
  
Iin kylien neuvottelukunta       MUISTIO 
 
Aika:   ti 19.4.2022 klo 17.30-19.42 
Paikka:  Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100 Ii 

 

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/teams  
Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry  Mirja Klasila/teams 
  
Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori   Riitta Räinä, sihteeri    
Iin kunta/ Iin kylillä meijän porukasa   Seija Kaisto 
Iin kunta/ kvalt. pj.     Johannes Tuomela 
Iin kunta/ hyvinvointijohtaja    Tarja Rahkola 
Iin kunta/ kunnanjohtaja    Marjukka Manninen 
 
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos/Iin paloasema Valtteri Aulakoski 
 
Poissa:  
Alarannan kyläyhdistys ry    Marjut Sormunen 
Luola-aavan kyläseura ry    Marjo Takalo 
Ylirannan kyläyhdistys ry    Veli-Matti Puurunen  
 
 
Iin kunta/ vs. kunnanjohtaja    Anu Kosonen 
Iin kunta/ kunnanhallituksen pj.   Ilkka Pakonen 
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 1.3.2022 Yli-Olhavan maamiesseurantalolla. 
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 kyläturvallisuudesta 
   

Kyläturvallisuussuunnitelmien laatiminen kylittäin  to 16.6.2022 mennessä riitta.raina@ii.fi. 
 
Valtteri Aulakoski, palotarkastaja. Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitos, Iin paloasema. 
Kolmen päivän kotivara. https://72tuntia.fi/  
https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/  
 
Syksyn 2022 aikana pyrimme järjestämään pelastuslaitoksen kanssa neuvonta- ja 
koulutustilaisuuksia mm. alkusammutuksesta ja kodin paloturvallisuudesta.  
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5. Iin kunnan/Ii-instituutin ajankohtaiset   
 
Ii-instituutin ajankohtaista. 
 
Iin kylillä meijän porukasa -hankkeen ajankohtaista tietoa: Tulossa mm. järjestyksenvalvoja- ja 
raivauskoulutusta   
 
Osallistavan budjetointi 
Ideoiden viimeinen jättöaika 19.4.2022 klo 24:00. 
https://iihappens.fi/hyvinvointi/osallistava/  
 
Koronarokotukset Iissä ja koronatilanne Oulunkaarella ja Pohjois-Pohjanmaalla  
Oulunkaaren koronavirusinfo - Oulunkaari  
 
Iin strateginen yleiskaava 2040  
Kyläkortit – kommentit ja lisäykset kylittäin 26.5.2022 mennessä  
elina.nissinen@ii.fi ; jaakko.raunio@sweco.fi ; johanna.lehto@sweco.fi  
https://ii.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022269-6  
 

 
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 
 
”Turvallisuus asuu maalla?” -seminaariin.  
Seminaari järjestetään keskiviikkona 20.4. klo 14.30-16.30.  
Samassa tilaisuudessa julkistetaan Suomen Vuoden Kylä 2022! 
https://suomenkylat.fi/turvallisuus-asuu-maalla/  
 
Etsitään Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kylää 2022 
https://www.ppkylat.fi/maakunnan-vuoden-kyla-2022-haussa/  
 
Avoimet kylät la 11.6.2022 
https://avoimetkylat.fi/  
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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 

 
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 

   
 Jakun koulu ti 31.5.2022. klo 17.30 – 19.30 

   
11. Kokouksen päättäminen 
 
 Kokous päätettiin klo 19.42. 
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