
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 10/2022
Hallituksen kokous 13.12.2022

PAIKKA: Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100 Ii
AIKA: tiistai 13.12.2022 klo 18.00-19.50 
LÄSNÄ: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi, Sirpa 
Jääskeläinen, Olli Häyrynen + POPLi:sta Tanja Löytynoja ja Teemu Hukkanen
Pöytäkirjantarkastajat: Sirpa Jääskeläinen ja Olli Häyrynen

170. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja esitteli läsnäolijat.

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

172. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 9/2022
Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostilla ja julkaistu yhdistyksen 
nettisivuilla.

173. TALOUS
- Saldo: 7325.06 €/13.12.2022
- Kylähistoria: Kylätuvalla on enää omaan käyttöön 6 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut 2022: 815,00 €/13.12.2022
-Jumppamaksut: Kevät ja syksy 2022/562,50€
- Tilille tullut: Ruokavirasto 2742,51 €, Iin kunta 2000,00 €, 2 x 50,00 € Iin kylien neuvottelukunta
- Tilille tulossa: Iin Metsänhoitoyhdistys ry 1161,25 €/16.12.2022
- Laskutettu/Anomus:
- Maksettavat: puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaus 2 x 100,00 €, joulukukat 5 x25,00€ Maria Tolonen, 
Eila Fäldt, Aniina Mustonen, Paavo Halonen ja Seppo Tiiro ( Kallion Salmelta tilattu, Anita ja Aune vievät 
21.12.)
-Maksettu: 12.26 € hallituksen kokouskahveet, 31,36 € syyskokouskahveet, Eemil Pennanen ja Kaisa 
Lappalainen 2 x 120.00 € liikuntakerhot ohjauspalkkio 13.12.2022
- Myönnetty:
- Ylpeydellä kylästä t-paidat- Myymättä vielä 3 x M, 5 x L, 1 x XL ja 1 x XXL yht. 10 kpl

174. ELOA JA ILOA KYLILLE 2022-2024 POPLin hanke
- Päätettiin osallistua yhteistyöhön hankkeen kanssa, tammi-kesäkuu, elokuu 2023 aikana järjestetään 3-4 
palvelupäivää ja yksi virkistyspäivä kyläläisille.  Kohderyhminä ovat ensisijaisesti vanhukset ja lapsiperheet.
- HOX! Kuntalaisten keski-ikä vuonna 2020 oli  postinumeroalueella 91100 – 38 vuotta!!!!!
- Keskusteltiin ja suunniteltiin kevään/kesän 2023 tapahtumia Tanjan ja Teemun kanssa 
https://www.popli.fi/hankkeet/eloa-ja-iloa-kylille/ Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialue kesäkuussa 
yhtenä tapahtumapaikkana on mainio, koska siellä ei ole vielä silloin niin paljon hyttysiä.
- Yhteistyökumppaniksi lupautunut pohjoisiiläinen matkailuyrittäjä, ammattikalastaja Christian Talman, 
puh. 044 361 7219 christian.talman@talmanbros.fi  http://www.iisland.fi/pauhu/
- Keväinen virkistyspäivä kyläläisille pidetään lauantaina 18.3.2023 Pauhussa Christian Talman kanssa.
- Jatketaan suunnittelua ja päätöksiä tapahtumista seuraavassa hallituksen kokouksessa 17.1.2023.
- Mahdollisissa yhteiskuljetuksissa tehdään yhteistyötä pohjoisiiläisen kuljetusyrittäjän Hannu Ukkolan 
kanssa.

 
175. PARTALAHTI PAUHU POHJOIS-II
- Ely-keskus on tehnyt viime talven 2021-2022 aikana myös Pauhussa Partalahdella 
perinnebiotooppialueella risukon/pajukon raivausta. Alueelle on suunniteltu myös lammaslaidunnusta, 
jotta alue pysyisi avoimena. Pohjois-Pohjanman Ely on lupautunut rakentamaan aidan ja
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matkailuyrittäjä Tallman hankkii lampaat. Ely ei ole tehnyt lopullisia päätöksiä asiasta, joten lammasaita-
asia on vielä keskeneräinen.
 
