
  
Iin kylien neuvottelukunta       MUISTIO 
 
Aika:   Ma 16.8.2021 aloitamme kello 16.30 täytekakkukahvilla ja kokous klo 17-19 
Paikka:  Alarannan koulu (Kuokkalantie 14, 91100 Ii) 

 
Läsnä: 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry    Anita Sievänen 
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry    Jaana Pakanen 
Jakkukylän kyläyhdistys ry    Anne Matikainen 
Oijärven kyläyhdistys ry    Soili Tauriainen 
Myllykankaan kyläyhdistys ry    Kari Nykänen 
Kuivaniemen Pohjois-Rannan kyläyhdistys ry Anne Hakoköngäs 
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry  Eija Kaleva 
      
Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori   Riitta Räinä    
Iin kunta/ hyvinvointijohtaja    Tarja Rahkola 
Iin kunta/ työllistämisen päällikkö   Lea Aalto 
Iin kunta/ projektipäällikkö    Seija Kaisto 
 
Rantapohja, toimittajat    Ritva ja Ismo Piri 
 
Poissa: 
Ylirannan kyläyhdistys ry     
Luola-aavan kyläseura ry     
Alarannan kyläyhdistys ry 
Kuivaniemen Jokikylän 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 17.6.2021 lähikokouksena Praavan satamassa. 
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 
  

Koronarokotukset Iissä ja koronatilanne Pohjois-Pohjanmaalla 
https://www.ii.fi/ajankohtaista/pohjois-pohjanmaan-alueellisen-covid-19-koordinaatioryhman-
suositukset-3   
 
Syksyn tapahtumat 
https://www.ii.fi/kalenteri 
Voit ilmoittaa kylän tapahtumat lomakkeella ja ne lisätään kalenteriin oikoluvun jälkeen: 
https://www.ii.fi/ilmoita_tapahtuma 
 
Muista hyvinvointisi! kiertue 
Ii ma 23.8.2021 klo 11-14, Iisi areena. Lisätietoja Popli 
https://www.facebook.com/events/265954951941052 
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Pohjanmaan maakunnallisilla kyläpäivät Kuusamossa 4.-5.9.2021 
Kuusamon maakunnallinen kyläjuhla järjestetään ilman yleisöä ja retkiä johtuen vallitsevasta 
koronatilanteesta. Lauantaina 4.9. järjestetään kyläjuhla klo 14 alkaen (striimaus) Kuusamo-talossa 
ja julkistetaan mm. Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylä 2021. 

   
 IlmastoAreena 20.-21.8.2021 Huilingin puisto-alueella 

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry osallistuu. 
https://ilmastoareena.fi/     

  
5. Iin kunnan/Ii-instituutin ajankohtaiset   

Ii-instituutin ajankohtaista 
 

 - Iin kylillä meijän porukasa -ESR hanke ajalle 16.8.-30.6.2023, toteuttajana Iin kunta, Ii-Instituutti, 
 Työllistämispalvelut. Lea Aalto ja Seija Kaisto. https://www.ii.fi/tyollisyyspalvelut 

 
- Osallistava budjetointi, Ii-instituutti, Hyvinvointi, Riitta Räinä 
https://iihappens.fi/hyvinvointi/osallistava/ 
 

6. Kuulumiset Iin kyliltä 
 Kylät kertoivat ajankohtaiset kuulumiset. 
     
7. Syksyn toimintaa 
 - Keskusteltiin tulevasta toiminnasta syksyn aikana mm. yhteistyö seurakunnan kanssa. 
 - Jotta pystyisimme esittämään luotettavasti kylätoiminnan vaikuttavuutta, meillä pitää olla 
 jotain millä sitä seurataan. Yhdistyksen rekisteröinnin ja jäsenmäärän lisäksi, yksi 
 vaikuttavuustekijä on, paljonko kylätoiminnassa tehdään talkoita ja vapaaehtoistyötä. 
 Talkootunneiksi lasketaan kaikki työ, mitä tehdään kylätoiminnan hyväksi, myös hankkeille 
 tehdyt työt. Päätettiin kerätä Iin kylien talkootuntimäärät vuosilta 2018-2019, koska vuodet 2020 ja 
 2021 ovat toiminnoissa poikkeusvuosia vallitsevan koronatilanteen takia. 
  - Selvitetään myös Iin kunnan asukasmäärän jakauma taajama/kylät. 
 
8. 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. 
Hyvinvointiavustukset haussa jatkuvasti. Hyvinvointikoordinaattorilta saa apua täyttämisessä. 
Hyvinvointikoordinaattori vastaanottaa sähköisen hakemuksen ja valmistelee sen 
hyvinvointijohtajalle, joka tekee viranhaltijapäätöksen. 
 
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 

 Nuorisotyöryhmän haku on alkanut https://www.facebook.com/OulunSeudunLeader/ 

 
Maaseudun sivistysliiton koulutustuki 
MSL:n jäsenjärjestöt ja niihin kuuluvat yhdistykset voivat hakea MSL Konttorista taloudellista tukea 
järjestämilleen luennoille ja kursseille. https://msl.fi/koulutus/koulutustuki/ 
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9.  Muut asiat 

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

 
 Suomen kylät tiedottaa: https://suomenkylat.fi/ 
 Elokuun kirje tiedoksi 

https://mailchi.mp/6981f95086f8/keskuu-5344721?e=6fd04e933b 
 
 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/ 
 
Maalle asumaan.fi  
https://suomenkylat.fi/maalleasumaan-fi/ 
 

10. Seuraava kokous 
  Ke 29.9.2021 klo 17 Myllykankaan kodassa, Rynkyntie 35 
 95100 KUIVANIEMI – suolaista ja makeaa piirakkaa.     

   
11. Kokouksen päättäminen 
 
 Kokous päätettiin klo 19.10 
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