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Paikka: Anitan kotona, Kantolantie 41, 91100 Ii
Aika: Keskiviikko 21.10.2020 klo 18.00-19.40
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola, Anu Käyrä, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi, Auvo Anisimaa
(saapui 18.45)
Pöytäkirjan tarkastajat: Aune Olkoniemi ja Anu Käyrä
105. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
106. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
107. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 6/2020
Hyväsyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
108. TALOUS
- Saldo: 6131,54 € / 21.10.2020
- Kylähistoria : Kylätuvalla omaan käyttöön 16 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut: 635,00 €/ 21.10.2020
- Jumppamaksut: 312,50 € / 21.10.2020
- Tilille tullut/tulossa: Ruokavirasto maksaa ympäristökorvauksista marraskuussa 85 % tuki vuonna 2020
yht. 3231,00 € (loppumaksu 15 % huhtikuu 2021) Hiastinhaaran kunnossapitosopimus Iin kunta 1500,00
€/30.11.2020
- Laskutettu:
- Maksettavat: Olli Häyrysen kesäkorvaus 2020 lampaiden tuonti ja vienti ja valvonta/marraskuu 906,15 €
netto, vähennetty Luomu-valvontamaksu 193,85 €
- Maksettu: Tarmo Mähönen, viety 17.10. kaksi mottia koivua ja kaksi mottia leppiä + pilkkeitä laavun
liiteriin 200,00 €, 13.10 toimitettu PRH:lle sääntömuutosilmoitus sähköisesti 100,00 €, 42, 96€ kevät- ja
syyskokousten kahvitus, 150,00 € Kallion kotipuutarha-risteysalueiden kesän 2020 istutukset, 65,00 €
IiSanomat kevät- ja syyskokousilmoitus, 367,78 € ostettu 4 kpl värikasetteja lasertulostimeen
109. POHJOIS-IIN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2021-2026
- Hyväksytty syyskokous 11.10.2020 - jaetaan kyläläisille ja kunnanvaltuustolle tammi-helmikuussa 2021.
- Pyydetään tarjoukset painatuksesta + mainokset esim. Iin kunta tai joku muu
- Anita lähettänyt kyläsuunnitelman myös tiedoksi Räinän Riitalle hyvinvointisopimusta varten.
110. SYYSTALKOOT LUONTOPOLKUALUEELLA lauantaina 24.10.2020 klo 9 alkaen kokoontuminen
Navettarntaan
- Osallistujia tulee noin 20 henkilöä, käytiin läpi työt alueella, samoin tarvittavat työvälineet, välikahvi klo
11 ja ruokailu klo 13.
- Pitokamu Oy Ponton Karin tarjous talkoolaisten ruokailu:
*Lohikeitto + ruisleipä, rieska, tuorejuustolevite, voi, juusto, savunauta, suolakurkku +täytekakku 20 hlö
hinta 15€/hlö eli yht: 300€.
- Tiiron Matti lahjoittaa raudat lintutornin pitkospuiden kiinnitystä varten ja Paakkolan Veli pellit
polttopuiden päälle Tarmon lanssilla ja Mähösen Jouni hiekan polulle. Laskutetaan Iin kuntaa työstä.
111. KANSAINVÄLISEN MAISEMAPÄIVÄN VIRTUAALIMAISEMAKIERROS POHJOIS-POHJANMAALLA
tiistaina 20.10.2020 klo 18 Teams
- Oulun Maa- ja kotitalousnaiset järjesti virtuaalisen maisemakierroksen ympäri Pohjois-Pohjanmaan
maakuntaa aktiivisilla kylillä, joissa hoidettu maisemaa. Kukin kylä esittelee maisemia kuvin tai videoin.
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https://www.proagriaoulu.fi/fi/virtuaalimaisemakierros/
- Mukana ainakin Tyrnävän Markkuu, Pudasjärven Sotkajärvi, Pohjois-Ii ja Kärsämäen Sydänmaankylä.
- Kansainvälistä maisemapäivää vietetään tänä vuonna neljättä kertaa 20. lokakuuta. Päivän vietto liittyy
Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen ja tarkoitus on vakiinnuttaa se jokavuotiseksi perinteeksi.
Maisemasopimus on Euroopan neuvoston maisemansuojelua, -hoitoa ja –suunnittelua koskeva
yleissopimus. Päivää on vietetty aiemmin valokuvakampanjan merkeissä vuosina 2018 ja 2019. Lisäksi
vuonna 2019 Maa- ja kotitalousnaiset järjestivät maisemakävelyitä 7 maakunnassa.
- Maisemapäivän järjestävät ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Suomen
Kotiseutuliiton, Museoviraston, Viherympäristöliiton, Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen sekä Maa- ja
kotitalousnaisten piirikeskusten kanssa.
- Kuulolla oli noin 30 henkilöä mm. useita ELY-keskuksen työntekijöitä ja Maakunnallisen
maisematoimikunnan phj. Maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko. Yhteisesti totesimme, että
virtuaalimaisemakierros oli mielenkiintoinen tapa tutustua omaan maakuntaan ja siellä tehtävään työhön
maaseudun hyväksi.
