
Teksti: Kunnanjohtaja Ari Alatossava 

Kunnan talous on ollut viimeiset 
kymmenen vuotta ylijäämäinen ja 
kunta on voinut tarjota kuntalaisille 
erilaisia palveluita sekä korjata ja uu-
sia koulu- ja muita kiinteistöjä. Inves-
tointeihin käytetystä rahasta yli puo-
let on rahoitettu tulorahoituksella. 

Kuntatalouden kestävyys riippuu rat-
kaisevasti työllisyysasteen kehityk-
sestä. Syksyllä Iin työttömyyslu-
ku käväisi alle 10 prosentin, joka on 

alin lukema sitten 1990-luvun alun. Työikäi-
set työssäkävijät takaavat hyvinvointipalvelujen 
tuottamisen, kun lapset sekä eläkeläiset ovat en-
sisijaisia hyvinvointipalveluiden käyttäjiä. Mi-
tä useampi työikäinen on töissä, sitä paremmal-
la pohjalla kuntien palveluiden rahoittaminen ja 
tuottaminen käytännössä on.

Verotulojen kehitys ei viime vuonna ollut kui-
tenkaan odotusten mukainen. Toteuma oli noin 
miljoonan alle ennakoidun. Parantunut työlli-
syystilanne ei vielä näkynyt kunnan verotuloissa. 
Kun tähän vielä lisätään se, että maan hallitus on 
leikannut kuntien valtionosuuksia, niin lähtö-
kohdat vuodelle 2019 eivät ole hyvät. 

Talousarviossa menot ovat tuloja 
suuremmat
Kunnanvaltuusto päätti viime joulukuussa vuo-
den 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä käyn-
nistää talouden tasapainottamisohjelman. Osa 
tämän vuoden suunnitelluista investoinneista on 
toimenpidekiellossa kunnes ne käsitellään val-
tuustossa uudelleen maaliskuussa osana talou-
den tasapainottamisohjelman väliraporttia. 

Tasapainottamisohjelmassa selvitetään, miten 
kunta saisi lisätuloja ja toisaalta sitä, miten me-
noja ja erityisesti niiden kasvua voidaan leikata. 
Lisää tuloja kunta saa siitä, kun kuntalaiset saa-

vat töitä (=kunnallisvero) tai kuntaan muuttaa 
uusia asukkaita (=kunnallisvero ja valtionosuu-
det) tai kuntaan investoidaan esim. tuulivoima-
loita (=kiinteistövero). Kun yritykset menesty-
vät, ne luovat työpaikkoja ja vaikuttavat kunnan 
yleiseen ilmapiiriin myönteisesti. 

Kuluvan vuoden talousarvion näyttää tulo-
jen ja kulujen erotuksena miinusta noin 4,1 mil-
joonaa euroa ja lisälainan tarve on kohonnut 
10,5 miljoonaan euroon. Säästötarve on arviolta 
noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. On mie-
tittävä, minkälaiseen palvelutasoon meillä Iissä 
on tulevaisuudessa varaa.

Menoja voidaan leikata palveluja karsimalla, 
palvelutasoa heikentämällä tai toimintaa muul-
la tavoin tehostamalla, esimerkiksi palveluja säh-
köistämällä. Tunnetusti tämä ei ole helppoa, ei 
säästöjä esittäville viranhaltijoille eikä säästöistä 

päättäville päättäjille. 
Kunta on satsannut viime vuosi-

na paljon kaiken ikäisten palvelui-
hin. Palvelut ovat hyvässä kun-

nossa ja hyvin saavutettavis-
sa. Me kaikki voimme vaikut-
taa Iin myönteiseen imagoon 
omassa tuttava-, ystävä-, työ- 
tai harrastuspiirissä. Laite-
taan hyvä kiertämään, jotta 

saadaan kunnan asukasmäärä 
taas nousuun.
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Kuntalaisbarometrin avulla kartoitetaan iiläisten tyytyväisyyttä kunnan palveluihin ja
selvitetään kehittämistoiveita. Tarkoituksena on lisätä kuntalaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä sekä säännöllistää kunta-
laiskyselyjä. Kuntalaisbarometri toteutetaan joka toinen vuosi. Pyyntö osallistua
on lähetetty julkisena tiedotteena 14.2.2019 kaikkiin Iin, Jakkukylän, Kuivaniemen,
Olhavan ja Oijärven kotitalouksiin. 
Kuntalaisbarometriin vastataan verkkolomakkeella osoitteessa: ii.fi/barometri tai
vaihtoehtoisesti täyttämällä paperilomake Iin tai Kuivaniemen kirjastolla.

VASTAA KUNTALAISBAROMETRIIN VIIMEISTÄÄN
SUNNUNTAINA 3.3.2019 MENNESSÄ 

Ii on investoinut viimeisen viiden
vuoden aikana kiinteistöihin ja
palveluihin noin 30 miljoonaa euroa

"Laitetaan hyvä 
kiertämään, jotta 
saadaan kunnan 

asukasmäärä taas 
nousuun".
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V altaosa aloitteis-
ta käsitteli ympä-
ristöön ja tekniset 
palveluihin liitty-

viä kokonaisuuksia kuten lii-
kenneturvallisuutta ja liikun-
tapaikkoja. Alla on listattu-
na kaikki saapuneet kuntalais-
aloitteet tiivistetysti ja vastuu-
alueen viranhaltijan antama 
vastaus. 

Kuntoportaiden
rakentaminen Iihin
Ehdotus, että Iihin rakennet-
taisiin kuntokäyttöön tarkoi-
tetut kuntoportaat esimerkiksi 
uuden pulkkamäen yhteyteen. 
Hyvin usein kuulee ihmisillä 
olevan tarvetta kuntoportaille 
eikä yksiäkään käyttöön sovel-
tuvia portaita Iistä löydy.

Ympäristöpalvelupäällikön 
vastaus: Kunnassa on valmis-
teilla liikuntapaikkasuunnitel-
ma. Kuntoportaiden samoin 
kuin valaistuksen rakentami-
nen Tikkamäen yhteyteen tul-
laan huomioimaan mäkipai-
kan kehittämisessä.

KuntaRekryn sijaishaun 
käyttöönotosta
Ehdotus, että Ii ottaisi var-
haiskasvatuksen ja opetuksen 
aloilla käyttöön KuntaRekry 
-palvelun sijaisten rekrytoin-
nissa. Sijaishaulla olisi varmas-
ti käyttöä myös Oulunkaaren 
puolella ja ehkä jopa Iin ateria-
palveluissa.

Hallintojohtajan vas-
taus: Kunnalla on käytös-
sä Kuntarekryn rekrytointi-
ohjelma ja ns. Kunta HR-osio. 
Sijais rekryn käyttöönottoa 
harkitaan vuosittain. 
Aloitteen jälkeen on jälleen 
kysytty eri toimialojen ja 
yksiköiden tarvetta. Osa kokee 
hyödylliseksi, osa ei niinkään. 
Asiaa valmistellaan edelleen 
toimialajohtajien kanssa.

Valaistus Tikkasen
harjun hiihtoladulle ja 
portaat tulevaan
mäenlaskupaikkaan
Ympäristöpalvelupäällikön 
vastaus: Kunnassa on valmis-
teilla liikuntapaikkasuunnitel-
ma. Kuntoportaiden samoin 
kuin valaistuksen rakentami-
nen Tikkamäen yhteyteen tul-
laan huomioimaan mäkipai-
kan kehittämisessä. Tasamaan-
ladun valaistukseen ei ole va-
rattu investointirahaa vuodel-
le 2019.

Jokisuuntien liikenne
turvallisuus
Valtarin koulun ja Alarannatien 
risteyksen välisellä noin 400m 
tieosuudella on kolmetoista liit-
tymää tai risteystä nopeusrajoi-
tuksella 40km/h. Rytikujan/
Lohentien risteys alue on vaa-
rallinen, esim. hidastetöyssyil-
lä saataisiin edes autojen nope-
udet alas.

Ympäristöpalvelupäällikön 
vastaus: Kirkkotie/Jokisuun-

tie Rytikujan risteykseen saak-
ka on ELY-keskuksen hallin-
noimaa tietä. Kunta ja ELY-kes-
kus käyvät parhaillaan neuvot-
teluja kyseisen tieosuuden hal-
linnan siirrosta kunnan omis-
tukseen. Hidastetöyssyjä kysei-
sellä tieosuudella on jo kahdes-
sa kohtaa. Turvallisuusasiat tie-
osuudella tullaan ottamaan esil-
le liikenneturvallisuustyöryh-
mässä ja asia viedään eteenpäin 
opetustoimeen, jossa huomioi-
daan koulujen vastuu valistuk-
sen suhteen.

Harrastesetelin
käyttöönotto nuorille
Ideana on, että nuoret saavat 
tietyn summan vuodessa käyt-
töönsä, jolla voivat maksaa eri-
laisia harrastuksiaan, esimerkik-
si liikuntaan tai kulttuuriin liit-
tyen. Olisi tärkeää, että jokaisel-
la nuorelle voitaisiin taata joku 
mieleinen harrastus.

Ii-instituutin johtajan vas-
taus: Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on käynnistänyt hank-
keen, jossa kaikille yläkoulu-
laisille suunnitellaan uusi val-
takunnallinen Harrastuspas-
si, johon kunnat, yritykset, sää-
tiöt, sosiaalitoimi ja yhdistyk-
set ladata nuorille maksutto-
mia harrastusten kokeilukerto-
ja ja pääsylippuja. Ii-instituutin 
johtokunta totesi keskustelus-
saan: Harrastepassiasia valmis-
tellaan päätöksentekoon, kun 
valtakunnallinen Harrastuspas-
si on ladattavissa. - Kansalais-
opiston ja taidekoulujen mak-
suja ei koroteta ensi lukuvuote-
na sekä lasten ja nuorten kurssi-
en maksut ovat pienempiä kuin 
aikuisten. - Järjestetään maksut-
tomia lasten ja nuorten tapah-
tumia mm. teatteriesityksiä ja 
konsertteja tai annetaan sosiaa-

litoimelle lasten tapahtumiin il-
maisia lippuja jaettavaksi vähä-
varaisten perheiden lapsille. Iin 
kunta/Ii-instituutti -liikelaitos 
on tehnyt päätöksen osallistua 
Nova2 –hankkeeseen, jonka ta-
voitteena on ns. NEET (Not 
in Employment, Education or 
Training) nuorten kannustami-
nen aktivoivan ja mielekkään 
liikunnallisen tekemisen pariin 
järjestämällä mm. matalan kyn-
nyksen liikuntatoimintaa sekä 
käynnistämällä liikuntaetsivä- 
ja liikuntakummitoiminta. 

Pentintien ajoneuvojen 
rajoitus
Ehdotus, että Pentintien ko-
ko matkalle kyltit, jotka rajoit-
tavat kyseisen tien läpiajoa se-
kä hidastetöyssyt. Pentintie on 
erittäin kapea eikä kevyenlii-
kenteen väylää olla tekemäs-
sä. Myös Leipojantie - Pentintie 
risteys on ”epämuodostunut”, 
jolloin autot koukkaavat vas-
taantulijoiden kaistalta ja näky-
vyys on erittäin huono.

Ympäristöpalvelupäällikön 
vastaus: Alueelle tullaan teke-
mään liikenneselvitys, jossa tar-
kastellaan katujen välityskyky-
jä sekä risteysjärjestelyjen toi-
mivuutta.

