POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
HALLITUKSEN KOKOUS
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PAIKKA: Kylätupa
AIKA: Torstaina 25.2.2016 klo 17.00
Paikalla: Anita Sievänen phj. Leena Tiiro siht. Markku Veijola, Anu Käyrä, Jukka Sassi
Aune Olkoniemi ja Mika Mähönen
Pöytäkirjantarkastajat:
Jukka Sassi ja Anu Käyrä
18.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Anita avasi kokouksen ja toivotti vieraat Essi Salorannan ja
Jorma Kaupin tervetulleiksi kokoukseen.

19.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallituksen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

20.

HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2016
Hyväksyttiin pöytäkirja 1/2016.

21.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
*Varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Veijola ja
sihteerin/rahastonhoitajaksi Leena Tiiro.
* Muut mahdolliset toimikunnat 30-vuotisjuhlatyöryhmän lisäksi nimetään
tarvittaessa.

22.

KYLÄKIRJA
Kyläkirjan taittaja Essi Saloranta ja kyläkirjan kuvatoimittaja Jorma Kauppi
olivat paikalla kertomassa työstään.
Essi antoi mm.hyviä vinkkejä kirjan ulkoasuun, kuviin ja sivumäärään:
*Noin 2000 merkkiä=1 sivu eli kokonaismerkkimäärä jaettuna 2000
saadaan koko kirjan sivumäärä!
*Sivumäärän pitää olla myös 16 jaollinen, jolloin ei jää tyhjiä sivuja
*Jos on 50 kuvaa niistä tulee noin 25 sivua (kuva/maisema/ryhmä/perhe
varaus ½ sivua). Yksittäisen henkilön kuvaan riittää varausta
vähemmän kuin puolet sivusta.
*Mustavalkoisia kuvia voidaan elävöittää myös lievästi kellertävällä
sävyllä.
*Esim. Kirjan koko on B5, tekstiä 250 sivua ja kuvia 130,
kokonaissivumääräksi tulee yli 500.
Pohjois-Iin kyläkirjan koko on B5 ja tekstin kirjasintyyppi on MinioPro
(Adobe Systems) 11/14 ( =riviväli). Minion kirjasintyyppiä käytetään hyvin
yleisesti mm. kirjoissa.

2.
Vanhojen valokuvien päivät 17.2. ja 20.2. Kylätuvalla onnistuivat oikein
hyvin ja kuvamateraalia saatiin niin kyläkirjaa kuin kuva-arkistoamme varten.
Keskiviikkona paikalla kävi myös Ilkka Teppo näyttämässä kesällä 2015
Pohjois-Iin pelloilta löytämiään historia-aarteita mm. vanhoja rahoja, solkia,
sormustimia, sormuksia jne. Kutsuimme hänet kyläyhdistyksen
kevätkokoukseen aarteitaan esittelemään.
Päätettiin pitää vielä muutamana päivänä keväällä vanhojen valokuvien
päivät Kylätuvalla.
-Avustusanomus kyläkirjan painatukseen Valto Pernu Säätiölle on lähetetty
3.2.2016 Olli Toloselle spostilla
- Avustusanomus Museovirastolle ei estä muun rahoituksen hakemista samaan
hankkeeseen. Avustus on aina tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen
kokonaiskustannuksista. Ko. Avustusmääräraha on tälle vuodelle 55 000.00€
ja hakemukset toimitetaan 30.10.2016 klo 16.15 mennessä Museovirastolle
ja avustus esim. kyläkirjan taittoon on käytettävä myöntämisvuoden eli
vuoden 2016 aikana. Myönnetyt avustukset saadaan valtion talousarvion
hyväksymisen jälkeen eli loppuvuodesta.
- Avustusta pyydetään mm. Oulun Osuuspankilta ja PVO-Vesivoimalta
- Vanhoja karttakuvia Pohjois-Iin kylästä käytetään kyläkirjan sisällössä ja
kansilehdillä.
- Anita on hakenut Pohjois-Iin koululta vanhoja valokuvia ja lehtileikkeitä
Pertille katsottavaksi ja edelleen digitoitavaksi kyläyhdistyksemme kuvaarkistoon.
-Pertin kirjoittama koulun 100-vuotishistoriakatsaus on vielä ”hakusessa
koululla”.
23.

