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Aika: 10.9.2012 klo: 18–20 

Paikka: Pohjois-Iin kylätupa 

Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Raimo Välikangas ja Juhani Miettunen sekä Pohjois-Iin 

koulun vararehtori Ismo Turpeinen 

Pöytäkirjantarkastajat: Raimo Välikangas ja Juhani Miettunen 

      

108. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Keskustelimme vararehtorin kanssa mahdollisista 

yhteistyömuodoista koulun ja kyläyhdistyksen sekä vanhempainyhdistyksen välillä. Esille tuli mm. 

koulun vihersuunnitelma ja pihaistutukset sekä kiinteiden roskisten laittaminen areenan molempiin 

päihin. Areenalta löytyy usein kalja ym. juomapulloja ja roskia. Lisäksi todettiin, että varaston 

palossa ei tuhoutunut kyläyhdistyksen omaisuutta merkittävästi. 

 

109. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

110. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2012 

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

111. TALOUS 

 Yhdistyksen tilin saldo tällä hetkellä 872, 91 euroa. 

 Maksettuja jäsenmaksuja /kannatusjäsenmaksuja saatu 525 €. 

 Hyväksytään maksetuiksi/maksettaviksi: mustekasetti tulostimeen 26.95 €, Pohjois- 

Pohjanmaan Kylät ry:n 2012 jäsenmaksu 50 € ja Kuusamon Kyläpäivien omavastuuosuudet 

630.00 € Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:lle (osallistujat maksaneet ne kyläyhdistyksen 

tilille)ja kahvakuulia 5 kpl naistenjumpalle 45,10 €. 

 Iin lähineuvostolta saatu loppurahoitus Konintien linja-autokatoksesta 512.55 € 

 

112. KUUSAMON KYLÄPÄIVÄT 22.–23.9.2012 

 Päiville lähtijöitä yht. 22 henkilöä Pohjois-Iistä ja Olhavasta 

 Bussikuljetuksen on järjestänyt KantriOulu-hanke ja kuuluu maksettuun omavastuuosuuteen 

30 €. 

 Anita on pyydetty julkilausumatyöryhmään (= edustus kaikista Vuoden Kylistä  Pohjois-

Pohjanmaalta 2000–2011) ja yhteisesti laadittu ja hyväksytty julkilausuma toimitetaan 

tiedotusvälineille kyläpäivien jälkeen 

 Anita tekee kyläpäiville pienen esitteen  kylästä, varsinainen esite on tarpeellinen ja 

suunnitellaan myöhemmin yhdessä. 

 

113. PÄÄTÖS MIESTEN PORINAPIIRIN PERUSTAMISESTA 

Päätettiin, ettei porinapiiriä tänä syksynä perusteta, koska osanottajia ei ollut tarpeeksi. Otetaan 

porinapiirin perustaminen myöhemmin esille uudestaan. 

 

114. KONINTIEN LINJA-AUTOKATOS 

Lakiasiaintoimisto Siro on antanut vastauksen koskien tehtyä sitoumusta Iin kunnan kanssa ja 

vastuuta vahinkotapauksissa. Asia varmistetaan vielä kertaalleen. 

 

115. ON POPLIIKKUA-VIIKKO IISSÄ 24.-29.9.2012 JA POHJOIS-IIN KOULULLA 

 Viikko sisältää monipuolisia liikuntaan liittyviä tapahtumia ja toimintoja nuorille, lapsille, 

työikäisille, lapsiperheille, ikääntyville ja erityisryhmille. 

 Pohjois-Iin koululla järjestetään KYLÄLIIKUTTAJAKOULUTUS ke 26.9.2012 klo 18- 
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21 a jatko ke 3.10.2012 klo 18–21, joka on tarkoitettu kaikille Iin kunnan alueen kylille ja 

niiden asukkaiden liikuttamisesta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus soveltuu 

kaikenikäisille ja on maksuton. Myöskään ei tarvitse ennakkoilmoittautua 

 Koulutuksesta laitetaan tiedotus ilmoitustaululle ja nettisivuille, lisäksi Eila tiedottaa myös 

jumpassa. 

 Ennen koulutusta myydään kahvia ja virvokkeita osallistujille. Anita kysyy Tuula Tiiroa 

leipomaan. 

              

116. UUSITTU KYLÄTUPA/ESIKOULU/1-LUOKKA 

 Anita ja opettaja Marja-Riitta Heikkilä ovat tavanneet ja keskustelleet yhteisistä 

pelisäännöistä Kylätuvalla. 

