Pohjois-Iissä juhlittiin koulua ja kylää
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Pohjois-Iissä vietettiin sunnuntaina hyväntuulisia koulun ja kylän yhteisiä syntymäpäiväjuhlia.
Koulun pihalle pystytetty
lähes täysi iso teltta hytkähteli juhlavieraiden naurusta tuon tuosta. Iloisimmat
ilmeet nostatti juhlapuhe,
josta oli pönötys kaukana.
Puheen sijasta koulun oppilaat esittivät muutaman tarinan menneestä näytelmän
muodossa. Niinpä esiintymislavalla käytiin koulusotaa kunnanvaltuustossa,
rakennettiin koulua ja pelattiin kuningaspalloa. Loppupäätelmänä todettiin, että 120-vuotiaassa PohjoisIin koulussa pahimmastakin
räkänokasta on saatu kasvatettua kunnon kansalainen.
Koulun nykyisistä oppilaista räkänokkaisuus on
kaukana, ainakin mikäli
on uskominen koulunjohtaja Tuomas Ojalaa. Hän
kertoi olevansa ylpeä hyvää
koulutyötä tekevistä oppilaista. Ojala muistutti, että tärkein oppi on, että osa-

Pohjois-Iin koulun 120- ja Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n 30-vuotijsuhlia vietettiin koulun
pihalle pystytetyssä teltassa.

Touko Hanhisalo ja oppilaiden kuoro lauloivat Täällä Pohjan
pieni video Rantapohjan Facebook-sivulla.

taan olla ihmisiksi, ihminen
ihmiselle.
– Toisten kunnioittaminen, kohteliaisuus, omien
jälkien siivoaminen ja rehellisyys ovat tärkein läksy, jota täällä opetetaan.
Ojala kiitteli, että pohjoisiiläiset arvostavat kouluaan.

mas Iin kouluista. Sitä ennen perustettiin Etelä-Iin
koulu vuonna 1875 ja Olhavan koulu vuonna 1893.
Nyt kunnassa on yhdeksän perusopetusta antavaa
koulua sekä lukio.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava totesikin puhees-

Hän toivookin, että uuden
liikuntasalin myötä koulusta
tulee entistä parempi paikka
kaikille kyläläisille. PohjoisIin koulun liikuntasali on ollut poissa käytössä jo muutaman vuoden, siksi koulun
juhlaakin vietettiin teltassa.
Tässäkin asiassa on kuiten-

kin syytä juhlaan, sillä uuden liikuntasalin rakentaminen aloitetaan ensi syksynä.

Vahvat kylät,
vahva kunta
Vuonna 1896 perustettu
Pohjois-Iin koulu oli kol-

saan, että itsenäisyyden
alussa laadittu koulupiirijako pitää edelleen pääosin
paikkaansa.
Kouluja on lakkautettu ainoastaan oppilasmäärän vähäisyyden takia.
Juhlassa todettiin, että
toimiva koulu on monesti

tähden alla. Esityksestä on

aktiivisen kylän edellytys.
Alatossava pitää tulevaisuuden kannalta tärkeänä, että
eri puolilla kuntaa asuvat ihmiset ovat aktiivisia oman
kohtiseutunsa kehittäjiä ja
edistäjiä.
– Kun kunnan eri osa-alueet ja kylät ovat vahvoja ja
elinvoimaisia, on kuntakin
vahva.
Sekä maakunnan että valtakunnan vuoden kylänä aiemmin palkittu Pohjois-Ii on
vireä ja aktiivinen.
30-vuotisjuhliaan viettäneen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen totesikin, että nytkin
kylällä on vireillä lukuisia
eri hankkeita. Tuoreimpiin
niistä kuuluu Oulun ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijoiden tekemä
Pohjois-Iin HINKU eli vähä-

hiilisyyssuunnitelma. Seuraava isompi hanke tulee
olemaan Akolan-Junnilan
alueen maisemanhoitotyöt
Hiastinhaaran Iijoen yläpuolisella osuudella.
Kun Pohjois-Ii valittiin
vuonna 2009 valtakunnalliseksi vuoden kyläksi, Sievänen sanoi, että tästä se
työ vasta alkaa.
– Voin sanoa, että ennen
sitä ja sen jälkeen olemme
määrätietoisesti edistäneet
niin Pohjois-Iin kuin koko
Iin kunnan asumisviihtyvyyttä, houkuttelevuutta ja
lisänneet vetovoimaa niin
kyläämme kuin koko kuntaakin kohtaan.

Pertti Huovinen
vuoden
päkkikankaalainen
Pohjois-Iin kyläyhdistys nimesi juhlassa Pertti Huovisen vuoden 2017 päkkikankaalaiseksi. Nimitys annettiin nyt ensimmäistä kertaa.
– Nimitys antaa meille tu-

levaisuudessa mahdollisuuden nimetä vaikkapa vuoden
veijolalaisen tai vuoden hiivalalaisen, Sievänen totesi.
Huovisen kirjoittama Meijän Pohojos-Ii -kylähistoriikki ilmestyy kesäkuussa.
– On siis kylämme ja kyläyhdistyksen onni, että olet täältä meiltä ja että olet kiinnostunut paikallisuudesta, paikallisesta
kulttuurista, sen edistämisestä ja sen tallentamisesta. Ja tälle pohjalle rakentui myös päätös Pohjois-Iin
kylähistoriikin kirjoittamisesta viisi vuotta sitten, Sievänen kiitteli.
Juhlassa jaettiin Suomen
kylätoiminta ry:n ansiomerkkejä. Aune Olkoniemi sai hopeisen ansiomerkin. Leena Tiiro, Markku Veijola, Juhani Miettunen ja Tuula Tiiro saivat pronssisen ansiomerkin.
Riitta Räinä sekä PohjoisPohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry palkittiin
viireillä.

Pian ilmestyvän Pohjois-Iin kylähistorian kirjoittanut
Pertti Huovinen nimettiin vuoden päkkikankaalaiseksi.
Tunnustukseen kuuluvan viirin ja kunniakirjan ojensi kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen.

