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PAIKKA: Kylätupa
AIKA: Maanantaina 18.4.2016 klo 17.00
Paikalla: Anita Sievänen phj/siht. Markku Veijola, Auvo Anisimaa, Aune Olkoniemi ja 
Mika Mähönen

Pöytäkirjantarkastajat:
Auvo Anisimaa ja Aune Olkoniemi

51. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen.

52. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

53. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  3/2016
Hyväksyttiin pöytäkirja 3/2016.

54. TALOUS
- Saldo: 6152.53€/13.4.2016
- Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 710.00€  -uusi jäsen Päivi 
Kankaala, Finninkari
- Maksetut: 35.00€ kirjekuoret+valmiiksimaksetut postimerkit, 50.00€ 
Tornien taisto osallistumismaksu Birdlife Suomi, 25.00€ PRH 
yhdistysrekisteriote, 103.82€ talkoovakuutus Pohjola-Vakuutus Oy, 52.03€ 
Anitan matkalasku Iin turvallinen kyläkoulutus 9.4 Luola-aavan kylätalo, 
Kuivaniemi-osallistujat Aune Olkoniemi, Tarja Anisimaa ja Anita Sievänen
- Jorma Kaupille ostetaan muistitikku vanhojen kuvien tallentamista varten.
- Päätös maksettavasta: Hallitus päätti maksaa Jouni Mähösen 
polttoainelaskukuitin 62.96€ mukaisesti.
(22.3. Jouni vei pitkospuut luontopolkualueelle ja polttopuut laavulle +  
4.4.kestopuiden siirto työmiehille + 5.4. rakennusmateriaalin siirto 
työmiehille)
- Avustushakemus Museovirastolle kyläkirjan taittotyöstä 1215.20 euroa 
lähetetty postitse 12.4.2016
- Maaseutuvirastolta saadaan vielä Ympäristökorvausta kesäkuun loppuun 
mennessä 512.16€
- Markku Veijola maksaa puista kyläyhdistykselle 250.00€

55. KEVÄTKOKOUS 27.4.2016 klo 18.00, kahvitus klo 17.30 alkaen
- Käytiin läpi käytönnönjärjestelyt
- Vanhat valokuvat on tallennettu muistitikulle ja Ilkka Teppo tulee paikalle
- Rantapohjaan ilmoitus 21.4.2016- Leena hoitaa
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56. HIASTINHAARAN LINTUTORNIN JA LUONTOPOLUN 

RAKENTAMIS- JA KUNNOSTAMISHANKE
- Auvo Anisimaa kertoi hankkeen nykytilanteen: ensimmäinen osio on saatu 
valmiiksi ja jatketaan 1.8.2016 alkaen uudistamalla mm. pitkospuureitit ja 
rakentamalla sillat. 
- ”Harjakaiset 14.4.2016 klo 13 laavulla”-paikalle kutsuttiin suunnittelija Pauli
Häyrynen, Pohjois-Iin jakokunnan edustaja Risto Tolonen ja Iin kunnasta 
kunnanjohtaja Ari Alatossava, Markku Vitikka, ympäristönhoitaja Anne
Suihkonen sekä Tarmo Mähönen, Jouni Mähönen, työmiehet Markku ja Juha 
ja kyläyhdistyksen hallitus.
- Kohdeopasteet ja alueopastus suunnitellaan ja tilataan kevään aikana

  - Tarmo Mähöseltä pyydetään tarjous kahdesta kulkuportista alueelle jo 
olemassaolevien porttien mukaisesti.
- Luontotaulut ja niiden paikat katsotaan heti lumien sulettua PPLY:n 
edustajien kanssa
- Tornien taisto uudella lintutornilla 7.5.2016 – kyläyhdistyksen joukkueessa 
Jukka Sassi, Pauli Jussila, Jouko Tuominen, Esa Turpeinen ja Ilkka 
Kärkkäinen. Kyläyhdistys maksoi joukkueen osallistumismaksun.
- Kalevan toimittaja Pekka Rahko ja valokuvaaja kävivät tutustumassa uuteen 
lintutorniin 12.4. ja tekivät jutun Kalevaan, julkaistiin 13.4.2016.

