
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA  2/2015 
HALLITUKSEN KOKOUS 1( 4 )

PAIKKA: Kylätupa
AIKA: keskiviikko 18.2. 2015 klo 17.30
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Markku Veijola , Anu Käyrä,  Auvo Anisimaa, Jukka 
Sassi, Aune Olkoniemi ja Leena Tiiro ( kohdat 18-24)

18. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

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

20. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  1/2015
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

21. TALOUS
– Saldo: 1595.31 €/ 18.2.2015
– Maksettavat: Omaisuuden ja toiminnan vakuutus ajalle 01.03.2015-

29.2.2016 /Pohjola 96.09€ eräpvm 2.3.2015
– Maksettu: 150.00 € Iin  Sosiaalidemokraatit ry - Työväentalon vuokra/naisten

ja miesten jumppa syksy 2014, 140.00 € Vaihto-opiskelijoiden posterin 
kehystäminen Kylätuvalle, kahvituskulut 20.69 €

– Jäsenmaksut: Saatu tilille jäsenmaksutuloja yht. 157.00 € ( Hyväksyttiin 
yhdistyksemme jäseniksi jäsenluettelon mukaisesti)

– Päätettiin hankkia lisää naisten- ja miesten jumppaan kahvakuulia
– Iin lähineuvostolta haemme avustusta tarvittaessa, kun esitteen ym. 

painokulut ovat selvinneet.

Pohjois-Iin jakokunnan päätös 17.2.

Avustetaan Pohjois - Iin kyläyhdistystä 500 euroa ja Pohjois-Iin 
koulua 500 euroa. Annetaan lupa Hiastinlahden uuteen lintutorniin 
ja uimarannan kunnostukseen; kunta toteuttaa hankkeen, Pohjois-
Iin kyläyhdistys vastaa hoidosta. Toteutetaan Mustanputaan 
virtauksen parantaminen.

22. SÄÄNTÖUUDISTUS
Yhdistyksen muutetut säännöt hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 
27.1.2015 ja ne löytyvät www.pohjoisiinkylayhdistys.fi.

23. KYLÄESITE ja SAADUT TARJOUKSET
– Olemme saaneet tarjoukset: Erweko Oy, Multiprint Oy ja Järvenpään Kirje- ja 

Lomakepaino Oy–

http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/
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– Esite tulee olemaan nelivärinen, 6-sivuinen, puhtaaksileikattu ja taitettu 

kolmeen osaan, painomäärä 1000 kpl 
– Tarkennetaan saatuja painotarjouksia mm. paperin osalta.
– Hallitus suunnitteli ulkoasua ja lopullinen versio tuodaan seuraavaan 

hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi.
– Esite jaetaan postilaatikkojakeluna jokaiseen talouteen

24. POHJOIS-IIN SANOMAT 1/2015
- Käytiin läpi juttulista, Jukalta saadaan kansikuva
- Monistetaan kunnassa värillisenä kokoon A4
- Jakoon ennen hiihtolomaa 2.-6.3.2015
- Anne Tiiron mainos 50.00 € ( alv 0 %)

25. IIN KUNNANHALLITUS 24.2.2015 - HIASTINHAARAN 
LUONTOPOLUN JA LINTUTORNIN KUNNOSTUSHANKE/Oulun 
Seudun Leader ry

– Pohjois-Iin kyläyhdistys esittää Iin kunnanhallitukselle:
Iin kunnan matkailuohjelma 2008-2020 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 
21.12.2009 § 170. Ohjelman valmistumisen jälkeen kaivattiin konkreettisia 
toimenpiteitä. Vuonna 2011 haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitolta maakunnan 
kehittämisrahasta 70 000 euron budjetille 50 %:n rahoitus ohjelmaa 
täydentävän toteutussuunnitelman tekemiseksi. 
Rahoituksen hakijana ja hankkeen toteuttajana oli Iilaakso Oy ja hanke 
toteutettiin 1.6.2011 – 30.9.2012.
Matkailuohjelma 2020 sisältää useita kohteita, joita pidetään 
matkailukohteina ja kehittämisenarvoisina ja yksi mainituista on 
Iijokisuun alue ja Hiastinlahti, joka on valtakunnallisesti tunnettu 
ja arvokas lintuvesikohde. Koko alue sopii luonto/merimatkailuun ja 
tarjoaa ympärivuotiset virkityskäyttömahdollisuudet. 
Toteuttamissuunnitelmassa todetaankin, että Hiastinhaaran 
luontopolun ja lintutornin kuntoonlaitto ja edelleenkehittäminen 
ovat lyhyellä aikavälillä tärkein hanke alueella ja erityisen 
aktiivinen kohteen kunnostamisasiassa on ollut Pohjois-Iin 
kyläyhdistys ry.

