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Aika: Maanantai 17.10.2016 klo 17.00-19.15
Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu
Läsnä: Anita Sievänen phj.,Leena Tiiro siht.,Markku Veijola, Anu Käyrä,  Auvo
Anisimaa, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi 
Pöytäkirjan tarkastajat:
Anu Käyrä, Auvo Anisimaa

146. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

147. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

148. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 8/2016
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

149. TALOUS
 Saldo: 5582.00/15.10.2016
 Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 1032.00€
 12.10.2016 Palvelumaksun palautus tilille 6.00€
 Maksetut: Talkooporukan tarjoilut 29.95€, Emilia ja Samuli Hiltunen 234.00€, 8.47€ 

hallituksen kokouskahveet, 5.00€ kahveet ja teet kokouksia varten
 Haettu Ii-Instituutilta Liikunnan kohdeavustusta 200.00€ Työväentalon vuokraan ( syys 

2016 ja kevät 2017 yht. 400.00€).
 Päätettiin ostaa suunnistuskarttoja Pohjois-Iin koululle 30 kpl yht. 240.00€. Anne Kova

ja Jouni Rajanen ovat yhteyshenkilöt koulun puolelta ja määrittävät alueen rajat 
karttatulosteelle.

 Verohallinnon uutiskirje yhdistyksille 11.10.2016 tiedoksi
 Korotuksia vuoden 2016 tukien ennakkomaksuihin: Mavi maksaa ennakoitua suurempia 

osuuksia vuoden 2016 viljelijätuista loka– marraskuussa. Luonnonhaittakorvauksen, 
luonnonmukaisen kasvintuotannon ja ympäristökorvauksen ympäristösitoumuksen 
ennakkomaksuja maksetaan 85 % korvausten määrästä aiemmin ilmoitetun 75 %:n sijaan. 
Korvausten ennakkomaksut voivat olla poikkeuksellisesti suurempia, koska EU:n komissio 
on antanut hyväksyntänsä korotuksille.

150. SYYSKOKOUS 9.11.2016
 Käytiin läpi syyskokouksen esityslista
 Syyskokouksen puheenjohtajana voi toimia yhdistyksen puheenjohtaja, kaikki hallituksen 

erovuoroiset jäsenet ovat halukkaita jatkamaan.
 Toimintasuunnitelma 2017:

*Teemana Turvallisuus ja energia
*Pohjois-Iin kylän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2017-2018
*26.8.2017 Vaihdanta- ja jakamistalous-tapahtuma Pohjois-Iin
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koululla yhteistyössä Resurssiviisas Ii- tapahtumahankkeen, BiotalousLeaderin kanssa
ja Iin Reko-piirin kanssa. Tapahtumassa jaetaan mm. tietoa Airbnb-majoituksesta. 
*17.6.2017 Hiastinhaaran luontopolkualueen avajaiset yhteistyössä Iin kunnan kanssa.
Samana päivänä Rakastu kesäyöhön-tapahtuma koko Suomessa.
 *Avoimet Kylät-tapahtuma koko Suomessa 10.6.2017, jolloin pelataan 
Kuningaspalloa Pohjois-Iin koulun kentällä.
*Heinäkuu 2017-Syksyn Sävel pyydetty siirtämään kyläläisten toiveesta heinäkuulle> 
toteutetaan Lomasävelet Navettarannassa.
*Toukokuu 2017 – 30-vuotisjuhlat ja Tulevaisuuden Kuusen istutus koulun pihalle
*OAMK:n opiskelijat tekevät keväällä 2017 Ympäristöprojektiopistojaksolla Pohjois-
Iin biotalous/vähähiilisyyssuunnitelman, yhteyshenkilöt OAMK:sta Kaija Karhunen ja
Outi Virkkula
* Nikkaroidaan miljoona linnunpönttöä lauantaina 22.4.2017 klo 10.00- 13.00 
Pohjois-Iin koululla
*Hiastinhaaran meripään ruoppaus mahdollisesti talvella 2017-2018 jäätilanteen niin 
salliessa. Ruoppaukseen tarvitaan Aluehallintoviraston lupa 1500.00€.

