
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 6/2022
Hallituksen kokous 18.8.2022

Paikka: Pohjois-Iin koulu
Aika: keskiviikko 17.8.2022 klo 18.00-19.45
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Markku Veijola, Anu Käyrä, Auvo Anisimaa ja Aune Olkoniemi
Pöytäkirjantarkastajat: Auvo Anisimaa ja Markku Veijola

93. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivoi, että mahdollisimman moni hallituksen jäsen osallistuu Raasakan 
vesivoimalaitoksen avoimet ovet  päivään lauantaina 27.8.2022 klo 11-16!

94. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous laillisesi ja päätösvaltaiseksi.

95. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 5/2022
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

96. TALOUS
- Saldo: 5591,13€/18.8.2022
- Kylähistoria: Kylätuvalla on enää omaan käyttöön 6 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut 2022: 693,00€/18.8.2022
- Jumppamaksut: Kevät 2022/150,00 €
- Tilille tullut/tulossa:
- Tilille tullut: 38,00 € (2 x t-paita)
- Laskutettu/Anomus: 15.6.2022 Vihkosaaren uimarannan kesäsiivous 2022/455,00 €
- Maksettavat: 200,00€ luokkaretkitili/Hyötykasvimaa
- Maksettu: Kari Mustonen 500,00 € , 16,20c€ jätesäkit Hiastinhaara, 74,40 € Iin kunta/Iipaja 74,40 € 
Karhunsaaren tanssilavan  muistotaulu, Ylitornion vankila grillikehikot laavulle 52,00 €, 69,90 € Grazyland 
Oy rimagolfit 2 kpl, 45,54 €, STARK kiinnitystarvikkeet Junnilan lammaslaidun, 100,00 € lahjakortit Eila Fäldt 
ja Paavo Halonen, jumppien vetäjät, 8,25 € karkit lasten liikuntakerho, päättäjäiset, 340,00 € Alisa Koistinen
ja 340,00 € Mimosa Sassi liikuntakerhot, ohjaus kevät 2022, Pohjola Vakuutus Oy 109,54 € omaisuuden 
vakuutus, SPR Iin osasto 145,00 €
- Myönnetty:
- Verotuspäätös: 1.1.2021-31.12.2021 ei maksettavaa, ei palautettavaa
- Stipendit: 6 luokkalaiset Luna Sassi kuvataide ja Lenni Mustonen käsityö
- Ylpeydellä kylästä t-paidat- Myymättä vielä 3 x M, 5 x L, 1 x XL ja 1 x XXL yht. 10 kpl
- Kyläsukat: 3 paria kokoa 38-29 ja isommat koot eri tilauksesta
- Hyvinvointiavustushakemus : 300,00 €/Koulun hyötykasvimaa ja luonnonlaidunnuspäivä 18.6.2022 - 
myönnetty 405,00€

97. SYVÄSALMEN RUOPPAUS
- Pohjois-Iin jakokunta on kokouksessaan päättänyt käynnistää ruoppaushankkeen suunnittelun 
Syväsalmeen. Ko väylä on ruopattu 90-luvun alussa ja nyt on tarkoitus syventää madaltunutta väylää.
Syväsalmen sillalle on vireillä sillan uusiminen ja virtausaukon leventäminen. Tästä saa lisätietoja Pohjois-Iin
jakokunta/Hannu Kaistolta puh. 0400 603900.

98. KOULUN HYÖTYKASVIMAA
- Hei! Niinhän siinä kävi, että kastelijat on jokaiselle  viikolle merkattu, innostuivat kylvämisestä! Terv. Anna-
Maria
- Istutuksen onnistuneet hyvin ja kasvavat vauhdilla. Sadonkorjuupäivä pidetään ma 22.8.2022 nykyisten 
kutos-luokkalaisten kanssa ennen kuin opettaja Anna-Mari Härkönen jää virkavapaalle syyskuussa. 
Marjapensaat 2 kpl istutetaan tänä syksynä hyötykasvimaalle, kyläyhdistys ostaa ja oppilaat päättävät mitkä
lajit istutetaan.
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99. VIHKOSAAREN UIMARANTA-ALUEEN SIIVOUS KESÄ 2022
-Aloitus 24.6. ja päättyy 14.8.2022 (juhannus + viikonloppu la-su)- laskutettu Iin kunta 455.00 €

