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PAIKKA: Pohjois-Iin Työväentalo, Pohjois-Ii
AIKA: Torstai 13.8.2020 klo 18.00-20.32
LÄSNÄ: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, Aune OlkoniemI, Anu Käyrä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT: Auvo Anisimaa ja Jukka Sassi
65. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
66. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
67. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 4/2020
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
68. TALOUS
- Saldo: 6596,78 € / 29.7.2020
- Kylähistoria : Kylätuvalla omaan käyttöön 16 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut: 488,00 €/ 27.7.2020
- Jumppamaksut: 137,50 € / 19.2.2020
- Tilille tullut: Kulttuuriavustus 750,00 € Ii-Instituutti 29.5. Iin kylien neuvottelukunta 100,00 €, Iin kunta
127,08 € kunnostustyöt lintutorni- ja luontopolkualueella
- Laskutettu: Iin kunta 127,08 €
- Maksettavat: LUOMU tarkastus 1 h/Ruokavirasto
- Maksettu: Pekka Veijola 250,00 € Hiastinhaaran luontopolu, Ii – video, 18,60 € Fonecta Oy verkkotunnus
yksi vuosi www.pohjoisiinkylayhdistys.fi, Kari Holma kirja ”Kulttuurijuttuja Pohjois-Suomesta 45,00 €,
Pohjola Vakuutus Oy omaisuuden/toiminnan vakuutus 90,87 €, Tarmo Mähönen 180,00 € neljä
heittokuutiota klapeja laavulle, Tmi Leinon Productions 1400,00 € kyläpostikortti, Fonecta Oy 302,21 €
nettisivut ajalle 5.6.2020 - 4.6.2021, laminointitaskut 5,90 €, Stark 17,39 € uusi lukkosalpa Patakarin
lammaslaidun, 17,79 € talkookahvitus 6.6., 37,08 € ruuvit, hakoja, nauloja, saranat tarvikkeet talkosiin 6.6.,
IiSanomat 103,00 € Avoimet Kylät ilmoitus ja hyvät kesän toivotukset kyläläisille
69. POLTTOPUUTALKOOT lauantaina 15.8.2020 klo 9 alkaen TARMON LANSSILLA
- Talkoolaisia kutsuttu kyläyhdistyksen fb-sivuilla, ensimmäinen kutsu jo laitettu viikolla 31, Anita soittelee
vielä aiemmin lupautuneille.
- Kyläyhdistys tarjoaa talkoolaisille kahveet, pullat ja sämpylät.
70. TAPAAMINEN KUNNANJOHTAJA ARI ALATOSSAVAN KANSSA tiistaina 18.8. klo 9.00
- Kylätupa Pohjois-Iin koululla ja sen tulevaisuus ja muut ajankohtaiset asiat
- Paikka sovitaan lähempänä ja osallistujat
- Johtajaopettaja Jouni Rajanen antaa myös koulun mielipiteen kylätuparakennuksesta ja sen
koulukäytöstä.
HOX HOX!! Uusi tapaamispäivämäärä siirretty torstaille 3.9.2020 klo 12.00 ja paikka on Kylätupa PohjoisIin koululla
71. KYLÄTIEDOTE/ POHJOIS-IIN SANOMAT
- Kylätiedote ilmestyy viimeistään viikolla 37 ja tiedotettavia asioita:
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Kevät- ja syyskokous pidetään peräkkäin sunnuntaina 11.10. klo 16.00 alkaen, kokousten välillä
kahvitauko. Seurataan edelleen koronatilannetta ja yleisiä ohjeita, lehti-ilmoitus IiSanomat viikolle
40 / 1.10.2020. KEVÄTKOKOUS- asiana mm. sääntöuudistus ja SYYSKOKOUS – asiana mm. PohjoisIin kylän kyläsuunnitelman 2021-2026 hyväksyminen. Kokouspaikka tulee olemaan Pohjois-Iin
Työväentalo, koska nykyinen kylätuparakennus ja kylätupa ovat käyttökiellossa.
Liiku maanantaina Pohjois-Iissä - hanke peruuntuu syyskaudelta korona-tilanteen vuoksi, sali
koulun käytössä opiskelutilana.
Maisemanhoitoilta Pohjois-Iissä – 24.3.2020 tilaisuus jouduttiin perumaan Suomen siirtyessä 18.3.
poikkeustilaan koronaepidemian takia. Mietitään mahdollista uutta ajankohtaa. Paakkolan Veikko
tarjonnut Kantolantieltä peltoaan (9 aaria) kesäkukkapelloksi kyläyhdistykselle ensi kesäksi. Pelto
on aivan tien vieressä ja näkyvällä paikalla kulkijoiden ihasteltavaksi.
