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LÄSNÄOLIJAT: nimilistan mukaisesti

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Meeri Simoska toivotti kaikki syyskokousosallistujat tervetulleiksi Häkkilän 
Wanhalle Tuvalle ja kiitokset Taina Häkkilälle maukkaista tortuista, joita meille tarjottiin.

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA JA TARVITTAESSA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA

Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Meeri Simoska, 
sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Anita Sievänen ja pöytäkirjantarkastajiksi Leena Tiiro ja 
Tuula Tiiro, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ilmoitus syyskokouksesta on julkaistu Pohjois-Iin Sanomissa viikolla 44 sekä  Pohjois-Iin 
kyläyhdistyksen nettisivuilla 9.10.2010 alkaen www.pohjoisiinkylayhdistys.fi.

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin syyskokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksella 
kohta 10: KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT TAI MUUT 

    ESILLETULEVAT ASIAT

5. VAHVISTETAAN  TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2011,  TULO-  JA  
MENOARVIO  2011  SEKÄ  KANNATUSMAKSUN  SUURUUS  SEURAAVALLLE  
KALENTERIVUODELLE

Vahvistettiin  puheenjohtaja  Meeri  Simoskan  esittämä  kyläyhdistyksen  lyhyentähtäimen  
suunnitelma eli LT-SUUNNITELMA 2010-2012 ( LIITE 1), vahvistettiin rahastonhoitaja  
Anita Sieväsen esittämä tulo- ja menoarvio vuodelle 2011 (LIITE 2) ja kannatusmaksun 
suuruus 10 euroa per talous ja 50 euroa yrityksiltä vuonna 2011.

6. VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA MUUT JÄSENET 
EROVUOROISTEN TILALLE

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n puheenjohtajana jatkaa yksimielisesti Meeri Simoska 
vuodelle 2011-2012.
(§ 6 Hallitus: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu

http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/
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 vuosikouksen/syyskokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat 
puheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä)
Raimo Välikangas, Taina Häkkilä ja Timo Kaisto jatkavat kauden 2010-2011. 
Erovuoroisista hallituksen jäsenistä jatkaa Merja Veijola 2011-2012 ja Anita Sieväsen 
tilalle kaudelle 2011-2012 valittiin Leena Tiiro.

                                                                                      
7. VALITAAN KAKSI TILINTARKASTAJAA JA KAKSI VARATILINTARKASTAJAA 

Kalle Tiiro ja Tuula Tiiro jatkavat edelleen yhdistyksen tilintarkastajina ja varalla ovat 
Jukka Tiiro ja Eine Holopainen.
HUOM! Yhdistyslaki on muuttunut 1.9.2010 alkaen niin, että tilintarkastajalla 
tarkoitetaan lainsäädännössä nyttemmin vain ns. ammattitilintarkastajaa eli HTM- ja 
KHT-tilintarkastajaa. Ns. maallikkotilintarkastajia ei enää ole, mutta niiden sijaan on nyt 
valittava toiminnantarkastaja. Yhdistysten ei tarvitse tehdä sääntömuutosta vaikka 
toiminnantarkastaja korvaa tilintarkastajat. Yhdistyslakimuutos on näin ollen 
huomioitava kyläyhdistyksen seuraavassa syyskokouksessa 2012. 

8. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN 
PALKKIOISTA

Puheenjohtajalle maksetaan kulukorvauksena 100 euroa ja sihteerille 60 euroa vuonna 
2011. Muille hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille ei makseta erillistä korvausta.

9. VALITAAN EDUSTAJA/EDUSTAJAT MUIHIN JÄRJESTÖIHIN

Kyläyhdistyksen hallitus päättää tarvittaessa, mutta pääsääntöisesti kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja ja/tai sihteeri edustavat kyläyhdistystä muissa järjestöissä.

10. KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT TAI MUUT
ESILLETULEVAT ASIAT

Marja-Liisa Halonen ja Oiva Välikangas sekä 228 muuta allekirjoittanutta ovat 
lähettäneet kunnalle kirjeen, jossa esitetään, että Virkkulan liittymässä oleva viitta Pohjois-Ii 
poistetaan ja Pohjois-Iin kylää osoittava paikannimikilpi asetetaan siltojen pohjoispuolelle, 
koska kylä alkaa siitä ja on valtatie 4 molemmin puolin. Nykyistä opastusta pidetään 
virheellisenä ja harhaanjohtavana.
Pohjois-Iin kyläyhdistys on aikaisemmin tehnyt esityksen paikannimikilpien asettamiseksi 
valtatien varteen kylän etelä- ja pohjoispuolelle, mutta tienpitäjä ei tuolloin ole pitänyt 
esitystä hyvänä ratkaisuna, koska kylän maankäyttö on keskittynyt sivuteiden varsille.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.11.2010 § 75 päättänyt esittää lausuntonaan 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, että paikannimikilpi Pohjois-Ii asetetaan valtatien 
varteen etelästä siltojen pohjoispuolelle ja pohjoisesta ennen asutuksen alkamista, ja 
Virkkulantien liittymässä oleva viitta korvataan jollakin muulla viitalla.

