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Kutsu Pohjois-Iin kyläyhdistyksen syyskokoukseen

Tervetuloa Pohjois-Iin kyläyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen Pohjois-Iin koululle torstaina 26.11.2015 klo 18 alkaen. Tarjolla täytekakkukahvit 17.45 alkaen kyläyhdistyksen saaman Vuoden 2015 maisemateko huomionosoituksen kunniaksi. Tervetuloa!
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HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TULO- JA MENOARVIO VUODEKSI 2016
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PÄÄTETÄÄN JÄSEN- JA KANNATUSJÄSENMAKSUJEN SUURUUS VUODEKSI 2016
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VALITAAN TOIMINNANTARKASTAJA ja VARATOIMINNANTARKASTAJA VUODEKSI 2016
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PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJAN PALKKIOSTA

11.

VALITAAN EDUSTAJA/EDUSTAJAT MUIHIN JÄRJESTÖIHIN.
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KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSKUTSUSSA MAINITUT ASIAT TAI MUUT ESILLETULEVAT ASIAT



Tess-tutkimustuloksia (energiaomavaraisuus) - Pohjois-Ii osana eurooppalaista tutkimusaineistoa Johanna Pihlajamaa projektisuunnittelija, TESS-hanke Luonnonvara-alan osasto Oulun ammattikorkeakoulu – HINKUSUUNNITELMA POHJOIS-IIHIN



Pohjois-Iin kyläkirjan julkistaminen 7.5.2017. Missä mennään nyt?



Hiastinhaaran lammaslaidun 2016-2020



Hiastinhaaran luontopolun- ja lintutornin kunnostamis- ja rakentamishanke 2016-2017. Rahoitus myönnetty Iin
kunnalle Oulun Seudun Leader ry:n hallituksen kokouksessa 15.10.2015



Kyläkävelyn toteuttaminen kevät/kesä 2016 Konintien alueella



Kylän asukaslähtöinen turvallisuussuunnitelma- Mikä se on ja miten se laaditaan?

13.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016
”Ympäristö ja energia”

YHDISTYKSEN/HALLITUKSEN TOIMINTA
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa myös useammin. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa
hallituksen määräämänä aikana.
TALOUS
Yhdistyksen taloutta hoidetaan huolellisesti ja vahvistetaan taloutta yhteistyösopimuksilla ja jäsenmaksukertymää uusien jäsenten ja kannatusjäsenten kautta. Hankkeisiin haetaan rahoitusta eri rahoituslähteistä mm. Iin
lähineuvostolta, Oulun Seudun Leader ry:ltä, Pohjois-Pohjanmaan ELY:ltä ja Valto Pernu säätiöltä.
TIEDOTTAMINEN
Kevät- ja syyskokouksista julkaistaan kokouskutsu Rantapohjassa. Pohjois-Iin Sanomia julkaistaan 2-4 kertaa
vuodessa. Sitä jaetaan 430 kpl postilaatikkojakeluna ja lisäksi lähetetään postitse muualla asuville. Lisäksi
hyödynnetään www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja www.facebook.com/PohjoisIi ja www.ii.fi verkkosivuja tiedottamisessa. Kyläyhdistyksen ilmoitustaulu Pohjois-Iin koululla on myös käytettävissä yhdistyksen ja kyläläisten omia ilmoituksia varten.
EDUNVALVONTA PAIKALLISESTI
Jatketaan vuorovaikutusta kylän omien kunnanvaltuutettujen kanssa. Heille lähetetään kyläyhdistyksen hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Teemme myös aloitteita ja lausuntoja koskien kylän kehittämistä ja asukkaiden elinoloja. Lisäksi puheenjohtaja informoi säännöllisesti Iin kunnanjohtajaa yhdistyksemme toiminnasta ja
tulevista suunnitelmista.
MUU TOIMINTA

HINKU-kylänä kannustamme kyläläisiä tekemään ympäristöystävällisiä valintoja ja teemme HINKUsuunnitelman tavoitteena olla Suomen ensimmäinen hiilineutraali kylä. Pohjois-Ii on myös osana eurooppalaista tutkimusaineistoa ja siitä saatuja tutkimustuloksia hyödynnetään HINKUsuunnitelmassamme.

