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Paikka: Pohjois-Iin koulu
Aika: 12.10.2021 klo 18.00-20.25
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi ja Aune Olkoniemi
Pöytäkirjantarkastajat: Markku Veijola ja Auvo Anisimaa
149. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
150. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
151. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2021
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
152. TALOUS
- Saldo: 2264,81 €/12.10.2021
- Kylähistoria: Kylätuvalla omaan käyttöön nyt 10 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut 2021: 791,00€ /12.10.2021
- Jumppamaksut: 100,00€/12.10.2021
- Tilille tullut/tulossa: Luontopolun hoitosopimus 1500,00€, ympäristötuki 2742.52€ marraskuussa – Ollin
laidunnuspalvelu 906,25€, Iin kylien neuvottelukunta 150€ (16.8. ja 29.9.+ marraskuu 25.11.),
hyvinvointisopimukset, 1900,00 € PVO Vesivoima Oy tammikuussa 2022, Keski-Pohjalaiset kylät vierailu
16.10.2021/400,00€
- Maksettavat: Jouni Rajasen luokka 150,0 €, Mimosan ja Alisan ohjauspalkkiot joulukuu 2021, polkusillan
palovakuutus 59,55€, Tanjan liikuntasalin vuokra 132,00€, LUOMU-tarkastusmaksu, joka vähennetään Ollin
laidunnuspalkkiosta.
- Maksettu: Hallitus kokouskahveet 11,94€, 36,04 € virkistyspäivän kulut, Iin Taksikyyti Hannu Ukkola
200,00€, STARK 461,64 € + 99,55 €+112,60 €, National Pen 235,59 € kyläyhdistyksen mainoskynät 200 kpl,
Kari Mustonen 3906,00 €, Puukeidas Oy 412,34 €, Auvo Anisimaa ruuvit 27,45 €, kylmäpussit 8,70€
liikuntakerho+jumpparit
- 8.9.2021 Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumille tehtiin LUOMU valvontakäynti EVT21-0005209 –
arvosana Erittäin hyvä. Anita on tehnyt kummastakin alueesta omat lohkokohtaiset hoitopäiväkirjat, jotka
annettiin tiedoksi tarkastajalle.
153. HYVINVOINTISOPIMUKSET IIN KUNTA/II-INSTITUUTTI
- Perhehoitajien ja heidän asukkaiden virkityspäivä lauantaina 11.9.2021 klo 14-16 Hiastinhaaralla, kulut
yht. 686,04€, johon on haettu hyvinvointiavustus.
- Retkipäivä Kylähullun kanssa Hiastinhaaralle tiistaina 19.10.2021 klo 12-14, haetaan kuluihin
hyvinvointiavustus
154. KESKIPOHJALAISET KYLÄT syysretki IIHIN ja POHJOIS-IIHIN 16.10.2021 klo 11-16
- Käytiin ohjelma ja aikataulu läpi, hallituksen jäsenistä paikalla: Anita, Aune, Jukka, Auvo ja mahd. Markku
- Anita keittää kylätuvan puolella lohisopan ja hankkii muut tarvittavat ruokatavarat, Aunelta pullat
kahveelle. Iin kunnalta lainataan astioita ja soppatermari.
- Osallistujamäärä on 20 vierasta + omat 5 yht. 25 henkilöä, uudet mainoskynät annetaan muistoksi.
- Riitta Räinä hakee Huovisen Pertin kunnan sähköautolla koululle, vieraat voivat tutustua samalla
sähköautoon koulun pihalla.
- Retki aloitetaan Akolan kartanon sisätiloista, Jämsän Juha tulee aukaisemaan ovet. Teemu ei itse ole
paikalla, mutta Pertti osaa kertoa Akolan historiasta hyvin.
- Hallituksen jäsenet mukaan myös tutustumaan Akolaan, kiertoajelulle lähtevät mukaan ainakin Pertti ja
Riitta ja kiertoajelu päättyy loppukahveihin koululla.
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155. AKOLAN POLKUSILTA on valmistunut
- Kokonaiskustannukset yht. 10171,76 €, josta avustuksina saatiin 5700,00 €. Anita on lähettänyt tiedon
valmistumisesta tukijoillemme ja kiittänyt yhteistyöstä spostilla 24.9.2021.
- Veli Paakkola puh. kesk. Sievänen/Paakkola 16.9. ei veloita mitään rannanraivauksesta eikä pölkkyjen
nostohommasta, koska haluaa omalta osaltaan näin tukea kylätoimintaamme. Mähösen Mikko teki
talkootyönä ranta-alueen traktorilla ja oli Paakkolan nosturilla nostamassa tukipölkyt paikoilleen. 15.9.
Auvo ja Jouni katkoivat siltatarvikkeet määrämittoihin lauantain 18.9. talkoita varten.
