
Iin ja Kuivaniemen maisemiin rakennet-
tiin ensimmäiset ja sen ajan Suomen 
suurimmat tuulivoimalat jo vuonna 
1995. Viimeisen 25 vuoden aikana voi-
maloiden tuottokyky on lähes sataker-
taistunut teknologian kehityksen, kor-
keampien myllyjen ja pidempien siipien 
myötä. 

Iissä on lainvoimaisia tuulivoimayleiskaavoja 8 
kpl, toiminnassa on yhteensä 51 voimalaa ja 
syksyllä valmistuu Viinamäkeen lisäksi 5 uut-
ta voimalaa (Tuuliwatti Oy). Rakennuslupia 
on myönnetty 46 uudelle voima lalle: Pahka-

koski 29 kpl, Palokangas 12 kpl ja Isokangas 5 kpl. 

Suomen sähköntuotannosta noin 10 
prosenttia tuotetaan tuulivoimalla
Tuulivoima on tällä hetkellä edullisin tapa tuottaa 
uusiutuvaa energiaa ja alalla uskotaan, että hinta jat-
kaa vielä laskuaan. Pohjois-Pohjanmaan maakunnas-
sa sijaitsee 42 prosenttia koko maan tuulivoimalois-
ta, eniten voimaloita on rakennettu Kalajoelle (64 
voimalaa). Yksi tuulivoimala tuottaa vuodessa noin 
9 000 MWh sähköä eli energian noin 450 sähköläm-
mitetylle omakotitalolle tai 8 000 kerrostaloyksiölle.

Kaavoituksen käynnistäjänä maanomis
tajien ja voimayhtiöiden yhteinen tahto
Iissä suhtautuminen tuulivoimaan on ollut pitkään 
myönteistä, kun voimalat eivät ole sijoittuneet kovin 
lähelle asutusta. Kunnanjohtajan Ari Alatossavan 
mukaan kunta ei ole määritellyt, mihin tuulivoima-
puistot sijoittuvat vaan aloitteet rakentamisesta ovat 
lähteneet iiläisiltä maanomistajilta, jotka ovat halun-
neet vuokrata maata tuulivoimayhtiöille. 

- Maanomistajien ja tuulivoimayhtiöiden on löy-
dettävä ensin keskenään yhteinen tahto hankkeen 
toteuttamiselle. Kun halu on löytynyt, voi kunnan-
hallitus käynnistää yleis- tai osayleiskaavan laadin-
taprosessin, Alatossava toteaa. 

Maakuntakaavassa on osoitettu seudullisesti mer-
kittävät (vähintään 10 voimalaa) tuulivoima-alu-
eet. Maakuntakaava tarkentuu kuntakaavoitukses-
sa, ja oleellista on, ettei yleiskaava saa olla maakunta-
kaavan vastainen. Pienemmät voimalahankkeet ovat 
kunnan päätettävissä, mutta nekään eivät saa olla 
maakuntakaavan vastaisia. 

Kunnanjohtajan mukaan kaikesta rakentamisesta on 
aina jollain tasolla haittaakin, mutta on tärkeää huoma-
ta myös hyödyt. Iihin on syntynyt työpaikkoja noin 40 
(huolto ja ylläpitoon), lisäksi mm. lähialueen majoitus- 
ja ravitsemusliikkeet hyötyvät rakentamisaikana. 

- Voimaloiden yhteyteen rakennetaan hyvät tiet, joi-
ta pidetään talvellakin auki. Tuulivoimapuistot eivät 
estä alueen normaalia käyttöä kuten ulkoilua, metsäs-
tystä, marjastusta tai sienestämistä, myös metsänhoi-
totyötä pystyy edelleen jatkamaan, toteaa Alatossava. 

Kunnalla ei ole omistusta tuulivoimahankkeis-
sa mutta saa voimaloista kiinteistöveroa nykyisellään 
noin miljoona euroa. Lisäksi maanomistajat saavat 
maanvuokratuloja. Jos uudet Ollinkorven ja Yli-Ol-

havan kaavaillut noin 120 voimalaa toteutuisi, tar-
koittaisi se kunnalle vuodessa noin 4,2 miljoonaa eu-
ron lisätuloa, joka vastaa noin 2,5 kunnallisveropro-
senttiyksikön vaikutusta. 

- Kiinteistöverolla, kuten muillakin veroilla, rahoi-
tetaan kunnan palveluita. Jos tätä veromäärää ei saa-
taisi, pitäisi vastaava rahoitus kerätä muilla veroil-
la tai palvelurakennetta muuttaa ja palvelutasoa hei-
kentää, kunnanjohtaja täsmentää.

Iissä on valmisteilla kaksi tuulivoimayleiskaavaa: Ollinkorpi (Ilmatar Ii Oy) ja Yli-Olhava (Megatuuli Oy). Il-
matar Ii Oy suunnittelee enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista Iin 
keskustataajamasta 4-20 kilometriä koilliseen. Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 60 tuulivoimalan 
suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin keskustaajamasta 
pohjoiseen. Lisätiedot: ii.fi/kaavoitus
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Julkinen tiedote

19.9.2019

HARVA VASTUSTAA
TUULIVOIMAA,
mutta moni toivoo, että ne rakennettaisiin jonnekin muualle.

LÄHDE: YLI-OLHAVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (S. 33 KUVA 17.) 
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Teksti: Ari Alatossava, kunnanjohtaja

Kuntatalouden hyvä kehitys taittui 
viime vuonna, kun verokertymä 
pieneni edellisestä vuodesta. 
Tämä vuosi näyttää heikolta ja 
suuri osa kunnista tulee tekemään 
alijäämäisen tilinpäätöksen. Jos 
veroja ei kerry tavoiteltua määrää, 
niin palveluita tullaan kunnissa 
leikkaamaan.

Iin viime vuoden tilinpäätös oli alijää-
mäinen ja samoin käy tänä vuonna. 
Arvio talouden kehityksestä on noin 
4,1 miljoona euroa alijäämäinen. Ta-
louden tasapainottamiseksi on hyväk-

sytty tasapainottamisohjelma, johon sisältyy 
2 miljoonan euron säästöt. Osa niistä on lai-
tettu käytäntöön kouluvuoden alkaessa. En-
nuste tämän vuoden toteutumasta on hieman 
talousarviota parempi, mutta verotulojen ke-
hitykseen sisältyy suuri epävarmuus.

Valtionosuuden
korotus auttaa
kuntia
merkittävästi
Mikäli eduskunta hyväksyy valtiovarainmi-
nisteriön esityksen, ensi vuodelle on luvas-
sa valtionosuuden kasvua peräti 3 miljoonaan 
euroa tämän vuoden vastaavasta. Iiläisten yh-
teinen palkkasumma on kehittynyt myön-
teisesti viime ja tänä vuonna. Toivottavasti se 
näkyy kunnan verotilityksissä. Myös yritysten 
verokertymä näyttää nousevan. 

