
Kunta kehittyy, mikäli 
suunta on selvä ja kaik-
ki tietävät tehtävänsä 
matkalla. Tätä yhteisen 
tahtotilan ilmaisua ja 
sen saavuttamiseksi vaa-
dittujen merkkipaalujen 
tavoittamista nimitetään 
strategiaksi. 

Kuntalaki edellyttää 
kuntia valmistele-
maan pitkäaikaisen 
toimintasuunni-

telman, jossa otetaan selkeästi 
kantaa siihen, mihin kunnan 

resurssit tulevaisuudessa suun-
nataan. Strategian tulee perus-
tua mahdollisimman laajaan 
näkemykseen kunnan toimin-
taympäristössä tulevaisuudessa 
tapahtuvista muutoksista ja 
niiden vaikutuksista.

Iin kuntastrategiaa vuosille 
2018-2025 on valmisteltu 
syksyn aikana kunnanhallituk-
sen nimeämän ohjausryhmän 
johdolla. Jäseninä ohjausryh-
mässä ovat kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Johannes Tuo-
mela, kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Teijo Liedes (työ-

ryhmän pj) , valtuutettu Tiina 
Vuononvirta, kunnanjohtaja 
Ari Alatossava sekä sihteerinä 
Micropoliksen toimitusjohtaja 
Leena Vuotovesi. Strategiaa 
on luonnosteltu yhteisissä työ-
pajoissa, joihin ovat osallistu-
neet valtuutettujen lisäksi yrit-
täjäjärjestöjen, kyläyhdistysten, 

nuorisovaltuuston, eläkeläis-
järjestöjen, Iin seurakunnan ja 
työntekijäjärjestöjen edustajia.

Iin kuntastrategia on ryhmi-
telty kolmen teeman ympärille, 
jotka ovat: Mahdollistava ja 

rohkea Ii, Viihtyisä koti sekä 
Vahva kunta. Jokaisen teemaan 
on määritelty tavoitteet sekä 
mittarit, jolla toteutumista 
seurataan. Käytännön toimet 
ja tehtävät määritellään tar-
kemmin vuosittain kunnan 
talousarviossa, jonka myötä 
strategiaa päästään konkreti-
soimaan. 

Tammikuussa strategia-
luonnos julkaistiin kunnan 
verkkosivuilla, ja kuntalaisia 
sekä yhdistysten ja yhteisöjen 

edustajia pyydettiin kom-
mentoimaan luonnosta. 
Lisäksi ohjausryhmä 
järjesti kaikille avoimen 
kuntalaisraadin Nät-

teporissa (10.1.2018). 
Osallistujat pääsivät kom-

mentoimaan luonnosta 
ja esittämään työryhmälle 

kysymyksiä ja toiveita jatko-
työstämisen tueksi. 

Strategialuonnos on kunnan-
hallituksen käsittelyssä 26.2. ja 
kunnanvaltuustossa 19.3.

Kuntastrategialla tavoitellaan
KASVUA JA HYVÄÄ ELÄMÄÄ
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Visio:
Ii on kasvava,
viihtyisä ja
elinvoimainen,
luovasti uudistuva
kunta – 
Iissä on
ideaa.

Iin kirkonseudun asema-
kaavan muutos on eh-
dotusvaiheessa ja aineis-
to on julkisesti nähtävillä 
ajalla 8.2.–12.3.2018 
verkossa sekä kunnanvi-
raston yhteispalvelupis-
teessä. Kaavamuutok-
sesta järjestettiin kaikille 
avoin esittely- ja keskus-
telutilaisuus 15.2.2018 
Nätteporissa. 

Kuntalaisilla ja osal-
lisilla on mahdol-
lisuus esittää muis-

tutus kaavaehdotuksesta. 
Allekirjoitetut muistutukset 
on toimitettava 12.3.2018 
mennessä kunnanhallituk-
selle osoitteeseen Iin kunta, 

PL 24, 91101 Ii tai sähköi-
sesti skannattuina osoittee-
seen kirjaamo@ii.fi

Kaavamuutos mahdollistaa 
mm. Kirkkotien ja Valtarin-
tien varsien sekä torin alueen 

merkittävän kehittämisen ja 
keskeisillä alueilla rakennus-
ten kerroskorkeuksien nos-
tamisen. Suurimmassa osassa 
kaava-aluetta rakentaminen 
säilyy varsin pienimuotoisena. 

Kaavassa on kiinni-
tetty huomiota myös 
keskustan viheralueiden ja 
liikenne- ja pysäköintirat-
kaisujen kehittämiseen sekä 
arvokkaan rakennusperinnön 
vaalimiseen. 

Kunnanvaltuusto
hyväksyi kortteli 23
asemakaavan
muutoksen
Kunnanvaltuusto hyväksyi 
(5.2.2018 §17) kortteli 23 
nimellä kulkevan kaavauu-
distuksen. Maisemallisesti 
arvokkaan korttelin keskei-
simmät nykyiset toiminnot 
ovat Nättepori eli Ii-insti-
tuutin ja kirjaston kiinteistö, 
kunnanvirasto ja sen naa-

purissa sijaitseva käytöstä 
poistettu purkukuntoinen 
hammashoitolan rakennus. 

Korttelin kaavamuutos 
mahdollistaa kerrostaloasu-
misen toteuttamisen Iijoen 
rannan läheisyyteen nykyisen 
vanhan hammashoitolan alu-
eelle. Ranta-alue osoitetaan 
kaavassa puistona ja venesata-
mana, joten ranta säilyy kaava-
alueella yleisessä käytössä. 
Kunnanviraston ja Nätteporin 
alue osoitetaan voimassa ole-
van kaavan mukaisesti hallin-
to- ja virastorakennusten kort-
telialueena. Kaava-aineisto on 
ollut julkisesti nähtävillä ajalla 
4.12.2017–5.1.2018.

Kaavamuutos mahdollistaa kaupallisten
palveluiden kehittymisen ii.fi/

asemakaavoitus

Luovuus ja
idearikkaus
• Haemme ja rohkaisemme
 hyvien toimintatapojen 

löytämistä
• Tuemme luovuutta ja
 innostusta asioiden
 tekemiseen

Toisista
huolehtiminen
• Rakennamme yhdessä 

viihtyvyyttä ja hyvinvointia
• Varmistamme asukkaiden 

turvallisen elämän
 koko elinkaaren
 ajaksi

Uudistuminen ja
osaaminen
• Mahdollistamme
 tasapainoisen
 kehityksen
• Tuemme kekseliäisyyttä
 ja innovatiivisia
 palvelu ratkaisuja

IIN PYSYVÄT ARVOT

Lisätiedot
ii.fi/

kuntastrategia
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HYVÄT
TUULETIIN 

Julkaisija:
Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91100 Ii
Vaihde    (08) 5875 5000
Yhteispalvelupiste    050 310 3458 

Toimitus:
Micropolis Oy/Anna Saksio
tuulet@ii.fi  040 535 3362
Luettavissa myös verkossa ii.fi/tuulet

Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino

Iin Hyvät Tuulet 
on kunnan julkinen tiedote, joka jaetaan kaikkiin jakelupisteisiin (kotitaloudet 
ja yritykset) sekä myös mainoskieltopostiluukkuihin. Levikki on n. 4 700 kpl. 
Postin jakeluongelmista voi ilmoittaa sähkö postilla tuulet@ii.fi tai soittamalla 
kunnan yhteispalvelupisteeseen p. 050 310 3458 (arkisin klo 8-15.30).

Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy torstaina 31.5.2018.

Jokaisella myös alle 
18-vuotiaalla on oi-
keus tehdä aloitteita
kunnan toimintaa kos-
kevissa asioissa. Aloi-
teoikeus koskee myös
kunnan palveluiden
käyttäjiä (yhdistykset ja
yritykset).

Aloitteen 
käsittelee 
vastuualueen 
toimielin tai 
viranhaltija, 

joka vastaa aloitteen jättäjälle 
viimeistään 1kk:n kuluessa, 
missä toimielimessä aloite 
käsitellään, mikä on arvioitu 
käsittelyaika sekä kuka antaa 
lisätietoja aloitteen mah-
dollisesta jatkokäsittelystä. 
Saapuneet aloitteet viedään 
kootusti tiedoksi sekä val-
tuustolle että kunnanjohtajal-
le ja hallintojohtajalle.

Vuonna 2017
tehtiin seitsemän
kuntalaisaloitetta
Aloitteiden aiheet käsittelivät 
teknisiin palveluihin liittyviä 
kokonaisuuksia kuten lii-
kenneturvallisuutta, kevyen 
liikenteen väyliä, katujen 
ylläpitoa ja liikuntapaikkoja. 
Alla on listattuna saapuneet 
kuntalaisaloitteet ja kunnan 
vastaukset.

Retkiluistelurata merelle 
tai Illinsuvannolle: Kunta 
kokeilee talven 2017 – 2018 
aikana, miten retkiluiste-
luradan ylläpito onnistuu 
säännöstellyllä Iijoella. Mikäli 
kokeilu onnistuu, retkiluiste-
lurataa aletaan ylläpitämään 
talvikaudesta 2018 – 2019 
alkaen.

Uimaranta Karhusaareen: 
Karhuun on valmistumassa 
kiinteä tieyhteys ja sen myötä 
kunta käynnistää yhteistyössä 
seurakunnan kanssa kaava-
suunnittelun saaren alueelle. 
Tässä suunnitellaan uuden 
pienehkön asuinalueen muo-
dostamista saaren keskiosaan 
ja saaren virkistyskäyttö ja 
muita kaavoituksella käsitel-
täviä asioita. Mukana on mm. 
uimarannan ja muiden virkis-
tyspalvelujen sijoittaminen 
alueelle.

Alarannan uuden koulun 
tilojen käyttö kansalais-
opiston tarpeisiin: Uuden 

koulun suunnittelu käynnis-
tetään kevään 2018 aikana. 
Suunnittelussa pyritään huo-
mioimaan eri tahojen tarpeet. 
Yhteiskäytössä on tärkeää, 
että on hyvät säilytys-/va-
rastotilat, jossa iltakäyttäjä 
(esim. kansalaisopisto) voi 
säilyttää omia opetustarvik-
keitaan ja/tai oppilaiden töi-
tä. Erityisesti erilaiset käden 
taidot, kuvataide, puutyö ja 
entisöintitoiminta tarvitsevat 
varastotiloja. Kansalaisopisto 
osallistuu välineiden hankin-
taan ja huoltoon, jos käyttää 
koulussa olevia välineitä esim. 
liikuntavälineet, musiikissa 
soittimet ja vaikka ompelu-
koneet. 

Matonpesupaikka Iihin: 
Tekninen lautakunta käsit-
telee matonpesupaikkojen 
sijoittamis- ja rakentamis-
mahdollisuudet vuoden 2018 
talousarviokäsittelyn yhtey-
dessä.

Illinsaaren uimaranta: 
Kunta on varannut talousar-
viossaan 2017 määrärahan 
Vihkosaaren uimarannan 

(Illinsaaren uimaranta) lai-
turin uusimiseen sekä alueen 
suunnitteluun. Suunnitelma 
valmistuu vuoden 2017 
loppuun mennessä ja alueen 
kehittäminen aloitetaan val-
tuuston hyväksymien mää-
rärahojen puitteissa tulevina 
vuosina.

Koirankakkaroskiksia 
taajama-alueelle ja kunta-
keskukseen: Kunta ei ole 
antanut vastausta.

Pyörätie Sorosentielle: 
Sorosentie (18756) on Lii-
kenneviraston hallinnoima 
yhdystie, jonka ylläpidosta 
ja mahdollisesta rakennutta-
misesta vastaa Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus. Kunta 
välittää kuntalaisaloitteen 
ELY-keskukselle teknisen 
lautakunnan lausunnolla va-
rustettuna. Asiaa on käsitelty 
tätä ennen myös liikennetur-

vallisuustyöryhmän kokouk-
sessa, missä ELY:n edustaja 
on kirjannut asian ennakol-

lisesti ylös. Käsittely ELY:ssä 
edellyttää kuitenkin kunnan 
virallista lausuntoa.

