
 POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY                 PÖYTÄKIRJA 8/2013    
HALLITUKSEN KOKOUS     1(4)
PAIKKA: Kylätupa
AIKA: keskiviikko 18.9.2013 klo 17.30
Paikalla: Anita Sievänen phj. Tiina Joensuu ( toimi kokouksen sihteerinä), 
Hilkka Kynkäänniemi, Aune Olkoniemi ja Markku Veijola 
Pöytäkirjantarkastajat:
Hilkka Kynkäänniemi ja Markku Veijola

105. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

106. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

107. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  7/2013
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja 7/2013.

108. TALOUS
* Saldo oli 467.98 € + käteinen 150.00 € jumppamaksuja
* Maksetut :33.76 € Hallituksen työpajan kahvikulut 10.8.2013, 
   tulostinväri Anita 25.90 €
* Myyty loput t-paidat yht. 30.00 €
* Maksettava: 15.10. maanvuokrat yht. 110.00 €
* Jäsenmaksuja kertynyt tilille yht. 630.00 € 

109. SYKSYN SÄVEL-YHTEISLAULUTILAISUUS 27.9.2013 
klo 18.00-19.00
* Porukka koolla- Rantapohjan juttusarjaan kuvat ja teksti !
* Anita kysyy grillimakkarat HKRuokatalolta, tarjotaan mehut ja glögit - 
koululta termarit,  laulunsanat monistetaan, Iin Yrittäjiltä lainaan grilli, 
tuolit Rantakestilästä, ulkoroihut  Navettarantaan, roska-astiat, 
kartonkipikarit, suodatinpussit makkaroiden syöntiä varten, 
talouspaperit, sinappi, ketsuppi, osallistujamäärä 20-30 henkilöä.
* Tienviitat koululta
* Säestäjien muistaminen
* Koko hallitus paikalle 27.9.2013 klo 17.00 järjestelyihin !!! Vaikka 
tilaisuus peruuntuisi huonon sään takia.

110. KYLÄSUUNNITELMA 2014-2019
* Seuraavassa hallituksen kokouksessa keskitytään kyläsuunnitelman 
työstämiseen kirjalliseen muotoon, jotta se voidaan hyväksyä 
syyskokouksessa 13.11.2013.
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111. POHJOIS-IIN KYLÄESITE

* Painomäärä on 1000 kpl, josta jaetaan kyläläisille noin 440 kpl ja 
valtuutetuille ja viranhaltijoille noin 50 kpl ja loput jäävät omaan 
käyttöömme tulevia tilaisuuksia ja vierailuja varten.
* Leena työstää esitteen alustavaan muotoonsa ja lopullinen esite 
hyväksytään hallituksen kokouksessa.
* Anita pyytää tarjouksia painatuskuluista.

112. RISTEYSALUEIDEN SAAREKKEET
Risteysalueiden saarekkeiden niitto kuuluu ELY-Pohjois-Pohjanmaan 
urakoitsijalle ( Hyrkäs,Kuivaniemi ). Sopimuksenmukainen niitto on 
tehtävä, kun nurmi on 15-20 cm.  Saarekkeiden niittäjillä pitää olla 
Tieturva 1-koulutus ja niitosta on tehtävä sopimus ELY:n kanssa. 
Urakoitsijalle kuuluu myös 4-tien alittavan rummun putsaus - puh.kesk. 
26.8.2013 Leo Oja/Anita Sievänen. 
Kyläyhdistys ei siis enää huolehdi saarekkeiden niitosta ! Seuraamme 
myös putsataanko rumpu nyt syksyn aikana !!!!

113. TARJOUKSET HIASTINHAARAN PAJUKON NIITTO 4-
TIELTÄ ALAS HIASTINLAHDELLE PÄIN-NÄKYMÄALUE
* Raimo on pyytänyt Mauno Päkkilältä tarjouksen. Mauno Päkkilä teki 
myös PVO-Vesivoima Oy:n pajukon raivauksen Hiastinhaaran 
yläpuolella Purotiehen asti.

114. IIN LÄHINEUVOSTOHAKEMUS
* Kyläesitteen ja kyläsuunnitelman painatuskulujen ja raivaushinnan 
selvittyä, haemme niihin Iin lähineuvostolta avustusta tämän syksyn 
aikana.

115. SYYSKOKOUS 13.11.2013
* Ilmoitus Rantapohjassa torstaina 7.11.2013
* Hallituksen henkilövalinnat  

6. §  HALLITUS: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon 
kuuluu vuosikokouksen=syyskokouksen kahdeksi (2) 
kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja 
vähintään viisi (5) jäsentä. 

* Konin alueelta ja mökkiläisistä pyydämme uudet hallituksen 
jäsenet !
* Syyskokouksen puheenjohtajana voi toimia phj. Anita.
* Toimintasuunnitelma 2014 ja Tulo- ja menoarvio 2014  käydään läpi   
marraskuun alun hallituksen kokouksessa.

