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Kutsu Pohjois-Iin kyläyhdistyksen kevätkokoukseen 

Tervetuloa Pohjois-Iin kyläyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikko-

na 20.3.2012 klo18.00 Pohjois-Iin  koululle (Virkkulantie 27).  

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat  ja lisäksi  meillä on kolme vierailijaa. Iin 

kunnan aluearkkitehti Kaija Muraja kertoo meille kunnan maapolitiikasta ja osayleiskaa-

voituksesta.  Juhani Salmela Iin Tietoverkko-osuuskunnasta ja Timo Hänninen Pohjois-

Pohjanmaan liitosta kertovat Sadan Megan Valokuituliittymä -hankkeesta. 

 

Kokouskahvit tarjoaa Tietoverkko-osuuskunta ja Iilaakso Oy. 

ESITYSLISTA:  

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 

2.2 Kokouksen sihteerin valinta 

2.3 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 

2.4 Kahden ääntenlaskijan valinta 

 

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TO-

TEAMINEN 

3.1 Kokouksen osanottajien toteaminen 

3.2 Kutsu yhdistyksen kokoukseen 

 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

5. VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

6. VUODEN 2012 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN 

LAUSUNNON KUULEMINEN 

 

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVA-

PAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE 

 

8. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY 

*Kyläsuunnitelma 2013-2018 - Kyläkysely 

*Kyläkirja - kyläperinteen ja tarinoiden keruupäivä kylätuvalla lauantaina 6.4 

*Hiastinhaaran ruoppauksen loppuunsaattaminen 

*Hiastinhaaran pajukon raivaus kesällä 2013 PVO-Vesivoima Oy 

*Hiastinhaaran luontopolun kunnostushanke 

 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Sadan Megan Ii kutsuu nyt kaikki kyläläiset 

paikalle, sillä kokemukset muualta Suomes-

ta osoittavat, että vasta sitten liitytään valo-

kuituverkkoon, kun kaivinkone on saapunut 

mokkulan käyttäjän näköpiiriin. Liittyä toki 

voi silloinkin, mutta se maksaa paljon 

enemmän.  

 

Useat mokkulaan pettyneet uskovat valo-

kuituun, sillä 3g - 4g - verkot tukkeutuvat 

sitä mukaan, mitä enemmän laitteita tulee 

lisää ja käyttö laajenee. Huomataan, että 3g 

on mennyt 2g:ksi. Langattoman verkon ka-

pasiteetti on hyvin pieni verrattuna valokui-

tuun ja jos emme sitä itse tarvitse, meidän 

lapsemme, sukulaisemme ja ystävät voivat 

tarvita sen tavoittaakseen meidät. Valokui-

tuyhteyden avulla voidaan jo nyt korvata 

perinteinen puhelin- ja nettiyhteys sekä kaa-

peli-, antenni- ja satelliitti-TV. Mm. Yleis-

radio kertoi tammikuussa, että se aikoo ja-

kaa kaikki televisiokanavansa tulevaisuu-

dessa kokonaan internetissä. 

 

Valokuituliittymällä nostat myös kiinteistö-

si arvoa ja valokuidulle rakennettu laaja-

kaistayhteys on nopeudeltaan ja toiminta-

varmuudeltaan ylivoimainen. Se ei ole altis 

häiriöille eikä sen toimintaan vaikuta sää-

olosuhteet tai sijainti. Emmehän ole myö-

hässä ainakaan Pohjois-Iissä, joten tervetu-

loa kuuntelemaan, kysymään ja liittymään 

ennen runkoverkon rakentamista! 

 

100 megan valokuituliittymä kotiin tuotuna 

= osuuskunnan liittymismaksu 100 euroa ja 

kuukausimaksu 50 € kun kuitu on käytössä. 

Eli liittymä rakennetaan valmiiksi ja yhdis-

tetään käyttöön 100/100 Mbit/s kiinteällä 

yhteydellä. 

Hiastinhaaran kunnostushanke on jaettu 1. 

2. ja 3. vaiheeseen, joista nyt tämän talven 

aikana saadaan valmiiksi  2. vaihe eli lop-

puruoppaus Kiusaajanokan kohdalla, 

isompien kivien poisto väylältä ja mata-

loituneen veneiden "satamapaikan" ruop-

paus Välikankaan kohdalla.  

 

3. vaihe sisältää isomman rummun asen-

tamisen 4-tien alitse veden virtauksen pa-

rantamiseksi, mutta Iin kunnan ja kyläyh-

distyksen yhteisneuvottelujen tuloksena 

katsomme, että 3. vaihe tässä taloudelli-

sessa tilanteessa ei ole realistinen. Myö-

hemmin mahdollisen 4-tien muutostöiden 

yhteydessä katsotaan 3. vaihe uudelleen. 

