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Kutsu Pohjois-Iin kyläyhdistyksen syyskokoukseen 9.11. 

ESITYSLISTA 

1. KOKOUKSEN AVAUS  

2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA:  

 Puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa 

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN  

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS  

5. HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2017  

6. HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TULO- JA MENOARVIO VUODEKSI 2017  

7. PÄÄTETÄÄN JÄSEN- JA KANNATUSJÄSENMAKSUJEN SUURUUS 2017sekä JUMPPAMAKSU 

VUODEKSI 2017-2018:  

 Jäsenmaksu 12 € /talous ja kannatusmaksu yksityinen henkilö 25 € ja kannatusmaksu yritys 100 €  

 Jumppamaksu 20 €/talous lukuvuosi 2017-2018  

8. VALITAAN YHDISTYKSEN HALLITUS VUODEKSI 2017  

 *= erovuorossa  

 Anita Sievänen v. 2015-2016*  Leena Tiiro v. 2015-2016*   Anu Käyrä v. 2015-2016*  

 Aune Olkoniemi v. 2015-2016*  Markku Veijola v. 2015-2016*  

 Auvo Anisimaa v. 2016-2017  Mika Mähönen v. 2016-2017  Jukka Sassi v. 2016-2017  

9. VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA ja VARATOIMINNANTARKASTAJA VUODEKSI 2017  

10. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJAN PALKKIOSTA  

11. VALITAAN EDUSTAJA/EDUSTAJAT MUIHIN JÄRJESTÖIHIN  

12. KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT TAI MUUT ESILLETULEVAT 

ASIAT  

 TESS- hankkeen eli Kohti vähähiilisempää Pohjois-Iitä kuulumiset ja lopputulokset, paikalla Outi 

Virkkula ja Johanna Pihlajamaa Oulun Ammattikorkeakoulun luonnonvara-alalta. 

 Pohjois-Iin Biotalous- ja vähähiilisyyssuunnitelma 2017-2018-Oulun Ammattikorkeakoulu luonnon-

vara-alan opiskelijat  

 7.5.2017 Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n 30-vuotis- ja Pohjois-Iin koulun 120-vuotisjuhla-ohjelma 

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 9.11. klo 18 alkaen 

Pohjois-Iin koululla. Kohti vähähiilisempää Pohjois-Iitä –hankkeen kuulumisista ja lopputuloksista kerto-

massa Outi Virkkula ja Johanna Pihlajamaa Oulun Ammattikorkeakoulusta. Kahvitarjoilu klo 17.30 alka-

en, tervetuloa! 
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 Pohjois-Iin kyläkirjan ennakkotilausten vastaanoton aloitus 

 Hiastinhaaran lammaslaidun 2016-2020 

 Hiastinhaaran luontopolun- ja lintutornin kunnostamis- ja rakentamishanke 2016- 2017 - Avajaiset 

kesäkuussa 2017 

 Palveluportaat-hanke 2016-2017 

 Pohjois-Iin Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2017-2018  

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

KYLÄYHDISTYKSEN TOIMIN-

TASUUNNITELMA 2017 

 Naisten ja miesten jumpat jatkuvat Työväen-

talolla. Toimintavuoden aikana osallistutaan 

Suomi100 -Unelmat liikkeelle toimintata-

paan, jossa jumppatunneilla toistetaan yhtä 

liikettä 100 x tunti antamaan lisää kuntoa, iloa 

ja hyvinvointia osallisille (http://

www.unelmatliikkeelle.fi/mukana). 

 Hiihtotapahtuma lapsille ja Aurinkolatu Hias-

tinhaaran laavulta Iijokisuulle jäätilanteen sal-

liessa. 

 22.4.2017 klo 10.00-13.00 nikkaroidaan Poh-

jois-Iin koululla ”miljoona linnunpönttöä”. Iin 

kansalaisopisto ja kyläyhdistys järjestävät ko-

ko perheen luontopäivän ja paikalla on val-

miita linnunpöntönosia, joista pienempienkin 

on helppo rakentaa oma linnunpönttö. Pöntöt 

voi ottaa mukaan tai lahjoittaa Hiastinhaaran 

luontopolulle, jossa lintuharrastajat auttavat 

pönttöjen ripustamisesta luontoon. Linnun-

pöntöistä peritään pieni materiaalimaksu. 

