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Pohjois-Iin kylätoimikunta on perustettu 7.5.1987 ja rekisteröity 8.5.2003 Pohjois-
Iin kyläyhdistys ry:ksi. 
Vuonna 2008 kylämme valittiin Vuoden Iiläiseksi kyläksi ja Pohjois-
Pohjanmaan Vuoden Kyläksi ja seuraavana vuonna 2009 Valtakunnalliseksi 
Vuoden Kyläksi. Pohjois-Iin kyläyhdistykselle luovutettiin Iin kotiseutujuhlassa 
6.7.2014 Iin ympäristöyhdistyksen Vuoden 2013 Ympäristöteko - kunniakirja 
kylän asuinympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamisesta sekä 
kulttuurimaiseman hoidosta. 7.5.2012 kyläyhdistys täytti 25-vuotta. Vuoden 
Maisemateko 2015 kunniakirja, jonka yhdistyksellemme myönsi 21.11.2015 
edustajainkokouksessaan Oulun Maa- ja kotitalousnaiset.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, 
omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana 
paikallistasolla. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n 
jäsen. PPKylät ry on Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) jäsen, joka puolestaan on 
maakunnan kylien yhteinen edunvalvoja. Lisäksi olemme myös Oulun 
SeudunLeader ry:n jäsen. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on puoluepoliittisesti ja 
uskonnolliselta vakaumukseltaan sitoutumaton.

YHDISTYKSEN/HALLITUKSEN TOIMINTA
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa 
myös useammin. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: 
kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen 
määräämänä aikana.

TALOUS
Yhdistyksen taloutta hoidetaan huolellisesti ja vahvistetaan taloutta 
yhteistyösopimuksilla ja jäsenmaksukertymää uusien jäsenten ja 
kannatusjäsenten kautta.  Hankkeisiin haetaan rahoitusta eri rahoituslähteistä 
mm. Iin lähineuvostolta, Oulun Seudun Leader ry:ltä, Pohjois-Pohjanmaan ELY:ltä
ja Valto Pernu säätiöltä. 

TIEDOTTAMINEN
Kevät- ja syyskokouksista julkaistaan kokouskutsu Rantapohjassa. Pohjois-Iin 
Sanomia julkaistaan 2-4 kertaa vuodessa. Sitä jaetaan 430 kpl 
postilaatikkojakeluna ja lisäksi lähetetään postitse muualla asuville. Lisäksi 
hyödynnetään www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja  www.facebook.com/PohjoisIi ja 
www.ii.fi/tapahtumakalenteri verkkosivuja tiedottamisessa. Kyläyhdistyksen 
ilmoitustaulu Pohjois-Iin koululla on myös käytettävissä yhdistyksen ja kyläläisten 
omia ilmoituksia varten.
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EDUNVALVONTA PAIKALLISESTI
Jatketaan vuorovaikutusta kylän omien kunnanvaltuutettujen kanssa. Heille 
lähetetään kyläyhdistyksen hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat.
Teemme myös aloitteita ja lausuntoja koskien kylän kehittämistä ja asukkaiden 
elinoloja. Lisäksi puheenjohtaja informoi säännöllisesti Iin kunnanjohtajaa 
yhdistyksemme toiminnasta ja tulevista suunnitelmista. 

MUU TOIMINTA  
 Naisten ja miesten jumpat jatkuvat Työväentalolla. Toimintavuoden aikana 

osallistutaan Suomi100- Unelmat liikkeelle toimintatapaan, jossa 
jumppatunneilla toistetaan yhtä liikettä 100 x tunti antamaan lisää kuntoa, 
iloa ja hyvinvointia osallisille (http://www.unelmatliikkeelle.fi/mukana).

 Hiihtotapahtuma lapsille ja Aurinkolatu Hiastinhaaran laavulta Iijokisuulle 
jäätilanteen salliessa. 

 22.4.2017 klo 10.00-13.00 nikkaroidaan Pohjois-Iin koululla ”miljoona 
linnunpönttöä”. Iin kansalaisopisto ja kyläyhdistys järjestävät koko perheen 
luontopäivän ja paikalla on valmiita linnunpöntönosia, joista pienempienkin 
on helppo rakentaa oma linnunpönttö. Pöntöt voi ottaa mukaan tai lahjoittaa
Hiastinhaaran luontopolulle, jossa lintuharrastajat auttavat pönttöjen 
ripustamisesta luontoon. Linnunpöntöistä peritään pieni materiaalimaksu.

 Suomi100- Tulevaisuuden kuusen istutus Pohjois-Iin koululle yhdessä 
koulun oppilaiden kanssa huhti-toukokuussa 2017.
14.5.1967 istutettiin Kotikuusia kotien pihamaille ja Pohjois-Iistä olemme 
löytänee yhden 50-vuotiaan Kotikuusen Kemiläisen pihalta. 

 7.5.2017 klo 13.30 –15.00 Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n 30-vuotis ja 
Pohjois-Iin koulu120-vuotisjuhlat. 
13.4.2016 Valtioneuvoston kanslia on liittänyt hakijan ”Pohjois-Iin 
kyläyhdistys ry” hankkeen ”Suomi100,jossa koulut ja kylät eläviä vain 
yhdessä” Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan 2017 ohjelmaan.

 7.5.2017 Pohjois-Iin kyläkirjan julkistaminen (1.1.2013-7.5.2017)
 6.5.2017 Tornien taisto Patakarin lintutornilla
 Stipendit 2 x 25 € saajana 6.luokan tyttö ja poika
 10.6.2017 Avoimet Kylät-tapahtuma koko Suomessa-Kuningaspallo-

tapahtuma Pohjois-Iin koulun kentällä.
 17.6.2017 Hiastinhaaran luontopolkualueen avajaiset ja hoitosopimuksen 

allekirjoitus yhdessä Iin kunnan kanssa. 
 Hiastinhaaran lammaslaidun – Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja 

maisemanhoitosopimus/ympäristösopimus vuoteen 2020
 Uusi Patakarin lammaslaidun käyttöön
 Lomasävelet Navettarannassa heinäkuussa 2017
 26.8.2017 osallistutaan Suomi100-Luonnonpäivään ja järjestetään ”Pohjois-

Iin Vaihdanta- ja jakamistalous tapahtuma” koululla yhteistyössä Oulun 
Seudun BiotalousLeaderin, Resurssiviisas eli Jätteetön Ii 
-toimenpidehankkeen ja Iin Reko-ruokapiirin kanssa.

http://www.unelmatliikkeelle.fi/mukana
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 Pohjois-Iin biotalous- ja vähähiilisyyssuunnitelma 2017-2018 yhteistyössä 

Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijoiden kanssa.
 Pohjois-Iin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2017-2018
 Maisemanhoitosuunnitelman toteutus Hiastinhaara-Akola-Junnila-alueella 

2017-2019
 Joulurauhan julistus Pohjois-Iihin yhteistyössä Pohjois-Iin koulun ja Pohjois-

Iin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa

 

 

 


