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Kutsu Pohjois-Iin kyläyhdistyksen syyskokoukseen 15.11.

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 15.11. klo 18 alkaen Pohjois-Iin koululla. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen, tervetuloa!
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13.

KOKOUKSEN AVAUS
KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2018
HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TULO- JA MENOARVIO VUODEKSI 2018
PÄÄTETÄÄN JÄSEN- JA KANNATUSJÄSENMAKSUJEN SUURUUS 2018
Jäsenmaksu 12 € / talous ja kannatusmaksu yksityinen henkilö 25 € ja yritys 100 €
Jumppamaksu 20 € syys- ja kevätkausi/talous
VALITAAN YHDISTYKSEN HALLITUS VUODEKSI 2018
* = erovuorossa
Anita Sievänen v. 2017-2018
Leena Tiiro v. 2017-2018
Anu Käyrä v. 2017-2018
Aune Olkoniemi v. 2017-2018
Markku Veijola v. 2017-2018
Auvo Anisimaa v. 2016-2017*
Mika Mähönen v. 2016-2017 *
Jukka Sassi v. 2016-2017*
VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA ja VARATOIMINNANTARKASTAJA
VUODEKSI 2018
PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJAN
PALKKIOSTA
VALITAAN EDUSTAJA/EDUSTAJAT MUIHIN JÄRJESTÖIHIN
KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT TAI MUUT
ESILLETULEVAT ASIAT
* Päätetään, että yhdistyksen viralliset ilmoituslehdet ovat IiSanomat tai Rantapohja
* Keskustellaan 4-tien kasvavasta melusta, mahdollisesta meluesteestä ja PohjoisPohjanmaan Elyn ja Iin kunnan kannasta asiaan
* Hiastinhaaran lammaslaidun 2018-2020, lampurina jatkaa Olli Häyrynen
* Hiastinhaaran luontopolkualueen kunnossapitosopimus Iin kunnan kanssa ajalle
1.4.2017-31.12.2021 ja kunnossapidosta maksettava vuosikorvaus
* Selvitetään mahdollisuutta perustaa uusi lammaslaidun Junnilan tien, Purotien ja Hiastinhaaran
väliselle alueelle 2018-2019 yhteistyössä maanomistajien ja lampurin kanssa = osa maisemanhoito
suunnitelman toteutusta Hiastinhaara-Akola-Junnila- alueella sekä muut toteutettavat toimenpiteet
* Kohti Vähähiilistä Pohjois-Iitä –suunnitelman toteutus
* Pohjois-Iin Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma -kyselyn tulokset ja toteutus
* Meijän Pohojos-Ii-kylähistoria
* Pohjois-Iin kyläsuunnitelma 2014-2019 – miten toteutunut ja päätös uudesta kyläsuunnitelmasta
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Lähetetään Kyläluuta ja muistivihko kiertämään puolen vuoden ajan Pohjois-Iin kylää!
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Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma 2018





















Naisten ja miesten jumpat jatkuvat syksyn
2017 ja kevään 2018 Iin Työväentalolla. Pohjois-Iin koululle valmistuu uusi liikuntasalirakennus vuonna 2018 ja naisten ja miesten
jumpat siirtyvät maanantai-illaksi takaisin
koululle. Myös lasten ja nuorten liikuntaa ja
salibandyn ja lentopallon harrastamista tullaan lisäämään koululla ja haetaan Oulun
Seudun Leaderiltä
avustusta liikuntavälinehankintoihin.
Hiihtotapahtuma lapsille ja Aurinkolatu Hiastinhaaran laavulta Iijokisuulle jäätilanteen
salliessa.
Toukokuussa 2018 BirdLife Suomen lintutornitapahtuma - Tornien taisto Patakarin lintutornilla. Pohjois-Iin kyläyhdistyksen joukkue
osallistuu Taistoon.
Stipendit 2 x 25 € saajana 6.luokan tyttö ja
poika.
9.6.2018 Avoimet Kylät-tapahtuma koko
Suomessa ja Pohjois-Iissä.
Hiastinhaaran luontopolkualueen hoitoa jatketaan Iin kunnan kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti.
Hiastinhaaran lammaslaidun – Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoitosopimus/ympäristö-sopimus on tehty vuoteen 2020. Kesästä 2018 alkaen Hiastinhaaralla laiduntavat pohjoisiiläisen lampurin Olli
Häyrysen Texel-rotuiset lampaat.
Patakarin lammaslaidun – Olli Häyrysen lampaat jatkavat laidunnusta.
Selvitetään mahdollisuutta perustaa uusi lammaslaidun Junnilan tien, Purotien ja Hiastinhaaran väliselle alueelle 2018-2019 yhteistyössä maanomistajien ja lampurin kanssa =
osa maisemanhoitosuunnitelman toteutusta
Hiastinhaara-Akola-Junnila-alueella 20182019.
Lomasävelet Navettarannassa heinäkuussa
2018.
Lauantaina 25.8.2018 Vaihtotori-tapahtuma
Pohjois-Iin koululla.
Ensiapukurssi yhteistyössä SPR:n Iin osaston
kanssa.
Ruukin puutarhamessut 19.5.2018 tai Ruukin
luomu- ja lähituotemarkkinat 15.9.2018. Teh-








