POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 4/2013
1(5 )

AIKA: keskiviikko 17.4.2013 klo 17.00 - 20.30
PAIKKA: Kylätupa
LÄSNÄ: Anita Sievänen,Tiina Joensuu, Juhani Miettunen, Aune Olkoniemi, Markku Veijola
ja Raimo Välikangas
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT : Aune Olkoniemi ja Markku Veijola kohdat 46.-60. ja Tiina
Joensuu kohdat 61.-64.
* Vieraaksemme saimme Raimo Ikosen Fresh Well Oy:stä esittelemään mainostekstiilejä jatuotteita. Raimo on myös Kuivaniemen Nuorisoseura ry:n puheenjohtaja.
*PÄÄTÖS: Tilasimme 42 kpl kyläyhdistyksemme logolla (vasemmalla puolella rinnassa)
brodeerattuja t-paitoja, väriltään vaal.sininen ja vaal.harmaa sekä lasten, naisten että miesten
kokoina. Myymme niitä ulos 15.00 €/kpl ja hallituksen jäsenet saavat t-paidat veloituksetta
käyttöönsä.
* LISÄYS ESITYSLISTAAN:
61. POHJOIS-IIN JAKOKUNNAN VAROJEN JAKO OSAKKAILLE , 62. MUUT ASIAT, 63.
SEURAAVA KOKOUS, 64. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
46.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

47.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

48.

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/2013
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin tilanne meneillään
olevien asioiden osalta.

49.

TALOUS
*Saldo: 914.33 €
*Hyväksyttiin maksetut laskut: Ideakone 36.20 €/kyläkysely netissä, Jomma ry :n
jäsenmaksu 30.00 € ja Rantapohja kevätkokousilmoitus 52.48 €
*Hyväksyttiin seuraavat jäsenet: Mirja Häyrynen, Marika Lohilahti,
Jouko Pekkonen ja Pasi Niemi
*Maksettuja jäsenmaksuja on kertynyt 490.00 €/10.4.2013.
*Säännöt: 3.§ jäsenistö ja mökkiläiset
Tarkennettiin, että sääntöjemme mukaan jäseniksi voivat liittyä Pohjois-Iin
kylässä asuvat kyläläiset ja mökkiläiset (10€/talous/vuosi) ja muut voivat
liittyä kannatusjäseniksi ( 20€/talous/vuosi). Liittymislomake löytyy
nettisivuiltamme.

50.

HIASTINHAARAN HIIHTOLADUT JA LAAVU
Heips vielä,
Kuulin äitin kautta juttua, että hiihtäjät ovat olleet tosi tyytyväisiä
lintutornille menevään hiihtoreittiin sekä siellä olevaan laavuun. Yksi
hiihtäjistä olisi kuulemma ollut valmis tukemaan rahallisestikin, että
hiihtoreitti ja laavu on toiminnassa jatkossakin, mutta ei ollut tietoinen miten.

2.
Tuli mieleen, että laavulle voisi teetättää pienen "mainoskyltin", että
varmasti kaikki tietävät kiittää Pohjois-Iin kyläyhdistystä. Pistäppä idea
hautumaan... :)Ja joutsenkuva on ajankohtainen, koska ensimmäiset tälle
keväälle on Iissäkin nähty! - Jukka Sassi spostilla 7.4.2013.
Miettusen Jussille kiitos "isännöinnistä" laavulla ja hiihtoladuista ! Ensi talveksi
2014 tehdään myös kunnan kanssa yhteistyössä retkilatu Iijoelta lintutornille.
Iin kunta on lahjoittanut puut ja Jussi on siirtänyt ne laavulle.
Hiastinhaaran ruoppauksen alta siirretyt rangat laavulla on Tuomisen Jamppa
pilkkonut ja Jamppa, Raimo ja Jussi kasanneet liiteriin.
Maanrakennusliike Jussila Oy on aurannut Hiastinkujan auki "talkootyönä"
Navettarantaan autojen pysäköintiä varten.
Rantapohjassa 9.4.2013 kiitokset ja ruusut kyläyhdistykselle "Suolasta ja
makiaa" (LIITTE 1 ). Rantapohjassa "Bongari" 11.4.2013 ( LIITE 2 )ja
kyläyhdistyksemme vastine 26.4.2013. ( LIITTEET 3 ).
Lintutorni-kyltti olisi poistettava Kantolantien varrelta Hiastinkujan päästä! Mikäli
lintutorni puretaan, siirretään materiaali polttopuiksi laavulle. Laavulle laitetaan
ilmoitus, että kyläyhdistys huoltaa ja ylläpitää siisteyttä niin laavulla kuin
luontopolkualueella ja toivomme myös muiden kävijöiden huolehtivan roskat
pois :"Roskat maahan nakeltuna haittaa, kun voit ne myös mukaasi ottaa,
kivempi on meidän kaikkien täällä olla, kun paikka on siisti ja roskaton".
Päätettiin pitää yhteiset siistimistalkoot luontopolkualueella ja laavulla lauantaina
1.6.2013 klo 10.00-13.00. Huom! 1.6. on koulujen päättäjäiset, joten siistimistalkoot
on siirrettävä seuraavalle viikolle, pvm päätetään myöhemmin.Kokoontuminen
Hiastinkujan päähän Navettarantaan. Ilmoitamme asiasta Pohjois-Iin Sanomissa, joka
ilmestyy viikolla 19. Iin kunnalta pyydetään vaihtolava paikalle. Omat eväät mukaan,
kyläyhdistyksen tarjoilu päätetään myöhemmin, ainakin on tikkupullien paistoa
laavulla !
51.

