
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 9/2017 
HALLITUKSEN KOKOUS 18.10.2017 

 
Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu 
Aika: 18.10.2017 klo 17.30-19.30 
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, 
Aune Olkoniemi 
Pöytäkirjan tarkastajat: Anu Käyrä ja Jukka Sassi 
 
140. KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
141. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
142. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 8/2017 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
143. TALOUS 

● Saldo: 4764.34 € /18.10.2017 
● Tuotot: Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 873.00 € /9.10.2017, Jumppamaksut: 

Saatu yht. 360.00 € 
● Maksetut: Rantapohja 107,69 €, Kylähistorian postikuluja ja kirjekuoria 23.10 €, 45.00 € ja 

70.40 € ( vastaanottajat maksaneet postikulut yhdistyksen tilille!) 
● Maksettavat: Rannikon Laatupaino Oy 4656,02 €  eräpäivä 8.11. 

 
144. MEIJÄN POHOJOS-II KYLÄHISTORIAN LISÄTILAUKSET 

● Lisätilausten jako 17.10. klo 16.00-20.00 Kylätuvalta-Anita ja Aune olivat paikalla, saatiin 
lisämyyntiä 7 kpl. 

● Ennakkotilattu 128 kpl, myyty kaikkiaan 141 kpl= 4230.00 €, josta maksamatta vielä 450.00 
€ 

 
145. SYYSKOKOUS 15.11.2017 klo 18.00 

● Päätös esityslistalle, että IiSanomat on yhdistyksemme virallinen ilmoituslehti Rantapohjan 
lisäksi. 

● Käytiin läpi esityslista ja asiat, jotka käsitellään kokouksessa ja jotka mainitaan myös 
kokouskutsussa. 

● Käytiin läpi tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 sekä toimintasuunnitelma 2018 
● Selvitettiin saadaanko poliisin edustaja paikalle syyskokouksen alkuun puhumaan yleisesti 

kylän turvallisuusasioista-vahvistus viikolla 43. 
 
146. HIASTINHAARAN LUONTOPOLKUALUEEN HOITOSOPIMUS IIN KUNNAN KANSSA 

Talkoot pidetään lauantaina 21.10.2017 klo 13.00 alkaen luontopolkualueella. 
Hoitosopimus on työnalla kunnassa, korvauksen määrä sovitaan ja maksu yhdistyksen tilille 
vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Alueella ei ole talvikunnossapitoa, ainoastaan 
laavulle huolehditaan puut talven ajaksi. 
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147. LIPUTETAAN SATAVUOTIAALLE SUOMELLE 
● Nyt, jos koskaan on syytä liputtaa! Suomen siniristilippu nostetaan liehumaan kaikissa 

Suomen saloissa 5.12. klo 18 alkaen. Juhlaliputus jatkuu yli yön 6.12. klo 22 saakka. Lippu 
valaistaan pimeän ajaksi. 

● Pohjois-Iin kyläyhdistys ry ja Pohjois-Iin koulu valaisevat yhteisesti koulun pihalla 
siniristilipun 5.12. klo 18.00 – 6.12.2017 klo 22.00. Koulu hoitaa valonheittäjät ja 
kyläyhdistys hoitaa lipun salkoon ja pois. 

● Perinteiseen tapaan itsenäisyyspäivän iltana kodeissa sytytetään ikkunoille kaksi kynttilää 
kello 18. 

● Tiedotetaan kummastakin asiasta kyläläisiä facessa, netissä ja Pohjois-Iin Sanomien 
välityksellä 

● Lohilahden kyläyhdistys ry Sulkavalta on haastanut kaikki yhdessä 
ValokujaSuomi100-hankkeeseen, jossa kynttilälyhdyt asetetaan itsenäisyyspäivänä 
valaisemattomien teiden, katujen ja polkujen reunoille noin 10 metrin välein. Näin 
muodostuu valokuja ja niistä valoverkko. Haaste tuotiin tiedoksi. 

 
148. POHJOIS-IIN SANOMAT 3/2017 

● Käytiin läpi juttulistaa 
● Ilmestyy viikolla 44 

 
149. HIASTINHAARA-MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN 
HOITOSOPIMUS/laidunnussopimus 30.4.2020 asti 

● Nykyinen lampuri Emilia Hiltunen ei jatka enää laidunnusta Hiastinhaaralla kesän 2017 
jälkeen. 

● Elyn mukaan lampuria voidaan vaihtaa kesken sopimuskauden, kunhan eläinmäärä pysyy 
sopimusehtojen mukaisena 10-15 lammasta. 

● Kyläyhdistys tekee pohjoisiiläisen lampurin Olli Häyrysen kanssa Hiastinhaaralle 
laiduntamissopimuksen lampaille ja maksaa lampaiden siirroista ja laidunpäiväkirjasta 
erikseen sovittavan korvauksen. 

