
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA    7/2018 

HALLITUKSEN KOKOUS 2.8.2018 

Aika: Torstaina 2.8.2018 klo 17.30 
Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu 
Paikalla: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Anu Käyrä, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi, Mika 
Mähönen 
Pöytäkirjan tarkastajat: Mika Mähönen ja Anu Käyrä 
 

105. KOKOUKSEN AVAUS 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
106. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
107. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 6/2018 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
108. TALOUS 

● Saldo: 1400,06 € + kylähistoriat 120,00 € - tilatut kynät 139,49 € 
● Kylähistoria: Laskutettu 23.7. 4 x 30,00 € yht. 120,00 € Huilinki (hyllyssä vielä 4 kpl) 

Tähän mennessä Huilingissa on myyty yht. 40 kirjaa 
● Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 450,00 € 
● Jumppamaksut: Saatu tänä vuonna 60,00 € 
● Palautus tilille Op:n palvelumaksu: 7,50 € 
● Maksetut: 19,39 € lomasävelet kukat ja mehu, Kärkkäinen liikuntavälineet 2315,50 

€ 
● Tilille tullut: Iin kunta 151,67 € ja munkkimyynti 19,00 € 
● Laskutettu: EU-tuet 2018: Hiastinhaara 2214,00 € ja Patakari 1017,00 € yht. 

3231,00 € 
● Op Vakuutus Oy/käyttöomaisuuden arvo on korotettu 8054,00 € ja lisämaksua tulee 

18,00 €, joten vakuutusmaksu koko vuodelta on yht. 68,00 €. 
● OULUN SEUDUN LEADER Ry:N YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT 

1-TEEMAHANKE vuonna 2016 
Saimme rahoituksen kyläyhdistyksen 60-80 hengen juhlatelttaan, 8 
kokoontaitettavaan pöytään ja 64 kokoontaitettavaan tuoliin. Hankkeen 
kustannus oli kokonaisuudessaan 3582,44 €, josta saimme julkista tukea 
2149,46 € ja omarahoitukseksi jäi 1432,98 €. 

YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT 2-TEEMAHANKE vuonna 2018 
Saimme rahoituksen kyläyhdistyksen liikuntavälineiden hankintaan, 
kokonaiskustannus 2315,50 €, josta saimme julkista tukea 1389,30 € ja 
omarahoitukseksi jäi 926,20 €. 
Hankkeet yht. 5897,94 € 
Julkinen tuki yht. 3538,76 € 
Oma rahoitus 2359,18 € 
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109. MORENIA OY/MUISTUTUS OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

● Toimitettu Iin kunnan yhteispalvelupisteen kautta Oulunkaaren 
ympäristölautakunnalle 25.7.2018 

● Muistutus tiedoksi 
 
110. POHJOIS-IIN LIIKUNTASALIN KÄYTTÖVUOROT LUKUVUONNA 2018-2019 

● Haettu sähköisesti Iin kunta Ii-Instituutti 24.7.2018: Koulu Pohjois-Ii, viikonpäivä 
maanantai ja kellonajat: klo 16-17 1-3-luokkalaiset, klo 17-18 3-6-luokkalaiset, klo 
18-19 naisten jumppa, klo 19-20 miesten jumppa ja varataan lisäksi klo 20-22 
peli-illaksi. 

● Iin kunnan perimä käyttömaksu syys/kevätlukukausi 2018-2019 on yht. 518,00 €  ja 
alle 18-vuotiaiden ohjatuilta ryhmiltä ei peritä käyttömaksua 

● Selvitetään ohjaajat vuoroille ja keskustellaan mahdolliset korvaukset ohjaajille. 
● Päätettiin, että kyläyhdistyksen maanantain liikuntakerho-, jumppa- ja pelimaksut 

syys/kevätlukukaudelle 2018-2019 ovat 25,00 €/talous. Alle 18 vuotiailta ei peritä 
myöskään erillistä maksua. Lisäksi kyläyhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2018 
12,00 €/talous. 

