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Paikka: Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100  Ii
Aika: torstai 22.9.2022 klo 18.00-19.20
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Anu Käyrä, Anisimaa, Jukka Sassi ja Aune Olkoniemi  

Pöytäkirjantarkastajat :  
Jukka Sassi ja Auvo Anisimaa

114. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

116. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  6/2022
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

117. TALOUS
- Saldo: 4711,71€/26.9.2022
- Kylähistoria : Kylätuvalla on enää omaan käyttöön 6 kpl. 
- Jäsen/kannatusmaksut 2022: 778,00€/18.9.2022 
-Jumppamaksut: Kevät ja syksy 2022/425,00,00€
- Tilille tullut/tulossa: Hyvinvointiavustus 405,00€
- Laskutettu/Anomus: 
- Maksettavat:  

        -Maksettu: 20,00€ marjapensaat koulun hyötykasvimaa, Pohjola Vakuutus 
Oy Akolan polkusilta 64,90€, Ruokavirasto 304,00€ LUOMUtarkastus, 
luokkaretkirahasto 200,00€, värikasetit lasertulostimeen 100,99€ ja 411,45€, 
Kari Mustonen 500,00€, Hiivalan uimaranta 12,11€, talkooeväät 17.9. 
luontopolkualue, Arto Juntunen raivaustyö Junnilan lammaslaidun 950,00€
- Myönnetty: 
- Ylpeydellä kylästä t-paidat- Myymättä vielä 3 x M, 5 x L, 1 x XL ja 1 x 
XXL yht. 10 kpl

118. KOULUN HYÖTYKASVIMAA
-Oppilaiden toiveiden mukaisesti istutimme maanantaina 12.9. koulun 
hyötykasvimaalle punaherukka- ja karviaismarjapensaat. 
- Oppilaat tekevät kouluvuoden aikana kierrätysmateriaaleista ötökkähotelleja 
ensi kesäksi hyötykasvimaalle, luontopolkualueelle ja kotipihalleen.

119. LUONTOLOIKAT, Suomen Ympäristökeskus
-Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n Luntoloikat on julkaistu 7.9.2022 
https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/luokka/luontoloikka/

120. JUNNILAN LAMMASLAIDUN 
- 10.-20.9.2022  Arto Juntunen teki raivauksen Junnilan laidunalueella

https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/luokka/luontoloikka/
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ja  poisti Akolanrannan puoleisen tiheän, melkein läpipääsemättömän vesakon.
Hankkeessa on varattu rahoitus pienimuotoiseen vesakon raivaukseen yht. 
950,00€, jonka Arto laskuttaa kyläyhdistystä.
- Alue on vanhaa metsälaidunmaata ja vuosien varrella kasvanut umpeen. 
Ollin lampaat ovat tehneet tämän kesän hyvää työtään alueella ja vanhoja 
laidunalueita löytyy jo selvästi maastosta. Myös pohjakerros on hyötynyt 
laidunnuksesta ja valoisampia aukkoja löytyy jo enemmän, joissa niittylajit 
viihtyvät.
- Ensi kesänä näitä perinnebiotooppien hoitajia voidaan ihastella 
avoimemmassa kulttuuriympäristössä hoitamassa niittyjä perinteisellä tavalla, 
laiduntamalla.
- Olli vei lampaat pois laidunalueelta 18.9.2022. 
HOX HOX 26.9.2022 tilannekatsaus Pete Kuokkanen/Sievänen kävivät
paikanpäällä, mukana myös Jouni Mähönen !!!
- Iin Metsänhoitoyhdistys ry ostaa raivausvesakon. Vesakko siirretään 
traktoreilla ja talkooporukalla läjityspaikalle pois laidunalueelta. 
Hyvä läjityspaikka olisi Laurin mökille johtavan tien vasemmalla puolella tien
reunassa. Anita kysyy Laurin mielipiteen asiasta. Jos niitä ei voida varastoida 
ko.paikassa ensi syksyyn, niin Metsänhoitoyhdistys siirtää ne kuljetusmaksua 
vastaan omalle läjityspaikalle lämpölaitokselle.
- Pekka Kuokkanen tulee viikolla 39 vielä raivaamaan loppuosan Akolan 
vitikosta niittyalueen reunaan. 
- Kyläyhdistyksen talkoot pidetään mahdollisimman pian tämän syksyn 
aikana alueella, jotta saadaan talkootunteja riittävästi hanketta varten. 
Tarvitaan usempia traktoreita ja metsäkoura, joilla raivausjäte saadaan alueelta
pois. 
- Kun kaikki talkootyöt on pidetty, Anita voi aloittaa maksatuksen hakemisen 
Elyltä.
- Kunta- ja Järjestö-Helmi hankkeiden tilannekatsaus pidetään Teamsillä 
25.10.2022 klo 15.00-16.00, Anita osallistuu.