100. LASTEN LIIKUNTAKERHOT ja NAISTEN ja MIESTEN JUMPAT SYKSY 2022
- Aliisa ja Mimosa eivät jatka, tilalle tulevat Eemil Pennanen ja Kaisa Lappalainen, 12.8. klo 17 palaveri 
nuorten ohjaajien kanssa koululla.
- Eila Fäldt ja Anniina Mustonen jatkavat naisten ja Seppo Tiiro ja Paavo Halonen miesten jumppien 
vetäjinä.
- Valtakunnallista Harrastusviikkoa vietetään myös Iissä 5.-11.9.2022 ja tavoitteena on, että iiläiset 
yhdistykset ja seurat esittelevät toimintaansa viikon aikana.

101. POHJOIS-IIN KYLÄALUEEN UIMARANNAT/VENEPAIKAT
- Hiivalan uimaranta-kunnostus kesä 2022
- Hiukeen uimaranta – kunnostus kevät 2023
- Navettarannan uimaranta- tarkistus kevät 2023
- Todettiin, että ns Huovisen venerannalle Hiastinhaaralla ei kyläyhdistys voi tehdä mitään.

102. KYLÄTIEDOTE elokuu 2022
-Jaetaan viikolla 34: Jumppalukkari ja lasten liikuntakerhot  jumppa- ja jäsenmaksut 2022, kyläsukat ja 
talojen numerokyltit

103. UUSI TURVALLISUUSKYSELY KYLÄLÄISILLE
- Edellinen on tehty vuonna 2017.
- Anita lähettänyt Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnaalle sposti, 
jossa pyydetään hänen kantaansa ja neuvoja mm. vaarallisten aineiden kuljetuksista kylämme läpi. (palaa 
lomalta 15.8.2022)
- Iin kylien neuvottelukunta tekee kyselypohjan kaikille kylille, joka voidaan laittaa linkkinä kylien omille 
nettisivuille.  Kyselyt toimivat pohjana kylän turvallisuussuunnitelmalle.

104. HIASTINHAARAN JA PATAKARIN LAMMASLAITUMET
- Luomutarkastus Hiastinhaaran ja Patakarin laitumilla pidettiin 13.6.2022 klo 14.00-15.30 tarkastajana 
Ritva Pesonen ja myös Anita paikalla.
- Ilmoitus 19.7.2022: Tarkastuksen perusteella toimintanne täyttää luomulainsäädännön mukaiset 
edellytykset, jonka johdosta teille annetaan luomusertifikaatti ja olette edelleen oikeutettu käyttämään 
viittausta luonnonmukaiseen tuotantotapaan luomulainsäädännössä säädetyin edellytyksin.
-Hiastinhaaralle tuotiin 5.6.2022 12 aikuista ja 19 karitsaa ja Patakarille 5 aikuista ja 7 karitsaa yht. 43 
lammasta ja karitsaa.
- Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumet saatu Ympäristötuki 2015-2021 yht. 19562,00 €.
- Hiastinhaaralle on asennettu kävijälaskuri/Iin kunta
- Metsähallitus on jatkanut vuokrasopimusta Pohjois-Iin kyläyhdistyksen kanssa ajalle 1.5.202-31.4.2023 
koskien Hiastinhaaran lammaslaidunalueen vuokrakohdetta Suoja-Paaso, 0,4 ha.