 
111. KYLÄKOKOUS ja/tai SYYSKOKOUS ( =syys-joulukuu sääntöjen mukaan) 

● Päätettiin pitää vain syyskokous 17.10. klo 18 Pohjois-Iin koululla, jossa käsitellään  
mm. nopeusrajoituksen alentamista koko kylän alueella 60 km/h ja meluaidan 
rakentamista, Morenia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupa/muistutusasiaa, ja muut 
sääntömääräiset asiat. Iin kunnan Työllistämishanke ”Tuunataan työtä”- alkaa 
syksyllä, selvitetään myös hankkeen mahdollisuutta olla mukana 
meluaitaprojektissa, samoin KulttuuriKauppilan ja Lähde-projektin osallisuutta 
selvitetään. 

● Urheilukentän varasto puretaan syksyllä – mahdollisuus saada kierrätysmateriaalia 
aitaan. 

● Odotetaan Elyn vastausta Anitan lähettämiin sposteihin koskien meluaidan 
rakentamista ja nopeusrajoituksen alentamista kylän alueella SEOlta eteenpäin 
myös 60 km/h. 

 
112. LIIKUNNALLINEN AVAJAISTAPAHTUMA lauantaina 22.9.2018 
POHJOIS-IIN KOULULLA-Liiku maanantaina Pohjois-Iissä, 

● Kyläkisälli-hanke ja uuden liikuntasalirakennuksen ja uuden kevyenliikenteen väylän 
avajaiset 

● Yhteistyökumppanit: Pohjois-Iin koulu, Iin kunta/ Ii-Instituutti ja PopLi  
● Päivän aikana mahdollisuus tutustua mm. uuteen liikuntasalirakennukseen, uusiin 

liikuntalajeihin, pihaleikkeihin, kyläyhdistyksen Liiku maanantaina-ohjelmaan ym. 
ym.  

● Suunnittelukokous pidetään heti elokuun alussa yhdessä PopLin ja Ii-Instituutin 
kanssa. 
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● Kun ohjelma ja budjetti on selvillä, kyläyhdistys hakee joko Ii-Instituutilta 
tapahtuma-avustusta tai Iin aluejohtokunnalta yhteisöavustusta 10.9.2018 
mennessä! 

● Anita selvittää koulun kanssa, onko lauantai mahdollisesti myös koulupäivä. 
 
113. POHJOIS-IIN SANOMAT 2/2018 

● Tehdään viikolla 35 ja jakoon viikolla 36. 
Kutsut: Liikunnallinen avajaistapahtuma 22.9. ja syyskokous 17.10 sekä muut 
tiedotettavat asiat + 
Kirjoituskilpailu kyläilemisestä kutsuu jakamaan unohtumattomat kyläilymuistot ja 
-kokemukset. Vierailut ystävien kodissa tai mökillä ovat tärkeä osa monen 
suomalaisen elämää. Kyläillään sukulaisissa, naapureissa, ystävillä tai vieraillaan 
hoitokodissa. Toisaalta perinteinen kyläily on vähentynyt, kun elämä on kiireistä ja 
tuttuja tavataan yhä useammin vain Facebookissa. Kirjoitusten vastaanotto alkaa 
1.11.2018, mutta kirjoittamaan voit ryhtyä, vaikka heti. Kilpailun järjestävät 
Maaseudun Sivistysliitto, Maahenki, Suomen Kylät ry, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Suomen Kotiseutuliitto, Eläkeliitto sekä Siskot ja Simot ry 

 
114. HIASTINHAARAN JA PATAKARIN LAMMASLAITUMET 

● 27.7 ja 28.7 Olli on vienyt Hiastinhaaralle 22 aikuista lammasta ja 14 karitsaa lisää 
sekä Patakarille 5 karitsaa, koska alueilla riittää syönnöstä tänä kesänä runsaasti. 
Myös ympäristösopimuksemme edellyttää, että laitumet on syöty kesän aikana 
riittävästi. 

