
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 4/2020
HALLITUKSEN KOKOUS 7.5.2020

PAIKKA: Pohjois-Iin Työväentalo, Pohjois-Ii
AIKA: torstaina 7.5.2020 klo 18.00-19.43
LÄSNÄ: Anita Sievanen, Leena Tiiro, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT: Auvo Anisimaa ja Jukka Sassi

44. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

46. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/2020
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

47. TALOUS
- Saldo: 9433,20 € / 7.5.2020
- Kylähistoria: Kylätuvalla omaan käyttöön 16 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut: 449,00 €/ 29.4.2020
- Jumppamaksut: 137,50 € / 19.2.2020
- Tilille tulossa/tullut: Tulossa 2 x 50,00 € ( kokoukset 23.4.+ 14.5 ) /Iin kylien neuvottelukunta ja 
tilille tullut yht. 100,00 € ( kokoukset 4.2. + 2.4 )
- Ympäristötuen loppuosa 484,67 € tullut tilille 30.4.2020
- Laskutettu:
- Maksettavat: Koulun stipendit 2x 25 euroa
- Maksettu: Tarmo Mähönen 135,00 € polttopuut laavulle 8.4, 21,24 € Sami Kantola polttoaineet 
talkoot, 136,70 € Jukka Sassi polttoaineet talkoot ja uudet linnunpöntöt + narut luontopolkualueelle,
verohallinto 7,95 €, 70,84 € työeläkemaksu Elo, Tarmo Mähönen 135,00 € polttopuut laavulle 15.3,
134,07 € Tarmo Mähösen polttoaineet ym. Hiastinhaaran risutalkoot, Pohjola Vakuutus Oy 
talkoovakuutus 144,50 €, 80,00 € Iin lukion Messulehtimainos

48. TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2019
- Toiminnantarkastaja hyvaksynyt tilit ja antanut tilintarkastuskertomuksen
- Anu ja Leena tekevät vuosikertomuksen

49. POIKKEAMISLAKI ASTUNUT VOIMAAN 30.9.2020 asti- YHDISTYKSEN KEVÄT- JA 
SYYSKOKOUS
- Hallitus haluaa antaa yhdistyksille mahdollisuuden myöhentää koronaepidemian aikana 
yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia - vuosikokous, kevätkokous syyskuun loppuun saakka. 
Eduskunta on hyväksynyt 24.4.2020 ko lakimuutoksen.
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_37+2020.aspx
- Kevätkokous voidaan pitää myös syyskuun jälkeen erikseen sovittavana
aikana yhtä aikaa esim. syyskokouksen kanssa.
- Seurataan edelleen kokoontumisrajoituksia ja siirretään kyläyhdistyksen kevät/syyskokous 
pidettäväksi yhtä aikaa syksyllä saantojen määräämänä aikana ja tiedotetaan, kuten säännöissä 
todetaan.
- Kevätkokouksen siirrosta syksyyn on ilmoitettava samalla tavalla, kuten säännöissä mainitaan eli 
lehti-ilmoitus IiSanomat toukokuun aikana ja netti- ja facebooksivut
- IiSanomat ilmestyy viikolla 20 ja 22 eli torstaina 28.5. ja aineisto on oltava
edellisen viikon torstaina 21.5.
- Iin kunta on perunut koronaepidemian takia seuraavat kesätapahtumat: Iloinen Iijokipyöräily, 
Kuivaniemen Pitäjänmarkkinat, Kotiseutuviikko ja pääjuhla, Tukkilaiskisat. Kiitos lähettämästänne 
tarjouksesta koskien Iloista Iijokipyöräilyä. Ikäväkseni joudun ilmoittamaan, että Suomen
hallituksen tekemän linjauksen johdosta Iloinen Iijokipyöräily joudutaan
perumaan tältä vuodelta (Heini Perttula)
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50. VIPU-PALVELU/RUOJAVIRASTO-päätukihaku 27.4.-15.6.2020
- Sposti 30.4.2020 Sievänen Ritva on palauttanut 30.04.2020 sähköisesti tilan
139120733 Sievänen Ritva Anita /Pohjois-Iin kyläyhdistys ry vuoden 2020 seuraavat tiedot:
* Päätukihaku: Tiedot on lähetetty määräajan kuluessa. Tiedot siirtyvät tämän jälkeen 
viranomaisen käsiteltäväksi. Oikeus tukiin ratkaistaan viranomaiskäsittelyssä. Lisätietoa saa oman 
kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta tai ELY-keskuksesta.
- Odotellaan nyt seuraavaksi luomutarkastajan käyntiä, josta ilmoitetaan erikseen.
- Viljelijäkirje 1/2020 tiedoksi-luonnonmukaisen maataloustuotannon valvonta 2020
- Tulossa ympäristötukea kesältä 2020 - Hiastinhaara 2214,00 € ja Patakari 1017,00 € yht. 
3231,00 €

