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Paikka: Pohjois-Iin Työväentalo, Pohjois-Ii 
Aika: torstaina 27.2.2019 klo 17.30-18.55
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Markku Veijola,  Auvo Anisimaa, Jukka Sassi ja Aune 
Olkoniemi  

Pöytäkirjan tarkastajat:
Aune Olkoniemi, Jukka Sassi

17. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

19. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  1/2020
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

20. TALOUS
- Saldo: 10 025,40 € / 27.2.2020
- Kylähistoria : Kylätuvalla omaan käyttöön 16 kpl.
-Jäsen/kannatusmaksut: 425,00 €/ 19.2.2020
-Jumppamaksut: 137,50 € / 19.2.2020
- Tilille tulossa: 50,00 € kokouspalkkio/Iin kylien neuvottelukunta, 
Ympäristötuen loppuosa vuodelta 2019 huhtikuussa 484,67 €
- Laskutettu: 
- Maksettavat: Uusi maanvuokrasopimus Metsähallitus/Hiastinhaaran 
lammaslaidun, talkoovakuutus Pohjola Vakuutus Oy 144,59 € eräpäivä 
1.4.2020, Iin lukion messulehden mainos 80,00 € alv 0%
- Maksettu: Pohjois-Iin jakokunta Hiastinhaaran lammaslaidun maanvuokra 
30,00 €, Tarmo Mähönen Hiastinhaara lammaslaidun maanvuokra 30,00 €, 
Raimo Mähönen Hiastinhaaran lammaslaidun maanvuokra 30,00 €, 
Yritystietopaketti/Ilmatar Oy 32,31 €, muovitaskut, kopiopaperit, hulavanne 
miesten jumppaan 37,50 € , vastuuvakuutus Pohjola Vakuutus Oy 106,76 €, 
30,00 € Oulun Seudun Leader ry jäsenmaksu 2020, Juho Veijola 252,28 € 
liikuntakerhot ohjauspalkkio 13.1.-24.2.2020

21. TILINPÄÄTÖS 1.-31.12.2019
- Käytiin läpi tilinpäätös ja allekirjoitettiin, Anita toimittaa tilit 
toiminnantarkastajalle
- Kevätkokous pidetään keskiviikkona 29.4.2020 klo 18.00, kahvitarjoilu 
klo 17.30 alkaen ja paikka Pohjois-Iin koulu.
- IiSanomat kokouskutsu torstaina 16.4/vk 16 ja kokousasiana mm. 
sääntöuudistus.



2.
22. KÄYDÄÄN KEVÄÄN AIKATAULUA LÄPI

- Käytiin läpi kevään ohjelmaa, kts. erillinen liite
- Birdlife Suomen Tornien Taisto on tänä vuonna 9.5.2020 klo 5-13, 
kyläyhdistyksen joukkue osallistuu ja maksetaan joukkueen osallistumismaksu
10 €/ joukkueen jäsen. Ilmoittautuminen alkaa noin puolitoista kuukautta 
ennen tapahtumaa ja Jukka kokoaa joukkueen.
- Kansalaisopiston valokuvausretki Hiastinhaaralle 16.5. - 17.5.2020

23. OULUN SEUDUN LEADR RY:N HALLITUS 27.2.2020 AKOLAN 
POLKUSILLAN INVESTOINTIRAHOITUKSEN PÄÄTÖS
Sposti 28.2. toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto:
Oulun Seudun Leaderin hallitus on käsitellyt Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n 
hakemuksen Akolan polkusilta eilen illalla pitämässään hallituksen 
kokouksessa.
Hakemusta ei hyväksytty rahoitettavaksi. Reitin käyttöaste tulee olemaan 
vähäinen ja tuen kohteena olevan sillan vuosittainen käyttöikä on lyhyt. Reitti 
kulkee pääasiassa olemassa olevia teitä pitkin. Varsinainen polkuosuus on 
lyhyt ja siihen nähden kalliin sillan rakennuskustannusten tukeminen ei ole 
tarkoituksenmukaista.
Hakemukseen tulee viranomaispäätös ELY-keskuksesta. Päätös toimitetaan 
Hyrrään ja sen saapumisesta tulee ilmoitus sinulle sähköpostiin.
- Akolan polkusillan rakentamista ja Akola-Junnilan alueen maisemanhoitoa 
lammaslaitumineen suunnitellaan edelleen ja haetaan muita ratkaisuja mm. 
rahoituksen osalta. Myös Akolanlahden yläosan kävelyreitistöä parannetaan ja 
Hiastinhaaran suuosan ruopaus toteutetaan keväällä PVO-Vesivoiman 
toimesta, samoin kuin Hiastinhaaran 4-tien näkymäalueen niitto. 