121. SYYSKOKOUS
- Päätettiin, että syyskokous pidetään 23.11.2022 klo 18 Pohjois-Iin koululla, 
kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
- Alustava kutsu laitetaan syyskuun kylätiedotteeseen, mutta virallinen kutsu ja
lopullinen esityslista ovat lokakuun kylätiedotteessa. Myös IiSanomissa 
julkaistaan kutsu.
- Keskusteltiin hallitusten jäsenten valinnoista. Jukka on ilmoittanut, ettei enää
jatka, joten uutta hallituksen jäsentä etsitään tilalle, myös yhden hallituspaikan
lisääminen on mahdollinen.

122. VALTAKUNNAN VIRALLISTEN KYLÄHULLUJEN VIERAILU IISSÄ
23.-24.9.2022
- Anita on kutsunut Kylähullut vierailulle, paikalle tulevat Kylähullu nro 12 
Heikki Kumpula Haapavedeltä ja Kylähullu nro 13 Arja Huovinen 
Leppävirralta
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-Hallituksen jäsenet ovat tervetulleita la 24.9. klo 10.00 alkavalle Iin 
kiertoajelulle, oppaana Pertti Huovinen ja päätteeksi lohisopalle Anitan luokse 
kotiin.

123. PALVELUMUOTOILUN LÄHITYÖPAJAT
- Iin kylillä meijän porukassa - hanke järjestää kuusi palvelumuotoilun 
lähityöpajaa. Hankkeen tarkoituksena on luoda iiläinen yhteisöllisen 
työllistämisen malli ja tarjota yhdistystoimijoille tukea ja koulutusta toimia 
työnantajana.
- Palvelumuotoilussa on kyse palveluiden kehittämisestä asiakas- ja 
käyttäjälähtöisesti. Kun ensin ymmärretään, mistä on kysymys, sen pohjalta 
lähdetään suunnittelemaan palveluita ja toimintamalleja, jotka aidosti 
ratkaisevat haasteita.
- Ensimmäinen työpaja on Pohjois-Iin koululla ti 4.10.2022 klo 18-20 ja siihen
kutsutaan Pohjois-Iin, Ojakylän, Alarannan ja Illinsaaren kylä- ja 
yhdistystoimijoita.
- Osallistujille tarjotaan kahvit, tee ja pullat, kyläyhdistys hoitaa ja laskuttaa 
hanketta 6,00€/hlö. 

124. KOVASINKANKAAN TUULIVOIMA-ALUE 
- Kyläyhdistys on jättänyt 11.9.2022 kirjaamo@ii.fi muistutuksen koskien 
Kovasinkankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan valmisteluaineistosta

125. POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIA- ja 
ILMASTOVAIHEMAAKUNTAKAAVA 
- Kyläyhdistys on jättänyt 18.9.2022 mielipiteensä 
kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi koskien Pohjois-Pohjanmaan Energia- ja 
Ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluaineistosta

126. KYLÄTIEDOTE syyskuu 2022
- Jakoon viikolla 39: Syyskokouskutsu, kutsu palvelumuotoilutyöpajaan 
Junnilan lammaslaidun ja talkoot, lasten liikuntakerhot-aikataulumuutos jne.

