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Kutsu Pohjois-Iin kyläyhdistyksen kevätkokoukseen 11.4.2018

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 11.4. klo 18 PohjoisIin koululla. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen, tervetuloa!
ESITYSLISTA
1.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Anita Sievänen ja Vuoden 2018 Karhunsaarelaisen julkistaminen

2.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan
valinta

3.

KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN

4.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5.

VUODEN 2017 VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

6.

VUODEN 2017 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN
LAUSUNNON KUULEMINEN

7.

TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

8.

HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY
* Meijän Pohojos-Ii-kylähistoriikki - Ehdotus Vuoden 2018 kotiseututeokseksi
* Kyläluuta laitettiin kiertämään kylää syyskokouksessa 15.11.2017
*Maisemanhoitosuunnitelman toteutus Hiastinhaara-Akola-Junnila-alueella 2018-2019
– 1. osa: Polkusilta Akolanlahdelle Hiastinhaaran suuosan yli
* Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumet-kesä 2018
* Avoimet Kylät-tapahtuma 9.6.2018
* Liiku maanantaina Pohjois-Iissä-hanke, Kyläkisälli ja liikunnallinen avajaistapahtuma
yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n kanssa lauantaina 22.9.2018 Pohjois-Iin koululla
* Ruukin puutarhamessut lauantaina 19.5.2018 klo 10-16 Ruukin hevoskeskuksella
yhteiskuljetus Pohjois-Iin SEO-Ruukki-Pohjois-Iin SEO
* Kyläsuunnitelma vuosille 2020-2025

9.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Ajankohtaista keväällä
Meijän Pohojos-Ii teosta vielä saatavilla

Missä kulkee KYLÄLUUTA?
Iin pääkirjasto sai Suomi100-haasteen
Eloisaan
kyläluuta- kampanjaan ja
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
otti puolestaan haasteen
vastaan.
Kyläluuta kainaloon ja vieraisille vaikkapa taloon,
jossa ei ole ennen tullut
käytyä. Ennen vanhaan naapureissa käynti oli luontevaa, valitettavasti enää ei.
Mutta nyt on lupa luudan
kanssa mennä naapuriin
ilman aikavarausta.
Varpuluudan mukana kulkee muistivihko, johon voi
kirjoittaa vaikkapa tarinoita,
joita vierailu synnyttää, kirjoittaa runoja, liimata kuvia,
lähettää terveiset jne. Kylähistoriamme Meijän
Pohojos-Ii kertoo menneestä, nyt voimme kertoa
Kyläluudalle, mitä meille pohjoisiiläisille kuuluu
tänään.
Kyläluudan vastaanotti ensimmäisenä syyskokouksessa 15.11. 2017 pohjoisiiläinen kunnanvaltuutettu Taina Häkkilä. Missähän päin se mahtaa
nyt kulkea ja löytääkö se tiensä takaisin kevätkokoukseen?
Iissä tullaan järjestämään Tarinafestivaalit 18.19.5.2018 ja siellä Kyläluuta tulee kertomaan
oman tarinansa kuulijoille.

Meijän Pohojos-Ii kylähistoria teosta on edelleen
saatavilla vaikkapa valmistujaislahjaksi. Hinta 30
€/ kpl ja niitä on saatavilla Museokahvila Huilingista (Puistotie 4) tai olemalla yhteydessä Anitaan
puh. 0400 461880 tai anita.sievanen@gmail.com.
Mikäli kirja tilataan postitse, vastaanottaja maksaa
postikulut.

Aurinkolatu Rantakestilästä Hiastinhaaran lintutornille/laavulle
ja muut Iin kunnan ylläpitämät hiihtoladut ja luistelukentät – ajantasaiset kunnossapitotiedot löytyvät osoitteessa ii.fi/talvikunto

Kannen kuvassa Punta-Pate
Jenni Tepon ottamassa kansikuvassa pohjoisiiläisen Marika Lohilahden omistama, kasvattama ja
valmentama 8-vuotias suomenhevosori Punta-Pate,
joka mm. voitti viime vuonna Äimäraution suomenhevosliigan sekä juoksi helmikuussa Seinäjoella T76-voittoon
Oriin emä on Lohilahtien oma tamma Tytön Kiri ja
isä Turo on parhaita suomenhevosperiyttäjiä.
Onnittelumme Punta-Patelle, Marikalle ja ravimies
-isä Alpolle!

