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 Kyläyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous  
29.9.2009 klo 19.00 alkaen T. Häkkilän Vanhalla Tuvalla.  
 Iin kunnan TIETURVALLISUUSKYSELY vastausaika 
21.09.2009 mennessä. 
 Konintien risteykseen linja-autokatos talkoilla 
 Pohjois-Iin kyläyhdistyksen nettisivut on avattu 
 Pohjois-Iin kyläkyselyn tulokset; LT –suunnitelma 2010-
2013 
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Kyläyhdistyksen 
määräinen syyskokous 
.2009 klo 19.00 alkaen 
: 
uksen jäsenten valinta 
uunnitelman hyväksyminen 
 esille tulevat asiat 

 
ilän pitotuvalla os. Kantolantie 

utaan oman kylän pitotupaan 
laa varten! 

         Kahvitarjoilu nisun kera 
Tervetuloa! 

distyksen Kannatusmaksun 
s) voi suorittaa Pohjois-Iin 
tyksen tilille Iin OP 535002-
erätyillä varoilla ylläpidetään 
ivustoa, kustannetaan kukka-
 salivuokrat ja stipendit ym. 

Kiitos kannatuksesta! 



Ruusuja talkoolaiset: Pohjois-
Pohjanmaan Vuoden 2008 
Kylä kyltti tehtiin ja saatiin 
paikoilleen talkoilla: Kiitokset 
talkoolaisille: kuljetusliike 
Bacman Ky kyltin nostosta 
paikoilleen, rakennuspuista 
Jouni Mähöselle, kehikon kiin-
nitysmetallitöistä Janne Kantolalle 
ja Tarmo Mähöselle, kehikon puu-
töistä Raimo Välikankaalle, Soile 
ja Timo Kaistolle kukkaistutusten 

hankinnasta pysäkille sekä kyl-
tin puuhanaisille Meerille ja 
Anitalle. Kyltti tilattiin IiSet Ky 
Risto Käyrältä ja suunnittelussa 
ja rahoituksessa on avustanut 
Iin lähineuvosto / Riitta Hoppo-
nen. Suurkiitokset myös ris-

teysalueen kukkaistutuksien hoita-
jille; Timo ja Soile Kaistolle,  
kukat ovat kukoistaneet todella 
kauniisti kilpaa kylttimme kanssa! 

 
Vuoden Valtakunnallinen Kylä 2009 hakemus on postitettu Suomen Kylätoiminta ry 
12.8.2009. Sijoittumisemme saamme tietään 3.10.2009 mennessä jolloin asia 
julkaistaan. Toivotaan, että Onnistaa sillä tämä on ainutkertainen mahdollisuus saada 
tuo voitto! 
 
 
 
 
 
 

