
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA  1/2015 
HALLITUKSEN KOKOUS 1( 5 )

PAIKKA: Kylätupa
AIKA: keskiviikko 21.1 2015 klo 17.30
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Markku Veijola , Anu Käyrä,  Auvo Anisimaa, Jukka 
Sassi ja Aune Olkoniemi  

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi vuoden ensimmäisen hallituksen kokouksen ja toivotti 
kaikki tervetulleiksi Aunen nimipäivänä.

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

3. HYVÄKSYTÄÄN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  10/2014
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. TALOUS
– Saldo 1685.76 €/ 21.1.2015
– Vuoden 2014 maksetut jäsenmaksut yht. 1236.00 € (budj. 1200.00 €)
– Vuonna 2015 maksettu jäsenmaksuja yht. 97.00 €. Hallituksen jäsenet eivät 

maksa tällä päätöksellä vuoden 2015 jäsenmaksua, mutta ovat silti 
yhdistyksemme täysivaltaisia jäseniä.

– Maksettu: Iin Työväentalon vuokra/naisten ja miesten jumppa 150.00 € 
syyskausi 2014 

– Maksettavat: Anita vienyt maisemanhoitosuunnitelmakuvan kehystettäväksi 
ja laitettavaksi kylätuvan seinälle n. 140.00 €

5. KOULUN JOULUJUHLA JA JOULURAUHANJULISTUS 17.12.2014
– Koulun joulujuhla ja joulurauhanjulistus toteutettiin Pohjois-Iin koulun 

liikunta/juhlasalirakennuksen käyttökiellon takia Pohjois-Iin koulun pihalla 
yhdessä kyläläisten kanssa. Juhla onnistui pihalla hyvin, glögitarjoilu koulun 
sisällä oli myös hyvä ratkaisu, mutta ensi vuonna äänentoistoon piha-alueella 
on kiinnitettävä huomiota paremman kuuluvuuden varmistamiseksi.

6. VIRKKULANTIEN KEVYENLIIKENTEN VÄYLÄ
- Todettiin : Kunnanvaltuuston pöytäkirja 15.12.2014 pykälä 93 Kaavateiden 
peruskorjaus/rakentaminen: Ilkka Pakonen esitti, että Virkkulan 
kevyenliikenteenväylän suunnittelu aloitetaan vuonna 2015. Pakosen 
esitystä kannattivat Reijo Kehus ja Mika Koistinen. Pakosen esitys 
hyväksyttiin  yksimielisesti.
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7. KUNNANJOHTAJAN JA  ANITAN TAPAAMINEN 13.1.2015

– Anita kertoi kuulumiset kunnanjohtajan tapaamisesta.
– Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin kunnostamissuunnitelmat ja 

kustannuslaskenta toteutetaan nyt kevättalven aikana. Myös tarvittavat 
viranomaisluvat (ELY/Natura 2000-alue) ja maanomistajien luvat selvitetään, 
samoin vaatiiko lintutornin siirto uudelle paikalle kunnalta rakennusluvan.

–  Rahoitus haetaan Oulun Seudun Leaderiltä, hakijana Iin kunta. 
Yleishyödyllisen investoinnin jälkeen kunnan ja kyläyhdistyksen välille 
tehdään hoitosopimus ja kyläyhdistys tekee sopimuksen kolmannen osapuolen
kanssa.

– Ajatuksena on, että tällä kunnostamishankkeella työllistettäisiin pohjoisiiläisiä
rakennusalan ammattilaisia ja mahdollisesti kesätöihin rakennusalan 
opiskelijoita oppipojiksi ja suunnittelu ja laskenta pyydettäisiin 
pohjoisiiläiseltä yrittäjältä Insiran Pauli Häyryseltä ( yritys toiminut v. 2006 
lähtien). 

8. TESS-HANKE/POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYKSEN HINKU- 
SUUNNITELMA - KIMMON JA ANITAN HAASTATTELU 19.1.2015 
KYLÄTUVALLA
*Hankkeessa mukana olevat maat ovat Suomi, Espanja, Italia, Romania,Saksa 
ja Skotlanti ja koordinoijana Suomessa toimii Oulun Ammattikorkeakoulu.

    Suomesta valikoitui 32 aloitetta ja yhdeksi tutkittavista aloitteista valikoitui 
HINKU-kylä Pohjois-Ii ja yhteistyössä hankkeen kanssa saamme ”työkalut” 
ja "työpajat" oman HINKU-suunnitelmamme toteuttamiseen. 
*19.1.2015 toteutettiin ensimmäinen haastattelu, jossa kartoitettiin 

kyläyhdistyksen historiaan, jäsenyyteen, hallintoon, verkoistoihin, 
yhteistyökumppaneihin liittyviä asioita ( Anita) sekä haastateltiin 
kylältämme energia-asioihin perehtynyttä henkilöä Kimmo Seurasta.

