POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
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HALLITUKSEN KOKOUS
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keskiviikkona 8.10.2014 klo 17.30 Kylätuvalla Pohjois-Iin koululla
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Auvo Anisimaa,Tiina Joensuu, Aune Olkoniemi ja
Jukka Sassi
Pöytäkirjan tarkastajat:
Auvo Anisimaa ja Aune Olkoniemi
135. KOKOUKSEN AVAUS
Anita avasi hallituksen kokousken ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
136. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
137. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2014
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
138. TALOUS
Saldo 1828.10 € + jäsenmaksut 36€ + heijastimet myynti 42€ yht. 1906.10 €
*Laskutettu Pohjois-Iin metsätien tiekuntaa 150.00 € yksiköinnin
puhtaaksikirjoittamisesta
(Laskutetut yhteensä 2289.77 € vuonna 2014)
* 28.9. maksettu Emilia ja Samuli Hiltunen 676.00 € /Hiastinhaaran laitumen
hoitosuunnitelma – eläinten valvonta ja kuljetus kesä 2014 laidunpäiväkirjan
yhmukaisesti
* Maksettu :
9.9.2014 Iin kunnan myöntämä puskurilaina 4894.40 € ( Maaseutuviraston
tuki tilille 1.9. 2014)
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n jäsenmaksu 50 € ja kahvituskuluja 20.96 €
*Jäsenmaksut yht. 1153.00 € /8.10. josta kannatusmaksuja 45€.
( Budj. tälle vuodelle 1200€ + kannatusjäsenmaksuja 200€)
* Myymättömiä heijastimia 60 kpl
– Laidunhankkeen loppulaskelma ( LIITE 1) – Saatu avustus 4894.40 €, josta
kulujen osuus on 3950.98€ ja kyläyhdistyksen talkootyön osuudeksi jää 943.42€.
Talkootyötunteja tehtiin yht. 344.5 tuntia, arvoltaan 6291.00€ eli hankeessa
korvattiin noin 30 % tehdystä työstä.
139. HIASTINHAARAN LAMMASLAIDUN
-Emilia Hiltunen on tehnyt laidunpäiväkirjan kesä 2014 (LIITE 2)
-Sari Kaartinen Metsähallitus – Anita lähettänyt 28.9.2014 spostilla tiedoksi
laidunnuspäiväkirjan ja muut pyydetyt tiedot heidän seurantajärjestelmiinsä.
- Hoitosopimus lammaslaidunalueesta tehdään Ely:n kanssa 30.4.2015 mennessä.
Sopimukseen tarvitaan lohkotunnukset ja digitoitu kartta alueesta ja tukea
myönnetään vuosille 2015-2020.
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– Johanna Helkimo ELY lähettää muistustuskirjeen hoitosopimuksen tekemisestä
keväällä 2015
140. SYYSKOKOUS 19.11.2014 klo 18.00 POHJOIS-IIN KOULULLA
- Ilmoitus Rantapohjaan 11.11.2014 ja kutsu myös Piin Sanomiin ja
netti/facebook-sivuille
– Sääntömääräiset asiat: Hallituksen erovuoroiset jäsenet, tulo- ja menoarvio 2015,
toimintasuunnitelma 2015 ja sääntömuutos käsitellään seuraavassa hallituksen
kokouksessa.
– Kokouksen jälkeen Kimmo Seuranen ja Jukka Härkin Iilaakso Oy:stä kertovat
energiasäästöasiaa mittaamisesta eli mihin sähköä kuluu, lämpövuotojen haku,
sähkönkäytön analysointi, vedenkäytön optimointi jne. sekä ilmalämpöpumpun ja
puulämmityksen yhteistoiminta.
– Paikalle on kutsuttu myös Irja Ruokamo Ohjelmapäällikkö /Uusiutuva energia ja
ympäristö/Iin Micropolis Oy sekä Oulun ammattikorkeakoulun Tekniikan- ja
luonnonvara-alan yksiköstä TESS-hankkeen projektisuunnittelija Johanna
Pihjalamaa.

