
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 1/2013
HALLITUKSEN KOKOUS 17.1.2013

Aika: 17.1.2013 klo 18.00 - 21.00 
Paikka: Kylätupa
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Tiina Joensuu, Hilkka Kynkäänniemi, Juhani Miettunen, Aune 
Olkoniemi ja Raimo Välikangas sekä Ritva sauvola JoMMa ry:stä.
Pöytäkirjantarkastajat:
Hilkka Kynkäänniemi ja Juhani Miettunen

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti vieraan tervetulleeksi.

Yhteisöhautomo -hanke toteutetaan v. 2011–2014 aikana ja sen toiminta voidaan kiteyttää
kolmeen päätavoitteeseen: toimivat paikallisyhteisöt, toimivat lähipalvelut ja toimiva viestintä.
Saimme vieraaksemme Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry:stä 
Yhteisöhautomohankkeen hankeaktivaattori Ritva Sauvolan. JoMMa ry on Leader -toimintaryhmä, 
joka myöntää tukia erilaisiin yritysten ja yleishyödyllisten tahojen hankkeisiin. Hankkeiden 
rahoituksesta päättää hallitus, joka koostuu alueen ihmisistä siten, että kolmasosa on julkisen
sektorin edustajia, kolmasosa yhdistys/yritystoimijoita ja kolmasosa maaseudun yksityisiä 
asukkaita. Ritva kertoi myös tulevasta ohjelmakaudesta 2014–2020 ja innosti hallitusta 
kyläsuunnitelman tekoon vuosille 2013–2018. Myös kyläyhdistyksemme Facebook-sivusto saadaan 
auki iltakurssina ja Yhteisöhautomohanke ja KantriOulu toteuttavat lähimatkailukampanjan vuoden
2013 aikana ja sen tavoitteena on tuoda esiin Oulun, Kempeleen ja Iin kylien lähiliikuntapaikat, 
virkistysalueet, käyntikohteet ym. Mukaan lähteviä kyliä sparrataan omien vahvuuksien 
tuotteistamisessa ja tulokset esitellään 13.6.2013 pidettävässä Lähimatkailun teematilaisuudessa ja
Pohjois-Pohjanmaan Kyläpäivillä 21.–22.9.2013 Oulunseudulla.

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2012
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. TALOUS
• Saldo: 748,99 €.
• Maksetut laskut: 

o Kallion kotipuutarha 140 € (risteysalueiden kesäkukat) ja 
o joulukukat 36.00 € Maria Toloselle ja Eila Fältille
o Joulurauhan julistus 49.00 €, 105.87 € ja 8.70 €,
o Puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkiot 2 x 100 €
o Jäsenmaksut vuodelta 2012 yht. 775.00 € (77 taloutta)
o Jäsenmaksuja 2013 yht. 140.00 €/17.1.2013
o Microsoft Office Publisher 2010 julkaisuohjelma, hinta 113 €
o Päätettiin liittyä JoMMa ry:n yhteisöjäseneksi, vuosimaksu 30 € (LIITE 1)

5. JOULURAUHAN JULISTUS 17.12.2012
• Rantapohjassa juttu 20.12.2012 sekä Yle Oulussa/Timo Nykyri ( LIITE 2)
• Kulut yht. 163.57 € ja tulot yht. 320.00 €
• 2013 muistettava glögitarjoilu ennen joulurauhan julistusta.
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6. NEUVOTTELUT Iin kunnan tekn.johtaja M.VITIKKA/phj. ANITA 4.1.2013
• Viikolla 2 saadaan vihdoin ja viimein kiinteä roskis Areenalle, kyläyhdistys hoitaa

tyhjennyksen koulun isoon roskikseen tarvittaessa.
• Yhteydenottolomake sposti 1.1.2013: Koirankakkaroskis Hiivalantien ja Konintien

risteykseen: Iin kunnassa on koirien ulkoilualue Illinsaaressa 4-tien läheisyydessä,
jossa on kaikkien käytössä oleva iso koirankakkaroskis, muualle kunta ei ole
ko. roskiksia laita mm. ilkivallan takia.

