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Paikka: Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100  Ii
Aika: Tiistaina 7.9.2021 klo 18.00-20.30
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi ja Aune 
Olkoniemi   

Pöytäkirjantarkastajat :
Jukka Sassi ja Aune Olkoniemi

127. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi, että hän on toivottanut Keski-
Pohjalaiset Kylät ry:n hallituksen tervetulleeksi tutustumaan Pohjois-Iin 
Kyläyhdistykseen toimintaan lauantaina 16.10.2021 klo 11.00 alkaen.
Keskipohjalaiset Kylät ry toimii maakunnan alueella monipuolisena 
kylätoiminnan edistäjänä. Jäseniämme ovat kyläyhdistykset tai muut kylien 
kehittämistoimintaa harjoittavat yhdistykset. https://www.kpkylat.fi/

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

129.  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  6/2021
Hyväksyttiin edellsien kokouksen pöytäkirja.

130. TALOUS
- Saldo: 7695,66€/7.9.2021
- Kylähistoria : Kylätuvalla omaan käyttöön nyt 10 kpl. (30.7. 2021 on 
myyty yksi Annele Valkama+ Anja Mäkipaaso 10.8.+ yksi nouto 17.8. Tarja 
Tervonen) 
- Jäsen/kannatusmaksut 2021: 755,00€ / 9.8.2021
- Jumppamaksut: 25,00€
- Tilille tullut/tulossa:  Luontopolun hoitosopimus 1500,00€/30.11.2021, 
ympäristötuki 2742.52€ marraskuussa – Ollin laidunnuspalvelu 906,25€
- Tilille tullut: Pohjois-Iin jakokunta 1900,00€, IlmastoAreena 259,95€ + 
194,05€ + 2,97€, 12,93€ ProAgria Oulu kyläillan kahvitarjoilu, 455,00€ 
Vihkosaaren siivous, kylähistoriat 90,00€
- Laskutettu/Anomus: 
- Maksettavat: Jouni Rajasen luokka 150,0 € ja Kari Mustosen lasku Akolan 
polkusilta pohjatyöt 3720.00€ sis.alv, Akolan liikuntasalin vuokra 132,00€ 
31.5.2022 asti, LUOMU tarkastusmaksu Hiastinhaaran ja Patakarin laitumet
- Maksettu: Hallitus kokouskahveet 16,69€, kyläilta12,93€, arpajaiskiekot 
19,75€

131. AKOLAN POLKUSILTA
Keskustelimme juuri asiasta, ja voin lisätä tuon avustussummamme 1900 € 
ensi vuoden budjettiin. Edellytyksellä että kaikki muutkin 3.5. viestissä 
luetellut tahot osallistuvat rahoitukseen.

https://www.kpkylat.fi/
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Eli meidän avustussumman voimme maksaa aikaisintaan tammikuussa 2022.
Ystävällisin terveisin ympäristöpäällikkö Aaro Horsma
- Kari Mustonen tehnyt sillan pohjatyöt.
- Polkusillan kansitalkoot lauantaina 18.9.2021 klo 09.00 alkaen. Auvo 
Anisimaa, Markku Veijola, Jukka Sassi ja Juha Similä talkoilevat ja Anita 
hoitaa muonituksen. Vene saadaan lainaksi Sassin Pentiltä ja Auvolla on 
pelastusrengas mukana turvallisuussyistä. Auvo ostaa Starkilta ruuvit ym.
- Paakkolan nosturi käy nostamassa sillan tukipöllit 4 kpl paikalleen. 
Kyllästetyt kansilaudat sahataan määrämittoihin Mähösen Jounin sahalla ja 
kuljetetaan rakennuspaikalle.
- Sillan vapaa kulkuleveys on 120 cm ja portaat tehdään polkusillan 
molempiin päihin.