Kiinteistövero on merkittävä tulolähde Iis-
sä, koska meillä on voimalaitoksia. Kiinteis-
töveroa kunta saa noin 4 miljoonaan euroa, 
josta vesivoiman verotulot ovat noin 1,2 mil-
joonaa vuodessa ja tuulivoiman noin 1 mil-
joonaa vuodessa. Ilman näitä tuloja Iin palve-
luita pitäisi leikata reilusti.

Syksyn talousarviokierroksella
pohditaan, mistä saamme
lisää tuloja
Menojen noustessa mm. palkkojen nousun 
myötä, tulojen pitää myös kasvaa. Verotulo-
ja saadaan lisää, jos a) veroprosentteja koro-
tetaan, b) jos kuntaan muuttaa lisää työikäis-
tä väestöä ja / tai c) jos kuntaan investoidaan. 
Viimeksi tuloveroa on Iissä korotettu vuonna 
2014. Yhden prosenttiyksikön nousu tulove-
rossa tuo kunnalle lisätuloja noin 1,4 M€ vuo-
dessa. Asia on vaikea päätettävä, koska tuskin 
kukaan meistä haluaa maksaa lisää veroja ei-

kä palveluistakaan haluta leikata. Myönteistä 
on, että alkuvuoden aikana kunnan väkiluku 
on noussut 59 henkilöllä. Tilastojen mukaan 
kuntaan on muuttanut uusia lapsiperheitä.

Kiinteistöverotulon nousu vuodesta 2014 
vuoteen 2019 on ollut 1,5 miljoonaa euroa 
eli yhden tuloveroprosentin verran. Tuulivoi-
maloiden kiinteistöverot muodostavat suu-
rimman osan kiinteistöveron noususta. Toi-
sin sanoen tulovero on pystytty pitämään ny-
kyisellä tasolla 5 vuotta, koska tuulivoima-
loista on saatu hyvin tuottoa. Tuulivoima-
loiden rakentamisen soisi kunnassa jatkuvan, 
jotta palveluita pystytään pitämään yllä nyky-
tasolla eikä tuloveroa tarvitsisi nostaa.

Talousarvion 2020 valmistelu on alkanut. 
Viiranhaltijat sekä päättäjät lauta- ja johto-
kunnissa ovat tiukan paikan edessä, jotta ta-
lous saadaan tasapainoon. Päätöksiä tehdään 
valtuustossa marraskuussa. 
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Suhdannehuippu ohitettu –
KUNTATALOUS KIRISTYY

Iin kiinteistö- ja ympäristötekniset 
palvelut vastaavat asemakaavatei-
den, viheralueiden sekä liikunta- ja 
ulkoilupaikkojen rakentamisesta ja 
ylläpidosta sekä yksityistieavustuk-
sesta. Lisäksi toimintaan kuuluvat 
vesiväylät, satamat, eläinsuojelu, 
joukkoliikenne ja jätehuolto.

Valtaosa ympäristöpalveluille an-
netuista palautteista ja yhteyden-
otoista liittyvät teiden ja kevyen 
liikenteen väylien sekä katuvalais-
tukseen kuntoon. Palautteen taus-

talla näkyy pidempiaikainen sekä valtion teiden 
että kunnan ylläpitämien asemakaavateille osoi-
tetun rahoituksen riittämättömyys. 

Iin ympäristöpalvelupäällikön Paula Kettu-
sen mukaan ensi vuoden talousarvion toimia 
suunnitellaan kohdistettavan erityisesti katualu-
eiden parantamiseen ja katuvalaistuksen uusi-
miseen.

- Meillä on paljon tehtävää katujen korjaus-
velan selättämiseksi. Kustannussäästöä pyritään 
hakemaan suunnittelemalla yhteisurakoita mm. 
vesihuollon ja sähköyhtiön kanssa esimerkik-

si kunnallistekniikan saneerauksen ja maakaape-
loinnin yhteydessä, Kettunen kertoo. 

Maanteistä vastaa valtio, asema
kaavaalueen kaduista kunta ja
yksityistiestä tien osakkaat
Katujen kunnossapitoon kuuluu lumen ja polan-
teen poisto, hiekoitus ja hiekoitushiekan pois-
to sekä asfaltointitöitä sekä sorateiden suolauk-
sia ja lanauksia.

- Kaikki ylläpidetyt kadut on jaettu hoito-
luokkiin, joiden toimenpideajat esimerkiksi lu-
men auraamisen suhteen vaihtelevat. Katujen 
ja kevyen liikenteen väylien auraukset pyritään 
suorittamaan, olosuhteitten mukaan, ennen lii-
kenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16), Ket-
tunen täsmentää. Kunnan nykyiset kunnossapi-
tosopimukset päättyvät 2020 ja uudet hoitoso-
pimukset kilpailutetaan kesän 2020 aikana.

Valtion teiden ylläpidosta koko Iin alueella 
vastaa Destia. Kuntakeskustassa valtion ylläpitä-
miä ovat mm. Valtatie 4, Paloasemantie, Asema-
tie, Alarannan tie ja Sorosentie. Keskustan alu-
eella sijaitsevat Rytikuja ja Jokisuuntie kevyen 
liikenteen väylineen siirtyvät kunnan hallintaan 
syksyllä. Muutos mahdollistaa keskustan katu- 

ja viheralueiden kehittämisen. Kettusen mukaan 
toistaiseksi muita tieosuuksia tienosuuksia ei ole 
suunnitelmissa siirrättää. 

Kuivaniemellä valtion ylläpitämiä teitä ovat 
esimerkiksi Kuivajoentie, Kirkonkyläntie, Vak-
kurintie, Viinamäentie ja Pohjois-Rannantie. 
Olhavassa ja Oijärvellä ei ole asemakaava-aluet-
ta, tiestön kunnosta vastaa valtio.

Paikkailu ei riitä -
Moottoritieosuus Kello-Räinänperä, heinäkuu 2019. 

R. MÄÄTTÄ/DESTIA

kuten teiden, viher- ja ulkoilualueiden 
ja valaistuksen kuntoon liittyviä ilmoi-
tuksia voi lähettää verkkolomakkeella: 
ii.fi/palaute sekä sähköpostilla: tekni-
set@ii.fi tai soittamalla kunnan asioin-
tipisteeseen (p. 050 3103 458).
Valtion Tienkäyttäjälinjalle p. 0200 
2100 (24 t/ vrk) voi ilmoittaa liiken-
nettä vaarantavista ongelmista, esi-
merkiksi maanteiden päällystevauriot 
(kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle 
kaatunut puu tai erittäin liukas tie. 

