POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
Hallituksen kokous

9/2019
7.10.2019

Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu
Aika: Maanantai 7.10.2019 klo 17.30-19.35
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Anu Käyrä, Jukka Sassi, Mika Mähönen
Pöytäkirjan tarkastajat: Jukka Sassi ja Mika Mähönen
148. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
149. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
150. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 8/2019
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
151. TALOUS
- Saldo: 7492,26 €/3.10.2019
- Kylähistoria: Kylätuvalla omaan käyttöön 15 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 485,00 €
- Jumppamaksut: Saatu tähän mennessä 450,00 €
- Tilille tulossa: Oulun Seudun Leader ry 960,88 € teemahankkeen myönnetty avustus +
Ympäristökorvaus/maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito 85 % marraskuussa 2746,35
€, kunnossapitosopimus Iin kunta, joulukahvitus S-Market jne.
- Laskutettu:
- Maksettavat: Luulajan matkalasku Livon kyläyhdistys ry 600,00 €, lampurille 796,15 €
- Maksettu: Kallion Kotipuutarha 185,00 €, Geveko Oy 90,52 €
- Tilinpäätös ajalle 1.1.-30.8.2019 tiedoksi
- Teemahankkeen maksuhakemus – Anita vienyt Oulun Seudun Leaderiin 19.8.2019.
152. IIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2040
- Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 9.10.2019 mennessä
kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
- Keskusteltiin strategisesta yleiskaavasta ja kyläyhdistys antaa oman kannanottonsa asiaan.
153. OLLINKORVEN TUULIVOIMAPUISTO
- Yhteysviranomaisen eli Elyn lausunto Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu 20.9.2019. Lausuntoja oli 20 kpl ja mielipiteitä 29, mutta
esim. metsästysseurojen lausuntoja ko. asiasta ei ollut yhtään
- Seuraavaksi selvityksiä ja kaava-aineistoa työstetään eteenpäin ja saatua palautetta analysoidaan.
Palautetta tuli runsaasti. Vielä ei ole tarkkaan tiedossa millaisia mahdollisia tarkennuksia alustaviin
suunnitelmiin on tulossa.
- Varsinainen kaavakartta ja muut kaavan luonnosvaiheen aineistot sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus on alustavan aikataulun mukaan tarkoitus asettaa nähtäville ensi vuoden alussa. Tällöin on
mahdollista taas ottaa kantaa ja hanketta esitellään yleisötilaisuudessa.
- Kyläyhdistyksen oma tiedotustilaisuus syyskokouksen yhteydessä, Anita selvittää Tuulivoima
kansalaisyhdistyksen Kalevi Nikulan aikatauluja.
https://www.adressit.com/ei_enaa_lisatuulivoimaa_iihin
154. AKOLAN POLKUSILTA
– Anita jättänyt 13.9. toimenpidelupa-anomuksen Lupapalvelu.fi kautta ja siihen tarvittavat liitteet: uudet
rakennuspiirustukset, maanomistajan lupa, Elyn lupa ja naapurinkuulemiset.
– PMP Oy:n Seppo Paakkolalle ja Insira Oy:n Pauli Häyryselle suuret kiitokset yhteistyöstä
– Kysytään Mustosen Karilta tarjous sillan pohjatyöstä ja verhouskivetyksestä
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sillan suuaukon molemminpuolin.
- Anita pyytänyt tarjouksen Starkilta painekyllästetyistä laudoista, kahdesta liimapuupalkista ja kahdesta
sementtirenkaasta
– Akolan kartano on vuosien 2017-2020 aikana täydellisesti peruskorjattu ja restauroitu ja sitä tullaan
käyttämään majoitus-, kokous- ja tapahtumatoimintaan. Lähivuosina Akolan pihapiiriin ja lähialueelle
tullaan rakentamaan lisää mm. majoitustiloja, joista voi nähdä mm. revontulet erityisen hyvin. Kartanoa
tullaan markkinoimaan Lapin porttina, josta on lyhyt yhteys Lappiin.
– Akolan polkusilta tulee täydentämään hyvin Akolan historiallista perinnemaisemaa ja jokimaisemaa.
155. SYYSKOKOUS AIKA ja PAIKKA
- Sovitaan myöhemmin syys-joulukuun aikana.
156. POHJOIS-IIN SANOMAT 2/2019 ilmestyminen
- Tiedotteet lähetetty viikolla 13, 32 ja 36
- Pohjois-Iin Sanomat 1/2019 ilmestyi toukokuussa yhteistyössä IiSanomien kanssa.
- Pohjois-Iin Sanomat 2/2019 ilmestyy ennen syyskokousta.
157. KOULUN HYÖTYKASVIMAA
- Sadonkorjuutapahtuma oli koululla 17.9. klo 08.00-11.30, paikalla olivat 5-luokkalaiset, opettaja Lasse
Rasinkangas ja kyläyhdistyksestä Aune ja Anita.
- Satoa saatiin runsaasti, kuivatettiin, maisteltiin ja laitettiin koko koululle ruokaa ja oppilaiden ehdoton
suosikki oli fenkoli.
- Kompostori tullut koululle 30.9.2019 ja otetaan käyttöön viikolla 40
- Destia Oy lahjoitti hyötykasvimaalle oransseja aurauskeppejä talvea varten
- Keväällä 2020 jatketaan taas ja 5-luokan oppilaat saavat päättää mitä kasvilaatikoihin istutetaan. Taimet
