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”Mitään sellaista ei jää nyt oppimatta,
mitä ei kerrattaisi myöhemminkin.”

Yhdeksän viikon mit-
tainen etäopetusjakso 
on kysynyt opettajilta, 
vanhemmilta ja oppi-
lailta pitkää pinnaa, 
uusien digitaalisten 
välineinen omaksumis-
ta ja kykyä mukautua. 
Opetusjohtaja Tuomo 
Lukkarin mukaan kah-
den viikon lähiopetus-
jakson tärkein tavoite 
on kartoittaa oppilai-
den hyvinvointi, sosi-
aalisten suhteiden ja 
oppimisen tilanne. Mi-
käli huolenaiheita nou-
see, tuetaan perheitä 
myös kesän aikana. 

Vaikka katseet suun-
tautuvat jo tulevaan 
kesälomaan ja en-
si lukukauteen, Ja-

kun ja Valtarin koulun opet-
tajat kertovat kokemuksiaan 
etäkoulusta.

Innostumista,
onnistumista ja
oivaltamista
Jakun esikoulunopettaja Ma-
ria-Riitta Paason etäope-
tuspäiviin on sisältynyt koti-
kouluun soveltuvien tehtävi-
en suunnittelua sekä arvioin-
tia ja palautteen antamisesta. 
Yhteydenpito on tapahtunut 
vanhempien tai lasten puheli-
milla. Etäopetustuokioissa on 
tutustuttu mm. kuvataiteisiin, 
liikuntaan ja luonnon tutkimi-
seen. Haastetta on lisännyt se, 
että verkossa toimivien ope-
tusalustojen käyttö vaatisi esi-
koululaiselta lukutaitoa. 

– Eskareiden ja opettajan 
päivän sisältö on varmasti tul-
lut näkyvämmäksi vanhem-
mille. Leikin myötä harjoitel-
laan tärkeitä taitoja kuten on-
gelmaratkaisua, ja lapsia roh-
kaistaan kokeilemaan, yrittä-
mään ja erehtymäänkin, Paa-
so kertoo.  

Etäopetusviikot ovat myös 
osoittaneet miten hyvin lapset 
olivat lukukauden aikana kiin-
tyneet omaan ryhmäänsä. 

– Luokkatoverit ovat tul-
leet tärkeiksi ja ikävä on kasva-
nut, ehkä omaa opettajaakin 
kohtaan. Ryhmäpuheluiden ja 
whatsapp-viestien kautta on 
jaettu tsemppiä toisillemme ja 
pidetty huolta.

Perjantaisin kaikki koulun 
oppilaat saivat saman koti-
tehtävän, jonka opettajat oli-
vat ideoineet erityisesti yhdes-
sä perheen kanssa tehtäväk-
si. Vanhemmilta saadun pa-
lautteen mukaan tehtävät ku-

ten lumiveistos, lähiluontoret-
ki ja vapun pyöräkorjaus olivat 
mieluisia ja jäävät pysyväksi 
osaksi yhteistä perheen arkea. 

Opetusta kuvan ja
äänen välityksellä
Myös Valtarin yläkoululaisil-
la siirtyminen etäopetukseen 
sujui hyvin, kun oppilailla oli 
käytössä jo ennestään koulun 
läppärit. Rehtori Taisto Soi-
nisen mukaan oppituntien ra-
kennetta ja lukujärjestystä ei 
muutettu poikkeusaikana, jot-
ta arkirytmi ja rutiinit kou-
luun heräämiseen säilyivät. 

Suomen kielen ja kirjallisuu-

den opettaja Merita Saraste 
piti oppitunnit noin kahdelle-
kymmenelle oppilaalle video-
yhteydellä ja jakamalla oman 
tietokoneen ruudun. Oppitun-
neilla katsottiin yhdessä lisäk-
si videoita ja keskusteltiin pien-
ryhmissä aiheesta kuten nor-
maalistikin lähiopetuksessa. 

– Oppilaiden näyttöruudun 
jakaminen mahdollisti opetta-
jan ”luokassa kiertelyn” ja tehtä-
vien teon seuraamisen ja opas-
tamisen. Oppilailla on ollut hy-
vät valmiudet käyttää laitteita 
ja taidot ovat entisestään kehit-
tyneet näiden viikkojen aikana. 
Oppilaat myös rohkaistuivat pi-

tämään suullisia esityksiä video-
yhteydellä, Saraste kertoo. 

