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Kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 

Teemana ympäristö ja energia 

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 seu-

raavana 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. 7.5.2012 

kyläyhdistys täytti 25-vuotta. 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuut-

ta ja toimia sen edunvalvojana paikallistasolla. 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 jäsenmaksu-

kertymää uusien jäsenten ja kannatusjäsenten kautta.  Hankkeisiin haetaan rahoitusta eri rahoituslähteistä 

mm. Iin lähineuvostolta, Oulun Seudun Leader ry:ltä ja Pohjois-Pohjanmaan ELY:ltä. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Kevät- ja syyskokouksista julkaistaan kokouskutsu Rantapohjassa. Pohjois-Iin Sanomia julkaistaan 2-4 

kertaa vuodessa. Sitä jaetaan 430 kpl postilaatikkojakeluna ja lisäksi lähetetään postitse muualla asuville. 

Lisäksi hyödynnetään www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja  www.facebook.com/PohjoisIi ja www.ii.fi verk-

kosivuja tiedottamisessa. Kyläyhdistyksen ilmoitustaulu Pohjois-Iin koululla on myös käytettävissä yhdis-

tyksen ja kyläläisten omia ilmoituksia varten. 

 

EDUNVALVONTA PAIKALLISESTI 

Jatketaan vuorovaikutusta kylän omien kunnanvaltuutettujen kanssa. Heille lähetetään kyläyhdistyksen 
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hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Teemme myös aloitteita ja lausuntoja koskien kylän kehittämistä ja 

asukkaiden elinoloja. Lisäksi puheenjohtaja informoi säännöllisesti Iin kunnanjohtajaa yhdistyksemme toi-

minnasta ja tulevista suunnitelmista. 

             

MUU TOIMINTA    

* HINKU-kylä- kannustamme kyläläisiä tekemään ympäristöystävällisiä valintoja ja teemme HINKU-                                    

suunnitelman tavoitteena olla Suomen ensimmäinen hiilineutraali kylä 

* Hiastinhaaran luontopolun kunnostushanke-suunnittelulupa Iin kunnalta, rahoitus haetaan Oulun Seudun           

Leader ry:ltä 

* Hiastinhaaran lammaslaidun-perinnebiotoopin hoito vuosina 2015-2020 

* Maisemanhoitosuunnitelman toteuttaminen Hiastinhaara-Akola-Junnila-alueella 

* Kyläkävely Konin alueella 

* Pohjois-Iin kyläkirjan tekoa jatketaan (aloitettu 1.1.2013, valmis 7.5.2017)   

* Kesän sävelet - yhteislaulu ja - soittotilaisuus Navettarannassa 

* Naisten ja miesten jumpat jatkuvat 

* Kuntolatu Kantolanlahdelta Iijokisuulle (jäätilanteen salliessa) 

* Stipendit 2 x 25 € saajana 6. luokan tyttö ja poika 

* Pohjois-Iin kyläesite 

* Turvallisuuskävelyt yhteistyössä viranomaisten kanssa > Kylän turvallisuussuunnitelma 

* Joulurauhan julistus Pohjois-Iihin yhteistyössä Pohjois-Iin koulun ja Pohjois-Iin koulun vanhempain-       

yhdistyksen kanssa 

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yh-

distyksen monet kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuok-

ran, palkkiot, toimistotarvikkeet, lehti-ilmoitukset, talkoot jne.  

Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun 

suuruuden.  

VUONNA 2015 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS  

Oulun Osuuspankki Iin konttori  FI26 5350 0240 0104 67  

 

Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys 

Kiitos tuestanne! 