KYLÄKYSELYN VASTAUKSET 7.4.2013
Vuonna 2003 tehdyssä kyselyssä saimme 50 kpl vastauksia ja vuonna 2009
vastaajien määrä oli 19 ja vuonna 2013 vastaajia kertyi 34 kpl:
Naisia oli 55 % ja miehiä 45 %, Hiivalasta saimme 5 vastausta, Konista myös 5,
Päkkilänkangas-Kantola alueelta 12 ja Virkkulasta 7. Syntyperäisiä pohjoisiiläisiä
vastaajista oli 23 kpl, paluumuuttajia 20 ja muualta muuttaneita 20 ( Oulu,
Kempele, Iin Hamina, Kuivaniemi, Iin Sorosenperältä).
Saatuja vastauksia hyödynnämme vuosille 2013-2018 tehtävässä
kyläsuunnitelmassamme. Vastauksista saamme selville kehittämistarpeet, jotka sitten
yhdessä valitaan ja työstetään kyläsuunnitelman muotoon heti syksyn alussa ja
toteutettavaksi vuosina 2013-2018. Lopullisen suunnitelman hyväksyy
kyläyhdistyksemme sääntömääräinen syyskokous. Valmis kyläsuunnitelma
luovutetaan myös Iin kunnalle osaksi päätöksentekoa.

52.

POHJOIS-IIN SANOMAT 2/2013
Sanomat ilmestyy viikolla 19. Hallitus kävi alustavasti läpi juttulistaa ja
painomäärässä on hyvä huomoida mökkiläisten lisämäärä kesän aikana.

3.
53.

JOMMA RY:N VUOSIKOKOUS 16.4.2013 KLO 18.30 OULUSSA
Vuosikokoukseen yhdistyksemme virallisena edustajana osallistui Anita Sievänen.
Hallitukselle annettiin tiedoksi vuosiraportti 2012 ja yleishyödylliset, rahoitetut
hankkeet Jomman alueella 2007-2012.

54.

FACEBOOK-SIVUT AVAUTUVAT
Yhdistyksemme tuleva facebook-osoite=www.facebook.com/PohjoisIi.
Leena, Hilkka ja Anita kävivät Jomma ry:n Yhteisöhautomo-hankkeen
järjestämässä Facebook-koulutuksessa 5.4.2013 klo 17.00-20.00 Oulun kasarmilla
Ravintola Upseerikerhon kabinetissa, Veteraanikatu 2. Seuraava some-konsultointi
on 3.5.2013 klo 17.00-20.00 Jomman toimistolla, Kiilakiventie 1, 90250 Oulu.
Facebook-sivut aukeavat viimeistään heti toukokuun alkupäivinä ja asiasta
kerromme myös viikolla 19 ilmestyvissä Pohjois-Iin Sanomissa.

55.

