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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika: 14.1.2016 klo 17.00-19.15
Paikka: Kylätupa
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, Aune
Olkoniemi ja Mika Mähönen
Pöytäkirjantarkastajat: Aune Olkoniemi ja Mika Mähönen
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Valto Pernu säätiön puheenjohtaja Olli Tolonen oli paikalla keskustelemassa
kyläkirjan avustamisesta. Säätiö on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että se avustaa Pohjois-Iin kyläkirjaa.
Kyläyhdistyksen on toimitettava 15.2. mennessä säätiölle kustannusarvio kirjasta ja vapaamuotoinen
hakemus.
2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 9/2015
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. TALOUS
 Saldo: 1606,63 €/ 14.1.2015
 Jäsen/kannatusmaksut: Saatu vuonna 2015 yht. 1244.06€ ( v.2007/150.00€-v.2008/750.00€v.2009/350.00 €-v.2010/440.00 €- v.2011/430.00€-v. 2012/775.00€-v.2013/930.00€v.2014/1118.00€, v.2015/1244.06€) ja tänä vuonna 60 €
 Maksetut: 69.00€ joulukukat, 16.80 € kunnanjohtajan joulumuistaminen, 112.32€
joulurauhanjulistuksen tarveaineet, 37.40 € Kärkkäinen roihut joulurauhanjulistus, 17.37€
hallituksen kokous, 400.00 € Samuli ja Emilia Hiltunen ympäristökorvauksen ennakko 400.00€,
60.00 € Elinan kotileipomo täytekakku syyskokous, 50.00 € Ii-Seura-hallintojohtaja Erkki Taskilan
eläkkeellelähtömuistaminen, Leena Tiiro 100.00 € sihteerin vuosikulukorvaus, Anita Sievänen
100.00 € puheenjohtajan vuosikulukorvaus,
 Tulot: Saatu 300.00 € S-Market Ii joulukahvitus
 Maksamatta: Työväentalon syyskauden 2015 vuokra ja Kallion Kotipuutarhan risteysalueiden
kukkaistutukset-laskut tulematta
5. POHJOIS-IIN KYLÄKIRJA
 Olli Tolonen Valto Pernu Säätiöstä tulee paikalle kokoukseen - Ovat säätiön hallituksessa tehneet jo
aiemmin päätöksen, että avustavat, summa tarkentuu kustannusarvion perusteella
 Pertti Huovinen kirjoittanut noin 140 sivua nyt, valmis vuoden 2016 loppuun mennessä
 Anita pyytänyt alustavat tarjoukset Erwekofastilta Oulusta 300 kirjan painatuksesta ja taitto/oikoluku
www.kronolia.com Haukipudas
 Sivumäärä noin 300 – 400 kuvineen
 Aikataulu: Teksti valmis joulukuu 2016, ennakkomyynti marrasjoulukuu 2016, taitto tammimaaliskuu 2017 ja paino huhtikuu 2017
 Ennakkomyynnillä voidaan kartoittaa kirjan kysyntää ja painosmäärää, rahastonhoitaja pitää listaa
ostajista ja kappalemääristä
 Iin kulttuuripalvelut on sitounut ostamaan valmista teosta 300.00 euron arvosta.
 Myyntihinta 20-30.00 €/kpl -oma myynti + muut myyntipaikat
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 Sponsorit esim. Oulun Osuuspankki (Pohjois-Iin Osuuskassa>Iin Osuuspankki>Oulun Osuuspankki)
PVO-Vesivoima Oy
 Muut mahdolliset avustukset: Museovirasto-avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja
esillesaamiseen, haku 30.10.2016, Iin lähineuvosto
 Jorma Kauppi on kuvatoimittaja eli etsii, kuvaa, valitsee, kuvien järjestyksen ja sijoittelun
suunnittelu, kansikuva, kuvatekstit ja kuvien skannaamisen taittokelpoisiksi digikuviksi jne.
6. VANHOJEN KUVIEN DIGITOINTIPÄIVÄT -aloitus
 Yksi lauantaipäivä ja yksi arki-ilta Kylätuvalla: 17.2. keskiviikko klo 18.00-21.00 ja 20.2. lauantai
klo 12.00-15.00. Tiedotus Pohjois-Iin Sanomat 1/2016 tammi-helmikuussa.
7. KÄYNTI KUNNANJOHTAJAN LUONA 15.12.2015 klo 10.30-11.15
 Anita ja Auvo kävivät Ari Alatossavan luona kertomassa kylämme tulevaisuuden suunnitelmista,
keskusteltiin luontopolkuhankkeen käynnistämisestä - ensimmäinen vaihe lintutornin rakentaminen
maalis-huhtikuussa ja loppurakentaminen elokuusta 2016 eteenpäin.
 Luovutettiin paristokäyttöiset kynttilät Iin kunnalle muistutuksena siitä, että kylätoiminnan liekki
palaa nyt ja tästä eteenkin päin kirkkaalla liekillä!
8. 30-VUOTISJUHLATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
 Työryhmän jäsenet+ vetäjä, rahoitus, juhlapaikka, ohjelma, ansiomerkit ja muut huomionosoitukset,
kutsuvieraat, kyläviiri, pöytäviirit ym. ym. Valittiin työryhmää vetämään Anu ja Leena, koulua
edustaa Kaija Paasovaara.
