
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 6/2021
HALLITUKSEN KOKOUS 12.8.2021

Paikka: Pohjois-Iin koulu
Aika: Torstai 12.8.2021 klo 18.00-19.50
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi
Pöytäkirjantarkastajat: Anu Käyrä ja Aune Olkoniemi

109. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Anita Sievänen on valittu 24.7.2021 Kouvolassa Valtakunnan Viralliseksi Kylähulluksi XVI ja 
toimikausi kestää kaksi vuotta.

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

111. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 5/2021
Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.
 
112. TALOUS
- Saldo: 4896,63€/12.8.2021
- Kylähistoria: Kylätuvalla omaan käyttöön nyt 10 kpl. 
- Jäsen/kannatusmaksut 2021: 755,00 € / 12.8.2021
- Jumppamaksut:
- Tilille tulossa: Pohjois-Iin jakokunta 1900,00 €, Vihkosaaren siivous 455,00 €, juhlateltan vuokraus
400,00 €, luontopolun hoitosopimus, EU-tuet ym.
- Tilille tullut: Iin kylien neuvottelukunta 150,00 € ja 2 x30 € kylähistoria
- Maksettu: Pohjola Vakuutus Oy 97,30€ omaisuuden turva, Painomiehet Haipeli, mainoslakana 192,20 €, 
Fonecta Oy 18,60 € verkkotunnus 1 vuosi, 60,89€ pelastusrengas polkusillan rakentamista varten ja 
vararengas laavulle, Compusat Oy ostettu värikasetit 4 kpl lasertulostimeen

113. LUONTOPOLKUALUEEN KUULUMISET
- Laavun puuliiterin täyttö, puut tuodaan seuraavaksi Mähösen Jounin varastointipaikalta.
- Anita vienyt 2 kieltotaulua laavulle- katolle kiipeäminen on kielletty, samoin tuohien repiminen puista
- Kesän ajaksi bajamaja P-alueelle, yöpyjät tekevät nyt tarpeensa metsään.
- Pitkospuiden kiinnitys - syystalkoot
- Ensi keväänä kiinteän lammasaidan rakentaminen Patakarille, nykyinen sähköaita ei estä lampaiden 
karkaamisia.
- Hiastinhaara ja Hiastinlahti nimestä:
Yksi tulkinta on, että Hiastinlahti-sana tulisi sanasta Hiedastinlahti. Se taas sanasta hiekka/hieta. Eli 
Hiedanlahti. Hiekkapohjaahan siinä on ollut ennen kuin turvehommien takia on tullut mutaa. Hiastinlahti on
aikoinaan ollut Kantolanlahdesta pistävä lahti, mutta maannouseman vuoksi on vain väyliä. Tämä on 
arvelua. Laitakarin ja Kuninkaanniemen välissä on myös Hietalahti. (Pertti Huovinen sposti 8.8.2021)
- Mustaotsalepinkäinen bongattu 7.8.2021 lintutornista Hiastinhaaralla pajunoksalla. Sen verran 
harvinainen tapaus, että Tiirailmoituksen jälkeen aluerariteettikomitea otti yhteyttä ja pyysi
täyttämään tarkemman lomakkeen eli ei näitä ihan hirveästi ole täällä nähty kuten Tiira-listasta näkyy Iin 
ensimmäinen ja uusi laji Hiastinhaaran alueelle. Havainto ja kuvat Jukka Sassi
- 6.8.2021 Suomesta tryffelilöytöjä on tehty ainakin parilta kymmeneltä paikkakunnalta ja nyt voitaneen 
joukkoon lisätä myös Ii, Pohjois-Ii ja Patakarin lammaslaidun. Nimittäin turkulaisen tryffelikoiran (Lagotto 
romagnolo) tarkka nenä vainusi alueelta emäntänsä mukaan mahdollisesti Kuulastryffelin (Tuber anniae). 
Koiran nenä hakeutui aluskasvillisuuteen ja nuuskutus alkoi ja koira merkkasi paikan. Jäämme 
mielenkiinnolla odottamaan heidän paluutaan takaisin pohjoisesta, jolloin saamme vahvistuksen asiaan.

