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Aika: 12.1.2012 KLO 18.00–21.00 

Paikka: Kylätupa 

Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Raimo Välikangas, Hilkka Kynkäänniemi, ja Juhani 

Miettunen, sekä Juha Kerkelä PVO-Vesivoima Oy ja Ritva ja Ismo Piri 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti vieraat tervetulleeksi. 

 

2. TODETAAN LAILLISUUS JA PÄÄTOSVALTAISUUS 

 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Hilkka Kynkäänniemi ja Juhani Miettunen. Sihteerinä 

toimii kaikissa kokouksissa yhdistyksen sihteeri. 

 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 24.11.2011 

 

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin siinä asetetut tehtävät 

suoritetuiksi. 

 

5. TALOUS 

 

Yhdistyksen tilillä on 1679, 30 €. Nordean tili on lakkautettu ja sieltä on siirretty 107,65 

€ yhdistyksen Osuuspankin tilille. 

 

Seuraavat laskut ajalta 24.11.2011 - 12.1.2012 hyväksytään maksetuksi: 

24.11.2011 puheenjohtajan vuosipalkkio Meeri Simoskalle 100 e 

24.11.2011 sihteerin vuosipalkkio Leena Tiirolle 60 e 

27.11.2011 P-P kylät ry jäsenmaksu 50 e 

27.11.2011 Nimenkirjoittajien muutosilmoitus PRH:lle 20 e 

2.12.2011 Vuosikokousilmoitus Rantapohjassa 73,31 e 

9.12.2011 Toimistotarvikkeet Anita Sieväselle 25,40 e 

26.12.2011 Joulukukat sekä kesän 2011 kesäkukat (160 €) Kallion 

kotipuutarhalle 310 e 

9.1.2012 Soili Kaiston addressi Leena Tiirolle 13 e 

9.1.2012 Talouspaperisäkki Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistykselle 7 e 

9.1.2012 Kahvi- ja siivoustarvikkeet kylätuvalle Anita Sieväselle 59,03 e 

 

Jäsenmaksuja 2011 on maksettu 350 €. 

 

6. YHTEISTYÖ VUONNA 2012 PVO-VESIVOIMA OY/POHJOIS-IIN 

KYLÄYHDISTYS RY 

 

Juha Kerkelä kertoi yhdistykselle Pohjolan Voiman tekevän vesakon raivausta alueella 

kesällä 2013 ja kehotti yhdistystä esittämään toiveitaan Hiastinhaaran rantojen 

raivauksesta kesään mennessä. 
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Hiivalan uimarannan kunnostuksesta ja Hiastinhaaran rantojen raivauksesta kyläyhdistys 

tekee kirjallisen esityksen toukokuuhun -12 mennessä. Uimarannan kunnostus on saattaa 

olla mahdollista jo tulevana kesänä. 

 

Siltahanke purotieltä Hiivalantielle päätettiin yksimielisesti jättää toteuttamatta. 

 

Suurempaan hankkeeseen, jossa Hiastinhaaran virtausta Akolanlahdesta pyrittäisiin 

parantamaan ja kasvattamaan Pohjolan Voima saattaa olla kiinnostunut lähtemään 

mukaan rahoittajana, mikäli myös valtio ja kunta lähtevät hankkeeseen mukaan. 

 

7. POHJOIS-IIN SANOMIEN JUHLANUMERO HUHTIKUUSSA 2012 

 

Ismo ja Ritva Piri ovat antaneet yhdistykselle tarjouksen 25-vuotis juhlanumeron 

toimittamisesta. Hallitus päätti hyväksyä annetun tarjouksen. Tarjous sisältää painon, 

jakelun, taiton, ilmoitusmyynnin, jutut ja valokuvat. (Tarjous liitteenä.) 

Aineiston viimeinen jättöpäivä on 13.4. ja jakelu koko kunnan alueelle 25.–26.4. 

 

Iin lähineuvostolta haetaan avustus paino- ja jakelukuluihin. Pohjois-Iin koulun oppilaat 

kirjoittavat aineita aiheesta "meidän kylä", joista muutama valitaan lehteen. Mm. Pertti 

Huoviselta ja Olli Tiirolta on pyydetty kirjoituksia kylän historiasta lehteen. 18.–

19.2.2012 klo 12–16 pidetään kylätuvalla perinteen ja tarinoiden keruupäivät. 

