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Paikka: Pohjois-Iin Työväentalo, Pohjois-Ii
Aika: 15.3.2020 klo 18.00 – 19.00
Paikalla: Anita Sievänen phj./siht. Leena Tiiro, Markku Veijola, Anu Käyrä Anisimaa,
Jukka Sassi ja Aune Olkoniemi
Pöytäkirjan tarkastajat:
Leena Tiiro ja Anu Käyrä
38.

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

39.

KORONAVIRUSEPIDEMIA 15.3.2020
https://www.ii.fi/ajankohtaista/tilannetiedote-koronaviruksen-johdosta
”Toistaiseksi Iin kouluissa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvat vierailu- ja
tutustumiskäynnit perutaan tai siirretään myöhemmin järjestettäväksi. Kouluissa ja
varhaiskasvatuksessa ei toistaiseksi järjestetä tapahtumia, joihin kutsutaan
ulkopuolisia esiintyjiä tai osallistujia.”
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19

Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan 31.5. saakka.
Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat omien
riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä .
40.

KORONAVIRUSEPIDEMIA JA KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTA 31.5.2020
asti
- Kyläyhdistyksen liikuntakerhot ja naisten ja miesten jumpat PERUTAAN
LOPPUKAUDEKSI eli 11.5. asti – tiedotetaan facessa ja paikanpäällä 16.3. ja
laitetaan ilmoitus Akolan liikunsalin ulko-oveen
- Maisemanhoitoilta Pohjois-Iin koululla 24.3. klo 18.00 – PERUTAAN ja siirretään
syksyyn
- Kevätkokous 29.4.2020 – PERUTAAN tässävaiheessa ja seurataan tilannetta.
Mikäli kokousajankohta siirtyy yli toukokuun, selvitetään yhdistyslain kanta, koska
kyläyhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun
mennessä. PERUTAAN IiSanomat kevätkokousilmoitus 2.4. ja 15.4
https://suomenkylat.fi/suomen-kylat-ry-siirtyy-etatekniikkaan/ :
”Moni yhdistys pohtii parhaillaan mitä tehdään sääntömääräisten vuosikokousten
kanssa. Yleinen ohje yhdistyksille on, että niiden tulee noudattaa yhdistyslakia ja
yhdistyksen sääntöjä. Pandemian hillitsemiseen kohdistuvat viranomaistoimet
menevät monen muun asian edelle. Yhdistyksissä voidaan melko turvallisesti lähteä
siitä, että yhdistyslaki ja yhdistysten omat säännöt ovat toissijaisia
joukkokokoontumisten kieltoihin ja suosituksiin nähden. Suurimmalla osalla
yhdistyksistä ei ole säännöissä mainintaa etävuosikokouksen mahdollisuudesta.

2.
Suomen Kylien lakimies Tommi Siro kertoo, että vuosikokous kannattaa aluksi
siirtää myöhemmäksi sääntöjen sallimissa rajoissa.
—Mikäli koronaviruksen aiheuttama tilanne jatkuu ja vuosikokouksen pitäminen ei
yksinkertaisesti ole mahdollista, sitä lykätään ja pidetään heti kun se on mahdollista
järjestää, kuvailee Siro.
Lakimiehen vinkkinä on myös, että sääntöihin kannattaa seuraavan sääntömuutoksen
yhteydessä kirjata etäosallistumisen mahdollisuus vuosikokouksessa. Näin voidaan
varautua ennalta vastaaviin tilanteisiin myös tulevaisuudessa.”
- Sääntöuudistus joko kevätkokouksen tai syyskokouksen esityslistalle
- https://www.lapinmessut.fi/lapin-eramessut-uutiset/toukokuussa-ei-ole-lapineramessuja/ Toukokuuksi suunniteltuja Lapin Erämessuja ei siis voida järjestää 15.17.5.2020.Messujen järjestämistä myöhempänä ajankohtana tänä vuonna selvitetään.
Tiedotamme asiasta myöhemmin.
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry peruu fyysistä läsnäoloa edellyttävät kevään 2020
tapahtumat toukokuun loppuun saakka koronavirustartuntavaaran vuoksi.
41.

TIEDOTUS/KYLÄTIEDOTE 2/2020
- Kylätiedotetta emme nyt tee ja jaa erikseen vaan tiedotamme ajankohtaisista
asioista tarvittaessa facen ja nettisivujen kautta.
- Tiedotusasiat katsomme uusiksi 31.5.2020 jälkeen ja seuraamme koronatilanteen
kehittymistä Suomessa ja hallituksen ohjeita poikkeusolojen aikana.

42.

SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava hallituksen kokous pidetään myöhemmin sovittavana ajankohtana.

43.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00
Anita Sievänen
puheenjohtaja/sihteeri
Pöytäkirjantarkastajat
Leena Tiiro

Anu Käyrä

