POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA 5/2021

1 6)

Paikka: Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100 Ii
Aika: Torstaina 1.7.2021 klo 18.00-20.00
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Markku Veijola, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi
ja Aune Olkoniemi
Pöytäkirjantarkastajat :
Anu Käyrä ja Auvo Anisimaa
91.

KOKOUKSEN AVAUS
- IiSanomat 16/2021 ”Pienalueittain väestökehitystä tarkasteltaessa,
nousevat esille väestöään lisänneinä vuonna 2020 Hamina ja Pohjois-Ii.
Vastaavasti pienoisena yllätyksenä väestöään menetti viime vuonna myös
Jakkukylä.

92.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

93.

HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 4/2021
Hyväksyttiin edellsien kokousken pöytäkirja.

94.

TALOUS
- Saldo: 5449,28 € / 1.7.2021
- Kylähistoria : Kylätuvalla omaan käyttöön 15 kpl. 18.6. on myyty yksi eli
jäljellä yht. 14.
- Jäsen/kannatusmaksut 2021: 743,00€ / 1.7.2021
- Jumppamaksut:
- Tilille tullut/tulossa: Iin kylien neuvottelukunnan kokouspalkkiot 21.4.2021,
26.5.2021 ja 17.6 yht. 150,00€, Pohjois-Iin jakokunta 1900,00€, Vihkosaaren
siivous heinä-elokuu, juhlateltan vuokraus, luontopolun hoitosopimus, EUtuki, hyvinvointisopimus/perhehoitajien virkityspäivä 15.7.2021
(n. 7000,00€)
tullut: Valto Pernun säätiö 1900,00 € ja Kuusakoski Oy 1168,34€
- Laskutettu/Anomus:
- Maksettavat: Ympäristöystävällinen viikkokello/mainoslakana 192,20€, OP
Vakuutus Oy 97,30€
- Maksettu: Stipendit ja kuoret/Oona Paananen ja Touko Hanhisalo 57,80€,
K-Rauta Äimärautio 1696,79€ ja 2458,50€/Akolan polkusilta, Fonecta
nettisivut 302,21€, Puukeidas 768,69€ ja Auvo Anisimaa 43,20€/Akolan
polkusilta, 12,53€ ja 20,95€ kahvitukset ja talkoot, Kari Mustonen Oy 124,00€
- Verotuspäätös tilikausi 1.1.-31.12.2020 -ei maksettavaa tai palautettavaa
veroa

95.

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNALLISET KYLÄPÄIVÄT
KUUSAMOSSA 3.-5.9.2021

Suomen Kylät ry:n jäsenjärjestöt eli kyläyhdistykset voivat palkita
toimijoitaan ansiomerkeillä.

2.
Ansiomerkkejä on saatavilla pronssisena (vähintään 6 vuotta kylätoimintaa ja
30.00€), hopeisena (vähintään 12 vuotta kylätoimintaa ja 60,00€) ja kultaisena
(100,00€ ).
Pronssisen ansiomerkin voivat kyläyhdistykset hakea ja myöntää omissa
tilaisuuksissaan, mutta hopeisten ja kultaisten ansiomerkkien hakuun tarvitaan
aina maakunnallisen kyläyhdistyksen eli Pohjois-Pohjanmaan Kylien puoltava
lausunto.
Mikäli kyläyhdistys haluaa, että hopeinen tai kultainen ansiomerkki
luovutetaan saajalle kyläpäivillä Kuusamossa 4.-5.9.2021,
ansiomerkkihakemus on toimitettava PPKylien hallitukselle 11.8.2021
mennessä (esa.aunola(at)ppkylat.fi).
- Päätettiin myöntää pronssisia kylätoiminnan ansiomerkkejä seuraaville
henkilöille: Jukka Sassi, Auvo Anisimaa, Anu Käyrä, Juha Similä, Tarmo
Mähönen ja Jouni Mähönen. Ansiomerkit luovutetaan kyläyhdistyksemme 35vuotisjuhlissa 7.5.2022. Anitan ansiomerkkihakemus päätetään myöhemmin.
96.

ILMASTOAREENA 20.-21.8.2021 HUILINGIN MUSEO- JA
PUISTOALUEELLA
- Pe 20.8. klo 12.00-19.00 ja la 21.8. klo 11.00 -18.00, rakennusaika
toripisteelle on perjantaina aamupäivällä klo 07.00 – 11.30 välisenä aikana,
jolloin toivotaan toripisteiden olevan valmiina. Kyläyhdistyksen
hallituksen jäsenet paikalla perjantaiaamusta lauantai-iltaan, tehdään
vuoroaikataulu.
- Saamme ilmaisen toripaikan Ilmastorilta ja toimintamme torilla:
• Ympäristöystävällinen viikkokello julkistetaan + muuta ilmastoasiaa
• Pidetään arpajaiset ja pyydetään kyläläisiltä omatekoisia
arpajaislahjoja
• Ämpärivaihtarit - Tuo tullessasi ja vie mennessäsi
- https://ilmastoareena.fi/2021/yhteistyossa/ Pääyhteystyökumppanit: Iin
kunta, SYKE ja Ilmatar.

