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Vuoden 2013 ympäristöteko –kunniakirja Pohjois-Iin kyläyhdistykselle 

Iin Ympäristöyhdistys ry luovutti Vuoden 

2013 ympäristöteko -kunniakirjan Pohjois-

Iin kyläyhdistykselle Iin kotiseutujuhlassa 

6.7.2014. Kunniakirjan perusteena ovat an-

siot kylän asuinympäristön viihtyisyyden ja 

turvallisuuden parantamisesta sekä kulttuu-

rimaiseman hoidosta.  

Palkinnon jakoi Ympäristöyhdistyksen pu-

heenjohtaja Teijo Liedes ja sitä olivat vas-

taanottamassa Anita Sievänen, Raimo Väli-

kangas, Emilia Hiltunen ja Tarmo Mähö-

nen . 

Pohjois-Iihin satatonnari 

Onnittelumme Akolan tilan Eija ja Juha Jämsälle Prinsessa-lehmän pääsystä satatonnisten 

kerhoon. Akolan tila sijaitsee Virkkulantien varrella Pohjois-Iissä. Prinsessa on 13-vuotias 

Ayrshire, joka on lypsänyt elämänsä aikana 100 000 kiloa maitoa ja poikinutkin kymmenen 

kertaa. Prinsessa on myös vanhin tilan 18 lypsylehmästä. 

Prinsessa poseeraa kannen kuvassa. Kuvan otti Anita Sievänen. 
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Ajankohtaista syksyllä 

 

Kyläkävely Pohjois-Iissä 16.8.2014 klo 12-16 

Kyläkävely kokoaa asukkaat yhdessä tutustumaan oman kylän ympäristöön ja sen hoi-

toon. Kyläkävelyjä on toteutettu Maa- ja kotitalousnaisten toimesta jo muutaman vuoden 

ajan eri puolella Suomea ja nyt kyläkävely toteutetaan ensimmäisen kerran myös täällä 

Pohjois-Iissä. Reitti kulkee tällä kertaa Hiivalan-Akolan alueella ja reitin pysähtymispai-

koilla kuullaan alueen tai tilan historiaan omistajien kertomana. Pääsemme nyt yhdessä 

pohtimaan, mitkä ovat tuon alueen arvokkaimmat piirteet ja mitä paikkoja tulisi kohen-

taa. Kirjaamme ylös selkeät ehdotukset käytännön kunnostustoimiin ja jatkotoimenpitei-

siin. 

 

Pohjois-Iin kyläkävely pidetään lauantaina 16.8.2014 klo 12-16. Kokoonnumme  aluksi 

Pohjois-Iin koululle. Kyläkävelyllä mietitään Hiastinhaaran yläosan esille tuomista luon-

tokohteena ja sen hoitotoimia. Tämän jälkeen siirrytään alajuoksulle Navettarantaan, jos-

sa  tutustutaan lammaslaitumeen. Oma juomapullo kannattaa ottaa mukaan. 

 

Ohjelma: 

12.00-14.00 Maisemakävely Junnilan ympäristössä. Kuullaan paikkojen historiaa ja 

suunnitellaan Hiastinhaaran ja Akolanlahden yhteisrannan maisemanhoitotoimenpiteitä 

sekä mahdollista kävelypolkua 

14.00-14.30 Siirtyminen koululta Navettarantaan, Hiastinkujan päähän (650m Kantolan-

tietä, viitta ”Laavu” tien vasemmalla puolella) 

14.30-16.00 Tutustuminen Hiastinhaaran lammaslaitumeen. Laitumella kuullaan  

perinnebiotooppien hoidon tavoitteista ja keinoista. Lopuksi tarjolla makkaraa laavulla.  

