MUISTIO
Työryhmän nimi:

Iin kylien neuvottelukunta

Aika:

ke 8.5.2019 klo 18.00 - 20.30

Paikka:

Kylätupa, Aseman koulu, 91100 Ii

Läsnä:

Anita Sievänen
Saara Paakkola
Kari Nykänen
Jaana Pakanen
Kalevi Stenberg
Kalervo Södö
Soili Tauriainen
Anne Matikainen
Eemeli Hyry
Juho Hyry
Riitta Räinä
Jonna Backman

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
Ylirannan kyläyhdistys ry
Myllykankaan kyläyhdistys ry
Ojakylän kyläyhdistys ry
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry
Oijärven kyläyhdistys ry
Oijärven kyläyhdistys ry
Jakkukylän kyläyhdistys ry
Jokikylän kyläyhdistys ry
Jokikylän kyläyhdistys ry
Iin kylien neuvottelukunnan sihteeri
IlmastoAreena

1) Katsaus valmisteluvaiheen asioihin / kuulumiset Iin kyliltä ja Iin kunnasta
- Iin kylien neuvottelukunnan kokouksen avasi pj. Anita Sievänen
- Iin kylien neuvottelukunnan talouskatsaus ja nettisivu-uudistus / siht. Riitta Räinä
- Iin kylien kuulumiset / jokainen osallistuva kylä kertoi ajankohtaiset asiat
2) IlmastoAreena 23.-24.8.2019 Iin kirkkotie
Jonna Backman kertoi IlmastoAreena hankkeesta.
Lisätietoja p. 040 621 4004, e-mail: jonna.backman@iilaakso.fi
To 22.8.2019 Rakentaminen (tarjoukset rakentamisesta/ruokailusta ym. Jonna Backmannille)
Pe 23.8.2019 klo 11-19 Iin kylien osasto/Info-piste
La 24.8.2019 klo 11-19 Iin kylien osasto/Info-piste
su 25.8.2019 klo 11-19 Iin kylien osasto/Info-piste
Keskusteltiin Iin kylien yhteisestä osallistumisesta. Päätettiin osallistua IlmastoAreena tapahtumaan
Iin kylien yhteisosastolla, joten Kauhavalle ei järjestetä yhteiskuljetusta – vaan jos jotakin kiinnostaa
osallistuminen Valtakunnallisille kyläpäiville – hän hoitaa itse ilmoittautumiset ja kyydit.

3) Pohjois-Pohjanmaan Maakunnallisen kyläjuhlan suunnittelua
Suunnitellaan Iin kylien osasto IlmastoAreenaan, jota hyödynnetään Merihelmessä.
Teema: Iin kylien omat luontokohteet – hyvinvointia ilmastotyöstä.
Juhla la 7.9.2019 alkaa ruokailulla klo 11 Merihelmessä ja jatkuu n. klo 12 ohjelmalla.
Jokainen kylä lähettää sähköpostilla riitta.raina@ii.fi ohjelmaesityksiä oman kylän laulajista,
runonlausujista, muusikoista, soittajista - joista koostetaan ohjelma. Esiintyjien ikähaitari saisi olla
lapsista varttuuneempiin esiintyjiin.

Nyt on hyvä mahdollisuus hakea ansiomerkkejä, jotka luovutetaan Juhlassa.
Toimintaohje:
Pronssinen vähintään 6 vuotta ansiokasta kylätoimintaa.
Haku ja perustelut: järjestösihteeri Marianne Liitelä, p.045 887 1511,
marianne.liitela@suomenkylat.fi
Hopeinen vähintään 12 vuotta ansiokasta kylätoimintaa.
Haku ja perustelut: Esa Aunola p. 040 551 3986, esa.aunola@ppkylat.fi
Jokainen kyläyhdistys maksaa itse kustannukset ansiomerkeistä. Hinnat ym. lisätietoa:
https://suomenkylat.fi/suomen-kylat-ry/ansiomerkit/

