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KYLÄYHDISTYKSEN NAISTEN JA MIESTEN JUMPAT JA LASTEN LIIKUNTAKERHOT 

2020-2021 

Koska Pohjois-Pohjanmaa ja Iin kunta ovat siirtyneet koronaepidemian kiintymisvaiheeseen 

kyläyhdistyksemme hallitus teki myös päätöksen, että loppuvuoden niin naisten kuin miestenkin 

jumpat perutaan Akolan liikuntasalissa ajalta 30.11.-14.12.2020. 

Perinteisesti olemme aloittaneet seuraavan jumppavuoden heti loppiaisen jälkeen, mutta seu-

raamme loppuvuoden ja alkuvuoden epidemiatilannetta ja tiedotamme jumpien ja lasten liikun-

takerhojen aloittamisajankohdasta sitten myöhemmin. 

Pidetään itsestämme ja läheisistämme huolta ja liikutaan turvallisesti, jotta voimme taas olla 

yhdessä! 

 

TONTTI– JA TALOPÖRSSI - Tervetuloa asumaan meille Pohjois-Iihin! 

Muutto kaupungeista maalle on lisääntynyt viime vuosina ja eikä mikään ihme: yli puolet suo-

malaisista haaveilee maallemuutosta. 

Haluatko muuttaa maalle meidän kylään? Tarvitsetko vapaa-ajan asuinpaikan vai  

etsitkö rauhallista ja viihtyisää, luonnonläheistä ympäristöä, lähellä palveluja ja vapaa-ajan har-

rastusmahdollisuuksia? 

Kyläämme olisi muuttamassa uusia asukkaita. Kysyntää on tonttimaasta ja myytävistä taloista 

Yhdistääksemme myyjät ja ostajat olemme päättäneet perustaa nettisivuillemme tontti– ja talo-

pörssin. Otathan yhteyden kyläyhdistykseen, niin välitämme tietosi ajan tasaisena tontti– ja ta-

lopörssiin nettivuillemme www.pohjoisiinkylayhdistys.fi. Sivu aukeaa 1.1.2021 alkaen ja päivite-

tään sitä mukaan, kun saamme tiedotettavaa. Julkaisemme tonttipörssin tiedot myös facebook-

sivuillamme www.facebook.com/PohjoisIi. 

Hintatiedot ja muut lisätiedot ovat saatavilla suoraan kunkin talon tai tontin myyjältä. Kyläyhdis-

tys ei osallistu tonttien myyntiin vaan ainoastaan tiedottaa Pohjois-Iin kylän alueelle myyntiin 

tulevista tonteista ja taloista. 

Eli jos olet pohjoisiiläinen maanomistaja tai talon omistaja ja haluat ilmaista näkyvyyttä, ota yh-

teys kyläyhdistykseen. 

Tonttipörssi ei tee kauppoja eikä solmi vuokrasopimuksia, vaan ohjaa ostajat myyjien luokse. 

Tonttipörssi ei tee kiinteistönvälitystoimintaa, eikä se myöskään ota vastuuta kiinteistön kaup-

paa koskevissa asioissa. Tonttipörssi julkaisee tiedot sille toimitetun aineiston mukaisesti, eikä 

vastaa tietojen oikeellisuudesta. 
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KYLÄSUUNNITELMA 2021-2025 

Pohjois-Iin kylän kyläsuunnitelma vuosille 2021-2025 on meidän pohjoisiiläisten yhteinen tah-

donilmaisu kylämme tulevaisuudesta ja jonka avulla kehitämme ja toteutamme meille tärkeitä 

asioita. Osa asioista on kyläläisten itsensä toteutettavissa, osaan kytkeytyy myös kunta mukaan 

ja osaan asioista vaaditaan toteutuakseen enemmän resursseja, uusia yhteistyökumppaneita ja 

ulkopuolista rahoitusta. Myös useimmat hankerahoittajat vaativat jo nykyään rahoituksen pohjak-

si voimassaolevan kyläsuunnitelman. 

Pohjois-Iin kylän kyläsuunnitelmalla kehitämme ja edistämme niin Iin kunnan kuin kyläyhdistyk-

semme yhteistyötä yhteisenä tavoitteenamme niin kylämme kuin koko Iin kunnan asumisviihty-

vyyden, houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen. 

Viihtyisä ja hoidettu kyläympäristö, luonto, luontoarvot, hoidettu kulttuurimaisema ja meri ja joki 

houkuttelevat kyläämme asukkaita, loma-asukkaita, yrittäjiä ja työvoimaa ja näin samalla pienen-

netään halukkuutta muuttaa pois maaseudulta ja kotikylästä. 

Kyläsuunnitelma toimii myös Pohjois-Iin kylän markkinointiesitteenä ”käyntikorttina” niin nykyisille 

kuin tulevillekin asukkaille ja muille kunnastamme ja kylästämme kiinnostuneille. Kyläsuunnitel-

ma johtaa asioiden kulkua ja on tienviittamme tulevaisuuteen. Suunnitelmaa käydään vuosittain 

läpi niin hallituksen  kuin yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa ja toteutetaan asioita pala ker-

rallaan ja muutetaan ja täydennetään sitä mukaan, kun on aihetta muutoksiin. 

