POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS
HALLITUKSEN KOKOUS

2/2021
23.3.2021

Paikka: Pohjois-Iin koulu
Aika: Tiistaina 23.3.2021 klo 18.00-20.45
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi, Jouni Mähönen ja Olli
Häyrynen
Pöytäkirjantarkastajat: Aune Olkoniemi ja Jukka Sassi
Kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kaavoittaja Heini Ervasti: Saatiin tietoa ja keskusteltiin Iin kunnan
elinkeino-ohjelmassa 2025 mainitusta Sääksenharjun Kiertotalouskeskittymän suunnitelmista VT4 varteen
Korpiniityn läheisyyteen. Mukana olivat myös alueen maanomistajat ja yrittäjät Olli Häyrynen ja Jouni
Mähönen.
20. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
21. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
22. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2021
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
23. TALOUS
- Saldo: 7982,90 € / 23.3.2021
- Kylähistoria: Kylätuvalla omaan käyttöön nyt 15 kpl. (myyty 1 kpl/22.3.2021)
- Jäsen/kannatusmaksut 2021: 597,00 € / 23.3.2021
- Jumppamaksut:
- Tilille tullut/tulossa: Iin kylien neuvottelukunnan kokouspalkkiot 23.2. ja 30.3. ja 21.4.2021 yht. 150,00 €,
ympäristökorvauksen loppuosa, kylähistoria 41,70 €
- Laskutettu/Anomus:
- Maksettavat: Iin lukion messulehti – huhti-toukokuu 2021 80,00 € alv 0 %
- Maksettu: Tarmo Mähönen puut laavulle 4 m3 + vienti 200,00 €, Kivalo- kirjat Lounais-Lapin retkiopas
39,90 € – Hiastinhaaran luontopolkualue, Jouni Mähönen 19,90€ koulun hyötykasvimaan taimimullat 6 sk ja
perliittiä 2 sk, Anita Sievänen kopionti kuluja 60,60 €, Pohjola Vakuutus Oy/omaisuuden vakuutus 114,23 €,
151,09 € Pohjola Vakuutus Oy/talkoovakuutus, 22,10 € siemenet ja kylähistorian postituskulut
24. KOKOONTUMISRAJOITUS 8.-28.3.2021 väliseksi ajaksi
- Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 6 henkilöön
aluehallintoviraston päätöksellä. Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 6 henkilöön.
Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja
hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Suositellaan hyödyntämään
etäosallistumista. 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan
harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
- 4.3.2021 Iin kunnan johtoryhmä on linjannut 3.3.2021, että yli 18-vuotiaiden harrastustoiminta
keskeytetään 8.-28.3.2021 väliseksi ajaksi. Tämä koskee kaikkia kunnan hallinnoimia sisäliikuntatiloja eli Iisiareenaa, Kuivaniemen liikuntahallia ja kuntosali sekä koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttöä.
- Kyläyhdistyksen jumppia ja liikuntakerhoja ei aloiteta enää tämän kevään aikana ja aloitus siirtyy
syksyyn, mikäli koronatilanne sen sallii.
25. KYLÄYHDISTYKSEN MIELIPIDE OLLINKORVEN TUULIPUISTOHANKEEN VALMISTELUAINEISTOSTA
- Lähetetty kirjaamo@ii.fi 11.3.2021 – 15.3.2021 Iin kunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne
(kuittausviesti tulee hiihtolomaviikon vuoksi viiveellä). Lähettämänne palaute on saapunut määräaikaan
mennessä ja kirjattu kunnan diaariin (Huom. mielipiteitä on tullut runsaasti!)
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- Seuraavaksi odottelemme Elyn yhteysviranomaisen Tuukka Pahtamaan lausuntoa 21.5.2021 mennessä.
Jatkosuunnitelmat tiedottamisen , kuntalaisaloitteen ym. osalta määräytyvät saadun lausunnon mukaisesti.
- Mielipidekirjoitus ”ONKO LISÄTUULIVOIMAN RAKENTAMISESSA IISSÄ ENÄÄ MITÄÄN JÄRKEÄ?” lähetetty
15.2.2021 julkaistavaksi Rantapohjaan, Kalevaan ja IiSanomiin- kaikki lehdet julkaisivat kirjoituksemme.
