POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA 4/2021
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Paikka: Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100 Ii
Aika: Keskiviikko 19.5.2021 klo 18.00-19.45
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Auvo Anisimaa, Jukka Sassi ja Aune Olkoniemi
Pöytäkirjantarkastajat :
Aune Olkoniemi ja Jukka Sassi
69.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

70.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

71.

HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/2021
Hyväksyttiin edellisen kokousken pöytäkirja.

72.

TALOUS
- Saldo: 7854,11 € / 19.5.2021
- Kylähistoria : Kylätuvalla omaan käyttöön 16 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut 2021: 719,00 € / 13.5.2021
- Jumppamaksut:
- Tilille tullut/tulossa: Iin kylien neuvottelukunnan kokouspalkkiot
21.4.2021 ja 26.5.2021 yht. 100,00 € + romunkeräystulot
- Laskutettu/Anomus: Pohjois-Iin jakokunta, PVO-Vesivoima Oy, Valto
Pernun säätiö 3 x 1900,00 €/Akolan polkusilta
- Maksettavat: Toukokuu/nettisivut n. 300,00 €, hiekka Navettarannan
uimarannalle 100,00 € + alv 24 %, stipendit 2 x 25,00€
- Stipendit: Kiitokset kyläyhdistykselle stipendeistä. Suurempia kevät juhlia ei
ole tulossa. Jonkinlainen virtuaalilähetys koteihin lähetetään viimeisestä
koulupäivästä, jolloin stipendit jaetaan.
Stipendit voi toimittaa koululle opettajain huoneeseen tuossa viimeisen
kouluviikon aikana niin kerkeääpi. Katsomma stipendeille arvoisensa saajat
terveisin Tuomas. Anita toimittaa stipendit koululle.
- Maksettu: Juha Similä 132,96 € laidunnustaulun teko, Auvo Anisimaa
79,00 € puuttuvat osat juhlateltta, Compusat 377,26 € värikasetit
lasertulostimeen, IiSanomat kevätkokousilmoitus 77,40 €
- Sievänen Ritva on palauttanut 06.05.2021 sähköisesti tilan 139120733
Sievänen Ritva Anita/Pohjois-Iin kyläyhdistys ry/Ympäristösopimus vuoden
2021 seuraavat tiedot:* Päätukihaku/Tiedot on lähetetty määräajan kuluessa.
Tiedot siirtyvät tämän jälkeen viranomaisen käsiteltäväksi.

73.

KEVÄTKOKOUS tiistaina 25.5.2021 klo 18 POHJOIS-IIN KOULULLA,
kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen
- Käytiin läpi esityslista ja vuosikertomus 2020.
- Kevätkokouksen puheenjohtajaksi on lupautunut Mähösen Jouni.

2.
- Kutsu Iisanomat 12.5. nro 14/2021 ja jaettu postilaatikkojakeluna viikolla 16.
- Alueellisen covid-19 koordinaatioryhmän suositukset: Sisätiloissa max 50
henkilöä ja maskisuositus yli 12-vuotiaille.
74.

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN VAKIOVUOROHAKU IISIAREENALLE JA LIIKUNTASALEIHIN KAUDELLE 2021-22
AVOINNA 27.5. ASTI
- Urheiluseurat ja yhdistykset voivat nyt hakea vakiovuoroa Iisi-areenalle ja
liikuntasaleihin ensi kaudelle 2021-22. Sähköinen haku on avoinna 6.27.5.2021 klo 18 asti.
Liikuntasalien vakiovuoroja voi hakea Julius-varauskalenterin
kautta: https://juliusvaraus.fi/julius/etu?companyId=140.
Anita varaa!!!
- Pohjois-In kyläyhdistys ry / Liiku maanantaina-hankevaraus syksylle
2021 ja keväälle 2022 klo 16.00-22.00

75.

NAVETTARANNAN UIMARANNAN HIEKKA
- 8 m3=12 tonnia uimarantahiekkaa tuotuna paikalle = 100,00 € + alv 24 %
puh.kesk. Mustonen/Sievänen 26.4.2021
- Viedään ennen kevättalkoita viikolla 21.

76.

