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Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu
Aika: Keskiviikkona 24.1.2018 klo 17.30
Paikalla: Anita Sievänen phj/siht.Leena Tiiro, Markku Veijola, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa,
Jukka Sassi ja Aune Olkoniemi
Pöytäkirjan tarkastajat: Anu Käyrä ja Aune Olkoniemi
1.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi vuoden ensimmäisen hallituksen kokouksen.

2.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 11/2017
Hyväksyttiin pöytäkirja 11/2017.

4.

TALOUS
- Saldo: 3954,27 €/24.1.2018
Kylähistoria: Huilingissa myyty nyt yht.19 kpl .
16.1.2017 tilanne hyllyssä nyt 3 kpl ja laskutettava 2 kpl !
- Käyttötilillemme ei makseta enää korkoa 1.4.2018 alkaen – korkoa
maksetaan vain Osuuspankin jäsenille ja jäsenosuus maksaisi 100,00 € eikä
yhdistyksille kerry omistaja-asiakasbonusta, joilla saisi etuja ja alennuksia
pankkipalveluista tai vakuutuksista.
- Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 60,00 €
- Jumppamaksut: Saatu tänä vuonna 20,00 €
- Maksetut: Palvelumaksut 4,77 € (Setelitilityksistä on otettu joulukuun alusta
2017 laskentapalkkio), 9,90 € postituskulut 1 kpl Meijän Pohojos-Iikylähistoria lähetetty pyynnöstä Valtioneuvoston Suomi100-juhlakansliaan.
- Maksettavat: Iin lukion messut 7.4.2018 -Messulehden mainos 80.00€ on n.
käyntikortin kokoinen
- Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2017 käytiin läpi, joka osoittaa ylijäämää 608,65 €
Vuosikertomus 2017 puuttuu vielä, jonka jälkeen voidaan antaa
toiminnantarkastajalle.

5.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
- Käytiin läpi tämän vuoden tulevaa toimintaa.
- Järjestetään Pohjois-Iin talvitapahtuma lauantaina 24.3.2018 klo 11-14
Akolanlahdella. Kyläyhdistys hankkii mm. pilkkijöitä varten tarvittavat
välineet ja syötit ja opastetaan lapsia/perheitä yhteisen harrastuksen pariin.
Tapahtuman parkkipaikkoina toimivat esim. Junnilan ranta ja Hiivalan
uimaranta-alue. Palataan tarkempaan ohjelmaan ja järjestelyihin hallituksen
seuraavassa kokouksessa helmikuussa. Tapahtumailmoitus Pohjois-Iin
Sanomiin 1/2018 ja nettisivut ja facebook.

2.
- Haaveesta todeksi Pohjois-Iissä-projekti- suunnitellaan ja toteutetaan
yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n ja Kyläkisälli-hankkeen
kanssa.
6.

HIASTINHAARAN TURVALLISUUSASIAKIRJA
- Annettiin tiedoksi hallituksen jäsenille ja ko.asiakirja on annettu tiedoski
myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle.

7.