kasvatetaan itse, koulitaan ja istutetaan. Osa istutuksista viedään kotiin äitienpäivälahjaksi.
- Kesäksi 2020 palkataan taas hyötykasvipuutarhuri
158. KOULUN TOIMINNALLISET PIHAMAALAUKSET
https://www.gvk.fi/fi/sivu/430/gevekadulla-varia-koulun-pihaan
Oppilaiden tekemät maalaukset pääsivät maalitehtaan uutisiin.
159. POHJOISEN MAISEMAHELMIÄ ETSIMÄÄN 16.10.2019 klo 12-15 Liminganlahden luontokeskus
Ohjelma
* 13.40-14.00 Kokemuksia Hiastinhaaran lammaslaidun-hankkeesta kylätoimijan näkökulmasta, Anita
Sievänen, Pohjois-Iin kyläyhdistys
160. KOKEMUSLIIKUNTA NUORTEN OHJAUKSESSA 8.10.2019
- Juho ja Joonas Veijola ja Anita osallistuvat tiistaina 8.10 klo 17-20 koulutukseen Nätteporissa. Koulutus
antaa nuorten parissa toimiville uusia ideoita ja valmiuksia kokemusliikunnan soveltamiseen ohjauksessa.
161. SYKSYN TALKOOT LUONTOPOLKUALUEELA
- Talkoopäivä on lauantai 19.10.2019 ja kokoonnutaan klo 9.00 Navettarantaan P-alueelle.
- Sposti 23.9.2019 Jorma Pessa /ylitarkastaja luonto ja alueidenkäyttöyksikkö:
Katsoimme kuvia ja asiaa Melantien Eeron kanssa. Kaatuneiden puiden katkomista voi tehdä
ongelmallisissa kohdissa, mutta puumassa pitää jättää alueelle lahopuuksi. Samalla myös pystyyn nousseet
juurakot voi kääntää takaisin paikoilleen. Luontopolulta puut voi poistaa, mutta jättää rungot maahan,
kuten aiemminkin on tehty. Joissain kuvissa näkyi lampaita väylän varren rantaniityllä, jossa oli kuitenkin
korkeita kantoja runsaasti. Tältä paikalta kannot olisi perusteltua katkaista lyhyemmiksi sekä
maisemallisista että luonnonhoidollisista syistä.
- 21.9.2019 Anita ja Jouni kävivät kiinnittämässä lintutornista kaksi askelmaa, joiden kiinnitysruuvit olivat
menneet poikki.
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162. ILMASTOJOHTAJAT-HANKE ja VERTAISARVIOINNIN RAPORTTI 11.9.2019
- Ilmastotavoitteisiin liittyvät kumppanuudet/Vahvuudet – Pohjois-Iin kylän aktiivinen toiminta ja yhteistyö
kunnan kanssa on esimerkillistä (sivu 13/29).
163. POHJOIS-IIN KOULUN KYLÄTUPARAKENNUKSEN REMONTTI
- Leena Tiiro sposti 22.9. ja Janne Jokelainen sposti 24.9.
- Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirjassa 24.9.2019 § 60 todetaan, että Pohjois-Iin koulun asuinrakennuksen
kunnostus- ja muutostöihin varataan 30 000 euroa.
- Viikolla 41 urakoitsija tulee katsomaan tilat.
- Kyläyhdistys pidetään ajantasalla remontin etenemisestä.
164. MATKALLA KOSTEIKOLLE- HANKEHAKEMUS
– SYKE Oulun toimipaikka tekee yhdessä Metsähallituksen kanssa kosteikkoihin liittyvää hankehakemusta
vuosille 2020-2021. Hakemus jätetään lokakuun alussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen EAKR-hakuun.
Tavoitteena on lähestulkoon uhanalaistuneiden kosteikkojen arvostuksen ja tunnettuuden sekä niiden
hyötykäytön lisääminen luontomatkailussa. Lisäksi välitämme tietoa alueen kosteikkoihin ja
kosteikkomatkailuun liittyville toimijoille ja tuomme toimijoita yhteen sekä kehitämme esim. häiriöttömän
luontomatkailun konseptin.
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on 17.9.2019 kirjallisesti ilmaissut kiinnostuksensa hanketta kohtaan ja pitää
sen aihepiirin tutkimusta tärkeänä ja samalla olemme kiinnostuneita kuulemaan hankkeen etenemisestä ja
haluamme osallistua hankkeen järjestämiin työpajoihin.
165. MUUT ASIAT
– Risteysalueiden kukkalaatikot Kallion Kotipuutarhalle talveksi- Jukka ja Markku hoitavat pois.
– Suuri kyläkouluilta 10.10. 2019 klo 18-20 Sanginsuun koulu, Oulu
– 4-tien näkemäalueen niitto yhteistyössä PVO-Vesivoima Oy:n kanssa lokakuun aikana- Anita tiedottaa
maanomistajille.
– Iin kylien neuvottelukunnan kokous Ojakylän koululla 27.11.2019 klo 18.
– Livokas ry:n matka suurkirpputorille Luulajaan la 26.10.2019.
- Seuraavassa IiSanomissa Hyvinvointi-teema – 3.10. Rissasen Tapsa haastatteli Anitaa kyläyhdistyksen Liiku
maanantaina Pohjois-Iissä hankkeesta ja koulun hyötykasvipuutarhasta.
https://www.vkkmedia.fi/iisanomat/wp-content/uploads/2009/01/iisanomat-21-2019.pdf
– Lumiveistostapahtumaa suunnitellaan ensi vuoden tammikuulle/kouluttaja Leo Nokela- 1. päivä tehdään
lumimuotit/harkot ja 2. päivänä olisi itse veistostapahtuma.
166. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous 6.11. klo Pohjois-Iin koululla.
167. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.35.

Anita Sievänen, puheenjohtaja

Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat
Jukka Sassi

Mika Mähönen
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