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sievänen, toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro, kunnassa monistettiin ja hallituksen jäsenet jakoivat postilaatikoihin 450
kappaletta.
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Ajankohtaista keväällä

Kyläyhdistyksen jumpat

Energia-Eikka vinkkaa

Naisten jumppalukkari kevät 2018
15.3

KUNTOPIIRI

22.3

KAHVAKUULAJUMPPA

29.3

KUMINAUHAJUMPPA

5.4

VENYTYSJUMPPA

12.4

TAVALLINEN JUMPPA

19.4

KEPPIJUMPPA

26.4

JOOGA ohjaajana Anita Sievänen

Pohditko aurinkojärjestelmän hankintaa? Yhteishankinnalla tuotteen
tai palvelun hinta on usein yksittäistilausta halvempi. Iin Micropolis järjestää infotilaisuuksia keväällä aurinkoenergian hyödyntämisestä ja yhteishankinnasta. Yhteishankintaan valittu urakoitsija
esittelee tilaisuudessa tarjoamansa
aurinkojärjestelmät ja asennuspalvelut. Tilaisuudessa osallistujilla
on mahdollisuus esittää suoria kysymyksiä urakoitsijalle ja ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua yhteishankintaan.
Aurinkojärjestelmän yhteishankinta on avoin kaikille kotitalouksille, yhdistyksille ja yrityksille. Ilmoittautuminen ei sido tilauksen tekemiseen.
Ilmoittaudu mukaan http://www.greenpolis.fi/
pohditko-aurinkojarjestelman-hankintaa/

huom! Aloitus klo 18, pukeudu lämpimästi,
ota huopa mukaan loppurentoutusta varten

3.5

KUNTOPIIRI

17.5

KAHVAKUULAJUMPPA

Naisten jumppa torstaisin Iin Työväentalolla klo
18.15– 19.30, ohjaajana Eila Fäldt. Miesten jumppa
samoin torstaisin samassa paikassa klo 19.3020.30, ohjaajana Paavo Halonen.
Talolta löytyy kuminauhoja, keppejä, kahvakuulia,
voit ottaa mukaan myös omia välineitä. Ja muista
ottaa mukaan myös juotavaa!
Syyskokouksen 9.11.2016 päätöksen mukaisesti
jumppamaksu on 20 €/talous sisältäen sekä syksyn
2017 ja kevään 2018 jumpat.

Yritystiedot ajan tasalle kyläyhdistyksen nettisivuilla
www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/
yhteystiedot/yritykset

Jumppamaksun voi tuoda ohjaajille tai maksaa
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen tilille

Ilmoittakaa muutoksista tai jos
yrityksenne puuttuu kokonaan
Anitalle puh. 0400 461880 tai
anita.sievanen@gmail.com.

FI26 5350 0240 0104 67.

Tervetuloa kuntoilemaan, ensi syksynä

jatkamme omalla koululla maanantaisin!
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Ajankohtaista keväällä
Pohjois-Karjalasta opintomatka
Iihin

Kevätretki Ruukin Puutarhamessuille lauantaina 19.5.2018

Pohjois-Karjalan Bioenergiahankkeiden opintomatka Iihin ja Pohjois-Iihin 13.4. klo 9-13.
Vierailu alkaa Micropoliksesta, jossa kerrotaan
vieraille mm. aurinkoenergian hyväksikäytöstä, Iin
kunnan reaaliaikaisesta veden, lämmön ja sähkön
seurantajärjestelmästä, Iin kunnan Ilmastonäyttelystä, älyvalopilotista, HINKU-kylästä PohjoisIistä ja Kohti vähähiilistä Pohjois-Iitäsuunnitelmasta.
Kahvin jälkeen pohjoiskarjalaiset vieraat siirtyvät
Pohjois-Iin koululle, jossa koulun energiatiimi ja
energia-agentit kertovat 50/50 toiminnasta PohjoisIin koululla ja tutustuvat rakennettavan uuden liikuntasalirakennuksen maalämpöön, vesikiertoiseen
lattialämmitykseen ja led-valaistukseen.

Kyläyhdistys järjestää tänä vuonna bussikuljetuksen puutarhamessuille, lähtö 19.5. Pohjois-Iin SEO
klo 10 (messuilla noin klo 11) ja lähtö messuilta
noin klo 14.00 ja takaisin Pohjois-Iin SEO noin klo
15.30. Kyytimaksu on 5 €- 10 €/henkilö, riippuen
siitä montako osallistujaa matkalle saamme. Sisäänpääsymaksu messuille on 5 €/hlö (alle 15v.
ilmaiseksi).
Tänäkään vuonna ei messuilta tarvitse lähteä tyhjin
käsin: mukana on useita puutarhoja läheltä ja kauempaakin laajoine valikoimineen, puutarhatuotteiden myyjiä sekä harrastajien omia myyntipisteitä
erikoisuuksineen, kahvila ja keittolounasta myös
tarjolla. Lisäksi messuilla on lähiruokaosasto, josta
voi ostaa herkkuja mukaan.
Linja-auto saadaan parkkiin aivan maneesin välittömään läheisyyteen, joten ostoksia ei tarvitse kantaa
kauas.
Nyt tarvitsemme sitovat ilmoittautumiset 15.4
mennessä, jotta voimme varata bussikuljetuksen
(45 istumapaikkaa). Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä, lopullinen kyytimaksu (5-10 €) selviää 15.4 jälkeen, jonka jälkeen se maksetaan kyläyhdistyksen tilille. Sisäänpääsymaksu maksetaan
paikanpäällä ja kerätään bussissa. Ryhmän osallistujamäärän ilmoitamme järjestäjälle lähtöä edeltävänä päivänä.
http://ruukinpuutarhamessut.blogspot.fi/p/ohjelma2018.html

S-Market Iin avajaiset 12.4. klo 10
-18, kyläyhdistys
hoitaa kahvituksen
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Ajankohtaista keväällä

Riistanhoitoreitti Laitakarissa

Liikuntaa kaiken ikäisille

Reitti lähtee Laitakarin kalasatamasta. Merkitty sinisellä kuitunauhalla.