Erityisesti taito- ja taideai-
neiden kuten musiikin ja lii-
kunnan etäopetuksessa on ky-
sytty kekseliäisyyttä.  Opetta-
jien kesken opetusvinkkejä on 
jaettu, mikä on varmasti autta-
nut kaikkia opettajia.

– Normaalitilanteessa väis-
tötiloihin hajautettu työyhtei-
sö tuntuu tiivistyneen ja vies-
tejä vaihdetaan runsaasti. Yh-
teisöllisyys on todellakin voi-
mavara, jonka toivon säilyvän 
jatkossakin, Saraste kiteyttää.

Esikoulunopettajan Maria-Riitta Paason etäviikkoihin on sisältynyt myös 3- ja 4-luokkalaisten kuvaamataidon opetus. Isommat 
ikäluokat ovat hyödyntäneet verkon opetusalustoja. Oppilaat ovat ottaneet työstään puhelimella valokuvan ja postanneet sen 
yhteiselle verkkoseinälle ryhmän nähtäväksi.

Lukion ylioppilaiden juhla järjestetään kesän jälkeen
lauantaina 29.8. klo 10 liikuntahalli Iisi-areenalla.
Kevään ylioppilaat ovat: Aalto Salla, Alamäki Anni, Erkkilä Suvi, Haapakoski Jere, 
Hassinen Joel, Huhta Irja-Sisko, Joensuu Maija, Junes Paavo, Juntti Milla, Kaikkonen 
Joonas, Kaisto Maria, Klasila Lotta, Koivukangas Artturi, Koivuvaara Jaakko, Korvala 
Eleanoor, Koskela Iida, Kurkela Sara, Lapinkangas Lauri, Litendahl Pinja, Loukusa 
Emma, Mehtomaa Joona, Miettunen Ville, Mäenpää Niklas, Mäkipaaso Roosa, Ne-
valainen Jeremias, Niemelä Nanni, Nikkinen Diana, Pyörälä Markus, Ruonala Iida, 
Savela Janette, Seppä Kimi, Simonen Teemu, Särkelä Leevi, Tiiro Aino, Tolonen Valt-
teri, Tuohimaa Viivi, Törmänen Hilla.

Lähiopetusjaksolla tärkeintä on oppilaan voinnin kartoittaminen.

"Oppilailla on
ollut hyvät
valmiudet

käyttää laitteita 
ja taidot ovat
entisestään
kehittyneet

näiden viikkojen 
aikana." 
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Viime vuonna kolme neljästä kunnasta teki 
tappiollisen tuloksen. Koronakriisi haastaa jo 
ennestään huonovointista kuntataloutta kun 
sosiaali- ja terveyspalveluista odotetaan lankea-
van jättilasku. Myös mitä pitkäkestoisemmaksi 
yritysten ahdinko, irtisanomiset ja lomautukset 
osoittautuvat, joutuvat kunnat paikkaamaan ve-
lanotolla puuttuvia verotuloja.

Ensi vuoden tulot ja menot saatava
tasapainoon
Iin talousvuosi jäi viime vuonna hieman alle 3 miljoonaa eu-
roa miinuksella. Vuosikate oli positiivinen, joten syömävelkaa 
ei otettu. Kuluvan vuoden ennustetaan menevän myös mii-
nukselle, mikä tuo paineita lisätä säästötoimia.

Vuodelle 2021 kunnanhallitus on linjannut, että tulojen ja 
menojen tulee olla tasapainossa ja koko kunnan tilikauden tu-
loksen pitää olla vähintään 0 euroa. Kunnanjohtaja Ari Ala-
tossavan mukaan toimialat arvioivat parhaillaan henkilös-
töön, tiloihin ja palveluiden järjestämiseen liittyviä säästö- ja 
työn tuottavuutta parantavia keinoja. 

– Kaikki me kunnat olemme samojen toimien edessä, eikä 
helppoja päätöksiä ole luvassa. Jotta saamme pysyviä säästöjä 
aikaiseksi, on päätöksillä väistämättä vaikutuksia palveluraken-
teeseen, investointeihin ja henkilöstöön, Alatossava toteaa. 

