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PAIKKA: Kylätupa
AIKA: keskiviikko 16.9.2015 klo 17.30
Paikalla: Anita Sievänen, Markku Veijola, Anu Käyrä, Jukka Sassi ja Aune Olkoniemi  

Pöytäkirjantarkastajat: Jukka Sassi ja Markku Veijola
 

111. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Anita avasi hallituksen kokouksen.

112. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

113. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  6/2015
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

114. TALOUS
- Saldo: 1827.65€/7.9.2015
- Jäsen/kannatusmaksut: yht. 1076.06€/7.9.2015 ( Kiitos Konintien kukista, 
Tervonen Anneli)- vuodelle 2015 budjetoitu 1200.00€
- Maksetut: Rantapohja 64.98€ ilmoitus Syksyn Sävel, PPKylät ry 50.00€ 
jäsenmaksu 2015, Anita Sievänen: tstotarvikkeet 54.00€ ja Syksyn Sävel-
kahvituskulut+kukat esiintyjille 35.74€, Jouni Mähönen polttoaineet 
sopimuksen mukaan 74.56€
- Tulot: Syksyn Sävel-kahvitus 50.60€

115. HIASTINHAARAN LUONTOPOLUN JA LINTUTORNIN KUNNOSTAMIS- 
JA RAKENTAMISHANKE
- 20.8. tehtiin katselmus, mukana Pauli Häyrynen, Raimo Välikangas, Juhani 
Miettunen, Auvo ja Tarja Anisima ja Anita Sievänen. Samassa yhteydessä 
löydettiin laatikollinen haulikonpanoksia Hiastinhaaran uimarannan pöydältä, 
josta tehtiin ilmoitus Iin Metsästysyhdistyksen Juha Miilumäelle, joka 
toimitti ne eteenpäin Haukiputaan poliisilaitokselle.
- 1.9. tehtiin myös katselmus, mukana Markku Vitikka, Pauli Häyrynen, Anita 
Sievänen
- Rahoitushakemus (hallinnoija Iin kunta) jätetään Oulun Seudun Leaderiin ja 
Hyrrään eli maaseudun tukien sähköiseen hakujärjestelmään syyskuun 2015 
loppuun mennessä. Leaderin hallitus kokoontuu seuraavan kerran 15.10.2015.

116. HIASTINHAARAN LAMMASLAIDUN
- Käytiin läpi kesän kuulumiset lammaslaidunalueelta, viimeiset lampaat 
siirrettiin pois viikonvaihteessa 29.-30.8.2015. 
- Odotellaan haettua Ympäristösopimusta vuosille 2015-2020
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- Kartta sorsanpyynnin rauhoitusalueista mm. lammaslaidun löytyy 
www.iinmetsastysyhdistys.fi

117. IIN METSÄNHOITOYHDISTYS RY-HAKETUSRAHAT
-  Rahat saadaan joko tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alkupuolella

118. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
- Pidetään torstaina 19.11.2015 klo 18.00 Pohjois-Iin koululla, mahdollinen 
”vierailija”päätetään seuraavassa kokouksessa.
- Pohjois-Iin Sanomat 4/2015 – ilmestyy viikolla 44 ( mm. syyskokouskutsu,
Joulurauhan julistus, energiakooste pohjoisiiläisten eri lämmitysmuotojen 
kokemuksista ja aurinkosähkö/keräinsysteemeistä)

119. HINKU-KYLÄ POHJOIS-II – Energiaomavaraisuuden lisääminen 
Pohjois-Iissä
- Terveiset TESS-hankkeesta ja Johanna Pihlajamaalta:
Ensi viikon kokouksessa voisi TESSin osalta mainita ainakin, että aineisto on 
kerätty ja alustavia tuloksia on odotettavissa syksyn aikana. Varsinainen 
hiililaskenta on saksalaisen partnerimme vastuulla ja heille juuri pari viikkoa 
sitten laitoin tarkistetut tiedot kaikkien haastattelujemme pohjalta, joten 
eiköhän sieltäkin vähitellen ala tuloksia kuulumaan J 
- OAMK:n opiskelijoiden tekemät suunnitelmat energiaomavaraisuuden 
lisäämiseksi Markkuussa ( Markkuun kyläyhdistys ry) on saatu käyttöön 
omien suunnitelmiemme pohjaksi. 

