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Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu
Aika: Tiistaina 22.1.2019 klo 17.30- 20.30
Paikalla: Anita Sievänen phj.siht. Markku Veijola, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi
Aune Olkoniemi ja Mika Mähönen
Pöytäkirjan tarkastajat:
Anu Käyrä ja Auvo Anisimaa
1.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi vuoden ensimmäisen kokouksen ja ilmoitti
kyläyhdistykselle tulleen viestin koskien Pohjois-Iin Sanomia:
”Ollaan jouduttu aika kovalle kulukuurille mm. kopiointimäärärahoista on
leikattu puolet eli enää ei ole mahdollista tukea kyläyhdistyksen viestintää
kopiopalvelulla muutoin kuin listahinnalla. Tukea voitte varmaankin saada
jatkossa Instituutin kautta, mistä nyt kaikki yhdistystuki ohjautuu
Annastiina ”

2.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 12/2018
Hyväksyttiin pöytäkirja 12/2018.

4.

TALOUS
- Saldo: 7086,40 €/ 22.1.2019
- Kylähistoria: Kylätuvalla 19 omaan käyttöön + 1 kirjaa myytäväksi +
Huilinki 1 ja laskutetaan 1 kpl
-Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 120,00 €
- Jumppamaksut: Saatu tänä vuonna 25,00 €
- Maksetut: 15,80 € ulkoroihut joulurauhanjulistus + glögit 13,35 €, Iin kunta
liikunsalin vuokrat 396,00 € syksy 2018 ja kevät 2019, sulkapallomailat ja
pallot 27,80 €
- Tilille tullut:
- Tulossa tilille: 150,00 € Iin kylien neuvottelukunta/kokouspalkkiot vuodelta
2018
- Laskutettavat:
- Maksettavat: Iin lukion Messut 2019-mainos messulehteen 80,00 € alv 0 %

5.

TILINPÄÄTÖS 1.-31.12.2018
- Tilinpäätös allekirjoitettiin ja tilinpäätösasiakirjat luovutetaan edelleen
toiminnantarkastaja Maria Toloselle.
- Tilikauden tulos + 3412,96 €

6.

2.
HYVINVOINNIN KYLÄKORTTI-POHJOIS-II
- Keskusteltiin hyvinvoinnin kyläkortista ja siihen tähän mennessä kirjatuista
asioista ( työpajat ).
- Hallitusjäsenet käyvät vielä asioita läpi ja seuraavassa hallituksen
kokouksessa hyvinvoinnin kyläkortti hyväksytään lopulliseen muotoonsa.
- Hyväksytty hyvinvoinnin kyläkortti on hyvä pohja Pohjois-Iin
kyläsuunnitelmalle 2020-2025, jonka tekeminen aloitetaan heti alkuvuodesta.

7.

KYLÄSUUNNITELMA 2020-2025
- Aloitetaan kyläsuunnitelman teko vuosille 2020-2025 kyläkyselyllä
asukkaille Pohjois-Iin Sanomat, nettisivut ja facebook.
- Teemat : Hyvinvoinnin kyläkortti, lähiliikuntapaikat, luontokohteet,
kyläturvallisuus/uusi kyläturvallisuusopas, vähähiilisyyssuunnitelma

8.