141. POHJOIS-IIN SANOMAT 3/2014
– Mainos A.Kova Oy 150.00 € - laskutetaan
– Ilmestyy viikolla 46 /10.11 -12.11.postilaatikkojakeluna
142.

KOULUTUS- JA OPINTORETKI 15.-16.11.2014 KYLÄYHDISTYSTEN
PUHEENJOHTAJILLE JA SIHTEEREILLE tai muille aktiivisille
kylätoimijoille
– Järjestää Oulun Seudun Leader ja Yhteisöhautomo-hanke ( LIITE 3) ja se on
samalla hankkeen päätöstilaisuus ja retken aikana tutustutaan kahteen aktiiviseen
kylään Eskolaan Kannuksessa ja Alpuaan Vihannissa. Opintoretki on maksuton
kuljetuksen ja majoituksen osalta, ruoat ovat omakustanteiset.
– Pohjois-Iistä mukaan lähtevät Anita ja Tiina

143. POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT RY:N VUOSIKOKOUS perjantaina
7.11.2014 klo 18.30 Oulun kirjasto, Pakkala sali
-Klo 18.00 kahvit ja valtakirjojen tarkistus ja Pohjois-Iin kyläyhdistystä edustaa
vuosikokouksessa phj. Anita Sievänen
144. IIN KUNTASTRATEGIA 2014-2020
– Yhdistyksen lausunto toimitettu Iin kunnalle 19.9.2014 (LIITE 4). Lausunto
pyydettiin niiltä yhdistyksiltä, jotka ovat olleet mukana strategian laatimistyössä.
– Iin kuntastrategian käsittely piti olla kunnanvaltuuston kokouksessa 6.10.2014,
mutta asian käsittely siirrettiin seuraavaan valtuuston kokoukseen.
145. IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 14.10.2014 klo 18.00
- Kutsujana toimii tällä kertaa Myllykankaan kyläyhdistys ry ja kokoonnumme
Myllykankaalla Kaakkurinniemen rantasaunalla.
- Pohjois-Iistä kokoukseen osallistuvat Anita, Aune ja Tiina.

3.
- Asioina ovat mm.

