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Tervehdykseni teille kaikille     

pohjoisiiläiset! 

Minun nimeni on Anita Sievänen ja olen 

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n uusi puheen-

johtaja, uudisasukas noin seitsemän vuotta 

sitten Tuusulan kunnasta tänne Iin kuntaan 

muuttanut savolais-karjalainen yhdistelmä 

eli tavallista vilkkaampi ja onpa minut to-

dettu jopa liian pirteäksikin tänne Iihin asi-

oita hoitamaan. 

Etelän vuosilta minulle on kertynyt vahva 

järjestöelämän tuntemus, niin valtakunnal-

lisen naisjärjestön puheenjohtajana kuin 

paikallisen yrittäjäyhdistyksen vetäjänä. 

Olen aina ollut kiinnostunut järjestötyöstä. 

Täällä Iissäkin olen toiminut Iin Yrittäjien 

sihteerinä kaksi vuotta ja nyt sain mielen-

kiintoisen haasteen toimia kyläyhdistyk-

semme puheenjohtajana. Viime vuonna 

toimin myös Pohjois-Pohjanmaan Kylät 

ry:n hallituksen varajäsenenä ja tänä vuon-

na sitten valittiin varsinaiseksi jäseneksi 

Oulunkaaren seutukunnan alueelta. 

Olen hermoratahieroja ja suoritin luonto- ja 

ympäristöalan perustutkinnon vuonna 2008 

Oulussa ja viime vuonna aloitin opiskelun 

keruutuotetarkastajaksi ja lopputentit ovat 

sitten tämän vuoden kesällä ja syksyllä. 

Keruutuotetarkastaja on asiantuntija, jonka 

tehtävä on edistää luonnontuotteiden tal-

teenottoa ja hyödyntämistä sekä kouluttaa 

yrtti-, marja- ja sienineuvojia. Työkenttään 

kuuluvat myös asiantuntijatehtävät, jotka 

liittyvät keruutuotteiden käyttöön, jalos-

tukseen ja markkinointiin. 

 Pohjois-Ii on mielestäni vireä maisemaky-

lä viihtyisine kylänraitteineen ja johon 

muuttaa uutta väkeä useimmiten lapsiper-

heitä, joilla on innostusta ja taitoa rakentaa 

uutta ja korjata vanhaa perinteitä kunnioit-

taen. Kun muutetaan, niin siellä pitää myös 

viihtyä niin kunnan kuin kylän hengessä. 

Puhdas luonto, maaseudun rauha ja turval-

linen ympäristö ovat varmat viihtyvyyste-

kijät, joiden voimaan me täällä kylässäm-

me luotamme. Lähikaupungitkin ovat hy-

vien yhteyksien päässä kylästämme. Kun-

nat harvenevat ja suurenevat, mutta kylät 

jäävät, jolloin myös kunnat ovat uuden 

edessä yhä laajenevan väestöpohjan ja pal-

velujen tuotteistamisen osalta. 

Viileä analyysi kunnista kertoo, että yleen-

sä ainoa kunnan voimin kehitettävä kylä on 

kirkonkylä. Muiden kylien kehitystyöhön 

ja paikalliseen aktiivisuuteen suhtaudutaan 

sympaattisesti, mutta varoja toimintaan 

annetaan äärettömän vähän.  

Meitä paikallistoimijoita tarvitaan yhä 

enemmän palveluiden järjestämiseen ja 

paikalliseen kehittämistyöhön. Paikallisten 

pulmien eli kylämme pulmien ratkaisuun 

tarvitsemme kunnan virkamiesten ja kylä-

läisten yhteistä valmistelua, nopeampaa 

päätöksentekoa ja sitoutumista yhteisiin 

tavoitteisiin. Näin kunnallisvaalivuonna 

toivonkin, että havahdutaan kunnan ja ky-

lien välisen pysyvän suhteen järjestämi-

seen - perustetaan kyläparlamentti, jonka 

tehtävänä on toimia kunnan päättäjien, vi-

ranhaltijoiden ja kyläyhteisöjen yhteisenä, 

tasavertaisena keskustelufoorumina ja joka 

kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Olen var-

ma, että siitä hyötyvät kaikki! 

Yhteistyöterveisin ja hymyillään kun tava-

taan!     
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Soili Kaistoa muistellen 

Maria-Liisa Halonen 

Jouluaattona meille pohjoisiiläisille tuli 

suruviesti. Kyläyhdistyksessämme sen al-

kuajoista asti innokkaasti toiminut jäsen 

Soili Kaisto poistui joukostamme. Hän oli 

mukana päättämässä monista kylän ja kou-

lun hyväksi tehtävistä asioita. Soilin mie-

luisana tehtävänä olivat mm. Virkkulan 

risteyksen kukkaistutukset, joita hän huo-

lella hoiti monet kesät.  

