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7.5.1987 kokoontui 39 kyläläistä Pohjois-Iin koululle perustamaan Pohjois-Iin 
kylätoimikunnan ja kylätoimikuntaan valittiin: Veera Jussila, Pirkko Mäkitalo, 
Jukka Kärsämä, Eeva Seuranen, Ilmi Veijola, Jukka Tiiro, Arvo Virkkula ja Heikki 
Hyvärinen ja kylätoimikunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Arvo 
Virkkula ja perustavan kokouksen sihteerinä toimi Ilmi Veijola. Arvo Virkkula johti 
kylätoimikuntaa vuosina 1987–1999 ja sihteerinä ja rahastonhoitaja toimi tuon ajan 
myös Pirkko Mäkitalo. 
Kylätoimikunta toimi 16 vuoden ajan ja hiipui sitten vuosituhannen vaihteessa 
muutamaksi vuodeksi ja heräsi jälleen eloon vuonna 2002, jolloin tehtiin "Tuumasta 
toimeen"-kyläkysely kyläsuunnitelmaa varten  yhteistyössä Pohjois-Suomen 
Aikuiskoulutuskeskuksen Kylävalakiat-projektin kanssa ja samalla rekisteröidyttiin 
15.9.2003 Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:ksi ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Meeri Jämsä (nyk. Simoska), varapuheenjohtajaksi Raimo Välikangas, 
sihteeri/rahastonhoitajaksi Maria Tolonen ja hallituksen jäseniksi: Riitta Hopponen, 
Tuula Tiiro ja Taina Häkkilä. Vuonna 2002 perustettiin myös Hiastinhaaran 
toimikunta.

Koska tehokkaasti on tartuttu tuumasta toimeen 25-vuoden aikana, 
kyläyhdistyksemme aktiivisuus  huomattiin: Pohjois-Iin kyläyhdistys ry valittiin 
Vuoden 2008 Iiläiseksi kyläksi ja Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kyläksi 2008. 
Valtakunnallisesti kyläyhdistyksemme sai tunnettuisuutta ja laajalti kiitosta 
Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2009 valinnalla, perusteluina: "Pohjois-Ii on 
todellinen alueensa kehittäjäorganisaatio, jossa tehdään kyläsuunnittelua laajana 
prosessina ja kylässä on hyödynnetty hyvin hankerahoitusta, toteutettu useita 
elinkeinohankkeita, tiedottaminen on aktiivista ja Pohjois-Iissä ei ole omaa 
kyläasiamiestä vaan kaikki tehdään talkoilla". 

Vuoden 1546 pääveroluettelon mukaan Iin kylässä oli 35 taloa ja 1500–1600 lukujen 
vaihteessa kylä jakaantui kahtia siten, että Iijoen pohjoispuolella olevia taloryhmiä 
alettiin asiakirjoissa kutsua Pohjois-Iiksi. Asutushistoriamme kylässämme on siis 
vanhaa ja tänään Pohjois-Ii on vireä, muuttovoittoinen maisemakylä, jonka 
vahvuutena on ympäristö ja luonto sekä viihtyisät kylänraittimme ja nahkisistaan 
kuuluisa Iijoki ja Perämeren rannikko. Kyläämme muuttajat ovat useimmiten 
lapsiperheitä, joilla on innostusta ja taitoa rakentaa uutta ja korjata vanhaa perinteitä 
kunnioittaen. Lisäksi Pohjois-Iissä on suuri mökkiläisväestö. Kun muutetaan siellä 
pitää myös viihtyä - niin kylän kuin kunnankin hengessä, joka rakentuu niissä 
tarinoista, joita kyläläiset ja kuntalaiset itse ja muut tahot kertovat omasta kylästä ja 
omasta kunnasta. 
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Puhdas luonto, maaseudun rauha ja turvallinen ympäristö ovat viihtyvyystekijät, 
joiden voimaan me täällä Pohjois-Iissä luotamme.
Pohjois-Ii on arvokasta maankohoamisrannikkoaluetta ja kuuluu Valtioneuvoston 
1995 valitseman 156 maisemallisesti arvokkaimman alueen joukkoon Suomessa. 
Vuoden 2012 aikana tehdään uudelleenarviointi Pohjois-Pohjanmaalla ja valitut 
alueet merkitään myös maakuntakaavaan.

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, 
omatoimisuutta ja kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana. Yhdistys on 
puoluepoliittisesti ja uskonnolliselta vakaumukseltaan sitoutumaton. 