Maakunnallinen kyläjuhla Kuusamo 26.-27.9.2020, ilmeisesti perutaan, päätös 20.8.
Kylätuvan nykytilanne ja jatko

- Syksyn talkoot pidetään luontopolkualueella lokakuussa – lisäpitkokset, laavun pusikot pois
näkymäalueelta ja polun varrelta, pelastushelikopterialueen raivaus, Navettarannan lisähiekka ensi kesänä,
kyläyhdistys hankkii.
- Elokuusta alkaen voi järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia myös sisätiloissa (Jos tilalla on kolme
seinää ja katto, se katsotaan sisätilaksi. Myös avattavat ja suljettavat tasopinnat, kuten lasitukset ja
markiisit, muodostavat seinän tai tasopinnan), jos tilaisuuden järjestäjä noudattaa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.
Keskeistä on varmistaa osallistujien väliset turvaetäisyydet ja tehostetut hygieniakäytännöt.
Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja
ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava.
Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti
saatavilla. Seurataan epidemiatilannetta ja noudatetaan yleisiä ohjeita mm. liikuntakerhojen ja jumppien
osalta.
72. KYLÄSUUNNITELMA 2020-2025- hyväksyttäväksi syyskokous 2020
- Käytiin läpi alustavaa kyläsuunnitelmarunkoa, hallitus työstää suunnitelmaa ja seuraavassa hallituksen
kokouksessa saadaan valmiiksi ja esitettäväksi syyskokoukselle. Painoasu tullee olemaan A4 ,
sivumäärä ??? ja paperi paksumpaa kuin kopiopaperi, pyydetään tarjoukset, kun lopullinen teksti on
hyväksytty ja sivumäärä tiedossa.
- Hyväksytty uusi kyläsuunnitelma jaetaan syksyn aikana postilaatikkojakeluna kyläläisille ja myös Iin
kunnanvaltuustolle.
73. KYLÄYHDISTYKSEN VIERASLAJITALKOOT KEVÄT/KESÄ 2021
- Haitallisten vieraslajien torjunnasta säädetty kansallinen vieraslajilaki tuli voimaan 2016, jonka mukaan
maanomistajalla on velvollisuus torjua vieraslajeja omilta mailtaan.
- Muistutetaan ja innostetaan kyläläiset vieraslajitalkoisiin ensi keväänä.
- Suomessa tunnetuimpia vieraslajeja ovat komealupiini, kurtturuusu ja jättiputki. Näiden lisäksi torjuttavia
ovat esim. jättitattari ja japaninruttojuuri.
- Komealupiinia esiintyy ainakin Konintiellä ja Kantolantiellä, Iijoen rannalla, kurtturuusua mm. Konintiellä ja
Kantolantiellä.
74. LUONNONMUKAISEN TUOTANNON TARKASTUS 25.5.2020 LAMMASLAITUMILLA
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- 27.7. saatiin Pohjois-Pohjanmaan Elyltä asiakirjaselvitys eli luomutodistus, joka osoittaa luomuvalvontaan
kuulumisen ja ko. asiakirjaselvitys myönnetään kaikille valvonnassa oleville toimijoille, jotka täyttävät EU:n
luomulainsäädännössä säädetyt vaatimukset.
75. HIASTINHAARAN 4-TIEN MAISEMA-ALUEEN NIITTO
- PVO-Vesivoima Oy:n tilaamana Maarakennusliike Päkkilä Oy raivasi taas perinteisesti Hiastinhaaran 4-tien
näkemäalueet 15.5.2020.
- PVO-Vesivoiman ympäristönhoitomestari Juha Kerkelä jäi eläkkeelle kesäkuun lopussa ja kiitimme häntä
monivuotisesta hyvästä yhteistyöstä.
76. II-INSTITTUUTTI ja KULTTUURIAVUSTUS
- Saatiin Ii-Instituutilta 750,00 € kulttuuriavustus Pohjois-Ii tänään –kylävideota/kyläpostikorttia varten ja
osallistuttiin valtakunnalliseen Avoimet Kylät tapahtumaan 13.6.
- Videon tuotti pohjoisiiläinen Antti J. Leinonen ja kahden viikon sisällä videota oli katseltu yli 1300 kertaa
facebook -sivuillamme. ”Ihana video” kuten eräs tykkääjä totesi. 27.7.mennessä videota oli katseltu 1400
kertaa.
