
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS 4/2019
HALLITUKSEN KOKOUS 16.4.2019

Paikka: Kylätupa, Pohjois-Iin koulu
Aika: Tiistaina 16.4.2019 klo 17.30-20.00
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola, Anu Käyrä, Jukka Sassi ja Aune Olkoniemi
Pöytäkirjan tarkastajat: Aune Olkoniemi ja Markku Veijola

57. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

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

60. TALOUS
- Saldo: 6132,03 €/10.4.2019
- Kylähistoria: Kylätuvalla 18 omaan käyttöön
-Jäsen/kannatusmaksut: Saatu tänä vuonna 341,00 €
- Jumppamaksut: Saatu tänä vuonna 25,00 €
- Maksetut: 62,50 € mustekasetit ja kopiopaperit Anitalle, Saana Tyni liikuntakerhon ohjauspalkkio kevät 
2019 40,00 €, 313,22 € nettisivut ajalle 31.3.2019 -30.3.2020, kunniakirjakehys 5,91 €, kylätiedotteen 
kopiointikulut KopioTori Oy 144,00 €, Liikennetyökirjat 150,00 €, Oulun Seudun Leader ry 30,00 € 
jäsenmaksu 2019, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 30,00 € jäsenmaksu 2019, messulehden mainos 80,00 €
- Tilille tulossa: 30,00 € grillin ja pöydän vuokraus 31.3, 150,00 € Iin kylien neuvottelukunta + 26.4 alkaen 
maksetaan ympäristösopimuksen maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon loppumaksu 
15 % kesältä 2018 yht. 484,67 € + 600,00 € lintutornin kannatintolppien asennus + muut 
kevätkunnostustyöt luontopolkualueella + tulot mainosten myynnistä IiSanomat/Pohjois-Iin Sanomat 9.5. + 
tulot metalli- ja rautaromun ja akkujen keräyksestä
- LaskäRY
- Anottu rahoitus Teuva-nestekaasugrilliin ja lisävarusteisiin sekä 2 kpl kyläyhdistyksen logolla varustettuja 
Pisara-mainoslippuja, kokonaishankinta yht. 1601,46 €, tuki 960,88 € ja omarahoitus 640,58 €
- Tuensiirtosopimuksen allekirjoitus tiistaina 23.4. klo 17.30 Vihikari 10, Kempele- Anita ja Leena 
allekirjoittavat
- Ko. tavarat saadaan ostaa vasta, kun allekirjoitukset on saatu kaikilta hakijoilta ja virallinen lupa saatu 
Oulun Seudun Leaderiltä.

62. KEVÄTKOKOUS 17.4.2019 klo 18 Kylätuvalla
- Käytiin läpi vuosikertomus 2018 ja toiminnantarkastajan lausunto
- Puheenjohtajaksi lupautunut Petri Tervonen
- Kevätkokousken esityslistalle lisätään Yhdistysten pienet investoinnit 3 – alahanke- kyläyhdistykselle uusi 
Teuva-kaasugrilli ja jalalliset Pisaraliput mainostamiseen ja kiikarit lintutorniin
- Kahvitus klo 17.30 alkaen -Anita ja Aune hoitavat
- Kyläkyselyn vastausaika on päättynyt 10.4. ja vastauksia on saatu noin 30 kpl ja saatuja vastauksia 
hyödynnämme niin  Pohjois-Iin kyläsuunnitelmassa vuosille 2020-2025 kuin myös Pohjois-Iin ja Iin kunnan 
hyvinvointisuunnitelmissa.

