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KUTSU JOULURAUHAN JULISTUKSEEEN
Pohjois-Iin koululle tiistaina 18.12.2012 klo 17.30

OHJELMA:
Yhteislaulu Kuusijuhlan päättyessä (sanat J.F. Hiivala)

Joulurauhan julistus, puheenjohtaja Anita Sievänen

Jouluglögit ja piparit tarjoaa LähiTapiola Haukipudas

Kyläyhdistys toivottaa kaikille

Hyvää Joulua &
Onnellista Uutta Vuotta
2013!
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Kuusijuhlan päättyessä
(virren 486 mukaan)

Nyt jääpi jälleen koulu,

Saa joululahjan parhaan,

sen ovet suljetaan.

ken rakkautta saa.

On eessä oma joulu

Sen salattuhun tarhaan,

päin sitä kuljetaan.

ken ohjaa kulkijaa?

Jos Jumalamme sen

Sen Joulun Lapsi vain

sois meidän onneksemme,

voi yksin tehdä meille,

jos Joulun Lasta emme,

tuon ihmetarhan teille

sais suruun suurehen.

on hällä avain vain
(sanat J.F.Hiivala)

Tämän lehden aineistosta vastasi
Anita Sievänen, toimituksesta ja
taitosta Leena Tiiro, kunnassa
monistettiin ja hallituksen jäsenet
jakoivat postilaatikoihin.
Kannen kuva Aino Tiiro.
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KUUSIJUHLA SILLOIN ENNEN
Pertti Huovinen
Muistoni Pohjois-Iin kansakoulun joulujuhlista tai kuusijuhlista, kuten niitä myös
kutsuttiin, ulottuu 1950-luvulle. Koulu oli
oppilasmäärältään nykyistä suurempi, taisipa parhaimmillaan olla noin 180 oppilasta. Tämän tietäen olen joskus, kuten nytkin
tässä lyhyessä muistelmassa, miettinyt sitä,
miten juhlat yleensä pystyttiin pitämään.
Koulussa ei tuohon aikaan ollut minkäänlaista salia. Nykyinen vanhapuoli, jossa on
sali, oli luokkina. Nykyinen sali on tehty
ottamalla väliseinä pois kahden senaikaisen luokan välistä. Kaiken lisäksi luokissa
oli kaksoiskakluunit lämmittämistä varten.
J.F. Hiivalan luokka oli juhlienpitopaikkana. Käytännössä nykyisen salin pihanpuoleinen osa.
Kyllähän siinä aika lämmin tunnelma oli,
kun koko oppilasjoukko oli ahdettu luokkaan kannettuihin penkkeihin. Luokan etuosassa oleva opettajan koroke oli estradina.
Etunurkassa taisi olla kuusi. Uunien kupeelle jäi pieni tila vanhempia varten. Läheskään kaikista perheistä ei ollut edustus-
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ta. Nykyisen salin toinen puolisko, Meeri
Anderssonin luokka, oli esitysten välillä
esitysvaatteiden ja rekvisiitan vaihtotilana.
Ohjelmaa oli joka luokalta. Muistelen, että
joka luokasta olisi ollut kuoro, jossa kaikki
saivat laulaa. Vähempitaitoisten käskettiin
joskus vain aukoa suuta – siis nykyaikaista
playbackia. Kuoron rooli lienee ollut se,
että kaikki saivat olla mukana ohjelmassa.
Muuta ohjelmaa oli samaan tapaan kuin
nykyisinkin: näytelmiä, tonttuleikkiä,
runoa ja laulua, joskus tiernapojat ja
tietysti evankeliumikuvaelma pyyheliinat
päässä töröttävine paimenineen.
Itse en tykännyt olla ohjelmissa, vaikka
taisin jonkin verran suulas ollakin. Jouduin
kuitenkin usein näytelmiin, vaikka halua ja
kykyä ei liioin ollutkaan. Olin kai varma
sijoitus opettajan kannalta, kun hyvämuistisena opin vuorosanat nopeasti ulkoa.

