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Paikka: Kylätupa 

Aika: maantai 20.5.2013 klo 17.00-20.10 

Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Tiina Joensuu, Hilkka Kynkäänniemi (saapui 17.20), Juhani 

Miettunen, Aune Olkoniemi, Markku Veijola (poistui 18.00) ja Raimo Välikangas 

 

Pöytäkirjantarkastajat: Raimo Välikangas, Markku Veijola ja Hilkka Kynkäänniemi 

 

 

65. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

66. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

67. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  4/2013 

Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin käynnissä olevat asiat. 

 

68. TALOUS 

 Tilin saldo: 839.80 € 

 Maksetut laskut: Anita Sievänen 43.83 € risteysalueiden kukkalaatikoiden  korjaus, 

Lentiiran kyläyhdistys ry:n kyläkirja 38.00 € 

 Maksetut jäsenmaksut tällä hetkellä yhteensä 520.00 €/13.5.2013 

 Varainhankintaan on loppu vuoden aikana kiinnitettävä huomiota. 

 

69. POHJOIS-IIN SANOMAT 2/2013 

Lehti on valmistunut ja jaettu postilaatikoihin. Lisäksi puheenjohtaja on lähettänyt lehden 

sähköisenä yhteistyökumppaneille. Myös Nikkarin päivätoimintaan on toimitettu muutama lehti, 

että entiset pohjoisiiläiset ja muut kiinnostuneet voivat saada lehden sieltä. 

 

70. FACEBOOK-SIVU ON AVATTU 

Yhdistyksen Facebook-sivu osoitteessa www.facebook.com/PohjoisIi on avattu. Sivua ovat 

päivittäneet Leena ja Anita ja myös Hilkka alkaa sivua päivittämään. Mm. Jenni Teppo on antanut 

kuvia sivulle. 

 

71. KYLÄKIRJAN TEKEMINEN 

 Valto Pernu säätiön hallituksen puheenjohtaja Olli Tolonen on ilmoittanut sähköpostilla 

29.4.2013, että säätiö myöntää avustusta kotiseututyöhön, mitä kyläkirjankin tekeminen on. 

Hän pyysi laittamaan  anomuksen säätiön hallitukselle, josta ilmenee hankkeen kustannukset 

ja avustuksen määrä. 

 Otamme tämän rahoitusmahdollisuuden huomioon, kun kyläkirjan kirjoittajalle Pertti 

Huoviselle haetaan kirjoituspalkkiota. 

   

72. HIASTINHAARAN KUNNOSTUSHANKE - KOKONAISRAHOITUS V. 2002–2013 

 Eemeli Kiviniemen opinnäytetyö - Hiastinhaaran kunnostus, Ii 13.4.2004 on saatu 

kyläyhdistyksen arkistoon 

 Hankkeen paperit on koottu yhteen kansioon, jos ta ne ovat helposti saatavilla. 

 Anita on lähettänyt sähköpostin ELY:n Iin aluevastaavalle Leo Ojalle 4-tien alittavien 

rumpujen puhdistuksesta kuten risujen ja roskien poistosta. 

               

 

http://www.facebook.com/PohjoisIi
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73. KOULUN PIHASUUNNITELMA 

 Leena toi nähtäville koululaisten ideoiman koulualueen pihasuunnitelman ja oppilaiden ja 

vanhempainyhdistyksen toiveita. Insira Oy:n Pauli Häyrynen on lupautunut tekemään 

suunnitelman. Pauli ja Leena sopivat suunnitelmasta koulun vararehtorin kanssa ja 

mahdolliset muutostyöt aloitetaan keväällä 2014. 

 Kunnan omistama urheilukentällä sijaitseva "ajanottotorni" on luvattu kyläyhdistyksen 

välinevarastoksi ja ovat luvanneet sen siirtää haluttuun paikkaan. Päätettiin, ettei sitä oteta, 

vaan areenan vieressä sijaitseva unohdettu välinelaatikko kunnostetaan, siihen laitetaan 

lukko ja välineet säilytetään siinä. Kunnostajaksi pyydetään Siuruan Jussia, Raimo ja Juhani 

korottavat pohjaa. 

 

74. YHTEISKERÄYS YLIMÄÄRÄISILLE VAATTEILLE      

 ajankohta: lauantai 25.5.2013 klo 12.00 - 14.00 

 hallituksen jäsenet paikalle klo 11 järjestelemään tilaa 

 hankitaan mustia muovisäkkejä vaatteita varten 

 tilaisuudessa myydään yhdistyksen t-paitoja 15.00 €/kpl 

 Päätettiin olla myymättä arpoja. 

 

75. LUONTOPOLKUALUEEN SIIVOUSTALKOOT  

 ajankohta: torstai 6.6.2013 klo 18.00 - 20.00 

 Anita on ollut yhteydessä M. Vitikkaan sähköpostilla 12.5.2013 ja kunta tuo vaihtolavan 

roskia varten. 

 nuotion pitäjä/kahvinkeittäjä, pullataikina tikkupullia varten, paistotikut/makkaratikut, 

jätesäkit, tarvittavat työvälineet ym. 

 Mahdollisesti M. Tiiron veneellä tavaroiden kuljetus laavulle. 

 

76. KYLÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2013–2018 

 Osa tarvittavista tiedoista on jo selvitetty, mutta ei vielä kaikkia. Historia osuus saadaan 

Pertiltä. 

