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VALTAKUNNALLINEN VUODEN KYLÄ 2009

POHJOIS-IISSÄ ON NASTAA  ASUA - MEISSÄ ON TAHDONVOIMAA 
KEHITTÄÄ  KYLÄÄMME !

Pohjois-Iin kylätoimikunta perustettiin vuonna 1987. Kuitenkin vasta vuonna 2003 
kylätoimikunta laati kylälle kyläsuunnitelman ja samalla rekisteröidyttiin 
yhdistykseksi. Kyläsuunnitelman avulla kylän kehittämiseen on tullut selkeyttä ja 
jatkuvuutta ja näin sitouduttu kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen. Kylämme 
aktiivisuus on toiminut esimerkkinä niin Iin kunnalle kuin muillekin 
paikkakuntamme kyläyhdistyksille.

Vuonna 2009 Pohjois-Iin Kyläyhdistys ry:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat 
henkilöt: puheenjohtaja Meeri Simoska, varapuheenjohtaja Raimo Välikangas, 
sihteeri/rahastonhoitaja Anita Sievänen ja muina hallituksen jäseninä Helena Häkkilä, 
Timo Kaisto ja Merja Veijola. Lisäksi Hiastinhaaran toimikuntaan kuuluvat Yrjö 
Tuominen, Erkki ja Terttu Lampela, Veera Jussila, Arvo Virkkula, Jorma Tiiro ja 
Meeri Simoska.
Puheenjohtaja Meeri Simoska valittiin Iin Lähineuvostoon toimikaudeksi 2009-2012 
ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi sihteeri/rahastonhoitaja Anita Sievänen.

Sääntömääräiset yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidettiin seuraavasti: 19.5.2009 
kevätkokous Kylätuvalla Pohjois-Iin koululla ja syyskokous 29.9.2009 Häkkilän 
Wanhalla Tuvalla, Kantolantie 473.

Pohjois-Iin koululla järjestettiin ensimmäiset KyläOlympialaiset tiistaina 5.5.2009 
klo 18-20 yhteistyössä Pohjois-Iin koulun ja Pohjois-Iin koulun 
vanhenhempainyhdistys ry:n kanssa. Liikunnallisen tapahtuman grillimakkarat tarjosi 
Iin Yrittäjät ry. Tapahtuma huomioitiin mm. Kalevassa ja paikallaolleet oppilaat ja 
vanhemmat toivoivat tapahtumasta perinnettä.
Ohjelmaan sisältyi myös kyläyhdistyksen huomionosoitusten vastaanotto Vuoden 
Iiläinen Kylä 2008 ja Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2008 myötä: Pohjolan 
Voima luovutti pesäpallovälineistöä kylän ja koulun käyttöön. Käyränkankaan 
Vesiosuuskunta lahjoitti 200 euroa Areenan liikuntavälineistön hankintaan ja Oulun 
Seudun Lähivakuutus Haukiputaan konttori lahjoitti 100 kpl liikenteen turvaliivejä 
pohjoisiiläisten koululaisille.

Kyläyhdistys on hankkinut kyläläisten käyttöön liikuntavälineistöä 1200 eurolla 
( ilman alv ): joukkuepelejä varten sählymailoja ja -palloja, 2 sählymaalia, lento-, 
kori- ja jalkapalloja, 1 sarjan sulkapalloja sekä 4 sulkapallomailaa ja lisäksi on
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käytössä Areenalla peliverkko, jonka voi säätää eri korkeudelle Areenan tolppiin. 
Pihastadionin käytöstä ei peritä maksua ja varaustiedot ja käyttöehdot löytyvät mm. 
nettisivuiltamme tai olli.tolonen@ii.fi.

Pohjois-Iin Sanomat ilmestyi 2 kertaa vuoden 2009 aikana ja ensimmäisen Sanoman 
välissä lähetettiin Kylän kehittämiskysely. Saatujen vastausten perusteella päivitettiin 
kyläsuunnitelma mm. Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2009 hakemusta ja tulevia 
projektirahoituksia varten.

Kylätupa Pohjois-Iin koululla on ollut aktiivisessa käytössä mm. eri yhdistysten ja 
osuuskuntien kokoontumispaikkana. Kokouksiaan ovat pitäneet Käyränkaankaan 
Vesiosuuskunta, Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistys ja Iin omakoti- ja 
mökkiläisyhdistys. 11.11.2009 klo 18 järjestettiin tuvalla myös "Feel good. Look 
great " hyvinvointi-ilta, sillä terveys on kaiken toimintamme edellytys. Naisten 
jumppakin jatkui maanantaisin koulun jumppasalissa, vetäjinä Pohjois-Iistä Eila Fäldt 
ja Maarit Moilanen. Jumppalaiset saivat myös 150 euron kohdeavustuksen Iin 
kunnalta jumppatoiminnan liikuntavälineiden ja soittimen hankintaan.