132. ILMASTOAREENA
- Arvoista kyläyhdistyksen tilille yht. 456,97€ - arpakiekot 19,75€
- IlmastoAreena kiittää 30.8.2021

133. PERHEHOITAJIEN JA HEIDÄN ASUKKAIDEN
VIRKISTYSPÄIVÄ  HIASTINHAARAN LUONTOPOLKUALUEELA 
lauantaina 11.9.2021 klo 14 - 16
- Käytiin iltapäivän ohjelma läpi. Paikalla on kyläyhdistyksestä 7 henkilöä ja 
virkistyspäivän kuluihin ja  talkoottunteihin haetaan hyvinvointiavustus Ii- 
Instituutilta. Jukka ottaa päivästä valokuvia, jotka toimitamme muistoksi 
osallistujille. Iin Taksikyyti Hannu Ukkola hoitaa kuljetukset YliOlhava- 
Hiastinhaara-YliOlhava.
- Talkooporukka paikalle klo 13 Navettarantaan.

134. HIASTINHAARAN LUONTOPOLKUALUE ja KÄVIJÄLASKURI
- Laavulle tarvitaan lisää polttopuita, Jouni tuo kuorman ja Aune ja Anita 
täyttävät liiterin torstaina  9.9.2021.
- Valtarin koulun yksi liikuntapäiväkohde on lintutornin makkaranpaistopiste 
to 9.9.2021.
- Polttopuupinot Mähösen Tarmon lanssilla on pinottava ja suojattava 
hyvin. Anita kysyy Veli Paakkolta vanhoja kattopeltejä. Jos ei löydy, niin 
ostetaan Puuilosta puupinon suojapeitteitä, joiden koko on  1,5 x 6 m ja hinta 
7,90€/kpl. Peitteiden molemmat puolet on laminoitu, helmat vahvistettu ja 
reunoissa alumiinisilmukat 0,55 m välein.
- Kävijöitä luontopolkualueella on taas ollut runsaasti, lampaat olivat kesän 
suosikkeja ja tottuivat ihmisiin. Olli haki kaikki lampaat pois maanantaina 
.9.2021.
- Jukka on selvittänyt kävijälaskurin hintaa, keskusteltiin asiasta.
Kiitos selvityksestä. Onkohan laskurin hankinnalle mahdollista saada 
avustusta jostain? Kunnan nykyisessä taloustilanteessa tämä ei priorisoidu 
kärkipäähän. t: Anna Saksio

- Päätettiin, että haetaan Oulun Seudun Leader ry:ltä tulevan kevään 
2022 Teema-hankkeesta rahoitusta kävijälaskuriin, tukiprosentti 60-75%.
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135. HIASTINHAARAN ja PATAKARIN LAMMASLAITUMET

- Olli haki kaikki lampaat pois maanantaina 6.9. - karkailivat ja alueilla ei 
ollut enää myöskään riittävästi syötävää.
- Eläinmäärä alueilla on ollut kokonaisuudessaan ok.  Lampaita ei ole 
tarvinnut siirrellä syönnöksen takia muualle vaan laiduntaneet koko kesän 
samalla laitumella.
- Lampailla ei ole ollut myöskään suurempaa loisongelmaa, koska on ollut 
kuiva kesä, on enemmän märän ja kylmän kesän ongelma. Silmämääräisesti 
niin katritsat kuin uuhetkin pulskistuneet kesän aikana reilusti.
- Ensi keväänä on pidettävä erillinen aitatalkoopäivä ja korjattava mm. 
Hiastinhaaran lammasaitaa varsinkin ruoppausmassojen läjityspaikka-alueella.
Alareunassa on aukkoja, jotka on tukittava erillisillä verkkopaikoilla. 
Patakarille tehdään pysyvä lammasaita sähköaidan sijaan. Myös veteen 
ulottuvat lammasaidan metalliset tolpat poistetaan ja vaihdetaan puisiin. Myös 
verkkoaidan siivekkeitä jatketaan riittävän pitkälle veteen, jotta lampaat eivät 
pääse karkaamaan laskuveden aikana vesialueen kautta.
- LUOMUtarkastus laidunalueilla to 8.9.2021 klo 09.00, Anita on mukana 
Elyn tarkastuksessa ja tekee hootopäiväkirjat tarkastusta varten.