 



 

4 

       Menot             Tulot     

  

Kukkaistutukset     170.00 €   Jäsenmaksut    1200.00 € 

Stipendit  2x25 €     50.00 €   (100 Talous X 12 €) 

Salivuokra     300.00 €   Kannatusmaksut      200.00 € 

Kulukorvaus pj ja siht.  200.00 €   Hiastinhaaran laitumen    

Toimistotarvikkeet   200.00 €   hoitosopimus          1 200.00 € 

Nettisivut     300.00 €   Toiminnan muut tuotot        2 000.00 € 

Talkoot/Virkistys            1 500.00 €   (mm. kahvitukset, myynti– ja mainostulot) 

Lehti-ilmoitukset   200.00 € 

Painatuskulut              1 600.00 €  

(kyläesite, turvakortti) 

Jäsenmaksut:             

Pohjois-Pohjanman Kylät Ry  50.00 € 

Oulun Seudun Leader Ry          30.00 €           

             

Menot yhteensä              4 600.00 €           Tulot yhteensä       4 600.00 € 

 

Hiastinhaaran luontopolun kunnostushanke - Haetaan rahoitus Oulun Seudun Leader Ry:ltä 

Kyläyhdistyksen tulo– ja menoarvio 2015 

Iin kunnan matkailuohjelma 2008-2020 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 21.12.2009 § 170. Ohjelman val-

mistumisen jälkeen kaivattiin konkreettisia toimenpiteitä. Vuonna 2011 haettiin Pohjois-Pohjanmaan liitol-

ta maakunnan kehittämisrahasta 70 000 euron budjetille 50 %:n rahoitus ohjelmaa täydentävän toteutus-

suunnitelman tekemiseksi. Rahoituksen hakijana ja hankkeen toteuttajana oli Iilaakso Oy ja hanke toteutet-

tiin 1.6.2011- 30.9.2012. 

  

Matkailuohjelma 2020 sisältää useita kohteita, joita pidetään matkailukohteina ja kehittämisenarvoisina ja 

Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin kunnostus- ja rakentamishanke 
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yksi mainituista on Iijokisuun alue ja Hiastinlahti, joka on valtakunnallisesti tunnettu ja arvokas lin-

tuvesikohde. Koko alue sopii luonto/merimatkailuun ja tarjoaa ympärivuotiset virkityskäyttömahdollisuu-

det.  Toteuttamissuunnitelmassa todetaankin, että Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin kun-

nostaminen ja kehittäminen ovat lyhyellä aikavälillä tärkein hanke alueella ja erityisen aktiivinen 

kohteen kunnostamisasiassa on ollut Pohjois-Iin kyläyhdistys ry. 

 

Pohjois-Iin kyläyhdistys esittää Iin kunnanhallitukselle, että kunta käynnistää suunnittelun ja hakee 

Oulun Seudun Leader ry:ltä rahoituksen Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin yleishyödylliseen inves-

tointihankkeeseen. Suunnittelu ja laskenta voidaan toteuttaa ennen hankkeen vireilletuloa hankerahoittajal-

le ja siirtää ne hankkeen hyväksymisen jälkeen omalle kustannuspaikalle. Mikäli suunnittelukustannukset 

ovat alle 2500 euroa ( alv 0 %), suunnittelua ei tarvitse kilpailuttaa. 

 

Kunnostamishankkeella työllistettäisiin pohjoisiiläisiä yrittäjiä ja rakennusalan ammattilaisia ja mahdolli-

sesti kesätöihin rakennusalan opiskelijoita oppipojiksi ja suunnittelu ja laskenta pyydettäisiin pohjoisiiläi-

seltä yrittäjältä Insiran Pauli Häyryseltä, jonka yritys on toiminut kylällämme jo vuodesta 2006. 

 

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry on lupautunut hankkeen asiantuntijaksi ja yhteistyökump-

paniksi yhdessä Pohjois-Iin kyläyhdistyksen kanssa. Lintutornin uusi paikka on Patakarin nokalla ja tarvit-

tavat luvat haetaan Pohjois-Iin jakokunnalta (maanomistaja) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukselta 

(Natura 2000-alue) ja rakennuslupa Iin kunnalta. 

 

Luontopolun ja lintutornin kunnostamisen jälkeen Iin kunnan ja Pohjois-Iin kyläyhdistyksen välille teh-

dään hoitosopimus. Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin kunnostamisesta on tehty hankesuunnitelma 

vuonna 2013, joka päivitetään mm. aikataulun, tekstin ja  kustannusten osalta rahoitushakemuksen liit-

teeksi. 

