POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS
HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

7/2019

Aika: 7.8.2019 klo 17.30-20.00
Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi
Pöytäkirjan tarkastajat: Auvo Anisimaa ja Jukka Sassi
109. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
110. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
111. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 6/2019
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
112. TALOUS
- Saldo: 6560,06 €/7.8.2019
- Kylähistoria: Kylätuvalla nyt omaan käyttöön 16 kpl.
-Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 473,00 €
- Tilille tulossa: Iijokipyöräilyn 15.6 kahvitus 350,00 € (kohdeavustushakemus viety 10.7.2019 IiInstituuttiin), 13.8. yleisötilaisuuden kahvitus, Oulun Seudun Leader ry 960,88 € teemahankkeen
haettu/myönnetty avustus
- Laskutettavat: Vihkosaaren uimarannan siivouslasku Iin kunta
- Maksettavat: Luulajan matkalasku Livon kyläyhdistys ry 600,00 €, Kallion puutarha 25,00 € kiitoskukka
Anniina ja Jouko Mustoselle, Avoimet Kylät –tapahtuma 8.6. EA-ryhmä 120,00 €
- Maksettu: Pohjola Vakuutus Oy omaisuuden ja toiminnan vakuutus 85,18 € (käyttöomaisuuden arvo
korotettu 10 000,00 € mm. uusi kaasugrilli, aiemmin 8037,00 €), kopiokulut Ollinkorven tuulivoimapuiston
osallistumis ja arviointisuunnitelma ja YVA), 259,78 € Markkinointitarvike Oy pisaraliput, 7,94 €
kahvituskulut lehdistötilaisuus Kaleva, 10,80 € isot jätesäkit luontopolkualue, 3,90 € Heino Veijola 90 vuotta
onnittelukortti, kylätiedote monistuskulut 225,00 €
113. YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT 3 - TEEMAHANKE
- Tuen kohteena olevat hankinnat tulee tehdä ennen 30.8.2019- kaasugrillimaksettu 16.6. ja pisaraliput 3.7.
- Maksatusta haetaan 27.9. mennessä, ohjeet tulevat ennen alahankkeen
toteutusajan päättymistä.
- Muistettava ottaa kuva hankinnoista maksatusta varten.
114. HIASTINHAARAN LUONTOPOLKUALUE
-Tähän mennessä 20.11.2018 – 2.8.2019 alueella tehty töitä (siivous, raivaus, jätehuolto, polttopuut ym.)
109 h + traktoritöitä 8 h eli yht. 1995,00 €.
- Viime vuonna tehdyn työn määrä oli yht. 2047,50 €. Hoitokorvauksen vuosimäärästä keskustellaan
kunnan kanssa.
- Paljon turisteja on käynyt ja yöpynyt alueella ja alue pysynyt yllättävän siistinä ja ilkivaltaa ei juuri ole
ollut.
115. HIASTINHAARAN JA PATAKARIN LAMMASLAITUMET
- 29.5. vietiin 7 lammasta eli uuhta Hiastinhaaralle, 2.7 tuotiin lisää 29 uuhta ja 28 karitsaa. Lampaat söivät
alueen niin hyvin, että 30.7. jouduttiin siirtämään nuo kaikki pois, koska syönnöstä ei riittänyt enää kaikille.
Lampaat palaavat alueelle heti, kun ruokaa on taas riittävästi laitumella.
– 29.5. vietiin myös 6 uuhta Patakarin laitumelle. Lampaat söivät ja voivat alueella hyvin, mutta heinäkuun
loppupuolella ja elokuun alussa merivesi on ollut niin alhaalla, että lampaat ovat karanneet aitauksestaan.
3.8. lampaat löydettiin Hännisen pihalta Kantolantieltä ja lampuri Olli päätti ne viedä turvallisuussyistä
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kokonaan pois Patakarilta.
- 27.6.2019 klo 11.00-13.00 ELYn tarkastaja Ritva Pesonen teki lammaslaitumilla tarkastuksen, jonka
perusteella Hiastinhaaran ja Patakarin laitumet on liitetty luonnonmukaisen valvonnan tuotantoon ja
merkitty tältä osin luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Asiakirjojen ja tarkastuksen perusteella
toiminta täyttää luomulainsäädännön vaatimukset ja edellytykset rekisteriin merkitsemiseksi.
- Valvonnan voimassaoloaika on 8.7.2019-31.12.2020. Asian käsittelystä tulee myöhemmin
kyläyhdistykselle lasku, joka on sovittu vähennettäväksi lampurille maksettavasta hoitokorvauksesta.
- Perinnemaisemainventointia tehdään Hiastinhaaralla syksyn aikana Pohjois-Pohjanmaan Elyn toimesta,
inventoinnista ilmoitetaan Anitalle.