136. UUSI LAMMASLAIDUN on suunnitteilla AKOLAN JUNNILAN 
ALUEELLE
- Maanomistajilta on saatu suullinen lupa perustaa uusi Akolan Junnilan 
laidunalue.
- Olemme suunnittelemassa uutta lammaslaidunaluetta Akola-Junnilan 
kulttuurimaisemaan.
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Akolan kartano 
rakennuksineen sijaitsee myös perustettavan laidunalueen naapurissa.
Olemme käynnistäneet neuvottelut alueen maanomistajien kanssa ja mikäli 
omistajat ovat valmiita vuokraamaan maa-alueen laidunnukseen, tehdään 
alueen hoitosuunnitelma ympäristösopimusta varten. On vielä auki, onko haku
auki keväällä 2022, mutta ainakin 2023 voi hakea laajemmin uusia kohteita. 
Helmi-ohjelman mukainen JärjestöHelmi-haku avautunee vielä tämän syksyn 
aikana ja tuki myönnetään tavarana tai palveluna, esim. toimitetaan 
laiduntarvikemateriaalit ja tehdään kunnostustoimet ostopalveluna tai 
viranomaistyönä. ELY voi ostaa palvelun myös maanomistajalta 
Lampurina Akolan-Junnilan alueella jatkaa pohjoisiiläinen Olli Häyrynen.
( Lehtijuttu IiSanomat 2.9.2021)

137. KOULUN HYÖTYKASVIPUUTARHA
- Koululaiset ovat tehneet sadonkorjuuta, kerrottu ja kerrattu sitä mikä onnistui
ja mitä oppia tästä on otettavaksi. Varsiselleri, tilli ja suolaheinä olivat suuria 
menstyksiä yhdessä kehäkukan kanssa. Herneitä, salaattia ja lehtikaalta olisi 
pitänyt korjata pitkin kesää, sitä mukaan kun kasvoi!
- Oppilaat tyhjentävät laatikot mullasta ja multa hyödynnetään perunan 
kasvatukseen ensi keväänä. Kehäkukan siemenet kuivataan seuraavaa 
satokautta varten.
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- Ensi keväänä istutuslaatikoihin vaihdetaan uusi multa ja lisätään pari 
laatikkoa, jotka sijoitetaan koulun seinän vierustalle. Nykyinen 4 laatikon 
paikka on tosi kuuma helteellä ja vaatii paljon kastelua päivän aikana. 
Muistetaan marjapensaiden istutus keväällä.
- Ensi keväänä 2022 5-luokkalaisten kanssa on tehtävä selvä 
viljelysuunnitelma, tarkka ja riittävän usein tapahtuva kastelujärjestys kesän 
aikana ja istutetaan viljelykasvit hyvissä ajoin ennen koulun loppua.
- Tästä kesästä maksetaan Jounin luokalle 150,00€ retkirahastoon. 

138. LASTEN LIIKUNTAKERHOT ja NAISTEN JA MIESTEN JUMPAT 
alkoivat maanantaisin 6.9. - 13.12.2021 asti
- Ei peritä maksua jumppaajilta syyskaudelta 2021. Koronan takia jouduttiin 
perumaan jumpat loppuvuodelta 2020 ja keväältä 2021 ja useimmat ehtivät 
maksaa ko.kaudelle jumppamaksun.
- Keväällä 2022 katsotaan sitten peritäänkö pieni maksu kevätkaudelta. 
Kyläyhdistys maksaa kunnalle naisten ja miesten jumppavuoroista salivuokran
syksyltä 2021 ja keväältä 2022. Lasten liikuntavuoroista kunta ei peri maksua.
- 13.12. jälkeen maksetaan Mimosalle ja Alisalle palkkiot ja joulukukat 
viedään Eilalle, Anniinalle ja Paavolle.