Valmistuneen kiinteistöjen käyttöaste- ja kuntoselvityk-
sen pohjalta jatketaan tarpeettomien myyntiä, purkamista tai 
käyttötavan muuttamista. Kiinteistökantaa on uusittu viime 

vuosina paljon. Huonokuntoisten kunnantalon ja Nättepo-
rinkiinteistöjen korjauksesta tai uudisrakentamista ei vielä ole 
tehty päätöstää. 

Kesäkuun kunnanhallituksessa käsitellään ensimmäistä 
luonnosta ensi vuoden talousarviosta. Valmistelua jatketaan 
elokuussa kunnanvaltuuston talousseminaarilla sekä lauta- ja 
johtokunnissa. 

Poikkeusajan lomautukset jäivät odotettua
vähäisemmiksi

Kunnanhallitus käynnisti maaliskuun lopulla koko henki-
löstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn. Hallintojohta-
ja Annastiina Junnilan mukaan yt-menettely rajautui koske-
maan vain toimialoja ja tehtäviä, joihin poikkeusajan sulkemi-
set vaikuttivat joko suoraan tai välillisesti.

 Yt-menettelyn alkaessa lomautusuhka tai mahdollinen 
määräaikaisen henkilöstön työnteon keskeytys koski 131 
työntekijää. Menettelyn edetessä määrä tarkentui 77 työnte-
kijään.

– Etätyöllä, työtehtävien ja työskentelypaikkojen muutta-
misella sekä vuosilomien aikaistamisella selvittiin poikkeus-
olojen ajasta ilman lomautuksia. Päätös koulujen sekä kesä-
kuussa kirjastojen, liikunta- sekä harrastuspaikkojen ja kun-
touttava työtoiminnan avaamisesta osaltaan vähensi lomau-
tuspainetta, Junnila kertoo. 

Lopullinen lomautusten määrä jäänee kesän aikana pariin 
kymmeneen. Tämän lisäksi vakituiset koulunkäynninohjaajat 
lomautetaan kesäksi, kuten normaalioloissakin.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi pe-
rinnemaisemia kesällä 2020. Tavoitteena on 
päivittää tietoja perinnemaisemien tilasta ja 
hoitotarpeista. Inventointeja jatketaan sekä 
rannikolla että sisämaassa, maastotyöt käynnis-
tyvät kesäkuun puolivälissä. Kohteiden hoidon 
toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ol-
laan yhteydessä ennen maastokäyntiä. Maasto-
käynnillä päivitetään tiedot kohteen rajaukses-
ta, maankäytön historiasta sekä nykyisestä hoi-

dosta. Kasvillisuus ja puusto kartoitetaan. Tie-
dot tallennetaan ympäristöhallinnon paikka-
tietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä 
esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muu-
toin alueen hoitoa suunniteltaessa. Lisätieto-
ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Mira Sas-
si, mira.sassi@ely-keskus.fi, p. 0293962956 ja 
Maarit Vainio, maarit.vainio@ely-keskus.fi, 
puh. 0295037007. Yhteydenotot ensisijaises-
ti sähköpostitse.

Varhaiskasvatus on ollut avoinna kaikil-
le sitä tarvitseville poikkeusolojenkin 
aikana, mutta kotihoitosuosituksen 
myötä lasten määrä Iin päiväkodeissa 
laski noin 70 prosentilla. Tenavatuvan 
ja Jakun ryhmäperhepäiväkodit sekä 
Haminan päiväkodin etäryhmä yhdis-
tettiin muihin yksiköihin poikkeusajak-
si. Esi- ja perusopetuksen avautumisen 
yhteydessä on myös kaikissa varhais-
kasvatusyksiköissä palattu uuteen 
normaaliin ja osallistumismäärät ovat 
kasvussa. 

Paluu päiväkoteihin on aiheuttanut van-
hemmissa paljon erilaisia tunteita ja 
huoltajille on annettu tarkennettuja toi-
mintaohjeita. 

– Kenenkään lapsen ei pidä tulla var-
haiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumi-
seen viittaavia oireita. Minimoimme lähikontakti-
en määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman 
paljon ulkotiloissa ja porrastamalla toimintaam-
me pienryhmittäin. Kesän aikana mietitään vaih-
toehtoisia tapoja järjestää uusille perheille tutustu-
mia päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon, jotta luo-
daan turvallinen varhaiskasvatuksen alku kaikille, 
varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela kertoo. Touko-

kuussa perinteisesti pidettävä esiopetukseen tutus-
tumispäivä siirtyy elokuun alkupuolelle.