Hiastinhaaran luontopolkualueen kehittäminen yhteistyössä Iin kunnan kanssa

Hiastinhaaran lammaslaidun – Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoitosopimus/
ympäristösopimus vuoteen 2020

Maisemanhoitosuunnitelma Hiastinhaara-Akola-Junnila-alueella 2016-2018

Kyläkävely Konintien alueella

Pohjois-Iin kyläkirja - aloitettu 1.1.2013 ja valmis 7.5.2017. Rahoituksen hakeminen kirjoittajalle ja kirjan suunnittelu- ja painatuskuluihin

Etsitään Pohjois-Iistä Kotikuusia vuodelta 1967, jolloin Suomi oli ollut 50 vuotta itsenäisenä valtakuntana.

Laskiaistapahtuma

Aurinkolatu Hiastinhaaran laavulta Iijokisuulle jäätilanteen salliessa

Syksyn Sävel - yhteislaulu ja - soittotilaisuus Navettarannassa

Naisten ja miesten jumpat jatkuvat Työväentalolla

Stipendit 2 x 25 € saajana 6.-luokan tyttö ja poika

Kylän asukaslähtöinen turvallisuussuunnitelma-turvallisuuskävelyt yhteistyössä viranomaisten kanssaarjen turvakortti kyläläisille

Joulurauhan julistus Pohjois-Iihin yhteistyössä Pohjois-Iin koulun ja Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistyksen kanssa
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen tulo– ja menoarvio vuodelle 2016

MENOT

TULOT

KUKKAISTUTUKSET
STIPENDIT 2x25.00 €

170 €

JÄSEN/KANNATUSMAKSUT

50 €

1 200 €

(100 talous x 12.00 €)

SALIVUOKRA/jumpat

300 €

YMPÄRISTÖSOPIMUS

KULUKORVAUS/phj.ja siht.

200 €

(Hiastinhaaran lammaslaidun)

TOIMISTOTARVIKKEET

200 €

TOIMINNAN MUUT TUOTOT

NETTISIVUT

300 €

(kahvitukset, mainos/myyntitulot)

TALKOOT/VIRKISTYS

1 300 €

TIEDOTUSTOIMINTA

400 €

YHTEENSÄ

1 200 €
1 600 €
4 000 €

(lehti-ilmoitukset/tiedotustilaisuudet)
PAINATUSKULUT

1000 €

Pohjois-Iin kyläkirjaan haetaan mahdolliset rahoitukset kirjan kirjoittajalle ja kirjan suunnittelu- ja painatuskuluihin erikseen.

(kyläkirja, turvakortti)
JÄSENMAKSUT

80 €

(Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 50 €
ja Oulun Seudun Leader ry 30 €)
YHTEENSÄ

4 000 €

Pohjois-Iin koulu maalämpöön jo 2013
Kari Manninen, Iilaakso Oy energia-asiantuntija