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2013

Pohjois-Iin kylätoimikunta on perustettu
7.5.1987 ja rekisteröity 8.5.2003 PohjoisIin kyläyhdistys ry:ksi. Vuonna 2008 kylämme valittiin Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kyläksi ja seuraavana vuonna 2009
Valtakunnalliseksi Vuoden Kyläksi.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän
asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta,
kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana paikallistasolla. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on Pohjois-Pohjanmaan Kylät
ry:n jäsen, joka puolestaan on maakunnan
kylien yhteinen edunvalvoja. PPKylät ry
on Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) jäsen, joka toimii maaseudun kehittämistä
edistävien järjestöjen ja kylien sekä Leader-ryhmien eduntekijänä.
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry on puoluepoliittisesti ja uskonnolliselta vakaumukseltaan sitoutumaton.
YHDISTYKSEN/HALLITUKSEN
TOIMINTA
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa
myös useammin. Yhdistys pitää vuosittain
kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous
tammitoukokuussa ja syyskokous syysjoulukuussa hallituksen määräämänä aikana.

TALOUS
Yhdistyksen taloutta hoidetaan huolellisesti ja vahvistetaan jäsenmaksukertymää uusien jäsenten kautta. Hankkeisiin haetaan
rahoitusta eri rahoituslähteistä mm. Iin lähineuvostolta, Jomma ry:ltä ja Pohjois-Iin
jakokunnalta.
TIEDOTTAMINEN
Kevät- ja syyskokouksista julkaistaan kokouskutsu Rantapohjassa. Pohjois-Iin Sanomia julkaistaan 2-3 kertaa vuodessa jokakotiinjakeluna Pohjois-Iin alueella. Lisäksi hyödynnetään http://www.ii.fi ja
http://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi verkkosivuja tiedottamisessa.
Kyläyhdistyksen ilmoitustaulu Pohjois-Iin
koululla on myös käytettävissä yhdistyksen
ja kyläläisten omia ilmoituksia varten.
EDUNVALVONTA
Lisätään vuorovaikutusta kylän omien
kunnanvaltuutettujen kanssa. Uusi valtuusto aloittaa toimintansa 1.1.2013. Kaikki
pohjoisiiläiset valtuutetut; Reijo Kehus,
Mika Koistinen, Jouni Mähönen, Petri
Tervonen ja Leena Tiiro uusivat paikkansa
alkavalle kaudelle. Lisäksi puheenjohtaja
informoi säännöllisesti Iin kunnanjohtajaa
yhdistyksemme toiminnasta ja tulevista
suunnitelmista.
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MUU TOIMINTA
* Hiastinhaaran kunnostuksen 2. vaiheen
loppuunsaattaminen ( YkspensaannokkaKiusaajannokka)
* Hiastinhaaran luontopolun kunnostushanke yhteistyössä Iin kunnan kanssa
* Pohjois-Iin kyläkirjan teko aloitetaan
1.1.2013 ja tekijäksi on lupautunut pohjoisiiläinen Pertti Huovinen. Kyläkirjamme
on valmis vuonna 2017 yhdistyksemme
30-vuotisjuhlissa.
* Kyläsuunnitelman teko vuosille 2013–
2018

* Koulualueen vihersuunnitelma yhteistyössä Pohjois-Iin koulun ja Pohjois-Iin
koulun vanhempainyhdistyksen kanssa
* Osallistutaan Pohjois-Pohjanmaan Kyläpäiville
* Stipendit 2 x 25 € saajana 6.luokan tyttö
ja poika
* Kuntolatu Kantolanlahdelta Iijokisuulle
(jäätilanteen salliessa)
* Joulurauhan julistus Pohjois-Iihin yhteistyössä Pohjois-Iin koulun ja Pohjois-Iin
koulun vanhempainyhdistyksen kanssa

TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2013
MENOT

TULOT

KUKKAISTUTUKSET
STIPENDIT 2x25 €
SALIVUOKRA
PALKKIOT pj ja siht.
TOIMISTOTARVIKKEET
NETTISIVUT
TALKOOT/VIRKISTYS
LEHTI-ILMOITUKSET
JÄSENMAKSU PPKylät

