
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA                                   1/2022
Hallituksen kokous 18.1.2021

Paikka: Pohjois-Iin koulu        
Aika: tiistaina 18.1.2022 klo 17.30-20.00    
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi ja Aune Olkoniemi
Pöytäkirjantarkastajat: Jukka Sassi ja Markku Veijola

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Paikalla alkuun projektipäällikkö Seija Kaisto kertomassa Iin kylillä meiJän 
porukasa- hankkeesta. https://www.ii.fi/meijanporukasa
Iin kylillä meijän porukasa on Iin kunnan hallinnoima ESR-hanke, joka toteutetaan ajalla 1.7.2021–
30.6.2023. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kolmannen sektorin ja kunnan työllisyyspalvelujen välisiä 
yhteistyömuotoja, pilotoida palkkatukityöllistämistä kolmannelle sektorille ja luoda iiläinen yhteisöllisen 
työllistämisen malli. 

2. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2021
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. TALOUS
- Saldo: 4520,05 €/10.1.2022
- Kylähistoria: Kylätuvalla omaan käyttöön nyt 10 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut 2022: 36,00 €
-Jumppamaksut: Syksy 2021/250,00 €/12.12.2021
- Tilille tullut/tulossa: 1900,00 € PVO Vesivoima Oy, Ympäristösopimuksen loppuosa vuodelta 2021 483,99 
€/ huhtikuu 2022
- Tilille tullut:
- Laskutettu/Anomus:
- Maksettavat:
- Maksettu: Joulukukat 100,00€, puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaukset 2021/2 x 100,00 €, Aliisa 
Koistinen 260,00 €, Mimosa Sassi 260,00 €, Ruokavirasto 303,00 €, Olli Häyrynen 797,00 €
- Myönnetty:
- Tilinpäätös 2021 – käytiin läpi ja päätettiin kevätkokouspäiväksi 26.4.2022 klo 17.30 kahvitus ja kokous 
klo 18.00 alkaen Pohjois-Iin koululla.

5. KYLÄTOIMINTAMME 35-VUOTISJUHLAPÄIVÄ lauantaina 11.6.2022
Hiastinhaaralla ja Navettarannassa= on myös Valtakunnallinen Avoimet Kylät-päivä
- Käytiin läpi alustavaa juhlavuoden ja juhlapäivän suunnittelua. Kahvitustilaisuus yhteistyökumppaneille , 
Pohjois-Iin kylästandaarien  ja kylätoiminnan ansiomerkkien jako torstaina 9.6.2022 klo 18 Pohjois-Iin 
koululla.
- Tilataan 10 kpl pöytästandaareja Taitopaino Oy:ltä, hinta 39,00€/kpl  sis. alv. Viiri  on kolmitupsuinen, 
valkoinen pohja , kylävaakuna keskellä ja tupsut ja nyöri siniset.
- IiHappens-julkaisu, johon tulee tapahtumat 1.6 alkaen. Anita hoitaa ilmoituksen julkaisuun.
- Juhlapäivän 11.6. suunnittelua jatketaan jseuravassa hallituksen kokouksessa. Juhlapäivästä tehdään 
mukava ja aktiivinen tapahtumapäivä koko perheelle ja anotaan Ii-Instituutilta hyvinvointiavustusta 
tapahtumakuluihin.
- Ylpeydellä kylästä- yhteistilaus t-paidoista, tilaukset nettisivujen kautta ja ennakkomaksu
-  Leila Kokko suunnittelee Pohjois-Iin kyläsukat
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6. KYLÄTIEDOTE 1/2022
- Jaetaan viikolla 5
- Jäsenmaksu 2022, juhlapäivä lauantaina 11.6.2022, Romunkeräys , T-paitatilaus, Junnilan lammaslaidun, 
Hiastinlahden Helmi-työt ym.ym.

7. JUMPAT ja LIIKUNTAKERHOT vuonna 2022
- Lasten likuntakerhot on aloitettu 10.1.2022, mutta naisten ja miesten jumpat alkavat vasta helmikuun 
alusta alkaen eli 7.2.2022. Seuraamme edelleen koronatilannetta ja teemme päätökset jatkosta yleisten 
ohjeistusten mukaisesti.