Pohjois-Iin koulu on historiallinen koulu Nelostien varressa Iijoen pohjoispuolella.
Sen vanhin osa on rakennettu 1900-luvun alkupuolella . Uusi puoli on rakennettu vuosina 1964 ja 2002. Rakennuksia on 3 kpl. Tilavuus 5220 m3 ja pinta-ala 1090 m2.
Koulun öljynkulutuksen keskiarvo oli ennen muutosta maalämpöön n. 37 000 litraa/
vuosi ja vuosittaiset käyttökulut sitä kautta 41 000 euroa. Vuonna 2013 lokakuussa koulu muutettiin maalämpöön. Käyttökulut on nyt vastaavasti pudonneet 12 000 euroon => vuosisäästö 29 000 euroa. Päästö vähenemä 85 000 kg CO2/ vuosi. Maalämmön muutos maksoi 120 000 euroa , takaisinmaksuaika on n. 4 vuotta.
Käyttäjiltä saadut kommentit olleet positiivisia. Lämpöä on riittänyt hyvin talvikelillekin. Huollon kannalta
kiinteistönhoitajat ovat sanoneet maalämpöä helppohoitoiseksi ja varmaksi.
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Kokemuksia ilmalämpöpumpun käytöstä 2005-2015
Kimmo Seuranen
Minulla on kokemusta ja mittaustuloksia noin kymmenen vuoden ajalta ilmalämpöpumpuista, jatkossa lyhyesti ILP. Lämmitettävä rakennus on 160 vuotta vanha, iso hirsirakennus, jonka lämpötaloudessa on edelleen
parantamista. Rakennus on alunperin puulämmitteinen ja lämmitettävää pinta-alaa on talvella noin 130 m2,
syksyisin ja keväisin 35 m2 lisää. Uunit muutettiin yösähköllä lämpiäviksi 1960-luvulla, kun yösähkö oli Iissä
lähes ilmaista. No, 2000-luvun puolella ei enää ollut halpaa ja yö-/päiväsähkön hintaero kapeni koko ajan.
Jotain oli pakko tehdä sähkölaskun kurissa pitämiseksi. Leivinuuni ja kaksi kakluunia palautettiin puulle ja
hankittiin ILP syksyllä 2005. Pienehköjä lämpöeristyksen paranteluita on tehty vuosittain. Ikkunoiden ja ovien
tiivistys, yläpohjan lisäeristys paikoitellen, boilerien kylmän veden esilämmitys puulla, boilerien ulkopuolinen
lisäeristys jne.
ILPin sähkönkäyttö vuodessa on 4000 kWh +-200 kWh vuodesta riippuen. ILP tuottaa lämpötehoa noin 12
000 kWh vuodessa eli maksat vain joka kolmannesta kilowattitunnista suoraan sähkölämpöön verrattuna ja
loput temmataan tuulesta. Kunnon pakkasilla otetaan uunilämmitys eli kakluunit avuksi. ILP tasaa lämmön
niin ettei se jää asumaan uunin kohdalle katonrajaan. Katon ja lattian lämpötilaero on vain 2-3 astetta kun se
ilman puhallusta olisi helposti 5-7 astetta. Pirtti ja kylpyhuone lämpiävät käytännössä leivinuunilla.
Suurin vuosittainen sähkölasku oli 2000-luvun alkuvuosina 28.000 kWh, lämmitys suoraan sähköllä. Nyt sähkön vuosikulutus on 11.500 kWh/2014. Talon energiankulutus ja -tuotanto jakautuu suunnilleen seuraavasti:


ILP ostoenergia 4000 kWh, lämmitystehoa siitä 12000 kWh



taloussähkö, muut rakennukset, lämminvesi 7500 kWh



leivinuunin. 8500 kWh , poltetaan 60-70 kertaa vuodessa a` 40 kg kuivaa puuta, 80 % hyötysuhde



kakluunit vuodesta riippuen 1000-2000 kWh

Suoraa sähkölämpöä ei lauhana talvena käytännössä tarvita. Talvet tuntuvat lämpiävän koko ajan sillä kakluunien lämmityskerrat ovat puoliintuneet 10 vuodessa. Talon/kiinteistön energiantarve siis yhteensä noin 22 500
kWh, josta sähkön osuus on 11 500 kWh.
Uusi ILP on ollut käytössä muutaman viikon, joten siitä ei vielä ole kokemuksia kunnon pakkasilla. Uusi
vaihdettiin koska kymmenvuotinen käyttö aiheutti entisessä laakeriääniä ja toisaalta ILP hyötysuhteet ovat
parantuneet oleellisesti varsinkin kovilla pakkasilla. Entinen laite päätyi hirviporukan nylkyvajalle uusiokäyttöön.
Koko käyttöaikanaan laitteelle ei ole tehty suodatinimurointia kummempaa huoltoa. Siirron yhteydessä sisäyksikkö puhdistettiin kunnolla.

ILP hankinnan takaisinmaksuaika
Ilmaista energiaa väitän saavani ILPillä 8000 kWh vuodessa, tarkoittaa rahana noin 1000 € eli laite maksaa
itsensä takaisin parissa vuodessa. Asennuksesta saa kotitalousvähennyksen. Väite on kova ja edellyttää että
ILPistä revitään kaikki tehot irti ja puunpoltto tukena. Vähemmän vaativallakin käytöllä takaisinmaksuaika
on vain 3-5 vuotta. Mikä lienee Olkiluoto 3:lla? Jos se joskus valmistuu! Motivan tutkimusten mukaan tuo
8000 kWh on mahdollista ja 3000 kWh olisi Suomen ILPien keskiarvosäästö.
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ILPin käyttövinkkejä


ILP on PÄÄLÄMMITYSLAITE, puu tukena pakkaskeleillä ja suorasähkö viimeisenä
varmistamassa.