Työvoimapoliittiset hankkeet, kyläsuunnittelu, koulutus- ja opintoretki
kyläyhteisöjen puheenjohtajille ja sihteereille 15.-16.11.2014, Iin
hyvinvointikertomus raportti 2013-2014,ja suunnitelmat vuodelle 2015 sekä
Iin hyvinvointitutkimuksen tulokset 2014.
146. IIN WANHAN HAMINAN JOULUMARKKINAT
lauantaina 29.11.2014 klo 10.00-15.00 Huilingin tapahtuma-alue
-Klo 10.00 Kylien joulutervehdys 15 min.- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry aloittaa,
kiertävä avaus eri kylille vuosittain joulumarkkinoiden yhteydessä.
– Suunnitelmissa on ”Kuninkaallinen joulutervehdys Iihin”, koska Ii juhlii vielä
vuoden loppuun 640-vuotista taivaltaan. Eli kuninkaallinen seurue mukana myös
valtiopäivämies Petter Akola ( Kimmo Seuranen) vierailee Iin Wanhan Haminan
Joulumarkkinoilla ja tuo joulutervehdyksen iiläisille. Ohjelmaa ja puvustusta
suunnitellaan yhdessä Ii-Instituutin kanssa.
– Jaetaan lapsille karkkia – Anita kysyy S-Marketin Mikalta.
147. KYLÄYHDISTYKSEN HEIJASTIMET JAETTU POHJOIS-IIN
OPPILAILLE, OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE
– Aune, Tiina ja Anita kävivät jakamassa heijastimet 23.9. klo 09.00 alkaen
oppituntien alussa
– Annettiin samalla tietoa heijastimista ja niiden käytöstä ”Ransun pelastuskoulun”
videon opastuksella.
148. MAISEMANSUUNNITTELUA POHJOIS-IIHIN OAMK:N VAIHTOOPISKELIJOIDEN VOIMIN
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry sai vieraakseen 12.9.2014 kaksi Oulun
ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijaa - Pavlina Vickova Tsekistä ( Mendelin
yliopisto, Brno) ja Jaroslav Drab Slovakiasta ( Nitran maatalousyliopisto) ja heidän
opettajansa Matti Järven Tekniikan ja luonnonvara-alanyksiköstä. Opiskelijat
tarvitsivat kohteen, josta he saavat opistopisteitä ja johon he voivat tehdä
maisemanhoitosuunnitelman. Maisemanhoitokohteeksi valittiin Pohjois-Iissä
Hiastinhaaran yläosa 4-tieltä Akolanlahdelle sekä Akolanlahden rantamaisemat.
Hiastinhaaran on Iijoen tulvahaara, joka lähtee Akolanlahdesta ja päättyy
Kantolanlahden kautta Perämereen. Kohteeseen oli myös tutustumassa Iin
Micropoliksen viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna Saksio.
Maisemansuunnitelualue on sama alue, joka oli kohteena myös kyläkävelyssä
16.8.2014, joka toteutettiin ProAgria/Oulun Maa- ja kotiseutunaiset VYYHTIhankkeeen johdolla.
Opiskelijoiden tekemä alueen maisemahoitosuunnitelma tullaan esittämään ja
julkistamaan kyläläisten ja vaihto-opiskelijoiden yhteisessä tlaisuudessa Pohjois-Iin
koululla.
– Lehtijutut Rantapohja 23.9. ja Kaleva 29.9.2014
– Paikalla kyläyhdistyksestä Aune, Raimo ja Anita.
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149. LAAVUN PUULIITERI TÄYTETTY JA KORJATTU WC-TILAT JA
UUSITTU RÄYSTÄSKOURU
- Jouni Mähönen, Tarmo Mähönen ja Raimo Välikangas ovat tehneet puut liiteriin
16.9.2014 ja 24.9.2014 korjanneet wc:n ja puhdistaneet sen ja laittaneet uudet
räystäskourut puuliiteri/wc-rakennukseen
-Jätehuolto Paakkolan Veli ja Riitta ovat lahjoittaneet jäteastian laavulle ja Jouni
kiinnitti sen tukevasti kiinni laavun seinään. KYLÄYHDISTYS KIITTÄÄ
SAAMASTAMME LAHJOITUKSESTA!!!
150. ELYN VIERAILU LAMMASLAIDUN/LUONTOPOLKUALUEELLA
- Luonnonsuojeluyksikön ylitarkastaja Jorma Pessa ELY:stä vieraili keskiviikkona
1.10.2014 klo 13.00 alkaen Hiastinhaaran lammaslaidun- ja luontopolkualueella.
Kyläyhdistyksestämme olivat paikalla Tiina Joensuu, Aune Olkoniemi, Auvo
Anisimaa, Tarmo Mähönen, Jouni Mähönen, Raimo Välikangas, Juhani Miettunen,
Jarmo Tuominen ja Anita Sievänen
-Saimme tietoa siitä, mitä raivaustöitä voimme Natura 2000/Hiastinhaaran
lammaslaidunalueella tehdä maiseman avartamiseksi sekä eläinten että ihmisten
kulkemisen helpottamiseksi.
- Keskustelimme myös Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin kunnostushankkeesta
ja uusi lintutorni tullaan siirtämään kunnostuksen yhteydessä lähemmäksi
Kantolanlahtea Patakarin nokalle maanomistajien rajoja seuraten Pohjois-Iin
jakokunnan maalle.
- Anita tekee muistion katselmuksesta ja pyytää ELY:n luonnonsuojeluyksiköltä
erillisen toimenpideluvan niistä muista kunnostustoimenpiteistä, joita ei ole
mainittu Hiastinhaaran lammaslaitumen hankesuunnitelmassa
( =Navettaranta/uimaranta ja Hiastinhaaran ranta-alue/jokivarsi)
– Järjestetään SIISTIMISTALKOOT LAITUMELLA MARRASKUUSSA
säätilanteen niin salliessa, ilmoitus Pohjois-Iin Sanomiin 3/2014.
151. TESS Towards European Societal Sustainability -TERVEISET OULUN
AMMATTIKORKEAKOULUSTA/Outi Virkkulan sposti 10.9.2014

