KUTSU JOULURAUHAN JULISTUKSEEEN
Pohjois-Iin koululle keskiviikkona 18.12.2013 klo 18.00

OHJELMA:
Jouluglögiä ja pipareita
Yhteislaulu Kuusijuhlan päättyessä (sanat J.F. Hiivala)
Joulurauhan julistus, puheenjohtaja Anita Sievänen

Joulurauhan julistuksen myötä kyläyhdistys toivottaa
kaikille kyläläisille ja yhteistyökumppaneille
Rauhaisaa Joulun Aikaa!

Pohjois-Iin koulun oppilaita Joulurauhan julistuksessa 2012. Kuva Ritva Piri.
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Kuusijuhlan päättyessä
(virren 486 mukaan)

Nyt jääpi jälleen koulu,

Saa joululahjan parhaan,

sen ovet suljetaan.

ken rakkautta saa.

On eessä oma joulu

Sen salattuhun tarhaan,

päin sitä kuljetaan.

ken ohjaa kulkijaa?

Jos Jumalamme sen

Sen Joulun Lapsi vain

sois meidän onneksemme,

voi yksin tehdä meille,

jos Joulun Lasta emme,

tuon ihmetarhan teille

sais suruun suurehen.

on hällä avain vain
(sanat J.F.Hiivala)

Joulukuusen juhlaan lahjoittaa Arvo Virkkula, viime vuonna kuusen lahjoitti Jouni Mähönen. Juhlan jälkeen kuusi myydään eniten tarjoavalle.
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Ajankohtaista talvella
Pohjois-Ii –HINKU-kylä

Pohjois-Iin kyläsuunnitelmaan kirjattiin,

omasi meidän kaikkien kanssa. Energian-

että Pohjois-Ii olisi Suomen ensimmäinen

säästövinkin merkkinä on Energia-Eikka.

HINKU-kylä. Iin kunta on ainoana pohjoissuomalaisena kuntana mukana valtakunnallisessa HINKU -hankkeessa, jolla
tähdätään hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen. Siinä sivussa säästyy myös rahaa,
kun energiankäyttöön kiinnitetään huomiota ja etsitään taloudellisempia ja luontoa-

Jouluisen energiansäästövinkin meille tuo

säästäviä tapoja tehdä asioita.

Iilaakson energia-asiantuntija Kari Manninen. Hän vinkkaa, että jouluna energiaa

HINKU-kunta sitoutuu ilmastonmuutoksen

säästyy paistamalla kinkku leivinuunissa.

hillintätoimiin ja tekee linjauksia, joilla

Ohjeen tähän antaa Jaakko Kolmonen!

kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään
oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä

Kinkun paisto leivinuunissa

sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin
(asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalous-

Kinkku pannaan leivinuuniin vasta kun

yrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten,

uunin lämpötila on laskenut 150 asteeseen.

että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vä-

Isoissa uuneissa se saa laskea jopa 120 as-

hentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

teeseen. Testaa leivinuunisi lämpötilan

HINKU tarkoittaa hiilineutraalia kuntaa eli

kestävyys. Hanki rautakaupasta pieni pel-

sitä, että kunta on valtuuston päätöksellä

tinen arinalla seisova lämpömittari, jossa

sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa

lämpöasteikko on aina 300 asteeseen.

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80

Hanki samalla diginäyttöinen mittari kink-

% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 men-

kua varten. Samaa mittaria voit käyttää

nessä.

yleisesti muussakin ruoanvalmistuksessa.

Tästä numerosta eteenpäin myös Pohjois-

Lämmitä leivinuuni normaalisti. Kun olet

Iin Sanomissa kerrotaan energiansäästö-

poistanut hiilet arinalta, laita m i t t a r i

vinkkejä ja toivomme, että myös sinä jaat

arinalle ja seuraa lukemien kulkua samalla
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Hätäpuhelunsoittajan on hyvä tietää
sijaintinsa
kun paistat uunissa leipiä, pullia, laatikoita

Hätäpuhelun soittajan on hyvä tietää si-

jne. Kun uunin lämpötila on 150 astetta

jaintinsa. Katuosoite ja kunta ovat tärkein

merkkaa aika paperille. Pane uuniin 10 lit-

sijaintitieto. Mitä tarkemmin sijainti on tie-

ran kattila täynnä kylmää vettä ja laita toi-

dossa, sitä nopeammin

nen mittari kattilan veteen. Merkkaa parin

Erityisesti vapaa-ajanviettopaikan tarkat

tunnin välein veden lämpötila ylös. Jos uu-

sijaintitiedot on hyvä selvittää etukäteen.