51. AVOIMET KYLÄT 13.6. TOTEUTETAAN VERKOSSA
https://avoimetkylat.fi/
- Hiastinhaaran melonta- ja suppailutapahtuma on peruttu ja Anita ilmoittanut myös Harri Tapiolle, 
jonka kanssa olimme sopineet alustavan yhteistyön.
- Anita on tapahtuman alueyhteyshenkilö Pohjois-Pohjanmaalla
- Osallistumme Avoimet Kylät verkkopäivään ja julkaisemme ”Meijän Pohojos-Ii tänään” videon, 
joka julkistetaan 13.6. ja Avoimet kylät-sivulla, kylayhdistyksen netti- ja facebooksivuilla. 
Pohjoisiiläinen Antti Leinonen Leinonen Productions on antanut tarjouksen, johon haemme Iin 
kunnalta kulttuuriavustusta. Tekijä työstää videon suunnittelun ja kasikirjoituksen tilaajan toiveiden 
mukaisesti. Kuvaukset aloitetaan heti, kun säät sen sallivat ja videon kesto on noin 1-2 min. Itse 
henkilökohtaisesti koen videon tarpeelliseksi, koska näin voin ja voimme esitellä kyläämme niin 
vierailijoille kuin ollessani tai ollessamme vieraina eri kylätilaisuuksissa.
- Kasikirjoituksen suunnittelua: Mitä videolla tapahtuu? Perustuuko video huumoriin, tietoon, 
kokemukseen vai tunteeseen? Keitä videolla esiintyy? Puhuvatko ihmisen kameralle, 
haastatellaanko heitä vai kuljetetaanko kerrontaa spiikillä? Mitä kuvakerronnassa tapahtuu sillä 
aikaa? Tarvitaanko videoon äänikerronnan lisäksi tekstitys? Toteutetaanko video ilman ääntä?

52. POLTTOPUUT LAAVULLE
- Puut laavulle tehtiin Tarmon lanssilla keväällä 2014 ja ovat riittäneet vuoden 2020 kevättalveen 
asti
- Nyt on jouduttu ostamaan 15.3. ja 8.4 yht. 270,00 € Tarmolta polttopuita laavulle, puun käyttö 
lisääntynyt selvästi kävijämäärien kasvaessa alueella vuosi vuodelta niin talvella kuin kesällä
- Joudumme vielä ostamaan tänä vuonna 2-3 kertaa laavun puuliiteri täyteen
eli 270,00 € - 405,00 €
- Ostohintana 540,00 € - 675,00 € vuosi eli noin 2700,00 € - 3375,00 € /5 vuotta
- Anita pyytänyt Mähösen Tarmolta tarjouksen hänen lanssille siirretyn rankakasan pilkkomisesta 
haloiksi, itse kasaaminen tehdään talkoilla. Nyt on tärkeää saada halot kuivumaan ja näin saadaan
polttopuita laavulle 4-5 vuodeksi.

