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Vuoden ensimmäinen tiedote sisältää: 
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen tilinpäätös 2010 
Kannatusmaksut vuodelle 2011 
Hiastinhaaran vesikasvuston niittotalkoot 21. - 22.7.2011 
Kantolantien risteyksen pysäkkikatoksen talkoot 
Sääntömääräisen kevätkokous sunnuntaina 3.7.2011 klo 15.00  
Kyläyhdistyksen 25-vuotisjuhla tulossa ensi vuonna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen vuosina 2008–2009 saamat palkintovarat ja huomionosoitukset on lähes 
käytetty vuoden 2011 loppuun mennessä. Jotta kyläyhdistyksen aktiivinen hankkeiden eteenpäin 
vieminen, asioihin vaikuttaminen sekä toiminnan ylläpitäminen on mahdollista, rahaston 
kartuttaminen on tärkeää. Kyläyhdistyksen kannatusjäsenmaksun suuruus on 10 €/talous ja 
 50 €/yritys. Kyläyhdistyksen tilit: Iin OP 535002-410467 tai Iin Nordea 110830-110125.  

Kiitos kannatuksestanne! 
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Yhdistyksen tilinpäätös 2010: 
 
Pohjois-Iin Kyläyhdistyksen tilille on kertynyt kannatusmaksuja vuonna 2010 yhteensä 440 euroa 
(talouksia on kylällä noin 450) Kyläyhdistys on vuonna 2010 vienyt hankkeita eteenpäin alla olevan 
koosteen mukaisesti ja kohdentanut kyläyhdistyksen varoja yhteensä 2 940 euroa edestä vuonna 
2010 mm. seuraavasti: 
 
 Konintien linja-autokatoshanke; luvat ja piirustukset yhteensä 250 €. Työlupa-anomuksen 

päätöstä vielä odotellaan. Katoksen teko toteutetaan talkoilla heinäkuun aikana. 
Talkoovastaavana toimii Kalevi Hiivala. Puutavaran sponsorina on Jouni Mähönen. 
Rahoitusavustusta on saatu Iin lähineuvostolta 850 euroa. TALKOOVÄKI VOI 
ILMOITTAUTUA Kalevi Hiivalalle puh. 044-4368126. 
 

 Valtatie E4 linjauksen kannanottoon liittyvä vetoomuskirjeiden postitus valtuutetuille ja 
varavaltuutetuille, kopiointi ja kokouskulut sekä Rantapohjan ilmoituskulut yhteensä 170 €. 

 
 Virkkulantien kevyenliikenteen väylän mt 8511 välille Pohjois-Iin koulu – Raasakan 

voimalaitos: Iin kunnanhallituksen päätös 30.5. kunta hakee ELY keskukselta 
kevyenliikenteenväylän suunnittelulupaa. Iin kunnanhallitus esittää Ely keskukselle myös, 
että Virkkulantien kevyenliikenteen väylä nostetaan ELY-keskuksen toiminta- ja 
taloussuunnitelmaan kaudelle 2011-2015. 

 
 Stipendit 25 euroa Pohjois-Iin koulun VI -luokkalaiselle tytölle ja pojalle. Stipendin 

perusteena on, että oppilas on tunnollinen ja ahkera ja hänen tulee osoittaa erityistä 
lahjakkuutta taiteellisuuteen tai musikaalisuuteen tai olla lahjakas tekstiili- tai teknisessä 
työssä. Vuoden 2010 stipendit saivat: Sonja Savolainen ja Jukka Moilanen, tänä keväänä 
sen saivat Johanna Juntunen ja Vikke Kanninen. 

 
 Pohjois-Iin Naisten Jumppa toimintaa avustettu 236 €. Vuotuinen salin käyttömaksu 60 € 

sekä välineistön hankinta 176 €.  Jumppaan on vapaa pääsy!  
 

 Virkkulantien risteysalueen ja linja-autokatoksen kukkaistutukset maksoivat 160 €. 
Istutuksia hoitivat talkootyönä Timo ja Soile Kaisto ja ne siirsivät paikalleen Jukka 
Miettunen ja Raimo Välikangas. 

 
 Kyläyhdistyksen Internet-sivuston ylläpitomaksu 300 € / vuosi 

 
 Hiastinhaaran kunnostus kulut yhteensä n. 700 yhteensä €. Kesäkuun 2010 talkoiden 

kustannukset sekä J.Päkkilän suorittama raivaus syyskuussa 2010  
 

 Vuoden Kyläksi 2010 valittiin Vihtijärven kylä Uudeltamaalta, onnittelumme! Julkistaminen 
tapahtui Paikallistoimijoiden Valtakunnallisessa juhlaseminaarissa LOKAALIssa Pieksämäellä 
29.8.2010, jossa Vuoden Kylä 2009 Pohjois-Ii luovutti kiertopalkinnon seuraajalleen. 
Yhdistys maksoi mukana olleiden (9 kyläläistä) matkalaisten kyydin Palvelulinja Iikalla ja 
kahvitukset matkan aikana kulut 1000 €. 

