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hiilisyyssuunnitelrna. Seu-

raal.a isompi hanke tulee
clemaan Akolan-Junnilan
alueen maisemanhoitotyöt
Hiastinhaaran Iijoen yläpuo-
1:^^'lI^ ^-,,,,1^1!-lrbClrd Vd UUUEIIa.

Kun Pohjois-Ii valittiin
viiorrnä 2C09 valtakurrnal-
liseksi vuoden kylaksi, Sie-
,;änen sanoi, että tästä se

työ vasta aikaa.
* iroin sanoa, ettå ennen

sitä ja sen jälkeen olemme
määråtietoisesti eciistäneet
niin Pohjois-Iin kuin koko
lin kunnan asumisviihty-
vyyttä, houkutteievuutta ja

1isänneet vetovoimaa niin
kylaarnme kuin koko kun-
taakin kohtaan.

Pertti lluouinen
vuoden
päkkikankaalain€n

Pohjois-iin kylayhdistys ni-
inesi juiriassa Pertti Huovi-
sen vuoCen 2017 päkkikan-
ka ala: s.-ksi llir,:it 1'. r :1:r ;i,-

tiin nyr ensimmä:stä ket'iaa.

- \imitrrs antaa me!lie tu-

leyaisuudessa mahdollisuu-
den nimetä rraikkapa vuoden

veijolalaisen tai vuoden hii-
r.,aialaisen, Sie',,ånen tctesi.

Huovisen kirjoittama Mei-
jän Pohojos-li -kyl ähistori ik-

ki ilmestyy kesäkuussa.

- On siis kylåmr:re ja kp
läyhdistyksen onni, et-
tä oiet täältä meiitä ja et-
tä olet kiinnostunut pai-
kaiiisuud,esta, paikali!sesta
kulttuurista, sen ediståmi-
sestä ja sen taiientamises-
ta. Ja tälle pohjalie raken-
tui myös påätös Pohjois-lin
kylähistoriikin ki rjoittami-
sesta viisi vuotta sitten, Sie-

vänen kiitteli.
Juhiassa jaettiin Suomen

kylåtoirninta ry:n ansio-
merkkejä" Aune Olkonic-
mi sai hopeisen ansiomer-
kin. teena Tiiro, Mark-
ku Veiiola- Juhani Miet-
tusen ja Tuula Tiiro sai-
vat pronssisen ansiorner-kin"

Riitta Räinä seka Pohlois-
Pr-:ri:; anmaan lintutieteeil : -

nen yhriisty.s ry :; : :":--:
\':11:t--c.

hden alla. Esityksestä on

aktiivisen §lan edellytys.
Alatossava pitää tulevaisuu-
den kanna-lta tärkeänä että
eri puolilla kuntaa asuvatih-
rniset ovat aktiivisia oman
kohtiseutunsa kehittajia ja

edlstalla.

elinvcirnaisia, on kuntakin

Sekä maakun;ran e::a '.'a--
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emmin palki:ru Poh;o:s-.i c.--

vireä ja aktiivinen.
30-vuotisjuhliaan viettä-

r:reen kyiäyhdistyksen pu-
heenjohtaja Ånita Sievä-
nen totesikin, ettå nytkin
kylaila on vireillä lukuisia
eri hankkeita. Tuoreimpiin
niistä kuuluu Oulun am-
mattikorkeakoulun agro-
logiopiskelijoiden tekemä
Pohjois-Iin FiiNKU eli våhä-
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Pian ilmestyvän Pohjois-lin kylåhistorian kirioittanut
Perttl Huovinen nirnettiin uucden påkkikankaalaiseksi"

Tunnustukseen kuuluuan viirin ja kunniakirjan ojensi ky-

läyhdistyksen puheenjohtaia Anita 5ievänen.
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