77. OLLINKORVEN TUULIVOIMA-ALUE
- Focus-ryhmän kokous keskiviikkona 26.8. klo 16 Teams-yhteydellä ja Ohjausryhmän kokous torstaina
27.8.klo 16.00-18.00 myös Teams-yhteydellä.
- Kunta ja jakokunnat ovat neuvotelleet Vanhanuoman vesityksestä Ilmattaren kanssa ja päässeet sopuun,
jossa Ilmatar sponsoroi 10 000 € arvosta vettä/vuosi (vuodet 2020 ja 2021).
78. PERINNEMAISEMIEN PÄIVITYSINVENTOINNIT JATKUVAT IISSÄ
2020
- Kohteena myös Hiastinhaara ja maastokäynnillä selvitetään kohteen tila.
- ELY-keskuksen inventoija ottaa maanomistajaan yhteyttä ennen maastoinventointia. Maanomistaja tai
kohteen hoitaja voi halutessaan tulla mukaan maastokäynnille ja saada samalla tietoa kohteesta, kohteelle
soveltuvista hoitomuodoista ja hoidon rahoitusmahdollisuuksista. Inventoijat huomioivat työssään THL:n
ohjeet koronavirustartunnan ehkäisemiseksi. Maastokäynnillä kartoitetaan kohteen puusto, kasvillisuus ja
maisemalliset arvot sekä selvitetään maanomistajaa haastattelemalla kohteen historiaa ja annetaan ohjeita
kohteen hoitamiseen.
- Erityisesti mielenkiinnon kohteena on perinnemaisemille tyypillinen, mutta harvinaistunut kasvilajisto.
Maanomistajan luvalla arvokkaiksi todettujen perinnemaisemien tiedot ja arvoluokka kirjataan
ympäristöhallinnon ja Metsähallituksen yhteiseen paikkatietojärjestelmään. Tallennuksen jälkeen
maanomistajan on mahdollista saada yhteenvetoraportti kohteen tiedoista. Inventointi ei velvoita
maanomistajaa hoitamaan kohdetta, vaikkakin hoito on toki erittäin suositeltavaa.
79. KOULUN HYÖTYKASVIPUUTARHA ja SYKSYN ISTUTUKSET
- Punaherukat, mustaherukat ja karviasmarjapensaat istutetaan 6-luokkalaisten kanssa nyt syyskuun aikana
hyötykasvimaalle ja keväällä 2021 kirsikkapuu ja omenapuu. Keväällä istutetaan taas taimet 5-luokkalaisten
kanssa, mikäli epidemiatilanne sen sallii. Kyläyhdistys hankkii marjapensaat ja tarvittavan mullan ja
lannoitteet.
- Biokompostori viety pois koululta, selvitetään kompostorin jatkokäyttö.
80. VIHKOSAAREN UIMARANNAN LOMAKAUDEN SIIVOUS VIIKONLOPPUNA LA-SU
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- Kyläyhdistyksemme hoitaa Vihkosaaren uimarannan lomakauden (la-su) siivouksen ajalla 19.6.- 16.8.2020,
korvaus 35€/päivä juhannuksen ajalta ja muulloin 25€/päivä.
81. HIASTINLAHDEN ARVOKAS LINTUVESIALUE
Hiastinlahdella tehdään nyt ensiksi linnustoselvitykset tämän kevään ja kesän aikana. Niiden tulosten
perusteella ja muutoinkin arvioidaan alueen mahdolliset hoitotarpeet. Natura-alueen tilan arvioinnin
yhteydessä viime vuonna arvioitiin, että suiston uloimpien saarten raivaaminen ja avoimena pitäminen
olisi alueen linnustolle eduksi. Tätä arvioidaan tarkemmin, kun selvitykset on tehty. Sen jälkeen laaditaan
mahdolliset suunnitelmat ja hankitaan suostumukset maanomistajilta. Kun nämä ovat valmiina voidaan
tarvittaessa aloittaa hoitotyöt.
82. KUNTA-HELMI ERITYISAVUSTUSHAKU ajalle 11.5.-31.8.2020
- Kunta-Helmi -tietoisku 26.5.2020 klo 10-11 teams, Anita osallistui
– Ympäristöministeriö myöntää erityisavustusta kunnissa tehtäviin ennallistamis-, kunnostus- ja
hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön elinympäristöjen tilan
parantamiseksi. Avustettavien hankkeiden toivotaan tuottavan myös uusia menetelmiä ja toimintamalleja
elinympäristöjen hoitoon. Kunta-Helmi –avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai
hallinnoimille maille. Mikäli hankkeet kohdistuvat myös yksityisille maille, tulee kuntien ottaa
huomioon valtiontukisäännökset.