24. POHJOIS-IIN TYÖVÄENYHDISTYS RY:n talo kylätaloksi
- Iin kunnalta emme ole vieläkään saaneet lopullista päätöstä, mitä nykyiselle 
kylätuparakennukselle Pohjois-Iin koululla tapahtuu.
- Iin kunnanhallitus on tehnyt 16.6.2003 toistaiseksi olevan päätöksen
239/46/451/2003, jonka mukaan ns. vanhasta koulurakennuksesta 
luovutetaan suurempi asuinhuoneisto vastikkeetta kylätoimikunnan 
käyttöön. Jos kunta tarvitsee tilat koulun käyttöön, silloin sopimus 
raukeaa ja katsotaan uusiksi.
-Odotamme vielä kunnan päätöstä, ennen kuin teemme lopullisen 
vuokrasopimuksen Pohjois-Iin Työväenyhdistyksen talosta , jonka jälkeen 
siirretään kylätoiminta uuteen kylätaloon Pohjois-Iin SEOn lähelle.
- Pohjois-Iin työväenyhdistys ry on perustettu vuonna 1920 ja uusi nykyinen 
talo on rakennettu talkoilla vuonna 1983.
- Ii-Instituutin kanssa tehdään Hyvinvointisopimus, jolla katetaan uuden 
kylätalon vuokrakustannuksia.

25. HIASTINHAARAN LAMMASLAIDUN UUDET 
MAANVUOKRASOPIMUKSET
- Metsähallitus puuttuu, mutta tulossa on.
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- ”Hiastinhaaran hoitosopimuksen jatkoa voi hakea vasta keväällä 2020 
päätukihaun yhteydessä, jolloin myös uudet vuokrasopimukset tulee toimittaa 
liitteenä. Toimita vuokrasopimukset sitten keväällä samalla, kun haette jatkoa.
Terveisin, Pirjo Myllylä , asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Maaseutu ja Energia –yksikkö”
- Anita hoitaa hoitosopimuksen jatkon Vipu-palvelun kautta

26. OLLINKORVEN TUULIPUISTO/Ilmatar Ii Oy
- Keskusteltiin tilanteesta 

27. YHTEISTYÖLEHTI IISANOMIEN KANSSA toukokuu 2020
- Ei toteuteta tänä keväänä, katsotaan uusiksi myöhemmin joko syksyllä tai 
ensi keväänä

28. BUSSIKYYTI LAPIN ERÄMESSUILLE 16.5.2020 -tarjous saatu
-  Varaamme bussikyydin pohjoisiiläiseltä Iin Taksikyyti Hannu Ukkolalta, 
jolla on 40 paikkainen bussi ja hinta 590,00 € sis. alv 10 %

29. MELONTA-JA SUPPAILUTAPAHTUMA HIASTINHAARALLA 
13.6.2020 klo 11-14= myös Avoimet Kylät tapahtumapäivä koko Suomessa
- Tarjous saatu Backwood Action/Harri ja sama kalusto kuin 
viime kesänä eli 8 kajakkia ja 2 SUP-lautaa sekä melat, liivit ja kypärät SUP-
lautailijoille.
- Hyväksyttiin tarjous 450,00 € kuljetuksineen ( yht. 100km Huttukylästä )

30. "MAISEMANHOITOA POHJOIS-IISSÄ" - tilaisuus Pohjois-Iin koululla
tiistaina 24.3.2020 klo 18.00-20.00
- Tiedotetaan kylätiedotteella ja lisäksi erillinen kutsu ulkopohjoisiiläisille 
maanomistajille