114. AKOLAN POLKUSILTA
- Kari Mustonen tekee pohjan kaivuun viikolla 33, molemmin puolin Hiastinhaaraa on merkittävä sillan 
paikka ja korko. Auvo ja Markku hoitavat homman.
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- Ranta-alue on raivattu 21.7. noin 5 metrin leveydeltä Akolanlahdesta Hiastinhaaran suulle. Jätehuolto 
Paakkolalta saatiin traktori ja Mähösen Mikko oli talkookuskina. Traktori ei voinut turvallisuussyistä ottaa 
pusikkoa pois penkereeltä ihan vesirajaan asti.
- Kyläyhdistyksen talkoovakuutus kattaa 5 henkilöä x 5 päivää.
- Iin kunta tekee vain lopputarkastuksen, ei tarvita aloitusilmoitusta.
- Auvo ilmoittanut Elyn Ari Selinille rakennustyön aloittamisesta.
- Pohjois-Iin jakokunnalle Anita lähettää laskun 1900,00€, kun sillan työt on aloitettu.
- Palovakuutus Pohjola Vakuutus Oy 55,00€/vuosi, saadaan voimaan kun silta on valmis.
- Soutuvenettä tarvitaan lainaksi , kun kannen rakentaminen aloitetaan, samoin pelastusrengas tuodaan 
paikalle.

115. LASTEN LIIKUNTAKERHOT, NAISTEN ja MIESTEN JUMPAT
- 5.8. Koronatilanne Oulunkaarella on rauhallinen. Yksittäisiä tartuntoja ilmaantuu Oulunkaaren alueella 
harvakseltaan, ja altistuneiden jäljitys on onnistunut hyvin. Pääosin tartunnat ovat perheen sisäisiä 
jatkotartuntoja, eli perheenjäsenet ovat olleet jo karanteenissa sairastuessaan, jolloin lisäaltistumisia ei ole 
päässyt syntymään.
- Aloitus maanantaina 6.9.2021 – klo 16-17 1.-3.-luokkalaiset, klo 17-18 4.-6.-luokkalaiset, naisten jumppa 
klo 18.15-19.15 ja miehet klo 19.30-20.30
- Iin kunta on myöntänyt sisäliikuntapaikkojen vakiovuorot 2021-2022 Akolan liikuntasaliin 
kyläyhdistykselle: ma 15-18 lasten vuoro ja 18-22 aikuisten vuoro.
- Naisten jumpan vetäjät ovat Eila Fäldt ja Anniina Mustonen ja miesten jumpan vetäjänä Paavo Halonen
- Lasten liikuntakerhojen vetäjät Alisa Koistinen ja Mimosa Sassi, joille kyläyhdistys maksaa 10 €/tunti/hlö. 
Katsotaan tyttöjen kanssa erikseen käytännön järjestelyt ennen kerhojen aloittamista ja 
liikuntavälinekaapin avaimen luovutus. Verokortit Anitalle.
- Jumppalukkari tehdään ja jaetaan jumppaajille.

116. KOVASINKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VALMISTELUVAIHEEN AINEISTO NÄHTÄVILLÄ 7.6.-9.8.2021
- Kyläyhdistys on jättänyt oman mielipiteensä asiasta kirjaamo.ii@fi 8.8.2021

117. KYLÄILTA tiistaina 17.8.2021 klo 16.45-19.00
-Ilta aloitetaan kahvitarjoilulla, Pohjoisen Maisemahelmet-hanke maksaa kahvitarjoilun kustannukset.
- Hellströmin Kalle esittelee uuden Junnilan lammaslaidunkohteen. Kävimme tutustumassa alueeseen 6.8. 
ja mukana olivat Kalle Hellström ja Taru Koskinen Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, lampuri Olli Häyrynen ja
kyläyhdistyksestä Aune ja Anita, alue on noin 3.8 ha. Suunnitellulla alueella on 8 maanomistajaa, yksi asuu 
Helsingissä ja kaksi kuolinpesän aluetta ja muut iiläisiä.
- Pyydämme maanomistajia paikalle ja Anita lähettää kutsun tilaisuuteen tai soittaa muille kuin iiläisille 
maanomistajille kirjeitse.

118. ILMASTOAREENA 20.-21.8.2021
- Osallistumme Ilmastorille, jossa esittelemme Pohjois-Iin Ympäristöystävällisen viikkokellon. Mainoslakana 
on kylätuvalla.
--Pidämme myös arpajaiset, johon on pyydetty kylätiedotteella arpajaislahjoituksina pohjoisiiläisiä käsitöitä,
luonnontuotteita, luonnonantimia, tavaroita jne. Ämpärivaihtarit jätetään pois, koska emme voi taata 
koronaturvallisia välimatkoja.
- Arpojen hinta 3 kpl/5€ ja 1 kpl/2€ - perjantaina paikalla Anita, Aune ja Anu, lauantaina Anita, Aune, Jukka, 
Markku, Anu ja Leena, maksut otetaan vastaan joko käteisenä tai maksukortilla.