Pohjois-Iin kyläsuunnitelma 2021-2025 tullaan jakamaan kaikille kyläläisille postilaatikkojakeluna 

ensi vuonna 2021 tammi-helmikuussa. Kyläsuunnitelma ei ole vain kylän suunnitelma vaan koko 

kunnan suunnitelma ja luovutetaan myös Ii-Instituutti lautakunnalle ja Iin kunnanvaltuustolle ja Iin 

kunnalle yhteistä päätöksentekoa varten. 

Ensimmäinen Pohjois-Iin kyläsuunnitelma tehtiin jo vuonna 2003 Kylävalakiat-hankkeen avusta-

mana ja päivitettiin vuonna 2009. Kolmas kyläsuunnitelma tehtiin vuosille 2014-2019 ja nyt on 

vuorossa neljäs seuraavalle viisivuotiskaudelle 2021-2025. 

 

”Tulevaisuus ei ole jokin paikka, johon olemme menossa, vaan paikka, jonka luomme. 

Polkuja tulevaisuuteen ei löydetä vaan ne tehdään” (Johan Schaar) 

 

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY:N UUDET HYVÄKSYTYT SÄÄNNÖT 

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt yhdistyksemme uudet säännöt ja ovat voimassa 

23.11.2020 alkaen ja löytyvät www.pohjoisiinkylayhdistys.fi-sivuilta. 

Suurin muutos koskee hallituksen toimikautta, joka on nyt kalenterivuosi ja hallituksen jäsenten 

peräkkäisten toimikausien lukumäärä on enintään kuusi kautta. Aikaisemmin hallituksen toimi-

kausi oli 2 vuotta ja peräkkäisten toimikausien määrää ei oltu rajoitettu. 
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KYLÄTUPA POHJOIS-IIN KOULULLLA 

Vanhimmassa Hiivalan koulurakennuksessa Jannen pankin puolella on toiminut Kylätupamme jo 

monien vuosien ajan. Mutta tällä hetkellä itse rakennus ja kylätupamme ovat olleet poissa käy-

töstä jo muutaman vuoden ajan. Pohjois-Iin koulun luokka/päärakennus on valmistunut vuonna 

1964 ja sitä on peruskorjattu vuonna 2002. Liikuntasalirakennus Akola, jossa on myös muita 

opetustiloja, on valmistunut iloksemme vuonna 2018. Koululla toimii 1.-6.-luokat, kuusi luokan-

opettajaa ja yksi kiertävä erityisopettaja. Voimme myös todeta hyvinkin myönteisenä asiana, että 

oppilasmäärät seuraavien viiden vuoden aikana pysyvät 97-91 oppilaan välillä.  

Pohjois-iin kylä on iso, lähes 1000 ihmisen asuinpaikka, joka tarvitsee oman sosiaalisen keskuk-

sen eli kylämme yhteisen kylätuvan kokoontumisiin, kokouksiin, tapahtumiin, erilaisiin tilaisuuk-

siin ja yleisesti monipuolistamaan ja kehittämään toimintaamme meille kyläläisille ja erityisesti 

nuorille. Hiivalan rakennus odottaa nyt kuntotarkastusta ja rakennuksen käyttö- ja toimenpide-

suunnitelma tehdään vuoden 2021 aikana. Mikäli rakennus korjataan, käytämme jatkossa  Hiiva-

lan rakennusta omaan toimintaamme iltaisin ja viikonloppuisin ja päiväaikaan rakennusta voitai-

siin hyödyntää opetuksen lisäksi myös opettajien ja ohjaajien työtiloina, koska sellaiset nyt kou-

lulta puuttuvat. 

 

 

Muistathan vielä nuo lapsuuden joulut, 
isän salaperäisyyden, äidin kiireiset touhut. 

Kaikki ne tuoksut ja maut,                        
aattoaamun kuusen haut. 

Kai tuo kaikki meissä vieläkin elää 
ja jouluna muistot henkiin herää. 

 

 

 

Toivotamme Teille kaikille joulun taikaa ja sopivasti hengähdysaikaa 

ja  iloa ja valoa Uudelle Vuodelle 2021! 

 

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry 
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Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyk-
sen monet kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuokrat, 
palkkiot, toimistotarvikkeet, lehti-ilmoitukset, talkoot, erilaisten kehittämishankkeiden 
omarahoitusosuuden jne.  

Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun 
suuruuden.  

 

VUONNA 2021 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS  

Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys 

 

Oulun Osuuspankki Iin konttori  FI26 5350 0240 0104 67  

Kiitos tuestanne! 

Puheenjohtaja Anita Sievänen  

puh. 0400 461880 

anita.sievanen@gmail.com 

 

Varapuheenjohtaja Jukka Sassi  

puh. 050 309 0005 

jucas80@gmail.com 

 

Sihteeri/rahastonhoitaja Leena Tiiro  

puh. 040 544 2127 

leena.tiiro@ii.fi 

 

Auvo Anisimaa puh. 044 703 2545 

auvo.anisimaa@gmail.com 

 

 

Anu Käyrä puh. 040 514 8366 

anu.kayra@gmail.com 

 

Mika Mähönen puh. 040 751 5308 

mika_mahonen@hotmail.com 

 

Aune Olkoniemi puh. 050 362 8451 

aune.olkoniemi@gmail.com 

 

Markku Veijola puh. 0400 182 340 

markku.veijola65@gmail.com 

 

Heidi Takalo puh. 044 3456 321 

heiditakal@gmail.com 

 

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY:N HALLITUS VUODELLE 2021 


