
  
Iin kylien neuvottelukunta       MUISTIO 
 
Aika:   ke 26.5.2021 klo 17.00-18.58 
Paikka:  Teams 

 
 
Kutsuttu: 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry    Anita Sievänen  
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry    Jaana Pakanen    
Jakkukylän kyläyhdistys ry    Anne Matikainen 
Oijärven kyläyhdistys ry    Päivi Sipola   
Ylirannan kyläyhdistys ry    Veli-Matti Puurunen 
Myllykankaan kyläyhdistys ry    Kari Nykänen 
Kuivaniemen Pohjois-Rannan kyläyhdistys ry Anne Hakoköngäs 
 
Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori   Riitta Räinä 
 
Poissa: 
Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry  
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 21.4.2021 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 
 Meijän Iin Avvoimet kylät videon ensikatselu. 
 

Valtakunnallisten ilmoittautumistietojen keruu avoimetkylat.fi:  
kylä, kunta, linkkiosoite, katuosoite google, yht. henkilön nimi/puh. ja sähköposti 
 

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


 
 
5. Iin kunnan/Ii-instituutin ajankohtaiset   

Ii-instituutin ajankohtaista 
 
Hyvä järjestön, yhdistyksen tai seuran työntekijä/luottamushenkilö, 

 
Kaipaamme tietoa kohderyhmänne arjesta ja elämästä. Auttaisitteko meitä saamaan tätä tietoa? 

 
Kunta kerää toukokuussa kokemustietoa, jota hyödynnämme asukkaidemme hyvinvoinnin edistä 
misessä. Toivomme yhteistyötä yhdistysten kanssa seuraavilla tavoilla: 

 
Kuntalaisille on oma Minun arkeni ja elämäni -kysely, jossa he vastaavat omaan elämäänsä ja 
hyvinvointiinsa liittyviin kysymyksiin. Järjestöjen ja yhdistysten toivotaan levittävän kuntalaisten hy-
vinvointikyselyä omille jäsenilleen, kohderyhmilleen ja vapaaehtoisilleen sekä tarvittaessa tukevan 
näitä ryhmiä kyselyyn vastaamisessa.  
Kuntalaisten kysely löytyy täältä: https://link.webropol.com/s/arkeni2021  

 
Järjestöille ja yhdistyksille on oma Meidän arkemme ja elämämme -kysely, jossa järjestöjen 
työntekijät ja/tai luottamushenkilöt yhdessä vastaavat järjestön tai yhdistyksen kohderyhmän elä-
mään ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Yhdistys voi tarvittaessa vastata kyselyyn useamman 
kerran eri kohderyhmien ja/tai toimintakuntien näkökulmasta.  
Järjestöjen ja yhdistysten kysely löytyy täältä: https://link.webropol.com/s/arkemme2021  

 
Kyselyt toteutetaan samanaikaisesti (Avoinna 28.5.2021 saakka) yhteensä 28 Pohjois-Pohjan-
maan kunnassa. Tuloksia hyödynnetään sekä kunnissa että maakunnallisesti. 

 
Edistetään yhdessä kokemustiedon keruuta - kuntamme asukkaiden parhaaksi! 

 
Terveisin 

 
Kunta Iin kunta ja sote-uudistusta Pohjois-Pohjanmaalla edistävä POPsote-hanke 
 
Vuoden 2021 Kuntalaisbarometri on avattu kaikille iiläisille.  
Tänä vuonna barometri koostuu neljästä erilaisesta testistä. Barometriin vastataan 6.6. mennessä 
verkossa: https://www.ii.fi/barometri  
 

6. Kuulumiset Iin kyliltä 
 Kylät kertoivat ajankohtaiset kuulumiset 
     
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  
 
Nuorisoleader: https://www.nuorisoleader.fi/  
Elina Hietanen, Vastaa Oulun Seudun Leader ry:n Nuoriso Leader asioista. 
p. 040 845 5618 ja toimisto@oulunseudunleader.fi  
 

https://link.webropol.com/s/arkeni2021
https://link.webropol.com/s/arkemme2021
https://www.ii.fi/barometri
https://iihappens.fi/avustukset/
https://www.oulunseudunleader.fi/fi/rahoitus/tuen-hakeminen
https://www.nuorisoleader.fi/
mailto:toimisto@oulunseudunleader.fi


 
 
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  
 
Yhdessä ja etänä (K65) tapahtuma ma 7.6.2021 klo 11-13. Ilmoittautumiset 2.6. mennessä. 

 
 
Järjestöilta ti 15.6.2021 klo 17-18.30.  
Ilmoittautumiset 9.6. mennessä 
riitta.raina@ii.fi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vertaistervarit –ohjaaja koulutus la 11.9. ja la 25.9. Ilmoittautuminen 27.8. mennessä. 
Projektikoordinaattori Mari Saukkoriipi p. 050 532 1619, mari.saukkoriipi@psori.fi 

 
 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/  

 

9. Seuraava kokous 
  To 17.6.2021 klo 18 alkaen Praavan rannalla nuotion äärellä makkaraa paistaen. 
 (Ajo-ohje – 4-tiellä kyltti Ojakylä, Praava – aja tien päähän kääntymättä – niin olet perillä) 

   
10. Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätetiin klo 18.58. 
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