YHDISTYSTEN PIENINVESTOINNIT 2 -HANKE OULUN SEUDUN
LEADER RY
- 15.1.klo 18.00 pidettiin palaveri liikuntavälinehankinnoista Kylätuvalla,
paikalla Anniina Mustonen, Paavo Halonen, Aune ja Anita.
- Liikuntavälinehankinnoista Anita on tehnyt tarjouspyynnöt spostilla
16.1.2018. Käytiin saadut tarjoukset läpi, pyydetään kommentit myös
Mustosen Joukolta ja Anniinalta.
- POPLista Ilkka Kurttila tulee 25.1. klo 13.00 Kylätuvalle keskustelemaan
Kyläkisälli-hankkeesta ja rahoitusvaihtoehdoista ohjaajien palkkioihin
( 2000,00 € Kyläkisälli/1 vuosi ja Kunnossa kaiken ikää-hanke 1000,00 –
3000,00 € aikuisten palkkioihin, ohjaajan palkka määritelty 10,00 €/tunti)
Lisäksi keskustellaan yhteisestä liikunnallisesta avaustapahtumasta syksyllä
2018 ja samalla vihittäisiin käyttöön myös uusi liikuntasalirakennus. Anita
keskustelee avaustapahtumasta Ojalan Tuomaksen kanssa, jotta saadaan
päivämäärä vahvistettua mahdollisimman nopeasti POPLille.
- Varaamme syyskuusta 2018 alkaen koko maanantai-illan kyläläisten liikuntaaktiviteetteja varten:
klo 16-17 liikuntakerho 1-3 luokan pojille (tytöille), vetäjänä
pohjoisiiläinen liikunanopettaja Jouko Mustonen
klo 17-18 liikuntakerho isommille lapsille-vetäjä hakusessa
klo 18.15-19.30 Naisten jumppa- vetäjä Eila Fäldt
klo 19.30-20.30 Miesten jumpppa – vetäjä Paavo Halonen
klo 20.30-22.00 Futsal-vetäjä vielä hakusessa, jos yleensä tarvitaan?
Lasten leikkilauntait pyritään pitämään 1-3 x syksyn aikana, vetäjänä
pohjoisiiläinen liikunnanopettaja Anniina Mustonen, Ii-Instituutilta on
lainattavissa välineistö tapahtumaan.
Päätettiin, että jätetään tarjous Iin kunnan leikkilauantain palveluiden
tuottamisesta vuonna 2018 Iissä - päivämäärä lauantai 6.10.2018 klo 1215 ja paikka Pohjois-Iin koulun liikuntasalirakennus. Tarjous jätetään
31.1.2018 klo 12 mennessä sähköpostilla tapahtumat@ii.fi. Tapahtumassa on
oltava 4 aikuista paikalla, jotka nimetään tarjouksen yhteydessä.
Polkusilta Hiastinhaaran yli Akolanlahden suulla:
Yhdistysten pienet investoinnit 2-hankkeeseen voidaan sisällyttää myös
Liikuntaan ja turvallisuuteen liittyvät kone-, laite- ja kalustohankinnat sekä
pienimuotoinen rakentaminen.

3.
- Pohjois-Iin jakokunta on antanut luvan polkusillan rakentamiseen omalle maalleen
Hiastinhaaran pohjoispuolelle, eteläpuolen maan omistaa yksityinen henkilö, jolta
pitää saada myös lupa polkusillan rakentamiseen. Myös muilta lähialueen
maanomistajilta pyydetään suostumus sillan rakentamiseen.
Kun lupa-asiat ovat kunnossa, Seppo Paakkola ( Pohjois-Iin jakokunta) käy maastoon
merkitsemässä polkusillan oikean paikan, jonka jälkeen Pauli Häyrynen voi tehdä
tarvittavat rakennepiirustukset ja laskea todelliset rakennuskustannukset.
Alahankkeiden kokonaiskustannusarvion tulee olla 800–12 000 euroa, josta tukitaso
on 60 % kokonaiskustannuksista. Yksityisen rahan osuudesta talkootyötä voi olla 100
%, mikäli kyseessä on rakentamisinvestointi. Tuki voidaan myöntää vain
tukipäätöksen jälkeen tehdyille investoinneille. Eli tämänhetkisen tiedon mukaan
mahdollinen rakentaminen ja perustuksen tekeminen voidaan aloittaa kesäkuussa
2018.
- Päätettiin, että haetaan liikuntavälineisiin ja polkusiltaan rahoitus Oulun
Seudun Leaderin Yhdistysten pieninvestoinnit 2-hankkeesta 28.2.2018
mennessä. Polkusillan rakentaminen/rahoitus edellyttävät maanomistajien luvat.
- Päätettiin myös, että haetaan Iin kunnalta puskurilainaa hankkeen
investointeja varten.
8.