112. OLLINKORVEN TUULIVOIMAPALAVERI 1.10.2020 KLO 16.00-18.00 Anitan kotona
- Paikalla kunnanjohtaja Ari Alatossava, maankäytön suunnittelija Heini Ervasti, Anita Sievänen, Seppo
Paakkola, Leena Tiiro, Auvo Anisimaa ja Jouni Mähönen.
- Aiheena oli tuulivoima ja siihen liittyvät kyläläisten huolet ja murheet. Toivomme keskustelujen
perusteella, että palautteemme huomioidaan asiaan liittyvissä päätöksissä.
-Sovittiin, että seuraavassa kaavaluonnosvaiheessa (kun tulee esille mielipiteitä varten), esitämme
kyläyhdistyksenä tarkat paikat maalta ja mereltä, josta totuudenmukaiset kuvasovitteet on otettava ja jotka
on liitettävä hankkeen viralliseen aineistoon tulevia käsittelyjä varten. Tämän jälkeen Iin kunta huolehtii
kaavoittajana (lupasivat Ari ja Heini), että kuvasovitteet saadaan esittämistämme paikoista.
- Tällä hetkellä on noussut kolme asiaa, jotka vaativat vielä tarkempaa selvitystä:
1. Nykyinen 63 voimalan hankealue poikkeaa huomattavasti olemassaolevasta maakuntakaavasta eli täysin
maakuntakaavan vastainen. On myös tuotu keskusteluissa esille 48 myllyn vaihtoehto eli ns. keskitys
keskelle eli jätetty pois hankealueen itäosan myllyt ja radanvarsi molemmin puolin.
2. Petolintujen muutto, joka tapahtuu niin Yli-Olhavan kuin Ollinkorven tuulivoimapuistoalueiden läpi
kaakkois-luode suunnassa – törmäyksiä on jo nyt ollut. Huom. tuo 48 myllyn vaihtoehto.
3. Asukasvaikutukset ja niiden ongelmien minimointi
- Tällä hetkellä on siis kaksi vaihtoehtoa: 15 myllyä maakuntakaavan tuulivoima-alueelle ja toinen tuo
Ilmattaren ylimitoitettu ehdotus 63 myllyä. Iin kunta on pyytänyt Ilmattarelta nyt kaksi uutta vaihtoehtoa,
joiden myllymäärät olisivat 20-30 ja 40-50 voimalaa. Nuo pyydetyt luonnokset tulevat aikaisintaan
marraskuussa kunnanhallituksen käsittelyyn, jonka jälkeen kaavaluonnosvaihtoehto /ehdot tulevat
näkyville mielipiteiden lausuntoa varten mahdollisesti tammikuussa 2021. Myös yleisötilaisuus pidetään
tässä vaiheessa joko etänä tai paikan päällä riippuen koronatilanteesta.
- Iin kunnassa on tällä hetkellä toiminnassa 56 tuulimyllyä, luvitettu on 47, josta Pahkakoski alkaa
rakentumaan ensi kesänä, lisäksi Yli-Olhavan 50 (68 alkujaan eli pienentynyt) menossa kaavoitukseen ja
suunnittelussa Kovasinkankaan 6 myllyä eli yht. 159 myllyä.
- Kyläyhdistyksenä kannatamme edelleen vaihtoehtoa 0, mutta olemme valmiita myös keskustelemaan
muistakin vaihtoehdoista, jotta pääsemme kaikkien osapuolten kannalta parhaaseen lopputulokseen. Tämä
toimiva alhaalta ylöspäin keskusteluyhteys -kyläyhdistys-kunta-hanketoimija - on mielestämme hyvä
esimerkki myös muille hanketoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla.
113. 72 TUNTIA- JA KYLÄTURVALLISUUSKOULUTTAJIEN TAPAAMINEN teamsillä 1.10.2020 klo 18.00-19.30
- Anita osallistui, käynyt SPEKin kyläturvallisuuskoulutuksen
- www.72tuntia.fi
- www.kylaturvallisuus.fi
- http://koulutus.spek.fi/tapahtumakalenteri.aspx
- http://www.pohjoissuomenpelastusliitto.fi/
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114. SUOMI.FI - VALTUUDET
- Suomi.fi-valtuuksissa yksityishenkilöt, yritykset ja yhdistykset voivat valtuuttaa henkilön, yrityksen tai
yhteisön hoitamaan asioita puolestaan. Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan
valtuusrekisteriin.
- Kuka voi asioida yhteisön puolesta ilman erillistä valtuutusta? Yhdistysrekisteriin merkittyjä, yhdistyksen
puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja voivat olla: puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai muu nimenkirjoittaja,
jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin.
-Yhdistyksen nykyisissä säännöissä todetaan, että ”Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä
henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen ” eli tähän tarvitaan suomi.fi-valtuutus.
