POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
HALLITUKSEN KOKOUS

1/2021
PÖYTÄKIRJA 10.2.2021

Paikka: Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100 Ii
Aika: Keskiviikkona 10.2.2021 klo 18.00 - 19.45
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa ja Jukka Sassi
Pöytäkirjan tarkastajat: Anu Käyrä ja Auvo Anisimaa
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 8/2020
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. TALOUS
- Saldo: 8301,25 € / 10.2.2021
- Kylähistoria: Kylätuvalla omaan käyttöön 16 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut 2021: 354,00 € / 10.2.2021
- Jumppamaksut: 525,00 € / 15.12.2020
- Tilille tullut/tulossa: Iin kylien neuvottelukunta 13.1.2021 kokouspalkkio 50,00 €
- Laskutettu/Anomus:
- Maksettavat: Iin lukion messulehti – huhti-toukokuu 2021 80,00 € alv 0 % ja Pohjola Vakuutus Oy
114,23/1.3.2021 - talkoovakuutus
- Maksettu: Iin Lehti Oy joulutervehdys 103,01€, Pohjois-Iin työväentalo vuokra 30,00 €, Kyläsuunnitelman
painatuskulut Iin Lehti Oy:lle 1220 €
5. TLINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2020 valmiina
- Käytiin tilinpäätös läpi ja allekirjoitettiin. Anita toimittaa allekirjoitetun tilinpäätöksen
toiminnantarkastajalle.
6. OLLINKORVEN TUULIVOIMAPUISTO
Asiaan liittyvä kokous pidettiin 26.1.2021 klo 18.00 alkaen Kivimaan Metsästysmajalla – muistutetaan
kyläläisiä ja muita kuntalaisia antamaan mielipiteensä Ollinkorven osayleiskaavan valmisteluaineistosta ja
jättöajasta 27.1-12.3.2021. Lisäksi tehdään mielipidekirjoitus Rantapohjaan, Kalevaan ja IiSanomiin. Anita
ottaa yhteyden myös Metsästäjäliittoon metsästysrajoituksista ja tilanteesta Ruotsissa.
- https://www.adressit.com/ei_enaa_lisatuulivoimaa_iihin
- Rantapohjan vaalikoneeseen tulee oma osio Iille ja siihen tulee kysymyksiä myös tuulivoimasta.
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry antaa myös mielipiteensä 12.3. mennessä koskien osayleiskaavan valmisteluaineistoa, joka sisältää kaavaluonnoksen sekä siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.
- Kalevi Nikula on Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen puheenjohtaja ja pyydetään häntä tänne meille keväällä
kertomaan mielipiteitään tuulivoimasta (jos vain rajoitukset sen sallivat)
- Akaan kaupunginhallitus teki 19.1.2021 päätöksen, jonka mukaan Akaaseen ei ole tulossa tuulivoimalaitoksia https://yle.fi/uutiset/3-11745455
- Fokus-ryhmän kokous ti 2.2.2021 klo 17.00-18.30, johon osallistuivat Leena, Anita, Seppoja Matti-muistio
tulossa. Ollinkorven YVA:sta ja osayleiskaavasta on tulossa yleisötilaisuus etänä 18.2. klo 17-19.
7. IIN KUNNAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040 ja IIN STRATEGISEN YLEISKAAVAN TUULIVOIMASELVITYS
Iin kunnassa on käynnistetty strategisen yleiskaavan laatiminen. Kaavan tavoitteena on olla luonteeltaan
yleispiirteinen kunnan strategista kehittämistä ohjaava kaava, jolla määritellään kehittämisen periaatteita ja
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painopistealueita. Strategisen yleiskaavan pohjalta ei myönnetä rakennuslupia, eikä se kumoa kunnan
alueella voimassa olevia kaavoja, vaan strategista yleiskaavaa tulkitaan yhdessä osayleiskaavojen kanssa.
Strategisessa yleiskaavassa tarkasteltavia maankäyttömuotoja ja teemoja ovat muun muassa taajamien ja
kylien kehittäminen, hajarakentaminen, elinkeinot, energiantuotanto (tuulivoima), maa-ainesten
otto, kaivostoiminta, matkailutoiminta, kulttuuriympäristöt, luonnonsuojelu sekä liikenneverkko ja reitistöt.
