POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
Hallituksen kokous

8/2020
25.11.2020

Paikka: Pohjois-Iin koulu
Aika: Keskiviikko 25.11.2020 klo 18.00-19.25
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Aune Olkoniemi
Pöytäkirjan tarkastajat: Anu Käyrä ja Auvo Anisimaa
121. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
122. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
123. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2020
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
124. TALOUS
- Saldo: 7635,96 € / 22.11.2020
- Kylähistoria : Kylätuvalla omaan käyttöön 16 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut: 659,00 €/ 22.11.2020
- Jumppamaksut: 462,50 € / 17.10.2020
- Tilille tullut/tulossa: Hiastinhaaran kunnossapitosopimus Iin kunta 1500,00 €/30.11.2020
- Laskutettu/tehty anomus: Ii-Instituutti hyvinvointiavustus 500,00 €
Turvallisuustalkoot Hiastinhaaran luontopolkualueella 24.10.
- Maksettavat:
- Maksettu: Olli Häyrynen lampaiden laidunnuspalvelu kesä 2020 Hiastinhaaran ja Patakarin laitumet
906,15 €, Iin kunta 132,00 € Akolan liikuntasalin vuokra syksy 2020, hallituksen kokouskahveet 29,73€
- Mainos Iin lukion messulehti – huhti-toukokuu 2021 80,00 € alv 0 %
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjallinen päätös 19.10.2020, jossa todetaan, että Hiastinhaaran
lammaslaidunalueen Ympäristösopimusta on jatkettu yhdellä vuodella ja sopimuskausi on 1.5.201530.4.2021. Seuraavaksi odotamme niin Patakarin kuin Hiastinlahden lammaslaidunalueiden
Ympäristösopimuksissa EU:n uuden ohjelmakauden alkua ja uusia sopimusehtoja ja -aikoja.
125. POHJOIS-IIN TONTTI- ja TALOPÖRSSI
- Perustetaan vuoden 2021 alusta www.pohjoisiinkylayhdistys.fi -sivulle Pohjois-Iin tontti- ja talopörssi ja
rkkinoidaan sitä mm. vuoden viimeisessä kylätiedotteessa ja facebook-sivuilla.
(Esimerkki https://markkuu.fi/wordpress/?page_id=5)
- https://www.ii.fi/tontit
Yksityisomisteisia myynnissä olevia asuintontteja voi tiedustella esimerkiksi kylä- ja asukasyhdistyksiltä:
Jakkukylän kyläyhdistys (jakkukyla.fi/tontteja)
Olhavan kehittämisyhditys (olhava.fi/tervetuloa/tontit)
126. SYYSTALKOOPÄIVÄ HIASTINHAARALLA 24.10.2020 klo 9-13
- Talkoisiin osallistui yht. 17 henkilöä ja tehtyjä talkootunteja kertyi yht. 65 h x 15€ =
975,00 € + traktori ja kuljettaja 5 h x 45€ = yht. 225,00€ eli yht. 1200,00 €
- Teimme nyt mm. turvallisuuteen liittyviä korjauksia:
*Korjasimme lintutornille vievät pitkospuut ja kiinnitimme ne nyt harjateräksillä kiinni maahan, jotta
kestävät myrskyjä, tuulta ja nousevaa merivettä. Myös Hiastinhaaran luontopolun muutamat pitkospuiden
puiset kiinnitystolpat vaihdettiin harjateräksiin. Samoin korjasimme laavulle menevän polkusillan alaosan
pitkospuiden kiinnityksen. koska liikkuivat paikoillaan.
* Toimme kalliomursketta ja teimme myös Patakarille menevän polun alkupään turvallisemmaksi kulkea.
* Pelastushelikopterikenttä raivattiin puhtaaksi kasvaneesta vesakosta, on merkitty paikka
turvallisuussuunnitelmassa.
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* Tyhjennettiin osittain tuhkat nuotiopaikalta.
*Ja retkeilijöiden toivomuksesta- se suurin työ- eli raivattiin laavulle menevä tieosuus avarammaksi ja
turvallisemmaksi puista ja vesakoista ja samalla aukeni näkymä laavulta myös Hiastinhaaran
lammaslaitumelle. Suurimmat puut teemme polttopuuksi laavulle ja risut poltimme.