YMPÄRISTÖPALVELUIHIN
LIITTYVIEN ASIOIDEN

Tieverkon ylläpitoon kaivataan lisää rahaaStrategisen yleiskaavan valmistelu 
käynnistyy
Iin strategisen yleiskaavan tavoitteena on ohjata 
kunnan maankäytön suuria linjoja ja muodostaa 
yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan kuntaa ha-
lutaan kehittää. Yhtenä teemana käsitellään ener-
giantuotantoa ja mm. tuulivoimaloiden sijaintia 
kunnan alueella. Strategisen yleiskaavan valmiste-
lun aikana järjestetään työpajoja, yleisötilaisuuksia 
ja neuvotteluja sidosryhmien kanssa. Alustavan ai-
kataulun mukaisesti kaavan valmisteluaineisto oli-
si julkisesti nähtävillä syksyllä 2020 ja kaavaehdotus 
syksyllä 2021. Tavoitteena on saada kaava hyväksy-
miskäsittelyyn vuonna 2022.

Kirkkotie – Jokisuuntie  Rytikuja
siirtyy kunnalle
Ely-keskuksen hallinnoima tiealue Kirkkotie-Jo-
kisuuntie-Rytikuja muutetaan kaduksi. Jokisuun-
tien viherkaistaleella sijaitseva koivurivistö sekä 
Rytikujan varren metsäinen alue on osoitettu ase-
makaavassa säilytettäväksi. Yleiskaavan mukainen 
uusi kevyen liikenteen väylä on mahdollista to-
teuttaa Rytikujan itäpuolelle. 

Liikennevalot rakenteilla nelostien 
Sorosentien sekä Leipojantie
liittymään
Liikennevalot otetaan käyttöön marraskuuhun 
mennessä. Liikennevalojen asentamisen perustee-
na on liikenneturvallisuuden ja sivusuuntien liiken-
teellisen toimivuuden varmistaminen. Valtatien 4 

liikennemäärä Iin eteläpuolella on noin 12 160 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Investoinnista vastaavat 
kunta ja valtion omistama ITM Finland Oy. 

Pyöräilyn ja jalankulun verkko
suunnitelma valmistuu vuoden
loppuun mennessä
Iin kuntastrategiassa 2025 on linjattu tavoitteek-
si vähäpäästöinen liikkuminen. Valmisteilla oleva 
Iin pyöräilyn ja jalankulun verkkosuunnitelma toi-
mii jatkossa tukena mm. maankäytön sekä väylien 
kunnossapidon suunnittelussa. Ii on lisäksi muka-
na Oulun seudun kuntien yhteisessä kävelyä ja pyö-
räilyä edistävässä työryhmässä. Kesällä keskustan 
nelostien varren linja-autopysäkkien yhteyteen on 
asennettu katetut ja runkolukittavat pyörätelineet. 

UUTISIA LYHYESTI
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Iistä paras paikka 
yrittäjälle

Vireä paikallinen yritystoiminta on elinehto kunnan 
kasvulle sekä asukkaiden viihtyvyydelle että uusien 
muuttajien houkuttelulle. Elokuussa aloittanut Iin uusi 
yrityskehittäjä Noora Huotari Micropolis Oy:ssä auttaa 
iiläisiä yritystoimintaa suunnittelevia, aloittavia ja liike-
toimintaansa kehittäviä yrityksiä.

Aikaisemmin Huotari työskenteli Oulun ProAgrialla yritysneuvo-
jana. Lisäksi hänellä on yli 17 vuoden kokemus pk-yritysten ja maa-
tilojen rahoitustoiminnasta pankkialalta. Oulunkaaren jäsenkun-
tien yhteinen yritysasiamies Ilkka Pirttikoski jää vuoden vaihtees-
sa eläkkeelle. 

Toimitusjohtaja Leena Vuotoveden mukaan Micropolis Oy:n 
yksi tehtävistä on vastata Iin kunnan elinvoimapalveluista luomal-
la alueelle kasvua eli investointeja, työtä ja vetovoimaa. Iiläisiltä yri-
tyksiltä kysyttiin keväällä, millaisia neuvonta- ja kasvupalveluita he 
tarvitsevat. Kaikkein tärkeimmäksi nousi yritys- ja innovaatiorahoi-
tuksessa avustaminen. Lisäksi Iin yrityspalveluita toivottiin kehitet-
tävän ”yhden luukun” kokonaisuudeksi.

- Ii tarvitsee oman yrityskehittäjän, jotta voidaan vahvistaa vuoropu-
helua elinvoimaan vaikuttavien toimintojen kuten esimerkiksi kaavoi-
tuksen kanssa, Vuotovesi toteaa. Esimerkiksi Kuivaniemellä kunnan 
omistamien yritystonttien myynti- ja vuokrausnäkymät ovat merkittä-
västi parantumassa lähitulevaisuudessa, jos ennätyksellisen suuret bio-
energiainvestoinnit käynnistyvät Kemissä. 

Yritykset tuovat kasvun kuntaan
Ii on osa Oulun 250 000 hengen talousaluetta ja nelostien kautta Iin 
läpi kulkee vuorokaudessa noin 13 000 ajoneuvoa. Iin yrityspalveluissa 
seurataan aktiivisesti mitkä yritykset laajentavat toimintaansa ja minne 
investoinnit syntyvät. Nelostien lisäksi Iin kilpailuetuna on kansain-
välisestikin tunnustettu tuloksellinen työ energia- ja ympäristöasiois-
sa. Vuotoveden mukaan Ii voisi toimia yritysten kokeilu- ja testialusta-
na esimerkiksi energiatehokkuuteen tähtäävien palveluiden, sovellus-
ten ja tietojärjestelmien kehityksessä. Yrityskehittäjän tehtävä on aut-
taa yrityksiä sijoittumaan Iihin, edistää lupa- ja kaavaprosesseissa sekä 
yritysverkostojen ja paikallisten kontaktien luomisessa.

Teksti ja kuvat: Jani Ruotsalainen

Virkistysalueiden kunnostustöissä 
on huomioitu kestävän kehityksen 
periaatteita ja hyödynnetty kier-
totaloutta. Tehokkaampi materi-
aalien käyttö vähentää luonnon-
varojen tuhlausta ja ympäristön 
kuormitusta, koska hävitettävän 
jätteen määrää pystytään pienen-
tämään. Kunnostuksia on tehty 
yhteistyössä Tuunataan työtä –
hankkeen ja kunnan kiinteistö- ja 
ympäristöteknisten palveluiden 
kanssa.

