
  
Iin kylien neuvottelukunta       MUISTIO 
 
Aika:   ke 31.8.2022 klo 17.30-19.40 
Paikka:  Vatunki tai Teams 
 

Läsnä: 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry    Anita Sievänen, puheenjohtaja  
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry    Jaana Pakanen 
Jakkukylän kyläyhdistys ry    Anne Matikainen 
Kuivaniemen Pohjois-Rannan kyläyhdistys ry Anne Hakoköngäs 
Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry  Mirja Klasila (Teams) 
Illinsaaren Asukasyhdistys ry    Eija Alaraasakka 
Oijärven kyläyhdistys ry    Päivi Sipola (Teams) 
Iin kunta/ Iin kylillä Meidän porukasa Seija Kaisto  

Anne Paakkola 
       Outi Kinnunen (Teams) 
Iin kunta/ Ii-instituutti lautakunnan pj.   Sirpa Varanka 
Suomen kylät ry     Pekka Rintala (Teams) 
Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori   Riitta Räinä, sihteeri  
 
Poissa:  
Alarannan kyläyhdistys ry    Marjut Sormunen 
Luola-aavan kyläseura ry    Marjo Takalo 
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry  Kirsimaria Pakonen  
Myllykankaan kyläyhdistys ry    Kari Nykänen 
Ylirannan kyläyhdistys ry    Veli-Matti Puurunen 
 
Iin kunta/ kunnanhallituksen pj.   Ilkka Pakonen 
Iin kunta/ kvalt. pj.     Johannes Tuomela 
Iin kunta/ hyvinvointijohtaja    Tarja Rahkola, Minna Halonen 
Iin kunta/ kunnanjohtaja    Marjukka Manninen 
 
 
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 31.5.2022 Jakun 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 kyläturvallisuudesta 
   

Kylien turvallisuus/ Suomen kylät ry, projektipäällikkö Pekka Rintala 
 
Päätettiin toteuttaa Turvallisuuskysely syksyllä 2022 sähköisesti ja lisäksi paperiversiona Iin ja 
Kuivaniemen kirjastoissa. 
 
Liitteet:  

- Kylän turvallisuuskysely 2022 – mallipohja 
- Kyläturvallisuus osana hyvinvointia – paikallisyhteisöt sen mahdollistajana 

 
 

https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/


 
 

LUENTO: 72 TUNTIA VARAUTUMISSUOSITUS 

Ke 14.09.2022 klo 17:30-19:00 Nätteporin auditorio ja TEAMS-verkkoluento 
 
Miten sinä pärjäisit, jos sähköt ja vesi menisivät poikki kolmeksi vuorokaudeksi? 

 
Tervetuloa keskustelemaan siitä, mitä kaikkea kotona olisi hyvä olla ja mitä kaikkea jokaisen pitäisi 
osata siltä varalta, että esimerkiksi myrsky katkaisisi sähköt. Tilaisuudessa käsitellään 
kotitalouksien varautumisen perusasioita kuten, miten pitkittyneeseen sähkökatkoon tai 
vedenjakeluhäiriöön olisi hyvä varautua. 

 
Kotitalouksien varautumisesta on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. 
Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin. Kotitalouksien 72 tunnin varautumissuosituksen 
ympärille on rakennettu koulutusjärjestelmä. Perustiedot ovat kaikkien saatavilla osoitteessa 
72tuntia.fi tai eri puolilla Suomea järjestettävissä 72 tuntia -yleisötilaisuuksissa ja webinaareissa. 
72 tuntia -kouluttajat ovat käyneet Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 72 tuntia -
varautumiskouluttajakoulutuksen. 

 
Luennolle mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä TEAMSin välityksellä. Linkki jaetaan 
lähempänä ajankohtaa tämän ilmoituksen yhteydessä. 
 
Järjestäjä: Iin kansalaisopisto 

 
Kolmen päivän kotivara. https://72tuntia.fi/  
https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/  
 
 

 5. Kovasinkankaan tuulipuisto lausunto 

 
 Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, ehdotusvaiheen nähtävilläolo 
 

Iin kunta pyytää lausuntoa Iin kylien neuvottelukunnalta kaavaehdotuksesta/ sähköposti 
13.7.2022 klo 15.02 Elina Nissinen vs. maankäytön asiantuntija / Elina Nissinen pohjustaa 
asiaa kokouksessa. 
 
Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.6.2022 § 206 asettaa Kovasinkankaan 
tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja 
rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan 
myöntämisen perusteena. Kovasin Tuulivoima Oy suunnittelee Iin Kovasinkankaan alueelle 
kuudesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 600 
hehtaaria. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä ja yksikköteho on noin 5–7,5 MW. 
Kovasinkankaan tuulivoimapuistohankkeen sähkönsiirto on ensisijaisesti suunniteltu 
toteutettavaksi kaava-alueen etelärajalla kulkevaan Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohtolinjaan. 
Sähkönsiirtoa varten kaava-alueelle rakennetaan uusi sähköasema 110 kV voimalinjan varteen. 
Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Sähkönsiirto Fingridin 
voimajohdon luo toteutetaan lähtökohtaisesti maakaapelein, jolloin hanke ei edellyttäisi lainkaan 
uusia maanpäällisiä voimajohtoja. Kaavaehdotusvaiheen ratkaisuun hankealueen tielinjauksia on 
muutettu niin, että alueelle saavutaan eteläpuolelta. Muutoksella minimoidaan liikennöinnin 
aiheuttama kuormitus voimaloiden 4 ja 6 läheisille pohjavesialueille. Lisäksi tuulivoimaloiden 
aluerajauksia (tv-1 -merkintä) voimaloiden 4 ja 6 kohdalla on pienennetty, jotta 
rakennuslupavaiheessa määriteltävästä voimaloiden lopullisesta sijainnista jää yhä riittävä 
suojaetäisyys pohjavesialueisiin. Kaava-aineistoon on tehty myös muita teknisiä tarkistuksia 
valmisteluvaiheen aineistosta saadun palautteen perusteella. 
 
Lausunto pyydetään toimittamaan 12.9.2022 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai 
kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii. Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla 
virallisissa ilmoituksissa 15.7.–12.9.2022 välisen ajan. Kuulutusaikana kaavaehdotusaineisto on 
sähköisesti luettavissa kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-
kaavat. Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan 
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osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat. 
 
Kovasin Tuulivoima Oy järjestää keskustelutilaisuuden Kovasinkankaan 
tuulivoimahankkeesta perjantaina 19.8.2022 klo 18 Iin Micropoliksella (Piisilta 1 A, Ii). Tilaisuus 
on tarkoitettu kaikille hankkeesta kiinnostuneille, tervetuloa osallistumaan! 
 
Aineistoa on mahdollista käydä lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä 
osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii. Asiointipiste on suljettu 4.7.–1.8., jolloin aineistoa voi käydä 
lukemassa Nätteporin asiakastietokoneelta osoitteessa Puistotie 2, Ii. 
 
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaehdotusaineistosta muistutus. 
Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan 12.9.2022 mennessä sähköisesti 
osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii. 
 
Lausunto: 
Iin kylien neuvottelukunta lausuu 31.8.2022 Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan 
ehdotusvaiheen nähtävilläoloon seuraavasti; 
 

- Iin kylien neuvottelukunta huolissaan Kovasinkankaan tuulipuiston vaikutuksista Iin 
pohjavesialueelle. 

- Eteläisen Iin pohjavesialueelta tulee juomavesi n. 8000 iiläiselle, jossa on merkittyjen 
pohjavesialueiden välissä mm. pohjavesilampia ja suomainen maasto.  

- Toivomme, että Iin kuntaan laaditaan perusteellinen pohjavesien suojelusuunnitelma 
ennen kuin Kovasinkankaan tuulipuistoa eikä muitakaan tuulipuistoja rakenneta Iin 
eteläpuolelle iiläisille elintärkeiden ja välttämättömien pohjavesialueiden ja 
vedenpumppaamoiden läheisyyteen. 

- Iin kylien neuvottelukunta esittää edelleen kaikille kylä- ja muille yhdistyksille, että 
käsittelevät kaavaehdotusaineiston omissa kokouksissaan ja antavat lausunnot 
määräaikaan mennessä. 

 
 

6. Iin kunnan/Ii-instituutin ajankohtaiset   
Ii-instituutin ajankohtaista. 
Iin kylillä meijän porukassa hankkeen ajankohtaiset asiat ja palvelumuotoilu työpajat.  
Ensimmäinen työpaja on Pohjois-Iin koululla ti 4.10.2022 klo 18-20. 
Lisätietoa: seija.kaisto@ii.fi  
 

7. Kuulumiset Iin kyliltä 
 Kylät kertoivat ajankohtaiset kuulumiset. 
 
 Keskusteltiin vieraskasvien torjunnasta ja kylien osallisuudesta.  
 

la 10.6.2023 innostetaan Iin kylät - Avoimet kylät päivänä vieraskasvien torjuntaan ja pörriäisten 
pelastamiseen. Tehdään yhteistyötä koulujen, Työllistämisen ympäristöhoitoyksikön ja Iin 
kansalaisopiston kanssa. 

 
Tiedoksi linkki Tanskan ympäristöministeriön "United for a WILDER Denmark" -kampanjaan, josta 
mainitsin: https://dkvild.dk/english/ Kampanjalla pyritään innostamaan tanskalaisia toimimaan 
villieläinten ja luonnon puolesta.  
 
Mehiläisten pelastamisesta on YLE Areenassa: https://areena.yle.fi/1-50692095. 
 
