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Paikka: Pohjois-Iin koulu, Kylätupa
Aika: Keskiviikko 14.9.2016 klo 17.00-20.12
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Anu Käyrä, Aune Olkoniemi ja Mika Mähönen
Pöytäkirjan tarkastajat:
Aune Olkoniemi ja Mika Mähönen
125.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen.

126.

TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

127.

HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2016
Käytiin läpi ja hyväksyttiin pöytäkirja 7/2016.

128.

TALOUS
- Saldo: 5650.12€/14.9.2016
- Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 858.00€. Hyväksyttiin Pirjo
Sonntag jäseneksi.
- Maksetut: Pohjola Vakuutus Oy 50.00€ omaisuuden- ja toiminnan vakuutus,
laminointitaskut ja juhlatyöryhmän kahvitus 12.86€, 200.00€ Iin
Sosialidemokraatit Oy jumppasalin vuokra kevätkausi 2016, 44.02€
valmiiksimaksetut kirjekuoret Piin Sanomien postitukseen + 3.8.hallituksen
kokouskahvitus, 50.00€ Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n jäsenmaksu 2016
- Laskutettu 31.8.Iin kunta Hallintopalvelut Iin kylien neuvottelukunnan
kokouskahvitus yht. 39.00€, joka todettiin myös maksetuksi.
- Teema hankkeen maksuhakemus viety 18.8.2016 Oulun Seudun Leaderin
toimistolle.
- Museovirasto on julistanut haettavaksi avustukset suomalaisen
kulttuuriperinteen tallentamiseen, tutkimiseen ja esille saattamiseen vuodelle
2017. Hakuaika 15.9.2016 klo 08.00 -7.11.2016 klo 16.00. Kyläyhdistys
hakee kyläkirjan taittotyöhön avustuksen 1215.20€ ja avustushakemus on
lähetety postitse 15.9.2016.
- Dancoverilta tulleet postin kautta rikkoutuneet osat kuljetuskärryyn
22.8.2016. Juhlateltta, pöydät, tuolit ja kuljetuskärry on sijoitettu koulun
ulkovarastoon ja teltan kokoamista varten ohjeet on laminoitu varastoon
saataville. Teltan kokoamisvideo on myös tallennettu nettisivuille.

129.

KUNINGASPALLON PELI-ILTA KOULUN KENTÄLLÄ 15.9. klo 18
- Paikalle klo 17.00
- Käytiin läpi käytännön järjestelyt, mailat ja räpylät saatu koululta

2.
130.

VUOKRASOPIMUS IIN TYÖVÄENTALO/KYLÄYHDISTYKSEN
JUMPAT allekirjoitettu
- Ajalle 5.9.-12.12.2016 ja 2.1.-29.5.2017
- Vuokra syksy 200.00€ ja kevät 200.00€ (korotus 50.00€ edellinen kausi).
- Haetaan Ii-Instituutin liikunnan kohdeavustusta 200.00€. Anita hoitaa
hakemuksen.
- Miehiä on 8-10 ja naisia 20-25 maanantaisin jumpalla.

131.

POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄJUHLA OULAISISSA 17.9.2016
- Kutsu ja ohjelma annettiin tiedoksi
- Ilmoittautumiset 15.9 mennessä Esa Aunolalle PPKylät ry- Pohjois-Iistä
osallistuvat Anita ja Jouni.

132.

SYYSKOKOUS 9.11.2016
- Esityslista, syyskokouksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet
- Talousarvio 2017
- Käydään läpi toimintasuunnitelma 2017- mm. elokuu 2017 Pohjois-Iin
Vaihdanta- ja jakamistalous-tapahtuma Pohjois-Iin koululla
( yhteistyökumppanit Resurssiviisas Ii-toimenpidehanke ja BiotalousLeader)päätetään ajankohta!!! Tapahtumassa jaetaan tietoa Airbnb-majoituksesta
ym.
- TESS hanke-mitä hankkeessa on saatu aikaiseksi ja tuloksia Pohjois-Iin
osalta ja TrackIt-työkalun ja Kestävyyskompassin esittely
- OAMK:n opiskelijat tekevät keväällä 2017 Ympäristöprojekti-opistojaksolla
Pohjois-Iin biotalous/vähähiilisyyssuunnitelman, yhteyshenkilöt OAMK:sta
Kaija Karhunen ja Outi Virkkula
*Asian käsittely siirrettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen.

133.

HIASTINHAARAN 4-TIEN NÄKYMÄALUEEN RAIVAUS
- PVO-Vesivoima Oy niitättää pusikot pois syys-lokakuun aikana 4-tien
kummankin puolen näkymäalueelta. Anita on sopinut asian Juha Kerkelän
kanssa. Anita on yhteydessä alueen maanomistajiin ja Purotien asukkaat ovat
siirtäneet vesipumput pois raivauksen alta.
- Hiivalantien uimarannan kunnostus siirtyy keväälle 2017

134.