116. VIHKOSAAREN UIMARANNAN SIIVOUS kesäviikonloppuisin la-su
- Kyläyhdistyksemme on hoitanut 15.6. alkaen Vihkosaaren uimaranta-alueen siivouksen lauantaisunnuntaiaamuisin.
- Siivouskerrasta maksetaan 25,00 € ja tähän mennessä 4.8. on laskutettavaa kertynyt yht. 425,00 €.
- 13.8. klo 9.00-11.00 Anitalla on kunnan ympäristöhenkilöiden kanssa palaveri Kylätuvalla, jossa käymme
läpi yhteisiä ympäristöasioita, kunnan luontokohteiden hoitokorttia ym. ym. Myös sovitaan, milloin
siivoukset lopetetaan Vihkosaaren uimaranta-alueella.
117. MELONTA- JA SUPPAILUTAPAHTUMA 8.6.
- Tulot käteinen 127,00 € + SumUp 17,00 € yht. 144,00 €
-Menot 91,81 € + EA-ryhmä 120,00 €
- Paikalla oli ihan mukavasti porukkaa, loppupäivän pilasi ukkoskuuro, ensi keväälle toivottiin uutta
tilaisuutta, Rantapohja ja IiSanomat tekivät jutut tapahtumasta.
118. IIN OLLINKORVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ
- Arviointisuunnitelma on nähtävillä kuulemista varten 20.6.-20.8.2019, joka on nähtävillä Iin ja Simon
kunnan ja Oulun kaupungin virallisille ilmoitustauluille sekä ELY-keskuksen internetsivuille. Lisäksi kaikki
nämä paperit löytyvät Iin kunnan sivuilta www.ii.fi/Yleiskaavoitus ja luettavissa paperisena Iin kunnanvirastossa ja pääkirjastossa.
- Mielipiteet ja lausunnot asiakirjoista on toimitettava kirjallisesti Iin kunnalle viimeistään 20.8.2019
mennessä.
- Käsiteltiin Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n kannanottoa koskien Ollinkorven tuulivoimapuistoa ja toimitetaan
se määräpäivään menenssä kuntaan.
- Pohjois-Iin koululla pidetään myös yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus
tiistaina 13.8.2019 klo 18, josta jaetaan muistutus tiedotteena kyläläisille viikolla 32. Kyläyhdistys hoitaa
kahvituksen klo 17.30 alkaen, jonka Ilmatar Windpower Oy maksaa. Käytiin käytännön järjestelyt läpi ja
kahvituksen hoitavat Aune, Jukka ja Anita.
- Tuulivoimahankkeen asukaskysely on myös käynnissä. Asukaskyselyyn voi vastata 20.08.2019 mennessä
internet-sivuilla osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/6602/ tai paperiseen kyselyyn Iin
pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa niiden aukiolojen puitteissa.
- Sanomalehti Kalevan juttu aiheesta oli 14.7. ja jo aiemmin Rantapohjassa 21.5.
- Viikolla 32 avataan nettiadressi: Ei enää lisätuulivoimaa Iihin ja on avoinna 30.9.2019 asti. Nettiadressi
luovutetaan Iin kunnanvaltuustolle syksyn aikana loka-marraskuussa.
https://www.adressit.com/ei_enaa_lisatuulivoimaa_iihin
119. POHJOIS-IIN SANOMAT 2/2019
- Liikuntasalien käyttövuorot lukuvuodelle 2019-2020 piti hakea 16.6-7.7. välisenä aikana Ii-Instituutin
vapaa-aikapalveluista.
- Anita varannut 27.6. syyskaudelle 2019 ja kevätkaudelle 2020 liikuntakerhoja ja jumppia varten
maanantaivuoron klo 16.00-22.00. Aloitus 9.9.
- Jumppalukkari tehdään ja tiedotetaan kyläläisille, ohjaajina jatkavat Eila Fäldt , Paavo Halonen ja Juho ja
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Joonas Veijola. POPLin koulutuksista tulossa ohjaajille, joista tietoa myöhemmin syksyllä.
- Myös Saana-Maria Rahko POPLista tulee pitämään kaksi kertaa syksyn aikana Gymstickiä sekä naisille että
miehille.
- Pohjois-Iin Sanomat ilmestyy elo-syyskuussa
120. ILMASTOAREENA tapahtuma IISSÄ 23.-24.8.2019
- Oulun kaupungista ja asukasyhdistyksistä on tulossa vieraita käymään perjantaina 23.8. IlmastoAreenan
yleisötapahtumissa. Samalla he haluavat tutustua HINKU-kylämme toimintaan ja kokoonnumme saman
päivän illansuussa klo 17.00 Kylätuvallemme. Kutsuttu on paikalle myös Iin kylien neuvottelukunnan
jäsenet.