Soilille oli kotikylän maisema erittäin tär-

keä. Lapsuudesta asti kaikki kotikylän ku-

kat, pensaat ja puut olivat lähellä hänen 

sydäntään. 

  

 

 

 

 

 

Soili oli myös erittäin sukurakas ihminen 

ja hän arvosti erityisesti perheen yhteen-

kuuluvaisuutta. Kaikissa tekemisissään hän 

oli erittäin tarkka ja huolellinen. Soilia jäi 

kaipaamaan perheen lisäksi koko kotikylä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä ja kannen kuva Anita Sievänen. 
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Toimintasuunnitelma 2012 

 

Pohjois-Iin kylätoimikunta on perustettu 

7.5.1987 ja rekisteröity 8.5.2003 Pohjois-

Iin kyläyhdistys ry:ksi, joten toimintavuo-

temme on yhdistyksen 25-vuotis-

juhlavuosi. Vuonna 2008 kylämme valittiin 

Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kyläksi ja 

seuraavana vuonna 2009 Valtakunnallisek-

si Vuoden Kyläksi. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän 

asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, 

kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edun-

valvojana. Yhdistys on puoluepoliittisesti 

ja uskonnolliselta vakaumukseltaan sitou-

tumaton. 

 

Yhdistyksen/hallituksen toiminta 

Yhdistyksen hallituksen kokouksia pide-

tään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa 

myös useammin. Yhdistys pitää vuosittain 

kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous 

tammitoukokuussa ja syyskokous syys-

joulukuussa hallituksen määräämänä aika-

na. 

 

Talous 

Yhdistyksen taloutta hoidetaan huolellises-

ti ja vahvistetaan jäsenmaksukertymää uu-

sien jäsenten kautta. 

 

Tiedottaminen 

Kevät- ja syyskokouksista julkaistaan ko-

kouskutsu Rantapohjassa. Pohjois-Iin Sa-

nomia julkaistaan 2-3 kertaa vuodessa jo-

kakotiinjakeluna. Lisäksi hyödynnetään 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja www.ii.fi 

verkkosivuja tiedottamisessa. 

Kyläyhdistyksen ilmoitustaulu Pohjois-Iin 

koululla on myös käytettävissä yhdistyksen 

ja kyläläisten omia ilmoituksia varten. 

 

Edunvalvonta 

Lisätään vuorovaikutusta kylän omien 

kunnanvaltuutettujen kanssa. 

 

Muu toiminta 

 Hiastinhaaran luontopolun kunnos-

tushanke käynnistetään, hakijana ja 

hallinnoijana Iin kunta 

 Pohjanlahden Rantatie-

matkailuhanke 2020/Pohjois-Iin ky-

läyhdistys/Kantolantie, joka on täy-

sin vanhaa Pohjanmaan rantatietä 

mukaileva tieosuus 

 Koko kylän 25-vuotisjuhlat keväällä 

ja juhlajulkaisun kokoaminen 

 Konintien linja-autopysäkin pysäk-

kikatoksen loppuun rakentaminen 

 Hiivalan uimarannan kunnostus 

 Kyläsuunnitelman teko 2012–2017 

 Osallistutaan Pohjois-Pohjanmaan 

Kyläpäiville 

 Hyödynnetään Jomma ry:n (Jokivar-

sien Moderni Maaseutu ry) yhteisö-

hautomohanketta sekä Pohjois-

Pohjanmaan Kylät ry:n Maan Mai-

niot Kylät -hanketta toimintavuonna 

mm. juhlajulkaisun ja kyläsuunni-

telman teossa 

 Stipendit 2 x 25 € saajana 6-luokan 

tyttö ja poika 
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Tiedotettavaa ja yhteisiä tapahtu-

mia 

 Kyläperinteen ja -tarinoiden en-

simmäiset keruupäivät Kylätuval-

la Pohjois-Iin koululla lauantaina 

ja sunnuntaina 18.–19.2.2012 klo 

12–16. Tule kertomaan meille tari-

noita, tuo mukanasi vanhoja valoku-

via ja kaikkea, mikä liittyy kylääm-

me ja sen historiaan. Tallennamme 

ja valokuvaamme aineistoa sekä 25-

vuotisjuhlajulkaisua että suunnitteil-

la olevaa Pohjois-Iin kyläkirjaa var-

ten. 