Virkistysalueita on
kunnostettu
kiertotalouden avulla

Iloinen Viesti on selkokielinen 
lehti, joka kertoo Oulunkaaren 
kuntien erityisryhmien asioista ja 
elämästä sekä lähiseudun ajan-
kohtaisista uutisista. Ensisijainen 
tavoite on poistaa ennakkoluuloja 
ja edistää osatyökykyisten sijoit-
tumista työelämään. Lehdessä 
ilmestyy säännöllisesti myös mui-
den Oulunkaaren kuntien työ- ja 
päivätoimintojen tekemiä juttuja.

Iloisen Viestin tiimi koostuu viides-
tä toimittajasta ja kahdesta työhönval-
mennuskeskuksen ohjaajasta, jotka toi-
mivat taustatukihenkilöinä ja avusta-
vat lehden taitossa. Tiimi kokoontuu 

perjantaisin. Aluksi tiimiläisten tehtävät olivat 
selkeästi rajatut, mutta nykyisin kaikki tekevät 
kaikkea omien vahvuuksiensa mukaan.

Iloinen Viesti pyrkii toiminnallaan 
tasaarvoon
Iloinen Viesti aloitti toimintansa syksyllä 
2015. Idea lähti Iin työhönvalmennuskeskuk-
sen ohjaajilta. Ajatuksena oli alun perin tehdä 
vain Iin yksikölle omaa lehteä. Uutinen leh-
destä kuitenkin levisi Oulunkaarelle, ja tästä 
alkoi lehden levikki laajentua.

- Olemme saaneet tehdä töitä hyvällä poru-
kalla, hullunhauskalla tiimillä, ja saaneet mie-
lekästä tekemistä. Juttukeikoilla olemme pääs-
seet tutustumaan uusiin paikkoihin sekä paik-
kakunnan yrityksiin ja ihmisiin, julkkiksista 
puhumattakaan, toimitustiimi toteaa.

Iloinen Viesti haluaa rohkaista ihmisiä ker-
tomaan oman tarinansa. Miten minusta tuli 
minä? Mitä kuuluu elämääni? Mistä se koos-
tuu? Mikä on historiani? Minä olen yhtä tär-
keä ihmisenä ja työelämässä kuin muutkin. 

Erityisryhmiin liittyy vielä tänä päivänäkin 
paljon ennakkoluuloja.

- Saatetaan ajatella esimerkiksi, että ihmi-
nen ei jonkun sairauden tai vamman tai muun 
syyn vuoksi pysty tekemään työtä. Tämä ei 
välttämättä pidä paikkaansa, koska motivoi-
tuneita ja osaavia työntekijöitä löytyy, kun 
työtehtävät räätälöidään työhönvalmentajan 
tuella heille sopiviksi, toimitus tietää.

Iloisella Viestillä on menestyksekästä uraa 
takana jo neljä vuotta, ja sen ansiosta on jo 
joitain tavoitteita täyttynytkin. Esimerkiksi 
yksi lehden toimitustiimiläinen pääsi melko 
pian lehden starttaamisen jälkeen työtoimin-
taan Oulunkaaren viestintäpuolelle.

Iloinen viesti lehteä voi tilata
kotiin
Syksystä alkaen lehti myy myös mainostilaa, joi-
den myyntituotot käytetään lehden toimitus- ja 
jakelukulujen kattamiseen. Iloinen viesti -lehteä 
voi tilata kotiin Iin työhönvalmennuskeskukses-
ta numerosta p. 050 310 7227. Lehteä voi lukea 
myös Iin kirjastossa sekä verkossa Oulunkaa-
ren työ- ja päivätoiminnan sivuilla. Palautteet, 
toivomukset ja juttuideat voi lähettää osoittee-
seen: iloinenviesti@oulunkaari.com.

Teksti:
Heli Pikkarainen, Timo Pikkarainen,

Joonas Kellokumpu, Sirpa Kröger,
Sanna Pakanen sekä

ohjaajat Tarja Perttunen ja Eija Paakkola

Iin yrityspalveluihin kuuluvat maksutta mm. perustamisneuvonta 
sekä kannattavuuslaskelmissa, liiketoimintasuunnitelmissa ja
rahoituksessa, kuten startti- ja tukirahahakemuksissa avustami-
nen. ”Ii näkyy maailmalla nyt hyvin, miten saamme näkyvyyttä 
iiläiselle yrittäjyydelle?” Noora kannustaa yrityksiä ottamaan
yhteyttä, p. 040 683 0541, noora.huotari@micropolis.fi

Kunta tukee työnantajia työttömien työllistämisessä 
maksamalla kuntalisää tai harkinnanvaraista IiRekry-
tukea työllistettävän henkilön palkkakuluihin talousar-
viossa vuosittain vahvistettujen määrärahojen puitteis-
sa. Myös Tuunataan työtä hankeen kautta on iiläisten 
yritysten mahdollista saada 30-50 % palkkatukea esi-
merkiksi sivuvirtojen liiketoiminnallistamiseksi ja re-
surssiviisauden edistämiseksi. Lisätietoa tuesta antavat 
työsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff p. 050 453 2112 
ja Tuunataan työtä -hankkeen projektikoordinaattori 
Petri Leppänen p. 040 7538 381.

IILÄINEN YRITYS, JÄRJESTÖ TAI
YHDISTYS – HYÖDYNNÄ KUNTALISÄ 
TYÖLLISTÄMISESSÄ

Oulunkaaren uutena terveyspalvelujohtajana ja 
johtavana lääkärinä on aloittanut Pasi Eskola. Pu-
dasjärveläislähtöinen Eskola on toiminut aiemmin 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoyli-
lääkärinä valvoen puolustusvoimien ja vankien ter-
veydenhuoltoa. Koulutukseltaan Eskola on lääketie-
teen tohtori ja yleislääketieteen erikoislääkäri.

Perusterveydenhuollon kehittämisestä kiinnostunut Eskola us-
koo lähivuosien suurimpien haasteiden liittyvän digitalisaatioon ja 
soterakenteiden uudistukseen.

- Digitalisaatioon on liitetty paljon odotuksia tuottavuudes-
ta. On kuitenkin harkittava tarkasti, mihin asioihin se soveltuu ja 
missä se tuo vaikuttavuutta. Pelkät uudet laitteet eivät auta, vaan 
palveluja pitää miettiä sekä potilaslähtöisesti että työntekijän nä-
kökulmasta niin, että tekniikka oikeasti tukee käytännön työtä, 
Eskola kertoo.

Nopeiden säntäilyjen sijaan uusi terveyspalvelujohtaja luot-
taa pitkäjänteiseen toimintaan. Palvelujen kehittämisessä tulok-
set saattavat näkyä ihmisten hyvinvoinnissa vasta vuosien tai vuo-
sikymmenten päästä. 