Jokainen kuntalaisaloite käsitellään

Kunta kokeilee talven 2017 – 2018 aikana, miten retkiluisteluradan ylläpito onnistuu säännöstellyllä Iijoella. Mikäli kokeilu onnis-
tuu, retkiluistelurataa aletaan ylläpitämään talvikaudesta 2018 – 2019 alkaen.

ii.fi/
kuntalaisaloite Näin teet kuntalaisaloitteen

• Aloite saa olla muodoltaan vapaamuotoinen mutta
aloitteen tulee selkeästi koskea kunnan toimintaa.
Esimerkiksi tiedusteluja tai henkilökohtaisia avustus-
anomuksia ei aloitteen nimissä voi tehdä.

• Allekirjoitettu kuntalaisaloite toimitetaan Iin kunnan
kirjaamoon postitse tai sähköisesti kuntalaisaloite.
fi –verkkopalvelun kautta. Nimettömiä aloitteita ei
käsitellä. Kaikki kuntalaisaloite.fi- verkkopalvelussa
tehdyt aloitteet ovat julkisia. Palvelussa voi myös
kannattaa muiden tekemiä aloitteita (kerätä nimiä).

• Kuntalaisaloitteiden lisäksi kuntapalveluista voi jät-
tää palautetta / kehittämisehdotuksia esimerkiksi
verkon palautelomakkeen kautta (ii.fi/palauteloma-
ke) tai ottamalla yhteyttä kunnan yhteispalvelupis-
teeseen arkisin p. 050 310 3458.

Valtuustoaloitteeseen 
vastaaminen lähetetään 
kunnanhallituksen val-
misteltavaksi. Valtuusto 
voi erikseen päättää, 
että aloitteesta käydään 
lähetekeskustelu ja miten 
asia on valmisteltava.

V uoden 2017 aikana 
valtuustoaloitteita 
jätettiin 13 kpl 
Kunnanvaltuusto 

hyväksyi (29.1.2018, § 8- 16) 
hallituksen laatimat vastaukset 
saapuneisiin valtuustoaloit-
teisiin. Alla on listattuna 
saapuneet aloitteet ja kunnan 
vastaukset.
Liikuntapaikkojen kehittä-
missuunnitelman laatiminen, 
perusteluna on tarve lisätä 
kuntalaisten liikuntaa ja taata 
tasapuoliset liikuntamahdol-
lisuudet: Tekninen lautakunta 
käsittelee liikuntapaikkojen ke-
hittämissuunnitelman tarpeen 
valmistellessaan vuoden 2019 
talousarviota.
Kuivaniemen liikuntapaik-
kojen kunnostus / Kuivanie-
men valaistun kuntoladun ja 
frisbeegolfradan kunnostus: 
Tekninen lautakunta käsittelee 
liikuntapaikkojen kehittä-
missuunnitelman tarpeen 
valmistellessaan vuoden 2019 
talousarviota. Aloitteissa esi-
tetyt seikat otetaan huomioon 
tarvetta arvioitaessa.
Yhteisen käytännön laatimi-
nen oppilaiden puhelinten 
keräämiseksi parkkiin koulu-
päivän aikana, Perusteluna on 
opetuksen seuraamisen häi-
riintyminen ja välituntiliikun-
nan väheneminen: Opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunta on 
kokouksessaan 27.4.2017 § 54 
hyväksynyt Iin koulujen jär-
jestyssäännöt, joiden mukaan 
opettajalla on mahdollisuus ot-
taa haltuunsa esine, jolla oppilas 
häiritsee oppimista tai opetusta. 
Nykyinen Iin koulujen järjes-
tyssääntö on puhelinten käytön 
osalta riittävä.
Ulkopuolisen arvioitsijan sel-
vitys kouluverkon tulevaisuu-
desta vuoteen 2030 saakka: 
Kouluverkkoa ja päivähoitoa 
tarkasteltu viimeisen kymme-
nen vuoden aikana kaksi kertaa. 
Ensimmäisen kerran vuonna 
2009, kun kunnanvaltuusto hy-
väksyi 21.12.2009 ”Iin kunnan 
kouluverkon ja päivähoidon 
kehittämissuunnitelma vuoteen 
2015” -raportin. Toisen kerran 
kouluverkosta on päätetty, 
kun kunnanvaltuusto hyväksyi 
kouluverkkosuunnitelman 

15.6.2015 § 45. Kouluverkon 
kokonaistilanne ei ole juuri-
kaan kouluverkkotyöryhmän 
raportin jälkeen muuttunut. 
Valtuuston hyväksymän kou-
luverkkotyöryhmän raportin 
esitykset on pääosin toteutettu 
tai toteutuksessa. Ulkopuolisen 
arvioijan tekemälle kouluverk-
koselvitykselle ei ole erityisiä 
perusteita.
Kuivaniemen keskustaajaman 
kehittäminen investointi-
varauksia kohdentamalla 
talousarvion yhteydessä mm. 
torialueen hankkimiseen, va-
laistuksen uusimiseen LED-
valoin, jouluvaloihin ja istu-
tuksiin: Talousarvion ja inves-
tointisuunnitelman laadinnan 
yhteydessä otetaan huomioon 
ko. varausten kohdentaminen 
Kuivaniemen keskustaajaman 
kehittämiseen.
Illinsaaren kaava-alueen 
pyörätien toteuttaminen, 
Illinsaarentien alkuosan 
leventäminen ja Illinsaaren 
liikuntamahdollisuuksien 
huomioiminen rakennuslupia 
myönnettäessä. Perusteluna 
aloitteelle on, että Illinsaaren 
hiihtomajan seutu kunto- ja 
frisbeegolfratoineen on tär-
keä koululaisten liikunta-alue 
ja saaren läpi kulkee paljon 
käytetty aikuisten kuntoreitti: 
Illinsaarentie on tällä hetkellä 
yksityistie, ja kevyen liikenteen 
väylän tarve pitää selvittää kar-
toituksen avulla.
Iin kunnan vanhan, historial-
lisen vaakunan käyttöön ot-
taminen / Keskustelu vanhan 
vaakunan palauttamisesta. 
Perusteluna on, että vaaku-
na ei ole suosittu, käyttö on 
rajoittunutta ja on toivottu 
muutosta: Iin ja Kuivaniemen 
kuntien kuntaliitosopimuksessa 
vuonna 2006 on päätetty (kvalt 
27.3.2006 § 20), että uuden 
Iin kunnan vaakunaksi tulee 
Kuivaniemen kunnan vaakuna. 
Kunnanvaltuuston kokouksessa 
keskustelun aikana Eero Alaraa-
sakka esitti Risto Säkkisen 
kannattamana, että aloite palau-
tetaan valmisteluun ja vaakunan 
palauttamisesta järjestetään 
kuntalaiskysely. Käydyssä ni-
menhuutoäänestyksessä pohja-
esityksen (JAA) puolesta äänes-
ti 27 valtuutettua ja Alaraasakan 
esityksen (EI) puolesta äänesti 
7 valtuutettua. Yksi valtuutettu 
äänesti tyhjää. Puheenjohtaja 
totesi, että äänin 27-7 kunnan-
hallituksen päätösesitys tuli 
valtuuston päätökseksi. 
Sorosen pyörätien kiirehtimi-
nen: Sorosentie on valtion yl-

läpitämä tie. Kevyen liikenteen 
väylän rakentamisesta on vuo-
sien varrella tehty useita aloit-
teita, jotka eivät ole johtaneet 
tulokseen. Myös kunnan liiken-
neturvallisuussuunnitelmassa 
väylän tarve on todettu. Asia 
on ollut esillä kuntien ja valtion 
yhteisesti toteutettavassa han-
kekokonaisuudessa (MALPE), 
mutta se ei vielä toistaiseksi ole 
päässyt toteutettavien hankkei-
den listalle. Valtuustonkokouk-
sessa keskustelun aikana Sauli 
Keltamäki esitti, että kunnan 
tulisi toimia aktiivisemmin asi-
an edistämiseksi. Esitys raukesi 
kannattamattomana.
Sähkötolppien lisääminen 
Oijärven venesatamaan, pe-
rusteluna karavaanareiden 
viihtyvyyden parantaminen ja 
Oijärven venesataman hou-
kuttelevuuden lisääminen: 
Oijärven venesatama on tois-
taiseksi valvomaton ja vapaassa 
käytössä, joten sähköpisteiden 
lisääminen ei tässä tilanteessa ole 
tarkoituksenmukaista. Satamas-
sa on kyläyhdistyksen käytössä 
oleva sähköliittymä. Kunnanval-
tuuston kokouksen keskustelun 
aikana Jarmo Lauri esitti Reijo 
Kehuksen ja Pentti Jokelan kan-
nattamana, että asia palautetaan 
valmisteluun. Kunnanvaltuusto 
hyväksyi esityksen yksimielisesti 
ja puheenjohtaja totesi, että asia 
palautetaan valmisteluun.
Selvityksen aloittaminen ns. 
vauvarahan maksamisesta 
lapsiperheille: Kunnalla ei ole 
kantokykyä toteuttamiseen 
ottaen huomioon, että lapsi-
perheiden palveluiden ylläpi-
täminen vuosi-investointien 
tasolla (koulujen ja päiväkotien 
korjaukset ja rakentaminen) 
maksaa vähintään yhtä paljon, 
kuin esitetty kuukausiraha. Sel-
vitys ei edellytä toimenpiteitä 
vauvarahan maksamisen aloit-
tamiseksi. (Kunnanvaltuuston 
päätös 2.10.2017, § 103)
Valtuuston kokousten kierrät-
täminen ja videointi: Kunnan-
valtuuston kokouksia voidaan 
harkinnan mukaan pitää eri 
puolilla Iitä. Talousarvioon 
2018 ei sisällytetä Nättepo-
rin auditorioon kuvaamisen, 
äänityksen, tallennuksen ja 
jälkilähetyksen mahdollistavaa 
investointimäärärahaa, ja val-
misteilla olevassa viestintäoh-
jeen päivityksessä otetaan kan-
taa siihen, voidaanko joistakin 
merkittävimmistä kokouksista 
tai pykäläkäsittelyistä lähettää 
suoraa nettiyhteyttä. (Kunnan-
valtuuston päätös 27.11.2017, 
§ 120)

Myös valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla

on oikeus tehdä aloitteita
kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevista asioista

Valtuuston kyselytunti klo 15-16
Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia ja kaikille avoimia tilaisuuksia, ellei valtuusto jonkin 
erityisen asian kohdalta toisin päätä. Yleisö voi seurata valtuuston kokousta kokoussalin lehte-
riltä. Ennen kokouksen alkua järjestetään valtuuston kyselytunti klo 15-16, jolloin valtuutetuil-
la on oikeus esittää kunnanhallitukselle ja kunnan johdolle vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä 
hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kysymysten tulee liittyä esityslistalla käsiteltävänä 
oleviin asioihin, ellei niitä ole esitetty etukäteen kirjallisesti. Kysymysten johdosta ei käydä 
erikseen keskustelua, mutta kysymyksen tekijällä on oikeus tehdä tarketavia lisäkysymyksiä.

Vesimittareiden lukemakortit on lähetetty asiakkaille
Asiakkaiden tulee ilmoittaa vesimittareidensa lukema ja luentapäivä laitokselle. Ilmoituk-
sen voi parhaiten jättää verkossa osoitteessa ii.fi/vesimittarilukema
Tarvittavat tunnistetiedot (kulutuspisteen numero ja mittarinumero) löytyvät mittariluku-
kortista tai aiemmista laskuista. Ilmoituksen voi tehdä myös luentakortilla (palautus joko 
postitse tai kunnanviraston asiointipisteeseen), sähköpostilla osoitteeseen vesiliikelaitos@
ii.fi tai puhelimitse klo 12-15 välisenä aikana numeroon 050 3753 930. Puhelin ruuhkautuu 
kuitenkin usein, eikä lukemia tulisi missään nimessä jättää vastaajaan. Neuvoja mittarin 
luentaan voi kysyä laitoksen koko henkilöstöltä. Järjestelmä on uusi Kuivaniemen Vesi Oy:n 
entisille asiakkaille.

