
POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYS RY:N 
VUOSIKERTOMUS 2013

Yhdistyksen historiaa
7.5.1987 kokoontui 39 kyläläistä Pohjois-Iin koululle perustamaan Pohjois-Iin kylätoimikuntaa. 
Kylätoimikuntaan valittiin jäseniksi Veera Jussila, Pirkko Mäkitalo, Jukka Kärsämä, Eeva Seuranen, Ilmi 
Veijola, Jukka Tiiro, Arvo Virkkula ja Heikki Hyvärinen. 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". Vuonna 2012 Pohjois-Iin kyläyhdistys juhli 25 olemassa 
olovuottaan koko kylän yhteisillä juhlilla.

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 kokoukset
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa myös useammin. Vuonna 
2013 Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallituksen muodostivat: Anita Sievänen, puheenjohtaja; Raimo 
Välikangas, varapuheenjohtaja; Leena Tiiro, sihteeri/rahastonhoitaja sekä jäsenet Hilkka Kynkäänniemi, 
Juhani Miettunen ja Markku Veijola.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Pohjois-Iin koululla 20.3.2013 ja syyskokous 13.11.2013. 
Kevätkokouksessa kunnanarkkitehti Kaija Muraja kertoi kaavoituksen vaikutuksista Pohjois-Iihin ja kaavan 
etenemisestä. Iin tietoverkko-osuuskunnan toimitusjohtaja Juhani Salmela ja projektikoordinaattori Timo 
Hänninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta kertoivat Sadan Megan Ii hankkeesta. Syyskokouksessa pääroolissa 
oli kyläsuunnitelma ja se hyväksyttiin kyläyhdistyksen ja kylän toimintaa ohjaamaan pidemmällä 
tähtäimellä.
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Edunvalvonta
Puheenjohtaja informoi vuoden aikana säännöllisesti Iin kunnanjohtajaa yhdistyksemme toiminnasta ja 
tulevista suunnitelmista.

Kunnanvaltuustossa vaikuttaa viisi pohjoisiiläistä valtuutettua: Petri Tervonen, Leena Tiiro, Reijo Kehus, 
Mika Koistinen ja Jouni Mähönen. Petri Tervonen ja Leena Tiiro ovat myös kunnanhallituksen jäseniä. Petri 
on jäsenenä kunnan maapoliittisessa työryhmässä, mikä on myös osoittautunut kylän kannalta arvokkaaksi 
asiaksi. Maapoliittinen työryhmä linjasi 2013, että Iijoen pohjoispuolisia alueita kehitetään täydennys-
rakentamisella ja mahdollistamalla alueiden kasvaminen esim. kaavamääräyksillä. Lisäksi Maria-Liisa 
Halonen ja Anita Sievänen ovat Iin lähineuvoston jäseniä.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:hyn ja Oulun Seudun Leader ry:hyn. 
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen on ollut vuonna 2013 Oulun Seudun Leaderin 
varapuheenjohtaja ja vuoden 2014 alusta myös Pohjois-Pohjanmaan Kylien varapuheenjohtaja.

Tiedottaminen
Kevät- ja syyskokouksista julkaistiin kokouskutsut Rantapohjassa 12.3.2013 ja 7.11.2013.

Pohjois-Iin Sanomat ilmestyi neljä kertaa vuonna 2013.

Olemme myös hyödyntäneet www.pohjoisiinkylayhdis  tys.fi   ja www.ii.fi verkkosivuja tiedottamisessa ja 
kyläyhdistyksen ilmoitustaulu Pohjois-Iin koululla on käytettävissä kyläläisten omia ilmoituksia varten.

Kyläyhdistykselle perustettiin myös omat Facebook-sivut www.face  book.com/PohjoisIi   . Niiden avaamiseen 
ja viestintään niiden avulla saatiin koulutusta YHTEISÖhautomo-hankkeen kautta.

Talous
Yhdistyksemme suurin tulolähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyksen kiinteät kulut 
eli ne pakolliset menot, joilla toimintaamme pyöritämme. Vuonna 2013 jäsenmaksu oli 10 €/talous, 
kannatusmaksu 20€/talous ja 100 €/yritys. Kokonaiskertymä jäsenmaksuista oli 956 €, jonka lisäksi saimme 
kannatusjäsenmaksuja 60 €.