Ideointipaja strategisen yleiskaavan teemoihin liittyen sekä keskustelu Iin kunnan maankäyttömuotojen
kehittämisestä 28.1.2021. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella kunnan maankäytön strategisesta
kehittämisestä eri toimijoiden kanssa. –Anita osallistui. Seuraava palaveri on etänä 25.2.2021 klo 14-16.
8. AKOLAN POLKUSILTA JA RAKENTAMINEN
- Keskustelut Metsähallitus Sari Alatossava/Sievänen – riippusillat Kuusamon Karhunkierroksella.
Metsähallitus hankkii suunnittelun insinööritoimistolta ja tekee niiden perusteella tarjouspyynnöt.
Tärkeintä on vahva kiinnitys törmälle (sementtiarkut) ja sen jälkeen vaijerit ja laudoitus. Piirustuksia tai
muita laskelmia ei heillä ole antaa tiedoksi.
- Jatketaan suunnittelua eteenpäin.
9. KYLÄSUUNNITELMA 2021-2025
- Kyläsuunnitelmia painettu 600 kpl ja jaettiin postilaatikkojakeluna kyläläisille viikolla 5. Myös Ii-Instituutti
lautakunnalle kyläsuunnitelma on toimitettu sähköpostitse.
- Jako Iin uudelle kunnanvaltuustolle kesäkuun järjestäytymiskokouksessa 7.6.2021 (puh.kesk.
Liedes/Sievänen) -kevään valtuuston kokoukset ennen sitä pidetään edelleen etänä
10. KEVÄÄN JA KESÄN 2021 TOIMINTAA
* Akolan polkusilta rakentuu ja tehdään tarvittavat hankinnat.
* Vieraslajitalkoot
- pidetään iltatilaisuus keväällä vieraslajeista ja maisemanhoidosta yhteistyössä ProAgria/Oulun Maa- ja
kotitalousnaiset (jos rajoitukset sen sallivat)
* Perinnebiotooppitaulu - Hiastinhaaran ja Patakarin laitumet – Navettarantaan yhteistyössä Kalle
Hellström/ ProAgria/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset kanssa
* Naisten ja miesten jumpat ja lasten liikuntakerhot kevät 2021
- Iin kunnan johtoryhmä on linjannut kokouksessaan 25.1.2021, että urheiluseurojen junioritoiminta (alle
18-vuotiaiden ryhmät) voi jatkua normaalisti eli ilman henkilörajoitteita. Kuitenkin toiminnassa ja
harjoitusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon normaalit THL:n suositukset käsi- ja yskimishygieniasta
sekä turvaväleistä. Pukuhuoneiden suihkutilat eivät ole käytössä. Valmentajien on suositeltavaa
käyttää maskeja sekä muiden ylimääräisten aikuisten paikallaoloa harjoituksissa on syytä välttää.
Tämä johtoryhmä päätös astuu voimaan 26.1.2021 lukien. Aikuisten ryhmäliikuntatoiminta pysyy
toistaiseksi tauolla. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä on jatkanut kiihtymisvaiheen suositusten voimassaoloaikaa 28.2.saakka. Seuraamme epidemiatilannetta ja yleisiä ohjeistuksia
ja teemme uuden päätöksen maanantain jumppien ja kerhojen osalta maaliskuun alussa.
* Hyötykasvimaa + istutukset ja taimien kasvatus aloitetaan vitosluokkaisten kanssa maaliskuussa
* Kylätuvan tilanne - toivomme myönteistä ratkaisua asiaan, jotta saamme kylätuvan takaisin käyttöömme
* Auringonkukkapelto Paakkolan Veikon pelto Kantolantiellä – toteutetaan
* Hiastinhaaran yläosan vesirajan pajukot – raivataan näkymealueelta
* Hiastinlahden arvokas lintuvesialue – kunnostustoimenpiteet yhteistyössä Elyn kanssa
* Navettarannan lisähiekka – hankitaan keväällä
* EU-tukihakemus/lammaslaitumet- Anita tekee
* Perinteiset kevättalkoot luontopolkualueella - kahvat biokäymälä, loppuhiekan levitys polkualueelle,
pitkospuiden kiinnitys/tarkistus koko reitiltä ym. sovitetut kunnostustyöt Iin kunnan kanssa
* Uusi kunnossapitosopimus tehdään Iin kunnan kanssa luontopolkualueelle, päättyy 31.12.2021
* Kevätkokous pidetään tiistaina 25.5.2021 klo 18, kahvitus klo 17.30 alkaen, jos vain korona sallii.
