
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry 22.11.2017
Hallituksen kokous 10/2017

Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu
Aika: Keskiviikko 22.11.2017 klo 17.30
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, 
Aune Olkoniemi ja Mika Mähönen

Pöytäkirjan tarkastajat: Aune Olkoniemi ja Auvo Anisimaa

155. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistys ry:n uusi puheenjohtaja 
Anniina Häyrynen esittäytyi.

156. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

157. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 9/2017
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

158. TALOUS
● Saldo: 2001,68 €/20.11.2017
● Ympäristökorvaus 2017: Myönnetty 2214.00 €, josta maksettu tilillle 16.11.1881,89 € Loppu

332,11 € maksetaan ensi vuoden keväällä. 20.11.Ympäristökorvauksesta maksettu Emilia 
Hiltuselle 738.00 € kesän 2017 Hiastinhaaran lammaslaitumen lampaiden hoidosta, 
viennistä, tuonnista ja laidunpäiväkirjan pidosta.

● Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialueen hoitosopimus kesä 2017: 1500,00 € 
maksetaan kyläyhdistyksen tilille 30.11. mennessä.

●  Avustukset: Ii-Instituutti on myöntänyt 20.11. 200.00 € kohdeavustuksen työväentalon 
vuokrakuluihin

● Kylähistoria: Kaikki ennakkotilatut kirjat on maksettu, pari kirjaa vain hakematta. 25.10. 
viety Huilinkiin myyntiin 6 kpl ja 13.11. lisää 6 kpl eli myyty viedyistä 5 kpl = 150,00 € 
maksettu tilille.

● Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 934,00 € /20.11.2017
● Jumppamaksut: Saatu syksy 2017 yht. 420,00 €
● Maksetut: Postituskulut 16,00 €, Kallion kotipuutarha 160,00 €, Rannikon Laatupaino Oy 

4656,20 €, postituskulut 16,00 €, postituskuoret 3,00 €, Talkooruokailu Merja H. 
Ruotsalainen 192,00 €, Jouni Mähönen 84,57 € kesän 2017 Hiastinhaaran 
luontopolkualueen traktorityöt-polttoainekulut, Talkootarjoilu 15,88 €, postituskulut ja kuoret 
23,10 €, postituskulut ja kuoret, 45,00 €, postituskulut ja kuoret ja onnittelukortti Arvo 
Virkkula 70 vuotta 57,90 € ja syyskokouskahvitus 15.11. ja hallitus 22.11 31,30 €.

● Maksettavat: Puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaukset 2 x 100,00 €, Iin Työväentalon 
vuokra syksy 2017 200,00 € ja Anitan puhelinkuluja 46,21 €

● S-Market Ii -joulukahvitusta ei ole, koska myymälä on remontissa ja uuden liiketilan 
avajaiskahvitus pidetään tammikuussa 2018.

● Iin Työväentalon vuokrasopimus allekirjoitettu ajalle 7.9.2017-14.12.2017 ja 11.1.2018-
17.5.2018 ja vuokra syksy 200,00 € ja kevät 200,00 €

● Joulukukat viedään perinteisesti mm. toiminnantarkastajalle, jumppaohjaajille ja lisäksi 
Huilingin Merja Ruotsalaiselle ( kylähistoriakirjojen myynti ).

●
159. JOULURAUHANJULISTUS
Joulurauhan julistus tiistaina 19.12. klo 18. Kyläyhdistys tarjoaa glögit ja piparit. Jaetaan tiedote 
postilaatikkojakeluna viikolla 49.

160. YHDISTYSTEN PIENET INVESTOINNIT 2-TEEMAHANKE/OULUN SEUDUN LEADER RY
● Alahaku 1.12.2017-28.2.2018
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● Kyläkisälli-hanke POPLi-Anitalla tapaaminen Ilkka Kurttilan kanssa 23.11. lasten-, nuorten 
ja aikuisten liikunnanohjaajakoulutuksesta Pohjois-Iissä ja keskustelua liikuntaväline-
hankinnoista teemahankehakua varten.

●
161. IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 11.12. klo 18.00 MUSEOKAHVILA HUILINKI

Käytiin läpi kokousasioita ja mahdolliset osallistujat kokoukseen.

