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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 (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, joka toimi vuoteen 2013 asti.
Koska tehokkaasti on tartuttu tuumasta toimeen yli 30-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 PohjoisIissä ei ole omaa kyläasiamiestä vaan kaikki tehdään talkoilla". Suomi 100 vuonna 2017 Pohjois-Iin
kyläyhdistys juhli 30 olemassa olovuottaan ja koulu 120-vuotista historiaansa koko kylän ja koulun yhteisillä
juhlilla. Juhla oli myös yksi Suomi100-juhlavuoden virallisista hankkeista ja saimme siihen myös PohjoisPohjanmaan liiton myöntämän aluetuen.
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pohjois-pohjanmaan_liitto/paattyneet_hankkeet/suomi_100_juhlavuosi/suomi_100_aluetuki
Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnolliselta vakaumukseltaan sitoutumaton.

Yhdistyksen/Hallituksen kokoukset
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa myös useammin.
Hallitus kokoontui kaikkiaan 10 kertaa. Vuonna 2019 Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallituksen muodostivat:
Anita Sievänen, puheenjohtaja; Jukka Sassi, varapuheenjohtaja; Leena Tiiro, sihteeri -rahastonhoitaja sekä
jäsenet Aune Olkoniemi, Markku Veijola, Auvo Anisimaa, Mika Mähönen ja Anu Käyrä.
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Kevätkokous pidettiin 17.4.2019 Pohjois-Iin koululla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Petri Tervonen.
Syyskokous pidettiin niin ikään Pohjois-Iin koululla 4.12.2019.

Edunvalvonta
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja kylän
elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana niin paikallisesti kuin maakunnallisestikin. Edunvalvontaa
hoidamme osallistumalla työryhmiin ja antamallla lausuntoja ja kannanottoja.
Puheenjohtaja informoi vuoden aikana säännöllisesti Iin kunnanjohtajaa yhdistyksemme toiminnasta ja
tulevista suunnitelmista. Kunnanvaltuustossa vaikuttaa neljä pohjoisiiläistä valtuutettua: Petri Tervonen,
Leena Tiiro, Reijo Kehus ja Taina Häkkilä. Petri Tervonen ja Leena Tiiro ovat myös kunnanhallituksen
jäseniä. Yhdistys kuuluu jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:hyn ja Oulun Seudun Leader ry:hyn. Iin
kylien neuvottelukunnassa kyläyhdistystä edustaa Anita Sievänen ja hänen varajäsenenään toimi Jukka Sassi.
Anita Sievänen toimii työryhmän puheenjohtajana. Anita Sievänen on myös Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n
varapuheenjohtaja.

Tiedottaminen
Kevät- ja syyskokouksista julkaistiin kokouskutsut IiSanomissa 4.4.2019 ja 11.4.2019, sekä 21.11.2019.
Pohjois-Iin Sanomat ilmestyi yhteistyössä IiSanomien kanssa toukokuussa. Tämän lisäksi tiedote eri
tapahtumista

jaettiin

postilaatikoihin

pari

kertaa

vuoden

aikana.

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
ajankohtaisista tapahtumista ja talkoista.

Kylätupa
Syksyllä 2019 kunta aloitti kylätuvan remontin. Rakennus oli tarkoitus remontoida avoimen
varhaiskasvatuksen tiloiksi. Rakennuksen kunto osoittautui kuitenkin arvioitua heikommaksi ja remontti on
edelleen kesken. Kyläyhdistyksen hallitus kokoontui loppuvuoden puheenjohtajan kotona.

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 2019 jäsenmaksu oli 12 €/talous, kannatusmaksu 25€/talous ja 100
€/yritys. Vuonna 2019 jäsenmaksun maksoi 120 kotitaloutta. Yhdistyksen tilinpäätös oli 2936,25 euroa
ylijäämäinen.
Yhdistysten pienet investoinnit 3 –teemahankkeesta saimme rahoituksen kaasugrillin ja yhdistyksen logolla
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varustettuihin pisaralippuihin.
Varainhankintaa yhdistys teki mm järjestämällä kahvituksia eri tapahtumiin, kuten Iloiseen Iijoki-pyöräilyyn,
Tikkamäen avajaisiin ja S-market Turvan joulunavaukseen. Lisäksi yhdistys siivosi kesälomakauden
Vihkosaaren uimarannan lauantai- ja sunnuntaiaamuisin.

Hiastinhaaran ja Patakarin lammaslaitumet
Kesälampaat

olivat

kuudetta

kesää

tekemässä

maisemanhoitotyötään

Hiastinhaaran

lammaslaitumella ja kolmatta kesää Patakarin lammaslaitumella. Laitumet ovat perinnebiotooppeja
ja

kuuluvat

Natura

2000

luonnonsuojeluohjelman

piiriin.

