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Aika: 19.4.2012 klo 18–21 

Paikka: Pohjois-Iin koulu 

Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Raimo Välikangas, Hilkka Kynkäänniemi, Markku Veijola (18.30 

saakka), Juhani Miettunen sekä Olli Häyrynen (19.10 saakka) ja Pasi Rajala (18.45 saakka) 

Pöytakirjantarkastajat: Raimo Välikangas ja Juhani Miettunen 

 

51. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti vieraat tervetulleiksi. 

 

52. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

53. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/2012 

Todettiin edellisessä kokouksessa jaetut tehtävät suoritetuiksi. 

 

54. SÄÄSKENHARJUN KAATOPAIKKA 

Pasi Rajala kertoi esityksestään mönkijäradan perustamiseksi Sääskenharjuun tilan Paakkari RN:o 18:63 

alueelle (kunnanhallitus 17.4.2012 asianro 98).  Käytiin asiasta keskustelua. 

Olli Häyrynen kertoi ajatuksestaan tehdä Sääskenharjuun mäenlasku- ja ulkoilupaikka 

makkaranpaistokotineen perheille talveksi.  Päätettiin, että Olli Häyrynen selvittää ELY-keskukselta, onko 

sellainen toiminta mahdollista entisen kaatopaikan paikalla, jonka jälkeen palataan asiaan. 

Kunta on anonut lisäaikaa alueen maankäsittelyyn ja se on tehtävä 2014 loppuun mennessä. 

 

55. TALOUS 

 Tilin saldo: 1676,33 €. 

 Hyväksyttiinn seuraavat laskut maksuun: Pohjola-Vakuutus Oy 88.54 €/3.5.2012, 

Maanmittauslaitos, 3 kpl vanhoja karttoja 54,15 €/ 13.4.2012. 

 Jäsenmaksuja saatu tähän mennessä 285 € 

 Yhdistys jakaa oppilaille stipendejä 2 x 25 € 

 25-vuotisjuhlabudjetti liitteenä 

 

56. VIIRIT JA ANSIOMERKIT 

 Viirit tilataan Suomen Kylätoiminta ry:ltä, samoin pronssiset ansiomerkit, hopeiset ansiomerkit 

anotaan Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry/Suomen Kylätoiminta ry 

 Saajille lähetetty henkilökohtainen kutsu paikalle. 

 

57. KYLÄVAAKUNA 

Vaakuna on valittu ja suunnittelupalkkio 25€ jaetaan julkistamisen yhteydessä 7.5.2012. Kaikki kilpailuun 

osallistuneet piirrokset laitetaan juhlan ajaksi näytteille kylätuvalle.  Valmiita vaakunoita valmistetaan kaksi, 

joista toinen tulee kylätuvalle ja toinen koululle. 

 

58. 25-VUOTISJUHLA 7.5.2012 

 Arpajaispalkintoja saatu mukavasti, Hilkka tekee arvontalistat ja vastaa myynnistä juhlassa 

 Anita huolehtii lehdistötiedotteet 

 Rantapohjaan laitetaan vielä ilmoitus, Leena huolehtii, kutsu on jo yhdistyksen ja kunnan 

nettisivuilla 

 Putaan Pulla lahjoittaa rieskat, Markku huolehtinut, tulevat maanantaina 
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 Tuula Tiiro lahjoittaa kahvit ja mehut 

 Perunateatteri 6.5. klo 15.30, omat veitset mukaan, Taina huolehtii astiat ja muut keittoon kuuluvat 

asiat 

  hallituksen jäsenten tehtävät 7.5.2012  

 Hilkka: arpajaiset, arvat, voittoluettelot, lahjoittajat 

 Raimo ja Juhani: Kyltit nelostien varteen 

 Markku: Parkkipaikkakyltit 

 Leena: ohjelma Tuurelle ja viimeiset viilaukset koulun kanssa 

 Anita: koordinointi, tavarat paikalle, yhteistyö kuntaan 

 Kutsut 50 kpl monistettu kunnassa, osa postitettu ja osa toimitettu henkilökohtaisesti 

 Onnittelujen vastaanotto klo 17-18, jonka jälkeen vierailla mahdollisuus ruokailla ja kahvitella, jos 

eivät ennätä jäädä juhliin 

 Jätehuolto Paakkolalta saadaan lisää 240 ltr tai isompia jäteastioita koululle 

 Poliisille ilmoitettu juhlista, liikenteenohjaukseen tulee VPK 

 Valokuvaajaksi pyydetään Ismo Piriä 

 

59. FACEBOOK-SIVUT  

Avataan syksyllä, jolloin päätetään sisällöistä ja ylläpidosta 

 

60. MUUT ASIAT 

 Kylätuvan remontti menossa, pintojen pitäisi valmistua juhliin. 

 Hiastinhaaran luontopolku etenee 

 Ilmoitustaulu pystytetään, kun maa on sula, katsotaan 14.5. 

 Kukkaistutukset laitetaan Kantolantien ja Virkkulantien risteyksiin, laatikot vaativat korjausta ja 

kukkien kastelijat pitää löytää, katsotaan 14.5. 

 Konintien linja-autokatos, katsotaan 14.5. 

 26.4.2012 klo 13 Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry tapaa kyläläisiä Museokahvila Huilingissa. 

 POPLI kyläliikuttaja hanke Iissä 24.–30.9.2012, jolloin POPLiikkua -viikko 

 

 

61. SEURAAVA KOKOUS 

Maanantaina 14.5.2012 klo 18 Kylätuvalla 

 

62. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.00. 

 

 

 

 

Anita Sievänen, puheenjohtaja  Leena Tiiro, sihteeri 

 

Pöytäkirja tarkastettu ___/___2012 

 

 

 

 

Juhani Miettunen   Raimo Välikangas 