- KUNTALAISALOITE – aloite saa olla muodoltaan vapaamuotoinen ja koskea kunnan toimintaa. Sen voi
jättää verkossa kuntalaisaloite.fi tai allekirjoitetun kuntalaisaloitteen voi toimittaa myös postitse. Jokainen
kuntalaisaloite käsitellään, myös alle 18-vuotiailla on oikeus tehdä aloitteita samoin kuin yhdistyksillä tai
yrityksillä, joiden kotipaikka on Ii. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat
kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta.
- KANSANÄÄNESTYSALOITE - kuntalain 25§:n mukaan vähintään 4 % kunnan 15-vuotta täyttäneistä
asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansaäänestyksen järjestämisestä. Tällöin valtuuston on
viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.
- ADRESSIT.COM – Ei enää lisätuulivoimaa Iihin! 23.3.2021 oli 746 allekirjoitusta, 24 vahvistamatonta + 7
paperilistalla. Voiko adressimme olla myös kuntalaisaloite? ”Jos meidän adressi on tavallaan muotoiltu
aloitteen muotoon, niin sen voi jättää myös aloitteena, jos halutaan. Ei tarvitse välttämättä tehdä aloitetta
tuon kuntalaisaloite.fi. Sitä en tiedä, kuka tekee lopullisen päätöksen siitä, onko se aloitteen muodossa”.
- Jukka ja Seppo Paakkola käyvät kuvaamassa Viittilammen ja Iso ja Pikku Palojärvien ja Palolammen
luontoa keväällä ja alkukesästä.
26. OULUN SEUDUN LEADER RY-teemahankkeen alahaku 8.3.-15.4.2021
- Tukikelpoisten alahankkeiden teemana on: Palveluiden kehittämiseen ja digitalisaation edistämiseen
liittyvät pienet investoinnit kuten kone-, laite- ja kalustohankinnat sekä pienimuotoinen rakentaminen.
- Alahankkeen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1000–8000 euroa, josta tukitaso on 60% . Talkootyö
hyväksytään yksityisen rahoituksen osuudeksi, mikäli tuen kohteena on rakentaminen. Mahdollinen tuki
voidaan myöntää vain tukipäätöksen jälkeen tehdyille investoinneille.
- Kyläyhdistys ei tällä kertaa osallistu teemahankkeen alahakukierokselle, koska kylätuvan tilanne on
edelleen epäselvä ja sinne oli tarkoitus hankkia mm. videotykki (vga- ja hdmi-liitännät), valkokangas, Ps3
pelikonsoli, fläppitaulu ym.
27. JUHLATELTAN JA ISON KAASUGRILLIN VUOKRAUS
- Auvo hankkii puuttuvat osat juhlatelttaan.
- Juhlateltan vuokraus + pöydät ja tuolit pe 27.- su 29.8.2021/Räihä = ok, haku koululta perjantaina ja
palautus takaisin koululle sunnuntaina. Vuokra 400,00 € maksetaan etukäteen ennen noutoa
kyläyhdistyksen tilille.
- Tehdään vuokraushinnasto (juhlateltta, tuolit, pöydät, kaasugrilli) ja laaditaan vuokraussopimus ja -ehdot,
jotka hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
28. IIN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2025
- Keskusteltiin Sääksenharjun kiertotalouskeskittymästä ja Hiastinhaarasta. Elinkeino-ohjelmassa todetaan
toimenpiteenä: Hiastinhaaran virtauksen vahvistamiseksi vt4:n siltarummun kuntoon saatto - vastuutahot
Tielaitos, kunta ja (Pohjois-Iin) kyläyhdistys edunvalvojana.
29. AKOLAN POLKUSILTA
- https://www.facebook.com/hossankansallispuisto/photos/lounatkosken-polkusillan-kaiteet-uusitaankaiteiden-purku-on-alkanut-t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n-kesk/3415993951765164/
- https://www.facebook.com/hossankansallispuisto/photos/pcb.3436987136332512/3436968449667714
- Anita kysyy Pohjois-Iin jakokunnan ja Akolan kartanon isännän Teemu Kurkelan rahallista tukea polkusillan
rakentamiseen. Rakentamiskustannus materiaalien osalta on noin 10 000,00 € ja itse rakentaminen
tehdään kyläläisten talkoovoimin.
