POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY

2/2014

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 26.2.2014 klo 17.30 - 21.15
Paikka: Kylätupa
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola , Auvo Anisimaa, Tiina Joensuu , Aune
Olkoniemi ja Jukka Sassi sekä Pauli Häyrynen, Insira Oy (Pohjois-Iin koulun vihersuunnitelma)
(poistui 18.30) ja Hiastinhaaran lammaslaidun talkoolaiset Raimo Välikangas, Tarmo Mähönen ja
Juhani Miettunen (19.00) ja lampuri Samuli Hiltunen (18.50)
Pöytäkirjantarkastajat: Jukka Sassi ja Markku Veijola
17. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti vieraat tervetulleiksi.
18. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
19. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2014
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
20. POHJOIS-IIN KOULUN VIHERSUUNNITELMA
Keskusteltiin koulun vihersuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta Pauli Häyrysen kanssa.
Liikuntasalirakennus on huonossa kunnossa, eikä vielä ole selvää, kuinka suuri remontti siihen
joudutaan tekemään. Päätettiin lykätä vihersuunnitelman toteuttamista siihen, kunnes rakennuksen
kunto on selvitetty ja remontti tehty.
21. HIASTINHAARAN LAMMASLAIDUN
• Risujen kasaus ja poltto tehdään syksyllä, porttien ja aidan tekeminen ja materiaalien
kuljettaminen tänä talvena ja keväänä.
• Puh.kesk. Parviainen/Sievänen 31.1.2014 RISUJEN POLTTO: kts. ettei
sähköjohtoja, maanomistajan lupa, mieluimmin aamulla sytytys, koska illalla
loimottaa ja tulee herkemmin ilmoituksia. Oulunkaaren ympäristötarkastaja Raimo
Suomelalle ilmoitus poltosta ja lupa häneltä.
• Aitatavarat toimitetaan viikon 12 jälkeen Mähösen Jounin varastoon Korpiniittyyn.
• Iin Energia uusi sähköjohtoja Kantolantiellä ja sieltä saadaan 2 x 700 m käytettyä
johtoa lammasaitaan verkon ylä- ja alareunaan.
• Raimo Välikangas on suunnitellut ja tekee portit lammasaitaan. Mähösen Jounilta
saadaan puutavara. Kantolan Janne hankkii raudat ja katkoo ne valmiiksi, Mähösen
Tarmo hitsaa ja Tiiron Matilta lahjoittaa harjateräkset valuun. Ei laiteta
saluunasaranaa, portin pitää aueta vain yhteen suuntaan.
• ELY:ltä selvitetään saako Hiastin rantaa karsia lammaslaitumen ja luontopolun
kohdalta. Rannan omistaa jakokunta. Jos saa, laitetaan puutavara haketukseen ja
myydään, jos jakokunta antaa puutavaran kyläyhdistykselle.
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22. TALOUS
•
•

Saldo: 4458,17 €/26.2.2014
Maksetut laskut: 5.2.2014 kahvipaketit 8.08 € - 7.2.2014 Anita Sievänen
kyläsuunnitelman postituskulut 10.80 € - 19.2.2014 Pohjola-Vakuutus
Oy/vastuuvakuutus 95.83 € -11.2.2014 Erweko Oy 917.60 €/kyläsuunnitelma 2014–
2019 painatuskulut ja ja 23,86 € kahvituskuluja
• Jäsenmaksut: 391.00€ / 26.2.2014
• 7.2.2014 lähetetty lasku 1/2014 Iin kunnan mainos kyläsuunnitelmassa 300 € alv 0 %
( = maksettu 24.2.2014)
23. TILINPÄÄTÖS 1.1–31.12.2013
Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen ja hyväksyi sen esitettäväksi toiminnantarkastajalle ja
kevätkokoukselle. Hallitus esittää, että tilinpäätös vahvistetaan ja tilikauden alijäämä 378.92 euroa
liitetään aikaisemmilta vuosilta kertyneeseen omaan pääomaan.
24. KUNNANJOHTAJA MARKKU KEHUS /ANITA tapaaminen 28.1.2014
• Hiastinhaaran luontopolkualueen suunnittelu käynnistyy- tarkat piirustukset ja
kustannuslaskelmat tehdään tämän kevään-kesän aikana.
• Yleishyödyllinen investointihanke saadaan valmiiksi tämän vuoden aikana ja jätetään
heti uuden ohjelmakauden alkaessa 2015 Oulun Seudun Leaderin rahoitettavaksi.
25. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMUUTOS
Päätettiin siirtää sääntömuutokset syyskokoukseen.
26. KYLÄSUUNNITELMA 2014–2019
• Iin kunnan mainos takakanteen 300.00 € alv 0 % - laskutettu 7.2.2014
• Saadut painotarjoukset ja jakelu - edullisin Erweko Oy
• Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet jakoivat kyläsuunnitelman Iin kunnanvaltuuston
jäsenille 10.2.2014 klo 17.00
• Kyläsuunnitelma on myös jaettu kyläläisten postilaatikoihin
27. MEIJÄN POHJOIS-II-VALOKUVAUSKILPAILU
Käytiin läpi kilpailun säännöt ja tehtiin tarvittavat muutokset. (Säännöt LIITTEENÄ 1 )
28. POHJOIS-IIN JAKOKUNNAN OSAKKAILLE VAROJEN JAKO
• Osuuksien tarkistaminen ja tilitietojen antaminen Pohjois-Iin koululla, kylätuvalla ke
5.2 ja ke 12.2. klo 18.00 -20.30 sekä la 8.2. ja su 9.2. klo 12.00 -15.00
• Paikalla Anita, Tiina ja Aune - kaksi aina yhdessä + vaitiolovelvollisuus
• Pohjois-Iin jakokunta on myöntänyt kyläyhdistykselle 600.00 euron toimintaavustuksen vuodelle 2014 - laskutetaan jakokuntaa. Neuvotellaan lisäkorvauksesta,
urakka oli valtava.
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Tulot toiminta-avustuksen lisäksi: Raimo Välikangas jäsenmaksu 20.00€, Timo
Kaisto jäsenmaksu 25.00 €, Lauri Tuominen jäsenmaksu 12.00 € yht. 57.00 € sekä
kahveen, pullan ja mehujen myynnistä 72.50 € eli tulot koko hommasta yht. 129.50 €

29. IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNTA PERUSTETTU
• Ensimmäinen perustava kokous pidetty 3.2.2014 klo 18.00 - 20.35 Nätteporissa
• Paikalle kutsuttiin Iin alueen toiminnassa olevien 11 kyläyhdistyksen,
kylätoimikunnan ja asukasyhdistyksen puheenjohtajat.
• Neuvottelukunnan perustaminen katsottiin tarpeelliseksi keskustelu- ja
yhteistyöfoorumiksi, seuraava kokous pidetään 5.5.2014 klo 18.00 Luola-aavan
kylätuvalla
• Iin kylien neuvottelukunnan hyväksymä toiminnan tarkoitus ja tehtävä:
Iin kylien neuvottelukunta on kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa käydään keskustelua
ajankohtaisista asioista, saadaan uutta tietoa, jaetaan kokemuksia ja hyviä esimerkkejä,
tehdään aloitteita, edistetään eri hankkeisiin liittyen eri tahojen yhteistyötä ja syvennetään
yhteistyötä kunnassa eri kyläyhdistysten, -toimikuntien ja asukasyhdistysten välillä. Kunnan
edustajat voivat myös välittää tietoa kylille päin Iin kylien neuvottelukunnan kautta.
Neuvottelukunnan sihteerinä ja koollekutsuja toimii Iin kunnan kylien yhteyshenkilö ja Iin
kylien neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kokouksiin, joita pidetään 24 kertaa vuodessa ja tarvittaessa eri kylillä.
• Avattu myös Iin kylien FB-sivut
30. VIERAILU PUDASJÄRVEN KYLÄNEUVOSTOSSA KIPINÄN KYLÄLLÄ 20.2.2014
Yhteisöhautomo-hanke kustansi matkan ja kahvit, Iistä mukana 16 osallistujaa.
31. POHJOIS-POHJANMAAN JÄRJESTÖNEUVOTTELUKUNTA 2013–2016
Järjestöneuvottelukunta tulee toimimaan maakunnan järjestöjen
yhteistoimintaelimenä. Sen tavoitteena on muun muassa vahvistaa järjestöjen roolia
maakunnan kehittämistyössä, tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi,
parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja edistää järjestöjen välistä sekä
järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Neuvottelukunnan muodostavat
kansalaisjärjestöjen edustajat järjestötoiminnan eri sektoreilta sekä julkishallinnon
asiantuntijaedustajat. Neuvottelukunnan kokoonpanoa laadittaessa on käyty tiivistä
vuoropuhelua Pohjois-Pohjanmaan järjestökentän kanssa. Kokoonpanossa on
huomioitu sekä alueellisuus että toimialakohtaisuus. Järjestöt nimeävät edustajansa
neuvottelukuntaan.
• Maakuntahallitus on nimennyt neuvottelukuntaa Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n
varajäseneksi. Varajäsenet ovat myös kokouksissa paikalla.
• Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi yhdistystä nimeämään edustajan neuvottelukuntaan
26.2.2014 mennessä.
• Yhdistyksemme edustajaksi on nimetty Anita Sievänen ( LIITE 2)
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32. KYLÄ TIEDOTTAA - OMILLE JA VIERAILLE 27.2.2014 KLO 18.00 -20.30 POHJOIS-IIN
KOULULLA
Uutispuuro-maaseututiedotushanke järjestää Pohjois-Pohjanmaalla Kylä tiedottaa –
tilaisuuksia. Tilaisuudessa annetaan työkaluja siihen, miten kylän viestintää saadaan
tehostettua, kenelle pitää kertoa ja mitä ja millä tavalla yhteistyö eri toimijoiden
kanssa vie viestintää eteenpäin.
Tilaisuudessa kerrotaan myös rakenteilla olevasta kylien viestintäverkostosta ja sen
tavoitteista. Tilaisuus on kaikille avoin ja tarkoitettu kaikenlaisesta viestinnästä ja
kylien eri yhteisöjen toiminnan edistämisestä kiinnostuneille alueen asukkaille.
•
•