• Hiastinhaaran eli Iijoen tulvahaaran kolmivaiheisesta kunnostustyöstä on saatu
valmiiksi 1. vaihe ja 2. vaihe tämän talven aikana jäätilanteen niin salliessa. 3.vaihe
käsittäisi isomman teräsrummun asentamisen 4-tien alitse tai aivan uuden sillan
rakentamisen 4-tien yli. M.Vitikka totesi, ettei Iin kunta ole 3. vaiheen osalta
aloitteellinen (prioriteettiluokan nosto), koska kunnostustyöt vaatisivat erillisen kiertotien 
rakentamisen vilkkaasti liikennöidylle 4-tielle eikä EU/ELY:llä ei ole lähivuosina antaa rahoitusta  
kohteeseen. Iin kunta pitää erittäin hyvänä asiana, että Hiastinhaaran virtausta on parannettu 
merelle päin ja huolehdittu Hiastinhaaran rantojen siisteydestä.

7. HIASTINHAARAN LOPPURUOPPAUS - TARJOUSPYYNNÖT
• Tarjouspyyntö lähetetty: Maanrakennusliike R. Jussila Oy, Kari Mustonen Oy, 

Maanrakennus ja -urakointi Mauno Päkkilä ja Maanrakennus J Päkkilä Oy ja 
tarjoukset pyydetty toimittamaan puheenjohtajalle 31.1.2013 mennessä.

• Lisätietoja antavat Jarmo Tuominen ja Yrjö Tuominen. Arto ja Ari Välikangas ovat 
merkanneet alueen ja Jarmo T. on lupautunut putsaamaan alueen lumesta jäätymisen 
nopeuttamiseksi.

• Anita on kysynyt ELY:n Jorma Pessalta ruoppausmassojen mahdollista siirtoa 
Hiastinhaaran lintutornille lisämaaksi tulevaa kunnostusta varten (= Natura-alue).

8. POIKINVÄYLÄN RUOPPAUSMASSAT - ELYN LOPPUTARKASTUS
Työ on valmis, lopputarkastusta ei ole suoritettu.

9. POHJOIS-IIN KYLÄESITE JA KYLÄKORTTI ARJEN TURVAKSI
• Yhteystietopaikkoja myydään kyläesitteeseen pohjoisiiläisille yrittäjille 50 € ja 100 € 

hintaan koosta riippuen. Esitteeseen mahtuu 5-10 ilmoitusta. Koko A4 värillinen, 
valkoisella pohjalla, haitaritaitoksella. 

• Painatuskulut n. 0,5-1 € kpl ja painos 500 -1000 kpl. Jako kyläläisille 
postilaatikkojakeluna esim. Pohjois-Iin Sanomien yhteydessä.

• Kyläkortti arjen turvaksi - Mitkä palvelu- ja hätänumerot ovat tarpeellisia kyläläisten 
kannalta ? Painatusmäärä kyläsanomien mukaan. Onko erillinen postilaatikoihin 
jaettava A5- kokoinen esite vai palvelu- ja hätänumerot kyläesitteessä viimeisellä 
sivulla, päätetään seuraavassa kokouksessa. Anita kysyy Op-Pohjolasta mainosta.

• Iin kunnasta tehdaan talven 2013 aikana uusi esite, jonka kohderyhmänä ovat ensi 
sijaisesti Iihin muuttoa harkitsevat ja sen tavoitteena on kertoa mm. kunnan 
teknisistä palveluista ja muista kuntapalveluista. Esite jaetaan alueen asukkaille ja 
yrityksille ja iiläiset yritykset voivat tarjota palveluitaan esitteessä maksua vastaan. 
Tiedoksi kunnan viestintävastaava Leila Siltasen ja Anitan spostit 1.-3.1.2013 
aiheena Iin aktiiviset kylät ja uusi Iin kunnan esite. Visitii.fi sivustolle lisätty linkki 
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen sivuille ja jatkossa annamme myös Pohjois-Iin Sanomat 
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ym. tiedoksi myös Leila Siltaselle.