63. ILMOITUSTEN MYYNTI POHJOIS-IIN SANOMAT/IISANOMAT
- 10.4. Anita myynyt yht. 1375,00 € ja lisää toivotaan!
-  Jutut lehteen tehdään yhteistyössä IiSanomien kanssa ja toimittajan tekemistä jutuista maksetaan pieni 
korvaus IiSanomille
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64. KEVÄTRETKEMME SUURKIRPPUTORILLE LUULAJAAN 11.5.2019
- Ilmoittautunut nyt jo 15 henkilöä matkalle, tilanne 16.4.
- Ilmoittautumisaika päättyy 25.4. ja lopullinen hinta selviää silloin eli 35 € tai 40 €/hlö
- Yksi retkimaksu 35,00 € tullut jo tilille

65. AKOLAN POLKUSILTA
- Insiran Pauli Häyrynen on tehnyt sillan piirustukset ja työ tehdään talkootyönä ja alustava 
rakennusmateriaalin kustannusarvio on noin 5000,00 €.
- Toimenpidelupa haetaan Iin kunnalta, Anita lähetttänyt polkusillan piirustukset tiedoksi ja mielipidettä 
varten rakennustarkastaja Urpo Hyrylle
- Rakentaminen aloitetaan heti kun lumet ovat sulaneet ja kevättulva laantunut, kootaan talkooporukka.
- Anita ottaa yhteyden myös PVO-Vesivoiman Juha Kerkelään asiana Hiastinhaaran suuosan ruoppaus ja 
kivimurskekuorma polkusillan perustaan.

66. HYÖTYKASVIPUUTARHA POHJOIS-IIN KOULULLA
- Aloitustilaisuus oli koululla 22.2.2019, paikalla 6 luokan oppilaat, opettaja Lasse ja kyläyhdistyksestä Aune, 
Pietilän Laura ja Anita. Oppilaat istuttivat mm. samettikukkien, tomaattien ja ruohosipulin siemeniä 
itämään
- Istutushommat jatkuvat heti lumen ja roudan sulettua ja kesäksi palkataan yksi oppilas kesätöihin 
hyötykasvipuutarhuriksi.
- Tilatut istutuslaatikot ovat tulleet kylätuvalle. Laatikot on myös kyllästetty pellavaöljyllä.

67. METALLI- JA RAUTAROMUN JA VANHOJEN AKKUJEN KERÄYS 18.-19.5.2019 klo 8-16 POHJOIS-IIN 
KOULULLA
- Käydään läpi ilmoitus ja teksti
- Alueelle kameravalvontakyltti
- Jukka Sassi on yhteyshenkilö ja jaetaan työvuorot 4 tunnin jaksoihin, mielellään kaksi henkilö per työjakso.
- Anita ei paikalla, koska on Lapin kylätoimintapäivillä Levillä 17.- 19.5.2019
- Tilattu 2 sinistä Kuusakoski-lavaa + 1 keräilyastia akuille
- Lavat tuodaan perjantaiaamuna 17.5. ja haetaan pois maanantaina 20.5

68. POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY LUOMUTUOTTAJAKSI PATAKARIN JA HIASTINHAARAN 
LAMMASLAIDUNTEN OSALTA
-28.3.2019 Anita toimittanut Elyn Johanna Honkaselle ilmoituksen luonnonmukaisen tuotannon 
valvontajärjestelmään liittymiseksi, ilmoituksen peltokasvituotannon liittämiseksi luonnonmukaisen 
tuotannon valvontaan sekä hakemuksen siirtymäajan lyhentämiseksi > Virallinen hyväksyntä tulee
myöhemmin.
- Luomutuotannon siirtymävaihe alkoi 28.3., jonka jälkeen tulee alkutarkastus alueelle ja saadaan oma 
rekisterinumero. Tarkastuksesta ilmoitetaan Anitalle ja mukana on myös lampurimme Olli Häyrynen.
- Hoitopäiväkirjanpito aloitetaan myös 28.3.2019 jatkuen koko kesän.