Mitä on siis vuonna 2014 tehty :
* Kimmo Seurasella itsellään on ollut 1500 watin aurinkosähköjärjestelmä 
wapusta alkaen, jota laajennetaan keväällä -15 ja kehittelee siihen 
tuotantosysyteemin eli miten tuotettu aurinkosähkö voidaan käyttää 
maksimaalisesti itse ostosähkön korvaajana kuitenkin ilman yli-investointia. 
Järjestelmä voi toimia malliratkaisuna ja tutustumiskohteena halukkaille ja 
tuotanto ja energiankulutus ovat täysin reaaliaikaseurannassa.
*OK talon maalämpösysteemejä on toteutettu ainakin 3, yhden putkisto on 
mm. pellossa
*Energiansäästöön tähtääviä mittauskohteita on tai on ollut Pohjois- Iissä
useita ehkä kymmenkunta.
*Hinku- kuntaan liittyen Pohjois-Iissä on toteutettu ainakin seuraavat
kohteet:
- Pohjois Iin koulun maalämpö, ennen öljy, nyt se on varasysteeminä.
 -Autokorjaamon hallin maalämpö (öljy)
- Konepajahallin lämmitysjärjestelmän optimointi (ex WinWind- halli )
* Aurinkokeräinsysteemejä ON AINAKIN YHDESSÄ 
REILUNKOKOISESSA OK TALOSSA. Toteutettu muutama vuosi sitten. 
Käytettävissä demokohteena sekin.
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– Anita osallistui Aurinkoenergian yhteishankintatilaisuuteen 14.1.2015 klo 

18.00-21.00 Iin Micropoliksessa ja Jouni ja Anita osallistuivat Aitoa 
lähienergiaa tapahtumaan Alpuan kylällä lauantaina 17.1.2015 klo 10.00-
14.00.

9. POHJOIS-IIN SANOMAT 1/2015
- Ilmestyy ennen hiihtolomaviikkoa ( vk 10 -2.-6.2.2015)
- Mainoksia saatu jo lehteen
- Monistetaan edelleen yleisön pyynnöstä kokoa A4-värillisenä
- Juttua mm. Aurinkolatu Iijoelta Hiastinhaaran laavulle avataan yhteistyössä 
Iin kunnan kanssa jäätilanteen niin salliessa helmikuun lopulla ennen 
hiihtolomaa – avajaiset ( kyläyhdistys tarjoaa kuumaa mehua ja myy 
makkaroita laavulla ) ja ilmoitus lehteen + valaistu latu Pohjois-Iin koululla + 
kunnossapitoluokat, toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 2015, uusi 
hallitus yhteystietoineen, luontopolun ja lintutornin kunnostaminen jne.jne.

10. POHJOIS-KARJALAN KYLÄT RY:n VIERAILU POHJOIS-
IIHIN 19.5.2015 klo 15.00-17.30 noin 30 henkilöä

– Tulevat Iin Wanhan Haminan kierroksen jälkeen Pohjois-Iin koululle, jossa 
kyläyhdistys tarjoilee Perämeren lohipottua, rieskaa ja jälkiruokana kahvit. 
Hinta on 8.00 €/hlö.
OHJELMA:
-klo 15.00-16.00 Riitta Räinä ottaa vieraat vastaan Iin Wanhassa Haminassa 
Huilingin tapahtuma-alueen portilla, josta matka jatkuu Riitan opastuksella 
läpi Wanhan Haminan ja kohden Pohjois-Iitä.

-klo 16.00 -17.30 Tervetuloa Pohjois-Iihin ja Pohjois-Iin koululle, 
Virkkulantie 27, 91100 Ii, jossa nautitaan Perämeren lohipottua, rieskaa  
ja kahveeta 

 * Iin hyvinvointikertomus ( Iin kylien kehittämissuunnitelma 2015-
2020 ) - Riitta Räinä

*Kylätoiminta Pohjois-Pohjanmaalla ja Iissä - Anita Sievänen

- Noin klo 17.30 vieraat jatkavat matkaansa Tornioon

11. TIETOJEN KERÄYSLOMAKE- Iin kylien kyläsuunnitelma 2015-2020
– Iin kylien neuvottelukunta koostaa Iin kylien yhteisen kyläsuunnitelman 

vuosille 2015-2020
– vastausaika pe 6.2.2015 klo 12 saakka ja yhteyshenkilö on Riitta Räinä

12. VAIHTO-OPISKELIJOIDEN MAISEMANHOITOSUUNNITELMA 
HIASTINHAARA/AKOLA/JUNNILA

– Vaihto-opiskelijoiden tekemä kirjallinen esite ja tekstit käännetään suomeksi 
ja jaetaan kevään aikana kyläläisille.  Anna Saksio Micropoliksesta on 
luvannut hoitaa käännöstehtävän.
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– Anita on toimittanut maisemanhoitosuunnitelman tiedoksi myös PVO-

Vesivoima Oy/Juha Kerkelälle. Heidän kanssaan selvitetään mm. 
maanomistajuusasioita ja yhteistyön mahdollisuutta alueen kunnostamisessa.

