
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen vuosikertomus 2021

  
Yhdistyksen historiaa  1(8)

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 jatkui myös vielä vuonna 2021

Alkuvuodesta  2020  ympäri  maailman  levisi  covid19-pandemia,  korona,  joka  eristi  ihmiset

toisistaan ja peruutti tapahtumat. Korona jatkui edelleen myös vuonna 2021 ja vaikutti osaltaan

kyläyhdistyksemme toimintaan. Hallitus pyrki kokoustamaan säännöllisesti rajoitukset huomioiden

ja  turvaväleistä  huolehtien.  Myös  viralliset  yhdistyksen  sääntömääräiset  kokoukset  pidettiin

rajoitukset huomioiden lähikokouksina.

Etäkokoukset  salliva  poikkeamislaki  jatkui  kesäkuun  2021  loppuun,  joka  antoi  yhdistyksille

mahdollisuuden sallia etäosallistuminen ja asiamiehen käytön kevät- ja syyskokouksissaan, vaikka 
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sitä ei ole manittu yhdistyksen säännöissä.

Yhdistyksen/Hallituksen kokoukset

Vuonna 2021 hallitus kokoontui kaikkiaan 10 kertaa. Vuonna 2021 Pohjois-Iin kyläyhdistyksen

hallituksen muodostivat:  Anita  Sievänen,  puheenjohtaja;  Jukka Sassi,  varapuheenjohtaja;  Leena

Tiiro, sihteeri -rahastonhoitaja sekä jäsenet Aune Olkoniemi, Markku Veijola, Auvo Anisimaa ja

Anu Käyrä. Hallituksen kokoukset pidettiin Pohjois-Iin koululla.

Kevätkokous pidettiin 25.5.2021 ja syyskokous 23.11.2021 Pohjois-Iin koululla. 

Edunvalvonta

Puheenjohtaja  informoi  vuoden  aikana  säännöllisesti  Iin  kunnanjohtajaa  yhdistyksemme

toiminnasta  ja  tulevista  suunnitelmista.  Kunnanvaltuustossa  vaikuttaa  kolme  pohjoisiiläistä

valtuutettua: Petri Tervonen, Leena Tiiro ja Oili Kaleva. Petri Tervonen 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 neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Puheenjohtaja toimii myös Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n varapuheenjohtajana ja kuuluu Suomen

Kylät ry:n kyläjaokseen.

Tiedottaminen

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.  Lisäksi  jaoimme  postilaatikkojakeluna  5  kylätiedotetta  toimintavuotemme

aikana.

Pohjois-Iin kyläsuunnitelma 2021-2025 

Kyläsuunnitelmaa painettiin yhteensä 600 kpl ja jaettiin kyläläisille postilaatikkoihin viikolla 5.

Myös Ii-Instituutti lautakunnan jäsenille kyläsuunnitelma toimitettiin sähköisesti.

Kylätupa

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

varhaiskasvatuksen tiloiksi. Rakennuksen kunto osoittautui kuitenkin arvioitua heikommaksi ja 
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remontti on edelleen kesken. Rakennuksen kohtaloa ei edelleenkään ole ratkaistu.

Talous

Yhdistyksemme suurimmat tulonlähteet vuositasolla ovat jäsenmaksut, talkoot, tilatut kahvitukset

ja kohdeavustukset ja yhteistyösopimukset. Tuloilla saamme katetuksi yhdistyksen kiinteät kulut

eli ne pakolliset menot, joilla toimintaamme pyöritämme. Vuonna 2021 jäsenmaksu oli 12€/talous,

kannatusmaksu  25€/talous  ja  100€/yritys.  Vuonna  2021  jäsenmaksun  maksoi  65 kotitaloutta.

Yhdistyksen tilinpäätös oli 4828,20 euroa alijäämäinen. 

Yhdistys siivosi kesälomakauden Vihkosaaren uimarannan lauantai- ja sunnuntaiaamuisin. Myös

vuonna 2021 useita kahvitustilaisuuksia peruuntui koronatilanteen vuoksi.

Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumet ja uusi Junnilan lammaslaidun

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 2021 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.

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.  Myönnettylle

investointituelle 4894,40 € saatiin Iin kunnalta 2014 koroton väliaikaisrahoitus, joka maksettiin

pois jo saman vuoden aikana.

Hiastinhaaran (4,92 ha) lisäksi otettiin Patakarin alue (1,7 ha)  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  
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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. 

