
  
Iin kylien neuvottelukunta       MUISTIO 
 
Aika:   ti 30.3.2021 klo 17.00-18.50 
Paikka:  Teams 

 
 
Läsnä: 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry    Anita Sievänen 
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry    Jaana Pakanen 
Kuivaniemen Pohjois-Rannan kyläyhdistys ry Anne Hakoköngäs 
Oijärven kyläyhdistys ry    Soili Tauriainen 
Ylirannan kyläyhdistys ry    Veli-Matti Puurunen 
Jakkukylän kyläyhdistys ry    Anne Matikainen   
Myllykankaan kyläyhdistys ry    Kari Nykänen     
 
Iin kunta/ hyvinvointijohtaja    Tarja Rahkola   
Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori   Riitta Räinä 
PopLi ry /       Mikko Männistö 
 
Poissa: 
Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry    
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry   
Luola-aavan kyläseura ry     
Alarannan kyläyhdistys ry  
Iin kunta/ kunnanjohtaja 
Iin kunta/Ii-instituutti lautakunnan pj. 
Iin kunta/ kunnanhallituksen edustaja 
 

 

 
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 23.2.2021 etäkokouksena Teams-yhteydellä. 
Iin kylien neuvottelukunnan muistiot arkistoidaan Dynasty järjestelmään kokouspäivästä  
alkaen 10 vuodeksi. 
Iin kylien neuvottelukunnan muistiot löytyvät osoitteesta: https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-
neuvottelukunta/ 

 
4.  Ajankohtaista tietoa 

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry / Yhdistyksistä hyvinvointia hanke 
Mikko Männistö, projektivastaava 
Yhdistyksistä hyvinvointia: https://www.popli.fi/hankkeet/yhdistyksista-hyvinvointia/  
Koulutukset: https://www.popli.fi/hankkeet/yhdistyksista-hyvinvointia/  
Muista hyvinvointisi! –kiertue: https://www.popli.fi/muista-hyvinvointisi/  
YHDESSÄ ETÄNÄ -aamupäivän 12.4.2021 klo 9–12: www.popli.fi/yhdessaetana  

 
5. Iin kunnan/Ii-instituutin ajankohtaiset   

Ii-instituutin ajankohtaista, Tarja Rahkola, hyvinvointijohtaja 
 

6. Kuulumiset Iin kyliltä 
 Kylät kertoivat ajankohtaiset kuulumiset. 
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7. Avustukset ja hakukäytännöt 

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

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

 
Oulun Seudun Leader käynnistää teemahankkeen alahankehaun  
8.3.-15.4.2021 väliselle ajalle. Palveluiden kehittämiseen ja digitalisaation edistämiseen liittyvät pienet 
investoinnit sekä pienimuotoinen rakentaminen 
https://www.oulunseudunleader.fi/fi/hankkeet/teema/teema4  

 
8.  Valtakunnan virallinen kylähullu XVI  
 Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on kokouksessaan 3.3.2021 päättänyt ehdottaa Anita Sievästä  
  Kylähulluksi XVI.  
 

”Virallinen kylähullu toimii suomalaisen kylätoiminnan tiennäyttäjänä, tulevaisuuden väkevänä 
visijoitsijana. Henkilöltä edellytetään ennakkoluulottomuutta, vahvaa tahtotilaa ja itsensä peliin 
laittamista ja hän on aikaansaanut merkittävää, konkreettista jälkeä. Ehdokkaalta odotetaan luovaa, 
tuloksellista, kaukokatseista, kylähullulle sopivaa toimintaa kylätoiminnassa ja paikallisessa 
kehittämisessä.” 
 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n pj ja Iin kylien neuvottelukunnan pj. Anita Sievänen täyttää kaikki 
vaadittavat kriteerit.  
 
Päätös: 
Iin kunnan Iin kylien neuvottelukunta yhtyi Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n päätökseen ja kannatti Anita 
Sieväsen valintaa Valtakunnan virallisen kylähullun XVI tehtävään.  
 
Iin kunnan Iin kylien neuvottelukunta sitoutui järjestämään vahdinvaihdon elokuussa 2021. 

 
 http://kylahullu.net/  
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9. Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2021 kilpailu 

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry pyytää maakunnan kylä- ja asukasyhdistyksiä ilmoittautumaan 
ehdokkaaksi Vuoden Kylä 2021 -kilpailuun. https://www.ppkylat.fi/2021/03/11/mika-on-maakunnan-
paras-kyla-2021/  

 
 
10.  Avoimet kylät la 12.6.2021  
 Avoimet Kylät -päivää vietetään jälleen 12. kesäkuuta 2021 ja tapahtuma toteutetaan verkossa! 

Iin kylät osallistuu tapahtumaan tuottamalla videon yhteistyössä Iin Työllistämispalveluiden  
IiPajan kanssa. Lisätiedot aikatauluineen PowerPoint esityksessä, joka liitteenä. 

 
 

11.  Muut asiat 
 
 Miten kehittäisit omaa aluettasi? Mitä sieltä puuttuu? 

Käy heittämässä ideasi oman alueesi Padlet - tauluun ja vaikuta alueesi kehittämiseen. Ideat ovat 
osana Oulun Seudun Leaderin alueellista strategiatyötä, joten mielipiteesi on meille tärkeä. Arvomme 
vastanneiden kesken kuusi tuotepalkintoa!  
https://www.oulunseudunleader.fi/fi/ajankohtaista/2021/millainen-on-sun-kotiseutu-vuona-2027  

 
ihimiset.fi –sivuston koulutus 19.5. 
https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/ihimiset-fi-sivuston-kayttokoulutus-19-5/  
 

 Pohjoinen kulttuurivirta –hanke https://www.pohjoinenkulttuurivirta.fi/  
 
 Suomen kylät tiedottaa: https://suomenkylat.fi/  
 
 Pohjois-Pohjanmaan kylät tiedottaa: https://www.ppkylat.fi/  
 
12. Seuraava kokous 
  Ke 21.4.2021 klo 17-19 Teams 
 Ke 26.5.2021 klo 17-19 Teams 
 
13. Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin klo 18.50. 
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