- Valmistui 24.9.2021, loput puutavarat Jounin varastossa Korpiniityssä, lopputarkastus on tehty ja
Lupapisteen viesti: Hankkeen tila on nyt valmistunut 29.4.2021
- Hiivalantien puoleinen este- tehdään, jos tarpeen, Ei talvikunnossapitoa-taulu hankitaan ja asennetaan
paikoilleen sillan läheisyyteen.
- Anitan kotoa kävelyreitin pituus on 4,5 km (Kantolantie, 4-tie, Hiivalantie, Junnilantie, VirkkulantieKantolantie) askelia 5457
- Valmistetaan Karhusaaren tanssilavan muistotaulu Akolan rantareitille. IiPajalla on olemassa taulunpohjia,
joita käytetty Ruustinnan reitillä.
- Päätettiin lauantaina 27.11. klo 17 alkaen talkooporukan kauden päättäjäiset/harjakaiset Alarannan
Kodalla ja Pitokamulta tilataan ruoka, Anita ottaa yhteyden Alarannan Kodalle ja Ponton Karilta tarjouksen
ruoasta. Käytiin läpi kutsuttavat henkilöt.
HOX HOX!!!!! Alarannan Kota olikin varattu tuolloin 27.11. ja päättäjäiset/harjakaiset pidetäänkin jo
perjantai-iltana 26.11.2021 klo 18 alkaen!!!!!
- Polkusillalle tilataan ja valmistetaan plexitaulu/uvsuoja, jossa on kyläyhdistyksemme nimi, vaakuna ja
valmistumispäivämäärä.
156. VIRTUAALINEN MAISEMAKÄVELY 20.10.2021 KLO 18-20
- Metsäkeskuksen Puuta seinästä siltaan -hanke esittelee Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta hyviä ideoita ja
esimerkkejä puurakentamiseen. Kohteina on kaikenkokoisia ja kaikenlaisiin tarkoituksiin rakennettuja
rakenteita seinistä siltoihin. Nostamme esimerkkien kautta esille myös lähellä kasvaneen puun käyttöä,
erilaisia rahoituslähteitä, haasteita ja onnistumisia.
- Kohteet esitellään kansainvälisenä maisemapäivänä 20.10.2021 klo 18-20 järjestettävällä virtuaalisella
maisemakävelyllä. Teemme maisemakierroksen ympäri Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa aktiivisilla kylillä,
joissa on hyödynnetty puuta virkistysrakenteissa.
- Mukana ovat muun muassa Tyrnävän Markkuu, Iin Pohjois-Ii, Vihannin Kinttupolut sekä PohjoisKuusamon seudun kalastuskohteiden virkistysrakenteet.
- Webinaari järjestetään Adobe Connect-verkkokoulutusympäristössä. Linkkitilaisuuteen lähetetään
ilmoittautuneille edellisenä päivänä.
- Pohjois-Iistä esillä Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialue ja Akolan polkusilta sekä vanhan hirsitalon
kunnostaja Timo Kortetjärvi 15 + 15 min, Anita esittelee kyläyhdistyksen kohteet ja Timosta tehdään
erillinen video
157. LOKAKUUN KYLÄTIEDOTE
- Akolan polkusilta, kutsu syyskokoukseen/esityslista 23.11.2021 ko 18, kahvitus klo 17.30 alkaen, uusi
lammaslaidunalue ym.
- SYYSKOKOUS – ILMOITUS IISANOMISSA 11.11.2021!!!!!
158. KYLÄYHDISTYKSEN 35-VUOTISJUHLAT lauantaina 14.5.2022
- Juhlavuoden kunniaksi tehdään uusi mainos 4-tien linja-autokatoksen päälle. Suunnitellaan teksti ja
pyydetään tarjous Tarraseriffiltä!!!
159. HIASTINHAARAN HELMI-työt
- Käytiin läpi Elyn lintuvesikoordinaattorin Sami Timosen terveiset koskien Hiastinlahden lintuvesialuetta ja
sen tulevia kunnostussuunnitelmia.
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”Helmi-hankkeen lintuvesiteemassa meillä on siis tarkoitus raivata Natura-alueella muutama ulompi
suistosaari paljaaksi pensaista ja puista saadaksemme linnuille lisää avointa pesimähabitaattia. Tämän
seurauksena myös maisema tornilta avoveden suuntaan avartuu. Olemme saaneet töille urakoitsijan,
mutta Hiastinlahti on myös toteuttamisen puolesta vaikea, paikalle päässee vain talvisaikaan jäitä pitkin,
joka taas on säiden armoilla. En voi siis sanoa, kuinka tässä jatkossa käy ja missä aikataulussa.
Noiden saarten raivausten lisäksi olemme pohtineet muutamilla lintuvesikohteillamme rakennettujen
tekosaarten mahdollisuutta, ja Hiastinlahti on ollut myös mukana pohdinnassa. Tämä siis tarkoittaisi
kivi/soramateriaalin tms. kasausta saareksi niiden ulompien saarten ulkopuolelle vesialueelle. Tavoitteena
että varsinkin lokkilinnut asettuisivat tällaiselle pesimään. Luultavasti emme ainakaan seuraavaan vuoteen
etene Hiastinlahdella, keräämme ensin kokemuksia muilta kohteiltamme. Mainitsin idean kuitenkin jo
alustavasti jakokunnan puheenjohtajalle.”
