Selostus Iivantiiran kyläyhdistys ry:n
toiminnasta 2021
Yleistä
Kylän asukkaat ovat kärsivällisesti odottaneet pääsyä korona-ahdingosta. Yhdistyksen tiloja
täytyy pitää lämpimänä silloinkin kun toiminta on vähäistä ja vuokralaisten lukumäärä
hiipuu. Tällä tavalla kiinteistöjen hoito on kääntynyt entistä tappiollisemmaksi. Onneksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö näki tärkeäksi helpottaa yhdistyksen kasvavaa taloudellista
ahdinkoa korona-avustuksella.
Nykytilanne pitää sisällään monia uusia vaikeuksia, joihin täytyy löytää ratkaisuja. Yhdistys
on entistä aktiivisemmin keskittynyt hanketoimintaan. Hankkeiden toteuttamiseen tarvitaan
kuitenkin sekä tukea että omaehtoista toimintaa. Näitä seikkoja on huomioitu Maaseutuohjelmassa, jonka eduista yhdistys on päässyt osalliseksi.

Hallinto
Kyläyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Voitto Pulkkinen on toimintavuonna edelleen
luotsannut yhdistyksen toimintaa. Hänen johtamaan hallitukseen on lisäksi kuulunut
varapuheenjohtajana Mikko Malinen sekä hallituksen jäsenet Ariadna Donner, Matti
Heikkinen, Pentti Korhonen ja Saimi Pulkkinen. Varajäseniä ovat Pentti Korhonen ja Maarit
Mikkonen. Pasi Määttä on yhdistyksen toiminnantarkastaja.
Voitto Pulkkinen on toiminut yhdistyksen taloudenhoitajana. Kokoussihteerin tehtävien
suorittamisessa on avustanut Philip Donner, joka on myös huolehtinut kyläyhdistyksen
WWW-sivustosta: iivantiira.net.
Hallitus on johtanut hankkeita ja organisoinut yhdistyksen vakinaista toimintaa.

Kylätalon ulkoremontti
Elävä Kainuu Leader ry:n hallitus kokoontui 4.11.2021 kylätalolla tutustuen investointien
perusteella suoritettuihin toimenpiteisiin. Rahoittajan edustaja halusi varmaankin tarkistaa
miten kylätalon ulkoremontti on sujunut. Rakennus PK:n suorittamat maalaustyöt, ulkoovien, vesikourujen ja rännien vaihto näytti tyydyttävän EKL:n edustajia.
Tontin ranta-alueella suoritettu latvaharvennus tuotti hankkeessa tarvittua
omarahoitusosuutta. Toimenpiteen jälkeen kylätalolta avautui Lipukkajärvelle kaunis
näkymä, joka keväällä toteutettavien vesakkotalkoiden jälkeen tulee viimeistellyksi.

Etätyötila
Kuhmon kaupunki rahoitti uuden etäpalveluhuoneen sisustuksen osana ’Pitoa ja Vetoa
Kuhmoon’ -hankkeen toimintoja. Huoneiden pintaremontin lisäksi etäpalvelutilaan
toimitettiin hienolla nostomekanismilla varustetut työpöydät. Kaupunki hankki tilaa varten
Ville Heikkisen palkintoja voittaneen pöllövalokuvan ja Juha Sven Korhosen
kuvataideteoksen 'Kartta. Iivantiirasta pohjoiseen'. Ariadna Donnerin deponoi
kuvakudoksen, joka kertoo Lipukkajärven perhosista.

Yhdistyksen omat hankinnat sisältävät aiemmin hankitun monitoimikopiokoneen lisäksi,
Raspberry Pi 400 -tietokoneen, monitorin, mediamuuntimen ja kytkimen sekä OVTuotannon lahjoittamat jakorasiat. Toiminnallisuutta on toivottu parannettavan toisella
monitorilla ja varustamalla toinen pöydistä pyörillä.

