Iin kylien neuvottelukunta
Aika:
Paikka:

MUISTIO

to 14.5.2020 klo 16.00-17.36
Skype

Läsnä:
Anita Sievänen
Kari Nykänen
Eija Kaleva
Anne Hakoköngäs
Mirja Klasila, Eemeli Hyry
Elina Pakanen
Jaana Pakanen
Soili Tauriainen

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
Myllykankaan kyläyhdistys ry
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry
Kuivaniemen Pohjois-Rannan kyläyhdistys ry
Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry
Ylirannan kyläyhdistys ry
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry
Oijärven kyläyhdistys ry

Eeva-Leena Ylimäki
Jetta Huttunen
Ari Alatossava
Riitta Räinä

Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry
Iin kunta/ Taidekeskus KulttuuriKauppila/ vastaava tuottaja
Iin kunta/ kunnanjohtaja
Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori

Poissa:
Luola-aavan kyläseura ry
Jakkukylän kyläyhdistys ry
Alarannan kyläyhdistys ry
Iin kunta/ hyvinvointijohtaja
Iin kunta/Ii-instituutti lautakunnan pj.
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 23.4.2020 etäkokouksena Skype-yhteydellä.
Iin kylien neuvottelukunnan muistiot löytyvät osoitteesta:
https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/

4.

Poikkeustilanne päivitys
Kunnanjohtaja Ari Alatossava piti Iin kunnan korona -katsauksen.
Anne Hakoköngäs kertoi Olhavan koulun avautumisesta.
Riitta Räinä kertoi ajankohtaiset asiat.

5.

Kuulumiset Iin kyliltä poikkeustilanteissa
Kylät kertoivat ajankohtaiset kuulumiset.

6.

Ajankohtaista tietoa
Lähde! –puistokonsepti
Jetta Huttunen, vastaava tuottaja. Iin kunta/ Taidekeskus KulttuuriKauppila
Art Ii Biennaali https://artii.fi/fi/etusivu/
Iin lähde! –puisto https://www.kulttuurikauppila.fi/julkinen-taide/iin-lahde-puisto/
https://www.kulttuurikauppila.fi/
Työtä hyvässä seurassa –hankkeen esittelyä.
Eeva-Leena Ylimäki, projektivastaava Popli
http://www.popli.fi/tyota-hyvassa-seurassa-hanke/
Yhdistyksistä hyvinvointia -hanke
Tulevia koulutuksia: http://www.popli.fi/yhdistyksista-hyvinvointia/koulutukset/
Yhdistystoiminta verkossa -webinaari 27.5.2020 klo 18.00-19.30
Koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä yhdistystoiminnan sujuvoittamiseen verkossa
maksuttomien ja helppokäyttöisten työkalujen avulla (mm. Teams, Zoom, Mentimeter ja
Googlen työkalut). Tutustutaan ja vertaillaan verkkoneuvotteluohjelmia, kokeillaan yhdessä
sähköisiä, verkossa jaettavia asiakirjoja ja ideoidaan niiden käyttömahdollisuuksia. Koulutus
on suunnattu yhdistystoimijoille ja se on maksuton.
Lisätiedot koulutusesitteessä.
Ilmoittaudu koulutukseen: http://www.popli.fi/yhdistyksista-hyvinvointia/koulutukset/
Sosiaalinen media yhdistystoiminnassa -webinaari 3.6.2020 klo 18.00-19.30
Webinaari tarjoaa perustietoa ja käytännön vinkkejä sosiaalisen median kanavista ja niiden
hyödyntämisestä yhdistystoiminnassa. Tutustumme Facebookin, Instagramin, Twitterin ja
YouTuben toimintaperiaatteisiin ja käyttömahdollisuuksiin. Lisätiedot koulutusesitteessä.
Ilmoittaudu koulutukseen: http://www.popli.fi/yhdistyksista-hyvinvointia/koulutukset/

7.

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.

8.

Muut asiat
- Apua mieltä askarruttaviin asioihin:
Maksuton, kahdenkeskinen chat
Kyseessä on ensimmäisiä julkisen Sote-alan chat-palveluita, joissa yhdistyy
erikoissairaanhoidon osaaminen ja moniammatillisuus jonka tiimiin kuuluu mm.
sairaanhoitajia, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä HUS Psykiatriasta. Chat on perustettu
jotta neuvoja ja työkaluja saa käyttöönsä jo siinä vaiheessa, kun suuria ongelmia ei
välttämättä ole vielä päässyt syntymään.
Chatissa saa apua nimenomaan koronapandemian aiheuttamiin mielen oireisiin kuten
ahdistuneisuuteen ja unettomuuteen, stressiin. Lisäksi chatissa saa neuvoja
elämäntilanteeseen huoliin laajemminkin esimerkiksi liittyen taloudelliseen pärjäämiseen,
asumiseen, lasten tai läheisen vointiin, päihteiden käyttöön tai lähisuhdeväkivaltaan.
Mielenterveystalo.fi -palvelun etusivulla majailee virtuaalinen apuri Milli. Milli on aiemmin
auttanut vain nuoria löytämään ahdistus- ja masennusoireisiin apua, mutta on nyt kaikkien
kansalaisten käytössä. Kahdenkeskeiseen chattiin ammattilaisen kanssa pääsee nyt Millin
kautta.
Chatissa asioidaan nimettömänä, eikä siitä muodostu hoitosuhdetta.
Kahdenkeskeinen chat on avoinna arkisin ma-to 12-16 ja pe 12-15.
https://www.mielenterveystalo.fi/?fbclid=IwAR3Kj61PE7N8s7OB8jhg8M1KF9O_DgPg4U4xwUEUBNSSrciTB6wB6AOeoI

- Ehkäisevä päihdetyö:
* Päihdeneuvonta puhelin 24 h/vrk maksuton p. 0400 900 45
Päihteiden käyttäjille ja heidän omaisilleen 24h/vrk http://www.ehyt.fi/fi/paihdeneuvonta
* Ensihuoli –verkkokoulutus (sopii kaikille)
Aiheena pelaaminen ja päihteet – opitaan tunnistamaan huolet
28.5.2020 klo 17-19 http://www.ehyt.fi/fi/ensihuoli-verkkokoulutus
- Tapahtumat:
* IiHappens syksy 2020 materiaalit kyliltä ma 20.7.2020 klo 8 mennessä IiKalenteriin:
https://www.ii.fi/ilmoita_tapahtuma
* Avoimet kylät verkossa la 13.6. https://avoimetkylat.fi/
* Maakunnallisen kyläohjelman päivitys 18.5.2020 mennessä vastaukset:
https://www.ppkylat.fi/vastaa-kylakyselyyn/
- Kyläkohtainen Teams-palaveri ja/tai lähipalaverit
* Hyvinvointikoordinaattori soittaa kaikki kylät lävitse ja sovitaan elokuun kokoontumisajat
* aiheena kylän Hyvinvointi-kortti (2 kpl A4) ja kylän Turvallisuussuunnitelma (1 kpl A4)
* aikataulutus; elokuussa - milloin, missä ja miten? Teams-palaverina tai lähitapaamisena
Miten otetaan huomioon 2 m turvavälit – otetaan huomioon elokuun AVI:n
poikkeusolomääräykset kokoontumisille
9.

Seuraava kokous
Seuraava kokous katsotaan tilanteen mukaan miten poikkeusolojen tilanne kehittyy.

10.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 17.36.