Kyläyhdistys

on

tehnyt

maanvuokrasopimukset maanomistajien kanssa
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry aloitti ensimmäisinä vuosina lammaslaiduksen pohjoisiiläisten Emilia ja
Samuli Hiltusen kanssa ja sen jälkeen yhteistyötä on jatkettu myös pohjoisiiläisen lampurin Olli
Häyrysen kanssa.
Vuonna 2019 lammaslaidunalueet liittyivät LUOMU-valvonnan piiriin ja LUOMUtarkastus
suoritetaan alueilla joka vuosi kesän alussa.
Kyläyhdistys on tehnyt kummastakin laitumesta Pohjois-Pohjanmaan ELYn kanssa
ympäristösopimuksen, josta saadaan vuosittain hoitokorvaus ja josta maksetaan lampurille sovittu
korvaus lampaiden tuonnista ja viennistä ja aluevalvonnasta päivittäin.
Perämeren rannikon laidunniittyjä ja rantametsiä on laajalti laidunnettu vielä 1970-luvulle asti ja
Hiastinhaaran laidunaluetta laidunsivat läheisen Kemiläisen talon lehmät vielä 1960–70-luvuilla.

Ollinkorven tuulivoima-alueen -suunnitelma
Ilmatar Ii Oy suunnittelee enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista
Iin keskustataajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 144 km2. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja
yksikköteho 5-9 MW. Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 25.2.2019 § 62 käynnistää
oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan
vireille.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja
osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan
uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä, millä pyritään helpottamaan hankkeeseen
osallistumista

ja

vuorovaikutusta.

Menettelyssä

laaditaan

sekä

osayleiskaava

että

hankkeen

ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Kyläyhdistys on antanut oman kannanottonsa asiaa. Yhdistyksen
mielestä alueelle ei pitäisi rakentaa yhtään tuulimyllyä.
Yhdistys on ollut mukana järjestämässä tiedotustilaisuuksia.
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Kyläyhdistys seuraa hankkeen etenemistä, ottaa kantaa ja antaa tarvittaessa lausuntoja. Olemme
huolissamme siitä, että meiltä pohjoisiiläisiltä katoaa perinteikkäät lähialueemme marjastus-, sienestys- ja
metsästysmaat ja maalaismaisema muuttuu lopullisesti teollisuusalueeksi.

Yhdistyksen muuta toimintaa
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 Minea Kanniala ja Elias
Kinnunen.
Kyläkortti Kyläkortin tekoa aloiteltiin jo työpajoissa jo 2018 ja alkuvuodesta 2019 hallitus hioi kortin
lopulliseen muotoonsa. Kortti tulee osaksi Iin kunnan hyvinvointikertomusta.
Koulun hyötykasvipuutarha ja toiminnalliset pihamaalaukset
Yhdistys perusti yhdessä koulun kanssa koululle hyötykasvipuutarhan. Maaliskuussa istutettiin siemenet
yhdessä oppilaiden kanssa Rasinkankaan Lassen luokassa, paikalla mm. Laura Pietilä, Salme Kallio, Aune,
Anita ja Lasse. Kyläyhdistys hankki siemenpussit ja taimien istutusmullat ja IiPajalta 4 kpl istutuslaatikoita
koulun hyötykasvimaata varten. Kesäajan yksi oppilaista huolehti istutuksista.
Sadonkorjuutapahtuma pidettiin koululla syyskuussa, paikalla olivat 5-luokkalaiset, opettaja Lasse
Rasinkangas ja kyläyhdistyksestä Aune ja Anita. Satoa saatiin runsaasti, kuivatettiin, maisteltiin ja laitettiin
koko koululle ruokaa ja oppilaiden ehdoton suosikki oli fenkoli.
Toiminnallisten pihamaalausten maalit toimitti GVK huhtikuussa. Viidennen luokan oppilaat suunnittelivat
maalaukset ja niiden perusteella tilattiin värit. Oppilaat maalasivat pihalle kompassin, puuropadan ja
tarkkuusheittoalueen. Kyläyhdistys hankki maalit, pensselit ja muut tarveaineet.
Metalli- ja rautaromun ja vanhojen akkujen keräys pidettiin 18.-19.5.2019 klo 8-16 Pohjois-Iin
koululla
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Kevätretki

Luulajan suurkirpputorille

lauantaina

11.5.