Yhteisöavustushaku avoinna 18.3.2018 asti
Iin ja Kuivaniemen aluejohtokunnat julistavat haettavaksi yhteisöavustukset paikallisak-
tiivisuuden kehittämiseen. Haku on avoinna rekisteröityneille yhdistyksille tai yhteisöille, 
joiden kotipaikka on Ii. Hakijan tulee osoittaa hakemus sille johtokunnalle, jonka alueella 
(Ii tai Kuivaniemi-Olhava) hanke toteutetaan. 
Iin tai Kuivaniemen aluejohtokunnalle osoitetut anomukset tulee lähettää osoitteeseen 
kirjaamo@ii.fi tai Iin kunta, Kirjaamo, PL 24, 91101 Ii. Kunnanhallituksen päättämät avus-
tusten jakoperusteet ja hakulomake löytyvät verkosta osoitteesta ii.fi/aluejohtokunnat

Kuntalaisille maksuton yrittäjyyskurssi 
Yrittäjyyskurssilla saat tietoa eri yritysmuodoista, yrityksen perustamisesta, taloudesta, 
tärkeimmästä lainsäädännöstä, verotuksesta, markkinoinnista ja hinnoittelusta. Lisäksi 
osallistujat saavat tietoa erilaisista yrityspalveluista ja yritystuista. Kurssi antaa valmiudet 
käynnistää yritystoiminta, mutta ei velvoita yrityksen perustamiseen. 
Yrittäjyyskurssi järjestetään keskiviikkoisin 14.3.2018 - 18.4.2018, klo 16.30-20 Nätteporis-
sa. Ilmoittaudu ennakkoon viim. 13.3.2018 verkossa ii.fi/kansalaisopisto/kurssit 
tai toimistolle p. 050 3950 387. 
Kurssin aikana osallistuja hioo omaa liiketoimintasuunnitelmaa (tai harjoitustehtävää) oh-
jatusti verkko-opintona. Kurssille voivat osallistua kaikki iiläiset (suositeltava yli 16-vuoden 
ikä). Mukaan pyydetään ottamaan ensisijaisesti oma kannettava tietokone tai tabletti. Kurs-
sin aikana on myös mahdollisuus lainata kannettavaa tietokonetta. Kurssilaiset saavat oman 
muistitikun, jolle tallentaa materiaalit ja harjoitustyöt. Kouluttajana toimivat Anne Jalosalmi 
sekä Teemu Simola PSK-Service Oy:stä. Kurssin loputtua saa osallistumistodistuksen. 

Onko hiihtolatu lanattu tai luistinkenttä jäädytetty?
Kunnan ylläpitämien latujen ja luistelukenttien talvikunnossapitotiedot löytyvät verkosta 
osoitteesta ii.fi/talvikunto 
Palvelusta on tulossa reaaliaikainen, kunhan liikuntapaikanhoitajat saavat käyttöönsä 
lätkätunnistimet, jolla ylläpitotyöt kuitataan tehdyksi.

Uusi jäteasema valmistuu kesällä
Nykyinen jäteasema Alarannantiellä poistuu käytöstä, kun uusi Yrittäjätie 2:een rakenteilla 
oleva jäteasema valmistuu tulevan kesän aikana. Uusi hallimainen jäteasema on siistimpi, 
turvallisempi käyttää sekä pitää jätteet suojassa säältä. Iin jäteasemaa ylläpitää Kiertokaari 
Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy), joka huolehtii toimialueensa kuntien jätteenkäsittelystä, 
neuvonnasta sekä edistää jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. 
Uudella jäteasemalla tulee olemaan entiset aukioloajat palvellen aina arkitorstaisin klo 
15 – 19. Kiertokaari Oy tiedottaa, kun uusi jäteasema otetaan käyttöön. Lisätietoja saa 
jätehuoltoneuvoja Mari Juntuselta, p. 044 703 3977.

Pohditko aurinkovoimalan, ilmalämpöpumpun,
sähköpyörän tai kompostorin hankintaa?
Yhteishankinnalla eli kimppadiilillä tuotteen tai palvelun hinta on usein yksittäistilausta 
edullisempi. Micropolis Oy järjestää huhtikuussa vk 12 (tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin) kaikille avoimen yleisötilaisuuden aurinkovoimaloiden (paneelit tai keräi-
met) hankinnasta kiinnostuneille. 
Tilaisuudessa kerrotaan aurinkoenergian hyödyntämisestä ja toteutetusta yhteiskilpailu-
tuksesta. Yhteishankintaan valittu urakoitsija esittelee tilaisuudessa tarjoamansa aurinko-
järjestelmät ja asennuspalvelut. Tilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus esittää suoria 
kysymyksiä urakoitsijalle ja ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua yhteishankintaan. 
Kompostorin, sähköpyörän ja ilmalämpöpumpun osalta yhteishankintaa valmistellaan 
yhdessä muiden hiilineutraalit kunnat verkoston (HINKU) kanssa. Hankinnasta järjestetään 
erikseen yleisötilaisuudet huhtikuussa (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

UUTISIA LYHYESTI
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Jos kunta haluaa sitoutua voi-
makkaasti vähentämään työmat-
kailun CO2-päästöjä ja paran-
tamaan joukkoliikenteen pal-
velutasoa, täytyy asioita tehdä 
uudella tavalla. 

Kokeilu on sellainen projek-
ti, jonka arvellaan epäon-
nistuvan, mutta opettavan 
sekä kokeilijoita että sen 
järjestäjää. Marraskuussa 
Iissä toteutettiin kolmen 

viikon työmatkaliikennekokeilu, jossa 
kaikille Oulussa työssäkäyville halukkaille 
tarjottiin mahdollisuus matkustaa OTP-
Travelin 20 paikkaisella linja-autolla Ii-
Oulu-Ii väliä suoraan moottoritietä pitkin 
ilman välipysähdyksiä. Kokeiluun läh-
dettiin, koska arviolta 1 300 iiläistä käy 
töissä Oulussa ja vastavuoroisesti Iissä käy 
yli 600 oululaista töissä. Linja-auto vei 
ihmiset “melkein kotiovelta, melkein työ-
paikan ovelle”, yhdensuuntaisen matka-
ajan ollessa puolen tunnin kieppeillä.

Mitä kokeilu opetti?
Tärkein oppi on, että suoralinjaksi 
nimetty palvelu tarjosi työmatkalai-
sille “yli tunnin omaa aikaa päivässä”. 
Hektisessä arjen rytmissä, tämä on 
merkittävä etu. Suuri osa kokeilijois-
ta arvosti myös vajaan 10 minuutin 
”happihyppyä” linjan molemmissa 
päissä, jolloin sai aistia luontoa, säätä 
ja aamun tunnelmaa. Parhaimmillaan 
se nousi jopa merkittäväksi hyvin-
vointikokemukseksi. Yllätys oli myös se, 
että suurin osa kokeiluun osallistujista oli 
omalla autolla töissä käyviä, ei perinteisen 
joukkoliikenteen asiakkaita.

Suoralinja koettiin myös yllättävän nopeak-
si, myös omalla autolla normaalisti töihin 
menevien mielestä. Ja kun palvelun kyydis-
sä pystyi rentoutumaan, töistä palautumi-
nen alkoi jo matkalla. Suoralinjan kyydissä 
aika meni nopeampaa ja usein päätepysäk-
ki yllätti, “joko ollaan perillä?”. Kokeilijat 
arvostivat myös sitä, että marraskuun 
pimeinä viikkoina ei tarvinnut ajaa liuk-
kaalla kelillä, pimeässä ja ruuhkassa omal-
la autolla, vaan kokenut ja turvallinen 
ammattikuski hoiti ajamisen.

Kyllä, kaikki eivät varmasti omaa autoaan 
joukkoliikenteeseen vaihda, vaikka miten 
helpoksi sen järjestäisimme. Merkittäväs-
ti isompi osa iiläisistä työmatkalaisista 
sitä kuitenkin voisi käyttää, sen kokei-
lumme osoittaa, jos matka-aika sekä 
aikataulu olisi myös työmatkaliikentee-
seen sopiva.

Mitä uusia ratkaisuja 
voitaisiin tehdä ihmisten,
kunnan ja yritysten kanssa
yhdessä?
Kouvolan uusi kaupunkistrategia ta-
voittelee ilmaista joukkoliikennettä 
vuoteen 2030 mennessä ja Mikkelissä 

koululaiset pääsevät matkustamaan 
bussilla maksutta kahden vuoden 
kokeilun ajan. 
Itse en usko, että täysin ilmainen 
joukkoliikenne ratkaisee ongelmia, 
siinä on ehkä pikemminkin sellainen 
vaara, että se keskittää kaiken huomi-
on palvelun hintaan ja lakaisee siihen 
liittyvät ongelmat maton alle.

Useat esimerkit Euroopasta osoittavat, 
että kun joukkoliikenne on suunniteltu 
kokonaan uusiksi, hyödyntäen esimer-
kiksi metroliikenteestä tuttua kaavaa, 
asiakkaita tulee paljon lisää. Tällöin 
vähennetään linjojen lukumäärää eli 
rakennetaan runkolinjat, vähennetään 
pysäkkien määrää, suoristetaan reitit 
ja eriytetään erilaiset tarpeet toisistaan. 
Esimerkiksi Ruotsin Karlstadissa, 17 
perinteistä bussilinjaa muutettiin kah-
deksaksi runkolinjaksi ja kolmeksi kau-
punkikeskustan sisäiseksi linjaksi, ja niitä 
tukemaan rakennettiin kuusi koulu- ja 
työmatkalinjaa ja neljä Hockey-linjaa 
jääkiekko-otteluiden aikaan. Vaikka 
linjoja vähennettiin, matkustajamäärät 

kasvoivat 65 prosenttia kymmenessä 
vuodessa.

Yksi idea voisi olla se, että markki-
naehtoisen vaihtoehdon tarve sel-
vittäisiin toteuttamalla kolmen kuu-
kauden kokeilu, johon etsintäkuulu-
tettaisiin liikennöitsijä, joka kantaisi 
parannellun työmatkaliikenteen 
kokeilun taloudellisesta riskistä mer-
kittävän osan. Suoralinja voisi toimia 
arkisin sekä Iistä Ouluun ja Oulusta 
Iihin klo 6:00, 7:00, 7:45, 8:30 - 
15:00, 16:00, 16:45, 17:30. Tämä 
onnistuisi kahdella linja-autolla 
siten, että ne ajavat vastakkain reitin 
kaksi kertaa. Jos autot olisivat isoja 
ja matkustajia riittäisi molempiin 
suuntiin, suoralinjasta voisi myös tulla 
hinnaltaan kilpailukykyinen vaihto-
ehto. Myös työnantajien mukana olo 
rahoituksessa, esimerkiksi 40€ / kk / 
työntekijä mallilla olisi hyvä selvittää.

Mikä on sinun ideasi, eli mitä pitäisi 
kokeilla, epäonnistua, ja oppia lisää?

Kokeilu oli osa Innovatiiviset vähähii-
liset palvelut (Innohiili) hanketta, jota 
rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, 
Iin kunta, Iin Micropolis Oy ja Pohjois-
Suomen muotoilijat ry. 

Teksti: Johannes Helama
toiminnanjohtaja

Pohjois-Suomen muotoilijat ry 
Kuva: Palvelumuotoilu Palo Oy

SUORALINJA
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6. Täydennä lauseet

7. Fiilisselfie!
Voit halutessasi lähettää meille kuvia tunnelmistasi bussissa! Millainen tunnelma sinulla ja muilla matkustajilla on? Miltä tuntuu matkustaa työkokeilukyydillä? Mikäli kuvaat muita matkustajia tai henkilöitä, muistathan pyytää kuvausluvan.