57. HIASTINHAARAN LAMMASLAIDUN
- Muutosesitys Ympäristösopimukseen on hyväksytty, mutta virallista paperia 
ei ole vielä saatu ELY:ltä
- Tuettava pinta-ala oli ennen 5.69 ha ja uudessa sopimuksessa tukiala 
pienentyi 4.92 ha- sähköaitaa 1.alue 0.77 ha/450 m ja 2.alue 0.03 ha/60 m
- Emilian ja Samulin lampaita tuodaan alueelle 15 ja tavoitteena on, että niille 
riittää ravintoa laitumella. Jos ravinto vähenee liikaa loppukesää kohden- 
lisärehua kaukalosta tai lopetetaan laidunnus tarvittaessa
- 1. alue vain sähköistetään ja ostetaan sinne yksi sähköpaimen 
aurinkokennolla, 2.alue hoidetaan kitkemällä pois mahdolliset haittakasvit. 
- Anita kysyy toimittajilta tarjoukset: Akkupaimen aurinkokennolla 1 kpl, 160 
kpl muovitolppia piikillä ja kahdella eristimellä ja eristinnauhaa. Muovitolpat 
laitetaan 3 metrin välein ja syksyllä kerätään 1. alueen aitaustarvikkeet pois 
varastoon.
- Ahti Pietilän (= kunnan maaseutuviranomainen) kanssa Anitalla on 
tapaaminen 27.4.2016 klo 9.00 tukihakemuspapereita varten.

58. HIASTINHAARAN LOPPUOSAN/MERIPÄÄN RUOPPAUS noin 200- 
300 METRIÄ+ UUDET MERIMERKIT
- Ruopattava ala 2000-3000m3, johon menee 1 viikon työ 1 kaivinkone + 2 
kuorma-autoa
- Yrjö Tuominen tekee ruoppaussuunnitelman ja kustannuslaskelman
- Tarvitaan mm. Aluehallintoviraston ja ELY:n lupa
- Rahoituksesta neuvotellaan mm. Pohjois-Iin jakokunnan kanssa
- Toimenpideajankohta talvi 2017-2018
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59. LIIKUNNAN KOHDEAVUSTUKSET

- Kyläyhdistyksemme on hakenut edellisen kerran liikunnan kohdeavustusta 
lokakuussa 2015 niin syksyn 2015 kuin kevään 2016 naisten ja miesten 
jumpille ja saimme 175.00 euron avustuksen.
- Liikunnan kohdeavustuksia voi hakea jatkuvana, niin kauan kuin 
avustusmäärärahoja on jäjellä
- Haemme syksyllä uudelleen liikunnan kohdeavustuksen Ii-Instituutilta.

60. JUHLATYÖRYHMÄ
- Juhlatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 22.3.2016
- Alustava ohjelma on saatu valmiiksi, kokonaisbudjetti ei ole vielä selvillä.

Tervetuloa Suomi 100 -ohjelmaan!

 Valtioneuvoston kanslia on 13.4.2016 liittänyt hakijan ”Pohjois-Iin kyläyhdistys ry”
hankkeen "Suomi100, jossa koulut ja kylät eläviä vain yhdessä" Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden

2017 ohjelmaan.

 Valtioneuvoston kanslian ratkaisu perustuu hakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan, joka arvioinnin mukaan täyttää
Suomi 100 -hankehallituksen asettamat perusedellytykset Suomi 100 -ohjelmalle. Valtioneuvoston kanslia edellyttää

hakemuksessa esitetyn suunnitelman toteutumista.

 Suomi 100 -ohjelmaan liitetty hanke saa käyttöönsä Suomi 100 -tunnuksen ja on osa yleistä Suomi 100 -viestintää.
Hakija on hakemuksen lähettäessään hyväksynyt Suomi 100 -sopimusehdot (sopimus löytyy

osoitteesta suomifinland100.fi), joita tulee noudattaa koko hankkeen ajan.
Kiitos, että olet mukana rakentamassa Suomi 100 -ohjelmaa!

Yhteistyöterveisin
Suomi 100 -hanke, 

Valtioneuvoston kanslia, puh. 0295 16001   suomi100@vnk.fi          

- Suomi 100 -ohjelmaan hyväksytyt ja rahoituskriteerit täyttävät hankkeet 
voivat hakea Suomi 100 -avustusta maakunnan alueella toteutuvaan 
juhlavuoden ohjelmaan ajalla 21.3.–16.5.2016. Pohjois-Pohjanmaan liiton 
avustus 91 000 euroa ja Oulun kaupungin jakama avustus on 90 000 euroa. 
Nyt avautuvassa haussa jaetaan enintään puolet avustuksen kokonaismäärästä. 
Toinen haku toteutetaan 2016 vuoden lopussa. Haemme avustusta 
loppuvuodesta, kun lopullinen budjetti ja mahdollinen kohde avustukselle
selviää.
- Anita osallistui Suomi 100-juhlavuoden aluetilaisuuteen Oulun, Iin, 
Kempeleen ja Hailuodon toimijoille ja asukkaille Oulussa 30.3.2016 klo 18-
20, mukana myös Tarja Rahkola ja Merja Brinon KulttuuriKauppilasta
- Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistys on myöntänyt 1000.00 euron 
avustuksen yhteiseen 7.5.2017 pidettävään koulun 120-vuotijuhlaan ja 
kyläyhdistyksen 30-vuotisjuhlaan.
- Kotikuusi 1967 - yksi tarina Pohjois-Iistä löytyy nyt nettisivulta: 
http://kotikuusi.enoprogramme.org/tarinoita-ja-kokemuksia

http://suomifinland100.fi/
mailto:suomi100@vnk.fi
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61. POHJOIS-IIN KYLÄKIRJA

