POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
HALLITUKSEN KOKOUS

7/2017
2.8.2017

Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu
Aika: 2.8.2017 klo 17.00–19.20
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi , Aune Olkoniemi ,
Mika Mähönen
Pöytäkirjan tarkastajat: Mika Mähönen ja Jukka Sassi
107. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
108. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
109. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 6/2017
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
110. TALOUS
● Saldo: 909,82 €/ 2.8.2017 (sis. Pohjois Iin koulun vanhempainyhdistys ry:n lahjavarojen
jaon 120.00€) + kirjamaksut 120.00 €
● Tuotot: Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 800.00 € /24.7.2017
● Maksetut: Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos 2000.00 €, Rannikon Laatupaino Oy 74.40 € ja
5499.40€ kylähistorian painatuskulut, postikulut kylähistorian vapaakappaleet
Kansalliskirjasto ja Martta Vasara 100-vuotta onnittelukortti yht. 18.10 €, kyläkirjojen
postituskuluja 43.50 €, Iin Palomieskerho ry-juhlien pysäköinnin valvonta 75.00 €,
postituskulut 13.00 €, Hanna Juopperi-Ukkonen 30.00 € palautettu 2 x maksettu
kylähistoria, 50.00 € Op-Vakuutus Oy omaisuuden ja toiminnan vakuutus, Tulevaisuuden
kuusi kuparilaatan kaiverrus 20.00 €
● Maksettavat: ● Tilinpäätös 1-7/2017-tiedoksi tilanne
● 30-vuotisjuhlat – Tulot 1900.00 € Menot 9523.78 € Ppliitto avustus + 1000.00 € + juhlalehti
1516.00€ yht. - 5107.78 €
111. KYLÄHISTORIA MEIJÄN POHOJOS-II
● Kaikki muut kirjat maksettu, maksamatta Oulun kaupunki (lasku lähetetty) 120.00€
● Käytiin läpi tulot ja menot
● Anita pyytänyt 100 kpl lisäpainosta tarjouksen Rannikon Laatupainosta Vihannista.
● Sitovia lisätilauksia on tullut 68 kpl. Anita on sopinut tilaajien kanssa, että heille
ilmoitetaan, kun päätös lisätilauksesta on tehty (tai ei tehdä) elokuussa. Maksut maksetaan
kyläyhdistyksen tilille tiettyyn eräpäivään mennessä ja tästä ilmoitetaan jokaiselle tilaajalle
erikseen.
● Anita on lähettänyt 17.7 postitse 6 kpl vapaakappaleita Meijän Pohojos-Ii kylähistoriasta
Kansalliskirjaston Vapaakappale-toimistoon Helsingin Yliopistoon. Laki
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kulttuuriaineistojen tallentamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) velvoittaa liittämään
lähetykseen kaksi lähetysluetteloa, joista toinen jää Kansalliskirjastoon ja toinen palautetaan
luovuttajalle varustettuna merkinnällä, että lähetys on vastaanotettu.
● Lisätilauksen markkinointi- Rantapohjan ilmoitus (päätetään myöhemmin), Iin kylät face,
Iin puskaradio, www.ii.fi, vaihdantatalous-ja kierrätystapahtuma 26.8.-Pertti paikalla
112. YSTÄVÄTOIMINNAN LYHYTKURSSI POHJOIS-IIN KOULULLA 19.9.2017 klo
17.30-21.00 SPR:n Iin osaston kanssa
● Sitovat ilmoittautumiset 14.9.mennessä
● EA-koulutus syksyllä- hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyssä esille tullut pyyntö
● Syyskokous 15.11.2017 klo 18.00 poliisin ja pelastuslaitoksen edustajat paikalle hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyssä esille tullut pyyntö
113. POHJOIS-IIN SANOMAT 2/2017- ilmestyy viikolla 33
● Jumppalukkari, jumpat alkavat torstaina 7.9. klo 18.15
● Ystävätoiminnan lyhytkurssi 19.9.klo 17.30-21.00
● Vaihtoori-tapahtuma lauantaina 26.8 klo 10-14
● Jäsenmaksut
● Kylähistorian lisätilaus elokuun ajan
● Hyvinvointi ja turvallisuuskyselyn tulokset ↪ Pohjois-Iin Sanomat 3/2017 ennen
syyskokousta
● Timo Alaraasakan kirjoitus
● Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi (pdf)↪Poliisin julkaisu, esille syyskokous
15.11.2017
114. MUSEOVIRASTON TILITYS VALTIONAVUN KÄYTÖSTÄ
● Tilitysselvitys valtionavun käytöstä on annettava Museovirastolle 30.4.2018 mennessä.
Tilitysselvityslomake on tulostetavissa Museoviraston verkkosivuilta ja lomakkeen lopussa