162. POHJOIS-IIN KOULUN UUSI LIIKUNTASALIRAKENNUS JA KYLÄTUPA
● Palaveri oli 20.11.klo 07.00-08.00 -paikalla Iin kunnasta Jukka Härkin, Apsilon Oy:stä 

toimitusjohtaja Antti-Pekka Koskela, työnjohtaja Juho Tyni ja kyläyhdistyksestä Anita 
Sievänen

● Kylätuvan koulun puoleinen pää jää kyläyhdistyksen käyttöön ja 4-tien puoleinen osa 
rakentajalle sekä toinen luokkahuone. Apsilon rakentaa väliseinän, hoitaa eteisen ja wc:n 
siivouksen rakentamisen aikana, työaika on 07.00-16.00 ja uusi liikuntasalirakennus 
valmistuu kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Nyt yhteisesti sovittuja ”pelisääntöjä” 
seurataan ja tehdään tarvittaessa tarpeelliset muutokset.

● Koulun ulkovarasto puretaan ja kyläyhdistyksen tavarat on siirretty kylätuparakennuksen 
toiseen luokkahuoneistoon.

163. 8.11.2017 klo 13.00-14.30 PALAVERI PVO-VESIVOIMA OY, POHJOISIIN JAKOKUNTA JA 
KYLÄYHDISTYS

● Paikalla PVO-Vesivoima Oy/Juha Kerkelä, Pohjois-Iin jakokunta/Risto Tolonen ja 
kyläyhdistys/Anita Sievänen

● PVO-Vesivoima Oy ruoppaa keväällä 2018 ennen tulvia Hiastinhaaran suuosan 
Akolanlahdella virtauksen helpottamiseksi ja Hiastinhaaran 4-tien näkymäalueiden niitto 
jatkuu joka kolmas vuosi yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa

● Akolanlahden ruoppausmahdollisuutta ja rahoitusta selvitetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen ja Jermi Tertsusen kanssa, samalla keskustellaan 4-tien alittavasta rummusta, 
joka on suurin este veden virtaukselle ja johtuu yksinomaan 4-tiestä. On tukko nyt! Huom! 
Mikä on rummun kestävyys nyt – 4-tien liikennemäärien kasvu ja raskas liikenne.

● Ruoppaus on mahdollista tehdä imuruoppauksella, kaivuujäte mihin?
● Hiastinhaaran loppuruoppaus-Kantolanlahti Ykspensaannokka-kaivettava alue 285 m x 8 

m, syvyys ennen ruoppausta 1.0 m ruoppauksen jälkeen 1.6 m, ruopattava määrä noin 
1200 m3. Rahoitusta tarvitaan 1 m3 = 1000,00 €. Selvitetään myös milloin ja mihin kohtaan
Iin vesiliikelaitos vetää runkovesijohdon ruopattavalle alueelle. Pekka Paason mielestä 
ruoppaus on hyvä tehdä ennen mahdollista vesijohtoa (2019), mikäli suunnitelma 
vesijohdon osalta toteutuu.

● Selvitetään Ari Seliniltä/ ELY-keskus onko ruoppauslupa vielä voimassa koko 
Hiastinhaaran alueelle eli Ykspensaannokalle asti meripäähän, jolloin ei tarvita erikseen 
Aluehallintoviraston lupaa, joka maksaa 1520,00 €.  Huom. kokouksen jälkeen selvitetty:
Lupa voimassa vain 4-vuotta, joten uusi lupa tarvitaan jo ruopattavan massamäärän 
mukaan, joka on yli 500 m3. Vuonna 2013 tehtyyn osaruoppaukseen lupaa ei tarvittu vain 
ilmoitus Elylle, koska ruopattava määrä oli 500m3.

● Selvitetään ruoppauksen kokonaiskustannus.
● Haetaan Pohjois-Iin jakokunnalta rahoitusta ja pyydetään hakemukseen kyläyhdistyksen 

lisäksi myös alueen maanomistajien, lähinnä manttaalinomistajien nimet. Jakokunta tullee 
käsittelemään asian yleiskokouksessa, joka on seuraavan kerran helmi-maaliskuussa 
2018.

● Myös muita rahoitusmahdollisuuksia etsitään esim. Oulun Seudun Leaderin kautta.
● Rakennetaan kevät/kesä 2018 kevyt kävelysilta Hiivalantieltä Hiastinhaaran yli Pohjois-Iin 

jakokunnan maalle ja pyydetään piirustukset ja kustannuslaskenta Pauli Häyryseltä
● Pitkäaikaisesta yhteistyöstä kiitettiin henkilökohtaisesti Risto Tolosta ja Juha Kerkelää 

kylähistorialla
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164. POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT RY:n SYYSKOKOUS 11.11.2017 KUUSAMO
● Syyskokouksessa valittiin Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:lle uusi hallitus vuodelle 2018. Kaksi

vuotta yhdistystä luotsannut Rita Porkka Siikalatvalta jättäytyi pois ja hänen tilalleen valittiin
Matti Heikkinen Oulaisista.