- Harjateräkset Matti Tiirolta ja kalliomurskeen Jouni Mähöseltä kyläyhdistys sai lahjoituksena. Ja ahkerille
talkoolaisille kyläyhdistys tarjosi lohisoppaa ja täytekakkukahveet urakan päätteeksi.
* Facebook-terveiset: Kiitos Pohjois-Iin kyläyhdistykselle hienosta työstä Hiastihaaran luontopolulla ja
lintutornilla. Tästä työstä me kaikki alueen käyttäjät voimme nauttia.
- 22.11.2020 Anita on lähettänyt Hyvinvointiavustuksen Ii-Instituutille koskien Hiastinhaaran
luontopolkualueen turvallisuuden parantamista poikkeustilan aika, perustelut: Alueen kävijämäärä on
lisääntynyt poikkeustilan aikana niin paljon, että tämä edellytti kunnostustoimenpiteitä turvallisuuden
parantamiseksi.
https://iihappens.fi/hyvinvointi/
127. HIASTINHAARAN LINTUTORNI- JA LUONTOPOLKUALUEEN HOITOTOIMENPITEET 2020
- Anita laskuttanut kuntaa 19.11.2020 sopimuksen mukaisesti ja antanut raportin
hoitotoimenpiteistä tiedoksi Janne Jokelainen, Vesa Miettunen ja Ari Alatossava
”Hei Anita
Kiitoksia viestistä ja raportista. Te teette kyllä upeaa työtä siellä, luontopolku ja lintutorni ovat hyvissä
käsissä.
Ari”
128. KOULUN JOULUJUHLA JA JOULURAUHANJULISTUS POHJOIS-IIHIN
- Koulu ei pidä perinteisiä joulujuhlia vallitsevan koronatilanteen takia, joten perinteinen
kyläyhdistyksemme Joulurauhanjulistus ja glögit ja joulutortut siirtyvät ensi vuodelle.
- Kyläyhdistyksen Joulutervehdys julkaistaan IiSanomissa, joka ilmestyy 23.12.2020 (ilm. to 17.12.2020 klo
17 mennessä). Joulutervehdys laitetaan myös nerttisivuille, faceen ja kylätiedotteeseen.
129. POHJOIS-IIN KYLÄTIEDOTE
- Jakoon viikolla 50-51 : Asioina mm. Tontti- ja talopörssi, jumpat loppuvuosi ja liikuntakerhot kevät 2021,
syyskokousvalinnat, joulutervehdys ym.
130. LASTEN LIIKUNTAKERHOT AKOLAN SALISSA POHJOIS-IIN KOULULLA - kevät 2021 ja LOPPUVUODEN
NAISTEN JA MIESTEN JUMPAT
- Lasten liikuntakerhoja ovat lupautuneet vetämään Mimosa Sassi ja Alisa Koistinen ja heille maksetaan
sovittu korvaus per pidetyt kerhotunnit.
26.11. Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiintymisvaiheeseen ja siksi kyläyhdistyksemme
hallitus teki päätöksen, että loppuvuoden niin naisten kuin miestenkin jumpat perutaan Akolan
liikuntasalissa ajalta 30.11.-14.12.2020.
Perinteisesti olemme aloittaneet seuraavan jumppavuoden heti loppiaisen jälkeen, mutta seuraamme
loppuvuoden ja alkuvuoden epidemiatilannetta ja tiedotamme jumpien ja lasten liikuntakerhojen
aloittamisajankohdasta sitten myöhemmin.
Pidetään itsestämme ja läheisistämme huolta ja liikutaan turvallisesti, jotta voimme taas olla yhdessä
131. POHJOIS-IIN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA ja PAINATUS
- Heimo Turunen Iin Lehti Oy:stä on antanut painotarjouksen:
*550 kpl, koko A5, stiftattu, mustavalkoiset sivut 16 + kannet paremmalle matskulle 4-värisenä = 0,95€ kpl
yht. 522,50 € alv sis. hintaan ja 32 sivuisena yht. 797,50€ alv sis. hintaan. Jos tarvitsee taittotyö 35 e tunti,
alv sisältyy hintaan, taittoaika arvio 2-4 h.
- Kyläsuunnitelma tullee olemaan 32 sivuinen kuvien lisäysten jälkeen. Lopullinen teksti, kuvat ja painoasu
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hyväksytään hallituksen kokouksessa 29.12.2020. Itse painaminen kirjapainossa vie aikaa noin 2-3 päivää.
- Kunnanhallituksen kokouspäätös 23.11.2020 tiedoksi: Iin kunnan tarkan taloudenpidon määräyksiin on
lisätty, että noudatetaan tarkkaa harkintaa lehti-ilmoitusten julkaisussa ja tarvittavassa koossa. Lisäksi