Jos ILP lämpötilapyyntö on esim. 22 astetta niin laita patteri yms termostaatit 16-17 asteeseen.



ILP voi toimia monessa moodissa, heat/cool/dry/auto/8-10 asteen ylläpitolämmitys.



ÄLÄ KÄYTÄ AUTO- asentoa koskaan, sillä silloin esim uunia lämmitettäessä ILP toteaa helteiden saapuneen ja aloittaa tarmokkaasti puulämmön toimittamisen harakoille.
Siinähän sitä säästöä syntyy !!



Jäähdytystoiminto vie aika vähän energiaa ja kesällä 2015 sitä ei tarvittu lainkaan.



MUISTA repiä ILPistä täydet lämmitystehot irti, vain siten syntyy säästöä (avusta puulla kovilla keleillä).



ÄLÄ sorru kiinalaisiin halpispumppuihin, ne ei säästä mitään mutta umpijäistä mieliharmia niistä usein
saa



Isoon OK taloon sopivan ns. 12 sarjan laatumerkki ILPin saa asenettuna parilla tonnilla ja pienempiä
1500 pintaan, Asennustyön osuudesta saat lisäksi kotitalousvähennyksen. Hintaan vaikuttaa talon rakenteet, putkistojen pituudet eli asennustyön vaikeusaste.



Ylläpitolämmitys sopii mökeille, autotalliin, varastoihin. Pidetään 8 asteen peruslämpöä.

Live kulutuskäyrät
Jos kiinnostaa niin ILPin ja asuinrakennukseni sähkönkulutuskäyrät näet alla olevasta linkistä.. Punainen ILP
ja vihreä asuinrakennuksen lämmitetty osa sisältäen ILP ja kaikki taloussähkö, ei lämminvesiosuutta.
http://egauge896.egaug.es/
Graafin yläreunasta valitaan tarkasteltava aikajakso 10 min. vuoteen. Alareunan kulmissa olevilla nuolilla voi
liikkua aikayksikö´ssä edestakaisin. Oikea palkki näyttää hetkellisen kulutuksen juuri nyt.
Vuosigraafissa, jos ILP eli punainen käyrä on yli 1200 watin tasolla niin, se käy käytännössä täysillä.
Näitä päiviä ei ole vuodessa oikein paljon ja ne ovat vähenemään päin talvien lämmitessä.
Huom. ILP on vaihdettu 16.9.2015 eli graafeissa tapahtuu myös muutoksia. Merkki on sama, mutta 10 vuotta
tuoreempi.

Linkkejä
http://www.biottori.fi

http://motiva.fi/
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Ajankohtaista
Etsitään Pohjois-Iin kotikuusia
vuodelta 1967

Pohjois-Iin kyläkirja
Pohjois-Iin kyläkirja julkistetaan kyläyhdistyksen 30vuotisjuhlissa 7.5.2017. Kirjan kirjoittaja on alkuperäinen pohjoisiiläinen Pertti Huovinen. Tähän mennessä kirjaa on valmiina noin 120 sivua, mm. koulun
historia on valmis ja parhaillaan Pertti kirjoittaa urheilusta.

Helluntaina 14. päivänä toukokuuta 1967 istutettiin
Suomen 50-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi kotikuusia yksityisten kotien ja julkisten rakennusten
pihamaille. Yksittäisten puiden lisäksi istutettiin
myös kuusikoita.
Tiedätkö Kotikuusen, joka istutettiin Pohjois-Iihin
1967 Suomen täyttäessä 50 vuotta? Kuusen tunnistaa siihen liittyvästä kuparilaatasta, jossa lukee:
”Kotikuusi istutettu vuonna 1967, jolloin Suomi oli
ollut 50 vuotta itsenäisenä valtakuntana”.