- Paikalla ovat myös Iin kunnan hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola, kunnan hyvinvointikoordinaattori ja Iin
kylien neuvottelukunnan sihteeri Riitta Räinä ja itse kerron HINKU-toiminnastamme. Aikaa on varattu 2-2,5
tuntia esityksiin ja yhteisiin keskusteluihin ja kahvit tarjotaan alussa.
- Kutsu osallistujille Oulun päässä lähtee viikolla 32 ja osallistuvien henkilöiden määrä selviää 20.8.
mennessä.
- Kyläyhdistys hoitaa kahvituksen ja Iin kylien neuvottelukunta maksaa.
121. IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS keskiviikko 21.8.2019 klo 18 OJAKYLÄN KOULULLA
- Kokouksen ajankohtaa tullaan siirtämään myöhemmäksi, jäsenet pyydetty paikalle 23.8. Pohjois-Iihin
IlmastoAreenan oheistapahtumaan.
122. ILMASTOJOHTAJAT-HANKE
- Ilmastojohtajat-hankkeessa luodaan malli vähähiilisyyden johtamiseen kuntaorganisaatiossa. Hankkeen
ensisijainen menetelmä on vertaisarviointi, jossa kunnat pääsevät oppimaan toisiltaan. Tuloksena
koostetaan vähähiilisen johtamisen reseptikirja kaikkien Suomen kuntien käyttöön. Hankkeen tuloksia
levitetään vuorovaikutteisissa kuntien tapaamisissa eli oppimoissa syksyllä 2019 ja keväällä 2020.
- Anita on toimittanut 28.6.2019 spostilla Kari Manniselle Pohjois-Iin Sanomat 1/2019, Pohjois-Iin
Vähähiilisyyssuunnitelman ja diasarjan HINKUkylä Pohjois-Ii.
- Iin kunnan auditointipari on Hyvinkää ja vertaisarviointivierailu toteutuu Iissä 12.-13.8.2019.
- Anitaa haastatellaan maanantaina 12.8. klo 11.00 kunnantalolla ja on toimittanut haastattelua varten
itsearviointilomakkeen 2.8. mennessä Karille.
123. KOULUN HYÖTYKASVIMAA JA TOIMINNALLISET PIHAMAALAUKSET
- Eetu Hiltusen maksu kesän hoidosta ja Anita tilaa GVK:lta pihamaalit
- Kun koulu alkaa 8.8. niin hyötykasvimaasta ja sadonkorjuusta ja maalauksista keskustellaan Tuomas Ojalan
ja opettajien kanssa 12.8. klo 9.
124. POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNALLINEN KYLÄJUHLA IIN MERIHELMESSÄ 7.9.2019 klo 11.00-15.00
- Kutsu ja ohjelma tiedoksi
- Kutsu monistetaan kylätiedotteen toiselle puolelle, toisella puolella kutsu yleisötilaisuuteen 13.8.
125. AKOLAN POLKUSILTA
- Keskustellaan tilanteesta ja järjestetään kokous, jossa paikalla PVO:n Kerkelä, Insiran Pauli Häyrynen, sillan
naapurit ja kyläyhdistys.
- Toimenpidelupaan tarvitaan naapureiden kuuleminen.
126. POHJOIS-IIN KYLÄSUUNNITELMA 2020-2025
- Aloitetaan pikkuhiljaa uuden kyläsuunnitelman tekeminen ja otetaan yhdeksi asiaksi syyskokouksessa.
127. MUUT ASIAT
- 28.6.2019 klo 09.00-10.00 Iin Hävikkiruokaviikosta Päivi Kaukua kävi kertomassa viikosta ja keskusteltiin
mahdollista yhteistyömuodoista Iin kylien kanssa.
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- 9.7.2019 klo 10.00 Iijoen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala tutustui Hiastinhaaran
luontopolkualueeseen ja keskusteltiin mm. Hiastinhaaran ruoppaustarpeesta ja lintuvesialueen tilanteesta.
- Hiastinhaaran näkemäalueen niitto 4-tien molemmin puolin syys-lokakuussa, asia sovitaan PVO:n Juha
Kerkelän kanssa.
- Syksyllä järjestetään talkoot Hiastinhaaran luontopolkualueella, myrskyn kaatamia puita runsaasti mm.
Hiastinhaaran lammaslaitumella . Sovitaan myöhemmin ajankohta.
128. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous Pohjois-Iin kylätuvalla 4.9. klo 17.30.
129. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.
Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Auvo Anisimaa

Jukka Sassi
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