 

Saatujen tarjousten perusteella urakoitsi-

jaksi valikoitui Mauno Päkkilä ja rahoi-

tuksen ruoppaukselle antoi Pohjois-Iin ja-

kokunta. Työ tehdään heti jäätilanteen 

niin salliessa ja jään vahvistamiseksi on 

lainattu vesipumppu. Myös meriveden 

korkeus on tärkeä, sillä meriveden ollessa 

alhaalla, jää on lähes pohjassa eikä konei-

den uppoamisvaaraa ole.  

 

Läjitysalueet sijaitsevat jakokunnan ja yk-

sityisten mailla. Siihen on kysytty lupa ja 

läjitysalueiden ja rannan väliin jätetään 

noin 5-7 metrin leveä pensasalue näköes-

teeksi. Läjitysalue myös tasataan lopuksi.  

Tämän hetken tiedon mukaan urakka saa-

daan valmiiksi viikkojen 11-12 aikana.  

 

Kiitokset ison työn tehneille talkoomiehil-

le Tuomisen Jarmolle, Tuomisen Yrjölle, 

Välikankaan Raimolle, Juholle ja Jarille 

ja Kantolan Kaukolle.  

Hiastinhaaran kunnostushank-

keen 2. vaihe lopussa 
Sadan Megan Ii 
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Kyläyhdistyksen jumppaa vetää Eila Fäldt. 

Se pidetään joka maanantai klo 19.00-20.00 

Pohjois-Iin koululla ja jumppavälineitä löy-

tyy kaikille. Jumppa sisältyy kyläyhdistyk-

sen jäsenmaksuun. 

 

18.3. keppijumppa 

25.3. tavallinen jumppa 

8.4. kahvakuula 

15.4. kuntopiiri 

22.4. keppijumppa 

29.4. kahvakuula 

 

Iin kunta on tehnyt retkiladut Hiastinlahden 

laavulle ja lintutornille. Jäälatu on  R a n t a -

Kestilästä Aallonmurtajalle (Iijokisuulla) ja 

Iijoella rautaproomun kohdalta haarautuu 

reitti Hiastinlahdelle laavulle ja lintutornil-

le.  

 

Hiastinlahden laavulle pääsee Hiastinhaa-

raa tai Pokinväylään tehtyä latua pitkin, ja 

laavulta edelleen retkiladulle Iijoelle.  Jää-

osuuksilla on  huomioitava mahdollinen 

veden nousu jään päälle ja ruoppausalueet! 

Retkiladun kartan löydät www.ii.fi/

h i i h t o l a d u t / r e t k i l a d u t  t a i 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/hiihtoladut. 

  

Hiastinlahden laavulla ei ole polttopuita, 

mutta Hiastinhaaran loppuruoppauksen lä-

jityspaikoilta on raivattu isommat puut pois 

ja viety  laavulle, jotka talkoovoimin ke-

vään aikana pilkotaan kyläläisille nuo-

tiopuiksi. 
 

Kiitos puiden kaatajille Tuomisen Yrjölle 

ja Välikankaan Raimolle ja Mähösen Tar-

molle ja kuljetuksesta huolehtineelle Tuo-

misen Jarmolle. Kiitoksemme myös Iin 

kunnan retkiladun tekijöille ! 

Ajankohtaista keväällä 

 

Retkilatuja jäällä Kevään jumppaohjelma 

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sie-

vänen, toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro, 

kunnassa monistettiin ja hallituksen jäsenet 

jakoivat postilaatikoihin.  

Kannen kuva Aino Tiiro. 
Kuva Anita Sievänen 
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Kyläperinteen ja tarinoiden keruupäivä  ky-

lätuvalla lauantaina 6.4.2013 klo 15.00 -

17.00 

Aiheena: 

Pohjoisiiläiset työpaikat - käsityöläisyys ja 

yrittäjyys 

Paikalla perinnettä keräämässä kirjan kir-

joittaja Pertti Huovinen. Tule kahvittele-

maan kertomaan omat tarinasi ja muistosi 

kyläkirjaan! 

Nyt on aika päivittää Pohjois-Iin kyläyh-

distyksen kyläsuunnitelma vuosille 2013-

2018. Toimenpiteet ja päämäärät on tarkis-

tettava määräajoin ja nyt on sen vuoro. Sii-

hen me tarvitsemme teidän kyläläisten 

mielipiteitä ja ideoita, jotta kylämme py-

syisi edelleen elinkelpoisena ja viihtyisänä 

ja turvallisena paikkana asua. 

