
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY KEVÄTKOKOUS 17.4.2019

Aika: Keskiviikko 17.4.2019 klo 18.00-19.25 1(2)
Paikka: KYLÄTUPA Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100 Ii
Läsnä: 15 henkilöä, nimilista liitteenä

1. KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Petri Tervonen.
2.2 Kokouksen sihteerin valinta
Valittiin kokouksen sihteeriksi Leena Tiiro.
2.3 Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tarmo Mähönen ja Jouni Mähönen.

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta 
paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla (§ 10)
3.1 Kokouksen osanottajien toteaminen
15 henkilöä, nimilista liitteenä.
3.2 Kutsu yhdistyksen kokoukseen
Kokouskutsu julkaistu IiSanomissa 4.4.2019 ja 11.4.2019. Kokouskutsu on ollut yhdistyksen nettisivulla ja 
Facebookissa ja postilaatikkoihin jaettuna kutsuna ( vk 13 ).

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys muilta osin, lisättiin muihin asioihin  * Ouluseudun Leader ry:n 
Yhdistysten pienet investoinnit 3-alahankkeesta saatu avustus ja * lintutorni.

5. VUODEN 2018 VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen. Hyväksyttiin vuosikertomus.

6. VUODEN 2018 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli tilit, tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon.

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
TILIVELVOLLISILLE
Hyväksyttiin tilit, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY
• Akolan polkusillan rakentaminen alkaa kevät-kesä 2019. Kyläyhdistys on hankkinut tarvittavat luvat : Ely, 
Iin kunta ja maanomistaja. Silta rakennetaan talkootyönä ja rakennustarvikkeet hankkii kyläyhdistys.
• Pohjois-Iin Sanomat ilmestyy jatkossa omakustanteisena, koska  Iin kunnan ilmoituksen mukaan 
kopiointimäärärahoista on leikattu puolet eli enää ei  ole mahdollisuutta tukea kyläyhdistyksen viestintää 
kopiopalvelulla muutoin kuin listahintaan eli 1.00 € per kopio ( tekstiviesti  Annastiina Junnila 22.1.2019). 
Tiedottamista jatketaan edelleen  Pohjois-Iin Sanomien kautta postilaatikkojakeluna sekä Iin kunnan 
tapahtumakalenterin kautta sekä www.pohjosiinkylayhdistys.fi ja www.facebook.com/PohjoisIi.
• Pohjois-Iin Sanomat 1/2019 ilmestyy nyt 9.5.2019 IiSanomien välissä ja jaetaan koko Iin kunnan alueelle, 
painosmäärä 5000 kpl. Mainosten myynti on alkanut lehteen ja saaduista ilmoitustuloista kyläyhdistys saa 
myyntiprovision. Juttuja lehteen tehdään yhteistyössä IiSanomien kanssa.
• Kyläkysely  on tehty ja jaettu kyläläisille kevätkokouskutsun yhteydessä viikolla  13. Vastauksia on saatu 
noin 30 ja saatuja vastauksia hyödynnämme niin  Pohjois-Iin kyläsuunnitelmassa vuosille 2020-2025 kuin 
myös Pohjois-Iin ja Iin kunnan hyvinvointisuunnitelmissa.
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• Pohjois-Iin kyläyhdistys ry perustaa Pohjois-Iin koululle oppilaiden kanssa Hyötykasvipuutarhan. 
Kyläyhdistsy on tilannut  4 kpl istutuslaatikoita ja oppilaat kasvattavat taimia jo innostuneesti omassa 
luokassaan.  Alkukesästä laatikoihin istutetaan erilaisia hyötykasveja ja kesän ajaksi palkataan yksi oppilas 
hyötypuutarhuriksi ja syksyllä pidetäään sitten sadonkorjuujuhla. Koululle saadaan myös biokomposti.
• Kevätretki Luulajan Suurkirpputorille totetutetaan yhteistyössä Livon kyläyhdistyksen kanssa lauantaina 
11.5.2019. Matkalle on ilmoittautunut tähän mennessä 15 ja ilmoittautumisaika loppuu 25.4.2019.
• Vanhojen akkujen ja metalli- ja rautaromun keräys Pohjois-Iin koululla lauantai-sunnuntai 18.-19.5.2019 
klo 8-16. Keräyksestä saadaan tuloja yhdistystoimintaamme.
• Avoimet Kylät-tapahtuma on koko Suomessa lauantaina 8.6.2019. Yhtenä valtakunnallisena  Avoimet 
Kylät-tapahtumana järjestämme Melonta- ja suppailutapahtuman Hiastinhaaralla Navettarannassa 8.6. klo 
12-15 yhteistyössä POPLin Kyläkisällihankkeen kanssa.
• Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on hakenut ja saanut Ouluseudun Leader ry:n Yhdistysten pienet investoinnit 3-
alahankkeesta rahoitusta uudelle kaasugrillille ja Pisara-mainoslipuille.  Kokonaisrahoitus on 1601,46 €, 
josta leader-avustusta saadaan 960,88 € ja omaa rahaa tarvitaan 640,58 €.
*Lintutornille hankitaan kiikarit yleiseen käyttöön. Kiikarit laitetaan vaijerilla kiinni postilaatikkoon, joka 
kiinnittetään tornin rakenteeseen.
*Kyläyhdistyksen syyskokouksen hyväksymä jäsenmaksu vuonna 2019 on 12.00 €/talous, kannatusmaksu
25,00 €/henkilö ja 100.00 €/ yritys ja maksun voi suorittaa kyläyhdistyksen tilille  FI26 5350 0240 0104 67.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Petri Tervonen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Tarmo Mähönen Jouni Mähönen
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