
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 

KEVÄTKOKOUS 20.3.2013

Aika: Keskiviikko 20.3.2013 klo: 18.00–21.15

Paikka: Pohjois-Iin koulu

Läsnä: ks. liite

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja lausui runon nimeltään "Kylä elää". Runon on kirjoittanut 
8.6.2008 kyläpäivillä Vilho Härkönen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

                        2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Tiiro.

                        2.2. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Leena Tiiro

                        2.3 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Tiiro ja Kalle Tiiro.

                        2.4 Kahden ääntenlaskijan valinta

Päätettiin, että tarvittaessa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat.

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

Todettiin, että kokouksessa on läsnä 23 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.
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3.2 Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Yhdistyksen kokouskutsu on ollut Rantapohjassa tiistaina 12.3.2013, Pohjois-Iin Sanomissa 
1/2013, sekä yhdistyksen ja kunnan nettisivuilla.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen ja siitä keskusteltiin 
vilkkaasti. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

6. VUODEN 2012 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ       
TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNNON KUULEMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajan 
lausunnon.

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA 
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

Hyväksyttiin tilit, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille 
yksimielisesti.

8. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

• Kyläsuunnitelma 2013–2018 - Kyläkysely

Pohjois-Iin Sanomien mukana on jaettu kaikkiin kylän talouksiin kyläkysely. Kyläkyselyyn 
voi vastata myös yhdistyksen nettisivuilla.  Kysely on avoinna 31.3.2013 saakka ja se tulee 
kyläsuunnitelman pohjaksi. Hallitus työstää kyläsuunnitelman kevään ja kesän aikana 
alustavaan muotoon ja se käydään läpi yhteisessä purkukokouksessa heti syksyn alussa. 
Lopullisesti Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n kyläsuunnitelman vuosille 2013–2018 hyväksyy 
sääntömääräinen syyskokous.

• Kyläkirja -kyläperinteen ja tarinoiden keruupäivä kylätuvalla lauantaina 6.4.
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Pertti Huovinen on aloittanut kyläkirjan kirjoittamisen. Seuraava perinteen keruupäivä on 
kylätuvalla lauantaina 6.4. klo 15–17. Silloin kerätään erityisesti työhön, käsityöläisyyteen 
ja yrittäjyyteen liittyviä muistoja.

• Hiastinhaaran ruoppauksen loppuunsaattaminen

Hiastinhaaran kunnostushanke on jaettu 1. 2. ja 3. vaiheeseen, joista nyt on saatu valmiiksi 
2. vaihe eli loppuruoppaus Kiusaajanokan kohdalla, isompien kivien poisto väylältä ja 
mataloituneen venesataman ruoppaus Välikankaan kohdalla.

3. vaihe sisältää isomman rummun asentamisen 4-tien alitse veden virtauksen 
parantamiseksi, mutta Iin kunnan ja kyläyhdistyksen yhteisneuvottelujen tuloksena 
katsomme, että 3. vaihe tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole realistinen. Myöhemmin 
mahdollisen 4-tien muutostöiden yhteydessä katsotaan 3. vaihe uudelleen.

• Hiastinhaaran pajukon raivaus kesällä 2013 PVO-Vesivoima Oy

PVO-Vesivoima suorittaa pajukon raivausta kesällä 2013 Hiastinhaaraa nelostieltä ylöspäin 
Purotiehen asti. Raivausalue eli ojan varret sijaitsevat Pohjois-Iin jakokunnan maalla ja 
siihen on olemassa tarvittava lupa. Kyläyhdistyksen osuudeksi jää näkymäalueen pajukon 
raivaus nelostieltä merelle päin.

• Hiastinhaaran luontopolun kunnostushanke

Hiastinhaaran luontopolun kunnostaminen on päässyt Iin kunnan matkailusuunnitelmaan 
2013–2018 joka on tulossa valtuuston hyväksyttäväksi. Sen kunnostamisesta on jo olemassa 
alustava hankesuunnitelma.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Aluearkkitehti Kaija Muraja Iin kunnasta kertoi kaavoituksesta ja sen vaikutuksista 
rakentamiseen ja rakennuspaikkoihin. Iin kunnan osayleiskaavoituksen päivityksestä on tehty 
vasta päätös ja alustava suunnittelualueen rajaus koskee lähinnä eteläisintä Pohjois-Iitä. 
Aikanaan osayleiskaavaluonnos tulee valmisteluvaiheen kuulemista varten ja tällöin myös 
meidän pohjoisiiläisten on oltava "hereillä".

Toimitusjohtaja Juhani Salmela Iin tietoverkko-osuuskunnasta ja projektikoordinaattori 
TimoHänninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta kertoivat 100 megan Suomi hankkeesta ja Iihin sitä 
varten perustetusta Tietoverkko osuuskunnasta. Nyt tarvitsemme koko Iin kunnan alueelta 
osuuskunnan jäseniä ja liittyjiä, jotta laajakaistan runkoverkon rakentaminen voidaan aloittaa. 
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Liittymislomake kannattaa täyttää jo nyt heti, sillä myöhemmin kun kaivinkone on mennyt 
kiinteistön ohi liittyminen maksaa jo paljon enemmän. Iin tietoverkko-osuuskunnan 
liittymismaksu on 100.00 euroa ja tällä hinnalla liittyjä saa 100 megabitin valokuituliittymän 
toimintavalmiiksi kytkettynä omaan kotiinsa. Kuukausimaksu toimivalle liittymälle on 50.00 
euroa/kuukausi. Www.pohjoisiinkylayhdistys.fi-sivuilta löytyy asiasta myös lisätietoa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.15.

Matti Tiiro, kokouksen puheenjohtaja       Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu  ___/___.2013

Tuula Tiiro Kalle Tiiro
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