 Talousarvio 2017 – jäsen/kannatusmaksujen suuruus, esitetään maksujen pitämistä ennallaan
ja esitetään jumppamaksuksi 20 €/talous/vuosi

 TESS hanke-mitä hankkeessa on saatu aikaiseksi ja tuloksia Pohjois-Iin osalta ja TrackIt-
työkalun ja Kestävyyskompassin esittely- Outi Virkkula ja Johanna Pihlajamaa OAMK 
tulevat syyskoukseen paikalle.

151. POHJOIS-IIN SANOMAT 4/2016
 Ilmestymisajankohta vk 44, jutut+taitto vk 43
  Juttulista, Anita laittaa Leenalle
 Kylän hyvinvointi- ja turvallisuuskysely asukkaille- jaetaan postilaatikoihin joko 

loppuvuodesta tai heti alkuvuodesta.
 Kotivara-oppaat (SPEK) tilataan nyt jaettavaksi sanomien mukana, hinta on 0.50 € kpl eli n.

250.00€. Anita kysyy tarjouksen. Huom! Anita tinki hinnaksi 0.40€/kpl.
 Joulurauhan julistus; toiveena koulun kanssa yhdessä.

152. LAMMASLAITUMELLA PIDETTIIN SIIVOUSTALKOOT 8.10.2016 klo 13.00-16.00
 Paikalla 9 henkilöä (Aune Olkoniemi, Markku Veijola, Pauli Häyrynen, Irina Häyrynen, 

Mika Mähönen, Jouni Mähönen, Jukka Sassi, Tarmo Mähönen ja Anita Sievänen) ja 
kertyneitä talkootyötunteja yht. 27 h ja rahallinen arvo noin 500.00€.

 Kiitos kaikille osallistujille, saimme hienoa maisematyötä taas aikaiseksi niin laidunalueella 
kuin laavullakin.

153. TESS-HANKKEEN TYÖPAJA 2.11.2016 KLO 16.00 – 20.00 KYLÄTUVALLA
 Saadaan tietoa kasvihuonepäästöistä Pohjois-Iin osalta ja tutustutaan hankkeessa 

kehitettyihin työkaluihin – Toimintakykykompanssiin ja TrackIttyökaluun. Näitä työkaluja 
voidaan hyödyntää HINKU-kylän Pohjois-Iin biotalous/vähähiilisyyssuunnitelmassa.

 Irja Ruokamo Micropoliksesta osallistuu myös työpajaan.
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154. JUHLATYÖRYHMÄ
 Muistio 5.10. tiedoksi
 Seuraava kokous 23.11., joka koskee Pohjois-Iin Sanomien juhlanumeroa, paikalla VKK-

Media Oy:stä Heimo Turunen
 Kyläkirjan kansi- Jorma Kaupilta uusia ehdotuksia
 Kyläkirjan ennakkovarausten aloitus syyskokous 9.11.2016, myyntijärjestelyistä sovitaan 

myöhemmin.

155. PVO VESIVOIMA OY SIISTINYT HIASTINHAARAN NÄKYMÄALUEEN RANNAT 
PUSIKOISTA 11.-12.10.2016

 Raivaus suoritetaan joka kolmas vuosi eli seuraavan kerran vuonna 2019.
 Kyläyhdistys kiittää PVO-Vesivoima Oy:tä ympäristöyhteistyöstä, jota on tehty Pohjois-

Iissä jo useiden vuosien ajan.

156. #EIKiu100 ETSII YHTEISTYÖKUMPPANEITA
 Kiusaamista vastaan kampanja kestää lukuvuoden 2016-2017 loppuun ja tavoitteena on 

tehdä yhdessä kaikille iiläisille lapsille turvallinen ja pysyvä iiläinen kiusaamisen vastainen 
toimintatapa.

 Kampanjan käynnistivät Iin alueen vanhemmat ry, Iin helluntaiseurakunta, Ii- Instituutti 
liikelaitos, Iin kunta, Iin nuorisovaltuusto, Iin seurakunta, MLL Iin paikallisyhdistys ry.

