
  
Iin kylien neuvottelukunta       MUISTIO 
 
Aika:   ti 1.3.2022 klo 17.30-20.50 
Paikka:  Yli-Olhavan maamiesseurantalo, Oijärventie 1091, 91150 Yli-Olhava 
  

Paikalla: 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry    Anita Sievänen, puheenjohtaja  
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry    Antti Härmä 
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  
Alarannan kyläyhdistys ry    Marjut Sormunen 
  
Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori   Riitta Räinä, sihteeri    
Iin kunta/ Iin kylillä meijän porukasa   Seija Kaisto, Anne Paakkola 
Iin kunta/ kvalt. pj.     Johannes Tuomela 
Iin kunta/ Ii-instituutti/kulttuuri    Jetta Huttunen 
PopLi       Tanja Löytynoja, Minna Kuusisto 
 
Poissa: 
Iin kunta/ hyvinvointijohtaja    Tarja Rahkola 
Ylirannan kyläyhdistys ry    Veli-Matti Puurunen 
Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry  Mirja Klasila 
Luola-aavan kyläseura ry    Marjo Takalo 
Iin kunta/ kunnanhallituksen pj.   Ilkka Pakonen 
Iin kunta/ vs. kunnanjohtaja    Anu Kosonen 
Iin kunta/ Ii-instituutti lautakunnan pj.   Sirpa Varanka 
 
1. Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja Anita Sievänen avasi kokouksen. 
 
2. Kokouksen läsnäolijat 

Todettiin 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 11.1.2022 teamsillä.  
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 
   

Tanja Löytynoja, Eloa ja iloa kylille hanke, Popli  
 Minna Kuusisto, Yhdistyksistä hyvinvointia hanke, Popli 

Yhdessä ja etänä tapahtuma ti 7.6.2022 
 

Jetta Huttunen, vastaava kulttuurituottaja, Oulu 2026 työryhmätyö, ArtIi biennaali 2022,  
Iin kunta/Ii-insituutti kulttuuri 
 
Koronarokotukset Iissä ja koronatilanne Oulunkaarella ja Pohjois-Pohjanmaalla  
Oulunkaaren koronavirusinfo - Oulunkaari  

 
  

https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/
https://www.oulunkaari.com/koronainfo/


 
5. Iin kunnan/Ii-instituutin ajankohtaiset   

 
Oulu on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Vuoden teema on ”kulttuuri-
ilmastonmuutos”. Ii on ollut mukana hankkeen valmistelussa alusta saakka. Oulu2026 -vuotta 
toteuttaa Oulu2026-säätiö, joka aloitti toimintansa vuoden 2021 lopussa. Oulu2026 -vuoden 
ohjelmaa toteuttavia kuntia on pyydetty nimeämään operatiivinen työryhmä, joka toimii 
yhteistyötahona Oulu2026 -tuottajaorganisaation kanssa. Työryhmä kokoaa yhteen toimijat, jotka 
tulevat olemaan mukana kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmatuotannossa. Työryhmän tehtävänä 
on koordinoida Oulu2026 -ohjelmatuotantoa sekä vastata hankkeen viestinnästä kunnassa. 
Laajempana tavoitteena on kulttuurimatkailun edistäminen alueella. 
 
Ii-instituutti lautakunta pyytää Iin kylien neuvottelukuntaa nimeämään edustajan työryhmään.  
 
Iin kylien neuvottelukunta nimesi varsinaiseksi jäseneksi työryhmään Kirsimaria Pakosen ja 
hänelle varajäseneksi Anita Sieväsen. 
 
- Iin kylien neuvottelukunnan toimintasuunnitelma 2022, Riitta Räinä 
- Ruokakasvatus -hanke, 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 
 
Järjestöilta (lähi Tietoppi/etä teams) ti 29.3.2022 klo 17.30-19.30 
 
IiHappens aikataulu 
 
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 

  

https://www.ii.fi/kalenteri
https://www.ii.fi/ilmoita_tapahtuma
https://avoimetkylat.fi/
https://iihappens.fi/avustukset/
https://www.oulunseudunleader.fi/fi/rahoitus/tuen-hakeminen
https://www.nuorisoleader.fi/
mailto:%20marjo.takalo@oulunseudunleader.fi
tel:%20+358%2041%20313%204697


 
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/ 
 
  15.3.2022 Verkkosivut ja jäsenrekisteri yhdistykselle -koulutus  
  https://suomenkylat.fi/verkkosivut-ja-jasenrekisteri-yhdistykselle-koulutus/  
  
 Pohjois-Pohjanmaan kylät tiedottaa: https://www.ppkylat.fi/ 
 

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

 
10. Seuraava kokous 

   
 ti 19.4.2022 klo 17.30-19.30 paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

   
11. Kokouksen päättäminen 
 
 Kokous päätettiin klo 20.50. 

https://msl.fi/koulutus/koulutustuki/
https://suomenkylat.fi/
https://suomenkylat.fi/verkkosivut-ja-jasenrekisteri-yhdistykselle-koulutus/
https://www.ppkylat.fi/
https://suomenkylat.fi/maalleasumaan-fi/

