POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
HALLITUKSEN KOKOUS

10/2021
14.12.2021

PÖYTÄKIRJA

PAIKKA: Pohjois-Iin koulu
AIKA: tiistaina 14.12.2021 klo 18.00-20.00
LÄSNÄ: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi
Pöytäkirjantarkastajat: Anu Käyrä ja Auvo Anisimaa
183. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
ENINTÄÄN 20 HENGEN KOKOONTUMISRAJOITUKSET VOIMAAN SISÄTILOISSA POHJOIS-POHJANMAALLA –
KORONAPASSILLA MAHDOLLISUUS VAPAUTUA RAJOITUKSISTA
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan
kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20
(kaksikymmentä) henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 3.12.2021-31.12.2021
184. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
185. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 9/2021
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
186. TALOUS
- Saldo: 5913,05 €/14.12.2021
- Kylähistoria : Kylätuvalla omaan käyttöön nyt 10 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut 2021: 815,00 € /12.12.2021 + jäsenmaksut 2022/24,00 €
- Jumppamaksut: Syksy 2021/250,00 €/12.12.2021
- Tilille tullut/tulossa: Tammikuu 2022 -1900,00 € PVO Vesivoima Oy, Ympäristösopimuksen loppuosa
vuodelta 2021 483,99 €/huhtikuu 2022
- Tilille tullut: Iin kunta 1500,00€ + 100,00€ Iin kylien neuvottelukunta
- Laskutettu/Anomus:
- Maksettavat: LUOMUtarkastusmaksu, joka vähennetään Ollin laidunnuspalkkiosta, joulukukat 4 x 20,00 €,
puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaukset 2 x 100,00€
- Maksettu: Mimosan ja Alisan ohjauspalkkiot syksy 2021 2 x 260,00€, 132,00 € liikuntasalin vuokra syksy
2021 ja kevät 2022, surunvalitteluadressi Olli Tiiro 15,00€, värikasetit ja kopiopaperit 53,70 €, Pitokamu Oy
350,00 €, Ritako Oy 280,00 €, IiSanomat syyskokousilmoitus 65,00 €, syyskokouskahvitus 15,96 €,
hallituksen kokouskahveet 12,28 €, 21,99€ hallituksen kokous ja liikuntakerhojen joulukarkit
- Myönnetty:
187. JUNNILAN LAMMASLAIDUN 4,8 ha
- JärjestöHelmi-hakemus lähetetty Uudenmaan Elyyn 28.11.2021, allekirjoitetut maanvuokrasopimukset
lähetetään jouluun mennessä, Anita hoitaa.
- Junnilan lammaslaitumen kunnostussuunnitelma tiedoksi
188. NAISTEN, MIESTEN ja LIIKUNTAKERHOT
- Päättyivät maanantaina 13.12.2021.
- Maanantaina 3.1.2022 alkavat naisten ja miestenjumpat, liikuntakerhot seuraavana maanantaina
10.1.2022, mutta seurataan epidemiatilannetta vuoden alussa ja noudatetaan annettuja yleisiä
kokoontumisrajoituksia. Kevätkausi päättyy 16.5.2022.
189. JOULUKUUN KYLÄTIEDOTE jaetaan viikoln 50 lopulla
- Jumppalukkari, Junnilan lammaslaidun, 35-vuotisjuhlapäivä lauantaina 14.5.2022 ja joulutervehdys jne.
- Koulun joulujuhla ja kyläyhdistyksen joulurauhanjulistus piti olla ti 21.12.2021, mutta peruttiin
lisääntyneen epidemiatilanteen ja yleisten kokoontumisrajoitusten takia.
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190. KARHUNSAAREN TANSSILAVAN MUISTOTAULU
- Teksti Huovisen Pertiltä, julistekuvat Pertti tai Tarmo Huovinen
- Muistotaulu tilattu Iipajalta hinta n. 100,00€, taulun tekstiosan koko 142 cm x 125 cm.
- Pyydetään Tarraseriffiltä tarjous: painovalmis materiaali meiltä pdf/jpg , valmistus 2 mm vahvasta
alumiinikomposiittilevystä ja teippauksen päälle grafitinsuojakalvo + UV - suojakalvo
- Akolan polkusillan laatta: Akolan polkusilta/Pohjois-Iin kyläyhdistys ry valmistui 24.9.2021
191. 4-TIEN LINJA-AUTOKATOKSEN MAINOSTAULU
Tekstiosaan:
Kylätoimintaa vuodesta 1987
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
(vaakuna)
- Pyydetään Kaupin Jormaa piirtämään kuvitus mainostauluun.
192. HIASTINLAHDEN HELMI-TYÖT
-Helmi-hankkeen lintuvesiteemassa meillä on siis tarkoitus raivata Hiastinlahden Natura-alueella muutama
ulompi suistosaari paljaaksi pensaista ja puista saadaksemme linnuille lisää avointa pesimähabitaattia.
Tämän seurauksena myös maisema tornilta avoveden suuntaan avartuu. Risut poltettaneen paikan päällä
saarissa (tai vaihtoehtona että urakoitsija kuljettaa ne pois alueelta hävitettäväksi muuten). Eli oletukseni
