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Paikka: Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100  Ii
Aika: keskiviikko 20.4.2022 klo 18.00-19.45
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Markku Veijola,  Auvo Anisimaa, Jukka Sassi ja Aune 
Olkoniemi  

Pöytäkirjantarkastajat :  
Markku Veijola ja Jukka Sassi

55. KOKOUKSEN AVAUS

56. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

57. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  3/2022

58. TALOUS
- Saldo: 5865,95€/20.4.2022
- Kylähistoria : Kylätuvalla on enää omaan käyttöön 6 kpl. 
- Jäsen/kannatusmaksut 2022: 681,00€/20.4.2022 
-Jumppamaksut: Kevät 150,00€
- Tilille tullut/tulossa: Ympäristösopimuksen loppuosa vuodelta 2021 
483,99€/huhtikuu 2022 

                      - Tilille tullut: 60,00€ kyläkirjat
- Laskutettu/Anomus: 
- Maksettavat:  

        -Maksettu: Compusat värikasetit lasertulostimeen 412,91€, Pohjola 
Vakuutus Oy 163,60€, Oulun Seudun Leader ry 30,00€ jäsenmaksu 2022, 
kukat 22,50€, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 30,00€ jäsenmaksu 2022, 65,00€ 
Iin Lehti Oy kevätkokousilmoitus, Jorma Kauppi 80,00€
- Myönnetty: Iin kunnanhallitus puskurilaina 5135,00€/Junnilan 
lammaslaidun
- Tilattu: Yli-Tornion vankila, 2 kpl grillikehikon ritilöitä laavulle a 20,00€/ 
kpl/ toimitus viikolla 18

59. IIN KUNNAN PUSKURILAINA/JUNNILAN LAMMASLAIDUN
- Iin kunnanhallitus myönsi yhdistyksellemme puskurilainan  5135,00€ korko 
0%. Laina maksetaan takaisin viimeistään 31.3.2023. (11.4.2022 § 120)
- Laina maksetaan yhdistyksemme tilille, kun siitä on laadittu velkakirja ja 
lainan saajan tulee toimittaa myös hankeraportti tiedoksi Iin 
kunnanhallitukselle.
- Kunnanhallituksen pöytäkirja on virallisesti nähtävillä 19.4. ja velkakirja 
tulee allekirjoitettavaksi 21.4., jonka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
allekirjoittavat. Rahat saamme tilille viikon 17 alussa.

60. JUNNILAN LAMMASLAIDUN
-Anita on pyytänyt tarjoukset lammasverkosta ja aitatolpista.
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-Käytiin läpi saadut tarjoukset ja hyväksyttiin K-Rauta Äimäraution tarjous 
lammasverkosta ja aitatolpista.
- Paakkolan Seppo käy merkitsemässä aitalinjan alueelle viikolla 18.
- Aloituskokous koululla ke 27.4. klo 18.00 Anita kutsunut maanomistajat 
paikalle ja yleinen kutsu kylätiedotteessa/kevätkokouskutsu.
- Anita on kysynyt Elyn asiantuntija Johanna Honkaselta mahdollisuutta saada 
alueelle kyläyhdistyksen kolmas ympäristösopimus ja miten sitä mahdollisesti 
haetaan?
19.4. sposti erityisasiantuntija Ulla Kokko:

Jotta Helmi-hankkeella kunnostettu kohde voidaan hyväksyä 
ympäristösopimukseen, niin on varmistettava, että kohteella mahdollisesti 
tehty HELMI kunnostus- ja hoitotyö on päättynyt tai päättyy ennen 
ympäristösopimuksen alkamista siten, että sopimuksen edellyttämät 
vuosittaiset toimenpiteet voivat alkaa heti ensimmäisen sopimusvuoden aikana
hoitosuunnitelman mukaisina.

Eli kannattaa tehdä Helmi-hankkeen toimenpiteet ensin valmiiksi ja sen 
jälkeen hakea alueelle ympäristösopimusta ELY-keskuksesta, eli jos teette 
Helmi-raha toimenpiteet esim. vuoden 2022 aikana niin sitten voitte hakea 
uutta ympäristösopimusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta vuonna 2023
jos Helmellä suoritettavat toimenpiteet ovat valmiit.

61. HUHTIKUUN KYLÄTIEDOTE
- Jaettiin viikolla 16, asiana kevätkokouskutsu ja tietoa metalliromun ja 
vanhojen akkujen keruusta la-su 21.-22.5.2022.

