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Kutsu Pohjois-Iin kyläyhdistyksen kevätkokoukseen 

ESITYSLISTA 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 Kokouksen puheenjohtajan  ja sihteerin valinta 

 Kahden pöytäkirjantarkastajan/ääntenlaskijan valinta 

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN   

 TOTEAMI NEN 

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

5. VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

6. VUODEN 2015 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN   

 LAUSUNNON KUULEMINEN 

7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUU-

VAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE 

8. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY  

  * 7.5.2017 kyläyhdistyksen 30-vuotisjuhlat ja Pohjois-Iin koulun 120- vuotis-   

  juhlat 

  * Pohjois-Iin kyläkirjan julkistaminen ja ennakkomyynti 

  * Pohjois-Iin isännänviiri - tilaukset ja liehumaan juhlavuoden kunniaksi 

  * Juhlateltta, pöydät ja tuolit/Teema-hanke/Oulun Seudun Leader ry 

  * Hiastinhaaran lammaslaidun- hanke 2015-2020 

  * Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin kunnostamis- ja rakentamishanke/Iin    

  kunta/Pohjois-Iin kyläyhdistys ry 2015-2016 

  * 11.6.2016 Avoimet Kylät- tapahtuma Pohjois-Iissä   

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 27.4. klo 18 alkaen Pohjois-Iin kou-

lulla. Esillä harrastaja-arkeologi llkka Tepon metallinpaljastimellaan tekemiä löytöjä Pohjois-Iistä ja van-

hojen valokuvien näyttely. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen, tervetuloa! 
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Ajankohtaista keväällä 

Vanhoja kuvia kyläkirjaamme varten tarvitaan ja 

niitä kerätään tiistaina 5.4. klo 18-21 ja tiistaina 

12.4. klo 18-21 kylätuvalla Pohjois-Iin koululla. 

Tuo siis kuvasi ja kerro kuvateksti tai kirjoita val-

miiksi paperille ja kuvan omistajan nimi kuvan 

taakse, digitoimme sen kylämme kuva-arkistoon ja 

kyläkirjan kuvitukseen. Paikalla on valokuvaaja 

Jorma Kauppi ja kuvat voi hakea takaisin myöhem-

min sovittavana ajankohtana kylätuvalta. Myös kir-

jan kirjoittaja Pertti Huovinen on paikalla. 

Nyt vanhoja kuva-arkistoja tutkimaan ja löytämään 

mielenkiintoisia kuvia kylämme  ihmisistä ja ta-

pahtumista vuosien varrelta. Kaikki mukaan teke-

mään omalta osaltaan pohjoisiiläistä historiaa! 

Etsitään edelleen vanhoja  valokuvia 

kyläkirjaan 

Suuret kiitokset Valto Pernu –

säätiölle 

Olemme saaneet  Valto Pernu -säätiöltä 3000 eu-

ron avustuksen Pohjois-Iin kyläkirjamme paina-

tuskuluihin. Kiitämme tästä merkittävästä tuesta, 

joka mahdollistaa kylähistoriamme saattamisen 

painovalmiiksi. 

Kaikille kylille, yhdistyksille ja yhteisöille avoin 

Meidän turvallinen kylä – omatoimisen varautumi-

sen ja paloturvallisuuden koulutuspäivä Luola-

aavan kylätuvalla lauantaina 9.4.2016 klo 9-16 

Kuivaniemessä. Koulutus on maksuton. Vielä eh-

dit ilmoittautua Anitalle puh. 0400 461880 vii-

meistään keskiviikkoon 6.4.2016 mennessä.  

Koulutuksen avulla haetaan uusia keinoja parantaa 

oman arjen ja koko kylän turvallisuutta. Koulutus 

on tarkoitettu kaikille kyläturvallisuuden ja oma-

toimisen varautumisen kehittämisestä kiinnostu-

neille. Sen järjestää Suomen Pelastusalan Keskus-

järjestö SPEK yhteistyössä Pohjois-Iin kyläyhdis-

tyksen kanssa.  

Osoite: Luola-aavan kylätupa, Ahventie 1, 95100 

Kuivaniemi  

Kevään suuri lintutornitapahtuma 

7.5.2016 

 
Tornien taisto on BirdLife Suomen järjestämä lin-

tutapahtuma, jossa lintutornissa havainnoiden pyri-

tään havaitsemaan mahdollisimman monta lintula-

jia kahdeksassa tunnissa. Samalla tehdään lintuhar-

rastusta tunnetuksi ja osallistumismaksuilla kerä-

tään varoja linnustonsuojeluun, tänä vuonna heinä-

kurpan suojeluun. Viime vuonna Tornien taisto 

käytiin 22. kerran, ja mukana oli 322 tornia. 