Maatalousluonnon  monimuotoisuuden  ja  maisemanhoidosta  olemme  saaneet  niin  Hiastinhaaran  kuin

Patakarin lammaslaitumista Ympäristökorvausta ajalla 2015-2021 yht. 19 562,00€.

Yhdistyksemme jatkaa edelleen kyläsuunnitelmamme 2021-2025 mukaisesti kylämme ympäristön hoitoa ja

siksi  teimmekin  yhteisen  päätöksen  Junnilan  uuden  lammaslaidunalueen  (4.8  ha)  perustamisesta

Hiastinhaaran yläosalle.  Uoman yläosan pohjoispuolella on Junnilan tilan kohdalla vanha tulvasaari, joka

oli vuoden 1950 ilmakuvassa vielä kokonaan peltoa/niittyä. Vielä vuoden 1981 peruskartalla noin puolet

alueesta oli viljelyksessä. Käytön loputtua lehtivesakko ja lehtipuusto on vallannut alaa. Noin 5 hehtaarin

alueesta avointa on tällä hetkellä noin 0,5 hehtaaria. 

Olemme hakeneet Uudenmaan Elyltä Järjestö-Helmi-erityisavustusta 5135,00€ laidunalueen aitaamiseen ja

pystytys olisi tarkoitus tehdä kevään/kesän aikana 2022 talkoilla.

Hoidon avulla kunnostetaan luonnonniittyjä ja -laitumia, jotka ovat uhanalaisia luontotyyppejä. Raivaus ja 

laidunnus luovat kasvutilaa perinnebiotoppien lajistolle. Kunnostamisen jälkeen kohdetta hoidetaan 

vuosittaisella lammaslaidunnuksella. Tarvittaessa tehdään täydennysraivausta ja vesakon poistoa. Hoidosta 

solmitaan maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon ympäristösopimus, kun kunnostus on 

saatu tehtyä, joko 2023 tai 2024.  

Ollinkorven tuulivoimahanke

Ilmatar  Ii  Oy  suunnitteli  enimmillään  noin  63  tuulivoimalan  suuruisen  tuulivoimahankkeen

rakentamista Iin keskustaajamasta 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). 
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Kyläyhdistys on antanut oman kannanottonsa asiaa. 

Ollinkorven tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin 63 voimalan, 15

voimalan  ja  42  voimalan  hankekokonaisuuksia.  Valmisteluaineistosta  saadussa  palautteessa

korostui  tarve  suppeammalle  hankevaihtoehdolle,  joka  tukeutuisi  riittävästi  maakuntakaavan

tuulivoimaratkaisuun. Sen jälkeen laadittiin uusi, 10 voimalan hankesuunnitelma. 

Yleiskaavan  ehdotusaineisto  oli  julkisesti  nähtävillä  loka-marraskuussa  2021.  Siitä  saatiin  12

lausuntoa  eri  tahoilta  sekä  25  muistutusta  yksityishenkilöiltä.  Pohjois-Iin  kyläyhdistyksen

lausunnossa esitetään, että Ollinkorven hankkeen osalta tulisi odottaa Pohjois-Pohjanmaan

liitolla  käynnissä  olevan  TUULI-hankkeen  tuloksia  sekä  vireillä  olevan  maakuntakaavan

uudistuksen etenemistä. 

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

Olemme  huolissamme  siitä,  että  meiltä  pohjoisiiläisiltä  katoaa  perinteikkäät  lähialueemme

marjastus-, sienestys- ja metsästysmaat ja siksi yhdistyksemme mielestä Ollinkorven alueelle ei

pidä rakentaa yhtään tuulimyllyä ja kannatamme vain vaistoehtoa VE0.

Valtakunnan Virallinen XVI Kylähullu Anita Sievänen

”Meillä on ilo ja kunnia saada 16. Valtakunnan Virallinen Kylähullu Anita Sievänen tähän 
ainutlaatuiseen valio yksilöiden joukkoon. Uusi 16. Kylähullu täyttää kaikki kriteerit ja nyt häntä 
odottaa mielenkiitoinen elämänvaihe ja työsarka toimialueena on koko Suomi. Kylähulluksi 
valinnan kriteerinä on ennakkoluulottomuus, vahva tahtotila ja itsensä peliin laittaminen, minkä 
avulla on saanut merkittävää ja konkreettista jälkeä. Valintaperusteisiin vaikuttaa myös luova, 
tuloksellinen ja kaukokatseinen kotiseutu- ja kylätoimintatyö. Kylähullu on oman kylänsä, 
kuntansa, maakuntansa ja koko maaseudun pr-henkilö”. Valintaraati vakuuttui Anita Sieväsen 
soveltuvan erittäin hyvin Kylähullun virkaan, hänen toimintansa täyttää kaikki valinnan kriteerit 
ja on ansainnut elinikäisen Valtakunnan Virallisen Kylähullun arvonimen.