 

8. KOKO KYLÄN 25-VUOTISJUHLAT / maanantai 7.5.2012 
 

Juhla pidetään maanantaina 7.5.2012 Pohjois-Iin koululla klo 18 alkaen. Juhlissa on 

ruoka- ja kahvitarjoilu. Juhlassa julkistetaan koulun oppilaiden suunnittelema 

kylävaakuna. Ohjelmaa suunnitellaan lähempänä juhlaa, tilaisuuteen on tarkoitus tulla 

oppilaiden musiikkiesityksiä, tarinaa kylän historiasta ja muutama puhe. 

 

9. POHJOIS-IIN SANOMAT 1/2012 
 

Vuoden ensimmäinen tiedotuslehti pyritään saamaan jakoon vielä tammikuun aikana. 

Koko on entiseen tapaa A5 ja kopiomäärä 270. Hallituksen jäsenet jakavat lehden, 

kopiointia kysytään kunnasta. Lehteen tulee hallituksen yhteiskuva, tietoa historian 

keruusta, jäsenmaksuilmoitus, ennakkotietoa juhlanumerosta ja juhlista, puheenjohtajan 

palsta jne. lehteen tulee myös tieto tulevasta kyläkyselystä, joka laitetaan yhdistyksen 

nettisivulle ja jaetaan postilaatikoihin. Ilmestymisajankohdat: 1/2012, kyläkysely 3/2012 

ja juhlanumero 4/2012. 

 

10. KYLÄKIRJAN TEKEMINEN 30-VUOTISJUHLIIN V. 2017 
 

Kyläkirjan tekoa aloitellaan hiljakseen samalla, kun juhlanumeroon kerätään historiaa. 

Suomen Kulttuurirahasto/Pohjois-Pohjanmaan rahasto myöntää apurahoja 

kotiseututyöhön:  perinteen tallennus ja mm. yhdistyksen historiikit katsotaan 

kotiseututyöksi. Selvitetään myös mahdollisuutta yhteistyöhön Ii-instituutin kanssa. 

 

11. OIKAISUKIRJE 12.12.2011 KUNNAN HALLITUKSELLE/POKINVÄYLÄN 

RUOPPAUS 

 

Kunnanhallitukselle on toimitettu kirjelmä siitä, ettei kyläyhdistys ole osallisena, eikä  
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myöskään vastuullisena tahona Pokinväylän ruoppauksessa. Päätökset eivät ole tulleet 

yhdistykselle tiedoksi, eivätkä ruoppaukseen myönnetyt avustukset ole kiertäneet 

yhdistyksen kautta. 

 

 

12. RANTATIE-HANKE JA HIASTINHAARAN LUONTOPOLUN 

 KUNNOSTUSHANKE 

 

Luontopolun kunnostushanke etenee hyvin hiljakseen, koska kuntaa tarvitaan hankkeen 

rahoituksen hakijaksi, jotta siihen saadaan 100 %:nen rahoitus Jommalta. Toinen 

mahdollisuus on, että Iin kunta yksin osallistuu kustannuksiin. 

 

13. MUUT ASIAT 
 

 Sääntömääräinen kevätkokouspäivämäärä päätetään seuraavassa kokouksessa. 

 Kuhan Majakan Vuoden Kylä-kyltin sopimusta on jatkettu toistaiseksi voimassa 

olevalla sopimuksella. Tästä ei koidu yhdistykselle kuluja.  

 Hannu Kuha on tarjonnut kyläyhdistykselle nahkiaiskioskin pitoa Kuhan 

majakassa 15.9.2012 alkaen. Asia jätettiin kevätkokouksen päätettäväksi. 

 Kunta on luovuttanut Kylätuvan yhdistyksen käyttöön 2003 vähintään 

kymmeneksi vuodeksi vastikkeetta. Sopimus halutaan uusia, jotta varmuus 

kylätuvan käyttömahdollisuudesta säilyy ja tilaa voidaan kunnostaa paremmin 

käyttötarkoitustaan vastaavaksi. 

 Naapuriapurinki- opas kyläauttajille on linkitetty yhdistyksen nettisivuille. 

 PRH on vahvistanut yhdistyksen nimenkirjoittajien muutoksen. 

 Selvitetään mahdollisuutta saada kunta tekemään latu maaliskuulle 

Kantolanlahdelle. Pj Anita on yhteydessä Ii-instituuttiin asiassa. 

 

14. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 

 

Seuraava kokous pidetään torstaina 23.2.2012 klo 18 alkaen kylätuvalla. 

 

   

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.00. 

 

 

 

 

 

Anita Sievänen, puheenjohtaja   Leena Tiiro, sihteeri 

 

 

 Pöytäkirja tarkastettu ___/___2012. 

 

 

 

 

 

Hilkka Kynkäänniemi    Juhani Miettunen 


