
  
 
Iin kylien neuvottelukunta       MUISTIO 
 
Aika:   to 23.4.2020 klo 16.00-17.15 
Paikka:  Skype 
 
Läsnä: 
Anita Sievänen   Pohjois-Iin kyläyhdistys ry 
Kari Nykänen    Myllykankaan kyläyhdistys ry 
Eemeli Hyry, Mirja Klasila Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry 
Eija Kaleva    Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry 
Saara Paakkola   Ylirannan kyläyhdistys ry 
Jaana Pakanen  Iin Ojakylän kyläyhdistys ry 
Erkki Niskala    Jakkukylän kyläyhdistys ry 
Anne Hakoköngäs   Kuivaniemen Pohjois-Rannan kyläyhdistys ry 
 
Tarja Rahkola    Iin kunta/ hyvinvointijohtaja 
Riitta Räinä   Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori 
Ari Alatossava   Iin kunta/ kunnanjohtaja 
Jari-Jukka Jokela   Iin kunta/ Ii-instituutti lautakunnan pj. 
    
Poissa: 
Oijärven kyläyhdistys ry 
Luola-aavan kyläseura ry 
Alarannan kyläyhdistys ry 
Iin kunta/ kunnanhallituksen edustajat 

 
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 2.4.2020 etäkokouksena Skype-yhteydellä. 
Iin kylien neuvottelukunnan muistiot löytyvät osoitteesta:  
https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/ 

 
4. Poikkeustilanne päivitys  
 Tarja Rahkola kertoi Ii-instituutin ajankohtaisista asioista mm. vaikutukset  
    hallituksen linjaukseen kieltää kaikki suuret yli 500 henkilön tapahtumat heinäkuun loppuun  

saakka 2020. Jari-Jukka Jokela kertoi koulujen ajankohtaisista asioista mm. koulujen  
etäopetus on jatkunut. Ari Alatossava kertoi Iin kunnan poikkeusolojen tilanteesta mm. 
koululaisten ruokarahasta. Yli 70-vuotiaille julkaistiin kirje IiSanomissa 16.4.2020 ja tästä oli 
tullut positiivista palautetta. Riitta Räinä kertoi tilannekatsauksen eläkeläisyhdistysten 
soittokierroksesta, Iin seurakunta on soittanut yli 70-vuotiaita seurakunnan jäseniä lävitse 
sekä Oulunkaaren päivätoiminnan asiakkaisiin pidetään yhteyttä puhelimitse – tilanne on 
rauhallinen ja naapuri- sekä sukulaisapu toimii. Eläkeläisjärjestöistä tuli positiivista 
palautetta yli 70-vuotiaiden kirjeestä sekä Oulunkaaren tiedotuksesta yli 70-vuotiaille. 
Kauppojen kauppakassipalveluita sekä ravintoloiden kotiinkuljetusta käytetään paljon ja 
näistä on tullut positiivista palautetta. 
 

https://www.ii.fi/ajankohtaista/hyva-yli-70-vuotias-kuntalainen  

 

https://www.ii.fi/ajankohtaista/kauppa-apua-ja-ravintoloiden-kotiinkuljetusta  
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5. Kuulumiset Iin kyliltä poikkeustilanteissa 
 Kyläyhdistykset kertoivat kuulumiset poikkeusolon ajalta. Kylillä toimii naapuri- ja 
  sukulaisapu. Kirje yli 70-vuotiaille on tavoittanut taloudet. Kylät ovat peruneet  
  kesätapahtumat poikkeusolojen vuoksi. Kylillä tilanne on rauhallinen. 
 
 Jokikylälle IiSanomat 16.4.2020 ei ole tullut kaikkiin talouksiin – selvitetään onko  
  IiSanomien jaossa ollut puutteita alueella ja miksi.  
 
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 

- IiHappens Syksy 2020 aineistot ma 20.7.2020 klo 8 mennessä  
            sähköpostilla: riitta.raina@ii.fi jakelussa vko 33/2020 

- Avoimet kylät verkossa la 13.6.2020 https://avoimetkylat.fi/ Ilmoittautumiset 
Anitalle 30.5.2020 mennessä. 

- POPLin Työtä hyvässä seurassa-hanke tiedoksi http://www.popli.fi/tyota-hyvassa-
seurassa-hanke/ 
- Syksyn kylien yhteinen ponnistus mietintämyssyyn – mikä? – missä? – miten?  

   Ja miten huomioidaan lapset, nuoret, työikäiset, ikäihmiset? 
 
8. Seuraava kokous 
  To 14.5.2020 klo 16-18 Skype. 

   
9. Kokouksen päättäminen 

   
 Kokous päätettiin klo 17.15 
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