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Pohjois-Iin koulu, kylätupa
torstaina 5.6.2014 klo 17.30
Anita Sievänen phj./siht. Leena Tiiro, Tiina Joensuu, Aune Olkoniemi,
Auvo Anisimaa ja Jukka Sassi

Pöytäkirjantarkastajat:
Tiina Joensuu ja Jukka Sassi
83.

KOKOUKSEN AVAUS
Anita avasi hallituksen kokouksen ja toivotti kaikki, erityisesti Kimmo Seurasen
tervetulleeksi paikalle kertomaan omasta aurinkovoimalahankkeesta, jolla hän
pystynyt omassa kodissaan puolittamaan sähkönkulutuksen. Ensimmäinen vaihe
hänen hankkeesta on nyt valmis ja aurinkovoimala on liitetty 9.5.2014 Iin
Energian verkkoon, tehoa kertyy 1500 wattia, hyvänä päivänä päivätuotto on yli 10
kWh ja sadepäivinäkin 2-5 kWh. Ylimääräisestä energiasta Iin Energia ei vielä tällä
hetkellä maksa tuottajalle. Myös aurinkopaneelien hinnat tulevat puolittumaan
lähivuosina noin 3500.00 eurosta 1700.00 euroon. Energiansäästäjämme Kimmo
tuli kokoukseemme itserakentamallaan aurinkosähköpyörällä
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry HINKU-kylänä tulee järjestämään syksyllä
energiakoulutusta vaihtoehtoisina energiamuotoina mm. aurinkoenergia ja
maalämpö yhteistyössä Iin kunnan kanssa. Myös kyläläisten halukkuutta
yhteishankintoihin selvitetaan koulutuksen yhteydessä. Anita ottaa yhteyden Jukka
Härkiniin ( Iilaakso Oy).
Myös Rantapohjaan ja Kalevaan otetaan yhteyttä.

84.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

85.

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 4/2014
Käytiin läpi pöytäkirja 4/2014.

86.

TALOUS
- Saldo 2078.32 €
- Maksettuja jäsenmaksuja yht. 789.00 €
- Hyväksyttiin maksetut laskut: Freshwell Oy 529.48 € , Anita Sievänen talkookuluja
21.01 €, 7.90 € ja 76.52 €, Iloinen Iijoki-pyöräily- munkkikuluja Anita Sievänen
20.08 € ja kaasupullo yhdistyksen grilliin 19.43 €
- Tuloja: Kahvirahat/talkoot 50.00 € ja myydyt heijastimet 38.00 €
- Stipendien saajat: Alina Hekkala ja Tommi Tölli 2 x 25 €
- Laskutettava: Ii-Instituutti 660.00 €
- Leena Ala-Kiuttu ja Arto Huittinen mökkiläiset Kantolantieltä ovat
lahjoittaneet kaasugrillin kyläyhdistykselle+ grillillausvälineet, säilytys
Mähösen Jounin varastossa Korpiniityssä

87.

2.
ILOINEN IIJOKIPYÖRÄILY lauantaina 7.6.2014 POHJOIS-IIN KOULU
- Pohjois-Iin koululla noin klo 13.25 puolen tunnin pysähdys. Kyläyhdistys
tarjoaa osallistujille makkaraa, kahvia, teetä, mehua ja munkkeja. Lasku IiInstituutille
- Paikalla Auvo, Aune, Leena, Tiina ja Anita
- Tiiron Tuula ja Anneli leipovat munkit, Anita hakee lauantaiaamuna
-S-Marketista Hiillosmakkaroita 30 pkt ( 71.70 €) S-Market Ii lahjoittaa 10 pkt
( 23.90 €) - Anita hakee perjantaina
-Anita on pessyt grillin ja ostanut uuden kaasupullon
-Mähösen Raimolta ja Lappalaisen Helmiltä saatiin mehut!
-Käytiin läpi tarvittavat lisäostokset- muistetaan roskikset ja pöydät pihalle, termarit,
pöytäliinat, ottimet ym. ym.
- Kyläyhdistyksen t-paidat päälle
- Osallistujat saavat Huilingissa lähtöpaikalla kahvi/tee/mehu/makkara/munkki-lipun
-Räinän Riitalta on saatu laskutusosoite ja laskutusmääräksi sovittiin 200 henkilöä
(3.30 €/henkilö alv 0 %)

88.