Uuden hiihtoladun 
suunnittelun ja
toteutuksen
käynnistämiseksi
Olhavan koulun
läheisyyteen
Ehdotus, että suunnitelmat Ol-
havan hiihtoladun toteutukses-
ta 4-tien länsipuolelle - Olha-
van koulun ja Vuornoso-
jan väliseen maastoon 
- käynnistettäisiin 
kunnan toimes-
ta mahdollisim-
man pian. Ny-
kyinen hiihtola-
tu poistuu suu-
relta osin käytös-
tä tämän hiih-
tokauden pää-
tyttyä. Syynä 

on, että Destia on tehnyt sopi-
muksia maanomistajien kans-
sa kiviainesten otosta Okkosen-
mäen kalliomaastosta.

Ympäristöpalvelupäällikön 
vastaus: Nykyinen hiihtoreit-
ti ei ole poistumassa käytöstä, 
jonka  vuoksi kunnalla ei ole 
tarvetta uusille hiihtoreiteille.

Hyötykasviviljelyyn 
kannustaminen ja
viljelymahdollisuuksien 
edistäminen
Ehdotuksia: viljelypalstojen 
vuokraaminen, palstaviljelyn 
järjestäminen, yksityisten pel-
tojen vuokraaminen viljelijöil-
le (koordinointi, uudet tuotta-
jat), koulutusta ammattimai-
seen viljelyyn (kansalaisopisto, 
viljelijän tutor-toiminta), siir-
tolapuutarhan perustaminen, 
viljelylaatikoiden valmistami-
nen (Tuunataan työtä-hanke), 
varastotilojen ja jalostustilojen 
kartoitus yrittäjien tarpeisiin.

Vastaus: Kunta ei ole anta-
nut aloitteeseen vielä vastausta, 
selvitys on kesken.

Päivähoidon
palveluseteli Iihin
Iissä on paljon yksityistä päi-
vähoitoa, mutta kaikki perheet 
eivät voi valita näitä paikkoja, 
koska se tulisi perheelle kalliim-
maksi kuin kunnallinen päivä-
hoito. Yksityiset palveluntuot-
tajat eivät tällä hetkellä pys-
ty antamaan samoja sisaralen-
nuksia kuin kunnallinen päivä-
hoito, koska Kelan yksityisen 
hoidon tuki sekä kuntalisä, ei-
vät suuruudeltaan ole sitä luok-

kaa, että tämä olisi mah-
dollista.

Vastaus: Aloite 
kerää osallistujia 
kuntalaisaloite.fi 
-verkkopalvelus-
sa (168 kannatta-
jaa),  aloi-

tetta ei ole lähe-
tetty vielä kun-

taan. 
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V altuutetulla ja val-
tuustoryhmällä on 
oikeus tehdä kirjalli-
sia aloitteita kunnan 

toimintaa ja hallintoa koskevis-
sa asioissa. Aloite on annetta-
va puheenjohtajalle kirjallise-
na valtuuston kokouksen aika-
na ja jättämisestä tehdään mer-
kintä saman kokouksen pöytä-
kirjaan. Kunnanhallituksen on 
vuosittain maaliskuun loppuun 
mennessä esitettävä valtuustolle 
luettelo saapuneista aloitteista, 
joita valtuusto ei edellisen vuo-
den loppuun mennessä ole lo-
pullisesti käsitellyt. 

Kunnanhallitus hyväksyi ja 
esitti 11.2.2019 kokouksessaan 
valtuustolle seuraaviin aloittei-
siin vastaukset. Aloitteet ovat 
kokonaisuudessa on luettavissa 
kokouksen esityslistalta (pykä-
lät 47-57).

Salivuorojen
jakokäytännön
uudistaminen
Ehdotus, että liikuntasalivuo-
rojen jakamista hallinnoi Ii-ins-
tituutti, joka laatii salivuorojen 
jakoperusteet. Lisäksi otetaan 
käyttöön Julius-varauskalente-
rijärjestelmä, salivuorojen kesä-
kausi, salivuorojen hinnoitte-
lua muutetaan siten, että vuorot 
ovat kuntalaisille ilmaiset. Muu-
toksesta huolimatta kouluilla 
tulee edelleen olla ensisijainen 
oikeus tilojen käyttöön myös il-
ta- ja viikonloppuaikoina.

Vastaus: Varauskäytäntö on 
uudistettu valtuustoaloitteen 
mukaisesti.

Liikenneturvallisuuden 
parantaminen Sorosen
tien ja Leipojantien
risteyksessä
Vastaus: Kunnanvaltuusto on 
osoittanut Vt4 valo-ohjauk-
seen 150 000 euron investoin-
timäärärahan vuodelle 2019.

Viemäröinnin
laajentaminen Asema
kylään ja Ylirannalle
Viemäröinnin suunnitteluun ja 
toteuttamiseen tulee myöntää 
määräraha niin, että hanke voi-
daan toteuttaa jo ennen uuden 
jätevesilain voimaan astumista. 
Aloitteessa pidetään tärkeänä Ii-
joen vanhan uoman kunnosta-
mista, jota kuormittavat turpeen-
nosto, metsäojitukset ja jokivar-
ren asutuksen jätekuormitus.

Vastaus: Viemäröinnin suun-
nittelua ja toteutusta jatketaan 
talousarviossa 2019 ja talous-
suunnitelmissa 2020 ja 2021 esi-
tetyllä tavalla ja määrärahoilla.

Sähköautojen latauspisteet 
luottamushenkilöille 

Kunnanviraston ja Nätteporin 
parkkipaikkojen lämmitystol-
pat ja kaapeloinnit tulee tarkas-
taa, jotta kuormitus riittää use-
amman auton yhtäaikaiseen la-
taamiseen ja mahdollinen mak-
sun periminen onnistuu.

Vastaus: Vuoden 2020 talous-
arviota valmisteltaessa laaditaan 
suunnitelma- ja kustannusarvio 
vaihtoehdoista parkkipaikkojen 
muuttamiseksi sähkö- ja/tai hy-
bridiautojen latauspisteiksi.

Pyöräily
mahdollisuuksien
kehittäminen
Vastaus: Kunnanhallitus päätti
11.2.2019 jättää asian vielä pöy-
dälle vastauksen tarkentamiseksi.

Kalliomaaainesten
ottamisen
kartoittaminen
Kalliokiviainesten ottoalueet 
keskitetään muutamaan koh-
teeseen, jolloin eri osapuolet 
hyötyvät monin tavoin ja ym-
päristöön kohdistuvat haitta-
vaikutukset ovat paremmin es-
tettävissä. Aloitteessa esite-
tään, että kunta kartoittaa so-
pivat alueet ja laatii suosituk-
sen ottoalueista.

Vastaus: Kunnanhallitus 
päätti 11.2.2019 jättää asian 

vielä pöydälle vastauksen tar-
kentamiseksi.

Defibrillaattorien
hankinta kunnan
kiinteistöihin
Maallikkokäyttöisellä defib-
rillaattorilla eli sydäniskurilla 
edistetään mahdollisensydän-
pysäyksen saaneen potilaan sel-
viämismahdollisuuksia.

Vastaus: Vuoden 2020 ta-
lousarvioon voidaan varata 
määrärahaa kunnanviraston ja 
Nätteporin kiinteistöihin sijoi-
tettavien puoliautomaattisten 
sydäniskurien hankintaan. Ra-
kenteilla olevaan liikuntahal-
liin on tulossa EA-tila, jonka 

varustus harkitaan hallin ka-
lustohankinnan yhteydessä.

Biokaasubussi välille
IiOulu
Vastaus: Biokaasulla toimivien 
linja-autojen käytöstä on ollut 
Oulun seudun joukkoliikenteen 
kanssa neuvotteluja ja asiaa pyri-
tään tulevaisuudessa edistämään 
Ii-Oulu -välisessä reittiliiken-
teessä. Tällä hetkellä merkittä-
vä este biokaasukäyttöisten ajo-
neuvojen käytössä on tankkaus-
pisteiden riittämättömyys.

Merihelmen ulko
maalausten ja
uimarannan kunnostus
Vastaus: Merihelmen kiinteis-
tön kunnostuksesta ja korjauk-
sesta päättää Iilaakso Oy. Yh-
dyskuntalautakunnalle tul-
laan esittämään, että Merihel-
men uimaranta ei olisi tulevai-
suudessa virallinen uimaranta, 
vaan alueen toimintaa virkis-
tyspaikkana pyrittäisiin muu-
toin kehittämään. 

Lapsivaikutusten
arvioinnin
käyttöönottaminen
Lapsivaikutusten arvioinnilla 
selvitetään, miten lapsen oikeu-
det toteutuvat ja millaisia hyöty-

jä tai haittoja lapsiin kohdistuvil-
la päätöksillä ja toiminnalla ai-
heutetaan. Lapsivaikutusten ar-
vioinnin avulla päätöksenteko 
on läpinäkyvämpää, harkitum-
paa ja lasten näkökulma tulee 
huomioiduksi paremmin.

Vastaus: Iissä otetaan käyttöön 
lapsivaikutusten arviointi päätös-
tenteon yhteydessä vuoden 2020 
loppuun mennessä. Lapsivaiku-
tusten arvioinnissa käytetään en-
nakkoarviointia, prosessiarvioin-
tia ja seuranta-arviointia ja se lii-
tetään osaksi kunnallista päätök-
sentekojärjestelmää. 

Metsänhoito
suunnitelman
päivittäminen
Päivityksen lähtökohtana ovat 
luonnon monimuotoisuuden-
säilyttäminen, ilmastonsuojelu ja 
monipuolisten virkistysmetsien 
tarjoaminen kunnan asukkaille. 
Edellinen metsienhoitosuunni-
telma kattoi vuodet 2009-2018.

Vastaus: Vuoden 2019 aika-
na tullaan laatimaan uusi met-
sienhoitosuunnitelma vuosil-
le 2019-2018. Hoitosuunnitel-
massa otetaan huomioon ylei-
set hyvät metsänhoidon suosi-
tukset sekä mahdollisuuksien 
mukaan myös kuntalaisten vir-
kistyskäytön mahdollisuudet.

Jokainen
kuntalaisaloite
käsitellään
Jokaisella, myös alle 
18-vuotiaalla, on oikeus 
tehdä aloitteita kunnan 
toimintaa koskevissa 
asioissa. Aloiteoikeus 
koskee myös kunnan 
palveluiden käyttäjiä ku-
ten yhdistyksiä ja yrityk-
siä. Aloitteen käsittelee 
vastuualueen toimielin 
tai viranhaltija, joka 
vastaa aloitteen jättä-

jälle viimeistään 1kk:n 
kuluessa, missä toimieli-
messä aloite käsitellään, 
mikä on arvioitu käsitte-
lyaika sekä kuka antaa 
lisätietoja aloitteen 
mahdollisesta jatkokä-
sittelystä. Saapuneet 
aloitteet viedään koo-
tusti tiedoksi valtuustol-
le, kunnanjohtajalle ja 
hallintojohtajalle.