● Hallituksen muut jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet) ovat:
Koillismaan seutukunta: Heino Ervasti, Kuusamo (Lea Mikkonen, Taivalkoski)
Oulunkaaren seutukunta: Anita Sievänen, Ii (Sointu Veivo, Pudasjärvi)
Oulun seutukunta: Juha H. Kukkohovi, Muhos (Riina Rahkila, Tyrnävä)
Raahen seutukunta: Kari Pietilä, Raahe (Minna Luoma, Siikajoki)
Haapaveden-Siikalatvan seutukunta: Matti Leiviskä, Pyhäntä (Seija Junno, Siikalatva)
Ylivieskan seutukunta: Marja-Leena Vuollet, Kalajoki (Marja-Leena Perttula, Ylivieska)
Nivala-Haapajärven seutukunta: Heikki Niemelä, Haapajärvi (Heikki Kumpula, Haapajärvi)
Oulun ammattikorkeakoulu: Matti Järvi (Paula Syri)
4H-järjestö: Miia Konttinen (Sirkka Vahtola)

● Ensimmäisen Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kunniapuheenjohtajan arvon sai merikapteeni
evp Matti Kamula Limingasta. Kamula on 18-vuotiaan maakunnallisen kyläyhdistyksen 
perustajajäsen ja sen ensimmäinen puheenjohtaja. Huolimatta siitä, että Matti Kamula on jo
aikaa sitten jättänyt Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n hallitustyön, hän on yhä aktiivinen 
kylätoimija. Limingan Tupoksella saadaan nauttia virkeän eläkeläisen toiminnasta 
yhteiseksi hyväksi. ”Eläkkeellä olen innostunut etenkin kulttuurista ja lasten kanssa 
tekemisestä”, toteaa Kamula. Runot, musiikki, teatteri ja viikoittainen toimiminen 
kylävaarina vievät toki aikaa, mutta antaa sitäkin enemmän. Matti Kamula on myös Pohjois-
Iin ”kylävävy” sillä hänen vaimonsa on syntyperäinen pohjoisiiläinen os. Torvela.

165. 4-TIEN LISÄÄNTYVÄ MELU JA MELUAITA
● 3.11. klo 9.00 oli palaveri 4-tien melusta ja mahdollisesta meluaidasta, paikalla olivat  Iin 

kunnasta kunnallistekniikan päällikkö Katja Arvola, ympäristönhoitaja Saila Määttä ja 
kyläyhdistyksestä puheenjohtaja Anita Sievänen.

● Kunta eikä Ely eivät yksin rakenna, mutta asiassa edetään pyytämällä melumittausta sekä 
selvitetään mahdollisuus alentaa 4-tien nopeusrajoitusta Pohjois-Iin alueella. Myös 
mahdollisen meluaidan kustannukset selvitetään ja rahoittajat.

● Ely myös tietoinen kasvavasta melusta, mutta heidän rahoitus koko Suomessa keskittyy 
pääsääntöisesti suurille väylille Etelä-ja Keski-Suomessa.

166. MUUT ASIAT
● Anniina Mustonen on lupautunut naistenjumpan varaohjaaksi
● 25.10.2017 klo 10.00 alkaen oli tutustuminen Akola-Junnila-perustettavaan 

lammaslaidunalueeseen-paikalla Olli Häyrynen, Kalle Hellström ProAgria Oulu ja Anita 
Sievänen

● Virkkulantien kevytväylä Pohjois-Iin koulun ja Raasakan välille on esitetty toteutettavaksi 
vuosien 2018-2019 aikana. Hanke on Iin kunnan ja ELYn yhteinen ja rakentamis-
kustannukset jakautuvat puoliksi valtion ja Iin kunnan kesken, kokonaiskustannusarvio  
314 450,00 €.

● 5.-6.12.2017 koulun pihalla Suomen lipun valaisu -Tuomas tilannut valonheittäjät koulun 
kautta. 

● Sinä olet tarina -hanke annettiin tiedoksi. Hanke koskee tarinointia iiläisistä ja Iistä. 
Olemme jo Pohjois-Iin kylänä osallistuneet tarinointin julkaisemalla tänä vuonna “Meijän 
Pohojos-Ii” kylähistorian ja syyskokouksessa 15.11. laitoimme kiertämään kyläluudan 
muistivihkoineen, johon puolestaan keräämme tietoa, tarinoita, terveisiä nykypäivän 
Pohjois-Iistä.

● Anita osallistuu kylätoiminnan valtakunnallisille koulutus- ja neuvottelupäiville Tampereella 
13.-14.12.2017.

167. SEURAAVA KOKOUS
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Seuraava kokous kylätuvalla 15.12. klo 17.30

168. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15

Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ___/___.2017

Aune Olkoniemi Auvo Anisimaa
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