
Ii on sitoutunut 80 pro-
sentin hiilidioksidi-
päästöjen vähennyk-
seen vuoteen 2020 
mennessä, mikä on jo-

pa 30 vuotta EU:n tavoitetta 
etuajassa. Suurimmat eurosääs-
töt kunta on saavuttanut luo-
pumalla kiinteistöjen öljyläm-
mityksestä sekä parantamalla 
energiatehokkuutta. Jotta pääs-
tötavoitteeseen päästään, tarvi-
taan ilmastotalkoisiin mukaan 
myös kaikki asukkaat, yritykset 
ja yhteisöt.

Tottumuksista ja
tavoista muodostuu 
arjen ympäristö
vaikutukset
Kotitaloudet tekevät päivittäin 
energiakäyttöön liittyviä valin-
toja esimerkiksi asumisen, liik-
kumisen, syömisen ja kulut-
tamisen yhteydessä. Touko-
kuun alussa käynnistyneen Ii-
sisti Energinen -hankkeen ta-
voitteena on tutkia kuntalais-
ten arjen energiakäyttäytymis-
tä ja kannustaa asukkaita va-
litsemaan energiatehokkaita 
ja uusiutuvaan energiaan poh-
jautuvia ratkaisuja. Tutkimusta 
ja kokeilua rahoittavat yhdes-
sä Sitra, Iin kunta ja Iin Energia 
Oy. Hankkeen yhteistyökump-
panina on Oulun yliopiston 
strategisen tutkimusneuvoston 
rahoittama BCDC-Energia 
-tutkimusprojekti. Hanke kes-
tää vuoden loppuun saakka. 

Kunnan kiinteistöyhtiön Ii-
laakso Oy:n energia-asiantun-
tijan ja hankkeen projektipääl-
likön Kari Mannisen mukaan 
arjen valinnat voivat sisältää 
teknisiä ratkaisuja kuten läm-

mitysmuodon valintaa tai pel-
kästään omien käyttötapojen 
muuttamista. Hän heittää ii-
läisille pohdittavaksi: Vetää-
kö ovista ja ikkunoista vai on-
ko huonelämpötila liian kor-
kea, jäävätkö valot päälle ko-
toa poistuttaessa, syntyykö per-
heessä ruokahävikkiä?  

Tietoa ja neuvoa arjen 
kestävistä ratkaisuista
Tekemällä kestäviä ratkaisuja 
joka päivä voi keventää oman 
arjen ympäristövaikutuksia. 

Hankkeen yhteisöaktivaattorin 
Johanna Jakku-Hiivalan teh-
tävänä on ideoida ja herätellä 
kuntalaisia mukaan energia- ja 
ilmastoasioihin.  Johannan joh-
dolla Iisisti Energinen jalkau-
tuu kesän aikana kuntalaisten 
pariin jakamaan kestävän arjen 
vinkkejä ja käytännön neuvoja. 
”Olemme mukana mm. Kala- 
ja maalaismarkkinoilla, Tukki-
laiskisoissa ja Kuivaniemen Pi-
täjänmarkkinoilla.  Lisäksi syk-
syllä on tiedossa energiailto-
ja, joissa kuntaiset saavat yk-
silöllisiä neuvoja oman kodin 
energiatehokkuuden paranta-
miseen ja uusiutuvan energian 
käyttöön”, Johanna kertoo.  Jo-
hannan ja Karin johdolla hank-
keessa järjestetään myös yhteis-
hankintoja. 

Käyttötutkimuksessa 
mukana 20 kotitaloutta
Kunta avasi toukokuussa avoi-
men haun iiläisille perheille 
osallistua ainutlaatuiseen ener-
giankäyttötutkimukseen. Ko-
keilussa on mukana kymmenen 

suorasähkölämmitteistä (pat-
teri- tai kattolämmitys) ja kym-
menen varaavaa sähkölämmi-
tystä (lattialämmitys) käyttä-
vää kotia.

Koteihin asennetaan elo-
kuussa lämmityksensäätöjär-
jestelmä, joka optimoi energia-
kulutusta automaattisesti vuo-
rokauden edullisimmille tun-
neille. Ohjaus perustuu sähkö-
pörssin tuntihintoihin, Ilma-
tieteen laitoksen sääennustee-
seen ja asiakkaan mieltymys-
ten mukaan asetettuihin huo-
nelämpötiloihin. Laitetoimit-
tajan arvion mukaan järjestel-
män avulla on mahdollista saa-
vuttaa lämmitysenergiassa jo-
pa 40 %:n vuosittainen säästö. 
Laitteistot on valmiiksi kilpai-
lutettu ja mukaan ilmoittautu-
neet kotitaloudet saavat hank-
keelta noin 50 % hankintatuen 
(maksimissaan 800 euroa). Lo-
pullinen hankintahinta riippuu 
kodin neliöistä ja huoneluku-
määrästä. Haku on auki 5.6. as-
ti, lisätiedot ii.fi/iisisti. 

Tekniikka kehittyy,
laitteiden
ominaisuudet
paranevat ja hinnat
laskevat
Osana väitöskirjatutkimustaan 
(BCDC Energia) tutkija San-
na Tuomela Micropolikselta 
viettää aikaa iiläisissä perheis-
sä tarkkaillen asukkaiden ener-
giankulutukseen liittyviä valin-
toja ja tottumuksia. Tutkimuk-
sen tavoitteena on selvittää ko-
titalouksien energiavalintojen 
ja päätösten taustalla vaikutta-
via arvoja ja muita tekijöitä.

”On kiinnostava havainnoi-
da, millaisia odotuksia perheil-
lä on tekniikkaa kohtaan, mi-
ten järjestelmän käyttö sujuu ja 
muuttuvatko käyttötottumuk-

set sen mukaan miten edullis-
ta sähköä on saatavilla.”  Viiden 
vuoden päästä on jo yleistä, et-
tä kotitaloukset tuottavat it-
se osan käyttämästään sähkös-
tä esimerkiksi aurinkovoima-
loilla ja varastoivat energiaa tal-
teen esimerkiksi sähköauton 
akkuihin. Robotti-imurit, äly-
valaistus sekä puhelimen langa-
ton lataaminen ovat esimerkke-
jä, miten jo olemassa oleva tek-
niikka voi helpottaa kodin ar-
kea ja vapauttaa aikaa muuhun.

Energiatiedon
lukutaidon tulisi olla 
kansalaistaito
Energialukutaidolla tarkoite-
taan ihmisten tietoa ja ymmär-
rystä energiasta ja sen käytöstä, 
sekä miten energiaa koskevaa 
tietoa sovelletaan arjen valin-
noissa. Energiatiedon hyödyn-
täminen kotitalouksissa ei ole 
helppoa, koska energiajärjes-
telmä ja terminologia koetaan 
usein vaikeaksi.

Oulun yliopiston tutkija Tei-
ja Keränen tekee myös hank-
keessa väitöskirjatutkimusta 
selvittäen millaisella energia-
tiedon lukutaidolla iiläiset ko-
titaloudet tekevät energia-asi-
oihin liittyviä arjen valintoja ja 
päätöksiä. Keränen valmistelee 
parhaillaan kotitalouksille lä-
hetettävää kyselyä, jossa selvi-
tetään mm. kykyä löytää ja ar-
vioida energiatietoa. Iiläisten 
energiatiedon lukutaitoa ver-
taillaan asukasmäärältään ja 
elinkeinorakenteeltaan vastaa-
viin kuntiin.

Kyselyyn vastanneiden kes-
ken arvotaan 100 euron lahja-
kortti, jonka voi käyttää iiläi-
sessä ”Paikallista” -yrityksessä. 
Kyselyn aikataulusta ja osallis-
tumismahdollisuudesta tiedo-
tetaan myöhemmin.

Iisisti Energinen Ii 
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Kesäkuussa järjestetään 
Suomen ja todennäköises-
ti maailman ensimmäinen 
Ilmastokellunta, joka kul-
kee Iin silloilta Nättepo-
rin rannalle. Kellumisen 
jälkeen on tarjolla iisisti 
pureskeltavaa ja nieltävää 

energiatietoa sekä letkeää 
musisointia NättePop Pik-
nikin merkeissä. ”Tapah-
tumaan ovat tervetulleita 
kaikki, varusteena voi olla 
soutuvene, kumivene- tai 
-rengas ja pelastusliivit”, 
Johanna vinkkaa.   

MAAILMAN ENSIMMÄINEN
ILMASTOKELLUNTA 9.6. KLO 17

Järkevä energiankäyttö vähentää kuluja ja vapauttaa rahaa muihin 
tarpeisiin. Kuvassa projektissa työskentelevät (vas.) projektitutkija 
Sanna Tuomela, projektipäällikkö Kari Manninen ja yhteisöaktivaat-
tori Johanna Jakku-Hiivala.

Kaikille avoimet aurinko-
voimalan ja kompostorin 
yhteishankinnat ovat käyn-
nissä. Ilmoittaudu mukaan 

pikaisesti ottamalla yhteyt-
tä Johanna Jakku-Hiivala p. 
040 351 9208 tai johanna.
jakku-hiivala@micropolis.fi

HARKITSETKO AURINKOVOIMALAN 
TAI KOMPOSTORIN HANKINTAA?
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Kunnanhallitus valitsi 
enemmistöäänillä 9.4. 
kokouksessaan virkaan 
tekniikan tohtorin, 
arkkitehti Janne Joke-
laisen. Virkaa haki 17 
hakijaa, joista haastat-
teluun ja soveltuvuus-
teihin kutsuttiin neljä. 
Jokelainen aloittaa 
tehtävässä 4.6.

Ennen kunta-alal-
le siirtymistä, Jo-
kelainen työsken-
teli pitkään erilai-
sissa opetusteh-

tävissä. Vuodesta 2016 lähti-
en hän työskenteli noin 2 000 
asukkaan Lumijoen kunnas-
sa kehitysjohtajana vastuul-
laan teknisten palveluiden 
esimiehenä toimiminen. Laa-
jaan tehtäväkuvaan sisältyivät 
mm. kaavoituksesta, kunnan 
rakennuskannasta ja joukko-
liikenteestä vastaaminen sekä 
kunnan vuokratalojen toimi-
tusjohtajana toimiminen. 

Iihin houkutteli
isompi kunta mutta
rajatumpi työnkuva
Jokainen kunta tavoittelee 
uusia yrityksiä ja asukkaita. 

”Asuinympäristön liikenne-
turvallisuus on erittäin tär-
keä asia, erityisesti lapsiper-
heille, jotka toivovat kevyen 

liikenteen väyliä turvaamaan 
kulkua päiväkoteihin, kou-
luun sekä puistoihin”. Jokelai-
nen uskoo, että käynnissä ole-

va nelostien remontti paran-
taa myös Iin kunnan vetovoi-
maa nopeuttaen liikkumista 
Ouluun ja pohjoiseen mutta 

myös tekevän siitä entistä tur-
vallisempaa.

Yleisesti Jokelainen näkee 
haasteita kuntien kiinteistö-
massan ylläpitämisessä ja kor-
vausvelan kasvussa. Raken-
nusten korjaamisen kannat-
tavuutta on hänen mielestään 
aina tapauskohtaisesti pun-
nittava, jotta kuntalaisilla ja 
työntekijöillä on turvallista ja 
terveellistä niitä käyttää. 