yhteistyössä Livokas

ry:n kanssa

Pudasjärveltä
Kyläyhdistyksemme kevätretki 11.5. tehtiin Luulajan Suurkirpputorille yhdessä Pudasjärven ja Livon
kyläläisten kanssa. Matkalle lähti yhteensä 27 innostunutta kirpputorikävijää ja tulomatkalla poikkesimme
Haaparannan IcaMaxissa vielä lisäostoksilla.
Luulajan Suurkirpputori sijaitsee Luulajan kaupungin kupeessa sijaitsevassa Arcus-hallissa ja on perustettu
jo 27 vuotta sitten.
Se on Ruotsin suurin kirpputori ja järjestetään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä.
Avoimet kylät 8.6. Kyläyhdistys osallistui valtakunnalliseen Avoimet Kylät -tapahtumaan Hiastinhaaran
Navetta-rannassa. Osallistujilla oli mahdollisuus kokeilla melontaa tai suppailua, jota ohjasi Harri Tapio
Blackwood Actionilta. Lisäksi paikalla oli PopLin Eikka-bussi, jossa saattoi teettää terveysmittauksia.
Tapahtuma oli samalla Kyläkisälli-yhteistyön päätöstapahtuma.
Tornien taisto 4.5. 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. Joukkueessa
nimeltään "Pohjois-Iin kyläyhdistys" taistelivat tänä vuonna Jukka Sassi, Pauli Jussila, Ilkka Kärkkäinen ja
Eino Mikkonen. Vierailijoita tornilla kävi 10. Joukkue bongasi 60 lajia, harvinaisimmat lajit kapustarinta ja
harmaasorsa,
Liiku maanantaina Pohjois-Iissä. Kyläyhdistyksen jumpat ja liikuntakerhot jatkuivat edelleen. 1-3luokkalaisten

liikuntakerhoa vetivät kevätkauden Anniina ja Jouko Mustonen ja

3-6-luokkalaisten

liikuntakerhoa Juho ja Joonas Veijola. Juho ja Joonas vetivät molempia kerhoja syyskauden. Perinteistä
naisten jumppaa ohjasi Eila Fäldt ja miesten jumppaa Paavo Halonen. Illan päätti naisten ja miesten yhteinen
pallopeli-ilta. Pohjois-Pohjanmaan liiton Kyläkisälli -hankeen puitteissa järjestettiin jääkiekkokoulu 12. ja
19.2. Maaliskuulle suunniteltu luistelutapahtuma jouduttiin säiden vuoksi perumaan. Saana-Maria Rahko
POPLista piti lisäksi Gymstickiä naisille ja miehille Tanjan salissa 25.3. ja kuntopiiriä 8.4. sekä syyskaudella
18.11. Gymstickiä ja villasukkajumppaa 9.12.
Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen kyläjuhla pidettiin Iin Merihelmessä 7.9.2019 klo 11-11.30
onnittelujen vastaanotto, klo 11.00-12.00 ruokailu ja pääjuhla klo 12.15 – 15.00
OHJELMA
Musiikkiesitys Kuivaniemen ja Simon Pelimannit

Tervetuloa

Ari Alatossava, kunnanjohtaja Iin kunta
Matti Heikkinen, puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry

Tervehdyssanat Katja Hänninen, puheenjohtaja Eduskunnan kylätoimintaverkosto

Sivu 5 / 6

Laulua

Touko Hanhisalo, Pohjois-Iin koulun oppilas

Juhlapuhe

Petri Rinne, puheenjohtaja Suomen Kylät ry

Rautavaaraa ja Helismaata
Kalevi Ilkka, Olhavan trubaduuri
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n 20-vuotishistoriikki
Matti Kamula, kunniapuheenjohtaja
Palkitsemiset
Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2019

Ansiomerkkien jako
Kyläluudan luovutus
Maakuntalaulu

Kuivaniemen ja Simon Pelimannit

Juhlakahvit

Kyläjuhlan juontaa Tuula Aitto-oja kulttuurituottaja Oulaisten kaupunki

BBC:n vierailu hallituksen kokouksessa
BBC:n toimittaja Erika Benke ja kuvaaja Sam Farmar olivat Iissä marraskuussa tekemässä ohjelmaa kunnan
ilmastoteoista ja tekivät dokumentin ”How a small town in Finland leads the world on climate change”.
Yleisöensi-ilta oli 14.12. Huilingin näyttämöllä, jonka jälkeen se on ollut myös katseltavissa YoyTubekanavalla https://www.youtube.com/watch?v=5S-2DBwqmuw&t=213s. Erika ja Sam vierailivat myös
kyläyhdistysken hallituksen kokouksessa Anitan kotona 11.11. ja haastattelivat mm. yhdistyksen
puhenjohtajaa, joka kertoi HINKU-kylän omista ilmastotöistä.
Joulurauhan julistus 18.12. Joulurauha julistettiin perinteiseen tapaan Pohjois-Iin koululla.

Sivu 6 / 6