”Hakemuksesta paistoi kirkkaana ehdotetun henkilön monipuolisuus. Hän on toiminut monella eri 
tasolla tehtävässään puolustaa maaseutua, häneltä löytyy yhteiskunnallista näkemystä, vahvaa 
hallinnollista osaamista, organisointikykyä ja näyttöä käytännön toiminnasta ja yhteistyöverkostoa
ympäri Suomenmaata. Häneen kiteytyy sanat organisaattori ja vaikuttajatyyppi”. Anitan CV on 
vaikuttavaa luettavaa niin työelämän, luottamustehtävien kuin vapaaehtoistyön osalta. Anitalla on 
erinomaiset lähtökohdat lähteä kehittämään Kylähullujen toimintaa 2020-luvulle.

Vuoden 2020 Kuvajournalistipalkinto Antti Leinoselle

Pohjoisiiläinen valokuvaaja Antti J. Leinonen palkittiin Vuoden 2020 Kuvajournalistina 1.4.2021.

Suomen  vanhin  ja  ainoa  kuvajournalismin  ja  dokumentaarisen  kuvan  kilpailu  kokoaa  yhteen

vuoden  parhaimmat  kuvat:  tärkeimmät  ja  merkityksellisimmät  uutistapahtumat  sekä

dokumentaarisen kerronnan kirkkaimmat helmet. 
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Lisäksi  kilpailun  sato  esittelee  suomalaisen  kuvajournalistien  ja  dokumentaristien  kuvan  koko

kirjoa.  Aiemmin  Vuoden  Lehtikuvat  -nimellä  tunnetun  kilpailun  järjestää  nykyisin  Suomen

Kuvajournalistit ry.

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 Oona Paananen ja Touko Hanhisalo.

Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialueen kunnossapitosopimus 

Iin  kunta/tekniset  palvelut  ja  Pohjois-Iin  kyläyhdistys  ry ovat  tehneet  jatkosopimuksen  alueen

hoidosta ajalle 1.1.2022-31.12.2025, josta yhdistyksellemme maksetaan vuosittainen korvaus.

Akolan polkusilta 

valmistui  Hiastinhaaran  yläosan  suulle  24.9.2021.  Kiitämme  Valto  Pernu  säätiötä,  Pohjois-Iin

jakokuntaa  ja  PVO-Vesivoima  Oy:tä  rahalahjoituksista  ja  tietysti  meidän  kylämme  osaavia  ja

ahkeria talkoomiehiä.

 

Koulun hyötykasvipuutarha 

Vuoden  koronatauon  jälkeen  perustimme  taas  hyötykasvimaan  5-luokkalaisten  kanssa  koulun

pihamaalle. Kyläyhdistys hankki tarveaineet ja siemenet ja oppilaat kastelivat istutuksia kesäloman

ajan ja saivat työstään rahaa luokkaretkitililleen. Sato korjattiin syksyllä ja valmistettiin maistuva

kasvisateria niin oppilaille kuin opettajillekin.

Meijän Iin Avvoimet kylät päivänä 12.6. klo 06.00 alkaen julkistettiin 11 iiläisen kylän 

(Ojakylä, Alaranta, Pohjois-Ii, Olhava, Myllykangas, Pohjoisranta, Jokikylä, Luola-aapa, Oijärvi, 

Jakkukylä ja Yliranta) yhteinen Youtube-video, joka löytyy jokaisen kylän omilta netti- tai fb-

sivuilta. Kylät löytyivät myös valtakunnalliselta avoimetkylat.fi-sivulta.
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IlmastoAreena 20. - 21.8.2021

Kyläyhdistyksemme osallistui ja julkisti Pohjois-Iin ympäristöystävällisen viikkokellon ja 
pidimme arpajaiset toimintamme tueksi ja palkintoina pohjoisiiläisten omatekemiä tuotteita.

Tornien taisto 8.5. peruttiin myöskin vuonna 2021 koronatilanteen vuoksi koko maassa. 

