POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA 3/2022
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Paikka: Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100 Ii
Aika: torstaina 24.3.2022 klo 18.00-20.10
Paikalla: Anita Sievänen phj/siht. Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi
Pöytäkirjantarkastajat :
Jukka Sassi ja Anu Käyrä
35.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

36.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

37.

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2/2022
Hyväksyttiin pöytäkirja 2/2022.

38.

TALOUS
- Saldo: 5643,55,06€/24.3.2022
- Kylähistoria : Kylätuvalla omaan käyttöön nyt 10 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut 2022: 608,00€/24.3.2022 (kannatusmaksu
100,00€/TL-TEK Service Oy/Tarmo Lohilahti)
-Jumppamaksut: Kevät 137,50€
- Tilille tullut/tulossa: Ympäristösopimuksen loppuosa vuodelta 2021
483,99€/huhtikuu 2022
- Tilille tullut: 1900,00€ PVO-Vesivoima Oy, Iin kylien neuvottelukunta
50,00€
- Laskutettu/Anomus:
- Maksettavat:
-Maksettu: Jorma Kauppi 100,00€ 4-tien mainostaulu, 7,90€ perliitti
hyötykasvimaa, 180,00€ Suomen Kylät ry ansiomerkit 6 kpl,
hallituksen kokouskahveet 15,16€, Pohjola Vakuutus Oy 163,60€
talkoovakuutus, 412,91€ Compusat 4 kpl värikasetit lasertulostin, 30,00€
Oulun Seudun Leaderin jäsenmaksu 2022
- Myönnetty:
- EU:n päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa toukokuun ensimmäisellä viikolla
ja päättyy kesäkuun puolivälissä – Anita hoitaa.

39.

TILINPÄÄTÖS 2021
- Allekirjoitettiin ja Anita vie toiminnantarkastaja Maria Toloselle.
- Vuosikertomus 2021 – Leena tekee
- Vuosikokousilmoitus -IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko torstaisin
parillisina viikkoina. Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään
edellisen viikon perjantaina. - ILMOITUS LEHDESSÄ 2077-.4.2022.
- Käytiin kevätkokouksen esityslista läpi ja Anita kysyy puheenjohtajan
kevätkokoukseen

40.

2.
HIASTINHAARAN ULKOILUALUEEN KUNNOSSAPITOSOPIMUS
Pohjois-Iin kyläyhdistys on lähettänyt tarjouksen Hiastinhaaran luontopolkuja lintutornialueen kunnossapidosta kalenterivuosille 2022-2025. Yhdistyksen
tehtäviä on pääasiassa jäte- ja puuhuolto sekä yleinen kunnossapito.
Tarjouksen arvo ilman erillisveloitettavia kustannuksia on 2000 € per vuosi.
Hyväksyn Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n (1855944-3) tarjouksen.
Keränen Ville Tekninen johtaja
- Laavun grillipaikalle on ostettava 2 kpl uusia BQ-ritilöitä, kehikot ovat
kunnossa, Anita tilaa Ylitornion vankilasta

41.

35-VUOTISJUHLAT lauantaina 11.6.2022=Avoimet Kylät päivä koko
Suomessa
-Standupkoomikko ja lintubongari Iikka Kivi – Anita pyytänyt tarjouksen
esiintymisestä klo 12-15 Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialueellalintutietoa ja hauskuutta vuorotellen periaatteella.
- Haitarinsoittoa, Iin Mieslaulajat, Pohjois-Iin tikkamestaruus
- Rautaromun ja akkujen keräys la-su 21.-22.5.2022
"PE klo 15 jälkeen lavan ja akkulaatikon toimitus viikonlopuksi koulun
alue/urheilukenttä.
MA klo 9 mennessä lavan/akkulaatikon nouto pois.
Yhteyshenkilöt 0400 461 880/Anita Sievänen ja 050 309 0005/Jukka Sassi."
- 4-tien mainoskehikon peruskorjaus/maalaus ja nosto Paakkolan nosturilla
Mähösen Jounin varastoon peruskorjausta varten, tilataan mainospohja
Tarraseriffiltä, kun on saatu mitattu mainoksen koko.
- Kylätoiminnan ansiomerkkien, pronssiset tilattu ja saatu, jako 9.6.2022
- Pohjois-Iin kylästandaarit tilattu 10 kpl ja saatu, jako 9.6.2022.

42.