120. KYLÄESITE 
- On saatu Erwekolta Superfast-tarjous- kun tilaamme esitteemme 30.9.2015 
mennessä, saamme jopa 50% alennuksen!
- Anita on tarkistanut ja saamme 1000 kpl nelivärisiä, haitarimallisia, 6- 
sivuisia esitteitä hintaan 180.00€ sis.alv, kun valmis aineisto on heillä 30.9. 
mennessä. Huom. alkuvuodesta saamamme tarjous oli noin 500.00€ sis.alv.
- Leena ja Anu tekevät aineiston valmiiksi.

121. IIN KYLIEN SUUNNITELMA 2015-2020
- Vastausaikaa on pidennetty 7.9. asti, jonka jälkeen Räinän Riitta tekee 
alustavan yhteenvedon saaduista kyläsuunnitelmista Iin kylien 
suunnitelmaksi 2015- 2020.
- Seuraavassa kylien neuvottelukunnan kokouksessa jatketaan yhteisesti 
suunnitelman työstämistä lopulliseen muotoonsa ja päätetään luovutuksesta Iin
kunnanvaltuustolle.

122. VUOKRASOPIMUS/IIN SOSIALIDEMOKRAATIT RY:n kanssa tehty
- Naisten ja miesten jumppa Iin työväentalolla maanantaisin klo 18.30- 20.30 
ajalle 7.9.-14.12.2015 yht. 150.00€ ja 11.1.2016-30.5.2016 yht. 200.00€
- Jumppa ovat alkaeet 7.9. ja naisten jumpassa on ollut kävijöitä keskimäärin 
20 ja miesten alle 10.
- Kysytään Ii-Instituutin avustusta mm. vuokrakuluihin, koska emme voi pitää 
ko. jumppia omalla koululla sisäilmaongelmien takia.
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123. MUUT ASIAT

- Kiitokset risteysaluiden kukkalaatikoiden hoitajille- Aunelle, Anulle ja 
Jukalle. Kukat ovat olleet loistokunnossa ja saaneet kiitosta!
- Syystalkoot laidunalueella ja polttopuiden tekotalkoot pidetään tarvittaessa.
- LOKAALI -valtakunnalliset kyläpäivät Raahessa 4.-6.9.2015 onnistuivat 
hyvin ja seuraavat pidetään 10.-11.9.2016 Päijät-Hämeessä Heinolassa.
- Kyläsuunnitelman 2014-2019 toteutumista seurataan
- Suomenmaan juttu 5.8.2015 ”Yhteisöllisyys on kylien turva”- Aunen ja 
Anitan lehtihaastattelu tiedoksi 
- Maailman suurimmat talkoot 14.-20.92015 nuorten hyväksi, järjestäjinä 
Suomen 54 Leader-ryhmää
- Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen siirrettävät 
nopeusnäyttötaulut ovat kiertäneet jo lähes sadassa kohteessa. 
Nopeusnäyttötaulut hankittiin vuosi sitten ja niiden tarkoituksena on antaa 
palautetta autoilijoille heidän ajonopeuksistaan. Näytöt ovat kiertäneet 
lukukausien aikana pääosin alakoulujen läheisyydessä muistuttamassa 
autoilijoita ajonopeuksien hillinnästä. 

 Viikolla 33-34 Viikolla 33-34  ne olivat myös Pohjois-Iin koulun lähellä ajonopeuksia  ne olivat myös Pohjois-Iin koulun lähellä ajonopeuksia 
mittaamassa.mittaamassa.
Kiertäviä tauluja on neljä kappaletta ja ne ovat noin viikon kussakin kohteessa.
Mittauskohteet valitaan Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY- 
keskuksen ja poliisn yhteistyössä.Tauluja kierrätetään Oulun seudulla 
kaksivuotisena projektina ja näyttöjen keräämistä tiedoista tehdään vuosittain 
seurantaraportti.
- Anita kävi jakamassa Pohjois-Iin koulun1-luokkalaisille kyläyhdistyksen 
heijastimet viikon 34 alussa.
- Anita osallistuu ALPAKKA-leirille 22.-23.9.2015 Edenissä Oulussa. Leirin 
tavoitteen on saada kuva pohjoisen suuralueen maaseudun kehittämisen tilasta,
valottaa verkostosuhteita ja kehittää toiminnan mittareita. Leirejä on pidetty 
Kuopiossa, Kuortaneella, Fiskarsissa ja nyt Oulussa ja tilaajana on toiminut 
Maa- ja metsätalousministeriö.

124. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous on torstaina 22.10.2015 klo 17.00 Huom!

125. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri

Jukka Sassi Markku Veijola
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


