Pohjois-Iin kyläyhdistyksen vuosikertomus 2016
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 Aikuiskoulutus-keskuksen
Kylävalakiat-projektin kanssa ja samalla rekisteröidyttiin 15.9.2003 Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:ksi ja
hallituksen

puheenjohtajaksi

valittiin

Meeri

Jämsä,

varapuheenjohtajaksi

Raimo

Välikangas,

sihteeri/rahastonhoitajaksi Maria Tolonen ja hallituksen jäseniksi: Riitta Hopponen ( nyk.Räinä ), 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.

Vuonna 2016 Pohjois-Iin kyläyhdistys osallistui #EiKiu100-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tehdä
yhdessä iiläisille lapsille turvallinen ja viihtyisä kasvuympäristö, ja luoda kiusaamattomuuden kulttuuria.
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Yhdistyksen/Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa myös useammin.
Hallitus kokoontui 10 kertaa. Vuonna 2016 Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallituksen muodostivat: Anita
Sievänen, puheenjohtaja; Markku Veijola, varapuheenjohtaja; Leena Tiiro,
sihteeri/rahastonhoitaja sekä jäsenet Aune Olkoniemi, Jukka Sassi, Auvo Anisimaa, Mika Mähönen ja Anu
Käyrä.

Kevätkokous pidettiin 27.4.2016 Pohjois-Iin koululla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kaija Paasovaara.

Syyskokous pidettiin niin ikään Pohjois-Iin koululla 9.11.2016. Outi Virkkula ja Johanna Pihlajamaa Oulun
Ammattikorkeakoulun luonnonvara-alalta esittelivät TESS- hankkeen eli Kohti vähähiilisempää Pohjois-Iitä
kuulumiset ja lopputulokset.

Edunvalvonta
Puheenjohtaja informoi vuoden aikana säännöllisesti Iin kunnanjohtajaa yhdistyksemme toiminnasta ja
tulevista suunnitelmista. Kunnanvaltuustossa vaikuttaa kuusi pohjoisiiläistä valtuutettua: Petri Tervonen,
Leena Tiiro, Reijo Kehus, Mika Koistinen, Jouni Mähönen ja Matti Tiiro. Petri Tervonen ja Leena Tiiro ovat
myös kunnanhallituksen jäseniä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:hyn ja Oulun
Seudun Leader ry:hyn.

Tiedottaminen
Kevät- ja syyskokouksista julkaistiin kokouskutsut Rantapohjassa 26.4.2016 ja 3.11.2016. Pohjois-Iin
Sanomat ilmestyi neljä kertaa vuonna 2016. Hyödynsimme www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja www.ii.fi
verkkosivuja tiedottamisessa ja kyläyhdistyksen ilmoitustaulu Pohjois-Iin koululla on ollut käytettävissä
kyläläisten

myös

omia

ilmoituksia

varten.

Kyläyhdistyksen

omat

Facebook-sivut

www.facebook.com/PohjoisIi olivat ahkerassa käytössä. Niiden kautta kerrottiin yhdistyksen tapahtumista ja
talkoista.
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Talous
Yhdistyksemme suurimmat tulonlähteet vuositasolla ovat jäsenmaksut, talkoot, tilatut kahvitukset ja
kohdeavustukset. Tuloilla saamme katetuksi yhdistyksen kiinteät kulut eli ne pakolliset menot, joilla
toimintaamme pyöritämme. Vuonna 2016 jäsenmaksu oli 12 €/talous, kannatusmaksu 25€/talous ja 100
€/yritys. Kokonaiskertymä jäsenmaksuista oli 1140.50 €. Vuoden 2016 tulos oli ylijäämäinen 1424.96 €.
Yleisavustuksina saimme toimintavuonna Valto Pernu Säätiöltä 3000.00€ kylähistoriikin ”Meijän PohojosIi” julkaisemiseen ja Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistykseltä 1000.00€ 30-vuotisjuhlajärjestelyihin
7.5.2017.

Hiastinhaaran lammaslaidun ja Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin
kunnostamis- ja rakentamishanke
Kyläyhdistys teki yhteistyössä ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaisten VYYHTI -hankkeen kanssa Iin
Hiastinhaaran lammaslaitumen 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 aloitettiin keväällä 2014 ennen lintujenpesintäaikaa. PohjoisPohjanmaan ELY
-keskus myönsi hankkeelle ei-tuotannollista investointitukea 4894,40 €, joka on tarkoitettu perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Lisäksi perinnebiotoopin/Hiastinhaaran lammaslaitumen
hoitoon myönnettiin

ympäristötuki vuosille 2015–2020. Ei-tuotannolliselle investointituelle 4894,40 €