Uuden terveyspalvelujohtajan valinta tuli ajankohtaiseksi, kun 
vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja johtava lääkäri Ju-
ha Auvinen siirtyivät uusiin haasteisiin. Kuntayhtymän ylilääkäri-
nä jatkaa Tuula Saukkonen.

Terveyspalvelu-
johtajaksi

Pasi Eskola

Pasi Eskola haluaa kuulla erityisesti henkilöstöä palvelujen kehittä-
miseen liittyen. - Kun toimitaan maantieteellisesti laajalla alueella, 
kentän ammattitaito korostuu kehittämistyössä, hän toteaa.

Influenssa-
rokotteita
myös
kirjastoautosta

Influenssarokotteet saapuvat Suomeen tänä vuonna 
aiempaa myöhemmin. Iin ja Kuivaniemen neuvolois-
ta rokotetta saa marraskuusta lähtien sekä lisäksi 
kylillä kiertävästä rokoteautosta, jolloin neuvolan 
työntekijät hyppäävät kirjastoauton kyytiin 12. ja 26. 
marraskuuta.

Sekä rokotusauton reitit että muut rokotusajat ilmoi-
tetaan myöhemmin paikallislehdessä sekä Oulun-
kaaren verkkosivuilla ja somekanavissa.

Vihkosaaren uimaranta on ollut kesän aikana isojen muutostöiden alla. Uimarannan ilme ja ran-
nan rakennukset on kokenut värikkään kasvojenkohotuksen. Rantaan on asennettu uusi iso laitu-
ri. Vessojen ja uimakoppien kunnostustöissä on käytetty mahdollisimman paljon kierrätystavaraa. 
Kierrätyksellä pyrittiin karsimaan jätteen määrää ja hillitsemään kustannuksia. Vihkosaaren alue 
on saanut lisää myös vehreyttä uusien istutusten muodossa.

Virkistysalueiden kehittämisessä on muillakin alueilla pyritty pitämään saavutettu taso tai luo-
maan uutta. Esimerkkinä Rantakestilän alue, jossa alueen hoitamisen lisäksi on nuotiopaikan
viereen rakennettu Kivipuutarha, jossa näkyy alueen uittohistoria.

Toimitustiimin Timo Pikkarainen, Sirpa Kröger, Heli Pikkarainen, Sanna Pakanen ja Joonas Kello-
kumpu haastattelivat iloisissa tunnelmissa kesäpilkin maailmanmestari Elisa Juurikkaa (kuvassa 
toinen vasemmalta). 

Iin Työhön  -
valmennuskeskuksen

"Iloinen Viesti haluaa 
rohkaista ihmisiä
kertomaan oman

tarinansa."

uutislehti murtaa
ennakkoluuloja
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Kirjastonjohtaja Minna Halonen kertoo, että akvaario oli yksi 
suosituimmista toiveista, mutta tilanpuutteen vuoksi sitä ei 
voitu toteuttaa, Halonen kertoo. 
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Teksti: Jenni-Sisko Kurttila, ohjaaja

Talvi tekee tuloaan ja monel-
la voi olla tilanne, että työ- 
tai koulupaikka on jäänyt 
saamatta. Iin kunnan työpaja 
eli kotoisemmin IiPaja on 
paikka kaikenikäisille iiläisille 
työttömille työnhakijoille, 
jotka kaipaavat arkeensa 
rytmiä, apua ja mielekästä 
toimintaa. 

okaisen työnhakijan ja työnteki-
jän työllistymisen polku on eri-
lainen; lyhyt tai pitkä, suoravii-
vainen tai hyvinkin mutkainen. 
Useat elämäntilanteet, kuten ikä, 

työmarkkina-asema ja terveydentila voi-
vat tuoda tunteen, että sitä pyörii villis-
sä elämän turbulenssissa. Tällöin on hy-
vä tietää, että apua on tarjolla. 

IiPajan tavoitteena on tukea ja aut-
taa työnhakijoita omalla matkallaan. 
IiPajalla voimme toimia oppaina ja tu-
kea matkaajia sekä toisiamme mieleen-
painuvan matkakertomuksen aikaan-
saamiseksi.

IiPajalla tarjotaan yksilöllistä val-
mennuspalvelua sekä henkilökohtaisia 
suunnitelmia, jonka mukaan toimen-
piteitä viedään yhdessä eteenpäin. Ii-
Pajalla ei tehdä mitään päätöksiä pa-
jalaisten puolesta, vaan jokainen osal-
listuu suunnittelemaan ja toteutta-
maan polkuaan yhdessä yksilö- ja työ-
valmentajan kanssa. IiPajan tarjoaman 

valmennuksen tavoitteena voi olla esi-
merkiksi työelämätaitojen vahvistami-
nen, työhön tai koulutukseen pääsyyn 
kannustaminen tai asiakkaan kuntou-
tusprosessin tukeminen.

”Tekemällä oppii eikä vierivä 
kivi sammaloidu”
IiPajalla on erilaisia työpajoja, joissa 
opetellaan arjen taitojen lisäksi muun 
muassa puu-, pintakäsittely-, ateria- ja 
puhtaanapito sekä luovan alan toimin-

toja. Aina kun Iissä tapahtuu, IiPaja 
pyrkii olemaan tavalla tai toisella mu-
kana, joko rekvisiitan tekijänä tai fyy-
sisesti paikan päällä. Lokakuus-
sa IiPaja järjestää yhdes-
sä Poplin, Iin Hevoshar-
rastajien ja Iin etsivän 
nuorisotyön kans-
sa Hourooti –turna-
jaiset nuorille. Tur-
najaisissa saa osallis-
tua erilaisiin pajoihin 

ja paikalla esitellään monenlaisia la-
jeja, ratsastusjousiammunnasta miek-
kailuun.

Seinätön työvalmennus on tarkoi-
tettu pääsäännöllisesti alle 29-vuoti-
aille, jotka tarvitsevat suorempaa ohja-
usta kohti opintoja tai työelämää. Oh-
jausta tehdään esimerkiksi yrityksis-
sä, yhdistyksissä, kunnan yksiköissä se-
kä oppilaitoksissa. Tavoitteena on pa-
rantaa nuoren työelämätaitoja ja selki-
yttää ammatinvalintaa sekä lisätä val-
miuksia päästä avoimille työmarkki-
noille tai koulutukseen.

Kuntouttava työtoiminta on tar-
koitettu henkilöille, jotka ovat olleet 
pitkään poissa työelämästä tai joiden 
työttömyys uhkaa pitkittyä. Jakson ai-
kana voidaan selvitellä myös työttö-
män työkyvyn haasteita sekä hakea 
niihin ratkaisuja. Kuntouttava työtoi-
minnan ryhmä toimii myös Kuivanie-
messä. Ryhmäläiset ovat perustaneet 
kaikille avoimen Kahvila Sagan. 

