
POHJOIS-IIN KYÄYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 23.11.2022

Aika: 23.11.2022 klo 18-20
Paikka: Pohjois-Iin koulu
Läsnä: osanottajalista liitteenä    

1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuun käytiin läpi esittelykierros.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi yhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen.

2.2. Kokouksen sihteerin valinta
Valittiin kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Leena Tiiro

2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Tiiro ja Sirpa Jääskeläinen

2.4. Kahden ääntenlaskijan valinta
Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Säännöt § 10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen: Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset 
koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä 
sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla.

3.1 Kokouksen osanottajien toteaminen
Todettiin kokouksessa olevan läsnä 11 henkeä, osanottajalista liitteenä. 

3.2 Kutsu yhdistyksen kokoukseen
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on jaettu postilaatikoihin viikolla 42 ja julkaistu IiSanomissa 9.11.2022 sekä 
jaettu www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja www.facebook.com/PohjoisIi

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Lisättiin muihin käsiteltäviin asioihin yhteistyö Poplin Eloa ja iloa kylille 2022-2024-hankkeen kanssa ja Aini 
Alatalo-Ukonmaanahon kirje (liite).

5. HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2023
Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman 2023. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

6. HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TULO- JA MENOARVIO VUODEKSI 2023
Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen tulo- ja menoarvion vuodelle 2023. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio.

7. PÄÄTETÄÄN JÄSEN- JA KANNATUSJÄSENMAKSUJEN SUURUUS 2023
Tällä hetkellä jäsenmaksu 12 € /talous ja kannatusmaksu yksityinen henkilö 25 € ja kannatusmaksu yritys 
100 € sekä jumppamaksu 25 € syys- ja kevätkausi/talous. Päätettiin pitää maksut saman suuruisina.

8. VALITAAN YHDISTYKSEN HALLITUS VUODEKSI 2023
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Säännöt § 5 Hallitus: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on 
kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten peräkkäisten toimikausien lukumäärä on enintään kuusi vuotta.

Nykyinen hallitus 2022:
Anita Sievänen, puheenjohtaja
Jukka Sassi, varapuheenjohtaja
Leena Tiiro, sihteeri/rahastonhoitaja
Auvo Anisimaa
Anu Käyrä
Aune Olkoniemi
Markku Veijola

Uudet valinnat 2023:
Anita Sievänen, puheenjohtaja
Leena Tiiro
Markku Veijola
Aune Olkoniemi
Auvo Anisimaa
Sirpa Jääskeläinen
Olli Häyrynen

9. VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA ja VARATOIMINNANTARKASTAJA VUODEKSI 2023
Valittiin toiminnantarkastajaksi Maria Tolonen ja varatoiminnantarkastajaksi Riitta Räinä.

10. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJAN PALKKIOSTA
Päätettiin, ettei hallituksen kokouksista edelleenkään makseta kokouspalkkioita. Toiminnantarkastajalle 
annetaan joulukukka.

11. VALITAAN EDUSTAJA/EDUSTAJAT MUIHIN JÄRJESTÖIHIN
Puheenjohtaja edustaa yhdistystä muissa järjestöissä. Lisäksi hallitus voi niin halutessaan nimetä myös 
toisen edustajan.

12. KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT TAI MUUT ESILLETULEVAT ASIAT
Säännöt § 11. Varsinaiset kokoukset:
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on 
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun.

● Pohjois-Iin kyläyhdistys ry sai keväällä 2022 Junnilan lammaslaidunalueen perustamiseksi 
JärjestöHelmi-avustuksen Uudenmaan Ely-keskukselta. Aitaus saatiin valmiiksi kesäkuussa ja Olli 
Häyrysen lampaat 15 kpl aloittivat perinnebiotoopin ja maiseman hoidon kesän ajaksi. Myös alueen
raivaus saatiin lopullisesti valmiiksi lokakuussa ja maksuhakemus on lähetetty Ely-keskukselle 
21.10.2022. 

● Hiastinhaaran eli Iijoen tulvahaaran kokonaistilanne – kaatuneet puut uomaan ja heikko 
konaisvirtaus uomassa – on vuosi vuodelta mennyt huonompaan suuntaan. Uoman pohja on 
näkynyt koko kesän ja alajuoksulla lietevalli Tuomisen, Alatalon ja Lohen kohdalla on kasvanut niin, 
että estää kohta kokonaisvirtauksen Hiastinhaarassa. Kyläyhdistys teettää dronekuvauksen 
uomasta koko matkalta, joka annetaan tiedoksi ja jatkotoimenpiteitä varten Pohjois-Pohjanmaan 
Elylle, PVO-Vesivoima Oy:lle ja Pohjois-Iin jakokunnalle. ( liite Aini Alatalo-Ukonmaanahon kirje )
4-tien näkymäalueen pajukon raivauksesta syksyllä 2023 keskustellaan PVO:n kanssa.

● Perinnebiotooppien hoitoa ja inventointia Iissä ja Kyläyhdistys luontopolku- ja lintutornialueen 
hoitajana, tietoa löytyy  https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/luokka/luontoloikka/
Lisäksi Pro Agria/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset Maisemahelmi-oppaassa on myös kerrottu  
perinnebiotooppikohteiden onnistuneista hoidoista ja esimerkkeinä mm. Hiastinhaaran, Patakarin 
ja Junnilan lammaslaidunalueet.

● Hiukeen, Navettarannan ja Hiivalan uimarannat sijaitsevat kylämme alueella ja eivät ole virallisia 
uimarantoja. Syyskokouksen päätöksellä selvitetään ja tehdään tarpeelliset kunnostukset Hiukeen, 
Navettarannan ja Hiivalan uimarannoille. 
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Pohjois-Iin koululla Kylätuparakennuksen tulevaisuus näyttää ainakin tällä hetkellä huonolta. 
Rakennuksesta on katkaistu lämpö ( maalämpö ) ja vesi, mutta sähköä sentään vielä saadaan. On 
epäselvää kenen päätöksellä lämmön ja veden katkaisu on tehty. Toimenpiteestä ei myöskään ole 
ilmoitettu etukäteen kyläyhdistykselle. Kyläyhdistyksellä on tiloissa mm.elektronisia laitteita, jotka 
eivät kestä kylmyyttä, 23.11. lämpö oli – 4 astetta. 

● Pohjois-Iin kylän turvallisuussuunnitelma/Meidän Iin kylien turvallisuuskysely 2022, vastauksia 
saatiin koko kunnan tasolla 117 kpl ja Pohjois-Iistä 29 kpl. Kyläyhdistyksen hallitus käsittelee kyselyn
perusraportin hallituksen kokouksissaan, jonka jälkeen laaditaan alustava turvallisuussuunnitelma, 
joka käsitellään yhteisesti yhdistyksen kevätkokouksessa.

● Aloitetaan yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan liikunnan Eloa ja iloa kylille –hankkeen kanssa keväällä 
2023.  https://www.popli.fi/hankkeet/eloa-ja-iloa-kylille/ Hankkeen kanssa yhteistyössä 
järjestetään asukkaille virkitys- ja palvelupäiviä kevään ja alkukesän aikana.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.

Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat

Liisa Tiiro Sirpa Jääskeläinen
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