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Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu 
Aika: Maanantaina 20.5.2019 klo 17.30-20.00
Paikalla: Anita Sievänen phj.siht. Jukka Sassi ja Aune Olkoniemi  

Pöytäkirjan tarkastajat:
Jukka Sassi ja Aune Olkoniemi

77. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Hyvinvointisopimus kyläyhdistyksen ja Iin kunnan välille tehdään kylätuvan 
käytöstä syksyn aikana, kohteena ikäihmiset ja nuoret.

 
78. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA 

PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous oli kutsuttu laillisesti koolle.

79. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  4/2019
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2019, jonka 
pöytäkirjantarkastajat ovat hyväksyneet.

 
80. TALOUS

- Saldo: 6624,65 €/15.5.2019
- Kylähistoria: Kylätuvalla 18 omaan käyttöön 
-Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 424,00 €
- Maksetut: Joonas Veijola 90,00 € ohjauspalkkio liikuntakerhot, 5,96 € + 
13,39 € kahvitustarvikkeita kokouksiin, 183,52 € istutuslaatikot, 270,48 € 
kiikarit ja muut tarvikkeet Patakarin lintutorniin, stipendit 2 x 25 € Emma 
Kurkela ja Patrik Mäenpää
- Tilille tulossa: Minna Sergejeff puh. 044 258 4186 su 31.3. klo 11.30 grilli +
pöytä maksu 30,00 € Liike Nyt, 250,00 € Iin kylien neuvottelukunta,   
lintutornin kannatintolppien asennus + muut kevätkunnostustyöt 
luontopolkualueella, IiSanomat tulot mainosten myynnistä 496,00 €
tulot metalli- ja rautaromun ja akkujen keräyksestä 405,32 €/6.6.2019, 
Iijokipyöräilyn 15.6  kahvitus 350,00 €, Melonta- ja suppailutapahtuman 8.6.
kahvilatuotto, 23.5.Ollinkorven tuulivoima-alueen ohjausryhmän kokous 
150,00 € ( yht. 1681,32 € )
- Laskutettu: 
- Laskutettavat:
- Maksettavat: Kaasugrilli ja pisaraliput 2 kpl yht. 1601,46 €, Luulajan 
matkalasku Livon kyläyhdistys ry 600,00 €, Kallion puutarha 25,00 € 
kiitoskukka Anniina ja Jouko Mustoselle, liikuntakerhojen ohjaus
* Anita palauttanut 8.5.2019 sähköisesti Vipu-palveluun tilan 139120733 
(Hiastinhaara ja Patakari) päätukihaun koskien ympäristösopimustamme 
vuodelle 2019
* Ruokaviraston viljelijäkirja 1/2019 tiedoksi
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* Verotuspäätös yhteisön tuloverosta 2018- Ei maksettavaa tai palautettavaa 
veroa

81. POHJOIS-IIN SANOMAT 1/2019 yhteistyössä IiSanomien kanssa
- Pertti Huovista haastateltiin Harald Edelstamista ja hänen yhteydestään 
Pohjois-Iihin Yle Oulu 7.5. klo 9.40. Pohjois-Iin Sanomissa sivulla 8 on Pertin
kirjoittama juttu tästä sankari-diplomaatista.
- Mainosten myynnistä saatiin 496,00 €

82. TORNIENTAISTO PATAKARIN LINTUTORNILLA 4.5. klo 5-13
- Bongattiin 60 lajia, harvinaisimmat lajit kapustarinta ja harmaasorsa, 
vierailijoita kävi 10 ja kyläyhdistyksen joukkueessa taistelivat Jukka Sassi, 
Pauli Jussila, Ilkka Kärkkäinen ja Eino Mikkonen
- BirdLife Suomen Tornien taisto järjestettiin tänään 26. kerran. Tapahtumaan 
osallistuttiin noin 330 lintutornissa ympäri maan, ja päivän aikana torneissa 
kävi lähes 2000 ihmistä. 
- Taistopäivänä sää: Jäätävä pohjoistuuli, joka kääntyi länteen päivällä. 
Aamulla pakkasta -3 ja pilvistä, päivällä pari lämpöastetta ja aurinkoista. 
Vedet aamulla jäässä. Pikkuhiljaa suli osittain.. 

