PohjoisIin kyläyhdistys ry
Hallituksen kokous

6/2016

Paikka:
PohjoisIin koulu, Kylätupa
Aika:
7.6.2016 klo 1719.05
Läsnä:
Anita Sievänen, Leena Tiiro, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi ja Mika
Mähönen
Pöytäkirjan tarkastajat:
Anu Käyrä ja Jukka Sassi
88. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
89. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
90. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 5/2016
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
91. TALOUS
● Saldo: 5882,98 €/7.6.2016
● Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 744.00€
● Maksetut: KMaatalous Oulu 1084.20 €, hallituksen kokous 5.27€, lammaslaiduntalkoot 17.06€,
stipendit 50.00€, 302,22 Kotisivukoneen vuosimaksu ajalle 5.6.20164.6.2017.
● PohjoisIin koulun vanhempainyhdistys maksanut 1000 € koulun 120 vuotis ja kyläyhdistyksen
30vuotisjuhlien järjestämiskuluihin.
● EUtukihakemus 15.6. mennessä
● Teemahanke/juhlateltta ja kalusteet: Hieman väliaikatietoja koskien teemahanketta. Olemme
yrittäneet jouduttaa ELYkeskuksen päätöksentekoa, mutta yrityksistä huolimatta emme ole saaneet
vielä päätöstä. ELYkeskus on tietoinen, että teemahankkeen alahankehakijoilla on kiire päästä
toteuttamaan alahankkeita, koska hankinnoille on tarvetta kesällä. Laitan aloitusluvan heti tulemaan,
kun saamme päätöksen ELYltä. /sähköpostiviesti Elina Hietanen leaderneuvoja (Teemahanke)
● Puskurilainaanomus kunnanhallitus 6.6.2016 asianro 129
● Kyläyhdistyksen stipendit 2 x 25 € jaettu 2.6.2016, jakajana Jukka Sassi. Stipendin saivat Mimmi
Koskela ja Arttu Häkkilä.
● Kyläkirjan ennakkomyynnin järjestäminen ilmoitus PohjoisIin Sanomat 4/2016, nettisivuille,
pankkisiirrot tai käteismaksut, ennakkomyynnin aloitus vaikka yksi ilta tai lauantaipäivä Kylätuvalla
esim. syyslokakuussa. Piin Sanomat 3/2016 ilmestyy jo viikolla 3031 heinäelokuun taitteessa.
92. AVOIMET KYLÄT TAPAHTUMA POHJOISIIN KOULULLA 11.6.2016
● Rantapohjassa ilmoitus 9.6, samoin Wilmassa tiedotettu
● Päivän järjestelyt ja työnjako
o Paikalle klo 10
o Kuningaspallon näytösottelu klo 13, tarvitaan 10 aikuista, Pertti ja Paavo opastavat, koululta
mailat ja räpylät
o Nelostielle ilmoitus kyläkahvila avoinna
o Hattarakoneet kunnalta lainaan
o Pihaleikit ja hattarakone Anu ja Leena ja Mika
o Kärkkärit Anisimaat
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Kahvila Anita ja Aune ja Jukka
Hinnasto: Hattara 1 e, kärkkäri 1 e, kahvi/tee 50 senttiä, pillimehu 50 senttiä,
munkki/kakkupala 50 senttiä
Smarketista tilataan 100 kpl munkkeja
SMarketista saatu karkkeja
Hälytykset pois klo 917 pöydät ja tuolit koululta
Kävelysauvojen arvonta paikallaolleiden kesken yhteystietolomake
Jorma Kauppi tapahtumassa valokuvaamassa