Ehdottaa voi paperilomakkeella
Kuivaniemen ja Iin kirjastoilla
aukioloaikoina sekä verkossa:

ii.fi/iiläinen 
ii.fi/ympäristöpalkinto

Kunnanhallitus valitsee saajat, ja
nimitykset julkistetaan Iin kotiseutuviikon

pääjuhlassa sunnuntaina 1.7. klo 12.30
Huilingin Näyttämöllä.

Hyvät joukkoliikenteen 
palvelut kuuluvat ve-
tovoimaiseen kaupun-
kiseutuun. Iissä tehtiin 
syksyllä 2017 joukko-
liikennekokeilu, jonka 
yhteydessä matkustajilta 
kerättiin palautetta ja 
ideoita paikallisliiken-
teen kehittämiseksi. 

Kokeilusta saatujen tu-
losten perusteella Ii 
on neuvotellut Ou-

lun joukkoliikenteeseen parem-
pia yhteysvuoroja, joilla tavoi-
tellaan sujuvampaa työmatka-
liikennettä sekä mahdollisuut-
ta tehdä asiointi- ja harrastus-
matkoja myös iltaisin. Joukko-
liikenteen houkuttelevuuden 
parantamisella tavoitellaan uu-
sia käyttäjiä sekä haitallisten lii-
kennepäästöjen sekä melun vä-
hentämistä. 

Syksyllä voimaan tule-
vaan talviaikatauluun tulee 
Iin ja Oulun välille uusi no-
pea moottorietä kulkeva suo-
ralinja. Lisäksi viikonloppui-
sin Oulusta lähtee noin klo 22-
23 paluuvuoro Iihin. Aikatau-
lu- ja reittimuutoksen myö-
tä Iin terveyskeskus ja nelos-
tien itäpuoli tulevat palvelun 
piirin. Lisätiedot aikatauluista: 
oulunjoukko liikenne.fi

Nelostie on Pohjois-Suomen 
tärkein liikenneyhteys ja val-
takunnallinen pitkänmatkan 
tavara- ja henkilöliikenteen 
pääväylä. Väli Oulu–Kemi on 
ruuhkainen ja häiriöherkkä, 
minkä vuoksi tien paranta-
mista on toivottu jo pitkään. 
Keskimääräinen vuorokausilii-
kenne Iin keskustan kohdalla 
on noin 15 000 ajoneuvoa, 
ja suurin onnettomuusalttius 
kohdentuu Iin pohjoispuolen 
jälkeiselle tieosuudelle. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kus julkaisi huhtikuussa tien-
pidon ja liikenteen suunni-
telman vuosille 2018 – 2022. 
Suunnitelmakauden merkit-

tävin ja suurin kehittämishanke on val-
tatie 4 parantaminen Oulu-Kemi välil-
lä, jonka kustannukset ovat yhteensä noin 
155 miljoonaan euroa. Nelostien remont-
ti etenee vaiheittain ja valmistuu kokonai-
suudessaan aikaisintaan vuonna 2021.

Moottoritie jatkuu
Haukiputaalle
Kello–Haukiputaan välinen nykyinen 
leveäkaistatie muutetaan kaksikaistai-
seksi moottoritieksi. Lisäksi Haukipu-
das – Räinänperä -väliin jäävä leveä-
kaistatie erotetaan keskikaiteellisek-
si ohituskaistatieksi. Työt käynnistyvät 
kesällä maastotöillä ja tienvarsien puu-
kaadolla, mikä ei vielä aiheuta liiken-
teeseen poikkeusjärjestelyjä. 

Ohituskaistat välille Pohjois
Ii ja Simon Maksniemi
Osuudelle rakennetaan yhteensä kuusi 
paria keskikaiteellisia (2+1 kaistaa) vuo-

rottelevia ohitusjaksoja. Lisäksi turvalli-
suutta parantamaan rakennetaan riista-
aita, meluesteitä ja uusitaan valaistusta. 
Taajamien kohdille tehdään uusia kevyen 
liikenteen järjestelyjä sekä vähennetään 
pienemmiltä teiltä liittymisiä. Maanmit-
tauslaitos on tehnyt keväällä tietoimituk-
sen ja merkannut haltuun otettavat alueet 
maastoon. Remontti käynnistyy syksyllä 
Olhava – Kuivaniemi välillä.

YliOlhava  Tannila
päällystetään
Maantien 855 on nykyisellään sorapin-
tainen ja eikä kantavuus ole riittävä ras-
kaalle liikenteelle. Tieosuutta levenne-
tään 7 metrin levyiseksi, tie päällyste-
tään ja jyrkempiä kaarteita oikaistaan. 
Tien kuivatuksen parantamiseksi teh-
dään lisäksi ojituksia. Kunnostustyöt 
ovat käynnistyneet keväällä.

Virkkulantielle kevyen
liikenteenväylä
Valtio osoittaa Oulun seudun kunnil-
le rahoitusta vuosina 2016-2019 toteu-
tettaviin pieniin liikennehankkeisiin (ns. 
MALPE-raha) yhteensä 5 miljoonaan 
euroa edellyttäen, että kunnat sijoittavat 
niihin vastaavan omarahoitusosuuden. 
Rahoituksen yhteisiksi teemoiksi on va-
littu mm. kevyen liikenteen investoinnit 
sekä joukkoliikenteen kehittäminen.

Kunnanjohtaja Ari Alatossavan mu-
kaan Iin esityksessä oli mukana kaksi 
hanketta, Virkkulantie pyörätie (koko-
naiskustannus 400 000 €) ja liikenne-
valot nelostielle Shellin kohdalle. Vii-
me joulukuussa kunnanvaltuusto päätti 
äänin 19-16, ettei se myönnä liikenne-
valoihin omarahoitusta.

Väylä toteutetaan Virkkulantien (mt 
8511) eteläpuolelle pääosin 2,5 - 3 metriä 

leveänä kivituhkapintaisena tienä. Väylän 
pituus on noin 1,8 km välillä Pohjois-Iin 
koulu ja Raasakan voimalaitos. Työt aloi-
tetaan kesäkuussa ja urakka on kokonai-
suudessaan valmis elokuun puoleen väliin 
mennessä. Kunta on vastaanottanut kun-
talaisaloitteen, jossa toivotaan kevyenlii-
kenteen jatkamista rautatiesillalle asti. 

PohjoisSuomen on
yhteisesti edistettävä
junaliikenteen
edellytyksiä
Kunnanjohtajan mukaan junaliiken-
teen kaksoisraiteen puuttuminen aihe-
uttaa kasvun pullonkaulan. Tasoriste-
ykset pitäisi poistaa myös Oulun poh-
joispuolelta. Pohjanmaan radan raken-
taminen kaksiraiteiseksi myös Rova-
niemelle asti tulisi kunnanjohtajan mu-
kaan nostaa valtakunnan tason kes-
kusteluun ja Pohjois-Suomen lähitu-
levaisuuden merkittävämmäksi liiken-
nehankkeeksi. Nykyisellään kaksois-
raiteen puuttuminen aiheuttaa pul-
lonkaulan henkilö- ja tavaraliikenteen 
kasvulle. Tasoristeykset pitäisi poistaa 
myös Oulun pohjoispuolelta. Kunta ta-
voittelee Iin juna-aseman avaamista uu-
delleen henkilöliikenteelle. Alatossavan 
mukaan VR:n kanssa tullaan käymään 
asiasta neuvotteluja.

Maakuntauudistuksen jälkeen maa-
kunnat hoitavat jatkossa pääosan ELY-
keskusten nykyisistä tienpidon tehtä-
vistä valtion kanssa tehtävien sopimus-
ten mukaisesti. Liikennevirasto toimisi 
edelleen tienpitäjänä, ja vastaisi maan-
tieverkon omistajan tehtävistä. Maa-
kunnille siirrettäisiin myös muita maa-
kuntalain mukaisia liikennetehtäviä, 
kuten julkinen henkilöliikenne ja liik-
kumisen ohjauksen avustukset.

Kunnan pitkäaikai-
nen tekninen johtaja 
Markku Vitikka jää 

eläkkeelle heinäkuun alussa. 
Vitikka aloitti kunnan palve-
luksessa vuonna 1981 maan-
rakennusinsinöörin virassa 

ja hänet valittiin tekniseksi 
johtajaksi vuonna 2004.

Vitikan mukaan Ii tunne-
taan yhä enemmän energia- 
ja ympäristöasioiden hyvästä 
hoidosta ja ne nousevat aina 
esille missä tahansa Iistä tu-

lee puhetta. Myös kylien ke-
hittäminen on ollut onnistu-
nutta ja kiitosta siitä saavat 
paikalliset aktiivit ja idearik-
kaat kyläläiset. 

Janne Jokelainen tekniseksi johtajaksi
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Markku Vitikka eläkkeelle

38-vuotista työuraa ja eläkkeelle siirtymistä juhlittiin toukokuussa työtoverien ja yhteistyökumppanei-
den kesken. Kuvassa oikealla Markku Vitikka, jota onnittelemassa (vas.) kunnanhallituksen puheen-
johtaja Johannes Tuomela, kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Ilkka Pakonen, kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Teijo Liedes ja kunnanjohtaja Ari Alatossava.

MATTI-TAPIO RISSANEN

Janne Jokelainen asuu Ou-
lussa, mutta Ii on myös siellä 
läsnä. Jokelaisen perheen 
kotina toimii nimittäin Iin 
rautatieaseman yhteyteen 
vuonna 1906 rakennettu 
hirsitalo, jonka he ostivat 
ja siirsivät Ouluun vuonna 
1999. Työn vastapainona Jo-
kelainen tekee talvisin pitkiä 
hiihtovaelluksia mm. Ruotsin 
tuntureille.

EHDOTA
vuoden iiläistä sekä

ympäristöpalkinnon saajaa
10.6. mennessä

Sujuvampi ja turvallisempi

Lisätietoa nelostien parantamisesta verkosta liikennevirasto.fi/vt4oulu-kemi

Suoralinjalla
puolessa
tunnissa
Ouluun

Oulun joukkoliikenteen 
vuoteen 2030 tähtää-
vässä strategiassa mää-
ritellään, miten joukko-
liikennettä tulisi kehit-
tää Iissä, Kempeleessä, 
Limingassa, Lumijoella, 
Muhoksella, Oulussa 
ja Tyrnävällä. Asukkai-
den näkemykset ovat 
tärkeässä roolissa, kun 
pohditaan tulevai-
suuden maksutapoja, 
liikennöintikalustoa 
ja matkustajainfor-
maation kehittämistä. 
Kyselyyn voi vastata 
riippumatta siitä käy-
tätkö joukkoliikennettä 
vai et. Kyselyyn vas-
tanneet voivat halu-
tessaan osallistua mat-
kakorttien arvontaan. 
Vastata voi verkossa: 
my.surveypal.com/
joukkoliikennekysely

Millainen on
tulevaisuuden 
joukkoliikenne 
Oulun seudulla? 
Vastaa verkko
kyselyyn 3.6.
mennessä.

NELOSTIE
LIIKENNEVIRASTO
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Vireä paikallinen yritys-
toiminta on elinehto 
kunnan kasvulle sekä 
asukkaiden viihtyvyydel-
le että uusien muuttaji-
en houkuttelevuudelle. 
Kasvava väkiluku myös 
synnyttää uutta ostovoi-
maa ja uusia liiketoimin-
tamahdollisuuksia paikal-
lisille yrityksille. 