Lähetä kuvat numeroon: 0400 986 365

Tänä aamuna busissa

Matkustus tuntuu

Iltapäivällä bussissa

Haluaisin, että bussissa

Toivoisin, että 

Kotoa lähteminen oli

Määränpäähän pääsy oli

Vaikuttaisi siltä, että

ABC
ABC

Reissu-
vihko

Suoralinjan käyttäjät täyttivät 
kokeilun ajalta reissuvihkot, jotka 
analysoitiin joukkoliikenteen on-
gelmakohtien ja kehittämistarpei-
den löytämiseksi.

Poronhoito on poh-
joisen pienten kylien 
tärkeä elinvoimai-
suuden ylläpitäjä ja 
merkittävä matkailun 
vetovoimatuote. Suo-
men maapinta-alasta 
36 prosenttia kuuluu 
poronhoitoalueeseen, 
joka on jaettu 54:ään 
paliskuntaan eli poron-
hoitoyksikköön. 

Y ksi näistä on Oi-
järven paliskunta, 
jonka poroisän-
tänä toimii oijär-
veläinen Martti 

Hirvasniemi. Hän johtaa 
neljänkymmenen poronomis-
tajan toimintaa alueella, joka 
rajoittuu pohjoisessa Isosydän-
maan, koillisessa Kuukkaan, 
idässä Ikosen, eteläkaakossa 
Kiiminki-Kollajan paliskuntiin 
ja lounaassa poronhoitoalueen 
etelärajaan. 

Hirvasniemellä on ollut 
poroja vuodesta 1972 lähtien. 
Parhaimmillaan niitä on ollut 
100 ja nykyisellään määrä on 
vakiintunut viiteenkymme-
neen. Poronhoito on usein 
sivutoimi päätoimisen maa- ja 
metsähoitotyön lisänä, ja am-
mattitaito pohjautuu usein 
sukupolvelta toiselle siirty-
vään perinnetietoon.

Oijärven paliskunnan suu-

rin sallittu eloporokiintiö eli 
talven yli elämään jätettävä 
poromäärä on 1 300. Maa- ja 
metsätalousministeriö vahvis-
taa kiintiön vuosikymmenit-
täin perustuen alueen talvilai-
dunten kantokykyyn. Seuraava 
uusi kiintiömäärä säädetään 
vuosikymmenelle 2020–2030.

Kesä ja syksy ovat
kasvun aikaa
Viherravinnon ja sienisadon 
turvin poro lihoo ja kerää 
rasvavarastoaan talven varalle. 
Vaikka poro on hyvin sopeu-
tunut arktisiin olosuhteisiin 

ja pystyy haistamaan jäkälän 
lähes metrin paksuisen hangen 
läpi, varmistavat paliskunnat 
kevään vasatuoton lisä- ja tar-
haruokinnalla.

Kesällä porot laiduntavat 
heinä- ja ruohokankailla, 
hakkuualueilla sekä rehevillä 

soilla, joissa sääskeet eli ”räkkä” 
kokoaa porot yhteen. Syksyllä 
puolestaan rykimä eli kiima-
aika houkuttelee porot pieniin 
porolaumoihin, joita urosporo 
(hirvas) vartioi. Porot ovat hy-
vin paikkauskollisia ja liikkuvat 
mielellään tutuilla seuduilla.

Poroilla on maanomistus-
suhteista riippumaton oikeus 
oleskella ja ottaa ravintonsa 
luonnosta, mutta ne ei saa 
aiheuttaa taloudellista vahin-
koa maa- ja metsätaloudelle. 

Hirvasniemen mukaan Oijär-
vellä yhteistyö ja luottamus 
maanviljelijöiden kanssa on 
hyvä. Jos mahdollisia peltova-
hinkoja syntyy, on paliskunta 
velvollinen korvaamaan 
maanomistamille vahingot 
sekä huolehtimaan vahinkojen 
ennaltaehkäisemisestä. Jos 
maanviljelijä ja paliskunta eivät 
pääse korvauksista yhteisym-
märrykseen, voidaan asia viedä 
arvioimislautakunnan ratkais-
tavaksi.

Kuivaniemen Tilaliha 
Hyryojalla on poro-
miesten omistama 
pienteurastamo. Vuon-
na 1998 perustetun 
osuuskunnan toimin-
taan kuuluu teurastus 
sekä lihatuotteiden 
jalostaminen ja myynti.

Perustamisesta lähtien 
osakkaana ollut Jussi 
Laitinen kertoo, 
että osuuskunnalla 

työskentelee yksi vakituinen 
henkilö, sillä suurin osa työstä 
porotilalliset tekevät oman 
tilanpidon ohessa.

Poronlihasta
parempaa hintaa
jalostamalla
Poronliha sisältää runsaasti 
rautaa, proteiinia, seleeniä ja 
vitamiineja. Liha on vähäras-
vaista, mutta siinä on runsaas-
ti terveellisiä rasvahappoja. 

Lihan jalostaminen tuot-

teiksi aloitetaan Tilalihalla 
vuosittain lokakuussa teuras-
tamalla porovasat. Lihasta 
jalostetaan erilaisia tuotteita, 
joista yleisimmät ovat fileet, 
leikkeleet, paistit, säilyk-
keet, rouheet, makkarat ja 
suosituimpana käristykset. 
Kylmäsavutuotteiden osalta 
jalostaminen kestää jopa 5 - 6 
viikkoa. Tuotteet pyritään 

saamaan valmiiksi aina joulu-
sesonkia varten.

Pääsääntöisesti Kuivanie-
men Tilaliha myy suoraan 
kuluttajille ympäri Suomea. 
Teurastamon yhteydessä on 
avoinna ennakkoon sovittuina 
aikoina pieni myymälä. Myyn-
tiä on hieman myös Oijärven 
kyläkaupassa. Laitisen mukaan 
osuuskunta vastaa kokonaan 

kuljetuksista aina myyntiin 
asti. Välikäsien poisjäämisestä 
kertyvä säästö kanavoituu 
suoraan porotilallisille. 

Poroista saadaan lisäksi 
materiaaleja nahka-, luu- ja 
sarvituotteisiin. Suolatut 
nahkat myydään Kemin nah-
katarvikkeelle, joka valmistaa 
mm. vaatteita, nahkaverhoi-
luja ja koristetaljoja. Luut 
voidaan kuivattaa esimerkiksi 
koiranruuaksi. Tilalihalla teu-
rastetaan ajanpuitteissa myös 
pienempiä määriä Pohjois-
Suomen muiden tilallisten 
tuotantoeläimiä kuten karit-
saa ja villisikoja sekä riistaeläi-

mistä hirviä ja karhuja. 

Luonnollisena uhkana 
sudet, ahmat, ilvekset, 
karhut sekä korppi
eläimet
Vuosittain petojen tappamia 
poroja löydetään Oijärvellä kes-
kimäärin 1-5. Poikkeuksena on 
ollut vuosi 2012, jolloin Kui-
vaniemen Luova-Aavan kylällä 
jopa 80 poron tokka löydettiin 
hukkuneena pehmeäpohjaisista 
ojista. Suomen riistakeskus 
totesi tokan joutuneen susien 
ajattamaksi ja raadelluksi. 

Menetys oli suuri takaisku 
Oijärven paliskunnalle ja 
aiheutti useiden kymmenien 
tuhansien eurojen taloudelliset 
tappiot. Suurin osa menetetyis-
tä oli vasoja, joten sinä vuonna 
ei ollut lihan myyntiä eivätkä 
saadut vasahävikkikorvaukset 
olleet riittäviä. Paliskunnalle 
myönnettiin sudenkaatolupa 
mutta petoja ei onnistuttu 
paikantamaan alueelta. 

PALISKUNNAT HUOLEHTIVAT
POROJEN HYVINVOINNISTA

Lihanmyynti on porontilallisen tärkein tulonlähde

Kuivaniemen Tilalihan myy-
mälässä Martti Hirvasniemi 
(vasemmalla) ja Jussi Laiti-
nen kertovat, että asiakkaat 
haluavat ostaa suoraan 
tutulta lähituottajalta, koska 
silloin lihan alkuperä ja kor-
kea laatu on tunnettu.

Lappi kuuluu poronhoitoalueeseen kokonaan, lukuun ottamat-
ta Kemiä ja Torniota. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa po-
ronhoitoalueeseen kuuluvat pohjoiset ja itäiset kunnat linjalla 
Kuivaniemi – Hyrynsalmi – Suomussalmi. 

Osalla Hirvasniemen poroista on gps-seurantapanta, joka 
näyttää puhelimen karttapalvelussa poron tarkan sijainnin ja 
kerää sen reittitietoja talteen. 

"Porot ovat hyvin
paikka uskollisia

ja liikkuvat
mielellään

tutuilla seuduilla."
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Vuosittain vietettävä val-
takunnallinen Sanomaleh-
tiviikko (29.1 – 2.2.2018) 
on yksi suurimmista me-
diakasvatustapahtumista. 
Kouluissa ja päiväkodeis-
sa tutustutaan tehtävien 
ja leikkien avulla ajan-
kohtaisiin uutisaiheisiin ja 
-kuviin. 

Haminan päiväkodin 
esiopetusryhmä 
(6 – 7 v.) sekä vuo-
rohoitoryhmä (1- 5 

v.) viettivät Sanomalehtiviikkoa 
monipuolisen ohjelman mer-
keissä. Lastentarhanopettaja 
Sanni Harjun mukaan lapset 
pääsivät mm. leikkimään sano-
malehtijumppaa, pompottele-
maan ilmapalloa sanomalehdis-
tä tehdyillä pehmomailoilla sekä 
askartelemaan ja pelailemaan 
ryhmissä sanomalehtikuvan 
sananselityspeliä.

100 vuotta

Nuorille on tarjolla 
yhteensä 125 kesä-
työpaikkaa kunnan ja 
Oulunkaaren kunta-
yhtymän yksiköissä.

Kunnan kesä-
työllistäminen 
koskee vuosina 
1999-2002 syn-
tyneitä iiläisiä 

koululaisia, opiskelijoita tai 
opiskelunsa aloittavia nuoria. 
Kesätyöllistäminen ei kuiten-
kaan koske ylioppilaita eikä 
ammattiin valmistuneita tai 
työttömyysturvaan oikeutettuja 
nuoria. Kesätyön yhtäjaksoinen 
pituus on kaksi viikkoa, työaika 
60 tuntia ja palkka 340 euroa. 

Lisäksi kunta tukee sadan 
nuoren työllistymistä mak-
samalla KesäRekry-setelillä 
työnantajalle tukea palkkakus-
tannuksiin 175 euroa / nuori.  

Nuori voi työllistyä KesäRek-
ry-setelillä vähintään kahdeksi 
viikoksi yrityksiin, maatalous-
yrityksiin tai rekisteröityihin 
yhdistyksiin. Yrittäjä tai yh-
distys vastaa palkanmaksusta 

ja välillisistä kustannuksista 
(mm. vakuutuksista) sekä työn 
ohjauksesta ja valvonnasta. 

Nuori voi hakea vaihtoeh-
toisesti joko kunnan kesätyö-
paikkaa tai kesäsetelillä tuettua 

yrityspaikka, ei molempia.

Kokeile siipiäsi
yrittäjänä! 
Iiläisillä nuorilla on mahdol-
lisuus työllistää itsensä myös 

kesäyrittäjänä. Kesäyrittäjä-
tukea voi hakea vuosina 1999 
– 2002 syntyneet iiläiset 
nuoret, jotka eivät ole saaneet 
kunnan kesätyöpaikkaa tai 
KesäRekry -seteliä.

Kesäyrittäjätuki on yh-
teensä 250 euroa / nuori ja se 
maksetaan kahdessa saman 
suuruisessa erässä. Ensimmäi-
nen osa maksetaan nuoren 
toimittaessa ohjaajien kanssa 
laaditun liiketoimintasuun-
nitelman ja jälkimmäinen 
osa nuoren raportoitua kesän 
toimintaa.

Nuorten apuna yrittäjyy-
den alkutaipaleilla on neljä 
ohjaajaa, joilta on mahdolli-
suus saada tukea ja ohjausta. 
Aluksi järjestämme nuorille 
yrittäjyyskoulutuksen, joka 
jälkeen liikeideaa työstetään 
yhdessä ohjaajien kanssa. 
Tärkeintä kesäyrittäjyydessä 
on se, että nuoret voivat tur-
vallisesti ja ohjatusti kokeilla 
omaa liikeideaansa käytän-
nössä. 