LIIKU MAANANTAINA POHJOIS-IISSÄ- hanke
- Liikuntakerhot, jumpat ja peli-illat jatkuvat kevään ajan taas Tanjan salissa
- Samat ohjaajat jatkavat kevätkaudella 1-3 lk liikuntakerhossa sekä naisten ja
miesten jumpissa
- Liikuntakerho 4-6 lk- vetäjät Joonas Veijola ja Saana Tyni, palkka
10,00€/tunti/hlö tulee yht. 19 x kevään aikana eli 2 x 190,00 € mikäli
osallistuvat kaikille kerroille. Palkanmaksut on sovittu 11.3. ja 13.5, jolloin on
kevään viimeinen jumppa.
- 7.1.2019 alkaa kevätlukukausi ja loppuu 13.5.2019.
- Vuoden ensimmäinen Leikkilauantai pidetään lauantaina 23.2.2019 klo
12.00-15.00 Tanjan salissa, mahdollisia kuluja voidaan hakea Nuorisotyön
kohdeavustuksista. Tiedotetaan myös www.ii.fi/tapahtumakalenteri.
- Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry on julkaissut jutun toiminnastamme
nettisivuillaan http://www.popli.fi/?x103997=1344461
KYLÄKISÄLLI-hanke /POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY
- Olemme mukana hankeessa 30.6.2019 asti!:
*tiistaina 12.2. klo 18.00-19.30 jääkiekkokoulu Pohjois-Iin koulun jääalueella
*tiistaina 19.2 klo 18.00-19.30 jääkiekkokoulu Pohjois-Iin koulun jääalueella
*sunnuntaina 24.3. luistelutapahtuma- klo 11 luistelukoulu, klo 12
rusettiluistelu ja klo 13 pipolätkää Pohjois-Iin koulun jääalueella
*Saana-Marian POPLista pitämät Kuntopiiri naisille ja miehille 18.2. ja
Gymstick-jumppakeppitreenit naisille ja miehille 25.3.
*lauantaina 8.6. Avoimet Kylät – suppailu- ja melontapahtuma
Navettarannassa Hiastinhaaralla, Eikka bussi tekee terveyskuntomittauksia ja
tapahtuma on samalla Kyläkisälli-yhteistyön päätöstapahtuma
HIIHTOLADUT
*Pohjois-Iin koulu, valaistu latu 2 km > II luokkaa, kunnostetaan päivittäin
tarpeen vaatiessa ja hoitoaika 15.12.-31.3.
*Laitakarin sataman pohjoispuolen riistalatu 5 km, Iiro Helminen hoitaa
mikäli lumi- ja jäätilanne sen sallii
*Aurinkolatu Rantakestilä-Hiastinhaaran laavu 2 x 8 km > kunnostetaan
viikoittain, hoitoaika jää- ja lumitilanteen niin salliessa 1.-31.3.

3.
Reitille tullaan lisäämään välikilometrimerkkejä tämän talven aikana
( puh.kesk. Rajala/Sievänen). Viime talvena ladun varrella oli jo
pelastuspiste/latukarttoja, joista näki sijainnin ja hiihdetyn/hiihdettävän matka
eteenpäin.
9.

KEVÄÄN TOIMINTAA ja POHJOIS-IIN SANOMAT 1/2019
- Juttulistaa: Kyläkisällitoiminta, liikuntakerhot, Akolan polkusilta,
Hyötykasvipuutarha Pohjois-Iin koululle yhteistyössä Iin kunnan ja koulun
kanssa, Kyläluuta ja tapahtumat kirjastonkanssa, romunkeräys,
kevään retkikysely, kyläkysely asukkaille ym. ym.
- Sääntömääräinen kevätkokous keskiviikkona 17.4.2019 klo 18.00.
- EA-kurssi SPR:n Iin osaston kanssa, johon mahdollisuus saada Maaseudun
Sivistysliiton tuntitukea, joka on korkeintaan 50 % aiheutuneista
kustannuksista esim. opetuspalkkiot sivukuluineen, kouluttajien
matkakustannukset, tilavuokrat, opetusmateriaalit ja tarjoilut
- Anita vastannut Oulun Seudun Leaderin kyselyyn yhdistysten
pienhankintojen tarpeellisuudesta, Oulun Seudun Leader ry tullee
toteuttamaan Teemahanke 3 ja haku aukenee kevään 2019 aikana ja
tukiprosentti 60 %. Kyläyhdistyksen tarpeita ovat mm. uusi grilli, kaukoputki
lintutornille ja kokousvälineitä kylätuvalle.
- Pohjois-Iin Sanomat 1/2019 ilmestyy viikolla 5

10.

YHTEISTYÖTÄ KIRJASTOAUTON JA KYLÄYHDISTYKSEN
VÄLILLÄ spostikysely 18.12.2018/Iin kirjasto/Sanna Näätänen
- Anita vastannut spostikyselyyn ja antanut tiedoksi mm.
toimintasuunnitelmamme vuodelle 2019 ja nyt jo sovitut tapahtumapaikat ja
-ajat, joissa kirjastoauto voisi vierailla.

11.