 

Tämän lehden välistä löytyy kyläkysely. 

Sen avulla pyrimme selvittämään meille 

kaikille tärkeät kehittämiskohteet, jotka 

yhdessä valitaan ja työstetään kyläsuunni-

telman muotoon ja toteutettavaksi vuosina 

2013-2018. 

  

Kyläsuunnitelman aineiston kokoamisen 

aloitimme syyskokouksessa17.10.2012 

laittamalla karttapohjat oppilaiden ideoita 

ja toiveita varten Pohjois-Iin koululle, ky-

läkysely viikolla 11 ja palautus 31.3.2013 

mennessä. Kyläkyselyn voi myös palauttaa 

kevätkokouksessa 20.3.2013 ja antaa pai-

kanpäällä kehitysideoita suunnitelmaa var-

ten. 

  

Hallitus työstää kyläsuunnitelman kevään 

ja kesän aikana alustavaan muotoon ja se 

käydään läpi yhteisessä purkukokouksessa 

heti syksyn alussa. Lopullisesti Pohjois-Iin 

kyläyhdistys ry:n kyläsuunnitelman vuosil-

le 2013-2018 hyväksyy  sääntömääräinen 

syyskokous. 

 

Muistathan vastata ja palauttaa kyselyn 

Pohjois-Iin koulun postilaatikkoon 

(Virkkulantie 27), oppilaan mukana kou-

lulle tai postilaatikkoon Kantolantie 41 tai 

Hiivalantie 96. Kyselyyn voi vastata myös 

k y l ä y h d i s t y k s e n  n e t t i s i v u i l l a 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi. 

Kyläkysely Kyläperinteen keruupäivä 

Yrittäjä tai yhdistyksen puheenjohtaja 

 

Kyläsuunnitelmaamme on tarkoitus liittää 

tiedot kylässä toimivista  yhdistyksistä ja 

yrityksistä. Jos sinulla on yritys tai olet yh-

distyksen  puheenjohtaja, kerro meille yri-

tyksen tai yhdistyksen nimi, yhteystiedot ja 

lyhyt kuvaus toiminnasta. 

  

Tiedot voi palauttaa Anitalle sähköpostilla 

anita.sievanen@gmail.com tai laittaa vies-

tiä osoitteessa 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/

yhteydenottolomake  
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”Paha on sähkönkulutuksessa säästää ellet 

tiedä  mihin se sähkö kuluu”    Miten siis 

mitata ?  

Iin Energia Oy  aloitti asiakkailleen suun-

natun palvelun, josta  pääsee  katsomaan 

omaa sähkönkäyttöään  tarkimmillaan tun-

titasolle saakka. Silloin vuorokausi on jaet-

tu 24 pylvääseen ja pylvään korkeus kertoo  

kulutetun kilowattituntimäärän. Jos esimer-

kiksi  lämminvesiboileri lämpiää yösähköl-

lä, sen aiheuttama  sähkönkulutus on hel-

posti  havaittavissa  iltakymmenen jälkeen. 

Ihan reaaliaikainen  palvelu ei ole  vaan  

kulutuslukemat   tulevat näkösälle 2 vrk 

viiveellä. Tämä johtuu etäluettavien sähkö-

mittareiden  luentatavasta, olisi liian kallis-

ta lukea tuhansia mittareita  tunti tunnilta. 

Mittarit tallettavat mittaustiedot tunneit-

tain.  Palvelu on käynnistynyt  hiljattain ja  

mittaustietoa on tois-

taiseksi  noin kolmelta 

kuukaudelta.  Palve-

luun pääsee Iin Ener-

gian verkkosivuilta  

http://www.iinenergia.fi/Kuluttajat   >siirry 

kulutustiedot palveluun.  Palveluun mennes-

säsi tarvitset  asiakas- käyttöpaikkanumero-

si. Molemmat  löydät sähkölaskustasi.  Suo-

sittelen tutustumaan ja käyttämään  vakitui-

seen tehtyjen säästötoimien todentajana. 

Talosi peruskulutus on helpoin   minimoida  

ja todeta kesäyönä. Silloin et lämmitä etkä 

tarvitse valoja. Sammuta  kaikki turhakkeet.  

