
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY MUISTIO
HALLITUKSEN TYÖKOKOUS  23.8.2017 klo 17.00 – 19.15
LÄSNÄ: Anita Sievänen, Jukka Sassi,  Aune Olkoniemi, Auvo Anisimaa, Leena Tiiro, Anu Käyrä 
ja Markku Veijola

1. KYLÄHISTORIAsta saatu Rannikon Laatupainosta vielä 5 lisäkirjaa, joista jo kaksi myyty
yht. 60.00€
- Lisätilauksia on tullut 102 kpl, tarvitaan vielä väh. 120 kpl, jotta selvitään Kopioniinin 
laskusta

2. TILIN SALDO= 939.12€ ( tullut mm.yksi jäsenmaksu ja yksi jumppamaksu)
Maksettavat: Luoto-Olohuoneen lasku 200.00€ ja Rantapohjan lasku n. 100.00€

3. INNOVAATIOPÄIVÄT PIKKUSYÖTTEELLÄ 15.-16.9.2017
Palveluportaat-hanke järjestää innovaatiopäivät, jossa case-kohteiden osallistujat vaihtavat 
kokemuksia palvelutuotannon edistymisestä ja kuulaan mm. Pudasjärven kaupungin 
osallistuvasta budjetoinnista.
Kyläyhdistyksestämme osallistuvat Anita ja Jouni.

4. ARJEN TURVAA II- osallistu ja vaikuta ja osallistu näin tulevaisuuden kunnan 
muotoutumiseen. Vastaukset pyydetään 6.9. mennessä, Anita vastaa.

5. KANSAINVÄLINEN EU HANKE VALORA, jolla tähdätään ruokahävikin 
pienentämiseen
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on lupautunut yhdeksi demokohteeksi tässä Iin kunnan 
hankkeessa, jossa rahoitus haetaan suoraan Brysselistä EU:n Horisontti2020-
rahoitusohjelmasta. VALORA-projektin hakemuksen jättöpäivä on 7.9.2017 ja 
hakemuksen arviointiprosessi kestää noin 3 kk ja jos Iin kunta saa rahoituksen, 
sopimusneuvottelut komission kanssa kestävät vielä kuukausia. Projektin alkamisajankohta 
voinee olla joskus keväällä/kesällä 2018.

6. MELUAITA 4-TIEN VARTEEN HIIVALANTIESTÄ HIIVALANTIEHEN JA 
KONINTIESTÄ HIETALANTIEHEN
4-tien varrella asuva kyläläinen (Kanniala, Karhunsaarentie 80) on tehnyt aloitteen Ely:n 
liikenteen asikaspalveluun Tampereelle koskien 4-tien liikenteestä johtuvaa kovaa melua ja 
siihen rakennettavaa meluvallia tai meluaitaa.
15.8.2017 saapuneella spostilla Ely-keskus pahoittelee vuosikymmenien saatossa kasvanutta
liikennemäärää ja toteaa, että meluesteiden rakentaminen on kallista ja tämänhetkiset 
tienpidon rahat on suunnattu jo olemassaolevien tierakenteiden kunnossapitoon mm. siltojen
korjaamiseen ja teiden päällystämiseen.
Iin kunnasta on näytetty osittain vihreää valoa melusuojaukselle, mikäli Ely saadaan 
kustannuksiin mukaan.
Asia vaatii vielä lisäselvityksiä ja otamme meluaidan kyläyhdistyksen syyskokouksen 
esityslistalle.

7. VAIHTOTORI 26.8.2017 KLO 10.00-14.00 POHJOIS-IIN KOULULLA
Käytiin läpi käytännön järjestelyt, ilmoitusasiat ja hallitus kokoontuu lauantaina klo 09.00 
koululle järjestelyhommiin.
www.kaleva.fi/tapahtumat – on rekisteröidytty ja saatu käyttäjätunnus ja salasana.

8. SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 18.9.2017 klo 17.30.

9. TYÖKOKOUS päättyi klo 19.15

Muistion kirjasi
Anita Sievänen

http://Www.kaleva.fi/tapahtumat

