
  
Iin kylien neuvottelukunta        MUISTIO 
Aika:   ti 24.1.2023 klo 17.30 – 19.39 
Paikka:  Teams 
 
 

Paikalla: 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry    Anita Sievänen, puheenjohtaja  
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry    Jaana Pakanen 
Jakkukylän kyläyhdistys ry    Anne Matikainen 
Myllykankaan kyläyhdistys ry    Kari Nykänen 
Kuivaniemen Pohjois-Rannan kyläyhdistys ry Anne Hakoköngäs 
Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry  Mirja Klasila 
Illinsaaren Asukasyhdistys ry    Merja Kaikkonen 
Oijärven kyläyhdistys ry    Päivi Sipola 
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry  Kirsimaria Pakonen 
 
 
Iin kunta/ hyvinvointikoordinaattori   Riitta Räinä, sihteeri  
 
Iin kunta/ Ii-instituutti lautakunnan pj.   Sirpa Varanka 
Iin kunta/ kvalt. pj.     Johannes Tuomela 
Iin kunta/ hyvinvointijohtaja    Janne Puolitaival 
Iin kunta/ kunnanjohtaja    Marjukka Manninen 
Iin kunta/ kunnanhallituksen pj.   Ilkka Pakonen 
 
Oulun Seudun Leader ry    Piia Karttunen 
 
Poissa: 
Luola-aavan kyläseura ry    Marjo Takalo 
Alarannan kyläyhdistys ry    Marjut Sormunen 
 
Iin kunta/ Iin kylillä meijän porukasa -hanke  Seija Kaisto ja Anne Paakkola 
 
 
 
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 14.12.2022 Ravintola Merta 
Iin kylien neuvottelukunnan muistiot arkistoidaan Dynasty järjestelmään kokouspäivästä  
alkaen 10 vuodeksi. Iin kylien neuvottelukunnan muistiot löytyvät osoitteesta:  
https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/ 

 
4. Oulun Seudun Leader -info 

Uusi ohjelmakausi, uusi strategia ja uuden kauden tukivälineet.  
Piia Karttunen, vs. toiminnanjohtaja Lisätietoja: https://oulunseudunleader.fi/   

 Kooste infosta lähetetään sähköisesti osallistujille. 

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


 
 

5. Iin kylien neuvottelukunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
 
 Riitta Räinä kävi läpi vuoden toimintaa ja vuosikellon 2023. 
 
 Valtakunnallista Avoimet Kylät – päivää vietetään taas lauantaina 10.6.2023 ja päivän aikana 
 koko Iin kunnan alueella toteutetaan viraslajitalkoot yhteistyössä Iin kunnan, Iin 
 Ympäristöyhdistyksen ja Iin kylien neuvottelukunnan kanssa. Kevään aikana saadaan 
 lisäkoulutusta vieraslajeista ja itse tapahtuman toteutuksesta. 
 
 Valtakunnallisen Virallisen Kylähullun XVII-julkistamistilaisuus on Iissä su 2.7.2023 
 Huilingin tapahtuma-alueella ja valtakunnallinen haku virkaan aukeaa helmikuussa. 
 

6. Kyläturvallisuus -kysely – kyselyn tulosten läpikäynti 
 
 Riitta kävi kyselyn tuloksia läpi yleisesti. Jokaiselle kylälle lähetetään kokouksen jälkeen 
 yhteenveto oman kylän vastauksista kyläturvallisuussuunnitelmaa varten. 
 Kyläkohtaiset suunnitelmat on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä. 
 Myös Iin kunnan johtoryhmä saa kyselyn tulokset käyttöönsä omia toimenpiteitään ja 
 päätöksiään varten. 

 
Tiedoksi kysely asukasaktiivisuudesta: https://iihappens.fi/news-article/asukasaktiivisuus-ja-
demokratiakartoitus/ 
 

7. Iin kunnan/Hyvinvointipalveluiden ajankohtaiset   
Iin Hyvinvointipalveluiden ajankohtaista: 
- Iin kylillä meijän porukasa-hanke https://www.ii.fi/meijanporukasa 
- Operaatio Nasta70: Kampanjan aikana kaikilla yli 70-vuotiailla kuntalaisilla on mahdollista 

saada veloituksetta nastat omiin tukeviin talvikenkiin. Kampanja koskee myös nuorempia 
liikuntaesteisiä kuntalaisia. 

- Pienituloisten ja eläkeläisten tuki-info 30.1.2023 klo 14 Iisi-areena. 
 

8. Kuulumiset Iin kyliltä 
 Kylät kertoivat ajankohtaiset kuulumiset. 
 
9. Kevään toimintaa 
 

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. 
 
Lähellä.fi 
 
Mikä ihmeen Lähellä.fi? 
Lähellä.fi kokoaa yhteen tuhansia erilaisia järjestöjä, niiden tukea ja muuta toimintaa. Palvelu 
otetaan käyttöön eri alueilla vaiheittain, lue lisää täältä. Lähellä.fi on käytössä koko Suomen 
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alueella. Voit siis etsiä tukea, apua ja ohjausta omalta paikkakunnaltasi tai mistä tahansa muulta 
alueelta Suomessa, oli kyseessä sitten Utsjoki tai Tampere! 
https://www.lahella.fi/ 
 

10. 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:  
Ajankohtaista Facebook: https://www.facebook.com/OulunSeudunLeader  
https://oulunseudunleader.fi/  
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/ 

 
 
11.  Muut asiat 

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

Maalle asumaan.fi  
https://suomenkylat.fi/maalleasumaan-fi/ 
 
Ylpeydellä kylästä 
https://suomenkylat.fi/ylpeydellakylasta/ 
 

 
12. Seuraava kokous 

   
 Seuraava kokous to 23.3.2023 klo 17.30 - 19.30. 
 
   
13. Kokouksen päättäminen 
 
 Kokous päätettiin klo 19.39. 
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