Maaliskuussa kun-
nanvaltuuston hy-
väksymä uusi kun-
tastrategia (2018-

2025) nostaa elinkeinoelämän 
edellytykset kaiken kehittämis-
toiminnan läpileikkaavaksi tee-
maksi. ”Enemmän myyntiotetta 
ja järeämpiä toimia”, tiivistää ke-
hittämisyhtiö Micropolis Oy:n 
toimitusjohtaja Leena Vuotove-
si, joka ohjaa kunnan elinkeino-
ohjelman toteutusta. 

Parhaillaan Micropolis val-
mistelee laajaa yrityshakua, jon-
ka avulla tavoitellaan Iihin uu-
sia yrityksiä ja yrittäjiä. ”Kiikaris-
sa on jo noin kymmenen kasvu-
hakuista ja Iin palvelutarjontaa 
täydentävää toimijaa. Seuraam-
me aktiivisesti mitä yrityskentäl-
lä tapahtuu, mitkä yritykset kas-
vavat ja laajentavat toimintaansa 
ja minne investoinnit syntyvät”, 
Vuotovesi täsmentää. Yksi näis-
tä tavoiteltavista yrityksistä on 
myös kuntalaisten toivoma vä-
hittäistavarakauppa Lidl, joka on 
viime vuosina kasvanut voimak-
kaasti kilpailijoihinsa verrattuna.

Maakuntakaava
mahdollistaa erikois
kaupan suuryksikön
Iin ohiajava liikenne on mer-
kittävä potentiaali alueen kau-
pan ja palvelualan yrityksille. 
Elokuussa voimaan tuleva uu-
si maakuntakaava mahdollis-
taisi nelostien varteen Micro-
poliksen läheisyyteen erikois-
kaupan suuryksikön, jolla tar-
koitetaan esimerkiksi toimiala-
luokituksen mukaista rauta- ja 
rakennustarvikkeiden, kodin-
koneiden, huonekalujen, puu-
tarha-alan, veneiden, mootto-

riajoneuvojen sekä muiden pal-
jon tilaa vaativien erikoistava-
roiden vähittäiskauppaa.

Nelostien lisäksi Iin kilpailu-
etuna on kansainvälisestikin tun-
nustettu tuloksellinen työ ener-
gia- ja ympäristöasioissa. Vuo-
toveden mukaan Ii voisi toimia 
energiatehokkuuteen tähtäävi-
en palveluiden, sovellusten ja tie-
tojärjestelmien tuotekehitykses-
sä yritysten kokeilu- ja testialus-
tana. ”Ketterä kunta, jossa yhtey-
det päättäjiin ja virkamiehiin pe-
laavat, on tärkeä. Nopea reagoin-
ti ja kokeiluihin kannustava il-
mapiiri voisivat olla Iin kilpailu-
valtteja”, Vuotovesi täydentää.

Yritykset toivovat
kehittämisympäristöä, 
jossa liikeidea
jalostetaan ohjauksen
ja yritysneuvonnan 
avulla
Viime kesänä Micropolis Oy 
selvitti paikallisilta yrityksiltä 
Iin vetovoimatekijöitä sekä mil-
lä tavalla kunnan ja kehittämis-
yhtiö Micropoliksen toimintaa 
voitaisiin kehittää alueen yritys-
toimintaa tukevaksi. Tutkimuk-
seen haastateltiin 18 yrityksen 
edustajaa ja verkkokyselyyn vas-
tasi lisäksi 28 yritystä.  

Vastausten perusteella iiläi-
set yritykset kokivat liikenne- ja 
tietoverkkoyhteyksien jatkuvan 
kehittämisen tärkeäksi, joka on 
uudessa kuntastrategiassa nos-
tettu yhdeksi kehittämisen kär-
jeksi. Julkiset peruspalvelut sekä 
asuntojen hinta ja saatavuus oli-
vat sijalukuvertailussa iiläisille 
yrittäjille tärkeämpiä verrattaes-
sa koko Suomen yritysjohtajiin. 

Yhteydenpitoa kunnan ja 
yritysten välillä pidettiin toimi-
vana. Paikallisia palveluntarjo-
ajia tulisi hyödyntää enemmän 
kunnan julkisissa hankinnoissa 
sekä huomioida tasapuolises-
ti päätöksenteossa. Kunta on 
keväällä järjestänut yrityksille 
avoimia infotilaisuuksia, jois-
sa on esitelty tulevia hankinto-
ja esimerkiksi rakentamiseen, 
kunnostukseen ja ostopalvelui-
hin liittyen.

Asemakaavalla oh-
jataan ja varataan 
alueet asumiseen, työ-
paikoille, palveluille, 
liikenteelle ja viher-
alueille. Iin keskustan 
kaavamuutoksilla 
tavoitellaan houkutte-
levaa ja monipuolista 
asuin- ja palvelukeskit-
tymää.

Entisen hammas
hoitolan tilalle
asuntoja
Kunnanvaltuusto hyväksyi 
helmikuussa Iin Kirkonseu-
dun korttelin 23 asemakaavan 
muutoksen, joka mahdollis-
taa uusien asuinkiinteistöjen 
rakentamisen käytöstä pois-
tetun hammashoitolan tilal-
le. Tontin ranta-alue jää edel-
leen yleiseen vapaaseen käyt-
töön puistona.

Maankäytön suunnitteli-
ja Jaakko Raunio kertoo, et-
tä huhtikuussa kunta käyn-
nisti tontinluovutuskilpai-
lun, jossa rakennusliikkeil-
le tarjottiin mahdollisuutta 
ostaa tontti sekä pyydettiin 
esittämään luonnossuunni-
telma tontin rakentamisesta. 
Tavoitteena on, että tontille 
rakentuu yhteensä vähintään 
20 asuntoa. 

Tonttia koskevat tarjoukset 
saadaan toukokuun loppuun 
mennessä. Suunnitelmien ar-
vioinnissa huomioidaan mm. 
julkisivujen toteutustapa, py-

säköintipaikoituksen järjestä-
minen ja huoneistojen toimi-
vuus. Lopullisen valinnan te-
kee kesäkuussa kunnanhalli-
tus. Valitun toimijan on aloi-
tettava rakentaminen vuoden 
kuluessa tontin luovutuksesta 
sekä rakennusten ympäristöi-
neen on oltava valmiina kol-
men vuoden kuluessa.

Lisää palveluita
ja parempia
liikenneyhteyksiä
Kunnanvaltuusto hyväksyi 
huhtikuussa yksimielisesti 
keskustan asemakaavan muu-
toksen, jolla tavoitellaan mm. 
Kirkkotien ja Valtarintien 
varsien täydennysrakentamis-
ta sekä torin alueen ja kaup-
papalveluiden kehittymistä. 

Kirkkotien ylläpito siirtyy 
valtiolta kunnalle. Kirkko-
tien, Haminantien ja Kisa-
tien sekä Kirkkotien, Puisto-
tien ja Seurakujan risteysalu-
eille on kaavailtu rakennet-
tavaksi kiertoliittymät, mit-
kä selkeyttävät liikennöin-
tiä erityisesti torin ympäris-
tössä. Hallitien ja Mujutien 
väliselle rakentamattomal-
le alueelle kaava mahdollis-
taa uudenlaisen pientalora-
kentamisen. Kunta on hank-
kinut alueelta maata ja käyn-
nistää myöhemmin aluetta 
koskevan tontinluovutuskil-
pailun.

Raunion mukaan keskustan 
kauppapalveluiden kehittämi-

sessä avainasemassa ovat kiin-
teistöjen omistajat ja heidän 
investointihalukkuus. Torin 
alueen liiketonteille ja Kirk-
kotien varteen on lisätty ra-
kennusoikeutta, joka mahdol-
listaa sekä asuin-, että liiketi-
lojen yhdistelmiä. Leirintä-
alueen kerroskorkeus nostettu 
kolmeen ja nelostien varteen 
on mahdollista rakentaa ho-

tellitoiminnalle viisikerroksi-
nen kiinteistö. 

Liikuntahallin
rakentamiseen 
750 000 euron
valtionavustus
Kunta käynnistää syksyllä lii-
kuntahallin ensimmäisen vai-
heen rakentamisen. Noin 3 
900 neliön sisäliikuntahalli si-
joittuu keskusurheilukentän 
viereiselle eteläpuolen ton-
tille. Alueelta puretaan pois 
vanha ulkokatsomo. Kunta-
palveluita merkittävästi pa-
rantavaan investointiin on va-
rattu vuosille 2018 ja 2019 
yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. 

Valtionavustuksen myön-
si Eurooppa-, kulttuuri- ja ur-
heiluministeri Sampo Ter-
ho osana opetus- ja kulttuuri-
ministeriön veikkausvoittova-
roista myönnettävää noin 40 
miljoonan euron pottia. Kun-
nan rakennuttajainsinöörin 
Jukka Härkinin mukaan hy-
vin toteutettu rakennussuun-
nitelma ja lupa-asioiden etu-
käteisvalmistelu todennäköi-
sesti edesauttoivat rahoitus-
päätöksen saamista. Tosin al-

kuperäistä rakentamisaikatau-
lua jouduttiin hieman viiväs-
tämään, sillä myönteisen tuki-
päätöksen ehtona oli, ettei ra-
kentamista saanut aloittaa en-
nen rahoituspäätöstä. 

Hanke käynnistyy kesä-
kuussa urakoitsijan kilpailu-
tuksella. Urakkamuotona on 
KVR-urakka eli pääurakoit-
sija vastaa koko hankkeesta 
”avaimet käteen” –periaatteel-
la. Rakennustyöt saadaan to-
dennäköisesti käyntiin loka-
kuussa ja liikuntahallin avajai-
sia vietetään vuoden 2019 lo-
pulla. Härkinin mukaan 2. ra-
kennusvaiheen sisältävän ui-
ma- ja jäähallin mahdollises-
ta rakentamisesta päätetään 
erikseen lähivuosina. Hank-
keen jatkolle on mahdollista 
hakea valtioavustusta.

Jakkukylään
täydennys
rakentamista
Jakkukylän keskeisten ky-
läalueiden osalta voimas-
sa on Yli-Iin kunnanvaltuus-
ton vuonna 2000 hyväksy-
mä osayleiskaava. Kyläläis-
ten toiveesta kunta käynnis-

Micropoliksen yrityskoordinaattori Hanna Lahti auttaa yrityksiä 
sijoittumaan Iihin, edistää lupa- ja kaavaprosesseissa sekä yritys-
verkostojen ja paikallisten kontaktien luomisessa. Myös kuntalaiset 
voivat rohkeasti ottaa Hannaan yhteyttä ja vinkata kaupan ja pal-
veluiden toimijoista, joita Iihin toivotaan (p. 040 130 6143, hanna.
lahti@micropolis.fi)

HAKU PÄÄLLÄ!

KAAVAMUUTOKSILLA
lisää asumista ja palveluita

Korttelissa on rakennusoikeutta yhteensä 1 560m2, joka mahdollistaa enintään viisikerroksisen asuin-
kerrostalon tai vaihtoehtoisesti 2-3 kpl matalamman kerrostalon rakentamisen. 

Torin alueelle tehdään myöhemmin tarkempi yleissuunnitelma, jossa määritellään yhdessä alueen
toimijoiden kanssa käyttömahdollisuudet.

ti kaavan päivityksen, jot-
ta täydennysrakentamisen 
mahdollisuudet saadaan yh-
teneviksi Iin muiden kylä-
alueiden kanssa. Uusi kaa-
va mahdollistaa rantavyö-
hykkeen ulkopuolisten kylä-
alueiden täydennysrakenta-
misen nykyistä paremmin ja 
näin tukee Jakkukylän elin-
voimaisuutta ja halukkuut-
ta kasvaa.