Päätöksen jälkeen hankkeen suunnittelu ja kustannus-

laskenta aloitetaan välittömästi yhteistyössä Pohjois-

Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. Ra-

hoitushakemus jätettään rahoittajalle eli Oulun Seu-

dun Leaderille heti, kun uusi ohjelmakausi aukeaa 

huhtikuussa, jonka jälkeen voidaan aloittaa itse ra-

kentaminen. Kyläyhdistys nimeää myöhemmin hank-

keelle tarvittaessa toimikunnan. 

Kunnan rakennustarkastaja Urpo Hyry tutustumassa 

Hiastinhaaran luontopolun kuntoon  kesällä 2013.  
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Naisten jumppalukkari kevät 2015 
 

 

23.2.  keppijumppa 

2.3.  kahvakuula 

9.3.  kuminauhajumppa 

16.3.  kuntopiiri 

23.3.  kahvakuula 

30.3.  tavallinen jumppa 

13.4.  keppijumppa 

20.4.  jooga/Anita Sievänen (pukeudu lämpi-

  mästi ja ota huopa tai muu peitto lop-

  purentoutusta varten) 

27.4.  kahvakuula 

4.5.  kuminauhajumppa 

11.5.    kuntopiiri 

18.5  kahvakuula 

25.5.  tavallinen jumppa 

 

 

 

Talolta löytyy välineitä, mutta juomaa ja oma kah-

vakuula kannattaa ottaa mukaan. Osallistumismak-

su 12 €, sisältää sekä kevät- ja syyskauden 2015. 

Rahat voi tuoda mukana tai maksaa Pohjois-Iin 

kyläyhdistyksen tilille. 

Pohjois-Iin jakokunnan päätös 17.2.2015:  

Avustetaan Pohjois-Iin kyläyhdistyksen toimintaa 

500 eurolla ja Pohjois-Iin koulun toimintaa 500 

eurolla! 

 

On hienoa, että vireä toimintamme on huomattu - 

kiitos siitä kuuluu kaikille kyläläisille.  

 

Monivuotisella yhteistyöllä Pohjois-Iin jakokunnan 

kanssa olemme saaneet ja saamme edelleen monia 

toimintojamme  toteutetuksi. 

Aurinkolatu Ii-joelta Hiastinhaaran 

laavulle 
 

 
Kyläyhdistyksellä on kova into olla mukana avaa-

massa Iin kunnan kanssa "aurinkolatua" Iijoelta 

Hiastinhaaran laavulle heti, kun jäätilanne niin sal-

lii.  Ilmoitamme Rantapohjassa, kun latu on saatu 

auki ja pidämme myös avajaiset mehutarjoilun kera 

Hiastinhaaran laavulla. 

 Naisten ja miesten jumpat jatkuvat  Työväentalolla 

maanantaisin. 18.30-19.30 jumppaavat naiset, vetä-

jänä Eila Fäldt. 19.30-20.30 vuorossa ovat miehet,  

vetäjänä Paavo Halonen. Sekä naisten että miesten 

jumpat sisältyvät maksamaasi kyläyhdistyksen vuo-

sijäsenmaksuun. 

Ajankohtaista keväällä 

 

 KIITOS, KIITOS JA KIITOS!  Naisten ja miesten jumpat jatkuvat 
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Iin kunnan tekniset palvelut vastaa liikuntapai-

koista ja niiden kunnossapidosta. 

 

Pohjois-Iin koululla kunnossapidetään va-

laistu kuntorata / latu 1,4 km, luistelualue ja 

lähiliikuntapaikka. 

 

Jääalueet kunnostetaan marraskuu-hiihtoloma 

(olosuhteiden salliessa) 

Päivittäin: Ojakylä, Iin Asema, Pohjois-Ii, Yliran-

ta, Alaranta (koulu), Olhava, Yli-Olhava 

(kylätoimikunta), Jokikylä. 

 

Hiihtoladut kunnostetaan helmikuun alusta al-

kaen ma-pe (olosuhteiden salliessa) 

Yliranta, Ojakylä, Iin Asema, Pohjois-Ii, Ala-

ranta. 

