
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 1/2023
Hallituksen kokous 18.1.2023

PAIKKA: Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100 Ii
AIKA: tiistai 17.1.2023 klo 18.00-20.00     
LÄSNÄ: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola, Sirpa Jääskeläinen, Auvo Anisimaa, Olli Häyrynen ja 
Aune Olkoniemi ja PopLin Tanja Löytynoja
Pöytäkirjantarkastajat: Aune Olkoniemi ja Auvo Anisimaa

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

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

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2022
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. TALOUS
- Saldo: 12 632,98 €/31.12.2022
- Kylähistoria: Kylätuvalla on enää omaan käyttöön 6 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut 2022: 815,00 €/10.12.2022 + 12,00 €/2023
-Jumppamaksut: Kevät ja syksy 2022/562,50 € + 25,00 €/2023
- Tilille tullut: KEHA-keskus 4878,25 €/Junnilan lammaslaidun 27.12.2022, Iin kylien neuvottelukunta 50,00 
€/14.12.2022
- Tilille tulossa:
- Laskutettu/Anomus:
- Maksettavat: Iin kunta puskurilaina 5135.00 € + raportti kunnanhallitukselle. Päätettiin maksaa heti.
-Maksettu: Eemil Pennanen ja Kaisa Lappalainen 2 x 120,00 € , hallituksen kokouskahveet 13,06 €, PRH 
Yhdistysrekisteriote 20,00 €, vuoden 2022 puheenjohtajan ja sihteerin kulukorvaukset 2 x 100,00 €, 44,02 € 
piparit ja glögit joulurauhanjulistus 20.12., joulutortut joulurauhanjulistus 114,90 €, 155,00 € joulukukat,   
125,00 € Iin Mieslaulajat esiintyminen joulurauhanjulistus, 132,00 € Iin kunta Akolan liikuntasalin vuokra 
syksy 2022 ja kevät 2023
- Myönnetty:
- Ylpeydellä kylästä t-paidat- Myymättä vielä 3 x M, 5 x L, 1 x XL ja 1 x XXL yht. 10 kpl

5. TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2022 
- Tulos + 8019,93 €
- Kevätkokous pidetään 4.5.2023 Pohjois-Iin koululla, kahvitus klo 17.30 alkaen.

6. ELOA JA ILOA KYLILLE 2022-2024 POPLin hanke
- Yhteistyökumppaniksi lupautunut pohjoisiiläinen http://www.iisland.fi/pauhu/ ”Talvinen virkistyspäivä 
kyläläisille”-teemalla Christian Talman, puh. 044 361 7219 christian.talman@talmanbros.fi
- Virkistyspäivä pidetään lauantaina 18.3.2023 klo 12.00-16.00 - suunniteltiin tapahtumaa.
- Aasiratsastusta perheen pienimmille, painoraja isommalla 55kg ja
pienemmällä 30kg, hinta 100,00€ sis.alv.
- Christianin tekemä ja pitämä pilkkirasti 190,00 € sis.alv, Pauhun vuokra 300,00 € sis.alv 10%, läskipyörät 
kaksi kappaletta ja kypärät yht. 50,00 €.
- Kelkka ja rekiajelu 10 hengen kelkalla
- Tarjoilut yms sovitaan myöhemmin.
- Kellonaika tapahtumalle klo 12.00-16.00
- Eloa ja iloa kylille hankkeessa mukana olevat uudet yhteistyökylät vuonna 2023:
Jokijärvi (Taivalkoski), Pohjois-Ii (Ii), Vepsä (Oulu) ja Ahmas-Niska
(Utajärvi). Yhteistyön lisäksi hankkeen keskeisenä toimintatapana on esimerkkien ja hyvien käytäntöjen 
jakaminen. Näin ollen olemmekin järjestämässä Eloa ja iloa kylille -hankkeen yhteistyökylille yhteisen 
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tapaamisen, jossa on tarkoituksena jakaa kylien kesken kokemuksia palvelupäivistä ja kylätoiminnan/ 
palvelujen kehittämisestä. Kutsumme mukaan myös asiantuntijan/ asiantuntijoita kyliltä, joissa on kehitetty
palveluja jo pitkään. Tapaaminen toteutetaan Muhoksella Laitasaaren kylällä, joka sijaitsee suurin piirtein 
keskellä yhteistyökyliämme. Tapaamiseen voi osallistua myös etäyhteydellä, mutta toivomme 
mahdollisimman monelta kylältä osallistujia myös paikan päälle. Voimme korvata kilometrikorvaukset 
yhden auton osalta per kylä, joten kannattaa koota porukka ja tulla paikalle kimppakyydillä.
- Tapaaminen ke 15.2. klo 17.30-19.20 Laitasaaren koulu, Hotintie 22, Muhos lähdetään porukalla paikalle 
Anitan autolla. Anita, Auvo, Aune ja mahdollisesti Sirpa osallistuvat.
- Lisäksi hanke järjestää 72 tuntia -varautumiswebinaariin 1.2. klo 18-19.30 etäyhteydellä kotoa, kylätalolta 
tai paikan päällä PoPLin toimitalolla https://www.popli.fi/tapahtumat/varautumiswebinaari/
- Suunnitellaan yhteistyöhankkeen tapahtumia keväälle. Hiastinhaaralla kesäkuu on hyvä tapahtuman 
järjestämiseksi, koska hyttyset eivät vielä ole riesana.