Kaavaluonnos asetetaan 
elokuussa nähtäville ja sii-
tä järjestetään kaikille avoin 
esittely- ja kuulemistilai-
suus. Suunnitellun aikatau-
lun mukaisesti kaavaehdo-
tus valmistuu ensi vuoden 
alussa. 

Merelliset uudet 
asuinalueet Karhu
ja Seljänperä
Vuoden alussa käynnisty-
nyt Iin rannikon ja saar-
ten osayleiskaavan tarkista-
minen Karhun alueella on 
edennyt ja osayleiskaavan 
muutos asetetaan nähtäville 
elokuussa. Saarella sijaitsee 
loma-asutusta ja Iin seura-
kunnan leirikeskus. Saareen 
avattiin silta syksyllä 2017. 

Osayleiskaavan päivittä-

misen yhteydessä tarkastel-
laan mahdollisuuksia muut-
taa nykyisiä lomarakennuk-
sia pysyväksi asutukseksi se-
kä suunnitellaan alueen vir-
kistyskäyttömahdollisuuk-
sia. Vanhassa kaavassa osoi-
tettu tuulivoimaloiden alue 
poistuu päivityksen yhtey-
dessä. 

Saaren rakentamatto-
malle keskiosalle laaditaan 
osayleiskaavan rinnalla ase-
makaava, joka mahdollis-
taa noin 50-70 omakotitalon 
suuruisen asuinalueen ra-
kentamisen. Asemakaavassa 
määritellään tonttien sijain-
ti, koko sekä huomioidaan 
asuinalueen yhteisöllisyy-
den edistäminen esimerkiksi 
hyödyntämällä uudenlaisten 
energia- ja jätehuoltoratkai-
suja. Alue on Iin seurakun-
nan omistuksessa ja kaavaan 
liittyen kunta solmii maan-
käyttösopimuksen.

Alustavan aikataulun mu-
kaisesti asemakaavan luon-
nos asetetaan nähtäville elo-
kuussa ja kaavaehdotus val-
mistuu loppuvuodesta. Ta-
voitteena on, että kaava-
muutos valmistuu viimeis-
tään alkuvuonna 2019. Alue 

rakennetaan todennäköises-
ti vaiheittain vuosien 2020-
2021 aikana.

Kunnanhallitus käyn-
nisti Iin rannikon ja saar-
ten osayleiskaavan muu-
toksen Seljänperän alueella 
huhtikuussa. Seljänperä on 
osoitettu voimassa olevassa 
yleiskaavassa matkailupal-
velujen alueeksi ja leirintä-
alueen toiminnan päättymi-
sen myötä kunnan omistuk-
sessa olevalle alueelle on tar-
peen miettiä uutta käyttö-
tarkoitusta. 

Seljänperä muuttaminen 
pienasuinalueeksi tukee Ol-
havan alueen kehittämis-
tä ja elinvoimaisuutta kun-
tastrategian kyliin liittyvi-
en tavoitteiden mukaisesti. 
Alustavien suunnitelmien 
mukaan alueelle tulisi noin 
kymmenkunta asuintonttia 
ja ranta-alue jäisi edelleen 
yleiseen käyttöön. Alusta-
van aikataulun mukaises-
ti osayleiskaavan valmiste-
luaineisto on nähtävillä lop-
pukesästä 2018 ja kaavaeh-
dotus loppuvuodesta 2018. 
Tavoitteena on, että kaava 
on hyväksymiskäsittelyssä 
alkuvuodesta 2019.

Karhu kuuluu kokonaisuudessaan Natura-ohjelmaan, mikä asettaa tarkat reunaehdot kaava-
suunnittelulle. Parhaillaan on meneillään alueelle vuonna 2008 valmistuneen luontoselvityksen 
päivittäminen sekä luonnonsuojelulain mukaisen Natura-arvioinnin laatiminen.
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Teksti: ANNE SUIHKONEN
YMPÄRISTÖHOITAJA

Monet ihastelevat 
lupiinin kukintaa tien-
varsilla, vaikka se on 
erittäin haitallinen vie-
raskasvi. Lupiini sitoo 
juurinystyröillään typ-
peä ilmasta rehevöittä-
en kasvupaikkaansa ja 
valtaa kasvualaa koti-
maisilta niittykasveilta. 

L upiini leviää tehok-
kaasti siemenistä, joi-
ta yksi kasvi voi tuot-
taa jopa sata kappa-

letta. Lupiinin torjunta vaa-
tii pitkäjänteisyyttä, sillä maa-
perän siemenvarastosta nousee 
uusia lupiineja useiden vuosi-
en ajan. Suojellessamme niitty-

jä vieraslajeilta suojelemme siis 
valtaosin kotimaista lajistoa. 

Kunnan teknisiin palvelui-
hin on tullut soittoja mm. lu-
piini- ja jättipalsamihavain-
noista eri puolilta kuntaa. 
Kunta aloitti lupiinintorjun-
nan tienvarsilta kesällä 2017 ja 
työtä jatketaan nyt kesällä. 

Valveutunut koti
puutarhuri ehkäisee
levittämästä haitallisia 
vieraslajeja
Lupiinia torjutaan leikkaa-
malla kukinnot heti kukkimi-
sen jälkeen ja ennen siemen-
ten kypsymistä, sillä kasvi le-
viää tehokkaasti siemenistä. 
Tällä tavalla lupiini ei pääse le-
viämään puutarhan ulkopuo-
lelle. Lupiinit voi kaivaa myös 
yksitellen juurineen ylös maas-

ta, jos kasveja on vähän. Tor-
juntatyössä on oltava sinnikäs, 
sillä maaperän siemenvaras-
tosta itää uusia lupiininalkuja 
vuosienkin jälkeen. Lupiinista 
ja muiden haitallisten vierasla-
jien, kuten jättipalsamin ja jät-
tiputken torjunnasta voi lukea 
lisää esimerkiksi verkkosivus-
tolta: vieraslajit.fi 

Sorosentie 2 osoit-
teessa sijaitseva eko-
piste laajenee kesä-
heinäkuussa muovi-
keräyksellä. Pisteellä 
on ollut ennestään jo 
kotitalouksien paperi-, 
kartonki-, lasi- ja pien-
metallikeräys.

Muovit ovat yksi mo-
nikäyttöisemmistä 
raaka-aineista elin-

tarvikehygienian ja -turval-
lisuuden kannalta. Viime ai-
koina muovijätteen ja erityi-
sesti mikromuovin ympäris-
tö- ja terveyshaitoista on kes-
kusteltu vahvasti mediassa. 
Suomessa kerätään ja hyö-
dynnetään vuosittain 10 mil-
joonaa kiloa kotitalouksi-
en muovipakkausjätettä. Uu-
si pakkausasetus (2016) siir-
si kuluttajapakkausjätteiden 
keräämisestä vastuun kun-
nilta kaupan ja teollisuuden 
yrityksille. Valtakunnallises-
ta keräyksestä vastaa Suomen 
Pakkauskierrätys Rinki Oy. 

Keräysvelvoitteen mukaan 
kaikissa yli 10 000 asukkaan 
taajamissa (ei kunnissa) on 
oltava vähintään yksi muovin 
keräyspiste. Rinki Oy:n so-
pimusasiamiehen Taneli Lu-
miaron mukaan keräyspis-
teitä on tällä hetkellä 520 eli 
20 yli velvoitteen. Yhtiö ai-
koo kuitenkin jatkaa keräys-
pisteiden määrän lisäämis-
tä lähemmäs 600 vielä tämän 
vuoden aikana. 

Mitä muovia saa
kierrättää?
Keräyspiste on tarkoitet-
tu kotitalouksissa syntyville 
tyhjille, puhdistetuille ja kui-
vatuille muovipakkauksille, 
joita ovat esimerkiksi jogurt-
tipurkit, voirasiat sekä leik-
kele-, juusto- ja valmisruoka-
pakkaukset sekä pesuaine-, 
shampoo- ja saippuapakka-

ukset. Puhdistukseksi riittää 
nopea huuhtelu haalealla ve-
dellä tai tiskauksen päätteek-
si tiskivedessä. Jos muovipak-
kaukseen jää esimerkiksi ma-
rinadia, se aiheuttaa nopeasti 
hajuhaittoja. 

Keräykseen ei saa jättää li-
kaisia muovipakkauksia, ei-
kä esimerkiksi muovisia ta-
loustavaroita, pulkkia, lelu-
ja, lapioita tai PVC-pakka-
uksia (jotka tunnistat mer-
kistä, jossa kolmion sisällä on 
numero 3). Korkit, kannet ja 
vastaavat pitää irrottaa ja pis-
tää keräysastiaan erikseen, sil-
lä ne ovat usein eri muovia 
kuin muu pakkaus. Muutkin 
irtoavat osat kuten pumppu-
osa pesuainepulloissa on hy-
vä pistää keräykseen erillään.

Muovijätteestä
valmistetaan
uusiotuotteita
Muovipakkausjäte kuljete-
taan ensin Ouluun paalat-
tavaksi, josta ne kuljetetaan 
Riihimäelle Fortumin muo-
vijalostamolle. Keräysmuo-
vista valmistetaan uusia muo-
vituotteita kuten kukkaruuk-
kuja, viemäriputkia, ämpärei-
tä sekä jätesäkkejä ja -pusseja. 

Euroopan parlamentti hy-
väksyi EU:n uuden kiertota-
louspaketin 18.4.2018, jos-
sa määritellään jäsenvaltioi-
ta sitovat tavoitteet jättei-
den kierrätykselle ja kaato-
paikkasijoituksen vähentämi-
selle. EU:n yhteisen tavoit-
teen mukaan vähintään 55 
% yhdyskuntajätteestä tul-
laan kierrättämään vuoteen 
2025 mennessä. Tavoitet-
ta kasvatetaan 60 %:iin vuo-
teen 2030 mennessä, ja vuon-
na 2035 yhdyskuntajättees-
tä on määrä kierrättää jo 65 
%. Pakkausmateriaalien osal-
ta 65 % kierrätetään vuoteen 
2025 mennessä ja 70 % vuo-
teen 2030 mennessä. 