Ryhmässä kaikilla on erilaista osaa-
mista ja kun joukossa on yksi kokki-
kin, kahvila on saatu pyörimään. ”Ihan 
mukavaa ja tärkeää yhdessä tekeminen 

on”, tuumii eräs ryhmäläinen ja 
muut nyökkäilevät hyväk-

syvästi. ”Olemme tehneet 
linnunpönttöjä myyn-

tiin ja kokeilleet pyö-
räpajaakin. Annam-
me neuvoja ihmisille. 
Niin ja hautausmaan 
talkoissakin olimme.”

Kirjaston
inkkariteltassa

on jännää

Mikä on sun juttu?

IiPaja – Turvapaikka
elämän turbulenssissa

Tänä vuonna IiPaja ollut mukana IlmastoAreenassa, Lähde! –hankkeessa, kansainvälisessä Linnun Huuto naamioteatterityöpajassa sekä Iin Häviikkiruokaviikolla, vain muuta-
mia mainitaksemme. Toimintaa ja tohinaa ei siis päivistä puutu, mutta aktiivisesta toiminnasta huolimatta pääpaino on aina pajalaisten tarpeissa. 

Tervetuloa tutustumaan! IiPaja sijaitsee Micropoliksen (Piisilta 1, Ii) B-siivessä. 
Tiloissa toimii myös hyvänmielen PAJApuoti Minttu, jonne valmistamme monen-
moisia tuotteita myyntiin. Valmistamme tuotteita myös tilauksesta. Mikäli sinua 
kiinnostaa IiPajan palvelut, ota yhteys yksilövalmentajaamme Satu Saarelaan
p. 050 338 3977, satu.saarela@ii.fi. 

Teksti ja kuva: Jyri-Jussi Rekinen 

Iin kirjaston lastenosastolla tapahtuu. Lattialle 
on ilmestynyt mukava ja värikäs sohva, seinällä 
on uusi maalaus, kirjojen järjestystä on muu-
tettu ja kuvakirjoille on uusia kalusteita. Lisäksi 
monien lasten riemuksi lattialla on jännittävä 
intiaaniteltta.

– Meillä on myös uusia istuinraheja ja verhot. Erityisesti intiaa-
niteltta ja istuinrahit tulivat suosituiksi heti, kun ne hankittiin, 
kirjastonjohtaja Minna Halonen sanoo. Hänen mukaansa las-
tenosastolle tehdään vielä muutamia pieniä uudistustöitä, mut-
ta muuten osasto alkaa olla valmis. 

Kirjasto käyttää kunnan antamaa osallistavan budjetoinnin 
määrärahaa, joka on suunnattu asiakkaiden toiveiden toteutta-
miseen. Toistaiseksi rahat ovat riittäneet, vaikka aivan kaikkia 
lasten toiveita ei ole voitu toteuttaa.

Kirjastossa on noin 17 500 lasten ja nuortenkirjaa
Lastenosaston kävijät ovat 0-12 -vuotiaita. Nuorten osaston kävi-
jät ovat puolestaan teini-ikäisiä. Lasten lainauslistan kärjessä ovat 
Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatu ja Patu -kirjata. 

– Myös ”Viisi villiä Virtasta” -kirjasarja (Anneli Kanto) on 
suosittu sekä Tiina Nopolan Siiri-kirjat, Halonen toteaa. Isom-
mat lapset lainaavat Sinikka ja Tiina Nopolan Risto Räppääjä 
-teoksia ja Jeff Kinneyn kirjoittamia Neropatin päiväkirjoja. 

Kirjamäärä lisääntyy koko ajan, ja pienen kirjaston tilat alka-
vat tulla pian vastaan. 

– Vähän on ahdasta! Ei ole tarpeeksi tilaa oleskelulla ja ta-
pahtumille. Kirjojenkin kanssa saa taiteilla, että saa kaikki mah-
tumaan. Satutuokiot täytyy pitää auditoriossa, koska kirjastoti-
laan ei mahdu, Halonen kertoo.

Kirjojen lisäksi on lapsille ja nuorille on elokuvia, lehtiä, mu-
siikkia ja konsolipelejä. 

– Lisäksi meillä on eKirjasto, josta löytyy e-kirjoja, e-äänikir-
joja, lehtiä sekä elokuvia. Lapset ja nuoret ovat löytäneet e-ai-
neiston koko ajan paremmin. Suurin osa lainauksesta kohdis-
tuu kuitenkin painettuun aineistoon, Halonen toteaa.

Nuorten lukuinnostus laskussa
Tutkimusten mukaan kaikkialla Suomessa nuorten lukeminen 
vähentyy. Niinpä kirjastossa uurastetaan hartiavoimin, että lap-
set ja nuoret innostuisivat lukemaan. Yhteistyötä tehdään kou-
lujen kanssa. Koululaisryhmät ovat tuttu näky kirjaston tiloissa 
ja lisäksi kouluilla käy kirjastoauto. 

– Fantasia on suosittua luettavaa edelleen nuorten keskuu-
dessa, Halonen arvioi. Harry Potterit pitävät yhä pintansa lai-
natuimpien nuorille suunnattujen teosten joukossa. Muita lai-
nattuja nuorisokirjailijoita ovat Timo Parvela, Magdalena Hai 
ja Suzanne Collins. Kirjasarja Throne of glass  sekä sarjakuva-
romaanit, kuten Raina Telgemeierin ”Hymy” ja saman tekijän 
”Siskot” ovat Iissä erityisen suosittuja.

Esa Niskala p. 050 3950 402 ja Jaana Helander p. 050 3950 400. Tavoitat mei-
dät myös Facebookissa ”Iin EtsiväNuorisotyöntekijä” ja Instagramissa: ”Iinetsi-
vanuorisotyo”.

Iin etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea, neuvontaa ja ohjaus-
ta alle 29-vuotiaille nuorille. Etsivät voivat olla nuorten 
tukena asioiden hoitamisessa ja sopivien palveluiden löy-
tämisessä. Työn lähtökohtana on aina nuoren itsensä aset-
tamat tavoitteet. Palvelu on maksutonta, vapaaehtoista ja 
luottamuksellista.   
Ota rohkeasti yhteyttä etsiviin, jos tarvitset itse apua tai 
tiedät jonkun, joka voisi hyötyä tuestamme. Etsivien nuori-
sotyöntekijöiden toimisto sijaitsee Nätteporin alakerrassa 
(Puistotie 1), jossa nuoret voivat käydä sovitusti tapaamisilla.