saadaan

apua.

nisi lämpötila on 8 - 10 tunnin kuluttua 80
astetta tai vähän enemmän ja samalla veden

Karttakoordinaattipalvelua käytetään hä-

lämpötila kattilassa on 70 - 80 astetta, niin

täilmoituksen tekijän sijaintitiedon s e l v i t -

normaali uunin lämmittäminen riittää kin-

tämiseen. Sijaintitiedoksi selvitetään pal-

kun paistamiseen. Monet lämmittävät lei-

velun avulla koordinaattipiste, joka on

vinuunia vähän jo edellisenä päivänä. Täl-

mahdollista ilmoittaa hätäpuhelun yhtey-

löin uunista tulee pitkään paistavampi.

dessä hätäkeskukseen 112.fi/tiedasijaintisi

Pane sulatettu ja 10 tuntia huoneen lämmös-

Pohjois-Iin kylän kyläsuunnitelma
2014—2019

sä oleva kinkku uuniin paistopussissa tai
kääri se ruistaikinakuoreen tai vuoraa se
päältäpäin foliolla. Työnnä paistomittari

Kyläsuunnitelma on hyväksytty syyskoko-

kuoren läpi kinkun paksuun lihakseen. Nos-

uksessa 13.11.2013. Hyväksyttyä kyläsuun-

ta kinkku uunipelteineen 150 asteiseen uu-

nitelmaa käydään vuosittain läpi niin halli-

niin. Kinkku on mehevän kypsää, kun mit-

tuksen kuin yhdistyksen kevät- ja syyskoko-

tari näyttää 75 astetta ja ylikypsää, kun

uksissa ja toteutetaan pala kerrallaan ja

kinkku on 80 asteinen.

muutetaan ja täydennetään siltä kohdin,
missä on aihetta muutoksiin.

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sie-

Pohjois-Iin kyläsuunnitelma 2014-2019 on

vänen, toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro,

siis tekstiosaltaan hyväksytty, puheenjohtaja

kunnassa monistettiin ja hallituksen jäsenet

ja sihteeri tekevät sen vielä painoasultaan

jakoivat postilaatikoihin 430 kappaletta.

valmiiksi, jonka jälkeen se jaetaan kaikille

Kannen kuva Anita Sievänen.

kyläläisille, loma-asukkaille, valtuustolle,
kunnalle ja koululle tammikuussa 2014.
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän
elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana paikallistasolla. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n jäsen, joka puolestaan on maakunnan kylien yhteinen edunvalvoja. PPKylät ry on Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) jäsen, joka toimii maaseudun kehittämistä edistävien järjestöjen ja kylien sekä Leader-ryhmien eduntekijänä. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on puoluepoliittisesti ja uskonnolliselta vakaumukseltaan sitoutumaton.
YHDISTYKSEN/HALLITUKSEN TOIMINTA
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa myös useammin. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous tammi-toukokuussa
ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana.
TALOUS
Yhdistyksen taloutta hoidetaan huolellisesti ja vahvistetaan jäsenmaksukertymää uusien jäsenten ja kannatusjäsenten kautta. Hankkeisiin haetaan rahoitusta eri rahoituslähteistä mm.
Iin lähineuvostolta ja Oulun Seudun Leader ry:ltä.
TIEDOTTAMINEN
Kevät- ja syyskokouksista julkaistaan kokouskutsu Rantapohjassa. Pohjois-Iin Sanomia julkaistaan 2-4 kertaa vuodessa. Sitä jaetaan 430 kpl postilaatikkojakeluna ja lisäksi lähetetään
postitse muualla asuville. Lisäksi hyödynnetään www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja
www.facebook.com/PohjoisIi ja www.ii.fi verkkosivuja tiedottamisessa. Kyläyhdistyksen
ilmoitustaulu Pohjois-Iin koululla on myös käytettävissä yhdistyksen ja kyläläisten omia ilmoituksia varten.
EDUNVALVONTA PAIKALLISESTI
Jatketaan vuorovaikutusta kylän omien kunnanvaltuutettujen kanssa. Heille lähetetään
kyläyhdistyksen hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat . Teemme myös aloitteita ja lausuntoja
koskien kylän kehittämistä ja asukkaiden elinoloja. Lisäksi puheenjohtaja informoi säännöllisesti Iin kunnanjohtajaa yhdistyksemme toiminnasta ja tulevista suunnitelmista.
MUU TOIMINTA
* HINKU-kylä- edistämme kyläläisiä tekemään ympäristöystävällisiä valintoja
* Hiastinhaaran luontopolun kunnostushanke-suunnittelulupa Iin kunnalta, rahoitus haetaan
Oulun Seudun Leader ry:ltä
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* Pohjois-Iin kyläkirjan tekoa jatketaan (aloitettu 1.1.2013,valmis 7.5.2017)
* Valokuvauskilpailu koululaisille ja vanhemmille "Meijän Pohjois-Ii" maalis-huhtikuu
2014 (aloitettu 6.11.2013 iltakoulun työpajalla, kuva-aineistoa kyläkirjaan)
* Koulualueen vihersuunnitelma yhteistyössä Pohjois-Iin koulun ja Pohjois-Iin koulun
vanhempainyhdistyksen kanssa- istutukset koulun pihalle
* Laskiaistapahtuma ja Kevään sävelet - yhteislaulu ja - soittotilaisuus Navettarannassa
* Hiastinhaaran lammaslaidunalueen raivaus ja aidan pystytys huhti-toukokuu 2014
* Stipendit 2 x 25 € saajana 6.luokan tyttö ja poika
* Kuntolatu Kantolanlahdelta Iijokisuulle (jäätilanteen salliessa)
* Joulurauhan julistus Pohjois-Iihin yhteistyössä Pohjois-Iin koulun ja Pohjois-Iin koulun
vanhempainyhdistyksen kanssa