Kesäyrittäjä -kampanja 
tekee myös yhteistyötä 4H 
-yhdistyksen kanssa, jossa 
nuorimmat yrittäjät ovat 13 
-vuotiaita. Nuori ikä ei ole 
este yrittäjyydelle. Jos innos-
tusta on, Kesäyrittäjä -kam-
panjan kautta toteuttaminen 
on mahdollista ja turvallista.

Yhtiön syntymäpäivänä voidaan pitää 21. 
heinäkuuta 1918, jolloin joukko paikallisia 
liike-elämän edustajia, kauppiaita, sahan-
omistaja, isännöitsijä, kansakoulun opettaja 
sekä maanviljelijä kokoontuivat pankinjohta-
jan kanssa neuvonpitoon sähkövalaistuksen 
saamiseksi paikkakunnalle. Ehdotus sai yk-
simielisen kannatuksen ja sähkövalaistuslai-
toksen rakentamista varten perustettiin Iin 
Sähkö-Osakeyhtiö.

Ensimmäiset sähköjohtojen rakennustyöt aloi-
tettiin tammikuussa 1919 Koiviston sahalta 
Haminaan ja Pohjois-Iihin sekä Asemaky-
lälle. Keskijännite sähköjohdot rakennettiin 

5mm:n rautalangalla ja pienjännitejohdot sekä rauta 
että kuparijohdoilla. Laitoksen tarvitsema konevoima 
saatiin sahan höyrykoneesta sovittua valaistusvuoro-
kausikorvausta vastaan. Syys-lokakuun vaihteessa säh-
kövirtaa päästiin toimittamaan ensimmäisen kerran. 
(Lähde: Iin Sähkö Osakeyhtiö 1958, 5-11).

Nykyisellään kunnan 100 prosenttisesti omistama 
Iin Energia Oy siirtää sähköä jakelualueellaan, joka 
kattaa Iin kirkonkylän lisäksi Olhavan kylän ja Olhava-
jokivarren Kaihuaan saakka. Jakeluverkon yhteispituus 
on noin 600 km ja muuntajia on noin 250 kpl. Säh-
köntuotannon omavaraisuus on noin 60 prosenttia, 
joka tuotetaan vesi- ja tuulivoimalla. 

Juhlavuotensa kunniaksi Iin Energia julkaisee loppu-
vuodesta yhtiön historiasta kertovan teoksen.

Sanomalehdissä riittää tutkimista

Lapset valokuvasivat tableteil-
la toimittajien vierailua. Valo-
kuvat liitettiin mukaan päivä-
kodin omaan sanomalehteen, 
jonka vanhemmat saivat kotiin 
luettavaksi.

Päiväkodilla vierailivat myös paikallislehden Rantapohjan toi-
mittajat Tuija JärveläUusitalo ja Teea Tunturi, jotka kertoivat 
työarjestaan lehtijuttujen ja uutiskuvien avulla. Lapset esittivät 
toimittajille kysymyksiä, mm. jakavatko toimittajat itse myös 
lehdet postilaatikoihin.

Nuorten kesätyöpaikat
haussa 1.2.-3.4.2018

Kesäyrittäjä -kampanjan kautta on perustettu jo yli sata yritystä. Nuoret ovat pyörittäneet mm. koirakoulua, liikkuvaa pyörä-
korjaamoa, talonmaalausta, kesäkahvilaa, kotileipomoa, pianokoulua, lasten liikuntakerhoa, IT-palveluyritystä ja lukuisia muita. 

Kesätyöpaikka
hakemus täytetään
ensisijaisesti
kuntarekry.fi
palvelun kautta
(löydät hakusanalla ”Iin 
kunnan kesätyöt 2018”) 
luomalla henkilökohtaiset 
tunnukset järjestelmään. 
• Paperisia hakemus-
lomakkeita saa myös 
kunnanviraston yhteis-
palvelupisteestä, Iin ja 
Kuivaniemen kirjastoista 
sekä Valtarin koulun, Iin 
lukion ja Kuivaniemen 
koulun opinto-ohjaajilta. 
Hakemus toimitetaan 
kunnanviraston yhteispal-
velupisteeseen viimeis-
tään 3.4.2018 klo 15 (tai 
postittamalla Iin kunta / 
Työllistämisen palvelukes-
kus, PL 24 91101 Ii)
• Kaikille kesätyöhön 
valituille ilmoitetaan valin-
nasta kirjeitse 15.5.2018 
mennessä.
• Kesätyökauden päät-
teeksi nuorten toivotaan 
antavan palautetta työn-
antajistaan ja osallistuvan 
samalla Iin Paras kesätyö-
paikka 2018–kampanjan 
arvontaan. 

Jos kesä yrittäjyys
innostus heräsi, 
ota rohkeasti
yhteyttä
Hanna Lahti,
p. 040 130 6143, hanna.
lahti@micropolis.fi tai täytä 
hakemus kesayrittaja.com
Iissä Kesäyrittäjä -kam-
panjaa pyörittää Micropo-
lis Oy Euroopan maaseu-
turahaston tukemana.

Vuosittaiset IiRekry 
työnhaku- ja koulu-
tusmessut järjestettiin 
perjantaina 26.1.2018 
ensimmäistä kertaa 
Autokeitaan ja Kärkkäi-
sen tiloissa.

Messut tarjosivat 
noin 250 ylä-
koulun ja lukion 

opiskelijalle mahdollisuuden 
etsiä kesätyöpaikkaa sekä tu-
tustua erilaisiin uravaihtoeh-
toihin. Kaikilla messukävi-

jöillä oli mahdollisuus lisäksi 
osallistua CV työpajaan, työ-
haastattelun preppaukseen 
sekä saada työhakemukseen 

liitettäväksi maksutta am-
mattilaisen ottama valokuva. 
Messuilla esiintyi oululainen 
rap artisti Sana.

Ammattikirjastossa nuoret pääsivät keskustelemaan 
suoraan alan edustajan kanssa työnteon arjesta ja työl-
listymismahdollisuuksista. Työurastaan oli kertomassa 
mm. ajoneuvoasentaja, taiteilija, energiainsinööri, juristi, 
hortonomi, ensihoitaja, sosionomi, joogaohjaaja ja fysiote-
rapeutti. Ammatit oli valittu yläkoulun ja lukion oppilaiden 
esittämien toiveiden pohjalta.

IiRekry messut jälleen tammikuussa 2019
Avoimet työpaikat ja 

työllistämispalvelut 

verkossa ii.fi/rekry
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Kuva ja teksti: Sanna Juutinen

Oulunkaaren ja Koil-
lismaan alueella aloitti 
reilu vuosi sitten toi-
mintansa Oulunkaaren 
ja Koillismaan kasvu-ja 
vientikokeiluverkosto 
eli OK#Kasvuverkosto 
–hanke. Alueella toimii 
kolme mikroyritysten 
ydinryhmää, joissa on 
mukana yhteensä jo yli 
50 yritystä.

Iiläiset yritykset kuu-
luvat IiSiPu – eli Ii, 
Simo, Pudasjärvi- ryh-
mään, jossa on muka-
na noin 20 yritystä.  

Koillismaan (Taivalkoski ja 
Kuusamo) ja Oulujokivarren 
(Muhos, Utajärvi ja Vaala) 
ydinryhmissä toimii noin 30 
yritystä. 

Projektipäällikkö Arja 
Packalén kertoo, että hank-
keen toimintatapa perustuu 
yrityslähtöisyyteen. Yritykset 
kokoontuvat kerran kuussa 
ydinryhmään kuuluvan isän-
täyrityksen luona tai muussa 
tilassa. Kahden tunnin pitui-
sissa tilaisuuksissa tutustutaan 
yrityksen toimintaan sekä 
käsitellään isäntäyrityksen 
yhdessä hankehenkilöstön 
kanssa valmistelemaa teemaa.

Teemat yritysten
omien valintojen
mukaan
Tähän asti ydinryhmätapaa-
misten teemoja ovat olleet 
esimerkiksi nettikaupan pe-
rustaminen, digitaalisiin rat-
kaisuihin perustuva toimin-
nan kehittäminen ja markki-
nointi, kv- kaupan ja viennin 
käynnistäminen ja taloushal-
linnon kehittäminen. Teemaa 
käsitellään tapaamisissa sekä 
muiden yritysten kokemusten 
kautta, että hankehenkilöstön 
ja ulkopuolisten asiantunti-
joiden johdolla. Sen lisäksi, 
että jokainen yrittäjä toimii 
verkostossa asiantuntijana, 
myös hankehenkilöstöllä on 
mittavat verkostot eri asian-
tuntijapalveluihin. ”Hank-
keessa mukana oleva yritys 
voi osallistua halutessaan sekä 

oman että muiden alueiden 
ydinryhmien tapaamisiin 
myös etäyhteydellä, jolloin 
aikaa ei kulu paikasta toiseen 
siirtymiseen”, Packalén ker-
too.

Tammikuun lopussa ydin-
ryhmätapaaminen pidettiin 
Findoor Oy:ssä Iissä. Findoor 
on yksi harvoja Oulunkaa-
ren alueen kasvaneita vien-
tiyrityksiä. Isäntäyrityksen 
edustajat kertoivat yrityksen 
historiasta ja siitä, mitkä 
tekijät ovat olleet tekijöinä 
onnistuneeseen kasvuun ja 
kansainvälistymiseen.

Tapaamisista
konkreettista hyötyä
Edes samalla paikkakunnalla 
toimivat yrittäjät eivät vält-
tämättä tunne toistensa pal-
veluita ja tuotteita. Ryhmien 
tapaamisissa onkin syntynyt 
uusia kumppanuuksia ja lii-
kesuhteita yritysten kesken. 
Monipuolista majoitusta ne-
lostien kupeessa tarjoavan Iin 
Siltojen yrittäjä Melissa Jones 

kertoo saaneensa tapaamisten 
kautta paljon hyödyllistä tie-
toa ja uusia yhteistyökumppa-
neita sekä pitää toisilta yrityk-
siltä oppimisen arvokkaana. 
”On ollut hyödyllistä tavata 
toisia yrittäjiä ja keskustella 
esimerkiksi siitä, mitä tukia 
valtiolta ja kunnalta voi hakea 
yritystoiminnan kehittämi-
seen”, Jones täsmentää. 

Hän on saanut hankkeen 
kautta myös suosituksia ih-
misistä, joihin kannattaa olla 
yhteydessä vaikkapa palkka-
tukiasioissa ja työntekijän 
rekrytoinnissa. Oulunkaaren 
TyöTakomo-hanke onkin ol-
lut yrityksen apuna kesätyön-
tekijöiden rekrytoinnissa.

Tapahtumista potkua 
yhteistyöhön
OK#Kasvuverkosto -hanke 
järjestää yhteistyössä Oulun 
yliopiston kanssa Mikroyrit-
täjyyden pohjoisen työpa-
ja- tapahtuman Oulussa 
huhtikuun 19. päivänä. Ta-
pahtuma alkaa Matchmaking 

–tilaisuudella hotelli Lasa-
retin Aurora-salissa. Osallis-
tujilla on mahdollisuus osal-
listua samana päivänä hotelli 
Scandicissa illallisseminaariin, 
jossa puhujana on Kim Väi-
sänen, joka on yksi Leijonan 
luola -ohjelman enkelisijoit-
tajista. Ohjelma jatkuu Scan-
dicissa seuraavana päivänä 
muuttuvan mikroyrittäjyyden 
teemalla.

Osallistuminen Match-
making- tapahtumaan on 
OK#Kasvuverkosto -hank-
keen ydinryhmiin kuuluville 
yrityksille maksutonta ja 
hankkeen kautta voidaan 
tarvittaessa myös järjestää 
yhteiskuljetus veloituksetta 
tapahtumapaikalle Ouluun.