YHDISTYKSEN/HALLITUKSEN TOIMINTA

Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa myös 
useammin. Vuonna 2012 Pohjois-Iin hallituksen muodostivat: Anita Sievänen, 
puheenjohtaja, Raimo Välikangas, varapuheenjohtaja, Leena Tiiro, 
sihteeri/rahastonhoitaja sekä jäseninä: Hilkka Kynkäänniemi, Juhani Miettunen ja 
Markku Veijola.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pohjois-Iin koululla 28.3.2012 ja syyskokous 
17.10.2012, jonne kutsuttiin myös 12 pohjoisiiläistä kunnanvaltuustoehdokkasta ja 
Pertti Huovinen kertomaan Pohjois-Iin kyläkirjan tekemisestä. Kylämme historian 
kirjoittaminen aloitetaan 1.1.2013 ja kyläkirja on valmis vuonna 2017 
yhdistyksemme 30-vuotisjuhlassa. 

POHJOISIILÄISET KUNNANVALTUUTETUT 2013-2016

Äänestysprosenttimme Pohjois-Iissä oli ennätysluokkaa koko Suomen alueella eli 
71.6 %.
Iin kunnanhallitukseen valittiin Petri Tervonen ja Leena Tiiro ja kunnanvaltuuston 
jäseniksi Reijo Kehus, Mika Koistinen ja Jouni Mähönen. Lisäksi Maria-Liisa 
Halonen ja Anita Sievänen valittiin Iin lähineuvoston jäseneksi.

EDUNVALVONTA
Puheenjohtaja informoi vuoden aikana säännöllisesti Iin kunnanjohtajaa 
yhdistyksemme toiminnasta ja tulevista suunnitelmista. Samoin lisäämme tulevalla 
valtuustokaudella vuorovaikutusta kylän omien kunnanvaltuutettujen kanssa.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:hyn. 26.4.2012 Pohjois-
Pohjanmaan Kylät  järjesti kunta/kylät- tapaamisen Museokahvila Huilingissa. 
Rantapohjassa 3.5. oli juttu kuntatapaamisesta. Yhdistyksemme viralliset edustajat 
PPKylien vuosikokouksessa Kärsämäellä 24.11.2012 olivat Tuula Tiiro, Jouni 
Mähönen ja Anita Sievänen, joka valittiin PPKylien hallitukseen vuodelle 2013.
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TIEDOTTAMINEN

Kevät- ja syyskokouksista julkaistiin kokouskutsut Rantapohjassa 20.3.2012 ja 
11.10.2012. 
Pohjois-Iin Sanomat ilmestyivät kolme kertaa vuoden 2012 aikana: 1/2012 viikolla 4, 
2/2012 viikolla 34 ja 3/2012 viikolla 49.
Lisäksi julkaistiin Pohjois-Iin Sanomien juhlalehti, joka ilmestyi 25.-26.4.2012 ja 
jaettiin kaikkiin Iin ja Kuivaniemen kotitalouksiin painosmäärältään 4000 kpl. 
Olemme myös hyödyntäneet www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja www.ii.fi 
verkkosivuja tiedottamisessa ja kyläyhdistyksen ilmoitustaulu Pohjois-Iin koululla on 
käytettävissä kyläläläisten omia ilmoituksia varten.

TALOUS
JÄSENMAKSUT
Yhdistyksemme suurin tulolähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme 
yhdistyksen kiinteät kulut eli ne pakolliset menot, joilla toimintaamme pyöritämme. 
Vuonna 2012 jäsenmaksu oli 10 €/talous ja kannatusmaksu yrityksiltä 50 € ja 
kokonaiskertymä jäsenmaksuista oli 775.00 €.
STIPENDIT
Pohjois-Iin kyläyhdistys on jakanut vuodesta 1990 lähtien stipendin Pohjois-iin 
koulun oppilaalle. Saannin perusteina tulee huomioida seuraavaa:
* oppilaan tulee olla tunnollinen ja ahkera
* tulee osoittaa erityistä lahjakkuutta taiteellisuuteen tai musikaalisuuteen tai on 
lahjakas tekstiili ja/tai teknisessä työssä.
Vuonna 2012 stipendin arvoltaan 25 euroa saivat Saara Alamäki ja Pekka Säkkinen.
AVUSTUKSET
Iin lähineuvostolle toimitettiin 6.2.2012 hakemus kyläyhdistyksen 25-
vuotisjuhlajulkaisua varten, jonka kustannusarvio oli 3340.60 euroa ja saatu 
Lähineuvostoavustus oli 1600.00 euroa. 
Pohjois-Iin jakokunnalta saimme 2250.00 euroa Hiastinhaaran ruoppaukseen ja Iin 
lähineuvostolta Konintien linja-autokatokseen 512.55 euroa.