 Päätettiin tukea kampanjaa rahallisesti 50 € (keräysaika 2.8.2016-31.12.2017)

157. IIJOEN OTVA-HANKE
 Iijokeen liittyvä pro gradu työ on tekeillä, tekijänä Tapio Kumpula Helsingin Yliopistosta
 Tapion sposti 10.10.: ”Olen Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian 

oppiaineeseen tekemässä gradua Iijoesta ja vesistövisiosta. Minua kiinnostaa jokilaakson 
asukkaiden näkemykset ja merkitykset Iijoesta, sen arvoista ja sen maisemasta. Osana tätä 
haastattelen paikallisia asukkaita ja selvitän heidän näkemyksiään joesta. Etsin siis 
haastateltavia Iijoen alueelta, ja minulle suositeltiin ottamaan yhteyttä kyläyhdistyksiin. 
Olisiko siis mahdollista tulla kuuntelemaan teidän tarinoita joesta? Minua kiinnostaisi 
hirveästi tehdä retkiä joen varteen haasteltaville merkityksellisille paikoille, tai haastatella 
muutamaakin ihmistä yhdessä heidän suhteestaan jokeen. Teen kenttätöitä noin puoli vuotta 
jaksoittain Iijoella, ja olen ensimmäisen kerran tulossa Pohjois-Pohjanmaalle tämän viikon 
puolivälistä alkaen.”

 Tapio on tulossa Pohjois-Iihin tiistaina 18.10.klo 09.00. Vierailemme Hiastinhaaralla ja 
sovimme jatkotoimenpiteistä.

 Iijoen arvoja ja kehittämiskohteita kartoitetaan laajalla kansalaiskyselyllä nyt lokakuussa. 
Kysely on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton Otva-hankkeen vesistövisiotyötä. Kyselyn tulokset
raportoidaan Otva-hankkeen sivuilla joulukuussa 2016.Kyselyyn voi vastata lokakuun 
loppuun saakka osoitteessa https://maptionnaire.com/fi/1728/
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158. KYLÄTURVALLISUUSKOULUTTAJA KOULUTUS Kemissä 24.- 25.9.2016 - POHJOIS-
IIN HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

 Kurssille osallistuivat Iistä Anita Sievänen, Riitta Räinä, Paula Juopperi ja Tauno Kivelä. 
Osallistujat saivat myös AS1-kortin eli kortti on todistus suoritetusta 
alkusammutuskoulutuksesta ja se on voimassa viisi vuotta kortin päiväyksestä.

 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Aikku Eskelinen kouluttivat 24.-25.9.2016 
Kemissä meidät kylätoimijat Kyläturvallisuuden kouluttajiksi alueellamme. Koulutuksessa 
käytiin läpi Meidän turvallinen kylä-koulutuksen käytännön toteutus ja siihen liittyvä 
koulutusmateriaali.

 Pohjois-Iin kyläyhdistyksen osalta tulemme tekemään vuonna 2017 kylämme hyvinvointi- 
ja turvallisuussuunnitelman, johon liittyen teemme postilaatikkojakeluna kyselyn kylämme 
nykytilasta, asumisesta, palveluiden saatavuudesta, sosiaalisesta turvallisuudesta, 
yhteisöllisyydestä ja turvallisuudesta hätätilanteissa.

 Tulemme jakamaan myös SPEK:n Kotivara-esitteen, jossa kerrotaan kuinka sinä, perheesi ja
läheisesi pärjäisitte, jos yhteiskunnan toiminta häiriintyy.

159. KUTSU UNELMAT-LIIKKEELLE TYÖPAJAAN IISSÄ 19.10. klo 18.00 NÄTTEPORIN 
AUDITORIA

 ”Mikä on sinun liikkumisen unelmasi vuonna 2017 ja miten se voisi toteutua omassa 
kunnassasi? Työpajan tavoitteena on saada uusia ideoita, synnyttää kokeiluja ja uusia 
yhteistyömuotoja, jotka jollakin tavalla lisäävät liikettä Iissä. Samalla tutustutaan paremmin 
ja saadaan ehkä uusia kontakteja muista yhdistyksistä ja tahoista. Tilaisuuteen ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen, Tervetuloa laittamaan unelmia liikkeelle ja ideoimaan lisää liikettä 
Iihin!” Ystävällisin terveisin Terhi PoPLista
Unelmat liikkeelle -yhteyshenkilö www.unelmatliikkeelle.fi

 Työpajaan Iissä osallistuivat Aune ja Anita sekä jumpanvetäjä Eila Fäldt. Jumpparit 
huomioivat tunneilla Lisää liikettä-periaatetta mm. toistamalla 100 kertaa yhtä liikettä 
jumppatunnin aikana.