Iin, Haukiputaan ja Yli-Iin kunnat ovat yhteistyönä ELY-keskuksen kanssa laatineet 
liikenneturvallisuussuunnitelman yhteisenä prosessina. Työn tuloksena laaditut
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 kuntakohtaiset suunnitteluraportit sisältävät sekä liikenneympäristön parannussuunnitelmat 

että liikennekasvatustyön kehittämissuunnitelmat. Iin kuntaan on esitetty liikenneympäristön 
parantamistoimenpiteitä yhteensä 56 kohteeseen ja ne on vaiheistettu kolmeen ohjeelliseen 
kiireellisyysluokkaan neljän vuoden jaksossa. Lisäksi on esitetty pieniä pikaisesti 
toteutettavia kohteita. Toteuttajatahot ovat ELY-keskus ja Iin kunta ja kustannusarvio on 
noin 3.8 miljoonaa.
Iin kunnanhallitus on hyväksynyt liikenneturvallisuussuunnitelman ja Leena Tiiro toi 
hallituksen terveiset kyläyhdistyksen syyskokoukseen Pohjois-Iin toimenpiteiden osalta.
Puheenjohtaja Meeri Simoska on tehnyt 28.10.2010 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle
aloitteen kevyenliikenteen suunnittelun käynnistämiseksi  heti Valtatie 4, Virkkulan-Ratasilta
mt 8511 välille. Ko. väylä oli luokiteltu turvallisuussuunnitelmassa luokkaan 1/2011-2013
( LIITE 3 ja 4 ). 

Oulunkaaren Kuntayhtymässä on suunnitteilla EU-rahoitteista hanketta, jossa rakennetaan 
Oulunkaaren kuntiin Iihin, Pudasjärvelle, Utajärvelle, Vaalaan ja Simoon 
monipalvelupisteitä, jossa kuntalaiset voivat hoitaa erilaisia kunnallisia asiointeja samasta
pisteestä.
 Mm.sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstö ja toimistot ovat usein hajallaan taajamissa ja 
jopa eri kunnassa. ja mm. hakemuskaavakkeiden täytössä tarvitaan usein henkilökohtaista 
apua.
Suunnitellut monipalvelupisteet tietokoneineen ja videopuhelimineen voisivat sijaita 
juuri kylätaloilla ja Pohjois-Iin Kylätupa sopisi hankkeen vetäjän Outi Kansteen mukaan 
pilottikohteeksi erinomaisesti. Kylätuvalla on nyt nettiyhtyes, mutta ei tietokonetta.
Lopullinen rahoituspäätös selviää vuoden loppuun mennessä ja sen jälkeen alkavat laitteiden 
ja ohjelmistojen hankinta ( LIITE 5).

Pohjois-Iin koulun kunnostamiseen on vuoden 2010 investointiosassa varattu 30 000 euron 
määräraha. Vanhoista rakennuksista isompaa on kunnostettu ulkomaalauksella ja 
pienemmän rakennuksen ikkunat ovat huonokuntoiset ja uusimisen tarpeessa. 
Kunnostusmäärärahasta on käyttämättä noin 15 000 euroa, joilla uusitaan ikkunat tarjousten 
perusteella.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta on anottu suunnittelulupaa ns. Konintien risteyksen 
Oulun puoleiselle linja-autopysäkille pysäkkikatoksen tekoa varten. Arkkitehtitoimisto 
Insira/Pauli Häyrynen on lupautunut piirtämään tarvittavat piirustukset ja Jouni Mähönen 
luovuttaa katokseen tarvittavan puutavaran. Kyläyhdistys hoitaa muut kulut, joita aiheutuu 
mm. katoksen rakentamisesta ja kunnossapidosta jatkossa.
Nyt on erittäin tärkeää saada talkooporukka kokoon nimenomaan Konintieltä ja Taina 
Häkkilä lupautuikin ottamaan asiasta yhteyden  Tuomo Häyryseen.

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on perustettu 7.5.1987.
Puheenjohtaja Meeri ehdotti, että vuonna 2012 julkaistaisiin Pohjois-Iin Sanomien 25-
juhlajulkaisu, johon anottaisiin mm. Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan
rahastolta apurahaa.
Ehdotus jätettiin selviteltäväksi.

Tehdään anomus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle/Ympäristökeskukselle 
kaislanniittokoneen saamiseksi kesälle 2011 Hiastinhaaraan. Yrjö Tuomisella on kopio 
aikaisemmasta anomuksesta, joka näin ollen uudistetaan.
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11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja Meeri Simoska päätti syyskokouksemme klo 20.40.

* Kiitos Reetta ja Roosa Häkkilälle musiikkiesityksestä !

Syyskokouksen vakuudeksi

Meeri Simoska Anita Sievänen
puheenjohtaja sihteeri puh. 0400 461 880

                                            

Leena Tiiro Tuula Tiiro
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET : 5 kpl ja osallistujalista