Tänä vuonna Tornien taisto voidaan käydä taas 

muutaman vuoden tauon jälkeen Pohjois-Iissä Pata-

karin uudella lintutornilla. Vanhassa jo puretussa 

lintutornissä käytiin viimeisin taisto vuonna 2014 

ja kokonaislajimääräksi taistossa saatiin 72. 

Joukkueessa nimeltään "Pohjois-Iin kyläyhdistys-

Patakarin porukka" taistelevat tänä vuonna Pauli 

Jussila, Jouko Tuominen, Jukka Sassi, Esa Turpei-

nen ja Ilkka Kärkkäinen.  

Meidän turvallinen kylä-kylien tur-

vallisuuskoulutus 9.4.2016 

Uusi  vastavalmistunut lintutorni Patakarin nokal-

la 2016. Kuva Jorma Kauppi. 
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Ajankohtaista kesällä 

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sievänen, toi-
mituksesta ja taitosta Leena Tiiro, kunnassa monistet-
tiin ja hallituksen jäsenet jakoivat postilaatikoihin 450 
kappaletta. Kannen kuvassa Pohjois-Iin kylätoimikun-
nan kokous vuodelta 1987, kuvan omistaa Pertti Huo-
vinen. 

Kutsumme kaikki kyläläiset liikkeelle ja tutustu-

maan toisiimme lauantaina 11.6.2016 klo 12.00-

15.00 Avoimet Kylät-tapahtumaan Pohjois-Iin 

koululle. 

Tervetuloa myös lemmikit ja keppihevoset paikalle. 

Otetaan riemu irti pihalla ja leikitään vanhoja piha-

leikkejä. 

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry pitää tilaisuudessa mak-

sullista kyläkahvilaa.  Tervetuloa! 

Avoimet kylät –tapahtuma 

11.6.2016 11.6.2016 

Perinteinen yhteislaulutapahtuma Syksyn Sävel 

lauantaina 13.8.2016 klo 14.00-16.00 Navetta-

rannassa. Tervetuloa laulamaan yhdessä tai muu-

ten vain nauttimaan elokuun lauantai-iltapäivästä ja 

yhdessäolosta navettarantaan Hiastinkujan päähän. 

Laulattajina pohjoisiiläiset mieslaulajat ja säestäji-

nä pohjoisiiläiset hanuristit.  Laulut ovat tuttuja ja 

tunnettuja ja laulujen sanat jaetaan paikan päällä. 

Kyläyhdistys pitää tilaisuudessa maksullista buf-

feeta. Säävaraus kaksi tuntia ennen tilaisuutta. 

Syksyn Sävel 13.8.2016 

Energia-Eikka vinkkaa 

Iin kunta on valtakunnan kärjessä päästöjen vähen-

tämisessä ja siinä haluamme me Pohjois-Iin kylänä 

olla myös mukana. Kannustamme kyläläisiä muut-

tamaan kulutustottumuksiaan Energia-Eikka kirjoi-

tuksin ja antamalla mm. konkreettisia energian-

säästötoimenpiteitä. 

Miten nopeasti roskat maatuvat luonnossa? 

 Paperinenäliina 1-2 vuotta 

 Tupakantumppi 15 vuotta 

 Purukumi 20-25 vuotta 

 Pahvimuki/maitopurkki  

 1-5 vuotta 

 Muovipussi 100 vuotta 

 Alumiininen juomatölkki  

 200-1000 vuotta 

 Lasi säilyy ikuisesti 

112 Suomi -mobiilisovellus nopeut-

taa avunsaantia hätätilanteessa 

112 Suomi on Digian kehittämä ja omistama mo-

biilisovellus soittajan satelliittipaikannukseen. 

Digia Oyj on suomalainen tietotekniikkayritys, 

joka toimittaa tietojärjestelmiä muun muassa eri 

turvallisuusviranomaisille.  

112 Suomi mobiilisovellus on integroitu Hätäkes-

kuslaitoksen järjestelmiin. Näin hätäkeskuspäivys-

täjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista, 

kun hätäpuhelu soitetaan sovelluksen kautta. Hä-

täkeskuslaitoksen tietojärjestelmä käyttää WGS84

- koordinaattijärjestelmän formaattia, jossa koor-

dinaatit ovat muodossa: ddd°mm.mmm' eli asteet, 

minuutit ja minuutin desimaalit. Tämä on kaikille 

suositeltava koordinaattien ilmoitusmuoto. 112 

Suomi -sovellus käyttää myös tätä formaattia. 

Puhelin lähettää paikannussignaalia vain, kun 

käyttäjä tietoisesti antaa siihen luvan. Hätäpuhelu 

on siis aina soitettava sovelluksen kautta. 