TALOUS
- Saldo: 1523.13€/25.2.2016
- Maksettu: Työväentalon vuokra 150.00€ syyskaudelta 2015, Kallion
kotipuutarhan risteysalueiden kukkaistutukset 170.00€ ja Pohjola Vakuutus
Oy:n vastuuvakuutus 95.83€, 51.80€ värikasetit tulostimeen, 9.17€ vanhojen
valokuvien päivät kylätuvalla-kahvitus
- Maksamatta:
- Jäsen/kannatusmaksut:
Saatu tänä vuonna yht. 445.00€ ( 35 x 12.00€ + 1 x 25.00€)
*Vuonna 2015 yht. 1256,00€ ( 88 x 12.00€ + 4 x 25.00€ + 1x 100.00€)
*Vuonna 2014 yht. 1118.00€ ( 82 x 12.00€ + kannatusmaksut 134.00€)
*Vuonna 2013 yht. 930.00€ ( 76 x 10.00€ + kannatusmaksut 170.00€)
* Vuonna 2012 yht. 775.00€ ( 73 x 10.00 + kannatusmaksut 45.00€)
* Vuonna 2011 yht. 430.00€ ( 32 x 10.00€ + kannatusmaksut 110.00€)
* Vuonna 2010 yht. 440.00€ ( 39 x 10.00€ + kannatusmaksut 50.00€)
* Vuonna 2009 yht. 350.00€ ( 35 x 10.00€)
* Vuonna 2008 yht. 750.00€ ( 72 x 10.00€ + kannatusmaksut 30.00€)
* Vuonna 2007 yht. 150.00€ ( 15 x 10.00€)
Jäsenmaksut ovat yksi yhdistyksen keino rahoittaa ja ylläpitää yhdistyksen
toimintaa. Jäsen- ja kannatusmaksujen suuruuden kyläyhdistyksen sääntöjen
mukaisesti hyväksyy syyskokous.

3.
- Hallitus kävi läpi ja allekirjoitti tilinpäätöksen vuodelta 2015.
24.

HIASTINHAARAN LINTUTORNI- JA LUONTOPOLKU
Auvo Anisimaan sposti 22.2. lintutornin tilanteesta:
- työryhmään on valittu kaksi kirvesmiestä Markku Veijoja ja Juha Similä
- itse toimin työnjohtajana tarvittaessa
- lintutornin osalta tarvikkeiden ja maaurakan kilpailutus on suoritettu
- puutavarat on toimitettu työmaalle ja elementtien valmistus on käynnissä
- valmiit tornin osat on siirretty Patakariin pystytystä varten
- maanrakennustyöt on tarkoitus aloittaa 29.2. ja samalla kaadetaan vanha
torni nurin. Auvo on lupautunut ottamaan vanhan tornin kaadosta kuvia.

25.

KYLÄYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
- Aika 27.4.2016 klo 18.00 Pohjois-Iin koululla
- Ilkka Teppo tulee paikalle näyttämään löytämiään historia-aarteita PohjoisIistä. Suomessa metallinetsintä ei ole luvan varaista. Metallia voi etsiä
vapaasti omalla maalla, mutta vieraalla maalla kuitenkin pitää olla
maanomistajan lupa. Museovirasto sekä muinaismuistolaki rajoittavat
metallinpaljastimen käyttöä kiinteillä muinaisjäännöksillä ja sen suojaalueilla.
- Tuodaan vanhoja valokuvia nähtäväksi ja pyydetään myös kyläkirjan
kirjoittaja Pertti Huovinen paikalle.
- Rantapohjaan kokouskutsu 21.4.2016.
- Koululle on ilmoitettu kokousajankohta.

26.

OULUN SEUDUN LEADER RY:N YHDISTYSTEN
PIENINVESTOINNIT 1-TEEMAHANKE avautuu ajalle
22.2.-1.4.2016
-Yleishyödyllinen investointihanke, jonka kokonaiskustannukset voivat ovat
1000-8000 euroa ja josta maksetaan avustusta 60%. Tuki voidaan myöntää
vain tukipäätöksen jälkeen tehdyille hankinnoille.
- Hallitus päätti, että yhdistykselle hankitaan 60-80 hengen juhlateltta, 8
kokoontaitettavaa pöytää ja 64 tuolia ja tähän haetaan rahoitus Oulun
Seudun Leader ry:n Pieninvestoinnit 1-teemahankkeesta.
- Haemme myös investointiin Iin kunnan puskurilainan.

27.

30-VUOTISJUHLAT 7.5.2017
- Juhlatyöryhmässä ovat tällä hetkellä Leena Tiiro, Anu Käyrä ja Kaija
Paasovaara. Juhlatyöryhmän uudeksi jäseneksi on lupautunut Tarja
Anisimaa.
- Juhlatyöryhmä pitää ensimmäisen kokouksensa mahdollisimman pian
juhlaohjelman ja juhlabudjetin osalta.
- Pohjois-Iin koulu täyttää 120-vuotta vuonna 2017 -ensimmäinen
syyslukukausi 1896 ja ensimmäinen kevätlukukausi 1897. Johtajaopettaja
Tuomas Ojalalta saatu sposti: Ajatus yhteisestä juhlasta kuulostaa hyvältä,
kyseinen juhla voisi olla koulumme kevätjuhla. Tätähän pitää lähteä
työstämään.