KOULUN HYÖTYKASVIMAA
- Voimme hakea Iin kunnan hyvinvointiavustusta hyötykasvimaan
tarvikkeisiin: multa, perliitti, hallaharso, kanankakka, siemenet ja kastelu- ja
hoitopalkkio 5-luokka 200,00€
- Istutuspäivä koululla 1.6.2022 5-luokkalaisten kanssa
- Valko-, puna- ja mustaherukka- ja karviasmarjapensaat istutetaan syksyllä
hyötykasvimaalle 6-luokan kanssa.
- Iin kunta on mukana Itä-Suomen yliopiston Ruokakasvaus-hankkeessa.

43.

JUNNILAN LAMMASLAIDUN
- 17.3.2022 saimme Uudenmaan Ely-keskukselta myönteisen päätöksen,
jossa kyläyhdistyksellemme on myönnetty avustus uuden Junnilan
lammaslaidun alueen perustamiseksi Pohjois-Iihin.
Valtakunnallinen haku tuotti yhteensä 66 hakemusta. Hakemusten toimenpiteet
kohdentuvat seuraavasti Helmi-teemojen kesken: soiden ennallistaminen (11
kpl), lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito (25 kpl),
perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito (31 kpl), metsäisten
elinympäristöjen hoito (10 kpl) ja pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen
(13 kpl). Avustusta haettiin noin 4,4 miljoonan edestä. Avustukseen on varattu
määrärahaa noin 5 miljoonaa euroa.

3.
Kokonaiskustannukset ovat 5135,00€, johon saimme 95% avustuksen. Työt
on aloitettava 1.6.2022 mennessä ja saatettava loppuun 31.10.2023.
Kyläyhdistyksenä haluamme olla mukana parantamassa kyläalueemme
luonnnontilaa ja olla näin aktiivisesti mukana elinympäristömme tilaa
parantavissa hankkeissa
https://www.ely-keskus.fi/kunta-ja-jarjesto-helmi

- 24.3.Iin kunnanhallitukselle toimitettu puskurilainahakemus 5135,00€ 0 %
korolla, takaisinmaksu 31.3.2023, kunnanhallituksen esityslistalla 11.4.2022.
- Anita pyytää Paakkolan Seppoa merkitsemään aidan rajat Junnilan puolelle.
- 21.3. Anita on pyytänyt aitatolpista ja lammasverkosta tarjoukset Tuontitukku Oy, Kellfri, K-Rauta Äimärautio, STARK, Savenmaa,
RautaRantala Oy
- Pidetään maanomistajien ja muiden osallisten yhteiskokous
keskiviikkona 27.4.2022 klo 18 Pohjois-In koululla, koko kylän
talkooväkeä tarvitaan aidan pystytykseen.
- Raivausta ei tehdä tänä vuonna vaan lampaat hoitavat kesän/syksyn
aikana aluskasvillisuuden syönnin ja tarvittava raivaus siirtyy sitten
seuraavalle kaudelle kuitenkin ennen 31.10.2023. Olli varautuu lampaiden
siirtoon heti kun aita on saatu pystytetyksi.
44.

KYLÄTURVALLISUUSSUUNNITELMIEN TEKEMINEN JA
LIITTÄMINEN II-INSTITUUTIN VALMIUSSUUNNITELMAAN
- Seuraava Iin kylien neuvottelukunnan kokous on ti 19.4.2022 klo 17.30 19.30 Pohjois-Iin koululla aiheena tuolloin on mm. Kyläturvallisuussuunnittelu.
- Iin kunnan valmiussuunnitelmaa päivitetään kaikkien toimialojen osalta
maalis-huhtikuussa 2022. Ii-instituutin toimialajohtaja hyvinvointijohtaja Tarja
Rahkola tulee kokoukseen alustamaan Iin kylien neuvottelukuntaa
Valmiussuunnitelman päivittämisen osalta.
Varautumisesta kotioloissa tulee meille kertomaan Oulu-Koillismaan
pelastusliikelaitoksen palotarkastaja Valtteri Aulakoski ja hänelle on toimitettu
Kyläturvallisuus suunnitelma pohja, jota pelastuslaitos on tietoinen millä
tavalla kylät varautuvat Iin kunnan alueella. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos
jokainen kylä olisi omalta osaltaan jo käynyt edes alustavasti lävitse
Kyläturvallisuus suunnitelman ja käynnistänyt sen tekemisen 19.4.2022
mennessä. Käytiin läpi ja Anita kirjaa ylös.
- Anita ja Räinän Riitta menevät Tyrnävälle 20.-21.5.2022
Kyläturvallisuuskoulutukseen.