8. KYLÄKYSELY/SUOMEN KYLÄT RY 16.1.2022 asti
- Kyselyllä saadaan koottua valtakunnallisesti tärkeää tietoa sekä kylätoiminnan tilasta että 
paikalliskehittämisen merkittävyyden osoittamiseksi.
Suoraan kylätasolta saadulla tiedolla pystymme tekemään vaikuttamistyötä laajemmin ja saamaan esille 
kylätoiminnan monet eri toimintamuodot.
- Käydään kysely läpi, vastattu 4.1.2022
- Vuonna 2021 Pohjois-Iissä  tehtiin 2100 tuntia, 31 500 euroa talkoita !!!!

9. KARHUNSAAREN TANSSILAVAN MUISTOTAULU
- Kuvat ja teksti Huovisen Pertiltä
- Taulu tilattu Iipajalta (sama malli kuin kuvassa) hinta n. 100,00€, taulun koko 142 cm x 125 cm (korkeus) = 
taulun valkoisesta karmista postilaatikon alareunaan
- Pyydetään Tarraseriffiltä tarjous, painovalmis materiaali meiltä pdf/jpg 
- Valmistus 2 mm vahvasta alumiinikomposiittilevystä ja teippauksen päälle graffitinsuojakalvo + UV - 
suojakalvo
- Akolan polkusillan laatta: Akolan polkusilta/Pohjois-Iin kyläyhdistys ry valmistui 24.9.2021-pyydetään 
tarjous myös Tarraserifiltä Kempeleestä

10. 4-TIEN LINJA-AUTOKATOKSEN MAINOSTAULUn tekstiosa ja kuva
- Anita pyytänyt kuvapiirroksen ja tekstiosan Jorma Kaupilta

11. HIASTINHAARAN HELMI-TYÖT
- 27.12.2021 sposti : Täällä Elyssä Pessan Jorma pyysi kysymään, olisiko teidän kyläyhdistyksenne 
kiinnostunut tekemään tuon puutavarakasauksen loppusiivousta ns. talkoopalkkiolla?
- 3.1.2022 sposti:
”tämä asia ei ole aivan kiireellinen sopia ja järjestää, kun raivaustyötkin ovat luultavasti vielä tekemättä. 
Siivous tarkoittaa käytännössä parkkipaikan siivousta biomassan läjityksestä syntyneestä ryönästä. 
Käytännössä se lienee läjityspaikalle jääneiden risujen ja muun aineksen keräämistä ja haravointia sekä 
massan määrästä riippuen sen läjittäminen tarkoitukseen sopivaan paikkaan tai kuljettaminen pois 
alueelta. Periaatteessa massaa ei pitäisi jäädä kovin paljoa, joten voisi selvittää voisiko sen kasata 
maatumaan kunnan kiinteistölle. En ole katsonut rekisteristä, miten kunnan omistaman kiinteistön rajat 
menevät. Muussa tapauksessa vaihtoehtoja ovat poltto paikan päällä tai kuljetus puutarhajätteen 
loppusijoituspaikkaan, mikä se sitten Iissä onkaan.”
Tämä toimenpide olisi varmaan ajankohtainen myöhemmin keväällä, huhti-toukokuussa(?).
Talkookorvauksen suuruudesta en tarkkaan tiedä, Jorma ei siitä maininnut.
Tuon tien auraamisen voimme Ely:n puolesta tilata, mutta varmaan vasta sitten kun kasaus suoritettu. Jos 
urakoitsija tarvitsee omiin töihinsä tien avaamisen, se on hänen tehtävä tai teetettävä.
Mulla ei tällä hetkellä tietoa urakoitsijan työaikatauluista. terv Sami
- 14.1.2022 sposti: Hei Anita,
Keskustelin tänään Elyn Jorma Pessan kanssa Hiastinlahden tilanteesta, kun en saanut Timosen Samia kiinni. 
Jorma tuntee kyllä tilanteen hyvin ja kävimme läpi mitä mahdollisuuksia olisi parantaa Hiastinlahden tilaa. 
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Jorma totesi, että siellä on jo menossa tai alkaa pian puuston ja pensaiden raivaus. Mutta totesimme myös, että 
se ei vielä riitä,vaan tarvitaan muitakin toimenpiteitä, että lahden tila saadaan paremmaksi. Kaislojen niitto voi 
olla turhaa työtä, koska kaislikko kasvaa aina uudelleen ja leviää juuriensa kautta. Ruoppaus on yksi vaihtoehto, 
mutta on äärettömän kallis ja siitäkin voi tulla joitakin haitallisia sivuvaikutuksia. Porin edustalla on ollut 
samankaltaisia ongelmia kuin Hiastinlahdella ja Jorma aikoi selvittää mitä ratkaisuja
siellä on tehty asian suhteen.
Rahaa on kuitenkin käytettävissä, joten siinä mielessä tilanne on hyvä. Ehdotin, että ainakin voisi miettiä veden 
virtauksen parantamista joelta Hiastinlahteen ja Penskariin menevän pengertien rumpuputkien huomattavaa 
suurentamista, jotta väylä Hiastinlahdesta merelle ei tukkeudu kokonaan.
Pidän tätä keskustelua yllä Elyn kanssa jatkossakin, ettei asia pääse heiltä vahingossa unohtumaan.
Ilmoittelen sinulle heti, kun saan lisää tietoa asiasta.
- Ilkka Kärkkäinen -

