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Tuloksellista kylätoimintaa 33-vuoden ajan
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Pohjois-Iin kylätoimikunta on perustettu 7.5.1987 ja rekisteröity 8.5.2003 Pohjois-
Iin kyläyhdistys ry:ksi. 
Vuonna 2008 kylämme valittiin Vuoden Iiläiseksi kyläksi ja Pohjois-
Pohjanmaan Vuoden Kyläksi ja seuraavana vuonna 2009 Valtakunnalliseksi 
Vuoden Kyläksi. 
Pohjois-Iin kyläyhdistykselle luovutettiin Iin kotiseutujuhlassa 6.7.2014 Iin 
ympäristöyhdistyksen Vuoden 2013 Ympäristöteko - kunniakirja kylän 
asuinympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamisesta sekä 
kulttuurimaiseman hoidosta. Vuoden Maisemateko 2015 kunniakirja, jonka 
yhdistyksellemme myönsi 21.11.2015 edustajainkokouksessaan Oulun Maa- ja 
kotitalousnaiset. 7.5.2017 kyläyhdistyksemme täytti 30-vuotta ja samana 
päivänä juhlittiin myös Pohjois-Iin koulun 120-vuotisjuhlia. Juhla kuului 
virallisesti Suomi 100-juhlahankkeisiin ja julkaisimme juhlassa myös Pertti 
Huovisen kirjoittaman Meijän Pohojos-Ii-kylähistorian.
HINKU-kylä Pohjois-Ii kannustaa myös kyläläisiä omassa arjessaan 
ympäristöystävällisiin tekoihin ja toteuttaa ”Kohti vähähiilistä Pohjois-Iitä”-
vähähiilisyyssuunnitelmaa.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä ja kylän 
elinkelpoisuutta, tehdä kylää tunnetuksi ja uusien asukkaiden hankkiminen ja 
nykyisten asukkaiden viihtyisyyden lisääminen. Lisäksi toimimme kylän 
edusnvalvojana niin paikallistasoilla kuin koko maakunnassa.
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n jäsen. PPKylät ry on 
Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) jäsen, joka puolestaan on maakunnan kylien 
yhteinen edunvalvoja. Lisäksi olemme myös Oulun SeudunLeader ry:n jäsen. 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on puoluepoliittisesti ja uskonnolliselta 
vakaumukseltaan sitoutumaton.

YHDISTYKSEN/HALLITUKSEN TOIMINTA
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa 
myös useammin. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: 
kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen 
määräämänä aikana.

TALOUS
Yhdistyksen taloutta hoidetaan huolellisesti ja vahvistetaan taloutta 
yhteistyösopimuksilla ja jäsenmaksukertymää uusien jäsenten ja 
kannatusjäsenten kautta.  Hankkeisiin haetaan rahoitusta eri rahoituslähteistä 
mm. Iin kunnalta, Oulun Seudun Leader ry:ltä, Pohjois-Pohjanmaan ELY:ltä ja 
Valto Pernu säätiöltä



2.
TIEDOTTAMINEN
Kevät- ja syyskokouksista julkaistaan kokouskutsu IiSanomissa. Pohjois-Iin 
Sanomia julkaistaan 2-4 kertaa vuodessa. Sitä jaetaan 430 kpl 
postilaatikkojakeluna ja lisäksi lähetetään postitse ulkopohjoisiiläisille.
Lisäksi hyödynnetään 
www.pohjoisiinkylayhdistys.fi
www.facebook.com/PohjoisIi 
www.ii.fi/tapahtumakalenteri verkkosivuja tiedottamisessa. Kyläyhdistyksen 
ilmoitustaulu Pohjois-Iin koululla on myös käytettävissä yhdistyksen ja kyläläisten 
omia ilmoituksia varten.

KYLÄSUUNNITELMA 2020-2025
Ensimmäinen Pohjois-Iin kyläsuunnitelma tehtiin jo vuonna 2003 ja päivitettiin 
2009. Nykyinen eli kolmas viisivuotinen kyläsunnitelmamme vuosille 2014-2020 
saa jatkoa vuosille 2020-2025 ja kehitysteemoina ovat ympäristö, energia ja 
hyvinvointi.

EDUNVALVONTA PAIKALLISESTI
Jatketaan vuorovaikutusta kylän omien kunnanvaltuutettujen kanssa. Heille 
lähetetään kyläyhdistyksen hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat.
Teemme myös aloitteita ja lausuntoja koskien kylän kehittämistä ja asukkaiden 
elinoloja. Lisäksi puheenjohtaja informoi säännöllisesti Iin kunnanjohtajaa 
yhdistyksemme toiminnasta ja tulevista suunnitelmista. 

MUU TOIMINTA  
 Liiku maanantaina Pohjois-Iissä hanke:

1-3  ja 4-6 luokkalaisten liikuntakerhot, naisten ja miesten jumpat jatkuvat 
edelleen maanantaisin klo 16.00-19.30 keväällä ja syksyllä 2020 Akolan 
uudessa liikuntasalirakennuksessa ja Tanjan salissa Pohjois-Iin koululla. 

 Akolan polkusilta valmistuu
 Aurinkolatu Iijokisuulta Hiastinhaaran laavulle ja takaisin jäätilanteen niin 

salliessa.
 Lauantaina 9.5.2020 klo 5–13 BirdLife Suomen lintutornitapahtuma - 

Tornien taisto Patakarin lintutornilla. Pohjois-Iin kyläyhdistyksen 5 henkinen 
joukkue osallistuu Taistoon.

 Stipendit 2 x 25 € saajina 6.luokan tyttö ja poika.
 Toteutetaan yhteinen kevät/kesäretki.
 Lauantaina13.6.2020 Avoimet Kylät-tapahtuma koko Suomessa ja Pohjois-

Iissä - Melonta- ja suppailutapahtuma Hiastinhaaralla
 Hiastinhaaran lintutorni- ja luontopolkualueen hoitoa jatketaan Iin kunnan 

kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
 Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumet– yhteistö jatkuu edelleen 

lampurimme Olli Häyrysen kanssa. 
 Hyötykasvipuutarha Pohjois-Iin koululla, hyötykasvipuutarhuri/tarhurit
 ”Haaveesta todeksi Pohjois-Iissä” - projekti, jossa toteutetaan vuosittain yksi

unelma hallitukselle tulleiden esitysten mukaisesti.



3.
 Jatketaan yhteistyötä maakunnallisen kyläyhdistyksen Pohjois-Pohjanmaan 

Kylät ry:n kanssa
 Maaseutuparlamentti kutsuu kaikki kylät mukaan kyläilemään Kurikkaan 

1.-3.10.2020
 Osallistutaan Iin kylien neuvottelukunnan toimintaan.
 Joulurauhan julistus Pohjois-Iihin yhteistyössä Pohjois-Iin koulun kanssa

Maaseumitä muutatuparlamentti kutsuu koko Suomen kyläilemään 
Kurikkaan 1.-3.10.2020.

MPon paikka valtakunnalli maaseutukehittämisen ja -politimentti 2020 
järjestetään 1.– 3.10.2020 Kurikassa. Maaseutuparlamentti 2020 
järjestetään 1.– 3.10.2020 Kurikassa. aa
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