- Tässä vaiheessa kiitämme yhteistyöstänne ja osallistumisesta
kartoitustyöhömme, jossa kävimme läpi lähemmäs 100 Suomessa toimivaa
yhteisöaloitetta ruoka-, jäte-, liikkuminen- ja energia-alalta. Näistä osa oli jo
hyvin verkostoinut ja osa toimi paikallisesti. Tavoitteita löytyi myös
monenlaisia, ja ne sisälsivät niin ympäristö- ja sosiaalisia painotuksia, mutta
erityisesti yhteisöllisen ulottuvuuden
- Tutkimushanke on vasta aluillaan, ja Suomesta tarkempaan analyysiin
valikoitui 32 aloitetta, joille lähetämme tämän kiitoskirjeen ja jotka olivat
kiinnostuneita yhteistyöstä. Toivon mukaan voimme olla myös jatkossa
yhteydessä. TESS tarjoaa yhteisöaloitteilleen www-sivuston, mitä kautta voi
seurata muiden maiden yhteisötoimintaa tai viestiä omista saavutuksistaan.
Alusta on vasta luonnosvaiheessa, mutta jotain, ehkä tuttuakin tietoa sieltä jo
löytyy: www.sustainable-communities.eu.
– Sivuilta löytyy siis HINKU-village, Northern II !!!!!!!
– Energia-asioissa jatketaan yhteistyötä OAMK:n kanssa
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152. KYLÄHYVINVOINTI-SEMINAARI tiistaina 21.10.2014 klo 09.00 – 15.30
KUNNASPIRTILLÄ ONTTOLASSA Pohjois-Karjalassa
– Mitä on yhteisöllinen hyvinvointi, mitä on kylähyvinvointi ja mistä paloista se
koostuu ja miten sitä voidaan edistää yhteistyön kautta - ovat aiheita, joita
pohditaan johdantopuheenvuorojen jälkeen kyläyhdistysten, maakunnallisten
yhdistysten, leader-toimijoiden ja muiden järjestöjen kanssa. Tilaisuuden
järjestäjänä toimii Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Anita osallistuu seminaariin.
153. ALOITE LASTEN SALIVUORO KOULULLE sposti 16.9.2014
- Olemme reilu puoli vuotta sitten muuttaneet Alarannalta Pohjois-Iihin. Alarannalla
kävimme kerran viikossa koulun salissa lasten kanssa leikkimässä. Mietimme, olisiko
mahdollista myös Pohjois-Iissä vaikka kyläyhdistyksen puitteissa varata salivuoro,
jolloin kylän alle kouluikäiset lapset pääsisivät saliin liikkumaan ja leikkimään.
Olemme mieheni kanssa liikunnanopettajia, joten voisimme vaikka järjestää jotain
pientä ohjattua toimintaa vuorolle. Samalla pääsisimme ehkä itse tutustumaan muihin
kyläläisiin :) Terv. Anniina Mustonen
- Kiitos Anniinalle, mutta tämän pöytäkirjan kirjoittamisen aikaan olemme saaneet