Suuntaamme katseemme nyt kylän historiaan ja siksi
Pertti pyytääkin kirjoittajia tai muistiinpanoja seuraavista aiheista, joita hän voi hyödyntää julkaistavassa
kyläkirjassa:


Sota-aika Pohjois-Iissä



Koulumuistoja



Pohjois-Iin jakokunta ja kalastuskunta



Pohjois-Iin Erä

Lähetä tietoa, tarina tai kuva kyläyhdistyksen puheenjohtajalle Anitalle puh. 0400-461880 tai anita.sievanen@gmail.com.
Vuonna 2017, kun Suomi täyttää 100 vuotta ja kyläyhdistyksemme 30-vuotta istutamme taas Tulevaisuuden puita ja huomioimme vielä säilyneet kotikuuset vuodelta 1967.

Myös vanhoja valokuvia voimme tallentaa kirjaa varten. Ottakaa yhteys Perttiin puh. 050-571 9248 tai
pertti.huovinen@pp4.inet.fi
Historian kirjaaminen on tärkeää, sillä sen avulla välitetään yhteiset kokemukset uusille sukupolville ja
näin saamme Pohjois-Iin kylän maineikkaan historian kirjoitettuun ja painettuun muotoon.

Kyläesite
Pohjois-Iin kylästä on painettu uusi kyläesite, joka
jaetaan kaikille Pohjois-Iin Sanomien postilaatikkojakelun yhteydessä. Uutta esitettä tullaan käyttämään kylämme markkinoinnissa ja haluamme tällä
tavoin viestittää Pohjois-Iin elinvoimaisuudesta,
viihtyisyydestä ja houkutella vaikkapa uusia asukkaita kyläämme.

Joulurauhanjulistus 18.12.2015
Perinteinen joulurauha julistetaan Pohjois-Iihin perjantaina 18.12.2015 klo 18.00 alkaen Pohjois-Iin
koululla. Tilaisuudessa esitetään ja lauletaan joululauluja, julistetaan joulurauha ja kyläyhdistys tarjoaa
glögiä ja joulutorttuja.

Esitettä saa tarvittaessa lisää hallituksen jäseniltä.

Ulkoroihukujat ohjaavat tulijat yhteiseen joulunajan
tapahtumaamme!

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sievänen, toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro, kunnassa monistettiin ja
hallituksen jäsenet jakoivat postilaatikoihin 450 kappaletta. Kannen kuva Olli Paakkola.

TERVETULOA!
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Ajankohtaista

Hiastinhaaran luontopolun ja lintutornin kunnostamis- ja rakentamishanke 2016-2017

HINKU-kylä Pohjois-Ii
vuonna 2020
Hiilineutraali kunta Ii on sitounut tavoittelemaan 80
prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä
ja hyväksytyn kyläsuunnitelmamme 2014-2019 mukaisesti haluamme kylänä tukea HINKU-aatetta ja
auttaa täällä Pohjois-Iissä asuvia tekemään ympäristöystävällisiä valintoja, joilla säästetään aikaa ja rahaa.

Oulun Seudun Leader ry on myöntänyt 15.10.2015
Iin kunnalle tukea 102 640,90 euroa Hiastinhaaran
luontopolun ja lintutornin kunnostamiseen ja rakentamiseen. Iin kunnan matkailuohjelmassa 2020 on
mainittu alueita ja paikkoja, joita pidetään kehittämisenarvoisina matkailukohteina. Ja yksi näistä on
Iijokisuun luontopolkualue Hiastinhaaralla, jossa
myös sijaitsee valtakunnallisesti tunnettu ja arvokas
lintuvesikohde.

Pientalojen lämmitysenergiasta polttopuun osuus on
tällä hetkellä noin 40% ja Aalto-yliopiston tutkimusten mukaan oikeaoppinen puun polttaminen on varsin puhdasta lähienergiaa eikä se kasvata kasvihuonepäätöstöjä. Lähienergiaksi lasketaan omakotitaloissa klapien ja pellettien lisäksi maa-, ilma- ja vesilämpöpumput sekä aurinkoenergia. Näistä puuenergia on selvästi suurin, toiseksi tärkeimpänä tulevat lämpöpumput ja sitä mukaan kun tekniikka kehittyy ja laitteiden hinnat laskevat, aurinkovoimasta
tulee yhä kiinnostamapi vaihtoehto lähienergiana.

