
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 7/2013

HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Kylätupa
Aika: keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30–20.30
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Tiina Joensuu, Juhani Miettunen, Aune Olkoniemi  ja Raimo Välikangas
Pöytäkirjantarkastajat: Tiina Joensuu ja Aune Olkoniemi

90. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.  Todettiin, että tästä kokouksesta eteenpäin kaikille pohjoisiiläisille 
valtuutetuille lähetetään kyläyhdistyksen esityslistat ja pöytäkirjat. Juhanille kiitokset, kun on käynyt 
niittämässä liikenteenjakajien nurmikot ja Aunelle, Tiinalle ja Hilkalle kiitokset kukkien hoidosta. 

91. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

92. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT 5/2013 ja 6/2013
Käytiin läpi edellisten kokousten pöytäkirjat.

93. TALOUS

• Saldo: 12.8.2013 426.58 €

• Maksetut laskut: Metsähallitus käsittelykulut 60.00 € (Hiastinhaaran lammaslaidun), Oulun 
Mainoskeskus Oy 99.20 € (nimikyltit risteysalueiden kukkalaatikot), hallituksen 
kyläsuunnitelmatyöpajan kahvituskustannukset 33.76 €

• Maksettavat laskut: 15.10.2013 T.Mähönen 50 €, R.Mähönen 50 € ja Pohjois-Iin jakokunta 
10 € maanvuokrat Hiastinhaaran lammaslaidun yht. 110.00 €

• T-paitoja myymättä 3 kpl vaal.harmaita ( 1xS miehet, 2xS naiset )(Myyty!)

• Maksetut jäsenmaksut yht. 590.00 €/ 12.8.2013 (budjetoitu 1000.00 €)

• Verovuosi 2012 - verohallinnon verotuspäätös: EI MAKSUA, EI PALAUTUSTA

94. KYLÄTUPA POHJOIS-IIN KOULULLA

• Syksystä 2013 alkaen kylätuvan yhteydessä toimii arkipäivisin eskari ja koulupäivän jälkeen 
iltapäivätoiminta klo 17.00 asti. Kylätupaa voimme siis käyttää arkisin klo 17.00 jälkeen ja 
viikonloppuisin.

95. KYLÄSUUNNITELMA 2013–2018

• Kyläsuunnitelman yhteinen purkutilaisuus ennen syyskokousta. 

• Suunnitelman lopullinen hyväksyminen syyskokouksessa.

• Suunnitelma jaetaan kyläläisille ja Iin kunnanvaltuustolle.

• Liitteenä Ritva Sauvolan tekemä kooste kyläsuunnitelmatyöpajasta. Sen pohjalta työstämistä 
jatketaan.

• Jomma on tehnyt kylille liiketoimintaoppaan, johon tutustuttiin.

96. PERINNEBIOTOOPPIHAKEMUS HIASTINHAARAN LAIDUNHANKE
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Terttu Ylilauri ELY:stä on lähettänyt Anitalle spostin 6.8.2013, jossa todetaan, että hakemuksemme on tullut 
vireille ELY-keskukseen. Hakemuksessa on alustavasti tarkasteltuna kaikki tarvittavat liitteet käsittelyä 
varten. Päätöksenteko alkaa aikaisintaan lokakuussa ja investointia ei saa alkaa ennen kuin päätös on saatu.
97. SYYSKOKOUS AIKA JA PAIKKA

• Syyskokous pidetään Pohjois-Iin koululla keskiviikkona 13.11.2013 klo 18 alkaen.

• Kokouksessa kyläsuunnitelman käsittely ja hyväksyminen.

• Osayleiskaava - kunnan konsultti ja aluearkkitehti ei pyydetä nyt paikalle. Aluearkkitehti 
Kaija Muranen kirjoittaa: ”Osayleiskaava etenee konsulttivetoisena (FCG / Jaakko 
Isoherranen).  Alueesta on koottu lähtötietoja ja monenmoisia selvityksiä on tekeillä: 
o kantatila- ja maanomistaja-, rantaviiva-, tulva- ym.

selvitykset hoitaa konsultti eli FCG itse
o luontoselvityksen tekee Natans Oy / Lassi Kalleinen, kulttuurintutkijan osuuskunta 

Auran tekemä arkeologinen eli muinaisjäännösinventointi on raportointia vaille valmis
o maisemaselvityksen tulee tekemään FCG / Saara-Kaisa Konttori

o rakennusinventoinnin tekijän valinta on kesken, siihenkin on

tarjokkaita yliopistolta, Aurasta ja FCG:ltä, inventoinnin rajaus ja
inventoitavien kohteiden määrä on aiheuttanut päänvaivaa: kuinka tarkka
inventointi on yleiskaavaa varten tarkoituksenmukainen, kun siihen varattua
rahaa on rajallisesti 