on, että pinottavaksi tulee vain järeämpää tavaraa. Se puumäärä, mikä suiston raivauksista syntyy, on
jakokunnan omaisuutta, ja jakokunnan pj Koskela sanoi että Biomega Oy voisi käyttää sen hyväksi. Olen
kysellyt puutavaran kasauspaikkaa yritykseltä, mutta eivät ole kertoneet vielä. (Elyn lintuvesikoordinaattori
Sami Timonen)
- Kyläyhdistys on kiirehtinyt alueen toimenpiteitä, koska nyt jää ja lumitilanne on hyvä. Urakoitsijaksi on
valittu Biomega Oy, johon Sami Timonen on ottanut yhteyden. Puiden läjityspaikkaa ja kuljetuksia varten
Sami on ottanut myös yhteyden Tarmo Mähöseen ja myös kyläyhdistykseen. Samoin Ilkka Kärkkäinen on
lupautunut antamaan asiantuntija-apua niin kasvillisuuden kuin lintuvesien näkökulmasta.
193. VALTAKUNNALLINEN KYLÄKYSELY
- Valtakunnallisella kyläkyselyllä kartoitetaan, kuinka paljon vapaaehtoistoimijoita ja jäseniä on
kyläyhdistyksissä, kylätoimikunnissa tai muissa vastaavalla toimivissa yhdistyksessä, näiden yhdistysten
toimintamuotoja, työllistämistä, rahoituskeinoja sekä yhteisöllisiä tiloja.
- Anita vastaa, vastausaikaa 16.1.2022 saakka
https://www.ppkylat.fi/2021/12/07/vastaa-kylakyselyyn-ja-voita-lahjakortti/
194. KYLIEN MAISEMAHELMET-hankkeeseen haetaan pilottikyliä
- ProAgria Oulun/ Oulun Maa- ja kotitalousnaisten suunnittelemaan maisemanhoidon
kehittämishankkeeseen etsitään mukaan kiinnostuneita kyliä. Hankkeen toiminta-ajaksi on kaavailtu
1.4.2022-31.10.2024. Rahoitusta haetaan ELY-keskuksesta Maaseuturahastosta tammikuun 2022 haussa.
https://www.ppkylat.fi/2021/12/07/hae-mukaan-kylien-maisemahelmethankkeeseen/
195. HULLUN ÄLYKKÄÄT KYLÄT hanke 1.1.2022-31.12.2023
- Hanke innostaa luovalla tavalla Kylähullun Klinikkakiertueella kyliä toimimaan ja näkemään oman
ympäristönsä ja toimintansa arvon muun muassa toisilta kyliltä saatujen esimerkkien avulla. Hankkeessa
korostetaan kylien sopeutumista toimintaympäristönsä jatkuvaan ja nopeaan muutokseen. Keskiössä on
kylien resilienssi eli sopeutumis- ja palautumiskyky toimia uusissa olosuhteissa älykkäiden ratkaisujen
avulla. Hankkeessa annetaan tilaa ja mahdollisuuksia kaikkien ikäryhmien omanlaiseen vapaaehtois- ja
talkootyöhön ja itsensä toteuttamiseen.
Vastaavanlaista hanketta on onnistuneesti toteutettu Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen kylillä.
Onnistunutta mallia räätälöitynä paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi halutaan nyt toteuttaa PohjoisPohjanmaan kylillä heinäkuussa 2020 Valtakunnan Viralliseksi Kylähulluksi XVI julistetun Pohjois-Iissä
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asuvan Anita Sieväsen johdolla. Pohjoissavolaiset juuret ja huumorin omaavana hän tuo hankkeeseen oman
luovan lähestymistavan ja asiasisällön.
Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2022-31.2.2023. Hankkeessa työskentelevät osa-aikaisina
työntekijöinä Kylähullu Anita Sievänen sekä kokoaikainen projektipäällikkö Sirkku Kianto. Kohderyhmänä
sekä yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Pohjanmaan kylät ja niiden toimijat, paikallisyhteisöt, kunnat,
maaseutukaupungit, asukasyhdistykset sekä muut maakunnalliset yhdistykset ja yhteistyökumppaneiden
hallinnoimat hankkeet.
196. OLLINKORVEN TUULIVOIMAPUISTO
- Kaavan hyväksyminen Iin kunnanvaltuustoon tullee tammi-helmikuussa 2022.
197. IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNTA
- Seuraava kokous 11.1.2022 klo 17.30-19.30 Teamsillä
- IIN KUNNAN STRATEGINEN KAAVA 2040
Strategisen yleiskaavan tavoitteena on ohjata kunnan maankäytön suuria linjoja ja tukea kunnan
strategisia linjauksia, kuten kuntastrategiassa ja maapoliittisessa ohjelmassa määriteltyjä tavoitteita. Työssä
määritellään kunnan maankäytön tulevat kehittämisen painopisteet ja suunnat. Tavoitteena on laatia
oikeusvaikutteinen strateginen yleiskaava, jossa on kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä voi olla myös
oikeusvaikutuksettomia. Kaavan tavoitevuosi on 2040.