105. JUNNILAN LAMMASLAIDUN
-30.6.2022 Sonja Partanen teki Elyn perinnebiotooppi-inventoinnin Junnilan lammaslaidun alueella klo 9.00 
alkaen, yhteenveto toimitetaan maastokäynnin jälkeen, kun inventoinnit saadaan tallennettua
tietojärjestelmään, luultavasti talven aikana ”Keskialan avoimena pysyneistä peltoaloista voidaan nähdä 
vanha peltohistoria mm. säännöllisten muotojen ja runsaan koiranputkiniittyleinikkikasvuston muodossa, 
mutta rehevimmät mesiangervomaitohorsma-alat keskittyvät kosteammille kuvioille avoimen alan 
reunamille ja viimeisten viljelyalojen paikoille. Keskiosa niittyalasta on kuitenkin tuoretta heinäniittyä, jolla 
on mahdollisuus laiduntamalla monipuolistua lajistoltaan.
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Inventointihetkellä, jolloin lampaat olivat olleet alalla vasta muutamia viikkoja, koiranputkia olivat jo 
kurittaneet reippaasti, ja laidunnuksen jälkiä näki ympäri alaa. Niitty alalta löytyi esimerkiksi nurmitatarta, 
rantatädykettä, siankärsämöä ja puna-ailakkia.
Puusto on pääasiassa lehtomaista: lehtipuuvaltaista, (koivua, tuomea, pihlaja ja leppää) muutamia tiheitä 
kuusikkokuvioita lukuun ottamatta. Raivaamalla alasta hakamainen ja moni-ikäinen, jättämällä sekä 
vanhempaa puustoa ja nuorempia varmistetaan tulevaisuuden puusto alalla. Laidunpaineen ylläpitäminen 
mahdollisimman korkeana olisi suotavaa.”
- Junnilan lammaslaidun – kulut tähän mennessä 3695,33 € + raivauskulut ja talkooeväät syksylle.
- Junnilan lammaslaidun-alueen loppuraivaus syksyllä 2022 kun lampaat viety pois. Sen jälkeen 
loppumaksatuksen hakeminen Elyltä, loppuraportti, Iin kunnan puskurilainan takaisinmaksu ja 
hankeraportti Iin kunnanhallitukselle.
- Iin Metsänhoitoyhdistys ry on antanut 16.5. lausunnon Junnilan lammaslaidunalueesta 4.8 ha, jossa 
todetaan, ettei viimeisen 5 vuoden aikana ole toteutettu metsänlannoitushankkeita Iin 
Metsänhoitoyhdistyksen toimesta eikä myöskään ole tiedossa muiden toimijoiden toteuttamia lannoituksia
ko. alueella. (Ympäristösopimusta varten+ LUOMU)

106. AKOLAN RANTAREITTI
- Pyritään syksyn ja talven aikana aukaisemaan ranta-aluetta niin, että Akolan kartano näkyy 4-tien silloille. 
Teemu teettää maisemasuunnitelman.
- Karhunsaaren muistotaulu pystytettiin paikalleen ma 4.7.2022, Rantapohja teki muistotaulusta ja lavasta 
jutun.
- Hiivalan uimaranta kärsinyt kovasti rankkasateesta 28.6. ja Anita pyytänyt Kari Mustosta käymään paikalla 
ja kertomaan, mitä voimme tehdä suositun uimaranta-alueen korjaamiseksi. Rannan hiekka on 
huuhtoutunut täysin pois. Kari on kunnostanut viikolla 29 uimaranta-alueen, tuonut kasettikuorman 
hiekkaa ja telakaivurilla tasoittanut pinnan. Kyläyhdistykselle lasku 500,00 €. Anita keskustelee PVO-
Vesivoiman kanssa uimarannan peruskorjauksesta, koska ranta on muotoiltava uusiksi niin, että sadevesi 
valuu reunoja pitkin eikä suoraan vieritä hiekkaa keskeltä uimarantaa pois veteen.

107. KESTÄVYYSLOIKKA.FI
- Kestävyysloikka on verkkopalvelu, joka kannustaa kaikkia suomalaisia – niin yhteisöjä kuin 
yksityishenkilöitäkin – ottamaan käyttöön luontoa ja luonnonvaroja säästäviä, puhtaampia ja 
energiatehokkaampia tapoja lämmittämiseen, liikkumiseen sekä tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen.
- Kestävyysloikkaa ylläpitää Suomen ympäristökeskus (SYKE). 
- Olemme päässeet sivustolle  ja loikat ”Kyläyhdistys luontopolku- ja lintutornialueen hoitajana” ja 
”Perinnebiotooppien hoitoa ja inventointia Iissä”julkistetaan elokuun 2022 aikana.
https://kestavyysloikka.ymparisto.fi/luokka/luontoloikka/

108. POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIA- ja ILMASTOVAIHEMAAKUNTAKAAVA
- On julkisesti nähtävillä 8.8.-23.9.2022
- Kaavaluonnoksen verkkotilaisuus 24.8.2022 klo 17.00-19.30, linkki tilaisuuteen tulee liiton verkkosivuille ja
kysymyksiä voi esittää tuolloin tekstikentän kautta.
- Jouko Häyrynen: Mielestäni tästä Maakunnan Tuulivoimakaavan kyläyhdistyksen palautteesta pitää pitää 
kokous hyvissä ajoin ennen määräaikaa = 23.9.2022. Sovittiin kokous 6.9. klo 18.
- Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusaineisto, muistutukset 12.9.2022 mennessä.

