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Paikka: Kylätupa
Aika: tiistaina 24.11.2015 klo 17.00
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi ja Aune 
Olkoniemi  
Pöytäkirjantarkastajat: Anu Käyrä ja Aune Olkoniemi
 

143. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

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

145. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  8/2015
Hyväksyttiin pöytäkirja 8/2015.

146. TALOUS
- Saldo: 2237.25€/18.11.2015
- Jäsen/kannatusmaksut: Saatu yht. 1232.06€/18.11.2015 - vuodelle 2015 
budjetoitu 1200.00€. Jäsenet hyväksyttiin jäsenluettelon mukaisesti.
Maksetut: 34.10€ postituskulut Piin Sanomat+kyläesite ja 3.50€ kehykset
Tulot: Saatu Ii-Instituutti liikunnan kohdeavustus 175.00€
Laskutetaan: 300.00 € S-Market Ii joulukahvitus 27.11.klo 10.00-18.00
* Syyskokouksen täytekakku tilattu Elinan Kotileipomolta-gluteeniton, hyla, 
30 henkilölle, hinta 60.00€.Tuovat koululle 26.11. noin klo 11.00.
* Perinteiset joulukukat Eilalle, Paavolle ja Marialle hoidetaan. Viimeinen 
jumppa tänä vuonna 14.12.2015!
* Puheenjohtajan ja sihteerin palkkiot maksetaan 2 x 100.00€.

147. S - MARKET II JOULUKAHVITUS perjantaina 27.11.2015 
klo 10.00-18.00
- Paikalla Anita, Aune, Tiina, Marke, Kaisu, Tarja ja Maria-Liisa
- Kyläyhdistyksen essut, huivit ja kannettava mainosteline mukaan
- Ilmoitus kahvituksesta Rantapohjassa 26.11.2015

148. SYYSKOKOUS 26.11.2015 klo 17.45 kahvitus, klo 18.00 kokous
- Käytiin läpi käytännönjärjestelyt, Aune ja Anita tulevat keittämään kahvia 
klo 16.45. 

149. JOULURAUHANJULISTUS 18.12.2015 klo 18.00 alkaen
- Osallistujamäärää on tällä kertaa vaikea arvioida, koska tänä vuonna ei ole 
koululaiset mukana
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-Tilataan joulutorttuja riittävä määrä, hankitaan joulukuusi pihalle samoin 
ulkoroihuja
- Hallituksen jäsenet paikalle jo klo 17.00!!!!
- Glögi ja joulutortut tarjotaan sisällä, mikäli pakkasta on yli 15 astetta.
- Mieslaulajilla kirkossa joulukonsertti klo 20.00 alkaen, joten Markku ja Vesa 
eivät ole käytettävissä laulattajina. Anita kysyy Pirin Ismoa, joka lupautui
 laulamaan ja laulattamaan
- Ohjelma: Glögit ja joulutortut alkuun, yhteislaulua, lauluesitys,  
joulurauhanjulistus ja ilta päättyy yhteislauluun.
- Joulukuusi myydään perinteisesti 20.00€

150. HIASTINHAARAN LAMMASLAIDUN
- Laidunnus jatkuu myös kesällä 2016, lampureina Emilia ja Samuli Hiltunen
- Olemme jättäneet 16.11.2015 (sposti ELY Johanna Helkimo) 
ympäristösopimussuunnitelmaan muutoshakemuksen koskien lähinnä 
lampaiden määrää ja kosteiden paikkojen sähköaitaamista alueen sisällä.
- Elystä saadun tiedon perusteella ympäristösopimuspäätöksiä pystytään 
tekemään vasta ensi vuoden puolella ja maksut menevät ensi vuoteen - 
Emilian ja Samulin korvaus kesältä 2015- hoitopäiväkirja, eläinten valvonta ja
eläinten kuljetus 823.60€, josta hallituksen päätöksellä maksetaan 
ennakkona nyt 400.00€ Samulin ja Emilian tilille, loput EU-tuesta ensi 
vuonna.
- Sähköaidan pystytykseen kevät 2016 saamme työntekijät Työtä luonnosta 
Iissä-hankkeen kautta.

151. MEIDÄN TURVALLINEN KYLÄ-KOULUTUS 
lauantaina 9.4.2016 klo 9-16 Luola-Aavan kylätalolla, Kuivaniemellä
- Kouluttajana Aikku Eskelinen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
SPEK/Kyläturvallisuus- ja varutumiskoulutukset ja koulutus on maksuton
- Utajärvellä vastaava koulutus 23.4.2016 
- Asukaslähtöisen turvallisuussuunnitelman ja HINKU-suunnitelman teko 
vuoden 2016 aikana!