- Polkusilta on saanut Iin kunnan rakentamisluvan ja polkusilta on rakennettava 28.11.2022 mennessä.
Rakentamisen aloittamisesta on ilmoitettava niin Iin kunnalle kuin Pohjois-Pohjanmaan Elylle.
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30. METALLI- ja RAUTAROMUN ja AKKUJEN KERÄYS
– Kylätiedotteessa on väärä päivämäärä 18.-19.5.2021 keskiviikko ja torstai, muutetaan viikonlopulle eli
la-su 22.-23.5.2021 klo 10-15
31. POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 7.5.2022 – 35 VUOTTA
- Aloitetaan suunnittelu ja kysytään myös koulun osallistumista, täyttää 125-vuotta. Koulu osallistuu, kun
täyttää 130 vuotta.
32. VUODEN MAISEMATEKO – KILPAILU 2021
- Kilpailuilmoittautuminen on auki ja kilpailuaika päättyy 30.9.2021.
- Kyläyhdistys osallistuu, Anita hoitaa ilmoittautumisen.
33. 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.
34. KEVÄÄN JA KESÄN 2021 TOIMINTAA
* Akolan polkusilta – suunnitelmat ja tarvittavat hankinnat
* Vieraslajitalkoot - pidetään iltatilaisuus keväällä/kesällä vieraslajeista ja maisemanhoidosta yhteistyössä
ProAgria/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset – rajoitusten niin
salliessa!
* Perinnebiotooppitaulu/Hiastinhaaran ja Patakarin laitumet – valmistuu kevääksi Navettarantaan
yhteistyössä Kalle Hellström/ ProAgria/ Oulun Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Similän Juha tekee taulun
ja taulukehykset.
* Hyötykasvimaa + istutukset ja taimien kasvatus aloitetaan vitosluokkaisten kanssa maaliskuussa
talviloman jälkeen. Anita kysyy Pietilän Lauraa mukaan yhteistyöhön koulun kanssa. Oppilaiden toiveita,
mitä istutetaan: VALKOSIPULI, POTTU, TOMAATTI, PORKKANA, FENKOLI, SALAATTI, LANTTU, SIPULI, HERNE,
RUOHOSIPULI. Marjapensaat ja omenapuu hankitaan keväällä Kallion kotipuutarhalta. Palaveri ke 24.3. klo
9 koululla- Jouni Rajanen, Laura ja Anita ja Aune. Taimien kasvatusmullat on hankittu, samoin perliitti (pitää
mullan kuohkeana) ja ostetaan vielä siemenet ym. muut tarvikkeet.
* Kylätuvan tilanne - toivomme myönteistä ratkaisua asiaan, jotta saamme kylätuvan takaisin käyttöömme.
*Auringonkukkapelto Paakkolan Veikon pelto Kantolantiellä – toteutetaan kesäksi 2021 kyläläisten ja
matkailijoiden iloksi.
* Hiastinhaaran yläosan vesirajan pajukot – raivataan näkemäalueelta
* Hiastinlahden arvokas lintuvesialue – kunnostustoimenpiteet yhteistyössä Elyn kanssa-odotellaan Elyn
suunnitelmia
* Navettarannan uimarannan lisähiekka – hankitaan keväällä, Anita kysyy tarjoukset.
* EU-tukihakemus/Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumet - Anita tekee, päätuki on auki ajalle 26.4
-15.6.2021
* Perinteiset kevättalkoot luontopolkualueella - kahvat biokäymälä, loppuhiekan levitys polkualueelle,
pitkospuiden kiinnitys/tarkistus koko reitiltä ym. sovitetut kunnostustyöt Iin kunnan kanssa. Anita sopii
kunnan ympäristötoimen kanssa aluetarkastuksen heti keväälle.