Tiehallinnon Oulun tiepiiri sekä Haukiputaan, Iin ja Yli-Iin kunnat laativat yhdessä 
liikenneturvallisuussuunnitelman ko.kuntien alueelle. Suunnitelmien alkuvaiheessa 
selvitetään liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisten kohteiden sijainteja sekä 
liikennekäyttäytymisessä ja -asenteissa esiintyviä ongelmia. Suunnitelmaan liittyen 
käynnistettiin kuntakohtaiset liikenneturvallisuuskyselyt, joihin piti vastata 1.9.-
21.9.2009 välisenä aikana.
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry vastasi kyselyyn kyläyhdistyksen nimissä ja pyysi myös 
Pohjolan Voimalta, WinWindiltä ja Voimalohelta kannanottonsa mm. Virkkulantien 
turvallisuudesta. Pohjois-Iin Sanomien 2/2009 välissä lähetettiin erillinen Iin 
tieturvallisuuskysely joka talouteen Pohjois-Iissä. Vastauksia on tullut Pohjois-Iin 
alueelta runsaasti. Tiehallinnon Iin kunnan tieturvallisuussuunnitelmaan kirjatuista 
parannustoimenpiteistä tiedotetaan, kun tuo suunnitelma on valmistunut. Kiitokset 
kaikille, jotka olivat tuoneet tieturvallisuuteen liittyvät parannusehdotukset esille.

Vaelluskalat palaavat Iijokeen - hanke käynnistyi huhtikuussa 2009 sosiaalisten 
vaikutusten arvioinnilla. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on tutkia 
vaelluskalan paluun edellytyksiä ja siksi Jokivarren asukkaiden tiedoilla ja 
näkemyksillä on tärkeä rooli Iijoen vesistön tilaa ja ympäristöä parannettaessa.
Hankkeen toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus, Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos, Metsähallitus ja Oulun yliopisto.
Kyläyhdistyksemme oli valittu toimalueensa perusteella yhdeksi haastateltavaksi ja 
kyselytutkimus tehtiinkin Kylätuvalla 18.5.2009 ja paikalla olivat vastaamassa phj. 
Meeri Simoska, siht. Anita Sievänen ja Jouni Mähönen ( Iijoen Uusi Tulevaisuus 
2007 - 2013).

Olemme tehneet13.7.2009 kuntalaisaloitteen, jossa Pohjois-Iin Kyläyhdistys ry
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esittää Iin kunnan tekniselle lautakunnalle, että se varaa vuoden 2010 talousarvioon 
määrärahat Pohjois-Iin vanhojen koulurakennusten vuorilaudoituksen uusimiseen, 
ilmanvaihdon järjestämiseen ja ulkomaalaukseen.

Teimme myös markkinointihankehakemuksen Iin Lähineuvostolle 5.5.2009, jossa 
haimme avustusta nettisivujen ja Pohjois-Pohjanmaan Vuoden 2008 kylä-kyltin 
toteutukseen. Hankkeen kustannusarvio oli 1100 euroa , josta Iin Lähineuvosto 
myönsi 550 euroa kyläyhdistykselle.
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden 2008 kylä-kyltti sijoitettiin linja-autokatoksen päälle 
4tien varteen ja paljastettiin kahvittelun kera 15.6.2009. Myös nettisivut avattiin 
kesällä, osoitteessa www.pohjoisiinkylayhdistys.fi. 

Kyläyhdistykselle on tullut pyyntö, että Konintien päähän 4-tien linja-autopysäkille 
saataisiin katos, joka olisi tyyliltään samanlainen kuin Pohjois-Iin risteyksessä. 
Valmistelut hankkeen aikaansaamiseksi ovat hyvällä alulla: kunnan tekniseen 
toimeen on oltu yhteydessä, piirustukset tekee Insira/Pauli Häyrynen, tarvittavan 
puutavaran lahjoittaa Jouni Mähönen ja Kalevi Hiivala hankkii talkooporukan. Enää 
puuttuu lupa rakentamiseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja kyläyhdistys 
sitoutuu hoitamaan kulut, jotka aiheutuvat jatkossa rakentamisesta ja 
kunnossapidosta.

Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus on tehnyt 16.6.2009 arvion putkisillan 
rakentamisesta Hiastinhaaran yli valtatielle 4 ja 30.7.2009 on kyseinen laskelma 
lähetetty Tiehallinnon Oulun tiepiirille, jotta hanke käynnistyisi ja millä aikataululla.
Tämänhetkisten tietojen mukaan tiepiirillä ei ole nyt rahaa rumpusillan 
rakentamiseksi, mutta Iin kunnan on pidettävä asiaa vireillä Tiehallinnon Oulun 
tiepiiriin päin, koska he antavat kyllä suunnitteluapua ja myöntävät tarvittavat luvat. 
Tielaitos huolehtii myös tällä hetkellä nykyisen rummun putsauksesta.
Samoin Iin kunnan on otettava tavoitteeksi prioriteettiluokan nosto II hankkeesta I 
hankkeeksi EU -rahan saannin helpottamiseksi ja hankkeen loppuunsaattamikseksi.
Siksi Pohjois-Iin Kyläyhdistys ry on jättänyt 12.11.2009 Iin kunnanhallitukselle 
kirjeen, jossa Iin kuntaa kehotetaan välittömästi ryhtymään toimenpiteisiin 
prioriteettiluokan nostamiseksi I hankkeeksi.

Kyläläiset maksoivat vuonna 2009 kannatusjäsenmaksuina yhteensä 350 euroa. 
Jäsenmaksun suuruus oli 10 euroa/talous. Puheenjohtaja Meeri Simoskalle maksettiin 
korvausta 100 euroa ja sihteeri/rahastonhoitaja Anita Sieväselle 60 euroa. Pohjois-Iin 
kyläyhdistys ry:n stipendin arvoltaan 50 euroa sai Jenni Vähä Pohjois- Iin koulusta.
Saimme toimintavuonna Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2009 nimityksen, jonka 
myötä yhdistyksemme sai yhteensä 2550 euroa lahjoituksina.
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VALTAKUNNALLINEN VUODEN KYLÄ 2009

Pohjois-Iin Kyläyhdistys ry valittiin la 3.10.2009 Vaasassa Valtakunnalliseksi Vuoden 
Kyläksi 2009. Valinnan teki 16.9.2009 Suomen Kylätoiminta ry:n hallitus. Vuoden
Kyläksi oli yhteensä 20 hakijaa ja Vuoden Valtakunnallinen Kylä valittiin nyt 
27.kerran. 
Perusteluissa valintaraati kiinnitti erityistä huomiota siihen, että kylässä tehdään
kyläsuunnittelua laajana prosessina ja 850 asukkaan Pohjois-Iissä on vuodesta 2003 
peräti vuoteen 2018 ulottuva ajantasainen ja laaja kyläsuunnitelma. Kylässä on 
hyödynnetty hyvin hankerahoitusta ja toteutettu useita elinkeinohankkeita. 
Painopistealueina ovat kyläsuunnitelman toteutuksen lisäksi satsaukset ihmisten 
sosiaalisuuden lisäämiseen, lapsiin ja nuoriin. Pohjois-Iissä tiedottaminen on 
aktiivista ja kylässä ei ole omaa kyläasiamiestä vaan kaikki tehdään talkoilla.
Julkistamistilaisuudessa Vaasassa oli koko bussilastillinen kyläläisiä, Iin kunnan 
edustajia ja muita yhteistyökumppaneita.

Valintaamme Vuoden Valtakunnallinen Kylä 2009 juhlistimme myös kyläjuhlalla 
torstaina 8.10.2009 klo 18 alkaen Pohjois-Iin koululla. Juhlapuhujana oli maaherra 
Eino Siuruainen ja ohjelmassa oli mm. Pohjois-Iin koulun oppilaiden esityksiä. 
Tilaisuudessa luovutettiin puheenjohtaja Meeri Simoskalle Suomen Kylätoiminta ry:n 
hopeinen ansiomerkki. Saimme myös runsain mitoin huomionosoituksia, josta 
Kaikille Teille kyläyhdistystämme muistaneille Suuret Kiitokset !

Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2009 - kyltti saatiin H. Kuhan liikkeen infopisteeen 
seinään 2 vuoden määräaikaissopimuksella. Nyt haemmekin ehdotuksia, mihin kyltit 
tuon sopimusajan jälkeen siirretään pysyvästi. Tiehallinnolta on kovin vaikea saada 
lupaa, joten yksityisten tievarsipaikkoja kaivataan !

Pohjois-Iissä tehdään kaikki talkoilla ja ilman kaikkien Teidän Talkoolaisten panosta 
emme olisi saaneet mainetta ja kunniaa emmekä hankkeillemme kokonaisrahoitusta. 
Kiitos arvokkaasta työstänne Pohjois-Iin kylän hyväksi !

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY
HALLITUS