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen meno– ja tuloarvio vuodelle 2014
MENOT
KUKKAISTUTUKSET

TULOT
160.00 €

JÄSENMAKSUT

STIPENDIT 2x25 €

50.00 €

(100 TALOUS x 12 €)

SALIVUOKRA

70.00 €

KANNATUSMAKSUT

PALKKIOT phj.ja siht.
TOIMISTOTARVIKKEET

70.00 €
300.00 €

TALKOOT/VIRKISTYS

350.00 €

LEHTI-ILMOITUKSET

150.00 €

Yht.

200.00 €

200.00 €

NETTISIVUT

JÄSENMAKSU PPKylät ry

1200.00 €

50.00 €
1400.00 €

Yht.

1400.00 €

- Hiastinhaaran lammaslaidun - haetaan puskurirahoitus Iin kunnalta, perustamiskustannukset v. 2014 n. 5000.00 €
- Hiastinhaaran luontopolun kunnostushanke - haetaan rahoitus Oulun Seudun Leader ry
- Pohjois-In kyläkirja - haetaan rahoitus- valmis v. 2017
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus
vuonna 2014
Hallituksessa jatkavat:

Uudet jäsenet:

Anita Sievänen, puheenjohtaja

Auvo Anisimaa (loma-asukkaat)

Leena Tiiro, sihteeri/rahastonhoitaja

Antti Leinonen

muut hallituksen jäsenet:

Jukka Sassi

Markku Veijola

(varapuheenjohtaja valitaan järjestäytymiskokouksessa)

Aune Olkoniemi,
Tiina Joensuu

Adventti
On alkanut aika adventin nyt,
ja kynttilä yksi on syttynyt.

Nyt sytyttää neljännen kynttilän
saa, on joulu jo tullut, riemuitsee
maa.

On syttynyt kaksi kynttilää nyt,
ja valo on meille lisääntynyt.
On valoa aina vaan enemmän,
jo sytytän kolmannen kynttilän.

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme
yhdistyksen monet kiinteät kulut kuten nettisivut, kesäkukat risteykseen, stipendit, salivuokran, palkkiot, toimistotarvikkeet, lehti-ilmoitukset, talkoot jne.
Yhdistyksen jäsen maksaa jäsenmaksun, kun hän haluaa kuulua yhdistykseen ja yhdistyksen vuosikokous päättää kuinka suuri jäsenmaksu on. Syyskokous päätti korottaa jäsenmaksua hiukan:

VUONNA 2014 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS
Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys.

Oulun Osuuspankki Iin konttori FI26 5350 0240 0104 67
Kiitos tuestanne!
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