12. HIASTINHAARAN KUNNOSSAPITOSOPIMUS
- Hommat jatkuvat, tarkastetaan rahamäärät ennen kuin teemme virallisia allekirjoituksia. (Sposti 
22.12.2021 Ville Keränen, tekninen johtaja, Iin kunta)
- Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, päättyi 31.12.2021.

13. IIN KUNTASTRATEGIA TYÖPAJAT 24.1.2022 klo 16-19”Minkälainen on mielestäsi hyvä strategia Iille?”
- Seuraavat työpajat 7.2. ja 21.2.2022, kaikki työpajat toteutetaan teamsillä.
- Pyydetty nimeämään kaksi edustajaa: Pohjois-Iistä osallistuu  Anita Sievänen ja Auvo Anisimaa , ilmoitettu 
Noora Huotarille Iin Micropolis Oy
- Kunnanvaltuuston kokous ensimmäisen työpajan jälkeen 24.1.2022 klo 19 – asiana mm. 
Tuulivoimayleiskaavan laatiminen Ollinkorven alueelle / hyväksyminen  

14. MUUT ASIAT
- Ympäristönhoitaja Vesa Miettunen lopettanut Iin kunnalla.
- Anita ja Leena Kotisivukone/kyläyhdistyksen nettisivut ylläpitäjät Anita ja Leena
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry ostaa ja käy laittamassa Patakarin lintutornin läheisyyteen ensin nyt 
yhden Jalmarin Laatikkoraudan, joka on valmiiksi rakennettu pienpetorauta, joka koostuu laatikon 
sisään rakennetusta hetitappavasta rautamekanismista.
Seuraamme tilannetta ja hankimme sitten tarpeen mukaan 1-2 lisää. On tullut havaintoja minkkien 
liikkumisesta alueella, joten haluamme näin osaltamme olla mukana luonnonhoitotyössä suositulla 
luontopolku- ja lintutornialueellamme.
https://www.metsalehti.fi/uutiset/vieraspetojahti-kayntiin-natura-alueilla-helmi-hankkeen-
tahtaimessa-minkki-ja-supikoira/#015a9215
- Rautaromun ja akkujen keräys la-su 21.-22.5.2022 Pohjois-Iin koululla
- Kylämme.fi-palvelun käyttö-Pohjois-Iin käyttäjätunnuspyyntö on hyväksytty 
https://www.kylamme.fi/- käsitellään palvelua ja sen toimintaa seuraavassa kokouksessa.
Kylämme.fi-kyläsuunnittelupalvelu auttaa kylääsi laatimaan suunnitelman ja kä

15. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous 15.2. klo 18.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päättyi klo 20.

Anita Sievänen Leena Tiiro
puheenjohtaja sihteeri
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Pöytäkirjantarkastajat

Jukka Sassi Markku Veijola
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