- Hakuteemoina ovat mm. soiden ennallistaminen, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito,
perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito.
- Kunta-Helmi erityisavustushaku toteutetaan 11.5.–31.8.2020. Hakemuksista, jotka saapuvat 1.6.
mennessä, valitaan jo kesän 2020 aikana toteutettavia hankkeita.
83. VIRTAA VESISTÖKUNNOSTUKSEEN!
- Rahoitusta tarjolla, haku alkaa syksyllä 2020.
- Ympäristöministeriö on aloittanut vesiensuojelun tehostamisohjelman ja ohjelmasta rahoitettavilla
vesistökunnostushankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa, vesistöympäristöä, lisätä luonnon
monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä.
- Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta Ely-keskusten kautta, seuraava haku
avautuu nyt syksyllä 2020.
- Pohjois-Pohjanmaan Elyn kanssa ja Iijoen neuvottelukunnan projektikoordinaattori Lauri Rantalan kanssa
on aloitettu selvittely mahdollisuudesta saada rahoitusta Hiastinhaaran ja Hiastinlahden nykytilan
parantamiseksi.
- Anita osallistui etänä Iijoen neuvottelukunnan 13. kokoukseen 4.6.2020 klo 9-14
84. HIASTINHAARAN HISTORIAA
- Anita on koostanut yhteenvedon Hiastinhaaran tulvaväylän historiasta ja kunnostuksista alkaen vuodesta
1761 tähän päivään.
- Yhteenveto on toimitettu Ely-keskuksen vesistöasiantuntijoille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten
sekä Iijoen vesistövision projektikoordinaattori Lauri Rantalle sekä kunnanjohtaja Ari Alatossavalle.
- Jäämme odottamaan yhteydenottoja ja asiantuntijoiden apua, jotta Hiastinhaara ja Hiastinlahti säilyvät
arvokkaina vesialueina myös jälkipolville.
85. MUISTOLAATTA PETTER AKOLA
- Pertti Huovisen sposti 26.7.2020:
Hei!
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Kyllähän ne aika korkeat ovat. Akolasta minulla (ja Ii-Seuralla) on sellainen ajatus, että täytyy keskustella
Teemu Kurkelan kanssa, mitä suunnitelmia hänellä on Akolan suhteen. Pelkkään pieneen laattaan ei saa
siitä talosta kaikkea tarvittavaa.
86. VT 4 VÄLILLÄ POHJOIS-II-OLHAVA
- MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVA ILMOITUS - louhinta ja paalutustyö
VALTATIE 4 välillä POHJOIS-II - OLHAVA aikavälillä 31.7.2020 - 5.11.2021
- Vt4 ohituskaistat välille Pohjois-Ii-Olhava 12 km VALMIS 9/2021
87. MUUT ASIAT
- Virkkulantien penkkiasiaa ei ole tullut vieläkään mitään lopullista vastausta, selvittelyssä on vielä
tarvitaanko Elyn lupa penkeille ja maahan kiinnitettäviä penkkejä Iin kunta ei viimeisimmän spostin mukaan
pysty toimittamaan. Ensimmäisen kerran tämä asia otettiin kunnan kanssa esille noin kaksi vuotta
sitten.
- Maaseudun Sivistysliiton hanke – Tää on mulle tärkee, tässä haluan olla mukana! ajalle 1.2.2020 –
31.7.2022, Anita on valittu PPKylien edustajana ohjausryhmän varajäseneksi. Hanke etsii mm. nuorten
kanssa uusia tapoja pitää yllä kotiseutusuhdetta ja tarjoaa kunnille välineitä pitää yhteyttä juuriltaan
lähteneisiin nuoriin aikuisiin.
- Aino Ojalan 101 vuotta muistotilaisuus la 18.7. klo 14 Iin seurakuntatalolla, Anita toimittanut
surunvalitteluadressin kyläyhdistyksen puolesta.
- Martti Huovinen 95 vuotta 5.8.2020 – kyläyhdistys onnitteli.
- www.pohjoisiinkylayhdistys.fi – kiireisin päivä 13.5.2020 – yksittäisiä käyntejä 2579 ja sivulatauksia 2596
- Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kevätkokous 20.8.2020 klo 18 Vihiluodon Kala Oy kokoustilat, Rytinimentie
4, 91910 Tupos – tiedoksi
- Maakunnallinen kyläjuhla Kuusamo 26.-27.9.2020 – siirtynee vallitsevan koronatilanteen takia ensi
vuoteen
88. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous 23.9. klo 18.
89. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.32.

Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Auvo Anisimaa

Jukka Sassi
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