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Paikka: Pohjois-Iin koululla, Virkkulantie 27, 91100 Ii 
Aika: Keskiviikko 23.9.2020 klo 18.00-20.00
Paikalla:  Anita Sievänen phj./siht.  Markku Veijola, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka 
Sassi ja Aune Olkoniemi 

Pöytäkirjan tarkastajat:
Markku Veijola ja Anu Käyrä

90. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

92. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  5/2020
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

93. TALOUS
- Saldo: 6687,98 € / 23.9.2020
- Kylähistoria : Kylätuvalla omaan käyttöön 16 kpl.
-Jäsen/kannatusmaksut: 488,00 €/ 27.7.2020
-Jumppamaksut: 137,50 € / 19.2.2020
- Tilille tullut/tulossa: 2 x 50,00 € Iin kylien neuvottelukunnan kokoukset-
17.9. Ja 12.12. Ruokavirasto maksaa ympäristökorvauksista marraskuussa 85 
% tuki vuonna 2020 yht. 3231,00 € eli tilille tulossa 2746,35 €, Hiastinhaaran 
kunnossapitosopimus Iin kunta 1500,00 €/30.11.2020
- Laskutettu: 
- Maksettavat:  Olli Häyrysen kesäkorvaus 2020 lampaiden tuonti ja vienti ja 
valvonta/marraskuu 906,15 €, IiSanomat yhdistetyn kokouksen 11.10 
kokousilmoitus
- Maksettu: 14,04 € Varo leikkiviä lapsia – kyltit Kantolantie/Eriksson, 
193,85 € Luomuperusmaksu Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumet, 
120,00 € Pohjois-Iin työväentalon kokoustilavuokrat, 31,35 € kopiopaperit 
kylätiedote ja hallituksen kokouskahveet

94. KEVÄT- JA SYYSKOKOUS sunnuntaina 11.10.2020 klo 16 
POHJOIS-IIN KOULULLA, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen
-Kylätiedote ( kutsut kokouksiin, jumppalukkari ja jäsenmaksulaatikko)
 jaetaan viikolla 38, kokouskutsu myös IiSanomissa to 
1.10.2020.
- Nätteporin Auditorion varaus peruttu, koska saamme kokoustaa koululla.
- Käytiin läpi sääntöuudistus ja Pohjois-Iin kylän kyläsuunnitelma vuosille 
2021-2026 ja esitetään sääntöuudistus hyväksyttäväksi kevätkokoukselle ja 
kyläsuunnitelma syyskokoukselle.
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-  Anita kysyy Tervosen Petriä tai Koistisen Mikaa kevätkokouksen 
puheenjohtajaksi.
- Kaikki nykyiset hallituksen erovuoroiset jäsenet jatkavat, säännöt sallivat 
vielä muutaman uuden hallituksen jäsenen, kysytään halukkaita
Tällä hetkellä kaiken kokoisten tapahtumien järjestäminen on mahdollista, 
mutta, jos tapahtumaan osallistuu yli 50 henkilöä järjestelyissä tulee 
noudattaa erityisiä hygenia- ja turvallisuusohjeita, jotka koskevat mm. 
hygieniaa, siivousta ja turvavälejä. 

      
95. KYLÄTUVAN TILANNE nyt ja jatkossa

- Voimme pitää hallituksen ym. kokoukset uusimman tiedon mukaan tällä 
hetkellä Pohjois-Iin koulun luokkahuoneessa. Asia on sovittu myös 
koulunjohtaja Jouni Rajasen kanssa.
- Jouni Rajasen sähköposti 2.9. tiedoksi koskien nykyisiä Akolan 
rakennuksessa olevia koululuokkia, jotka ovat jo liian ahtaat ja varastotilojen 
puutteita itse rakennuksessa.
- Pohjois-Iin työväentalon kokoustilavuokrat: Hallituksen kokoukset 27.2./ 
15.3./7.5 ja 13.8 eli 4 x 30,00 € = 120,00 € puh.kesk. Sievänen/Tapani Teppo 
22.9. Kokoustamme jatkossa ko.tiloissa, mikäli koronatilanne muuttuu niin, 
että koulutilojen käyttö kielletään kokonaan ulkopuolisilta. Kylätupa on 
edelleen käyttökiellossa.
- Toivomme kylätuparakennuksen jatkosta mahdollisimman pian päätöksiä.
 