4.
- 10.6.2017 on Valtakunnalliset Avoimet Kylät tapahtuma koko Suomessa,
joka on hyväksytty Suomi100-ohjelmaan>Iloinen Iijokipyöräily
Hiastinhaaralle >Hiastinhaaran uudistetun luontopolkualueen vihkiminen
( Iin kunta/Ii-Instituutti/Pohjois-Iin kyläyhdistys ry)
-Juhlavuoden avaus koko Suomessa 31.12.2016, juhlakesän alku 1.5.2017 ja
viimeinen sata päivää 26.8.-6.12.2017 ja itsenäisyysviikko alkaa 1.12.2017.
- Juhlavuoden kannettava mainosteline ym. mainosmateriaali tilataan
verkkokaupasta, joka avataan Suomi100-sivuille piakkoin.
TULEVAISUUDEN KUUSI
ENO-verkkokoulu on käynnistänyt mittavan puunistutuskampanjan nimeltään
Tulevaisuuden kuusi.
Kun Suomi itsenäistyi 1917, kylvettiin Itsenäisyyden kuusi. Se istutettiin
Helsingin Kaivopuistoon 1931. Kun Suomi täytti 50 vuotta 1967,
maassamme istutettiin yli 30 000 Kotikuusta, Itsenäisyyden kuusen
siemenistä kasvatettua jälkeläistä. Kotikuuset ovat juurtuneet suomalaisten
pihoille ja sydämiin yhdistäen sukupolvia. Eri puolilta Suomea on lähetetty
kuusitarinoita valokuvineen, kaikkiaan jo yli 180 paikkakunnalta, joista
kaukaisin Saksasta.
Kun Suomi täyttää sata vuotta 2017, perinne jatkuu.
Itsenäisyyden kuusen kävyistä kerätyt siemenet ovat juuri puhjenneet
kasvamaan ja nämä Tulevaisuuden kuusen taimet istutetaan juhlavuonna
2017, symbolisena osana suurta juhlataimien määrää.
Tulevaisuuden kuusi–kampanjan tavoitteena on, että mahdollisimman
moni suomalainen, Suomessa asuva,ulkosuomalainen ja Suomen ystävä
istuttaa puun juhlavuonna 2017. Mukaan kutsutaan kaikki maan koulut,
kunnat, kirkot ja uskonnolliset yhteisöt, puolustusvoimat, yritykset,
yhdistykset, järjestöt ja kansalaiset. Kampanjan keskiössä ovat koulut
ja kunnat. Koululaiset haastavat mukaan toisiaan sekä muita kansalaisia ja
yhteisöjä. (Lisätietoa: Mika Vanhanen, toiminnanjohtaja ENO-verkkokoulun
tuki ryp. 040 5070725 info@enoprogramme.org )
* 12.5.2016 AVATAAN TULEVAISUUDEN KUUSI KAMPANJA JA
NETTISIVUT YHTEISTYÖSSÄ 4H-JÄRJESTÖN KANSSA.
NETTISIVUILTA VOIDAAN TILATA TULEVAISUUDEN
KUUSIPAKETTEJA, JOISSA ON MUISTOLAATTA,
METSÄAIHEINEN MUISTOKIRJA JA ITSE TAIMI. JUHLAPAKETIN
HINTAA EI OLE VIELÄ TIEDOSSA.
28.

AVOIMET KYLÄT -TAPAHTUMA 11.6.2016 koko Pohjois-Pohjanmaa
- Järjestetään Avoimet Kylät tapahtuma Pohjois-Iissä- päivän ohjelma
päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- Ii-Happens 2016 kesäesitettä jaetaan 4500 kappaletta huhtikuussa iiläisiin
talouksiin, deadline ilmaiseen ilmoittamiseen on 24.3.2016!

29 .

YMPÄRISTÖSOPIMUS/MAATALOUSLUONNON
MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMANHOITOTUKIEN
MAKSUTILANNE

5.
- Kyläyhdistykselle on myönnetty vuodelta 2015 ympäristökorvausta 2560.50
euroa. Ko.summasta maksamme Emilia ja Samuli Hiltuselle loppumaksun
423.60 euroa kesältä 2015 hoitopäiväkirjan pidosta, eläinten valvonnasta ja
kuljetuksista.
-Ympäristösopimukset 2014-2020 1. erä ( joko 60% tai 80%) maksetaan
helmi-maaliskuun vaihteessa. Ja 2. erä vähintään 20% toukokuun loppuun
mennessä.
- Laidunalueen lohkorajakorjaus ja muutosesitys alkuperäiseen
ympäristösopimussuunnitelmaamme on tehty ja toimitettu Elylle 17.11.2015.
Odottelemme vielä lopullista päätöstä maaseutuvirastosta.
- Kun päätös on saatu, hankimme laidunalueelle aitaustarvikkeet ja
sähköpaimenet muutosesityksen mukaisesti. Työntekijät aitaamiseen tulevat
Työtä luonnosta-hankkeen kautta.
30.