Järjestöyhteistyö  Meijän  Iin  hyvinvointi/Oulunkaaren  kuntayhtymä  ja  Iin  kunta/Ii-

instituutti hyvinvointi

Järjestimme 11.9. klo 14-16 Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialueella luontoiltapäivän ja

virkistyspäivän Yli-Olhavan perheyksiköiden (3)  perhehoitajille  ja  heidän asukkailleen.  Lisäksi

Anita järjesti Kylähullun retkipäivän Histinhaaralle 19.10. klo 12-14 IiPajan henkilökunnalle ja

iiläisille työttömille työnhakijoille.

Pohjois-Iin kyläilta 17.8.2021 klo 17-19 Pohjois-Iin koululla

Illan aiheena oli perinnebiotoopit ja niiden hoito osana kulttuurimaisemaa. Lisäksi saatiin tietoa

vieraslajien  torjunnasta  ja  keskusteltiin  Junnilan  uudesta  lammaslaidunkohteesta.  Tilaisuuden

järjesti kyläyhdistyksen kanssa yhteistyössä ProAgria Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Pohjoisen

maisemahelmet-hanke.

Keskipohjalaiset Kylät ry:n syysretki Iihin ja Pohjois-Iihin

Saimme  lauantaina  16.10.2021  bussilastillisen  keskipohjalaisia  kylätoimijoita  vieraaksemme

Pohjois-Iin  koululle.  Kerroimme  vieraille  kylätoiminnastamme,  tarjosimme  pohjoisiiläistä

lohisoppaa,  vierailimme  Akolan  kartanossa  ja  lopuksi  keskipohjalaiset  saivat  tietoa  Iistä,  sen

historiasta  ja  kulttuurista  kiertoajelulla  matkailuopas  Pertti  Huovisen  hauskan ja  asiantuntevan

kerronnan kera. Päivän aikana myös Iin kunnan hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä kertoi Iin

kunnan hyvinvointityöstä ja kylien neuvottelukunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Hiastinhaaran lintuvesialueen Helmi-työt

Pohjois-Pohjanmaan  Ely-keskus  aloittaa  kevättalvella  2022  Hiastinlahden  Natura-alueella

raivaamaan muutaman ulomman suistosaaren paljaaksi pensaista ja puista, jotta linnut saavat lisää

avointa pesimähabitaattia. Tämän seurauksena myös maisema Patakarin tornilta avartuu avoveden

suuntaa. Kyläyhdistyksemme on ollut jo useamman vuoden ajan ollut huolestunut lintuvesialueen

tilasta ja umpeenkasvusta ja nyt tuleva raivaus on kaivattu ja tärkeä parannus yleistilanteeseen.
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Metsäkeskuksen Puuta seinästä siltaan -hankkeen virtuaalinen maisemakävely  20.10.2021

klo 18-20

Metsäkeskuksen Puuta seinästä siltaan -hanke etsi Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta hyviä ideoita

ja esimerkkejä puurakentamiseen. 

Kohteiksi  etsittiin  kaikenkokoisia  ja  kaikenlaisiin  tarkoituksiin  rakennettuja  rakenteita  seinistä

siltoihin. 

Kohteet  esiteltiin  kansainvälisenä  maisemapäivänä  20.10.2021  klo  18-20  järjestettävällä

Virtuaalisella  maisemakävelyllä.  Virtuaalikävelyllä  kohteet  ja  ne  aikaansaaneet  toimijat  saivat

ansaitsemansa huomion kuvien, videoiden ja tarinoiden muodossa. Jokaiselle kohteelle varattiin

esittelyaikaa 10-15 minuuttia. 

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry valittiin mukaan ja esittelimme luontopolkualueen ja sinne rakennetut

palvelurakenteet ja pitkospuut Lähipuusta, ympäristönhoitoa ja kylämme perinnehirsirakentamista.

Menomaanantaina Pohjois-Iissä liikuttiin

Keväällä oli edelleen rajoituksia ryhmäliikuntojen osalta, mutta syyskuussa aloitettiin taas lasten

liikuntakerhot  kuin  myös  naisten  ja  miesten  jumpat.  Ympäristöystävällisen  viikkokellomme

mukaan innostamme kyläläisiä lähiliikuntaan ja vähäpäästöiseen liikkumiseen kylällä. Kaikkien

toimintojen vetäjät ovat pohjoisiiläisiä, Mimosa Sassi ja Aliisa Kostinen ohjaavat lapsia ja Eila

Fäldt ja Annika Mustonen naisia ja miehiä Paavo Halonen.

Joulurauhan julistus jouduttiin perumaan tänäkin vuonna poikkeusolojen takia.

20.4.2022

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry HALLITUS