31. ILOINEN IIJOKIPYÖRÄILY lauantaina 6.6. klo 11.30-15.00
- Tarjous annettu 25.3 klo 12 mennessä Ii-Instituutille
- Sisältää 4 henkilöä ja viedään paikalle oma iso kaasugrilli
- Makkarat, mehut, kahvit ja kerta-astiat hankkii Ii-Instituutti

32. MATKALLA KOSTEIKOLLE HANKE /Suomen Ympäristökeskus Oulu
- Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun 
luontopalvelujen yhteishanke ”Matkalla Kosteikolle (MatKos)” ei saanut 
rahoitusta tämän ohjelmakauden EAKR-ohjelmasta.
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry oli myös mukana hankkeessa yhtenä 
sidosryhmänä. 

33. TALVITALKOOT HIASTINHAARALLA JA LINTUTORNILLA 
lauantaina 29.2.2020 klo 9 -14
- Paikalla yhteensä 14 talkoolaista + 5 mönkijää ja peräkärryä:
Seppo Tiiro, Raimo Välikangas, Tarmo Mähönen, Janne Kantola ja Antte, 
Jani Kantola, Tuomas Kantola, Niko Kantola, Markus Kantola, Jukka Sassi,
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Aune Olkoniemi, Markku Veijola, Jouni Mähönen ja Anita Sievänen
- Hiastinhaaran risu- ja polttopuutalkoissa tehtiin yhteisesti talkootyötunteja 
mahtava määrä ( 63 tuntia yht. 1785,00 € ) ja täytettiin samalla 
talvilomalaisille liiteri täyteen tulisteluja varten. Myös polttopuut on nyt 
ainakin neljäksi vuodeksi eteenpäin, vuosikulutus laavulla on 8-10 pinometriä 
vuodessa.
- Pohjois-Iin jakokunnalta on saatu lupa 30.1.Hiastinhaaran luontopolun 
vastapäisen ranta-alueen raivaukseen.
- Mähösen Tarmo oli aloittanut jo aiemmin raivauksen ranta-alueella ja Sassin 
Jukka laavulla.
- Polttopuutalkoot toukokuussa Mähösen Tarmon lanssilla

34. LAUSUNTO IIN KUNNAN PYÖRÄILY- JA JALANKULKUVERKON 
SUUNNITELMAAN
- Kyläyhdistyksen lausunto on toimitettu 21.2. mennessä Iin kuntaan ja 
yhdyskuntalautakunnalle
- Tiedoksi suunnitelma Kantolantien ja Seljänperäntien liittymäkohdasta/uusi 
ohituskaistatie Pohjois-Ii-Olhava 

35. MUUT ASIAT
- Pohjois-Pohjanmaan kylät tiedottaa:
https://www.ppkylat.fi/vastaa-kyselyyn-ja-voita-lahjakortti/
https://www.ppkylat.fi/vuoden-kyla-2020/
https://www.ppkylat.fi/avoimet-kylat-2020-lauantaina-13-6/
- Nettisivut 30.1.2020 sivulataukset 1044, yksittäiset käynnit 1025
- ProAgria Oulun järjestämän tilaisuuden perinnebiotoopeista:
Anita osallistuu Maisemahelmille lisäarvoa hoidolla-tilaisuuteen
31.3.2020 klo 12-15.30 Paikka: Airport Hotel Oulu, Vihiluoto 10, 90440 
Kempele
Viljelijöillä ja muilla perinnemaisemia hoitavilla tahoilla on 
keskeinen merkitys näiden arvokohteiden säilymisessä. Tule miettimään 
yhdessä hoidon kysymyksiä ja uusia tapoja perinnebiotooppien vaalimiseksi. 
Nostetaan yhdessä esiin maisemamme helmet.
 

36. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous keskiviikkona 18.3. klo 17.30 Pohjois-Iin työväentalolla

37. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri

Aune Olkoniemi Jukka Sassi
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

https://www.ppkylat.fi/vastaa-kyselyyn-ja-voita-lahjakortti/
https://www.ppkylat.fi/avoimet-kylat-2020-lauantaina-13-6/
https://www.ppkylat.fi/vuoden-kyla-2020/

