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Aika: 23.2.2012 klo 17.30-21.10
Paikka: Kylätupa
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Raimo Välikangas, Hilkka Kynkäänniemi ja Juhani
Miettunen, sekä Iin kansalaisopiston suunnittelijaopettaja Heidi Simppala ja resurssijohtaja
Erkki Taskila
16.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti vieraat tervetulleiksi. Käytiin läpi kyläkirjan
suunnittelua ja tekoa sekä aiheen ympärille rakennettavaa kansalaisopiston kurssia Heidi
Simppalan ja Erkki Taskilan kanssa, jonka jälkeen vieraat poistuivat.

17.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja puhevaltaiseksi.

18.

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 12.1.2012 (1/2012)
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin silloin annetut tehtävät suoritetuiksi.

19.

20.

TALOUS
•

Tilin saldo 23.2.2012: 1757,80 €.

•

Hyväksytään seuraavat laskut maksetuiksi:
14.2.2012 digisanelin Leena Tiirolle 99 €/kyläyhdistys
27.2..2012 Rantapohjan historiankeruupäivien ilmoituslasku 85,12 €

•

Jäsenmaksuja maksettu 23.2.2012: 170 €

•

Iin lähineuvostolle toimitettu 6.2.2012 hakemus kyläyhdistyksen 25-vuotisjuhlajulkaisua
varten 1670, 30 € (kustannusarvio 3340,60 €, lähineuvosto avustaa 50 %).
PVO-VESIVOIMA OY/POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY:N EHDOTUKSET
TOIMENPITEIKSI VUOSILLE 2012–2013
Toimitettu kirjelmä ympäristönhoitomestari Juha Kerkelälle Hiivalan uimarannan
kunnostamiseksi kesällä 2012 ja pajukon raivaamiseksi Hiastinhaaran molemmin puolin
kesällä 2013. Huomiota kiinnitettävä erityisesti loppusiivouksen järjestämiseen ja
hoitamiseen.

21.

KYLÄKYSELYSTÄ KYLÄSUUNNITELMAAN 2012–2017
Anita on yhteydessä Jomma ry:n hankeaktivaattori Ritva Sauvolaan ja sopii mahdollisia
tapaamispäiviä kyselyn laatimista varten. Kysely jaetaan alueen talouksiin ja julkaistaan
myös nettisivulla. Tarkka ajankohta sovitaan myöhemmin.
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KYLÄPERINTEEN ENSIMMÄISET KERUUPÄIVÄT 18.–19.2.2012 KLO 12–16
KYLÄTUVALLA
Ilmoitukset tapahtumasta olivat Rantapohjassa 16.2. ja Iin Hyvät Tuulet -julkaisussa 14.2.
sekä kyläyhdistyksen että kunnan nettisivuilla. Paikalla kävi muutama ihminen kertomassa
historiasta ja tuomassa valokuvia. Ismo ja Ritva Piri olivat paikalla tallentamassa
kuvat ja tekemässä juttua. Tilaisuus poiki uusia nimiä ja muistelutapaamisen.

23.

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY:N 25-VUOTISJUHLAJULKAISU
Ismo ja Ritva piri tekevät julkaisusta mediakortin, joka helpottaa mainosten
hankkimista. Aineiston deadline on 10.4.2012. Lehti painetaan Kalevaprintissä 23.4.2012 ja
se on jakelussa 25.–26.4.2012. Hyväksyttiin juttulista.

24.

POHJOIS-IIN KYLÄKIRJAN TEKO
Iin kansalaisopisto järjestää yleisen kurssin, joka on avoin kaikille halukkaille. Kurssilla
muistellaan ja kerätään juttuja ja käydään kyläkirjan tekemistä läpi. Tarkoitus on saada apua
kirjan tekoon ja antaa kaikille halukkaille mahdollisuus osallistua. Sivumäärä, kirjapainojen
tarjoukset, arvonlisäverovellisuuden selvittäminen jne. eivät ole vielä ajankohtaisia. Suomen
Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston sihteeri Tuula Pellikka on ilmoittanut, että
meidän kannattaa tehdä hakemus ja apurahojen hakemusaika on vuosittain 10.1.–10.2.
Hakemus tehdään, kun se tulee ajankohtaiseksi.