Valtuustoaloitteita tehdään
vuositasolla kymmeniä

NÄIN TEET KUNTALAISALOITTEEN
Aloite saa olla muodoltaan vapaamuotoinen mutta aloit-
teen tulee selkeästi koskea kunnan toimintaa. Esimerkiksi 
tiedusteluja tai henkilökohtaisia avustusanomuksia ei 
aloitteen nimissä voi tehdä. Allekirjoitettu kuntalaisaloite 
toimitetaan Iin kunnan kirjaamoon postitse tai sähköi-
sesti kuntalaisaloite.fi –verkkopalvelun kautta. Kaikki 
kuntalaisaloite.fi- verkkopalvelussa tehdyt aloitteet ovat 
julkisia. Palvelussa voi myös kannattaa muiden tekemiä 
aloitteita (kerätä nimiä). 
Kuntalaisaloitteiden lisäksi palautetta ja kehittämisehdo-
tuksia voi jättää verkon palautelomakkeen kautta (ii.fi/
palautelomake) tai ottamalla yhteyttä kunnan asiointipis-
teeseen p. 050 310 3458.

Vuonna 2018 tehtiin
yhdeksän kuntalaisaloitetta

kuntalaisaloite.fi

Vuoden 2019 aikana tullaan laatimaan uusi metsienhoitosuunnitelma vuosille 2019-2018.
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Valtuusto päätti 
4.2.2019 kunnanhalli-
tuksen esityksen mu-
kaisesti rakentaa Ala-
rannalle uuden koulun 
purkukuntoisen raken-
nuksen tilalle. Päätös 
syntyi enemmistöäänillä 
26–5 (2 valtuutettua ää-
nesti tyhjää). Valtuusto 
hyväksyi kokouksessa 
myös enemmistöäänin 
toimenpidealoitteen 
koskien liikuntasalin 
rakentamista koulun 
yhteyteen myöhem-
mässä vaiheessa, mikäli 
kunnan taloustilanne 
parantuu.

Teknisen johtajan 
Janne Jokelaisen 
mukaan rakennus-
töiden aikataulu 

tulee olemaan haasteellisen ri-
peä. Tavoitteena on saada noin 
150 oppilaalle opetustilat val-
miiksi jo ensi vuoden loppuun 
mennessä. Uuden koulun ra-
kentaminen (1 100m2) ilman 
liikuntasalia ja väestönsuo-
jaa maksaa arviolta vähintään 
noin 2,77 miljoonaa euroa 
riippuen valittavasta rakennus-
mallista. Suunnitteluun on täl-
le vuodelle varattuna yhteen-
sä 500 000 euroa. Kunnanhal-
litus päättää keväällä vielä kou-
lun rakentamistavasta ja omis-
tus- ja rahoitusmallista.

Joustavaa
oppimisympäristöä 
Uusi koulu saattaa jälleen Ala-
rannan vuosiluokat 1-6 sa-
man katon alle. Opetusjohta-
ja Tuomo Lukkarin mukaan 
oppimistilat ja kalusteet suun-
nitellaan mahdollisimman hy-
vin erilaisille ryhmille sekä it-
senäiseen opiskeluun muun-
tautuviksi. Tilojen väliset sei-
nät voidaan esimerkiksi tehdä 
liikuteltaviksi, jotta eri-ikäis-
ten oppilaiden yhteinen op-
piminen, tiedonhankinta ja 
vaikkapa yhteinen musisointi 
on jatkossa mahdollista. Luk-
kari lupaa, että henkilöstö ja 
oppilaat pääsevät vaikutta-
maan opetustilojen ja pihapii-

rin suunnitteluun. 
Puustellin jatkokäytöstä ei 

vielä ole tehty päätöstä mutta 
tiloja voidaan hyödyntää jat-
kossa esimerkiksi esiopetuk-
sessa. Rakennukseen on tehty 
peruskorjaus kolme vuotta sit-
ten ja tulevana kesänä uusitaan 
yläpohja.

Huoli kyläkoulujen
tulevaisuudesta sai
kuntalaiset liikkeelle
Alarannan koulun vanhem-
painyhdistys järjesti mittavan 
kampanjan kyläkoulun säilyt-
tämisen puolesta. Kunnanhal-
lituksen esityslistalla oli kun-
nanjohtajan esitys sijoittaa uu-
si koulu keskustaan Haminan 
koulun yhteyteen. Esitystä pe-
rusteltiin erityisesti kunnan ta-
loustilanteella ja käyttökustan-
nusten säästöllä. Alaranta, kor-
jattu lause: Ennen kunnan-
hallituksen kokousta, arviolta 
noin 150 kuntalaista kokoon-
tui kunnantalon pihalle esittä-
mään huolensa ja perustelunsa 
kyläkoulun puolesta. Vanhem-
painyhdistys luovutti lisäksi 
valtuuston kokouksen alkajai-
siksi valtuutetuille noin 1 700 
nimen sisältämän adressin, kir-
jelmät ja yhdistysten kannan-
otot kyläkoulun rakentamisen 
puolesta. 

Alarannalle uusi alakoulu

Teknisen johtajan mukaan ra-
kennustyöt ovat edenneet 
suunnitelman mukaisesti ja 
uusi lisärakennus otetaan käyt-
töön tulevana syksynä. Noin 
120 oppilaan koulun vanhim-
massa rakennusosassa todettiin 
vuonna 2016 kosteus- ja mik-

robivaurioita ja tila poistet-
tiin opetus- ja oleskelukäytös-
tä. Ojakylän oppilaat ovat jat-
kaneet normaalisti muissa ope-
tustiloissa rakennustöistä huo-
limatta. Uuden laajennuksen 
rakentaminen maksaa hieman 
yli miljoona euroa.

Karhun
kaavaluonnos 
nähtävillä

Valtuusto päätti viime marras-
kuussa, ettei Ylirannan kou-
lun korjaukseen varata määrä-
rahaa ja koulun lakkauttami-
nen käynnistetään. Opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunta on 
esittänyt valtuustolle koulun 
lakkauttamista 1.8.2019 luki-
en. Ylirantalaisille osoitetaan 
lähikouluksi Aseman tai Poh-
jois-Iin koulua oppilastilanteet 

ja huoltajien toiveet huomioi-
den. Kuntalaisille varataan vai-
kuttamismahdollisuus koulun 
lakkauttamiseen liittyen järjes-
tämällä keskustelu- ja infotilai-
suus kevään aikana ennen val-
tuuston päätöstä. 

Ylirannan koulu oli käyt-
tökiellossa sisäilmaongelmien 
vuoksi ensimmäisen kerran lu-
kuvuoden 2016 – 2017. Tuol-

loin kiinteistön vanhan osan 
katto ja yläpohjan eristeet uu-
sittiin. Koulunkäynti jatkui ra-
kennuksessa lukuvuoden 2017 
– 2018 ajan, mutta sisäilma-
ongelmat eivät poistuneet kor-
jausten myötä. Rakennus on 
ollut käyttökiellosta syksystä 
2018 lähtien ja oppilaat ovat 
käyneet koulua Aseman kou-
lun tiloissa.

Ylirannan koulun lakkautus etenee Ojakylän koulun laajennus 
sujuu aikataulussa

Alarannan päärakennus ase-
tettiin käyttökieltoon sisäil-
maongelmien vuoksi syksyllä 
2017. Oppilaat vuosiluokilla 3-6 
jatkavat koulunkäyntiä Haminan 
koulun yhteydessä olevassa Ki-
sakentän talossa. 

Mielenilmauksessa alarantalai-
set sekä muut kyläkoulujen tu-
kijat vastustivat ehdotusta, että 
uudet koulutilat rakennettaisiin 
Alarannan sijasta Haminaan.
Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo/
Rantapohja

Vuosiluokkien 1-2 opetus jatkuu normaalisti Alarannan Puustellin kiinteistössä rakennustöiden ajan. 

Kestävää ja
turvallista
liikkumista

Viihtyisä asuinympäristö ja sujuvat liikenneyh-
teydet ovat Iin kuntastrategiaan2025 kirjattuja 
tavoitteita. Maankäyttöratkaisuilla vaikutetaan 
merkittävästi kunnan vetovoimaan, niin uusien 
asukkaiden kuin yritystenkin houkutteluun.

Vuoden alusta alkaen kunnan tekniset palvelut on ryh-
mitelty uudelleen kiinteistö- ja ympäristötekniset pal-
veluiksi. Kiinteistöpalvelut tuottavat kunnan rakennut-

tamispalvelut. Ympäristöteknisiin palveluihin kuuluvat ympäris-
töhoito, joukkoliikenne, jätehuolto, kunnallistekniikka, satamat 
sekä liikunta- ja ulkoilupaikkojen rakentaminen ja ylläpito. Hal-
lintouudistuksen tarkoituksena on paremmin huomioida maa-
kuntauudistuksen vaikutukset sekä Iin kuntastrategian 2025 ta-
voitteet kasvavasta ja luovasti uudistuvasta kunnasta. 

Kävelyn ja pyöräilyn osuutta halutaan
kasvattaa
Valtaosa ympäristöpalveluiden saamista palautteista ja yhtey-
denotoista liittyvät teiden ja kevyen liikenteen väylien kuntoon 
sekä katuvalaistukseen. Kunta toteutti syksyllä 2016 karttapoh-
jaisen verkkokyselyn koulu- ja työmatkan sekä vapaa-ajan liik-
kumisen sujuvuudesta. Eri tieosuuksille annettiin runsaasti kor-
jaus- ja muutosehdotuksia. Kevyen liikenteen väylät nähtiin 
myös tärkeinä ulkoilu- ja liikuntareitteinä.

Kevyen liikenteen väylää toivottiin eniten Konintielle, Aseman-
kylälle Yli-Iin suuntaan sekä Sorosentielle, jotka ovat valtion hallin-
noimia tieosuuksia. Myös Virkkulantielle elokuussa valmistuneel-
le kevyenliikenteen väylälle toivotaan jatkoa rautatiesillalle saakka. 
Kunta on neuvotellut ja vienyt toiveita eteenpäin ELY:n suuntaan. 

Kuntakeskustan alueella valtion ylläpitämiä teitä ovat Kirkko-
tie, Paloasemantie sekä Rytikuja ja Jokisuuntie kevyen liikenteen 
väylineen. Kunnan kaavoittaja Jaakko Raunio kertoo, että kunta 
on neuvotellut Ely-keskuksen kanssa tiealueiden luovuttamises-
ta kunnalle. Ely-keskus tekee kesällä Kirkkotie-Jokisuuntie-Ryti-
kuja alueella päällystykseen parannustoimenpiteitä, jonka jälkeen 
kunta tekee kadunpitopäätöksen.  Tiealueiden siirtyminen kun-
nalle mahdollistaa osaltaan kuntakeskustan kehittämisen. 

Ii on mukana Oulun seudun kuntien yhteisessä kävelyä ja pyö-
räilyä edistävässä työryhmässä, joka on osa valtion ja kuntien pal-
velujen ja elinkeinojen (MALPE) sopimusta. Iin ympäristöpalve-
lupäällikkö Paula Kettusella on työn alla koko Iin kattava kevy-
en liikenteen tavoiteverkkoselvitys, jossa kartoitetaan pää- ja alue-
reitistön kunto sekä tarpeet uusille väylille. Tavoitteena on tehos-
taa liikenneturvallisuutta, palvelujen saavutettavuutta sekä var-
mistaa toimivat yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille. Selvitykses-
sä tarkastellaan myös reitistöjen opasteiden ja viitoituksen paran-
tamista. Selvitystyö valmistuu kesällä. 