Oikaisu Hyvät Tuulet
lehteen 22.2.2018 
Kunnanvaltuuston julkaistussa pöytäkirjassa 5.2.2018 (§ 18) on 
kirjoitusvirheeseen verrattava virhe, joka toistui helmikuun lehdes-
sä virheellisesti. Kunnanvaltuusto oikaisi virheellisen kirjauksen 
kokouksessa 19.3.2018 (§28 Kuntalaisaloite vanhan vaakunan pa-
lauttamisesta): ”Eero Alaraasakka esitti Risto Säkkisen kannatta-
mana, että aloite palautetaan valmisteluun ja vaakunan palauttami-
sesta järjestetään kuntalaiskysely. ”

Kuntatilinpäätös 2017
ylijäämäinen
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 28.5. kokouksessa tilinpäätöksen. Tili-
kauden ylijäämä on 142.287 euroa, nostaen edellisten vuosien yh-
teenlasketun kertymän 5.939.282,66 euroon. Tulosta voidaan pi-
tää erittäin hyvänä talousarvioon verrattuna, joka oli lähtökohtaisesti 
alijäämäinen. Ansiotulojen verotus nousi 1,1 % ja yhteisöveron tuot-
to peräti 15,9 %, mikä kertoo alueen yritysten vahvasta talouden kas-
vusta. Kiinteistöverokertymä pysyi edellisen vuoden tasossa. Vuodel-
le 2018 on kiinteistöveron osalta odotettavissa merkittävää kasvua, 
sillä jatkossa isot tuulivoimapuistot verotetaan voimalaitosveron mu-
kaan. Kiky –sopimuksessa sovitut henkilöstön lomarahaleikkauksi-
en säästövaikutus kunnalle oli noin 300 000 euroa. Kunnan suurin 
investointi oli viime vuonna Haminan koulun uudisrakentaminen ja 
peruskorjaus. Kuivaniemen Vesi Oy:n toiminta lakkasi vuoden 2017 
aikana ja yhtiön liiketoiminta ja omaisuus yhdistettiin Iin vesiliikelai-
tokseen vuoden 2017 alusta. (Lähde: Tilinpäätös 2017)

Tarjoa jäteastiasi
koiranulkoiluttajien 
käyttöön 
Kunta on painattanut jä-
teastioihin liimattavia 
tarroja, joilla asukkaat 
voivat viestiä sallivan-
sa koiranulkoiluttaji-
en jättävän koirankak-
karoskapussin jäteasti-
aan. Idean taustalla on 
valtakunnallinen kan-
salaisliike, joka pyrkii vä-
hentämään luontoon pää-
tyvän koirankakan määrää.
Tarroja voi noutaa veloitukset-
ta Iin ja Kuivaniemen kirjastolta. Tarrat on tarkoitettu pientalojen 
omassa omistuksessa oleviin roskiksiin eikä niitä voi liimata taloyh-
tiöiden roskiksiin ilman hallituksen suostumusta. Kunnan tekni-
set palvelut liimaavat tarroja myös yleisillä alueilla oleviin kunnan 
omistamiin roska-astioihin. Lisätietoa kansalaishankkeesta:
koirankakkaroskis.fi

Kuivaniemen
kotiseutuyhdistys
tiedottaa
Perinteinen kesäretki Ranualle lauantaina 9.6. Bussi lähtee Kieva-
rilta klo 8, käymme Maaninkajärven Jääkärikämpällä, Ranuan pap-
pila- ja pitäjämuseossa sekä Ranuan eläinpuistossa. Retken hinta 
on 45e sisältäen matkan, ruoan, pääsyliput ja opastuksen museolla. 
Ilmoittautumiset 2.6. mennessä Annelle p. 0400 700 681 tai anne.
riepula@pp.inet.fi 
Yhteislaulutilaisuuksia museolla: 26.6. klo 18, 10.7. klo 18, 24.7. 
klo 18. Sateella tilaisuudet ovat Nuorisoseuran talossa. Talkoot 
museolla joka tiistai klo 17, pois lukien lauluillat.

Lupiineja ja muita 
vieraslajeja

Kunnan
yleisten puisto 
ja katualueiden 
lupiini
havainnoista
voi ilmoittaa kunnan
teknisiin palveluihin
ympäristönhoitajalle,
p. 050 4644 630,
anne.suihkonen@ii.fi

Muovinkeräys
alkaa Sorosentien 
ekopisteellä

TORJUTTAVA
MYÖS IISSÄ

UUTISIA LYHYESTI

Valokuvausta, pihatöitä ja 
pianonsoiton opetusta -

NUORET
KOKEILEVAT
YRITTÄJYYTTÄ

16-vuotias Milena Järvenpää on perustanut kesän ajaksi valokuvausyrityksen. Milena lähti kesä-
yrittäjäksi saadakseen kokemusta ja tietoa mahdollista tulevaisuuden yritystänsä varten

SANNA IKÄLÄINEN

Jos yrittäjyyden
aloittaminen kiinnostaa,
ota yhteyttä
Hanna Lahti p. 040 130 6143 tai
hanna.lahti@micropolis.fi

Toista kesää toimiva Kesäyrittäjä-
hanke innostaa 16 – 24 -vuotiaita 
nuoria kokeilemaan kevyt yrittäjänä 
toimimista. Tärkeintä on, että nuoret 
voivat turvallisesti ja ohjatusti kokeil-
la omaa liikeideaansa käytännössä. 
Nuoret saavat mm. yrittäjyys, myyn-
nin- ja markkinoinnin koulutusta, 
jonka jälkeen liikeideaa työstetään 
yhdessä ohjaajien kanssa. Yrittä-
jyyden alkutaipaleella tukena ovat 
myös muut Oulun seudun nuoret 
kesäyrittäjät. 

Esimerkkejä iiläisten nuorten tarjoamista 
palveluista:

16 -vuotias Milena Järvenpää on perustanut 
kesän ajaksi valokuvausyrityksen. Milena lähti 
kesäyrittäjäksi saadakseen kokemusta ja tietoa 
mahdollista tulevaisuuden yritystänsä varten. 
”Odotan myös kaikkea mitä kesä tuo tullessaan 
ja toivon, että tästä kesästä tulee mukava. Toi-
von oppivani mahdollisimman paljon uutta ke-
sän aikana sekä kehittyväni valokuvaajana.” 

17-vuotiaan Jere Haapakosken ideana on 
tarjota iiläisille apua erilaisissa pihatöissä. Je-
re lähti mukaan, koska halusi saada kokemus-
ta oman yrityksen perustamisesta, raha-asiois-
ta ja toiminnasta tulevaisuutta silmällä pitäen. 
“Kesältä odotan erityisesti oman yrityksen aloit-
tamista. Töihin tarvittavat välineet pitää olla 

asiakkaalla. Työajat ovat joustavat, joten yhtey-
denottoja voi ottaa milloin vain kello 12 eteen-
päin maanantaista perjantaihin. ” 

Veera Annunen tarjoaa pianotunteja aloitteli-
joille kesäkuun ajan joko asiakkaan kotona tai 
hänen luonaan. 19-vuotias Veera on kampan-
jassa mukana nyt toista kertaa. “Odotan kesäl-
tä mahdollisimman paljon uusia oppilaita, yri-
tyksen menestystä sekä uuden oppimista ja uusia 
tuttavuuksia.” 

Tutustu rohkeiden iiläisten nuorten
yrittäjien palveluihin, ota yhteyttä:

MILENA p. 044 988 9696 tai
 milena.catrine@hotmail.com 
JERE p. 040 412 0769
VEERA p. 044 243 2037 tai
 kesapiano@gmail.com 
Verkosta: kesayrittaja.com/kesayrittajat löyty-
vät kaikkien kesäyrittäjien esittelyt. Hanketta 
rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto ja toteuttajina ovat Micro-
polis Oy ja BusinessOulu.
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Teksti: PAULA HEIKKINEN,
ALARANNAN KOULUN
OPETTAJA 

Oppilaiden hyvinvointi on 
noussut yhdeksi keskeiseksi 
teemaksi koulumaailmassa. Ai-
heeseen on herätty Suomessa 
viimeistään kansainvälisten tut-
kimustulosten pohjalta, joissa 
suomalaiset oppilaat ovat me-
nestyneet kohtuullisen hyvin 
akateemisia taitoja mitattaes-
sa, mutta tutkittaessa kouluissa 
viihtymistä tulokset eivät ole 
olleet mairittelevia.

Alarannan koululla olemme 
pohtineet oppilaiden hy-
vinvointia ja pyrkineet toi-
minnassamme parempaa. 
Viime syksynä neljä kou-

lumme opettajaa matkusti Erasmus—
projektin puitteissa Islantiin ”job shado-
wing” -jaksolle, jonka tavoitteena oli saa-
da eväitä oppilaiden hyvinvoinnin pa-
rantamiseksi. Islanti kun keikkuu tilas-
toissa vuodesta toiseen kärkisijoilla asiaa 
tutkittaessa.

Välittäminen ja yhteistyö
avainasemassa
Brekkubæjarskóla, jossa vierailimme, si-
jaitsee Akranesin kunnassa noin 50 kilo-
metriä Reykjavikista. Kunta on asukas-
luvultaan Iin kokoinen. Yhtenäiskoulus-
sa on oppilaita 450 ja henkilökuntaa 80. 
Oppilaat ovat 6-16 -vuotiaita.

Koulussa niin oppilaiden kuin henki-
lökunnan hyvinvointi on nostettu yh-
deksi tärkeimmistä arvoista ja se näkyi-
kin toiminnassa. Opettajat ovat aidos-
ti kiinnostuneita oppilaistaan ja heidän 
kuulumisistaan. Heillä on aikaa auttaa ja 
kuunnella oppilaita sekä keskustella hei-
dän kanssaan. Tunneilla vuorovaikutus 

oppilaitten ja opettajien välillä on avoin-
ta. Koulun ilmapiiri on kiireetön ja tois-
ta ihmistä arvostava. 

Toinen merkittävä tekijä on yhteis-
työ. Koulussa henkilökuntaa on runsaas-
ti. Tästä hyvänä esimerkkinä koulun en-
simmäinen luokka, jossa on 50 oppilas-
ta. Heitä ohjaa tunneilla kahdeksan ai-
kuista. Näistä kaksi on luokanopettajaa, 
loput aikuisista ovat kouluavustajia sekä 
sosiaaliohjaajia. 

Kaikki luokat ovat samanaikaisope-
tusluokkia eli kaksi opettajaa on opetus-
vuorossa yhtäaikaa. Jotta kyseinen mal-
li toimii, vaatii se runsasta yhteistyötä 
kaikkien koulun aikuisten kesken lähtien 
suunnittelusta havaintojen jakamiseen ja 
arviointeihin. Myös koulun rehtori ko-
rosti keskusteluissa yhteistyötä ja asioi-
den jakamista hyvinvoinnin edistämises-
sä: vaikka koulun oppilasmäärä on suu-
rehko, kaikki koulun aikuiset ovat kar-
talla missä mennään ja mihin suuntaan.

Kolmas asia, joka pomppasi esille on 
taito- ja taideaineiden merkitys oppilaan 
hyvinvoinnille. Niin sanottujen perus-
tuntien lisäksi koulussa on mm. jokaisel-
la luokka-asteella yksi tanssitunti viikos-
sa, ja alemmilla luokilla kaikilla oppilail-
la on lukujärjestyksessä uintitunti läpi 
lukuvuoden. 

Reissu antoi paljon eväitä ja pohditta-
vaa niin omaa kouluamme, mutta myös 
Suomen koulutusjärjestelmää ajatellen. 
Jotta oppilaat voivat hyvin koulussa tu-
lee heille ja heidän ajatuksilleen olla ai-
kaa. Positiivinen asenne koulua kohtaan, 
hyvät sosiaaliset suhteet niin opettajiin 
ja muihin oppilaisiin sekä oman työn ar-
vostaminen ovat tärkeitä taustavaikutta-
jia oppilaan sitoutumiselle opiskeluun ja 
näin ollen myös tavoitteiden saavuttami-
seen. Oppilaan hyvinvoinnilla koulussa 
onkin kokonaisvaltainen merkitys ja si-
tä kohti koulussamme teemme jatkossa-
kin töitä.

Kesän
poikkeus
aikataulut

Teksti ja kuva: SANNA JUUTINEN

Oulunkaaren digikummi 
tukee sosiaali- ja terveys-
palveluiden työntekijöitä ja 
asiakkaita ottamaan käyttöön 
digitaalisia eli sähköisiä pal-
veluita. Digipalveluiden hyö-
tynä nähdään muun muassa 
palveluiden tasalaatuisuus.