127. SYYSTALKOOT LUONTOPOLKUALUEELLA 17.9.2022 klo 9.00-13.00
- Kyläyhdistyksemme piti lauantaina 17.9. luontopolkualueella perinteiset 
syystalkoot: tyhjennettiin biokäymälän komposti, täytettiin liiteri, siistittiin 
sisältä biokäymälä, raivattiin pahimmat konkelot pitkospuiden päältä ja 
läheisyydestä, tarkistettiin viittamerkkien kiinnitys koko alueella, yksi irronnut
viitta ruuvattiin kiinni, pitkospuut tarkistettiin ja kiinnitettiin. Ja harjattiin pois 
syyslehdet ja lampaiden papanat koko pitkospuureitin osuudelta 
turvallisuussyistä.
- Talkoissa olivat mukana: Aune, Jukka, Timo, Jouni ja Anita

128. IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNTA ja TURVALLISUUSKYSELY 
KYLILLE
- toteutetaan Webropol-kyselynä syys-lokakuun aikana ja kyselyyn voi vastata 
myös Iin ja Kuivaniemen kirjastoilla

mailto:kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi
mailto:kirjaamo@ii.fi
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129. SUOMEN KYLÄT RY:n kyläjaoksen opintoretki Perniöön ja Bromarviin

11.-12.10.2022
- Anita on kyläjaoksen jäsen ja osallistuu opintoretkelle. 

130. KESTÄVÄN KEHITYKSEN VIIKKO 26.9.- 2.10.2022
- Suomen Kylät ry on mukana ja julkaisee viikolla Kylässä-podcastiä, johon 
haastateltiin Iin lukiolla 20.9. Pohjois-Iin koululta Lasse Rasinkangasta ja 
kyläyhdistyksestä puheenjohtaja Anitaa. Aiheena ovat koulun ja kylän 
ilmastoteot.

131. HYVÄ ELÄMÄ-POHJOIS-POHJANMAALLA – tilaisuus Rokualla 
3.10.2022
- Anita kutsuttu keskustelemaan teemasta: Kotiseutusuhde – merkitys ja 
ylläpitäminen. Tilaisuus on osa MANen Hyvä elämä maaseudulla- 
aluekierrosta 09/2022-12/2023.

132. MUUT ASIAT
- Pieni luontoilta kaikille iiläisille keskiviikkona 28.9.2022 klo 17.00-19.00 
Pohjois-Iissä Pauhussa, Partalahdentie 9, 91100  Ii
- Avoimet Joulukylät/Suomen Kylät ry toteutetaan 1.-24.12.2022
- Avoimet Kylät-päivä/Suomen Kylät ry 10.6.2023
- Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää ehdotuksia Pohjois-Pohjanmaan vuoden 
2022 järjestöteoksi. Ehdotuksia voi jättää ajalla 1.9.–28.9.2022.
Tänä vuonna haetaan tekoa, jonka myötä kohderyhmän hyvinvointi ja 
osallisuuden tunne on vahvistunut. Järjestöteon ei tarvitse olla yksittäinen teko
vaan se voidaan ymmärtää ja tulkita laajemmin. Palkintoperusteissa 
korostetaan rajojen ylittämistä ja vaikuttavuutta sekä vapaaehtoistyön osuutta.
Vuoden järjestöteon voittanut yhdistys saa 1 000 euroa toimintansa 
tukemiseen.

133. SEURAAVA KOKOUS
Tiistaina 18.10.2022 klo 18.00 Pohjois-Iin koululla

134. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päättyi klo 19.20

Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jukka Sassi Auvo Anisimaa