7. TALKOOPORUKAN RUOKAILU ja SAUNA lauantaina 25.2.2023 klo 14.00-21.00 PAUHUSSA
- Vanhassa Jakkilan tilan hirsitalossa, yhteistyössä Christian Talmanin kanssa
- Keskusteltiin ohjelmasta, saadusta tarjouksesta ja ketkä kutsutaan.
- Anita lähettää kutsut ja pyytää sitovat ilmoittautumiset 30.1.2023 mennessä.

8. KYLÄTURVALLISUUSKYSELY
- Käydään saatuja vastauksia läpi ja keskustellaan Pohjois-Iin kylän turvallisuussuunnitelman tekemisestä 
(kevätkokous 2023). Siirretään seuraavaan kokoukseen.

9. KYLÄTIEDOTTEIDEN JAKOALUEET/JAKAJAT VUONNA 2023
– Päätetään jakoalueet ja jakajat: Koni (Auvo ja Olli), Hiivala (Markku), Virkkula, Kantolantie (Leena), 4-tie 
(Anita) ja mökkiläiset ja muut dulkopohjoisiiläiset (Anita)
- Vuoden 2023 ensimmäinen kylätiedote helmikuussa.

10. HIASTINHAARAN, PATAKARIN JA JUNNILAN LAMMASLATUMET
- Uudet maanvuokrasopimukset tehdään ajalle 1.5.2023-30.4.2028.
- Maksettavat vuokrat maanomistajalle 10,00 €/vuosi/5-vuotta – maksetaan toukokuun 2023 loppuun 
mennessä (Ympäristökorvauksen loppuosa 483,99 € saadaan tilille huhtikuussa).
- Tehdään myös laidunnussopimus Pohjois-Iin kyläyhdistys ry/Olli Häyrynen Hiastinhaaran, Patakarin ja 
Junnilan laidunalueille.
- Hiastinhaaran ja Patakarin hoitopäiväkirjat tehdään myös kesältä 2022.

11. KYLIEN MAISEMAHELMET-HANKKEEN KYLIEN TAPAAMINEN 30.11.2022 VIHILUODOSSA
- Tiedoksi muistio
- Hankkeeseen osallistuvien kylien ja toimijoiden  yhteistapaaminen Pohjois-Iissä la 17.6.2023, joka on 
samalla Luonnonlaidunpäivä.

12. YHYKE-TUTKIMUS-JA KEHITTÄMISHANKE
- Itä-Suomen yliopistossa on meneillään YHYKE-tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkimme 
ympäristöoikeudenmukaisuutta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä maaseudulla erityisesti 
energiasiirtymän kontekstissa. Osana tutkimusta toteutetaan verkkokyselyn kohdekunnissa. Kyselyn avulla
selvitetään paikallisten näkemyksiä energiasiirtymästä, luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja 
oikeudenmukaisuudesta. Kysely on suunnattu Forssan, Tammelan, Heinäveden, Iin, Inarin, Kaustisen ja 
Sodankylän kunnissa asuville, työskenteleville ja mökkeileville.
Kysely on auki 9.1.—5.2.2023 tämän linkin kautta: https://mpt.link/yhykekysely 
Kaikki kyselyssä kerätty tieto käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisiä vastauksia voida liittää 
vastaajiin. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Kysely on suunnattu vähintään 15 vuotta täyttäneille.
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13. MUUT ASIAT
- 27.12.2022 luovutimme Anita ja Leena Saara Alamäelle Pohjois-Iin 3 kylästandaarin. Vuonna 2012 
koulumme 6-luokan oppilas Saara voitti kyläyhdistyksen Kylävaakuna-suunnittelukilpailun.
Vaakuna on toiminut siitä lähtien Pohjois-Iin kylän virallisena tunnuksena eli logona, josta välittyy puhdas 
luonto, Iijoki, Hiastinhaara, Perämeri ja niihin liittyvät kalastus, rantaniityt kuin läheiset erämaatkin.
Vaakuna muistuttaa meitä myös siitä, ettemme unohda juuriamme, mutta antaa myös mahdollisuuden 
uusille kasvun juurille niin myötä- kuin vastavirtaankin. Kiitos Saaralle vielä kerran
– Kuntalaisten keski-ikä vuonna 2020 postinumeroittain: 91100 Pohjois-Ii ja keskustaajama 38 v. Ii Asema 
39 v. Jakkukylä 39 v. Olhava 50 v. Yli-Olhava 47 v. Kuivaniemi kk 53 v. Kuivaniemi keskus 52 v. Hyrynoja 46 v.
Ja Oijärvi 59 v.
- Pertti Huovinen täytti 7.1.2023 75 vuotta, Anita vienyt kukat ja onnittelukortin Pertille 9.1.2023.
- Pauli Jussila kävi 10.1.2023 laavulla ja ilmoitti, että roskia ei ole kertynyt ja liiterissä riittää vielä hyvin 
puita.
- Valtakunnan Virallinen Kylähullu XVII valintatilaisuus Iissä 2.7.2023.
- Ilmatar Ii Oy on jättänyt Iin kuntaan Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueelle 10 kpl 
rakennuslupahakemuksia tuulivoimaloille. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä 
maanpinnasta mitattuna. Lisäksi lupa haetaan myös tarvittavien laitteiden rakentamiseen. Rakennusluvat 
haetaan ehdollisena siten, että rakentaminen saadaan aloittaa vasta, kun osayleiskaava on saanut 
lainvoiman. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 1.2.2023 mennessä PL 24, 91101 Ii tai 
kirjaamo@ii.fi.

14. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin pitää seuraava kokous 28.2. klo 18. 

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.

Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Aune Olkoniemi Auvo Anisimaa
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