Rakentaminen käynnistyy tulevan talven aikana;
käynnistetään lintutornin pohjan kaivuu Patakarin
nokalle ja mahdollisesti tornin rakentaminen ja materiaalikuljetukset. Suurin osa töistä, mm. pitkospuut ja sillat tehdään Natura-alueella ELY:n päätöksen mukaisesti lintujen pesimäkauden jälkeen
1.8.2016 alkaen. Rakentamisella tullaan työllistämään pohjoisiiläisiä/iiläisiä yrittäjiä ja rakentamisalan ammattilaisia ja tarjotaan mahdollisuuksien
mukaan työssäoppimispaikkoja alan opiskelijoille.
Uuden luontomatkailukohteen valmistumisen jälkeen Pohjois-Iin kyläyhdistyksen ja Iin kunnan välille tehdään kunnossapitosopimus, jolla on myös
työsllistävä vaikutus alueelle.

Kyläyhdistys alkaa koostamaan HINKU-mappia eli
niitä hyviä lähienergiaratkaisuja, joita Pohjois-Iissä
on toteutettu tai ollaan toteuttamassa.
Yhtenä esimerkkinä vuonna 1977 valmistunut 132
neliömetrin omakotitalo, jossa vesikiertoinen patterilämmitys siirrettiin maalämpöön ja keruupiiriä kaivettiin peltoon noin 800 metriä. Investointikulut 14
500.00€, käyttökulut ennen 4000.00€/vuosi, nyt
800.00€/vuosi. Myös pohjoisiiläisessä autokorjaamossa siiryttiin öljylämmityksestä maalämpöön, investointikulut 15 500.00€, käyttökulut ennen
6050.00€/vuosi, nyt 1500.00€/vuosi.

Hiastinhaaran alueella on ollut lammaslaidun jo
kahtena kesänä, joka tukee myös omalta osaltaan
alueen monimuotoisuutta ja käyttöä.
Hankkeen etenemisestä tiedotamme
www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja erillisessä tiedotustilaisuudessa heti alkuvuodesta.
Esitämme kiitokset jo nyt tässä vaiheessa Iin kunnalle ja kiitos myös Pauli Häyryselle, joka otti uuden suunnittelu- ja laskentahaasteen vastaan.

Näitä hyviä muita energiansäästökohteita löytyy kylästämme muitakin ja niistä haluaisimme koota tietoa HINKU-mappiimme tulevia päästölaskelmia
varten. Voit lähettää tietoa spostilla anita.sievanen@gmail.com tai puh. 0400-461880 eli mitä on
tehty, milloin tehty, mitä maksoi, käyttökulut ennen
ja nyt, miksi kohde toteutettiin ja käyttökokemukset.
Mappiin kirjaamme vain kohteet, nimi ja osoitetiedot ovat vapaaehtoiset.

Myös Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen asiantuntijat ansaitsevat kiitoksemme.
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Ii vuoden 2015 kylämyönteisin kunta