83. LUULAJAN SUURKIRPPUTORIMATKA 11.5.2019 yhteistyössä 
pudislaisten kanssa
- Osallistujia yht. 27, Pohjois-Iistä 15 x 40 € henkilöä, kyläyhdistystä 
laskutetaan 600,00€

84. METALLIROMUN JA  AKKUJEN KERÄYS 18.-19.5.2019
- Lyijyakut 553,000 kg 279,82 € ja sekapelti, murskattava 2390,000 kg 
157,74 € yht. 405,32 €

85. OLLINKORVEN TUULIVOIMA-ALUEEN 1. OHJAUSRYHMÄN 
KOKOUS torstaina 23.5.2019 klo 18.00 KYLÄTUVALLA
- Osallistujia 22, kyläyhdistys hoitaa kahvituksen ja sämpylät, laskutus 
Ilmatar Windpover Oy:tä 150,00 €
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n edustajat kokouksissa ovat Anita Sievänen ja 
Kimmo Seuranen ja hänen vara Matti Häyrynen
- 14.5.2019 klo 18.00 alkaen pidettiin tuulivoima-asioista tiedotustilaisuus, 
paikalla Rantapohjan toimittaja Tuija Järvelä-Uusitalo, juttu Rantapohjassa 
tiistaina 21.5.

86. HYÖTYKASVIPUUTARHA KOULULLA
- Eetu Hiltunen 150,00 € kesätyö eli hyötykasvipuutarhan kastelu ja muu hoito
kesän ajan
- Maanantaina  27.5. kaivetaan istutuslaatikot maahan ja suojataan laatikot 
suojakankaalla ja listään mullat, paikalla Anita ja Iiris kunnasta
- Perjantaina 31.5. istutus 6- luokan oppilaiden kanssa, paikalla Aune, Laura ja
Anita
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87. TOIMINNALLISET PIHAMAALAUKSET POHJOIS-IIN KOULUN 

PIHALLE
- Oppilaiden piirustukset on tehty ja niistä on valittu kolme pihalle 
maalattavaksi
- Iin kunta antanut luvan maalauksille
- Pihamaalausten teko siirretään keväältä syksyksi eli lauantaiksi 24.8. jolloin 
on koulupäivä oppilailla. Pohjois-Iin koulu osallistuu näin myös 
IlmastoAreena - tapahtumaan Iissä. Ja mikäli hyötykasvipuutarha on tuottanut 
satoa, voimme pitää myös sadonkorjuujuhlan.
- Ympäristönhoitaja Hilla Karppinen suurentaa piirustukset oikeaan kokoon, 
jotka maalataan ensin liiduilla asfaltille ja sen jälkeen itse maalilla
- Anita tilaa maalit GVKlta

88. ILOINEN IIJOKIPYÖRÄILY lauantaina 15.6. klo 13 ILLINSAAREN 
HIIHTOMAJALLA
- Kyläyhdistys hoitaa kahveet, mehut ja grillimakkarat, työaika
klo 12.00 -14.00, paikalle 2-3 henkilöä, koska osallistujat tulevat yhtäaikaa 
paikalle ja jatkavat sieltä matkaa Iin Kalamarkkinoille.
- Perjantaina 14.6 käydään Illinsaaren hiihtomajalla Suopangin Pekan kanssa 
katsastamassa paikat
- Korvaus 350,00 €/liikunnan kohdeavustus + oma grilli mukaan, kunta 
hankkii makkarat, sinapit, ketsupit, mehut ja kahvit ja suodatinpaperit
- Paikalla Aune, Aino ja Anita 

89. IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNTA 8.5.2018 klo 18.00-20.30 ASEMAN 
KOULULLA
- Kannanotto kylien liikuntapaikkojen hoidosta talvi 2019-2020 toimitettu 
eteenpäin mm. tekninen lautakunta ja liikunta-asiain neuvottelukunta. 