Etsitään
yhdessä
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IiKALENTERI on tarkoitettu kunnassa tapahtuvien tilaisuuksien tiedottamiseen. Myös Iissä toimivat yhdistykset, seurat ja yritykset voivat ilmoittaa
kalenterissa järjestämistään avoimista tapahtumista. Tapahtuma ilmoitetaan täyttämällä verkkolomake: ii.fi/ilmoita_tapahtuma tai ottamalla yhteyttä

heini.perttula@ii.fi, p. 050 3950 498 tai johanna.pakanen@ii.fi, p. 040 1627 773.

Julkinen tiedote

Satutuokiot Iissä ja Kuivaniemellä
Satutuokio vie pienet ja isot kuulijat hetkeksi matkal-
le satujen ja tarinoiden maailmaan! Tuokio on mak-
suton, eikä sinne tarvitse etukäteen ilmoittautua - sen 
kun vain tulet paikalle ja heittäydyt kuuntelemaan. Sa-
tutuokiot sopivat parhaiten 2-6 -vuotiaille, mutta toki 
myös nuoremmat ja vanhemmat ovat tervetulleita.
Satuja luetaan Iin kirjaston Nätteporin auditoriossa 
parillisten viikkojen torstaina klo 9.30 - 9.50, päivät: 
19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. 
Ahkerat kuulijat palkitaan syksyn lopuksi pienellä 
yllätyksellä. Lisätiedot: heidi.tiri@ii.fi 
Kuivaniemen kirjastossa järjestetään satutuokio ker-
ran kuukaudessa maanantaisin klo 9.30, päivät: 7.10., 
4.11. ja 2.12. Lisätiedot: marita.turtinen@ii.fi
Tukiviitottu satutuokio 10.10.2019 ja 7.11. klo 18-
18.30, Nätteporin auditorio. Tukiviitotuilla satutuo-
kioilla satujen ydinkohdat viitotaan, toistetaan, pu-
hutaan hitaammin ja selkokielellä, jolloin lasten on 
helpompi seurata satua. Tukiviitotut satutuokiot so-
pivat kaikille lapsille, mutta erityisesti puhumaan 
opetteleville ja puheen kehityksessä tukea tarvitsevil-
le. Satutuokioilla on huomioitu erityislasten tarpei-
ta. Käytetyistä tukiviittomista osa on viittomakieltä. 
Vetäjänä Päivi Granö Viittomakielialan Osuuskunta 
Viasta. Vapaa pääsy. Lisätiedot: heidi.tiri@ii.fi

Ke 13.11. ja ma 11.12.
Sarjakuvalukuintotyöpaja
klo 17.00 - 18.45. Iin kirjasto on mukana Oulun 
Sarjakuvakeskuksen järjestämässä uudenlaisessa, 
todella matalan kynnyksen lukupiirissä. Sarjakuvia, 
lukemista ja piirtämistä yhdistävät työpajat sopivat 
kaikenikäisille, ovat osallistujille ilmaisia, eikä nii-
hin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Työpajat jär-
jestetään kirjaston +15 -huoneessa ja vetäjänä toi-
mii sarjakuvantekijä Veli-Matti Ural.

PohjoisSuomen Syöpäyhdistyksen
Kuivaniemen osaston tapahtumia
Lisätiedot: Puheenjohtaja Kaarina Karhu,
p. 040 413 2486.
Ti 24.9. klo 10 alkaen Roosanauha-myynnin aloitus-
tapahtuma, Kuivaniemen Kukka-Pirtin edessä, tarjol-
la pullakahvit.     
Ma 7.10. klo 16 kokoontuminen vanhustentalon ker-
hohuoneella, vieraana fysio-lymfaterapeutti Piia Kuu-
sela Oulunkaaresta. Aiheena rintasyöpäpotilaiden lii-
vien hankinta yms.  
Ke 9.10. klo 18 avoin yleisöluento Kuivaniemen lii-
kuntahallin kerhotilassa (Mattilantie 1), iIhotautilääkä-
ri Heikki Salo luennoi aiheesta Ihosyöpä, kahvitarjoilu. 
Ma 4.11. klo 18 osaston kerhoilta vanhustentalon 
kerhohuoneella. 
Ke 4.12. klo 11 vanhustentalon kerhohuoneella. 

Su 29.9. Iin Mieslaulajien juhlakonsertti
klo 18, Haminan koulu. Iin Mieslaulajat täyttää 
55-vuotta. Tervetuloa monipuoliseen juhlakonsert-
tiin. Konsertin kuoronjohtajana toimii Markku Kos-
kela. Lisätiedot: Jari-Jukka Jokela, p. 050 395 0463.

Ti 1.10. Pentti Rasikankaan
lastenkonsertti
klo 18 – 19, Nätteporin auditorio. Pentti Rasinkan-
gas on tehnyt ammatikseen lastenmusiikkia jo vuodes-
ta 1980 useissa eri yhtyeissä sekä paljon myös trubaduu-
rina kitaransa kanssa. Tarinallisissa lauluissa on haus-
kaa ja järjenvastaista höpöttävästä enosta, lapsista, jotka 
kaatavat isän kumisaappaan täyteen vettä ja tädistä, joka 

ratsastaa lehmällä keittiöön. Hulluttelun vastapainona 
konsertissa toimii rauhallisuus – sitäkin on oltava. Pent-
ti Rasinkangas on tarinankertoja, joka pyrkii konserteis-
saan leirinuotiotunnelmaan. Hänen laulunsa ja esiinty-
misensä on aina suunnattu myös aikuisille - lastenkon-
serteissa kun on aina myös aikuisia. Vapaa pääsy. Järjes-
täjä kirjasto, lisätiedot: minna.halonen@ii.fi

Ti 8.10. Kokemusliikunta nuorten
ohjauksessa koulutus
Käytännönläheinen koulutus antaa nuorten parissa 
toimiville uusia ideoita ja valmiuksia kokemusliikun-
nan soveltamiseen ohjauksessa. Maksuton koulutus on 
suunnattu erityisesti urheiluseuroissa ja yhdistyksissä 
harrastetoimintaa ohjaaville sekä kaikille aiheesta kiin-
nostuneille. Koulutus (3 h + 3 h) järjestetään kahtena 
iltana: Nättepori/ Tietoppi (Puistotie 1) ja ma 14.10. 
klo 17.00-20.00, Ojakylän koulun liikuntasali (Här-
mänkuja 21). Ennakkoilmoittautuminen viimiestään 
ma 30.9. mennessä oheisen linkin kautta: http://bit.ly/
kokemusliikunta_ii Koulutuksen järjestää ESR-rahoit-
teinen NOVA2-hanke. Koulutus toteutetaan, mikäli 
ilmoittautuneita on vähintään viisi henkilöä.