Kerho ym. tapahtumista ja 
Kylätuvan käyttövuoroista 

tarkemmin 
 

www.pohjoisiinkyläyhdistys.fi

NAISTEN JUMPPA 
alkaa tiistaina 5.10.2004 klo 19.15 

Vetäjinä Eila Fält ja Maarit 
Moilanen 

Tuttuun tapaan vauhdikasta 
menoa ja hikeä tiedossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haukiputaan, Iin ja Yli-Iin liikenneturvallisuussuunnitelma 
Haukiputaan, Iin ja Yli-Iin kunnat ovat aloittaneet yhdessä Tiehallinnon Oulun tiepiirin 
kanssa kuntien yhteisen liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen. Suunnitelmaan 
liittyen on käynnistetty kuntakohtaiset liikenneturvallisuus kyselyt. Vastaajat voivat mm. 
nimetä vaaralliset katu- ja tieosuudet sekä risteykset ja kertoa mielipiteensä 
kunnossapidosta, ajokäyttäytymisestä tai muista liikenneturvallisuuteen liittyvistä 
kysymyksistä. Kyselyssä voi myös esittää parannusehdotuksia kuntien liikennejärjes-
telyihin.Kyselyyn voi vastata 1.9–21.9.2009 välisenä aikana Internetissä tai täyttä-mällä 
paperikaavake alla luetelluissa vastauspaikoissa: Iissä kunnantalolla, kirjas-toissa sekä 
terveys-asemilla sekä kunnan nettisivustolla. Pohjois-Iin kyläyhdistys on vastannut kyselyyn 
kyläyhdistyksen nimissä sekä lisäksi lähettänyt erillisen kannanoton tieturvallisuudesta kylämme 
alueella. Olemme pyytäneet Pohjolan Voima, WindWin ja VoimaLohi Oy lähettämään heidän 
kannanottoa mm. Virkkulantien tieturvallisuudesta. On tärkeää että mahdollisimman moni 
tienkäyttäjä vastaa, sillä jokaisella tienkäyttäjällä on oma kokemuksensa omasta 
tieturvallisuudestaan käyttämällään tiellä. Tämän vuoksi kyseinen lomake on tiedotteemme 
mukana. Lomakkeen täytössä voimme auttaa Teitä, sillä meidän kaikkien etu on, että vastauksia 
saamme mahdollisimman PALJON ja ongelmat tulevat kirjattua Tieturvallisuussuunnitelmaan!  
VASTAATHAN  21.9.2009 mennessä! Lomakkeiden täytössä voimme auttaa teitä: 
Virkkulantie: 040-7029590 Meeri tai Jukka Tiiro puh. 040-546 9342, Kantolantie: 0400-
461880 Anita Sievänen, Konintie:  0400-461880 Anita tai Meeri 040-7029590. Lomakkeet 
voitte palauttaa Iin kuntaan tai Kyläyhdistyksen / koulun, A.Sieväsen:konintie 41 tai Meeri: 
Virkkulantie 127 postiloovaan tai  koululaisten mukana koululle. 
 

http://www.pohjoisiinkyl�yhdistys.fi/


TAMMIKUUSSA 2009 TEHDYN KYLÄKYSELYN TULOKSET: 
Tehdyn kyselyn myötä saatiin palautteita ja toiveita 19 kappaletta, vastanneiden 
ikäjakauma oli 10 – 75 vuotta. Vastauksien myötä Kyläyhdistyksen toiminta sai 
erittäin paljon kiitosta. Toisaalta vastauksien pienestä määrästä voimme tehdä 
johtopäätöksen, että kylämme asukkaat ovat olleet toimintaamme tyytyväisiä. 
Saaduista vastauksista kävi esille toistamiseen, että toiveet, ideat ja 
parannusehdotukset olivat samansuuntaisia riippumatta vastaajan iästä, asuinalueesta 
tai vastaajan asuinpaikan sijainnista kylä- tai kuntakeskukseen nähden. Lomakkeissa 
esiin tulivat seuraavat toiveet: 
 Kylän nuorisolle kokoontumispaikka ja harrastusmahdollisuuksia esim. 

”mopopaja”, nettikahvila sekä vanhempien ja lasten yhteistä 
harrastus/kerhotoimintaa sekä nuorille kerran viikossa nuortenilta 
 Vapaaehtoisneuvontaa esim. vanhuksille teknisissä ongelmissa ns. ”auttava” 

rengas tms. netinkautta 
 Terveydenhoitajan käynnit kylätuvalle esim. kerran viikossa 
 Tutustumistilaisuudet kyläläisille esim. 1x kuussa 
 Ilmoitustaulu / tiedotuspaikka tai tiedotuslehtinen  
 Sillan rakentaminen Purotieltä Hiastinhaaran yli Hiivalantielle koululaisia ja 

Akolanlahden uimarannan käyttäjiä varten 
 Kylän historian kirjoittaminen 
 Kyläläisten sähköinen kirpputori, ostetaan, myydään sekä keskustelupalsta 
 Kylälle yhteisiä koneita esim. oksasilppuria, peräkärryä jne. 
 Tieliikenteen turvallisuuden kehittämistä mm. Kantolantielle hidasteet, 

kevyenliikenteen väylän jatkaminen välille koulu – Raasakan voimalaitos sekä 
Konintien turvallisuus 
 Yhteistapahtuman ns. kevätriehalle toivottiin perinnettä, yhteislauluiltaa jne 
 Pohjois-Iin koulurakennusten kunnostus 
 Jääkiekkokaukalo talveksi 

 
Yhteenvetona toivottiin sosiaalisen vuorovaikutuksen vireyttämistä, harrastus- ja 
kohtaamispaikkaa nuorille. Lisäksi toivottiin kevyenliikenteen kulkijan 
tieturvallisuuteen parantamiseksi toimenpiteitä. 
 
