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Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu
Aika: Tiistaina 19.3.2019 klo 17.30-19.00
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Markku Veijola, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi ja Aune
Olkoniemi
Pöytäkirjan tarkastajat:
Markku Veijola ja Auvo Anisimaa
41.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

42.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

43.

HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2/2019
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2019.

44.

TALOUS
- Saldo: 6548,36 €/19.3.2019
- Kylähistoria: Kylätuvalla 18 omaan käyttöön – Aarno Kakko 1 kpl
postitus= maksettu tilille 41,40 €/19.3.
-Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 244,00 €
- Jumppamaksut: Saatu tänä vuonna 25,00 €
- Maksetut: 32,18 € Tikkamäen avajaiset, 20,00 € Muutos yhdistysrekisteriin,
19,94 € uusi kaasupullo grilliin, 41,12 € munkit, mehut, kahveet, Op Vakuutus
Oy 137,22 € ryhmätapaturmavakuutus, kylähistorian postituskulut 11,65 €,
ostettu taimien kasvatusmultaa koulun hyötykasvipuutarhaa varten 21,60 €
- Tilille tulossa: 150,00 € Iin kylien neuvottelukunta + huhtikuussa
ympäristösopimuksen loppumaksu 15 % kesältä 2018 yht. 484,67 €
- Laskutettu: 6.3.2019 Ii Instituutti 350,00 € Tikkamäen avajaiset 5.3.
- Laskutettavat:
- Maksettavat: Iin lukion Messut 2019-mainos messulehteen 80,00 € alv 0 %,
Suomen Birdlife Suomen järjestämä Tornien Taisto launataina 4.5. klo 5-13.
Kyläyhdistyskellä on ollut vuosittain aina oma joukkue
Ilmoittautumisen yhteydessä joukkeen nimi, jäsenet, varattava torni ja
joukkueenjohtajan yhteystiedot. Maksa osallistumismaksu (10 € / joukkueen
jäsen) viiden päivän kuluessa ilmoittautumisesta oma-aloitteisesti BirdLife
Suomen tilille (FI76 8000 1502 0958 06, yksi maksu / joukkue, viestiksi
“Tornien taisto / joukkueen nimi”).

45.

KOKO PERHEEN LUISTELUTAPAHTUMA sunnuntaina 24.3.2019
klo 11-15 Pohjois-Iin koululla
- TAPAHTUMA PERUTTU JÄÄ- JA SÄÄTILANTEN TAKIA ja Iin
kunta on lopettanut jääalueiden hoidon 15.3. 2019 !!!!!

46.

47.

2.
HIASTINHAARAN JA PATAKARIN LAMMASLAITUMET
- Lampurimme Olli Häyrynen siirtyy myös lampaiden osalta Luomuun, pellot
ovat olleet jo aiemmin.
- Kyläyhdistys hakeutuu Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaidunten osalta
myös luomuvalvonnan piiriin ja siitä aiheutuvista perustamiskuluista ja
vuosikuluista vastaa Olli Häyrynen. Kulut vähennetään hänelle maksettavista
kesäkorvauksista.
- Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus valvoo luonnonmukaisen
maataloustuotteiden tuottajia ja tuontantoa > luomusitoumus 15.6. mennessä ja
kaikkien sitoumuksen antavien on hakeuduttava Eviran ylläpitämään
luomuvalvontajärjestelmään.
KEVÄTRETKI LUULAJAN SUURKIRPPUTORILLE lauantaina
11.5.2019 yhteistyössä LIVOKAS ry:n kanssa Pudasjärveltä
- Matkan hinta on 35.00 € /hlö, mikäli lähtijöitä vähintään 35
- Matkan hinta on 40,00 €/hlö, mikäli lähtijöitä vähintään 30
- Matkan hinta sisältää meno-paluu linja-autokuljetuksen sekä Livon emäntien
laittamat kahvit ja lisukkeet autossa mennen tullen. Livokas ry on Livon kylän
kyläyhdistys ja tietoa heidän toiminnastaan löytyy
https://sites.google.com/site/livokasry/

- Lähtö Pohjois-Iin SEO klo 7.15 ja paluu illalla noin klo 20.00
- Sitovat ilmoittautumiset 25.4. mennessä Anitalle + maksu kyläyhdistyksen
tilille, bussiin mahtuu 56 henkilöä
- Tiedotus matkasta Pohjois-Iin Sanomat 1/2019 ja nettisivut ja face.
48.

POHJOIS-IIN SANOMAT 1/2019
- Kevätkokouskutsu, Matka Luulajan suurkirpputorille lauantaina 11.5.
yhteistyössä Livon kyläläisen kanssa, kaivataan marjapensasistukkaita
koululle, hallitus, jäsenmaksulaatikko ja kyläkysely
- Monistus 2 x A4 kaksipuoleinen, mustavalkoinen 460 kpl Oulussa, tarjous
saatu ja jakoon heti viiikolla 12-13
- Kyläkysely avautuu myös nettisivuille ennen jakoa!!!!!!

49.

POHJOIS-IIN KYLÄLEHTI ilmestyy 9.5.2019 yhteistyössä IiSanomien
kanssa
- Mainosten myynti käynnistyy heti ja mukana koko hallitus, saadaan 40 %
myynnistä kyläyhdistykselle
- 4.5. klo 16-17 pidettiin palaveri IiSanomat/Matti-Tapio Rissanen, Heimo
Turunen ja Anita/kyläyhdistys
- Käytiin läpi suunniteltua juttulistaa

50.

