
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA  1/2020
HALLITUKSEN KOKOUS 14.1.2020

Paikka: Kantolantie 41, 91100 Ii (Anitan kotona)
Aika: tiistaina 14.1.2020 klo 18.00-20.30
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi

Pöytäkirjan tarkastajat: Anu Käyrä ja Jukka Sassi

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

3. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 11/2019
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. TALOUS
- Saldo: 9828, 67 € / 7.1.2020
- Kylähistoria : Kylätuvalla omaan käyttöön 16 kpl.
-Jäsen/kannatusmaksut: 510,00 €/31.12.2019 + 121,00 €/ 14.1.2020
-Jumppamaksut: 575,00 €/31.12.2019 + 25,00 €/14.1.2020
- Tilille tulossa: 50,00 € kokouspalkkio/Iin kylien neuvottelukunta
- Maksettavat: Uudet maanvuokrasopimukset/Hiastinhaaran lammaslaidun
- Maksettu: 282,72 € lasertulostimen kolme värikasettia, Livokas ry 600,00 €, kopiopaperit 7,40 €, 
toimenpidelupa 130,00 €, 199,81 € joulurauhanjulistus, 75,00 € Kallion kotipuutarha joulukukat, 2 x 100,00 
€ phj. + siht. kulukorvaukset

5. BBC:N DOKUMENTTI ja  II ja POHJOIS-II
- Ensi-ilta oli 14.12.2019 Huilingin näyttämöllä, dokumenttia esitettiin tuon jälkeen monta kertaa mm. 
joulun aikana BBC World kanavalla, lisäksi dokumentista on tehty lyhyemmät Facebook- ja You Tube 
-versiot
https://www.youtube.com/watch?v=5S-2DBwqmuw&t=213s
- www.pohjoisiinkylayhdistys.fi  nettisivuilla tehtiin käyntiennätys  3.1.2020 -yksittäisiä käyntejä 2245 ja 
sivulatauksia 2262 kpl. Nettisivujemme mittaus on aloitettu 19.5.2009 ja tähän mennessä yksittäisiä 
käyntejä on kertynyt 362 940 kpl ja sivulatauksia 489 801 kpl.

6. OLLINKORVEN TUUVOIMA-ALUE
Petteri Mäenpää oli keskustelemassa ennen hallituksen kokouksen alkua Ollinkorven tilanteesta ja 
maanvuokrauksista.

7. TALVILIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO-OHJE TALVIKAUDELLE 2029-2020
- http://www.oulunkaari.org/ii/kokous/20192749-4-1.PDF
- Iin kylien neuvottelukunnan kannanotto ko.asiasta on toimitettu yhdyskuntalautakunnalle. 

8. AKOLAN POLKUSILTA-yleishyödyllinen investointihanke
- Anita jättänyt hakemuksen Oulun Seudun Leader ry:lle sähköisesti Hyrräjärjestelmän kautta 30.11.2019.
- Haettu Iin kunnan puskurilaina hankeajalle, jonka kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.1.2020.
- Sillalle hankitaan palovakuutus, joka vaaditaan mm. rahoitusehdoissa.
- Akolan kartanon entisöinti majoitus- ja kokouspaikaksi on loppusuoralla ja Akolan rantaan on rakennettu 
mm. kylpytynnyri ja ranta-aluetta ja vesirajaa sen edustalla on myös ruopattu Ely-keskuksen ja PVO-
Vesivoiman luvalla.
- Itse Akolanlahden ruoppauksesta ja Hiastinhaaran suuosan ruoppauksesta kyläyhdistys keskustelee 
alkukeväästä PVO-Vesivoiman Juha Kerkelän kanssa. Tällä hetkellä itse lahti on madaltunut ja rehevöitynyt 
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ja vesi ei pääse vaihtumaan lahdessa. Ennen lahdesta oli vesiyhteys Kintasaaren kautta Hiastinhaaraan.
- Kalle Hellström Pohjoisen Maisemahelmet-hankkeesta pitää maanomistajille  tilaisuuden ”Maiseman 
hoitoa Pohjois-Iissä” 26.3. klo 18 Pohjois-Iin koululla ja samalla esitellään mm. hänen vuonna 2015 
tekemänsä ehdotus Hiastinhaaran yläosan maisemanhoitosuunnitelmaksi.
Junnilan yksityistien tuehoitokuntaa pidämme ajantasalla rakentamisesta ja käymme yhteisesti läpi tien 
kunnon ennen ja jälkeen rakentamisen. Tien kautta hoituu vain maansiirtokoneen lavettikuljetus , josta 
kone siirtyy ranta-aluetta pitkin Hiastinhaaran suulle.

