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Paikka: Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100  Ii
Aika: Torstaina 22.4.2021 klo 18.00-20.15
Paikalla: Anita Sievänen phj/sihteeri,  Auvo Anisimaa ja Jukka Sassi

Pöytäkirjantarkastajat :
Auvo Anisimaa ja Jukka Sassi

41. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen.

42. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

43. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  2/2021
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

44. TALOUS
- Saldo: 7817,10 € / 22.4.2021
- Kylähistoria : Kylätuvalla omaan käyttöön 16 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut 2021: 707,00 € / 17.4.2021
- Jumppamaksut:
- Tilille tullut/tulossa: Iin kylien neuvottelukunnan kokouspalkkiot 23.2. ja
30.3./100,00 € maksettu tilille, vuoden 2020 ympäristökorvauksen loppuosa 
484,67€ maksetaan 29.4 tilille
- Laskutettu/Anomus: 
- Maksettavat:  Toukokuussa nettisivut n. 300,00 €, hiekka Navettarannan 
uimarannalle
- Maksettu: Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry vuoden 2021 jäsenmaksu 30,00 €, 
surunvalitteluaadressi Timo Kaiston omaiset 3,90€, Oulun Seudun Leader ry 
vuoden 2021 jäsenmaksu 30,00 €, IiSanomat Lukion messulehti 102,20€, 
Jukka Sassi säänkestävät tarra-arkit 21,80€, Juha Similä 132,96€ 
 rakennustarvikkeet, Auvo Anisimaa 79,00€ juhlateltan puuttuvat tukiosat

45. JUHLATELTAN JA ISON KAASUGRILLIN VUOKRAUS
- Käytiin läpi vuokraushinnasto, vuokrasopimus ja vuokrausehdot 
- Auvo on hankkinut puuttuvat osat juhlatelttaan.

46. KEVÄTKOKOUS 25.5.2021 ja kokoontumisrajoitukset
Etäkokoukset salliva poikkeamislaki jatkuu kesäkuun 2021 loppuun. Tällä 
hetkellä ei ole voimassa olevaa säännöstä kokousten lykkäämisestä, mutta 
oikeusministeriön mukaan yhteisön hallitus voi kuitenkin päätöksellään 
lykätä tai yhdistää kevät- ja syyskokoukset.
Päätöksen on perustuttava kokonaisarviointiin, jossa on otettava huomioon 
yhteisön säännöt päätettävistä asioista, jäsenkunnan terveydensuojelutarpeet 
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sekä se, voiko lykkäyksestä aiheutua vahinkoa yhteisölle tai sen jäsenille. 
Yleensä lykkäys tai kokousten yhdistäminen ei vaikuta päätösten 
pätevyyteen. (https://kotiseutuliitto.fi/yhdistysten-kevatkokoukset--2021)

- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri linjasi alueen siirtymisestä epidemian 
perustasolle, sillä alueen ilmaantuvuusluvut ja tartuntojen määrä ovat 
pienentyneet. Ryhmä myös päivitti yksityistilaisuuksiin ja ryhmien 
kokoontumiseen liittyvää suositustaan: kokoontumissuositus on nyt 10 
henkilöä aiemman kuuden hengen sijaan. Muita suosituksia ja niiden 
asteittaista purkamista tarkastellaan uudelleen ensi viikolla ja tällä hetkellä 
suositukset ja rajoitukset ovat voimassa 9.5. saakka.
- Kevätkokousilmoitus IiSanomiin 14.5. mennessä ja kutsu on viikolla 20 
ilmestyvässä lehdessä.
- Kyläyhdistyksen vuosikertomus 2020 – Leena tekee.

47. METALLI- JA RAUTAROMUN JA  AKKUJEN KERÄYS
la-su 22.-23.5.2021 klo 10.00-15.00
- 2 lavaa + akkulaatikko tuodaan koulun kentälle pe 21.5 klo 15.00 
jälkeen ja noudetaan pois ma 24.5. ennen koulupäivän alkua.
- Anita vie ilmoitukset keräyksestä Hiukeen ja Laitakarin mökkitien varteen
ja ilmoitus laitetaan myös koulun ilmoitustaululle 
- Hallituksen jäseniä mahdollisimman paljon paikalle vastaanottamaan 
keräykseen tuotuja tavaroita!!!!!!