160. UUSI KUNNOSSAPITOSOPIMUS Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialueelle
- Iin kunnan tekniset palvelut ja Pohjois-Iin kyläyhdistys ry sopivat Hiastinhaaran luontopolku- ja
lintutornialueen kunnossapidosta (noin 8 ha).
- Alueelta löytyy seuraavat palvelurakenteet: parkkipaikka, pitkospuut, puiset sillat 2 kpl, lintutorni,
lammaslaidunten aitaukset ja portit, laavu, tulipaikka, hirsinen pöytä-penkkiyhdistelmä 2 kpl, wc,
polttopuuvarasto, roska-astiat 2 kpl sekä luontotaulut 7 kpl ja alueopastaulu.
- Sopimus on voimassa 1.4.2017-31.12.2021.
- Käytiin läpi yhdistyksen tehtävät, vuosikorvauksen määrä ja sopimusaika.
- Iin Hyvät Tuulet-lehdessä luki paikkakohtaisista kehitysideoista Patakari/Hiastinlahti:
Iin parhaita retkeilypaikkoja, tehty hyvää työtä. Mikäli tätä aluetta halutaan jatko kehittää, tähän tulisi
suhtautua myönteisesti ja tukien.
161. POHJOIS-IIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Otetaan työnalle mm. 4-tien kasvava liikennemäärä, lisääntyvä raskas liikenne ja vaarallisten aineiden
kuljetukset ja muut onnettomuustilanteet. Anita ottaa yhteyden Elyn Heino Heikkiseen.
162. MUUT ASIAT
- Virtaa vesienhoitoon – vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku haku avoin 18.10. – 30.11.2021 https://ym.fi/virtaavesienhoitoon.
- Kyläsuunnitelman jako kunnanvaltuustolle marraskuussa.
- Risteysalueiden kukkalaatikot pois, Markku hoitaa.
- Tervetuloa Oulunkaaren järjestöyhteistyön palaveriin ke 6. loka 2021 16:30 –18:30. Keskustelemme
POPsoten Tulevaisuuden sote-keskus kehittämisohjelmien toiveista järjestöyhteistyölle. Kutsu on
tarkoitettu: järjestöille, Tulevaisuuden sote-keskus aluekehittäjille ja projektikoordinaattoreille sekä kuntien
järjestöyhdyshenkilöille. Palaveri pidetään Teamsin välityksellä, Anita osallistui.
- ”Iin kylillä meijän porukasa”-hankkeen ohjausryhmään on pyydetty edustajat Iin kylien
neuvottelukunnasta ja varsinaisena ovat Anita Sievänen Pohjois-Ii ja Jaana Pakanen Ojakylä ja varalla Liisa
Höyhtyä Jokikylä ja Soili Tauriainen Oijärvi
- Iin kunnan strategisen yleiskaavan 2040 ohjausryhmän 2. kokous torstaina 7.9.2021 klo 10-12, Anita
osallistui.
- Ison puupinon peittäminen- Mähösen Tarmo käynyt peittämässä ja kasaamiseen odotellaan työntekijää.
- Olvi-säätiön apurahat tulevat hakuun ensi vuoden alussa 1.1.-31.3.2022 ja säätiön mukaan apurahaa
voidaan hakea mm. kotiseututyöhön eli kyläyhdistystoimintaan. https://www.olvisaatio.fi/
- Iin alueella on otettu käyttöön uusi pyöräilyn opastejärjestelmä ja Pohjois-Iin alueellekin on nyt lokakuun
alussa asennettu mm. pyöräilyn paikannimikylttejä ja etäisyystauluja pyöräilijöille.
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*Pyöräilyn suunnistustaulu* on uuden tieliikennelain mukainen opastusmerkki, jonka avulla liittymäaluetta
lähestymässä olevalle pyöräilijälle voidaan kertoa ennakkotietona mihin seuraavasta risteyksestä pääsee.
*Pyöräilyn etäisyystaulu* on myöskin uuden tieliikennelain mukainen opastusmerkki, jonka avulla
kerrotaan etäisyyksiä edessä oleviin kohteisiin. Tyypillisesti etäisyystaulu asennetaan pyöräväylien
linjaosuuksille, jos kyseisessä kohdassa ei lähettyvillä ole suunnistustauluja.
*Pyöräilyn paikannimikyltti* kertoo nimensä mukaisesti paikan tai alueen mihin saavutaan.
163. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin pitää seuraava kokous 16.11.2021. klo 18
HOX HOX!!!! Kokouspäivä vaihtuu tiistai 9.11.2021 klo 18
164. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.
Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
Markku Veijola

Auvo Anisimaa