3.
- Tilattu 5.7. vastaavanlainen (kuvassa) polyesterinen palosuojattu kangas
200x200cm / OulunPainomiehet Oy, kuvana Pohjois-Iin
Ympäristöystävällinen viikkokello hinta on 155,00€ + alv 24% yht. 192,20€.
- Anita lähettää markkinointitekstin ja kuvat Ilmastorille spostilla. Tapahtumaalueen suunnittelusta vastaa Go Arcticin Kirsi Eskola, jolle Anita lähettää
toiveemme toripaikasta tapahtuma-alueella.
-Toripaikalla ei saa käyttää muovisia astioita tai jakaa kertakäyttöisiä muovisia
materiaaleja kuten ilmapalloja ja muovipäällysteisiä karkkeja.
- Paikkakohtaisesta terveysturvallisuudesta on myös huolehdittava mm. maskit
ja käsidesit.
97.

SOPIMUS YHDYSKUNTAPALVELUPAIKAN JÄRJESTÄMISESTÄ
yhteistyössä Oulun yhdyskuntaseuraamustoimiston kanssa (Rise)
- Allekirjoitettiin sopimus yhduskuntapalvelun palvelupaikan järjestämisestä ja
lähetetty postitse 2.7.2021.
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on palvelupaikan järjestäjä ja palvelutehtävät
olisivat: ympäristö-, rakennus- ja huoltotyöt sekä muut yhdistyksen määräämät
tehtävät. Työtä tehdään 2-6 tuntia kerrallaan yksi-kaksi kertaa viikossa, aloitus
1.10.2021 alkaen.
- Yhdyskuntapalvelussa palvelun suorittaja tekee palkatonta yleishyödyllistä
vapaa-aikanaan. Rangaistuksen aikana yhdyskuntapalvelun suorittaja voi asua
kotonaan ja säilyttää koulutus- ja työpaikkansa.

98.

JÄRJESTÖYHTEISTYÖ-PILOTTI 2021 MEIJÄN IIN
HYVINVOINTI/Oulunkaaren kuntayhtymä ja Iin kunta/Ii-Instituutti
hyvinvointi
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry järjestää torstaina 15.7. klo 14-16 Hiastinhaaran
luontopolku- ja lintitornialueella luontoiltapäivän ja virkistyspäivän
Yli-Olhavan perheyksiköiden (3) perhehoitajille ja heidän asukkailleen.
Toteutamme päivän yhteistyössä Oulunkaaren ja Iin kunta/IiInstituutti/hyvinvoinnin kanssa.
- Haemme toteutukseen Ii-Instituutilta hyvinvointiavustuksen elokuussa

todellisten kulujen ja tehtyjen tuntien mukaisesti ( 15,00€/hlö).
- Ollin lampaat tuodaan asukkaiden katseltavaksi P-alueen päähän erilliseen
aitaukseen.
99.

SISÄLIIKUNTAPAIKKOJEN MYÖNNETYT VUOROT KAUDELLE
2021-2022
- Ii-Instituutti/vapaa-aikapalvelut on myöntänyt kyläyhdistyksellemme vuorot
Pohjois-Iin koulun Tanjan saliin kaudelle 2021-2022 maanantaisin: 15-18
lasten vuoro ja 18-22 aikuisten vuoro.
- Liiku maanantaina Pohjois-Iissä – hankkeemme jatkuu taas, mutta
seuraamme yleistä epidemiatilannetta. Koulun syyslukukausi alkaa 11.8.2021
ja päättyy 22.12.2021.
- Kyläyhdistyksen liikuntakerhot ja jumpat alkavat maanantaina
6.9.2021, Eila Fäldt jatkaa naisten jumppien vetäjänä ja Paavo Halonen
miesten.
4.
Lasten liikuntakerhojen vetäjiksi ovat lupautuneet pohjoisiiläiset Mimosa
Sassi ja Alisa Koistinen.

100.