Pohjois-Iin kyläyhdistys on jakanut vuodesta 1990 lähtien stipendin Pohjois-Iin koulun oppilaalle. Stipendit 
on jaettu kuudennen luokan oppilaille (tytölle ja pojalle), joka on tunnollinen ja ahkera ja osoittaa erityistä 
lahjakkuutta taiteellisuuteen tai musikaalisuuteen tai on lahjakas tekstiili ja/tai teknisessä työssä. Vuonna 
2013 25 euron arvoisen stipendin saivat Jenni Juopperi ja Mikael Kinnunen.

Yhdistyksen toimintaa
 Pohjois-Iin kyläkirja 2013–2017. Joka ei tunne vanhaa, ei ymmärrä 

uuttakaan. Siksi päätimme aloittaa Pohjois-Iin kyläkirjan tekemisen ja kirjoittajaksi 
lupautui pohjoisiiläinen Pertti Huovinen. Aineiston keruu on aloitettu ja otteita 
kirjasta on jo julkaistu Pohjois-Iin Sanomissa. Kyläkirja on valmis 
kyläyhdistyksemme 30-vuotisjuhlissa 7.5.2017. Samana vuonna myös Suomi täyttää 
100 vuotta. 6.4. kerättiin tietoa pohjoisiiläisistä työpaikoista, käsityöläisyydestä ja 
yrittäjyydestä kyläkirjaa varten Pertin johdolla.
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 Vaatekeräys Pelastusarmeijalle. Yhteiskeräys ylimääräisille vaatteille 
Pohjois-Iin koululla/ Pelastusarmeija Oulun kierrätystoiminnalle pidettiin lauantaina 
25.5.2013. Keräyksen tuloksena saatiin iso lavallinen hyviä käyttökelpoisia vaatteita 
ja kenkiä.

 Hiastinhaaran loppuruoppaus. Hiastinhaaran ruoppaushankkeen 2-vaihe 
eli Kiusaajanokan kohdalta isompien kivien poisto väylältä ja mataloituneen 
veneiden "satamapaikan" ruoppaus Välikankaan kohdalla saatiin loppuun 
alkuvuodesta.  Saatujen tarjousten perusteella urakoitsijaksi valikoitui Mauno 
Päkkilä ja rahoituksen ruoppaukselle antoi Pohjois-Iin jakokunta. Läjitysalueet 
sijaitsevat jakokunnan ja yksityisten mailla. Siihen on kysytty lupa ja läjitysalueiden 
ja rannan väliin jätetään noin 5-7 metrin leveä pensasalue näköesteeksi.

 Hiastinhaaran pajukon raivaus. Hiastinhaaran pajukkoa nelostien 
näkymäalueelta raivattiin. Hiastinhaaran pajukon raivauksen Purotielle päin 
suorittivat maanomistajat ja PVO Vesivoima Oy. Nelostien alapuolisen alueen 
raivauksen suoritti tarjouskilpailun jälkeen Maanrakennus- ja urakointi Mauno 
Päkkilä. Raivausta varten anottiin ja saatiin Iin lähineuvostolta avustusta.

 Aurinkolatu. Iin kunta teki retkiladut Hiastinlahden laavulle ja lintutornille. 
Jäälatu oli Ranta-Kestilästä Aallonmurtajalle (Iijokisuulla) ja Iijoella rautaproomun 
kohdalta haarautui reitti Hiastinlahdelle laavulle ja lintutornille. Latu oli suuressa 
suosiossa ja laavulla kävi runsaasti hiihtäjiä pitämässä taukoa ja paistamassa 
makkaraa.

 HINKU-kylä Pohjois-Ii. Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (HINKU) 
kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja 
kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. HINKU-kunnat ovat sitoutuneet 
tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 
tasosta. Iin kunta on yksi Suomen HINKU-kunnista ja haluamme kyläyhdistyksenä 
tukea HINKU-aatetta ja auttaa täällä Pohjois-Iissä asuvia tekemään 
ympäristöystävällisiä valintoja, joilla säästetään aikaa ja rahaa.