KYLÄSUUNNITELMA 2013-2018
Syyskokouksessa tuotiin nähtäville kylän kartta niin oppilaiden kuin kyläläistenkin 
toiveita ja ideoita varten. Kartalle tuodut ideat toimivat samalla kyläsuunnitelman 
pohjana kyläkyselyn lisäksi.

http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/files/pohjiinkylayhdistyspalveleefi.kotisivukone.com/lehti_3_20125.pdf
http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/files/pohjiinkylayhdistyspalveleefi.kotisivukone.com/lehti_3_20125.pdf
http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/files/pohjiinkylayhdistyspalveleefi.kotisivukone.com/lehti_3_20125.pdf
http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/files/pohjiinkylayhdistyspalveleefi.kotisivukone.com/lehti_3_20125.pdf
http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/files/pohjiinkylayhdistyspalveleefi.kotisivukone.com/lehti_3_20125.pdf
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25-VUOTISJUHLAT 7.5.2012
Palaute sekä juhlalehdestämme että juhlasta on ollut erittäin positiivista. Vieraita oli 
paikalla noin 300 ja kaukaisimmat vieraat tulivat Kärsämäeltä, Lahdesta ja Kalajoelta 
asti. 
Onnittelulahjoituksina, juhlalehden tuottona ja arpajaistuloina saimme yhteensä 
2038.53 euroa ja kulut juhlistamme olivat 3297.14 euroa.
Yhteistyökumppaneitamme muistimme kylätoiminnan viireillä, jotka saivat Iin 
kunta, Pohjois-Iin koulu ja PVO-Vesivoima Oy, jolla on pitkä ja edelleenkin 
jatkuva yhteistyö yhdistyksemme kanssa mm. Hiivalan uimarannan ja Hiastinhaaran 
rantojen kunnossapidossa. Lisäksi viiri luovutettiin eläkkeellejäävälle aluerehtori Olli 
Toloselle. 
Maaseudun kehittäjän hopeisella ansiomerkillä muistettiin kyläyhdistyksemme 
pitkäaikaisia toimijoita Eila Fäldtiä, Pirkko Mäkitaloa ja Arvo Virkkulaa ja 
pronssisella Taina Häkkilää, Timo Kaistoa, Maria Tolosta, Yrjö Tuomista ja 
Raimo Välikangasta.
Entiselle puheenjohtajalle Meeri Simoskalle myönnettiin jo vuonna 2009 
Maaseudun kehittäjän hopeinen ansiomerkki.

KYLÄVAAKUNA
Pohjois-Iin koulun oppilaille järjestetyn kylävaakunan suunnittelukilpailun voitti 
Saara Alamäki. Voittajatyön mukaan vaakunan piirsi Guy Yifrach. Vaakuna 
julkistettiin 25-vuotisjuhlassa 7.5.2012. " Idea lähti Iin luonnosta. 
"Ensimmäisenä mieleeni tulivat puut, joki ja kalat. Siltä pohjalta lähdin työstämään 
vaakunaa." kertoo Saara. Kylävaakunoita tehtiin kaksi kappaletta, yksi Pohjois-Iin 
koululle ja yksi Kylätuvalle.

KYLÄPERINTEEN ENSIMMÄISET KERUUPÄIVÄT  18.-19.2.2012
pidettiin Kylätuvalla ja ilmoitus tapahtumasta oli Rantapohjassa 16.2. ja Iin Hyvät 
Tuulet-julkaisussa 14.2. sekä kyläyhdistyksen ja kunnan nettisivuilla. Paikalla kävi 
muutama ihminen kertomassa kylän historiasta ja tuomassa valokuvia. Ismo ja Ritva 
Piri olivat paikalla tallentamassa kuvat ja tekemässä juttua. Kyläperinteen 
keruupäiviä jatketaan taas ensi vuoden puolella, kun kyläkirjan tekeminen on lähtenyt 
liikkeelle.
KYLÄTUPA
Kylätupamme Pohjois-Iin koululla remontoitiin kesän aikana esiopetusta varten ja on 
koulun käytössä arkisin klo 15.00 asti. Eskarissa on 5 oppilasta ja 1-luokalla 13 
oppilasta. Saimme myös jääkaappipakastimen ja lukollisen kaapin kyläyhdistyksen 
käyttöön.
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UUSI LINJA-AUTOKATOS KONINTIELLE 4-TIELLÄ
Katos tehtiin kyläläisten talkoovoimin, puutavarat ja maalit saatiin paikallisilta 
yrittäjiltä ja osa rahoituksesta Iin lähineuvostolta

KUKKAISTUTUKSET RISTEYSALUEILLE
Kallion Kotipuutarha istutti perinteisesti kukat laatikoihin Konintien-, Virkkulantien-, 
Kantolantien risteyksiin ja Kalaliike Kuhan pihalle. Kuha osallistui kukkien ja niiden 
hoidon kustannuksiin.