- Strategisella yleiskaavalla ei kumota kunnan alueella jo voimassa olevia yleiskaavoja, vaan strategista
yleiskaavaa tulkitaan yhdessä osayleiskaavojen kanssa. Strateginen yleiskaava ohjaa uusien osayleis- ja
asemakaavojen laatimista tai voimassaolevien kaavojen muuttamista.
- Strategista yleiskaavaa halutaan tehdä avoimesti ja laajalla osallistujajoukolla ja näin ennaltaehkäisemään
ristiriitoja ja uusien kielteisten vaikutusten syntymistä. Osallisuudella ja sitä kautta
vaikuttamismahdollisuudella tuodaan yhteistä näkemystä mm. maan käyttöön kunnan alueella ja
kehitetään kyläalueita niiden ominaispiirteet huomioiden.
– Iin kylien neuvottelukunta pyytää tammikuun kokoukseen kommentit/mielipiteet kyliltä Iin
strategisen yleiskaavan 2040 suunnittelutyöhön, jonka jälkeen ne toimitetaan kootusti kunnan
kaavoittaja Elina Nissiselle.
– Anita on ohjausryhmän jäsenenä/Iin kylien neuvottelukunta, ohjausryhmän kokouksia pidetty syksyllä 3.
198. IIN KYLILLÄ MEIJÄN PORUKASA-hanke
Iin kylillä meijän porukassa -hankkeen toteuttaa Iin kunta ajalla 1.7.2021- 30.6.2023. Hankkeen ensisijaisena
tavoitteena on kolmannen sektorin työnantajataitojen kehittyminen ja aktivoituminen työnantajuuteen.
Hanke luo kolmannen sektorin toimijoille mahdollisuuden luoda erilaisia palveluita ja
palvelumalleja kylien asukkaille. Hankkeessa kehitetään iiläistä ryhmätyöllistämisen mallia, jossa
pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset voisivat jatkossa työllistyä ryhmätyöllistämisen avulla niin, että he
tarjoavat kyläyhdistysten tai muiden kolmannen sektorin toimijoiden kautta erilaisia palveluja kuntalaisille
tai kylien asukkaille sekä kunnostavat ympäristöä tai rakennuksia.
Ryhmätyöllistämisen mallilla tuetaan myös haja-asutusalueella asuvien osallisuutta ja hyvinvointia.
Ryhmätyöllistämisen mallissa esim. työnantajatehtävät voitaisiin sovitusti keskittää yhdelle toimijalle ja
vertaistuella. Hankkeessa annetaan ohjausta myös työnhakijoille. Hankkeella tuetaan myös hajaasutusalueiden elinvoimaisuuden säilymistä pyrittäessä löytämään haja-asutusalueilla oleville työttömille
töitä omalta asuinalueeltaan tai lähialueilta, luomalla edellytyksiä ja mahdollisuuksia osallisuuteen,
hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Hankkeessa tarjotaan tietoa, koulutusta, neuvontaa ja ohjausta
työnantajataitoihin, palvelujen luomiseen ja erilaisten rahoituskanavien hyödyntämiseen ja aktivoidaan
yhdistyksiä toteuttamaan palvelukokeiluja ja hakemaan rahoitusta toimintojen toteuttamiseen esimerkiksi
rakennusten kunnostamiseen ja ympäristön hoitoon liittyen.
Hankkeen valmistelu on käynnistynyt kylien ja yhdistysten sekä kunnan tarpeesta tarjota työtä kylien
työttömille ja toimenpiteet tullaan tekemään kylien ja yhdistysten aidoista tarpeista.
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- Hankkeen ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin 8.12.klo 14-16 ja Anita valittiin ohjausryhmän
puheenjohtajaksi.
-Projektipäällikkö Seija Kaisto ja hankekoordinaattori Anne Paakkola kutsutaan hallituksen kokoukseen
18.1.2022 esittelemään hanketta ja miten hanketta voidaan toteuttaa ja hyödyntää myös Pohjois-Iissä.
199. KYLÄYHDISTYKSEN 35-VUOTISJUHLAT lauantaina 14.5.2022
- Aloitetaan juhlan suunnittelu, ei virallisia puheita vaan mukavaa yhdessäoloa, musiikkia, standuppia jne.
- Yhteistyökumppaneille kahvitus, Valtakunnan Viralliset Kylähullut kutsutaan myös paikalle
- Junnilan lammaslaitumen pystytystalkoot?????
- Kylätoiminnan ansiomerkit haetaan ja jaetaan juhlassa.
200.MUUT ASIAT
- Oulun Seudun Leader ry järjestää yritystukien ja hanketukien hakuinfot keskiviikkona 19.1.2022 klo 17.0019.00, Anita osallistuu.
201. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin pitää seuraava kokous 18.1.2022 klo 18.00.
202. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Puheenjohtaja Anita Sievänen

sihteeri Leena Tiiro

Pöytäkirjantarkastajat

Auvo Anisimaa

Anu Käyrä
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