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Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu
Aika: tiistaina 28.3.2017 klo 17.00 – 20.00
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Markku Veijola, Anu Käyrä, Jukka Sassi ja Aune
Olkoniemi
Pöytäkirjan tarkastajat:
Aune Olkoniemi ja Anu Käyrä
38.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

39.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

40.

HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2/2017
Käytiin läpi ja hyväksytiin pöytäkirja 2/2017.

41.

TALOUS
- Saldo: 5304.35€/28.3.
- Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 353.00 €, Helena Halonen
Haukipudas liittynyt jäseneksi
- Jumppamaksut:
- Kylähistoriikki tilatut : 162 kpl/28.3. ja maksettu yht. 2700.00€/28.3.
- Maksettavat:
- Maksetut: Oulun Seudun Leader ry 30.00€ jäsenmaksu vuodelle 2017, OpVakuutus Oy talkoovakuutus 119.32€, 64.47€ Anita Sievänen hallituksen
kokouskahveet ja kopiopaperit ja värikasetit, 35.00€ kuoret ja postimerkit
postituksiin, 210.00€ pronssiset ansiomerkit ja 60.00€ hopeinen ansiomerkki
- Avustukset:
Meijän Pohojos-Ii-kylähistoriikki sai Museoviraston avustuksen valtion
vuoden 2017 talousarvion momentilta 29.80.52.10.2 (Museoviraston
myöntämät avustukset) 1200.00€ kirjan taittokustannuksia varten!
Pohjois-Pohjanmaan liitolta saimme Suomi100-aluetukea 1000.00€
juhliamme varten..Sopimuksia on tullut kaksi kappaletta allekirjoitettavaksi ja
ne on palautettu allekirjoitettuna liittoon, jonka jälkeen tuki maksetaan
tilillemme.
- Vuoden 2017 päätukihaku/Ympäristösopimus Hiastinhaaran lammaslaidun
on palautettava Vipu-palvelussa viimeistään 15.6.2017 klo 23.59 ja
paperisena 15.6.2017 klo 16.00. Anita hoitaa haun.

42.

MEIJÄN POHOJOS-II-KYLÄHISTORIIKKI
- Olemme saaneet seuraavat avustukset kylähistoriikin kirjoitus-, taitto- ja
painokustannuksiin:Valto Pernu Säätiö 3000.00€ ja Museovirasto 1200.00€

2.
- Kylähistoriikin sivumäärä ylittyy alkuperäisestä 300-sivusta. Anita pyytää
uuden tarjouksen kirjapainolta 400-sivuisena. Mm. vanhoja valokuvia on
kirjassa yli 100 kpl.
43.

HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSKYSELY-yhteenveto
- Vastauksia saimme yhteensä 40 kpl.
- Vastausprosentti oli n. 10%. Iin kunnan Kuntalaisbarometrin vastausprosentti
oli 9.25% ja otos noin 4000.
- Anita on tehnyt koosteen vastauksista, joka käydään yhteisesti läpi
kevätkokouksessa ja päätetään niiden perusteella jatkotoimenpiteistä.

44.

POHJOIS-IIN SANOMAT 1/2017
- On ilmestynyt viikolla 13 ja jaettu postilaatikkoihin ja postitettu
ulkopohjoisiiläisille. Lehti löytyy myös www.pohjoisiin kylayhdistys.finettisivulta.

45.

POHJOIS-IIN SANOMAT 30v JUHLALEHTI
- Anita piti palaverin VKK-Median Eila Lahtisen ja Heimo Turusen kanssa
kylätuvalla 28.3. klo 14.00 koskien lehden sisältöä ja juttujen tekoa.
- Toimittaja tekee lehden henkilöhaastattelut, hinta on 50.00€/juttu. Muilta
osin lehden juttuaineistoa on saatu hyvin kerätyksi ja mainosmyyntikin on
alkanut mukavasti.
- Lehden tuloilla katamme hyvin pitkälti juhlastamme aiheutuvia kuluja mm.
lohisoppatarjoilun. Kakkukahveet tarjoaa Iin kunta.

