POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 2/2013
1(5)

Aika: 20.2.2013 klo 17.00 - 19.25
Paikka: Kylätupa
Läsnä: Anita Sievänen phj./siht.,Tiina Joensuu, Juhani Miettunen, Aune Olkoniemi,
Markku Veijola ja Raimo Välikangas
Pöytäkirjantarkastajat:
Aune Olkoniemi ja Tiina Joensuu
16.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen.

17.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

18.

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2013
On hyväksytty ja käydään läpi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

19.

TALOUS
- Saldo : 826.29 € + kät. 30 € = 856.29 €
- Maksetut: 17.1. kahvituskulut 8.78 €
- Maksettavat laskut: Hyväksyttiin maksettavaksi vastuuvakuutus PohjolaVakuutus Oy 95.83 €
- Jäsenmaksut 2013 : yht. 220.00 €/20.2.2013
- Tilinpäätös 2012 : Hallitus kävi läpi ja allekirjoitti
yhdistyksen tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2012 . Puheenjohtaja toimittaa tilit
toiminnantarkastaja Maria Toloselle.

20.

KÄYDÄÄN LÄPI KEVÄÄN AIKATAULUA
Käytiin läpi kevään 2013 aikataulu

21.

( LIITE 1)

KYLÄSUUNNITELMA 2013-2018
Kyläsuunnitelmamme 2013-2018 on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka on
mielipiteemme ilmaisu niin kunnan kuin rahoittajienkin suuntaan. Kyseessä on
siis yhteenveto päämääristämme kuten infran kehittämisestä, uusien palvelujen
saannista ja kehittämisestä, maisemanhoidosta, kulttuuripalveluiden
tuottamisesta, vapaa-aikaan ja virkitystoimintaan liittyvästä tekemisestä,
talouden vahvistamisesta jne. Valmistunut ja syyskokouksessa hyväksytty
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n kyläsuunnitelma luovutetaan syksyllä 2013 Iin
kunnanvaltuustolle toteutettavaksi osana kunnan omaa päätöksentekoa yhteistyössä.
Kirjattiin ylös hallituksen jäsenten esilletuomat toimintamme vahvuudet,
mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat (SWOT-analyysi).

2.
Myös toteuttamisaikataulu - mitä, missä ja vastuuhenkilöt käytiin läpi.
(LIITTEET 2 ja 3).
Pohjois-Iin Sanomissa 1/2013 (ilmestyy viikolla 11) on kyläkysely ja siihen on
myös mahdollisuus vastata www.pohjoisiinkylayhdistys.fi-sivuillamme.
22.

KEVÄTKOKOUS 20.3.2013 KLO 18.00 alkaen POHJOIS-IIN
KOULULLA
Käytiin läpi kevätkokouksen esityslista ja kokouksen puheenjohtajaksi on
lupautunut Matti Tiiro, samoin vieraamme ovat vahvistaneet tulonsa.
Käytiin läpi myös yhdistyksen toimintakertomus 2012, joka esitetään
kevätkokoukselle hyväksyttäväksi.
Kokouskutsu julkaistaan Pohjois-Iin Sanomissa 1/2013
( ilmestyy viikon 11 alussa) ja Rantapohjassa 12.3.2013. Lisäksi kutsu
laitetaan myös www.ii.fi ja www.pohjoisiinkylayhdistys.fi -sivustoille.
OHJELMA:
- Kahveet ja pullat tarjoaa Laajakaista koko Iin kunnan alueelleselvityshanke
- Paikalla Juhani Salmela Iin Tietoverkko-osuuskunnasta ja PohjoisPohjanmaan liitosta Timo Hänninen - Laajakaista 2015-kaikille-hankkeesta
- Paikalla on myös maisema-arkkitehti Kaija Muraja Iin kunnasta kertomassa
kaavoituksesta mm. Pohjois-Iin alueella
- Kyläkartat ovat esillä ja mahdollisuus vastata kyläkyselyyn myös
paikanpäällä.

23.