53. HIASTINHAARAN LUONTOPOLKUALUE kevät-kesä 2020
- Laavun roskis tyhjennetty 9.3., 9.4 ja 2.5. ja Jouni vei P-alueelta risut pois 9.3.
- Iin kunnan kanssa sovittu aluekatselmus keskiviikkona 20.5. klo 10.00 alkaen ja katselmuksessa 
sovitaan korjattavat kohteet – kuka tekee ja mitä.
- Hiastinkujan lanaus nyt keväällä - tullut reilusti kuoppia ja syviä pitkiä uria ajoväylälle, Anita ottaa 
yhteyden tienhoitokuntaan
- On tullut lapsiperheilta myös toive, että lintutornin ylätasanteelle saataisiin portti, jotta innostuneet
pikkulapset eivät pääse putoamaan portaisiin. Kuulemma missään muualla ei ole, joten voisimme 
olla taas hyvänä esimerkkinä muille.
- Huoltosopimus Iin kunnan kanssa on ajalle 1.4.2017-31.12.2021
- Kyläyhdistyksen omat talkoot luontopolkualueella mm. biokäymälän tyhjennys, portin laitto 
lintutorniin, grillin tyhjennys tuhkasta jne.
- Sovitaan yhteinen talkoopäivä myöhemmin kunnan katselmuksen jälkeen.
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54. OLLINKORVEN TUULIVOIMAPUISTO ja YLI-OLHAVAN TUULIVOIMAPUISTO
- Kyläyhdistyksen lisäkannanotto koskien Ollinkorpea on toimitettu 3.5.2020 kirjaamo@ii.fi
- Muut kannanotot tiedoksi 
- Yli-Olhavan tuulivoimapuistoa koskeva yleisötilaisuus on ensi viikon tiistaina 12.5.2020 klo 17.00-
19.00 ja tilaisuus järjestetään webinaarina. Linkki ja ohjeet webinaaria koskien tulevat ennen 
tilaisuutta Iin kunnan kaavoituksen internet-sivuille osoitteeseen https://www.ii.fi/nahtavilla-
olevatkaavat sekä ELY-keskuksen hanketta koskeville internet-sivuille osoitteeseen
www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva.
- Yli-Olhavan valmisteluaineistosta voi esittää mielipiteen ja lausunnon 1.6.2020 mennessä 
kirjaamo@ii.fi. Päätetään yleisötilaisuuden jälkeen tai myöhemmin, annetaanko Pohjois-Iin 
kyläyhdistyksen lausunto ko.hankkeesta.

55. UUDET OHJEISTUKSET JULIUS-VARAUSKALENTERIN KÄYTTÖÖN ja 
VAKIOVUOROHAKU POHJOIS-IIN KOULUN LIIKUNTASALIIN
- Iin kunta/Ii-Instituutti pyytää jokaista yhdistystä luomaan 1.-7.6.2020 välisenä aikana yhdet uudet 
tunnukset, joilla yhdistyksen vuorovaraukset mm. Akolan liikuntasaliin tehdään. Anita hoitaa 
kyläyhdistyksen osalta.
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry hakee taas ”Liiku maanantaina Pohjois-Iissä” hankkeelle salivuoron 
syksy 2020 ja kevät 2021 maanantaisin klo 15.00-22.00. Vakiovuorohaku päättyy 24.5. klo 18 ja 
Anita hoitaa haun.

56. II-HAPPENS SYKSY 2020
- Aineistot Riitalle 20.7.2020 klo 8 mennessä

57. AKOLAN POLKUSILTA, HIASTINHAARAN KUNNOSTUS JA HIASTINLAHDEN 
LINTUVESIALUE
- Akolan polkusilta ei saanut Leader-rahoitusta, mutta selvittelemme muita rahoitusmahdollisuuksia
oman rahoituksen lisäksi.
- Iijoen neuvottelukunnan kokous pidetään 4.6. klo 9-14. Alustavasti kokous pidetään 
etäkokouksena, mahdollisuuksien mukaan osa voi olla paikan päällä Iissä. Anita on 
neuvottelukunnan jäsen ja ilmoittautunut ko. kokoukseen.
– Kokouksen teemana on valuma-aluekunnostukset ja Iijoen nykyiset ja tulevat hankkeet. 
Tavoitteena on saada selkeä käsitys Iijoen nykytilanteesta, toimijoista ja hankkeista sekä 
hahmotella etenemispolku Iijoen valuma-alueella tehtäviin toimenpiteisiin. Toisena tavoitteena on 
valmistella konkreettisia hankkeita syksyn rahoitushakuun, joita alustetaan jo ennen varsinaista 
kokousta.
- Anita on tehnyt yhteistyötä Iijoen hankekoordinaattori Lauri Rantalan kanssa
kokonaisuudesta - Akolan polkusilta, Hiastinhaara ja Hiastinlahti ja näin saada rakentamis- ja 
kunnostusasioita vietyä eteenpäin
- Myös arvokas lintuvesialueemme Hiastinlahti tullaan niittämään ja kunnostamaan, milloin - siitä ei
ole vielä tarkkaa tietoa.

