MUISTIO
Työryhmän nimi:

Iin kylien neuvottelukunta

Aika:

ti 29.1.2019 klo 18-20

Paikka:

Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100 Ii

Paikalla:

Anita Sievänen
Kari Nykänen
Jaana Pakanen
Tarja Vuorma
Kalervo Södö
Terttu Liekki
Soili Tauriainen
Saara Paakkola
Tarja Rahkola
Riitta Räinä

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
Myllykankaan kyläyhdistys ry
Ojakylän kyläyhdistys ry
Ojakylän kyläyhdistys ry
Oijärven kyläyhdistys ry
Oijärven kyläyhdistys ry
Oijärven kyläyhdistys ry
Ylirannan kyläyhdistys ry
Ii-instituutti liikelaitos
Ii-instituutti liikelaitos

ASIALISTA
1) Katsaus valmisteluvaiheen asioihin / kuulumiset Iin kyliltä ja Iin kunnasta
Osallistujat kertoivat ajankohtaiset kuulumiset.
2) Iin kylien neuvottelukunnan kokoukset vuonna 2019
- ke 8.5.2019 klo 18-20 Aseman koulu
- ke 21.8.2019 klo 18-20 Ojakylän koulu
- ke 27.11.2019 klo 18-20 Merihelmi
3) Iin kylien neuvottelukunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläolo vuonna 2019
Iin kylien neuvottelukunnan asialista ja muistio käsitellään ns. kevennetyllä menettelyllä – eli
muutos/valitusasiakirjaa ei tule liitteeksi. Iin kunta selvittää Dynasty-asiakirjajärjestelmästä – miten
asialistat ja muistiot voitaisiin julkaista työryhmien/neuvottelukuntien osalta.

4) Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-20 /Ii-instituutti liikelaitos/käyttösuunnitelma
-

Ii-instuutti liikelaitoksen johtaja/ hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola kertoi Iin kunnan uudesta
hallintomallista, jossa Iin kylien neuvottelukunta on vuoden 2019 alusta osa Ii-instituutti
liikelaitoksen Hyvinvointipalveluja. Hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola kertoi uudesta uudesta
Meidan Iin hyvinvointimallista ja hyvinvointiavustuksista. Ii-instituutti liikelaitoksen
talousarviossa on oma kustannuspaikka Iin kylillä ja vuoden 2019 talousarviossa on
käyttömääräraha suuruudeltaan 3.000 €.
- Valtakunnalliset kyläpäivät pe 23.-25.8.2019 Kauhava / Selvitetään seuraavaan kokoukseen
mennessä mahdollisuus kuljetukseen. https://lokaali2019.net/
- Selvitetään seuraavaan kokoukseen:
o Kyläturvallisuuskoulutus kylätoimijoille ja kyläläisille. Sampola Oijärvi
o Ensiapukoulutus Poplin kautta kylätoimijoille
o Hygieniapassi selvitetään
o Valtakunnalliset kyläpäivät pe 23.-25.8.2019 Kauhava / Selvitetään seuraavaan
kokoukseen mennessä mahdollisuus kuljetukseen. https://lokaali2019.net/

5) Kyläkortti – Hyvinvointikertomus
Hyvinvointityöpajat kylien kanssa sovitaan tapauskohtaisesti ja edetään yhdistysten luonnollisen
rytmin mukaisesti. Tavoitteena on saada jokaiselle kylälle kyläkortti ja siitä johdettua
hyvinvointisopimus.

















Pohjois-Ii
Oijärvi
Liesharju
Kuivaniemen kirkonkylä/Kuivaniemen Asemakylä
Jakkukylä
Pohjois-Ranta
Olhavanseutu
Jokikylä/Luola-aapa
Myllykangas
Illinsaari
Ojakylä
Alaranta
Tikkanen
Hamina
Kauppila
Yliranta/Asema

IiSanomiin Hyvinvoinnin teemanumero jaetaan kaikkiin talouksiin to 23.5.2019 ja aineistot tulee
toimittaa IiSanomiin to 16.5.2019 mennessä. Mielellään valmis lyhyt teksti ja kuva.
6) Ilmoitusasiat
- Oulun seudun Leaderin pienhankinnat:
https://www.oulunseudunleader.fi/fi/ajankohtaista/2018/yhdistysten-investointitarpeethaussa
- Kyläkisälli 2019: http://www.popli.fi/kylakisalli-hanke/?x1148167=1361668
- Kyläillään! Valtakunnallinen kaikille avoin kirjoituskilpailu kyläilemisestä:
https://www.finlit.fi/fi/arkisto/keruut/kylaillaan#.XEB3jVwzaUk
- Kyläturvallisuus: http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Kylaturvallisuus ja
http://www.xn--kylturvallisuus-2kb.fi/opas/Etusivu
- Maaseudun sivistysliiton kurssituki kyläyhdistyksille: https://msl.fi/konttori/kurssit-jaluennot/nain-haet-kurssi-ja-luentotukea/

7) Muut asiat
- Valtakunnallinen Avoimet Kylät la 8.6.2019
o liitteenä ilmoittautumiset anita.sievanen@gmail.com
- Maakunnallinen kyläjuhla la 7.9.2019
- Kylät ja Some –koulutus / Vapaa-aika uudet nettisivut
- Kansalaisopiston kurssitoiveet Iin Kansalaisopiston rehtori Janne Puolitaipaleelle sähköpostilla:
janne.puolitaival@ii.fi
- Vuoden kylä haku la 14.6.2019
o liitteenä sähköpostilla: esa.aunola@ppkylat.fi

Kokous päättyi klo 20.