 Terveiset Seuran johtaminen koulutuksesta 10.10., paikalla Mika ja Anita

160. PALVELUPORTAAT-HANKE 2016-2017
 Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueelta Palveluportaat – hankkeeseen on valittu Pohjois-

Iin Kyläyhdistys ry, Mäntyranta-Honkalan Kyläyhdistys ry, Utajärven Kotiseutuyhdistys ry, 
Livokas ry, Nuorittan Nuorisoseura ry sekä Hannuksen Kyläyhteisö ry. Kaikkien case-
kohteiden toimijoiden kanssa on pidetty aloituspalaveri, jossa olemme pohtineet hankkeen 
tuomaa hyötyä valituille case-kohteille. Kohteista on tarkempi esittely PopLeaderin 
kotisivuilla osoittessa http://www.popleader.fi/fi/yhteiset-hankkeet/palveluportaat

 Lisäksi hankkeen etenemisestä tiedotetaan Facebook-sivuilla 
https://www.facebook.com/palveluportaat/ ja tietenkin sähköpostitse.

 Anitan terveiset Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia-valmennuksesta Rokuanhovilla 
12.-13.10.2016.

 Hankesuunnitelmissa on myös, että kiertäisimme case-kohteita Pohjois- Pohjanmaan 
Leaderin alueella sekä vierailisimme Ruotsin puolella virolaisten vieraiden ja meidän 
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toimijoiden kanssa. Virolaiset ovat tulossa viikolla 48. Ruotsissa yhdistykset ovat 
edelläkävijöitä palveluntuotannossa.

 Ilmoittakaa Elina Hietaselle sähköpostilla, mikäli olette Pohjois-Iissä kiinnostuneita 
matkasta ja mahdollinen lähtijöiden määrä. Reissua vasta suunnitellaan ja lähtijöiden määrää
kartoitetaan, tarkempaa tietoa reissun mahdollisesta toteutumisesta ja kustannuksista tulee 
myöhemmin.

161. MUUT ASIAT
 Maksuttomia lupakorttikoulutuksia Työtä luonnosta- hankkeen järjestämänä työttömille 

-Hygieniaosaamiskoulutus 23.11. ja Työturvallisuuskoulutus 30.11.
 Tutkimus Iin kunnan väestökehityksestä ja muuttoliikkeestä-Ville Kellokumpu 5-7/2016
 Kyläyhdistyksen heijastimet jako ekaluokkalaisille koulun liikenneturvallisuuspäivässä.
 Maanantain 28.11. naisten/miesten jumpat on peruttu Iin työväentalolla, koska silloin alkaa 

Iin kansalaisopiston 50 v. juhlaviikko ja heillä on kyläyhdistyksen jumppailtana klo 18.00 
alkaen opiston nuorten laulunopiskelijoiden konsertti. Asia sovittu Sievänen/Jari Ruonala.

 Kansallinen kumppanuuspäivä 19.10 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa klo 8.45-12.00. 
Tilaisuudessa seurataan etänä Helsingissä järjestettävää Kumppanuuspäivää ja keskustellaan
päivän teemasta alueellisesta näkökulmasta.

 Kotikeittiöstä myyntipöydälle BiotalousLeader-info tiistaina 18.10.2016 klo 18.00-21.00 
Museokahvila Huilinki. Anita ja Tarja Anisimaa osallistuivat.

 Anita on saanut kutsun Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelutyöpajaan Ouluun 
1.12.2016, Oulun pääkirjaston Pakkala-saliin klo 9.00-12.30. Tilaisuuden järjestää 
Sisäministeriö ja Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto.

 EA1 -koulutus ja järjestysmieskoulutus on tulossa syksyllä -Ii-Instituutti tai Kansalaisopisto 
järjestäjinä.

 14.10.klo 13.00-15.00 Anna Saksio Micropolis Oy:stä, Jenni Miettunen ja Heini Perttula 
Työtä luonnosta-hankkeesta kävivät tutustumassa Hiastinhaaran luontopolkualueen 
kunnostukseen.

162. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous pidetään 28.11. klo 17 Kylätuvalla.

163. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ___/___.2016

Anu Käyrä Auvo Anisimaa
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