Su 13.10. Iin Syyssoitto
Klo 14, Valtarin koulu (Koulutie 2, Ii). Suuri kansan-
musiikki- ja kuorokonsertti, jossa esiintyy Iin Lau-
lupelimannien lisäksi monta muuta kansanmusiik-
kiryhmää ja kuoroa Oulu, Ii, Kemi, Haaparanta alu-
eelta. Järjestäjä Iin Laulupelimannit, lisätiedot: unto.
kukka@pp.inet.fi

Ke 16.10. Perinneilta Jakun koululla, 
Syksyn 1944 tapahtumat ja sakalaisten 
toimet Jakkykylässä ja Iissä
Klo 18.30 -20.30. Historioitsija Jarmo Alasiurua lu-
ennoi aiheesta. Väliajalla pullakahvit Jakkukylän ky-
läyhdistyksen hyväksi. Kortti ja käteinen käy maksu-
välineenä. Lisätiedot Jakkukylän kyläyhdistys, Hannu 
Kaisto p. 050 030 6239.

To 24.10. Ylirannan Ratsutilan Hourooti
Turnajaiset
Klo 12 – 16. Nuorille 13-25v. suunnattu rempseä ta-
pahtuma. Iin ensimmäiset keskiaika turnajaiset. Ta-
pahtuma on ilmainen. Lisätiedot: Ylirannan ratsutila 
p. 040 417 4761, ratsutila.yliranta@gmail.com

La 2.11. Halloween disco
Urheilijoiden talo (Rysä, Asematie 170) klo 15 - 17 
alle kouluikäiset, klo 17.30 - 20 alakouluikäiset. Oh-
jelmassa ongintaa, kauhukäytävä, kasvomaalausta, il-
mapalloja, puffetti, arvonta, limbo -ja tanssikilpailu. 
Paras asu palkitaan. Liput 2 €. Järjestäjä Valtarin kou-
lun 9D, lisätiedot Oili Kaleva p. 040 5068 480.

VANHUSTENVIIKKO 6.11.10.
Vanhustenviikon tapahtumiin on vapaa pääsy. Tilai-
suudet järjestäjät yhteistyössä: Iin Eläkeläiset ry, Iin 
Eläkkeensaajat ry, Kuivaniemen Eläkkeensaajat ry, 
Eläkeliitto Iin yhdistys ry, Eläkeliitto Kuivaniemen 
yhdistys ry, Iin seurakunta, Iin kunta/Ii-instituut-
ti liikelaitos. Lisätiedot vanhus- ja vammaisneuvosto 
Salme Tanninen p. 040 963 2030.
Su 6.10. klo 10 Ikäihmisten kirkkopyhä Iin kir-
kossa.

Ma 7.10. klo 13 Iin työväentalolla ”Muistoje-
ni laulut” –konsertti. Kahvitarjoilu. Linja-auto: 
klo 11 Veeran kauppa – Kuivaniemen Kievari - 
Iin Työväentalo. Pysähtyy tarvittaessa Jokikylällä, 
Myllykankaalla ja Olhavassa koulun pysäkillä (Il-
moita pysäkki mistä nouset kyytiin ilmoittautumi-
sen yhteydessä).
Kyyti lähtee takaisin samaa reittiä kahvin jälkeen. 
Ilmoittautumiset 2.10.2019 mennessä kunnan asi-
ointipisteeseen p. 050 3103 458.
Ti 8.10. klo 10-11.30 Jakkukylän kolmen polven ker-
ho Rauhanyhdistyksen kerhohuoneella. Klo 13 Kui-
vaniemen nuorisoseuralla Kuivaniemen Roolinvaih-
tajat esittää Herra Alzheimer. Nätteporin auditorios-
sa klo 14-15.30 luento muistisairauksista, luennoitsi-
jana neurologian erikoislääkäri Johanna Kruger.
Ke 9.10. klo 10-13 Väli-Olhavan seurakuntatalol-
la Olhavalaisten ikävirkkujen päivä. Klo 12 Kuiva-
niemen Aseman Liikuntahallilla Ikäihmisten iloi-
nen iltapäivä, jossa ohjelmassa liikuntatuokio, hai-
tarimusiikkia, yhteislaulua ja kahvitarjoilu.
To 10.10. klo 12 Liikuntapäivä Illinsaaren hiih-
tomajalla. Jumppaa, ulkoilua, tarjolla makkaraa ja 
pullakahvit. 
Pe 11.10. klo 13 Iin laulupelimannit Emmintuval-
la ja klo 12 Kuivaniemen ja Simon pelimannit Se-
niorituvalla. 

Iissä juhlitaan Kalle Päätaloa
Kirjailija ja professori Kalle Päätalon syntymästä tu-
lee 11.11.2019 kuluneeksi 100 vuotta. Iissä Pääta-
loa muistellaan luennolla, tietokilpailulla, lausunnal-
la ja musiikilla. Kaikki tapahtumat ovat Iin kirjaston 
ja kansalaisopiston yhteisesti järjestämiä ja maksutto-
mia. Lisätietoja: Iin kirjastonjohtaja Minna Halonen 
p. 050 3106802, minna.halonen@ii.fi ja Iin kansa-
laisopiston rehtori Janne Puolitaival p.050 3950 462, 
janne.puolitaival@ii.fi

Ma 11.11. klo 18 Museokahvila Huilingissa luetaan va-
littuja paloja Kalle Päätalon teksteistä ja kuullaan Kal-
len lempisävelmiä. Ti 12.11. klo 18 Nätteporin audi-
toriossa kirjailija Karoliina Timonen luennoi aihees-
ta Ii, naiset ja Kalle Päätalo. Timoselta ilmestyi elokuus-
sa kirja Kirjeitä Iijoelle. Kalle Päätalon elämän naiset. 
Luennossaan Timonen kertoo Päätalosta ja hänen elä-
määnsä vaikuttaneista naisista iiläisestä näkökulmasta.
– Päätalo kertoo kirjasarjassaan lähes koko sukupol-
vensa tarinan - tai oikeastaan koko Suomen tarinan it-
senäistymisen alkuajoilta jälleenrakennuksen vuosi-
kymmeniin, Karoliina Timonen sanoo. Hänen mu-
kaansa sarjassa on kirjailijan omakohtaista kerrontaa, 
psykologisesti monivivahteisia henkilöhahmoja, sosi-
aali- ja mikrohistoriaa, suomalaista luontoa ja rehevän 
värikästä murretta.

La 16.11. klo 14 Nätteporissa mitellään siitä, kenellä 
on parhaiten hallussaan tieto Kalle Päätalon elämästä 
ja tuotannosta. Kaikille avoimen Kenestä Iin Päätalo-
tietäjä? –kisan vetävät tunnetut tietokilpailupersoonat 
Pertti ja Aki Huovinen. Kilpailuun ilmoittaudutaan 
ennakkoon osoitteeseen: kirjasto@ii.fi. Parhaat tietäjät 
palkitaan, ja yleisö on tervetullut seuraamaan kisaa.
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