017 ja ELY-keskus 9.11.2017. 
 Vaihe 2 koostuu pääasiassa sillasta, joka rakennetaan luonnonkauniin Kråknässkatanin 
ja Skatasundissa nykyisin sijaitsevan reitin väliin sekä Kråknässkatanille 
rakennettavasta taukopaikasta. Taukopaikalle rakennetaan grillauspaikka ja 
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tuulensuojakatos. Silta tulee olemaan ponttonisilta, jossa korkeampi keskiosa 
mahdollistaa kanoottien ja pienveneiden kulkemisen.  Sillan korkeus tulee olemaan 
1,45 m, minkä vuoksi moottorikelkkaliikenne siirretään rannalle. Puutyöt tehdään 
talkoilla.  
Toiseen vaiheeseen kuuluu myös katoksen rakentamien polttopuita varten sekä sen 
kuljettaminen Kråknässkatanille sekä uistinvidan poiston kokeilu.  
Heinäkuussa 2017 pidettiin muutamat talkoot eri uistinvidan poistomenetelmien 
kokeilemiseksi. Todettiin, että harat ja viikatteet eivät ole riittävän tehokkaita työkaluja 
uistinvitaongelman ratkaisemiseksi.  
Projektin kokonaisbudjetti on 23 900 € ja se rahoitetaan 50 %:sti EU-tuella Leaderin 
kautta. Talkootyön arvo on 11 280 € ja omaa rahaa käytetään 670 €. Projekti päättyy 
31.12.2019. 
 

3.4 Hiihtoladut 
Yhdistys on osallistunut Aktion Österbottenin Friskinwest-teemaprojektiin 
tarkoituksenaan parantaa Iskmon hiihtolatuja. Projekti päättyi 30.9.2017. Projektin 
kokonaiskustannuksesta 8 083,80 € puolet saadaan projektitukena kunnalta, 
EU:lta/valtiolta ja loput yhdistys on kustantanut talkootyöllä (3 000 €) ja omalla rahalla 
(1 042 €).	
Latuja on tasoitettu levittämällä haketta 1,4 km matkalle alkaen Iskmon päiväkodilta, 
jatkuen järven toisella puolella ylös Näsbackenille ja sieltä takaisin. Hiekkaa ajettiin ja 
levitettiin ladun pohjalle. Osa kunnalta saadusta puutavarasta haketettiin. Suurin osa 
jäljellejääneestä ladusta on levitetty haketta samalla tavalla. 
Valaistus on myös korjattu ja yksi tolppa joka oli vinossa, nostettiin pystyyn. 

3.5 Tiedottaminen 
 Yhdistyksen nettisivuja www.iskmosunden.fi on päivitetty jatkuvasti yhdistyksen 
toimintaan ja vaellusreittiin liittyvillä tiedoilla sekä ajankohtaisella latutilanteella. 
Vuoden 2017 aikana tiedostusvastaavia olivat Ola Österbacka ja Helena Puro. 	
Facebookissa on sivu, jossa on tietoa yhdistyksestä sekä ryhmä, jossa julkaistaan 
ajankohtaista tietoa vaellusreittiin ja hiihtolatuihin liittyen. Ryhmän sivuilla myös 
jäsenet voivat julkaista omia kuvia jne. 

3.6 Muuta  
  RAKI2 – hallituksen kärkihanke 

Ympäristöministeriö etsi ideoita nk. Raki-ohjelmassa, jossa tavoitteena ravinteiden, 
erityisesti typen ja fosforin, tehokas talteenotto niin, että ravinteita ei päätyisi 
ympäristöön eikä erityisesti Itämereen.  
Yhdistys jätti 3.3.2017 projektiehdotuksen, jonka perusajatuksena oli selvittää 
mahdollisuuksia kierrättää kelluslehtisiä kasveja, kuten uistinvitaa, ja tehdä niistä 
biokaasua tai lannoitetta. Valitettavasti yhdistyksen projektiehdotus ei päässyt jatkoon. 
 
Luonnon päivä – osa Suomi 100-vuostisjuhlavuotta 
Lauantaina 20.5. yhdistys kutsui yleisön kaikille avoimelle kevätvaellukselle 
vaellusreitille. Päivän aikana järjestettiin valokuvauskilpailu, jossa lahjakortteja 
arvottiin yhdistyksen Facebook-sivulla kolmen eniten tykkäyksiä saaneiden kesken.  
 
Trail Run 2017 – polkujuoksu vaellusreitillä 
Trail Run -polkujuoksutapahtuma järjestettiin 28.9.2017. Osallistujia onnistuneessa 
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tapahtumassa oli yhteensä 57. Osallistujilta saatiin paljon positiivista palautetta. 
4 Talous  

Kirjanpito hoidetaan pilvipalveluna webbihotellin kautta. T:mi OF system vastaa 
kirjanpidosta ilman korvausta. 
Vuoden aikana päättyi ISSP käyttö, happipumppujen ylläpitoprojekti, johon ELY-
keskus myönsi 1 900 €. Vuosikustannukset nousivat 1 753,77 €:oon ja koko projektin 
5 202,03 €:oon. 
Lisäksi hiihtolatujen kunnostusprojekti (Aktion Österbotten, Friskinwest) saatiin 
päätökseen. Projektirahojen maksu tapahtui vuoden 2018 puolella. Vuosikustannukset 
olivat 2 169,82 €. 
Jäsenmaksuja saatiin yhteensä 1 590 €. Iskmo-Jungsundin polkujuoksu tuotti 685 €. 
Tukea saatiin yhteensä 1 400 € Iskmon, Pohjois-Jungsundin ja Etelä-Jungsundin 
jakokunnilta.  
Vuosi oli ylijäämäinen 191,90 €. Vapaaehtoinen 3 800 € varaus, joka tehtiin v. 2016 on 
edelleen jäljellä tilinpäätöksessä, ja varat käytetään vaellusreitin toisen vaiheen 
investointeihin. Yhdistys on riippuvainen jäsenmaksuista ja projekteille myönnettävistä 
tuista. Taloudellinen tilanne on hyvä.  
 
Kaikki talkoo ja muut panostukset saavat hallitukselta lämpimät kiitokset! 
 
Iskmossa 11.3.2018 
FÖRENINGEN ISKMOSUNDEN RF:N HALLITUS 
 
 
 
 
Peter Back   Bengt Leander 
puheenjohtaja   sihteeri	