HIASTINHAARAN LOPPURUOPPAUS
Kyläyhdistys sai määräaikaan 31.1.2013 mennessä 4 kpl tarjouksia
Hiastinhaaran loppuruoppauksesta, joista edullisin eli Mauno Päkkilän tarjous
4960.00 € sis.alv 24 % hyväksyttiin. (LIITE 4)
Hiastinhaaran loppuruoppauskatselmus pidettiin 17.2.2013 klo 11.00 alkaen ja
samassa yhteydessä sovittiin muutama lisäruoppauskohta mm. väylän
alkupäässä ja veneiden satamapaikassa Välikankaan luona. Lisäkaivuun
hinnaksi tuli 2430.40 € sis.alv 24 %. (LIITE 5 MUISTIO)
Puheenjohtaja Anita teki rahoitushakemuksen Pohjois-Iin jakokunnalle
yhteensä 7765.90 € ( LIITE 6), joka myös hyväksyttiin Pohjois-Iin
jakokunnan johtokunnassa 20.3. niin, että ensimmäisen osan 4960.00 €
urakoitsija laskuttaa heti kun työ on tehty ja loppuosa toukokuun alussa.
Maksujärjestelystä on sovittu myös urakoitsija Mauno Päkkilän
kanssa.

3.
Rahoitushakemukseen sisällytettiin myös Jarmo Tuomisen polttoainekulut,
jotka ovat tulleet ruoppausalueen lumenaurauksesta.
Ruoppaustyöt on aloitettava mahdollisimman pian jäätilanteen niin salliessa.
Annettiin tiedoksi hallitukselle myös Pohjois-Pohjanmaan ELY:n ylitarkastaja
Jorma Pessan vastaus koskien ruoppausmassojen osittaista siirtoa
Hiastinlahden lintutornille sen tulevaa kunnostusta varten. Vastauksessa
todetaan, että Hiastinlahden lintutorni sijaitsee Hiastinlahden
luonnonsuojelualueella (YSA118319) ja suojelualueen rauhoitusmääräykset
kieltävät mm. kaikenlaisen maaperän vahingoittamisen, muuttamisen ja
kaikenlaisen muun toiminnan, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti alueen
maisemakuvaan tai kasviston säilymiseen. Tämän perusteella
ruoppausmassojen läjittämisen luonnonsuojelualueelle voidaan katsoa olevan
rauhoitusmääräysten vastainen toimenpide. ( LIITE 7)
Juha Kerkelä PVO-Vesivoima Oy:stä on ilmoittanut phj. Anitalle, että
Hiastinhaaran 4-tien yläpuolisen osan pajukon raivaus toteutetaan kesän
2013 aikana, mikäli sen suhteen ei muuta ilmene tai sovita. Asiaan palataan
lähempänä kesää ja toteutusajankohtaa. Ennen työn suorittamista otetaan
vielä yhteys maanomistajiin ja ilmoitetaan lehdessä.
Kyläyhdistyksen talkoovoimaa tarvitaan 4-tien alapuolen siistimisessä.
24.

VAATTEIDEN KIERRÄTYS/PELASTUSARMEIJA OULUN
KIERRÄTYSTOIMINTA
Kari Hiltunen Pelastusarmeijasta ja Oulun kierrätystoiminnasta otti yhteyttä
yhdistykseemme pienimuotoisen yhteiskeräyksen järjestämiseksi Pohjois-Iissä
ylimääräisiksi jääneille vaatteille/tavaroille. Järjestämme huhti-toukokuussa
jokin viikonloppu Pohjois-Iin koululla entisiin Hurmiksen tiloihin
vaatte/tavarakeräyksen ja Pelastusarmeija noutaa ne sitten ensimmäisenä
arkipäivänä. Vaatteiden on oltava puhtaita, ehjiä ja myyntiin kelpaavia. Lisäksi
he ottavat vastaan astioita, kenkiä, huonekaluja ym.
Tuki menee Pelastusarmeijan työlle vähävaraisten suomalaisten hyväksi.

25.

POHJOIS-IIN SANOMAT 1/2013
Ensimmäinen Pohjois-Iin Sanomat vuodelle 2013 ilmestyy viikon 11
alussa postilaatikkojakeluna. Pohjoisiiläinen Kimmo Seuranen kirjoittaa jutun
energiansäästöstä ja muita aiheita on mm. kevätkokouskutsu, jumppaohjelma,
toimintakertomus 2012, Hiastinhaaran loppuruoppaus, kyläkysely, sotaaikojen muistelot kyläkirjaa varten ja jäsenmaksut.

26.