Ii on palkittu vuoden 2015 kylämyönteisimpänä kuntana. Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry antoivat tunnustuksen torstaina 10.9. Kuntamarkkinoilla Helsingissä.
Iin on maaseutumainen kunta, jossa on Iin, Olhavan ja Kuivaniemen alueilla yhteensä 15 kylää. Vajaan 10
000 asukkaan kunnan väkiluku lisääntyy kesäisin yli tuhannella vapaa-ajan asukkaalla. Iissä on hyvin otettu
huomioon kylien kehittämisen tarpeet ja kunta myöntää merkittävää toimintarahoitusta toiminnalle.
Vuonna 2007 toteutunut Iin ja Kuivaniemen kuntaliitos on toteutettu kylien kannalta hyvin. Kunnanvaltuustossa on edustus joka kylältä, kunnan toimivia palvelupisteitä ei ole vähennetty ja Iissä on usealla kylällä vielä
toimivat kyläkoulut. Kuntaliitoksen yhteydessä perustettiin Iin ja Kuivaniemen lähineuvostot paikallisen aktiivisuuden ja yhteisöjen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.
Kunta myöntää huomattavia toimintaresursseja paikallisille kehittäjille. Lähineuvostoilla on käytettävissä 20
000 € vuodelle 2015 yleishyödyllisiin hankkeisiin. Vuodesta 2007 lähtien lähineuvostot ovat myöntäneet yhteensä 360 000 € iiläisille kylille kunnan omasta budjetista. Tämän lisäksi kunnassa on käytössä puskuriraha
kyläyhdistyksille, jonka avulla yhdistykset saavat nollakorolla rahoituksen hankkeiden maksatuksen ajaksi.
Iiläisiä kyliä palvelee Ii-instituutti liikelaitos, josta iiläiset kylät voivat hakea kulttuuri-, liikunta-, nuorisotyöja tapahtuma-avustuksia. Kyläläiset kokevat tämän toiminnan parantavan huomattavasti elämänlaatua kylissä.
Uutta yhteistyötä kehitetään koko ajan. Iin kunta ja iiläiset kyläyhdistykset perustivat kylien neuvottelukunnan vuoden 2014 alussa. Neuvottelukunnan tarkoitus on käydä keskustelua ajankohtaisista asioista, saada
koulutusta, jakaa kokemuksia, tehdä aloitteita ja syventää yhteistyötä eri kylä- ja asukasyhdistysten välillä.
Tällä hetkellä käynnissä on myös valokuituliittymien myynti ja markkinointi koko kunnan alueelle. Kansalaistopisto toteuttaa kylien toiveesta erilaista ohjattua toimintaa ja kursseja kylillä. Tiedottaminen on tärkeä
osa yhteistyötä ja sitä hoitaa Iin kunnan kylien yhdyshenkilö. Tiedotteiden lisäksi myös sosiaalisen median
kanavat kuten Facebook ja Twitter ovat käytössä.
Kunnan laatimissa strategioissa ja suunnitelmissa on otettu hyvin kyläläiset mukaan kuulemalla ja osallistamalla heitä. Strategioissa on huomioitu mm. kylien kestävä kehitys, hyvinvointi ja turvallisuusasiat. Kunnassa
on käytössä uudentyyppisiä ratkaisuja lähipalveluiden tuotannossa paikallisyhdistysten kanssa. Kylätoimijat
kehittävät kyliään monella tavalla ja vaikuttavat näin samalla myös koko kunnan myönteiseen kuvaan ja kehitykseen. Tämä tärkeä asia on kunnassa ymmärretty.
Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry myönsivät Kylämyönteisin kunta -palkinnon nyt viidennen kerran. Aiemmin tunnustus on luovutettu Rovaniemelle, Ilomantsille, Tammelalle ja Pudasjärvelle.
Suomen Kylätoiminta ry:n tiedote 10.9.2015

Pohjois-Iin kyläyhdistys kiittää ja onnittelee Iin
kuntaa. Moni hankkeemme olisi jäänyt toteutumatta
ilman kunnan myötämielisyyttä.
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus vuonna 2015:
Anita Sievänen, puheenjohtaja

Antti Leinonen, jäsen

0400-461 880

040-521 8811

anita.sievanen@gmail.com

leinan@kapsi.fi

Markku Veijola, varapuheenjohtaja

Jukka Sassi, jäsen

0400-182 340

050-309 0005

markku.veijola@pp.inet.fi

jucas80@gmail.com

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja

Anu Käyrä, jäsen

040-5442 127

040 5148 366

leena.tiiro@luukku.com

anu.kayra@gmail.com

Aune Olkoniemi, jäsen

Kyläyhdistys netissä:

050-362 8451

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi

aune.olkoniemi@gmail.com

http://www.facebook.com/PohjoisIi

Auvo Anisimaa, jäsen
044-703 2545
auvo.anisimaa@ouka.fi

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyksen monet
kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuokran, palkkiot, toimistotarvikkeet, lehti-ilmoitukset, talkoot jne.
Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun suuruuden.
VUONNA 2015 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS
Oulun Osuuspankki Iin konttori FI26 5350 0240 0104 67

Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys
Kiitos tuestanne!
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