10. POHJOIS-IIN SANOMAT 1/2013
• Juttuehdotuksia:  Juhani Salmela & valokuituhanke, Kimmo Seuranen & 

energiansäästö, kevätkokouskutsu, latu jokisuulle.
• Ilmestyy viikolla 11.

11. JoMMa ry:n ALUEELLINEN OHJELMATILAISUUS keskiviikkona 6.2.2013
klo 18.00 -20.00 Olhavan koululla, Hietaniementie 2, 91140 Olhava

• Yleisötilaisuus, jossa kuullaan alueen asukkaiden ( Ii, Kuivaniemi) mielipiteitä 
tulevasta ohjelmakaudesta 2014-2020

• Iin, Olhavan, Yli-Olhavan, Kuivaniemen sekä Oijärven alueella elokuussa 2012 
käynnistetty selvitystyö koskien valokuituverkon rakentamisesta laajenee siten, että 
se koskee koko Iin kunnan aluetta. Nopeasta Internet-yhteydestä on hyvää vauhtia 
tulossa viemäri- tai sähköverkon kaltainen perustarve. Yhä useammat yhteiskunnan 
peruspalvelut edellyttävät verkkoyhteyksiä. Nyt kannattaa olla aktiivinen, sillä 
valokuituverkon rakentaminen tulee mahdolliseksi siinä vaiheessa, kun saamme 
mukaan riittävän määrän liittymästä kiinnostuneita asiakkaita! Paikalla Iilaakso Oy:n 
laajakaistahankkeesta Juhani Salmela.

12. KEVÄTKOKOUS - keskiviikkona 20.3.2013 klo 18 Pohjois-Iin koululla
9. § YHDISTYKSEN KOKOUKSET:Yhdistyksen kevätkokous pidetään
tammi-toukokuussa Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella
jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

11. § VARSINAISET KOKOUKSET:YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSESSA
KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
* kokouksen avaus
* valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
* todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
* hyväksytään kokouksen työjärjestys
* esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
* päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
* käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. MUUT ASIAT
• Pohjois-Iin koulun luistelukentän auraa Iin kiinteistö- ja jätehuolto Paakkola Oy
• Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n uusi puheenjohtaja on Nivalan kaupungin 

maaseutuasiamies Keijo Pylväs ja Anita valittiin jatkamaan PPKylien hallituksessa 
vuodeksi 2013. (LIITE 3)

• Yhdistyksen Facebook –sivujen perustamiseen koulutusta.
• 14.1.2013 järjestettiin Tuulivoimapuistot-tiedotustilaisuus Kuivaniemen 

maanomistajille Kuivaniemen Kievarissa, alustajana oli johtaja Jukka Aula Pohjois-
Suomen Metsänomistajien liitosta. Paikalla olivat myös maanomistajat Olli ja Tuula 
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Tiiro Pohjois-Iistä sekä Anita kuuntelemassa kokemuksia tuulivoimahankkeista ja 
niihin liittyvistä korvauskysymyksistä.

• Pohjois-Iin linja-autokatoksen yhteyteen asennettu uudet portaat ja kaiteet 8.1.2013. 
ELY:n urakoitsijana toimi Anssi Wiik.

• Uutispuuro- MSL:n tiedotushanke esittelee maaseutua ja kylätoimintaa Kiimingin 
kirjastossa olevassa näyttelyssä 3.-31.1.2013 ja Iistä puheenvuoron on saanut 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry. Uutispuuro on maaseudun tiedotushanke, joka on 
toiminut Pohjois-Pohjanmaalla syyskuusta 2009 tammikuuhun 2012. (LIITE 4)

14. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään 20.2. klo 17.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.

Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu___/___.2013.

Hilkka Kynkäänniemi Juhani Miettunen

Sivu 4 / 4