saatiin Iin kunnalta 2014 koroton väliaikaisrahoitus, joka on jo maksettu takaisin.
Osa hankekonaisuutta on myös Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin kunnostaminen ja rakentaminen.
Luontopolku ja lintutorni rakennettiin alueelle Iijoen ympäristöhoito-ohjelman II-vaiheessa v. 2002–2003 ja
Hiastinlahden luontopolkualueen palvelurakenteet omistaa Iin kunta ja maa-alueen Pohjois-Iin jakokunta..
Koska niin pitkospuureitti, lintutorni kuin palvelurakenteet olivat menneet huonoon kuntoon vuosien myötä,
Iin kunnalle myönnettiin alueen kunnostamiseen ja rakentamiseen vuosille 2016-2017 102 640,90 euron
rahoitus Oulun Seudun Leaderin hallituksen kokouksessa 15.10.2015. Pohjois-Iin kyläyhdistyksen ja Iin
kunnan välille tehdään hankkeen valmistumisen jälkeen alueen kunnossapitosopimus.
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Yhdistyksen muuta toimintaa
Pohjois-Iin kyläkirjan tekoa jatkettiin ja kirjaa varten kerättiin vanhoja valokuvia kyläläisiltä. Valokuvat
tallensi käytettävään muotoon Jorma Kauppi. Kirjaa kirjoittaa Pertti Huovinen, se on aloitettu 1.1.2013 ja se
valmistuu kyläyhdistyksen 30-vuotisjuhlaan 7.5.2017.

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

Stipendit Pohjois-Iin koulun 6. luokkien oppilaille. 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. 25 euron arvoisen stipendin saivat Arttu Häkkilä ja Mimmi
Koskela.

Juhlateltan, pöytien ja tuolien hankita.

Oulun Seudun Leader ry:n Yhdistysten pieninvestoinnit

rahoituksella kyläyhdistys hankki juhlateltan sekä pöydät ja tuolit 60 hengelle. ( 60% tuki, 40% oma
rahoitus)
Pohjois-Iin kyläyhdistys 30-vuotta ja Pohjois-Iin koulu 120-vuotta 7.5.2017. Juhlan järjestelyjä varten
perustettiin juhlatyöryhmä, joka aloitti työnsä 15.8.2016. Työryhmään kuuluivat Anita Sievänen, Leena Tiiro,
Anu Käyrä, Tarja Anisimaa ja koululta Kaija Paasovaara ja Jouni Rajanen.
Valtioneuvoston kanslia liitti 14.4.2016 anomuksestamme juhlamme yhdeksi Suomi100-hankkeeksi nimellä
”Suomi100, jossa koulut ja kylät eläviä vain yhdessä”.
Pohjois-Pohjanmaan liitto toteutti yhteistyössä Suomi100-juhlavuoden hankkeille aluetukihaun ajalle
1.11.2016-13.1.2017. Aluetukea saadakseen hankkeiden tulee olla hyväksytty mukaan valtakunnalliseen
Suomi100-ohjelmaan. Pohjois-Iin kyläyhdistys haki Suomi100-aluetukea 2500.00€ juhlateltan vuokraa
varten ja lopullinen päätös myönnetystä tuesta saadaan maaliskuussa 2017.

Avoimet kylät. Kyläyhdistys järjesti Avoimet Kylät -tapahtuman Pohjois-Iin koululla 11.6. Tapahtumassa
pelattiin Kuningaspalloa ja pelattiin kylän mölkkymestaruudesta. Kyläyhdistys piti myös kanttiinia.
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Syksyn Sävel. Jo perinteeksi muodostunut Syksyn Sävel yhteislaulutilaisuus pidettiin Navettarannassa 13.8.
Laulattajina olivat mieslaulajat Markku Veijola ja Jorma Kröger, säestäjinä pohjoisiiläiset hanuristit MariaLiisa Halonen ja Arvo Viinamäki.

Tornien taisto. Tornien taisto on BirdLife Suomen järjestämä lintutapahtuma, jossa lintutornissa
havainnoiden pyritään havaitsemaan mahdollisimman monta lintulajia kahdeksassa tunnissa. Samalla
tehdään lintuharrastusta tunnetuksi ja osallistumismaksuilla kerätään varoja linnustonsuojeluun, tänä vuonna
heinäkurpan suojeluun. Tänä vuonna Tornien taisto käytiin 7.5. taas muutaman vuoden tauon jälkeen
Pohjois-Iissä Patakarin uudella lintutornilla. Vanhassa jo puretussa lintutornissa käytiin viimeisin taisto
vuonna 2014 ja kokonaislajimääräksi taistossa saatiin 72. Joukkueessa nimeltään "Pohjois-Iin
kyläyhdistysPatakarin porukka" taistelivat tänä vuonna Pauli Jussila, Jouko Tuominen, Jukka Sassi, Esa
Turpeinen ja Ilkka Kärkkäinen. Kokonaislajimääräksi joukkue sai 79 ja harvinaisimmat bongatut linnut
olivat merikihu ja jalohaikara.

Kyläyhdistyksen jumppa. Perinteiset naisten- ja miesten jumppa jatkuivat Työväentalolla. Naistenjumppaa
veti Eila Fäldt ja miesten jumppaa Paavo Halonen. Salivuokraan saimme Ii-Instituutilta 200 € avustuksen.
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