109. 26.-28.8.2022 LOKAALI LAPPEENRANNASSA ja MAAKUNNAN KYLÄJUHLA PYHÄNNÄLLÄ 4.9.2022
- Lokaali on valtakunnallinen paikalliskehittäjien juhla. Tapahtumalla on jo pitkät perinteet: vuonna 2022 se 
järjestetään 35. kerran. Lokaali järjestetään 26.-28.8.2022 Lappeenrannan Rauhassa. Juhla järjestetään 
vuosittain eri maakunnassa. Se on viikonlopun mittainen tapahtuma, johon kuuluu retkiä, työpajoja ja 
juhlallisuuksia.
Hullun Älykkäät Kylät- hanke ja Kylähullu Anita osallistuvat tapahtumaan ja Anita pitää Kyläklinikkaa 
Karjalaistorilla perjantaina 26.8. klo 12.00-18.00. https://www.saimaalokaali.fi/
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- Maakunnallinen kyläjuhla järjestetään sunnuntaina  4.9.2022 Pyhännällä. Anita osallistuu ja Iin kylien 
neuvottelukunta järjestää yhteiskuljetuksen päiville, mikäli osallistujia on vähintään 8.
https://www.pyhanta.fi/ajankohtaista/maakunnallinen-kylajuhla-pyhannalla

110. HIASTINLAHDEN LINTUVESIALUEEN KUNNOSTUS
- Kävin kesäkuussa Mähösen soutuveneellä saarissa tarkistamassa työn jälkiä. Suvanto Infralla tänä vuonna 
tehtävänä pienen lisäalan raivaus, sekä jäätyjen puun/pensaiden kantojen lyhennys tavoitemittaan. Nyt 
siellä on niin iso kannokko, että kaikkia tavoiteltuja lintulajejakaan sinne ei vielä asetu. Ehkä tuo raivaus 
tapahtuu nyt sulan maan aikaan, koska ne kannot pitää lyhentää minimimittaan. Ja samalla voisivat tehdä 
sen lisäraivauksenkin. Materiaalia ei luultavasti kovin paljoa kerry, joten p-paikalla ei ehkä isoja ajoneuvoja 
käy, mutta pitää katsoa sen P-alueen kunto sitten töiden jälkeen terv Sami Timonen, Ely (sposti 19.7.2022)

111. MUUT ASIAT
- 29.6.2022 Jukka, Aune ja Anita kävivät luovuttamassa kylästandaarin Teemu Kurkelalle.
- Syksyllä puut pinoon Tarmon lanssilla 17.9. klo 9, samalla luontopolun kunnostus.
- Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Killan vierailu Iissä ja Pohjois-Iissä 23.-24.9.2022 Kylähullu XVI Anitan 
kutsumana- tarkempi vierailuohjelma myöhemmin.
- Lehtijutut: Rantapohja 14.6. Kylästandaarit ja ansiomerkit, 15.6. IiSanomat koulun päättäjäiset, 29.6. 
IiSanomat juttu Jukasta ja helmipöllöstä, Kaleva 3.7. Akolan kartano, Rantapohja 28.7. Karhunsaaren 
tanssilava.
- Anita nimetty Peinnebiotooppien hoidon alueellisen yhteistyöryhmän jäseneksi/Ely Pohjois-Pohjanmaa ja 
Ympäristöministeriö
- Talkootöiden verotus, verohallinnon kirje tiedoksi: Yleishyödyllisen yhteisön oman toiminnan hyväksi 
tehdystä työstä ei tarviste yhteisön tai työn tekijän maksaa veroa, jos työhön ei liity ulkopuolisia 
toimeksiantajia tai jos työn tekijä ei saa työstään korvausta.

112. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin pitää seuraava kokous 21.9.2022 klo 18.

113. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Auvo Anisimaa Markku Veijola
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