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Kutsu Pohjois-Iin kyläyhdistyksen kevätkokoukseen 2014 

Tervetuloa kyläyhdistyksen kevätkokoukseen keskiviikkona 26.3.2014 klo 18 alkaen 

Pohjois-Iin koululle. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kaikki pohjoisiiläi-

set ovat tervetulleita kokoukseen, ei vain jäsenet! 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 

ESITYSLISTA 

1 § Kokouksen avaus 

2 § Kokouksen järjestäytyminen 

 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 Kahden pöytäkirjantarkastajan/ ääntenlaskijan valinta 

3 § Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Kokouksen osanottajien toteaminen 

 Kutsu yhdistyksen kokoukseen 

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

5 § Vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen 

6 § Vuoden 2013 tilien ja tilinpäätöksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon kuuleminen 

7 § Tilien hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

tilivelvollisille 

8 § Hallituksen esittämien muiden asioiden käsittely 

* Kyläsuunnitelma 2014-2019 

* Pohjois-Iin kyläkirja 

* Hiastinhaaran lammaslaidun- hanke 

* Hiastinhaaran luontopolun kunnostushanke 

* Kyläkävely lauantaina 16.8.2014 klo 12.00 - 16.00 Kalle Hellström 

Proagria Oulu/Maa- ja kotitalousnaiset - tutustutaan lammaslaidunhankkeeseen ja 

muihin maiseman kunnostuskohteisiin 

9 § Kokouksen päättäminen 
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Puheenjohtajan tervehdys 

Tämän vuoden yhdistystoiminta on lähtenyt taas reippaasti liikkeelle, hallitus on kokoontu-

nut jo pari kertaa ja rahaa yhdistykselle on hankittu kahvituksilla ja Pohjois-Iin jakokunnan 

osakkaiden varojen jaolla. Myös Hiastinhaaran lammaslaidunhanke on siinä vaiheessa, että 

kaikki rajapyykit on löydetty ja raivaustöitä aitalinjalla on jo tehty yli 100 talkootuntia. Seu-

raavaksi odottelemme kevään etenemistä ja roudan sulamista, jotta pääsemme pystyttämään 

aitatolpat maastoon, tekemään aitaportit  ja asentamaan itse lammasverkon. Samuli ja Emilia 

Hiltusen noin 30 lammasta pääsevät viimeistään kesäkuun alussa laiduntamaan alueella ja 

tekemään Hiastinhaaran luontopolkualueella maiseman- ja luonnonhoitotyötään. Elokuussa 

on sitten kaikilla mahdollisuus päästä tutustumaan lammaslaidunalueeseen Kalle Hellströ-

min johdolla. 

 

Saimme hankkeeseemme Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ei-tuotannollista investoin-

titukea arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen 4894,40 euroa ja Iin 

kunnalta samansuuruisen "puskurilainan", koska ELY:n rahat saamme vasta maksatushake-

muksen hyväksymisen jälken loppuvuodesta.  Saatu raha kattaa lammasaidan ja porttien pe-

rustamiskustannukset, mutta lisäksi myös talkootyönä tekemämme peruskunnostusraivauk-

sen, aidan pystytyksen, raivaustähteiden korjuun ja polton sekä mahdollisen aidanalusten 

niiton tulevan kesän aikana ja lampurille maksettava työ eläinten kuljetuksesta ja valvonnas-

ta. Eli mitä enemmän teemme talkootöitä, sitä enemmän hankkeesta jää yhdistyksellemme 

varoja toimintaamme varten. 

 

Nyt pyydänkin, että kun postilaatikkoonne ilmestyy talkootiedote keväällä, niin laittakaa se 

vaikka jääkaapin oveen muistuttamaan tulevasta. Pidetään oikein mukavat pohjoisiiläisten 

talakoot yhdessä ja keitetään kunnon kökkäkahveet ja paistetaan kökkämakkarat laavulla !

Toimintasuunnitelmassamme mainitut Kuntolatu (Aurinkolatu) Iijoelta laavulle ja takaisin ja 

Laskiaistapahtuma ovat siirtyneet odottamaan parempaa lumitalvea 2015. 

 

Kiitos talkoolaisille jo etukäteen ja näkemisiin! 

 
Anita Sievänen 
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Energia-Eikan vinkki 

Pyykinpesukoneen pesu-

lämpötilan laskeminen  

60 °C >40 °C laskee  

sähkönkulutusta noin 40 % 

 

Astianpesukoneessa pesuveden lämpötilan 

laskeminen 65 °C > 55 °C vähentää  

sähkönkulutusta 25-55 % 

Rakennetun tontin tai rakennuspaikan omis-

taja on velvollinen asettamaan tieltä hyvin 

näkyvään paikkaan osoitenumeron, joka on 

myös pimeänä  aikana selkeästi havaittavis-

sa. Osoitenumero tulee olla asennettuna pai-

koilleen ennen rakennuksen käyttöönottoa.  