62. RIKOSSEURAAMUSVIRASTO
- Ilmoitus 14.4/Anna Arola.: Oppisopimusasiakkaamme on muuttanut 
paikkakuntaa, joten hän ei ole käytettävissä nyt keväällä kylämme 
ympäristötöihin, odottellemme siis uutta työntekijää.

63. KYLÄYHDISTYKSEMME 35-VUOTISJUHLAVUOSI ja tapahtumat
- Tarjous saatu Go Arctic/koomikko Ilkka Kivi-lomalla kesäkuun ja hinta 
aivan liian kallis,keikan kesto 25-30 min. Hinta 1300,00€-1600,00€ välillä + 
alv 24%.
- Karhunsaaren tanssilavan muistotaulu ja uusi kylämainos 4-tien linja-
autokatoksen päälle.
- La 11.6. tapahtumapäivän siirto la 18.6. jolloin on Luonnonlaidunpäivä 
valtakunnallisesti ja voisimme pitää yhteistyössä lampurimme Ollin ja Oulun 
Maa- ja kotitalousnaisten kanssa koko perheelle sopivan tapahtumapäivän 
Navettarannassa ja Hiastinhaaran luontopolkualueella.
Päätettiin osallistua Luonnonlaidunpäivään 18.6. Hiastinhaaralla ja 
Navettarannassa. Yhteistyöpalaveri pidetään torstaina 28.4. klo 14-15 
teamsillä.

64. KARHUNSAAREN TANSSILAVAN MUISTOTAULU
-Anita on hakenut  Ii-Instituutin kulttuurin kohdeavustusta, kulut 372,00€, 
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haettu 300,00€. Huovisen Pertti on tehnyt tekstin ja hankkinut mainoskuvat 
muutamasta silloisesta esiintyjästä ja Kaupin Jorma on työstänyt sen 
painovalmiiksi tiedostoksi.
- Taulupohja on valmiina Korpiniityssä, Starkilta tilattu 2 kpl kuumasinkittyjä 
teräsjalkoja ja itse taulu valmistetaan Tarraseriffillä 2 mm vahvasta 
alumiinikomposiittilevystä ja teippauksen päälle tulee grafitinsuojakalvo ja 
UV- suojakalvo.
- Pohjois-Ii Ylpeydellä kylästä t-paidat 50 kpl tilataan viikon 17 alussa, 
toimitusaika n. 2 viikkoa.

65. HIASTINLAHDEN LINTUVESIALUE 
- Ely on saanut valmiiksi Hiastinlahden lintuvesialueen kunnostusraivauksen 
ja Patakarin lintutornilta on nyt avarat näkymät niin Hiastinlahdelle kuin 
Kantolanlahdellekin päin. Risut tuotiin Navettarantaan, josta ne viety edelleen 
haketettavaksi. Mutta tuosta risusavotasta on jäänyt P-alueelle melkoisesti 
risuroskaa, joka on saatava ennen kevät- ja kesäkauden alkua pois.
- Anita on keskustellut asiasta Sami Timosen kanssa Elystä sähköpostilla:

Oliko kyläyhdistyksenne edelleen kiinnostunut loppusiivouksesta?

Pessan Jormalta viestiä:
Risujen lopullinen määrä selvinnee, kun lumet sulavat. Pyydä kyläyhdistystä 
tekemään tarjous ja suunnitelma loppusiivouksesta (sisältäen koko paketin; 
toteutus, ajankohta, massojen loppukäyttö ym.). Mahdollinen parkkipaikan 
pintakerroksen tasaamistyö ei sisälly tähän kokonaisuuteen, vaan katsotaan 
sen tarve ja mahdollinen toteutus erikseen. Kyläyhdistyksellä pitäisi olla y-
tunnus ja olla ennakonperintärekisterissä sekä täyttää myös muut 
tilaajavastuulain edellyttämät ehdot. Jos ei onnistu yhdistyksen kanssa, niin 
neuvotellaan Suvannon kanssa lisätyönä tehtävänä, joka voisi olla 
yksinkertaisinta, kun sopimus on olemassa ja viimeistelytöitä/lopputarkastus 
tehdään vasta keväällä.
- Sovittiin Elyn kanssa korvaus työstä (risujen kasaus ja poltto P-
alueella), ensimmäinen talkoopäivä on lauantaina 23.4.2022 klo 10.00 alkaen.