HYGIENIAPASSIKOULUTUS 17.4. klo 15-19 VALTARIN KOULU
- Todettiin, että hallituksen jäseniltä muutamilta puuttuu vielä Hygieniapassi ja
päätettiin, että mikäli ko.koulutusta pidetään jonakin lauantaina lähialueella,
kyläyhdistys maksaa hallituksen jäsenille puolet koulutusmaksusta. Seurataan
koulutusilmoituksia.
- Ko. päivänä on myös kyläyhdistyksemme kevätkokous.

51.

3.
YVA-ILTAMAT torstaina 21.3.2019 klo 18-20 VALTARIN KOULU
MONITOIMIHALLI
- Kyläyhdistryksestä osallistuvat tilaisuuteen Auvo, Tarja, Aune, Anita ja
Jukka.
- HOX! Maa-ainesten ottolupa Kehäskangas: Metsähallitus myi elokuussa
2013 tytäryhtiönsä Morenia Oy:n kahdelle pohjalaiselle perheyhtiöille, eli
Andament Groupille ja T. Maijala Oy:lle.
Sen jälkeen Metsähallitus ja yksityisille omistajille siirtynyt Morenia Oy ovat
ajautuneet hyvin monimutkaiseen riitatilanteeseen, johon parhaillaan
haetaan ratkaisua välimiesoikeudessa.

52.

KOULUN HYÖTYKASVIPUUTARHA JA TOIMINNALLISET
PIHAMAALAUKSET kevät 2019
- Palaveri pidettiin torstaina 28.2. klo 14.30 Kylätuvalla, paikalla Pohjois-Iin
koululta Jouni Rajanen ja Lasse Rasinkangas, Iin kunnan ympäristönhoitaja
Hilla Karppinen, Salme Kallio Kallion kotipuutarhalta, Laura Pietilä ja Anita
ja Aune.
- Koululla siementen istutus oppilaiden kanssa perjantaina 22.3. klo 8.00
Rasinkankaan Lassen luokassa, paikalla mm. Laura Pietilä, Salme Kallio,
Aune, Anita ja Lasse.
- Koulu hankkinut siemenpussit ja Anita taimien istutusmullat.
- Kyläyhdistys tilaa IiPajalta 4 kpl istutuslaatikoita koulun hyötykasvimaata
varten. Hinta on 45,88 €/ kpl sis.alv eli yht. 183,52 €. Laatikot ovat 1000 mm
x 550 mm ja tulevat ilman pohjaa, koska pohjaksi tulee juuriestematto.
Laatikot toimitetaan 15.4. mennessä.
- Toiminnallisten pihamaalausten maalit toimittaa GVK huhtikuussa, hinta on
sopimuksen mukainen. Lassen oppilaat suunnittelevat maalaukset ja niiden
perusteella tilataan värit ja litramäärät. Pihapiirustukset annataan tiedoksi
myös kiinteistöpalvelun esimies Juha Ukkoselle.

53.

KUTSU POHJOIS-IIN KOULUN
LIIKENNETYÖKIRJAHANKKEESEEN
Pohjois-Iin koulun 2. luokalle tarvitaan 13 kirjaa, yhden kirjan hinta on
30€ (sis. alv), joista tällä hetkellä 4 on hankittu. Olisiko Teillä tänä vuonna
mahdollisuutta olla mukana hankkeessa jollakin kirjamäärällä? Jokainen
kirja vie hanketta eteenpäin ja yksikin on siis tärkeä!
Hankkeeseen voi osallistua haluamallaan kirjamäärällä. Kirjojen mukana
toimitetaan kouluille lahjoittajalista ja mukaan lähteneet tahot saavat lisäksi
muistoksi kunniakirjan. Kirjat voi halutessaan itse viedä koululle tai ne
voidaan lähettää yhteistoimituksessa muiden kirjojen mukana hankkeen
päätyttyä.
Tokaluokkalaisille hankitaan samaiset 130-sivuiset liikennetyökirjat, joita Iin
kouluissa on ollut jo useamman vuoden käytössä. Kirja on lapsella
henkilökohtaisessa käytössä koko 6 vuoden ajan, niitä ei jälkeenpäin
kierrätetä. Oheisesta linkistä pääsee tutustumaan tarkemmin
kirjaan:http://www.kouluinfo.fi/fi/liikennetyokirja ja liitetiedostona myös

4.
kirjan esite.Kouluinfo Oy,jossa toimimme myös AKK:n valtakunnallisina
Turvassa tiellä kouluttajina, pyrkii edistämään lasten liikenneturvallisuutta
tuottamalla ja kustantamalla lasten liikenneopetusmateriaalia.
Opetusmateriaalimme on toteutettu yhteistyössä liikenneopettajien ja
alakoulun opettajien kanssa
Terveisin, Anna-Lotta Huuhka, Kouluinfo Oy (sposti 14.3.22019)
-Päätös: Kyläyhdistys hankkii 5 kirjaa eli yht. 150,00 € sis.alv.
54.

MUUT ASIAT
- Akolan polkusilta-suunnittelu on käynnistynyt ja kun piirustukset ovat
valmiina, haetaan rakentamiselle toimenpidelupa Iin kunnalta.
- Ilmastoareenan tiedotustilaisuus 12.3.2019 -kaivataan mm. majoitustiloja
vieraille!
- Yhdistysten pienet investoinnit 3 -teemahankehakemus – Anita on
toimittanut hankehakemuksen Oulun Seudun Leaderille 8.3.2019
- Lumiveistostapahtuma koko perheelle toteutetaan talvella 2019-2020
- Lehtopurojen serkkujen tapaaminen Pohjois-Iissä kylätuvalla lauantaina
3.8.2019 – asia varmistuu myöhemmin
- Talkoot luontopolkualueella LINTUTORNILLA huhtikuun lopussa
toukokuun alussa

55.

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään tiistaina 16.4.2019 klo 17.30 Kylätuvalla.

56.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat
Markku Veijola

Auvo Anisimaa

