POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
HALLITUKSEN KOKOUS
keskiviikko 21.11.2012 klo 18 Kylätuvalla
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Paikalla: Anita Sievänen phj. Tiina Joensuu, Aune Olkoniemi ja Raimo Välikangas
Pöytäkirjantarkastajat: Aune Olkoniemi ja Tiina Joensuu

144.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10 ja toivotti paikkallaolijat tervetulleiksi.

145.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

146.

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 9/2012
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.

147.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
*Varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Välikangas.
*Sihteeriksi valittiin Leena Tiiro.
*Taloudenhoitajana jatkaa Leena Tiiro
* Jäsenrekisteriä hoitaa Anita Sievänen
*Kirjattiin ylös hallitusjäsenten yhteystiedot.
*Rantapohjassa 23.10.2012 oli juttu kyläyhdistyksemme syyskokousvalinnoista
(LIITE 1)

148.

TALOUS
*Saldo per 21.11.2012 oli 932.81 €.
*Maksettavat/maksetut laskut:
16.10 Eila Fäldt/harjanvarret jumppaan 31.88 € , Simon Munkkimestarit/syyskokous
17.50 € ja 29.10.Rantapohja/syyskokousilmoitus 42.80 €
* Pohjois-Iin Sanomiin 3/2012 saamme 300.00 euron ilmoituksen Haukiputaan
LähiTapiolalta.
* Päätettiin hankkia yhdistykselle Microsoft Office Publisher 2007 julkaisuohjelma
markkinointi- ja viestintämateriaaleja varten ( mm. Pohjois-Iin Sanomat, kyläesite )
Julkaisuohjelman hinta on 99.00 € (norm. 139.99 €).

149.

JOULURAUHAN JULISTUS POHJOIS-IIHIN 18.12.2012 KLO 17.30 POHJOIS-II
KOULULLA
* Tapahtuma toteutetaan Pohjois-Iin koulun piha-alueella, joka koristellaan
ulkotulilla, samoin liikennejakajat Konintiellä, Kantolantiellä ja Virkkulantiellä
* Ohjelmassa on mm. koululaisten esittämä Hiivalan Jonnen joululaulu, Joulurauhan
julistus ja lopuksi tarjotaan oppilaille, vanhemmille ja kyläläisille jouluglögiä ja
pipareita.
* Haukiputaan Lähitapiola tarjoaa piparit ja glögit.
* Järjestelytyöryhmä kokoontuu tiistaina 13.12.2012 klo 18.00 Kylätuvalla

2.
150.

POHJOIS-IIN SANOMAT 3/2012
* Käytiin läpi alustava juttulista ja jakajat alueittain.
* Leena ja Anita koostavat Sanomia viikolla 48 ja ilmestymispäivä on 3.-4.12.201

151.

POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT RY:n VUOSIKOKOUS KÄRSÄMÄELLÄ
lauantaina 24.11.2012 klo 12.00
( LIITE 2)
* Yhdistyksemme viralliset edustajat ovat Tuula Tiiro, Jouni Mähönen ja Anita
Sievänen
* PPKylät ry:n hallituksen kokous alkaa klo 10.00.

152.

VOIMISTUVAT KYLÄT - KOULUTUSTILAISUUS torstaina 22.11.2012 klo 9-17
- Anita Sievänen ja Jouni Mähönen osallistuivat koulutilaisuuteen ja puheenjohtaja Anita oli
myös paneelikeskustelussa mukana aiheena " Yhteistyöllä vetovoimainen ja palveleva
maaseutu nuorille ja yrittäjille ".
(LIITE 3)

153.

KUNNALLISVAALIT 2012/POHJOIS-IILÄISET KUNNANVALTUUTETUT
Pohjois-Iissä äänestysprosentti oli huimat 71.6.% ja valituiksi valtuustokaudelle 2013-2016
tulivat:
REIJO KEHUS Keskusta
MIKA KOISTINEN Vasemmisto
JOUNI MÄHÖNEN Keskusta
PETRI TERVONEN Kokoomus
LEENA TIIRO Vasemmisto (sit.)
Pidämme vaalikauden aikana säännöllisesti yhteyttä oman kylämme valtuutettuihin
pyytämällä heitä mm. hallituksen kokouksiin.

154.