 * Iin kunta käynnistää suunnittelun ja hakee Oulun Seudun Leader ry:ltä 
rahoituksen Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin yleishyödylliseen 
investointihankkeeseen. Suunnittelu ja laskenta voidaan toteuttaa ennen 
hankkeen vireilletuloa hankerahoittajalle ja siirtää ne hankkeen 
hyväksymisen jälkeen omalle kustannuspaikalle. Mikäli 
suunnittelukustannukset ovat alle 2500.00 euroa ( alv 0 %), suunnittelua ei 
tarvitse kilpailuttaa.
*Kunnostamishankkeella työllistettäisiin pohjoisiiläisiä yrittäjiä ja 
rakennusalan ammattilaisia ja mahdollisesti kesätöihin rakennusalan 
opiskelijoita oppipojiksi ja suunnittelu ja laskenta pyydettäisiin pohjoisiiläiseltä
yrittäjältä Insiran Pauli Häyryseltä, jonka yritys on toiminut kylällämme jo 
vuodesta 2006.
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* Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry on lupautunut hankkeen 
asiantuntijaksi ja yhteistyökumppaniksi yhdessä Pohjois-Iin kyläyhdistyksen 
kanssa.
* Lintutornin uusi paikka Patakarin nokalla: Haetaan tarvittavat luvat Pohjois-
Iin jakokunnalta ( maanomistaja ) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta 
( Natura 2000-alue) ja rakennuslupa Iin kunnalta.
*Luontopolun ja lintutornin kunnostamisen jälkeen Iin kunnan ja Pohjois-Iin 
kyläyhdistyksen välille tehdään hoitosopimus.
*Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin kunnostamisesta on tehty 
hankesuunnitelma vuonna 2013, joka päivitetään mm. aikataulun, tekstin ja 
kustannusten osalta rahoitushakemuksen liitteeksi.

- Kyläyhdistys nimeää myöhemmin hankkeelle tarvittaessa toimikunnan.

26. KALLE HELLSTRÖMIN HISTINHAARAN YLÄOSAN MAISEMAN 
KEHITTÄMISRAPORTTI
- Kallelle lähetetty myös vaihto-opiskelijoiden tekemä 
maisemanhoitosuunnitelma tiedoksi 4.2.
- ProAgria Oulu /Maa- ja kotitalousnaisilla on keväällä mahdollisuus antaa 
apua hanketukineuvontaa ns. Neuvo 2020-systeemin kautta, mutta koska tuo 
palvelu alkaa, on vielä auki. Hakija maksaisi neuvonnasta vain alv:n (24%). Se
lasketaan tuntihinnasta, joka on 63€/h. Yhdistykselle jäisi tuosta siis vain ALV.
Varsinaista hoitosuunnitelmaa tuolla rahalla ei voi tehdä.

– Kallen tekemä kehittämisraportti löytyy myös www.pohjoisiinkylayhdistys.fi.

27. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
- Kevätkokous pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00 Pohjois-Iin 
koululla
- Vuoden 2014 tilinpäätös tehdään ja toimitetaan hyvissä 
ajoin toiminnantarkastaja Maria Toloselle
- Leena tekee vuosikertomuksen vuodelta 2014

28. MUUT ASIAT
- Tiedoksi Kalevan juttu 26.1.2015/Ari Alatossava:Vähähiilisyydestä 
kilpailuetua kunnille
- Annettu lainaksi kyläyhdistyksen grilli koululle laskiaistapahtumaan 17.2.
- Tiedoksi Möhkön Matkailuyhdistys ry Ilomantsi-terveiset 
- Hiastinhaaran jokivarren laidunalueen puoleisen maiseman siistiminen ja 
avartaminen paikoittain mm poistamalla harmaaleppiä ja pajuja jokitörmältä ja
jokeen kaatuneet puut, koska ne haittaavat mm. Hiastinhaaralla veneilyä ja 
kalastamista. Talkoot pidämme helmi-maaliskuussa 2015  - lupa 
toimenpiteisiin tulossa Ely:ltä. 
- Kyläyhdistyksellä on kova into olla mukana avaamassa Iin kunnan kanssa 
"aurinkolatua" Iijoelta Hiastinhaaran laavulle heti, kun jäätilanne niin sallii. 
Ilmoitamme Rantapohjassa, kun latu on saatu auki ja pidämme myös avajaiset 
mehutarjoilun kera Hiastinhaaran laavulla.

http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/
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- Anita ja Leena osallistuvat Pohjois-Pohjanmaan liiton järjestämään 
Kansainvälisen Naistenpäivän kutsutilaisuuteen 8.3.2015 klo 17-19 Ravintola 
Nallikarissa Oulussa.
- Paineviemäri Purotien päässä Hiastinhaaran poikki on kohonnut alustaltaan 
ja haittaa virtausta uomassa. Asiasta on ilmoitettu Iin vesiliikelaitokselle ja 
ovat luvanneet korjata asian heti sulanveden aikana.
- IKP/Pentti Aula on ilmoittanut, että Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2008- 
kyltti 4-tien linja-autokatoksen päältä, on maalattu ja asennusvalmiina 
paikalleen.
- Oulun Seudun Leader ry etsii Vuoden 2014 paikallista kehittäjää, yhteisöä tai
yksityistä henkilöä, joka on osoittanut erityistä aktiivisuutta oman yhteisönsä 
ja alueensa kehittämiseksi. Vuoden 2014 paikallisen kehittäjän ehdokkaiden 
joukosta valitsee Oulun Seudun Leaderin hallitus ja valinta julkistetaan kevään
2015 vuosikokouksessa.
- Miettusen Jussille kiitos, kun laavun nuotiopaikka on "kuoriutunut" lumen 
alta tulistelijoille! 

29. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.30 
Kylätuvalla.

30. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Anita Sievänen
Kokouksen puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri
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