OK#Kasvuverkosto- hanke 
ja Kantama-hanke järjestivät 
myös syyskuussa 2017 mik-
royritysten Matchmaking- 
tapahtuman. Tilaisuuteen 
osallistui lähes sata yrittäjää 
ja yhteistyökumppania. Toi-
mintamuotona silloin olivat 
20 minuutin mittaiset keskus-

telut ennakkoon valittujen 
kumppaneiden kanssa.

Ydinryhmään voi liittyä 
edelleen mukaan
Toiminta jatkuu hankkeen 
kautta vuoden 2019 puoliväliin 
saakka ja sen jälkeen on tarkoi-
tus jatkaa toimintaa jonkun 
muun organisaation toteut-
tamana. ”Tämä on edullinen, 
ketterä ja vaivaton tapa tutus-
tua muihin yrittäjiin, luoda 
verkostoja ja löytää liikekump-
paneita yritysten sijainnista 
riippumatta”, toteaa Packalén.

Ryhmien toimintaan voi osal-
listua oman aikataulunsa puit-
teissa, mikään ei ole pakollista. 
Tapaamiset järjestetään pää-
sääntöisesti iltaisin klo 18 -20. 
Eniten toiminnasta hyötyvät ne 
yrittäjät, jotka ovat aktiivisimpia 
ja osallistuvat tapaamisiin. 

Lisätietoja hankkeesta ja 
verkostoon kuuluvista yrityk-
sistä saa hankkeen verkko-
sivuilta www.microentre.fi/
yritysryhmat/pohjois-pohjan-
maa/ii-simo-pudasjarvi

Teksti: Sanna Juutinen
Kuva: Jari Piirala

Kotihoidon tarkoituk-
sena on tukea asiak-
kaan toimintakykyä ja 
elämänhallintaa siten, 
että hän voi asua tur-
vallisesti kotona. 

Eri puolilla Iitä 
asuu kotihoidon 
asiakkaita, jotka 
saavat erilaisia 
palveluita tar-

peidensa mukaisesti. Koti-
hoidon asiakkaina voi olla 
ikäihmisiä, vammaisia, toi-
pilaita, pitkäaikaissairaita ja 
vaikkapa erityistä tukea tar-
vitsevia lapsiperheitä. Koska 
palveluiden tarpeita on hyvin 
erilaisia, vaaditaan kotihoi-
don sisällä myös monenlaista 
osaamista. Kotihoidossa 
työskentelee sosionomeja, 
kodinhoitajia, lähihoitajia, 
sairaanhoitajia ja fysiotera-
peutti.

Palveluiden
myöntäminen
perustuu palvelu
tarpeen arviointiin
 Arvioinnissa huomioidaan 
elämäntilanne ja asumisen 
olosuhteet sekä toiminta-
kyvyn eri osa-alueet kuten 
liikkuminen, osallistuminen, 
muistiin ja arjen hallintaan 
liittyvät tekijät. Iissä palve-
lutarpeen arviointeja tekevät 
palveluohjaaja, kotihoidon 
palveluesimies, fysiotera-
peutti ja sairaanhoitaja, yh-
teistyössä asiakkaan ja hänen 
omaistensa kanssa. 

Kotihoidon tehtäviä 
tehdään kolmivuorotyönä, 
mikä luonnollisesti vaikuttaa 
siihen, että sama työntekijä 
ei voi aina käydä saman asi-
akkaan luona. ”Tavoitteena 

on, että asiakasta hoitavat 
sellaiset työntekijät, jotka 
tuntevat hänet. Olemmekin 
kehittäneet omahoitajajär-
jestelmää tämän mahdollis-
tamiseksi ”, kertoo Iin koti-
hoidon palveluesimies Sari 
Vitikka.

Viimeisen vuoden
aikana on tehty
paljon muutoksia
palveluiden
parantamiseksi
Kotihoidon palveluihin sisäl-
tyvät erilaiset kotiin annetta-
vat palvelut sekä kuntouttava 
päivätoiminta. Kotihoidon 
fyysiset tilat ovat siirtyneet 
uusiin tiloihin terveysase-
man yhteyteen Suvantolan 
alueella. Tiimien toiminnan 
muutoksilla on kehitetty 
omahoitajajärjestelmää 
ja sairaanhoitajaresurssin 
lisäämisellä on pystytty tu-
kemaan kotona tapahtuvaa 
saattohoitoa.

Viime syksynä kotihoidossa 
on aloittanut oma fysiotera-
peutti, joka vahvistaa kotona 
asuvien omaishoidettavien 
kotona pärjäämistä. Fysiote-
rapeutin tarjoamia palveluita 
on jatkossa saatavilla myös 
kuntouttavassa päivätoi-
minnassa. ”Tavoitteena on 
vahvistaa asiakkaan omia 
voimavaroja ja toimintakykyä 
niin, että hän pystyy asumaan 
omassa kotonaan mahdol-
lisimman pitkään ”, Vitikka 
kiteyttää.

Digitalisaatio
kotihoidossa
Digitaalisia palveluita vahvis-
tetaan koko Oulunkaarella, 
myös kotihoidossa. Esimer-
kiksi Oijärven kyläkamma-
rilla on niin sanottu AC-
laite, johon liittyvää käyttöä 
ollaan suunnittelemassa 

yhdessä kyläläisten kanssa. 
AC-laite on tietokoneruutu, 
jonka kautta muodostetaan 
videoyhteys napauttamal-
la ruutua. Laitteen kautta 
Oijärven kyläkammarin 
osallistujat pääsevät osallis-
tumaan vaikkapa Vaalan päi-
vätoiminnassa toteutettuun 
jumppaan. Tarkoituksena on, 
että myös yksittäiset ihmiset 
pääsevät käyttämään laitetta. 
Laite mahdollistaa tiettyjen 
palvelujen käytön niin, että 
aina ei tarvitse lähteä koti-
kylää kauemmas palveluita 
hakemaan.

Toinen kovassa nousussa 
oleva digitaalinen palvelu 
kotihoidon asiakkaille on 
lääkerobotti. Lääkerobotti 
muistuttaa puhumalla asia-

kasta lääkkeiden ottamisesta 
ja tarjoilee lääkkeet oikeaan 
aikaan, oikeina annoksina.

Yksityinen henkilö 
pääsee pienilläkin
asioilla mukaan
auttamaan ikäihmisiä
”Meillä on monenlaisia kam-
panjoita, joihin yksityiset 
henkilöt voivat osallistua. 
Tällä hetkellä menossa on 
Lahjoita lukuhetki –kam-
panja, jonka kautta pääsee 
piristämään kotona asuvan 
ikäihmisen arkea”, Vitikka 
muistuttaa.

Jos haluaa säännöllisesti 
tehdä vapaaehtoistyötä ikäih-
misten parissa, se onnistuu 
esimerkiksi SPR:n ystäväpal-
velun kautta. Viime joulun 

aikaan kuntalaiset lahjoittivat 
joulukukkia tervehdyksinä 
yksinäisille ikäihmisille. 
Kampanja toteutettiin koko 
Iin kunnan alueella ja Iin 
Kukkakauppa toimi siinä 
yhteistyökumppanina. Lisäksi 
Oulunkaaren työntekijät 
lahjoittivat lahjoja ikäihmisil-
le. Lahjakeräykseen osallistui 
myös Micropoliksen hallitus. 
Kotihoito toimitti sekä ku-
kat, että lahjat kotihoidon 
asiakkaille. Koko kotihoidon 
väki kiittää asiakkaidensa 
puolesta kaikkia kampanjoi-
hin osallistuneita yksityisiä 
henkilöitä, järjestöjä ja muita 
osallistujia. ”Lahjat ja kukat 
olivat mieluisia yllätyksiä ja 
niistä oli paljon iloa”, kiittelee 
Sari Vitikka.

Neuvoston tehtävänä on 
vaikuttaa kuntapalveluiden 
suunnitteluun ja valmiste-
luun, joilla on merkitystä 
ikääntyneen väestön ja 
vammaisten henkilöiden 
hyvinvoinnin, asumisen, 
liikkumisen tai päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumisen 
tai heidän tarvitsemiensa 
palvelujen kannalta. 

Kunnanhallituksen ni-
meämässä Iin vanhus- ja 
vammaisneuvostossa toimi-
vat jäseninä ovat Seija Aho 
(Eläkeliiton Iin yhdistys), 
Pekka Ellilä (Kuivaniemen 
sotaveteraanit ry), Matti 
Haatainen Iin Eläkkeen-
saajista, Mervi Jyrkäs (Iin 
Kehitysvammaisten Tuki 
ry), Sisko Sergejeff (Kynnys 

ry, Invalidiliitto ry) ja Anita 
Tuuttu (Kuivaniemen eläk-
keensaajat ry). Neuvoston 
puheenjohtajaksi on valittu 
Pekka Koskela (Eläkeliiton 
Kuivaniemen yhdistys), ja 
kunnan edustajana ja sihtee-
rinä toimii hallintojohtaja 
Annastiina Junnila. 

Puheenjohtajan mukaan, 
vanhus- ja vammaisneuvos-

ton tehtäviin sisältyy muun 
muassa aloitteiden, kan-
nanottojen ja lausuntojen 
tekeminen. Ensimmäisenä 
toimintavuotena etsitään 
erilaisia vaikuttamiskanavia 
sekä seurataan uuden vam-
maispalvelulain valmistelua. 
Lokakuussa Iissä vietetään 
valtakunnallista vanhus-
tenviikkoa, jonka ohjelmaa 

vanhus- ja vammaisneuvosto 
valmistelee yhteistyössä 
Oulunkaaren vanhuspal-
veluiden sekä Ii-instituutin 
kanssa.

Vanhus- ja vammaisneu-
vostolle voi tehdä aloitteita 
ottamalla yhteyttä puheen-
johtajaan Pekka Koskelaan 
( p. 044 364 2312 tai pekka.
koskela@ii.fi)

OULUNKAARI TIEDOTTAA

Neuvola ja työterveys-
huolto ovat muuttaneet
Iin neuvolan toimipiste on 
muuttanut Iin terveysasemalle. 
Kulku neuvolan tiloihin tapah-
tuu A-oven kautta. Työterveys-

huolto on muuttanut entisen neuvolan tiloihin 
osoitteeseen Kirkkotie 7. Mielenterveyspalvelut 
on siirtynyt Iin terveysasemalla toiseen päähän 
taloa. Etuovesta tultaessa mene oikealle portaat 
alas ja käänny vasemmalle.

THL:n tutkimus lasten hyvinvoinnista
Oulunkaari on mukana THL:n kansallisessa 
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut -tut-
kimuksessa, joka tuottaa monipuolista seu-
rantatietoa pienten lasten ja perheiden hyvin-
voinnista, terveydestä sekä palvelukokemuk-
sista. Vuoden 2018 tiedonkeruu toteutetaan 
neuvoloissa 1.2-31.10.2018, ja suunnataan 
4-vuotiaiden lasten huoltajille ja lastenneuvolan 
terveydenhoitajille. Tiedonkeruu toteutetaan 
nelivuotiaan laajan terveystarkastuksen yhtey-
dessä. Lisätietoja tutkimuksesta löytyy THL:n 
verkkosivuilta.

Päihteettömyysryhmä kokoontuu tiistaisin
Iin perhepalvelut tarjoaa ryhmätoimintana ai-
kuisille vertaistuellisen päihteettömyysryhmän. 
Kokoontuminen on kerran viikossa tiistaisin 
klo 9.30-11.30, ajalla 2.1.-26.6.2018. Paikkana 
on Laurintie 1, Ii. Kokoontuminen on piha-
alueella, mistä ohjataan ryhmätilaan. Kyseessä 
on avoin tilaisuus, joten osallistua voit milloin 
tahansa. Ohjaajina toimivat päihdetyöntekijä 
Netta Mursu ja sosiaaliohjaaja Piritta Kangas. 
Tervetuloa mukaan, ethän kuitenkaan saavu 
paikalle päihtyneenä. Lisätietoja saat Netalta 
p. 050 570 9701. 