KYLÄESITE
Anita ja Leena suunnittelevat kyläesitteen, joka käydään läpi ja hyväksytään alkuvuoden
hallituksen kokouksessa. Painatuskulujen kattamiseksi myymme pohjoisiiläisille yrittäjille
yhteystietopaikkoja. Anita hoitaa yhteyden yrittäjiin.
Iin kunnan turvallisuussuunnitelmassa 2012-2015 mainittu Iin palvelu- ja
päivystysnumeroiden jakelu postitse kaikille kuntalaisille siirtyy kunnan rahapulan takia
tulevaisuuteen, joten suunnittelemme ja painatamme Kyläkortin arjen turvaksipohjoisiiläisille. Keräämme tärkeät tiedot ja puhelinnumerot kyläkorttiin, joka painatetaan ja
jaetaan postilaatikkojakeluna. Rahoitusta haetaan joko Iin lähineuvostolta tai esim. OpPohjolalta.

155.

FACEBOOK-SIVUT
Facebook-sivu on nykyaikainen väline luoda näkyvyyttä, jotta myös uudet kontaktit löytävät
kyläyhdistyksemme ja vaikkapa vanhat pohjoisiiläiset kohtaavat toisensa verkon
välityksellä. Myös nuoret ovat innostuneet pitämään yhteyttä toisiinsa "naamakirjassa".
Hallitus on jo alkuvuodesta tehnyt päätöksen, että kyläyhdistyksellemme luodaan Facebookprofiili, jonka sisällöstä päättää hallitus, mutta Facebook-sivujen ylläpidosta voisi huolehtia
joku tai jotkut pohjoisiiläiset nuoret. Pohjois-Iin Sanomissa 3/2012 etsimme asiasta
kiinnostuneita nuoria ylläpitäjiksi.

156.

LUMITUULI OY:N TUULIVOIMAHANKKEET
* Kansallistuuli Oy:lle (=nykyinen Lumituuli Oy) on myönnetty vuonna 2008 Laitakarissa
luvat kahdelle tuulimyllylle, teho 1MW ja ne sijaitsevat tilalla Lomala 139-403-5-18. Tilan
omistaa Olavi Tuomela ja rakennuspaikoista on tehty vuokrasopimus osapuolten kesken.

3.
* Tuulimyllyjä ei ole rakennettu, mutta Lumituuli Oy on hakenut muutoslupaa 25.10.2012 ja
rakennustarkastaja on myöntänyt muutosluvan 31.10.2012 ( ALOITETTAVA 30.11.2013 JA
OLTAVA VALMIS 2.4.2016)
*Useille maanomistajille on tullut yllättäen maanvuokrasopimuksia koskien ko.
tuulimyllyjen rakentamista eikä myöskään millään tasolle ole ilmoitettu maanomistajille ja
kylän asukkaille, että muutoslupamenettely on meneillään, jolloin siitä olisi voitu myös
tarvittaessa valittaa.
*Lumituuli Oy:n maanvuokraus Iin kunnan kanssa , tilaan Paakkari RN:o 18:63 Laitakarissa
jätettiin kunnanhallituksen kokouksessa 9.10.2012 yksimielisesti pöydälle, koska alueella
on runsaasti loma-asutusta ja tuulivoimalle on osoittaa muitakin sijoituspaikkoja, jotka eivät
ole niin lähellä asutusta.
*Iin kunnanhallituksen kokouksessa tiistaina 20.11.2012 kunnanjohtaja Kehus oli todennut,
että ELY-keskukselle on lähetetty kirjelmä, jossa uusien tuulivoimaloiden sijoituskohdaksi
määräytyy radan itäpuoli eikä merenrannikko.
* Kyläyhdistyksenä seuraamme Lumituuli Oy:n tulevia suunnitelmia ja otamme kantaa heti
tarvittaessa. Myös maanomistajia olemme pyytäneet kertomaan Lumituuli Oy:n uusista
yhteydenotoista.
157.