Hyönteishotelli: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/01/ryhdy-hotellinpitajaksi-nain-rakennat-
hyonteishotellin-kotipihaan  
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8. Syksyn toimintaa 
 
 Anitan Terveiset Lokaalista 26.-28.8.2022 
 https://www.saimaalokaali.fi/  
 

Maakunnan kyläjuhla Pyhännällä 4.9.2022 
 Asialistan liitteenä ohjelmaluonnos.  
 
 Harrastusviikko 5.-11.9.2022  

- Yhdistysten avoimet ovet harrastuksiin viikolla 
- Innostuisivatko kyläyhdistykset tulemaan esittelemään Iin kyliä la 10.9.2022 (kellonaika 

varmistuu myöhemmin) Harrastusmessuille Iisi-Areenalla. 
 
 Tulevaisuuden kylä -ilta 26.10.2022 klo 18–20 
 FB tapahtuma: https://fb.me/e/2O2mcDrwB 
 

Lisätietoa hankkeesta: 
https://www.pohjois-savonkylat.fi/tutustu-hankkeisiimme/tulevaisuuden-kylat-ja-korttelit/ 

 
Lisätietoa Tulevaisuustaajuudesta: 
https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/ 

 
 
Lisää tapahtumasi Ii-kalenteriin 
https://www.ii.fi/kalenteri 
Voit ilmoittaa kylän tapahtumat lomakkeella ja ne lisätään kalenteriin oikoluvun jälkeen: 
https://www.ii.fi/ilmoita_tapahtuma 
 
Yhdistysrekisteritietojen päivittäminen 
 
https://yhdistysrekisteri.prh.fi/?userLang=fi  
Rekisteröidyn yhdistyksen täytyy pitää tietonsa ajan tasalla yhdistysrekisterissä. 
 
Tee muutosilmoitus, kun yhdistyksen; 
• osoite 
• säännöt 
• nimenkirjoittajat tai 
• hallitus vaihtuvat 

 
Yhdistyksen nimen tai kotipaikan muuttaminen edellyttää sääntöjen muuttamista. 
Hallituksen ilmoittaminen rekisteriin on vapaaehtoista. 
 

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/ 

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

  

https://www.saimaalokaali.fi/
https://fb.me/e/2O2mcDrwB
https://www.pohjois-savonkylat.fi/tutustu-hankkeisiimme/tulevaisuuden-kylat-ja-korttelit/
https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/
https://www.ii.fi/kalenteri
https://www.ii.fi/ilmoita_tapahtuma
https://yhdistysrekisteri.prh.fi/?userLang=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/ 

 
 
10.  Muut asiat 

 
Suomen Kylät ry on ottanut syksylle pohdittavaksi yhdistysten nykyiset pankki- ja tilikäytännöt 
yhteistyössä Finassialan keskusliiton kanssa.   

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

Maalle asumaan.fi  
https://suomenkylat.fi/maalleasumaan-fi/ 
 
Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää viranomaisilta ja jäsenkunnilta mahdollista kirjallista 
lausuntoa valmisteluaineistosta kuulemisaikana 8.8.-23.9.2022, samoin kaavan osallisilla on 
mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset kannanotot toimitetaan 
sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi  tai osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan 
liitto, Poratie 5, 90140 Oulu. Palaute pyydetään toimitettavaksi kirjaamon sähköpostiin sekä 
teksti- että PDF-muodossa. 

 

Ylpeydellä kylästä  

 
Ylpeydellä kylästä -webinaarisarja jatkuu 13.9. teemalla Viestintä – kylästä kuuluu. Luvassa kolme 

puheenvuoroa täynnä ideoita kyläviestinnän kehittämiseen! 

 Lämpimästi tervetuloa mukaan! 💗 

Ilmoittaudu 13. syyskuuta klo 17.30-19.30 järjestettävään iltaan tästä linkistä: 

https://forms.office.com/r/XFvNNPveEJ 

Marraskuussa 8.11. puhutaan kyläasumisen kehittämisestä ja maaseudun uusista 

asumisratkaisuista. Ilmoittaudu marraskuun webinaariin: https://forms.office.com/r/ruX6ceWNna 

LISÄTIETOA: www.phkylat.fi/ylpeydellakylasta  

Webinaarin järjestää yhteistyössä Suomen Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät ja Vierumäen 

kyläyhdistys ry. 

 

Kylätalojen energiavinkit -webinaari  

ke 28.9.2022 klo 18 – 20 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://suomenkylat.fi/kylatalojen-energiavinkit-webinaari-ke-28-9-

2022-klo-18-20/  
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11. Seuraava kokous 

   
 Seuraava kokous ti 18.10.2022 klo 17-19 teams 
 

   
12. Kokouksen päättäminen 
 
 Kokous päätettiin klo 19.40 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
 
Iissä 7.9.2022  
 
 
 
 
Anita Sievänen  Riitta Räinä 
puheenjohtaja   sihteeri 