– Raivaustalkoot pidetään maaliskuussa Hiastinhaaran luontopolun 
rantapenkereellä

– Uimarannan kunnostus kevät/kesä 2015 Navettarannassa/ELY:n lupa 
haettu

13. ROLL UP KANNETTAVA KUVATELINE ja KYLÄESITE 
- Tilataan Järvenpään Kirje- ja Lomakepainolta kyläyhdistyksen kannettava 
kuvateline – painatus, kuvavuota ja laukku, josta Anita saanut edullisen 
tarjouksen entisestä kotikaupungistaan. Painovedos pyydetään 
Lomakepainolta hyväksyttäväksi.

– Roll Up toimii kuin rullaverho eli se on nopea ja helppo. Sitä on helppoa myös
kantaa mukana, koska se painaa vain muutaman kilon. Painettava kuva- 
alue on 85 cm leveä ja 2 metriä korkea.

– Pohjois-Iin kyläesite – päätettiin saadaan valmiiksi kevään aikana uusi 
kyläesite, joka on kokoa  A4, kolmeen osaan taitettuna ja värillinen. 
Seuraavassa hallituksen kokouksessa hyväksytään teksti ja Anita pyytää 
muutaman painotarjouksen, painomäärä 1000 kpl. Uusi esite jaetaan myös 
kyläläisille.

– Painotöiden kokonaiskulujen selvittyä haetaan mahdollista avustusta Iin 
lähineuvostolta ( rollo+kyläesite+maisemanhoitosuunnitelma).

14. AVOIMET KYLÄT 6.6.2015 TAPAHTUMA POHJOIS- 
POHJANMAALLA JA IISSÄ
-On ajateltu seuraavaa Pohjois-Iin kylässä:
klo 11.30 Iloinen Iijokipyöräily starttaa Huilingin tapahtuma-alueelta Iin 
Wanhasta Haminasta. Koko perheen hidastempoinen Iloinen 
pyöräilytapahtuma. Reitti kulkee Iin Haminalta Pohjois-Iihin 
Hiastinhaaran luontopolulle ja takaisin Iin Haminalle. 
Pyöräillessä kuunnellaan paikallisopas Pertti Huovisen historiakatsauksia Iistä.
Vapaa pääsy! Pyöräilijöille tarjotaan Hiastinhaaran luontopolulla virvokkeita. 
Ii-instituutti haastaa kaikki liikkumaan polkupyörillä - kaikkien Iloisen 
Iijokipyöräilyyn osallistujien kesken arvomme Polar Loop aktiivisuusmittari
-klo 14.00 Yhteislaulutilaisuus Huilingin Näyttämöllä Iin Laulupelimannien 
johdolla

– Lisäksi muista tapahtumista ja mukanaolosta Iin kylissä Avoimet ovet-päivänä
Räinän Riitta on pyytänyt tekemään sitovat ilmoittautumiset 28.2.2015 
mennessä. Päivästä tulee yhteismainontaa Iin kunta/Pohjois-Pohjanmaan 
Kylät ry.

15. MUUT ASIAT
-Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n ylimääräinen kokous pidetään 6.2.2015 klo 
17.00 Pohjois-Pohjanmaan liiton tiloissa, Oulussa.  Anita edustaa 
kyläyhdistystämme valtakirjalla.

– Jumpat ovat alkaneet  12.1.-25.5.2015 Iin työväentalolla
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– Ajankohtaista Iin kylille – tiedotteet jaetaan myös kaikille hallituksen jäsenille
– Järjestöneuvottelukunnan kokous pidetään Pohjois-Pohjanmaan liitossa, 

Oulussa 4.2.015 klo 16.00 alkaen. Pohjois-Iin kyläyhdistys on valittu 
järjestöneuvottelunnan varajäseneksi ja Anita nimettynä edustajana osallistuu 
kokoukseen. 

16. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään Kylätuvalla keskiviikkona 18.2.2015 klo 17.30.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Anita Sievänen
Kokouksen puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri
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