 Suomi100- Tulevaisuuden kuusen istutus 

Pohjois-Iin koululle yhdessä koulun oppilai-

den kanssa huhti-toukokuussa 2017. 

14.5.1967 istutettiin Kotikuusia kotien piha-

maille ja Pohjois-Iistä olemme löytänee yh-

den 50-vuotiaan Kotikuusen Kemiläisen pi-

halta. 

 7.5.2017 klo 13.30 –15.00 Pohjois-Iin kyläyh-

distys ry:n 30-vuotis ja Pohjois-Iin koulu120-

vuotisjuhlat. 13.4.2016 Valtioneuvoston kans-

lia on liittänyt hakijan ”Pohjois-Iin kyläyhdis-

tys ry” hankkeen ”Suomi100, jossa koulut ja 

kylät eläviä vain yhdessä” Suomen itsenäi-

syyden satavuotisjuhlan 2017 ohjelmaan. 

 7.5.2017 Pohjois-Iin kyläkirjan julkistaminen 

(1.1.2013-7.5.2017). 

 Stipendit 2 x 25 € saajana 6.luokan tyttö ja 

poika. 

 10.6.2017 Avoimet Kylät-tapahtuma koko 

Suomessa-Kuningaspallotapahtuma Pohjois-

Iin koulun kentällä. 

 Hiastinhaaran luontopolkualueen avajaiset ja 

hoitosopimuksen allekirjoitus yhdessä Iin 

kunnan kanssa kesäkuussa 2017. 

 Hiastinhaaran lammaslaidun – Maatalous-

luonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoi-

tosopimus/ ympäristösopimus jatkuu vuoteen 

2020. 

 Uusi Patakarin lammaslaidun käyttöön. 

 Lomasävelet Navettarannassa heinäkuussa 

2017. 

 26.8.2017 Suomi100-Luonnonpäivänä järjes-

tetään Pohjois-Iin vaihdanta– ja jakamistalo-

ustapahtuma yhteistyössä Oulun Seudun Bio-

talousLeaderin, Resurssiviisas eli Jätteetön Ii 

-toimenpidehankkeen ja Iin Reko-ruokapiirin 

kanssa Pohjois-Iin koululla. 

 Pohjois-Iin biotalous- ja vähähiilisyyssuunni-

telma 2017-2018. 

 Pohjois-Iin hyvinvointi- ja turvallisuussuunni-

telma 2017-2018. 

 Maisemanhoitosuunnitelman toteutus Hiastin-

haara-Akola-Junnila-alueella 2017-2019. 

 Joulurauhan julistus Pohjois-Iin koululla. 

http://www.unelmatliikkeelle.fi/mukana
http://www.unelmatliikkeelle.fi/mukana
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Ajankohtaista syksyllä 

Pohjois-Iin kyläkirja on valmistumassa ja julkiste-

taan 7.5.2017. Kirjan hinta on 30 €/kpl ja 35 €/kpl, 

mikäli sivumäärä kuvineen ylittää 300 sivua. 

Sitovia ennakkovarauksia alamme ottaa vastaan 

syyskokouksessa ja maksu peritään ennakkoon al-

kuvuodesta 2017. 

Kirjan kirjoittaja on alkuperäinen pohjoisiiläinen 

Pertti Huovinen, jonka toivomuksesta pyydämme 

nyt Teiltä nimiehdotuksia Pertin sanoin:” Jotain 

tyypillisesti pohjoisiiläistä sen pitäisi olla.” 

Pyydämme nimiehdotukset marraskuun aikana  

A n i t a l l e  p u h  0 4 0 0 4 6 1 8 0 0  t a i                                  

anita.sievanen@gmail.com.  

Kyläyhdistys varaa oikeuden nimenmuutoksiin mi-

käli se on tarpeellista. 

Tarkempia tietoja kirjan hinnasta, varauksista ja 

maksukäytännöistä seuraavissa sanomissa. 

Nimiehdotuksia kyläkirjalle 

Kylän hyvinvointi- ja turvallisuus-

suunnitelma 

 

Kuten toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017 esi-

tämme, käynnistämme Pohjois-Iin kylän hyvin-

vointi- ja turvallisuussuunnitelman laatimisen vuo-

sille 2017-2018. Siihen liittyen jaamme tämän leh-

den mukana Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 

ja Huoltovarmuuskeskuksen Kotivara-esitteen, jos-

ta löytyy neuvoja ja ohjeita omatoimiseen varautu-

miseen eli Kuinka sinä, perheesi ja läheisesi pär-

jäisitte jos yhteiskunnan toiminta häiriintyy? 