176. JOULURAUHANJULISTUS tiistaina 20.12.2022 klo 19.00 POHJOIS-IIN KOULULLA
- Käytiin läpi ohjelma. 
- Talkooporukka paikalle klo 17.30, sytytetään ulkoroihut koulun pihalle ja Virkkulantielle
- Ostetaan 150 kpl joulutorttuja, piparit, ulkoroihut, glögiä, kartonkipikarit, tarjotaan koulun ja 
liikuntasalirakennuksen välikatoksessa
- Ulos roskiksia, glögi lämmitetään koulun keittiössä.

177. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 2023
- Varapuheenjohtaja Auvo Anisimaa ja sihteeri-rahastonhoitaja Leena Tiiro
- Yhdistyksemme nimenkirjoittavat ovat phj. Anita Sievänen, varaphj. Auvo Anisimaa ja 
sihteeri/rahastonhoitaja Leena Tiiro kaksi yhdessä. Anita tekee  nimenkirjoittajien muutosilmoituksen 
PRH:n yhdistysrekisteriin.

178. TALKOOPORUKAN RUOKAILU ja SAUNA helmikuu 2023
- Vanhassa Jakkilan tilan hirsitalossa, yhteistyössä Cristian Talmanin kanssa

179. KYLÄTURVALLISUUSKYSELY
- Vastauksia saatiin 117 kpl, Pohjois-Iin kylästä eniten 29 kpl.
- Käydään saatuja vastauksia läpi seuraavassa hallituksen kokouksessa ja keskustellaan Pohjois-Iin kylän 
turvallisuussuunnitelman tekemisestä (kevätkokous 2023).

180. KYLÄTIEDOTTEET-JAKOALUEET/JAKAJAT VUONNA 2023
- Joulukuun kylätiedote jakoon viikolla 50
- Jako-alueet Koni, Hiivala, Virkkula, Kantolantie, 4-tie ja mökkiläiset , ulkopohjoisiiläiset– määritellään ne 
myös uusiksi seuraavassa kokouksessa.

181. NAISTEN ja MIESTEN JUMPAT ja LASTEN LIIKUNTAKERHOT
-Ma 2.1.2023 naiset ja miehet aloittavat, lasten liikuntakerhot alkavat ma 9.1.2023
- Anita ja Aune siivoavat joulun ja uuden vuoden välissä kyläyhdistyksen liikuntavälinekaapin ja tekevät 
inventaarion.

182. HIASTINHAARAN JA PATAKARIN MAANVUOKRASOPIMUKSET ajalle 1.5.2023 - 30.4.2028
- Uusi ohjelmakausi alkaa 2023, ympäristösopimuskorvaus 460,00 €/ha.
- Hiastinhaara: Pohjois-Iin jakokunta, Metsähallitus, Tarmo Mähönen ja Raimo Mähönen
- Patakari: Pohjois-Iin jakokunta – Anita hoitaa uudet sopimusket kuntoon.
- Luonnonlaidunpäivä lauantaina 17.6.2023 Pohjois-Iissä, Pohjoisen maisemahelmet – hanke tulee 
tutustumaan laidunalueisiin ja luontopolkuun.

183. JUNNILAN LAMMASLAIDUN ajalle 1.5.2023 – 30.4.2028
- Tiedotetaan maanomistajia haettavasta ympäristösopimuksesta ja tehdään maanvuokrasopimukset ko. 
ajalle.

184. POHJOISEN MAISEMAHELMET
- Pohjoisen maisemahelmet-hanke päättyi syyskuun lopussa. Hankkeen aikana edistetyistä 8 kohteesta 
koottiin esittely nettiin tarinakarttamuotoon. Siihen voi tutustua täällä:
https://storymaps.arcgis.com/ …/1ced492bdb834f9f956fc77a7ca7… 
Samoista kohteista painettiin 24-sivuinen julkaisu Maisemahelmiä, jonka kansikuvaksi pääsi Jukka Sassin 
lammaskuva Pohjois-Iistä. Opas löytyy sähköisenä täällä: https://www.proagriaoulu.fi/
…/kopio_pohjoisenmaisemahelmet_…
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185. VUODEN 2023 MAISEMATEKO-kilpailu
– Maisemateolla voi nostaa esille paikallisen ympäristön arvoja, historiaa ja ominaispiirteitä, lisätä 
yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville.
- Tunnustuksen voi saada yksityinen henkilö, yhdistys, yhteisö tai talkooporukka.
- Vuoden maisemateko-kilpailu järjestetään nyt kahdeksannen kerran ja käynnistyy helmikuussa 2023. 
Päätettiin hakea.

186. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN MAISEMAKYSELYT 
- Suomen Ympäristökeskuksen MAISEMAKYSELYT on nyt avattu ja vastausaikaa on 31.1.2023 asti.
- Minkälainen on sinulle arjessa tärkeä maisema? Miten maisemista voitaisiin pitää huolta paremmin? Entä 
tuulivoimarakentaminen, joka on kiistatta yksi merkittävimpiä maisemaan vaikuttavia teollisuudenaloja 
tämän hetken Suomessa. https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Luonto/Maisemat

187. SUOMEN KYLÄT RY
- Anita on valittu Suomen Kylät ry:n hallituksen varajäseneksi/Maakunnalliset kyläyhdistykset ajalle 2023-
2024 https://suomenkylat.fi/. Anita on myös Suomen Kylät ry:n kyläjaoksen jäsen.

188. KYLÄTUPA
- Kylätuparakennukseen on tuotu pieni sähkölämmitin peruslämpöä ylläpitämään, lämpö oli 9.12. + 4-5 
astetta ja 13.12 nolla. Vesi on edelleen katkaistu ja itse kylätuparakennuksesta ei ole tehty kunnassa mitään
lopullisia päätöksiä. Leena on ollut yhteydessä Iin kunnan yhdyskuntajohtaja Eelis Rankkaan, joka on 
laittanut viestin kiinteistöhuoltoon, että hoitavat lämmitysasian kuntoon.
 
189. MUUT ASIAT
-Kivakylä -hanke tuo harvaan asutetulle maaseudulle teatteriammattilaisten toteuttamaa teatteri- ja 
kulttuuritoimintaa. Kivakylä toteutetaan yhdessä kyläläisten kanssa heidän omia vahvuuksia
ja erityisosaamista apuna käyttäen. Tapahtuman sisältö luodaan yhdessä ja se voi olla vaikka iltamat, 
kokoperheen tapahtuma, kyläkokous, kylämessut, kyläjuhlat. Kivakylän ajankohta sovitellaan 
kiertueaikatauluihin.
-Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä on päättänyt toiminnallaan tukea harvaan
asuttujen alueiden kulttuuritoiminnan kehittämistä hankehaun avulla. Tavoitteena on edistää alueiden 
omaehtoista ja paikallista kulttuuriaktiivisuutta, ja siten vahvistaa niiden elinvoimaa ja houkuttelevuutta. 
HAMA Karttalinkki: https://arcg.is/01Km9O
- Anita osallistui Iin kylillä meijän porukasa-hankkeen yhdistystoimijoiden ja kyläläisten jouluiseen 
kehittämisiltaan 8.12.2022 klo 18-21 Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla.
- Valittiin Auvo Anisimaa Iin kylien neuvottelukunnan varajäseneksi.
- Anita toi tiedoksi hallitukselle Tuomo Häyrynen/Pohjois-Pohjanmaan Elyn lausunnon 7.12.2022 koskien 
uiton aikaista pengerrystä Hiastinhaaran ja Iijoen liittymäkohdassa. Pengerrys on syntynyt aikanaan, kun 
Iijokea on ruopattu. Anita on myös keskustellut ylitarkastaja Ari Selinin kanssa Aini Alatalo-Ukonmaanahon 
syyskokoukselle lähettämästä kirjelmästä koskien Tiiron, Tuomisen ja Alatalon kohdalla olevasta 
läjityssaaresta.  Saari on kasvanut niin isoksi, että estää kohta Hiastinhaaran kokonaisvirtauksen. Ari 
Seliniltä 12.12. saadussa sähköpostissa todetaan, että asiaa selvitellään ja vaatii paikanpäällä käyntiä tulvan 
jälkeen keväällä.

190. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin pitää seuraava kokous 17.1.2023.

191. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50

Sivu 3 / 4

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Luonto/Maisemat


POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 10/2022
Hallituksen kokous 13.12.2022

Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat:

Sirpa Jääskeläinen Olli Häyrynen

Sivu 4 / 4


