
Iin kylien neuvottelukunta       MUISTIO 
 
Aika:   ke 27.11.2019 klo 18.00-20.00 
Paikka:  Ojakylän koulu, Härmänkuja 21, 91100 Ii 
 
 
1. Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja Anita Sievänen avasi kokouksen 
 
2. Kokouksen läsnäolijat  
 Pohjois-Iin kyläyhdistys ry  Anita Sievänen puheenjohtaja 
 Ylirannan kyläyhdistys ry  Saara Paakkola 
 Jakkukylän kyläyhdistys ry   Anne Matikainen 
 Ojakylän kyläyhdistys ry  Jaana Pakanen 
 Myllykankaan kyläyhdistys ry   Kari Nykänen 
  Ii-instituutti liikelaitos    Tarja Rahkola   hyvinvointijohtaja 
  Ii-instituutti liikelaitos    Riitta Räinä    hyvinvointikoordinaattori 
 
3. Edellisen kokouksen muistio 

Iin kylien edellinen kokous pidettiin 8.5.2019. 
Iin kylien neuvottelukunnan muistiot löytyvät osoitteesta:  
https://iihappens.fi/hyvinvointi/kylien-neuvottelukunta/ 

 
4. Asialistan hyväksyminen 
 Asialista hyväksyttiin. 
 
5. Kuulumiset Ii-instituutti liikelaitos  
  Hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola ja hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä kertoivat  
  Ii-instituutti liikelaitoksen kuulumiset. 

– Ii-instituutti liikelaitoksen ajankohtaiset asiat  
– Iin kunnan hyvinvointikertomus 
– Hyvinvointityöpajat 2020 ja hyvinvointisopimus/Iin kylät 
– Iin kylien neuvottelukunnan budjetti 2020 
– Kokouspalkkiot vuonna 2020 ja maksukäytäntö 

 
6. Kuulumiset Iin kyliltä 
  - Anita Sievänen kertoi Pohjois-Iin kylän kuulumiset 
 - Anne Matikainen kertoi Jakkukylän kuulumiset 
 - Kari Nykänen kertoi Myllykankaan kylän kuulumiset 
 - Jaana Pakanen kertoi Ojakylän kuulumiset 
 - Saara Paakkola kertoi Ylirannan kylän kuulumiset 
 

Saara Paakkola otti esille kylien luistelu ja hiihtopaikkojen hoidon. 
Iin kylien neuvottelukunta keskusteli Iin kunnan kylien latujen 2018-2019  
talvikunnossapidosta ja kyläläiset toivat ilmi, että keväällä 2019 latujen hoito oli päättynyt  
15.3.2019 yhdyskuntalautakunnan päätöksellä, vaikka sen jälkeen alkoivat vasta 
parhaimmat hiihtokelit. Iin kylien neuvottelukunta valtuutti puheenjohtaja Anita Sieväsen 
laatimaan kannanoton ko. asiasta Yhdyskuntalautakunnalle. 
 
Kannanotto tämän muistion liitteenä. 

 
7. Iin kyline toimintasuunnitelma 2020 

– Kokoukset ja muu tuleva toiminta esim. lautakunnat tutuiksi, vierailut ym. ym. 
– Ajankohtaista Iin kylille -tiedotteet sähköpostilla 
– Muu tiedottaminen; Iin kylien neuvottelukunnan Whatsup –ryhmä 
– Testataan Skype kokousta vuonna 2020 

   

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


 
 
8. Muut asiat 

– 9.5.2019 tehtiin kannanotto Iin kylien talviliikuntapaikkojen hoidosta-
https://www.ii.fi/ajankohtaista/paaseeko-hiihtamaan-tai-luistelemaan-katso-
kunnossapitotilanne-kartasta 

– Tiedoksi Suomen Kylät ry:n uutiskirje 8/2019 https://mailchi.mp/fe21190fe008/suomen-
kylt-ry-uutiskirje-82019?e=df9e648cc4 

– Tiedoksi Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje 6/2019 http://uutiskirje.msl.fi/a/s/13782071-
f1fbcd53e10ef4b32ddb5eeaa47619ce/462434 

– Tiedoksi Määräys tienvarsimainonnasta ja ilmoittelusta, astunut voimaan 7.11.2019 
alkaen 
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/FI%20M%C3%A4%C3%A4r%
C3%A4ys%20tienvarsimainonnasta%20ja%20ilmoittelusta%20allekirj..pdf 