* Kyläsuunnitelman jako uudelle Iin kunnanvaltuustolle 7.6.2021
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* Romunkeräys toukokuussa koulun kentällä la 22.-su 23.5.2021
* Syysretki tehdään Maakunnallisille kyläpäiville Kuusamoon 3.-5.9.2021
* Avoimet Kylät tapahtuma 12.6. 2021
-Kaikille kylille ja kyläläisille avoin Avoimet kylät 2021 koulutus järjestetään 25.3.2021 kello 18-19. Koulutus
järjestetään etäyhteyksien kautta Teams-alustalla. Tapahtuma on maksuton ja teemana on kylätapahtuman
viestintä.
* Stipendit jaetaan keväällä
11.MUISTA HYVINVOINTISI!-kiertue
- Maakunnallinen Muista hyvinvointisi! -kiertue jalkautuu ympäri Pohjois-Pohjanmaata 6.-21.5.2021. Kiertueen
avulla haluamme kannustaa kaiken ikäisiä terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan pariin. Kiertueen toteuttavat
yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsi / Oulun Seudun
Muistiyhdistys ry, Oulun seudun omaishoitajat ry, Vertaistervarit -hanke sekä Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke.
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry haluaa olla mukana ja on ilmoittauduttu tapahtumaan. Anita osallistuu
etäyhteydellä järjestettävään infoon 22.2. klo 18-19.
12. KYLÄLATU POHJOIS-IISSÄ
- PIKKUSAARTEN 6 km perinteinen tasamaan KYLÄLATU POHJOIS-IISSÄ on avattu 19.1.2021 ja lähtö on
Hiastinhaaran luontopolkualueen P-alueelta. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry kiittää Mähösen Tarmoa, kun hän
talkootyönä hoitaa kylälatuamme aina, kun muilta kiireiltään ehtii. Muistutamme myös, että P-alueelle
vievällä Hiastinkujalla ei ole talvikunnossapitoa vaan senkin auraus hoidetaan yksityisesti talkootyönä.
- Aurinkolatu Rantakestilästä Hiastinhaaralle avattaneen maaliskuun alussa.
13. KYLÄTIEDOTE 1/2021
- Tiedotteen asiat: jumpat/kerhot, ladut, romunkeräys, Ollinkorpi – jako viikolla 7-8
14. VUODEN MAISEMATEKO – KILPAILU 2021- osallistumme!!!!
- Kilpailuilmoittautuminen avataan maaliskuussa 2021. Kilpailuaika päättyy 30.9.2021. Vuoden
maisematekokilpailun voittajat julkistetaan marraskuussa 2021. Kilpailun teemaa on lupa toteuttaa
vapaasti. Kilpailuun osallistuva maisemateko voi olla esimerkiksi:
•kunnostettu rakennus tai rakenne tai esim. luontopolku
•hoidettu niitty tai maisemapelto
•vieraslajien kitkentä-, niitto- tai raivauskohde
•kunnostettu maisema-, piha-alue tai muu ympäristökohde
•maisemaraivauskohde
•hoidettu ja kunnostettu kosteikko tai ranta-alue
•laadittu ympäristönäyttely tai esitys
15. POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 7.5.2022 – 35 VUOTTA
- Aloitetaan suunnittelu ja kysytään myös koulun osallistumista, täyttää 125-vuotta
16. VARAUTUMINEN ON VALMIUTTA! - lomake
- Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
17 MUUT ASIAT:
- Valtakunnalliset kylätoiminnan neuvottelupäivät 5.5.2021 etänä, Anita osallistuu
- Kunta voi omilla toimillaan edistää hyvinvointia ja elinvoimaa alueellaan hama-live-tv lähetys to 4.2.2021
klo 13.00-15.00 kanavalla suomen.tv https://suomen.tv/_files/200000076-efa56efa59/Hama%20Live-TV
- Iin kylien neuvottelukunnan seuraavat kokoukset 23.2. ja 21.4. klo 17-19
- Kukkapelto ilona ja hyötynä-koulutus 23.2.klo 18-20 etänä, järjestää MSL ja Keski-Pohjanmaan Maa- ja
kotitalousnaiset – Anita osallistuu
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- Itämeren tila riippuu meistä! - Merenhoidon toimenpideohjelman kuulemisen käynnistämistilaisuus
sidosryhmille 1.2.201 klo 10-12.30 – Anita osallistui.
18. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään tiistaina 23.3.2021 klo 18.
19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Anu Käyrä

Auvo Anisimaa
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