Mikroyrityksille kasvua verkostosta

Tammikuun ydinryhmätapaamisessa seurattiin Findoor Oy:n tehdashallissa työnäytöstä nosto-oven valmistuksesta.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tavoitteena
ESTEETTÖMÄT JA YHDENVERTAISET PALVELUT

Kotihoidon palveluita kehitetään 
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kotihoito on kaikenikäisten palvelu.
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Teksti: Heini Perttula

Tapahtuma uudistaa konseptiaan muuttuen 
viikon mittaiseksi festivaaliksi. AIB18 jär-
jestetään Iissä 4.-10.6.2018 ja tapahtuman 
pääjuhlaa vietetään perjantaina 8.6.2018. 
Festivaali-tunnelmaan orientoidutaan mo-
nipuolisen ennakko-ohjelman kautta. Vali-
tut taiteilijat, teokset ja biennaalin aikatau-
lut julkistetaan maaliskuussa.

AIB18:n keskiössä ovat prosesseihin perustu-
vat, osallistavat teokset yhden suuremman 
julkisen fyysisen taideteoksen lisäksi. Kevään 
aikana ja kesäkuun alussa Iissä nähdään mo-

nimuotoista, mielenkiintoista ohjelmaa; multimedia-
taidetta, performansseja, keskusteluja, interaktiivisia 
teoksia ja työpajoja.

Teemallisesti AIB18 rakentuu erilaisten veden kuvien 
ympärille: vesi kaiken elämän peruselementtinä, kult-
tuurien välisenä rajapintana, muuttuvana materiaalina, 
luonnon omana arkistona. Kautta historian sivilisaatiot 
ovat kukoistaneet veden äärellä. Myös Iissä, missä Iijoki 
laskee Pohjanlahteen, vesi on ollut yksi alueen keskeisiä 
elementtejä. Erityisen kiinnostavaa vedessä ovat sen kol-
me olomuotoa: kiinteä aine, neste ja kaasu. Vesi muuttaa 
jatkuvasti muotoaan, mutta on silti alati läsnä kaikkialla 
ympärillämme. 

Lumi ja jää, meri, joet, vesihöyry ja vuoden kierto ovat 
tärkeässä roolissa muovaamassa pohjoista maisemaa, 
joka puolestaan vaikuttaa pohjoisen ihmisten jokapäi-
väiseen elämään ja maailmankuvaan. Miksi vesi on niin 
tärkeää nykymaailmassa? Miten se heijastelee globaalissa 
mittakaavassa tapahtuvia muutoksia? Miten taide voi 
auttaa sopeutumisessa muuttuvaan ympäristöön ja olla 
vuorovaikutuksessa sen kanssa? Muiden muassa näihin 
kysymyksiin AIB2018 etsii vastauksia. 

Art Ii biennaali käsittelee ajankohtaisia teemoja, 
osallistuu julkiseen keskusteluun taiteen keinoin ja yh-
distää Iin kulttuuriperinnön ja nykytaiteen. Olennainen 
osa tapahtumaa on helpottaa paikallisen yhteisön ja 
kansainvälisten taideammattilaisten vuorovaikutusta 
yhteisöllisen toiminnan avulla. AIB:n paikalliset ul-
koilmataideteokset sijaitsevat lähinnä kunnan keskus-
tan taidepuistossa. Ajalliset, paikalliset ja kulttuuriset 
olosuhteet vaikuttavat näiden teosten tuotantoon. Yksi 
tapahtuman tärkeimmistä arvoista on ekologinen, talou-
dellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen pitkäjänteisyys.

Viidennen Art Ii biennaalin kuraattorityöryhmään 
kuuluvat Anastasia Patsey (Pietarin Nonconformist 
Art -museon ja Pietarin taideresidenssiohjelman joh-
taja), Antti Tenetz (Taiteen edistämiskeskuksen bio-
taiteen läänintaiteilija) sekä Merja Briñón (AIB18:n 
taiteellinen johtaja). 

     IIN KIRJASTO TIEDOTTAA
Kirjaston talviaukioloajat
Pääkirjasto 
ma – ke klo 12 – 19, to klo 10 – 19, pe klo 10 – 16, la klo 10 – 15, su suljettu. Lehtisali on avoinna itsepal-
veluna kirjaston aukiolopäivinä alkaen klo 9.
Kuivaniemen kirjasto 
ma ja ke klo 13 – 19, ti ja to klo 10 – 16, pe suljettu. Omatoimikäyttö: ma – pe klo 10 – 19, la klo 10 – 17.

Kirjaston e-aineistot laajenivat. Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot ovat sopineet yhteisestä, alu-
eellisesta eKirjastosta, joka aloitti toimintansa 1.1.2018. Tavoitteena on tuottaa kunnasta riippumatta 
samat e-aineistopalvelut. Ensimmäinen vaihe toteutettiin syksyllä 2017, ja sen seurauksena kaikkien 
Pohjois-Pohjanmaan kuntien e-aineistopalvelut laajenivat. Sisällöt ovat lisääntyneet monissa palveluis-
sa, muun muassa kotimaisia sanoma- ja aikakauslehtiä tarjoavissa ePress- ja eMagz-lehtipalveluissa 
samoin kuin laulu- ja soitinopetuskursseja tarjoavassa Rockwayssa. Myös e-kirjavalikoimaan tulee jatku-
vasti uutta aineistoa. Lisätietoa e-aineistoista antaa Iin kirjastonjohtaja Minna Halonen, p. 050 3106 802

Finna-verkkokirjasto avautui 8.2. OUTI-kirjastot julkaisivat uuden verkkokirjaston Lainan päivänä. 
Alustana on Kansalliskirjaston ylläpitämä Finna, Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen yhteinen 
hakukokonaisuus. OUTI-Finna sisältää OUTI-kirjastojen aineistojen hakupalvelun. Kirjautumalla kirjas-
tokortilla ja salanumerolla voit lisäksi tehdä varauksia, uusia lainoja ja katsella omia tietojasi kirjaston 
asiakasrekisterissä. OUTI-kirjastojen vuodesta 2016 käytössä ollut verkkokirjasto suljetaan kesään 2018 
mennessä.

Lahjoita lukuhetki. Lahjoita Lukuhetki- kampanjan tavoitteena on löytää vapaaehtoisia lukemaan ko-
tona asuville ikäihmisille. Kampanja toteutetaan kirjaston, vapaaehtoistoiminnan ja kunnan kotipalvelun 
yhteistyönä. Lahjoittaa voi yhden tai useamman lukukerran. Lukijat perehdytetään tehtävään ja kirjasto 
auttaa tarvittaessa luettavan aineiston valinnassa. Tule rohkeasti mukaan ja ota yhteyttä Anneen p. 041 

5068 368 tai anne.huhta@ii.fi.

Pelastetaan iltasatu. Lokakuussa 2017 alkaneen Pelastetaan iltasatu! – lukuintoa lapsi-
perheille ja päivähoidon työntekijöille -hankkeen tavoitteena on alle kouluikäisten lasten 
lukuinnon sytyttäminen ja lapsiperheiden innostaminen lukuharrastuksen pariin. Perheitä 

lähestytään päiväkotien, perhepäivähoitajien ja neuvolan kautta mm. jakamalla tietoa 
lukemisen tärkeydestä ja mainostamalla hankkeen järjestämiä lasten kirjallisuusaiheisia 
tapahtumia. Hankkeessa laaditaan myös yhteistyösuunnitelma kirjastoa ja varhaiskasva-
tusta varten. 
Pelastetaan iltasatu! -hanke on saanut valtionavustusta Pohjois-Suomen aluehallintovi-

rastolta ja toiminta-aikaa sillä on maaliskuun loppuun saakka. Lisätietoja: hanketyöntekijä 
Salla Kananen, p. 040 704 1677, salla.kananen@ii.fi

Tapahtumia kirjastoilla

Satutuokiot Iin kirjastoissa järjestetään satutuokioita, joissa luetaan satuja ja tarinoita. Satutuokiot 
järjestetään kerran kuukaudessa. Ne kestävät noin puoli tuntia. Tuokioihin on vapaa pääsy. Pääkirjas-
ton satutuokiot järjestetään torstaisin:  1.3., 5.4. ja 3.5. klo 9.30. Päiväkotiryhmille järjestetään toinen 
satutuokio samana päivänä klo 10.15. Ryhmille ennakkoilmoittautuminen. Lisätietoja: Iin pääkirjasto, 
kirjasto@ii.fi, p. 050 3950 385.
Kuivaniemen kirjasto satutuokiot maanantaisin: 26.2., 26.3. ja 23.4. klo 9.30. Lisätietoja: Kuivaniemen 
kirjasto, kuivaniemi.kirjasto@ii.fi, p. 050 3106 811.

Lukupiirit Kirjastojen lukupiirit käynnis-
tyvät jälleen keväällä sekä Iissä että Kuiva-
niemessä. Ennakkoilmoittautumista ei ole 
ja tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Lukupiirit 
alkavat aina klo 18. 
Tiistaina 27.2. Iissä ja maanantaina 12.3. 
Kuivaniemessä teemana on ’menneisyyden 
arvoituksia’, kirjana Joel Haahtelan Perhos-
kerääjä (2011). Tiistaina 3.4. Iissä ja maa-
nantaina 16.4. Kuivaniemessä teemana on 
’siirtolaisuus’, kirjana Jhumpa Lahirin Kaima 
(2005). Tiistaina 8.5. Iissä ja 14.5. Kuiva-
niemessä teemana on Vesi kirjallisuudessa ja taiteessa : AIB2018 Iin kirjastossa, kirjana Tove Janssonin 
Muumipappa ja Meri.

Satulauantai 24.2. Pääkirjastossa luetaan satuja aina tasatunnein klo 10 alkaen. Yksi tuokio kestää 20-
30 minuuttia. Lapset saavat itse valita luettavat sadut. Tapahtuma on avoin kaikille.

Satukuvitusnäyttely Nätteporin aulassa 1.-23.3. Eskareiden satukuvitusnäyttely ”Mitä on ystä-
vyys?” esillä Nätteporin näyttelytilassa 1. – 23.3.2018 Mukana ovat Haminan päiväkoti, Päiväkoti Iitula, 
Nikkarin päiväkoti ja Päiväkoti Tikkaset. Torstaina 1.3. klo 17.30 pidetään näyttelyn viralliset avajaiset.

Perinneporinat jatkuvat jälleen ja ensimmäinen kerta Iin pääkirjastolla järjestetään torstaina 15.3. klo 
18. Teemana on kalastus Iijoella ennen ja nyt. Alustajana Risto Tolonen. Kuivaniemen perinneporinoiden 
aikataulu selviää myöhemmin.

Vauvasanataidetuokiot 15.3. ja 19.3. Vauvasanataidetuokiot 15.3. ja 19.3. Iissä ja Kuivaniemellä 
järjestetään vauvasanataidetuokiot alle 1-vuotiaille. Vauvasanataidetuokio on vauvan ja vanhemman 
yhteinen runohetki, jolloin leikitään, liikutaan ja lorutellaan. Runoleikki tukee lapsen ja vanhemman 
varhaista vuorovaikutusta. Tärkeintä on mukava ja kiireetön yhdessäolo vanhemman kanssa.

Pääkirjaston tuokio on torstaina 15.3. klo 10 – 10.30, ja Kuivaniemen tuokio maanantaina 19.3. klo 10 
– 10.30. Tuokioihin on ennakkoilmoittautuminen pe 2.3. mennessä marita.turtinen@ii.fi tai p. 050 430 
4044. Ryhmään mahtuu mukaan enintään 10 lasta. Alle kouluikäiset sisarukset ovat tervetulleita vauvan 
ja vanhemman mukana, myös heidät täytyy ilmoittaa tapahtumaan. 

Molli-teatteriesitys La 21.4. klo 11. Nätteporin auditoriossa Lastenteatteri Kurnuttava Sammakko 
esittää Katri Kirkkopellon kirjaan perustuvan Molli-näytelmän. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. 