Esiopetusta on järjestetty etänä poikkeusajan ja 
varhaiskasvatusjohtajan mukaan opettajat ovat ol-
leet yhteydessä kotona oleviin lapsiin. Myös lasten 
varhaiskasvatussuunnitelman väliarviointia huol-
tajien kanssa on tehty etäyhteyksillä. 

Kesällä osa yksiköistä suljettuina
Avoinna koko kesän ovat Nikkarin, Haminan ja 
Kuivaniemen päiväkodit. Suljettuina ovat Jakun 
ryhmis ajalla 1.6-2.8., Tenavatupa ajalla 1.6-2.8., 
Haminan Rentukat (micropolis) 29.6-2.8., Lakso 
ajalla 29.6-2.8., sekä Alaranta ajalla 29.6-2.8. Mi-
käli kysyntä edellyttää, voidaan Lakson tai Alaran-
nan päiväkotia pitää auki myös kesällä.

Uuden Haminan päiväkodin
suunnittelu lykkääntyi
Yhdyskuntalautakunta on ehdottanut uuden 160 
paikkaisen päiväkodin rakentamista keskustaan 
puretun Haminan päiväkodin paikalle. Uusien ti-
lojen myötä pienistä yksiköistä (Lakso, Alaranta, 
Jakun ja Olhavan ryhmäperhepäiväkodit, sekä Ki-
sakentän ja Micropoliksen tiloissa toimivat mää-
räaikaset ryhmät) luovuttaisiin. Uuden päiväko-
din rakentaminen maksaisi arviolta noin 3,8 mil-
joonaa euroa.

Kunnanhallitus jätti 20.4.2020 kokouksessa päi-
väkodin suunnittelun käynnistämisen pöydäl-
le, odottaen syyskuussa palvelusuunnittelutyöryh-
mältä valmistuvaa vuoteen 2025 ulottuvaa opetus- 
ja varhaiskasvatuksen selvitystä. Kunnanvaltuusto 
käsittelee 25.5. kokouksessaan määrärahaa kahden 
varhaiskasvatusryhmän (Kisakenttä ja Micropolis) 
määräaikaisuuden jatkamista 31.7.2021 asti.

Jelpparit tukena lasten ja huoltajien 
arjessa
Iin Jelppari-tiimin kuuluvat koulujen ja varhais-
kasvatuksen erityisopettajat. Tiimi tarjoaa keskus-
telujen kautta tukea arkeen ja yhdessä huoltajien 
kanssa mietitään yksilöllisiä ratkaisuja lapsen var-
haiskasvatuksen ja koulunkäynnin tueksi. 

Jelppari-tiimin tavoittaa kesäkuussa arkisin pu-
helimitse p. 040 6475 444 (varhaiskasvatus) ja p. 
040 708 3050 (opetus) klo 10-15 välisenä aikana. 
Jos puheluun ei heti pystytä vastaamaan, soitetaan 
soittajalle takaisin. Varhaiskasvatuksen puolel-
la puheluun vastaavat varhaiskasvatuksen erityis-
opettajat Pia Heikkilä ja Marika Loukusa. Ope-
tustoimen puolella vastaavat tuen koordinaattori 
Pauliina Auranaho, erityisopetuksen koordinaat-
tori Elina Lehtola ja laaja-alainen erityisopetta-
ja Maarit Sydänmetsä. Toiminta on tauolla heinä-
kuun ajan ja jatkuu elokuun alussa.

Päiväkodeissa toimitaan
pienryhmissä

Terveysmenot kasvavat
ja verotulot supistuvat

Perinnemaisemien
päivitysinventoinnit
jatkuvat Iissä
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Terveysasemalle ja
sairaalaan on
turvallista tulla
Terveydenhuollon vastaan-
otoille on turvallista tulla, sil-
lä hengitystieinfektiopotilaat 
hoidetaan erillisissä tiloissa. 
Lääkäriin ja hoitajaan voi ol-
la yhteydessä myös videovä-
litteisesti. Pientenkään oirei-
den hoitoa ei kannata siirtää, 
sillä se voi aiheuttaa vakavam-
pia oireita. Kaikissa mieltä as-
karruttavissa terveyteen tai 
sairauksiin liittyvissä asioissa 
voi ottaa yhteyttä Iin terveys-
aseman vastaanotolle puhelimitse (p. 08  5875 6500) maanantais-
ta torstaihin klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-15 tai omahoidon kaut-
ta. Ovi avataan klo 7.45 arkisin laboratorioon vuoronumerolla tu-
levia asiakkaita varten.  Neuvoa voi kysyä myös Oulunkaaren verk-
kosivujen chatissa, joka palvelee arkisin klo 9 – 16.

