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Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu 
Aika:  Perjantaina 13.7.2018 klo 19.00-20.45
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Markku Veijola, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa ja Aune 
Olkoniemi 

Pöytäkirjan tarkastajat:
Auvo Anisimaa ja Markku Veijola

91. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

93. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  5/2018
Hyväksyttiin pöytäkirja 5/2018.

94. TALOUS
- Saldo: 3556,78 € + Iin kunta laskutettu 151,67 € - tilatut kynät 139,49 €
- Kylähistoria:
- Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 450,00 €
- Jumppamaksut:  Saatu tänä vuonna 60,00 €
- Maksetut: Palvelumaksu 10,20€ ( Anita selvittää!!! ) Op Vakuutus Oy 
omaisuuden/toiminnan vakuutus 50,00 € ajalle 1.8.2018-31.7.2019,  ProAgria 
Oulu ympäristösopimussuunnitelma 200,88 €, hallituksen kokouskahveet
7,63 €, Kotisivukone/nettisivut 302,21 € ajalle 5.6.2018-4.6.2019, lomasävelet
ja hallituskokouskahveet 50,43 €
- Laskutettu: 

1. 20.3.2018 klo 13.00-14.00 lumen auraus Navettarannan parkkipaikalta
2. vahvistuspylväiden vientiä varten lintutornille, tilaaja Pasi Rajala, 1 tunti 

traktorityötä,  talkootyö/konetyö hinta 15+30 = 45 €
3. Lukkosalvat 4 kpl portteihin Stark 
4. Isot jätesäkit laavun ja P-alueen roskiksia varten ja kierreliima portteihin 18,95 € 

isot jätesäkit ja kierreliima
5. Pelastusrenkaan kelluva köysi 8 mm x 25 m  9,90 €           

yht. 151, 67 € =  laskutettu Iin kunta tekn.osasto 3.7.2018

95. NATIONAL PENIN UUSI TARJOUS KYNISTÄ
- 100 kpl yht. 139,49 € sis. alv 24 %, väri violetti, muste sininen, postituskulut 
sekä painatuksen, (aikaisempi tilaus 100 kpl oli 123,32 € sis.alv 24%, 
postituskulut sekä painatuksen)
- Päätettiin tilata 50 kpl kyniä+ 50 ilmaista eli yht. 100 kpl yht. 139, 49 € 
sis.alv 24 %
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96. PATAKARIN LAMMASLAIDUN VESILINNUSTUKSEN 

RAUHOITUSALUEEKSI 20.8.2018 ALKAEN
- Pohjois-Iin jakokunta on 3.7.2018 pidetyssä hoitokunnan kokouksessa 
päättänyt, että Patakarin lammaslaitumetta koskeva vesilintujen metsästyksen 
rauhoitusaluetta laajennetaan koskemaan myös laitumen jatkeena olevaa
”lintutorni/nokka-aluetta” alkaen 20.8.2018. Iin Metsästysyhdistys ry ja 
Pohjois-Iin Eränkävijät ry laittavat myös nettisivuilleen ilmoituksen 
vesilinnustuksen rauhoitusalueen laajennuksesta koskien Hiastinhaaran lisäski 
myös Patakarin lammaslaidunta.
- Pohjois-Iin kyläyhdistys laittaa Patakarin alueelle maastoon 
rauhoitusaluekyltit!
- 7.6. Anita vei Ympäristösopimushakemuksen Elyyn Johanna Honkaselle, 
pinta-ala nyt 2,26 ha, joka voi vielä muuttua Elyn omien mittausten 
perusteella.
- Pinta-alamuutos (hoitosuunnitelmassa 1,76 ha ) tehty myös Vipu-palveluun 
11.6. haettua ympäristösopimusta varten  maaseutuasiamies Ahti Pietilän 
kanssa Oulussa. 
- 10.-11.6. lampaat karanneet, koska vesi oli hyvin alhaalla, löytyivät laavulta, 
ja Olli sai siirrettyä ne takaisin aitaukseen.

97. HIASTINHAARAN LINTUTORNI- JA LUONTOPOLKUALUE 
- Maaseutuviraston tarkastaja Kirsti Pirinen kävi 3.7. tarkastamassa alueen 
sekä kilpailutusasiakirjat ja tositteet, paikalla olivat ympärisönhoitaja Anne 
Suihkonen Iin kunnasta ja kyläyhdistyksestä Anita Sievänen.