NAISTEN JUMPPA POHJOIS-IIN KOULULLA
Pohjois-Iin koululla on jatkunut kevätkaudella ja syyskaudella maanantaisin naisten 
jumppa, vetäjänä Eila Fäldt. Jumppamaksu sisältyy maksettuun kyläyhdistyksen 
jäsenmaksuun. Saimme Ii-Instituutin liikunta-avustuksena jumppaan 15 kpl 
kahvakuulia.

KYLÄPÄIVÄT KUUSAMOSSA 22.-23.9.2012
Osallistujat pääsivät tutustumaan virallisen kokouksen jälkeen luonnonkauniiseen 
Kuusamoon Kyläkierroksilla. Teemoitetuilla reiteillä esiteltiin paikallisten kylien 
vahvuudet ja erikoisuudet. Pohjois-Iistä ja Olhavasta oli suurin osallistujaryhmä eli 
22 kyläläistä. Puheenjohtaja Anita oli julkilausumatyöryhmässä, jossa oli edustus 
kaikista Vuoden Kylistä Pohjois-Pohjanmaalta vuosilta 2000-2011.Työryhmä laati 
kokouksessa hyväksytyn julkilausuman tiedotusvälineille.

POPLI-KYLÄLIIKUTTAJAHANKE IISSÄ 24.-30.9.2012
Kyläliikuttajaviikko sisälsi monipuolisia liikuntaan liittyviä tapahtumia ja toimintoja 
nuorille, lapsille, työikäisille, lapsiperheille, ikääntyville ja erityisryhmille. Pohjois-
Iin koululla järjestettiin kyläliikuttajakoulutus 26.9.2012 ja 3.10.2012 ja koulutus oli 
tarkoitettu kaikille Iin kunnan alueen kylille ja niiden asukkaiden liikuttamisesta 
kiinnostuneille henkilöille. Koulutus soveltui kaikenikäisille ja oli maksuton.

HIASTINHAARAN LUONTOPOLKU
Hiastinhaaran luontopolun kunnostushankkeen peruskatselmus tehtiin Iin kunnan 
kanssa 15.6.2012.
Hiastinhaaran luontopolku alkaa ns. Navettarannasta ja on kokonaispituudeltaan 
Hiastinhaaran lintutornille asti noin 2 kilometriä. Peruskatselmuksen päätöksenä 
Iilaakso Oy tekee Iin kunnanhallitukselle esityksen luontopolun kunnostuksen 
suunnittelun käynnistämisestä. 
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Pohjois-Iin kyläyhdistys ry/Anita Sievänen on tehnyt hankesuunnitelman 
maaseutuohjelmaan, jossa selvitetään kunnostushankkeen taustoja ja perusteet 
tulevan kunnostushankkeen tarpeellisuudelle. 

HIASTINHAARAN KUNNOSTUSHANKE
Pohjois-Iin jakokunta on myöntänyt 29.2.2012 hakemuksestamme 2250 euroa 
Hiastinhaaran veneväylän kunnossapitoon eli "Ollinhijan" kohdalla olevan noin 100 
metrin pituisen alueen ruoppaamiseen. Työ on tarkoitus tehdä heti pääsiäisen jälkeen, 
jolloin lumi on sulanut ja kaivuri voi hyvin työskennellä
Ykspensaannokan ja Kiusaajannokan välisen alueen ruoppaus siirtyy ensi talveen 
2013, jolloin toivomme, että jään paksuus on riittävä ja vähentää näin huomattavasti 
kustannuksia.

HIIVALAN UIMARANTA
PVO-Vesivoima Oy on kunnostanut Hiivalan uimarantaa tuomalla sinne kaksi 
kasettikuormaa hiekkaa. Traktorimiehet Eero Tuomela ja Jouni Mähönen kävivät ne 
tasoittamassa ja rantavahdiksi lupautui Teuvo Siurua uimarannan naapurista. 
Yhteistyömme PVO-Vesivoima Oy:n kanssa jatkuu kesällä 2013 pajukoiden 
raivaamisella Hiastinhaarasta.

JOULURAUHAN JULISTUS 18.12.2012
Toteutimme yhteistyössä Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistyksen ja Pohjois-Iin 
koulun kanssa joulurauhan julistuksen koulun piha-alueella, joka koristeltiin 
ulkotulilla, samoin liikennejakajat Konintiellä, Kantolantiellä ja Virkkulantiellä. 
Ohjelmassa oli koululaisten kanssa yhteislaulettu Hiivalan Jonnen joululaulu, 
Joulurauhan julistus ja Haukiputaan Lähitapiolan tarjoamat piparit ja jouluglögit.

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry 
HALLITUS

   