 
 3.7.2010 saimme bussilastillisen vieraita Pudasjärven Sarakylältä, noin 30 henkilöä. Kahvit 

tarjottiin Häkkilän Wanhalla Tuvalla, tutustuttiin samalla Marita Halosen 
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valokuvanäyttelyyn ”Elämää Päkkikankaalla” ja oppaina toimivat Meeri Simoska, Soile ja 
Timo Kaisto ja Pertti Huovinen. Kulut noin 150 €. 

 
Tarkempi vuoden 2010 toimintakertomus löytyy kyläyhdistyksen sivuilta. Tarkempaa tietoa 
kuluista myös sääntömääräisessä kokouksessa 3.7.2011. 
 
 

Kyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 3.7.2011 klo 15.00 alkaen 

Pohjois-Iin koulun kylätuvalla 

 

 Kevätkokouksen sääntömääräiset asiat; tilinpäätös ym. 

 Hiastinhaaran vesikasvuston niittotalkoot 21.–22.7.2011 

 Kyläyhdistys 25 – vuotta 17.5.2012, juhlaohjelman sekä juhlalehden (historiallinen katsaus 
kylästämme) suunnittelu ja toimikunnan perustaminen.  

 
Odotamme kyläläisiä ja kylämme eri järjestöjen edustajia paikalle. Tervetuloa osallistumaan 
kyläyhdistyksen toimintaan, toimijoita tarvitaan mm. nettisivuston ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen, Pohjois-Iin 25 –vuotis juhlalehden aikaansaamiseksi, kylätuvan toiminnan 
kehittämiseen ym. hankkeiden vetämiseen.  
Kahvitarjoilu nisun kera! 
 
Jos Sinulla on asioita tai ideoita, joita haluaisit käsitellä kokouksessa tai jos haluaisit 
kyläyhdistyksen ottavan kantaa johonkin, ota yhteyttä hallituksen jäseniin. 
 
Yhdistyksen hallitus: Meeri Simoska, pj. 040-702 9590; Raimo Välikangas, vpj 040-564 5877; Leena 
Tiiro, sihteeri; Timo Kaisto ja Taina Häkkilä  
Hiastinhaaran toimikunta: Yrjö Tuominen, Veera Jussila 
Risteysalueen kukkaistutusten hoitajat: Timo ja Soile Kaisto 
Pohjois-Iin Sanomien jakajat: Terttu Kynkäänniemi, Hillevi ja Eino Koivikko, Kristiina Haukkamaa, 
Meeri Simoska, Timo Käyrä ja Taina Häkkilä 
Kuvat: kansi Mauri Hietala, kuva alla Anita Sievänen 
 

 
Kiitokset talkooväelle ja kannatusmaksun suorittaneille! 

Aurinkoista kesää! 
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TALKOOTIEDOTTEET 

 

Konintien linja-autokatoksen pohjan valutalkoot: 

 
Kokoontuminen Kalevi Hiivalan pihalla. TALKOOVÄKI enää puuttuu! Talkoolaiset voivat 
ilmoittautua Kalevi Hiivala puh. 044-4368126. 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Hiastinhaaran vesikasvuston niittotalkoot torstaina ja perjantaina 21.–
22.7.2011 

 
Nyt vetoamme teihin kaikkiin, että osallistutte vesikasvien keruutalkoisiin. Niitto alkaa 21. päivänä 
heinäkuuta Hiastinlahden pohjukasta ja jatkuu siitä merelle päin. Mikäli emme saa riittävästi 
talkoolaisia joillekin alueille, alue jää todennäköisesti niittämättä. Ympäristökeskus edellyttää 
EHDOTTOMASTI, että niittojäte kerätään pois. 
 
Kaikki joukolla mukaan! Ilmoittautumiset 15.7.2011 mennessä. Voit soittaa alla mainituille 
henkilöille tai voit palauttaa tämän tiedotteen alaosan Pohjois-Iin SEO:lle. Ensimmäisenä 
talkoopäivän aamuna 21.7.2011 kokoonnumme klo 7.30 SEO -huoltamolle, jossa Yrjö Tuominen 
jakaa tehtävät. Veneitä ja talkooväkeä tarvitaan! 
 
Yrjö Tuominen  050-5176190 
Meeri Simoska 040-702 9590 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sitoudun osallistumaan Hiastinhaaran vesikasvin niittojätteen keruuseen maanantain – perjantain 

kello 8.00 – 16.00 välillä seuraavasti: 

 Torstaina 21.7.2011 klo _________________________ 

 Perjantaina 22.7.2011 klo _______________________ 

Talkoolaisen nimi: _______________________________________________ 

puhelinnumero:_________________________________________________ 

 
     