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY/HIASTINHAARAN
LUONTOPOLKUALUE ON VALITTU OULUN SEUDUN
LEADERIN yhdeksi PALVELUPORTAAT CASE-KOHTEEKSI
- Tapaaminen 29.8. klo 10.00 Leaderin toimistolla Anita ja Elina Hietanen,
jossa keskusteltiin kehittämiskohteesta ja tarvittavista toimenpiteistä.
- Sovittiin, että hankkeen avulla luodaan sopimusmalli luontokohteiden
hoidosta (Hiastinhaara) ja korvausperiaatteista. Ko.sopimusmallia voidaan
hyödyntää myöhemmin myös muissa Iin alueen luontokohteissa.
- Kannuksen Eskolassa järjestetään 21.9. klo 8.45-15.00 ”Yhteisöllinen
palveluntuotanto maaseudulla” roadshow-ilmoittautuminen 15.9. mennessä
Elina Hietanen Palveluportaat-hanke

135.

3.
JUHLATYÖRYHMÄN KUULUMISET
- Käydään läpi kokousmuistio 15.8. ja muut asiat
- Seuraava kokous 5.10.2016 klo 18.00 Kylätuvalla
- Juhlan alustava budjetti n. 9000.00€
- 7.5 on myös koulun kevätjuhla, todistukset jaetaan vasta lukuvuoden
lopussa.
- Tulevaisuuden Kuusi-juhlapaketin tilaus 4H-liitto, hinta 100.00€,
ennakkovaraukset www.4h.fi/tulevaisuuden.
- HUOM! Tilaus tehty 30.9.2016 ja toimitus viikolla 17/2017. Kyläyhdistys
maksaa juhlapaketin, istutus tehdään huhtikuun lopulla tai toukokuu alussa
viikoilla 17-18 /2017 koulun pihalle yhdessä koulun kanssa.
- Pohjois-Pohjanmaan Suomi 100-ystävämessut 23.9. 2016 klo 12-16
Pohtossa Oulussa. Messuilla saadaan tietoa mm. muista juhlavuoden
ohjelmaan hyväksytyistä hankkeista ja verkostoitumaan muiden kanssa. Ennen
messuja yleisöllä on mahdollisuus seurata valtakunnallista Suomi 100tiedotustilaisuutta klo 10-11.
- Tilaisuus on kaikille avoin- Anita on ilmoittautunut mukaan.
- Käydään läpi Valtioneuvoston kanslian Suomi 100-terveiset, sposti
30.8.2016.

136.

KYLÄKIRJA
- 24.8.2016 klo 12.00-15.00 tehtiin Pohjois-Iin alueen maisemakuvaustaJorma Kauppi valokuvasi, Aune ja Anita olivat myös mukana
- Pohjois-Iin kuva-arkistossa nyt noin 300 kuvaa, mukana myös lehtileikkeitä
- Filippus Eilan kuva-arkisto ja kirjallinen aineisto - Pertti Huovinen tutustunut
26.8.
- Kyläkirjan kansikuvaa suunnittelee Jorma Kauppi.

137.

RESURSSIVIISAS II – TOIMENPIDEHANKE järjestää ENERGIAN
SÄÄSTÖVIIKON 10.-16.10.2016 Iin kouluissa ja päiväkodeissa
- Irja Ruokamo pyytänyt Anitaa kertomaan koululaisille Hiastinhaaran
kunnostushankkeesta, joka koskee hankkeen yhtä viidestä kaistasta eli ”Veden
kulutus ja luonnonvedet”.

138.

POHJOIS-IIN SANOMAT 4/2016
- Postilaatikkojakoon viikon 43 lopulla!!!!!

139.

HIASTINHAARAN LAMMASLAIDUN
- Risutalkoot lammaslaitumella ja rosvopaisti-ilta lauantaina 8.10. klo 13
talkoot ja klo 18.00 rosvopaistia laavulla
- Anita hoitaa kutsun kaikille osallisille: hallitusporukka, maanomistajat,
lampuri, muut talkoolaiset, luontopolun työntekijät, kunnanjohtaja ja
ympäristönhoitaja n. 20 henkilöä yhteensä.
- Suurin osa lampaista viety pois elo/syyskuun vaihteessa, viimeinen 13.9.
- Iin Metsästysyhdistyksen sivulla kartta vesilinnuston rauhoitusalueista mm.
Hiastinhaaran lammaslaidun merkitty.