 
9. Seuraava kokous 
  ti 4.2.2020 klo 17-19 Kuivaniemi-talolla  
  - Iin kylien neuvottelukunnan jäsenille maksuton yhden kerran Vertaisliikutus-Kuntosalipilotti  
  ti 4.2.2020 klo 15-16 Kuivaniemen kuntosalilla (mukaan pyyhe, juomapullo)  
  Riitta päästää sisälle. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
  Henna-Riikka Ylitalo esitteli Ojakylän koulun uuden rakennuksen. 
  Kokous päätettiin klo 20. 
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KANNANOTTO     3.12.2019 

Iin kylien neuvottelukunta 

 

Kylien talviliikuntapaikkojen hoito talvikaudella 2019-2020 

 

Iin kylien neuvottelukunta keskusteli Iin kunnan kylien latujen 2018-2019 talvikunnossapidosta ja kyläläiset 

toivat ilmi, että keväällä 2019 latujen hoito oli päättynyt 15.3.2019 yhdyskuntalautakunnan päätöksellä, 

vaikka sen jälkeen alkoivat vasta parhaimmat hiihtokelit.  

Iin kylien neuvottelukunta valtuutti puheenjohtaja Anita Sieväsen laatimaan kannanoton ko. asiasta Yhdys-

kuntalautakunnalle. 

Yhdyskuntalautakunta käsittelee esityslistan mukaan 3.12.2019 §77 talviliikuntapaikkojen hoitoa talvikau-

delle 2019-2020. 

Esityslistan mukaan I-luokkaan kuuluvat Illinsaaren ladut, Tasamaanlatu ja Kuivaniemen aseman latu 

15.12.2019 – 31.3.2020 ja hoitoa suoritetaan tarvittaessa päivittäin. 

II-luokan liikuntapaikat sijaitsevat pääosin koulujen yhteydessä ja palvelevat ensisijaisesti koululaisliikuntaa. 

Näiden liikuntapaikkojen hoitoaika on tarpeen vaatiessa arkipäivisin sään salliessa jääalueiden ja kaukaloi-

den osalta 1.1.2020 – 15.3.2020 ja latujen osalta 1.2.2020 - 31.3.2020. 

II-luokan liikuntapaikat sijaitsevat pääosin Iin ja Kuivaniemen kylillä ja esityksessä ei ole huomioitu, että ky-

lien lapset voisivat joululoman aikaan hiihtää tai luistella. Ja esityslistan mukaisesti hiihtäminen laduilla al-

kaisi kylillä vasta 1. helmikuuta 2020. 

Yhdyskuntalautakunnan esityksessä kerrotaan, että mikäli lumitilanne on keväällä hyvä, tarkastellaan latu-

jen ylläpidon jatkamista tapauskohtaisesti. Iin kylien neuvottelukunta tiedustelee miten tämä aiotaan tekni-

sesti toteuttaa – ja soittaako jokainen kylä tapauskohtaisesti keväällä aina erikseen ja kenelle? 

Kylillä asuvien lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten liikkuminen tulee turvata omalla kylällä ja olla 

helposti saavutettavissa. 

Iin kuntastrategiassa 2018-2025 todetaan: Terveellinen elinympäristö kannustaa omaehtoiseen toimintaan 

koko kunnan kattavine pyöräilybaanoineen ja monipuolisine liikuntamahdollisuuksineen. Liikuntatilojen 

käyttöä tuetaan monipuolisin käytäntein ja jokaisella asuinalueella on lähiliikuntatarjotin. Jokaiselle iiläi-

selle löytyy oma harrastus. Lapsia ja nuoria kannustetaan koko kylän voimin ja kunnan kaikissa palveluissa 

poikkihallinnollisesti hyvän elämän kasvuun.  

Päätös asiasta pyydetään antamaan tiedoksi sähköpostitse Iin kylien neuvottelukunnan puheenjohtaja 

Anita Sieväselle. 

 

Ystävällisin terveisin 

 
Anita Sievänen    
puheenjohtaja    
Iin kylien neuvottelukunta  
e-mail: anita.sievanen@gmail.com  
p. 0400 461 880   

mailto:anita.sievanen@gmail.com

