
  
Iin kylien neuvottelukunta       MUISTIO 
 
Aika:   to 17.6.2021 klo 18.00-18.53 
Paikka:  Praavan satama 

 
Läsnä: 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry    Anita Sievänen 
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry    Jaana Pakanen 
Jakkukylän kyläyhdistys ry    Anne Matikainen 
Oijärven kyläyhdistys ry    Päivi Sipola ja Kai Pakanen 
Myllykankaan kyläyhdistys ry    Kari Nykänen 
Kuivaniemen Pohjois-Rannan kyläyhdistys ry Anne Hakoköngäs 
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry  Eija Kaleva 
Ylirannan kyläyhdistys ry    Saila Pakanen  
Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori   Riitta Räinä 
 
Poissa: 
Luola-aavan kyläseura ry     
Alarannan kyläyhdistys ry 
Kuivaniemen Jokikylän 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  
 Todetaan kokouksen läsnäolijat. 
  Kokouksesta maksetaan kokouspalkkio kyläyhdistykselle 50€/yhdistys. 
 
3. Edellisen kokouksen muistio 

Iin kylien edellinen kokous pidettiin 26.5.2021 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 videolla katsojia 17.6.2021 mennessä 577. 
 
 Vuoden Nuori Paikallistoimija 2021  

Kylätoiminta on mahdollista kaikenikäisille ja erityisesti myös nuorille. Suomen Kylät ry:n nuorten 
tulevaisuusjaosto on aloittanut toimintansa keväällä 2021 ja haluaa nyt ensitöikseen löytää ja 
muistaa aktiivisia nuoria, jotka edistävät kylätoimintaa omalla alueellaan tai laajemmin. 
Tunnetko henkilön, joka on antanut omaa panostaan merkittävästi ja pitkäjänteisesti 
kylätoimintaan? Nuori paikallistoimija on alle 30-vuotias. Mieti lyhyet perustelut ja ehdota Vuoden 
Nuorta Paikallistoimijaa! Otamme ehdotuksia vastaan 1.8.2021 saakka. 
Ehdotus Vuoden Nuori Paikallistoimija 2021 -lomake: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA
AAAZAAJCsP5ZUQkhGQVRQRlM1Qk1PU1pWVklUOUE5Rko3TC4u&fbclid=IwAR3fWld3nkxOXt
WNRx_Xn05MxXkrlpgDPgf9kqAciki1_3EfiVQ_2b-FxaQ 
 
Koronarokotukset etenevät Oulunkaarella 
https://www.ii.fi/ajankohtaista/paivittyva-koronarokotustiedote-862021  
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Kesän 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  
 
Lisää koronatukea seurantaloille 
Korona-avustukset eivät ole vielä haettavana. Arvion mukaan avustus tulee haettavaksi elokuussa 
2021. 
https://mailchi.mp/3a3ebb7f196e/seurantalojen-uutiskirje-
12021?e=767eaf4232&fbclid=IwAR2ZtVgSH7wVgp9EovBp01p2Ot7EO8bEONwOyaJyaNWGVrGb
k6hMK13khTw#korona-avustukset  
 
Pohjanmaan maakunnallisilla kyläpäivät 2021 
Järjestetään 4.-5.9.2021 Kuusamossa. https://www.ppkylat.fi/  
 
Suomen Kylät ry:n jäsenjärjestöt eli kyläyhdistykset voivat palkita toimijoitaan ansiomerkeillä. 
Ansiomerkkejä on saatavilla pronssisena (vähintään 6 vuotta kylätoimintaa ja 30.00€), hopeisena 
(vähintään 12 vuotta kylätoimintaa ja 60,00€) ja kultaisena (100,00€ ) Pronssisen ansiomerkin 
voivat kyläyhdistykset hakea ja myöntää omissa tilaisuuksissaan, mutta hopeisten ja kultaisten 
ansiomerkkien hakuun tarvitaan aina maakunnallisen kyläyhdistyksen eli Pohjois-Pohjanmaan 
Kylien puoltava lausunto. 
 
Mikäli kyläyhdistys haluaa, että hopeinen tai kultainen ansiomerkki luovutetaan saajalle 
kyläpäivillä Kuusamossa 4.-5.9.2021, ansiomerkkihakemus on toimitettava PPKylien 
hallitukselle 11.8.2021 mennessä (esa.aunola(at)ppkylat.fi). 
https://suomenkylat.fi/suomen-kylat-ry/ansiomerkit/  

 
5. Iin kunnan/Ii-instituutin ajankohtaiset   

Ii-instituutin ajankohtaista kertoi hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä. 
 

 Ii-instituutti lautakunta päätti kokouksessaan 16.6.2021 kohdentaa Osallistavaan  
  budjetointiin 20.000 €; ideointivaihe alkaa elokuussa. 

 
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.  
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 
 
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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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  
 
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 

 
 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 
  Ma 16.8.2021 klo 17 Alarannan koululla. 

   
10. Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin 18.53. 
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