Tavoitteita on muotoiltu ja niitä viedään kohtapuoliin hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen. Myös 
liikennesuunnittelijan valintaa ollaan viemässä seuraavaan kunnanhallitukseen. 
Rakennemallivaihe on myös menossa: konsultti on hahmotellut alustavia luonnoksia rakennemalleiksi, joissa 
näkyisi keskustaajaman mahdolliset laajennusalueet. Yksi malleista olisi 0-vaihtoehto ja kolme muuta
vaihtoehtoisia kehittymissuuntia. Kommentoinnin ja työstämisen jälkeen malleja vertaillaan mm. 
taloudellisten, toiminnallisten, maisemallisten, historiallisten yms. tekijöiden suhteen. Rakennemallit tulevat 
nähtäville mielipiteen esittämistä varten syksyn aikana ja niistä pyydetään viranomaislausunnot. Valittu 
rakennemalli esitellään kunnanhallitukselle, ja sen pohjalta konsultti laatii kaavaluonnoksen, joka 
puolestaan tulee nähtäville keväällä. Nähtävillä oloista kuulutetaan Rantapohjassa ja Lounais-Lapissa, 
nettisivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.”
Nähtävillä olojen aikana mahdollisesti järjestetään asiasta oma keskustelutilaisuus.

• Sääntömuutos koskien  spostikokousta ym.  otetaan esille mahdollisesti vasta 
kevätkokouksessa 2014

98. SYKSYN TAPAHTUMIA

• Hiastinhaaran vesakoiden raivaus tienäkymän osalta 4-tiellä> sposti Kerkelä/Sievänen 
6.8.2013 - PVO:lla on raivaustöitä varten urakoitsija selvillä ja työt käynnistyvät elokuun 
loppupuolella. Kyläyhdistykselle luvattu osuus pyritään hoitamaan heti alkuvaiheessa, eli 4-
tieltä Iijoelle päin. Hiastinhaaran alapuolinen osuus eli näkymäalue 4-tieltä jää 
kyläyhdistyksen hoidettavaksi. PVO hoitaa Virkkulan puoleisen rannan, Esko Mäkitalo hoitaa 
Hiivalan puolen omalta kohdaltaan. Esa Kynkäänniemeltä tiedustellaan, hoitaako hän 
mahdollisesti oman kohtansa. Kyläyhdistys pyytää tarjouksen Jari Päkkilältä Hiastinhaaran 4-
tien alapuoleiselta näkymäalueelta. Rumpujen aukaisusta pitää raivauksen jälkeen 
huolehtia, se on Destian velvollisuus.
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• KYLÄPÄIVÄT OULUSSA 21.–22.9.2013
o Ilmoittautumiset 15.8.2013 mennessä - ainakin Aune, Tiina, Anita ja Jouni ja Rauni ja 

Jorma Tiiro osallistuvat. Yhteiskuljetusta ei tule, kaikki huolehtivat oman kulkemisensa. 
Nahkisten ja kalasäilykkeiden myynti Kylien torilla.

• Hiastinhaaran luontopolun kunnostushanke- suunnittelutyön aloittamisesta Anita 
keskustelee kunnanjohtaja Kehuksen kanssa.

• Uusilta kesämökkiläisiltä toive kyläläisten ja mökkiläisten yhteisestä 
tapaamisesta/tapahtumasta > Syyssoitto ja -lauluilta Navettarannassa ja makkaranpaistoa 
laavulla syyskuussa, venekuljetus halukkaille, vapaaehtoinen makkaranpaistomaksu. 
Päätettiin pitää Syksyn Sävel -yhteislaulutilaisuus Navettarannassa perjantaina 27.9. klo 18. 
Liisa Halonen ja Arvo Viinamäki säestävät haitarilla. Laulujen sanat monistetaan kaikille. 
Laulujen jälkeen laavulla makkaranpaistoa, venekuljetus mahdollinen. Kunnalta lainataan 
penkit. Tilaisuudella säävaraus.

• Energiailta kyläläisille - vaihtoehtoiset lämpömuodot energialaskun pienentämiseksi 
-HINKU-kylä ! siirretään seuraavaan kokoukseen.

•  Pohjois-Iin jakokunnan varojen jako osakkaille tapahtuu tämän syksyn aikana kylätuvalla, 
mahdollisesti yksi arki-ilta ja yksi lauantaipäivä. Kyläyhdistys kerää osakkaiden tiedot ja saa 
siitä erikseen sovittavan korvauksen.