Seuraavassa Pohjois-Iin Sanomissa joko tämän 

vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa, teemme ky-

selyn kylämme nykytilasta: tiet ja liikenne, asumi-

nen, palveluiden saatavuus, sosiaalinen turvallisuus 

ja yhteisöllisyys ja turvallisuus hätätilanteessa. Ky-

selyyn voitte vastata paperisena tai erillisestä lin-

kistä nettisivuillamme, kun siitä on tullut tieto ta-

louksiinne. 

Energia-Eikka vinkkaa 

Sähkö on varsin arkinen, mutta 

arvokas asia. Sitä ei kannata tuh-

lata. Jo pienillä teoilla saat pal-

jon hyvää aikaan. Energian sääs-

täminen on ympäristöteko, joka 

kannattaa sinunkin tehdä. Se on 

aina myös taloudellisesti järke-

vää. Tässäpä taas muutama vink-

ki muistin virkistämiseksi: 

 1. Vaihda hehkulamput 

tehokkaampiin lamppuihin - 

energiansäästölamppu kuluttaa 

75 - 80 % prosenttia vähemmän energiaa valaisinta 

kohti kuin hehkulamppu ja LED- lamppu vielä 

vähemmän. Säästö tuntuu sinun lompakossasi. 

 2. Ota lyhyempi suihku - ota tavoitteeksi vii-

den minuutin suihku. Suurimmat erot kotitalouksi-

en vedenkäytössä syntyvät peseytymiseen käytetyn 

veden kulutuksesta. 

 3. Aja taloudellisesti - taloudellisen ajotavan 

oppeja noudattamalla säästät  polttoainekuluissasi 

vuoden aikana keskimäärin 10 prosenttia. 

 4. Sammuta turhat valot - kaikki lamput, 

myös energiansäästö- tai loistelamput  kannattaa 

aina sammuttaa. 

 5. Sulje virta TV:stä, digiboksista, tietoko-

neesta, modeemista ja muista vastaavista laitteista, 

kun et käytä niitä. 

 6. Älä jätä laitteita valmiustilaan eli stand by 

-asentoon. Laitteiden valmiustila vie helposti noin 

10 % sähkön kokonaiskulutuksesta. Jos esimerkik-

si julkishallinnon tietokoneet olisivat päällä vain 

käytettäessä, säästyisi verovaroja vuosittain lähes 

10 miljoonaa euroa. 

 7. Valitse kannettava tietokone, sillä se ku-

luttaa vain 10-20 % siitä, mitä pöytäkone. 
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Ajankohtaista syksyllä 

 Ii-Instituutille 200 euron avustuksen myöntä-

misestä miesten ja naisten jumpan järjestä-

miseen Iin työväentalolla syksyllä 2017 ja 

keväällä 2018. 

 Iijoen tulvahaaran eli Hiastinhaaran 4-tien 

molemminpuoliset reuna-alueet Pohjois-Iissä 

o n  t a a s  s i i s t i t t y  p u s i k o i s t a . 

Kiitoksemme PVO-VESIVOIMA OY:lle, 

jonka kanssa olemme tehneet hyvää yhteis-

työtä ympäristönhoidossa jo useiden vuosien 

ajan. 

 Taas pidettiin 8.10. Hiastinhaaran lammas-

laitumen syyssiivous ja samalla avarrettiin 

laavulla maisemaa uudelle valmistuvalle pol-

kusillalle päin. Kun on tehokas porukka niin 

paljon saatiin kolmessa tunnissa aikaiseksi ja 

kiitos siitä kuuluu teille kaikille! 

Suuret kiitokset! 

Hiastinhaaran luontopolkualueen kokonaiskun-

nostus alkaa olla loppusuoralla ja kunnostetun alu-

een avajaisia vietetään yhdessä kaikkien kuntalais-

ten kanssa kesäkuussa 2017. Alueella on nyt ke-

säisin ja syksyisin erinomaiset mahdollisuudet 

luonnossa liikkumiseen ja seurata samalla lampai-

den maisemanhoitotyötä. Hiastinhaaran luontopol-

kualue sopii erinomaisesti koko perheelle, koska 

alue on helposti saavutettavissa, reitit ovat helppo-

kulkuisia ja lyhyitä pitkospuureittejä. 