KYLÄYHDISTYKSEN LUKOLLISET VÄLINEKAAPIT UUTEEN
LIIKUNTASALIRAKENNUKSEEN
- Tarvitaan kaksi lukollista välinekaappia kyläyhdistyksen uusien liikuntavälineiden
säilyttämistä varten (60 x 120 cm). Kaappien sijoituspaikka selvitetään koulun ja
urakoitsijan kanssa.
- Auvolle kiitos, että hankki kokouksen aikana kyläyhdistykselle kaksi käytettyä
säilytyskaappia, jotka tuodaan koululle kevään aikana.

9.

TANJA KARI POHJOIS-IISTÄ VALITTU ENSIMMÄISENÄ
PARAURHEILIJANA SUOMEN URHEILUN HALL OF FAMEKUNNIAGALLERIAAN
Me kaikki pohjoisiiläiset haluamme onnittella Tanjaa ja koko perhettä!
Tanja on Pohjois-Iin ja koko Iin kansainvälisesti menestynein urheilija!
Tanja Kari (s. 30.8.1971)
Tanja Kari (o.s. Tervonen) valittiin maailman parhaaksi vammaisurheilijaksi vuonna
1998.
Maastohiihtäjä Tanja Kari voitti yhteensä yksitoista paralympiakultaa kolmella eri
vuosikymmenellä. Hänen voittokulkunsa alkoi Innsbruckin paralympiakisoissa 1988
viiden kilometrin matkalla ja jatkui aina Salt Lake Cityn 2002 kisoihin saakka. Sekä
Naganossa 1998 että Salt Lake Cityssa 2002 Kari voitti kaikki kolme
henkilökohtaista kilpailuaan. Molempina vuosina hänet valittiin myös Suomen
parhaaksi vammaisurheilijaksi.

4.
Kari sai vuonna 2006 toisena suomalaisurheilijana nimityksen Kansainvälisen
paralympiakomitean Hall of Famen jäseneksi. Urheilumenestyksen ohella Kari on
toiminut aktiivisesti urheilijoiden aseman edistäjänä. Hän on ollut jäsenenä 2000luvulla kansainvälisen antidopingtoimikunta WADA:n ja Kansainvälisen
paralympiakomitean urheilijakomiteoissa.
Www.pohjoisiinkylayhdistys.fi
www.facebook.com/PohjoisIi
10.

POHJOIS-IIN SANOMAT 1/2018
-Ilmestyy helmikuun lopulla

11.

JÄRJESTÖILTA MUSEOKAHVILA HUILINKI 21.2.2018 klo 16.30-19.30
-Klo 16.30-17.00 Museokahvila Huilinki Iin kylien neuvottelukunnan kokousjärjestäytyminen, tonttimarkkinointi, Avoimet Kylät 9.6.2018
klo 17.00-19.30 Järjestöilta- Anni Rekilä, Projektityöntekijä, järjestöagentti
(pohjoisen alueen kunnat, pl Oulun kaupunki) Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry

12.

IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNTA
- Iin kylien neuvottelukunnan esitys Ii-Instituutti-liikelaitoksen johtokunnalle
14.2.2018 annettiin tiedoksi.

13.

WWW.II.FI/TONTIT
- Iin kunnan nettisivuille on lisätty uusi kohta tontit ja siellä otsake: Yksityisten
myyntiin ilmoittamat asuintontit ja sieltä linkki edelleen kylä/asukasyhdistysten
sivuille.
- Pohjois-Iin kyläyhdistyksellä ei ole omaa tonttipörssiä nettisivuillaan, joten
ko.ilmoitteluun ei ole ainakaan vielä tarvetta.

14.