kokonaan on kielletty erilaiset kannatusilmoitukset esim. kunnan logon julkaiseminen ja maksulliset
tervehdysket esim. joulutervehdykset.
132. HYVINVOINTISOPIMUS = HYVINVOINNIN KYLÄKORTTI
- Kyläsuunnitelma 2021-2025>>Hyvinvoinnin kyläkortti ( Hyvinvoinnin kuntakortti)
>Turvallisuussuunnitelma – Varautuminen on valmiutta! >Toimintasuunnitelma vuosittain
- 15.12.2020 klo 11.30-13.30 kyläkortin suunnittelupalaveri Riitan kanssa>hyvinvointikorttiasiaa käsitellään
seuraavassa hallituksen kokouksessa joulukuussa.
- Kyläsuunnitelma ja Hyvinvoinnin kyläkortti luovutetaan Ii-Instituutti lautakunnalle ja Iin kunnanvaltuustolle ensi vuoden alussa tammi-helmikuussa 2021
133. AKOLAN POLKUSILTA
- Keskusteltiin rakentamissuunnitelmasta ja silta pyritään saamaan valmiiksi keväällä/kesällä 2021. Auvo
kysyy käytettyjä sementtirenkaita ja Anita Iin Energialta käytöstäpoistettuja sähkötolppia tukipohjiksi
polkuisltaan ( 8 kpl 13-14 metrisiä).
- Puh.kesk. 27.11 Sievänen/Jari Jakku Iin Energia – keskimitta yleensä 11-12 metriä, tällä hetkellä ei ole
työnalla poistettavia tolppia, mutta keväällä mahdollisesti. Antavat mielellään tähän yleishyödylliseen
kohteeseen sähkötolppia mikäli keväällä niitä löytyy ja poistettavien tolppien pituus on riittävä polkusillan
kantavaksi pohjaksi.
134. ILMIANNA KOHDE – MSL:N HANKE – Hiastinlahden arvokas lintuvesialueen säilyttäminen ja
kunnostaminen 30.11.2020 mennessä, löytyisikö ulkopohjoisiiläistä nuorta ehdottamaan!
- https://msl.fi/osallisuus/kohdehaku/
– Nyt etsitään yhdessä alle kolmekymppisten nuorten aikuisten kanssa uusia keinoja pitää yllä
yhteyttä kotiseudulle, vaikka esimerkiksi opinnot tai työt olisivat vieneet kauas maailmalle. Ilmianna
jokin itsellesi tärkeä kohde omalta kotiseudultasi. Kohde voi olla esimerkiksi luonnon- tai
kulttuuriympäristö, jonka haluaisit säilyvän jatkossakin, ja jonka eteen olisit valmis toimimaan.
Ehkäpä juuri sinun kohteesi valikoituu #tääonmulletärkee -kohteeksi.
– Kohdehaku jatkuu myös 30.11. jälkeen ja etsinnässä on edelleen ulkopohjoisiiläinen nuori
ilmiantamaan hankkeelle Pohjois-Iissä Hiastinlahden lintuvesialue- sen nykytila ja kunnostaminen.
135. MUSIIKIN KÄYTTÖÖN NETISSÄ JA SOMESSA TARVITAAN LUPA
- Teostolta tullut sposti 10.11.2020:
Musiikin käyttöön netissä ja somekanavilla tarvitaan aina musiikin tekijöiden lupa, jonka saat Teostosta.
Laskuttamamme lupamaksut ja tilitämme tekijöille: säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja
musiikkikustantajille, jotta he voivat tehdä työtään. Teosto on hoitanut musiikin maksuttomaan
livestriimaukseen tarvittavat luvat kuntoon neuvottelemalla sopimukset suurimpien alustapalveluiden
Youtuben, Facebookin ja Instagramin kanssa.
- Em. alustoille ei tarvitse hankkia erillistä lupaa musiikin livestriimausta varten. Muilla alustoilla (omat
kotisivut mukaan lukien) musiikin maksuttomaan livestriimaukseen tarvitaan aina Teoston Mediapienlupa.
Hiastinhaaran videon musiikki nettisivuillamme ei ole ko.luvan alaista toimintaa ja Pekka Veijola mainitsi
meille, että on käyttänyt siinä ns. Teostovapaata musiikkia.
136. POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT RY:N SYYSKOKOUS 19.11.2020 klo 18
- Paikka Vihiluodon Kala Oy, Rytiniementie 4, 91910 Tupos- Anita osallistui ja jatkaa hallituksessa.
137. SÄÄNTÖUUDISTUS
– On hyväksytty PRH:ssa 23.11.2020. Uudet säännöt löytyvät www.pohjoisiinkylayhdistys.fi
Sivu 3 / 4

