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KUTSU KYLÄYHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN
17.10. klo 18
(KAHVITARJOILU 17.30 ALKAEN)

1.

KOKOUKSEN AVAUS

2.
KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ ääntenlaskijaa

3.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

4.

HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

5.

HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2019

6.

HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TULO- JA MENOARVIO VUODEKSI 2019

7.
PÄÄTETÄÄN JÄSEN- JA KANNATUSJÄSENMAKSUJEN SUURUUS 2019
Jäsenmaksu 12 € /talous ja kannatusmaksu yksityinen henkilö 25 € ja kannatusmaksu yritys 100 €
Jumppamaksu 25 € syys- ja kevätkausi/talous
8.
VALITAAN YHDISTYKSEN HALLITUS VUODEKSI 2019
* = 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. 2018-2019
Mika Mähönen v. 2018-2019
Jukka Sassi v. 2018-2019
9.

VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA ja VARATOIMINNANTARKASTAJA VUODEKSI 2019

10.

PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJAN PALKKIOSTA

11.

VALITAAN EDUSTAJA/EDUSTAJAT MUIHIN JÄRJESTÖIHIN

12. KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT TAI MUUT ESILLETULEVAT
ASIAT
* Meijän Pohojos-Ii-kylähistoria
* Kesän 2018 kuulumiset Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumilta sekä 2018 Hiastinhaaran lintutorni- ja luontopolkualueelta
* Kyläyhdistyksen joukkue osallistui Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran järjestämään Maapalloliigan kehitysohjelmaan touko-elokuussa 2018 ja palaute siitä.
* Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n Kyläkisälli- hanke syksy 2018 ja kevät 2019
* Akolan polkusilta Hiastinhaaran suulle -rakentaminen kevät/kesä 2019, yhteistyökumppanina mm. Iin
kunnan Tuunataan työtä-hanke. Elyn lupa saatu, mutta tarvitsemme nyt maanomistajien ja kyläläisten
mielipiteen asialle - tervetuloa siis paikalle keskustelemaan!
* Keskustellaan myös 4-tien meluasioista, nopeusrajoituksen alentamisesta Virkkulantien/Kantolantien
risteyksestä eteenpäin pohjoiseen 80 km/h > 60 km/h ja Elyn kannasta!
* Pohjois-Iin hyvinvointityöpaja ja Kylähyvinvointikortit (Pohjois-Iin kyläsuunnitelma 2020-2025)
* Kyläluuta lähetettiin kiertämään kyläämme vuosi sitten syyskokouksessa 15.11.2017, missähän se nyt
luuraa ja pyydämme palauttamaan sen takaisin syyskokoukseen, koska luovutamme sen edelleen Ylirannan kyläyhdistykselle syksyn aikana.
13.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Tuloksellista kylätoimintaa 32-vuoden ajan

HINKU-kylä Pohjois-Ii kannustaa myös kyläläisiä omassa arjessaan ympäristöystävällisiin tekoihin ja
toteuttaa ”Kohti vähähiilistä Pohjois-Iitä”-vähähiilisyyssuunnitelmaa.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä ja kylän elinkelpoisuutta, tehdä kylää
tunnetuksi ja uusien asukkaiden hankkiminen ja nykyisten asukkaiden viihtyisyyden lisääminen. Lisäksi
toimimme kylän edunvalvojana niin paikallistasoilla kuin koko maakunnassa.
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n jäsen. PPKylät ry on Suomen Kylätoiminta
ry:n (SYTY) jäsen, joka puolestaan on maakunnan kylien yhteinen edunvalvoja. Lisäksi olemme myös
Oulun SeudunLeader ry:n jäsen. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on puoluepoliittisesti ja uskonnolliselta vakaumukseltaan sitoutumaton.

YHDISTYKSEN/HALLITUKSEN TOIMINTA
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa myös useammin. Yhdistys
pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syysjoulukuussa hallituksen määräämänä aikana.
TALOUS
Yhdistyksen taloutta hoidetaan huolellisesti ja vahvistetaan taloutta yhteistyösopimuksilla ja jäsenmaksukertymää uusien jäsenten ja kannatusjäsenten kautta. Hankkeisiin haetaan rahoitusta eri rahoituslähteistä
mm. Iin kunnalta, Oulun Seudun Leader ry:ltä, Pohjois-Pohjanmaan ELY:ltä ja Valto Pernu säätiöltä.

TIEDOTTAMINEN
Kevät- ja syyskokouksista julkaistaan kokouskutsu IiSanomissa. Pohjois-Iin Sanomia julkaistaan 2-4 kertaa vuodessa. Sitä jaetaan 430 kpl postilaatikkojakeluna ja lisäksi lähetetään postitse muualla-asuville.
Lisäksi hyödynnetään www.pohjoisiinkylayhdistys.fi www.facebook.com/PohjoisIi ja
www.ii.fi/tapahtumakalenteri verkkosivuja tiedottamisessa. Kyläyhdistyksen ilmoitustaulu Pohjois-Iin
koululla on myös käytettävissä yhdistyksen ja kyläläisten omia ilmoituksia varten.
EDUNVALVONTA PAIKALLISESTI
Jatketaan vuorovaikutusta kylän omien kunnanvaltuutettujen kanssa. Heille lähetetään kyläyhdistyksen
hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat.
Teemme myös aloitteita ja lausuntoja koskien kylän kehittämistä ja asukkaiden elinoloja. Lisäksi puheenjohtaja informoi säännöllisesti Iin kunnanjohtajaa yhdistyksemme toiminnasta ja tulevista suunnitelmista.