58. TOIMINTAKÄSIKIRJA
- Toimintakasikirja on sanallinen kuvaus yhdistyksen keskeisimmistä toiminnoista ja 
toimintaperiaatteista sekä toimintajärjestelmästä.
Toimintakäsikirjalla turvataan yhdistyksen toiminnan jatkuvuus esim. poikkeusoloissa- ja tilanteissa
ja sitä päivitetään aina tarvittaessa.
- Pohjois-Iin kyläyhdistykselle laaditaan toimintakäsikirja myöhemmin.

59. KYLÄSUUNNITELMA 2020-2025
- Valmis syksyllä 2020

60. KOULUN HYÖTYKASVIPUUTARHA
- Tänä kesänä ei jatketa hyötykasvipuutarhan istutuksia ja hoitoa koronaepidemian takia ja koulun 
kanssa on sovittu, että syksyllä istutetaan hyötykasvimaalle puita ja pensaita.
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- Syksyllä istutetut kasvit lähtevät heti keväällä hyvään kasvuun, kun taas kevätistutukset pääsevät
vauhtiin vasta seuraavana vuonna.

61. KYLÄTUPARAKENNUS POHJOIS-IIN KOULULLA
Janne Jokelainen sposti 13.4.: Pohjois-Iin koulun yhteydessä oleva opettajan asuinrakennus on 
ongelmallisessa tilanteessa. Rakennus vaatii kalliin korjauksen. Opetus tai varhaiskasvatuksen 
puolella ei ole selvillä, tarvitsevatko he rakennusta. Täten emme voi korjauksessa edetä. 
Mihinkään muuhun käyttöön tähtäävään korjaamiseen meillä ei ole rahoitusta tälle vuodelle. 
Toivotaan, että asia selkenee, kunhan opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 
valmistuu”

62. MUUT ASIAT
- Risteysalueiden kesäkukat tilattu 14.4. Kallion kotipuutarhalta -samat kuin viime vuonna, punaisia
pelargoneita istutetaan laatikoihin enemmän, jotta eivät peity valkoisten kukkien alle.
- Anita osallistui 29.4. klo 9.00-10.30 etäyhteydellä palaveriin, jossa kerrottiin Lähde-puistosta ja 
yhdistysten yhteistyövalmiuksista liittyen Lähde-puistoon ja kuntalaisten hyvinvointia edistävään 
toimintaan.
- Lähde-puiston eli Hyvinvointipuiston avajaiset ovat 11.6.2020.
- Anita on osallistunut 28.4. ja 5.5. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n Työtä hyvässä seurassa-
hankkeen nettirasteille. 28.4. tehtiin hanketta tutuksi ja 5.5. oltiin työllistämisen tiellä. POPLin 
hanke on ajalle 1.2.2020-31.1.2023 ja sen tavoitteena on edistää mm. nuorten ja yli 54-vuotiaiden 
työttömien työllistymismahdollisuuksia liikunta-ja urheiluseuroissa ja muissa yhdistyksissä. 
Katsotaan yhteistyötä hankkeen kanssa mm. liikuntakerhojen ja jumppien osalta.
- Teuvan Keitintehdas Oy on lähettänyt huoltotarjouksen kaasugrillille 1.5-1.6.hintaan 85,00 €. Ei 
tarvita huoltoa nyt, koska grillin käyttö on ollut vähäistä tämän vuoden aikana.
- Suomen Kylät ry:n kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivä on keskiviikko 13.5. ja toteutetaan 
webinaarina ja se on avoin maakunnallisille kyläyhdistyksille, kyläasiamiehille ja Leader-ryhmien
edustajille. Anita osallistuu.
- Kylätuparakennuksen naakkaongelma on saatu hoidettua, kahteen piippuun huoltomiehet kävivät
laittamassa ritilät ja verkot 16.4.
- Lasten luontopäivää laavulle ja luontopolkualueelle on toivottu
- Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi Oulun Seudun Leader ry:n sääntömääräinen vuosikokous
siirretään pidettäväksi 17.9.2020 Oulun Seudun Leader ry sääntömääräinen vuosikokous 
17.9.2020 klo 19 Pudasjärven kaupungintalo (kokoustila Otava), Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi.

63. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin pitää seuraava kokous tarvittaessa.

64. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.43.

Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Auvo Anisimaa Jukka Sassi
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