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Aika: 24.11.2011 klo18-19.50 

Paikka: Kylätupa 

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

Juhani Miettunen 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja Anita Sievänen avasi kokouksen. 

 

2. TODETAAN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 

Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Raimo Välikangas. Päätettiin edelleen 

yhdistää yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät, sekä liittää niihin 

jäsenrekisterin ylläpito. Valittiin tehtävään Leena Tiiro. 

 

Lain mukaan rekisteröityneen yhdistyksen on pidettävä jäsenistään rekisteriä, sekä 

tehtävä siitä rekisteriseloste. Päätettiin, ettei yhdistyksen jäsentietoja luovuteta 

kolmansille osapuolille ja että puheenjohtaja laatii rekisteriselostuksen, joka laitetaan 

yhdistyksen nettisivuille. Laitetaan nettisivuille myös mahdollisuus liittyä 

jäseneksi/jäsenlomake. 

 

4. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 

5. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT 

 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai 

sihteeri/taloudenhoitaja kaksi yhdessä. Tämän mukaan yhdistyksen nimenkirjoitus 

oikeus on Anita Sieväsellä, Raimo Välikankaalla ja Leena Tiirolla kaksi yhdessä. 

  

 

6. YHDISTYKSEN TILIEN KÄYTTÖOIKEUDET 

 

Yhdistyksellä on tili FI26 5350 0240 0104 67 Oulun Osuuspankin Iin konttorissa. 

Tilinkäyttöoikeudet ovat tällä hetkellä Meeri Simoskalla, Leena Tiirolla ja Raimo 

Välikankaalla. Päätettiin  

1) antaa laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet sisältäen oikeuden käyttää 

verkkopankkia Anita Sieväselle ja Leena Tiirolle.  

2) Yhdistyksen paperiset tiliotteet tulevat Leena Tiirolle. 

3) Lisäksi Raimo Välikankaalle ja Anita Sieväselle annetaan kaksi yhdessä pankin 

konttorissa käyttöoikeudet. 

4) Meeri Simoskan kaikki tilinkäyttöoikeudet lopetetaan. 

5) Päätettiin lakkauttaa yhdistyksen tili FI11 1108 3000 1101 25 Nordean Iin 

konttorissa ja siirtää sen sisältämät varat yhdistyksen tilille  

FI26 5350 0240 0104 67 Oulun Osuuspankkiin. 
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7. TALOUS 

 

Nordean tilillä yhdistyksellä on tällä hetkellä > 100 € ja tili lakkautetaan ja varat 

siirretään Osuuspankin tilille. Osuuspankin tilillä yhdistyksellä on tällä hetkellä n. 2100 

€. 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat kustannukset: puheenjohtajan vuosipalkkio Meeri Simoska 

100 €, sihteerin vuosipalkkio Leena Tiiro 60 €, Anita Sievänen/Pohjois-Pohjanmaan 

Kylät jäsenmaksu 50 €, patentti- ja rekisterihallitus/ nimenkirjoitusmuutosilmoitus 20 €, 

joulukukat entisille hallituksen jäsenille ja kukan kastelijoille (Meeri Simoska, Soili- ja 

Timo Kaisto ja Taina Häkkilä) a' 50 €, vedenkeitin n. 30 €, juoksevat kokouskulut, kuten 

kahvi yms. ilman erillistä hyväksyntää ja lukollinen arkistokaappi kylätuvalle. 

 

8. OIKAISUKIRJE KUNNAN HALLITUKSELLE/POKINVÄYLÄN RUOPPAUS 

 

Todettiin, ettei yhdistys ole vastuullisena osapuolena Tuomo Häyrysen Pokinväylän 

ruoppaushankkeessa, koska luvat ja rahaliikenne on hoidettu suoraan Tuomo Häyrysen 

kanssa, eikä ELY –keskuksen tai kunnan tekemiä päätöksiä ole annettu kyläyhdistykselle 

edes tiedoksi. Yhdistys kirjelmöi syyskokouksen päätöksen mukaisesti asian tiedoksi 

myös kuntaan. Puheenjohtaja ja sihteeri kirjoittavat kirjeen, jonka hallituksen jäsenet 

hyväksyvät. 