KUUSAKOSKI OY romumetallin ja akkujen keräys touko-kesäkuussa
Pohjois-Iissä
- Yhteyshenkilö on Esa Kallio Kuusakoski Oy
- Anita palauttaa asiakastietolomakkeen Kuusakoski Oylle ja
keräysajankohdaksi päätettiin lauantai-sunnuntai 18.-19.5.2019 klo 8.0016.00.
- Keräyspaikka romumetallille oma ja akuille oma, koska muuten akut
varastetaan mikäli jätetään yön yli keräysalueelle
- Pitää olla maanomistajan/kiinteistönomistajan lupa käyttää aluetta ko.
tarkoitukseen. Iin kunnalta saatu suullinen hyväksyminen ( Ukkonen ) ja
ilmoitetaan sekä koululle että kuntaan keräysajankohta.
- Kuusakoski tuo 1-2 lavaa ja infotaulut ja tyhjentää, kun lava on täynnä
- Mustan raudan hinta määräytyy sen mukaan, mikä on ostoindeksi
maailmalla, 14.1. päivän hinta mustarauta 61€/tonni ja akkuromu 450,00
€/tonni. Keräyksellä saatu tuotto käytetään kyläyhdistyksen toimintaan.
AKOLAN POLKUSILTA
- Pauli Häyrynen Insira Oy:stä tekee tammikuun aikana rakennepiirustukset
ulkolaisten opiskelijoiden mallisuunnitelman perusteella.

4.
- Yhteistyö jatkuu Tuunataan työtä-hankkeen kanssa, kun piirustukset
valmistuneet ja tiedetään esim. tarvittavan puutavaran määrä.
12.

PALAVERI IIN KUNTA tiistaina 8.1.2019 klo 9-10
ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettunen, ympäristönhoitaja Hilla
Karppinen ja Anita Sievänen

1.

Hyötykasvialue Pohjois-Iin koulu - yhteistyössä Pohjois-Iin kyläyhdistys,
Pohjois-Iin koulu ja Iin kunta> Anita sopii palaveriajankohdan koulun kanssa
jatkosuunnittelua varten, paikalla koulun ja kyläyhdistyksen edustajat ja
kunnasta Hilla Karppinen.

2.

Pohjois-Iin koulun lähiliikuntapaikka/liukumäki ja toiminnalliset pihamaalaukset
koulun pihalle, Iin kunta> puh.kesk. 10.1. kiinteistöpalveluesimies Ukkonen/Anita
>liukumäki tulee lisäosana jo olemassaolevaan telineeseen, Lappset on antanut
tarjouksen, asennetaan paikalleen kesäksi mikäli tekevät kunnassa myönteisen
päätöksen.
Toiminnallisista pihamaalauksista keskustellaan koulun kanssa, joko pysyvät pihaasfaltille (vaatii Ukkosen hyväksymisen) tai liiduilla piirrettävät, joihin ei tarvita
erillistä lupaa, kyläyhdistys ostaa liidut/maalit ja oppilaat itse piirtävät.

3.

Akolan polkusilta kesä 2019 valmis-kyläyhdistys tekee yhteistyössä Tuunataan työtähankkeen kanssa > annettiin tiedoksi

4.

Akolan-Junnilan maisemanhoitosuunnitelma> annettiin tiedoksi

5.

Laitakarin satama Pohjois-Iissä-ilmoitustaulua kaivataan! > Ympäristöpuoli lupasi
hoitaa kesäksi ilmoitustaulun Laitakarin venesatamaan

6.

Hiastinhaaran lintutorni- ja luontopolkualue – toukokuussa 2019 tarkastus (Iin
kunta ja kyläyhdistys) talven jäljiltä, jossa sovitaan korjaus/huoltotoimenpiteet
Kevään 2018 tarkastuksen jäljiltä tekemättömät työt > Lintutornin kallistuma
( kyläyhdistys KEVÄT 2019, laskutus 600,00 €) ja biokäymälä laavulle
KEVÄT/KESÄ 2019 Ilpo Tumeliuksella (Iin kunta) käsittelyssä.

7.

Iin kunta hoitaa latukartan kyläyhdistyksen ilmoitustaululle tiedoksi!

8.

Virkkulantien kävelytien varteen on toivottu penkkiä > Iin kunta Ympäristötoimi
hoitaa penkin tai penkit kesäksi 2019 kävely/pyörätien varteen, Hilla Karppinen
tekee lupahakemuksen Elylle tammikuussa 2019. Hilla Karppiselle ilmoitetaan mihin
kohtaan kvelytiellä penkit sijoitetaan.

9.