 - Tornien taisto on taas muutaman vuoden jälkeen Patakarin lintutornilla 
lauantaina 7.5.2022 klo 5-13. Anita ilmoittaa kyläyhdistyksen joukkueen 
Birdlifille ”Patakarin taistelijat” Jukka Sassi, Ilkka Kärkkäinen, Pauli Jussila ja
maksetaan osallistumismaksu 10,00€/hlö eli yht. 30,00€. 
Tornien taistoon voi osallistua 3–8 hengen joukkueena missä tahansa Suomen 
liki 600 lintutornissa tai muussa tornissa. Hyväksyttyjä torneja ovat muun 
muassa kiinteät lintutornit, näkötornit ja vesitornit. Asuinrakennuksen katto ei 
käy. Osallistumismaksuista (10 e / joukkueen jäsen) kertyneillä varoilla 
tuetaan uhanalaisen heinäkurpan suojelua.

66. MEIDÄN IIN OSALLISTAVAN BUDJETOINNIN 2022 
IDEIOINTIVAIHE 24.3.-19.4.
 1) Kuntalaisten ideointikierros 24.3.–19.4.2022

 2) Ideoiden käsittely Ii-instituutti lautakunnassa 27.4.2022
 3) Äänestysvaihe 5.5.-24.5.2022

 4) Ii-instituutti lautakunnan päätös tuloksista 1.6.2022

https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/heinakurppa/
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5) Voittajaideoiden toteutus kesäkuu—31.12.2022 mennessä

- Tiedoksi

67. OLLINKORVEN TUULIVOIMAPUISTO
- Kunnanhallitus 11.4.2022§ 115:
Kunnanvaltuuston 24.1.2022 tekemän päätöksen jälkeen on todettu kaksi 
esteellisyyttä asian valtuustokäsittelyn yhteydessä. Esteellisyyksien syyt 
ovat valtuutetun sukulaisen maanomistus kaava-alueella sekä varavaltuutetun 
maanomistus kaava-alueella. Molemmissa tapauksissa kyseessä on 
menettelyvirhe, minkä johdosta tehty päätös tulee kumota ja asiasta tehdä 
uudelleen päätös, minkä yhteydessä virheellinen menettely korjataan. 
- Kunnanvaltuusto käsittelee asian kokouksessaan 2.5.2022, jonka jälkeen 
pyydämme pöytäkirjanotteen jatkoa varten.

68. POHJOIS-IIN KYLÄTURVALLISUUSSUUNNITELMA vuosille 2022-
2024
- Iin kylien neuvottelukunnan kokous ti 19.4. klo 17.30 Pohjois-Iin koululla
ja aiheena kyläturvallisuussuunnitelmien laatiminen, paikalla mm. 
palotarkastaja Valtteri Aulakoski, Iin paloasemalta
- Jatketaan kyläturvallisuussuunnitelman tekoa, viimeinen palautuspäivä 
16.6.2022.

69. IIN KUNNAN STRATEGISEN YLEISKAAVAN 2040 – 
VALMISTELUVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO
- Kaavan osallisilla on mahdollisuus esittää valmisteluaineistosta 
mielipiteitä. Mielipiteet pyydetään toimittamaan 26.5.2022 
mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai kirjallisesti osoitteeseen 
Iin kunta, PL 24, 91101 Ii. 
- Yleiskaavan valmisteluaineistoa ja ELY-keskuksen liikennetarkasteluja 
koskeva esittelytilaisuus järjestetään Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1, 
Ii) tiistaina 26.4.2022 klo 17–19. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös 
etäyhteydellä (Teams). Liittymislinkki ja ohjeet etäyhteydellä osallistuville 
tulevat ennen tilaisuutta Iin kunnan kaavoituksen internet-sivuille 
osoitteeseen https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat. Tervetuloa 
osallistumaan joko paikan päälle tai etäyhteydellä!
- Pohjois-Iin kyläkorttia täydennetään vielä ja Anita toimittaa sen Elina 
Nissiselle. Myös Tuulivoima-asia katsotaan läpi.

