
 
 
Iin kylien neuvottelukunta       MUISTIO 
 
Aika:   to 2.4.2020 klo 15.00-16.50 
Paikka:  Skype 
 
Läsnä: 
Anita Sievänen  Pohjois-Iin kyläyhdistys ry 
Paula Juopperi Myllykankaan kyläyhdistys ry 
Tauno Kivelä   Myllykankaan kyläyhdistys ry 
Kari Nykänen   Myllykankaan kyläyhdistys ry 
Arja Honkamaa  Luola-aavan kyläseura ry  
Eija Kaleva   Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry 
Erkki Niskala   Jakkukylän kyläyhdistys ry 
Anne Hakoköngäs  Kuivaniemen Pohjois-Rannan kyläyhdistys ry 
Mirja Klasila   Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry 
Eemeli Hyry   Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry 
Saara Paakkola  Ylirannan kyläyhdistys ry 
Jaana Pakanen  Iin Ojakylän kyläyhdistys ry 
     
Ari Alatossava  Iin kunta/ kunnanjohtaja 
Tarja Rahkola   Iin kunta/ hyvinvointijohtaja 
Jari-Jukka Jokela  Iin kunta/ Ii-instituutti lautakunnan pj. 
Riitta Räinä    Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori 
 
Poissa:   Oijärven kyläyhdistys ry 
    Alarannan kyläyhdistys ry 

 
1. Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja Anita Sievänen avasi kokouksen. 
 
2. Kokouksen läsnäolijat  
 Todettiin kokouksen läsnäolijat. 
  Kokouksesta maksetaan kokouspalkkio kyläyhdistykselle 50€/yhdistys. 
 
3. Edellisen kokouksen muistio 

Iin kylien edellinen kokous pidettiin 4.2.2020 Kuivaniemi-talolla. 
Iin kylien neuvottelukunnan muistiot löytyvät osoitteesta:  
https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/ 

 
4. Poikkeustilanne päivitys  
 Kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoi tilannekuvan poikkeustilanteen vaikutuksesta  
  Iin kunnan toimintoihin. 
 
 Hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola kertoi tilannekuvan poikkeustilanteen vaikutuksesta  
  Ii-instituutin palveluihin mm. Iin kansalaisopisto siirtynyt etäopetukseen, kirjaston e-aineisto  
  sekä lehdet sähköisesti käytössä, nuorisotyöntekijät verkko nuokkarilla, etsivät  
  nuorisotyöntekijät etänä. 
 
 Ii-instituutti lautakunnan pj. Jari-Jukka Jokela kertoi lyhyesti mm. Haminan koulun osalta  
  lähiopetuksen järjestämisestä. Iin koulut ovat siirtyneet etäopetukseen poikkeustilan aikana. 

https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/


 
 
 

Linkkejä ajankohtaisiin poikkeustilanne tiedotteisiin: 
 

https://www.ii.fi/ajankohtaista/oulunkaaren-koronavirusohjeistus-iin-ja-kuivaniemen-alueelle 
 

https://www.ii.fi/ajankohtaista/kauppa-apua-ja-ravintoloiden-kotiinkuljetusta 
 

https://www.ii.fi/ajankohtaista/tiedote-elainlaakaripalveluista-1252020-asti 
 

https://www.ii.fi/korona  
 

https://www.ii.fi/tiedotteet  
 
 
5. Kuulumiset Iin kyliltä poikkeustilanteessa 
 Kyläyhdistykset kertoivat tunnelmat ja kuulumiset kyliltä.   
 
 Laaditaan kirje, joka yli 70-vuotiaille kyläläisille.  

- jossa Iin kunnan, Oulunkaari kuntayhtymän sekä kylän yhteystiedot. 
- liitteenä kauppojen palvelut, ruoan kotiin toimittajat sekä Eu-ruoka-apu 

 
 
6. Avustukset ja hakukäytännöt 

- Iin kunnan avustukset: https://iihappens.fi/avustukset/ 
- Tapahtuma-avustukset haussa jatkuvasti. Kylien kesän tapahtumien osalta kannattaa  

  hakemus jättää sähköisesti, kun on tiedossa pystyykö tapahtuman järjestämään.  
  Päätös tapahtuu vapaa-aikapäällikön esityksestä ja hyvinvointijohtajan  
  viranhaltijapäätöksellä. 
 
7. Muut asiat 

- Työtä hyvässä seurassa -hanke, Yhdistyksistä hyvinvointia –hanke ja  
  Järjestörakenne –hanke suunnittelevat Skype verkkotapaamista yhdistyksille.  
 
8. Seuraava kokous 

   
 To 16.4.2020 klo 15-17 Skype 

   
9. Kokouksen päättäminen 
  Kokous päätettiin klo 16.50 
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