Miksi digitaaliset palve-
lut ovat niin tärkeitä? 
Digitalisaatio ja roh-
kea kehittäminen on 
kirjattu Oulunkaa-

ren strategiaan keinoina päästä stra-
tegisiin tavoitteisiin. Digikummi-toi-
mintaa oli aikaisemmin erityisesti van-
huspalveluissa, josta saatiin hyviä ko-
kemuksia. Oulunkaaren kunnat näki-
vät toiminnan niin tärkeäksi, että si-
tä haluttiin laajentaa, ja nyt digikummi 
toimii myös perhe- ja sosiaalipalveluis-
sa sekä terveyspalveluissa koko Oulun-
kaaren alueella.

Digikummi Hanna Siltakoski ker-
too, että asiakkaille pitää antaa vaihto-
ehtoja palveluissa. ”Ihmiset ovat tot-
tuneet käyttämään erilaisia sähköisiä 
palveluita. Osa kuntalaisista pitää nii-
tä sote puolellakin jo vaihtoehtona, jo-
ka pitäisi olla käytettävissä. Kehitykses-
sä pitää pysyä mukana.”

Digitalisaation mukanaan tuomat 
hyödyt sote-palveluihin ovat Siltakos-

ken mukaan selkeät. Digipalveluiden 
avulla kuntalaisille voidaan tarjota pal-
jon tasalaatuisempaa palvelua, kos-
ka palvelu ei ole paikkakuntakohtaista, 
vaan sote-ammattilaisten osaaminen on 
hyödynnettävissä laajemminkin. Digi-
palveluiden kautta tuodaan palvelut lä-
hemmäs asiakasta, esimerkiksi tiettyjä 
palvelukäyntejä voidaan jo hoitaa digi-
palveluiden kautta.

Työntekijät
avainasemassa
Digikummi-toiminnan tavoitteena on, 
että rohkeasti kokeilemalla ja ottamal-
la haltuun jo käytössä olevat digitaaliset 
palvelut, pysytään mukana kehitykses-
sä ja pystytään tarjoamaan kuntalaisille 
digitaalisia palveluita vaihtoehtoina pe-
rinteisemmin toteutettaville palveluille.

Siltakoski kertoo, että digikummin 
tehtävänä on paitsi henkilöstön tuke-
minen, myös kuntalaisten omatoimi-
juuden tukeminen niin, että sähköisten 
palveluiden käyttöönoton kynnys ma-
daltuu.

Työntekijät ovat suhtautuneet digi-
kummi-toimintaan myönteisesti. ”On 
ollut hienoa huomata, miten henkilös-
tö lähtee itse kehittämään digipalvelui-
ta, kun heitä siihen rohkaisee”, Siltakos-
ki kertoo. Digikummin tehtävänä on-
kin ohjata henkilöstöä ja antaa käyt-
töön perusvälineitä, joilla digipalvelui-
ta voidaan toteuttaa. Henkilöstön roo-
li sähköisten palveluiden käyttöönotos-

sa on ratkaiseva, koska myönteisten pal-
velukokemusten myötä asiakkailla on 
matalampi kynnys ottaa uusia palvelu-
ja käyttöön.

Iissä asiakkaat mukana
kehittämässä
Hanna Siltakoski aloitti digikummi-
na vuoden vaihteessa ja on ehtinyt ol-
la mukana jo monenlaisissa projekteis-
sa. Koko Oulunkaarella on otettu käyt-
töön RAI-järjestelmä ikäihmisten toi-
mintakyvyn arviointiin. Digikummi 
on toiminut käyttöönotossa henkilös-
tön ja esimiesten tukena. Iissä RAI on 
otettu hyvin käyttöön ja mahdollisuut-
ta tehdä toimintakyvyn arviointeja asi-
akkaan kotona älypuhelimen avulla on 
hyödynnetty. 

Toisena esimerkkinä Iistä Siltakos-
ki kertoo työhönvalmennuskeskuksen 
Iloinen Viesti –lehdestä. Digikummi 
on ollut muutosvaiheessa auttamassa 
asiakkaiden tekemän lehden viemisessä 
digitaaliseen muotoon. Käytettävä oh-
jelma mahdollistaa esimerkiksi kirjoite-
tun tekstin tuottamisen omalla puheel-
la. Digitaalisen lehden artikkelit ovat 
kuunneltavissa luettuina ja katsottavis-
sa videoina.

Digikummi kertoo, että kuntalaiset 
voivat kysyä häntä erilaisiin tilaisuuk-
siin ja tapahtumiin kertomaan Oulun-
kaaren palveluista. Myös ideoita säh-
köisten palveluiden parantamiseksi ote-
taan mielellään vastaan.

Terveyspalvelut ja
liikuntaneuvoja
yhteistyössä
iiläisten hyväksi

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Iin perhepalvelut: Sosiaalitoi-
misto on suljettuna 2.7.-22.7. 
Sosiaalitoimiston Kuivaniemen 
toimipiste suljettuna 22.6.-3.8. 
Perheneuvola on suljettuna 
22.6.-27.7. Ohjaus- ja neuvon-
tanumero 08 5875 6284 palve-
lee ti, to ja pe klo 9-11 sekä ke 
klo 13-15. Akuuteissa sosiaali-
päivystyksellisissä asioissa yh-
teys 112.

Kuivaniemen terveysasema 
on suljettuna 25.6.-5.8. Kesäsul-
kemisen piiriin kuuluvat sairaan-
hoitajan ja lääkärin vastaanotto, 
laboratorion näytteenotto, kun-
toutus, mielenterveystyö ja suun 
terveydenhuolto. Sulun aika-
na kuivaniemeläiset voivat käyt-
tää joko Iin pääterveysaseman 
tai Simon terveysaseman palve-
luita. Kesäsulkeminen ei vaikuta 
hoivayksikön ja kotihoidon toi-
mintaan.
Kuivaniemen neuvola ja kou-
luterveydenhuolto ovat kiin-
ni 25.6-31.7. Tuolla ajanjak-
solla neuvolan asiakkaita pal-
velee Iin neuvola.  Senioritu-
van kuntouttava päivätoimin-
ta Kuivaniemellä on kiinni 2.7. 
– 5.8. Kunto-Suvantolan kun-
touttava päivätoiminta on kiin-
ni 29.6. – 6.8

Työterveyshuolto on kiinni 2.-
27.7., päivystys toimii Iin terve-
ysaseman vastaanotolla.

Kunnanvirasto 
Suljettuna 21.6. (juhannusaattoa 
edeltävä päivä) sekä 2.7.-22.7.

Kirjastot 
Iin pääkirjasto: avoinna 14.5. – 
12.8. ma, ke, to klo 12-19 ja ti, 
pe klo 10-16. Lehtisali avoinna 
itsepalveluna kirjaston aukiolo-
aikoina klo 9 alkaen. Suljettu-
na 1.5.-31.8 lauantaisin ja sun-
nuntaisin. 
Kuivaniemen kirjasto: avoinna 
14.5. – 12.8. ma, ke klo 13-19, 
to klo 10-16. Omatoimikirjasto 
avoinna ma – su klo 10-19. Sul-
jettuna ti, pe, la ja su.
Kirjastoauto Akseli: kesätauol-
la ajalla 18.6. – 7.8. Akselin ai-
kataulu syksylle 2018 julkais-
taan kansalaisopiston opinto-
oppaassa.

Kotiseutumuseot 
Iin kotiseutumuseo avoinna 
4.6.-5.8. ti-su klo 11.30 – 18, 
ma suljettu.  Lisätietoja: Han-
na Puolakka p. 040 538 2711. 
Museokahvila Huilinki palve-
lee joka päivä klo 10-18. 
Kuivaniemen kotiseutumuseo 
avoinna heinäkuussa lauantai-
sin ja sunnuntaisin klo 12 – 16 
sekä kesä-elokuussa tiistaisin 
klo 17 – 19.

Kouluhyvinvointi -

AVAIN
koulumenestykseen?

Teksti: SANNA JUUTINEN

Liikunta on oleellinen osate-
kijä monien sairauksien hoi-
dossa ja ennaltaehkäisyssä. 
Oulunkaaren kuntoutuksen 
palveluesimies Tiina Vuo-
nonvirta kertoo, että liikunta 
esimerkiksi ehkäisee ylipainoa 
ja diabetesta sekä vähentää tu-
ki- ja liikuntaelin peräisiä ki-
puja. Liikuntaneuvojan tarjo-
amat palvelut voivat olla osa 
terveyspalvelujen asiakkaan 
kokonaisvaltaista hoitoa.

Kun Iihin perustettiin lii-
kuntaneuvojen tehtävää, oli 
Oulunkaari mukana suun-
nittelussa. Liikuntaneuvojan 
työ haluttiin kiinteäksi osak-
si terveyspalveluja ja mallia 
otettiin Pudasjärven ja Uta-
järven vastaavasta toiminnas-
ta. Iin kunnan oma liikunta-
neuvoja Marjo Veijola vetää 
iiläisille ryhmäliikuntatunte-
ja kansalaisopiston kautta se-
kä antaa työikäisille liikunta- 
ja ravintoneuvontaa. 

Liikuntaneuvojan 
palvelut tukevat
asiakkaan kokonais
valtaista hoitoa
Kerran viikossa tiistaisin Vei-
jola pitää vastaanottoa terve-
ysasemalla. Vastaanotolta, fy-
sioterapiasta ja työterveyshuol-
losta voidaan varata asiakkaalle 
suoraan aika liikuntaneuvojan 
pakeille, jos katsotaan siitä ole-

van hyötyä ja asiakas niin ha-
luaa. Esimerkiksi diabetestä tai 
verenkiertosairauksia sairasta-
vat, ylipainoiset tai liian vähän 
liikuntaa harrastavat voivat ol-
la liikuntaneuvojan potenti-
aalisia asiakkaita. Asiakas voi 
myös itse lääkärillä tai hoitajal-
la käydessään ottaa puheeksi 
tarpeen liikuntaneuvonnalle.

Veijola kertoo, että lähet-
teiden kautta on tullut asiak-
kaiksi ihmisiä, joilla on halu 
muuttaa elämäntapoja parem-
paan suuntaan. Liikuntaneu-
voja voi etsiä asiakkaan kanssa 
hänelle sopivaa liikuntalajia ja 
vaikkapa lähteä kaveriksi kun-
tosalille ensimmäisellä kerral-
la. Ohjauksessa otetaan huo-
mioon asiakkaan rajoitteet ja 
tarpeet yksilöllisesti.

Kun palvelu kirjataan säh-
köiseen potilaskertomukseen 
ja tieto kulkeutuu takaisin lä-
hettävälle taholle, nähdään 
myös mitä vaikutuksia pal-
velulla on ollut asiakkaan ti-
lanteeseen. ”Liikuntaneuvon-
nassa asiakkaan tilanteesta 
voi selvitä myös jotakin muu-
ta oleellista, jolloin voin oh-
jata häntä myös muihin pal-
veluihin”, Veijola kertoo.