Maaseudun luontokohteita arvostetaan ja niiden 

suosio kasvaa kaupungistumisen myötä ja siksi 

olemmekin halunneet tehdä alueesta yhdessä Iin 

kunnan kanssa paikan, jossa viihdytään yhdessä 

koko perhe ja samalla keho ja mieli rentoutuvat. 

Talviaika lähestyy ja on huomioitava, että Hiastin-

kujalla ei ole talvikunnossapitoa. Auraus ja hie-

koitus ulottuvat vain vakituiselle kiinteistölle 

Hiastinkujan alkupäähän, ei Navettarantaan asti. 

Alueelta puuttuvat vielä luontotaulut, reittiviitoi-

tus, reitin vaativuusluokitus=helppo ja alueopas-

taulu, jotka kaikki asennetaan heti keväällä lumien 

sulettua. 

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry ja Hiastinhaaran luon-

topolkualue on hyväksytty yhdeksi case-kohteeksi 

Oulun Seudun Leaderin rahoittamassa Palvelupor-

taat-hankkeessa. Hankkeen avulla luodaan rahoi-

tus- ja sopimusmalli alueen hoidosta Iin kunnan ja 

kyläyhdistyksen välille ja tehdään aluekohtainen 

pelastus- ja turvallisuussuunnitelma. 

Hiastinhaaran kunnostettu luonto-

polkualue ja uusi lintutorni 

Luontopolku ja lintutorni ovat saaneet 

uudet opaskyltit 4-tielle molemmista 

suunnista. 

Tulvahaaran raivaus, kuva Anita Sievänen. 
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Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sievänen, 
toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro, kunnassa 
monistettiin ja hallituksen jäsenet jakoivat posti-
laatikoihin 450 kappaletta.  Kannen kuva Anita 
Sievänen. 

OTVA-hanke eli yhdessä Iijoen hy-

väksi 2015-2018 

Ajankohtaista syksyllä 

Iijoen arvoja ja kehittämiskohteita kartoitettiin laa-

jalla kansalaiskyselyllä lokakuussa. Alueen asuk-

kailta, matkailijoilta ja eri käyttäjäryhmiltä koottiin 

näkemyksiä koko Iijoen valuma-alueella: Iissä, 

Oulussa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusa-

mossa. 

Kyselyllä kartoitettiin Iijoen alueen nykytilaa, 

käyttötapoja sekä jokeen ja sen ympäristöön liitty-

viä arvoja. Samalla kysyttiin tulevaisuuden toiveis-

ta ja tunnistettiin konkreettisia kehittämiskohteita. 

24.10. vastauksia oli saatu 658 kpl ja Iistä ja Pu-

dasjärveltä kiitettävästi eli reilusti toistasataa vas-

tausta kummaltakin paikkakunnalta. 

Iissä järjestetään paikallinen työpaja tiistaina 

15.11.2016 klo 18.00-20.30 Nätteporin Auditori-

ossa, jossa Iijoesta kiinnostuneet pääsevät perehty-

mään kyselyn tuloksiin ja käymään keskustelua 

sen johtopäätöksistä. Kyselyn tuloksena syntyvä 

kartta-aineisto on hyödynnettävissä suoraan esi-

merkiksi kuntien maankäytön suunnittelussa. Paik-

katietopohjaisen Iijoen arvot -kyselyn toteuttaa 

Mapita Oy. 

Myös VYYHTI II-hanke ja Riina Rahkila ovat 

kertomassa vesistökunnostuksista ja niiden rahoi-

tusmahdollisuuksista. 

TERVETULOA MUKAAN! 

Oulun Seudun Leader on käynnistänyt Nuoriso-

leaderin ensimmäisen hakujakson. Tavoitteena on 

innostaa nuoria toteuttamaan omia projekteja sekä 

opettaa heitä hankemaailman saloihin. Käyttökoh-

de voi olla tapahtuman järjestäminen, harrastuväli-

neiden hankkiminen tai jokin muu projekti, jossa 

nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoi-

vat. Nuorisorahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa 

on vähintään kolme 11-25 vuotiasta henkilöä. 

Ryhmän nuorista vähintään 2/3 tulee olla 11-25 

vuotiaita. Nuorisorahaa voi hakea myös nuori, jo-

ka kokeilee yritystoimintaa ja on iältään 11-25 

vuotias. Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee 

olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän 

nuorista ja nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen. 