93. KYLÄYHDISTYKSEN INSTAGRAMM otetaan käyttöön
● Käyttäjä Mika Mähönen
● Facebookissa nyt 220 tykkääjää tavoite 400 raja rikki!
94. KYLÄBIOTALOUDEN KEHITTÄMISPALAVERI POHJOISIISSÄ 11.8.2016 klo 13
● Resurssiviisas Ii lausunto lähetetty 25.5.2016 spostilla Tauno Korpelalle
● POHJOISIIN KIMPPAKYYTIVIIKKO syksyllä 2016 kokeilu, tiedotus facessa, jossa
kohtaavat kyydin tarjoaja ja tarvitsija
95. LINNUNPÖNTTÖJEN RAKENNUSPÄIVÄ POHJOISIISSÄ lauantaina 2
2.4.2017 klo 10.0013.00
lauantaina
● Nikkaroidaan miljoona linnunpönttöä!
● 4 oppituntia
● Kurssimaksu 0,00 €
● Enintään 45 opiskelijaa
● Ilm 13.4.2017 mennessä
● Tule viettämään mukavaa luontopäivää linnunpönttöjä nikkaroiden, luontopolulla kulkien ja eväitä
syöden. Paikalla on valmiita linnunpöntönosia, joista pienempienkin on helppo rakentaa oma
linnunpönttö. Pöntön voi ottaa mukaansa, tai lahjoittaa PohjoisIin luontopolulle, jossa
lintuharrastajat auttavat ripustamisessa tapahtuman aikana. Luontopolulla on nuotiopaikka, joten ota
mukaan evästä! Tapahtuma on osa valtakunnallista Miljoona linnunpönttöä kampanjaa, joka vastaa
koloissa pesivien lintujen pesäpulaan. Tapahtuma on ilmainen, mutta pöntöistä peritään pieni
materiaalimaksu. Ilmoitathan kaikki osallistuvat henkilöt. Ilmoittautuminen alkaa: 15.8.2016
14:00:00
96. VALTARIN AREENALÄHILIIKUNTAPAIKKA – POHJOISIIN KOULUN
LIIKUNTASALI/TEKNINEN LUOKKA
Kunnanhallitus 6.6.2016 asianro 137
97. HIASTINHAARAN LAMMASLAIDUN
● Anita tehnyt vuoden 2015 hoitopäiväkirjan EUtarkastajia varten
● Anita tehnyt ilmoitustaululle julisteetkartta alueesta, tietoa lampaista, yleiset säännöt ym. Osa
ilmoituksista on toimitettu jo alueelle.
● Sisäaidan teko aloitettu 31.5.2016 klo 16.3019.00 (+ 26 astetta lämmintä!), paikalla Emilia, Samuli
ja Anita ja jatkettu 5.6.2016 klo 12.0014.30 tekijöinä Emilia ja Samuli
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Ruohon kasvu laidunalueella on lähtenyt hyvin kasvuun ja lampaat viedään laitumelle ennen
juhannusta.

98. KYLÄTURVALLISUUS TURVALLISUUSSUUNNITELMA
● Sinustako kyläturvallisuuskouluttaja Kouluttajakoulutus Kemissä 24. 25.9.2016, koulutus on
maksuton sisältää majoituksen ja ruokailun, kouluttaja Aikku Eskelinenilmoittautumiset
● Anita, Aune ja Tarja mahdolliset lähtijät kurssille
● Yhdyshenkilökirje 2/2016 tiedoksi
99. PALVELUPORTAATHANKE/OULUNSEUDUN LEADER
● Casekohteiden haku on alkanut ajalle 1.6.201631.7.2016
● Hankkeessa etsitään ratkaisuja maaseudun palveluiden yhteisölliseen tuottamiseen. Hankkeeseen
valitaan 5 casekohdetta, joiden kanssa tehdään räätälöityjä toimenpiteitä palveluiden kehittämisessä.
● Päätettiin hakea PohjoisIin kyläyhdistys ry/Hiastinhaaran lintutorni ja luontopolkualue
casekohteeksi. Anita tekee sähköisen hakemuksen 31.7. mennessä.
100. MUUT ASIAT:
● Anita ja Kaupin Jorma kiertävät kuvaamassa pohjoisiiläisiä vanhoja taloja ja muita hienoja kohteita
15.6. Käytiin läpi kuvattavia kohteita.
● Ajankohtaista Iin kylille ilmestyy viikolla 23 ja viikolla 28
● Iin kylien neuvottelukunnan kokous Ylirannan koululla 31.8.2016 klo 18.00
● Urheilukentän viereisestä varastorakennuksesta saamme toisen puolen käyttöömme mm. juhlateltan
säilytystä varten. Avain varastoon on Anitalla.
● 30vuotisjuhlat Juhlatyöryhmän kokous pidetään elokuussa myöhemmin päätettävänä ajankohtana.
Asiana mm. Tulevaisuuden kuusijuhlapaketin/pakettien tilaus.
● Hiastinhaaran luontopolkualueen opastetaulut Auvo ja Anita kohdeopasteet, Pauli Jussila &
kumppanit luontotaulut paikat, kappalemäärä, tekstit, kuvat, piirrokset ym.
● Iin Hyvät Tuulet 02/2016 juttu uudesta lintutornista ja Jukka Sassin kirjoitus: Kokemuksia tornien
taistosta 7.5.
● Risteysalueiden kukat Markku ja Jukka käyvät hakemassa juhannusviikolla, mikäli ilmat sen
sallivat!
● Hiastinhaaran merenpään loppuosan ruoppaus mahdollisesti ensi talvena, Yrjö Tuominen tekee
laskelmat aluehallintoviraston lupaa varten. Myös merimerkit uusitaan.
101. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään 3.8. klo 17
102. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.05

Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri
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Pöytäkirja tarkastettu ___/___.2016

Anu Käyrä

Jukka Sassi
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