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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen vuosikertomus 2017 

 

Yhdistyksen historiaa 

7.5.1987 kokoontui 39 kyläläistä Pohjois-Iin koululle perustamaan Pohjois-Iin kylätoimikuntaa. 

Kylätoimikuntaan valittiin jäseniksi Veera Jussila, Pirkko Mäkitalo, Jukka Kärsämä, Eeva Seura-

nen, Ilmi Veijola, Jukka Tiiro, Arvo Virkkula ja Heikki Hyvärinen. Kylätoimikunnan ensimmäisek-

si puheenjohtajaksi valittiin Arvo Virkkula ja perustavan kokouksen sihteerinä toimi Ilmi Veijola. 

Arvo Virkkula johti kylätoimikuntaa vuosina 1987–1999 ja sihteerinä ja rahastonhoitaja toimi tuon 

ajan myös Pirkko Mäkitalo. Kylätoimikunta toimi 16 vuoden ajan ja hiipui sitten vuosituhannen 

vaihteessa muutamaksi vuodeksi ja heräsi jälleen eloon vuonna 2002, jolloin tehtiin Tuumasta toi-

meen-kyläkysely kyläsuunnitelmaa varten yhteistyössä Pohjois-Suomen Aikuiskoulutus-keskuksen 

Kylävalakiat-projektin kanssa ja samalla rekisteröidyttiin 15.9.2003 Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:ksi 

ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Meeri Jämsä, varapuheenjohtajaksi Raimo Välikangas, sih-

teeri/rahastonhoitajaksi Maria Tolonen ja hallituksen jäseniksi: Riitta Hopponen, Tuula Tiiro ja 

Taina Häkkilä. Vuonna 2002 perustettiin myös Hiastinhaaran toimikunta. 

 

Koska tehokkaasti on tartuttu tuumasta toimeen 30-vuoden aikana, kyläyhdistyksemme aktiivisuus 

huomattiin: Pohjois-Iin kyläyhdistys ry valittiin Vuoden 2008 Iiläiseksi kyläksi ja Pohjois-

Pohjanmaan Vuoden kyläksi 2008. Valtakunnallisesti kyläyhdistyksemme sai tunnettuisuutta ja 

laajalti kiitosta Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2009 valinnalla, perusteluina: "Pohjois-Ii on todelli-

nen alueensa kehittäjäorganisaatio, jossa tehdään kyläsuunnittelua laajana prosessina ja kylässä 

on hyödynnetty hyvin hankerahoitusta, toteutettu useita elinkeinohankkeita, tiedottaminen on aktii-

vista ja Pohjois-Iissä ei ole omaa kyläasiamiestä vaan kaikki tehdään talkoilla". Vuonna 2017 Poh-

jois-Iin kyläyhdistys juhli 30- vuotista taivalta yhdessä 120-vuotiaan Pohjois-Iin koulun kanssa. 

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta 

ja kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana. Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnolli-

selta vakaumukseltaan sitoutumaton. 

 

Yhdistyksen/Hallituksen kokoukset 

Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa myös useammin. 

Hallitus kokoontui 11 kertaa. Vuonna 2017 Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallituksen muodostivat: 

Anita Sievänen, puheenjohtaja; Markku Veijola, varapuheenjohtaja; Leena Tiiro, sihtee-
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ri/rahastonhoitaja sekä jäsenet Aune Olkoniemi, Jukka Sassi, Auvo Anisimaa, Mika Mähönen ja 

Anu Käyrä. 

 

Kevätkokous pidettiin 11.4.2017 Pohjois-Iin koululla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jouni Mä-

hönen. Syyskokous pidettiin niin ikään Pohjois-Iin koululla 15.11.2017. Syyskokouksessa lähti 

kiertämään myös kyläluuta. Iin pääkirjasto sai Suomi100-haasteen Eloisaan kyläluuta-kampanjaan 

ja Pohjois-Iin kyläyhdistys ry otti puolestaan haasteen vastaan. Ensimmäisenä kyläluuta lähti Taina 

Häkkilän matkaan. 