48. KYLÄTIEDOTE jakoon viikolla 17
- Romunkeräys ja kutsu kevätkokoukseen, vieraslajitalkoot toukokuun 
kylätiedotteeseen ( ei voida pitää yleisötilaisuutta vielä, mutta annetaan 
tiedotteessa ohjeita ja yleismuistutus maanomistajille asiasta).

49. AKOLAN POLKUSILTA
- Akolan isännän Teemu Kurkelan puoltolause polkusillan rakentamiseksi on 
saatu.
- Auvo pyytänyt tarjoukset rakennustarvikkeista 26.4.2021 klo 12.00 
mennessä. Anita kysyy Mustosen Karilta maatöiden hinnan, jonka jälkeen 
voidaan laskea valmistuvan polkusillan kokonaiskustannukset.
- Päätettiin hakea rahoitusta Pohjois-Iin jakokunnalta rakennuskustannuksiin 
ja maatöihin.
- Rakentaminen aloitetaan tämän kesän aikana.

50. ILKIVALTAA POHJOIS-IIN KOULULLA 
- Pääsiäisen aikana oli tehty ilkivaltaa Pohjois-Iin koululla ja mm. rikottu 
kylätuvan ulko-oven viereiset lasit. 3.6.2017 oppilaiden ja kyläyhdistyksen 
yhdessä istuttama Suomi 100-juhlakuusi oli myös katkaistu keskeltä rungosta 
poikki.
Olemme yhdessä oppilaiden kanssa surullisia ja emme hyväksy nyt tai 
myöhemmin minkäänlaista ilkivaltaa koulumme piha-alueilla.

https://kotiseutuliitto.fi/yhdistysten-kevatkokoukset--2021


3.
- Uuden kuusen istutuksesta on sovittu tekijöiden kanssa!!!!

51. HIASTINHAARAN ja PATAKARIN UUSI LAIDUNNUSTAULU 
NAVETTARANTAAN
- Olemme tehneet yhdessä Pohjoisen Maisemahelmet-hankkeen (Oulun 
Maa- ja kotitalousnaiset/ Pro Agria Oulu) kanssa uuden Hiastinhaaran ja 
Patakarin laidunnustaulun. Uusi taulu pystytetään keväällä Navettarannan P-
alueelle alueopastaulun ja infotaulun viereen kertomaan alueen hoidosta 
perinnebiotooppina ja alueen kasvilajeista.
Kiitos taas Hellströmin Kallelle asiantuntemuksestasi ja Pohjoisen 
Maisemahelmet-hankkeelle upeasta taulusta !
- Anita haki taulun Tarraseriffiltä Kempeleestä ja Similän Juha on lupautunut 
tekemään taulun pohjan ja kehykset, kulut korvataan.
- Eu:n päätukihaku on auki 26.4.-15.6.2021 asti Vipu-palvelussa. Anita sopinut
6.5. klo 9 tukihakemuskäynnin Ympäristötaloon Ouluun maaseutuasiamies 
Juha Heikkisen kanssa. LUOMU-tarkastus alueelle tulee myös keväällä. Muut 
ympäristösopimuspaperit koskien Hiastinhaaran ja Patakarin 
lammaslaidunalueita ovat Elyn mukaan kunnossa.

52. SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN HAUKITEHDAS-hanke
- Etsitään uusia haukikosteikkokohteita ja niiden kunnostusmahdollisuuksia - 
Anita ilmoittanut Hiastinhaaran, Hiastinlahden ja Kantolanlahden mukaan 
kunnostuskohteiksi. Kalastajien tiedon mukaan hauki on kadonnut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana ko. vesialueilta merkittävästi. Lahdet olivat ennen 
hyviä haukien kutu- ja saalispaikkoja, mutta ei enää!
- Odotellaan mitä hankkeesta kuuluu meillepäin.