 Lammaslaidunhanke. Olemme yhteistyössä ProAgria Oulu/ Maa- ja 
kotiatalousnaisten VYYHTI -hankkeen kanssa tehneet Iin Hiastinhaaran 
laitumen hoitosuunnitelman vuosiksi 2013–2019, jossa tavoitteena on 
luonnon monimuotoisuuden edistäminen, luontopolun varren maiseman 
elävöittäminen ja seudullisesti mielenkiintoisen tutustumiskohteen luominen. 
Perämeren rannikon laidunniittyjä ja rantametsiä on laajalti laidunnettu vielä 
1970-luvulle asti ja Hiastinhaaran laidunaluetta laidunsivat läheisen 
Kemiläisen talon lehmät vielä 1960–70-luvuilla. Kyläyhdistys on tehnyt 
maanvuokrasopimukset maanomistajien kanssa ja pohjoisiiläisen lampurin 
kanssa ja alkuraivaus ja aitaaminen aloitetaan keväällä 2014 ennen lintujen 
pesintäaikaa. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus on myöntänyt 
hankkeellemme ei-tuotannollista investointitukea 4894,40 €, joka on 
tarkoitettu perinne-biotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Lisäksi 
perinnebiotoopin hoitoon viideksi vuodeksi 12 830,50 €. Myönnetty 
investointituki on 4894,40 € ja tälle summalle olemme hakeneet ja saaneet 
Iin kunnalta korottoman väliaikaisrahoituksen.
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 Risteyksien kukkaistutukset. Kallion Kotipuutarha istutti perinteisesti 
kukat laatikoihin Konintien-, Virkkulantien-, Kantolantien risteyksiin ja Kalaliike 
Kuhan pihalle. Kuha osallistui kukkien ja niiden hoidon kustannuksiin.

 Pohjois-Pohjanmaan Kyläpäivät Oulussa 21.–22.9.2013. Pohjois-
Iin kyläyhdistystä kyläpäivillä edustivat Anita, Tiina, Aune ja Mähösen Jouni. 
Kyläyhdistys myi Kylien torilla nahkisia ja kalasäilykkeitä.

 Kyläyhdistyksen jumppa. Pohjois-Iin koululla jatkui naisten jumppa, 
vetäjänä Eila Fäldt. Jumppamaksu sisältyi kyläyhdistyksen jäsenmaksuun. Jumpan 
suosio jatkoi kasvamistaan, 2013 jumpassa kävi keskimäärin 20 naista. Ii-instituutti 
rahoitti viiden jumppapatjan, twisterin ja käsipunnerrustelineen hankinnan 
kyläyhdistyksen jumppaajille.

 Kyläsuunnitelma 2014–2019. Vuoden 2013 pääponnistus oli 
kyläsuunnitelman laatiminen. Hallitus työsti suunnitelmaa ensin keskenään. 
Ritva Sauvola piti hallitukselle kyläsuunnitelma-työpajaa kylätuvalla 
10.8.2013. Lopulta valmis suunnitelma hyväksyttiin syyskokouksessa 2013. 
Alkuvuodesta 2014 se painatettiin, luovutettiin Iin kunnanvaltuutetuille ja 
jaettiin kyläläisille.

 Hiastinhaaran luontopolku. Luontopolku ja lintutorni rakennettiin alueelle 
Iijoen ympäristöhoito-ohjelman II-vaiheessa v. 2002–2003 ja Hiastinlahden 
luontopolkualueen omistaa Iin kunta. Rahoituksen hankkeelle hakee Iin kunta Oulun 
Seudun Leader (ent. JoMMa) ry:ltä yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa ja 
hankkeen valmistumisen jälkeen Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n ja Iin kunnan välille 
tehdään kunnossapitosopimus.

 Joulurauhan julistus. Toteutimme yhteistyössä Pohjois-Iin koulun 
vanhempainyhdistyksen ja Pohjois-Iin koulun kanssa joulurauhan julistuksen koulun 
piha-alueella, joka koristeltiin ulkotulilla, samoin liikenteenjakajat Konintiellä, 
Kantolantiellä ja Virkkulantiellä. Kyläyhdistys tarjosi kuumaa glögiä ja pipareita, 
jonka jälkeen puheenjohtaja julisti joulurauhan. Yhteislauluna laulettiin Hiivalan 
Jonnen joululaulu Kuusijuhlan päättyessä. Arvo Virkkula lahjoitti juhlaan 
joulukuusen, johon saatiin valot Ii-Instituutilta.
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