KYLÄESITE JA KYLÄKORTTI-ARJEN TURVAKSI
Siirretään seuraavaan hallituksen kokoukseen.

4.
27.

MUUT ASIAT
* Areenan roskikseen on saatu avain ja sen tyhjennyksestä huolehtivat
Aune ja Tiina, kiitoksemme heille !
* Uudesta hallituksesta on otettava yhteiskuva nettisivuille.
* Tilataan kiinteät nimikyltit risteysalueiden kukkalaatikoihin. Miettusen
Juhanilla on yhteydet Oulun Mainoskeskukseen.
* JoMMa ry:n ja Yhteisöhautomo-hankkeen yhteisesti järjestämä "Uusien
mahdollisuuksien maaseutu " -aluetilaisuus järjestettiin Olhavan koululla
6.2.2013 klo 18.00-20.00. Paikalla olivat Tiina Joensuu, Aune Olkoniemi,
Jouni Mähönen ja Anita Sievänen. Illan aikana keskusteltiin maaseudun
kehittämisestä ja kuultiin Laajakaista kaikille 2015 -hankkeesta.
* Näin toimii yhdistys: kirjanpito ja talous -kurssi pidettiin 7.2.2013 klo 17.0020.00 Tyrnävällä vanhalla meijerialueella ( Juustola, Meijerikatu 1, Tyrnävä )
ja yhdistyksestämme osallistuivat phj. Anita ja siht. Leena.
* Iilaakso Oy kutsuu Iin matkailualan toimijat aamukahville Micropolikseen
perjantaina 22.2.2013 klo 08.30 alkaen. Phj. Anita osallistuu.
* Kyläyhdistyksen kanta koulukyytien kilometrirajan nostamiseen( sposti
4.2.2013 Heidi Sassi) Vastauksemme: Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistys
on oikea taho ottamaan kantaa koulua koskeviin suunnitelmiin ja mm.
koulukyydityksiin.
* Pohjois-Iistä phj. Anita ja Maria-Liisa Halonen on valittu Iin lähineuvoston
jäseniksi toimikaudelle 2013-2018.
* Phj. Anita on valittu Iin Tietoverkko-osuuskunnan hallitukseen 5.2.2013,
hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen 18.2.2012 klo 14.00 ja valitsee
samalla osuuskunnalle toimitusjohtajan.
* Phj. Anitaa kävi haastattelemassa Oulu Radiosta tuottaja Hanna Juopperi
kyläpäivää varten 20.2.2013 klo 14.45. Kyläpäiväteema on Radio Suomella ja
Oulu Radiossa 21.2.2013.
* Pohjois-Iin koulun vihersuunnitelman teko on käynnistynyt oppilaiden
toiveiden kartoittamisella yhteistyössä Pohjois-Iin koulun ja Pohjois-Iin
vanhempainyhdistyksen kanssa.
* Pertti Huovinen on aloittanut kyläkirjan tekemisen vauhdikkaasti, tekstiä on
jo syntynyt runsaasti. Pertin sanoin: Aloitan aivan alusta, sillä mielestäni on
tärkeää tietää, miten Ii on syntynyt, mistä me olemme tulleet jne. Etenen
kronologisesti aina 1600-luvulle, jolloin alkaa jo olla käytettävissä enemmän
lähteitä ja monipuolisempaa tietoa. Kyläkirjan loppuun tulee oma osansa
pohjoisiiläisistä tarinoista, joita kyläläisillä itsellään on ja myös
kirjallisuudessa. Myös ns. tarinailtoja esim. sota-aikojen muisteloja on syytä
järjestää kylätuvalla.

5.
* Liikenneviraston tienkäyttäjäkysely on lähetetty tammikuussa 2013 osalle
pohjoisiiläisiä. Kyselyssä selvitettiin "kuinka tyytyväinen olette ollut alueenne
maanteiden kuntoon ja ajettavuuteen talvikaudella 2012-2013". Tehty
tutkimustulos auttaa Liikennevirastoa kehittämään toimintaansa paremmin
tarpeita vastaavaksi ja tuloksia käytetään yhtenä tekijänä urakoitsijan
toimintaa arvioitaessa.
28.

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous pidetään perjantaina 15.3.2013 klo 17.00.

29.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Anita Sievänen, puheenjohtaja/sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu ____/____ 2013.

Aune Olkoniemi

Tiina Joensuu