152. PVO-VESIVOIMA OY:N SIDOSRYHMÄKYSELY 2015
- Yhtiö haluaa kehittää sidosryhmäyhteistyötään ja on lähettänyt kyselyn, jossa
kyseltiin sidosryhmien edustajilta mielipiteitä PVO-Vesivoiman 
sidosryhmäyhteistyöstä.
- Anita vastasi kyselyyn spostilla 19.11. toivien yhteistapaamista sidosryhmien
kanssa Iissä 

153. POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT RY:n uusi puheenjohtaja RITA 
PORKKA aloittaa 2016
- Vuonna 2016 hallituksessa Oulunkaaren ( Ii, Pudasjärvi, Utajärvi) edustajana
jatkaa Anita Sievänen
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154. HIASTINHAARAN LUONTOPOLKU JA LINTUTORNIN 

KUNNOSTAMINEN JA RAKENTAMINEN
- Anita on lähettänyt 1.11.2015 Arille ja Markulle oheisen spostin, jossa 
todetaan seuraavaa:
”Nyt tarvitaan yhteinen kokous Iin kunta/kyläyhdistys, miten tästä eteenpäin- 
urakoitsijan valinta ja työntekijät talvelle, materiaalihankinnat ja 
henkilörekrytoinnit elokuusta eteenpäin. jne. jne.
Iin kunta on hankkeen hallinnoija ja yrittäjä/yrittäjät/työntekijät palkkaa siis 
Iin kunta ja pyytää tarjoukset.
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on tehnyt Iin kunnan kanssa Ii-sopimuksen 2014, 
jossa sitoudumme tekemään yhdessä työtä Iin menestymisen ja hyvinvoinnin 
eteen. Siksi toivomme, että Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin 
kunnostamis- ja rakentamishanke käynnistyy ja saadaan toteutetuksi 
aikataulun mukaisesti vuonna 2016! Kyläyhdistyksenä olemme mukana 
hankkeessa niin paljon, kuin osaaamisemme ja resurssimme sen 
mahdollistavat ja kyläyhdistyksen hallituksen jäsen Auvo Anisimaa on 
hankkeen rakennusaikainen valvoja.”
- Hämeenlinnassa Katumajärven luonnonsuojelualueelle tullaan rakentamaan
 ”kopio Hiastinhaarastamme” - uusi lintutorni, perinnemaisemaa 
hoitavat lampaat ja luontopolku ( yle.fi 21.11.2015).

155. MUUT ASIAT
- Iin kunnan hallintojohtaja ja Iin kylien yhteyshenkilö Erkki Taskila jää 
eläkkeelle 4.12.2015, muistamme hänen pyynnöstä Ii-Seura ry:tä  50.00 
eurolla
- Tiedoksi Kuntalaisaloite.fi 23.8.2015 - Pyörätie Konintielle - vastuuhenkilö 
Heini Puolakka-Perttula
- Selvitettään mahdollinen Kuninkaanmännyn paikka Kantolantien varrella  
- Iiläinen valokuvaaja Jorma Kauppi tullaan palkkaamaan Iin kunnan 
palkkatukirahoilla kuvaamaan ja tallentamaan pohjoisiiläisten kuva-arkistoja 
digitaaliseen muotoon ja taidegraaffikona myös suunnittelemaan julkaistavan 
kyläkirjamme painoasun. Palkkatyöllistettävä ajanjakso on 6 kk, alkaisi 
maalis-huhtikuussa 2016 ja voi jakaantua eri mittaisiin ajanjaksoihin tarpeen 
mukaan. Hän myös kuvaa ja tallentaa luontopolun ja lintutornin rakentamis- ja
kunnostamisvaiheet. (www.korpimaanvalo.fi)
- Anita selvittää Pertti Huovisen kanssa kyläkirjan valmistumisaikataulua. 
- Ely-keskus on halukas kokeilemaan aurausviitoituksen korvaavaa GPS- 
teknologiaa Iin kunnassa 2016 alkavan viisivuotisen Iin alueurakan aikana. 
Ely kilpailuttaa Iin alueen tiestön hoidon ja ylläpidon pilottiurakkana, jossa 
tullaan kokeilemaan tienpidossa hyvin monia erilaisia ja uusia tietoteknisiä 
ratkaisuja.
- Keskusteltiin Oulun Jakkukylän osakuntaliitoksesta Iin kuntaan= Jakkukylän
kyläyhdistyksen aloite

156. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 14.1.2016 klo 17.00 Kylätuvalla.

http://www.korpimaanvalo.fi/
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157. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15

Anita Sievänen
puheenjohtaja, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu _____/_____2015

Anu Käyrä Aune Olkoniemi