dään kysely kyläläisille kumpi kiinnostaa
enemmän ja järjestetään linja-autokyyditys
tapahtumaan.
Aloitetaan ”Haaveesta todeksi Pohjois-Iissä”
- projekti, jossa toteutetaan vuosittain1-2 kyläläisten unelmaa hallitukselle tulleiden esitysten mukaisesti.
Pohjois-Iin biotalous- ja vähähiilisyyssuunnitelma 2018.
Pohjois-Iin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2018.
Pohjois-Iin kyläsuunnitelma 2020-2025.
Joulurauhan julistus Pohjois-Iihin yhteistyössä Pohjois-Iin koulun ja Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa .

Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialueen kunnossapitosopimus Iin kunnan ja Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n välille allekirjoitettiin ajalle 1.4.201731.12.2021.
Kuvassa kunnallistekniikan päällikkö Katja Arvola
ja puheenjohtaja Anita Sievänen.
(Kuva Jenni Miettunen)

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sievänen, toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro, kunnassa monistettiin ja hallituksen jäsenet jakoivat postilaatikoihin 450
kappaletta. Kannen kuva Jukka Sassi.
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Ajankohtaista syksyllä
KYLÄLUUTA lähetetään kiertämään kyläämme syyskokouksessa

Meijän Pohojos-Ii
MEIJÄN POHOJOS-II – kylähistoriaamme on
nyt tilattu kaikenkaikkiaan 530 kpl, josta myyty
tähän mennessä 450 kpl. Kiitos siitä kaikille ostajille, mutta vielä on siis mahdollisuus ostaa kylähistoriaa vaikka joululahjaksi 30 €/ kpl-tilaukset suoraan
Anitalle puh.0400-461880 tai
anita.sievanen@gmail.com. Mikäli kirja tilataan
postitse, vastaanottaja maksaa postikulut.

Iin pääkirjasto on saanut Suomi100-haasteen
Eloisaan kyläluuta-kampanjaan ja Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on ottanut 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 kertoo menneestä, nyt voimme
kertoa, mitä meille pohjoisiiläisille tänään kuuluu.

Meijän Pohojos-Ii-kylähistoriaa on myynnissä
myös Museokahvila Huilingissa, Puistotie 4, 91100
Ii samaan 30 euron kappalehintaan.
Osallistumme Meijän Pohojos-Ii-kylähistorialla
ensi toukokuussa 2018 avautuvaan Suomen Kotiseutuliiton järjestämään Vuoden kotiseututeoskilpailuun, johon voi osallistua kirja, joka on julkaistu palkitsemisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna.

Kyläyhdistyksemme facebook-sivuilla voi käydä
kertomassa, missä päin kyläluuta liikkuu- onko se
nyt Virkkulassa, Hiivalassa, Konissa tai kenties
Päkkikankaalla! Kyläluutaa ei saa pitää yhdessä
talossa viikkoa kauempaa ja puolen vuoden päästä
pidetään Kyläluudan kotiinpaluujuhlat yhteistyössä kirjaston kanssa ja sovitaan paikka, jossa kyläluuta
tarinoineen säilytetään.

”Finalistit valitaan vertailemalla ehdolla olevien
teosten ulkoasua, kuvatarjontaa, taittoa, viimeistelyä, tekstien loogisuutta sekä miten sisältöaines
on valittu ja toimitettu. Valintaan vaikuttaa myös
tarjotun tiedon yleistettävyys sekä se, miten sisältö
sijoitetaan laajempiin kokonaisuuksiin. Kotiseutukirjallisuudessa on tärkeää luotettavuus, paneutuminen ja informatiivisuus sekä paikallisten näkökulmien mukaan ottaminen. Hyvä kotiseututeos antaa tietoa niin entisille, nykyisille kuin uusille asukkaille. ”(www.kotiseutuliitto.fi)

Kyläluutaa ei jätetä yksin
eikä kyläluuta jätä ketään yksin!
Ja saatteeksi Kauhavan
muistikirjan tarina: ”Voi
kuinka mukava tämä kyläluuta-hanke. Tuli juotua
iltapäiväkahavit Maijan,
Pirkon ja Jussin kans. 3
tuntia viärähti eikä päästy
oikiastansa alakua pitemmälle---”

Hyvää isänpäivää
kaikille isille!
Toivottaa PohjoisIin kyläyhdistys
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Ajankohtaista syksyllä
Juhlistamme Suomen 100vuotissyntymäpäivää

Energia-Eikka onnittelee Iin kuntaa

Itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta 2017 huipentaa
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden. Tänä erityisenä vuonna itsenäisyyden juhlinta alkaa
jo itsenäisyyspäivän aattona, tiistaina 5.12. klo
18.00 ja ulottuu Suomen ohella eri puolille maailmaa 6.12. klo 22.00 saakka. Yleinen juhlaliputus
jatkuu sisäministeriön poikkeuksellisella ohjeella
yhtäjaksoisesti yön yli aina itsenäisyyspäivän iltaan
asti
Suomen siniristilippu nostetaan liehumaan kaikissa
Suomen saloissa.