HIASTINHAARAN LUONTOPOLKUALUE
- Kyläyhdistyksen kevättalkoot alueella pidetään lauantaina 29.5. klo 9.00
alkaen.
- Iin kunnan kanssa perinteinen hoitokatselmus luontopolkualueella
perjantaina 21.5.2021 klo 9.00-11.00, kokoontuminen Navettarntaan.
Kunnasta paikalla ovat uusi tekninen johtaja Ville Keränen,
ympäristöasiantuntija Vesa Miettunen, projektikoordinaattori Elina Nissinen,
lampuri Olli Häyrynen, Anita Sievänen ja Aune Olkoniemi.
- Anita hoitaa kahveet, nisut ja makkarat!
HOX HOX! Sateisen sään takia vierailu on siirretty torstaille 27.5. klo
9.30-11.00.

77.

VUOKRAUSSOPIMUS -juhlapaketti, tuolit, pöydät ja iso Teuva
nestekaasugrilli
- Hyväksyttiin!

78.

METALLI- ja RAUTAROMUN ja AKKUJEN KERÄYS 22.-23.5.2021
klo 10-15
- Lavat tuodaan koulun kentälle perjantaina klo 15 jälkeen ja haetaan pois
maanantaina klo 9 mennessä. Maanantaina on yksi nouto Tiirontieltä.
- Akkulaatikon Mähösen Jouni käy hakemassa pois yön ajaksi.

79.

AKOLAN POLKUSILTA
- Rakennustarvikkeet yht. 4954,65€ on tilattu. Kyllästetyt puutavarat
toimitetaan Mähösen Jounin saha-alueelle ja pitkät runkotolpat toimitetaan
suoraan polkusilta- rakentamisalueelle.

3.
- Runkotolpat kiinnitetään yhteen, jotta niitä ei voida liikuttaa.
- Rakentaminen aloitetaan elo-syyskuussa, kun vesi on Akolan lahden ja
Hiastinhaaran uoman alueella matalimmillaan pohjan kaivuutyötä varten.
- Avustusanomukset 3 x 1900,00 €/PVO- Vesivoima Oy, Valto Pernun säätiö ja
Pohjois-Iin jakokunta toimitettu spostilla, odottelemme vastauksia.
- Anita kysyy polkusillan palovakuutuksesta koskien kyläyhdistyksen Op
Pohjola Vakuutuksen voimassaolevaa omaisuuden vakuutusta ja siihen
liittyvää palovakuutusta. Vastaus saadaan viikolla 21.
80.

OLLINKORVEN TUULIVOIMAPUISTO
- Pohjois-Iin tuulivoimaryhmän kokous pidettiin 18.5. klo 18.00 alkaen, jossa
sovittiin miten tästä eteenpäin?
- Hei, ELY-keskus on YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena tänään
10.5.2021 antanut YVA-lain mukaisen perustellun päätelmänsä Iin
Ollinkorven tuulivoimapuiston arviointiselostuksesta, jonka lähetän oheisena
tiedoksi. parhain terveisin Tuukka Pahtamaa Ylitarkastaja, YVA- päällikkö –
Yhteysviranomaiselle toimitettiin lähes 150 lausuntoa ja mielipidettä !!!!!
- Adressit/com – 754 allekirjoitusta/14.5.2021
https://areena.yle.fi/audio/1-50770962 +
https://www.rantapohja.fi/aiheet/vaalikone/
- Vetoomus teollisen tuulivoimarakentamisen kohtuullistamisesta/TVKY
https://tvky.info/2021/05/vetoomus-teollisen-tuulivoimarakentamisenkohtuullistamisesta/ = toimitettu puoluiden ryhmänjohtajille jaettavaksi
eteenpäin.

86.

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 7.5.2022 – 35 VUOTTA
- Aloitetaan suunnittelu, juhlapäivä on lauantai!

87.

VARAUTUMINEN ON VALMIUTTA! - lomake
- Kyläsuunnitelman mukaisesti 2021-2025 aloitetaan tämän vuoden aikana
Pohjois-Iin kylän turvallisuussuunnitelman tekeminen pelastusalan
toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.
- Varautuminen on valmiutta - lomakepohja toimii hyvinalkutietojen
kerääjänä.

