POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
KEVÄTKOKOUS 2012

PÖYTÄKIRJA

Aika: keskiviikko 28.3.2012 klo 18.00–20.10
Paikka: Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100 Ii
Läsnä: osanottajaluettelo liitteenä
1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Arvo Virkkula.
2.2 Kokouksen sihteerin valinta
Valittiin kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Leena Tiiro.
2.3 Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Esa Kynkäänniemi ja Jouni Mähönen.
3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla (10 §).
3.1 Kokouksen osanottajien toteaminen
Todettiin paikalla olevan 12 yhdistyksen jäsentä.
3.2 Kutsu yhdistyksen kokoukseen
Kutsu kevätkokoukseen on julkaistu Rantapohjassa 20.3.2012 sekä yhdistyksen ja kunnan
www-sivuilla.
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys muutamilla muihin asioihin tulevilla lisäyksillä.
5. VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Anita Sievänen luki yhdistyksen sihteerin laatiman toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin
yksimielisesti. Lisäksi keskusteltiin Virkkulantien pyörätien tilanteesta.
6. VUODEN 2011 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN
LAUSUNNON KUULEMINEN
Anita Sievänen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen. Yhdistyksen menot olivat 1446,66 €, tulot
1035,02 € ja tilikausi siten 430,44 € alijäämäinen joka vähennetään yhdistyksen omasta
pääomasta. Lisäksi esiteltiin toiminnantarkastaja Maria Tolosen laatima lausunto, jossa hän esitti
yhdistyksen tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.
7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
Vahvistettiin tilinpäätös, hyväksyttiin tilit ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus yksimielisesti.
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8. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY




















Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n 25-vuotisjuhlajulkaisu
Kyläyhdistyksen juhlajulkaisu ilmestyy huhtikuun lopulla ja se jaetaan kaikkiin
kunnan talouksiin. Painosmäärä on 4000 kpl. Lehden hinnaksi tulee 3200 € ja Iin
lähineuvosto on myöntänyt siihen 1600 € avustusta. Loput katetaan mainosten
myynnillä.
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n 25-vuotisjuhlat Pohjois-Iin koululla 7.5.2012 klo
18–20, onnittelujen vastaanotto klo 17–18 Kylätuvalla
Esiteltiin juhlien ohjelma ja järjestelyt ja keskusteltiin parkkipaikoista,
liikenteenohjauksesta ja talkooväen tarpeesta. Parkkipaikkoja saadaan Virkkulan
pellolle nelostien varteen. Nelostien varteen ja parkkipaikoille tarvitaan opaskylttejä.
Juhlatelttojen ja kalusteiden pystyttämiseen ja muihin järjestelyihin tarvitaan
talkooväkeä heti aamusta juhlapäivänä.
PVO-Vesivoima Oy
PVO on lupautunut kunnostamaan Hiivalan uimarannan jo mahdollisesti kesällä 2012
ja Hiastinhaaran pajukoita raivataan 2013.
Ii-Instituutti/Kansalaisopisto
Kansalaisopisto aloittaa syksyllä 2012 Pohjois-Iin kylätuvalla kyläkirja kurssin, joka
on kaikille avoin. Kurssilla kootaan kyläperinteitä ja –tarinoiden kyläkirjaan, joka on
tarkoitus julkaista yhdistyksen 30-vuotisjuhlaan 2017.
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:lle on tarjottu mahdollisuutta pitää nahkiskioskia
Kuhan Majakassa kalaliikkeen pihassa ajalla 15.9.- 30.10.2012
Selvitetään löytyykö tarpeeksi väkeä pyörittämään kioskia.
Kyläkysely/kyläsuunnitelma 2012–2017
Syksyllä 2012 tehdään kyläkysely uutta kyläsuunnitelmaa varten.
Hiastinhaaran ruoppauksen loppuunsaattaminen
Jakokunta on antanut 2250 € Ollinhian kohdalla olevan n. 100 metriä pitkän alueen
ruoppaamiseen. Osa asukkaista ruoppaa samaan aikaan omia rantojaan, joten kaivurin
siirtokuluissa säästetään. Ykspensaan ja Kiusaajan nokan kohdalla ruoppaus on
tarkoitus viedä loppuun vuoden 2013 aikana. Kustannusarvio n. 10 000 €
jäätilanteesta riippuen. Jakokunta tarkistaa Pokinväylän ruoppauksen keväällä tulvan
jälkeen.
Hiastinhaaran luontopolku
Iilaakso Oy:n kanssa on sovittu, että keväällä selvitetään luontopolun ja lintutornin
vaatimat korjaukset ja ne kunnostetaan mahdollisimman pian.
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry/Iin kunta/kylätapaaminen 26.4.2012 klo 13 -14
Museokahvila Huilingissa
Kaikki kyläläiset tervetulleita tapaamiseen.
Vuoden 2012 Kyläpäivät Kuusamossa 21.–22.9.2012
Pyritään vierailemaan kyläpäivillä isommalla joukolla, asian palataan syksyllä.
Kylätuvan remontti
Kunta remontoi kylätuvan siten, että se tulee myös koulun käyttöön ja tilassa aloittaa
eskariluokka syksyllä. Tilaan tulee tiskiallas, liesi, jääkaappi ja mikroaaltouuni.
Väliseinä puretaan, jotta saadaan yksi isompi yhtenäinen tila ja kaikki pinnat uusitaan
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ja vanhat kaapit poistetaan. Lisäksi tilaan tulee kyläyhdistykselle ja
vanhempainyhdistykselle lukollinen kaappi.
Turvakortti
Kunta on päivittänyt turvallisuussuunnitelman ja jakaa kaikille kuntalaisille
turvavihkosen, jossa ovat kaikki tarpeelliset puhelinnumerot ja päivystykset, joten
kyläyhdistys ei toteuta omaa.
Pohjois-Ii maisemallisesti arvokasta aluetta
Pohjois-Ii kuuluu Valtioneuvoston 1995 valitseman 156 maisemallisesti
arvokkaimman alueen joukkoon Suomessa. Huhtikuussa 2012 suoritetaan uusi
arviointi ja valitut alueet merkitään myös maakuntakaavaan.
Aktiivista jäsenhankinta työtä
Pyritään tekemään aktiivista jäsenhankintatyötä. Tähän asti kaikki ovat maksaneet
kannatusjäsenmaksun, mutta siitä on nyt luovuttu. Nykyisin kaikista 10 euron
jäsenmaksun maksaneista tulee yhdistyksen jäseniä. Tällä muutoksella varmistetaan
se, että kaikilla on puhe-, esitys- ja äänestysoikeus yhdistyksen kokouksissa. Muutos
ei sido jäseniä mihinkään.
Sosiaalisen median koulutus
Sosiaalisen median käyttöä yhdistyksen viestinnässä ja nuorten houkuttelemisessa
mukaan toimintaan selvitetään. Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat
12.4. Jomman järjestämään maksuttomaan Sosiaalinen media ja sähköinen asiointi
organisaation käytössä – koulutukseen.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10.

Arvo Virkkula, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ___/___2012

Esa Kynkäänniemi

Jouni Mähönen
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