140.00 €
50.00
70.00
200.00
50.00
300.00
140.00
100.00
50.00

JÄSENMAKSUT
1100.00 €
(110 TALOUTTA x 10 € )

YHTEENSÄ

1 100.00 €

YHTEENSÄ

1100.00 €

* Hiastinhaaran kunnostuksen 2. vaiheen loppuunsaattaminen - haetaan rahoitus
Pohjois-Iin jakokunta on lupautunut rahoittamaan kustannusarvioltaan noin 4500 € Hiastinhaaran kunnostuksen 2. vaiheen loppuunsaattamisen (200 metrin pituudelta ja 6 metrin leveydeltä) talvella jäätilanteen niin salliessa.
* Hiastinhaaran luontopolun kunnostushanke - haetaan rahoitus
* Pohjois-Iin kyläkirja - haetaan rahoitus
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POHJOIS-IIN KYLÄKIRJA
Kyläkirja on tarkoitus julkistaa yhdistyksemme 30vuotisjuhlassa 7.5.2017 ja
tekijäksi on lupautunut
syntyperäinen pohjoisiiläinen Pertti Huovinen. Pertti aloittaa kyläkirjan työstämisen
vuoden alussa ja nyt tarvitsemme teiltä
pohjoisiiläiset kylämme tarinoita, omaa
muistitietoa vanhemmilta, isovanhemmilta
ja muilta sukulaisilta. Haastatteluja, pöytälaatikkokirjoituksia ja muita dokumentteja
1700-luvulta tähän päivään.
Myös kylissä on eletty Suomen historian
tapahtumat - ei vain kaupungeissa: kylistä
on lähdetty opintielle ja siirtolaisiksi, sodittu monet sodat, otettu vastaan evakoita ja
muutettu maalta ja maalle.

Tallennustapoja on monia: oma muisti, paperi ja kynä, nauhoitus, valokuvat, video
tai tietokone.
Toivomme, että kyläkirjan kokoaminen
herättää mielenkiintonne, sillä historian
kirjaaminen on tärkeää, sillä sen avulla välitetään yhteiset kokemukset uusille sukupolville. Kyläkirjan tekeminen on kätevä ja
mukava tapa saada kylän historia kirjoitettuun ja painettuun muotoon. Kyläkirja voidaan toteuttaa opintoryhmässä, jolloin me
yhdessä voimme tuottaa materiaalia kirjaan
esim. kokoamalla vanhoja valokuvia, joita
sitten voimme käyttää apuna yhteisissä
muisteloissa.

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut,
joilla maksamme yhdistyksen monet kiinteät kulut kuten nettisivut,
kesäkukat risteykseen, stipendit, salivuokran, palkkiot, toimistotarvikkeet, lehti-ilmoitukset, talkoot jne.
Yhdistyksen jäsen maksaa jäsenmaksun, kun hän haluaa kuulua yhdistykseen ja yhdistyksen vuosikokous päättää kuinka suuri jäsenmaksu on:

VUONNA 2013 JÄSENMAKSUMME ON 10 €/TALOUS
Kannatusmaksu 20 €/henkilö ja 100 €/yritys.

Oulun Osuuspankki Iin konttori
FI26 5350 0240 0104 67
Kiitos tuestanne!

7

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus 2013 ja yhteystiedot
Anita Sievänen, puheenjohtaja
0400-461 880
anita.sievanen@gmail.com

Juhani Miettunen, jäsen
0400 966 475
miettunenjuhani@gmail.com

Raimo Välikangas, varapuheenjohtaja
040-5645 877

Markku Veijola, jäsen
0400 182 340
markku.veijola@pp.inet.fi

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja
040-5442 127
leena.tiiro@luukku.com
Hilkka Kynkäänniemi, jäsen
050 3436 625
hilkka.kynkaanniemi@ouka.fi
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Tiina Joensuu, jäsen
040 962 9562
tiina.joensuu@gmail.com
Aune Olkoniemi, jäsen
050 362 8451