Osoitenumeron on oltava selvästi havaitta-

vissa tielle molemmista suunnista lähestyt-

täessä. Mikäli  rakennus sijaitsee katujen 

risteyksessä, tulee osoitenumerointi näkyä 

selvästi molemmille kaduille. Numerokilpi 

sijoitetaan ensisijaisesti  rakennuksen sei-

nään. Jos kilpeä ei voida huonon näkyvyy-

den tai muun syyn takia sijoittaa seinään, 

voidaan se sijoittaa porttiin, pylvääseen, ai-

taan tai muuhun vastaavaan rakenteeseen. 

Näkyvä ja oikein asennettu osoitenumeroin-

ti saattaa joskus nopeuttaa ammattiavun saa-

pumista kohteeseen. Kunnollisella nume-

roinnilla voitetaan hätätilanteessa tällöin 

useita sekunteja – jopa minuutteja, jotka 

voivat olla merkittäviä avun tarvitsijan kan-

nalta.  

Onhan myös posti-

laatikkosi  ajan   

tasalla! 

Ajankohtaista keväällä 

 

Talon numerot näkyville 

Jumppaa ohjaa Eila 

Fäldt. Koululta löytyy 

välineet. Juomaa ja oma 

kahvakuula (jos sellaisen 

omistaa) kannattaa ottaa 

mukaan. 

Osallistumismaksu on 

12  €. Jumppa sisältyy yhdistyksen jäsen-

maksuun.  

Tervetuloa mukaan hikoilemaan! 

10.3. Kahvakuula 

17.3. Kuntopiiri 

24.3. Jooga/Anita Sievänen 

31.3. Keppijumppa 

7.4. Kahvakuula 

14.4. Kuntopiiri 

28.4. Tavallinen jumppa 

5.5. Kahvakuula 

12.5. Kuntopiiri 

Kyläyhdistyksen jumppa jatkuu 

toukokuulle 
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Jo pari kesää sitten tuli yhdistyksellemme toive omasta Pohjois-Iin 

kyläviiristä, joka liehuisi omalla kotipihalla tai kesämökillä silloin kun 

virallista liputuspäivää ei ole. Kyläviiri on myös mainio lahjaidea. Helsingin 

Lipputehdas Oy on nyt suunnitellut ja tekee kyläviirimme sitovien ennakko-

tilausten perusteella. Viirit ovat 100 % kiiltäväkuituista polyesterneulosta, 

jonka kuitu on käsitelty kiiltäväksi, jolloin pintalika ei pinty kankaaseen niin 

helposti ja eikä viiri vety pienellä sateella (= parempi liehuvuus). Talvella 

viiri kuluu mekaanisesti nopeammin ja kesällä taas auringon UV-säteily ra-

sittaa viirin värejä sekä haperruttaa kangasta. Viirin voi myös pestä ja se kan-

nattaa laskea alas pahimpien myräköiden ajaksi repeämisen välttämiseksi.  

Silloin, kun salossa ei ole Suomen lippua, on suositeltavaa käyttää 

viiriä. Viirin käyttö on vapaata. Se saa liehua yötä päivää, sen käyttöä 

eivät sido liputussäännöt. Asuintaloissa viiri voi liehua koko vuoden, 

kesämökeillä on suositeltavaa, että viiriä käytetään joko kotiväen ollessa pai-

kalla tai koko kesän. Kesäksi Pohjois-Iin kyläviirit liehumaan ja osoittamaan 

kiintymystämme kotikyläämme.  

Viirin pituudeksi suositellaan puolet tangon pituudesta. Viirissä on messinki-

nen pikalukko, jolla viirin saa kiinni itse tankoon. Yläpäässä on myös noin 

40 cm muovinen putki, joka pitää viirin yläosan ryhdissä.  

Nyt tilattava viiri on kokoa 40 cm x 400 cm ja se käy 8 - 10 metrin mittai-

seen lipputankoon. 

Pohjois-Iin kylän isännänviiri maksaa 75.00 €/kpl ( sis.alv) ja tehtaan antama 

toimitusaika viireillä on 2-6 viikkoa tilausajankohdasta eli 

huhtikuun alusta. Tilaajille ilmoitetaan, kun viirit ovat saapuneet ja ne 

maksetaan noudettaessa. Viiritilauksen voit tehdä sähköpostilla Anitalle                                                 

anita.sievanen@gmail.com tai puhelimitse 0400-461 880 

Tilaus on tehtävä maaliskuun loppuun mennessä ja se on sitova . 

Pohjois-Iin kylän isännänviiri 

mailto:anita.sievanen@gmail.com
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Kyläyhdistys järjestää valokuvauskilpailun kaikille Pohjois-Iissä 

asuville 1.-9.-luokkien oppilaille. Kuva voi esittää ihmistä, 

eläintä, maisemaa, rakennusta yms. ja sen tulee olla otettu Pohjois-Iissä. Kuvausaikaa on 

toukuusta elokuun loppuun. Kilpailussa on kolme sarjaa: 1.-3.-luokat, 4.-6.-luokat ja 7.-9.-

luokat. Palkintona jokaisen sarjan voittajalle 50 euron lahjakortti. Pohjois-Iin koulun van-

hempainyhdistys palkitsee oman suosikkinsa.  