ikävän tiedon, että Pohjois-Iin koulun liikunta/juhlasalirakennus laitetaan
käyttökieltoon sisäilmaongelmien takia, joten emme voi näin ollen pitää siellä
jumppia emmekä ehdotettua leikkivuoroa alle kouluikäisille lapsille.
154. MUUT ASIAT
– Yllätetään yhteiskunta Iissä- maanantaina 13.10.2014 klo 14-18, Anita ja Jouni
menossa, paikka Valtarin koulun monitoimisali – Aihe: Nuorten työllisyyden
edistäminen Iissä.
– Uudet suunnistuksen opetuskartat Pohjois-Iin koululle, koska nykyiset ovat
huonokuntoiset ja kartta-alue on liian laajalta alueelta eikä piha-alueelta. Asia
käsitellään uudelleen seuraavassa kokouksessa ja otetaan yhteys IiSuun ja
karttamestari Reijo Viinamäkeen.
– Anita, Aune, Auvo ja Tiina toivat terveiset Sydänmaankylän kyläpäiviltä, jotka
kyläyhdistys järjesti onnistuneesti ja saivat kootuksi monipuolisen ohjelman niin
lauantaiksi kuin sunnuntaipäivällekin.
– Tarvitsemme uuden Pohjois-Iin kyläesitteen, painatustarjoukset otamme keväällä
2015 ja samalla hankimme myös Roll Up- kannettavan kuvatelineen kylästämme.
– Markku ja Jukka vievät risteysalueiden kukkalaatikot Kallion kotipuutarhalle.
– Valokuvakilpailun kuvat meijanpii@gmail.com- Jukka ilmoittanut kuvien
lähettäjille, että kilpailu on peruttu vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Aiemmin
suunniteltu tunnistuskuvakilpailu Pohjois-Iin Sanomissa siirretään keväälle 2015.
Myös uutta kaikille avointa valokuvakilpailua voidaan harkita ensi vuodelle.
– Kylät kutustaan mukaan arjen turvallisuustyöhön – Maaseudulla on opittu
elämään riskien kanssa ja tiedetään mm. poliisin tai muiden viranomaisten
saapuvan hitaasti paikalle. Tällöin nimenomaan omatoiminen varautuminen ja
esim. alkusammutus- ja ensiaputaidot korostuvat. Toisaalta naapureiden
tunteminen ja yhteisöllisyys lisäävät sosiaalista kontrollia ja on perinteisesti nähty
maaseudun turvallisuutta parantavana voimavarana.
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Turvallisuuskävelyt (Kartoitetaan paikat, jotka ovat turvattomia tai tiedetään
vaarallisiksi ja mitä niiden turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi
voidaan tehdä yhdessä asukkaiden ja viranomaisten kanssa)
AsukaslähtöinenTurvallisuussuunnitelma ( Kyläläisten laatima kirjallinen
dokumentti siitä, mitkä asiat uhkaavat kylän turvallisuutta, mitä
häiriötilanteessa tehdään ja kuka tekee mitäkin)
Seuraamme myös Jokilaaksojen pelastuslaitoksen aloittamaa kyläpartiotoimintaa,
jossa pelastuslaitos selvittää onko sen toimialueen kyläyhteisöillä mahdollisuuksia ja
intoa ryhtyä yhteistyöhön omatoimisen varautumisen järjestämiseksi kylillä –
tunnistamaan riskit, ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja toimimaan
normaaliolojen häiriötilanteessa.
– Pudasjärvi vuoden 2014 Kylämyönteisin kunta – onnittelumme!
– Anita osallistunut Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kokoukseen
10.9.2014 klo 16.00 -18.00
– Anita ottanut yhteyden ELY:n aluevastaava Leo Ojaan, jotta jalankulku- ja
pyöräilyväylältä väliltä Hiivalantie-Karhunsaarentien poistetaan puut ja puiden
oksat, jotka ovat turvallisuusriski väylällä kulkijoille.
155.

SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 12.11.2014 klo 17.30
Kylätuvalla
156.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Anita Sievänen, puheenjohtaja/sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu _____/_____.2014

Auvo Anisimaa

Aune Olkoniemi