* Uusi kunnossapitosopimus tehdään Iin kunnan kanssa luontopolkualueelle, päättyy 31.12.2021
* Kevätkokous pidetään koululla tiistaina 25.5.2021 klo 18, kahvitus klo 17.30 alkaen, jos vain korona sallii.
* Romunkeräys toukokuussa koulun kentällä la 22.-su 23.5.2021 klo 10-15
* Syysretki tehdään Maakunnallisille kyläpäiville Kuusamoon 3.-5.9.2021
* Avoimet Kylät tapahtuma lauantaina 12.6. 2021. Suunnitteilla kaikkien Iin kylien yhteinen esittelyvideo,
joka julkistetaan ko. päivänä. Iin kylien neuvottelukunta vie asiaa eteenpäin.
* Stipendit jaetaan keväällä 2 x 25 €
35. ILMASTOAREENA 20.-21.8.2021 Huilingin näyttämöalueella
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Tämän vuoden teemana on kuluttajan hiilijalanjäljen muodostuminen, eli liikkuminen ja matkailu,
kuluttaminen, ruoka, rakentaminen ja asuminen.
-Tapahtumakoordinaattori Aija Sarajärvellä ja Anitalla oli palaveri 3.3. klo 13-14 ja suunniteltiin Pohjois-Iin
ympäristöystävällisen viikkokellon julkistamista yhteistyössä ko. tapahtumassa. Asian työstöä jatketaan
kevään aikana.
36. IIHAPPENS 2021
IiHappens 2021 esite ilmestyy taas kesällä, jakoon viikolla 19. Esitteessä tietoa Avoimet Kylät 12.6.
tapahtumasta.
37. AKOLAN KARTANO
UPEA AKOLAN KARTANO POHJOIS-IISTÄ on ehdolla EU:n arkkitehtuuripalkinnon saajaksi
https://eumiesaward.com/work/4685
Pohjois-Iin kylän väki onnittelee Teemu Kurkelaa ja Akolan kartanon kunnostushanketta
https://archinfo.fi/…/kahdeksan-suomalaiskohdetta-ehdolla…/
38. MUUT ASIAT
- Tehdäänkö Pohjois-Iin Sanomat yhteistyössä IiSanomien kanssa toukokuussa ja myydään ilmoituksia?
Päätettiin, ettei tehdä tänä keväänä lehteä. Kylätiedote tehdään huhtikuussa.
- Kyläturvallisuuskouluttajien ja -toimijoiden Teams-tapaaminen 18.3.2021 klo 18-20 – Anita osallistui
- Rantapohjassa oli juttu 11.2.2021” Energia, hyvinvointi ja ympäristö Pohjois-Iin kyläsuunnitelman
keskiössä”
- Saako maalle muuttaa? Maallemuuton motiivit, esteet ja nykytilanne – Eduskunnan
kylätoimintaverkoston ja Suomen Kylät ry:n Teams- miniseminaari ke 24.3. klo 14.30-16.30 – Anita
osallistuu
- Pohjolan Voiman ilmastoilta ti 30.3.klo 18.00-19.00 webinaarilähetyksenä
https://web.apsis.one/OdTkqcMzz4wcTa0
-Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry esittää Anitaa Valtakunnan viralliseksi kylähulluksi XVI. Valtakunnan
Virallisten Kylähullujen Kilta ry julistaa seuraavan Kylähullun haun alkaneeksi. Haku on avoinna 21.2.2021 –
10.5.2021. Haussa on järjestyksessään kuudestoista Valtakunnallinen Kylähullu, jonka kahden vuoden
toimikausi alkaa 24.7.2021 ja päättyy vuoden 2023 aikana. Juhlallinen nimeämistilaisuus järjestetään
24.7.2021 Kouvolan Myllykoskella KymiLibri -kirjamessujen yhteydessä
-Risteysalueiden kukat: istutuksia suunniteltu Kallion Salmen kanssa; laitetaan pelargonioita. Kuhan
kukkalaatikko haetaan heti lumien sulettua ja viedään puutarhalle.
39. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 22.4.2021 klo 18
40. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.
Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Aune Olkoniemi

Jukka Sassi
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