
  
Iin kylien neuvottelukunta       MUISTIO 
 
Aika:   ke 21.4.2021 klo 17.00-18.50 
Paikka:  Teams 

 
 
Läsnä: 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry     Anita Sievänen, pj. 
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry     Jaana Pakanen 
Jakkukylän kyläyhdistys ry     Anne Matikainen 
Oijärven kyläyhdistys ry     Soili Tauriainen 
Ylirannan kyläyhdistys ry     Veli-Matti Puurunen 
Myllykankaan kyläyhdistys ry     Kari Nykänen 
Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry    Mirja Klasila 
Kuivaniemen Pohjois-Rannan kyläyhdistys ry  Anne Hakoköngäs 
 
Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori    Riitta Räinä, siht. 
Iin kunta / maankäytön asiantuntija, kaavoittaja  Heini Ervasti 
 
Poissa: 
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry 
Luola-aavan kyläseura ry 
Alarannan kyläyhdistys ry 
 
Iin kunta/ hyvinvointijohtaja      
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 30.3.2021 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 

Iin kunnan kaavoituskatsaus 
Iin kunta / maankäytön asiantuntija, kaavoittaja Heini Ervasti 
https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat  
https://www.ii.fi/sites/ii.fi/files/TIEDOSTOT/ASUMINEN_YMPARISTO/Kaavoitus/KAAVOITUSKATS
AUS%202021.pdf  

 
5. Iin kunnan/Ii-instituutin ajankohtaiset   

Ii-instituutin ajankohtaista, hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä 

- IiHappens – onko tapahtumia kesällä 2021 – tieto 30.5. klo 12 mennessä: tapahtumat@ii.fi  

- Hyvinvointiliite IiSanomat lehti ilmestyy ke 12.5.2021  
Ihmistennäköisiä juttuvinkkejä ma 3.5.2021 klo 12 mennessä: riitta.raina@ii.fi   

- "Minun arkeni ja elämäni" hyvinvointikysely on avoinna 10.-28.5.2021 webropol 
 

6. Kuulumiset Iin kyliltä 
Kylät kertoivat ajankohtaiset kuulumiset/Meijän Iin Avvoimet kylät  
(Kuvat ja videot 28.4. mennessä sähköpostilla: tapahtumat@ii.fi) 
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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: https://www.oulunseudunleader.fi/fi/rahoitus/tuen-hakeminen  
 

 
8.  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  
 
Avoimet kylät ja kyläkauppa –päivä info ja koulutus 20.4. klo 18-19 
https://avoimetkylat.fi/kaikille-kylille-ja-kylakaupoille-avoin-avoimet-kylat-ja-kylakauppapaiva-2021-
info-ja-koulutustilaisuus/  
 
PoPlin ajankohtaiset 
Muista hyvinvointisi! -kiertuetta alkusyksyyn viikoille 34-35.  

  Yhdessä etänä -aamupäivä pidetään Unelmien liikuntapäivänä 10.5. klo 9-12 
 https://www.popli.fi/  
 

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/  
 

Kaipaako lähivesistösi tai -ympäristösi kunnostusta?  
Oletko valmis tarttumaan kunnostustöihin itse? Löytyykö alueelta myös muuta talkooväkeä? 
Kiinnostavatko muualla maakunnassa toteutetut kunnostushankkeet? 
https://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti-ii/ 
 
Teams koulutuslinkki: https://www.ppkylat.fi/2021/04/19/kutsu-pohjois-pohjanmaan-kylien-teams-
tutuksi-koulutukseen-11-5-klo-18-19-30/?fbclid=IwAR2GU7kx_fjFOMrmizJ3Q_UyFb-
uNl_qxr5NjtyPSUAuAiCgIP2-RiUm_-4   
 

 

9. Seuraava kokous 
  Ke 26.5.2021 klo 17-19 Teams mm.  
  Meijän Iin Avvoimet kylät videon esikatselu 

   
10. Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin klo 18.50. 
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