46.

KEVÄTKOKOUS 11.4.2017 klo 16.30 POHJOIS-IIN KOULULLA
- Käytiin läpi tilinpäätös 1.1.-31.12.2016, vuosikertomus 2016 sekä
kokouksen esityslista.
- Kokouksen puheenjohtajaksi pyydetään yhdistyksemme ensimmäistä
puheenjohtajaa Arvo Virkkulaa.
- Kokous aloitetaan klo 16.30 ja OAMK:n opiskelijat aloittavat oman
osuutensa Kohti vähähiilistä Pohjois-Iitä noin klo 17.00. Kevätkokous jatkuu
heti opiskelijoiden esityksen jälkeen.
- Maanantaina 3.4. opiskelijat + vaihto-opiskelijat tulevat pitämään koulun
oppilaille aiheesta vähähiilisyys 3 hauskaa, opettavaista toimintapistettä, jossa
oppilaat pääsevät osallistumaan ja tekemään heidän tekemiä tehtäviä.
Aiheena: roskat (kierrätyspeli), energiansäästö (sähkön käyttö, energian eri
muotoja kuten tuulivoima, aurinkovoima)sekä ruoka ja vesi (ateriapeli)
- Kevätkokousilmoitus on Rantapohjassa 4.4.2017

47.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS IIN
KANSALAISOPISTO
- Koulutus antaa valmiudet toimia järjestyksenvalvojana. Kurssi toteutetaan
sisäasiainministeriön vahvistaman sisällön ja tuntijaon sekä
koulutusmateriaalin mukaisesti. Käsittelemme muun muassa
järjestyksenvalvonnan yleisiä periaatteita, järjestyksenvalvojan tehtäviä,
turvallisuussuunnittelua ja hätäensiapua.

3.
- Koulutukseen sisältyy kirjallinen loppukoe. Kurssi soveltuu 18-vuotta
täyttäneille. Kokoontumiset 7.-9.4. ja 22.-23.4. Lauantain 22.4.
kokoontumispaikka on Haminan vanhan koulun liikuntasali, muut
kokoontumiset Nätteporin alakerrassa.
- Kurssimaksu 115.00€ + ilmottautuminen 30.3. mennessä!
- Päätös: Ei osallistuta nyt, mutta palataan myöhemmin, mikäli katsotaan
aiheelliseksi ja kysellään yleisesti halukkuutta järjestysmieskoulutukseen.
48.

SEURAAVA TORNIEN TAISTO lauantaina 6.5. klo 5-13
- Ilmoittautuminen on alkanut keskiviikkona 22.3. klo 12
http://www.birdlife.fi/tapahtumat/tornien-taisto/ ja Pauli Jussila kerää taas
”Pohjois-Iin kyläyhdistysPatakarin porukka” joukkueen kasaan. Kyläyhdistys
maksaa osallistumismaksun.
- Yleisö on tervetullut vierailemaan kaikissa Tornien taistoon osallistuvissa
torneissa! Useiden tornien lähiympäristössä järjestetään lisäksi avoin
lintuopastus klo 10. Retkille on vapaa pääsy. Birdlife julkaisee ennen
tapahtumaa listan torneista, joilla järjestetään lintuopastus klo 10.

49.

JUHLAT 7.5.2017
- Käytiin läpi juhlatyöryhmän muistio 17.3.
- Myönnettävät ansiomerkit ja kylätoiminnan viirit ovat tulleet ja maksettu.
- Pohjois-Pohjanmaan liitolta tilattu juhlaa varten lainaksi:
Ripustettavat kangasbamderollit- valkoinen ja sininen- 2 kpl
Kasvot teemalla olevat roll-upit 3 kpl
Monivärinen lippusiima 2 kpl
Nouto perjantaina 5.5. ja palautus maanantaina 8.5.
- Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitokselta saatu lohisoppatarjous. Anita käy vielä
neuvottelut hinnasta per henkilö!
- Käytiin läpi myös kutsuvieraslistaa
- Varataan Punaisen Ristin Iin osasto ensiapuryhmäksi juhlaan, päivystäjiä on
vähintään kolme ja hinta on 120.00€.

