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 Kyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
26.5.2010 klo 18.00 alkaen Kylätuvalla, Pohjois-Iin
koululla
 Hiastinhaaran pajukon raivauksen loppuunsaattaminen
 Tieturvallisuuskyselyn lopputulokset

Kyläyhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous
26.5.2010 klo 18.00 alkaen
Asialista;
* Hiastinhaaran pajukon raivauksen loppuunsaattaminen
* Tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen
* Tieturvallisuuskyselyn lopputulokset
* Nettisivusopimuksen jatko
* Kyläyhdistyksen huomionosoitusten kohdentaminen
* Valtakunnallisten palkintojen palauttaminen
* Missä kyläluuta luuraa?
Jos Sinulla on asioita/ ideoita ym. minkä haluaisit, että se
käsitellään kokouksessa tai Kyläyhdistys ry vaikuttaisi asiaan,
ota yhteyttä yhdistyksen jäseniin:







pj. Meeri Simoska 040-702 9590
vpj. Raimo Välikangas 040-564 5877
sihteeri / rahastonhoitaja Anita Sievänen 0400-461 880
Timo Kaisto, 8176150
Taina Häkkilä, 81 74925 ja Merja Veijola 040 833 4839
sekä Hiastinhaaran toimikunta; Yrjö Tuominen, Terttu ja Erkki
Lampela, Veera Jussila,
Arvo Virkkula, Jorma Tiiro ja Meeri Simoska
AVOIMET OVET KYLÄTUVA
 Voit ottaa yhteyttä myös kyläyhdistyksen nettisivuston kautta
www.pohjoisiinkylayhdistys.fi
.

Pohjois-Iin Kyläyhdistys toivottaa kyläläiset
tervetulleiksi kokoukseen

Kiitokset puutarhureille Timo ja Soile Kaistolle
Kesä saapuu ja Pohjois-Iin risteyksen kukkien
iloksi kukkaistutusten hoitajaksi on lupautuneet
Soile ja Timo Kaisto!

Pohjois-Iin
Kyläolympialaiset
torstaina 27.5.2010 klo 18.00 – 20.00
Pohjois-Iin koululla
Ohjelmassa mm. saappaanheittoa, leuanvetoa, kolmijalkajuoksua,
pesisottelu, Areenalla pallopelejä!
Vanhojen koulukuvien muistelot ”Jonnen” luokassa. Mukana voitte
tuoda myös omia Pohjois-Iiläisistä kertovia valkokuvia! Kaikki
mukaan valokuvien kera entisajan muisteloihin.
Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistys vastaa ohjelmasta, PohjoisIin kyläyhdistys tarjoaa kahvin nisun kera ja Iin yrittäjäyhdistys
grillimakkarat.
Tervetulleiksi toivotetaan koko kylän väki liikunnalliseen
iltapäivään!

Konintein linja-autokatoshankkeen
kuulumiset:
Oulun tiepiirille on jätetty lupahakemus
helmikuussa 2010. Odotamme päätöstä,
jotta voimme käynnistää katoksen
suunnittelu-vaiheen, joka tulee hyväksyttää
Tiepiirissä. Tarvittavat piirustukset on
lupautunut piirtämään Pauli Häyrynen,
puutavaran sponsoroi Jouni Mähönen
Talkoovastaavaksi on lupautunut Kalevi
Hiivala. Toivottavasti lupa-asiat saadaan
kuntoon ja talkoot saadaan heinäkuussa
alulle. Talkootiedote jaetaan erikseen.