69. YMPÄRISTÖSOPIMUSTILAISUUS PERINNEBIOTOOPPIEN, LUONNONLAIDUNTEN JA 
REUNAVYÖHYKKEIDEN HOITAJILLE
- Tilaisuus pidetään ELY:ssä 15.5.2019 klo 12, jossa kuullaan ja keskustellaan ympäristösopimusalueiden 
hoidon tavoitteista, sopimuksen edellytyksistä, hoitotoimista ja niiden onnistumisesta
- Anita osallistuu

70. VILJELIJÄN PÄÄTUKIHAKU VUONNA 2019
- Avautuu maanantaina 29.4 ja sähköinen tukihakemus Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaidunten osalta 
on palautettava Vipu-palvelussa viimeistään 17.6.2019 klo 23.59.
- Anita hoitaa hakemuksen määräajan puitteissa
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71. KANNANOTTO YLI-OLHAVAN TUULIVOIMAPUISTON YVASUUNNITELMAAN
JA KAAVALUONNOKSEEN
- Laadittu kannanotto on samalla myös kannanotto Ollinkorven suurhankkeeseen Pohjois-Iin alueella
- Annetaan tiedoksi hallitukselle
- Toimitettu 4.4. 2019 Iin kuntaan yhteistyössä Yli-Olhavan kylätoimikunnan ja Kuivanimen Jokikylän 
kyläyhdistyksen kanssa

72. AVOIMET KYLÄT 8.6.2019 ja MELONTA- ja SUPPAILUTAPAHTUMA klo 12-15 Hiastinhaaralla 
Navettarannassa
- Poplin Saana-Maria tekee alustavan ilmoituksen, joka laitetaan ilmestyvään Pohjois-Iin Sanomiin 9.5. 
- Paikalle tulee 8 kajakkia ilman aukkopeittoja, 2-4 suppilautaa + kypärät+ liivit + melat –Backwood Action 
http://www.backwoodaction.fi/  hoitaa melonnan ohjaukset noin 20-30 min./ryhmä. Anita kysyy 
mainoksen tulevaan lehteemme.
- SPR:n EA-ryhmä paikalle + ilmoitus pelastuslaitokselle
- Muistutetaan pysäköinnistä, paikalle vain jalan tai pyörällä, autot Kantolantien varteen + 
pysäköinninohjaus
- http://www.visitii.fi/melonta>Hiastinlahden reitti, helppo ja monipuolinen 2-8 km
- Kyläkisälli tiedote 4/2019 tiedoksi

73. KEVÄÄN TALKOOT + MUUT TYÖT KESÄ 2019 
- Lintutornin kannatinpylväiden asennus kevät 2019, sovittu tehtäväksi Iin kunnan kanssa,
sovittu työn hinta 600,00 €
- Pusikon harvennus ja aukon teko, jotta näkyvyys lintutornilta Kiusaajannokalle päin parantuisi. EU 
tarkastus tulossa alueelle.
- Kylätupa: Kaapit + juhlateltan puuttuvat korjattavat osat + vanhan grillin puuosien korjaus
- Aluetarkastus Iin kunnan kanssa, jossa sovitaan korjaustoimenpiteet ja  niistä saatava korvaus
- Nuotiopaikalta tuhkat pois, porttien tarkistus, puuliiterin täyttö, alueen yleissiivous talven jäljiltä, risut 
pois, uudet grillivälineet, pelastusrengas, paloämpäri
- Akolan polkusillan rakentaminen aloitetaan

74. MUUT ASIAT
- Anita osallistui PPKylien hallituksen kokoukseen sekä kevätkokoukseen 4.4.2019 Oulun kirjastolla
- Aune ja Anita osallistuivat 3.4.2019 klo 18 Oulun Seudun Leader ry:n hanketilaisuuteen Huilingissa 
- Vastattiin kyselyyn Oulun Seudun Leaderin alueen yrittäjille ja asukkaille

75. SEURAAVA KOKOUS
- Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallitus kokoontuu Kylätuvalla 18.6.2019 klo 18
- Seuraava kokous 21.5. klo 17.30

76. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.

Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Aune Olkoniemi Markku Veijola
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