- Kuvia tallennettu nyt 144 kpl, josta puuttu vielä viimeisen keräyspäivän 
kuvat + Pirin Ritvan jo vuonna 2013 taltioimat kuvat. Kuvia kerätään vielä 
kesäkuun loppuun asti.
- Käytiin läpi paikallisia yrityksiä, joilta voisimme hakea tukirahaa 
kyläkirjaamme varten.

62. AVOIMET KYLÄT 11.6.2016 klo 12.00-15.00
- Opetetaan nuorempia pohjosiiläisiä miehiä pelaamaan Kuningaspalloa, 
jolloin perinne siirtyy eteenpäin
- Juntusen Reijo, Tiiron Miikka ym. kylän ”nuoria miehiä” mukaan- 15 olisi 
tarpeellinen määrä
- Halon Pate ja Huovisen Pertti voivat olla kuninkaita ja opettaa muita
- Juhlateltta ja 8 kasattavaa pöytää ja 8 tuolia/pöytä /Oulun Seudun 
Leader ry/Teemahanke:

Oulun Seudun Leader ry:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 
21.4.2016 myöntää yhdistyksellemme tukea Yhdistysten 
pieninvestoinnit 1- teemahankkeen alahankkeen toteuttamiseen. Tuki 
myönnetään haettujen kokonaiskustannusten mukaan ( 3582.44€, josta 
tuen osuus on 2149.46€ ja oman rahan osuus 1432.98€ )

 Teemahanke etenee seuraavasti:
 1.      Tapaaminen sekä tuensiirtosopimuksen allekirjoittaminen. 

Tapaamisessa käydään läpi hankkeen toteuttaminen.
2.      Oulun Seudun Leader antaa erillisen aloitusluvan hankkeen 
toteuttamiseen jokaiselle alahankkeen hakijalle henkilökohtaisesti.
3.      Hankkeen toteutus sopimuksen mukaan.
4.      Maksuasiakirjojen koonti ja palautus Oulun Seudun Leaderiin 
sopimuksen mukaan sekä hakijan loppuraportti.
5.      Maksatus.

 Muistattehan, että ennen aloituslupaa tehdyt hankinnat eivät ole 
tukikelpoisia! Sitovat tarjoukset tai ennen aloituslupaa päivätyt 
laskut ovat myös hankinnan tekemistä! 
Olemme yhteydessä tapaamisen tiimoilta mahdollisimman pian.

- Iin kunnalta on mahdollisuus hakea ns. puskurilainaa hankettamme varten, 
mutta katsotaan nyt ensin, milloin saadaan lopullinen päätös ja ehtiikö 
hankinta esim.Avoimet Kylät tapahtumaan 11.6.2016.

63. NETTISIVUT UUDISTUVAT
-Kaupin Jorma on aloittanut nettisivujemme ulkoasun uudistamisen.

64. KYLÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA
- Alustavaan käsittelyyn syyskokoukseen 2016
- Anita ja Aune toivat terveiset Iin kylien turvallisuuspäivästä 9.4. ja 
Rantapohja julkaisi jutun päivästä 12.4. Turvallisuuspäivä oli onnistunut 
kokonaisuus ja kiitos vielä kerran SPEK:n Aikku Eskeliselle!
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65. MUUT ASIAT

- Ojakylälle ollaan perustamassa uudelleen kyläyhdistystä, aikaisempi 
lakkautettiin ja sulautettiin vanhempainyhdistykseen. Perustava kokous 
pidetään 19.4.2016.
- Biotaloutta Oulun Seudun kylille-infotilaisuus 7.4. klo 9.00 OAMK, Oulu – 
Anita osallistui
- Anita Syötteellä 15.-16.4.2016 Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kokouksessa, 
jossa suunnitellaan yhdistyksen tulevaisuuden suuntaviivoja, uudistetaan 
sääntöjä ja pidetään hallituksen kokous 
- POPLin koulutus yhdistysten viestinnästä 28.4.2016 klo 17.30-20.30 
Kirjaston auditorio- Anita osallistuu.
- Nelostie sai rahoituksen- Keskikaiteellisia ohituskaistoja Pohjois-Iistä Simon
Maksniemeen

66. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään tiistaina 17.5.2016 klo 17.00 Kylätuvalla.

67. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo 19.15.

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ___/___.2016

Auvo Anisimaa Aune Olkoniemi