 

Järjestäjät: ProAgria Oulu/Maa- ja kotitalousnaisten YmpäristöAgro-hanke ja Pohjois-Iin  

kyläyhdistys   

KIITOKSET 

Leena Ala-Kiutulle ja Arto Huittiselle, jotka lahjoittivat kaasugrillin ja grillausvälineet ky-

läyhdistykselle sekä Sanna ja Kimmo Loukusalle kahdesta penkistä ja pöydästä, jotka ovat 

kaikkien käytössä Kantolantien varrella ja Navettarannassa. 
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Energia-Eikka vinkkaa 

Energiakoulutusta ja tietoa eri  

energiamuodoista, kuten kallio- , 

maa– ja  ilmalämmöstä sekä  

aurinkoenergiasta , puupelleteis-

tä ja puulämmityksestä 

tulossa syksyn aikana. 

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sie-

vänen, toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro, 

kunnassa monistettiin ja hallituksen jäsenet 

jakoivat postilaatikoihin 450 kappaletta.  

Kannen kuva Anita Sievänen. 

Tervetuloa laulamaan yhdessä tai muuten 

vain nauttimaan elokuun illasta ja yhdes-

säolosta Navettarantaan Hiastinkujan pää-

hän. Laulattajina pohjoisiiläiset mieslaula-

jat ja säestäjinä pohjoisiiläiset hanuristit 

Maria-Liisa Halonen ja Arvo Viinamäki. 

Laulut ovat tuttuja ja tunnettuja ja laulujen 

sanat jaetaan paikan päällä. 

 

Kyläyhdistys pitää tilaisuudessa maksul-

lista buffettia. 

 

Säävaraus (tuntia ennen tilaisuutta) 

Kyläyhdistyksen naisten jumppa jatkuu 

jälleen maanantaina 1.9.2014  Pohjois-

Iin koululla klo 18.30 -19.30.  

Ohjaajana toimii Eila Fäldt. Jumppa sisäl-

tyy kyläyhdistyksen jäsenmaksuun, joka 

on 12 €/talous. 

 

Ohjelma: 

1.9. tavallinen jumppa / Anna-aerobic 

8.9. keppijumppa 

15.9. kahvakuula 

22.9. kuminauhajumppa 

29.9. kuntopiiri 

6.10. kahvakuula 

13.10. tavallinen jumppa 

20.10. syysloma / ei jumppaa 

27.10 keppijumppa 

3.11. kahvakuula 

10. 11. jooga (Anita Sievänen) 

17.11. kuminauhajumppa 

24.11. kuntopiiri 

1.12. kahvakuula 

8.12. tavallinen jumppa / Anna-aerobic 

 

Koululta löytyy välineet, juomaa ja oma 

kahvakuula kannattaa ottaa mukaan. 

Ajankohtaista syksyllä 

 

 

 

Naisten jumppa jatkuu maanan-

taisin 1.9.2014 alkaen Syksyn Sävel 16.8.2014 18-20 
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Ajankohtaista syksyllä 

 

Olemme taas lähdössä vuosittaisille Pohjois-

Pohjanmaan kyläpäiville, jotka tänä vuonna 

järjestää Sydänmaan kyläseura Kärsämäellä 

ja Sydänmaalla. 

Ilmoittaudu 15.8.2014 mennessä Anitalle 

ja mikäli lähtijöitä Iin kylistä on riittävästi, 

järjestämme yhteiskuljetuksen kyläpäiville. 

Myös majoitusvaihtoehdot ja työpajat voit 

ilmoittaa samassa yhteydessä. Koko paketin 

hinta kahdelta päivältä on 40.00 €/henkilö ja 

matkailuautolla tai- vaunulla tulijoille 30.00 

€ /henkilö sisältäen aamupalan.  

Työpajat: 

Antimia Tapion aitasta; valmistetaan ruokaa 

itse kerätyistä luonnonantimista 

Kulttuurista elinvoimaa; vaelletaan polkua, 

jonka varrella nähdään, miten kulttuuri on 

huomioitu kylän kehittämistyössä.  

Maaseudun uudet eväät; pohditaan maaseu-

dun palveluiden uudelleen järjestämistä ja 

uusia mahdollisuuksia osallistujien omien 

kyläyhdistysten näkökulmasta. 

Eläimet toiminnan aktivoijina; pureudutaan 

eläinten kanssa toteutettuun sekä maatilan 

että kylätoiminnan kehittämistyöhön.  