Tiina Vuononvirta kehuu, 
että iiläisillä on käynyt hyvä 
tuuri liikuntaneuvojan suh-
teen. ”Olemme saaneet mo-
nipuolisesti kouluttautuneen 
ja kokeneen ammattilaisen 
meille töihin! ”

Liikuntaneuvontaan voi hakeutua esimerkiksi täyttämällä 
esitietolomakkeen Iissä on ilo -verkkosivuilla tai ottamalla 
suoraan yhteyttä Marjo Veijolalle (kuvassa oik.) p. 050 3950 
391 tai marjo.veijola@ii.fi Kuvassa mukana Ii-instituutin tapah-
tumavastaava Riitta Räinä (vas.).

tukee sähköisten
palveluiden käytössä

Sähköisiä palveluita ke-
hitetään ja otetaan käyt-
töön Oulunkaarella kai-
killa palvelualoilla, joten 
digikummilla riittää töitä! 
”Kosketusnäytöllisen 
kuvapuhelimen kautta 
ikäihmiset pääsevät mu-
kaan seuraamaan ja osal-
listumaan esimerkiksi 
jumppaan tai taidenäyt-
telyyn”, kertoo digikum-
mi Hanna Siltakoski.

DIGIKUMMI

Sähköinen ajan
varaus pyyntö terveys
asemalle on kätevä 
silloin kun asia ei ole 
kiireellinen. Verkko-

palvelussa voi kertoa oireista ja valita 
valmiiksi sellaiset vastaanottoajat, jotka 
eivät omaan aikatauluun sovi. Kun tarvit-
tavat tiedot on palvelun kautta annettu, 
terveysasemalta ollaan yhteydessä asi-
akkaaseen seuraavan arkipäivän aikana. 

Palvelu on käytössä ympäri vuoro
kauden osoitteesta: oulunkaari.com/
ajanvaraus24h

Elisa Etämittaus INRpalvelun avulla 
asiakas voi mitata INR-arvon silloin, kun 
se hänelle parhaiten sopii. Mittaustulok-
set välittyvät älypuhelimen kautta auto-
maattisesti terveydenhuollon ammatti-
laiselle. Lisätietoa palvelusta saa omalta 
hoitajalta tai lääkäriltä.

Oulunkaari tiedottaa
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KATSO KAIKKI
TAPAHTUMATkoteihin jaetusta IiHappens esitteestä,IiSanomat -lehti 7.6. lehdestä taiverkosta: ii.fi/kalenteri sekä somessa:facebook.com/iintapahtumat jainstagram @visitii/#iihappens

Iin kesä on täynnä näytte-
lyitä, konsertteja, teatte-
ritoimintaa ja sekä vapaa-
ajan tapahtumia niin kunta-
laisille kun vierailijoille. 

Art Ii Biennaalifestivaali
viikko 4.10.6.
Vuoden 2018 konsepti rakentuu 
veden (H2O) ympärille teemal-
la ”States of Matter”. Pääjuhla jär-
jestetään 8.6. klo 17, katso koko 
viikon ohjelma: artii.fi. Järjestäjä: 
KulttuuriKauppila Ii ry / Iin kun-
ta, lisätiedot Heini Perttula p. 040 
701 6150.
Ma 4.6. klo 17.30 kirjaston lu-
kupiiri, teemana memory of 
water:AIB2018, kirjana Emmi Itä-
rannan Teemestarin kirja (2012). 
Huom! Lukupiiri pidetään poik-
keuksellisesti Huilingissa.

NättePop Piknik 9.6.
klo 18-21 Nätteporin rannassa. Li-
vemusiikista vastaa mm. The Stati-
on 11 Band ja Takaisku Band 
Ota mukaan omat piknikeväät ja 
viltti. Ohjelmassa lisäksi myös maa-
ilman ensimmäinen ilmastokellunta.  
Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos / 
liikunta, nuorisotyö ja tapahtumat, 
lisätiedot Riitta p. 050 3950 305 ja 
Pekka p. 050 3950 392.

Oijärvi tutuksi pyöräillen 
9.6.
klo 10 lähtö Sampolan risteyksestä. 
Järjestäjä: TeamOijärvi, lisätiedot 
Soili Tauriainen p. 040 860 4497.

Tanssit Sampolassa 9.6.
klo 21-02, esiintymässä Sari Koi-
vikko & Kuunhopea. Järjestäjä: Oi-
järven Nuorisoseura ry, lisätiedot 
Kalervo Södö p. 040 555 8773.

Koko perheen elokuva 
10.6.: Ponyo rantakalliolla
klo 13 Nätteporin auditoriossa, va-
paa pääsy. Järjestäjä: Ii-instituutti 
liikelaitos/kirjasto, lisätietoja Min-
na p. 050 3106 802.

Kesänäytelmä:
Harmaat pantterit 3. Käpy
hovin pelastuspalvelu
Kuivaniemen Roolinvaihtajat esit-
tävät Kuivaniemen nuorisoseu-
rantalolla 8.6. klo 19, 10.6. klo 18, 
12.7. klo 18, 14.7. klo 18 ja Hui-
lingin Näyttämöllä 20.7. klo 19 ja 
21.7. klo 19. Järjestäjä: Iin kunta/
Ii-instituutti liikelaitos, Iin kansa-
laisopisto/Sanna Kluukeri
p. 040 462 0286.

Iin keppihevostapahtuma 
10.6.
Iin Hevosharrastajat järjestää kep-
pareiden esteratsastuskilpailut klo 
12-14. Paikka: Ylirannan Ratsu-
tila. Kutsu julkaistaan osoitteessa 
https://iinhevosharrastajat.sport-
tisaitti.com/

Bingo la 11.6.
Yli-Olhavan maamiesseurantalolla, 
järjestäjä: Yli-Olhavan Maamies-
seura ry, lisätiedot Kirsimaria Piri 
p. O45 127 5663.

Iin XI lauluviikko 11.16.6.
Avajaiskonsertti 11.6. klo 18 Iin kir-
kossa. Esiintymässä sopraano Hele-
na Juntunen, tenori Tuomas Kataja-
la, pianisti Juho Alakärppä ja pianis-
ti Markus Vaara. Liput ennakkoon 
22,50 e tiketti.fi ja ovelta 25 e. 
Keskiviikkona 13.6 klo 19 Nätte-
porissa Lied-konsertti Reetta Jak-
kula & Päivi Nylund, Eveliina Yli-
koski & Aaron Ahola. Järjestäjä: 
Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos/
kansalaisopisto ja Iin seurakunta 
Lisätietoa: Jari Ruonala p. 050 
3950 389 ja Johanna Niskanen
p. 040 7166 333, iinlauluviikko.fi

Iin Laulupelimannien
yhteislaulu ja kansan
musiikkikonsertteja
Huilingin Näyttämöllä la 16.6. klo 
10-15 Iin kala- ja maalaismarkki-
noilla, ti 26.6. klo 18 yhteislaulu/
kansanmusiikkikonsertti, to 28.6. 
klo 18 yhteislaulu/kansanmusiik-
kikonsertti, su 1.7. klo 12 Iin ko-
tiseutupäivän pääjuhla, ke 4.7. klo 
18 yhteislaulu/kansanmusiikkikon-
sertti. Järjestäjä: Iin Laulupeliman-
nit ry, lisätiedot Unto Kukka
p. 040 721 7987.

Peräkärrykirppis Oijärvellä 
16.6.
klo 12-16 Veeran Puodin pihalla, 
päivällä myös huutokauppa. Varaa 
paikkasi 11.6. mennessä, pöytä-/
peräkärryvuokra 10e kpl. Järjestäjä: 
Oijärven Mökkihöperöt, lisätiedot 
Timo Kaijala p. 040 048 0341.

Iin kala ja
maalaismarkkinat 16.6.
Huilingin tapahtuma-alueella klo 
10 – 15. Järjestäjä: Osuuskunta 
Team Kala/Risto Tolonen p. 0400 
434 798, kala@ii.fi, kalaaiista.fi

Iloinen Iijokipyöräily 16.6.
Lähtö klo 12 Kauppakeskus Kärk-
käiseltä ja klo 14 pyöräillään Hui-
linkiin Iin kala- ja maalaismarkki-
noille.

Hevisauruksen konsertti 
17.6.
Huilingin Näyttämöllä klo 17-18. 
Liput 5e myydään ennakkoon Iin 
kirjastostolta aukioloaikoina - niin 
kauan kuin niitä riittää. Lisätieto-
ja lipputilanteesta Facebookista Ii-
instituutti tapahtumat @iintapah-
tumat. Yhteistyökumppanit: Iin 
kunta, Kauppakeskus Kärkkäinen. 
Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos 
liikelaitos/liikunta ja tapahtumat. 
Lisätietoa: Riitta p. 050 3950 305 
ja Pekka p. 050 3950 392.

Tanssit Sampolassa 23.6.
klo 21-02 Raimo Laamasen tahdit-
tamana juhannuspäivänä. Järjestä-
jä: Oijärven Nuorisoseura ry/
Kalervo Södö p. 040 5558773.

Kesäkuussa

Kesäjumpat 11.6.
alkaen
Ota mukaan oma jumppa-alus-
ta ja juomapullo, vapaa pääsy. 
Järjestäjänä: Iin kunta/Ii-insti-
tuutti liikelaitos/liikunta, lisä-
tiedot Marjo p. 050 395 0391, 
iissäonilo.fi 

Kesäkerhot koululaisille
Kesäkerhot on tarkoitettu 1.-6. 
luokan koululaisille. Kerhoaika 
päivisin klo 10-14, omat eväät 
mukaan. 
11.-15.6. Ojakylän koulu, Jakun 
koulu ja Kuivaniemen aseman 
urheilukenttä 
18.-21.6. Ylirannan koulu, Jo-
kikylän liikuntasali ja Pohjois-
Iin koulu 
25.-29.6. Iin keskusurheilukent-
tä/Valtarin areena ja Olhavan 
koulu 
2.-6.7. Iin Asema koulu 
Ilmoittautumiset otetaan vas-
taan paikan päällä. Järjestäjä: 
Ii-instituutti liikelaitos/nuori-
sotyö. Lisätietoa: Pekka p. 050 
3950 392, Akseli p. 050 3950 
399 ja Jussi p. 050 3839 984.

Iin harmonikkaviikko
25.29.6.
Lounasmusiikkia ma-pe klo 11.15 
Museokahvila Huilingissa. Ilmaisia 
yllätyskonsertteja Harmonikkaviikon 
aikana eri puolilla Iitä. Päätöskon-
sertti Huilingin näyttämöllä 29.6. klo 
18, leirin oppilaat ja opettajat esiin-
tyvät. Liput 10/5e. Järjestäjä: Ii-insti-
tuutti liikelaitos/kansalaisopisto/Jo-
hanna Niskanen p. 040 7166 333

Iin kotiseutuviikko 25.6.1.7.
1.7. Kotiseutuviikon pääjuhla klo 
12.30 alkaen. Lisätietoja: Ii-insti-
tuutti liikelaitos/Riitta p. 050 3950 
305 ja Hanna p. 040 538 2711, iin-
hamina.fi

HUILINKI SOI 30.6.
Huilingin tapahtuma-alueella klo 
12-21. Esiintyjinä 2-7 Miehen Trio, 
Kenneth Sjöwall’s Dixie Dudes, Edu 
Kettunen Trio ja Kings Of Moonshi-
ne. Ennakkolippu tiketti.fi 20e + pal-
velumaksu 2,50e, 7 – 16 vuotiaat 17e 
+ palvelumaksu 2,50e. Alle 7- vuo-
tiaille vapaa pääsy. Liput ovelta 25e 
ja 7-16 vuotiaat 20e. Järjestäjä: Iin 
näyttämöyhdistys, lisätiedot Heidi 
Tiri p. 045 1333 874, facebook.com/
huilinkisoi

Vatunkipäivät 30.6.
klo 10 -15 Kuivaniemen Vatungin sa-
tamassa, ohjelmassa: Nelli ja Niilo ja 
Mikko Alatalo. Vapaa pääsy. Järjes-
täjä: Kuivaniemen Nuorisoseura ry/
Raimo Ikonen p. 044 20944 96.