Koulun lupa on saatu - Jari-Jukka ja Ismo
Uutispuuro tilannut meiltä kahvituksen 5.00 €/ henkilökahvi/
tee+voileipä+pullasiivu. Lasku Uutispuuro/Pia Alatorvinen
• Kutsu lähetetty spostilla yhteyshenkilöille: Ii, Yli-Ii, Kiiminki, Yli-Kiiminki,
Haukipudas, Pudasjärvi ja Utajärvi
• Iin kunta lahjoittaa osallistujille kuvakirjan Iistä.
33. KEVÄTKOKOUS 26.3.2014
• Rantapohjaan ilmoitus to 20.3
• Vierailija + kokouksen puheenjohtaja mietitään myöhemmin
34. ILOINEN IIJOKIPYÖRÄILY lauantaina 7.6.2014 klo 14.00 • Kahvi/tee/mehu + makkara+ pulla 200 hengelle
• Tarjouksemme = hyväksytty 3.30 €/ henkilö (alv 0)
• Kotimehuja saadaan Mähösen Raimolta kyläyhdistyksen käyttöön
• Maksaja Ii-Instituutti
35. MÄENLASKUTAPAHTUMA JA AURINKOLATU
Huonon lumi- ja jäätilanteen vuoksi kaikki suunnitelmat tälle vuodelle on jouduttu perumaan.
36. MAALAISMARKKINAT - KYLÄTORI auki nettisivuille
• Mahdollisuus myydä oman kylän tuotteita kyläläisille ja muille !
37. POHJOIS-IIN SANOMAT 1/2014
• Ilmestyy viikon 10 lopulla
• Juttulista: Kevätkokouskutsu, Energia-Eikka,Valokuvauskilpailu ym.
• Tarkistettiin Sanomien jakolista
38. MEERI JÄMSÄN YHTEISTYÖALOITE 26.11.2014 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN
TOTEUTTAMISEKSI VIRKKULANTIELLE
• Pohjois-Iin kylän Virkkulantien asukkaat lupautuneet yhteistyöhän, kyläyhdistykseen
asiasta ei ole oltu yhteydessä.
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11.2.2014 Iin kunnanhallitus esittää ELY-keskukselle, että Iin kunta käynnistää
Virkkulantien kevyen liikenteen väylän suunnittelun ja valtio osallistuu
suunnittelukustannuksiin 50%:n osuudella

39. LIPPUTANKO PÄKKIKANKAALLE "KANKKULANKAIVOLLE"
• Pentti Häyrysen kyläläisaloite, lipputangon pituus 12 m + lippu + lipun hoitaja ym.
rahat Päkkikankaan asukkailta
• Miten muut alueet Koni, Virkkula, Hiivala jne.
• Ei voida toteuttaa, rahoitus on ongelmallista ja hoitaja. Eikä voida laittaa
kyläyhdistyksen lipputankoa yhteen kyläkeskukseen ja jättää laittamatta muihin.
40. MUUT ASIAT
• Anita on valittu Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n varapuheenjohtajaksi 4.2.2014
• Kyläyhdistyksen heijastimien tilaus keväällä
• Anita osallistui VYYHTI-hankkeen järjestämään seminaariin "Vesienhoidon
vapaaehtoinen järjestäytyminen Pohjois-Pohjanmaalla" Oulun POHTOssa 4.2.2014 Kalle Hellström on aloittanut taas työt Pro Agrialla ja VYYHTI-projekteissa
• Joulurauhan julistus 2014 - juhlavuoden huipennus 2014. Osallistumista vielä
harkitaan.
• Uudet suunnistuskartat Pohjois-Iin koululle yhteistyössä Iisun ja
vanhempainyhdistyksen kanssa. Asiasta yhteinen kokous syksyllä 2014.
• Kyläpäivät Kärsämäellä Sydänmaan kylällä 19.-20.9.2014
• LOKAALI 2015-Valtakunnalliset Kyläpäivät Raahessa
• Laitakarintien käyttö/Lumituuli Oy. Lumituulella on lupa käyttää tietä, koska
kiinteistö on tien osakas. Yhtiö maksaa osakkaille rakennusaikaisista kuormista
liikennemäärien mukaisesti ja maksaa myös takautuvasti tien perusparannuksesta.
• Oulun Osuuspankki lahjoittaa 50 nuorelle työpaikan, haku yleishyödylliset
yhdistykset 14.3.2014 asti
• Isännänviireistä kyselty, pyydetään tarjouksia ja mietitään tilausten keräämistä
• Markku käy ottamassa unohtuneet pajuturppaat Hiastinhaaran nelostien
näkymäalueelta vesirajasta.
41. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous 25.3.2014 klo 17.30 kylätuvalla
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42. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.15.

Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu___/___.2014

Jukka Sassi

Markku Veijola
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