 

 Kyläkysely toteutetaan maalis-

kuussa Pohjois-Iin kyläsuunnitel-

maa (2012–2017) varten. Kyselyllä 

haluamme selvittää, mihin suuntaan 

kylää halutaan kehittää eli mikä on 

kyläläisten oma tahto ja sen kiteyt-

täminen tulevaisuuden päämääriksi 

ja tavoitteiksi. 

 

 Pohjois-Iin Sanomien 25-

vuotisjuhlanumero julkaistaan 

huhtikuussa 25.–26.4.2012. Pai-

nosmäärä on 4000 kpl ja se jaetaan 

koko Iin kunnan alueelle. 

 

 Pohjois-Iin kyläyhdistyksen 25-

vuotisjuhlat 7.5.2012 klo 18-20 

Pohjois-Iin koululla. 

 

 Naisten jumppa jatkuu maanan-

taisin klo 19.15 - 20.15 Pohjois-Iin 

koululla liikuntasalissa, toisessa 

vanhemmista koulurakennuksista.  

 

 

Jumpan vetäjinä toimivat Eila Fäldt 

ja Maarit Moilanen. 

 

 Maanantaina 20.2.2012 klo 19.15 - 

20.15 Pohjois-Iin koululla liikun-

tasalissa on nyt mahdollisuus tulla 

tutustumaan hathajoogaan, ohjaa-

jana Anita Sievänen. Ota mukaasi 

jumppa-alusta ja lämmin peit-

to/vaate loppurentoutusta varten. 

Viikkojumppa ja hathajooga sisälty-

vät maksettuun jäsenmaksuun eli 10 

€/talous. 

 

 Kyläyhdistys on saanut kunnalta il-

moitustaulun, joka tullaan keväällä 

pystyttämään kylätuvalle Virkkulan-

tien varteen. 

 

 Kylätuvalle etsitään toimivaa kodi-

tonta jääkaappia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tämän lehden taitosta ja ulko-

asusta vastasivat Leena Tiiro ja 

Anita Sievänen, kunta ystävälli-

sesti monisti ja hallituksen jäsenet 

huolehtivat lehden postilaatikoi-

hin. Kiitokset kaikille kirjoittajil-

le. 
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Pohjois-Iin jakokunta ja Pohjois-

Iin kalastuskunta yhdeksi osakas-

kunnaksi 

Risto Tolonen 

Kalastuskuntien ja jakokuntien perustana 

ovat vanhat kyläyhteisöt.  Vanhan Pohjois-

Iin kylän raja ulottuu Iijoen keskeltä Mu-

hojokeen - Olhavan kylään asti. Kalastus- 

ja jakokunnat syntyivät isojaossa, joka al-

koi jo 1700- luvun puolivälissä, mutta jat-

kui pitkään. Kuusamossa isojako päättyi 

vasta 1960- luvulla. 

Isojaossa kylän maat jaettiin silloisten talo-

jen nykyisten tilojen omistukseen. Vesialu-

eita ei ollut järkevä jakaa, vedet jäivät ky-

lien yhteisomistukseen. Kylien alueelle 

muodostui kalastuskuntia, joissa osakkaina 

ovat tilat. Myös joitakin maa-alueita jäi 

kylien yhteisomistukseen, näin syntyi ja-

kokuntia. 

Kalastuskunta toimii vesialueella, jakokun-

ta maa-alueella, myös vesijättömaa-

alueella. Vaikka kalastuskunnan ja jako-

kunnan omistajat (tilat) ovat käytännössä 

samoja, niin yhteisen vesialueen ja maa-

alueen käytön järjestämisessä on ollut pak-

ko olla kala-asioissa kalastuskunnat ja 

maa-asioissa jakokunnat. Käytännössä sa-

moilla yhteisomistajilla on ollut kaksi eri 

toimielintä, päällekkäistä toimintaa, myös 

turhia kuluja (kirjanpidot, vakuutukset, 

johtokunnat yms.) 

Nyt lakimuutoksen ansiosta on kuitenkin 

mahdollista yhdistää Pohjois-Iin kalastus-

kunta ja Pohjois-Iin jakokunta yhdeksi 

Pohjois-Iin osakaskunnaksi. Samaan ai-

kaan Etelä-Iin kalastuskunta ja Etelä-Iin 

jakokunta on yhdistymässä Etelä-Iin osa-

kaskunnaksi. Neljän yhteistoimijan sijasta 

jatkossa olisi Pohjois-Iin osakaskunta ja 

Etelä-Iin osakaskunta, jotka entiseen ta-

paan järjestävät omien rysä- ja jokipaikko-

jen kalastuksen. Yhteisiä kala-asioita (hau-

tomo, verkko- ja vieheluvat, kalavalvonta 

yms.) varten tarvitaan ja perustetaan kalas-

tusasioita hoitava uusi elin. Kalastukseen 

ja kala-asioihin hoitoon muutoksia ei kui-

tenkaan ole tulossa, entiset järjestelyt jat-

kuvat. 