● Hiastinhaaralla nyt 46 lammasta ja Patakarilla 10 eli kokonaisluku 56 lammasta. 
Seurataan laidunnuspainetta ja siirretään tarvittaessa ylimääräiset lampaat pois 

● Iin Metsästysyhdistyksen kesäkokous 5.8.2018 > http://www.iinmetsastysyhdistys.fi 
uusi kartta vesilinnustuksen rauhoitusalue/lammaslaidun. Kyläyhdistys huolehtii 
tämän jälkeen kartan tiedoksi lammaslaitumille. 

 
115. RAUTA/METALLIROMUN KERÄYS-KUUSAKOSKI OY OULU 

● Pidetään huhti/toukokuussa 2019 yksi viikonloppu 
● Yhteyshenkilö Esa Kallio Kuusakoski Oy 
● Olhavan Seudun Kehittämisyhdistys ry ei kerää ensi vuonna romua, asiasta Anita 

keskustellut Kalevi Stenbergin kanssa. Voidaan ottaa siten myös Olhavasta tulevaa 
romua. 

 
116. SYKSYN TOIMINTAA 

● 25.8. klo 11-14 Vaihtotoritapahtuma perutaan tältä vuodelta, koska odotellaan 
Maapalloliigan tuloksia ja sieltä saatavaa kumppanuutta ja rahoitusta 
ympäristöystävällisempiin tekoihin ja valintoihin Pohjois-Iissä. 

● Leikkilauantai 6.10.2018 klo 12-15 Pohjois-Iin koulun liikuntasalissa 
Kyläyhdistyksen talkoot syksyllä: 
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o Hiastinhaaran alaosasta läheltä 4-tietä kivitukkeuma pois, estää veden 
virtauksen uomassa 

o Lintutornin vahvikepylväiden asennus-annetaan tarjous  Iin kunnalle 
o Pitkospuut-jatke ensimmäisen polkusillan päähän – annetaan tarjous  Iin 

kunnalle 
Anita hoitaa kyläyhdistyksen tarjoukset ympäristönhoitaja Anne Suihkoselle 
maanantaina 6.8. 

 
117. MUUT ASIAT 

● Virkkulantien kevyenliikenteenväylä valmistuu syyslukukauden alkuun. 
● Kantolantiellä aloitetaan viikolla 31 tien olemassaolevien ojien putsaus lietteestä 

noin 5 cm syvyydeltä, tilaajana Destia Oy Oulu/Jyrki Patrikka 
● Postin tiedote – lähetä paketit edullisemmin 
● Tarjous POP UP-teltoista teidoksi 
● Kyläyhdistyksen juhlateltan puuttuvat runko-osat- hankitaan mahdollisimman pian! 

Telttaa tarvitaan seuraavan kerran 22.9.2018 Liikunnallisessa 
avajaistapahtumassa. 

● Päätettiin, että ostetaan kyläyhdistykselle 12 litran Heirol termosäiliö, joka pitää 
juomat joko kylmänä tai kuumana. Nestesäiliössä on hana, joka helpottaa tarjoilua. 
Myös grilli uusitaan syksyn/talven aikana. 

●  Iin kylien neuvottelukunnan kokous 4.9.2018 klo 18 Veeran puoti Oijärvi- Anita ja 
Jukka osallistuvat. 

● Tiedoksi: 15.9.2018 PPKylät ry /Maakunnallinen kyläjuhla Pyhäjärvellä-tarkempi 
ohjelma myöhemmin. 

● Työtä luonnosta Iissä-hankkeen loppuseminaari 15.8.2018 klo 14 Iin Nätteporissa 
-Anita osallistuu. 

 
 
118. SEURAAVA KOKOUS 
Päätettiin pitää seuraava kokous maanantaina 27.8.2018 klo 17.30 Kylätuvalla. 
 
119. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. 
 
 
 
Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri 
 
Pöytäkirja tarkastettu ___/___.2018 
 
 
 
Mika Mähönen Anu Käyrä 
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