 Eskarissa on 4 oppilasta ja 1-luokalla 13 oppilasta 

 Kopiokone poistetaan ellei se toimi, yhteen kaappiin asennetaan lukko ja kylätuvalle 

tuodaan jääkaappipakastin suljetuista Hurmiksen tiloista ja mikro. 

 Kylätupa käytettävissä arkisin klo 15 jälkeen 

 Dokumenttikameran käyttöön on saatu käyttöohjeet 

 Kylävaakuna on kiinnitetty seinälle. 

 

117. PERINNEPIIRI KYLÄTUVALLA 18.9.2012 ALKAEN 

 Kansalaisopistolle tullut vain kolme ilmoittautumista, joten kurssi ei ala (7 

vähimmäismäärä). 

 Kyläkirjan tekoa ja aineiston keruuta jatketaan Pertti Huovisen johdolla, eikä siis 

Iin kansalaisopiston kurssina ja ensimmäinen kokoontuminen on keskiviikkona 

18.9.2012 klo 18.30 - 20.00 Kylätuvalla. 

 

118. NAISTEN JUMPPA ON KÄYNNISTYNYT 

Kävijöitä runsaasti, 15–20. 

 

119. TARVITSENKO HYGIENIAPASSIN  

 Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työssään käsittelee pakkaamattomia helposti 

pilaantuvia elintarvikkeita kuten esim. maito, kala ja liha 

 Esim. kahvilat, erilaiset kioskit, pikaruokalaravintolat, elintarvikemyymälät jne. ovat 

sellaisia työpaikkoja, joissa työntekijöillä pitää olla hygieniapassi 

 Osaamistestin (= 40 oikein/väärin väittämää) järjestää osaamistestaaja 

 Koulutuksen kalastajille tullee järjestämään Nouseva Rannikkoseutu ry:n hankeaktivaattori 

Risto Tolonen, johon myös hallituksen jäsenten, kyläläisten ja nuorten kesätyöläisten on 

mahdollisuus osallistua 

 Hallituksen jäsenistä Anitalla ja Hilkalla on hygieniapassi 

 

120. SYYSKOKOUS 17.10.2012 KLO 18 POHJOIS-IIN KOULULLA 

 Esityslista 

 Henkilövalinnat/erovuoroiset, erovuorossa Raimo, Markku, Leena ja Anita. Raimo, Leena ja 

Anita lupautuneet jatkamaan, jos valitaan, Markulta tiedustellaan vielä. 

 Pohjois-Iin kartta kyläsuunnitelmaa 2013–2018 varten, kunnan arkkitehti Kaija Muraja 

lupautunut tekemään. Kartta on esillä syyskokouksessa ja jätetään sen jälkeen koululle 

opiilaiden ideoita varten. 

 T-paitoja tarkasteltiin kokouksessa, R-Collectionin paidat hyviä. Päädyttiin pienehköön 

rinnassa olevaan logoon. Syyskokouksessa otetaan ennakkotilauksia.  
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 Pohjoisiiläisten kunnallisvaaliehdokkaat kutsutaan paikalle. 

 

 Esikoulu/1-luokka/kylätupa - avoimet ovet kokouksessa. 

 

121. POHJOIS-POHJANMAAN ALUEELLINEN MAASEUDUN KEHITTÄMIS- 

 STRATEGIA-LUONNOS 

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

122. POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT RY:N JÄSENKIRJE 28.8.2012 

Liitteenä. 

 

123. MUUT ASIAT 

 Anita esitteli kunnanjohtaja Kehukselle yhdistyksen suunnitelmia ja toimintaa 20.8. 

  Pohjois-Iin Sanomat 3/2012 – ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa. 

 Tuure Holopainen kiitteli yhdistystä onnitteluista. 

 Olhavan kehittämisyhdistys järjestää metallinkeräyskampanjan 14.–15.9.2012 Iissä 

 Suunnitellaan yhdessä koulun kanssa mahdollista tapahtumaa joulurauhan julistaminen 

Pohjois-Iihin. 

 Facebook -sivun teko aloitetaan myöhemmin, keskustellaan seuraavassa kokouksessa. 

 Juhani ja Raimo hakevat kukkalaatikot (4 kpl) ja vievät ne Kallion puutarhalle 

talvisäilytykseen. 

 Pohditaan auringonkukkapellon istuttamista ensi kesänä. 

              

124. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava hallituksen kokous pidetään 4.10. klo 18 kylätuvalla. 

 

125. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00. 

 

 

 

 

 

Anita Sievänen, puheenjohtaja  Leena Tiiro, sihteeri 

 

Pöytäkirja tarkastettu ___/___.2012 

 

 

 

 

Raimo Välikangas    Juhani Miettunen 

  

  