Ajankohtaista keväällä 

Iin kunnan liikuntapaikkojen 

kunnossapito 

  Yhdistyksen 

  muutetut säännöt 

  hyväksytty Pa-

tentti-      ja rekisterihallituk-

sessa 27.1.2015 ja ne löyty-

vät kyläyhdistyksen net-

tisivuilta. 

                P o h j o i s - P o h j a n m a an 

Vuoden Kylä 2008 -kyltti palaa taas 

omalle paikalleen 4-tien linja-

autokatoksen päälle kevään aikana. 

Uusintamaalauksen hoiti Iin Kone-

paja Oy ja kuljetukset Backmannin 

Reksa, kiitoksemme heille! 

      Yhdistyksen sääntö-

määräinen kevätkokous 

pidetään keskiviikkona 

6.5.2015 klo 18.00 Poh-

jois-Iin koululla. 

Kyläesite julkaistaan ja jaetaan 

kevään aikana kyläläisille, sa-

moin vaihto-opiskelijoiden Jaron 

ja Paulan tekemä Hiastinhaaran 

yläosan-Junnilan -Akolan maise-

manhoitosuunnitelmaraportti. 

Maanomistajat ovat kiitettä-

västi poistaneet puustoa ja 

vesaikkoa Hiastinhaaran 

varrelta ja avartaneet näin 

näkymäalueita. 

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sievänen, toi-

mituksesta ja taitosta Leena Tiiro, kunnassa monistet-

tiin ja hallituksen jäsenet jakoivat postilaatikoihin 450 

kappaletta. Kuvat Anita Sievänen. 
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2000-luvulla eri puolilla Eurooppaa on syntynyt aktiivista ruohonjuuritason toimintaa, jolla etsitään ratkai-

suja oman lähiympäristön haasteisiin. Euroopan komission rahoittamassa TESS-hankkeessa kahdeksan 

partneria kuudesta eri EU-maasta selvittää yhteisöpohjaisten aloitteiden sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 

vaikutuksia. Alueiden kehittäminen sekä hyvinvointi- ja ympäristöteot nojaavat entistä enemmän lähiyhtei-

söjen aktiivisuuteen ja ensi sijaisena tavoitteena onkin edistää oman alueen ihmisten elinoloja ja hyvin-

vointia  ja kohden parempaa huomista TESS-hanke on yksi kohdennettu ratkaisu oikeanlaisten tukimeka-

nismien kehittämisessä yhteisöpohjaisten toimintamuotojen pohjaksi. Hankkeessa mukana olevat maat 

ovat Suomi, Espanja, Italia, Romania, Saksa ja Skotlanti ja koordinoijana Suomessa toimii Oulun Ammat-

tikorkeakoulu. 

Suomesta valikoitui 32 aloitetta ja Pohjois-Iin kyläyhdistys ry pääsi mukaan hankkeeseen, koska HINKU- 

kylä ( kohti vähähiilistä kuntaa ja kylää) on esimerkki yhteisöllisestä ratkaisusta eli päätös osallistumisesta 

on tullut kyläläisiltä ja kylätoiminta on jatkunut tarpeeksi pitkään, jotta sillä on jo koettua historiaa. 

(Hyväksytty kyläsuunnitelma 2014-2019.) Yhteistyössä hankkeen kanssa saamme ”työkalut” ja "työpajat" 

oman HINKU -suunnitelmamme toteuttamiseen. 

19.1.2015 toteutettiin ensimmäinen haastattelu, jossa kartoitettiin kyläyhdistyksen historiaan, jäsenyyteen, 

hallintoon, verkostoihin, yhteistyökumppaneihin liittyviä asioita sekä haastateltiin kylältämme energia-

asioihin perehtynyttä henkilöä Kimmo Seurasta. Mitä on siis vuonna 2014 on jo tehty? 

 Kimmo Seurasella itsellään on ollut 1500 watin aurinkosähköjärjestelmä 2014 Vapusta alkaen, jota 

laajennetaan tänä keväänä. Kimmo kehittelee siihen tuotantosysteemin eli selvittää, miten tuotettu 

aurinkosähkö voidaan käyttää maksimaalisesti itse ostosähkön korvaajana kuitenkin ilman yli-

investointia.  Järjestelmä voi toimia malliratkaisuna ja tutustumiskohteena halukkaille ja tuotanto ja 

energiankulutus ovat täysin reaaliaikaseurannassa. 