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n YHDISTYSTOIMINNAN
JA LASTEN LIIKUNTAKERHOTOIMINNAN KOULUTUKSIA
Onko yhdistykseenne tullut uusia toimijoita tai olisiko muuten vain hyvä
kerrata yhdistystoiminnan perusasioita? Entä miten yhdistyksenne viestintä on
hoidettu? Pohdituttavatko yhdistysten verotuskysymykset? Olisitko
kiinnostunut tai tiedätkö innokkaita nuoria, jotka haluaisivat ohjata lasten
liikuntakerhoja? Nyt on loistava tilaisuus kouluttautua – ja vielä maksutta!
KOULUTUSKALENTERI IISSÄ:
Hyvän yhdistyksen hallinto: to 17.3.2016 klo 17.30-20.30 Paikka?
- Mika, Anu ja Anita osallistuvat
Hyvän yhdistyksen johtaminen: ma 10.10.2016 klo 17.30-20.30 Paikka?
- Mika, Anu ja Anita osallistuvat
Hyvän yhdistyksen viestintä: to 28.4.2016 klo 17.30-20.30 Paikka?
-Mika, Anu ja Anita osallistuvat
Hyvän yhdistyksen verotus: Koulutusajankohta selviää myöhemmin
Liikuntakerhon ohjaajakoulutus: la 16.4.2016 klo 09.00-15.00 Valtarin koulu
- Anita ilmoittaa osallistujat koulutuksiin.

31.

MUUT ASIAT
- Maaseudun kehittämispäivät Rokualla 2.-3.3.2016 kohderyhmänä
Maaseuturahaston toimijat Pohjois-Pohjanmaalla, järjestäjinä PohjoisPohjanmaan ELY-keskus, Leader-ryhmät ja Startti-hanke -Anita osallistuu
- Ikäihmisten neuvosto kutsuu kunnan alueella toimivien eläkeläis- ja
vanhustyö –järjestöjen edustajat yhteistyö ja neuvottelutilaisuuteen ke
2.3.2016 klo 18-20 Nätteporin Auditoriaan. Iin kunnan ikäihmisten neuvosto
on perustettu nykymuotoisena vuonna 2012, ja toiminnan tarkoituksena on
edistää eri toimijoiden yhteistyötä sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista
ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
Tervetuloa kaikki kunnan alueella toimivat eläkeläis-, vanhus- ja
potilasjärjestöt, sekä kyläyhdistykset ja urheiluseurat yhteistyö- ja
neuvottelutilaisuuteen. Yhdistyksestämme yhteistyötilaisuuteen osallistuu
hallituksen jäsen Aune Olkoniemi
- Pohjois-Iin Sanomien jakelu: Konintie jaetaan Anulle 55 kpl ja Jukalle 55 kpl

6.
- Ma 25.1. Jouni ja Tarmo ovat vieneet puut laavulle ja korjanneet huoltotietä
ja laittaneet syysmyrskyn jäljiltä penkit paikalleen. Samoin Jouni tyhjensi
laavun roskiksen viikolla 7.
- Anita ilmoittanut spostilla 24.1. Vitikalle Pohjois-Iin koulun
huoltorakennuksen seinä lämitty puhki.
- Anita jatkaa Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n varapuheenjohtajana ja Oulun
Seudun Leader ry:n puheenjohtajana vuonna 2016
- 23.2. Anita ja valokuvaaja Jorma kävivät kuvaamassa Pohjois-Iin alueita ja
paikkoja ja Hiastinhaaran lintutornin rakentamista. Keväällä jatketaan
vanhojen talojen kuvaamisella, Jonne Hiivalan ja Kalle Paakkarin haudat
kuvataan jne.
- Ajankohtaista Kylille tiedote 2/2016 annettu tiedoksi
- PVO-Vesivoima Oy:n sidosryhmäkyselyn 2015 kooste tiedoksi- kyselyn
vastausprosentti oli 45.5 %.
- Nettisivujen ulkoasua päivitetään kevään aikana
32.

SEURAAVA KOKOUS
Hallituksen seuraava kokous on keskiviikkona 16.3.2016 klo 17.00
Kylätuvalla

33.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Anita Sievänen
puheenjohtaja

Leena Tiiro
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ____/_____. 2016

Jukka Sassi

Anu Käyrä