Hätäkeskuslaitos suosittelee lataamaan sovelluk-

sen ja opastamaan sen käytössä varsinkin lapsia ja 

ikäihmisiä. Soita aina hätänu-

meroon 112, kun epäilet hen-

gen, terveyden, omaisuuden tai 

ympäristön olevan uhattuna tai 

vaarassa.  
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Pohjoisiiläiset ja pohjoisiiläislähtöiset henkilöt ovet menestyneet hyvin kuluneen talven aikana eri urhei-

lulajeissa. Pääsiäiseen mennessä on tullut ainakin seuraavia saavutuksia: 

Hiihto 

Iin kunnan joukkue hiihti helmikuussa maakuntaviestissä Kempeleessä neljänneksi. Kuudesta hiihtäjästä 

neljä oli nykyisiä tai entisiä pohjoisiiläisiä: Matias Tiiro, Aija Söyrinki, Pekka Kukkula ja Kauko Heini-

koski. 

Aikuisurheilijain suomenmestaruushiihdoissa voitti Iin hiihtoseura viestikultaa sarjassa M120 (hiihtäjien 

yhteiikä vähintäin 120 v.). Joukkueessa hiihtivät päkkikankaalainen Pekka Kukkula, ent. hiivalalainen 

Kauko Heinikoski ja Illinsaaren isäntä Hannu Niemelä. 

Oulun Tervahiihdossa hiihti parhaan ajan naisten perinteisen tyylin 70 km:llä Päkkikankaan uudisasukas 

Ritva Heikkala ja naapurin mies Pekka Kukkula voitti perinteisen tyylin 37 km. Pauli Tiiro oli toinen sar-

jassa  M50 37 km vapaalla tyylillä. 

Nuorten SM-hiihdoissa   ovat Tiironperäläiset kunnostautuneet. Sarjassa N20 hiihti Aija Söyrinki Oulun 

Hiihtoseuran joukkueessa viestissä 6:nneksi. Henkilökohtaisilla matkoilla on tullut hyvä sarja sijoin  8, 10 

ja 12. 

Koululiikuntaliton SM-kisoissa Aija oli kymmenes. 

Ii-Instituutti liikelaitoksen johtokunta valitsi Aijan  vuoden nuoreksi urheilijaksi Iissä. 

Matias Tiiro oli SM-hiihdoissa sarjassa M22 vapaan kympillä kymmenes ja perinteisen 20 km:llä 15. 

Hiihtosuunnistus 

Entinen karhunsaarelainen Jorma Veijovaara on voittanut tänä talvena kaksi suomenmestaruutta sarjassa 

H75. Entinen päkkikankaalainen Seppo Keltamäki saavutti pronssia keskimatkalla H60-sarjassa ja hopeaa 

parisprintissä. 

Voimailu 

Päkkikankaalainen Raili Kukkola sai SM-pronssia voimanostossa helmikuussa Ylitorniolla sarjassa N40 

sarjalla jk. 120 kg, pp. 77,5 kg, mn. 120 kg, yhteistulos 317,5 kg. Hopea oli vain 2,5 kg;n päässä.   Enti-

nen päkkikankaalainen Suke Huovinen pukkasi klassisessa penkkipunnerruksessa SM-hopeaa sarjassa 

M60 tuloksella 155 kg.   

Pesäpallo 

Paakkarin asutusalueen kasvatti Jali-Matti Kurkela oli Oulun Lippo-Pesiksen 

joukkueessa voittamassa SM-pronssia hallissa. 

Jos jotakin on jäänyt huomaamatta, voi ilmoittaa mieluummin allekirjoitta-

neelle tai Pohjois-Iin Sanomien toimitukselle, kuin tekstarilla muihin lehtiin. 

Pohjoisiiläisille urheilumenestystä 

Pertti Huovinen 
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus 

vuonna 2016: 

 

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  

 

 

 

Jukka Sassi, jäsen 

050-309 0005 

jucas80@gmail.com  

 

Anu Käyrä, jäsen 

040-5148 366  

anu.kayra@gmail.com 

 

Mika Mähönen, jäsen 

040-751 5308   

mika_mahonen@hotmail.com  

 

Kyläyhdistys netissä: 

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi 

http://www.facebook.com/PohjoisIi 

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyksen monet 

kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuokran, palkkiot, toimistotarvikkeet, 

lehti-ilmoitukset, talkoot jne.  Tänä vuonna varaudumme myös yhdistyksen 30-vuotisjuhlakuluihin. 

Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun suuruuden.  

VUONNA 2016 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS  

Oulun Osuuspankki Iin konttori  FI26 5350 0240 0104 67  

 

Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys 

Kiitos tuestanne! 
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