Katuvalaistus energia ja valaistus
tehokkaammaksi
Kunnalla on katuvalaisimia noin 1 720 kappaletta, joista suu-
rin osa on vielä elohopealla toimivia. Koko katuvalaistusverk-
ko muutetaan vaiheittain energiatehokkaiksi ledeiksi asuinalue 
kerrallaan. Valtuusto jäädytti osana talouden sopeuttamisohjel-
maa tälle vuodelle katu- ja aluevalaistukseen varatun 150 000 
euron määrärahan. Yhdyskuntalautakunta on esittänyt valtuus-
tolle 100 000 euron vapauttamista käyttöön, jolla saadaan ra-
kennettua Liesharjun katuvalaistus sekä vaihdettua muualla 
noin 300 elohopeapurkauslampua led-valaisimiksi. Valaisimien 
vaihdon myötä korjauskustannukset putoavat merkittävästi ja 
energiankulutus pienenee 90 %. Liesharjun led-valaistus raken-
netaan himmentimellä, joka säätää valotehoa pienemmäksi au-
tomaattisesti esimerkiksi yöaikaan. Vilkkaimpina liikkumisai-
koina valot toimivat täydellä teholla.

Ympäristöpalveluihin liittyvien asioiden
hoitoon, teiden ja valaistuksen kuntoon
liittyviä ilmoituksia
voi lähettää verkkolomakkeella: ii.fi/palautelomake sekä 
sähkö  postilla: tekniset@ii.fi tai tekstiviestillä p. 040 4865 401.

Kunnanhallitus hyväksyi 
11.2.2019 Karhun ase-
makaavan luonnoksen 
sekä asemakaavaan ja 
yleiskaavan muutok-
seen liittyen laaditun 
luonnonsuojelulain mu-
kaisen Natura-arvioin-
nin. Natura- arviointi 
lähetetään Ely-keskuk-
selle lausuttavaksi (6kk 
lausuntoaika), jonka 
aikana valmistellaan 
kaavoituksen viimeistä 
vaihetta eli kaavaeh-
dotusta. Myös Natura-
alueen haltijoilla on 
mahdollisuus lausua ar-
vioinnista kuuden kuu-
kauden ajan. Karhun 
asema- ja yleiskaavasta 
järjestettiin avoin esit-
tely- ja keskustelutilai-
suus Haminan koululla 
27.2.2019. 

K unnanhallitus hy-
väksyi 11.2.2019 
myös Karhua 
koskevan yleis-

kaavan muutoksen valmiste-
luaineiston ja päätti asettaa 
aineiston nähtäville. Yleis-
kaavan muutoksessa on tar-
kastelu muun muassa mah-
dollisuuksia muuttaa loma-
asuntoja pysyvään asutuk-
seen. Yleiskaavan muutoksen 
valmisteluaineisto on nähtä-
villä samaan aikaan asema-
kaavan kanssa. 

Jokaiselta
asuintontilta on
yhteys luontoon
Kaavaluonnoksessa uuden 
asuinalueen yhteispinta-ala 
on noin 32 hehtaaria. Alue on 
ryhmitelty kolmeen naapu-
rustoon, jotka voidaan raken-
taa vaiheittain. Yhteensä oma-
kotitalotontteja on 55. Ensim-
mäisellä alueella asuintontte-
ja on 17, toisen eteläosan alu-
eella 25 ja pohjoisosan alueel-
la 13. Tonttien koot vaihtele-
vat 1 600-2 600 m2. 

Kunnan kaavoittaja Jaak-
ko Raunion mukaan, ase-
makaava-alueen eteläosaan 

Sarrionhaaran rantaan on 
osoitettu paikka venevalka-
malle ja uintipaikalle. Ko-

ko kaava-alueen keskiosa 
osoitetaan lähivirkistysalu-
eeksi, jonne voidaan sijoit-
taa ulkoilureittejä ja leikki-
paikka. Saaressa sijaitsevat 
kluuvit eli maankohoamisen 
vuoksi syntyneet lammet on 
luontoselvityksen perusteel-
la rauhoitettu rakentamisel-
ta. Saaren merenpuoleisel-
la rannalla on ainutlaatuinen 
alue virkistyskäytön kehittä-
miseen. 

Kunta valmistelee maan-
käyttösopimusta seurakunnan 
kanssa. Mikäli kaavoitus ete-
nee suunnitellusti, asuinton-
tit tulisivat myyntiin kesäl-
lä 2020.

SILTA

2

1

3

Karhun valmisteluvaiheen kaavaselostus
ja kartta on nähtävillä verkossa:
ii.fi/kaavoitus ja kunnantalon palvelupisteessä 20.3.2019 asti.

Lähinaapurusto koostuu noin kymmenen asuintalon kokonaisuu-
desta. Yhteisalueille voidaan rakentaa esimerkiksi yhteisiä välineva-
rastoja, mahdollisten sähköautojen ja -polkupyörien latauspisteitä 
tai leikkipaikka. Alueelle voidaan myös johtaa hallitusti ympäröivien 
rakennuspaikkojen hulevesiä.

Karhuun kaavoitetaan 55 omakotitalotonttia kolmeen naapurus-
toon. Karhussa sijaitsee seurakunnan leirikeskuksen lisäksi useita 
vapaa-ajan asuntoja. Saareen valmistui silta vuoden 2017 lopulla. 

"Saaren
merenpuoleisella 

rannalla on
ainutlaatuinen alue 

virkistys käytön
kehittämiseen". 
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Y hteishankinnalla eli 
kimppadiilillä tuot-
teen tai palvelun hin-

ta on usein yksittäistilausta 
edullisempi. Iisisti Energinen 
Ii- hanke järjestää huhtikuus-
sa kuntalaisille, yhdistyksil-
le ja yrityksille avoimen info-
tilaisuuden aurinkovoimalan 
hankkimisesta. Tilaisuudes-
sa yhteishankintaan kilpailu-
tetut palveluntarjoajat esit-
televät aurinkojärjestelmiä ja 
asennuspalveluita. 

Tilaisuuden päivänmäärä 
ilmoitetaan lähempänä. Kar-
toitamme nyt kiinnostusta 
aurinkopaneelien yhteishan-
kintaan. Ilmoita kiinnostu-
neisuudesta verkossa: green-
polis.fi/yhteishankinta ja saat 
sähköpostiisi kutsun aurin-
kovoimalan infotilaisuuteen. 
Kyselyyn vastaaminen ei sido 
tilaamaan paneeleita.

Iijokisopimus vesistövision
2019−2023 toteuttamiselle 
Sopimuksen allekirjoittivat 8.1.2019 PVO-Vesivoima Oy, 
Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki Oy), 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
sekä Iijoen vesistöalueen kunnat Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taival-
koski. Tavoitteena on nostaa Iijoen vesistön arvoa veden laa-
dun parantamisen ja vaelluskalojen palauttamisen avulla. Toi-
menpiteillä vahvistetaan alueen elinkeinoelämää sekä lisätään 
virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä. Sopimuksen rahallinen 
arvo on 332 500 euroa. 

Yksityisteiden
kunnossapitoavustuksien
haku päättyy 29.3.2019
Yksityisteiden avustusehdot ja hakulomake ovat saatavilla kun-
nanviraston asiointipisteestä (arkisin klo 8 - 15.30) sekä kun-
nan verkkosivuilta: ii.fi/kunnossapito 
Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa määräaikaan 
mennessä sähköpostilla: tekniset@ii.fi tai postitse osoittee-
seen: Iin kunta, Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut, PL 
24, 91101 Ii. Lisätiedot ympäristöpalvelupäällikkö Paula Ket-
tunen, p. 040 7021388, paula.kettunen@ii.fi

Vesiliikelaitos: Aseman ja
Yli rannan talousvesi kunnossa
Syksyn 2018 aikana Aseman ja Ylirannan alueella on havaittu 
vesijohtovedessä selkeästi tavanomaisesta poikkeavaa kellertävän 
ruskeaa väriä ja mustia piskoja. Iin vesiliikelaitokselle tulleiden 
viimeisimpien palautteiden sekä vesiliikelaitoksen omien havain-
tojen perusteella ongelma on saatu korjattua ja veden laatu on 
palautunut normaaliksi. Vesinäytteiden mukaan talousvesi täyt-
tää kaikilta osin talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. 

Eduskuntavaalien
äänestyspaikat
Ennakkoäänestys 3.-9.4.2019: Kirjasto-monitoimitalo (Nät-
tepori, Puistotie 1, 91100 Ii) avoinna arkisin klo 12 - 19, la ja 
su klo 10 - 14. Kuivaniemitalo (Kuivajoentie 12, 95100 Kui-
vaniemi) avoinna arkisin klo 11 – 17, la ja su klo 12 - 14. En-
nakkoäänestyspaikkoina laitos- ja sosiaalihuollon toimintayk-
siköissä ovat: Iin hoiva- ja hoito-osastot sekä Kuivaniemen hoi-
vaosasto-palveluasunnot.  

Vaalipäivän 14.4.2019 äänestysalueet: 1. Kirkonkylä / Kir-
jasto-monitoimitalo (Nättepori, Puistotie 1), 2. Alaranta / Ala-
rannan koulu (Kuokkalantie 14), 3. Ojakylä /  Ojakylän koulu 
(Härmänkuja 21), 4. Yliranta / Aseman koulu (Maalismaantie 
32), 5. Pohjois-Ii / Pohjois-Iin koulu (Virkkulantie 27), 6. Ol-
hava / Olhavan koulu (Hietaniementie 2), 7. Kuivaniemen kk 
/ Kuivaniemen koulu (Opintie 30), 8. Jokikylä  / Jokikylän lii-
kuntasali (Ylihyryntie 2), 9. Oijärvi / Oijärven vanhustenko-
ti (Lallintie 9). 

Nuorten kesätyöhaku
päättyy 5.4.2019
Kesätyöllistäminen koskee vuosina 2000- 2003 syntyneitä ii-
läisiä koululaisia, opiskelijoita tai opiskelunsa aloittavia nuoria. 
Kesätyöllistäminen ei kuitenkaan koske ylioppilaita eikä am-
mattiin valmistuneita tai työttömyysturvaan oikeuttavia nuo-
ria. Nuorille on tarjolla yhteensä 120 kesätyöpaikkaa kunnan 
ja Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköissä. Lisäksi kunta tu-
kee 100 nuoren työllistymistä myös KesäRekry -setelillä yrityk-
siin, maatalousyrityksiin sekä rekisteröityihin yhdistyksiin. Ke-
sätyön yhtäjaksoinen pituus on 2 viikkoa, työaika 60 tuntia / 
2vkoa. Palkka on 345 € (sis. lomakorvauksen). Kaikille valituil-
le ilmoitetaan valinnasta kirjeitse 15.5.2019 mennessä. Lisätie-
dot ja haku: ii.fi/kesätyöt

Suomen ensimmäi-
nen IlmastoAreena 
järjestetään Iissä 23.-
24.8.2019. Kysees-
sä ei ole pelkkä 
tapahtuma, vaan 
ympärivuotinen 
ilmastotekoihin ja 
ratkaisuihin johta-
van keskustelun 
avaaminen. Mu-
kaan on kutsuttu 
kaikki - kuntalaiset, 
ilmastoalan eksper-
tit, yritysmaailman 
edustajat, tieteilijät, 
taiteilijat sekä viihteen-
tekijät. IlmastoAreena on 
kaikille avoin ja ilmainen.