Kyläturvaa edistävät pienhankinnat
Suomen Pelastusalan Keskusliiton rahoituksella aloitetun kyläturvahankkeen valmistelut
jatkuivat. Elävä Kainuu Leaderin tuen avulla saatiin rahoitettua pienhankinta, joka
mahdollisti aikaisemmin toteutetun Hirvivaaran maston asennuksen lisäksi Juttuantien ja
Myllyjärven mastojen vastaavat rakenteet. Näiden asennusten ja kyläverkon avulla kylän
talot pääsevät esineiden internetiä mahdollistavan LoRaWan-verkon piiriin.
Yhdistyksen kumppanuus jatkuu aktiivisena, voittoa tavoittelemattomasti alueen asukkaiden
elinolosuhteita ja yritysten toimintaedellytyksiä rakentavan Luoteis-Kuhmon kyläverkkoosuuskunnan kanssa. Iivantiiran yläkoulun laitehuoneessa pilotoidaan Victronin

laitteistoihin perustuvaa, 20 tunnin UPS-valmiutta tuottavaa laitteistoa, jolla torjutaan
pitkäaikaisten sähkökatkojen haitat.
Tässä voi myös olla siemen, josta aurinkopaneelikentän kanssa voi kasvaa keinoksi supistaa
kylätalon korkeaksi kasvaneita sähkökuluja. Tähän soveltuu entisen koulukiinteistön laajat
kentät.

Avoimet kylät -tapahtuma ja kansalaisopiston piirit
Kylätalon ympärivuotinen käyttö on mahdollista vain kaupungin myöntämän toimitilaavustuksen avulla.
Kyläyhdistyksen Latitude 64. Leveyspiiri -jaosto järjesti kylätalossa 11.6.2021 Suomen
kylät ry:n Avoimet kylät -tapahtuman yhteydessä taidenäyttelyn, jonka yhteydessä avattiin
myös etätyötila. Tilaisuudessa esiintyi Kuhmon kesämuusikot. Näyttelytilan
kunnostamiseen saatiin kaupungin kulttuuriavustus. Tapahtumaa edelsi entisen
luokkahuoneen remonttitalkoot, johon osallistui taitelijaryhmän jäsenet.
Sotkamon kansalaisopiston järjestämät piirit ovat elävöittäneet kylän asukkaiden aktiivista
toimintaa. Martti Väisänen on kouluttanut Iivantiiran laulupiirin jäseniä. Päivi Kinnusen
vetämä liikuntapiiri on kokoontunut Iivantiiraan vuoroviikkoisin Kuusamonkylän
kyläyhdistyksen kanssa. Naisten käsityöopastus on tapahtunut Marja Kukkosen johdolla.
Kylän entinen asukas Reino Seilonen on laatinut omaelämäkerrallisen historiateoksen
’UNOHDETTU KYLÄ -Lapsuus ja nuoruus Iivantiirassa’. Seilonen lahjoitti ystävällisesti
kirjan kyläyhdistykselle. Kirjaa voi lainata yhdistykseltä.

Tulevaisuuden näkymät
Alle kolmenkymmenen kilometriä rajalta sijaitsevana kylänä, Iivantiirassa tunnetaan huolta
kansainvälisen jännityksen kasvusta. Onko rajan läheisyys muuttunut voimavarasta
uhkatekijäksi? Ilmaston muutokset ja energiakulujen nopea kasvu pitävät sisällään vaikeasti
ratkaistavia ongelmia. Se on epäselvää, miten kuljetus vastaisuudessa sujuu kaukana
taajamista. Voimmeko sähkön hajautetulla tuotannolla ja sähköön perustava kuljetuksella
selviytyä uudessa tilanteessa?
Kaupungin johdon yhteisöllisesti osallistava toiminta ja sen avulla aikaansaatu keskusteleva
ilmapiiri rakentaa toivoa valoisammista näkymistä. Yhdistyksen tulevaisuutta ennakoiva
toiminta ja verkostoituminen avainasemassa oleviin kumppaneihin on parhaita keinoja,
joilla yhdistys voi varautua tulevaisuuden haasteisiin. Parhaiten selviää se, joka etenee
nopeasti juuri silloin kun muut ovat lamaantuneita.