TUTUSTUMISMATKA IIN HINKU TOIMINTAAN JA HINKU-KYLÄÄN
13.4.2018- järjestäjänä POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO
- Saamme vieraita Pohjois-Karjalasta Iihin ja Pohjois-Iihin 13.4.2018 klo 09.0013.00. Matkan järjestää Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Kohti öljyvapaata ja
vähähiilistä Pohjois- Karjalaa - hanke.
- Matkalle osallistuu 20-30 kuntien, kylien, yritysten ja muiden julkisten
organisaatioiden väkeä. Matka alkaa Joensuusta 12.4. ja he käyvät Iisalmessa Itikan
tilalla ja Kempeleessä mm. ekokylässä ja yöpyvät Oulussa.
- Tarkempi vierailuohjelma täällä Iissä ja Pohjois-Iissä selviää myöhemmin.

15.

IIN KUNTASTRATEGIAN 2025 KUNTALAISRAATI
- Anita osallistui kuntalaisraatiin 10.1. klo 17.00 -19.30 Nätteporissa ja raadin
ohjaamisesta vastasi Palvelumuotoilutoimisto Palo.

5.
- Raadissa keskusteltiin ja kommentoitiin kuntastrategialuonnosta, jotka kirjattiin
ohjausryhmälle tiedoksi jatkovalmistelua varten.
- IiSanomat nro 2/2018 ja Rantapohja 16.1.2018
16.

PALVELUPORTAAT-HANKKEEN TOIMINTA VUONNA 2017
- Annettiin tiedoksi.

17.

MUUT ASIAT
- Selvitetään missä päin Kyläluuta ja muistivihko ovat!
- Jumppalukkari kevät 2018 tiedoksi
- 15.1.2018 on lähetetty postitse Museovirastolle selvitys valtionavustuksen
käyttämisestä suomalsien kulttuuriperinteen, erityisesti maaseutu- ja
työväenkulttuurin tallentamiseen ja tutkimiseen. Saimme Meijän Pohojos-Iikylähistoriaamme varten Museoviraston avustuksen 1200.00 euroa kirjan
taittokustannuksiin.
- Selvitetään mahdollisuutta hakea myös Patakarin lammaslaitumelle 5-vuotista
ympäristösopimusta. Anita ottaa yhteyden ProAgrian Kalle Hellströmiin
hoitosuunnitelman tekemiseksi ja asia on ajankohtainen viimeistään maaliskuussa.
- Tiedoksi seuraavat kokoukset kylätuvalla: Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistys
5.2. klo 18 ja 6.2. klo 18 Iin alueen vanhenpainyhdistys
- Anita oli puhumassa OAMK:n Akraamon Työelämätorilla 24.1.klo 10:20-10:40
aiheesta : Opiskelijat kylien kehittäjinä
- Saatu tarjous kuulakärki- ja kosketusnäyttökynistä, 100 kpl yht. 120,45 € sisältäen 2
rivin kaiverruksen. Päätettiin tilata kyniä lilan värisenä ja tekstillä: Pohjois-Iin
kyläyhdistys ry, 30-vuotta 7.5.2017
- Rantapohjassa 4.1. oli kuvakooste Vuoden tapahtumista Rantapohjan alueella:
Toimitus oli poiminut vuoden jokaiselta kuukaudelta yhden tapahtuman ja
toukokuussa oli kuva 7.5. pidetyistä tuplajuhlistamme.
- Anita on lähettänyt Meijän Pohojos-Ii-kylähistoriasta tekijänkappaleen Suomi100toimistoon osoitteella Valtioneuvoston kanslia/Suomi100-hanke, PL 23, 00023
Valtioneuvosto. Myös lyhyt yhteenveto ja kuvia on lähetetty meidän Suomi100hankkeestamme 7.5.2017 Suomi100-arkistoon ja vastattu ohjelmahankkeen
loppukyselyyn 31.1.2018 mennessä.

18.

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään Kylätuvalla maanantaina 19.2.2018 klo 17.30.

19.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Anita Sievänen, puheenjohtaja/sihteeri

6.
Pöytäkirja tarkastettu ___/___ 2018

Anu Käyrä

Aune Olkoniemi