KYLÄKIRJAN TEKEMINEN - MUISTELOT 6.4.2013 klo 15.00-17.00
KYLÄTUVALLA
Muisteloiltapäivään ei osallistunut meitä kuin muutama henkilö, mutta sitäkin
enemmän tietoa Huovisen Pertti sai pohjoisiiläisestä käsityöläisyydestä ja
yrittäjyydestä vuosien varrella.
Ii-Instituutti ei maksa kirjan tekijälle avustusta kirjoituspalkkioihin, mutta he
lupautuivat ostamaan 300.00 eurolla valmista Pohjois-Iin kyläkirjaa ( LIITE 4 ).
Valto Pernu Säätiöstä selvitämme myös mahdollisuutta hakea kirjoituspalkkiota
tekijälle ja Museovirasto on myöntänyt kyläkirjojen painatuskustannuksiin 3000.00 4000.00 euroa ja avustus haetaan vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

56.

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN UUDISTAMINEN, 2.
VAIHE-OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 27.3.-26.4.2013
Pohjois-Pohjanmaan liiton virastoissa sekä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa.
1. vaiheessa selvitettiin mm. valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt ja tähän ryhmään Valtioneuvoston päätöksellä Pohjois-Iistä
kuuluvat Akolan tila ja Pohjanmaan Rantatie-Hiivalantie ja Kantolantie.
2. vaiheessa on selvityksen alla arvokkaat maisema-alueet ja Ympäristöministeriössä
on nyt meneillään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja
täydennysinventointi vuosina 2010-2014. Iijoen suualue myös Pohjois-Iin osalta on
kuulunut 156 Suomessa valtioneuvoston periaatepäätöksellä 1995 valtakunnallisesti
arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon. Arvokkaat maisema-alueet tulee
huomioida aluiden käytössä ja sisällyttää mm. maakuntakaavoihin.

57.

NIMIKYLTIT RISTEYSALUEIDEN KUKKALAATIKOIHIN
*Puh. kesk. 8.4. Hannu Kuha/Anita: Kesä 2013 risteysalueiden kukkalaatikot Koni,
Virkkula ja Kantola sekä yksi Kalaliike Kuhan pihaan, kyläyhdistys hoitaa kaikki
neljä istutusta kesän aikana ja Hannu maksaa hoidosta 2 laatikon kukat edelleen.
Kuhan kukkalaatikoihin ei tule nimikylttiä.
*Päätettiin tilata Oulun Mainoskeskus Oy:ltä 6 kpl nimikylttejä. Materiaali on
alumiinikomposiittia ja koko A4, kesto 5-vuotta. Painovalmis aineisto toimitetaan
meiltä ja kyltit kiinnitetään ruuvikiinnityksellä. Kylttitekstin kokoa tarkennetaan.
*Raimo ja Jussi huolehtivat, että laatikot ovat kunnossa istutushetkellä. Anita soittaa
Kallion kotipuutarhalle, etteivät täytä laatikoita mullalla ennenkuin niiden kunto on
tarkistettu.

4.
58.

HIASTINHAARAN KUNNOSTUSHANKE-LOPPURUOPPAUS JA
LOPPUYHTEENVETO
Puheenjohtaja Anita on tehnyt Hiastinhaaran kunnostuksesta loppuyhteenvedon mm.
rahoituksen osalta. Alustavan laskelman mukaan vuosina 2004-2013 hankkeen
kokonaisrahoitus on ollut71 910.52 €, josta Pohjois-Iin jakokunnan osuus on 30
226.66 euroa ja kyläläisten talkootyönarvo 29 306.00 euroa. Anita tarkistaa vielä
summat kirjanpidosta ( LIITE 5 ).

59.

PVO-VESIVOIMA OY/HIASTINHAARAN VESAKON RAIVAUS
TIELTÄ PUROTIELLE
-Puh.kesk. PVO Kerkelä/Anita: Yhtiö suorittaa kesän 2013 aikana
omien maa-alueidensa vesakon raivausta ja samassa yhteydessä he myös
poistavat risukot Hiastinhaarasta 4-tieltä Purotielle asti eli ns.
näkymäalueen. Ojanvarret ko.alueella ovat Pohjois-Iin jakokunnan
maata ja siihen PVO:lla on hyväksyntä.
-Kyläyhdistyksen on tarkasteltava 4-tien alapuolinen tarve risukon
raivaukselle kesällä 2013 ja kysyttävä tarjous työn teettämiseksi
PVO:n urakoitsijalla. Kerkelä ilmoittaa urakoitsijan valinnasta
kyläyhdistykselle.

60.