90. HIASTINHAARAN LINTUTORNI- JA LUONTOPOLKUALUEEN 
TARKASTUSMUISTIO 9.5.2019 klo 9.30-11.30
- Käytiin läpi 

91. TALKOOPÄIVÄ lauantaina 25.5.2019 LUONTOPOLKUALUEELLA
- Talkoot aloitetaan klo 09.00 Hiastinhaaralta, paikalle tulossa Miettusen Jussi,
Similän Juha, Veijolan Markku, Mähösen Jouni, Mähösen Tarmo, Sassin 
Jukka, Tiiron Leena, Olkoniemen Aune ja Sieväsen Anita
- Anita tekee jauhelihakeiton, Aune paistaa pullat, Tarmon veneellä ruoat ja 
muut tarvikkeet laavulle
- Käytiin läpi mitä tehdään ja tarvittavat työkalut, Jouni tulee traktorilla ja tuo 
polttopuut

92. AKOLAN POLKUSILTA
-Elyltä saatu lupa sillan rakentamiseen uuteen paikkaan Hiastinhaaran yli 
Akolanlahden suulle, Iin kunta pyysi uuden lausunnon, koska edellisessä sillan
kohta oli eri paikassa
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 - Sillan rakentaminen siirtyy kesälomien jälkeen syksylle, toimenpidelupa 
tehdään sähköisesti ja kahdelle naapurille Siurua Teuvo ja Minna sekä Pitkälä 
Veikko on tehtävä kirjallisesti ilmoitus rakennushankkeesta ja saatava heiltä 
näin myös kanta rakentamiseen.
- Hiastinhaaran suuosan ruoppaus, PVO-Vesivoima Oy tekee sen kesäkuussa 
heti, kun vesi on riittävän alhaalla uomassa.

93. MELONTA- JA SUPPAILUTAPAHTUMA 8.6.2019 klo 12-15 
HIASTINHAARALLA
- Keskusteltiin alustavasti tapahtumasta

94. POPLin KOULUTUKSET SYKSYLLÄ
- Anniina ja Jouko Mustonen eivät jatka 1-3 lk liikuntakerhon vetäjinä ensi 
syksynä. Anniina lupautunut kyllä lasten liikuntakerhojen ja naisten jumpan 
tuuraajaksi. Kysytään Juhoa ja Joonasta, jotka jatkavat syksyllä 4-6 lk 
liikuntakerhon ohjaajina.
- Koulutusta ja kylärahaa tarjolla syksyllä mm. lasten liikunnan ohjaajille

95. MUUT ASIAT
- Anita lähettänyt spostia Ely Päivi Hautaniemelle ja muistuttanut 4-tien 
alikulun vaarallisuudesta. Mopot ja pyöräilijät käyttävät oikotienä 
jyrkkää pengertä Virkkulantieltä suoraan alas jalankulku/mopotielle sekä 
toive, että saadaan kulkusuunnat alikulkuun samalla tapaa kuin Konintiellä.
- Anita lähettänyt Wiikin Anssille spostia, jotta 4-tien linja-autopysäkin 
talvikunnossapidosta aiheutuneet vauriot korjataan
- 3.5.2019 ilmoitettu Jouni Rajalalle + muille opettajille pallojen potkimisesta 
Akolan liikuntasalirakennuksen seinään!!! Lupasivat huolehtia koulun pallot 
pois koulunpäivän päätyttyä.
- 23.5.klo 18.00-19.30 yleinen siivousilta Iissä, lähtö Iin Matkahuolto, 
järjestäjä Iin kunta
- Vieraslajit ovat todellinen ongelma Iissä etenkin joen takia (jättiputki, 
komealupiini ja jättipalsami). 12.6. ympäristönhoitaja Hilla Karppinen ja 
harjoittelija Iiris käyvät läpi Pohjois-Iistä löytyvät vieraslajit ja paikat.
Sen jälkeen pidetään yhteiset Pohjois-Iin vieraslajien poistotalkoot.
- Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Turvallinen kylä - opas uusin versio 
julkaistu, tilattu 2 kpl  a 5,00 € /kpl
- Lähde talkoisiin! Lähde puiston istutustalkoot 27.-29.5.2019 – tullut kutsu 
yhdistykselle

96. SEURAAVA KOKOUS
5.6.2019 klo 17.30 Kylätuvalla

97. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päättyi klo 20.00.
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Anita Sievänen
puheenjohtaja, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu __/__2019

Jukka Sassi Aune Olkoniemi