50.

AVOIMET KYLÄT-TAPAHTUMA 10.6. KOKO SUOMESSA
- Samaan aikaan myös Iin lohimarkkinat Huilingin tapahtuma-alueella
- Pohjois-Iin koulun kentällä pelataan taas Kuningaspalloa ja kisataan
Pohjois-Iin Mölkkymestaruudesta ensimmäistä kertaa. Tapahtuman
kellonaika selviää myöhemmin.
- Tapahtumailmoitus hoidetaan 31.3.2017 mennessä esa.aunola@ppkylat.fi,
joka ilmoittaa ne edelleen valtakunnalliselle sivustolle www.avoimetkylat.fi.

51.

JUHLATELTAN JA KALUSTEIDEN VUOKRAUS
- Vuokrahinnasto ja vuokrasopimus siirretään toukokuun hallituksen
kokoukseen.

52.

4.
LINNUNPÖNTTÖJEN TEKOA POHJOIS-IIN KOULULLA lauantaina
22.4.2017 klo 10-13
-Yhteistyössä Iin kansalaisopiston kanssa toteutetaan luontopäivä, jolloin on
kuntalaisilla mahdollisuus rakentaa Pohjois-Iin koululla linnunpönttöjä omalle
pihalle tai viedä niitä Hiastinhaaran luontopolulle.
- Anita sopii käytännönjärjestelyt Iin kansalaisopiston kanssa.
Ilmoittautuminen päättyy 13.3., joka jälkeen kansalaisopisto tilaa tarveaineet
kurssilaisille.
”Tule viettämään mukavaa luontopäivää linnunpönttöjä nikkaroiden, luontopolulla
kulkien ja eväitä syöden. Paikalla on valmiita linnunpöntönosia, joista
pienempienkin on helppo rakentaa oma linnunpönttö. Pöntön voi ottaa mukaansa,
tai lahjoittaa Pohjois-Iin luontopolulle, jossa lintuharrastajat auttavat
ripustamisessa tapahtuman aikana. Luontopolulla on nuotiopaikka, joten ota
mukaan evästä! Tapahtuma on osa valtakunnallista Miljoona linnunpönttöä
-kampanjaa, joka vastaa koloissa pesivien lintujen pesäpulaan. Tapahtuma on
ilmainen, mutta pöntöistä peritään pieni materiaalimaksu. Ilmoitathan kaikki
osallistuvat henkilöt.”
- Iris Tuisku Iin kansalaisnopistosta tulee myös paikalle ja hoitaa mm.

materiaalimaksujen keruun 5€.
- Auvo, Jukka ja Markku kyläyhdistyksestä paikalle, kysytään Jussilan Paulia
luontopolulle pönttöjen ripustusavuksi.
53.

MEIDÄN OMA KOULU-KOULUSTA
MONIPALVELUKESKUKSEKSI- lähikouluseminaari Kempeleen
Ylikylän yhtenäiskoululla lauantaina 22.4.2017 klo 10-15
- Ohjelma saatettiin tiedoksi.

54.