70. IILÄISTEN LUONTOSUHDE ja OPEN AGENDA
- Iin kunnan ja Micropoliksen Open Agenda -hankkeessa päätettiin lähteä 
tutkimaan iiläisten luontosuhdetta kokeilujen avulla niin, että Synesiksen Tomi
Lamppula on meillä päätoteuttajana & asiantuntijana projektissa. Anita, kun 
saat tämän viestin, tarkoittaa se sitä, että olemme arvioineet, että sinulla on 
näkemyksemme mukaan erityisen paljon annettavaa iiläisten luontosuhteen 
kehittämiselle jo tässä ”projektin” käynnistysvaiheessa kyläyhdistysten 
edustajana.

https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat
mailto:kirjaamo@ii.fi
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- Kokoamme siis ns. ”avaintoimijoista” koostuvaa ryhmää, jotka pääsevät 
vaikuttamaan hankkeessa tehtäviin kokeiluihin. Olisitko kiinnostunut 
osallistumaan työpajoihin? Ajankohdat tarkentuvat myöhemmin, mutta kyse 
on n. kolmesta työpajasta, jotka toteutetaan kevään/kesän aikana.
- Anita on ilmoittanut, että osallistuu.

71. KEVÄÄN TOIMINTAA
- Junnilan lammaslaidun -aloituskokous ke 27.4.2022, velkakirjan 
allekirjoitus ja rahat tilille, lammasverkon ja aitatolppien tilaus ja toimitus 
Korpiniittyyn, iso talkoopäivä laidunalueella, maanomistajat ja kyläläiset 
mukaan + talkooruokailun järjestäminen
- Hiastinhaaran luontopolkualue – P-alueen siivous ja aluetarkastus Iin 
kunnan kanssa
- Karhunsaaren tanssilavan muistotaulu ja 4-tien linja-autokatoksen 
mainostaulu - paino Tarraserif ja asennukset paikoilleen
- Akkujen ja rautaromun keräys koululla 21.-22.5.2022.
- Hyötykasvimaa koululla 5-luokkalaiset -istutuspäivä keskiviikko 1.6.2022.
- 9.6.2022 kahvitus yhteistyökumppaneille koululla ja 18.6.2022 
laidunnuspäivä Hiastinhaaralla

72. MUUT ASIAT
- Anita osallistuu Valtakunnallisille Kyläpäiville 4.-5.5.2022 Tampereella
- Ylpeydellä kylästä-webinaari 10.5.2022 klo 17.30 aiheena Yhteistyön ja 
hankkeiden mahdollisuudet, järjestää Suomen Kylät ry
- Meijän Iin hyvinvointi-järjestöilta ti 26.4.2022 klo 17.30-19.00 Teamsillä- 
etsitään Iin alueelta innokkaita järjestöjä ja vapaaehtoisia tarjoamaan 
mielekästä toimintaa lapsiperheille.
- Anita on lähettänyt 26.3.2022 kyläyhdistyksemme puolesta ehdotuksen 
Vuoden 2022 Kotiseututeokseksi: Pertti Huovinen – Ii-lyhyt nimi, pitkä 
historia. 
Kilpailuun voivat osallistua vuonna 2021 sekä vuoden 2022 maaliskuun 
loppuun mennessä, ennen kilpailun päättymisaikaa, julkaistut teokset. 
Vuoden kotiseututeoksen palkitsemisella kannustetaan kotiseutukirjojen 
tekijöitä ja tuodaan näkyvyyttä kotiseutukirjallisuudelle. 
- Anita osallistuu kuntakokeilun ja kolmannen sektorin yhteiseen 
kehittämispäivään 27.4.2022 klo 9.00-14.30 Oulussa.
- Vapaa-aikasihteeri Heini Perttula muistutti sähköpostilla että iltakäyttäjät 
eivät jättäisi vuorolle mennessään ulko-oven väliin mitään oven auki 
pysymiseksi (kiveä, harjan vartta tms.). Ulko-ovi pitäisi pitää aina suljettuna, 
jotta tiloihin ei pääse ulkopuolisia ja että ilmastointi pysyy 
normaalitoiminnassa. Kiitos!
- Pohjois-Iin talo- ja tonttipörssi – uusi ilmoitus 
NYT ON MYYNNISSÄ HARVINAINEN HELMI kulttuurihistoriallisen Akolan 
kartanon miljööstä, Pohjois-Iissä! Tämä 1,04 ha määräala (139-403-16-55) 
soveltuu omakotitalorakentamiseen. Kunnallistekniikka ulottuu valmiiksi 
tontin nurkalle saakka. Tontin vierestä kulkee valmis autotie sekä erillinen 
pyörätie ja koulukin on vain noin 550 m päässä.
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- Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kevätkokous torstaina 21.4.2022 klo 18.00 
teamsillä - Anita osallistuu

73. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous keskiviikkona 25.5.2022 klo 18.00 Pohjois-Iin koululla.

74. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Kokous päättyi klo 19.45.

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Markku Veijola Jukka Sassi