Ilmasto kuuluu kaikille
Suomesta on puuttunut kerras-
saan yhteinen paikka puhua ja 
tulla kuulluksi ilmastoasioista. Iis-
sä on tehty menestyksekästä ym-
päristö- ja ilmastotyötä, jota halu-
amme maailmalle rummuttaa. Se, 
mikä toimii meillä, toimii myös 
muualla. Puhumisen lisäksi halu-
amme näyttää, että ilmastonmuu-
tos on pysäytettävissä. Ilmasto 
kuuluu kaikille ja siten ilmaston-
muutoksen hillitseminen on kaik-
kien meidän vastuulla.

IlmastoAreenaa valmistellaan 
yhteistyössä alan merkittävim-

pien toimijoiden kanssa. Mu-
kana ovat nimekkäät pro-
fessori Esko Valtaoja, ym-
päristöministeriön Han-
nele Pokka, Climate Lea-
dership Coalitionin Jou-

ni Keronen, Suomen ym-
päristökeskuksen Jyri Sep-
pälä sekä Maa- ja metsäta-
loustuottajain keskusliiton 
Antti Sahi. 

Perjantain ohjelma on suunnat-
tu päättäjille, elinkeinoelämän 
edustajille sekä asiantuntijoil-
le mutta yleisö on luonnollisesti 
tervetullut seuraamaan keskuste-
luja. Lauantaina IlmastoAreenan 
lavalle nousevat muun muassa 
Madventuresin Riku ja Tunna, 
huutokauppakeisari Aki Palsan-
mäki ja nuorison esikuva Youtu-
bettaja Roni Back. Tuolloin kes-
kustelujen näkökulmana on ta-
vallisen ihmisen arki ja miten jo-
kainen voi vaikuttaa ilmaston-
muutoksen hillitsemiseen omalla 
toiminnallaan. 

IlmastoAreena on saanut merkit-
tävän kolmivuotisen rahoituksen 
EU:n maaseuturahastolta.
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10.10
10.20
10.25
10.30
11.00

12.00

13.00

17.00

REITTI
Ii Hamina

Olhava
Oijärvi

Pentinniemi *T1
Oijärvi *S1

Matilantie *T1
Yli-Iintie

Lamminperäntie
Ruohola

Närränharjuntie
Harjula

Hyry
Kuivaniemi

REITTI
Kuivaniemi

Olhava
Vuosiojan th *T1

Ii Hamina
REITTI paluu
Ii Hamina *T4

Olhava
KUTSUOHJATTUA

KULJETUSTA
Ii Hamina

Olhava
Kuivaniemi

Kuivaniemi *S2
Hyry

Oijärvi
Olhava

Ii Hamina

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

Ii Hamina
Asemakylä

Yliranta
Jakkukylä

Niskalantie *T1
Jakkukylä

Yliranta
Virkkulantie
Voimalaitos

Nelostie
Ii Hamina

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA
REITTI paluu
Ii Hamina *T4

Yliranta
Jakkukylä

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

Ii Hamina
Paasonperä
Jakkuranta

Lallinkuja *T1
Jakkuranta

Rajala
Paasonperä
Asemakylä
Ii Hamina

REITTI paluu
Ii Hamina *T4
Paasonperä
Jakkuranta

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

REITTI
Ii Hamina

Kantolan th P
Laitakarin th
Päkkikangas

Ii Hamina
KUTSUOHJATTUA

KULJETUSTA

REITTI paluu
Ii Hamina

Päkkikangas
Kantola

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai PerjantaiKeskiviikko Torstai PerjantaiMaanantai Tiistai

KERTAMAKSU
6 km 3,30 €
9 km 3,60 €
12 km 3,90 €
16 km 4,70 €
Lapset alle 12 v puoleen hintaan.

Tiedustelut ja tilaukset:
Palvelulinja IIKKA
puh. 050 366 0111

Muut tiedustelut:
Jukka Rajala

puh. 050 531 2121
iikka.ii@luukku.com

KUTSUOHJATTU KULJETUS
- Kutsuohjatussa kuljetuksessa 
Palvelulinja IIKAN voi tilata ennakkoon 
puhelimitse lyhyisiin siirtokuljetuksiin. 
Esim. kotoa terveyskeskukseen, 
kaupasta apteekkiin ym.
- Kuljetukset suoritetaan tilauksista ja 
niistä muodostuvien reittien mukaan.
- Kutsuohjattu kuljetus rajoittuu 
lyhyen ajan vuoksi pääsääntöisesti 
Haminan ja lähikylien ympäristöön.
- Kutsuohjatusta kuljetuksesta 
peritään asiakkaalta linja-auto-
liikenteen kertamaksu.

REITTILIIKENNE
- Palvelulinja IIKKA liikennöi aikataulun
mukaista reittiä ja pysähtyy tarvittaessa.
- Palvelulinjan aikataulu on suunnniteltu
niin, että se voi poiketa reitiltään esim. asiakkaan kotipihaan.
- Merkityt aikataulut ovat ohjeellisia. IIKKA ei ohita aikataulupistettä ennen 
merkittyä aikaa.
- Mikäli asiakas haluaa IIKAN poikkeavan reitiltään, on tilattava etukäteen
p. 050-3660 111.
- Paluureittiaikataulussa on vain lähtöaika.
- Paluureitti ajetaan niiltä osin, mihin asiakkaita on menossa.
- Reittiliikenteestä peritään asiakkaalta linja-autoliikenteen kertamaksu.

MERKKIEN SELITYKSET
*T1=ajetaan aikataulukohteen 
kautta vain tilauksesta
*T4=reitti ajetaan niiltä osin, mihin 
on matkustajia
*S1=kerätään Seniorituvan asiakkai-
ta, klo 8.00 kaupalta
*S2=Seniorituvalta n. klo 15.00,  
auto käy Sale -kaupalla ennen 
Oijärvelle lähtöä.

Palvelulinja IIKKA:n AIKATAULU 1.1.2019-31.12.2019

20 km 5,50 €
25 km 6,10 €
30 km 6,80 €
35 km 7,40 €

Klo
7.00

9.50
10.00

10.30

10.40

10.50

12.15

13.30

17.00

Pohditko
aurinko-
voimalan
hankintaa? 

UUTISIA LYHYESTI

Kunnan kehittämisyhtiö 
Micropolis Oy on käynnis-
tänyt selvityksen Kemi-Yli-

vieska välisen lähijunaliikenteen ke-
hittämisen vaikutuksista ja hyödyistä 
seudun kunnille, elinkeinoelämälle 
ja asukkaille. Selvitys koostuu mark-
kinakartoituksesta, syöttöliikenteen 
järjestämisen ehdotuksista ja kunta-
laisten osallistamisesta oman liikku-
misen tarpeidensa määrittelyssä. Vai-
kutuksia tarkastellaan Iissä, Kempe-
leessä, Limingassa ja Oulussa. 

Selvitykset valmistuvat toukokuun 
loppuun mennessä, jotta tulokset saa-
daan mukaan kesäkuussa käynnistyviin 
neuvotteluihin Oulun kaupunkiseu-
dun maankäytön, asumisen, liikenteen 
ja palvelujen (ns. Malpe) sopimuk-
sesta, joka vaikuttaa valtion rahoituk-
seen alueen kehittämiseksi. Selvitys-
työtä tukee Pohjois-Pohjanmaan liitto 
maakunnan kehittämisrahan puitteis-
sa. Lisäksi selvitystä rahoittavat Limin-
ka, Kempele ja Ii. Mukana yhteistyös-
sä ovat myös Oulun kaupunki ja Väylä 
(ent. Liikennevirasto).

Raideliikenne henkilö
liikenteen osalta on
vapautumassa
kilpailulle 2020luvulla
Tämä mahdollistaa uusien raideliiken-
teen tarjoajien ilmaantumisen mark-
kinoille – ja näin ollen tuo ajankohtai-
seksi lähiasemien tarkastelun.  Käytän-
nön toimenpiteenä liikenneyhteyksi-
en parantamiseksi on Iin kuntastrate-
giassa2025 linjattu Iin rautatieaseman 
avaaminen lähijunaliikenteelle.

Kunnanhallitus hyväksyi tam-
mikuussa siltaan tarvittavat 
maanvuokrasopimukset. Jo-

en eteläpuolella sillan rakenteet sijoit-
tuvat kolmelle kiinteistölle ja kulku-
yhteys on neljännen kiinteistön kaut-
ta. Kunta odottaa vielä Aluehallinto-
virastolta vesilupahakemuksen päätös-
tä, jonka jälkeen valitaan rakentami-
sen urakoitsija.

Iijoen ylittävä riippusiltahanke 
sai Liikenne- ja viestintävirasto Tra-
ficomin ja Väylän vuoden 2018 in-
vestointiohjelmasta 40 prosenttisen 
avustuksen. Ohjelmalla tuetaan eri-
tyisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuh-
teiden parantamista kunnissa. Riip-
pusillan rakentamisen kustannusar-
vio on noin 550 000 euroa, josta kun-
nan osuus on 50% ja Jakkukylän ky-
läyhdistys 10%. Sillan on arvioitu vä-
hentävän kunnan kuljetuskuluja noin 
35 000 euroa vuodessa.

Ii tavoittelee
lähijuna-
liikenteen 
avaamistaElokuussa

koko Suomi
on Iissä

IIN TYÖVÄENTALOLLA 
12.3.2019
INFOTILAISUUS
Kuulemme mieluusti ideoita 
ohjelmasisällöiksi ja tarvitsem-
me myös talkooväkeä, sillä iso 
tapahtuma vaatii paljon työtä. 
Tässä on hieno tilaisuus kan-
taa kortensa kekoon kaikilla 
ilmastonmuutoksen pysäyt-
tämisestä kiinnostuneilla. Ta-
pahtuman aikana ympäristö- 
ja ilmastoalan organisaatiot 
järjestävät kokouksia ja tilan-
puutteen vuoksi toivommekin, 

että iiläiset avaisivat kotioven-
sa kokous paikaksi.

Iisisti Energinen Ii -hanke jär-
jestää yhteistyössä Ilmasto-
Areenan kanssa kaikille avoi-
men tapahtuman Iin Työväen-
talolla 12.3.2019 klo 18 -20. 
Tapahtumassa on ohjelmaa 
koko perheelle ja tarjolla pien-
tä purtavaa. Tule kuulemaan 
miten voit osaltasi olla mukana 
IlmastoAreenan järjestämi-
sessä. Saat myös tietoa mm. 
aurinkopaneeleiden yhteishan-

kinnasta ja vinkkejä energian-
säästöön. Tapahtuman ohjel-
masta tiedotetaan lisää Iisisti 
Energinen Ii -Facebook-sivulla, 
ilmastoareena.fi ja Iin kunnan 
tapahtumakalenterissa.

PYSY KUULOLLA! 
IlmastoAreenalle on avattu 
verk kosivut osoitteeseen:
ilmastoareena.fi  
Lisätiedot: IlmastoAreenan joh-
taja Hanna Lahti p. 040 1306 
143 ja sisältötuottaja Niina 
Grönholm p. 040 654 2551.