HIASTINHAARAN KUNNOSTUKSEN PRIORITEETTILUOKAN NOSTO
Puheenjohtaja Anita on 18.11.2012 lähettänyt oheisen spostin Iin kunnan tekniselle
johtajalle Markku Vitikalle:
1. Hiastinhaaran kunnostus on jatkunut nyt siihen vaiheeseen, että tänä talvena mikäli
jäätilanne on suosiollinen, niin pääsemme ruoppaamaan Hiastinhaaran 2. vaiheen loppuun.
Pohjois-Iin jakokunta rahoittaa loppuosan ( =200 metriä/6 metriä leveys)
kustannusarvioltaan noin 4500.00 euroa (sis.alv). Kyläyhdistys aloitti kunnostuksen vuonna
2002 kolmivaiheisena: 1. vaihe käsitti kanavan puhdistamisen ja kunnostamisen sekä ylä- ja
alapuolisilta osilta Hiastinlahteen asti. 2. vaihe käsitti väylän ruoppaamisen
veneilykelpoiseen kuntoon merelle asti, josta nyt talvella 2013 tehdään loput. 3. vaihe käsitti
teräsrummun asentamisen E4-tien alitse tai mahdollisen sillan rakentamisen E4-tien alitse.
Mehän tiedämme kyllä, millä mallilla kaikki tiehankkeet ovat nyt, mutta syyskokouksemme
päätöksellä kysynkin nyt sinulta Markku, onko Hiastinhaaran kunnostushankkeen
prioriteettiluokka nostettu Iin kunnan taholta 1-luokkaan, jolloin olisimme mukana
tulevaisuudessa EU-rahojen jako-ohjelmassa. Onko luokan nostosta mahdollisesti
kuluja ???
Odottelemme Iin kunnan vastausta !

158.

POHJOIS-IIN KYLÄKIRJA
Pertti Huovinen on aloittanut kyläkirjamme työstämisen ja pohjoisiiläisiltä toivotaan lisää
aineistoa mm. kuvia, vanhoja talokirjoja jne. Aineiston keruupäivät pidetään alkuvuodesta
kylätuvalla.

159.

KYLÄSUUNNITELMAN TEKO KYLÄTUVALLA JA IDEOINTIKARTAT
Seuraavassa hallituksen kokouksessa tammikuussa 2013 päätämme sopivan ajankohdan
kyläsuunnitelman tekoa varten ja johon mennessä olemme myös saaneet koululaisten ideat
ja toiveet karttapohjalle. Tammikuussa 2013 laitamme myös kyläkyselyn
www.pohjoisiinkylayhdistys.fi - sivustolle.
Kyläsuunnitelmamme vuosille 2013-2018 annamme tiedoksi Iin kunnanvaltuustolle ja näin
myös osaksi kunnan päätöksentekoa.

160.

4.
MUUT ASIAT
* Toiminnantarkastaja Maria Toloselle Anita ja Leena vievät joulukukan.
*Yhteisöhautomohankkeen opintomatka Kärsämäelle ja Nivalaan 4.11.2012 klo 8.00-20.00
matkalle osallistuivat Tiina Joensuu, Aune Olkoniemi, Rauni ja Jorma Tiiro, Jouni Mähönen
ja Anita Sievänen
* phj. Anita osallistui Leader-toimintaryhmien koulutusmatkalle 26. - 27.10.2012 TurkuTukholma-Turku
*Kylätupa on saanut kunnalta jääkaappipakastimen, joka asennetaan paikalleen.
*Kunta on luvannut hankkia Areenalle kiinteät katuroskikset, jotta roskaaminen vähentyisi
alueella. Kyläyhdistys on lupautunut tyhjentämään roskikset tarvittaessa.
* Anita on lähettänyt aluevastaava Pirkko Telkkälälle ELY-keskukseen viestin Pohjois-Iin
linja-autokatokselle johtavien portaiden huonokuntoisuudesta.
* Pohjanlahden Rantatie-opaste 4-tiellä etelästä päin ennen Hiivalantien ja Hietalantien
risteystä on peitetty, koska se opasti ihmisiä virheellisesti kääntymään kapealle Hietalantielle
eikä Kantolantielle. Peittotyön teki ystävällisesti Anssi Wiik.
Itse merkin siirron oikeaan kohtaan hoitaa sopimusurakoitsija.

161.

SEURAAVA KOKOUS
Hallituksen kokous pidetään seuraavan kerran tammikussa 2013. Joulurauhan julistus työryhmäpalaveri pidetään torstaina 13.12.2012 klo 18.00 Kylätuvalla.

162.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Aune Olkoniemi

Tiina Joensuu