4) Valtakunnallinen Avoimet Kylät la 8.6.2018
Ilmoittautumiset Anita Sieväselle
https://avoimetkylat.fi/ensimmaiset-tapahtumat-julkaistaan-15-5/
5) Kylien koulutustarpeet syksylle 2019
Koulutustarpeiden kartoitus tehdään itse jokaisessa yhdistyksessä ja lähetetään ne osoitteella
riitta.raina@ii.fi. (Nämä koulutukset ovat aina maksullisia – kurssihinta tarkentuu myöhemmin.)
Esimerkiksi näin:
- Hygieniapassi –koulutus, osallistujia kylältä xxxx kyläyhdistys ry 10 henkilöä
- Kyläturvallisuus –koulutus, osallistujia kylältä xxxx kyläyhdistys ry 8 henkilöä
- Ensiapu –koulutus, osallistujia kylältä xxxx kyläyhdistys ry 6 henkilöä
6) Kylien talviliikuntapaikkojen hoito
Iin kylien neuvottelukunta keskusteli Iin kunnan kylien latujen 2018-2019 talvikunnossapidosta ja
kyläläiset toivat ilmi, että keväällä 2019 latujen hoito oli päättynyt 15.3.2019 teknisen lautakunnan
päätöksellä, vaikka sen jälkeen alkoivat vasta parhaimmat hiihtokelit.
Iin kunnan ylläpitämien talviliikuntapaikkojen kunnossapidon suunnitelma 2018-2019:
II-luokka, kunnostus arkipäivinä, hoitoaika sään salliessa 1.1. – 15.3.
- Alarannan kuntolatu
- Aseman koulun valaistulatu
- Jakkukylän koulun latu
- Olhavan valaistulatu
- Pohjois-Iin koulun valaistulatu
- Ojakylän koulun latu
Iin kylien neuvottelukunta valtuutti puheenjohtaja Anita Sieväsen ja sihteeri Riitta Räinän laatimaan
kannanoton ko. asiasta Yhdyskuntalautakunnalle ja Iin liikunta-asian neuvottelukunnalle.
Kylillä asuvien lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten liikkuminen tulee turvata omalla kylällä.
Iin kuntastrategiassa 2018-2025 todetaan: Terveellinen elinympäristö kannustaa omaehtoiseen
toimintaan koko kunnan kattavine pyöräilybaanoineen ja monipuolisine
liikuntamahdollisuuksineen. Liikuntatilojen käyttöä tuetaan monipuolisin käytäntein ja
jokaisella asuinalueella on lähiliikuntatarjotin. Jokaiselle iiläiselle löytyy oma harrastus. Lapsia ja
nuoria kannustetaan koko kylän voimin ja kunnan kaikissa palveluissa poikkihallinnollisesti hyvän
elämän kasvuun.
Iin kylien neuvottelukunta haluaa, että vastaisuudessa Iin kunnan talviliikuntapaikkojen
kunnossapito tehdään sään ja tarpeen mukaan, eikä aloiteta tai lopeta johonkin tiettyyn
päivämäärään. Tämä on Iin kuntastrategian mukaista toimintaa ja tuottaa samalla
ennaltaehkäisevää hyvinvointia kylille ja koko kunnan alueelle.

7) Ilmoitusasiat
- Annettiin tiedoksi:
Oulun Seudun Leader ry. Liity jäseneksi tai hae rahoitusta.
https://www.oulunseudunleader.fi/fi/etusivu
- Popli: http://www.popli.fi
- Nova2 –hanke: http://www.popli.fi/nova2/
- Maaseudun sivistysliiton kurssituki kyläyhdistyksille: https://msl.fi/konttori/kurssit-jaluennot/nain-haet-kurssi-ja-luentotukea/

8) Muut asiat
- Muut esille tulevat asiat. Pyydetään seuraavaan kokoukseen edustajat vierailemaan Iin kunnan
Yhdyskuntalautakunnasta.
9) Seuraava kokous
Ojakylässä ke 21.8.2019 klo 18-20.30