3

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
Tuloksellista kylätoimintaa 32-vuoden ajan

MUU TOIMINTA
•

Naisten ja miesten jumpat jatkuvat edelleen maanantaisin keväällä ja syksyllä 2019 Akolan uudessa
liikuntasalirakennuksessa ja Tanjan salissa Pohjois-Iin koululla.

•

Aurinkolatu Iijokisuulta Hiastinhaaran laavulle ja takaisin jäätilanteen niin salliessa.

•

4.5 2019 klo 5-13 BirdLife Suomen lintutornitapahtuma - Tornien taisto Patakarin lintutornilla. Pohjois-Iin kyläyhdistyksen 5 henkinen joukkue osallistuu Taistoon.

•

Huhti-toukokuussa toteutetaan romumetallin ja vanhojen akkujen keräys yhteistyössä Kuusakoski
Oy:n kanssa, jonka keräystuotot kyläyhdistyksen toimintaan.

•

Stipendit 2 x 25 € saajina 6.luokan tyttö ja poika.

•

Toteutetaan yhteinen kevät/kesäretki.

•

Akolan polkusilta

•

8.6.2019 Avoimet Kylät-tapahtuma koko Suomessa ja Pohjois-Iissä.

•

Hiastinhaaran lintutorni- ja luontopolkualueen hoitoa jatketaan Iin kunnan kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti.

•

Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumet– yhteistö jatkuu edelleen lampurimme Olli Häyrysen
kanssa.

•

Lomasävelet Navettarannassa heinäkuussa.

•

Vaihtotori-tapahtuma elo-syyskuussa Pohjois-Iin koululla.

•

”Haaveesta todeksi Pohjois-Iissä” - projekti jatkuu, jossa toteutetaan vuosittain1-2 kyläläisten unelmaa hallitukselle tulleiden esitysten mukaisesti

•

Ensiapukurssi yhteistyössä SPR:n Iin osaston kanssa

•

Osallistutaan Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n Kyläkisälli-hankkeeseen.

•

Osallistutaan Iin kylien neuvottelukunnan toimintaan.

•

Pohjois-Iin kyläsuunnitelma 2020-2025

•

Joulurauhan julistus Pohjois-Iihin yhteistyössä Pohjois-Iin koulun ja Pohjois-Iin koulun vanhempain-

yhdistyksen kanssa
•

23.-25.8.2019 LOKAALI-valtakunnalliset kyläjuhlat Kauhavalla

•

7.9.2019 Maakunnallinen kyläjuhla Iin Merihelmessä.
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AJANKOHTAISTA SYKSYLLÄ

HYVINVOINTITYÖPAJA 9.10.
Pohjois-Iin Hyvinvointityöpaja pidetään kylätuvalla tiistaina 9.10.2019 klo 16.30-18.30.
Nyt meillä kaikilla on mahdollisuus kokoontua ja miettiä yhdessä mitkä hyvinvoinnin osa-alueet ovat
meille tärkeitä yksilöinä ja mitkä ovat sellaisia toimenpiteitä, joilla on myös aidosti vaikuttavuutta kyläyhteisössämme täällä Pohjois-Iissä. Yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksia ovat mm. elinolot, kuten asuinolot ja ympäristö, työhön ja koulutukseen liittyvät seikat, kuten työllisyys ja työolot, sekä toimeentulo.
Yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijöiksi taas luetaan sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus
ja sosiaalinen pääoma.
Yhä useammin koettua hyvinvointia mitataan elämänlaadulla, jota muovaavat terveys ja materiaalinen
hyvinvointi, samoin kuin yksilön odotukset hyvästä elämästä, ihmissuhteet, omanarvontunto ja mielekäs
tekeminen. Hyvinvointipajaa vetää Riitta Räinä, kunnan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän sihteeri.
Tule tai tulkaa vaikka koko perhe keskustelemaan ja kertomaan mielipiteenne, nimenomaan teidän nuorten
mielipiteitä kaivataan!
Kahvitarjoilu
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AJANKOHTAISTA SYKSYLLÄ

Lasten liikuntakerhoihin ja naisten ja miestin

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sievänen,

jumppiin Tanjan salissa maanan-

toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro, kunnassa

taisin mahtuu vielä osallistujia.

monistettiin ja hallituksen jäsenet jakoivat posti-

Tervetuloa mukaan!

laatikoihin 450 kappaletta. Kannen kuva Anita
Sievänen.
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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
auvo.anisimaa@ouka.fi

MUKAVAA SYYSLOMAA KAIKILLE!

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 2018 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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