● Olli Häyrynen jatkaa myös Patakarilla laidunnusta kesällä 2018. Ko. alue ei kuulu 
allekirjoitettavaan hoitosopimukseen. 

● Anita on tehnyt kesältä 2017 hoitopäiväkirjan ja Emilia laidunpäiväkirjan. 
 
150. POHJOIS-II ALOITTAMAAN IIN KYLÄLUUTA-KAMPANJAN 

● Iin kirjasto sai elokuussa haasteen lähteä mukaan Kyläluuta-kampanjaan, jonka 
tarkoituksena on edistää ja elvyttää hiipunutta kyläilykulttuuria. 

● Kyläluuta lähtee kiertämään Pohjois-Iitä, kirjasto hankkii luudan ja luudan mukana kulkee 
vihko, johon voi kirjoittaa kuulumisia, muistoja, tervehdyksiä, laittaa kuvia, missä käynyt ja 
minne menossa jne. Kun vihko on täynnä, se palautetaan luudan kanssa takaisin kirjastoon 
ja kyläluudan kokemuksista tehdään yhteinen lehdistötiedote kirjaston kanssa. 

● Kun luuta on saatu, sovitaan käytännön toteutus ja tiedotetaan asiasta facessa, netissä ja 
Pohjois-Iin Sanomissa. Vihkossa on ohjeet kuinka luudan kanssa toimitaan. Eli pääasia, 
ettei se luuta jää kenenkään nurkkaan lojumaan. 

 
151. KYLÄKISÄLLI-LIIKUNTABUSSI/KYLÄKISÄLLI-HANKE POHJOIS-IIHIN 
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● Liikuntakerhon ohjaajakoulutus Iissä lauantaina 11.11.2017, järjestäjänä POPLi ja on 
maksuton. 

● Kyläyhdistys ilmoittautuu ensi vuoden 2018 Kyläkisälli-hankkeen liikuntaohjelmaan, joka 
suunnitellaan yhdessä hankkeen kanssa.  

 
152. MUUT ASIAT 

● Kylätuvan tilanne (sisäilmatyöryhmä) ja uuden liikuntasalin rakentaminen aloitetaan 
lokakuussa 2017. 

o Haetaan Oulun Seudun Leaderiltä tammikuussa 2018 avautuvasta 
Teemahankkeesta rahoitus kyläyhdistyksen liikuntavälineisiin, avustus 60%. Jukka 
Härkin on lähettänyt tiedon hankinnoista, jotka sisältyvät liikuntasalin rakentamisen 
urakkaan. 

o Varataan ainakin maanantai-ilta kokonaan kyläyhdistyksen jumppia varten. Asia 
annetaan tiedoksi myös Vesa Anttilalle. 

o Salille tarvitaan myös lukittava kaappi kyläyhdistyksen liikuntavälineille. 
● Joulurauhan julistus toteutetaan koulun kanssa, kutsutaan kyläläiset, oppilaat ja 

vanhemmat. Joulukuusi pihalle, joulurauhan julistus, yhteislaulu ja glögiä ja pipareita 
osallistujille kyläyhdistys kustantaa. 

● Risteysalueiden kukkalaatikot Kallion kotipuutarhalle, Jukka ja Markku hoitavat pois. 
● Liikennesaarekkeet on niitetty nyt vasta toisen kerran koko kesän aikana. 
● Koko Suomi kiittää-haaste annettiin tiedoksi. Hanketta korrdinoi Siskot ja Simot ry, joka 

järjestää vapaaehtoistoimintaa vanhusten parissa. 
● Facebook-tykkäykset, Jukka hoitaa kampanjan (400 tykkäystä tavoitteena). 
● Oulun Seudun Leaderin Palveluportaat-hankkeen opintomatka Tampereen seudulle 

17.-19.11.-kyläyhdistyksestä osallistuvat Auvo, Tarja ja Anita 
● Valtuustoseminaari 30.10. klo 16.30-20.00 Valtarin koululla-Anita ja Jukka osallistuvat 
● Arvo Virkkula täytti 70-vuotta, kyläyhdistys muisti syntymäpäiväkortilla 
● Raasakan kalatien rakennussuunnittelu on aloitettu ja suunnittelu valmistuu vuoden 2018 

alkupuolella ja kalatien rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2018. 
● Ystävätoiminnan lyhytkurssi 28.11.2017 klo 17.30 alkaen Pointissa, järjestää SPR:n Iin 

osasto 
 
153. SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous pidetään 22.11. klo 17.30 
 
154. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30. 
 
 
 
Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu ___/___.2017 
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Anu Käyrä Jukka Sassi 
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