
  
Iin kylien neuvottelukunta       MUISTIO 
 
Aika:   ti 11.1.2022 klo 17.30-19.35 
Paikka:  Teams 

 
Paikalla: 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry    Anita Sievänen, puheenjohtaja  
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  Kirsimaria Pakonen  
Ylirannan kyläyhdistys ry    Veli-Matti Puurunen 
Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry  Mirja Klasila 
  
Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori   Riitta Räinä, sihteeri    
Iin kunta/ Ii-instituutti lautakunnan pj.   Sirpa Varanka 
Iin kunta/ Iin kylillä meijän porukasa   Seija Kaisto, Anne Paakkola 
Iin kunta/ kaavoittaja     Elina Nissinen 
Iin kunta/ kunnanhallituksen pj.   Ilkka Pakonen 
Iin kunta/ kvalt. pj.     Johannes Tuomela 
ProAgria      Riina Rahkila 
 
Poissa: 
Luola-aavan kyläseura ry    Marjo Takalo 
Alarannan kyläyhdistys ry    Mika Hast 
Iin kunta/ hyvinvointijohtaja    Tarja Rahkola 
Iin kunta/ kunnanjohtaja    Ari Alatossava 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja Anita Sievänen avasi kokouksen. 
 
2. Kokouksen läsnäolijat 

Todettaan 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 29.9.2021 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.  Ajankohtaista tietoa 
   

Elina Nissinen, vs. maankäytön asiantuntija / kaavoittaja, Iin kunta 
Strategisen yleiskaavan 2040 tilannekatsaus. Keskustelua ja kylien tavoitteita.  
Kyliltä palautetta Strategisen yleiskaavan 2040 alustavasta kaavaluonnoksesta (aineistot toimitettu 
sähköpostilla kylille) 1.2. mennessä, ensisijaisesti sähköpostilla elina.nissinen@ii.fi   
https://ii.fi/vireilla-olevat-kaavat  
https://ii.fi/kaavoitus  

 
Iin kylillä meijän porukasa, ajankohtaista, Seija Kaisto projektipäällikkö 
https://ii.fi/meijanporukasa  
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Riina Rahkila, projektipäällikkö, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Oulu 
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeen tavoitteena on kehittää maakunnallisia vesienhoidon 
verkostoja, aktivoida ja tukea vesistöaluekohtaisia vesienhoidon verkostoja sekä kehittää 
Vesistökunnostajan karttapalvelua verkostotoimijoiden työkaluksi ja tiedonvälityskanavaksi. 
Hankkeessa sovelletaan Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon verkoston (VYYHTI -verkosto) 
toimintamallia Uudenmaan alueella. 
https://proagria.fi/hankkeet/verkostoilla-tehoa-vesienhoitoon-11329  
Video: https://youtu.be/UpEgzHeUrHo  
Vene – verkostoneuvonta; vesien- ja ympäristönhoidon verkostotoiminta ja rahoitus 
https://www.proagriaoulu.fi/fi/vene/  
 
 
Koronarokotukset Iissä ja koronatilanne Oulunkaarella ja Pohjois-Pohjanmaalla  
Oulunkaaren koronavirusinfo - Oulunkaari  

 
KYLÄKYSELY 
Suomen Kylät ry kokoaa maakunnissa paikallisesti tehdyn arvokkaan kylätoiminnan tulokset eli 
kylätoiminnan indikaattoritiedot valtakunnallisesti yhteen. Näin ollen on tärkeää, että 
mahdollisimman moni kyläyhdistys ja kylätoimikunta vastaa tähän kyselyyn. 
Vastaattehan 23.1.2022 mennessä. 
https://suomenkylat.fi/kylakysely-on-avattu/ 

 
YLPEYDELLÄ KYLÄSTÄ-kampanja 
 Suomen Kylät ry käynnistää Ylpeydellä kylästä -somehaastekampanjan! Suomen Kylät ry 
haastaa kaikki kertomaan mikä asia itselle tärkeässä paikassa saa kokemaan ylpeyttä. Mistä löytyy 
sinun sielunmaisemasi? Mikä on parasta sinun kylälläsi? 
https://suomenkylat.fi/ylpeydellakylasta/ 
 

 
 