53. SÄÄKSENHARJUN KIERTOTALOUSALUE
- Entisen kaatopaikan alueelle Vt 4:n varteen Sääksenharjuun Korpiniityn 
 läheisyyteen suunnitellaan kiertotalouskeskittymää. Alueen pinta-ala tulisi 
olemaan yli kymmenen hehtaaria, josta Iin kunta omistaa noin 7 
hehtaaria. Alueelle liikennöinti tapahtuisi nykyisten Iin suorien puolelta 
Korpiniityn yritys- ja asutuskeskittymän vierestä.
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry, sahayrittäjä/heinänviljelijä Jouni Mähönen ja 
lampuri Olli Häyrynen ovat antaneet suunnitelmista mielipiteensä, jotka on 
toimitettu 28.3. sähköpostilla Heini Ervastille ja Ari Alatossavalle 
jatkosuunnitteluprosessia varten.

54. HIASTINHAARAN LUONTOPOLKUALUE
- 1.4. Jukka vei kyläyhdistyksen kiikarit kevään ja kesän lintubongauksiin.
- 16.4. Hiastinhaaran luontopolun parkkipaikalle on toimitettu uusi 5 pyörän 
teline rikkoutuneen tilalle ( Vesa Miettunen, Iin ympäristöasiantuntija)
- Iin kunnan kanssa tehdään ennen talkoita taas tarkastuskierros alueella 
toukokuussa ja sovitaan mahdolliset esilletulevat korjaustoimenpiteet. 
Kyläyhdistyksen kevättalkoot alueella on sovittu pidettäväksi alustavasti 
lauantaina 29.5. klo 9.00 alkaen tai viimeistään lauantaina 12.6. klo 9.00.
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55. MEIJÄN IIN AVVOIMET KYLÄT 12.6. - 11 kylän yhteinen Youtube-

video 
- Kyliltä pyydetty kuvat/videot 28.4. mennessä
- Pohjois-Ii on mukana Antti J. Leinosen tekemällä Pohjois-Iin videolla, joka 
julkaistiin viime vuoden Avoimet Kylät-päivänä.

56. TORNIEN TAISTO lauantaina 8.5.2021 klo 05.00-13.00 = peruttu
- Tornien taisto on tänäkin keväänä peruttu pahentuneen 
koronaepidemiatilanteen vuoksi. Seuraava taisto kisataan toukokuussa 2022.
- Kyläbongarit kokoontuvat mahdollisesti perjantaina 6.5. tornille.

57. OLLINKORVEN TUULIPUISTO
- Elyn yhteysviranomaisen Tuukka Pahtamaan lausuntoa odotellaan 21.5. 
mennessä.
- Rantapohja avaa vaalikoneen, jossa on iiläisille kuntavaaliehdokkaille 
osoitettuja kysymyksiä tuulivoimasta. Käydään ne läpi ja tehdään kooste. 
Mietitään myös oman kyselyn tekemistä kuntavaaliehdokkaille.

58. MAISEMAN JA KOSTEIKONHOIDON TUET 2021-webinaari 
20.4.2021 klo 11.00-13.00 Teams-sovelluksella
- Tänä keväänä voi hakea pitkästä aikaa viisvuotisia ympäristösopimuksia 
perinnebiotooppien, luonnonlaidunten ja myös kosteikkojen hoitoon,
hakuaika on 15.6. asti. Jatkamme niin Hiastinhaaran kuin Patakarin 
lammaslaidunten ympäristösopimuksia myös seuraavalle ohjelmakaudelle.
- Anita osallistui.

59. POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 7.5.2022 – 35 VUOTTA
- Aloitetaan suunnittelu, juhlapäivä on lauantai!

60. VARAUTUMINEN ON VALMIUTTA! - lomake
- Kyläsuunnitelman mukaisesti 2021-2025 aloitetaan tämän vuoden aikana 
Pohjois-Iin kylän turvallisuussuunnitelman tekeminen pelastusalan 
toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.
- Varautuminen on valmiutta - lomakepohja toimii hyvin alkutietojen 
kerääjänä.

61. POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT RY:N KEVÄTKOKOUS 20.4.2021 
klo 18 Teams-sovelluksella
- Anita osallistui.

62. KYLÄTOIMINNAN KOULUTUS- JA NEUVOTTELUPÄIVÄ 5.5.2021 
klo 9.00-15.00 Teams-webinaarina
- Anita osallistuu.

https://suomenkylat.fi/suomen-kylien-etaneukkarit-jarjestetaan-keskiviikkona-5-toukokuuta-
2021/

https://suomenkylat.fi/suomen-kylien-etaneukkarit-jarjestetaan-keskiviikkona-5-toukokuuta-2021/
https://suomenkylat.fi/suomen-kylien-etaneukkarit-jarjestetaan-keskiviikkona-5-toukokuuta-2021/


5.
63. VYYHTI-verkoston tapaaminen:Tietoa, rahoitusta ja toimintaa näillä

eväillä lähivedet kuntoon 28.4.2021 klo 17.30-19.00 Teams-sovelluksella
- Anita osallistuu.

64. SUOMEN LUONNON VESISTÖPÄIVÄ 28.8.2021 ja myös SUOMEN 
LUONNON PÄIVÄ
- Tiedoksi

65. ILMASTOAREENA-TAPAHTUMA HUILINGIN 
NÄYTTÄMÖALUEELLA pe 20.8 klo 12-19 ja la 21.8. klo 11-17
- Kyläyhdistys osallistuu tapahtumaan ja julkistetaan Pohjois-Iin 
ympäristöystävällinen viikkokello ja pidetään vaihtotoria.

66. MUUT ASIAT
- Stipendit 2 x 25 €, koulu päättyy 5.6.2021.
- Pohjois-Iin väki onnittelee sinua Antti :
PohjoisIiläinen valokuvaaja Antti J. Leinonen palkittiin vuoden 
kuvajournalistina – Tuomariston mukaan hän on koskettavasti läsnä 
ajankohtaisissa ilmiöissä.
http://kuvajournalismikilpailu.fi/
https://yle.fi/uutiset/3-11867300
Pohjois-IIn kyläyhdistys on saanut tehdä vuosien varrella hienoa yhteistyötä 
Antin kanssa. Viimeksi viime kesänä, kun julkaisimme hänen tekemänsä 
Pohjois-Iin videopostikortin 12.6.2020 Avoimet Kylät-päivänä. 
Videopostikortti on katsottavissa niin nettisivuilla kuin facessa.
- Auringonkukkapeltoa Kantolantien varteen ei toteuteta.
- Kylien tutustumisiltojen kiertue pysähtyy seuraavaksi Kanta-Hämeessä, jossa
28.4. puheenvuoron saavat Leppäkoski (Janakkala), Liesjärvi (Tammela), 
Läyliäinen (Loppi) sekä Ypäjänkylä (Ypäjä). 

https://suomenkylat.fi/kylalle-asumaan-illat-kutsuvat-tutustumaan-etana-kyliin-ympari-
suomen/

67. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 19.5.2021 klo 18.

68. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Auvo Anisimaa Jukka Sassi

https://suomenkylat.fi/kylalle-asumaan-illat-kutsuvat-tutustumaan-etana-kyliin-ympari-suomen/
https://suomenkylat.fi/kylalle-asumaan-illat-kutsuvat-tutustumaan-etana-kyliin-ympari-suomen/
https://yle.fi/uutiset/3-11867300?fbclid=IwAR1PPmhrB9x5JxGpTM56sTaE5yUR_fpWHO9ch9QF7Rzoiuw2Dychnf1pJXU
http://kuvajournalismikilpailu.fi/?fbclid=IwAR2Q8HWslbUKB8CnhREM8cHWuXoAkn6eRuewYQ81VSFG1QvW8MJ6qekN0BE