-Suomi.fi-valtuutus yhdistyksen käyttöön -webinaari 30.11. klo 18.00-19.30, järjestää Pohjois-Pohjanmaan
liikunta ry- Anita osallistuu. Webinaarissa selvitetään suomi.fi valtuuksien käyttöönoton vaiheet
yhdistyksissä ja käytännön toimenpiteet asian hoitamiseksi. Yhdistysten viranomaisasioinnit siirtyvät
käytettäviksi suomi.fi -tunnistautumisen avulla. Samalla katso -tunnisteet poistuvat käytöstä vuoden 2020
lopussa. Yhdistyksen siirtyminen suomi.fi -tunnistautumiseen on kuitenkin jokseenkin
monimutkainen prosessi. Ensin yhdistys valtuuttaa valtuuttajan, joka sitten jakaa valtuuksia. Valtuuttajan
valtuuttaminen voi olla työläs vaihe johtuen yhdistysten nimenkirjoitusäädöksistä.
- Kouluttajana Hannu Ala-Sankola, toimialajohtaja Suomen Nuorisoseurat ry.
115. VEPSÄN KYLÄYHDISTYS RY:N ILTAKAHVITILAISUUS perjantaina 23.10.2020 klo 18 Vepsän kylätalolla,
Kokontie 26, 91300 YLIKIIMINKI
- Anita pyydetty kertomaan Pohjois-Iin kyläyhdistyksen toiminnasta paikallisille kylätoimijoille
116. LOPPUVUODEN KYLÄTIEDOTE
Päätetään myöhemmin mahdollisesta tiedotteesta, asioina mm. sääntömuutos, kyläsuunnitelma ja
syyskokouksen henkilövalinnat
117. SYKSYN JUMPAT JA KORONATILANNE
- 17.10.2020 Pohjois-Pohjanmaalla epidemiatilanne on vielä perustasolla eli tartuntojen ilmaantuvuus on
toistaiseksi suhteellisen alhainen ja kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni. Tarvetta esimerkiksi
harrastustoiminnan lopettamiselle ei toistaiseksi ole.
- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain nojalla sellaiset yleisötilaisuudet ja
yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.
-Uusia voimassaolevia suosituksia ja rajoituksia seuraamme https://oyskorona.fi/
ja noudatamme mm. jumppien osalta annettuja ohjeita.
118. MUUT ASIAT
- POPLin Yhdistysten verotus 7.10. klo17.00 – 19.00 - Anita osallistui
- Virtavesien tila 8.10. klo 15.00-16.30 Teamsillä --Anita osallistui
- Anita osallistuu Pudasjärven kyläneuvoston kokoukseen 11.11. klo 17.30 alkaen Pohjois-Pohjanmaan
Kylien varapuheenjohtajana
- Rekrytoi ja motivoi - koulutus parempaan vapaaehtoisjohtamiseen -webinaareihin 14.10. (klo 18.00-19.30)
ja 4.11. (18.00-19.30). Koulutuksen järjestää POPLin Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke. Kouluttajana toimii
Emilia Osmala Osana yhteistä ratkaisua Oy:sta. Anita osallistuu.
- Iin Etäyhteysilta 3.11. klo 18.00-20.00 Teamsillä, järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan liikunta- ja urheilu,
Psoriasisliitto ja Iin kunta
- Etäkokousten äänestysten järjestämiseen on nyt olemassa palvelu www.äänestyskoppi.fi. Äänestyskoppi.fi
on suomalainen palvelu suljettujen lippuäänestysten järjestämiseen. Palvelu on koodattu nimenomaan
yhdistysten tarpeita ajatellen ja hinnoittelu on siksi edullinen. Palvelun kautta on mahdollista äänestää
myös useammalla valtakirjalla.
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- Käytännössä palvelun kautta lähetetään sähköpostiviesti. Viestissä on henkilökohtainen linkki kyseiseen
äänestykseen, josta pääsee antamaan tarvittavat äänet. Järjestäjälle annetut äänet ovat anonyymejä, eli
annettua ääntä ja äänestäjää ei voida yhdistää toisiinsa. Käyttö vaatii vain sähköpostin avausta kokouksen
aikana. Äänestäjälle palvelun käyttö on maksutonta. Palvelun käyttöä kokouksen järjestäjänä on
mahdollista kokeilla maksutta ensin rekisteröitymällä käyttäjäksi ja tekemällä äänestyksiä vain omaan
sähköpostiin. Testiäänestyksissä täytyy äänestäjäksi laittaa sama sähköpostiosoite, jolla on rekisteröitynyt
palveluun.
- Virtavesikunnostuksen webbinaari 22.10.2020 klo 15.00-16.30- Anita osallistuu ja aiheena ”Ajankohtaista
virtavesiltä eripuolelta Suomea”
119. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin pitää seuraava kokous 25.11. klo 18 puheenjohtajan kotona.
120. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.40.

Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Anu Käyrä

Aune Olkoniemi