Jäljelle  jäävä kulutus on sitten aikalailla pa-

kollista. Kylmäkoneet, ilmastointi, tietolii-

kennekalut (nettiyhteys) jne.  Vai olisiko sit-

tenkin ylimääräinen pakastin käynnissä jos-

sain? Tai tietokone? Pöytämallin kone  vie  

Energian säästövinkkejä 

Kimmo Seuranen 

Säästövinkkejä: 

 Yhden asteen lämpötilan lasku alentaa energiakulutusta   5 % 

 Lämmitätkö talvella ylimääräisiä huoneita joita ei käytä kukaan ? 

 Boilerin  vedenlämmöksi riittää 60 astetta, vähentää  lämpöhukkaa 

 Viileässä tilassa oleva  boileri kannattaa lisäeristää. 

 Ovatko kylmäkoneesi kunnossa vai käyvätkö lähes jatkuvasti ? Entä pakastimen 

termostaatin asetus 

 Ledivalaisimiin kannattaa siirtyä jo nyt kun entinen lamppu palaa.  Vaihda ledilam-

put eniten käytettyihin valaisimiin  ensin  

 Onko  ilmanvaihtokojeesi huollettu ? Unohtuiko tuloilman esilämmitysvastus ke-

säksi päälle ?  
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noin 100 w eli vuodessa 100 e. Kannattaa 

laittaa  virransäästötilaan  tai sammuttaa kun 

et käytä.  Talon peruskulutus  on hyvä pai-

naa mieleen  ja vilkaista sitä ajoittain käy-

mällä  energialaitoksen  kulutuspalvelussa. 

Motivoi säästämään ja  vähentää unohduk-

sista  johtuvaa turhaa kulutusta. 

Yksittäisten  laitteiden  energiakulutusta voit 

mitata ”töpselimittareilla”. Hinta on 10 eu-

ron luokkaa.  Näitä  on myös langattomana, 

jolloin  lähetintöpseli on esimerkiksi tiski-

pöydän alla mittaamassa  tiskikoneen kulu-

tusta  ja näyttö vaikkapa keittiön pöydällä. 

Yksi  näyttölaite voi kerätä tiedot  2-5  töp-

seliltä valmistajasta riippuen. Hintaluokka 

25 eurosta ylöspäin.  Laitteita  löytyy katta-

vasti  esim. Claes Ohlsson, Kärkkäinen, 

Verkkokauppa.com. 

Yllättävä suuria sähkönsyöppöjä ovat  säh-

kölaitteiden  valmiustilat, standby. Esimerk-

kinä kodin viihdekeskus. Sen laitteet  saatta-

vat  viedä valmiustilassa 30 W.  Vuodessa on 

8760 tuntia kertaa 30 W tekee 260 kWh eli 

euroissa  n. 30 e. Helpoin tapa  päästä näistä  

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme 

yhdistyksen monet kiinteät kulut kuten nettisivut, kesäkukat risteykseen, stipendit, sali-

vuokran, palkkiot, toimistotarvikkeet, lehti-ilmoitukset, talkoot jne.  

Yhdistyksen jäsen maksaa jäsenmaksun, kun hän haluaa kuulua yhdistykseen ja yhdis-

tyksen vuosikokous päättää kuinka suuri jäsenmaksu on: 

VUONNA 2013 JÄSENMAKSUMME ON 10 €/TALOUS  

Kannatusmaksu 20 €/henkilö ja 100 €/yritys.  

Oulun Osuuspankki Iin konttori   FI26 5350 0240 0104 67  

Kiitos tuestanne! 

 

piilosyöpöistä eroon on  kauko-ohjattava 

töpseli. Paketissa on yleensä yksi  radio-

ohjain ja kolme ohjattavaa etätöpseliä, hin-

taluokka 15 e.  Yhdellä  napin painalluksel-

la saat   vaiennettua koko viihdekeskuksesi 

kokonaan ja samoin takaisin päälle. 

Unohtaminen maksaa !  Kun unohdat  ulla-

kolle tai kellariin  100 watin hehkulampun 

päälle vuodeksi se maksaa sinulle 100 e. 

Ledivalaisimiin siirtyminen kannattaa 

aloittaa nyt, silloin unohdus maksaa vä-

hemmän. Putkiston  sulanapitokaapeli 

unohtuu helposti kesäksi päälle,  tehot 10  

wattia metrille. Onko lattialämmityksen 

tarpeen olla  kesäisin päällä ? (paitsi koste-

at tilat) 
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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 

 

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus 2013 ja yhteystiedot 

 

 

 

 

 

 

 

Kyläyhdistys toivottaa kaikille  

Hauskaa pääsiäistä! 

Tiina Joensuu, jäsen 

040 962 9562  

tiina.joensuu@gmail.com 

 

Aune Olkoniemi, jäsen 

050 362 8451 
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