LAULU- JA SOITTOILTA/ILTAPÄIVÄ NAVETTARANNASSA
= toimintasuunnitelmassa 2014
- Päivämääräksi sovittiin 6.8.2014 kyläkävelypäivän päätteeksi, osallistua voi joko
kyläkävelyyn tai laulu- ja soittoiltaan tai kumpaakin, mikäli intoa ja voimia riittää

89.

AURINKOSÄHKÖÄ KIMMO SEURASEN NAVETAN KATOLTA POHJOIS-IISSÄ
Kts. Kohta 1.

90.

POHJOIS-IIN SANOMAT 2/2014
- Ilmestymisajankohta = heinä-elokuun vaihteessa, jakoon viim. 1.8.2014
- Kunnantalo on kiinni 7.-25.7.2014 välisen ajan, jonka jälkeen on taas
mahdollista monistaa sanomat kunnassa
-Juttulista:
Mm. Kimmo Seurasen aurinkopaneeli ja sähköpyörä ja energiakoulutus,
kyläkävely Kallen johdolla ja laulu- ja soittoilta Navettarannassa 6.8.,
punamullantekokurssi museoarkkitehdin johdolla elokuussa Kantolantiellä/Anne
Mäkipaasolla, valokuvauskilpailusta muistutus jne.
-Tauno Kovalta mainos
-Rantapohjaan lehti-ilmoitus valokuvakilpailustamme!

91.

HIASTINHAARAN LAMMASLAIDUN
- Lampuri on vienyt 12 lammasta=pässiä laitumelle ja sen jälkeen 3 vuohta ja loput
7 lammasta.
- Lampuri tekee lampaille laidunsuojan viikolla 24
- Lampuri pitää hankehakemuksen mukaista laidunpäiväkirjaa
- Airi Sergejeff lahjoittanut laitumelle nuolukiven
-Navettarannan ilmoitustaululle ohjeistus: Portit on pidettävä kiinni
laidunalueella, yleisohjeet luonnonsuojelualueella liikkumisesta,
paikkakoordinaatit, yhteyshenkilön puh.numero ja tietoa lampaista ja niiden
roduista jne.
-Laavun katto ja wc-tilat on korjattava ensitilassa!!! Mähösen Jouni ja Miettusen
Jussi ja Anita myös hoitavat homman.

92.

3.
POHJOIS-IIN KOULUN LIIKUNTASALIOSAN KUNTOTUTKIMUS/PRODECO OY
-Iin kunnanvaltuusto antanut 10 000.00 euron määrärahan kuntotutkimukseen ja
tutkimuksen on nyt tehnyt Prodeco Oy ja se annettiin tiedoksi hallitukselle.
-Puh. kesk. Vitikka/Sievänen 26.5: Korjaussuunnitelman laatiminen on vielä kesken,
jossa ratkaistaan miten remontoidaan kohtuukustannuksin vai kannattaako yleensä
korjata. Suunnitelma tulee kesäkuussa kunnanvaltuustoon päätettäväksi.

93.