AKOLAN POLKUSILTA
- Rakentaminen aloitetaan heinäkuun viimeisellä viikolla polkuisillan
pohjakaivuulla ja sementtirenkaiden asennuksella, Anita ottaa Mustosen
Kariin yhteyden. Ensimmäinen mahdollinen talkooviikonloppu 7.-8.8.2021.
- Puutavarat hankittu ja maksettu yht. 4967,18€, Korpiniityssä on kyllästetyt
puutavarat ja pölkyt tuotu suoraan Akolanlahden rannalle.
- Puutavaran kuljetus Korpiniitystä rakennuspaikalle ja nostoauto Paakkolalta
myös paikalle nostamaan polkusillan kannatinpölkyt paikoilleen.
- Junnilan yksityistien tarkastus ennen maanrakenuustöiden aloittamista
ja sen jälkeen (Lea Torvela, hoitokunnan puheenjohtaja)
- Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan.
Katselmus tilataan rakennusvalvonnasta. Rakennustyöntoteuttaminen
edellyttää seuraavien katselmusten suorittamista: Aloituskatselmus ja
loppukatselmus
- Pohjola Vakuutus Oy 27.5.2021: Palovakuutus on noin 55,00€ vuodessa.
Mutta suosittelevat myös sillan rakentamisen ajaksi vastuuvakuutusta
oikeusturvan kanssa, koska yhdistyksen nykyinen vastuuvakuutus ei kata
sillanrakentamistyön seurauksena tapahtuvia henkilö- ja esinevahinkoja.
Tämä toiminta on riskialttiimpaa kuin itse yhdistystoiminta, jolloin
vakuutuksen hinta liikkuu muutamien satasten suuruusluokassa.
- Kyläyhdistyksellä on myös erillinen talkoovakuutus. Anita selvittää Pohjola
Vakuutukselta sen kattavuutta talkoolaisten osalta- 2-3 henkilöä per päivä.

101.

KOVASINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON
VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO NÄHTÄVILLÄ
- Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus esittää kaavan valmisteluvaiheen
aineistosta ja kaavaluonnoksesta mielipide. Mielipiteet tulee toimittaa
9.8.2021 mennessä kunnanhallitukselle kirjaamo@ii.fi

102.

PÄÄTÖS IIN SÄÄKSENHARJUN KAATOPAIKAN
TARKKAILUOHJELMAN HYVÄKSYMISESTÄ
- Annettiin tiedoksi

103.

HIASTINHAARAN JA PATAKARIN LAMMASLAITUMET
20.6.2021 Hännisen Jari oli Ollille ilmoittanut noin klo19, että Patakarin
lampaat olivat karanneet ja tulleet hänen pellolle Kantolantien varteen.
Patakarin sähköaidan paimenesta oli irroitettu piuhat pois ja nostettu
sähköaidan alanauhaa ylös, jolloin lampaat olivat päässeet karkaamaan.
Todennäköisesti ilkavaltaa, seuraamme tilannetta. Karkurit saatiin takaisin
omalle laidunalueelleen.
- Ensi keväänä suunnitellaan ja rakennetaan uusi lammasaita Patakarille
meripäähän.
5.

104.

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 7.5.2022 – 35 VUOTTA
- Aloitetaan suunnittelu heti syksyllä, juhlapäivä on lauantai! Jaetaan
ansiomerkit kylätoimijoille.

105.

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 hyvin alkutietojen kerääjänä.

106.

MUUT ASIAT
- Avoimet Kylät päivänä 12.6.2021 mahtavat 620 kohdetta avoimetkylat.fi ja
koko sivustoa katseltiin viikon aikana 15 844 kertaa.
Meijän Iin Avvoimet kylät videota katseltu 8.6. mennessä 628 kertaa
https://www.youtube.com/watch?v=QZ0Q3fQwUtk

- Valtakunnan Vuoden 2009 kyltti 4-tien linja-autokatoksen päälle, nyt
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden 2008 kyltti
- Risteysalueiden kukkalaatikot on toimitettu paikoilleen viikolla 24
Konintien, Virkkulantien ja Kantolantien risteysalueille ja Kuhan pihalle.
- Vihkosaaren uimarannan viikonloppu siivous on taas aloitettu
kyläyhdistyksen toimesta juhannukselta ja jatkuu elokuun puoliväliin.
- Pohjois-Iin kyläilta 17.8.2021 klo 17-19 Pohjois-Iin koululla. Illan
puheenaiheena ovat perinnebiotoopit ja niiden hoito osana kulttuurimaisemaa.
Tilaisuuden järjestää ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten
Pohjoisen maisemahelmet-hankkeen kanssa.
- Iin kylillä meijän porukasa-ESR-hanke on saanut rahoituksen ja hanke alkaa
30.7.2021 ja päättyy 30.6.2023.
https://ii.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=announcement&id=20215888
- Pohjoisen maisemahelmet-hanke järjestää opintoretken Simoon 1.9.2021 klo
9-16 ja retkellä tutustutaan perinnebiotooppeihin ja niiden hoitoon sekä alueen
ainutlaatuiseen kulttuuriympäristöön. Ilmoittautumislinkki tulee elokuun
aikana hankeen kotisivuille.

- SEURAAVA KYLÄTIEDOTE ilmestyy elokuun alussa ja aiheena mm.
17.8. kyläilta, Ilmastoareena, liikuntakerhot ja jumpat jne.
- Kyläturvallisuuden kouluttajapäivät 9.-10.10.2021 Jyväskylässä, Anita
osallistuu.
107.

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään torstaina 12.8.2021 klo 18.00 Pohjois-Iin koululla.

108.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri
6.
Pöytäkirjantarkastajat
Anu Käyrä

Auvo Anisimaa