 

Edunvalvonta   

Puheenjohtaja informoi vuoden aikana säännöllisesti Iin kunnanjohtajaa yhdistyksemme toiminnas-

ta ja tulevista suunnitelmista. Kunnanvaltuustoon valittiin neljä pohjoisiiläistä valtuutettua: Petri 

Tervonen, Leena Tiiro, Reijo Kehus ja Taina Häkkilä. Petri Tervonen ja Leena Tiiro ovat myös 

kunnanhallituksen jäseniä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:hyn ja Oulun 

Seudun Leader ry:hyn.  

 

Tiedottaminen 

Kevät- ja syyskokouksista julkaistiin kokouskutsut Rantapohjassa. Pohjois-Iin Sanomat ilmestyi 

kolme kertaa vuonna 2017. Lisäksi keväällä julkaistiin Pohjois-Iin juhlalehti 30. toimintavuoden 

kunniaksi. Tiedottamisessa hyödynnettiin www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja www.ii.fi verkkosivuja- 

Lisäksi kyläyhdistyksen ilmoitustaulu Pohjois-Iin koululla on ollut käytettävissä myös kyläläisten 

omia ilmoituksia varten. Kyläyhdistyksen omat Facebook-sivut www.facebook.com/PohjoisIi olivat 

ahkerassa käytössä. Niiden kautta kerrottiin yhdistyksen tapahtumista ja talkoista. 

 

Talous 

Yhdistyksemme suurimmat tulonlähteet vuositasolla ovat jäsenmaksut, talkoot, tilatut kahvitukset ja 

kohdeavustukset. Tuloilla saamme katetuksi yhdistyksen kiinteät kulut eli ne pakolliset menot, joil-

la toimintaamme pyöritämme. Vuonna 2017 jäsenmaksu oli 12 €/talous, kannatusmaksu 25 

€/henkilö ja 100 €/yritys. Kokonaiskertymä jäsen- ja jumppamaksuista oli 1329,00 €. Vuoden 2017 

tulos oli ylijäämäinen 608,65 €. 
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Yhdistyksen toimintaa 

 

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen 30-vuotis- ja Pohjois-Iin koulun 120-

vuotisjuhlat. Yhdistyksen päätapahtuma vuonna 2017 oli koulun ja ky-

läyhdistyksen yhteiset juhlat 7. toukokuuta Pohjois-Iin koululla. Yhtei-

sessä Pohjois-Iin koulun 120-vuotis- ja kyläyhdistyksen 30-

vuotisjuhlassa juhlistettiin pitkäjänteistä, laajaa ja tuloksellista yhteistyö-

tä koulun ja kylän välillä. 

 

Valtakunnallisesti kyläkoulujen asema koetaan haasteelliseksi, mutta epävarmuudesta huolimatta 

juhlimme yhdessä sitä, että 100-vuotiaassa Suomessa koulut ja kylät ovat vieläkin eläviä vain yh-

dessä. Kyläkoulut ovat olleet vuosisatojen ajan tärkeä osa suomalaista koulutushistoriaa ja kulttuu-

riperintöä, jonka häviäminen olisi suuri menetys. Kyläkoulut ja kylien yhteisöllisyys ovat tarjonneet 

mahdollisuuksia yhteistyöhön yli ikärajojen ja auttaneet luomaan turvallisen kasvuympäristön. 

 

Juhlassa palkittiin kylätoiminnan hopeisella ansiomerkillä Aune Olkoniemi. Hopeiseen ansiomerk-

kiin vaaditaan vähintään 12 vuotta ansiokasta toimintaa kylätoiminnan tai toimintaryhmätyön luot-

tamus- tai toimihenkilötehtävissä.  Pronssisella ansiomerkillä palkittiin Markku Veijola, Leena Tii-

ro, Tuula Tiiro ja Juhani Miettunen. Pronssiseen ansiomerkkiin vaaditaan vähintään 6 vuotta ansio-

kasta toimintaa kylätoiminnan tai toimintaryhmätyön luottamus- tai toimihenkilötehtävissä. Kylä-

toiminnan viirin sai ansiokkaasta työstä kylätoiminnan hyväksi Ii-Instituutin tapahtumavastaava 

Riitta Räinä ja Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen yhdistys. Myös Meijän Pohojos-Ii – kylähisto-

ria julkaistiin juhlassa. Vuoden päkkikankaalaiseksi nimettiin kirjan kirjoittaja Pertti Huovinen. 