81.

ILMASTOAREENA-TAPAHTUMA HUILINGIN
NÄYTTÄMÖALUEELLA pe 20.8 klo 12-19 ja la 21.8. klo 11-17
- Kyläyhdistys osallistuu tapahtumaan ja julkistetaan Pohjois-Iin
ympäristöystävällinen viikkokello ja pidetään vaihtotoria.
- IiHappens-jaetaan viikolla 20 ja siellä on ilmoitus osallistumisestamme
IlmastoAreena-tapahtumaan.

82.

TOUKO- KESÄKUUN KYLÄTIEDOTE
- Vieraslajitalkoot, Avoimet Kylät 12.6. kylien yhteinen video, Akolan
polkusilta, hyötykasvipuutarha ym. ym. - jaetaan viikolla 22 – 23.

83.

4.
TORNIEN TAISTO
- Virallista Tornien taistoa ei tänäkään keväänä järjestetty, mutta pidimme
"kuntoa" yllä normikaavalla 10.5.2021 (klo 05.00 - 13.00) epävirallisesti
joukkueella J. Sassi, P. Jussila ja I. Kärkkäinen.
Myöhässä oleva kevät sekä kylmä sateinen/pilvinen keli vaikutti havaittuun
lajimäärään, mutta saimme tulokseksi 64! Hiukan jos olisimme voineet
vaikuttaa lintujen lentorataan, niin 70 lajia olisi ollut lähellä, kun muutama
vahva epäily jätettiin laskematta
Mukavana yllätyksenä kaakkuri lensi huudellen yli, myös kaksi haarapääskyä
lensi päättäväisenä kohti pohjoista vaikka hyönteissyöjille ei kovin paljon
vielä ilmassa ole ruokaa.
Ensi vuonna sitten kaikki peliin, jolloin toivottavasti Tornien taisto pystytään
pitämään! ( Jukka Sassi/facebook)

84.

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY:N LAUSUNTO EHDOTUKSESTA
SUOMEN MERENHOITOSUUNNITELMAN
TOIMENPIDEOHJELMAKSI 2022-2027
- Kyläyhdistys toimitti oman lausuntonsa koskien Hiastinhaaraa ja
Hiastinlahden lintuvesialuetta. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne 12.5.202.

85.

IIJOKISUISTON KEHITTÄMINEN
- 6.5.2021 klo 13.00-15.00 pidettiin ensimmäinen kokous Teams-yhteydellä,
Iin kunta ja Micropolis valmistelevat seuraavan kokouksen.

86.

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 7.5.2022 – 35 VUOTTA
- Aloitetaan suunnittelu, juhlapäivä on lauantai!

87.

VARAUTUMINEN ON VALMIUTTA! - lomake
- Kyläsuunnitelman mukaisesti 2021-2025 aloitetaan tämän vuoden aikana
Pohjois-Iin kylän turvallisuussuunnitelman tekeminen pelastusalan
toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.
- Varautuminen on valmiutta - lomakepohja toimii hyvinalkutietojen
kerääjänä.

88.

MUUT ASIAT
- Saavutettavista digitaalisista palveluista hyötyvät kaikki
https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi
23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla
saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.
•Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla
saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
•Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.
- Kuntalaisaloite: Kirkkorannan rakennukset ja perinnemaisema tulee säilyttää
kaikille iiläisille – jokaisella on mahdollisuus osallistua henkilökohtaisesti
aloitteeseen.

5.
- IiSanomat nro 14/2021 ja hyvinvointiliite ja esillä Pohjois-Ii: Hiastinhaaran
luontopolkualue, Jukka Sassin luontokuvaus ja Esa Mäkelän
hirsirakentaminen
- POHJOIS-IIN KUNINGASPALLO https://jatuligames.fi/
aloitetaan yhteistyö Pohjois-Iin kuningaspallo-lautapelin kehittämiseksi
vuoden 2022 aikana, asiantuntijana mukana Pertti Huovinen.
89.

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään tiistaina 29.6.2021 klo 18.00.

90.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat
Aune Olkoniemi

Jukka Sassi