4.
- Ensi vuonna jatketaan rauhoitusaluetta lintutornille asti. Maanomistaja
Pohjois-Iin jakokunta tekee sopimuksen Iin metsästysyhdistyksen kanssa.
- Kesällä uudelle lammaslaitumelle saataneen Olli Häyrysen lampaita.
- 13.9 noin klo 14.30 löydettiin laavulta viimeinen laitumella ollut pässi
päähän raadeltuna. Eläinlääkärin tarkastus vahvisti, että koira oli käynyt
lampaan kimppuun. Työmiehet olivat nähneet alueella ajokoiran puolen päivän
aikaan ja nähneet myös metsästäjän, joka oli huutanut pois koiran
Hiastinhaaran toiselta puolen. Lammas saatiin pelastettua, mutta metsästäjää
eikä koiraa ei ole saatu kiinni. Metsästäjä olisi velvollinen
korvaamaan lampurille n. 120.00 euron eläinlääkärin palkkion. Emilia on
tehnyt myös asiasta rikosilmoituksen.
140.

HIASTINHAARAN LUONTOPOLKUALUE
- Opastustaulut alueelle ovat työn alla.
- Navettarantaan tehdään veneenlaskupaikka (merkintä) ja uimaranta-aluetta
kunnostetaan samalla.
- Luontopolkualueen opasteisiin maininta, että polulle nousee merivesi
ajoittain! Kulkeminen omalla vastuulla!
- Ohituspaikkaa ei tule Hiastinkujalle, koska ainakin yksi maanomistaja ei ole
antanut suostumusta ko.paikan rakentamiselle.
- 19.8. toimitettu kyltti lintutornille: ”Arvoisat metsästäjät-pyydämme
ystävällisesti huomioimaan, että luontopolkualueella jatkuvat pitkospuureitin
ja polkusiltojen rakennustyöt ja luontopolkualueella ja lintutornissa liikkuu
myös lapsiperheitä”
- 6.9 Mähösen Jouni on toimittanut lisäpuita laavun liiteriin.
- 13.9. Heini Perttula Työtä luonnosta-hankkeesta kävi tutustumassa ja
kuvaamassa aluetta Visit Ii-luontomatkailumarkkinointia varten.
- 15.9. palaveri Anne Suihkonen, Auvo Anisimaa ja Anita Sievänen-työtilanne
ja mahdolliset lisäkustannukset kunnostushankkeelle.

141.

HIASTINHAARAN LOPPUOSAN RUOPPAUS
KANTOLANLAHDELLA
- Ruopattava massamäärä on noin 1500m3, jolloin siihen tarvitaan
Aluehallintoviraston lupa, jonka hinta on alle 2000m3 ruoppauksista
1520.00€.
- Aluehallintoviraston keskimääräinen käsittelyaika on noin 5-8 kuukautta.
- Päätettiin, että asiaan palataan vuoden 2017 aikana ja mahdollinen
ruoppaus toteutuisi talvella 2018.

142.

POPLin KOULUTUKSET SYKSYLLÄ
- Seuran/yhdistyksen verotus 19.9.2016 klo 17.30-20.30 Nätteporin auditorioAnita osallistuu.
- Seuran/yhdistyksen johtaminen 10.10.2016 klo 17.30-20.30 Nätteporin
auditorio- Anu, Mika ja Anita osallistuvat.

143.

5.
MUUT ASIAT
- Anita on nimetty PPKylien edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmään vuosille 20162018
- Anita on nimetty Iin kylien neuvottelukunnan varsinaiseksi edustajaksi
Pohjois-Pohjanmaan liiton Iijoen Otva-hankkeen neuvottelukuntaan. Riitta
Räinä on nimetty varajäseneksi. Seuraava neuvottelukunnan kokous on 6
(Anita paikalla).-7.9.2016 (Riitta paikalla) Taivalkoskella.
- Kyläyhdistyksen heijastimet jaetaan ekaluokkalaisille. Anita ottaa yhteyden
koululle ja sopii jakoajankohdan.
- Kotikeittiöstä myyntipöydälle BiotalousLeader-infotilaisuus 18.10.2016 klo
18-21 Museokahvila Huilinki
- Rantapohja 11.8. ”Pohjois-Iin koulu on mukana Iin kunnan vuoden 2017
investointiohjelmassa (kunnanhallituksen phj. Teijo Liedes)”.
- Pohjois-Iin alikulun alue ja pusikko-Anu Käyrän sposti 26.8.2016 tiedoksi.
Spostin jälkeen vaadittiin vielä muutama soitto Carement Oy:lle ennen kuin
alikulun alue saatiin turvalliseksi ja valaistus paremmaksi niin koululaisille
kuin muillekin kulkijoille.
- Iin Seudun kaavoitusiltaan Huilingissa 21.9.2016 klo 18.00-20.15
osallistuvat Auvo ja Tarja Anisimaa.
- Markku ja Jukka hoitavat risteysalueiden kukkalaatikot pois Kallion
kotipuutarhalle.

144.

SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään 12.10.2016 klo 17.00.

145.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu ___/___2016
Aune Olkoniemi

Mika Mähönen

