
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY 9/2020
PÖYTÄKIRJA 29.12.2020

Paikka: Pohjois-Iin Työväentalo 
Aika: tiistaina 29.12.2020 klo 18.00-20.10  
Läsnä: Anita Sievänen, Leena Tiiro, Auvo Anisimaa, Jukka Sassi, Aune Olkoniemi
Pöytäkirjan tarkastajat: Jukka Sassi ja Auvo Anisimaa

141. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

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

143. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 8/2020
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

144. TALOUS
- Saldo: 9020,26 € / 29.12.2020
- Kylähistoria: Kylätuvalla omaan käyttöön 16 kpl.
- Jäsen/kannatusmaksut 2020: 659,00 €/ 29.12.2020
- Jäsen/kannatusmaksut 2021: 132,00 €/29.12.2020
- Jumppamaksut: 525,00 € / 29.12.2020
- Tilille tullut/tulossa: Ii-Instituutti lautakunta 500,00 €-viranhaltijapäätös 11.12.2020
- Laskutettu/Anomus:
- Maksettavat: 100,00 € joulutervehdys 23.12 IiSanomissa, 2 x 100 € puheenjohtajan ja sihteerin 
kulukorvaukset 2020, Pohjois-Iin Työväentalon vuokra 30,00 €/29.12.2020
- Maksettu: 12.12.2020 Jouni Mähöselle polttopuiden teosta 86,60 sis.alv 24 %. Puut saatiin 24.10.2020 
syystalkoista Hiastinhaaralta ja niistä saatiin nyt yht. 4,8 pinokuutiometriä eli noin 9 heittokuutiota eli 
kolme täyttä liiteriä. Polttopuut ovat säilössä Korpiniityssä. 100,00 € Kallion kotipuutarha joulukukat, 4,50 € 
joulukortit joulukukkiin, 16,90 € kopiopapereita 1 ltk
- Mainos Iin lukion messulehti – huhti-toukokuu 2021 80,00 € alv 0 %

145. JÄRJESTÄYTYMINEN - varapuheenjohtaja ja sihteeri/rahastonhoitaja 2021
Valittiin varapuheenjohtajaksi Jukka Sassi ja sihteeri/rahastonhoitajaksi Leena Tiiro.

146. POHJOIS-IIN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA ja PAINATUS
- Hallituksen viimeiset kommentit tekstiin 8.1.2021 mennessä Anitalle, jonka jälkeen aineisto lähetetään 
VKK Medialle taittoon. Kyläsuunnitelman sivumääräksi tulee  A5 kokoisena 32 sivua ja lisätään tekstiä 
elävoittämään kuvia toiminnastamme ja ympäristöstämme.
- Heimo Turunen Iin Lehti Oy:stä on antanut painotarjouksen:
*550 kpl, koko A5, stiftattu, mustavalkoiset sivut 16 + kannet paremmalle matskulle 4-värisenä = 0,95€ kpl 
yht. 522,50 € alv sis. hintaan ja 32 sivuisena yht. 797,50€ alv sis. hintaan. Jos tarvitsee taittotyötä VKK 
Media Oy laskuttaa 35 e tunti, alv sisältyy hintaan, taittoaika arvio 2-4 h.
- Kyläsuunnitelma ja HyTe kyläkortti luovutetaan Ii-Instituutti lautakunnalle ja Iin kunnan-valtuustolle ensi 
vuoden alussa tammi-helmikuussa 2021. Hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä kertoi joulukuussa 2020, 
että yhteinen päivitetty HyTe korttipohja valmistuu tammi-helmikuussa 2021 

147. TONTTI- JA TALOPÖRSSI avautuu 1.1.2021 nettisivuilla
- Tiedotettu tontti- ja talopörssin avautumisesta kylätiedotteella joulukuussa, muistetaan vuoden alussa 
facessa.

148. NAISTEN JA MIESTEN JUMPAT ja LASTEN LIIKUNTAKERHOT kevät 2021
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- 26.11.2020 Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian kiintymisvaiheeseen ja siksi 
kyläyhdistyksemme hallitus teki päätöksen, että loppuvuoden niin naisten kuin miestenkin jumpat perutaan
Akolan liikuntasalissa ajalta 30.11.-14.12.2020.
- Pohjois-Pohjanmaalla ollaan epidemian leviämisvaiheessa. Keskeistä on hillitä epidemian etenemistä. 
Pohjois-Pohjanmaalla jatkuvat voimassa olevat suositukset ja rajoitukset 18.1.2021 saakka.

https://www.oulunkaari.com/koronainfo/
 Iin kunnan hallinnassa olevat tilat suljetaan 1.12.2020 – 18.1.2021 väliseksi ajaksi.
- Perinteisesti olemme aloittaneet seuraavan jumppavuoden heti loppiaisen jälkeen, mutta seuraamme 
loppuvuoden ja alkuvuoden epidemiatilannetta ja tiedotamme jumppien ja lasten liikuntakerhojen 
aloittamisajankohdasta sitten myöhemmin. Pidetään itsestämme ja läheisistämme huolta ja liikutaan 
turvallisesti, jotta voimme taas olla yhdessä.
- liikuntakerhojen vetäjiksi KEVÄÄLLE 2021 ovat lupautuneet Mimosa Sassi ja Aliisa Koistinen.