 *Kannatusjäsenmaksujen suuruudeksi esitämme yksityishenkilöt 20 € ja 
yritykset 50 €.



3.
* Maria Tolosta kysymme edelleen toiminnantarkastajaksi.

116. KYLÄNEUVOSTON PERUSTAMINEN IIHIN
* Pohjois-Iin kyläyhdistys ry tekee Iin kunnanhallitukselle aloitteen 
Iin ja Kuivaniemen yhteisen kyläneuvoston perustamisesta.  Aloitteen  
allekirjoittajiksi pyydämme myös muita kyläyhdistyksiä ja 
kylätoimikuntia. Kyläneuvosto on kaikille kyläyhdistysten ja 
kylätoimikuntien edustajille avoin keskustelutilaisuus ajankohtaisista 
aiheista ja, johon kutsutaan  mukaan myös Iin kunnan johtavat 
viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Kokoontuminen olisi vähintään kaksi 
kertaa vuodessa ja kokoonkutsujana toimisi Iin kunnan valitsema henkilö 
ja kyläneuvoston kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri ja 
päätetään seuraavan kokouksen aika ja paikka.
* Yhtenä käsiteltävä aiheena voisi olla mm. sopimuksellisuus eli miten 
Iin kunnassa tai Oulunkaaressa tulevaisuudessa voitaisiin hoitaa esim. 
sote-palveluja yhteisvoimin kolmannen sektorin kanssa.

117. SUUNNISTUKSEN OPETUSKARTAT POHJOIS-IIN KOULULLE
* Apulaisrehtori Ismo Turpeinen esitti toiveen saada Pohjois-Iin  
koululle suunnistuskartat, laminoidut A4, 200-300 kpl suhde 1:10 000. 
Koululla on tällä hetkellä huonokuntoiset kartat, jotka eivät ole 
koulualueelta vaan kartta-alue on laajemmalta alueelta Pohjois-Iistä.
* Selvitämme asiaa Iisun kanssa ja yhteyshenkilöinä ovat Anneli 
Vilppola puh. 0400 680 493 ja karttamestari Reijo Viinamäki 
reijo.viinamaki@osao.fi.

118. AURINKOLATU TALVELLA IIJOELTA HIASTINLAHDEN 
LAAVULLE + POHJOIS-IIN KOULU/IIN KUNNAN MAAT- 
PERTSALATU - NUOTIOPAIKKA
* Ensi talvena latu-ura vedetään taas Iijoelta Hiastinhaaran laavulle. 
* Pohjois-Iin koululla on valaistu latu ja toiveena olisi, että latu 
jatkuisi tavallisena pertsalatuna Iin kunnan mailla kuntohiihtäjiä ja 
koululaisten liikuntaa varten.
* Palaamme asiaan lähempänä hiihtokelejä samoin kuin nuotiopaikkaan 
ladun varrella !

119.             MUUT ASIAT
 *Kyläpäivät Oulussa 21.-22.9.2013- osallistujat Alarannan 

kylätoimikunnasta varapuheenjohtaja Juha Alamartimo ja 
sihteeri Piia Sarajärvi sekä Pohjois-Iin kyläyhdistyksestä Tiina 
Joensuu, Aune Olkoniemi, Rauni ja Jorma Tiiro, Jouni 
Mähönen ja Anita Sievänen. 
Yhdistyksemme myy myös Ruokaa kyliltä-torilla 21.9.2013 
Toppilan Möljällä Heikki Viinamäen pyytämiä ja halstaamia 
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nahkisia ja Helena Kantolan täyssäilykkeitä maivasta ja siiasta 
( Kalevan juttu 22.9.2013 ).  
*Osayleiskaava ja HINKU-kylä kyläsuunnitelmaan vuosille 
2014-2019
* Leena kysyy Pohjois-Iin koulun opettajilta, voivatko 
koululaiset piirtää kylätuvalle Iin kunnan entisen ja nykyisen 
vaakunan kylävaakunamme viereen seinälle !
* Raimo ja Juhani huolehtivat risteysalueiden kukkalaatikkojen 
siirrosta Kallion kotipuutarhalle heti ensimmäisten pakkasten 
jälkeen.
* Jumpat ovat käynnistyneet ja jumppaamassa on ollut noin 
parisenkymmentä naista. Jumppamaksu sisältyy 
kyläyhdistyksen jäsenmaksuun 10 €/talous/vuosi.

120. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 9.10.2013 klo 17.30 
alkaen Kylätuvalla. Ja seuraava kokous torstaina 7.11.2013 klo 17.30.

121.             KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
                    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

                    Anita Sievänen Tiina Joensuu
                    puheenjohtaja sihteeri

                   Pöytäkirjantarkastajat

                   Iissä ___/____ 2013

                   Hilkka Kynkäänniemi Markku Veijola