Jakkukylän 
riippusilta 
odottaa
vielä vesi-
lupapäätöstä
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Kunnan Tuunataan työtä -hanke 
aktivoi ja kannustaa iiläisiä työnha-
kijoita etsimään ja hyödyntämään 
uudenlaisia työllistymismahdolli-
suuksia. Hanke kutsui Iihin ruotsa-
laisen FemtioFemPlus Ab:n kerto-
maan keikkatyöpalvelupalvelunsa 
laajentumisesta Suomeen. Yritys 
on toiminut Ruotsissa kymmenen 
vuotta tarjoten kotitalouksille, 
yhdistyksille ja pienille yrityksille 
mm. siivous-, rakennus-, ja hoiva-
palveluita. 

Palvelu toimii Franchising-periaat-
teella, tarkoittaen, että Femtio-
FemPlus hoitaa palveluyrittäjän 
puolesta työsopimuksen ja laskutuk-
sen ja näin yrittäjä pystyy keskitty-

mään palveluidensa markkinointiin ja myyntiin. 
Konseptin tavoitteena on erityisesti kehittää yli 
55-vuotiaiden työllistymistä. Yrittäjä voi itse vai-

kuttaa siihen kuinka paljon tunteja viikossa ha-
luaa tehdä. 

Olisitko sinä Suomen ensimmäinen 
FemtioFemPlus franchisingyrittäjä?
Tuunataan työtä hanke etsii toimintaan innos-
tunutta yrittäjää. Yrittäjä saa toimintaansa kak-
sinkertaisen tuen, sillä apuna ovat sekä Fem-
tioFemPlus Ab että Tuunataan työtä –han-
ke. Lisätietoja FemtioFemPlus palvelusta löytyy 
Tuunataan työtä –hankkeen verkkosivuilta ajan-
kohtaista-osiosta: ii.fi/tuunataan Mikäli kiin-
nostuit, ota yhteyttä projektipäällikköön Maija 
Rusilaan p. 040 846 5116, maija.rusila@ii.fi

Lisää kauppakanavia paikallisille
tuotteille ja palveluille
Tuunataan työtä –hanke avasi Iin keskustaan 
joulusesonkiin väliaikaisen IiTuunaa Pop Up –
kauppakeskuksen. Myynnissä oli paikallisten 
yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden tuot-
teita ja palveluita. Kauppapaikka sai runsaas-

ti positiivista palautetta, ja kävijät esittivät toi-
veita toiminnan jatkamisesta. Projektipäällik-
kö Rusilan mukaan mietinnän alla on verkko-
kaupan avaaminen sekä myös muita tapoja, joil-
la saataisiin iiläisten yritysten tuotteita näkyvil-
le ja myyntiin. 

Yhdistyksille ja yrityksille tarjolla 
kiertotalouden sparrausta
Tuunataan työtä -hankkeen projektikoordi-
naattori Petri Leppänen etsii iiläisiä yrityksiä 
ja yhdistyksiä, jotka olisivat kiinnostuneita ke-
hittämään toimintaansa kiertotalousajattelun 
hengessä. Tarjolla on maksutta neuvontaa ja 
sparrausta resurssiviisauden käyttöönotossa ja 
uuden liiketoiminnan ja työn luomisessa. Ke-
hittämisaihioina voivat olla esimerkiksi jättei-
den ja sivuvirtojen hyötykäyttö, tuotantomate-
riaalien kulutuksen pienentäminen tai niihin 
liittyvä palveluliiketoiminnan kehittäminen. 
Ota yhteyttä Petriin: p. 040 753 8381,
petri.leppanen@micropolis.fi

Luovuus, kierrättäminen ja kestävä 
kehitys ovat kunnan työllistämispal-
veluihin kuuluvan IiPajan toiminnan 
kulmakiviä. Tuotesuunnittelijana 
IiPajalla työskentelevän Päivi Kurke
lan tehtävänä on ideoida ja tuunata 
erilaisista hukka- tai ylijäämämateri-
aaleista. Tuunaamisella tarkoitetaan 
esimerkiksi huonekalujen, astioiden, 
korujen ja vaatteiden kunnostamista, 
parantelua tai uusien käyttötarkoi-
tuksien keksimistä.  

IiPajalla hyödynnetään tilaus- ja asiakas-
töistä ylijääneitä materiaaleja. Käsityö-
puolella esimerkiksi kerätään talteen eri-
laisia kankaita, nappeja, vetoketjuja ja hel-
miä. Kankaiden leikkausjätteitä ei heitetä 

pois, vaan niistä valmistetaan yhdistelemällä uu-
sia tuotteita kuten patalappuja, pehmoleluja ja 
laudeliinoja. Tuotteita valmistetaan myös luon-
nonmateriaaleja hyödyntäen. Kävyistä, havuis-
ta ja pajun oksista on valmistettu tilaustöinä mm. 
koristekransseja. 

Ammatiltaan Päivi on koriste- ja erikoismaala-
ri ja käsitöiden idearikas ammattilainen, jolla luon-
nistuu materiaalien käsittely myös neuloen, virka-
ten ja ommellen. Päivi vastaa IiPajan mallikappalei-
den suunnittelusta, kaavojen ja ohjeiden teosta ai-
na tuotteiden valmistukseen saakka yhdessä mui-
den pajalaisten kanssa. Päivi on ideoinut muun 
muassa vanhoista valoverhoista kauppareissulle kä-
tevän kestokäyttöisen hedelmäpussin, puutyöosas-
ton hukkapaloista seinäkellon ja rakennustyömaan 
suojavaatteista on tuunattu lasten puuhaliivi. 

Tuunausvinkkejä, ideoida ja inspiraatiokuvia voi 
etsiä netistä. Poisheitettävistä takeista, paidoista ja 
housuista Päivi vinkkaa ottamaan talteen aina na-
pit ja vetoketjut. Nappeja voi ommella erilaisiksi 
koristeiksi vaatteisiin ja asusteisiin tai napeista voi 

koostaa esimerkiksi kaula-, ranne- tai korvakoru-
ja. Tuunattaviksi sopivia huonekaluja, kankaita ja 
vaatteita voi löytää edullisesti kirpputoreilta ja so-
siaalisen median kuten Facebookin roskalavaryh-
mistä, joissa ryhmäläiset luovuttavat maksutta tar-
peettomia tavaroitaan toisilleen.

Handmade IiPaja
IiPaja tarjoaa kaiken ikäisille iiläisille työttömil-
le opastusta kohti kuntoutusta, koulutusta tai 

uusia työelämäpolkuja. IiPajalla on mahdollista 
kokeilla uusien alojen soveltuvuutta puu-, käsi-
työ- ja luovien alojen osastolla. Puutyöosastolla 
valmistetaan erilaisia korjaus- ja entisöintitöitä 
ja tehdään pintakäsittelyjä. Yleisimpiä kunnos-
tuksen kohteita ovat mm. tuolit, lipastot, pirt-
tikalusteet sekä väliovet. Kädentaitojen osastol-
la painopiste on ompelussa, kudonnassa ja väri-
painannassa. Luovien alojen osastolla tutustu-
taan kirjoittamiseen, median tuottamiseen, mu-
siikkiin sekä moniin muihin luovuuden teknii-
koihin. 

Työpajoille voi hakeutua ottamalla yhteyttä 
yksilö valmentaja Heli Haapaniemeen, p. 050 338 
3977 tai heli.haapaniemi@ii.fi 

Kerskakuluttamisesta
TUUNAAMISEEN

Tiistai on chatti-
päivä 
Oulunkaaren verk-
kochat palvelee joka 
tiistai kello 10-16 
oulunkaari.com-
sivustolla. Oikeaan 
alareunaan ilmestyy 
chat-ikkuna, kun 

asiakaspalvelijoita on vapaana. Chatissa voi 
kysyä Oulunkaareen ja sen palveluihin liittyviä 
asioita. Asiointi tapahtuu nimettömänä, eikä 
mitään kirjautumista tarvitse, joten chat sopii 
myös arkaluonteisten asioiden kysymiseen. 
Chatissa vastaavat sekä neuvolan, terveys-
aseman, vanhuspalvelujen että sosiaalipalve-
lujen ammattilaiset.
Chatin helppous kiinnostaa asiakkaita. Esi-
merkiksi pankkialalla asiakaschatit ovat no-
peinten kasvava asiointitapa. ”Nykyisessä 
24/7-maailmassa ei ole tarkoituksenmukaista, 
että jokin sähköinen palvelu on avoinna vain 
pari tuntia viikossa.  Chatissa ei lähetetä omia 
henkilötietoja, vaan asiointi tapahtuu nimet-
tömänä ja ilman mitään kirjautumista. Nyt 
chatti-päivä on tiistai, mutta jos palvelulle on 
kysyntää, palvelujohtajat kokoontuvat pohti-
maan päivien lisäämistä”, kertoo Oulunkaaren 
viestintäasiantuntija Riitta Muhonen. 

Diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset 
Diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset ku-
vataan Iin terveysaseman pihalla 19.2.-5.3. 
ja Kuivaniemellä 7.-12.3. Oys:n liikkuvassa 

silmätutkimusyksikössä. Saavuthan hyvissä 
ajoin odottamaan terveysaseman aulaan. 
Ajanvaraukset ja lisätietoja saa vastaanotolta 
p. 08 5875 6500 arkisin kello 10 jälkeen.
Hoitotarvikkeiden jako on tiistaisin ja torstaisin  
Iin terveysasemalla jaetaan diabetekseen, 
avanteisiin yms. liittyviä maksuttomia hoitotar-
vikkeita jatkossa ensisijaisesti tiistaisin kello 
12-14 ja torstaisin kello 12-13. Näin varmis-
tetaan, että henkilökunta ehtii palvelemaan ja 
neuvomaan hoitotarvikkeiden hakijoita.

Laboratorionäytteet oikeaan purkkiin 
Oulunkaaren laboratoriot ottavat vastaan virt-
sa- ja ulostenäytteitä ainoastaan niille tarkoite-
tuissa asianmukaisissa näytteenottovälineissä. 
Näytteenottovälineitä saa hakea laboratorios-
ta ja sairaanhoitajien vastaanotolta. Oikeilla 
näytteenottovälineillä parannetaan näytteiden 
laatua ja siten tulosten luotettavuutta. Kannat-
taa aina varmistaa hoitajalta, onko näytepurkki 
oikea tutkimukseen. 

Iin päihteettömyysryhmä 
kokoontuu joka keskiviikko kello 13-15 osoit-
teessa Laurintie 1. Lisätietoja: Päihdetyönteki-
jä Netta Mursu, p. 050 570 9701.

Hae ikäihmisten tai perhepalvelujen 
perhehoitajaksi 
Oulunkaari hakee uusia perhehoitajia sekä 
vanhuspalveluihin että perhepalveluihin. Haku 
päättyy 28.2, ja ikäihmisten perhehoitajaval-
mennus käynnistyy keväällä, perhepalvelujen 

valmennus syksyllä. Lisätietoja valmennuksis-
ta antavat Iin kotihoidon palveluesimies Sari 
Vitikka p. 050 395 0504 ja Pudasjärven perhe-
palvelujen esimies Tuula Tolkkinen p. 040 826 
6480.