• Sopimuksellisuusilta Iissä järjestäjänä Yhteisöhautomohanke. Erilaisten palvelujen ja 
tuottaminen ja toteuttaminen onnistuvat, kun eri toimijat ryhtyvät yhteistyössä niitä 
tuottamaan julkinen sektori, yksityinen sektori ja kolmas sektori eli yhdistykset.

• Jumpat alkavat 2.9. klo 19-20. Eila Fäldt on varannut salin. Tieto jumpista nettiin, fb:hen ja 
sanomiin.

• 6.11. iltakoulu, jossa Antti Leinonen pitää oppilaille valokuvauspistettä. Tämä on 
lähtölaukaus valokuvakilpailulla, jossa oppilaat ottavat kuvia Pohjois-Iistä; luonnosta, 
taloista, ihmisistä ja eläimistä. Kilpailun voittaja palkitaan ja kilpailutöistä koostetaan 
mahdollisesti kuvakirja.

• 18.12. joulujuhla koululla, jonka yhteydessä joulurauhan julistus.

• Pauli Häyrynen (Insira Oy) tekee vihersuunnitelmaa koulun pihalle. Kyläyhdistys osallistuu 
keväällä taimien hankintaan yms.

99. POHJOIS-IIN SANOMAT 3/2013

• Lehti ilmestyy viikolla 37. Mainosta pyydetään joltakin paikalliselta yrittäjältä lehteen

100. KYLÄESITE

• Hyviä valokuvia kaivataan !!! Antti Leinonen luvannut kuviaan esitteeseen.

101. LÄHINEUVOSTOAVUSTUS - KYLÄESITTEEN JA KYLÄSUUNNITELMAN PAINATUSKULUIHIN
Haetaan, kun ajankohtainen.

102. MUUT ASIAT

• Iin kunta on loppusuoralla Vuoden Kylämyönteisimmäksi kunnaksi 2013. Kärkeen on päässyt 
myös Rääkkylä, Tammela ja Ilmajoki (Rantapohja 16.7.2013).
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• Facebook ja nettisivujen näkyvyys ja kävijätilastot (laaja kävijätilasto maksaisi 4e/kk) 
kokeillaan kolmen päivän ilmaisversiota, niitä tietoja kyläsuunnitelmaan. FB:ssä 49 
tykkääjää, joista 58,3 % naisia. Suurin osa tykkääjistä kuuluu ikäluokkaan 35-44 vuotta. 

•  Anita soittanut ELY/Kari Holma 16.7.2013 Kantolan/Virkkulantien risteysalueiden 
korokkeiden pinnan muuttamiseksi kivetykselle - ei muuteta, koska kivetys ei sisälly 
alkuperäiseen korjaussuunnitelmaan. Puhelinkeskustelu 2.8.2013 Anita/Holma: 
päällystystyöt on nyt tehty kaikki 4- tiellä, Kantolan/Virkkulantien risteysalueelle 
pintajyrsitään uudet kaistamerkinnät ja vanhat poistetaan viikon 32 alussa. Seuraamme 
muutostöiden vaikutuksia nimenomaan Kantolaan päin käännyttäessä ja pidämme Ely:n 
ajan tasalla mahdollisista vaaratilanteista.

• Pohjanlahden-rantatie-opaste siirretty oikeaan kohtaan 4-tiellä ja hupun on poistanut 
A.Wiik.

• Kalevi Hiivala on ilmoittanut 9.8.2013 tekstiviestillä, että Konintien pysäkkikatokselle on 
tehty vuosihuolto ja laatan reunus on sorastettu. Kiitos Kaleville kyläyhdistyksen 
omaisuuden hoidosta!

• Anita osallistui Maaseutuverkoston alueelliseen innovaatioleiriin 15.–17.8.2013 Sopen 
Tuvalla, Kajaanissa

• LOKAALI-paikallistoiminnan valtakunnallinen juhla Lounais- Hämeessä Tammelassa 14.-
15.9.2013

• Kyläkirja- PVO-Vesivoima Oy:n yhteyshenkilö on Jyrki Kallio-Koski (jyrki.kallio-koski@pvo.fi). 
Ko. yhteyshenkilö on annettu myös tiedoksi P. Huoviselle.

• 31.7.2013 Iin tietoverkko-osuuskunnan liittymissopimuksia on tehty 147 kpl: Oijärvi 17, Hyry 
7, Kuivaniemi 17, Yli-Olhava 14, Olhava 1, Ii-taajama 91.

•  Lumituuli Oy:n tuulimyllyä Laitakariin on aloitettu rakentamaan 9.8.2013

103. SEURAAVA KOKOUS
Seuraavan kokouksen ajankohta 18.9.2013 klo 17.30.

104. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ___/___.2013

Tiina Joensuu Aune Olkoniemi
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