25.

KYLÄVAAKUNA
Pohjois-Iin koulun oppilaat suunnittelevat vaakunaa parhaillaan ja voittaja julkistetaan
7.5.2012 ja paras/parhaat palkitaan myöhemmin päätettävällä rahasummalla. Kaikki
oikeudet vaakunan käyttöön, muokkaamiseen ja niiden yhdistelyyn siirtyvät
kyläyhdistykselle. Vaakunoita ei palauteta vaan ne jäävät kyläyhdistykselle. Vaakunan tulee
toimia myös mustavalkoisena, koska se on samalla yhdistyksen logo. Vaakunoita teetetään
kaksi, yksi koululle ja yksi kylätuvalle. Tässä vaiheessa vaakunaa ei rekisteröidä virallisesti,
vaan se tehdään tarpeen vaatiessa myöhemmin.

26.

POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT RY/KUNTAPÄÄTTÄJÄT/KYLÄTAPAAMINEN
TORSTAINA 26.4.2012 KLO 12 ALKAEN MUSEOKAHVILA HUILINKI
Kaikki hallituksen jäsenet ovat tervetulleita kylätapaamiseen klo 13-14 ! Samoin kuin kaikki
muutkin kunnan alueella toimivat kyläyhdistysten jäsenet.

27.

KEVÄTKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA
Sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä tammi-toukokuussa. Päätettiin pitää kokous
28.3.2012 klo 18 alkaen Pohjois-Iin koululla.
Tilinpäätös on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta
ja hänen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Sihteeri
laatii toimintakertomuksen 2011. Ilmoitus kokouksesta laitetaan Rantapohjaan ja omille ja
kunnan nettisivuille.
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Yhdistykselle on tarjottu mahdollisuutta pitää Nahkiskioskia Kuhan Majakassa 15.9.2012 30.10.2012, mihin kevätkokouksen on otettava kantaa. Päätettiin pyytää Arvo Virkkula
johtamaan puhetta kevätkokoukseen, koska hallitus on joka tapauksessa jäävi antamaan
itselleen tili- ja vastuuvapautta.
28.

25-VUOTISJUHLAT 7.5.2012 klo 18–20, onnittelujen vastaanotto klo 17–18
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat ilmoittaneet tulostaan
juhlille. Taina Häkkilä on antanut tarjouksen keskityksestä, yritetään saada tarvikkeet
lahjoituksena. Maria-Liisa Halonen valmistaa sahdin. Ohjelmaa suunnitellaan yhdessä
koulun kanssa, halutaan muutama oppilaiden musiikkiesitys. Juhliin kutsuttavista
henkilöistä, yhdistyksistä ja yrityksistä päätetään myöhemmin. Juhlissa myydään
arpoja, voitot arvottu etukäteen ja voiton saa heti paikanpäällä.
Juhlat järjestetään ulkona, kunnalta saadaan kolme isoa telttakatosta, pöydät ja penkit ja
sivusta aukeava rekan "nuppi" hankitaan esiintymislavaksi. Arvioitu vierasmäärä n. 300
henkeä.

29.

25-VUOTISJUHLISSA JAETTAVAT VIIRIT JA ANSIOMERKIT
Juhlissa jaetaan kylätoiminnan viirejä tärkeimmille yhteistyötahoille ja pronssisia
kylätoiminnan ansiomerkkejä pitkään toiminnassa mukana olleille.

30.