Tutustuminen kulttuuriosuuskuntaan 

Tarkempaa tietoa löytyy kyläyhdistyksen 

nettisivulta ja osoitteesta: 

www.jahtiin.net/kylaseura/PP-Kylapaivat 

2014 

  

Pohjois-Pohjanmaan kyläpäivät 

20.-21.9.2014 Sydänmaan kylässä 

Kärsämäellä  

Pitkän tauon jälkeen myös kyläyhdistyk-

sen miesten jumppa/ kuntopiiri tulee takai-

sin syyskuussa. Ohjaajaksi on lupautunut 

Paavo Halonen. 

Miesten jumppa pidetään naisten jumpan 

jälkeen eli maanantaisin 19.30-20.30 

Pohjois-Iin koululla. Myös miesten 

jumppa alkaa 1.9.2014. 

Miesten jumppa sisältyy kyläyhdistyksen 

jäsenmaksuun. 

Koko kylä jumppaamaan pohjoisiiläisten 

ohjaajien opastuksella! 

Opastusta puna-

multamaalin val-

mistamiseen 

 

Keittomaalin valmista-

minen on mukavaa puuhaa! Punamullante-

kemistä opetellaan elo-syyskuussa Kanto-

lantiellä Mäkipaason Annen pihamaalla. 

 

Tarkempi ajankohta ilmoitetaan Rantapoh-

jassa ja kyläyhdistyksen nettisivulla.  

Miesten jumppa/ kunto-

piiri aloittaa 1.9.2014 
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Kyläyhdistyksen  valokuvauskilpailu kaikille Pohjois-Iissä asu-

ville 1.-9.-luokkien oppilaille jatkuu edelleen 31.8.2014 saakka. Kuva voi esittää ihmistä, 

eläintä, maisemaa, rakennusta yms. ja sen tulee olla otettu Pohjois-Iissä. Kilpailussa on 

kolme sarjaa: 1.-3.-luokat, 4.-6.-luokat ja 7.-9.-luokat. Palkintona jokaisen sarjan voittajalle 

50 euron lahjakortti. Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistys palkitsee oman suosikkinsa. 

Kuvia tullaan käyttämään kylän esitteissä ja kyläkirjassa. 

KILPAILUN SÄÄNNÖT 

1. MEIJÄN POHJOIS-II- valokuvauskilpailun järjestää Pohjois-Iin kyläyhdistys. 

2. Kilpailukuvan tulee olla otettu Pohjois-Iissä 1.5.2014 - 31.8.2014 välisenä aika. 

3. Kilpailun aihe on vapaa teemalla ”MEIJÄN POHJOIS-II”. Kilpailuun voivat osallis-

tua Pohjois-Iin alueella asuvat 1.-9.-luokkien oppilaat. Kilpailussa on kolme sarjaa; 1.-

3-., 4.-6.- ja 7.-9.-luokkien oppilaat (sarja määräytyy sen mukaan, millä luokalla oppi-

las on syyslukukaudella 2014). 

4. Kilpailuun voi osallistua korkeintaan kolmella kuvalla. Kuvien on oltava perillä vii-

meistään 31.8.2014 klo 24.00 

5. Kilpailukuvat lähetetään digitaalisena tiedostona meijanpii@gmail.com Sähköposti-

viestiin otsikoksi kuvakilpailu. Viestissä ilmoittakaa: 

 * Kuvan nimi ja sarja  

 * Kilpailijan ikä, nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero 

6. Lähetettävän kuvan tulee perustua yhteen otokseen. Kuvien yhdistäminen, elementtien 

poistaminen kuvasta tai lisääminen kuvaan on kielletty. Normaalit kuvan optimointiin 

liittyvät toiminnot, kuten kontrastin, sävykylläisyyden, toistokäyrän, valojen ja varjo-

jen säädöt, terävöitys, kohinan poisto ja kennoroskien poisto on sallittu. Suodattamien 

käyttö kamerassa on sallittu, mikäli se ei vääristä kuvanoton tilannetta (esimerkiksi ei 

muuta päivää yöksi). 