Energia-Eikka onnittelee ilmastotyön Euroopan
Mestaria Iin kuntaa ja antaa muutaman vinkin
pohjoisiiläisille miten jokainen omalta osaltaan voi
pienentää hiilijalanjälkeään. Energian säästämisen
voi aloittaa pienillä ja helpoilla muutoksilla. Kaiken
ei tarvitse muuttua radikaalisti nyt ja heti. Muuttamalla pieniä arjen tekoja pala palalta saadaan pitkällä aikavälillä suuria muutoksia aikaan ja useiden
eurojen säästöjä.
Tässä muutama:
* Älä sijoita huonekaluja pattereiden eteen.
* Sammuta kahvinkeitin heti, kun kahvi on valmista. Jos sitä ei juoda heti, sen voi
laittaa termoskannuun.
* Pese vain täysiä koneellisia
pyykkejä ja astioita. Veden lämmitys kuluttaa eniten energiaa.
* Mittaa, että jääkaapin lämpötila
on n. 5 astetta ja pakkasen n. -18
astetta. Sitä kylmempi ei paranna
ruuan säilymistä, mutta kuluttaa
enemmän energiaa.
*Järkeistä autolla liikuttavia matkoja ja hoida samalla kerralla
monta asiaa. Tarjoa samalla kyyti
myös ystävälle tai naapurille.

”Edessä on ainutkertainen hetki maamme
historiassa, jota juhlistamme ilolla ja arvokkuudella. Tänä erityisenä vuonna itsenäisyyspäivän juhlinta laajenee hyvällä syyllä monipäiväiseksi. Jo
itsenäisyyspäivän aattona alkavat viralliset juhlatapahtumat sekä monenlaiset yhdessä rakennetut
hetket tuovat hienoja sävyjä itsenäisyyden juhlintaan vahvojen perinteiden rinnalle”, Suomi 100 juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen sanoo.
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry ja Pohjois-Iin koulu
juhlistavat yhdessä itsenäisyyttämme nostamalla
koulun pihalla siniristilipun salkoon ja valaisemalla
sen 5.12. klo 18.00 alkaen ja jatkuen yön yli itsenäisyyspäivän iltaan 6.12.klo 22 asti. Lippu valaistaan pimeän ajaksi.
Lisäksi voimme luoda yhteistä juhlatunnelmaa
Pohjois-Iihin vaikka tekemällä perinteisiä jäälyhtyjä pihalle tai tiensuuhun ja laittamalla sinivalkoisia kynttilöitä lyhtyjen sisään.
Perinteiseen tapaan itsenäisyyspäivän iltana kodeissa sytytetään ikkunoille kaksi kynttilää kello
18.

Perinteisen jäälyhdyn saat tehtyä, kun täytät muoviämpärin kylmällä vedellä ja annat sen jäätyä.
Lyhty jäätyy noin kymmenessä pakkasasteessa
vuorokaudessa, kovemmassa pakkasessa riittää lyhyempi jäädytysaika, muuten ämpäri voi haljeta.
Kun jäälyhdyn reunat ovat muutaman sentin vahvuiset, ota ämpäri hetkeksi sisälle, jotta lyhty irtoaa
helpommin. Kumoa lyhty varovasti pihalle sopivaan paikkaan ja riko sen pohjasta ohut jääkerros
ja kaada jäätymätön vesi pois. Laita kynttilä lyhdyn sisälle.
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus
vuonna 2017:
Jukka Sassi, jäsen

Anita Sievänen, puheenjohtaja

050-309 0005

0400-461 880

jucas80@gmail.com

anita.sievanen@gmail.com

Anu Käyrä, jäsen

Markku Veijola, varapuheenjohtaja

040-5148 366

0400-182 340

anu.kayra@gmail.com

markku.veijola@pp.inet.fi

Mika Mähönen, jäsen

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja

040-751 5308

040-5442 127

mika_mahonen@hotmail.com

leena.tiiro@luukku.com

Kyläyhdistys netissä:

Aune Olkoniemi, jäsen

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi

050-362 8451

http://www.facebook.com/PohjoisIi

aune.olkoniemi@gmail.com
Auvo Anisimaa, jäsen
044-703 2545
auvo.anisimaa@ouka.fi

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyksen monet
kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuokran, palkkiot, toimistotarvikkeet,
lehti-ilmoitukset, talkoot jne.
Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun suuruuden.
VUONNA 2017 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS
Oulun Osuuspankki Iin konttori FI26 5350 0240 0104 67

Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys
Kiitos tuestanne!
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