9. YMPÄRISTÖSOPIMUKSET/MAANVUOKRASOPIMUKSET
- Patakarin lammaslaidun – maanvuokrasopimus on voimassa Pohjois-Iin jakokunnan kanssa ajalle 
1.5.2018-1.5.2023
- Hiastinhaaran lammaslaidun ,maanvuokrasopimukset päättyvät (Pohjois-Iin jakokunta ajalle 1.10.2013- 
31.12.2020, Metsähallitus ajalle  1.10.2013-31.12.2020, Raimo Mähönen ajalle 1.10.2013-31.12.2020 ja 
Tarmo Mähönen ajalle 1.10.2013-31.12.2020)
 - Tehdään uudet maanvuokrasopimukset ajalle 1.5.2020 – 30.4.2023. Myös laidunnussopimus Olli 
Häyrysen kanssa tehdään ko.ajalle.
- Maksetut vuokrat kaudelta 1.10.2013-31.12.2020 olivat yht. 170,00 € (jakokunta 10,00 €, Tarmo ja Raimo 
kumpikin 50,00 € ja Metsähallitus 60,00 € =toimistokulut ), hallitus ehdottaa, että maksetaan samat vuokrat
myös uudelle vuokra-ajalle.
- Elyn vastaus 7.1.2020 spostilla: Tulevasta keväästä on sen verran tietoa, että hyvin todennäköisesti näihin 
30.4.2020 päättyviin ympäristösopimuksiin tulee yhden vuoden jatkosopimukset. Jatkoa haetaan 
päätukihaun yhteydessä keväällä 2020. Hiastinhaaran ympäristösopimus päättyy 30.4.2020. Mikäli 
haluatte hakea tälle sopimukselle jatkoa päätukihaussa, tulee maanvuokrasopimus lohkosta tehdä 
vähintään 30.4.2021 saakka ja laidunsopimus kasvukaudeksi 2020. Patakarin-ympäristösopimus päättyy 
vasta 30.4.2023, joten tälle vuokrasopimukselle ei tarvitse tehdä mitään. Kevään 2020 tukihaku tarkentuu 
tässä alkuvuodesta.

10. LAAVUN PUUHUOLTO
- Tehdyt polttopuut on nyt käytetty kaikki laavulla, kevään ja kesän tarve täytyy ostaa. Tarmo Mähöseltä 
voimme ostaa kuivaa haapapuuta ja hän toimittaa sen perille laavun liiteriin.
- Anita on kysynyt lupaa ( sposti Markku Koskela 5.12.2019 ) Pohjois-Iin jakokunnalta Hiastinhaaran 
lammaslaitumen vastapäisen puolen risukkoisen reunaosan raivaukseen talvella 2020, josta saataisiin 
polttopuuta laavulle kesän jälkeen talveksi.

11. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT AJANTASALLE
- Käytiin läpi Anitan ehdotus muutoksiksi ja esitettäväksi edelleen kevätkokoukselle, edellinen muutos 
27.1.2015.
- Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voi yhdistyslain mukaan päättää vain yhdistyksen kokous. 
Muutoksesta on mainittava kokouskutsussa. Muutokset astuvat voimaan vasta silloin, kun muutos on 
hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa ja merkitty yhdistysrekisteriin. Yhdistys ei siis voi alkaa 
noudattaa uusia sääntöjään heti hyväksynnän tehneen yhdistyksen kokouksen jälkeen.
Vaikka sääntömuutoksesta päättää varsinaisesti yhdistyksen kokous, voi valmistelutyön muutostyön takana
tehdä hallitus, asiaa varten perustettu työryhmä tai vaikkapa asiaan perehtynyt yhdistyksen jäsen. 
Olennaista on tarkastella sääntöjä ja niiden toimivuutta kokonaisuutena.
- Sääntöuudistus sähköisesti maksaa PRH 100,00 €

12. KYLÄSUUNNITELMA 2020-2025
- Hallituksen työpaja, aloitetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa
- Hyväksytään kevätkokouksessa

13. POHJOIS-IIN HIILIJALANJÄLKI
- Jatketaan ilmastoyhteistyötä Iin Micropoliksen kanssa ja lasketaan mm. Pohjois-Iin ilmastotöiden 
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hiilijalanjälki ja suunnitellaan toteutus Pohjois-Iin ympäristöystävälliseen viikkokelloon.
- Alustava palaveri aiheesta Micropoliksella 17.1.2020 klo 12.00.

14. MUUT ASIAT
- Joulukahvitus 28.11.2019 paikalla olivat Aino Jokinen, Tarja Anisimaa. Airi Parpala, Tiina Joensuu ja Anita 
Sievänen
- Käytiin läpi kyläyhdistyksen alkutalven ja kevään toimintaa
- Yhdistyksen kevätretki tehdään Lapin Erämessuille Rovaniemelle lauantaina 16.5.2020 ja messupaikkana
on Lappi Areena Hiihtomajantie 6. 
- Taimien istutus alkaa Pohjois-Iin koulun oppilaiden kanssa helmi-maaliskuussa koulun 
hyötykasvipuutarhaa varten. Oppilaat itse saavat päättää, mitä vihanneksia ja yrttejä istustuslaatikoissa 
kasvatetaan tänä kesänä. Syksyllä taas perinteisesti pidetään koulun yhteinen sadonkorjuupäivä.
- Kylätuvan remontista ja rakennuksen tulevaisuudesta ei ole saatu VIELÄKÄÄN mitään tietoa ja jotta 
toimintamme voisi jatkua, aloitamme neuvottelut Pohjois-Iin SEOn vieressä olevan Pohjois-Iin työväentalon
saamiseksi kylätupakäyttöön. Ensimmäinen tapaaminen on tiistaina 21.1. klo 19.00 Tapani Tepon kanssa 
paikanpäällä.

15. SEURAAVA KOKOUS
27.2.2020 klo 17.30, paikka varmistuu myöhemmin

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.30.

Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Anu Käyrä Jukka Sassi
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