Fysioterapia ja puheterapia jatkuvat normaalisti – 
myös etäyhteys mahdollinen
Terveysaseman fysioterapian ja puheterapian vastaanotot jatkuvat 
normaalisti kasvokkain muiden paitsi koronaviruksen riskiryhmä-
läisten osalta. Riskiryhmien käynneistä henkilön terveyden tai toi-
mintakyvyn kannalta tärkeät terapiat voidaan toteuttaa myös kas-
vokkain hyviä suojaustoimenpiteitä noudattaen. 
Terveysaseman fysioterapiaan voi varata ajan myös etävastaanotol-
le. Ota yhteyttä fysioterapian ajanvarausnumeroon arkisin klo 12 
– 13 välisenä aikana, p. 040 621 2116. Fysioterapeutti varaa sinulle 
ajan ja saat sähköpostiisi yhteyslinkin sovitulle etävastaanottoajalle. 

Infektiovastaanotto palvelee Iin terveysasemalla
Erillinen infektiovastaanotto palvelee kaikkia hengitystieinfekti-
oista kärsiviä potilaita Iin terveysasemalla (Asematie 169, C-siipi). 
Vastaanotolle on myös erillinen sisäänkäynti. Ensimmäinen yhtey-
denotto tulee tehdä aina puhelimitse terveysaseman ajanvarausnu-
meroon, p. 08 5875 6500. Terveysasemalle ja infektiovastaanotolle 
saapuessa on soitettava ovikelloa. Hoitaja tulee avaamaan oven ja 
ohjaa oikeaan paikkaan.

Sosiaali- ja perhepalvelut auttavat jos on huoli 
oman tai läheisen jaksamisesta arjessa
Oulunkaaren sosiaali- ja perhepalveluiden palveluohjauksen nu-
meroon voi ottaa yhteyttä, kun ongelmia ja huolia ilmenee omassa 
arjessa: p. 08 5875 5010 (arkisin klo 9-15). Kiireellisissä ja akuu-
teissa asioissa voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystyksen numeroon:
p. 08 5875 6888 (ympärivuorokautisesti).
Voit ottaa yhteyttä palveluohjaukseen esimerkiksi, kun: haluat 
löytää tietoa eri tukimuodoista (ruoka-apu, toimeentulo), tarvit-
set lastenhoitoapua sairastuttuasi tai etsit kasvatuksellista apua, si-
nulla on huolia oman perheen jaksamisesta ja pärjäämisestä koro-
natilanteessa, esille nousee huoli läheisten, naapureiden tai ystävi-
en pärjäämisestä arjessa, tarvitset tukea omaan tai läheistesi päih-
teiden käyttöön liittyen, tarvitset apua perhe- ja lähisuhdeväkival-
taan liittyen.

Kelan toimeentulotuesta apua perheen talouteen
Toimeentulotuki turvaa viimesijaisesti, jos toimeentulosi tai vara-
si eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulo 
haetaan ensisijaisesti Kelalta. Huomaathan, että asuntolaina ei kuulu 
tuen piiriin, vaan siitä tulee sopia asuntolainan antajan kanssa. Voit 
ottaa yhteyttä puhelimitse Kelan palvelunumeroon p. 020 692 207.
Lisätiedot verkossa: kela.fi/toimeentulotuki-pikaopas