HEIJASTIMET + ESILIINAT
-300 kpl heijastimia on tullut, ostohinta 1.76 € sis.alv 24 % myyntihinta 3.00 €/kpl
-Myyty jo nyt 41.00 eurolla
-Jokaiselle hallituksen jäsenelle annettin myyntiin näin alkuun 10 kpl.
-Pohjois-Iin koululaisille ja opettajille lahjoitetaan heijastimet syksyllä koulun
alkaessa
-Fresh Well Oy:stä on saatu esiliinatarjous :
*Väri musta, takaa kiinni ja säädettävä niskalenkki, pituus 85 cm,
leveys 70 cm, etutasku, kynätasku ja voidaan käyttää myös puoliessuna ja
painatus kyläyhdistyksen nimi ja vaakuna
*10 kpl sis. brodeerauksen ja painon + alv 24 % yht.. 285.20 €
-Päätettiin tilata 10 kpl kyläyhdistyksen esiliinoja tilaisuuksiamme varten.

94.

KUKKALAATIKOT RISTEYSALUEET
-4 kpl kukkalaatikoita voidaan noutaa Kallion kotipuutarhalta viikon 24 lopulla
(Konintie, Kuhan piha, Kantolantie ja Virkkulantie). Markku ja Jukka hakevat.
-Kastelijoiden on muistettava lannoitus kesän aikana joka kastelukerta!

95.

LINJA-AUTOKATOS 4-TIELLÄ - POHJOIS-POHJANMAAN VUODEN KYLÄ
2008- KYLTTI
-Rautaosat kyltissä vaativat kunnostamista, ensin hiomisen ja sitten maalauksen
valkoisella rautamaalilla – tekijää kysellään.

96.

LEADER-VIIKON OHJELMA/OULUN SEUDUN LEADER RY
-Valtakunnallinen Leader- ja Avoimet kylät -viikko tarjoavat kuntalaisille, lomalaisille
ja kaikille asiasta kiinnostuneille oivan mahdollisuuden tutustua monipuoliseen
nykyajan maaseudun tarjontaan koko Pohjois-Pohjanman alueella 9.-15.6. eli
viikolla 24, tarkka ohjelma www.oulunseudunleader.fi.

97.

MUUT ASIAT
- Lehtijutut: Rantapohja 22.5.2014, Kaleva Yhteisösivut 26.5.2014 ja KesäRantsu
27.5.2014, Rantapohja 30.5. ja 3.6.2014
-29.5.2014 Leena ja Anita ovat vastanneet Oulunkaaren Ikäihminen toimijanahankkeen sähköiseen kyselyyn, joka oli kohdistettu iiläisille yhdistyksille.
- Hiivalan uimaranta on hyvässä kunnossa ja aluevalvojana toimii Teuvo Siurua.
- KotiapuKuponki- Yläkemijoen ja Pudasjärven malli annettin tiedoksi hallitukselle.
- Areenan roskis on väärässä paikassa, Anita pyytää huoltomiestä siirtämään sen
lähemmäksi Areenaa. Kiitos Aunelle, kun huolehdit päivittäin roskat pois
koulualueelta!
- Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry/ Minna Hernberg aiheena: Läheisen
hoitaminen ja omaishoito – pyydetään syyskokoukseen puhumaan aiheesta.
-LOKAALI- valtakunnalliset kyläpäivät Hankasalmella 29.-31.8.2014 – ohjelma
tiedoksi

4.
-Kyläyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien yhteistapaaminen syksyllä –
Yhteisöhautomo-hanke ja Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry järjestävät
-Pudasjärven Livon kylän Kesä- ja Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2013tapahtuma pidetään lauantaina 14.6.2014 klo 09.00 -17.00. Anita ja Jouni menossa
mukaan mahtuu vielä, Anita pitää PPKylien puolesta tervehdyksen pääjuhlassa,
joka alkaa klo 12.00
- PPKylien hallitus kokoontuu Micropoliksessa tiistaina 10.6.2014 klo 12.00 ja
kokoukseen osallistuvat Markku Kehus, Ilkka Pakonen, Johannes Tuomela ja Riitta
Räinä.
98.

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 22.7.2014 klo 17.30 Kylätuvalla.

99.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Anita Sievänen, puheenjohtaja/sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu ____/____.2014

Tiina Joensuu

Jukka Sassi