TOIMINTAKERTOMUS 2009
VALTAKUNNALLISESTA VUODEN 2009 KYLÄSTÄMME
Sääntömääräiset yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidettiin seuraavasti:
kevätkokous 19.5.2009 Kylätuvalla Pohjois-Iin koululla ja syyskokous 29.9.2009
Häkkilän Wanhalla Tuvalla.
Pohjois-Iin koululla järjestettiin ensimmäiset KyläOlympialaiset tiistaina 5.5.2009
yhteistyössä Pohjois-Iin koulun ja Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistys ry:n
kanssa. Liikunnallisen tapahtuman grillimakkarat tarjosi
Iin Yrittäjät ry.
Ohjelmaan sisältyi myös kyläyhdistyksen huomionosoitusten vastaanotto Vuoden
Iiläinen Kylä 2008 ja Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2008 myötä:
Pohjolan Voima luovutti pesäpallovälineistöä kylän ja koulun käyttöön.
KäyränkankaanVesiosuuskunta lahjoitti 200 euroa Areenan liikuntavälineistön
hankintaan ja Oulun Seudun Lähivakuutus Haukiputaan konttori lahjoitti 100 kpl
liikenteen turvaliivejä pohjoisiiläisten koululaisille.
Kyläyhdistys on hankkinut kyläläisten käyttöön liikuntavälineistöä 1200 eurolla
( ilman alv ): joukkuepelejä varten sählymailoja ja -palloja, 2 sählymaalia,
lento-,kori- ja jalkapalloja, 1 sarjan sulkapalloja sekä 4 sulkapallomailaa ja lisäksi on
2. käytössä Areenalla peliverkko, jonka voi säätää eri korkeudelle Areenan
tolppiin.Pihastadionin käytöstä ei peritä maksua ja varaustiedot ja käyttöehdot
löytyvät mm.nettisivuiltamme tai olli.tolonen@ii.fi.
Pohjois-Iin Sanomat ilmestyi 2 kertaa vuoden 2009 aikana ja ensimmäisen Sanoman
välissä lähetettiin Kylän kehittämiskysely. Kylätupa Pohjois-Iin koululla on ollut
aktiivisessa käytössä mm. eri yhdistysten ja
osuuskuntien kokoontumispaikkana. Kokouksiaan ovat pitäneet Käyränkaankaan
Vesiosuuskunta, Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistys ja Iin omakoti- ja
mökkiläisyhdistys. 11.11.2009 klo 18 järjestettiin tuvalla myös "Feel good.
Lookgreat " hyvinvointi-ilta, sillä terveys on kaiken toimintamme edellytys. Naisten
jumppakin jatkui maanantaisin koulun jumppasalissa, vetäjinä Pohjois-Iistä Eila Fäldt
ja Maarit Moilanen. Jumppalaiset saivat myös 150 euron kohdeavustuksen Iin
kunnalta jumppatoiminnan liikuntavälineiden ja soittimen hankintaan.
Tiehallinnon Oulun tiepiiri sekä Haukiputaan, Iin ja Yli-Iin kunnat laativat yhdessä
liikenneturvallisuussuunnitelman ko.kuntien alueelle. Suunnitelmien alkuvaiheessa
selvitetään liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisten kohteiden sijainteja sekä
liikennekäyttäytymisessä ja -asenteissa esiintyviä ongelmia. Pohjois-Iin Sanomien
2/2009 välissä lähetettiin erillinen Iin
tieturvallisuuskysely joka talouteen Pohjois-Iissä. Vastauksia on tullut Pohjois-Iin
alueelta runsaasti. Tiehallinnon Iin kunnan tieturvallisuussuunnitelmaan
kirjatuistaparannustoimenpiteistä tiedotetaan, kun tuo suunnitelma on valmistunut.
Kiitokset kaikille, jotka olivat tuoneet tieturvallisuuteen liittyvät parannusehdotukset
esille.
3.7.2009 tehtiin kunnallisaloite Iin kunnan tekniselle lautakunnalle, että se varaa
vuoden 2010 talousarvioon määrärahat Pohjois-Iin vanhojen koulurakennusten

vuorilaudoituksen uusimiseen, ilmanvaihdon järjestämiseen ja ulkomaalaukseen.
Rakennusten maalaus toteutetaan kesällä 2010.
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden 2008 kylä-kyltti sijoitettiin linja-autokatoksen päälle
4tien varteen ja paljastettiin kahvittelun kera 15.6.2009.
Myös nettisivut avattiin kesällä, osoitteessa www.pohjoisiinkylayhdistys.fi.
Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus on tehnyt 16.6.2009 arvion putkisillan
rakentamisesta Hiastinhaaran yli valtatielle 4 ja 30.7.2009 on kyseinen laskelma
lähetetty Tiehallinnon Oulun tiepiirille, jotta hanke käynnistyisi ja millä aikataululla.
Pohjois-Iin Kyläyhdistys/Hiastinhaaran toimikunta on jättänyt 12.11.2009 Iin
kunnanhallitukselle kirjeen, jossa Iin kuntaa kehotetaan välittömästi ryhtymään
toimenpiteisiin prioriteettiluokan nostamiseksi I hankkeeksi.
Saimme toimintavuonna Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2009 nimityksen, jonka
myötä yhdistyksemme sai yhteensä 2550 euroa lahjoituksina. Kyläläiset maksoivat
vuonna 2009 kannatusjäsenmaksuina yhteensä 350 euroa.
Valtakunnalliset Vuoden kylä kyltit saavat olla Kalaliike H.Kuhan infopisteen
seinässä 2 vuoden määräaikaissopimuksella. Nyt haemmekin ehdotuksia, mihin kyltit
tuon sopimusajan jälkeen siirretään pysyvästi. Tiehallinnolta on kovin vaikea saada
lupaa, joten yksityisten tievarsipaikkoja kaivataan !
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n stipendin arvoltaan 50 euroa sai Jenni Vähä Pohjois- Iin
koulusta.
Pohjois-Iissä tehdään kaikki talkoilla ja ilman kaikkien Teidän Talkoolaisten panosta
emme olisi saaneet mainetta ja kunniaa emmekä hankkeillemme kokonaisrahoitusta.
Kiitos arvokkaasta työstänne Pohjois-Iin kylän hyväksi!
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY

KYLÄYHDISTYKSEMME KANNATUSJÄSENMAKSUN 10 EUROA/TALOUS
voi suorittaa kyläyhdistyksen tilille Oulun Osuuspankki Iin konttori 535002-410 467.
Kerätyilla varoilla ylläpidetään mm. nettisivustoa, kustannetaan kukkaistutukset, maksetaan
salivuokrat, stipendit, kahvitukset yhteisissä tapahtumissa ym. ym.