PVO-Vesivoima Oy raivaa tänä vuonna Hiastinhaaran pajukon 4-tien näkymäalueen
molemminpuolin, yhteistyösopimus PVO-Vesivoima ja kyläyhdistys joka kolmas
vuosi > annettiin tiedoksi

5.
Pohjois-Iin mäki, vanha kaatopaikka 4-tien varrella > Kaatopaikka-asia edelleen
käsittelyssä Avilla, odotellaan ja mäkiasiaan palataan sitten myöhemmin.
13.

KYLÄTUPA POHJOIS-IIN KOULULLA vuonna 2019
- Puh.kesk Ukkonen kiinteistöpalveluesimies/Sievänen 14.1. > kyläyhdistys ym.
voivat käyttää tilaa edelleen, kunnalla ei tiedossa muutoksia ja Ukkonen lupasi
ilmoittaa ennakkoon mahdollisista rakennuksen muista käyttösuunntelmista.
HOX HOX!!! 22.1. kokouksen alussa huomattiin, että vesijohto oli jäätynyt
kylätuvalla ja lämpötila + 17C, josta ilmoitettiin kunnan päivystävälle
huoltomiehelle. Meille on myös ilmoitettu, että maalämpö ei riitä tällä hetkellä
kaikille koulun rakennuksille ja kylätuvan tilanne oli vielä 25.1. auki eli
voidaanko jatkaa toimintaa tiloissa vai jääkö koko rakennus kylmilleen.
- Anita ilmoittanut Ukkoselle, että kylätuvalla on kunnalle ja koululle kuuluvaa
ylimääräistä tavaraa mm. 1 kpl pakastin, 1 kpl jääkaappi, kopiokone, kuivatuskaappi,
1 kpl pöytä
- Iin kylien neuvottelukunnan kokous tiistaina 29.1.2019 klo 18.00 Kylätuvalla, joka
joudutaan siirtämään koulun puolelle!

14.

KUTSU IIN OLLINKORVEN TUULIVOIMAPUISTON INFOTILAISUUTEEN 8.1.2019 IIN MICROPOLIS klo 18.00 alkaen
- Anita, Jouni ja Leena osallistuivat

15.

PVO-VESIVOIMA OY Hiastinhaaran pajukon niitto 4-tien näkemäalue 2019
- Niitetty vuonna 2013 ja 2016
- Puh. kesk. 17.1. Juha Kerkelä PVO-Vesivoima Oy /Anita Sievänen on sovittu, että
pajukon niitto tapahtuu juhannuksen jälkeisellä viikolla ja urakoitsijana on
J. Päkkilä Oy.
- Hiastinhaaran alkuosan ruoppaus= tulvan jälkeen 2019 ja Akolan polkusillan kuva
lähetty tiedoksi Juhalle.

16.

MUUT ASIAT
-Suunnitelma vt4 ohituskaistat välillä Pohjois-Ii-Kuivaniemi vaihe II-tilattu Tarja
Back ELY-keskus 14.1.2019
- Anita osallistuu Suomen Kylät ry:n jaostojen strategiapäivään ja Älykkäät kylätLeader-työpajaan 1.2.2019 klo 9-15 Scandic Oulu City, Oulu
- Kyläturvallisuuskoulutus Kauhavalla 23.3.2019
- Anita vastannut kyselyyn seurojen ja yhdistysten ohjaajille matalan kynnyksen
liikuntatoiminnan osaamistarpeista 27.1.2018/Tanja Löytynoja POPLi
- 6.2.2019 Aino Ojala 100 vuotta-kyläyhdistys huomioi!
- Tikkamäen avajaiset sunnuntaina 3.3.2019 – kyläyhdistystä pyydetty hoitamaan
makkaran ja mehun myynti
- IiSanomat ilmestyy 9.5.2019 ja Pohjois-Iin jutut 2.5 mennessä !!
- Päätettiin, että tilataan kaksi kyläyhdistyksen mainoslippua, korkeus 2 m,
kantokassit ja laattajalat lipuille- Anita kysyy hinnat!
- Elyä muistutettu 4-tien jalankulku/mopotielle kaatuvista vuorimännyistä, jotka
sijaitsevat lähellä Virkkulantien ja Kantolantien alikulkua ja estävät
kulkunäkyvyyden.

6.
- Jukka Sassi lupasi käydä putsaamassa lumesta Konintien linja-autopysäkin.
17.

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous tiistaina 26.2.2019 klo 17.30.

18.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo 20.30.

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ___/___2019
Anu Käyrä

Auvo Anisimaa