Yrittäjä, ota suunta Kasvupolulle  
Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolulle etsitään 
jälleen rohkeita yrityksiä. Sparrauksen lisäksi 
Kasvu Openissa on jaossa myös valtakun-
nallinen palkinto ”Sijoittajan suosikki 2019”. 
Palkinto mahdollistaa saajalle jopa miljoo-
narahoituksen, ja se toteutetaan yhdessä 
Innovestorin ja Nordean kanssa. Kasvu Open 
on Suomen suurin yritysten sparrausohjelma. 
Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolun kumppa-
neita ovat Oulunkaaren kuntayhtymän lisäksi 
muun muassa BusinessOulu ja Oulun kaup-
pakamari. Mukaan valitaan 15 yritystä, joita 
sparraavat kahtena päivänä eri alojen kuten 
kasvun, kansainvälistymisen, markkinoinnin ja 
johtamisen asiantuntijat. Alueellinen tuoma-
risto valitsee kaksi parasta yritystä jatkospar-
rauksiin ja lokakuussa 2019 järjestettävään 
valtakunnalliseen finaaliin, Kasvu Open Karne-
vaaliin. Hakuaika on auki 17.3.2019 saakka.
Pohjois-Pohjanmaan Kasvupolun Startti jär-
jestetään Oulussa 12. maaliskuuta. Tapahtu-
massa tapaat alueen kasvuyrittäjiä ja polku-
kumppaneita. Luvassa on verkostoitumista 
alueen toimijoiden kanssa ja näkökulmia kas-
vuyrittäjyydestä. Lisätiedot verkossa: kasvuo-
pen.fi sekä Oulunkaaren yritysasiamies Ilkka 
Pirttikoski, p. 044 019 9598.

Oulunkaari tiedottaa

Avoimet ovet IiPajalla 
18.3.2019 
Tervetuloa tutustumaan IiPajan toimintaan 
maanantaina 18.3. klo 10 – 14 kahvitarjoilun 
ja kansainvälisen kierrätyspäivän merkeissä.  
Voit tuoda halutessasi mukanasi ylimääräi-
siksi jääneitä valoverhoja, pimentäviä rulla-
verhoja tai froteepyyhkeitä tuunattavaksi. 
Kierrätyspäivän keräyksestä antavat lisätieto-
ja ohjaajat Vappu Hyvärinen ja Päivi Kurkela 
p. 050 395 0394.

Kuivaniemitalolla
Kahvila Saga avoinna
tiistaisin ja keskiviikkoisin
Kuntouttavan työtoiminta järjestää kahvila-
toimintaa Kuivaniemitalolla tiistaisin ja keski-
viikkoisin klo 10-14. Tervetuloa porisemaan 
ja kahvittelemaan. Lisätietoja voi kysyä kun-
touttavan työtoiminnan ohjaaja Satu Saare-
lalta p. 050 462 6886, satu.saarela@ii.fi

Päivin ideoista on syntynyt monta uutta käyttöesinettä.

Micropoliksen B-siivessä (Piisilta 1) sijaitseva Minttu myymälä on avoinna arkisin klo 8 – 14. Pienmyymä-
lässä on esillä ja myynnissä IiPajan tuotteita kuten valaisimia, saunasettejä, kudontatöitä, takan sytyke-
ruusuja ja käsintehtyä saippuaa. Asiakastöiden tilauksissa voit olla yhteydessä suoraan IiPajan ohjaajiin.

KEIKKATYÖPALVELU
TUO UUSIA

työllistymismahdollisuuksia
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Itsensä ilmaisu kuvataiteen 
tai musiikin kautta, uuden 
kielen opiskelu, käsillä te-
keminen tai jokin muu har-
rastus on usealle ihmiselle 
viikon kohokohta. 

Aikaamme leimaa kiire, te-
hokkuus ja multitaskaami-
nen, eli monen asian yhtä-
aikainen tekeminen. Tällai-

nen aika on monelle meistä kuormit-
tavaa ja usein tämä heijastelee meissä 
jollakin tapaa negatiivisesti. 

Hyvän harrastuksen parissa pystym-
me irtaantumaan hetkeksi tästä kuor-
mittavuuden tunteesta. Usealla meistä 
on kokemuksia siitä, että harrastuksen 
parissa aika liitää eteenpäin. Puhelin 
unohtuu takintaskuun, ja kahden tun-
nin kuluttua siellä on useita lukematto-
mia viestejä, arkiaskareet ovat unohtu-
neet jne. Hyvän harrastustuokion jäl-
keen olo on kuin yöunen jälkeen.  Mie-
li on virkeä. Aivot ovat levänneet. Mo-
nessa harrastustoiminnassa keskiössä 
on myös yhteisöllisyys. Mikäpä sen mu-
kavampaa, kuin yhdessä jaettu ilo. 

Kansalaisopistotoiminta
täyttää 120vuotta
Toiminta alkoi Suomessa 1800-luvun 
lopulla, kun Tampereelle perustettiin 

ensimmäinen työväenopisto.  Opisto-
ja alettiin tämän jälkeen perustamaan 
eri puolille Suomea, ja niiden pyrki-
mys oli vastata sivistyksellisiin puut-
teisiin ja tästä seuranneeseen epäta-
sa-arvoon. Lain mukaisesti ”Vapaan 
sivistystyön tarkoituksena on järjes-
tää elinikäisen oppimisen periaatteen 
pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-
arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tu-
kevaa koulutusta”. 

Tätä vapaata sivistystyötä teem-
me myöskin täällä Iissä. Iihin perus-
tettiin oma kansalaisopisto vuonna 
1966. Opiston toiminnasta löytyy-
kin alkuvuosilta kursseja veneenraken-
nuksesta, torvisoitosta kuntovoimis-
teluun, ja kaikkea siltä väliltä. Aika on 
muuttunut viidessäkymmenessä vuo-
dessa, mutta edelleen kansalaisopis-
ton keskeinen rooli on säilynyt sama-
na. Iin kansalaisopisto on tänä vuonna 
53-vuotias, vireä ja elinvoimainen hy-
vinvoinnin tuottaja.

Me kansalaisopistolla suunnitte-
lemme jo kovaa kyytiä tulevaa luku-
vuotta. Pyrimme tarjoamaan kunta-
laisille mahdollisimman monipuo-
lisen ja laadukkaan kurssitarjonnan. 
Keskeinen ajatus on, että kurssitar-
jonnasta löytyisi jokaiselle jotakin. 
Mikäli sinulla on toiveita tulevan lu-
kuvuoden kurssitarjontaan, ota mei-

Tikkamäki on Iin Tikkasen-
harjuun valmistunut uusi mä-
enlaskupaikka, jossa vauhdi-
kas ajanvietto on taattu. Ava-

jaisia vietetään hiihtolomalla, kävijöiden 
kesken arvotaan Stiga -rattikelkka. 

Tikkamäki sijaitsee osoitteessa Tikka-
sensuora 80. Uusi osoite ei välttämättä 
näy navigaattoreissa, joten perille löytää 
myös Mökkiperäntie 80 osoitteen avul-
la. Ajo-ohjeet: Soroisentieltä tultaes-
sa, jatka suoraan kohti Mökkiperäntietä 
(Tikkasensuora). Timpurintieltä tulta-
essa, käänny vasemmalle Mökkiperän-
tielle (Tikkasensuora). Jatka Tikkasen-
suoraa noin 600 metriä tien loppuun as-
ti. Mäki on hiihtoladun takana, oikeal-
la puolella. Auton jätät näppärästi joko 
Tikkasenharjun lähiliikunta- ja leikki-
paikan parkkipaikalle (Kesätie 2) tai Ta-
samaanladun parkkipaikalle Talvitien ja 
Tikkasensuoran risteykseen. 

HYLLYJÄRJESTELYÄ 
Vuoden alussa kaikki Outi –kir-
jastot olivat kiinni järjestelmä-
päivityksen vuoksi. Iissä kolmen 
päivän pakollinen kiinniolo käy-
tettiin tehokkaasti hyväksi, ja 
kirjastossa tehtiin muutostöitä 
joihin normaalina aukioloaikana 
ei olisi pystytty eikä ehditty. Tie-
tokirjojen hyllyjärjestystä muu-
tettiin ja samalla kun kirjoja siir-
rettiin uusille paikoille, aineistoa 
käytiin läpi ja kokoelmasta pois-
tettiin huonokuntoisia ja van-
hentuneita kirjoja. 

Suurin muutos hyllyjärjestykses-
sä koski elämäkertoja ja muis-
telmia, jotka koottiin eri luokista 
ja eri puolilta kirjastoa yhteen 
paikkaan lähelle sisäänkäyntiä. 
Elämäkerrat ovat suosittua luet-
tavaa, ja uudesta hyllypaikasta 
asiakkaat löytävät ne entistä 
helpommin. Elämäkertojen li-
säksi dekkarit ja jännityskirjat 
ovat erittäin suosittuja, ja niitä 
myös julkaistaan runsaasti. Dek-
karihyllyillä onkin ollut krooni-
nen tilanpuute, johon nyt saa-
tiin hieman helpotusta, kun osa 
aineistosta siirrettiin varastoon.

POHJOINEN LUKUHAASTE 
HAASTAA JA INNOSTAA
LUKEMAAN 
Pohjoinen lukuhaaste on Kainuun 
ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen 
haaste, joka kannustaa ja in-
nostaa lukemaan kirjoja, joita ei 
yleensä tule luettua. Haasteessa 
on 25 kohtaa, esim. ”Aikanaan 
sensuroitu kirja”, ”Sarjakuvaro-
maani” tai ”Kirja, joka sijoittuu 
Pohjois-Suomeen”. Kaikki tehtävät 
ja lukuvinkkejä haasteen suoritta-
miseen löytyy OUTI –kirjastojen 
verkkosivuilta: outi.finna.fi Vink-
kejä ja kokemuksia jaetaan myös 
Pohjoinen lukuhaaste –Facebook-
ryhmässä, ja aina voi kysyä apua 
myös kirjaston henkilökunnalta.

KAINUUN JA
POHJOIS-POHJANMAAN
YHTEINEN eKirjasto 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 
kirjastot tarjoavat ensimmäisenä 
Suomessa asiakkailleen täysin 
yhteiset e-aineistopalvelut yli 
maakunta- ja kimpparajojen. Yh-
teistyössä on mukana kaksi maa-
kuntaa, 38 kuntaa ja neljä kirjas-
tokimppaa. Alueen melkein puoli 
miljoonaa asukasta saavat tasa-
arvoiset e-aineistopalvelut. 
Uusi eKirjasto sisältää 11 e-ai-
neistopalvelua, joissa on entistä 
laajempi valikoima muun muassa 
e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, 
musiikkia ja elokuvia. Asiakkaille 
tarjotaan aineistoja yhä useam-
malla kielellä ja yhä useampaa pal-
velua on mahdollista käyttää etänä 
ja myös mobiilisovelluksen kautta.
Linkit e-aineistopalveluihin löy-
tyvät verkkosivuilta:ii.fi/kirjasto. 
Palvelut ovat ilmaisia kirjasto-
jen asiakkaille ja niitä pääsee 
käyttämään kaikilla Kainuun ja 
Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen 
kirjastokorteilla ja PIN-koodilla. E-
aineistopalveluiden käyttöön saa 
opastusta oman kirjaston henki-
lökunnalta. Uusi eKirjasto avattiin 
Lainan-päivänä 8.2.

TIEDOTTAA

Tervetuloa Tikkamäen avajaisiin
ti 5.3.2019 klo 12-15

Tikkamäki on syntynyt rakennus-
työmaiden maanläjittämisen myötä. 
Mäenlaskupaikan vierestä kulkee 
suosittu Tasamäenlatu, joten paikalle 
pääsee näppärästi sekä suksilla että 
autolla. Alueen kesäkäyttöä voidaan 
kehittää esimerkiksi rakentamalla mä-
elle kuntoiluportaat porrastreenien 
tekemiseen.