98. POHJOIS-IIN KOULUN LIIKUNTASALIVUOROJEN LUKUVUOSI 
2018-2019 HAKU 25.7. MENNESSÄ sähköisesti
- Käytiin läpi jakoperusteet ja käyttösäännöt
- Päätettiin hakea maanantaille vuorot seuraavasti:
klo 16-17 1-3 luokkalaiset, klo 17-18 3-6 luokkalaiset, klo 18-19 naisten 
jumppa, klo 19-20 miesten jumppa ja klo 20.30-22.00 pallopelit. 
Käyttömaksua liikuntasalin käytöstä maksetaan naisista, miehistä ja 
pallopeleistä yht. 518,00 € lukuvuosilta 2018-2019, alle 18-vuotiaiden 
ohjatuilta ryhmiltä ei peritä salin käyttömaksua. 
- Tiedoksi Iin kunnan muut tilavuokrat ja palvelut tapahtumajärjestäjille

99. MAAPALLOLIIGA  eli Sitran kehitysohjelma yhdistyksille  kehittämään uusia 
tapoja innostaa suomalaisia tekemään ympäristöystävällisempiä tekoja omassa 
arjessaan
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on jättänyt hakemuksen Maapalloliigan 
kehitysohjelmaan Early Bird-vaiheeseen 10.6. mennessä ja täydennetty 
hakemus on lähetetty 25.6.2018. Lopullinen hakemusten deadline on 3.8. 
jonka jälkeen 3.9. julkistetaan ohjelmaan hyväksytyt liigajengit, jonka jälkeen 
alkaa ideoiden testaaminen ja kehittäminen.

100. MUISTUTUS MORENIA OY:N MAA-AINES- JA 
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN 26.7. mennessä Pohjois-Iin 
Keihäskankaan alueelta
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- Päätettiin, että kyläyhdistys jättää muistutuksen koskien ao.lupaa 25.7 
mennessä.

- Muut 4-tien meluasiat -meluaita ja 60 km/h koko kylän alueelle, nyt 
Virkkula/Kantolantien risteyksestä alkaen 80 km/h. Kutsutaan kyläiset 
yhteiskokoukseen syyskuussa keskustelemaan melu- ja muista 
ympäristöasioista. Sääntöjen mukaan myös syyskokosu voidaan pitää syys-
joulukuussa hallituksen määrämänä aikana.

101. LOMASÄVELET 14.7.2018 klo 15 alkaen Navettarannassa

- Käytiin käytännönjärjestelyt läpi ja paikallaolijat
- Alueopastaulun takaa on nurmikenttä niitetty tapahtumaa varten, koska P-
aluetta käyttävät alueen vierailijat.

102. MUUT ASIAT
- 13.6. Anita vastannut spostilla kyselyyn koskien Maatalousluonnon 
monimuotoisuus-ympäristösopimuksen toimivuudesta ja ongelmista.
Kysely liittyy osana MMM:n tilaamaan maaseudun kehittämisohjelman 
vaikuttavuusarviointiin. Saadut tiedot raportoidaan Komissiolle keväällä 2019 
ja saatuja tuloksia hyödynnetään kansallisen ohjelmakauden sisällön 
suunnittelussa.
- Kalevassa juttu 10.7. kylähyvinvoinnista, toimittaja Eliisa Aikkila ja 
valokuvaaja kävivät kylätuvalla ja luontopolkualueella  9.7. klo 11.30-14.00, 
paikalla olivat Leena, Aune ja Anita.
- Kyläluuta lähti uusintakierrokselle kesän alussa!
- 14.6. Paakkola tyhjensi kylätuvalle johtavan viemärin, koska aamulla 
rakennusmiehet huomasivat, että kylätuvan vessa tulvi yli. Tarkastuksessa 
havaittiin, että viemärin kansi ulkona oli vaurioitunut ja viemäriin oli päässyt 
kiviä ym.sinne kuulumatonta tavaraa. Tästä johtuen oli vaara, että koulun 
puolellekin olisi tullut isompi vesivahinko kesän aikana.
- Illinsaareen osoittava Luontopolku viitta 4-tieltä saatiin ottaa pois Ely:n 
luvalla, mutta sitä ei saa siirtää Kantolantielle Hiastinhaaran opastekyltin alle, 
koska kaikkien kylttien on oltava yhdenmukaisia ja haettujen ohjeiden 
mukaisia.
Nyt matkailijat ajavat ohi Hiastinhaaran kyltin Kantolantiellä, koska etsivät 
sanoja luontopolku ja lintutorni. Kantolantien kyltissä on vain nimi 
Hiastinhaara ja nuoli Hiastinkujalle.

103. SEURAAVA KOKOUS
Hallituksen seuraava kokous on torstaina 2.8.2018 klo 17.30 Kylätuvalla.

104. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri
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Pöytäkirja tarkastettu _____/____ 2018

Auvo Anisimaa Markku Veijola