Yllä olevista toiveista alleviivatut kohdat on laitettu alulle tai aloite tehty 
yhteistyökumppaneille! Koulurakennusten kunnostamisesta tehty aloite kuntaan, 
kevätrieha toteutetaan keväällä 2010, keskustelupalsta ja sähköinen kirpputori 
toimivat kyläyhdistyksen nettisivustolla: www.pohjoisiinkyläyhdistys.fi, tiepiirille 
tehty kysely poistosta käytetyn ilmoitustaulun saamiseksi kyläyhdistyksen käyttöön, 
sillan rakentaminen Purotieltä  - Hiivalantielle hanke aloitettu. 
Nyt kuulutamme vapaaehtoisia toimijoita mm. neuvonta  –renkaaseen, nuorten 
kanssa toimimiseen jne. ilmoittaudu joko netinkautta tai soittamalla Anitalle. Lisäksi 
Kylätuvalle kaivataan kerhotoimintaa. Kylätuvan tilat on siistitty, uusi kahvin- ja 
vedenkeitin hankittu.  

http://www.pohjoisiinkyl�yhdistys.fi/


Kyläyhdistyksen nettisivut avattu www.pohjoisiinkylayhdistys.fi
sivustoa muokataan toiveittenne ja palautteiden mukaisesti. Nettisivusto 
sisältö tällä hetkellä osiot: etusivu, historiaa, yhteystiedot, Kyläyhdistyksen 
lausuntoja, kannanottoja ja toimenpiteitä, Hiastinhaaran kunnostusprojekti, 
pihastadionin käyttö, Pohjois-Iin yrityspalvelut, tapahtumakalenteri, 
uutiset, kuva-albumi, nettikirpputori, keskustelupalsta sekä ota yhteyttä. 
Esim. Keskustelupalstalla voi jättää mm. ilmoituksen / kutsun 
syntymäpäiville, tai siitä ettei vietä merkkipäivää jne. Niettisivua 
muokataan saadun palautteiden ja toiveiden pohjalta. 
 
 
 
  

Konintien risteyksen linja-autokatos 
 

On tullut toivomus kyläyhdistykselle, että Konintien päähän 4-tien linja-
autopysäkille sekä Iin kuntakeskukseen Kemin puoleiselle pysäkille 
saataisiin katokset. Konintien risteyksen katos olisi tyyliltään  samanlainen 
kuin Pohjois-Iin risteyksessä.  
 
Puheenjohtaja Meeri on ollut yhteydessä tiehallintoon ja sieltä Tarja 
Jääskeläinen on antanut vastauksena, että tiepiiri rakentaa ja ottaa 
hoitaakseen katokset, joiden käyttäjämäärät vuorokaudessa ovat riittävän 
suuria min. 20-30 nousijaa. Kyläyhdistyksellä on toki mahdollisuus katoksen 
rakentamiseen, mutta rakentaminen vaatii tiepiirin luvan ja ohjeistuksen ja 
valvonnan tiealueelle rakentamiseen. Kunnan tulee tehdä sitoumus tiepiirin 
kanssa rakennettavan pysäkkikatoksen hoidosta ja ylläpidosta. 
 
Hankkeen käynnistämiseksi kyläyhdistyksen tulee tehdä tiepiirille esitys 
luvan saamiseksi katoksen rakentamista varten (paikka, katoksen malli 
esim. valokuva, toteutusaika, vastuu/yhteyshenkilö). Tiepiiri myöntää luvan 
ja ohjeistaa työn saatuaan kunnalta sitoumuksen pysäkin ylläpidosta. 
 
Valmistelut hankkeen aikaansaamiseksi ovat hyvällä alullaan: Iin kunnan 
tekniseen toimeen on oltu yhteydessä, puutavarat linja-autokatoksen 
pystytykseen lahjoittaa Jouni Mähönen, arkkitehti Henry Metsi tekee 
talkootyönä piirustukset ja Hiivalan Kalevi on luvannut hankkia 
talkooporukan, joten eiköhän konintieläisille saada hyvässä yhteishengessä 
linja-autokatos. LUPA JA TALKOOVÄKI enää puuttuvat! Talkoolaiset voivat 
ilmoittautua Kalevi Hiivala puh. 044-4368126. Todennäköisesti talkoot ovat 
kevään 2010 aikana, mikäli Tiepiiriltä saadaan lupa. 

http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/