149. IIN KYLIEN NEUVOTTELUKUNTA
- Iin kylien neuvottelukunnan seuraava kokous keskiviikkona 13.1.2021 klo 17. (Teams)
Kokouksessa Anni-Inkeri Törmänen esittelee meille kylien työllistämisen hankkeita ja erinomaisia 
kokemuksia Pudasjärven kyliltä.
- Iin kyliä pyydetään toimittamaan vuoden 2021 tiedot varsinaisesta ja varajäsenestä ma 11.1.2021 klo 12 
mennessä sähköpostilla riitta.raina@ii.fi. Valittiin varsinaiseksi jäseneksi Anita Sievänen ja varajäseneksi 
Jukka Sassi.

150. POHJOIS-IIN SANOMAT/IISANOMAT – ilmestyminen toukokuu 2021
- Tehdäänkö Pohjois-Iin Sanomat yhteistyössä IiSanomien kanssa ? Julkaistavat jutut + ilmoitusmyynti  ja 
ilmestymisajankohdat 6.5 tai 20.5. ja aineisto 1-2 viikkoa ennen toimistolle.
- IiSanomat maksaa 40 % hankitun ilmoituksen 0 % alvittomasta hinnasta kyläyhdistykselle.
- Päätetään asiasta maaliskuun hallituksen kokouksessa.

151. TÄYTETÄÄN YHDESSÄ PENKIT, ILMASTOAREENA 20.-21.8.2021
- Vaikka vuosi 2020 olikin monella tapaa peruttu, luotamme siihen, että ensi vuonna pääsemme jälleen 
festaroimaan Iissä.
- Tule mukaan rakentamaan ohjelmaa kanssamme ja merkkaa päivät jo valmiiksi kalenteriin. Lähdemme 
rakentamaan ohjelmaa nyt - tule ihmeessä mukaan. Tsekkaa uusituilta nettisivuiltamme, miten pääset 
alkuun.

152. SUOMI.FI VALTUUDET
6.12.2020 Anita on lähettänyt hakemuksen valtuuden rekisteröimiseksi. Spostilla tullut 15.12.2020 lisä-
selvityspyyntö, joka on toimitettava 30.1.2021 mennessä Suomi.fi-valtuudet palveluun. 
HOX!!!

Valtuushakemuksenne 138379, jätetty 6.12.2020, on käsitelty ja hyväksytty 31.12.2020. 
Valtuuttaja: Pohjois-Iin kyläyhdistys ry 1855944-3

153. TÄÄ ON MULLE TÄRKEE-MSL:n hanke
Hiastinlahden arvokas lintuvesialue Pohjois-Iissä, #tääonmulletärkee -kohteita mahtuu vielä mukaan! Alle 
kolmekymppisille tärkeiden kohteiden etsiminen jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla myös vuoden 2021 puolella. 
Oman kotiseudun kohteita voi jatkossakin vinkata Instagram-kuvapalvelussa tai näppärällä sähköisellä 
lomakkeella. Molempiin löytyy ohjeita täältä: #tääonmulletärkee –kohdehaku.

154. MUUT ASIAT
- Anita jatkaa Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallituksessa ja varapuheenjohtajana 2021 ja Oulunkaaren -Ii, 
Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala alueyhteyshenkilönä
– PVO-Vesivoima Oy ja Metsähallitus jättivät yhdessä 2.3.2017 vesitalouslupahakemuksen Raasakan 
voimalaitoksen ja säännöstelypadon kalateiden rakentamiseksi. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 
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14.12.2020 antamassaan päätöksessä myöntänyt vesilain mukaisen luvan rakentaa kalatiet Raasakan 
kummallekin padolle (http://www.anppub3.com/newsletterweb/464A5E417943455C4B72414359/42
465E4276454B5F4674474A5C4471).
- Toiminta kestäväksi! Työkaluja järjestöjen ilmasto- ja ympäristötyöhön verkkokoulutus 28.1. ja 25.3.2021- 
järjestää Opintokeskus Sivis ja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry – Anita osallistuu
- Yhteistyöllä tuloksia Perämeren rantaniittyjen hoidossa-webinaari 27.1.2021 klo 12-15 etäyhteys- Anita 
osallistuu
- Penkit Virkkulantien varteen jäävät hankkimatta; lupa-asia liian kallis ja monimutkainen kyläyhdistykselle, 
kunta ei sitä myöskään aio hoitaa.

155. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous sovitaan myöhemmin. 

156. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen  klo 20.10.

Anita Sievänen, puheenjohtaja Leena Tiiro, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Jukka Sassi Auvo Anisimaa
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