Iiso watercross 30.6.
klo 10-18 Vihkosaaren uimaranta 
(Illinsaaren uimaranta). Lipun hin-
ta 10e ja alle 12 v ilmaiseksi. Järjestä-
jä: Iiseudun kelkkailijat ry, lisätiedot 
Marko Kaveri p. 050 385 8973, iiseu-
dunkelkkailijat.com

Iin Tukkilaiskisat SM2018
6.7.7.
Pe 6.7.2 Koskenlaskun harjoituk-
set, vapaa pääsy. La 7.7. Tukkilaiski-
sat klo 11-18 Raasakkakoskella. Oh-
jelmassa Standup –koomikko Mat-
ti Patronen, Taikuri Alfrendon. Pää-
sylippu 5e, alle 18 vuotiaat ilmaisek-
si. Tukkilaistanssit 7.7. Rantakesti-
lässä alkaen klo 21, esiintymässä Hei-
di Pagani & Pagan’s Moon. Tanssilip-
pu 10e. Lisätietoja: Iin Urheilijat pj 
Marko Jussila. p. 040 708 8192, Riit-
ta Räinä p. 050 3950 305, kuningas-
jatka.fi
 
Jakkukylä pyöräily 6.7.
Lähtö klo 17 Jakun koululta, josta 
matka jatkuu Iijoen eteläpuolta Raa-
sakkakoskelle, jossa ovat käynnis-
sä SM-tukkilaiskisojen harjoitukset. 
Pyöräilyyn osallistuvat myös päämi-
nisteri Juha Sipilä sekä sosiaali- ja ter-
veysministeri Pirkko Mattila. Pyö-
räilytapahtumalla vauhditetaan silta-
hankkeen rahankeräystä. Harjoitus-
paikalla pyöräilijöille tarjotaan juo-
tavaa, buffetista on mahdollisuus os-
taa pullakahvit ja suolaista purtavaa. 
Kaikki lämpimästi tervetuloa!

Oijärven toripäivät 7.7.
klo 11-14 Sampolan pihalla. Järjestä-
jä: Oijärven nuorisoseura, Oijärven 
kyläyhdistys ja Oijärven mökkihöpe-
röt, lisätietoa: Kalervo Södö p. 040 
555 8773.

Kuivaniemen kotiseutupäivä 
8.7.
klo 12. jumalanpalvelus ja seppeleen-
lasku Kuivaniemen kirkossa. Pääjuh-
la pidetään Nuorisoseuran talossa he-
ti Jumalanpalveluksen jälkeen. Juh-
la aloitetaan perinteisesti ruokailul-
la ja ohjelmapuolella on lausunta- ja 
musiikkiesityksiä. Järjestäjä Kuiva-
niemen kotiseutuyhdistys ry, lisätie-
dot Anne p. 0400 700 681, anne.rie-
pula@pp.inet.fi

Kasakkatanssiteatteri
Artanian konsertti 11.7.
klo 12.00 Huilingin näyttämöllä.
Vapaa pääsy! Järjestäjä: Iin kunta/Ii-
instituutti liikelaitos/tapahtumat/
Riitta p. 050 3950 305.

Kuivaniemen Pitäjämarkki
nat 14.15.7.
Perinteiset markkinat Kuivaniemen 
Aseman urheilukentällä jo 33. ker-
ran. Yli 100 markkinamyyjää. Vapaa 
pääsy! La 14.7 klo 10-18 ohjelmassa: 
mm. avajaiset, esiintymässä Danny ja 
Teatteri Tie: henkilö V ja Vinsent-
ti Su 15.7 klo 10-17 ohjelmassa: mm. 
Pressan katit lastenkonsertti. Mark-
kinapaikkavaraukset ennakkoon: Jus-
si Mertala p. 050 383 9984. Järjestä-
jä: Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos/
tapahtumat Riitta Räinä p.050 3950 
305, Kuivaniemen yrittäjät: Ari p. 
050 441 312, kuivaniemi.fi 

Lomasävelet la 14.7.
klo 15 Pohjois-Iissä Navettarannassa, 
järjestäjä: Pohjois-Iin kyläyhdistys ry, 
pohjoisiinkylayhdistys.fi

Olhavapäivä la 21.7.
klo 10-16 Olhava Areenalla. Järjes-
täjä: Olhavan seudun kehittämisyh-
distys ry.

Sikajuhlat Sampolassa 21.7.
klo 21 raikut lavalla eli Rainer Fri-
man sekä Rainer Bollström. Järjestä-
jä: Oijärven Nuorisoseura ry, lisätie-
dot Kalervo Södö p. 040 555 8773.

Jazz konsertti 2.8.
Huilingin näyttämöllä esiintymäs-
sä Mari Sarkkinen & Northern Jazz 
Cruisers feat Mikko ”Gunu” Kar-
jalainen. Liput 10e. Järjestäjä: Iin 
Näyttämöyhdistys ry, lisätiedot Hei-
di Tiri p. 045 133 3874.

Piippurock 4.8.
Rantakestilän tapahtuma-alueel-
la klo 18 alkaen, esiintymässä Ruho, 
Stinkfoot, Black Stage, Bullet Biters, 
DDR, Sonic Syndicate, juontamassa 
Chili-Ile. Ikäraja 18. Järjestäjä: OSK 
Toripata, lisätiedot Johanna 
Jakku-Hiivala
p. 041 4337786, 
piippurock.
com 

Tanssit Sampolassa 4.8.
klo 21-02, musiikista vastaa Ässät. 
Järjestäjä: Oijärven Nuorisoseura ry, 
lisätiedot Kalervo Södö p. 040 555 
8773.

KansallispukuPiknik 5.8. 
Tuuletuspiknik järjestetään klo 14 
Iin Kotiseutumuseon alueella ja 
sateen sattuessa Museokahvila Hui-
lingissa. Lisätietoja: Ii-instituutti lii-
kelaitos/Hanna p. 040 538 2711, so-
messa: #kansallispukutuuletus2018

Puistokonsertti 12.8.
Kuivaniemen ja Simon pelimanni-
en puistokonsertti järjestetään Kui-
vaniemen kotiseutumuseolla sunnun-
taina 12.8. klo 13, ohjelmassa esityk-
siä ja yhteislaulua. Vapaa pääsy.

Röyttä Rock 18.8. 
Kulttuurifestivaali Iin Röytän saaressa.
Järjestäjä: Perämeren Helmi ry,
lisätiedot Niina Halonen,
niina.halonen@kolumbus.fi

Vaihtotori 25.8.
klo 11-14 Pohjois-Iin koululla, osoi-
te Virkkulantie 27. Järjestäjä: Poh-
jois-Iin kyläyhdistys ry, pohjoisiinky-
layhdistys.fi

Oijärven venetsialaiset 25.8.
klo 18 alkaen Oijärven venesatamas-
sa, vapaa pääsy. Lisätiedot: Oijärven 
Mökkihöperöt.

Heinäkuussa

Elokuussa
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Julkinen tiedote

Luonto tarjoaa jokaiselle 
jotakin. Iissä ulkoilukoh-
teita löytyy sekä maalta ja 
veden ääreltä, ja luonnos-
ta voi nauttia esimerkiksi 
retkeilemällä poluilla ja 
metsäteillä, kalastamalla 
tai vaikkapa viettämällä 
aikaa geokätköilyn parissa. 
Luonnossa liikutaan usein 
huomaamatta reippaam-
min kuin sisätiloissa, ja rai-
kas ulkoilma auttaa palau-
tumaan arjen stressistä. 

Kunnallistekniikan 
päällikön Katja Ar-
volan mukaan viime 
vuonna 2017 toteu-
tetussa kuntalaisbaro-

metrissa sekä kuntalaispalautteissa 
korostuu voimakkaasti asukkaiden 
toiveet päästä nauttimaan kunnos-
tetuista ja siistityistä ulkoilu- ja ret-
keilykohteista. Viime kesänä avattu 
Hiastinhaaran uusi luontopolku ja 
lintutorni ovat olleet erittäin suo-
sittuja päiväretkeilykohteita, jotka 
ovat tavoittaneet vierailijoita laa-
jemminkin Oulun seudulta.

Ulkoilu ja
liikuntakohteita
kehitetään
Kunnan tekniset palvelut on kun-
nostanut useiden ulkoilureit-
tien varrella sijaitsevia pitkos-
puita, laavuja ja kotia. Tulistelu-
paikkojen yhteyteen on raken-
nettu kompostoivia huusseja, li-
sätty roska-astioita sekä raivat-
tu merenranta ja joenvarsi näky-
miä viihtyisämmäksi sekä teh-
ty alueopasteita, jotta kohteet 
tulisivat asukkaiden ja vieraili-
joiden tietoisuuteen. Kunta on 
myös solminut kohteiden yllä-
pito- ja hoitosopimuksia alueel-
la toimivien seurojen ja yhdis-
tysten kanssa. 

Arvolan mukaan kesällä 
kunnostusvuorossa on erityi-
sesti Vatungin alue, jonne ta-
voitellaan kävijöiksi asukkai-
ta, mökkeilijöitä, veneilijöi-
tä, karavaanareita ja mootto-
ripyöräilijöitä. Alueelle ra-

kennetaan mm. lisää karavaanipaik-
koja, uusitaan uimarannan puku-
kopit sekä nuotiopaikka. Metsit-
tynyt Oolannin luontopolku kun-
nostetaan ja polun varteen asenne-
taan uudet opastaulut, jotka kerto-
vat alueen luonnosta ja historias-
ta. Arvolan mukaan Vatungin sata-
maan johtavan tien parantamises-
ta kunta on ollut yhteydessä ELY-
keskukseen mutta päätöstä kunnos-
tamisesta ei vielä ole. Vatungin ke-
hittämisessä ovat aktiivisesti muka-

na Kuivaniemen osakaskunta, Kui-
vaniemen yrittäjät, Vatungin alueen 
yrittäjät sekä Kuivajoen Pohjoisran-
nan Kyläyhditys ry. Ravintola Poo-
ki avautuu kesäksi uuden yrittäjän 
toimesta.

Myös Vihkosaaren uimarannal-
le on tehty kehittämissuunnitelma, 
jonka kunta toteuttaa vaiheittain 
vuosien 2018-2019 aikana. Työt al-
kavat kesäkuussa uuden rantalento-
pallokentän sekä nuorisolle suunna-
tun kiipeilyparkin rakentamisella. 
Lisäksi Illinsaaren sillan kupeeseen 

jokirantaan valmistuu kesän aikana 
uusi lasten alueleikkipuisto. 

Koko perheen retkeily
ja luontokohteita
Kuntalaisten ja vierailijoiden hyö-
dynnettäväksi on valmistumassa esi-
tekartta, jossa esitellään monipuoli-
sesti Iin retkeily- ja luontokohteita. 
Esite on jaossa maksutta kesäkuusta 
alkaen Oulun seudun matkailutoi-
mijoilla, Iin ja Kuivaniemen kirjas-
toilla sekä ladattavissa verkosta:
visitii.fi/kartta

LUONTO
osaksi arkea

Kemiin 37 km