7. Kuva tulee olla siten otettu, että se ei aiheuta kohteelle kärsimystä ja uhkaa eikä va-

hinkoa ympäristölle. 

8. Kuvaajalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen. Kuvaaja vastaa, 

että kuvassa esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan sääntöjen mukai-

seen julkaisemiseen 

Valokuvauskilpailu Meijän Pohjois-Ii 

mailto:meijanpii@gmail.com
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9. Kilpailussa palkitaan jokaisen sarjan paras kuva 50 € lahjakortilla. Pohjois-Iin koulun 

vanhempainyhdistys palkitsee oman suosikkinsa. Lisäksi tuomaristo voi antaa kunnia-

mainintoja. 

10. Järjestäjällä on oikeus julkaista kisaan osallistuneita kuvia ilman erillistä korvausta ja 

pitää halutessaan näyttely kuvista. Kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. 

11.  Lisätietoja antavat Jukka Sassi: jucas80@gmail.com ja Anita Sievänen:  

 anita.sievanen@gmail.com 

Iin Tietoverkko-osuuskunta 

Osuuskunnan tarkoituksena on rakentaa koko kuntaa palveleva 100 megabitin toimiva va-

lokuituverkko, joka tarjoaa nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet paikasta riippumatta. 

Osuuskunnan jäseneksi voivat liittyä kaikki Iin kunnassa asuvat yksityishenkilöt, yrittäjät, 

sekä loma-asukkaat. Pitkällä aikavälillä langattomat ratkaisut eivät kilpaile kiinteiden valo-

kuituyhteyksien kanssa, vaan ne ovat toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Molempia yhteyksiä 

tarvitaan nykyajan tietoyhteiskunnassa. Etäisyys tai yhtäaikaisten käyttäjien määrä ei vai-

kuta valokuituyhteyden laatuun tai nopeuteen.  

Internet- henkilökohtainen asiointi pankkiin, poliisin lupapalveluihin, Kelaan, verottajalle 

tai työvoimatoimistoon hoidetaan yhä useammin sähköisesti.  

Televisio – Valokuitu tuo haja-asutusalueille täysin uuden tavan katsella tv:tä sekä runsaan 

valikoiman tv-kanavia ja tilausvideoita. Myös teräväpiirtolähetyksiä voi katsella häiriöttä 

valokuidun avulla. 

Puhepalvelut– Kuuluuko kännykkä huonosti kotitontillasi? Verkkoon liitettävällä puheli-

mella voi soittaa mihin tahansa matka- tai lankapuhelimeen.  

Turvapalvelut – Valokuituverkon kautta erilaiset turvallisuutta lisäävät etävalvonta ja hä-

lytyspalvelut toimivat luotettavasti. 

Hyvinvointi– ja terveyspalvelut – Erilaisia hoiva- ja terveyspalveluja kehitellään jatku-

vasti toteutettavaksi sähköisten viestimien kautta. 

Etätyöskentely– ja koulutuspalvelut 

Liittymislomakkeen ja lisätietoa löydät www.iintietoverkko.fi 

mailto:jucas80@gmail.com
mailto:anita.sievanen@gmail.com
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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 jäsenmak-

sun suuruuden.  

 

VUONNA 2014 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS  

Oulun Osuuspankki Iin konttori  FI26 5350 0240 0104 67  

 

Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys.  

Kiitos tuestanne! 

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus 

vuonna 2014  

 

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 

 

Tiina Joensuu, jäsen 

040-962 9562  

tiina.joensuu@gmail.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  

 

Kyläyhdistys netissä: 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi 

http://www.facebook.com/PohjoisIi 

mailto:anita.sievanen@gmail.com
mailto:markku.veijola@pp.inet.fi
mailto:leena.tiiro@luukku.com
mailto:tiina.joensuu@gmail.com
mailto:aune.olkoniemi@gmail.com
mailto:auvo.anisimaa@ouka.fi
mailto:leinan@kapsi.fi
mailto:jucas80@gmail.com