POHJOIS-IIN SANOMAT 2/2012
Pohjois-Iin Sanomat 2/2012 julkaisu siirtyy myöhempään ajankohtaan, koska 25.-26.4.2012
ilmestyy kyläyhdistyksemme juhlajulkaisu ja kevätkokouksesta ilmoitetaan Rantapohjassa
tiistaina 20.2.2012.

31.

HIASTINHAARAN RUOPPAUKSEN LOPPUUNSAATTAMINEN
Kyläyhdistys on kirjelmöinyt Pohjois-Iin jakokunnalle, rahoituksen (2250 €) saamiseksi
veneväylän kunnossapitoon ja Hiastinhaaran ruoppauksen loppuunsaattamiseksi. POPELY
on antanut lausunnon hankkeesta/POPELY/35/07.00/2012.

32.

HIASTINHAARAN LUONTOPOLUN KUNNOSTUSHANKKEEN NYKYTILANNE
Hiastinhaaran luontopolusta pidetään keväällä katselmus Iilaakso Oy:n kanssa, jolloin
sovitaan myös sen kunnostuksesta.

33.

ESITYS NOPEUSRAJOITUKSESTA KANTOLANTIELLE
Iin kunta on tehnyt esityksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, että mt 18772
Kantolantielle asetetaan pysyvä nopeusrajoitus 60 km/h noin 3 kilometrin matkalle
Kemiläisestä Laitakarin tienhaaran. Nykyisin alueella on 80 km/h.

34.

MUUT ASIAT
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•

Toimittaja Risto Degerman kävi 8.2.2012 haastattelemassa puheenjohtaja Anitaa SuurOulun kuntaliitoksesta Oulu Radio Yleen ja kaunis kylänraittimme Kantolantieltä pääsi
näkyville TV2:n Pohjois-Pohjanmaan Alueuutisissa ja saman päivän TV2:n klo 18 ja klo 19
Uutisissa.

•

Rantapohjan tekstiviestiin 9.2.2012 on lähetetty vastine Pokinväylää koskien.

•

Kylätuvan vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

•

Pentti Häyrynen on ottanut yhteyttä koskien Koppelintien aurausta. Todettiin, ettei
kyläyhdistys voi lähteä auraamaan teitä tai rahoittamaan teiden aurausta

•

Kantolanlahdelta on Reijo Backman luvannut aukaista yhteysladun Iijoelle, mikäli se on
konevoimin mahdollista, tällä hetkellä jää tilanne näyttää heikolta.

•

Yhdistyksen kotisivuilla on niiden aukaisusta lähtien ollut 23.2.2012 saakka 21 200 käyntiä,
vilkkain yksittäinen päivä on ollut 15.2.2012. Yhdistyksen sivut linkitetään mahdollisesti
Facebookiin, kunhan asiaan on ehditty perehtyä. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuvat
Jomma ry:n järjestämään sosiaalisen median koulutukseen huhtikuussa.

•

Vuoden 2012 Kyläpäivät pidetään Kuusamossa 21.–22.9.2012. Sinne on mahdollisuus
lähteä hallituksen jäsenillä tai muilla yhdistyksen valitsemilla edustajilla.

•

Anita Sievänen on valittu Maaseudun Sivistysliiton hallinnoiman Uutispuuromaaseutuhankkeen ohjausryhmän jäseneksi. Hanke jatkaa mielenkiintoisten maaseudun
ilmiöiden, ihmisten, yritysten ja erilaisten mahdollisuuksien esille tuomista PohjoisPohjanmaalla. Jatkohanke sai rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukselta vuosille
2012–2014. Anita Sievänen jatkaa myös Maaseudun Sivistysliiton hallinnoimassa Syökkö
nää lähiruokaa -hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana kaudella 2011-2013.
SEURAAVA KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous pidetään sovitusti 22.3. klo 18 alkaen kylätuvalla.

36.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10.

Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu Iissä ___/___.2012.

Hilkka Kynkäänniemi

Juhani Miettunen
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