139. POHJOIS-IIN YMPÄRISTÖKELLON TOTEUTTAMINEN
Menomaanantaina keskitymme lähiliikuntaan ja vähäpäästöiseen liikuntaan 
kylällä.  Maanantaina 6.9. alkaen aloitamme taas Akolan liikuntasalissa 
Pohjois-Iin koululla klo 16.00-17.00 1-3 luokkalaisten liikuntakerhon - 
vetäjinä Alisa ja Mimosa, klo 17.00-18.00 4-6 luokkalaiset, vetäjinä Alisa ja 
, klo 18.15-19.30 naisten jumppa, vetäjinä Eila ja Anniina ja klo 19.30-20.30 
miesten jumppa, vetäjänä Paavo. Ohjaajat ovat myös pohjoisiiläisiä.
Taitotiistaina keskitytään kädentaitoihin, itsetekemiseen, tuunauksen ja 
korjaamiseen.
Kasviskeskiviikkona panostamme nimensämukaisesti kasvisruokaan, 
lähiruokaan ja luonnonantimiin.
Toritorstaina järjestämme toripäivän ja keskitymme kierrätykseen. Ja 
pihiperjantaina tehdään viikonlopun ja/tai seuraavan viikon ruokalista ja 
pysytään siinä. Vaihtoehtoisesti voi ostaa vain yhden tai kahden aterian 
ainekset kerrallaan, mutta suunnitellusti. Ei osteta ylimääräistä varastoon ja 
ennen kauppaan lähtöä tarkistetaan mitä jääkaapista löytyy. Katsotaan mitä on 
vanhenemassa ja suunnittellaan uudet ostokset sen mukaan. Pietään  
tarvittaessa jääkaapin ja pakastimen tyhjennyspäivä.
Näin meidän kylässä, omalla ajalla, omalla tavalla ja omalla rahalla 
YHDESSÄ kyläläisten ja Pohjois-Iin koulun oppilaiden kanssa seuraavan 
viiden toimintavuotemme aikana. Ympäristökellomme on osa Pohjois-Iin 
kylän vähähiilisyyssuunnitelmaa ja kyläsuunnitelmaamme vuosille 2021-2025.
- Ensi vuonna järjestetään yhdessä MSL:n kanssa kurssi: Hukkapuusta 
biohiiltä eli päivän aikana hiiletetään kuivaa raivausjätettä isossa 
maakuopassa. Huokoinen biohiili toimii hotellina pieneliöstölle ja maaperän 
veden ja ravinteiden pidätyskyky paranee
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140. LÄHDEPUISTO-YHTEISLAULUTILAISUUS 6.10.2021 

klo 13.00-14.00
- Aune ja Anita paistavat osallistujille 50 makkaraa ja annetaan pillimehut klo 
14.00.  Riitta Räinä ostaa makkarat ja pillimehut. 

141. KYLÄYHDISTYS täyttää 35-VUOTTA 7.5.2022 
- Päätettiin, että juhla pidetään lauantaina 14.5.2022 Pohjois-Iin, koska 
7.5. on Tornien Taisto-tapahtuma lintutornilla ja sunnuntaina 8.5. on 
äitienpäivä.
- Avoimet ovet juhlapäivänä Akolan kartanossa-kysytään Teemulta, vihitään 
Akolan polkusilta virallisesti käyttöön jne. Jatketaan juhlan valmistelua ja 
kysytään mm. Akolan liikuntasalirakennusta koululla käyttöömme juhlaa 
varten.
- Juhlaan saamme vieraaksi ainakin Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Kilta
ry:n jäseniä ympäri Suomen.

142. ANITAN VIERAILI AKOLASSA 26.8. TEEMUN KURKELAN LUONA
- Keskusteltiin Avoimet ovet-päivästä kyläläisille Akolassa, Teemu suhtautui 
myönteisesti, lähdetään suunnittelemaan päivää.
- Anita antoi tietoa mm. kylän pitopalveluyrittäjistä ja toimitti juhlateltan ja 
kaasugrillin vuokraushinnasto Teemulle tiedoksi. Lisäksi voimme pientä 
korvausta vastaan viedä vieraita Hiastinhaaran luontopolkualueelle, keittää 
nokipannukahveet nisun kera ja paistella makkaroita laavulla ja kertoa 
yleisesti alueesta, historiasta, laidunnuksesta jne. Autolla pääsee hyvin P-
alueelle ja siitä on noin 2-3 km pitkospuureitti lintutornille ja laavulle
- Sami Sykkö toimittaja, esiintyjä, kolumnisti, kommentaattori ja kirjailija
puh. kesk. 29.8. Anita/Sami tulee käymään uudelleen Akolassa ja otetaan 
uusiksi juttu kylätoiminnasta ja siian lippoamisesta syksyllä.