mainitut liitteet on lähetettävä selvityksen mukana.
● Tilitysselvitys saadusta 1200.00 euron avustuksesta lähetämme heti vuoden alussa, kun
lopullinen vuoden 2017 tilinpäätös on valmistunut. Myös tällöin tiedämme mahdollisesta
kirjan lisätilauksesta.
115. OULUN SEUDUN LEADER RY:n KYSELY YHDISTYSTEN PIENHANKINTOJEN
TARPEESTA
● Esim. liikuntavälineet tai vesistön kunnostuksiin liittyvät laite- tai konehankinnat
● Eila/Paavo selvittävät jumppalaisten kanssa, mitä uusia välineitä tarvitaan ja otetaan
mahdollisissa hankinnoissa huomioon myös ensi vuonna valmistuva uusi
liikuntasalirakennus koululle.
● Myös uudet hankinnat lasten- ja nuorten liikuntaharrastuksiin (ei koulun)
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● Anita vastannut, että kyläyhdistyksellä on tarvetta liikuntavälinehankintoihin ja
kustannusarvio on n. 2000.00 -2500.00€.
116. VAIHDANTA- JA KIERRÄTYSTALOUSTAPAHTUMA POHJOISIISSÄ (VAIHTOTORI)
lauantaina 26.8.2017 klo 10.00-14.00
● Yhteistyössä Oulun Seudun BiotalousLeader-hanke, ProAgria Oulu/Maa- ja
kotitalousnaiset, Resurssiviisas Ii eli Jätteetön Ii-toimenpidehanke, Iin Rekoruokapiiri ja
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
● Suunnittelupalaveri tiistaina 1.8.2017 klo 10.00 Kylätuvalla
● Keskusteltiin ja suunniteltiin päivän tapahtumaa palaverin pohjalta.
● 23.8.klo 17.00 hallitus ja sen jälkeen kokous tapahtuman käytännönjärjestelyistä
117. HIASTINHAARAN LUONTOPOLKUALUEEN HOITOSOPIMUS IIN
KUNNAN KANSSA + TURVALLISUUSSUUNNITELMA
● Käydään läpi hoitosopimusmalleja, kesän kävijämäärää, polttopuun tarvetta, mahdollisiin
korjauksiin varautumista, turvallisuussuunnitelman tekemistä kunnan kanssa, hoidosta
saatava korvaus, valvonta/riistakamerat jne. jne.↪ Nämä asiat siirrettiin seuraavaan
kokoukseen!
● 22.4. Jouni vienyt traktorilla kaksi kauhallista puita polttopuita laavulle
● Viikolla 26 Mähösen Tarmo vei traktorin kauhan verran polttopuita laavulle
● 7.7. Anita ja Jouni kävivät tyhjentämässä kummatkin roskapussit Navettarannassa ja
laavulla
● 19.7. Anita ja Jouni täyttivät laavun puuliiterin ja tyhjensivät laavun roskiksen
● Huom! Talvella polttopuiden tekoa mm. laavun aluetta raivaamalla ja paremman
näköyhteyden avaaminen lintutornilta merelle päin. Syksyllä raivataan pienet kuuset pois
luontopolkualueelta.
118. MUUT ASIAT
● Juhlateltan reklamaatio, ei mene takuuseen, koska on vanha teltta ja olisi pitänyt tehdä tuo
huomautus puuttuvista osista heti, kun teltta saatiin. Dancover antaa spostilla tarjouksen
puuttuvista osista, mitä ne tulevat maksamaan rahteineen.
● Tulevaisuuden kuusen kuparilaatan kiinnitys puulevylle, taitettu nyt yläosasta!
● Pelastusrenkaan köysi ja teline laavulle
● Anita vienyt Martta Vasaralle 17.7. onnittelukortin hänen täyttäessään 100-vuotta 18.7.2017
● GVK:n tarrat kukkalaatikoissa sopimuksen mukaisesti
● Salme Kallio on käynyt korjaamassa Kantolantien puoleisen kukkaistutuksen 17.7.
Kukkaistutuksen vallannut jostain syystä voikukka ja suolaheinä.
● Työväentalolle on saatu uusi avain 24.7, joka on toimitettu Eilalle. Vuokrasopimus puuttuu
vielä.
● 24.7.Hiivalan uimarantaan on tuotu hiekkaa PVO-Vesivoiman toimesta. Hiekan levittäjä on
vielä hakusessa, Anita kysyy Jussilaa.
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● 4.8. klo 17.30-19.30 Kuivaniemen Nuorisoseurantalolla kurssi yhdistysten työllistämisestäAnita osallistuu
● Selvitys lämmitysmuodoista- vastaukset 10.8.2017 mennessä
● Lehtijutut: Rantapohja 4.7. Kaleva 3.7 Iin Sanomat 15/2017 ja Kaleva 19.7.
● Maaseutuparlamentti Leppävirralla 1.-3.9.2017- Anita osallistuu Oulun Seudun Leaderin
edustajana ja kylätoimijana
119. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin pitää seuraava kokous 23.8. klo 17.
120. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ___/___.2017

Mika Mähönen

Jukka Sassi
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