 

Juhliin osallistui kaikkiaan n. 450 kyläläistä ja kutsuvierasta. Juhlaohjelmasta vastasivat Pohjois-Iin 

koulun oppilaat. Juhlan juonsi Keijo Pylväs. Ohjelman jälkeen vieraille tarjottiin lohikeittoa ja kak-

kukahvit. 

 

Pohjois-Iin kyläkirja julkaistiin 7. toukokuuta pidetyn juhlan yhteydessä. Kirjan ensimmäinen 

painos 300 kpl myytiin hetkessä loppuun ja jo alkusyksystä kirjasta otettiin uusintapainos 230 kpl. 

Kirjaa oli myynnissä myös museokahvila Huilingissa. Kirjan hinta oli 30 €. 
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Pohjois-Iin kylän asukkaiden hyvinvointi- ja turvallisuuskysely jaettiin keväällä kaikkiin poh-

joisiiläisiin talouksiin. Kysely oli avoinna myös kyläyhdistyksen nettisivuilla. Vastauksia tuli 40 kpl 

eli n. 10 %. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myöhemmin tehtävässä Pohjois-Iin hyvinvointi- ja tur-

vallisuussuunnitelmassa. 

 

Nikkaroidaan miljoona linnunpönttöä -tapahtuma järjestettiin 22. huhtikuuta Pohjois-Iin koulul-

la. Paikalla oli valmiita linnunpöntön osia, joista pienempienkin oli helppo rakentaa oma linnun-

pönttö. Valmiin pöntön sai ottaa mukaansa tai lahjoittaa Hiastinhaaran luontopolulle, jossa lintuhar-

rastajat auttoivat ripustamisessa. Tapahtuma oli osa valtakunnallista Miljoona linnunpönttöä -

kampanjaa, jolla vastattiin koloissa pesivien lintujen pesäpulaan. Luontopolulle saatiin 15 linnun-

pönttöä, kaikkiaan tapahtumassa rakennettiin 20 linnunpönttöä. 

 

Tornien taisto on BirdLife Suomen järjestämä lintutapahtuma, jossa lintutornissa havainnoiden 

pyritään havaitsemaan mahdollisimman monta lintulajia kahdeksassa tunnissa. Samalla tehdään 

lintuharrastusta tunnetuksi ja osallistumismaksuilla kerätään varoja linnustonsuojeluun, tänä vuonna 

heinäkurpan suojeluun. Tornien taisto käytiin 6. toukokuuta Pohjois-Iissä Patakarin lintutornilla. 

Joukkueessa nimeltään Pohjois-Iin kyläyhdistys taistelivat tänä vuonna Pauli Jussila, Jukka Sassi, 

Ilkka Kärkkäinen, Jouko Tuominen ja Esa Turpeinen. Kokonaislajimääräksi joukkue sai 67 ja sijoi-

tus oli 156/327.  Haukkoja havaittiin paljon, esimerkiksi sinisuohaukka. 

 

Risteyksien kukkaistutukset. Kallion Kotipuutarha istutti perinteisesti kukat laatikkoihin Konin-

tien-, Virkkulantien-, Kantolantien risteyksiin ja Kalaliike Kuhan pihalle. Kuha osallistui kukkien ja 

niiden hoidon kustannuksiin. Kukkalaatikot (4 kpl) uusittiin. Paraisilla toimiva GVK maalitehdas 

lahjoitti kukkalaatikoita varten 9 litraa puunkäsittelyainetta. 

 

Stipendit Pohjois-Iin koulun 6. luokkien oppilaille. Pohjois-Iin kyläyhdistys on jakanut vuodesta 

1990 lähtien stipendin Pohjois-Iin koulun oppilaalle. Stipendit on jaettu kuudennen luokan oppilail-

le (tytölle ja pojalle), joka on tunnollinen ja ahkera ja osoittaa erityistä lahjakkuutta taiteellisuuteen 

tai musikaalisuuteen tai on lahjakas tekstiili ja/tai teknisessä työssä. 25 euron arvoisen stipendin 

saivat Santeri Kantola ja Anton Mäenpää. 

 

Tulevaisuuden kuusi. Pohjois-Iin koulun kevätjuhlassa istutettiin koulun piha-alueelle kyläyhdis-

tyksen lahjoittama Tulevaisuuden kuusi kuudennen luokan oppilaiden toimesta. 
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Hiivalan uimaranta. Hiivalan rantaa kunnostettiin Pohjolan Voiman toimittamalla hiekkakuormal-

la. 

