
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen vuosikertomus 2018

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 Seuranen,

Ilmi Veijola, Jukka Tiiro, Arvo Virkkula ja Heikki Hyvärinen. Kylätoimikunnan ensimmäiseksi

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

toimeen"-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 (nyk.Simoska), varapuheenjohtajaksi Raimo Välikangas,

sihteeri/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 yli 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  todellinen  alueensa

kehittäjäorganisaatio,  jossa  tehdään kyläsuunnittelua laajana prosessina ja  kylässä  on hyödynnetty  hyvin

hankerahoitusta, toteutettu useita elinkeinohankkeita, tiedottaminen on aktiivista ja Pohjois-Iissä ei ole omaa

kyläasiamiestä  vaan  kaikki  tehdään  talkoilla".  Vuonna  2017 Pohjois-Iin  kyläyhdistys  juhli  30  olemassa

olovuottaan  ja  koulu  120-vuotista  historiaansa  koko  kylän  ja  koulun  yhteisillä  juhlilla.  Pohjois-Iin

kyläyhdistys  ry:n  tarkoituksena  on  edistää  kylän  asukkaiden  yhteistyötä,  omatoimisuutta  ja  kylän

elinkelpoisuutta  ja  toimia  sen  edunvalvojana.  Yhdistys  on  puoluepoliittisesti  ja  uskonnolliselta

vakaumukseltaan sitoutumaton.

Yhdistyksen/Hallituksen kokoukset

Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa myös useammin.

Hallitus  kokoontui  12  kertaa.  Vuonna  2018  Pohjois-Iin  kyläyhdistyksen  hallituksen  muodostivat:  Anita

Sievänen, puheenjohtaja; Jukka Sassi, varapuheenjohtaja; Leena Tiiro, sihteeri /rahastonhoitaja sekä jäsenet

Aune Olkoniemi, Markku Veijola, Auvo Anisimaa, Mika Mähönen ja Anu Käyrä.

Kevätkokous pidettiin 11.4.2018 Pohjois-Iin koululla.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Mika Koistinen.

Kokouksessa julkistettiin Vuoden 2018 karhunsaarelainen Tanja Kari ja luovutettiin kunniakirja Tanjan
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äidille Kaarina Paasolle. Juha ja Eija Jämsää muistettiin kukkakimpulla heidän saatuaan Walter Ehrströmin

säätiön  kultamitalin  50  vuoden  yhtäjaksoisesta  ensiluokkaisen  maidon  tuottamisesta.  Kyläyhdistys  sai

Valtioneuvostolta  kunniakirjan  Suomi100-vuotta  juhlien  ”Kylät  ja  koulut  eläviä  vain  yhdessä”

järjestämisestä.

Syyskokous pidettiin niin ikään Pohjois-Iin koululla 17.10.2018. 

Edunvalvonta

Puheenjohtaja  informoi  vuoden  aikana  säännöllisesti  Iin  kunnanjohtajaa  yhdistyksemme  toiminnasta  ja

tulevista  suunnitelmista.  Kunnanvaltuustossa  vaikuttaa  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.  Iin

kunta  pyysi  keväällä  rekisteröityjä  kyläyhdistyksiä  nimeämään  Iin  kylien  neuvottelukunta  –työryhmään

edustuksensa. Pohjois-Iin kyläyhdistystä edusti Anita Sievänen ja hänen varajäsenenään toimi Jukka Sassi.

Anita Sievänen toimi työryhmän puheenjohtajana.

Tiedottaminen

Kevät-  ja  syyskokouksista  julkaistiin  kokouskutsut  IiSanomissa  29.3.2018  ja  11.10.2018.  Pohjois-Iin

Sanomat  ilmestyi  neljä  kertaa  vuonna  2018.  Hyödynsimme  www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja  www.ii.fi

verkkosivuja  tiedottamisessa  ja  kyläyhdistyksen  ilmoitustaulu  Pohjois-Iin  koululla  on  ollut  käytettävissä

kyläläisten  myös  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,

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

toimintaamme  pyöritämme.  Vuonna 2018 jäsenmaksu  oli  12  €/talous,  kannatusmaksu  25€/talous  ja  100

€/yritys.  Vuonna 2018 tuloja  kertyi  11  042,41  €  ja  menot  olivat  7  629.45  €  ja  tilinpääksemme  osoitti

ylijäämää 3412,96 €. OULUN SEUDUN LEADERilta haimme ja saimme Yhdistysten pienet investoinnit 2-

teemahankkeesta   rahoitusta  kyläyhdistyksen  liikuntavälineiden hankintaan.  Niiden kokonaiskustannukset

olivat 2315,50 €, josta saimme julkista tukea 1389,30 € ja omarahoitukseksi jäi 926,20 €.

Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumet

Kyläyhdistys  teki  yhteistyössä ProAgria Oulu/  Maa- ja kotitalousnaisten VYYHTI -hankkeen kanssa Iin

Hiastinhaaran  lammaslaitumen  (  4,92  ha  )  hoitosuunnitelman  vuosiksi  2013–2019,  jossa  tavoitteena  on

luonnon  monimuotoisuuden  edistäminen,  luontopolun  varren  maiseman  elävöittäminen  ja  seudullisesti

mielenkiintoisen tutustumiskohteen luominen. 
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Kesällä 2018 alueella laidunsivat lampuri Olli Häyrysen lampaat.

Perämeren  rannikon  laidunniittyjä  ja  rantametsiä  on  laajalti  laidunnettu  vielä  1970-luvulle  asti  ja

Hiastinhaaran  laidunaluetta  laidunsivat  läheisen  Kemiläisen  talon  lehmät  vielä  1960–70-luvuilla.