96. AKOLAN LIIKUNTASALI on jälleen iltakäytössä ma 7.9.2020 alkaen
- Jumppasalin lattia alkoi kärsimään pulpettien alla ja kuntakaan ei saanut 
iltakäyttöjiltä maksuja ja salin puute haittasi liikunnan mahdollisuuksia ja 
koulu ja liikuntapalvelut löysivät yhteisesti uuden ratkaisun
- Naisten ja miesten jumpat aloitetaan maanantaina 5.10. ja jatkuvat 14.12. 
asti, seuraamme koko ajan koronatilannetta ja toimimme yleisten ohjeiden 
mukaisesti
- Paavo Halonen ja Eila Fäldt jatkavat edelleen ohjaajina, lasten 
liikuntakerhoja emme pysty aloittamaan tänä syksynä.
 ****HOX HOX! Ensi vuoden alusta lasten liikuntakerhoja maanantaisin ovat
lupautuneet vetämään pohjoisiiläiset Mimosa Sassi ja Alisa Koistinen ja heille 
kyläyhdistys maksaa 10.00 €/pidetty tunti.

97. SYKSYN TALKOOT  LUONTOPOLULLA ja TALKOOPORUKAN 
RUOKAILU LAAVULLA
- Talkoopäivä on lauantaina 24.10.2020 klo 09.00 alkaen ja kokoonnutaan 
Navettarantaan P-alueelle. Ruokailu samana päivänä talkoolaisille, 
tarkempi kellonaika sovitaan myöhemmin. 
- Talkootöitä: Lisäpitkokset/porrastus, kun siirrytään ensimmäiseltä 
polkusillalta kohti Patakarin lammaslaitumen porttia tai sorastus, laavun 
Hiastinhaaran puoleisen ranta-alueen raivaus, pelastushelikopterikentän 
raivaus, lintutorni ja lisäpitkokset ja kiinnitys, pitkospuiden kiinnitysten 
tarkistus koko alueelta. polttopuiden peittäminen Tarmon lanssilla, 
pitkospuiden kiinnitystolppia lissää, liiterin täyttö



3.
HOX HOX! Tiiron Matilta saadaan 1.5 m teräspalkkeja, joilla voidaan 
kiinnittää lintutornilla pitkospuut tukevasti kiinni maahan ja eivätkä näin liiku 
meriveden nousun tai myrskyjen takia. Mähösen Tarmo käy vielä kerran 
täyttämässä laavun liiterin täyteen puita loppusyksyä ja alkutalvea varten.

 - 15.8.2020 Olipa meillä mukavat puutalkoot tänään, saimme pinottua ja 
kasattua ainakin 5 vuoden puut Hiastinhaaran laavulle tulistelijoille. Puuta 
tarvitaan sillä tänä vuonna maaliskuusta tähän päivää laavulle on viety 
yhteensä 13 heittokuutiota poltettavaa ja onhan tuo toisaalta osoitus siitä, että 
luontopolkualueemme on suosittu retkikohde.
Ja nyt tietysti SUURET KIITOKSET KOKO TALKOOVÄELLE 
Rissasen suvulle: Jukalle, Heidille, Kaisulle, Pentille, Jounille, Mallulle, 
Ollille ja tosi ahkeralle Aleksille ja myös Aunelle ja Markulle.
Teidän kanssa oli tosi mukava viettää lauantaiaamupäivä, huumoria riitti ja 
työt luistivat - Anita kiittää 

98. UUDET ALUERAJOITUKSET KANTOLANTIE, VIRKKULANTIE, 
KONINTIE 40 km/h
- Anita lähettänyt 4.9. spostin Ely-keskukselle, jossa toivomme, että 
aluerajoitukset ko.teillä muutetaan esityksemme mukaiseksi ja 
mahdollisimman pian. Saman esityksen olemme myös antaneet Iin 
kunnan pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelmaan 21.2.
- Iissä kartoitetaan liikenneturvallisuutta ja kunnan ympäristö- ja 
opetuspalvelut palaveeraa lokakuun aikana Elyn kanssa kunnan tienhoidosta 
syksyn aikana.
- Jouko Häyrysen sähköposti 12.9. (Virkkulantien pyörätien pinnoite ja 
nykyinen leveys ja tielle tehdyt turvakaiteet, jotka ovat kaventaneet ajoradan 
vaaralliseksi) -  Anita lähettänyt tiedoksi myös Elylle.

99. IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNTA ON KUTSUTTU PUDASJÄRVELLE 
lauantaina 12.12.2020
- Iin kylien neuvottelukunta on kutsuttu Livokas ry:n vieraaksi tutustumaan 
ryhmätyöllistämisee ja Livokkaan työllisyyshankkeisiin Pudasjärvelle.
- Keskusteltiin neuvottelukunnassa retkipäivästä, joku lauantai loka-
marraskuu. Iin kylien neuvottelukunta maksaa bussikuljetuksen Pudasjärvelle 
ja lounaan, osallistujia max. 2 henkilöä/kylä.
HOX HOX!! Reissupäiväksi vahvistui kokouksen jälkeen lauantai 
12.12.2020 ja samalla pidetään matkalla Iin kylien neuvottelukunnan kokous 
lähikokouksena. Sitovat ilmoittautumiset reissulle Riitalle ma 30.11.2020 
mennessä. 

Pohjois-Iistä osallistuu Anita ja Jukka.

100. OLLINKORVEN TUULIPUISTO 
- Muhojoen kunnostustalkoot 3.10.2020 klo 9-13, työnäytös Muhosperäntie 76
- Hallituksen yhteinen tutustuminen Viinamäen tuulipuistoalueeseen 
Kuivaniemellä, sovitaan myöhemmin yhteinen ajankohta ja lähdetään 
kimppakyydillä käymään paikanpäällä.
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101. TAULU MAISEMANHOIDOSTA LUONTOPOLKUALUEEN 

P-PAIKALLE
- Suunnitellaan yhteistyössä Kalle Hellströmin kanssa luontopolkualueelle 
perinnebiotoopeista ja maisemanhoidosta kertova taulu eli milloin aloitettu, 
mitä on tehty, rahoitus ja mitä tehdään tulevaisuudessa.

102. MUUT ASIAT
- Syksyn istutukset koululla siirtyvät koronatilanteen takia keväälle 2021.
- 19.8.2020 klo 11.00-13.00 Anita, Ritva Piri Rantapohjasta ja Marika Laurila 
Ely-keskuksesta kävivät tutustumassa Hiastinhaara-alueen perinnemaiseman 
hoitoon. Marika samalla kertaa suoritti myös perinnemaisemainventoinnin, 
josta saadaan sitten myöhemmin raportti, joka kertoo alueen nykytilan ja 
hoitoehdotuksia tulevaisuudelle.
- Tulevaisuuden kylä-monipaikkainen Suomi webinaari 16.8. klo 16-18 Anita 
osallistui.
- Vuoden maisemateko-kilpailu 2020 – NIITYNLUMO, kilpailuaika päättyy 
30.9.2020.
- Iin kunta osallistuu VYYHTI – verkostohankkeeseen 2021-2023, joka tukee 
ja edistää paikallisia vesitökunnostushankkeita
- POPLin Yhdistys työnantajana – koulutukset 28.9. klo 17.30-19.30 ja 30.8. 
klo 17.30-20.00 – Anita osallistuu.
- 72 tuntia- ja kyläturvallisuuskouluttajien tapaaminen 1.10. Teams-yhteydellä 
klo 18.00-19.30  - Anita osallistuu.   
- Virtavesikunnostuskurssi-tiedot taidoiksi – WEBINAARIT- Anita osallistuu
Webinaari: Tervetuloa virtavesikurssille!, 8.10.Webinaari: 
Virtavesikunnostusten historiaa ja tulevaisuutta (Anssi Eloranta, Jukka 
Jormola), 22.10. Webinaari: Ajankohtaista virtavesiltä eripuolelta Suomea, 
12.11. Webinaari: Virtavesiekologiaa kunnostajille  PS. Ilmoittautumislinkki 
kurssille:   www.lyyti.in/virtavesikurssi  .
- Risteysalueiden kukkalaatikot viedään pois talvisäilytykseen Kallion 
kotipuutarhalle- Markku hoitaa.
- Kansainvälisen maisemapäivän maisemakierros etänä  Microsoft Teams 
-ohjelmalla 20.10.2020 klo 17 - Pohjois-Iin kyläyhdistys on mukana kolmella 
videolla – Pohjois-Ii, Hiastinhaara ja Hiastinhaaran lammaslaidun

103. SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava kokous tiistaina 20.10.2020 klo 18 Pohjois-Iin koululla.

104. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päättyi klo 20.00.

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Markku Veijola Anu Käyrä

http://www.lyyti.in/virtavesikurssi

