Iin kylien neuvottelukunta
Aika:
Paikka:

MUISTIO

Ke 29.9.2021 klo 17-19
Merihelmen kota, Rynkyntie 2, Kuivaniemi

Paikalla:
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry
Jakkukylän kyläyhdistys ry
Oijärven kyläyhdistys ry
Myllykankaan kyläyhdistys ry
Kuivaniemen Pohjois-Rannan kyläyhdistys ry
Ylirannan kyläyhdistys ry
Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry

Anita Sievänen, puheenjohtaja
Jaana Pakanen
Anne Matikainen
Soili Tauriainen
Paula Juopperi
Anne Hakoköngäs
Veli-Matti Puurunen
Mirja Klasila

Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori
Iin kunta/ hyvinvointijohtaja
Iin kunta/ Ii-instituutti lautakunnan pj.

Riitta Räinä, sihteeri
Tarja Rahkola
Sirpa Varanka

Poissa:
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry
Luola-aavan kyläseura ry
Alarannan kyläyhdistys ry
Iin kunta/ kunnanjohtaja
Iin kunta/ kunnanhallituksen pj.
Iin kunta/ valtuuston pj.

Kirsimaria Pakonen
Kauko Hyry
Mika Hast
Ari Alatossava
Ilkka Pakonen
Johannes Tuomela

1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anita Sievänen avasi kokouksen.

2.

Kokouksen läsnäolijat
Todettiinn kokouksen läsnäolijat.
Mikäli varsinaisissa ja varajäsenissä tulee muutoksia – niin muistakaa ilmoittaa tiedot
puheenjohtajalle ja sihteerille. Kokouksesta maksetaan kokouspalkkio kyläyhdistykselle
50€/yhdistys.

3.

Edellisen kokouksen muistio
Iin kylien edellinen kokous pidettiin 16.8.2021 lähikokouksena Alarannan koululla.
Iin kylien neuvottelukunnan muistiot arkistoidaan Dynasty järjestelmään kokouspäivästä
alkaen 10 vuodeksi. Iin kylien neuvottelukunnan muistiot löytyvät osoitteesta:
https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/

4.

Iin kylien neuvottelukunnan varsinaisen ja varajäsenen nimeäminen ohjausryhmään
Ii-Instituutti –lautakunta päätti perustaa "Iin kylillä meijän porukasa" -hankkeen ohjausryhmän ja
pyysi nimeämään siihen Iin kylien neuvottelukunnan edustajan ja hänelle varajäsenen.
Esitetään varsinaisiksi jäseniksi Anita Sievästä ja Jaana Pakasta ja heille varajäseniksi Liisa Hyry
ja Soili Tauriainen.
https://ii.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021196-8

5.

Ajankohtaista tietoa
Koronarokotukset Iissä ja koronatilanne Oulunkaarella ja Pohjois-Pohjanmaalla
Oulunkaaren koronavirusinfo - Oulunkaari
Syksyn tapahtumat
https://www.ii.fi/kalenteri
Voit ilmoittaa kylän tapahtumat lomakkeella ja ne lisätään kalenteriin oikoluvun jälkeen:
https://www.ii.fi/ilmoita_tapahtuma
Koulutuspäivät:
Tule etäkoulutukseen kuulolle, saat tietoa miten olemme Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön –
hankkeessa tehneet ikäihmisille suunnattua toimintaa. Kerromme hankkeen aikana kehitetystä
virkistyspäivä – toimintamallista ja siitä miten sillä voidaan saada paljon hyvää aikaan, vähentää
yksinäisyyttä ja luoda kohtaamisen mahdollisuuksia maaseudun ikäihmisille.
ti 5.10.2021 klo 14.00–15.30
to 7.10.2021 klo 18.00–19.30
Hankkeen onnistumisten ja kokemusten esilletuontia, virkistyspäivä toimintamallin ja prosessin
esittely. Kerrotaan tuloksista ja hyödyistä joita on saatu aikaan ikäihmisille ja
kylille. Toimintamallin periaatteet: kaksi saman sisältöistä vaihtoehtoa, joten valitse näistä
päivistä vain toinen, joka on sinulle sopivampi ajankohta.
Virkistyspäivän toteutus käytännössä ja vinkkejä sisältöön:
ti 12.10.2021 klo 18.00–20.00
Virkistyspäivä -toimintamallin yksityiskohtaisempi esittely, sisältövinkkejä, virkistyspäivään liittyvät
käytännönjärjestelyt, nostoja Virkistyspäivä -käsikirjasta.
Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä 2.10.
mennessä https://link.webropolsurveys.com/S/5561CD41CA1AB17F
Ilmoittautuneille laitetaan kutsu ja linkki Teamsiin sähköpostilla tilaisuutta edeltävänä päivänä.
Lomakkeella voi esittää kysymyksiä ja toiveita etukäteen.
Järjestää: Pohjois-Savon kylät ry – Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön – hanke
___________________________________
Kyläturvallisuus on osa hyvinvointia
Tule kuulolle 8.10.2021 klo 12-16, kun turvallisuusalan valtakunnalliset nimet kokoontuvat
keskustelemaan aiheesta Suomen Kylien järjestämässä webinaarissa. Tässä webinaarissa
herätellään keskustelua siitä, millaisia tämänhetkiset turvallisuustoimijoiden roolit ovat ja missä
kohdissa ketju kaipaa vahvistusta.
Ilmoittaudu mukaan seuraamaan webinaaria: https://forms.office.com/r/AvRWhaUdKd
_____________________________________________________
POPLin Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja kehittäminen webinaarisarja 7.-21.10.2021
https://www.popli.fi/tapahtumat/vapaaehtoistoiminnan-johtaminen-ja/
_________________________________________________

Virtaa vesienhoitoon- haku avoin 18.10-30.11.2021
https://ym.fi/virtaavesienhoitoon
__________________________________________
Kylälle asumaan!
Lähde kotisohvalta käsin lähimatkalle kyliin!
https://suomenkylat.fi/kylien-lumo-ja-elamanmeno-kutsuvat-tutustumaan-kylalle-asumaan-illoissa/
6.

Iin kunnan/Ii-instituutin ajankohtaiset
- Ajankohtaista Ii-instituutissa, Tarja Rahkola
- Osallistava budjetointi, äänestys käynnissä, Ii-instituutti, Hyvinvointi, Riitta Räinä

https://iihappens.fi/hyvinvointi/osallistava/
- Nettisivujen uusi ilme, https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/
7.

Kuulumiset Iin kyliltä
Kylät kertoivat ajankohtaiset kuulumiset.

8.

Syksyn toimintaa
Pilotoidaan lokakuun ajan vapaaehtoinen osallistujille maksuton Iin kylien neuvottelukunnan
mielen- ja kehon hyvinvointi –ryhmä – 1 krt/vk. Tavoitteena on vertaistukiryhmässä
kuntosaliharjoittelu sekä parantaa aktiivisten kylätoimijoiden jaksamista. Kysymyksessä on hyvin
iloinen ja nauravainen kuntosali-tunti, jossa voidaan ajatuksia vaihtaa myös ajankohtaisista
asioista. Hyvinvointiryhmä aloittaa Kuivaniemellä torstaina 7.10. klo 18-19.
Perustetaan Iin kylien neuvottelukunnan Whatsupp-ryhmä.

9.

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/

10.

Muut asiat
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/
Maalle asumaan.fi
https://suomenkylat.fi/maalleasumaan-fi/

11.

Seuraava kokous
To 25.11.2021 klo 17-19 Yli-Olhavan maamiesseurantalo

12.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.00