Kyläyhdistys  teki  maanvuokrasopimukset  maanomistajien  kanssa  ja  pohjoisiiläisen  lampurin  kanssa  ja

alkuraivaus ja  aitaaminen aloitettiin  keväällä  2014 ennen lintujenpesintäaikaa.  Pohjois-Pohjanmaan ELY

-keskus  myönsi  hankkeelle  ei-tuotannollista  investointitukea  4894,40  €,  joka  on  tarkoitettu  arvokkaiden

perinne-biotooppien  alkuraivaukseen  ja  aitaamiseen.  Investointiin  saatiin  Iin  kunnalta  2014  koroton

väliaikaisrahoitus,  joka  on  jo  maksettu  takaisin.  Hiastinhaaralle  on  myös  tehty  viisivuotinen

Ympäristösopimus Pohjois-Pohjanmaan ELYn kanssa, joka päättyy 30.4. 2020.

Kesällä  2018  myös  Patakarin  alueelta  otettiin  2,26  hehtaaria  laidunkäyttöön.  Alueelle  haettiin

”Maatalousluonnon  monimuotoisuuden  ja  maiseman  hoito”-ympäristösopimusta,  joka  tehtiin  viideksi

vuodeksi ja sopimuskausi 1.5.2018 -30.4..2023. Pohjois-Iin jakokunnan kanssa tehtiin maanvuokrasopimus

sopimuskaudelle ja laiduntamissopimus pohjoisiiläisen lampurin Olli Häyrysen kanssa.

Yhdistyksen muuta toimintaa

Risteyksien  kukkaistutukset.  Kallion  Kotipuutarha  istutti  perinteisesti  kukat  laatikoihin  Konintien-,

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

kustannuksiin.

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 oppilaille (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 Hilla Mäenpää ja Ville

Lahdenperä.

Ruukin  puutarhamessut  19.5.  Kyläyhdistys  järjesti  bussikuljetuksen  puutarhamessuille,  mukana  oli  27

innostunutta aikuista ja viisi lasta.

Kotiseutuliiton Vuoden 2018 Kotiseututeos 

Ilkka  Teerijoen  kirjoittama  Hämeenlinna  vallankumouksen  vuosina  1917-1918  palkittiin  Vuoden

kotiseututeoksena 2018.  Pertti Huovisen kirjoittama Meijän Pohojos-Ii kylähistoria sijoittui hienosti viiden

finalistin joukkoon.
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Loma  Sävelet.   Kyläläisten  ja  lomalaisten  toiveesta  perinteinen   yhteislaulutilaisuus  pidettiin

Navettarannassa  14.7.  Laulattajina  olivat  mieslaulajat  Markku  Veijola  ja  Vesa  Hanhisalo,  säestäjinä

hanuristit Maria-Liisa Halonen ja Arvo Viinamäki.

Tornien  taisto. 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

Tornien taisto käytiin 5.5. Joukkueessa nimeltään "Pohjois-Iin kyläyhdistys"  taistelivat tänä vuonna Pauli

Jussila,  Ilkka  Kärkkäinen,  Jukka  Sassi  ja  Mika  Mähönen.  Kokonaislajimääräksi  joukkue  sai  64  ja

harvinaisimmat bongatut linnut olivat harmaasorsa ja ristisorsa.

Tanjan salin avajaiset  22.9.  Hartaasti  odotettu  uusi  liikuntasali  valmistui  syksyllä  ja  vihittiin  käyttöön

asiaankuuluvasti kyläyhdistyksen ja koulun ja Ii-instituutin yhteisellä liikuntatapahtumalla.

Leikkilauantai  27.10.  Ii-instituutti  on  hankkinut  pomppulinnan  ja  muita  leikkivälineitä  yhdistysten

järjestämiä  leikkitapahtumia  varten.  Myös  Pohjois-Iissä  vietettiin  perheille  maksutonta  leikkilauantaita

syksyllä.

Liiku maanantaina Pohjois-Iissä. Kun koulun oma sali saatiin jälleen käyttöön, myös kyläyhdistys laajensi

liikuntatarjontaansa.  1-3-luokkalaisten  liikuntakerhoa  vetivät  Anniina  ja  Jouko  Mustonen  ja   4-6-

luokkalaisten  liikuntakerhoa  Juho  ja  Joonas  Veijola.  Perinteistä  naisten  jumppaa  Eila  Fäldt  ja  miesten

jumppaa Paavo Halonen. Illan päätti naisten ja miesten yhteinen pallopeli-ilta. Kyläkisällin lajikokeiluina

pidettiin  26.11.  lentopalloa,  ohjaajina  Iin  Volleyn  valmentajat  ja  3.12.  sulkapalloa,  ohjaajina  Oulun

Tervasulan valmentajat.

Kyläkortti  -  Hyvinvointityöpajat  9.10.  ja  14.11. Kokoonnuimme  miettimään  mitkä  hyvinvoinnin  osa-

alueet  ovat  meille  tärkeitä  yksilöinä  ja  mitkä  ovat  sellaisia  toimenpiteitä,  joilla  on  myös  aidosti

vaikuttavuutta kyläyhteisössämme täällä Pohjois-Iissä. Hyvinvointityöpajojen tuloksista kootaan kyläkortti,

joka liitetään osaksi kunnan hyvinvointisuunnitelmaa.

Joulurauhan  julistus  18.12. Joulurauha  julistettiin  perinteiseen  tapaan  Pohjois-Iin  koululla  ja  Tanjan

salissa.

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry

Hallitus
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