
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen vuosikertomus 2020

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. Juhlavuonna 
julkistettiin myös Meijän Pohojos-Ii – kylähistoria, jonka kirjoitti alkuperäinen pohjoisiiläinen Pertti 
Huovinen. 

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.

Poikkeuksellinen vuosi 2020

Alkuvuodesta ympäri maailman levisi covid19-pandemia, korona, joka eristi ihmiset toisistaan ja peruutti

tapahtumat.  Myös  kyläyhdistyksen  toiminta  oli  suurimmaksi  osaksi  jäissä.  Hallitus  kokousti  muutaman

kerran  maskeja  käyttäen  ja  turvaväleistä  huolehtien.  Vuosikokoukset  yhdistettiin  ja  pidettiin  kerralla.
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Pandemia  vaikutti  myös  virallisiin yhdistyksiä  koskeviin sääntöihin ja määräyksiin  ja niitä höllennettiin,

jottei kenenkään terveys vaarantuisi. 

Yhdistyksen/Hallituksen kokoukset

Tavallisina vuosina yhdistyksen  hallituksen kokouksia  pidetään kerran kuukaudessa ja  tarvittaessa  myös

useammin. Tänä poikkeuksellisena vuonna hallitus kokoontui kaikkiaan 8 kertaa. Vuonna 2020 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. Kokouksia pidettiin puheenjohtajan kotona, Pohjois-Iin Työväentalolla ja koululla.

Kevät-  ja  syyskokous  pidettiin  korona-rajoitusten  vuoksi  poikkeuksellisesti  samana  päivänä  11.10.2020

Pohjois-Iin koululla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jouko Häyrynen.

Edunvalvonta

Puheenjohtaja  informoi  vuoden  aikana  säännöllisesti  Iin  kunnanjohtajaa  yhdistyksemme  toiminnasta  ja

tulevista suunnitelmista.  Kunnanvaltuustossa  vaikuttaa kolme pohjoisiiläistä  valtuutettua:  Petri  Tervonen,

Leena  Tiiro,  Taina  Häkkilä  ja  Oili  Kaleva.  Petri  Tervonen,  Oili  Kaleva  ja  Leena  Tiiro  ovat  myös

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

Leader ry:hyn. Iin kylien neuvottelukunnassa kyläyhdistystä edustaa Anita Sievänen ja hänen varajäsenenään

toimi Jukka Sassi. Anita Sievänen toimi työryhmän puheenjohtajana.

Tiedottaminen

Kevätkokous on siirrettiin keväältä syksyyn koronatilanteen vuoksi. Eduskunnan hyväksymä väliaikainen

poikkeamislaki oli voimassa ajalla 1.5.-30.9.2020. Ko.lailla voitiin siten siirtää sääntömääräinen

kevätkokous  pidettäväksi  syyskokouksen  yhteydessä  vaikka  lokakuulle.  Kevätkokouksen  siirtämisestä

tiedotettiin jäsenistölle IiSanomien ilmoituksella 28.5.2020.  Ilmoitus kokouksesta julkaistiin IiSanomissa

7.10. Lisäksi alueen asukkaiden postilaatikoihin on jaettiin kutsut viikolla 39.  Tämän lisäksi tiedote lähinnä

siitä,  ettei  tapahtumia  voida järjestää  jaettiin  postilaatikoihin pari  kertaa  vuoden aikana.   Hyödynsimme

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi  ja  www.ii.fi  verkkosivuja  tiedottamisessa  ja kyläyhdistyksen  ilmoitustaulu

Sivu 2 / 6



Pohjois-Iin koululla on ollut käytettävissä kyläläisten myös omia ilmoituksia varten. Kyläyhdistyksen omat

Facebook-sivut www.facebook.com/PohjoisIi olivat ahkerassa käytössä. 

Syyskokouksessa hyväksyttiin kyläsuunnitelma vuosille 2021-2026. Suunnitelma tullaan jakamaan kaikkiin

pohjoisiiläisiin talouksiin ja luovuttamaan uudelle kunnanvaltuustolle syksyllä 2021.

Kylätupa

Syksyllä  2019  kunta  aloitti  kylätuvan  remontin.  Rakennus  oli  tarkoitus  remontoida  avoimen

varhaiskasvatuksen tiloiksi. Rakennuksen kunto osoittautui kuitenkin arvioitua heikommaksi ja remontti on

edelleen  kesken.  Rakennuksen  kohtaloa  ei  edelleenkään  ole  ratkaistu,  selvyys  tilanteeseen  pitäisi  saada

vuoden 2021 aikana.

Talous

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

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

joilla toimintaamme pyöritämme. Vuonna 2020 jäsenmaksu oli 12 €/talous, kannatusmaksu 25€/talous ja 100

€/yritys.  Vuonna  2020  jäsenmaksun  maksoi  52 kotitaloutta.  Yhdistyksen  tilinpäätös  oli  626,90 euroa

alijäämäinen. 

Yhdistys  siivosi  kesälomakauden  Vihkosaaren  uimarannan  lauantai-  ja  sunnuntaiaamuisin.  Useita

kahvitustilaisuuksia peruuntui koronatilanteen vuoksi.

Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumet

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

Hiastinhaaran  lammaslaitumen  hoitosuunnitelman  vuosiksi  2013–2019,  jossa  tavoitteena  oli  luonnon

monimuotoisuuden  edistäminen,  luontopolun  varren  maiseman  elävöittäminen  ja  seudullisesti

mielenkiintoisen  tutustumiskohteen  luominen.  Kesällä  2020  alueella  laidunsivat  edelleen  lampuri  Olli

Häyrysen lampaat. Päättyviä vuokrasopimuksia jatkettiin kauden 2023 loppuun. Rakennerahastokausi päättyi

ja rahastokausien välille tehtiin vuoden mittainen jatko ympäristösopimuksesta Elyn kanssa.
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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 on tehnyt maanvuokrasopimukset maanomistajien kanssa ja pohjoisiiläisen lampurin kanssa  ja

alkuraivaus  ja  aitaaminen  aloitettiin  keväällä  2014  ennen  lintujenpesintäaikaa.  PohjoisPohjanmaan  ELY

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

biotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Lisäksi perinnebiotoopin hoitoon myönnettiin viideksi vuodeksi

12  830,50  €  ympäristötukea  vuosille  2015–2020.  Myönnettylle  investointituelle  4894,40  €  saatiin  Iin

kunnalta 2014 koroton väliaikaisrahoitus, joka maksettiin pois jo saman vuoden aikana.

Hiastinhaaran  lisäksi  otettiin  Patakarin  alue  1,7  hehtaaria   laidunnuskäyttöön  kesällä  2017..  Alueelle

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

viideksi  vuodeksi  ja  sopimuskausi  on  ajalle  1.5.2018  -1.5.2023.  Pohjois-Iin  jakokunnan  kanssa  tehtiin

maanvuokrasopimus sopimuskaudelle ja  laiduntamissopimus pohjoisiiläisen lampurin Olli Häyrysen kanssa.

Kummatkin laitumet ovat siirtyneet myös Luomu- valvontajärjestelmän piiriin vuonna 2019. Myös uudelle

ohjelmakaudelle 2021-2027 kyläyhdistys hakee lammaslaitumille niin Ympäristösitoumusta  ja

-sopimusta kuin myös Luomusitoumusta. 

 Ollinkorven tuulivoimala -suunnitelma

Ilmatar Ii Oy suunnittelee enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista

Iin  keskustataajamasta  4-20  kilometriä  koilliseen  rajautuen  Oulun  kaupungin  rajaan  Yli-Iissä.

Suunnittelualueen  pinta-ala  on  noin  144 km2.  Voimaloiden  kokonaiskorkeus  on  enintään  300 metriä  ja

yksikköteho  5-9  MW.  Iin  kunnanhallitus  on  päättänyt  kokouksessa  25.2.2019  §  62  käynnistää

oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan

vireille.

Tuulivoimapuiston  toteuttaminen  edellyttää  YVA-lain  mukaista  ympäristövaikutusten  arviointia  ja

osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan

uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä, millä pyritään helpottamaan hankkeeseen

osallistumista  ja  vuorovaikutusta.  Menettelyssä  laaditaan  sekä  osayleiskaava  että  hankkeen

ympäristövaikutusten  arviointi  (YVA).  Kyläyhdistys  on  antanut  oman  kannanottonsa  asiaa.  Yhdistyksen
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mielestä  alueelle  ei  pitäisi  rakentaa  yhtään  tuulimyllyä.  Yhdistys  on  ollut  mukana  järjestämässä

tiedotustilaisuuksia.

Kyläyhdistys  seuraa  hankkeen  etenemistä,  ottaa  kantaa  ja  antaa  tarvittaessa  lausuntoja.  Olemme

huolissamme siitä, että meiltä pohjoisiiläisiltä katoaa perinteikkäät lähialueemme marjastus-, sienestys-  ja

metsästysmaat. Kävimme asiasta keskustelua vuoden aikana sekä Ilmattaren kanssa että kunnanjohtaja Ari

Alatossavan ja kaavoittaja Heini Ervastin 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 Emma Kurkela ja Patrik

Mäenpää.

Koulun  hyötykasvipuutarhaa  ei  koronan  vuoksi  keväällä  laitettu  kasvamaan.  Myös  punaherukkoiden,

mustaherukoiden ja karviasmarjapensaitten istutus 6-luokkalaisten kanssa  hyötykasvimaalle siirtyi vuodelle

2021.

Avoimet Kylät 13.6. järjestettiin verkossa.  Kyläyhdistys osallistui päivään julkaisemalla ”Meijän Pohojos-Ii

tänään” videon  Avoimet kylät-sivulla, sekä kyläyhdistyksen netti- ja facebook-sivuilla.

Videon  toteutti  pohjoisiiläinen  Antti  Leinonen  (Leinonen  Productions),  johon  yhdistys  sai  kunnalta

kulttuuriavustusta. 

Tornien taisto peruttiin koronatilanteen vuoksi koko maassa.
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Liiku  maanantaina Pohjois-Iissä. Kyläyhdistyksen  jumpat  ja  liikuntakerhot  ehtivät  pyöriä  alkuvuoden,

kunnes ne maaliskuussa jouduttiin keskeyttämään ja hetken aikaa alkusyksystä,  kunnes koronarajoitusten

vuoksi ne jouduttiin jälleen keskeyttämään. 

Joulurauhan julistus jouduttiin myös perumaan poikkeusolojen takia.

.
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