 Elokuun 10. lauantaina pidetään klo 10–15 hallituksen yhteinen työpaja, jossa suunnitelma 

työstetään loppuun. Yhteisöhautomohankkeen Ritva Sauvola on lupautunut työpajan 

vetäjäksi. 

 Ennen syyskokousta pidetään koko kylän yhteinen kokous, jossa suunnitelma käydään läpi 

ja sitä voidaan vielä muokata. Lopullisesti sen hyväksyy syyskokous. 

 

77. MAISEMANHOITOTUET/HIASTINHAARAN LUONTOPOLKU 

 10.5.2013 Hiastinhaaran luontopolkualueeseen kävi tutustumassa Kalle Hellström Oulun 

Pro Agriasta/ Maa- ja kotitalousnaisista, oppaina toimivat Anita ja Jouni. 

 Selvitämme mahdollisuutta saada Hiastinhaaran luontopolun kunnostushankkeen oheen 

rahoituksen arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Visio > 

umpeenkasvanut Kemiläisen rantaniittyalue luontopolun vieressä ennallistettaisiin 

rantaniityksi, jonka kunnossapidosta huolehtisivat kyläläisten lampaat. Peruskunnostus 

parantaa jo lyhyessä ajassa alueen olosuhteita ja edesauttaa niittyeliöstön  palautumista. 

Sieltä saattaa löytyä myös hävinneiksi luultuja kasveja. 

 Koska alue on Natura-aluetta, hanke vaatii ELY:n hyväksynnän mm. suojelumääräysten 

osalta eli mitä siellä saa tehdä ja mitä ei. 

 

             3. 
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78. POHJOIS-IIN KOULUN STIPENDIT 2 X 25 € 

 Stipendi annetaan edelleen yhdelle kuudennen luokan tytölle ja pojalle. Perusteet: Oppilas 

on tunnollinen ja ahkera, osoittaa erityistä lahjakkuutta taiteellisuuteen tai musikaalisuuteen 

tai on lahjakas tekstiili- tai teknisessä työssä. 

 Leena hoitaa asian koulun kanssa ja jakaa stipendit. 

 

79. MUUT ASIAT 

 Anita on valittu Jomma ry:n varapuheenjohtajaksi 25.4.2013 ja JoMMa ry:n vuosikokous 

on 16.4.2013 hyväksynyt hallituksen esityksen yhdistyksen uudesta nimestä: Oulun Seudun 

Leader. Uusi nimi otetaan käyttöön heti kun Patentti- ja rekisterihallitus on nimen 

hyväksynyt ja se on merkitty yhdistysrekisteriotteeseen. 

 Risteysalueiden kukkalaatikot on korjattu ja maalattu kesäkuntoon, Kallion Salme istuttaa 

niihin kesäkukat ja yhdistys hoitaa sekä omat että Kuhan kukkalaatikot. Aune ja Tiina 

hoitavat Kaiston Timon kanssa Virkkulan ja Kantolan risteyksen kukat ja Hilkka hoitaa 

Kuhan Konin risteyksen kukat. 

 Päätettiin rakentaa kukkalaatikot itse, sen sijaan että olisi pyydetty Iin työpajalta tarjous 

uusista risteysalueiden kukkalaatikoista. Myös nimikyltit ovat valmistumassa Oulun 

Mainoskeskuksessa. 

 Anita on osallistunut 4.5.2013 klo 10.00 - 17.00 Jomma ry:n ja Kantri Oulun lähimatkailun 

työpajaan Oulussa. 

 Yhteisöhautomohankkeen Ritva Sauvola on luvannut teettää mainostoimistolla esitepohjan, 

jota kaikki halukkaat kyläyhdistykset voivat käyttää kyläesitteen pohjana. 

 Sanomissa haettiin kylälentiksen vetäjää kesän ajaksi ja Jussi Rekinen on lupautunut 

hommaan, jos innokkaita pelaajia löytyy. 

 Pohjanlahden Rantatie -hankkeen liikennemerkit omistaa Kasitie ry. Syksyllä hankkeen 

konsultti kiertää ja laittaa merkit oikeisiin paikkoihin. 

 Touko-kesäkuun 2013 aikana päällystetään uudelleen Valtatie 4 Etelä-Iistä entiselle Lapin 

läänin rajalle asti pohjoisessa. Samassa yhteydessä touko-kesäkuun aikana Tiehallinnon 

Oulun tiepiiri parantaa myös liittymiä välillä Pohjois-Ii ja Kuivaniemi. Kantolantien ja 

Virkkulantien risteyksiin saadaan kääntymiskaistat, jotka parantavat huomattavasti 

turvallisuutta ja kääntymistä pohjoisen suunnasta Virkkulan tielle ja etelästä päin 

Kantolantielle. Valmista pitäisi olla heinäkuun alkuun mennessä, jos sää salli. Hidastaa ja 

hankaloittaa liikennettä korjauksen aikana. 

     

80. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava kokous 10.8. klo 10–15. Tällöin pidetään kyläsuunnitelma-työpaja. 

 

81. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10. 

 

 

 

Anita Sievänen, puheenjohtaja   Leena Tiiro, sihteeri 

 

Pöytäkirja tarkastettu ___/___.2013 

 

 

 

Raimo Välikangas  Markku Veijola  Hilkka Kynkäänniemi 