YHTEISKERÄYS YLIMÄÄRÄISILLE VAATTEILLE lauantaina
lauantaina 25.5.2013 klo 12.00 -14.00
-Päätetään keräyspäivä ja kellonaika ja muut käytännön järjestelyt
-Hurmiksen tilat koululla kysytään käyttöön !

61.

POHJOIS-IIN JAKOKUNNAN VAROJEN JAKO OSAKKAILLE
Pohjois-Iin jakokunta jakaa osakkailleen varoja kevään-syksyn 2013 aikana ja he
tarvitsevat korvausta vastaan henkilöitä, jotka kirjaavat osakkailta tilinumerot ylös ja
ottavat allekirjoituksen. Hallitus päätti toteuttaa Pohjois-Iin jakokunnan kanssa
yhteistyönä palkkiota vastaan kirjaamisen ja tapahtumapaikkana on kylätupa
Pohjois-Iin koululla. Samalla myymme kahveeta ja pullaa kävijöille. Varojen jaosta
Pohjois-Iin jakokunta laittaa lehteen ilmoituksen ja käytännönjärjestelyjä varten
Tolosen Risto ottaa meihin yhteyden heti, kun asiat ovat heidän puoleltaan selvät.

62.

MUUT ASIAT
*Kyläesite ja Kyläkortti arjen turvaksi työnalla
*Pohjois-Iin koulun piha-alueen vihersuunnitelma - suunnitelmapohja
edelleen koululla
*Kyläluuta-missähän luuraa - onko tietoo ???
*Kevätkokouksessa tuli ehdotus isännänviiristä, jossa on kyläyhdistyksemme
vaakuna. Printscorpio Oy Aitoosta valmistaa viirejä kahdella tavalla
silkkipainamalla ja digitaalisesti tulostamalla. Yleisimmät määrät liikkuvat
muutamasta kymmenestä satoihin ja koko on yleisimmin 400-500 cm välissä ja
keskihinta on 30-100 euron välillä. Asiaan palataan myöhemmin.
*Käynnistetään uudelleen kylätoimikunta Alarannalle- ilmoitus
Rantapohjassa 28.3.2013 ja 11.4.2013. Kylätoimikunta perustettiin ja
puheenjohtajaksi valittiin Mika Hast. Onnittelumme !
*Puheenjohtaja Anita tapasi Iin kunnanjohtaja Kehuksen 12.4.2013 ja
keskusteluasiana oli Hiastinhaaran luontopolun kunnostuhankkeen eteneminen ja
huonokountoisen lintutornin "kohtalo".

5.
Luontopolun kunnostushanke alkaa kustannuslaskennalla syksyllä, rahoitus haetaan
Jommalta ja Iin kunnan tekninen puoli tekee nyt keväällä päätöksen lintutornin
purkamisesta tai väliaikaisesta korjaamisesta.
* Pohjanlahden Rantatie-hanke/kyltitys on mm. Pohjois-Iin kohdalla osittain
virheellinen ja korjausta on pyydetty urakoitsijalta syksyllä 2012, mutta koska itse
hanke on jo loppunut, niin siirtokuluja ei voida enää velottaa sieltä, vaan odotetaan
mahdollista uutta hanketta, jonka kuluihin siirrot voidaan tehdä. Iin kunta maksoi
kylteistä 2500.00 euroa ja ko.summalla saatiin vain pienemmät opastetaulut, johtuen
mm. siitä, että Iin alueella merkkejä täytyi laittaa tavallista enemmän.
Kasitie ry, joka oli hallinnoija hankkeessa, on lopullinen vastuu, että kyltitys on
oikein.
* Kyläyhdistys on muutama vuosi sitten hankkinut mm. lentopallon peluuta varten
verkon ja palloja, joita kyläläiset voivat käyttää Pohjois-Iin koulun Areenalla.
Koululle rakennetaan uusi varastorakennus, jossa on mahdollisuus säilyttää
kyläyhdistyksen hankkimia pelivälineitä lukitussa tilassa. Etsitään Pohjois-Iin
Sanomissa peliporukan vetäjää ja avaimen haltijaa !
63.

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään Kylätuvalla maanantaina 20.5.2013 klo 17.00 alkaen.

64.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Anita Sievänen, puheenjohtaja/sihteeri
Pöytökirja tarkastettu ____/____ 2013

Aune Olkoniemi

Markku Veijola

Tiina Joensuu