HULLUN ÄLYKKÄÄT KYLÄT-HANKE KÄYNNISTYY 
- Hanke innostaa luovalla tavalla Kylähullun Klinikkakiertueella kyliä toimimaan ja näkemään oman 
ympäristönsä ja toimintansa arvon muun muassa toisilta kyliltä saatujen esimerkkien 
avulla. Hankkeessa korostetaan kylien sopeutumista toimintaympäristönsä jatkuvaan ja nopeaan 
muutokseen. Keskiössä on kylien resilienssi eli sopeutumis- ja 
palautumiskyky toimia uusissa olosuhteissa älykkäiden ratkaisujen avulla. Hankkeessa annetaan 
tilaa ja mahdollisuuksia kaikkien ikäryhmien omanlaiseen vapaaehtois- ja talkootyöhön ja itsensä 
toteuttamiseen.  
Vastaavanlaista hanketta on onnistuneesti toteutettu Keski- Suomen ja Kaakkois-
Suomen kylillä. Onnistunutta mallia räätälöitynä paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi halutaan nyt 
toteuttaa Pohjois- Pohjanmaan kylillä heinäkuussa 2020 Valtakunnan Viralliseksi Kylähulluksi 
XVI julistetun Pohjois-Iissä asuvan Anita Sieväsen johdolla. Pohjoissavolaiset juuret ja 
huumorin omaavana hän tuo hankkeeseen oman luovan lähestymistavan ja asiasisällön. Hanketta 
toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2022-31.2.2023. Hankkeessa työskentelevät osa-
aikaisina työntekijöinä Kylähullu Anita Sievänen sekä kokoaikainen projektipäällikkö Sirkku 
Kianto. Kohderyhmänä sekä yhteistyökumppaneina ovat Pohjois- Pohjanmaan kylät ja niiden 
toimijat, paikallisyhteisöt, kunnat, maaseutukaupungit, asukasyhdistykset sekä muut 
maakunnalliset yhdistykset ja yhteistyökumppaneiden hallinnoimat hankkeet.  
https://www.facebook.com/Hullun-%C3%84lykk%C3%A4%C3%A4t-Kyl%C3%A4t-hanke-2022-
2023-102403522346696/  
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Oulun seudun leader hakuinfo 
Osallistu hakuinfoon! 
Miten yritys – tai hanketukea haetaan? Mitä liitteitä tarvitaan? Mitä tulee ottaa huomioon? Osallistu 
etänä pidettävään hakuinfoon! 
Ensimmäinen hakuinfo järjestetään keskiviikkona 19.1.2022 klo 17-19. 
Klo 17-18 Yritystuen hakuinfo 
Klo 18-19 Hanketuen hakuinfo 
Ilmoittaudu: https://oulunseudunleader.fi/hakuinfo/  
 

5. Iin kunnan/Ii-instituutin ajankohtaiset   
- Kuntastrategian päivitys, https://ii.fi/strategia-saannot-ja-suunnitelmat  
- Kutsu Iin kunnan strategiatyön valmisteluun. Osallistuvia tahoja pyydetään nimeämään edustaja 
(1-2 henkilöä, tärkeää ilmoittaa sähköpostiyhteystieto) työpajoihin. Työpajoista lähetetään erikseen 
ennakkotehtävä sähköpostiin sekä kutsu työpajaan. Työpajat pyritään pitämään fyysisinä 3 tunnin 
tilaisuuksina, mutta seurataan koronatilannetta ja varaudutaan työpajojen toteuttamiseen hybridinä 
ja etänä.  
 
Aikataulu työpajoille: 
- Ensimmäinen työpaja 24.1.2022 klo 16-19 (valtuustonkokous työpajan jälkeen) 
- Toinen työpaja 7.2.2022 
- Kolmas työpaja 21.2.2022 
- Tavoitteena saada strategia hyväksyttäväksi maaliskuun kunnanhallitukseen ja sitten valtuustoon 
maaliskuun lopulle. 
 
Muistakaa ilmoittautua noora.huotari@micropolis.fi  
 
- Toimintasuunnitelma valmisteilla – käsitellään seuraavassa kokouksessa, Riitta Räinä 

 
6. Kuulumiset Iin kyliltä 
 Kylät kertoivat ajankohtaiset kuulumiset. 
   
7. Kevään toimintaa 

 
Kevään ja kesän tapahtumat 
https://www.ii.fi/kalenteri 
Voit ilmoittaa kylän tapahtumat lomakkeella ja ne lisätään kalenteriin oikoluvun jälkeen: 
https://www.ii.fi/ilmoita_tapahtuma 
 
Avoimet kylät la 11.6.2022 
Kevään infot 2.3. klo 18, 6.4. klo 18 ja 4.5. klo 18  
https://avoimetkylat.fi/  
 

 
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/ 

 Marjo Takalo, Projektikoordinaattori, marjo.takalo@oulunseudunleader.fi 
Puh. +358 41 313 4697, Nuoriso Leader -toiminta, Nuoriso Leader tunnetuksi -hanke 
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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/ 

 
9.  Muut asiat 

 
 Suomen kylät tiedottaa: https://suomenkylat.fi/ 
  
 Pohjois-Pohjanmaan kylät tiedottaa: https://www.ppkylat.fi/ 
 

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

10. Seuraava kokous 

   
 ti 1.3.2022 klo 17.30-19.30 Yli-Olhavan maamiesseurantalo  

   
11. Kokouksen päättäminen 
 
 Kokous päätettiin klo 19.35.  
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