MUUT ASIAT
- 1.3 Anita soitti Rajalan Pasille ja kertoi, että aurinkolatu Iijoelta
Hiastinhaaralle pidetään hiihtokunnossa mahdollisimman hyvin riippuen
lumitilanteesta, jäällenousseesta vedestä, muista teknisen puolen kiireistä jne.
jne.
Perjantaina 24.2 vettä oli niin paljon Hiastinhaaralla, ettei latukone päässyt
laavulle asti. Ja ne kartat ladun varrella ovat ns. pelastuspisteitä, jotka ovat
ensihoidon tiedossa ja yksi tälläinen on mm. laavulla.
- Anita osallistui Pudasjärven Livolla 18.3. klo 9.30-16.00 pidettyyn
Palveluportaat-hankkeen casekohteille tarkoitettuun koulutukseen:
Yhdistyksen verotus ja yhdistys työnantajana.
- Oulun Seudun Leaderin vuosikokous 6.4 2017 klo 18.30 Hannuksen
kyläyhteisön tiloissa , Kiimingissä. Valtakirjojen tarkistus klo 18.00 alkaen.
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen valtakirja annettiin Anitalle kokoukseen.
- Maaseutuparlamentti 2017 kokoaa kaikki maaseudun kehittämisestä ja
maaseutupolitiikasta kiinnostuneet Leppävirralle Pohjois-Savoon 1.–3.
syyskuuta 2017. Maaseutuparlamentti järjestetään tässä laajuudessa
ensimmäistä kertaa Suomessa. Mahdottomuuksista mahdollisuuksia
-teemainen tapahtuma on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan
ohjelmaa.Maaseutuparlamentissa muotoillaan yhteinen tahtotila suomalaiselle
maaseudulle ja nostetaan maaseudun mahdollisuudet politiikan agendalle.

5.
Maaseutuparlamentissa työstetään Suomen ensimmäinen maaseutupoliittinen
julkilausuma, joka viedään myös Hollannissa järjestettävään Euroopan
Maaseutuparlamenttiin lokakuussa 2017.
- Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisemateko-kilpailu – kilpailuaika
päättyy 30.9.2017. Asia siirrettiin toukokuun hallituksen kokoukseen.
- 100 suomalaista vesistötekoa-kampanja -ehdotuksia otetaan vastaan
31.8.2017 asti. Järjestäjinä mm. SYKE, Suomen vesiensuojeluyhdistysten
liitto ry, Vesistökunnostusverkosto jne. Myös tämä asia siirrettiin toukokuun
hallituksen kokoukseen.
- Anita osallistuu: Kutsu maatiloille ja yhdistyksille!
Aihe: Maatalousluonnon ja maiseman hoitoa koskevien ympäristösopimusten
hoidon laadun parantaminen Pohjois-Pohjanmaalla
Aika pe 31.3.2017 klo 9.30–12.00
Paikka; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu
4. kerros; Kymmenenvirran Sali
Erityisesti pyydetään valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kohteita
sekä laajoja alueita hoitavia tahoja osallistumaan tilaisuuteen, mutta myös muut
ovat tervetulleita. Tilaisuudessa kerrotaan ympäristösopimusalueiden
merkityksestä sekä sopimuksien hoidon ehdoista.
Tavoitteena on, että hoidon laatu paranee. Tilaisuudessa käydään läpi mihin
sopimuksen tekijä sitoutuu sopimuksen tehdessään ja miten varmistetaan
hoidon korkea laatu ja hakijalle sopimuksen mukainen korvaus työstä, josta
sopimuksessa on sovittu.
- Anita osallistui Oulun Seudun Leaderin ja Ely-keskuksen yhteisesti
järjestämään hankkeiden maksatuskoulutukseen 23.3.klo 16.30 alkaen Vihikari
10, Kempele.
- Haapaveden-Siikalatvan kylätoimijoita tulee vierailulle Iihin 30.3. klo 18-20.
Pohjois-Iistä paikalla ovat Anita ja Aune.
- Palveluportaat- hankkeen casekohteille on järjestetty yhteinen matka
Eteläiseen Suomeen 11.-13.5.2017. Matka- ja majoituskulut
maksetaan hankkeen puolesta, ainoastaan ruokailut ovat omakustanteiset.
Anita on lähdössä, Tarja Anisimaata kysytään myös mukaan.
55.

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous 25.4.2017 klo 17.00

56.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
Anita Sievänen, puheenjohtaja/sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu ____/_____ 2017
Aune Olkoniemi

Anu Käyrä

