Iin kylien neuvottelukunta
Aika:
Paikka:

MUISTIO

ti 4.2.2020 klo 17.00-19.37
Kuivaniemi-talo, Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi

Osallistujat:
Anita Sievänen
Paula Juopperi
Jaana Pakanen
Kirsti Kehus
Anne Hakoköngäs
Kalervo Södö/ Terttu Riekki
Sari Vitikka
Anne Leppälä-Hast
Riitta Räinä

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
Myllykankaan kyläyhdistys ry
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry
Kuivajoen Pohjoisrannan kyläyhdistys ry
Kuivajoen Pohjoisrannan kyläyhdistys ry
Oijärven kyläyhdistys ry
Oulunkaaren kuntayhtymä
Oulunkaaren kuntayhtymä
Ii-instituutti

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anita Sievänen avasi kokouksen.

2.

Kokouksen läsnäolijat
Todettiin kokouksen läsnäolijat.

3.

Edellisen kokouksen muistio
Iin kylien edellinen kokous pidettiin 27.11.2019.
Iin kylien neuvottelukunnan muistiot löytyvät osoitteesta:
https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/

4.

Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.

5.

Oulunkaaren kuulumiset
- Lapsiperheiden palvelut, Anne Leppälä-Hast
- Ikäihmisten palvelut, Sari Vitikka

6.

Iin kylien neuvottelukunnan toiminnan tarkoitus ja tehtävä
Anita Sievänen pohjusti esitystä.
Iin kylien neuvottelukunta on Iin kunnan ja Iin kylien yhteistyön ja kehittämisen
neuvottelukunta.
Iin kylien neuvottelukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton, jonka tarkoituksena on:
- toimia Iin kylien edunvalvontaorganisaationa ja yhteistyöelimenä Iin kuntaan ja muihin
yhteistyökumppaneihin nähden
- edistää Iin kylien välistä yhteistyötä sekä kunta-kyläyhteistyötä
- edistää Iin kylien elinvoimaisuutta, kylien asukkaiden viihtyisyyttä, alueen palveluiden
säilymistä sekä arjen turvaa ja hyvinvointia
- pyrkiä vaikuttamaan mm. asumiseen, liikenneratkaisuihin, turvallisuuteen ja
ympäristöön liittyviin asioihin
- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja muille tahoille kyliä
koskevissa asioissa
- järjestää kokouksia, retkiä, kursseja, keskustelutilaisuuksia, asiantuntijatapaamisia sekä
tiedottaa hanke- ja toiminta-avustuksista
Iin kylien neuvottelukunnan kokouksia pidetään 2-4 kertaa vuodessa.
Jokaisesta iiläisestä rekisteröityneestä kyläyhdistyksestä on pyydetty nimeämään
neuvottelukuntaan sekä varsinainen jäsen että varajäsen. Valittu jäsen toimii
tiedonvälittäjänä omalle kylälle.

Iin kylien neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii kokousten
koollekutsujana ja sihteerinä toimii Iin kunnan hyvinvointikoordinaattori.
Iin kylien neuvottelukunnan kokoukset pidetään vuorottain eri kylillä ja kutsu kokouksiin
lähetetään neuvottelukunnan varsinaisille jäsenille vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta sähköpostitse.
Kokouksista tehdään muistiot, jotka julkaistaan Ii-Instituutin nettisivuilla
https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylienneuvottelukunta/.
Iin kylien neuvottelukunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota vaan se maksetaan
kyläyhdistykselle, joka on kulloinkin edustettuna kokouksessa.
7.

Kuulumiset Ii-instituutti liikelaitos
Ii-instituutti liikelaitoksen ajankohtaiset asiat/Riitta Räinä
– Hyvinvointityöpajat 2020 maalis-huhti-toukokuu; hyvinvointikoordiaattori tekee esityksen.
– Hyvinvointiavustukset: https://iihappens.fi/avustukset/

8.

Avustukset ja hakukäytännöt
- Iin kunnan avustukset: https://iihappens.fi/avustukset/
- Oulun Seudun Leader ry: https://www.oulunseudunleader.fi/fi/etusivu

9.

Kuulumiset Iin kyliltä
Kylien edustajat kertoivat ajankohtaisia asioita ja hyviä käytäntöjä.

10.

Muut asiat
- Pohjois-Pohjanmaan Maaseutufoorumi, 12.-13.3.2020, Kalajoki
- Valtakunnalliset Kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampere, 13.-14.5.2020 (Anita osallistuu)
-

Avoimet kylät 13.6.2020:
Pohjois-Iin kyläyhdistys: Hiastinhaaran melonta ja suppailu –tapahtuma
Ii-instituutti: NättePop Piknik la 13.6.2020 klo 17-22/ Artistihaku avataan helmikuussa

-

IlmastoAreena pe-la 21.-22.8.2020 https://ilmastoareena.fi/
Maakunnallinen kyläjuhla Kuusamossa 6.9.2020
Maaseutuparlamentti Kurikassa 1.-3.10.2020

11.

Seuraava kokous
Seuraava kokous on ti 21.4.2020 klo 17-19 ja paikaksi esitetään Jokikylän liikuntahallia.
Anita ja Riitta ovat yhteydessä Jokikylän kyläyhdistykseen.

12.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.37