Nuorisorahan suuruus on 100-500 €/projekti. 

Avustus on 100% kustannusarvion ollessa 100-

200 € ( ei omaa rahaa ) ja avustus on 90% kustan-

nusarvion ollessa yli 200 € ( omaa rahaa 20-55€). 

Vuoden paras nuorisorahaprojekti palkitaan 250 € 

jatkototeutusrahalla.  

Nuorisoleaderin avulla esim. kylän harrastusmah-

dollisuudet voivat parantua, kun nuoret itse suun-

nittelevat ja luovat projekteillaan edellytykset har-

rastamiseen. 

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät 

osoitteesta 

http://www.oulunseudunleader.fi/fi/nuorisoleader 

 tai ottamalla yhteys Elina Hietaseen puh. 040-845 

5618 tai elina.hietanen@oulunseudunleader.fi 

Nuorisoleader 
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Etätyöhub Micropoliksessa 

Etätyöhub on Iilaakso Oy:n ja Micropolis Oy:n tar-

joama maksuton kokeilu. 

Varaa etätyöpiste ennakkoon! 

Micropoliksen etätyöpisteet ovat varattavissa arki-

päivinä klo 8-16 välillä. 

Varauksen voit tehdä sähköpostitse in-

fo@micropolis.fi 

Micropoliksella sijaitsevassa etätyöhubissa voi käy-

dä työskentelemässä satunnaisesti tai säännöllisesti. 

Työpisteitä on yhteensä seitsemän ja pisteet vara-

taan ennakkoon Micropoliksen aulapalveluista. 

Työpisteet täytetään varausjärjestyksessä. 

Ajankohtaista syksyllä 

Mitä mieltä olet Iin alueen kulkuyhteyksistä? 

Pystytkö hyödyntämään linja-autoliikenteen vuo-

roja kulkiessasi kouluun, töihin tai harrastuksiin? 

Toimiiko kävely- ja pyöräilyreittien ylläpito tai 

minne tarvittaisiin uusi kevyenliikenteen väylä? 

Näitä asioita kysytään verkkokyselyssä, joka on 

suunnattu Iissä asuville, vapaa-ajan asukkaille tai 

Iin alueella työssäkäyville. Karttapohjaisen kyse-

lyn avulla pyritään selvittämään alueen kulkuyh-

teyksien toimivuutta erityisesti joukkoliikenteen 

sekä kävely- ja pyöräilyteiden näkökulmasta. 

Kyselyyn voi vastata 6.11. mennessä verkossa 

osoitteessa https://query.eharava.fi/1829 

Kysely netissä Iin alueen kulkuyh-

teyksistä 

Mukavaa isänpäivää 

kaikille isille! 
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus 

vuonna 2016: 

 

Anita Sievänen, puheenjohtaja  

0400-461 880 

anita.sievanen@gmail.com 

 

Markku Veijola, varapuheenjohtaja 

0400-182 340 

markku.veijola@pp.inet.fi 

 

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja 

040-5442 127 

leena.tiiro@luukku.com 

 

Aune Olkoniemi, jäsen 

050-362 8451 

aune.olkoniemi@gmail.com 

 

Auvo Anisimaa, jäsen  

044-703 2545 

auvo.anisimaa@ouka.fi  

 

 

 

Jukka Sassi, jäsen 

050-309 0005 

jucas80@gmail.com  

 

Anu Käyrä, jäsen 

040-5148 366  

anu.kayra@gmail.com 

 

Mika Mähönen, jäsen 

040-751 5308   

mika_mahonen@hotmail.com  

 

Kyläyhdistys netissä: 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi 

http://www.facebook.com/PohjoisIi 

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyksen monet 

kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuokran, palkkiot, toimistotarvikkeet, 

lehti-ilmoitukset, talkoot jne.  Tämän ja ensi vuoden tuloilla varaudumme myös yhdistyksen 30-

vuotisjuhlakuluihin. 

Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun suuruuden.  

VUONNA 2016 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS  

Oulun Osuuspankki Iin konttori  FI26 5350 0240 0104 67  

 

Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys 

Kiitos tuestanne! 

mailto:anita.sievanen@gmail.com
mailto:markku.veijola@pp.inet.fi
mailto:leena.tiiro@luukku.com
mailto:aune.olkoniemi@gmail.com
mailto:auvo.anisimaa@ouka.fi
mailto:jucas80@gmail.com