Oulun seudun omaishoitajat ry tarjoaa keskuste-
lukaveria ja juttuseuraa
Ota rohkeasti yhteyttä arkipäivisin klo 10-14 Minna Hernberg p. 
040 559 7766 tai lähetä tekstiviestiä, niin sinulle soitetaan takai-
sin. Yhdistys järjestää syksyllä Elämäniloa-kurssin omaishoitajil-
le, joiden omaishoitotilanne on päättynyt hoidettavan kuolemaan. 
Kurssille haetaan hakukaavakkeella ja kurssin hinta on 50 € sisältä-
en ruokailut, kahvit sekä myös majoituksen kolmannella jaksolla. 
Hakuaika päättyy 18.9.2020. Kurssiajat ja – paikat: Infotilaisuus 
1.10. klo 13 Oulun seudun omaishoitokeskuksessa Ommaiskort-
teerissa, Isokatu 47, 4 krs, Oulu, 1. jakso 12.–13.10. klo 9-16 Kes-
kustan palvelukeskus Oulu, 2. jakso 9.-10.11. klo 9-16 Keskustan 
palvelukeskus Oulu, 3. jakso 7. -8.12. Sokos Hotelli Eden.
Lisätietoja ja hakukaavakkeet: Minna Hernberg p. 040 559 77 66, 
minna.hernberg@osol.fi

UUTISIA LYHYESTI

Teksti ja kuva: Jenni Tolonen

Poikkeusolot ovat 
saaneet yhteiskunnas-
sa aikaan melkoisen 
digiloikan, ja monilla 
eri aloilla on totuteltu 
toisenlaiseen, sähköi-
seen arkeen. Myös Ou-
lunkaarella sähköisten 
palveluiden käyttö on 
luonnollisesti lisään-
tynyt, mutta loikka on 
lopulta ollut yllättävän 
lyhyt.  

– Uudenlaiset sähköiset pal-
velut ja teknologian hyödyn-
täminen ovat yksi Oulunkaa-
ren strategisista keinoista edis-
tää kuntalaisten lähipalvelui-
ta ja sujuvaa arkea. Digiloikka ei 
siis meille ole ollut aivan valtava 
muutos aiempaan, vaan olemas-
sa olevien digityökalujen avulla 
kuntalaisten sähköiset palvelut 
on saatu toimimaan nopeasti 
ja hyvin, iloitsee Oulunkaaren 
kehitys- ja resurssijohtaja Anu 
Vuorinen.

Lääkärin ja sosiaalityön-
tekijän voi tavata etänä
Yksi poikkeusolojen myötä li-
sääntynyt asiointikeino ovat 
etävastaanotot ja -tapaamiset. 
Iissä esimerkiksi päihderyhmä 
kokoontuu verkossa, ja myös 
lääkäriin, hoitajaan ja perhe- ja 
sosiaalityöntekijään voi olla yh-
teydessä videopuhelun avulla. 
Myös Oulunkaaren fysiotera-
peuttien palveluita on saatavilla 
videovälitteisesti. 

– Meillä on oltu huolissaan 
erityisesti terveydenhuollon 
vastaanottoaikojen perumises-
ta, sillä hoidon siirtäminen saat-
taa johtaa oireiden ja sairauksi-
en pahenemiseen. Hoitoa ei siis 

kannata siirtää. Vastaanotoille 
on turvallista tulla, ja jos ei ha-
lua tai pysty tulemaan paikan 
päälle, voi asioida myös etänä 
vastaanottohenkilöstön kanssa”, 
muistuttaa Vuorinen.

Myös monia muita terveys- ja 
-vanhuspalveluiden sekä sosiaa-

li- ja perhepalvelujen asioita voi 
hoitaa verkon välityksellä. Ou-
lunkaaren Omahoito verkko-
palvelussa voi tallentaa terve-
ystietoja, tehdä terveystarkas-
tuksen, varata ja perua aikoja ja 
tarkastella laboratoriotuloksia. 
Palvelussa voi myös asioida lap-

sen tai ikääntyneen lähimmäi-
sen puolesta, jos asioinnista on 
tehty valtuutus. 

Digivälineitä senioreille 
ja kotona asumiseen
Digitaalisia välineitä on tarjol-
la kotihoidon senioriasiakkaille. 

Välineiden tarkoitus on tukea 
kotona asumista tutussa ympä-
ristössä mahdollisimman pit-
kään sekä edistää iäkkäiden toi-
mintakykyä. Yksi tapa tukea se-
nioreita on niin sanottu AC-
laite, jonka avulla ikääntyneet 
voivat pitää yhteyttä esimerkik-

Omaa hyvinvointia voi edistää sähköisillä palveluilla

si kotihoitoon ja omaisiin sekä 
osallistua erilaisiin ryhmätuo-
kioihin. 