Jakkukylän Rauhanyhdistyksellä 
järjestettyyn kutsuvierastilaisuuteen 
osallistui noin 250 henkeä. Ohjelmas-
sa oli musiikkiesityksiä ja yhteislaulua 
sekä juhlapuheen pitivät pääministeri 

Juha Sipilä, sosiaali- ja terveysministe-
ri Pirkko Mattila, Iin kunnanjohtaja 
Ari Alatossava, Iin kirkkoherra Tapa-
ni Ruotsalainen ja Oulun kaupungin-
johtaja Päivi Laajala.

OPISKELEMAAN
kansalaisopistoon ja
taidekouluun
lukuvuodelle 2018-2019

HUOM! Haku taidekoulun ja kansalaisopiston
soiton ja laulun opintoihin 
lukuvuodeksi 2018-2019

1.-31.3.
Taidekoulun kuvataide ja käsityö sekä

valmentavat opinnot 6-vuotiaille (2012 s.)
lukuvuodeksi 2018-2019lukuvuodeksi 2018-2019

(HUOM! Myös kouluilla järjestettäviin
1.-2. -luokkalaisten iltapäiväryhmiin haku)

 1.-30.4.
ii.fi/kansalaisopisto/kurssit

Haku Iin lauluviikon kursseille 26.2.-30.4.
iinlauluviikko.fi

 

Jakun koulun kohdalle suunniteltavan 
siltahankkeen rahoituksen keräämi-
seksi Jakkukylän kyläyhdistys järjestää 
Jakkukylä-pyöräilyn 6.7.2018, jonka on 
lupautunut vetämään pääministeri Juha 

Sipilä yhdessä juuriltaan jakkukyläläi-
sen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko 
Mattilan kanssa. Kyläyhdistys tiedottaa 
lähempänä ajankohtaa aikataulusta ja 
reitistä. Tervetuloa Jakkukylään! 

Tavoitteena Suomen pisin
kevyenliikenteen riippusilta

Jakkukylän liitosjuhlaa
vietettiin la 3.2.2018

Jakkukylän oppilaat esittivät Toivo Hyyryläisen sanoittaman ja säveltämän 
Jakkukylä-laulun.

KUVA: VKK-MEDIA OY

Taidekoulun oppilaiden teemana tänä keväänä vesi ja sen eri muodot.
Pohjois-Iiläisen taidekoululaisen Saaga Pesämaan akvarelli-vahaliitutyö

Iin kansalaisopisto ja taidekoulu 
tarjoaa kuntalaisille monipuo-
lisia harrastusmahdollisuuksia 
liikunnassa ja hyvinvoinnissa, 
kädentaidoissa, musiikissa, 
tanssissa, sanataiteissa ja esit-
tävissä taiteissa. Tämän lisäksi 
järjestetään erilaisia ajankohtai-
sia kursseja, usein yhteistyössä 
paikallisten tahojen kanssa. 

K ansalaisopistotyön on to-
dettu tutkitusti edistävän 
ihmisten hyvinvointia ja 
lisäävän heidän yhteisölli-

syyttään, luovuuttaan ja elämäniloaan. 
Kansalaisopistoja onkin verrattu kun-
nan keuhkoihin. Kansalaisopistot ovat 
erilaisten ja eri-ikäisten kuntalaisten 
yhteinen kohtaamispaikka ja ne an-
tavat näkökulmaa siihen, miten kun-
talaiset voivat. Niiden asemaa jousta-
vana, monipuolisena, ihmisläheisenä 

ja eri tahoja yhdistävänä toimijana 
kannattaa vaalia.

Iin kansalaisopisto ja taidekoulu 
järjestää vapaan sivistystyön lisäksi 
myös taiteen perusopetusta musiikis-
sa, kuvataiteissa ja käsityössä. Taiteen 
perusopetus on laadukasta ja edistyvää 
taidekasvatusta, joka perustuu val-
takunnallisesti määriteltyyn opetus-
suunnitelmaan. Iin kansalaisopistossa 
ja taidekoulussa on mahdollisuus suo-
rittaa taiteen perusopetuksen yleinen 
oppimäärä, joka antaa valmiudet eri 
taideaineiden monipuoliselle ja elin-
ikäiselle harrastamiselle sekä näiden 
alojen jatko-opinnoille.

Tänä keväänä nähdään poikke-
uksellisen runsas kirjo näyttelyitä, 
konsertteja, tanssinäytöksiä, runo- ja 
lausuntaesityksiä sekä näytelmiä. Tai-
dekoulun kuvataideryhmät ovat mu-
kana myös Art Ii Biennaalissa omalla 
vesiaiheisella näyttelyllään. 

Pohjois-Iiläiset taidekoululaiset Miranda, Neea ja Saaga taiteilemassa veden-
alaisen maailman kasveja. Taidekoulu järjestää kouluilla 1-2 –luokkalaisille heti 
koulupäivän jälkeen pidettäviä kuvataidekouluryhmiä.

Art Ii biennaali
MUUTTUU
KESÄKUUSSA
FESTIVAALIKSI
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Julkinen tiedote

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

IiKALENTERI

Pe 2.3. Kuutamohiihto
YliOlhavassa
Klo 19 lähtö Yli-Olhavan maamiesseuralta 
(Oijärventie 1091, Yli-Olhava). Hiihdäm-
me Pirttijärven kodalle, jossa makkaran-
paistoa. Hiihdettävä matka yhteensä noin 
4 km. Matka on myös mahdollista kävellä. 
Yli-Olhavan maamiesseura tarjoaa osallis-
tujille makkarat. Järjestäjänä Yli-Olhavan 
maamiesseura ry.

La 3.3. Siivet – L. Onervan runoja
Klo 14, esitys Iin kansalaisopiston lausujat, 
ohjaus Anna-Kaisa Järvi, paikkana Nätte-
porin auditorio.

PohjoisSuomen syöpäyhdistyksen 
Kuivaniemen osaston tapahtumia
5.3. Kerhoilta 
Klo 18, paikkana Kuivaniemen vanhustenta-
lon kerhohuone (os. Ratatie). Mukana fysio-
terapeutti Jorma Vittaniemi. 
28.3. Pääsiäismyyjäiset ja kirpputori 
klo 11-14, paikkana Kuivaniemen vanhus-
tentalon kerhohuone.
9.4.2018 klo 18 Kerhoilta
19.4.2018 klo 18 Avoin yleisöluento ”Krii-
sistä selviytyminen”, paikkana Kuivaniemen 
liikuntasali. Mukana psykologi Teija Jokipii.
7.5. Kevään päätösiltama 
klo 18 Merihelmen kodalla.

Ke 21.3. Perinneilta: Iijoen uitto
Klo 19-21 Jarmo Alasiurua luennoi Jakun 
koululla Jakkukylän ja koko Iijoki-varren 
ihmisiä kiinnostavasta aiheesta, Iijoen uitos-
ta. Jarmo käsittelee aihetta laajasti uiton al-
kutaipaleen lauttauitosta alkaen ja päättyen 
1988 päättyneeseen irtouittoon. Kahvitar-
joilu tilaisuuden alussa Jakkukylän kyläyh-
distyksen hyväksi. 
Järjestäjänä Jakkukylän kyläyhdistys ry.

Ti 27.3. AIB Café
klo 18, Museokahvila Huilinki.

To 29.3. Mies joka ei itkenyt   
draamallinen konsertti
Klo 19, Nätteporin auditorio, ohjaus Suvi-
Tuuli Kaleva.

La 31.3. Tanssit Sampolassa
Klo 21, musiikista vastaa Ässät. Järjestäjänä 
Oijärven nuorisoseura.

Su 1.4. Pilkkikilpailut Särkijärvellä
Klo 11-15 Yleiset pilkkikilpailut (osoite Ry-
tikummuntie 76). Ilmoittautuminen alkaa 
klo 9.30. Sarjat: nuoret alle 12v, nuoret alle 
16 v, nais-ja miesveteraanit 60 v, naiset ja 
yleinen. Nuorten sarjoissa lyhennetyt kilpai-
luajat. Siirtymäajat kaikissa sarjoissa 30 min 
+45min. Kilpailukalana kaikki lainsallimat 
poislukien hauki. Palkintoina joka sarjassa 
palautetaan 70 % tuotosta. Alle 12 v sarjassa 
kaikki palkitaan tavarapalkinnoilla. Akku-
kairan käyttö veteraanisarjoissa sallittua. 
Arvontaa ja buffetti. Järjestäjänä Särkijärven 
osakaskunta

La 7.4. Iin Messut Valtarin koululla
Klo 10-15, lisätiedot www.iinlukio.fi/sivu/
fi/messut 
Järjestäjänä Iin lukion Messuryhmä.

Su 8.4. Siivet – L. Onervan runoja
Klo 15. Esitys Iin kansalaisopiston lausujat, 
ohjaus Anna-Kaisa Järvi, paikkana Nättepo-
rin auditorio.

Ti 3.4. Iin taidekoulun kuvataide
ja käsityöryhmien kevätnäyttely
Avajaiset klo 18 Nätteporissa,
näyttely avoinna 3.-26.4.2018.

Pe 13.4. Tanssin ilta
Klo 18 Iin kansalaisopiston tanssiryhmät 
esiintyvät, Valtarin koulu.

Ti 17.4. Opiston ja taidekoulun
kevätkonsertti
Klo 18, Nätteporin auditorio.

Ke 18.4. Opiston ja taidekoulun
kevätkonsertti
klo 18, Kuivaniemen koulu.

To 19.4. Opiston ja taidekoulun
kevätkonsertti
Klo 18, Nätteporin auditorio.

Ke 25.4. Vain parhaat sanat –runo 
ja lauluesitys.
Klo 19 Museokahvila Huilinki, ohjaus Katri 
Rauanjoki, musiikki Johanna Niskanen.

Pe 27.4. Opisto Pop
kevätkonsertti
Klo 18, Iin työväentalo.

Pe 27.4. Kansallinen veteraanipäivä 
Kuivaniemen nuorisoseurantalolla
Klo 10-12, järjestäjänä Iin kunta / Ii-insti-
tuutti liikelaitos.

La 28.4. Tanssit Sampolassa
Klo 21, musiikista vastaa Mikko Tapio ja 
Mysteeri. Järjestäjänä Oijärven nuorisoseura.

La 28.4. Opiston kevättanssiaiset
Klo 19, Iin työväentalo. 

Ti 1.5. Vappu Disco
Klo 15 - 17 alle kouluikäiset, klo 17.30 - 
19.30 kouluikäiset. Ohjelmassa ongintaa, 
kasvomaalausta, ilmapalloja, puffetti ja ar-
vontaa. Koko perheen Disco - vanhemmat 
saavat tulla mukaan. Liput 2 €, järjestäjänä 
Pohjois-Iin koulun 5. luokka ja Discomamit.

Ma 14.5.
Iin kansalaisopiston
kuvataide ja kädentaito ryhmien 
kevätnäyttely
Avajaiset klo 18 Nätteporissa,
näyttely avoinna 11.5.-1.6.2018

Suomen hevonen näytelmät
Ensi-ilta la 17.3. klo 19.
Muut esitysajat su 18.3. klo 15, la 24.3. 
klo 19, su 25.3. klo 15. 
Ohjaus Anna-Kaisa Järvi, paikkana Iin 
työväentalo. Esityksen kesto on noin 2h 
15min sisältäen väliajan. Väliaikapuf-
fettia hoitaa Valtarin koulun 9E. Liput 
10€. Lipunmyynti tuntia ennen esitystä 
ovelta, ennakkovaraukset p. 045 1333 
874 tekstiviestillä, johon oma nimi ja 
varattujen lippujen määrä. Ennakkoon 
varatut liput voi lunastaa ovelta viimeis-
tään puoli tuntia ennen esitystä, tai 
kansalaisopiston toimistolta torstaisin 
ja perjantaisin klo 12-16. Opiston toi-
misto sijaitsee Nätteporissa (pääovista 
sisään ja portaita alas) osoitteessa Puis-
totie 1. HUOM! sekä ovella että opis-
tolla käy vain käteismaksu. 

La 17.3.
Iin Lumivalakiat
Klo 10-15, koko perheen talvi-
tapahtuma Iin Rantakestilässä,
järjestäjänä Iin kunta / Ii-instituutti 
liikelaitos.

ii.fi/kalenteri