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
Hallituksen kokous

8/2020
25.11.2020

138. MUUT ASIAT
- Suomen Kylät järjestää striimattavan palkintogaalan 9.12.2020 klo 17.00- 19.30. Juhlallisessa tilaisuudessa
palkitaan Valtakunnallinen vuoden kylä, Maaseutukasvo, Maaseututoimija ja Kylätoiminnan tiennäyttäjä.
Tervetuloa mukaan! Verkkolähetyksen linkin löydät www.suomenkylat.fi -sivustolta- Anita osallistuu
- Ilmoittaudu mukaan turvallisuusaiheiseen webinaariin, joka järjestetään 26.11. klo 18-19.30. Webinaari
tarjoaa myös tärkeää tietoa elvytystaidoista ja sydäniskurin käytöstä. Webinaarin järjestää EteläPohjanmaan Leader-ryhmien Kylille-hanke. Ohjelman ja ilmoittautumislomakkeen löydät täältä:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx … - Anita osallistuu
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät to 10.12.2020 klo 09.00-15.15
Teamsillä – Anita osallistuu
- Iin etäyhdistysilta 3.11. klo 18.00-20.00 – Anita osallistui, osallistujia yht. 20
- Iin kunta/Iin kylien neuvottelukunta/Iin kylät – suunnitellaan yhteistä Iin kylien työllistämishanketta, johon
haetaan ESR- rahoitusta ja käynnistynee ensi vuoden aikana.
- Verkostoilla tehoa vesienhoitoon-Virtuaalinen vesienhoitoretki to 3.12.2020 klo 13.00-15.30 järj.
ProAgriaMaa- ja kotitalousnaisetOulu – Anita osallistuu
- Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry/NOVA2 hankkeen kuntafoorumi ti 1.12.2020 klo 12.00-15.00 Teamsyhteydellä- tilaisuus on kohdennettu mm. liikuntapalveluja tarjoaville yhdistyksille – Anita osallistuu
- Tarmon lanssilla laitetut pressut ovat pysyneet paikallaan kyläyhdistyksen polttopuupinojen päällä.
- Jukka käy luontopolkualueella huoltamassa jossain vaiheessa kyläyhdistyksen linnunpöntöt.
139. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous 29.12. klo 18
140. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.25.

Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Anu Käyrä

Auvo Anisimaa
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