143. OLLINKORVEN TUULIPUISTOHANKE
- Vantaan kaupungin entinen aluearkkitehti Elli Maalismaa, asuu nykyisin Yli-
Iissä = kaavoituksen asiantuntija. Anita ottaa yhteyden häneen, kun 
kaavaehdotus tulee nähtäville.
- 19.7.2021 Ylen jutussa todettiin, että Ilmatar Oy vie Iin Ollinkorven hanketta
eteenpäin pienennettynä. Ensimmäisessä vaiheessa on suunnitteilla noin 
kymmenen voimalaa, joiden kaavaehdotus tulee yhtiön mukaan näkyville 
alkusyksystä.
Toinen vaihe ja sen laajuus odottavat maakuntakaavan mahdollsiia 
muutoksia.
Ilmattarella oli alunperin toiveissa jopa yli 60 voimalaa. Jo talvella niiden 
määrää karsittiin runsaaseen 40:een, mutta Ely-keskuksen mukaan 15 
voimalaa olisi mahdollinen ja nykyisen maakuntakaavan mukainen määrä.

144. ANITAN TAPAAMINEN KUNNANJOHTAJA ARI ALATOSSAVAN 
KANSSA 31.8.2021 klo 09.00-10.45
- Anita toi terveiset tapaamisesta hallitukselle ja mm. kylätuvan tilanne oli 
keskusteluissa mukana.
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145. PIENIÄ SUURIA TEKOJA LUONNON HYVÄKSI - Vuoden maisemateko 

-kilpailu 2021
- Saiko kylätalo uuden väripinnan, perustitteko niityn tai maisemapellon, 
hoiditteko kylän uimarantaa, kunnostitteko kosteikkoa, raivasitteko ja 
avasitteko kylämaisemaa? Juuri teidän tekonne voi olla vuoden maisemateko.
- Maisemateko on teko, joka nostaa esille paikallisen kulttuuriympäristön 
arvoja, historiaa, tapahtumia ja ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä tai 
 kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville. Tunnustuksen voi saada 
yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, talkooporukka tai muu taho. - - 
Kilpailussa palkitaan maakunnallisia Vuoden maisematekoja, jotka kilpailevat 
valtakunnallisesta tunnustuksesta. Vuoden maisemateko -kilpailu järjestetään 
nyt jo seitsemättä kertaa. Kilpailun teemaa on lupa toteuttaa vapaasti. Teko voi
siis olla pieni tai laaja miltä tahansa maisemanhoidon alalta. Haku päättyy 
30.9.2021. - Päätettiin ettei osallistuta tänä vuonna vaan vasta vuonna 
2022. 

146.  MUUT ASIAT
-Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja kehittäminen-webinaarisarja
7.-21.10.2021 POPLi – Anita osallistuu.
- Talkoopäiväkirja kylille -  kylien neuvottelukunta kerää vuosilta 2018-
2019 kylissä tehdyn talkootuntien määrän, jolla pystytään esittämään 
kuntapäättäjille kylätoiminnan vaikuttavuutta
- Vieraslajitorjuntaa on mahdollista hakea Ely-keskuksen myöntämää 
rahoitusta https://www.ely-keskus.fi/haitallisten-vieraslajien-torjunnan-
neuvonnan-ja-torjuntatoimenpiteiden-j-c3-a4lkiseurannan-avustushaku
- Anita on pyydetty Suomen Kylien kaksivuotisen hankkeen 
”Maallemuuttajan palvelupolku ja vastaanottava kyläyhteisö” 
ohjausryhmän jäseneksi.
- Kyläturvallisuuskouluttajien ja – toimijoiden Teams-tapaaminen 23.9.2021 
klo 17.30-19.00 – Anita osallistuu
- Turvallisuuswebinaari-Turvallisuus osana hyvinvointia-paikallisyhteisöt sen 
mahdollistajina 8.10.2021 klo 12.00-16.00 – Anita osallistuu.

147. SEURAAVA KOKOUS
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 12.10.2021 klo 18 koululla.

148. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jukka Sassi Aune Olkoniemi