Harrastus on
hyvän olon lähde

hin kansalaisopiston työnte-
kijöihin yhteyttä. Sekä ruu-
sut että risut toiminnastam-
me ovat tervetulleita. Näin 
pystymme kehittämään toi-

mintaamme mahdollisim-
man hyväksi.

Teksti:
Janne Puolitaival 

kansalaisopiston rehtori

Aloitin kansalaisopiston rehtorina helmikuun alussa. Olen alusta 
alkaen laittanut sen merkillä, että kansalaisopiston toimintaa 
leimaa vahvasti innostuneisuus ja ilo. Toivon mukaan sinä, tulet 
mukaan kansalaisopiston kursseille. Mutta ole varuillasi: innostu-
neisuus ja ilo ovat tarttuvia!



IiKALENTERI on tarkoitettu kunnassa tapahtuvien tai kunnan järjestämien tilaisuuksien tiedottamiseen. Lisäksi Iissä toimivat yhdistykset, seurat ja yritykset
voivat ilmoittaa maksutta kalenterissa järjestämistään avoimista tapahtumista. Tapahtuman voi ilmoittaa täyttämällä lomakkeen, ii.fi/tapahtumalomake
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Julkinen tiedote

To 28.2. Satutuokio Iin kirjastossa
klo 9.30-9.50. Kaikille avoin tilaisuus. Vapaa 
pääsy, järjestäjä: Iin kirjasto.

La 2.3. Kaamoksenkaatajaistanssit
klo 21-02 Oijärven Sampolassa. Tanssittajana 
Ässät. Järjestäjä: Oijärven Nuorisoseura ry.

Su 3.3. Kuivaniemen kotiseutu
yhdistyksen vuosikokous
klo 19.00-20.30 Kuivaniemi-talo, järjestäjä: 
Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys.

La 9.3. Pilkkikilpailu Oijärvellä
klo 11-14 Pilkkikilpailut Oijärven venesatamassa.

Sarjat: lapset alle 12 v, nuoret 13-16v, naiset ja 
miehet. Kolme parasta palkitaan joka sarjas-
ta. Ilmoittautuminen klo 10.30 alkaen. Osallis-
tumismaksu 5,00/hlö. Myytävänä kuumaa juo-
maa ja grillimakkaraa, käteismaksu. Järjestäjä 
Oijärven Mökkihöperöt ry.

La 9.3. Iin Jääravit
klo 13.00 Koko perheen jääravitapahtuma Illin-
suvannolla, jossa kärrylähdöt suomenhevosille, 
lämminveriravureille ja poneille sekä raviratsas-
tus (Monte’)-lähtö. Pääsymaksu 5 € aikuiselta. 
Järjestäjä: Rannikon Hevosseura ry.

La 9.3. Sampolan Talvijamit
klo 22-02 Oijärven Sampolassa. DJ Jussa soittaa 
hittibiisejä 80-luvulta lähtien. Järjestäjä: Oijär-
ven Nuorisoseura ry.

Su 10.3. Iin hiihdot
klo 11.00 Illinsaaren hiihtomaja, järjestäjä: Iin 
Urheilijat.

To 14.3. Satutuokio Iin kirjastossa
klo 9.30-9.50. Kaikille avoin tilaisuus, jonne
vapaa pääsy. Järjestäjä: Iin kirjasto.

La 16.3. Iin Lumivalakiat
Koko perheen ulkoilutapahtuma klo 10-15 Iin 
Rantakestilässä. Vapaa pääsy. Järjestäjä: Iin kunta/
Ii-instituutti/Tapahtumat

Ma 18.3. Satutuokio Kuivaniemen
kirjastossa
klo 9.30-9.50. Kaikille avoin tilaisuus, jonne va-
paa pääsy. Järjestäjä: Kuivaniemen kirjasto.

Ke 20.3. Minikino
klo 17.30 Kuivaniemen kirjastossa. Minikinos-
sa elokuvana Bamse ja Noita-Akan Tytär. Vapaa 
pääsy, järjestäjä: Kuivaniemen kirjasto

To 21.3. Tukiviitottu satutuokio
Iin kirjastossa
klo 18. Tukiviitotuilla satutuokioilla satujen 
ydinkohdat viitotaan, toistetaan, puhutaan hi-
taammin ja selkokielellä, jolloin lasten on hel-
pompi seurata satua. Tukiviitotut satutuokiot 
sopivat kaikille lapsille, mutta erityisesti puhu-
maan opetteleville ja puheen kehityksessä tukea 
tarvitseville. Satutuokioilla on huomioitu eri-
tyislasten tarpeita. Vetäjänä Päivi Granö Viitto-
makielialan Osuuskunta Viasta. Järjestäjä: Iin 
kirjasto.

Ma 25.3. Perinneporinat
Kuivaniemen kirjastossa
klo 17.30 Aiheena maatalous ja karjanhoito 
Kuivaniemessä. Järjestäjä: Kuivaniemen kirjasto

To 28.3. Satutuokio Iin kirjastossa
klo 9.30-9.50. Kaikille avoin tilaisuus, jonne
vapaa pääsy. Järjestäjä: Iin kirjasto.

La 6.4. Iin Messut
klo 10-15 Valtarin koululla perinteiset
Iin lukion yrittäjyyskurssin messut.
Järjestäjä: Iin lukio

To 11.4. Satutuokio Iin kirjastossa
klo 9.30-9.50. Kaikille avoin tilaisuus,
jonne vapaa pääsy. Järjestäjä: Iin kirjasto.

La 13.4. Pilkkikilpailut
Iin Särkijärvellä
klo 11-15 Yleiset pilkkikilpailut (Osoite: Ry-
tikummuntie 76). Ilmoittautuminen alkaa klo 
9.30. Sarjat: yleinen, naiset, MV 60 v, NV 60 v, 
nuoret 16 v ja nuoret 12 v. Siirtymäaika kaikis-
sa sarjoissa 30 min alussa ja 45 min lopussa. Kil-
pailukalana kaikki lainsallimat pois lukien hau-
ki. Palkintoina palautetaan 70% osallistumis-
maksuista ja tavarapalkintoja. Akkukairan käyt-
tö kaikilla sallittu. Arvontaa ja buffet. 
Järjestäjä: Särkijärven osakaskunta ry.

Ma 15.4. Satutuokio Kuivaniemen
kirjastossa
klo 9.30-9.50. Kaikille avoin tilaisuus, jonne
vapaa pääsy. Järjestäjä: Kuivaniemen kirjasto.

La 20.4. Pääsiäistanssit Sampolassa
klo 21-02 Oijärven Sampolassa. Tanssittajana 
Mikko Tapio ja Mysteeri. Järjestäjä: Oijärven 
Nuorisoseura ry.

To 25.4. Satutuokio Iin kirjastossa
klo 9.30-9.50. Kaikille avoin tilaisuus, jonne
vapaa pääsy. Järjestäjä: Iin kirjasto.

To 9.5. Satutuokio Iin kirjastossa
klo 9.30-9.50. Kaikille avoin tilaisuus, jonne
vapaa pääsy. Järjestäjä: Iin kirjasto.

Ke 27.3. Puhallinkonsertti
klo 18-19 Iin kirkossa esiintyy Kemin kaupun-
ginorkesterin puhallinkvintetto Ann-Louise Wä-
garin johdolla. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.
Järjestäjä: Iin seurakunnan musiikkityö

Ma 15.4. Pääsiäiskonsertti
Iin kirkossa
klo 18-20.30 Pääsiäiskonsertissa kuullaan Ce-
sar Franckin teos: Les Sept dernieres paroles du 
Christ en Croix (Kristuksen seitsemän viimeistä 
sanaa ristillä). Solisteina kansainvälisen tason lau-
lajia Mika Nisula, tenori, Juha Uusitalo, baritoni 
ja Johanna Kalmari, sopraano. Meri-Lapin Ora-
toriokuoron on valmentanut Ville Mankkinen 
ja Kemin kaupunginorkesteria ja teoksen  johtaa 
kapellimestari Claudio Cohen. Liput 15 euroa 
ovelta. Järjestäjä: Iin seurakunnan musiikkityö

Ke 1.5. Vappudisco
klo 15-20 Iin Urheilijoiden
talo (Rysä). Alle kouluikäisten 
ja koko perheen disco klo 15-
17 ja alakouluikäisten disco klo 
17.30-20. Ohjelmassa ongintaa, 
kasvomaalausta, puffetti, arvontaa
sekä tanssi- ja limbokilpailu.
Paras asu  palkitaan! Liput 2 euroa. 
Järjestäjä: Pohjois-Iin koulun 6.lk.

Su 19.5. Iin seurakunnan
kirkkokuoron 100vuotisjuhla
klo 10-11.30 Juhlamessussa Iin kirkossa 
Kirkkokuoro laulaa virret äänissä. Messun 
musiikki on rikkaasti toteutettu, esimerkik-
si synnintunnustus ja uskontunnustus laule-
taan. Lisäksi virsiä säestetään tavallisuudesta 
poikkeavasti soitinyhtyeellä, jossa on muka-
na mm. piano, viulu, sello ja huilu.
Tule mukaan musiikin täyteiseen messuun, 
jossa virsilaulu kajahtaa! Järjestäjä: Iin seura-
kunta

IiKALENTERI

ii.fi/kalenteri

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA
LAPSILLE JA NUORILLE

La 2.3. Nuorten retki
Kärppäotteluun
13-17 vuotiaille. Ennen peliä käymme ruo-
kailemassa Ideaparkin RAXissa. Reissun 
hinta 35€, joka sisältää lipun peliin, ruo-
kailun sekä linja-autokuljetuksen. Mukana 
reissulla kunnan nuorisotyöntekijöitä.
Ilmoittautumiset viimeistään 27.2. 
kunnan yhteispalvelupisteeseen 
p. 050 3103458. Retki tulee olla makset-
tuna ennen matkalle lähtöä ja kuitti mak-
susta esitettävä linja-autoon noustessa. 
AIKATAULU; Lähtö Kuivaniemen Kieva-
rilta klo 14, Olhava 4-tien pysäkki klo 14.15, 
Iin entinen linja-autoasema klo 14.30. Paluu: 
Iin entinen linja-autoasema n. klo 21.30, Ol-
hava 4-tien pysäkki n. klo 21.45, Kuivanie-
men Kievari n. klo 22.00. Järjestäjä: Iin kun-
ta/Ii-instituutti/Nuorisotoimi.

Ma 4.3. Nuorisotilat Majakka ja 
Nurkka avoinna
3-6 luokkalaisille klo 14-16 ja 7 luokkalai-
sille -17-vuotiaat klo 16-20.

Ti 5.3. Tikkamäen avajaiset
klo 12-15 ohjelmassa mm. nimikilpailun 
voittajan palkitseminen, kävijöiden kesken 
arvotaan Stiga -rattikelkka, musiikkia ja tie-
tenkin mäenlaskua. Oma pulkka mukaan. 
Osoite: Tikkasensuora 80, Ii. 

Ke 6.3. Nuorisotilat Majakka ja 
Nurkka avoinna
3 -6 luokkalaiset klo 14-16 ja 7 luokkalaiset 
-17-vuotiaat klo 16-20.