 

Hiastinhaaran- ja Patakarin lammaslaitumet. Hiastinhaaran lammaslaitumelle on tehty vuoteen 

2020 voimassa oleva maatalous-luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus/ympäristö-

sopimus. Hiastinhaaran lammaslaidunnusta jatkoivat Emilia ja Samuli Hiltusen lampaat. Patakarin 

lammaslaitumella oli Olli Häyrysen lampaat. 

 

Avoimet kylät. Kyläyhdistys järjesti Avoimet Kylät -tapahtuman Pohjois-Iin koululla 10. kesäkuu-

ta. Tapahtumassa pelattiin Kuningaspalloa ja pelattiin kylän mölkkymestaruudesta.  Kyläyhdistys 

piti kanttiinia. 

 

Iloinen Iijoki-pyöräily ja luontopolun avajaiset pidettiin 17. kesäkuuta. Ava-

jaispäivä oli myös yksi Suomi100-luonnonpäivistä nimeltään Rakastu kesäyö-

hön. Iloinen Iijoki-pyöräily saapui juhlistamaan avajaisia Navettarantaan Hias-

tinhaaralle. Kunnanjohtaja Ari Alatossava, kirkkoherra Tapani Ruotsalainen ja 

kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen puhuivat avajaisissa ja leikkasi-

vat avajaisnauhan. Tapahtumassa oli mukana myös Putous-voittaja Aina Inkeri Ankeinen. Avajai-

siin osallistui n. 200 henkeä. Tapahtuman järjestivät Iin kunta/Ii-instituutti liike-laitos yhteistyössä 

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n ja SPR Iin yhdistys ry:n kanssa. Oheisessa kuvassa näkyy Hiastinhaa-

ran lintutornin ja luontopolkualueen virallinen tunnus eli logo, jonka on suunnittelut Elovisual/Anne 

Kleemola. 

 

Vaihdanta- ja kierrätystaloustapahtuma. 26. elokuuta pidetyssä tapahtumassa oli mahdollisuus 

kierrättää, vaihtaa ja myydä valmistamiaan tuotteita sekä tarpeettomaksi jääneitä tavaroita. Tapah-

tuman yhteydessä oli mahdollisuus käydä Kimmo Seurasen luona tutustumassa aurinkosähkön 

omatuotantoon sekä ilmalämpöpumpun käyttöön. Lisäksi oli mahdollista tutustua Hiastinhaaran 

luontopolkualueeseen Kalle Hellströmin opastamana. Tapahtumasta vastasi Oulun Seudun Biota-

lousLeader-hanke, ProAgria Oulu/Maa- ja kotitalousnaiset, Resurssiviisas Ii eli Jätteetön Ii-

toimenpidehanke, Iin Rekoruokapiiri ja Pohjois-Iin kyläyhdistys ry. 

 

Kyläyhdistyksen jumppa. Perinteiset naisten- ja miesten jumppa jatkuivat Työväentalolla. Nais-

tenjumppaa veti Eila Fäldt ja miesten jumppaa Paavo Halonen. Salivuokraan saimme Ii-Instituutilta 

200 € avustuksen. 
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Juhlaliputus Suomen itsenäisyyden kunniaksi. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry ja Pohjois-Iin koulu 

juhlistivat yhdessä itsenäisyyttämme nostamalla koulun pihalla siniristilipun salkoon ja valaisemalla 

sen 5. joulukuuta klo 18 alkaen ja jatkuen yön yli itsenäisyyspäivän iltaan 6. joulukuuta klo 22 asti. 

Lippu valaistiin pimeän ajaksi. 

 

Joulurauhan julistus. Perinteinen joulurauhan julistus pidettiin yhdessä Pohjois-Iin koulun ja Poh-

jois-Iin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa 19. joulukuuta. Kyläyhdistys tarjosi joulurauhan 

julistuksen yhteydessä glögia ja pipareita.  

 

 

 

 

 

    

 

Leena Tiiro, Putous-voittaja Aina Inkeri Ankeinen ja Anu Käyrä 

Iloinen Iijoki-pyöräily  

ja luontopolun avajaiset 17.6.2017 

Kunnanjohtaja Ari Alatossava ja pj. Anita Sievänen 