Kuka omistaa, kuka päättää osakas-

kunnissa? 

Kalastus- ja jakokunnissa, useilla alueilla 

jo perustetuissa osakaskunnissa omistajia 

ovat tilat. Ennen puhuttiin manttaalista 

(=talon veronmaksukyky), nykyisin oike-

ampi on sanoa osuus yhteisestä alueesta. 

Osuus perustui aikanaan talon kokoon. En-

tinen suurtalo on kuitenkin voitu myydä tai 

jakaa monet kerrat. Yhteisomistus on voi-

nut osittua tai on voinut jäädä tietylle tilal-

le. Tilan koko ei siis välttämättä enää ole 

yhteisomistuksessa ratkaiseva. Osuus yh-

teisestä osoittaa joka tapauksessa on omis-

tusosuutta, samalla päätösvaltaa osakas-

kunnassa. Pohjois-Iin kalastus- ja jakokun-

nalla on osakkaita nykyisin n 900 osakasta. 

Osuuksien yhteissumma on vajaa 10, joten 

osakkuudet jakaantuvat varsin pieniin 

osiin. 

 

Osakaskunnilla on osakasluettelot, jotka 

tosin muuttuvat jatkuvasti. Tiloja jaetaan 

perikunnille, ostetaan, myydään, yhteis-

omistus muuttuu. On huomattava, että jos 

haluaa nykyisin kaupan yhteydessä osuu-

den yhteisestä (esim. osuuden kalastuk-
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seen), niin siitä on erikseen mainittava 

kauppakirjassa. 

Yhteisiä alueita muitakin kuin entiset 

kylät 

Osuus yhteisistä alueesta ei aina tarkoita, 

että olisi Pohjois-Iin kalastus- tai jakokun-

nan osakas.  Tilan jaon yhteydessä uusille 

tiloille on voitu jättää yhteiseksi alueeksi 

venevalkama, saven-kivenottoalue tms.  

Tiloja on alun perin voinut olla vaikka 

kolme, nyt jakojen jälkeen yhteisalueen 

omistajia on usein kymmeniä jopa satoja. 

Tämä yhteisalue voi olla järjestäytynyt tai 

järjestäytymätön. 

Pohjois-Iin jakokunta ja Pohjois-

kalastuskunta ovat nyt erikseen järjestäy-

tyneitä. Tavoite on, että jatkossa ko. yh-

teisalueiden asioita hoitaa järjestäytynyt 

Pohjois-Iin osakaskunta tavalla, joka sa-

malla edistää Pohjois-Iin kehittämistä. 

 

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmak-

sut, joilla maksamme yhdistyksen monet kiinteät kulut kuten 

nettisivut, kesäkukat risteykseen, stipendit, salivuokran, palkkiot, 

toimistotarvikkeet, lehti-ilmoitukset, talkoot jne.  

Yhdistyksen jäsen maksaa jäsenmaksun, kun hän haluaa kuulua 

yhdistykseen ja yhdistyksen vuosikokous päättää kuinka suuri 

jäsenmaksu on: 

VUONNA 2012 JÄSENMAKSUMME ON 10 €/TALOUS  

Kannatusmaksu yrityksiltä 50 €.  

Oulun Osuuspankki Iin konttori                                          

FI26 5350 0240 0104 67  

Kiitos kannatuksestanne! 
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus 2012 ja yhteystiedot 

 

Anita Sievänen, puheenjohtaja………………..0400-461 880 

anita.sievanen@gmail.com 

 

Raimo Välikangas, varapuheenjohtaja………..040-5645 877 

 

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja…………040-5442 127 

leena.tiiro@luukku.com 

 

Hilkka Kynkäänniemi, jäsen…………………050 3436 625 

hilkka.kynkaanniemi@ouka.fi 

Juhani Miettunen, jäsen………………………0400 966 475 

miettunenjuhani@gmail.com 

 

Markku Veijola, jäsen………………………...0400 182 340 

markku.veijola@pp.inet.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa kyläyhdistyksen hallituksen jäsenistä seisomassa vasemmalta Juhani Miettunen ja 

Raimo Välikangas. Istumassa oikealta Hilkka Kynkäänniemi, Leena Tiiro ja Anita Sievänen. 

Kuvasta puuttuu Markku Veijola. Kuva Ismo Piri. 
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