45.

RIKOSSEURAAMUSVIRASTO-SOPIMUS
- Puh.kesk.Arola/Sievänen asiakkaamme aloittaa sopimustyöt keväällä huhtitoukokuussa.

46.

OLLINKORVEN TUULIVOIMAPUISTO
- Kunnanvaltuuston päätöksestä 24.1.2022 on valitettu Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen.

4.
47.

YMPÄRISTÖ- JA LUONTOLOIKKA POHJOIS-IISSÄ
https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/luokka/luontoloikka/page/2/
-Otetaan loikkapalvelu käyttöön Pohjois-Iin osalta, Anita hoitaa.

48.

IIN KYLILLÄ MEIDÄN PORUKASA – YHDISTYS- JA
SEURAKARTOITUS
Kysely on suunnattu iiläisille kolmannen sektorin toimijoille.

Kartoitamme kyselyllä yhdistyksenne toimintaa sekä keräämme tietoa
yhdistyksenne näkemyksistä liittyen palkkatukityöllistämiseen ja
koulutussisältöihin, joista työnantajuutta harkitseva yhdistys hyötyisi.
Kuulemme mielellämme yhdistyksenne näkemyksiä eri rooleista tarkasteltuna
ja tästä syystä kysely on lähetty useammalle tiedossamme olevalle
yhdistyksenne vastuuhenkilöille.
Kysely toteutetaan verkossa Webropol-kyselynä. Vastaukset käsitellään
luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa raportoiduissa
tuloksissa. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 5–10 minuuttia ja kyselyyn voi
vastata 31.3.2022 saakka. Vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Kyselyyn
pääsee vastaamaan alla olevasta linkistä
https://link.webropol.com/s/yhdistyskartoitus
49.

INSTAGRAMM-TILI YHDISTYKSELLE
- Pohjois-Iin kyläyhdistyksellä on Insta-tili, joka otetaan aktiivisempaan
käyttöön. https://www.instagram.com/piinkylayhdistys/

50.

HAUKIPUTAAN ROTARYKLUBI RY:N AVUSTUS
NUORISOTOIMINTAAN
- Kyläyhdistyksellämme ei ole nyt mahdollisuutta kohdentaa haettavaa
avustusta nuorisotoimintaan, koska meillä ei ole käytössä siihen sopivia tiloja.
Kylätuparakennus on edelleen käyttökiellossa ja jatkosta ei ole tietoa.
- Hanke tulee olla toteutettuna 30.6.2022 mennessä.

51.

LASTEN LIIKUNTAKERHOT kevät 2022 ja syksy 2022
- Seurakunnan liikuntakerho on ollut keväällä tiistaisin Pohjois-Iin koululla.
Puh.kesk. 24.3. Iin seurakunnan Nina Peltola/Anita Sievänen ensi syksynä
liikuntakerhoja ei pidetä peräkkäisinä päivinä, maanantaisin kyläyhdistyksen
kerhot ja seurakunnan kerhot keskiviikko tai torstai.
- Kevään viimeiset kerhot ma 16.5.2022, mikäli osallistujia riittää.

52.

MUUT ASIAT
- 1 kpl villiminkki saatu 6.3.Patakarin lintutornialueelta, jatketaan pienpetojen
pyyntiä aktiivisesti alueella.
- Etsitään Vuoden nuori paikallistoimija 2022 -ehdotuksia otetaan vastaan
31.3.2022 asti.
- Ikääntyneiden puhelinpalvelu Vahvikelinja
https://vtkl.fi/toiminta/vahvikelinja

5.
- Rantalaidunnuksen ABC- to 17.3.2022 klo 12-15 teams-Anita osallistuu
- Vieraskasvilajien torjuntaa jatketaan myös Pohjois-Iissä.
- Pohjoisen MaisemaHelmet-hankkeen loppuseminaari Pitojen Helmessä
Tyrnävällä 13.4.C- Anita osallistuu.
- Järjestöilta ti 29.3.2022 klo 17.30 – 19.30 Nättepori, Tietoppi tai
Teams
53.

SEURAAVA KOKOUS
- Hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 20.4.2022 klo 18.00.

54.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat
Jukka Sassi

Anu Käyrä