 

KILPAILUN SÄÄNNÖT 

 

1. MEIJÄN POHJOIS-II- valokuvauskilpailun järjestää Pohjois-Iin kyläyhdistys. 

2. Kilpailukuvan tulee olla otettu Pohjois-Iissä 1.5.2014 - 31.8.2014 välisenä aika. 

3. Kilpailun aihe on vapaa teemalla ”MEIJÄN POHJOIS-II”. Kilpailuun voivat osallistua 

Pohjois-Iin alueella asuvat 1.-9.-luokkien oppilaat. Kilpailussa on kolme sarjaa; 1.-3-., 

4.-6.- ja 7.-9.-luokkien oppilaat (sarja määräytyy sen mukaan, millä luokalla oppilas on 

syyslukukaudella 2014). 

4. Kilpailuun voi osallistua korkeintaan kolmella kuvalla. Kuvien on oltava perillä vii-

meistään 31.8.2014 klo 24.00 

5. Kilpailukuvat lähetetään digitaalisena tiedostona meijanpii@gmail.com Sähköposti-

viestiin otsikoksi kuvakilpailu. Viestissä ilmoittakaa: 

 * Kuvan nimi ja sarja  

 * Kilpailijan ikä, nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero 

6. Lähetettävän kuvan tulee perustua yhteen otokseen. Kuvien yhdistäminen, elementtien 

poistaminen kuvasta tai lisääminen kuvaan on kielletty. Normaalit kuvan optimointiin 

liittyvät toiminnot, kuten kontrastin, sävykylläisyyden, tois-

tokäyrän, valojen ja varjojen säädöt, terävöitys, kohinan 

poisto ja kennoroskien poisto on sallittu. Suodattamien 

käyttö kamerassa on sallittu, mikäli se ei vääristä ku-

vanoton tilannetta (esimerkiksi ei muuta päivää yöksi). 

7. Kuva tulee olla siten otettu, että se ei aiheuta kohteelle kär-

simystä ja uhkaa eikä vahinkoa ympäristölle. 

 

Valokuvauskilpailu Meijän Pohjois-Ii 

mailto:meijanpii@gmail.com
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Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sievänen, toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro, 

kunnassa monistettiin ja hallituksen jäsenet jakoivat postilaatikoihin 430 kappaletta.  

Kannen kuva Jukka Sassi. 

8. Kuvaajalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen. Kuvaaja vastaa, 

että kuvassa esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan sääntöjen mukai-

seen julkaisemiseen 

9. Kilpailussa palkitaan jokaisen sarjan paras kuva 50 € lahjakortilla. Pohjois-Iin koulun 

vanhempainyhdistys palkitsee oman suosikkinsa. Lisäksi tuomaristo voi antaa kunnia-

mainintoja. 

10. Järjestäjällä on oikeus julkaista kisaan osallistuneita kuvia ilman erillistä korvausta ja 

pitää halutessaan näyttely kuvista. Kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. 

11.  Lisätietoja antavat Jukka Sassi: jucas80@gmail.com ja Anita Sievänen:  

 anita.sievanen@gmail.com 

Kuvasikermässä kuvia Tepon Jenniltä, Tiiron 

Nooralta, Tiiron Ainolta ja Sieväsen Anitalta. 

mailto:jucas80@gmail.com
mailto:anita.sievanen@gmail.com
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Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yh-

distyksen monet kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuok-

ran, palkkiot, toimistotarvikkeet, lehti-ilmoitukset, talkoot jne.  

Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmak-

sun suuruuden.  

 

VUONNA 2014 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS  

Oulun Osuuspankki Iin konttori  FI26 5350 0240 0104 67  

 

Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys.  

Kiitos tuestanne! 

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus 

vuonna 2014  

 

Anita Sievänen, puheenjohtaja  

0400-461 880 

anita.sievanen@gmail.com 

 

Markku Veijola, varapuheenjohtaja 

0400 182 340 

markku.veijola@pp.inet.fi 

 

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja 

040-5442 127 

leena.tiiro@luukku.com 

 

Tiina Joensuu, jäsen 

040 962 9562  

tiina.joensuu@gmail.com 

Aune Olkoniemi, jäsen 

050 362 8451 

 

Auvo Anisimaa, jäsen  

044-703 2545 

auvo.anisimaa@ouka.fi  

 

Antti Leinonen, jäsen 

040-521 8811 

leinan@kapsi.fi  

 

Jukka Sassi, jäsen 

050-309 0005 

jucas80@gmail.com  

 

Kyläyhdistys netissä: 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi 

http://www.facebook.com/PohjoisIi 

mailto:anita.sievanen@gmail.com
mailto:markku.veijola@pp.inet.fi
mailto:leena.tiiro@luukku.com
mailto:tiina.joensuu@gmail.com
mailto:auvo.anisimaa@ouka.fi
mailto:leinan@kapsi.fi
mailto:jucas80@gmail.com