 Vuoden 2017 tapahtumiin ideointi- ja suunnitteluapua on saatavilla Pohjois-Pohjanmaan liitosta
aluekoordinaattori Auli Suorsalta (www.PohjoisPohjanmaa.fi/suomi100).
 Haettu Suomi 100-vuotta logon käyttöoikeutta juhlille.
9. POHJOIS-IIN SANOMAT 1/2016
Ilmestyy tammi-helmikuussa 2016, juttulistaa mm. kuvauspäivistä,juhlatoimikunnasta ja jumppalukkari.
10.YMPÄRISTÖSOPIMUS
 ”Hakemuksen käsittely ei ole kovin paljon edennyt. Lohkorajakorjaus menee eteenpäin esitetyn
mukaisena. Käytännössä meidän järjestelmään ei vain voi edelleenkään vielä tallentaa sopimuksia
eikä päätöksiä siis voida tehdä.Ei ole vielä tarkkaan tietoa maaseutuvirastosta milloin päätöksiä
tehdään. On mahdollista, että pystymme alkuvuodesta maksamaan ennakkoa (n.80%) tuesta ennen
päätöksen tekoa (tästä ei vielä virallista tietoa). Mutta tammikuun aikana ei varmasti mitään vielä
saada maksuun, eikä päätöksiä, vaikka hakemusasia sinällään olisi valmiina meidän puolesta.” Elyn
Johanna Helkimon vastaus kymykseen, mitä kuuluu ympäristösopimuksellemme.
 Emilian/Samulin loppumaksu kesältä 2015 maksetan, kun tuki on saatu kyläyhdistyksen tilille.
11. JUMPAT ALKAVAT 11.1.2016 Iin Työväentalolla
Jumppalukkari lehteen
12. JOULURAUHAN JULISTUS 18.12.-palaute
 Rantapohjassa juttu 22.12.2015
 Ismo Piri ei halunnut veloittaa matkakuluja kyläyhdistykseltä esiintymisestään
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13. IIN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS 23.11.2015 -POHJOIS-IIN KOULUN
LIIKUNTASALI/TEKNINEN LUOKKARAKENNUS
Valtuusto päätti yksimielisesti,että mikäli Valtarin koulun Areena-hanke ei saa ulkopuolista rahoitusta,
hankkeeseen varattu määräraha käytetään Pohjois-Iin koulun liikuntasalin/teknisen luokan rakentamiseen.
Kyseinen hanke käynnistetään tässä tapauksessa vuoden 2016 aikana.
14. IIJOKISUUN MUSTANPUTAAN KUNNOSTUSHANKE
Pohjois-Iin jakokunta on tehnyt 17.11.2015 ELY:lle kunnostusaloitteen, jossa se esittää, että nykyisen
rummun viereen tehdään uusi rumpu tai uusia veden virtauksen mahdollistavia rumpuja. Uusi/uudet
virtausaukot voivat oilla nykyisen rummun vierellä, mutta niiden tulee olla nykyisen rummun
alapuolella. Edellinen rummun korjaustoimenpide pahensi vain tilannetta Mustallaputaalla.
15. MUUT ASIAT
 Iin kunta käynnistää luontopolkuhankkeen – tarjoukset ja työntekijöiden rekrytointi
 Iin kylien neuvottelukunta 19.1.2016 klo 18.00 Kuivaniemi talolla- Anita, Mika ja Aune osallistuvat
 17.12.2015 Aune ja Anita kävivät viemässä joulukukat Eilalle, Paavolle ja Marialle
 Syysmyrsky siirtänyt laavulla penkit paikaltaan- korjataan ja täytetään puuliiteri talvea
varten
 Lumituuli Oy:lle on myönnetty rakennusluvan jatkoaika Laitakariin rakennustöiden aloittamiseen,
lupanro 2008-230 ja jatkoaika rakennustöiden loppuun saattamiseen, lupanro 2008-230
(julkipanolista 14.12.2015)
 Oulun Seudun Leader ry:n jäsentiedote 2/2015 tiedoksi: Oulun Seudun Leader ry on hakenut
toiminta-alueelleen Teema hankkeen, josta alueemme yhteisöt voivat hakea tukea pieniin,
yleishyödylliseen käyttöön tuleviin kone- ja laitehankintoihin. Rahoitusta on varattu yht. 82 500.00
euroa ja alahankkeet voivat olla kokonaiskustannuksiltaan 1000.00-8000.00 euroa, josta tuen osuus
on 60%. Teemahankkeiden haku alkaa 1.2.2016 ja kestää 1-2 kk. Selvitetään mahdollisuutta
hakea Teemahankkeesta rahoitus kyläyhdistyksen juhlateltalle ja/tai pienemmälle Pop-up
teltalle.
 Suomen Kylätoiminta ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Leader Joutsenten reitin
toiminnanjohtaja Petri Rinne 25.11.2015, edellinen pitkäaikainen puheenjohtaja Eero Uusitalo
menehtyi äkillisesti kotonaan Perniössä 5.12.2015.
16. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään 25.2. klo 17.
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ___/___.2016

Aune Olkoniemi

Mika Mähönen
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