Pohjois-Iin kyläyhdistys innostaa syksyllä eri ikäisiä liikkumaan. Lauantaina 22.9.2018 Pohjois-Iin
koululla järjestetään Liikunnallinen avajaistapahtuma yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n kanssa.
Kyläyhdistyksemme on hakenut Oulun Seudun
Leader ry:n Yhteisölliset pienet investointihankkeet 2-alahankkeesta rahoituksen uusiin liikuntavälinehankintoihimme (aikuiset ja lapset) yht.
2315,50€, josta tuen osuus on 60 % ja omarahoitus
loput eli 40%.
Osallistumme syksyn 2018 ja kevään 2019 Pohjois
-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilun aloittamaan Kyläkisälli-hankkeeseen, jossa meille kaikille kyläläisille järjestetään hyvinvointi/harrastekokeiluja ja
tapahtumia.
LIIKU MAANANTAINA POHJOIS-IISSÄ hanke aloitetaan koulun uudessa liikuntasalissa elo
-syyskuussa
klo 16-17 liikuntakerho 1-3 luokan pojat/tytöt
klo 17-18 liikuntakerho 4-6 luokan pojat/tytöt
klo 18.15-19.30 Naisten jumppa
klo 19.30-20.30 Miesten jumppa
klo 20.30-22.00 Peli-ilta esim. Futsal ym.

Reitin varrella jänisten, pikkulintujen ja teerien
ruokintapaikkoja.
Havainto/kommentti/ideavihko postilaatikossa reitin varrella.
Reitti vaihtelee kevään mittaan sulamisen myötä.
Pituus: 8.4 km ( tieosuutta Laitakarin tiellä 1 km )
Reitin kunto: Kohtalainen
Jälkihavaintoja: Hirvi, metsäkauris, susi, ilves,
kettu, jänis, rusakko, teeri, näätä, kärppä, lumikko,
orava
Linnustoa:
Merikotka majailee iltaisin reitin varrella korkeiden
puiden latvoissa.
Valkoselkätikka, käpytikka, pohjantikka, pikkutikka, harmaapäätikka
Huuhkaja, lapinpöllö, helmipöllö, varpuspöllö, hiiripöllö, kanahaukka
Punatulkku, talitiainen, sinitiainen, hömötiainen,
peippo, tilhi, taviokuurna
Harakka, varis, korppi, närhi
Reittiä hoitaa
Pohjoisiiläinen ammattikalastaja Iiro Helminen
puh. 040 964 90 39

Tulemme hakemaan Kunnossa kaiken ikää (KKI) ohjelmasta rahoitusta mm. ohjaajapalkkioihin, hakuajat 1.-31.3.2018 tai 1.-30.9.2018. Kunnossa
kaiken ikää (KKI) -ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön
yhteisesti rahoittama valtakunnallinen, poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma.

Tuoretta kalaa myynnissä ympäri vuoden säävarauksella. (Hauki, made, ahven, siika, taimen,
maiva, silakka, lahna)

SINÄ POHJOISIILÄINEN NUORI
Olisitko kiinnostunut vetämään syksyllä ja keväällä esim. liikuntakerhoa koululla 4-6 luokan tytöille
tai pojille? Järjestämme koulutuksen ja maksamme
mahdollisesti myös pienen palkkion ohjauksesta.
Jos sinä ja kaverisi kiinnostuitte, ottakaa yhteys
Anitaan puh. 0400 461880 tai sposti anita.sievanen@gmail.com
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus
vuonna 2018:
Jukka Sassi, jäsen
050-309 0005

Anita Sievänen, puheenjohtaja
0400-461 880

jucas80@gmail.com

anita.sievanen@gmail.com

Anu Käyrä, jäsen
040-5148 366

Markku Veijola, varapuheenjohtaja
0400-182 340

anu.kayra@gmail.com

markku.veijola@pp.inet.fi

Mika Mähönen, jäsen
040-751 5308

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja
040-5442 127

mika_mahonen@hotmail.com

leena.tiiro@luukku.com

Kyläyhdistys netissä:
www.pohjoisiinkylayhdistys.fi
http://www.facebook.com/PohjoisIi

Aune Olkoniemi, jäsen
050-362 8451
aune.olkoniemi@gmail.com
Auvo Anisimaa, jäsen
044-703 2545

HAUSKAA PÄÄSIÄISTÄ!

auvo.anisimaa@ouka.fi

Toivottaa
Pohjois-Iin kyläyhdistys

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyksen monet
kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuokrat, palkkiot, toimistotarvikkeet,
lehti-ilmoitukset, talkoot, erilaisten kehittämishankkeiden omarahoitusosuuden jne.
Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun suuruuden.
VUONNA 2018 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS
Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys
Oulun Osuuspankki Iin konttori FI26 5350 0240 0104 67
Kiitos tuestanne!
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