 OK talon maalämpösysteemejä on toteutettu ainakin 3, yhden putkisto on esimerkiksi pellossa. 

 Energiansäästöön tähtääviä mittauskohteita on tai on ollut Pohjois -Iisssä 

kymmenkunta. 

 Hinku-kuntaan  l i i t t yen  Poh jo i s - I i s s ä  on  to t eu t e t tu  a inak in  seu raava t 

kohteet: * Pohjois-Iin koulun muuttaminen maalämpöön, entinen öljylämmitys toimii nyt varajärjes-

telmänä. * Autokorjaamon halli on siirretty maalämpöön öljylämmityksen sijasta. * Konepajahallin 

l ä m m i t y s j ä r j e s t e l m ä n  o p t i m o i n t i  ( e n t .  W i n W i n d - h a l l i ) 

* Aurinkokeräinsysteemi on ainakin yhdessä omakotitalossa, toteutettu muutama vuosi sitten. 

TESS (Towards European Societal Sustainability) - tutkimushanke 
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Energia-Eikka vinkkaa 
 
Kylmälaitteet: varmista riittävä il-

mankierto laitteiden ympärillä. muuten 

laite lämpenee ja sen sähkönkulutus 

voi jopa kolminkertaistua 

 

Astianpesukone: käytä lämminvesilii-

täntää, kylmän veden lämmittäminen 

vie enemmän energiaa 

 

Uuni: uunissa, jonka lämpötila on 200 

°c, on vielä 30 minuutin kuluttua läm-

pöä noin 120 °c 

 

Televisio: mikäli katsot 37-tuumaista LCD-televisiota päi-

vittäin 3 tuntia ja laitteesi on muutoin valmiustilassa, kulut-

taa se vuodessa saman verran energiaa kuin keskikokoinen 

A+ luokan jääkaappi. 

Kertokaa HINKU-kyläläiset, mitä ilmastotehokkaita käytänteitä ja energiaratkaisuja te 

olette jo toteuttaneet tai olette suunnittelemassa! 

Haastattelun toinen osuus koski yhdistyksemme taloutta ja siihen vastattiin kirjallisesti. Molempien haas-

tattelujen tiedot siirretään Saksaan Potsdamiin, hankkeen pääkonttorin tietokantaan ja analysoitavaksi ja 

tuloksia saadaan sieltä kesän-syksyn 2015 aikana. 

Hankkeen virallinen sivu: www.tess-transition.eu 

Yhteisöaloitteille suunnattu sivu: www.sustainable-communities.eu 
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Koulutettu hieroja Anne Tiiro 

Virkkulantie 187 91100 Ii 

p. 0407551602 

 

* Klassinen hieronta 

* Alkuperäinen ja kokonaisvaltainen 

   hermoratahieronta 

* Kalevalainen jäsenkorjaus 

* Lymfahoito 

* Voice Massage  

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus 

vuonna 2015:  

 

Anita Sievänen, puheenjohtaja  

0400-461 880 

anita.sievanen@gmail.com 

 

Markku Veijola, varapuheenjohtaja 

0400-182 340 

markku.veijola@pp.inet.fi 

 

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja 

040-5442 127 

leena.tiiro@luukku.com 

 

Aune Olkoniemi, jäsen 

050-362 8451 

aune.olkoniemi@gmail.com 

 

 

Auvo Anisimaa, jäsen  

044-703 2545 

auvo.anisimaa@ouka.fi  

 

Antti Leinonen, jäsen 

040-521 8811 

leinan@kapsi.fi  

 

Jukka Sassi, jäsen 

050-309 0005 

jucas80@gmail.com  

 

Uusi jäsen: 

Anu Käyrä 

040 5148 366  

anu.kayra@gmail.com 

 

Kyläyhdistys netissä: 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi 

http://www.facebook.com/PohjoisIi 

Kyläyhdistys toivottaa 

kaikille oikein                 

aurinkoista ja mukavaa                

hiihtolomaviikkoa! 
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