 

9. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄT KEVÄT 2012 

 

Päätettiin pitää hallituksen kokouksia vuoden 2012 alussa seuraavasti: 12.1., 23.2., 22.3. 

ja 19.4. Kokoukset alkavat klo 18 ja ne pidetään kylätuvalla. Kokoukset ovat avoimia 

kaikille kyläläisille. 

 

Hallituksen pöytäkirjat allekirjoittavat aina sihteeri ja puheenjohtaja ja kokouksessa 

valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tässä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina 

toimivat Hilkka Kynkäänniemi ja Juhani Miettunen. 

 

10. KYLÄYHDISTYKSEN ILMOITUSTAULU 

 

Ilmoitustaulu on talven ajan kunnan säilytyksessä ja siitä huolehtii Pasi Rajala. Pentti 

Taipaleenmäki on antanut luvan pystyttää ilmoitustaulun koulun pihan nurkalle aidan 

jatkeeksi. Asia varmistetaan rehtorilta. Ilmoitustaulu pystytetään keväällä.  

 

11. KYLÄVAAKUNA/ SUUNNITTELUKILPAILU KOULULAISILLE 

 

Pyydetään koulua järjestämään oppilaille kylävaakunan suunnittelukilpailu. Voittaja 

julkaistaan 25-vuotisjuhlien yhteydessä ja voittanutta työtä käytetään yhdistyksen 

logona. Voittajalle annetaan myöhemmin sovittava palkinto. Lisäksi pyydetään oppilailta 

kirjoituksia tulevaan juhlajulkaisuun oma kylä – teemalla. 

 

 

 

12. KYLÄN HISTORIAN JA PERINTEEN KERÄÄMINEN 
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Pidetään myöhemmin sovittavana ajankohtana alkuvuodesta 2012 historian keruu päivä 

kylätuvalla. Sinne kyläläiset voivat tuoda kuvia ja tulla kertomaan kylän historiaan ja 

Kantolantiehen liittyviä muistoja. Pyydetään Pertti Huovista mukaan historiankeruu 

hankkeeseen. 

 

13. KONINTIEN LINJA-AUTOPYSÄKIN PYSÄKKIKATOS/LÄHINEUVOSTO 

 

Iin lähineuvosto myöntänyt Pohjois-Iin kyläyhdistykselle linja-autokatoksen 

rakentamista varten 20.12.2010 § 9 avustusta 850 €. Kuluja on tällä hetkellä kertynyt 

suunnittelusta Insira Oy:lle 184.50 € ja Eeron kauppaan tarvikkeista n. 50 e. 

Lähineuvosto maksaa korvauksen kuluja vastaan. Selvitetään voiko kuluja hakea osissa 

ja mikä on talkootunnin hinta. 

 

14. MUUT ASIAT 

 

Yhdistyksen nettisivuja päivittävät sihteeri ja puheenjohtaja. Sivuille laitetaan ainakin 

hallituksen kokoonpano, toimintasuunnitelma 2012, tulo- ja menoarvio 2012, hallituksen 

kokouspäivämäärät ja pöytäkirjat. Pohjanlahden rantatie-hanke- kuvia saadaan myös 

käyttää, alkuperäiset Kai Harjulla. 

 

Kylätoiminnan viirejä/SYTY saatavissa (kustannus 30 euroa postituskuluineen) 

hyödynnetään tulevissa 25-vuotis juhlissa lähimmille yhteistyökumppaneille. 

 

Kylätupa siivotaan ja käydään kaappien sisältö läpi. Yhdistyksen paperit säilytetään 

kylätuvalle hankittavassa lukollisessa arkistokaapissa. 

 

Puheenjohtaja on antanut Jomma ry:n yhteisöhautomohankkeelle tiedoksi, että 

yhdistyksemme tarvitsee neuvontaa mm. kyläsuunnitelman teossa ja kylähistorian 

kokoamisessa kirjaksi 

 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.50. 

 

 

 

 

 

Anita Sievänen, puheenjohtaja   Leena Tiiro, sihteeri 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu ___/___2011. 

 

 

 

 

 

Hilkka Kynkäänniemi    Juhani Miettunen 