119. VIHKOSAAREN UIMARANNAN SIIVOUS
- Kyläyhdistys on siivonnut 25.6.-15.8.2021 välisen ajan Vihkosaaren uimaranta-alueen lauantaisin ja 
sunnuntaisin. Laskutamme Iin kuntaa työstä 455,00€.
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120. KYLÄSUUNNITELMA 2021-2025
- Ari Alatossavan kanssa on sovittu, että jaamme kyläsuunnitelman uudelle kunnanvaltuustolle syyskuun 
kokouksessa alussa.

121. SYYSKOKOUS aika ja paikka
-Kyläyhdistyksen syyskokous pidetään tiistaina 23.11.2021 klo 18.00 alkaen Pohjois-Iin koululla, 
kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

122. IIN KUNNAN IIN KYLILLÄ MEIJÄN PORUKASA-ESR-hanke
-Hanke toteutetaan ajalla 1.7.2021-30.6.2023.
Tavoitteena on kehittää kolmannen sektorin toimijoiden työnantajataitoja ja aktivoida heitä 
työnantajuuteen, kehittämään ja tuottamaan erilaisia palveluita ja palvelumalleja kylien asukkaille ja 
tarjoamaan työtä työnhakijoille.

123. VIRTUAALINEN MAISEMAKÄVELY 20.10.2021 klo 18-20
- Metsäkeskuksen Puuta seinästä siltaan -hanke etsii Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta hyviä ideoita ja 
esimerkkejä puurakentamiseen. Kohteiksi etsitään kaikenkokoisia ja kaikenlaisiin tarkoituksiin rakennettuja 
rakenteita seinistä siltoihin. Hyvien esimerkkien kautta nostamme esille mm. lähellä kasvaneen puun 
käyttöä, erilaisia rahoituslähteitä, haasteita ja onnistumisia.
- Kohteet esitellään kansainvälisenä maisemapäivänä 20.10.2021 klo 18-20 järjestettävällä Virtuaalisella 
maisemakävelyllä. Virtuaalikävelyllä kohteet ja ne aikaansaaneet toimijat saavat ansaitsemansa huomion 
kuvien, videoiden ja tarinoiden muodossa. Jokaiselle kohteelle on varattu esittelyaikaa 10-15 minuuttia.
- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on valittu mukaan ja esittelemme luontopolkualueen ja sinne rakennetut 
pitkospuut lähipuusta, kylämme hirsirakentamista, ympäristönhoitoa ym.

124. MUUT ASIAT
- Anita vierailee Teemu Kurkelan kutsusta Akolan kartanossa 26.8.klo 14 ja keskustelemme mm. 
ympäristöyhteistyöstä. Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä tullaan esittelemään Akolan kartano ja myös 
yhteistyö kyläyhdistyksen kanssa.
- Anita sai Kouvola pelin lahjaksi ja ko. peli on hyvä malli, kun alamme suunnitella meidän omaa 
Kuningaspallo peliämme.
Kyläturvallisuuden kouluttajapäivät Jyväskylässä 9.-10.10.2021= peruttu ko.ajankohta ja siirretty
9.-10.4.2022 ja paikkakunta sama.
- Tuunataan työtä ESR-hnakkeen loppuseminaari etänä ti 24.8.2021 klo 12.00- 15.30- Anita osallistuu
- Pohjoisen Maisemahelmet-opintoretki Simon maisemanhoitoalueisiin 1.9.2021 -Anita osallistu
- Avoimien viheralueiden hoito ja perinnebiotoopit-webinaari 5.10.2021-Anita osallistuu
- Iin kylien neuvottelukunnan kokous Alarannan koululla ma 16.8.2021 klo 17

Jotta pystyisimme esittämään luotettavasti kylätoiminnan vaikuttavuutta, meillä pitää olla 
jotain millä sitä seurataan. Yhdistyksen rekisteröinnin ja jäsenmäärän lisäksi ,yksi 
vaikuttavuustekijä on, paljonko kylätoiminnassa tehdään talkoita ja vapaaehtoistyötä. 
Talkootunneiksi lasketaan kaikki työ, mitä tehdään kylätoiminnan hyväksi, myös hankkeille 
tehdyt työt. Päätettiin kerätä Iin kylien talkootuntimäärät vuosilta 2018-2019, koska vuodet 2020 
ja 2021 ovat toiminnoissa poikkeusvuosia vallitsevan koronatilanteen takia.

- Perhehoitajien retki luontopolkualueelle sään niin salliessa LAUANTAINA 11.9.2021 KLO 14.00!!!!

125. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin pitää seuraava kokous 7.9. klo 18.

126. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.
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Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Anu Käyrä Aune Olkoniemi