– Poikkeusolot ovat aiheutta-
neet monessa ikääntyneessä yk-
sinäisyyttä ja osallisuuden se-
kä yhteisöllisyyden tunteen vä-
henemistä. AC-laitteella arkeen 

on tuotu piristystä esimerkiksi 
erilaisten jumppien ja juttutuo-
kioiden avulla. Ihana on ollut 
nähdä laitteen käyttäjien tyyty-
väisyys ja kuulla, että sen avul-
la on helpotettu kotona ole-
van tilannetta, kertoo Oulun-
kaaren kehittämisasiantunti-

ja ja digikummi Eeva Patokos-
ki, joka opastaa sähköisten pal-
veluiden käytössä. Näin koro-
na-aikana laite on tarjolla mak-
sullisena myös muille senioreil-
le kuin Oulunkaaren asiakkail-
le, digikummi jatkaa.

Myös Marevan-lääkkeen 
käyttäjille on tarjolla etä-

mittauksen puhelinso-
vellus, joka muistuttaa, 
ohjeistaa ja antaa palau-
tetta mittauksista. Mui-
den lääkkeiden ottamis-
ta ja käyttöä tukemaan 
taas voi käyttää lääke-
robottia. Se ohjaa ot-
tamaan lääkkeet oikea-
na ajankohtana ja il-

moittaa hoitohenkilö-
kunnalle ottamatta jääneestä 
lääkkeestä. Koteihin on kehitet-
ty myös etäseurantajärjestelmiä, 
joiden avulla esimerkiksi muis-
tisairaan kotona asumista voi-
daan tukea.

Digituutorit auttavat 
palveluiden käytössä
Sähköisten palveluiden käyttä-
minen vaatii monelta ikäihmi-
seltä totuttelemista ja opettelua. 
Digituutorit auttavat sekä kun-
talaisia että omia kollegoitaan 
erilaisten digitaalisten työkalu-
jen käytössä. Digituutoreita löy-
tyy lähes kaikista Oulunkaaren 
yksiköistä. 

– Heiltä kannattaa rohkeas-
ti pyytää vinkkejä itselle sopi-
vista sähköisistä palveluista se-
kä pyytää apua niiden käyttöön. 
Osa digituutoreistamme löy-
tyy myös sosiaalisesta medias-
ta ja yhteyttä voi ottaa myös si-
tä kautta. Esimerkiksi Faceboo-
kista Oulunkaaren digituutori 
-haulla löytyy verkostomme jä-
seniä helposti, kertoo verkostoa 
luotsaava Eeva Patokoski. 

– Digituutoreille on kyl-
lä selkeästi tarvetta, ja toivot-
tavasti mahdollisimman mo-
ni kuntalainen innostuu säh-
köisten palveluiden käytös-
tä. Itse koen tärkeäksi muistut-
taa erityisesti sähköisestä tun-
nistautumisesta, jonka voi teh-
dä suomi.fi-verkkopalvelussa. 
Sähköiset palvelut ovat nyky-
ään myös tietoturvallisempi ta-
pa asioida kuin paperisten lo-
makkeiden ja asiakirjojen lä-
hettäminen, sanoo digituutori-
na ja muun muassa Oulunkaa-
ren tietosuojavastaavana toimi-
va Mirja Klasila.

Digituutoriverkostoon kuuluu 
noin 30 vapaaehtoista Oulun-
kaaren työntekijää eri yksiköis-
tä. Oulunkaareen voi ottaa 
yhteyttä sähköisiin palveluihin 
liittyvissä asioissa ja kysymyk-
sissä esimerkiksi sähköpostilla: 
digituki@oulunkaari.com. Myös 
Chat-palvelumme on avoinna 
verkkosivuillamme aina arkisin 
klo 9 – 16.

DIGI ON POP

Lisätietoa Oulunkaaren

digituesta ja digitaalisista 

palveluista verkossa:

oulunkaari.com/digituki
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Suomen yrittäjän tekemän kyselyn mu-
kaan korona on aiheuttanut ongelmia 
kolmelle yrittäjälle neljästä. Isoimmas-
sa ahdingossa ovat palvelualan yrittä-
jät, ravintola- ja majoitusala sekä kau-
neus- ja hoitoala, joiden liiketoiminta 
pysähtyi kokonaan erittäin lyhyessä 
ajassa.

Iin yritysneuvoja Noora Huotari seuraa tii-
visti iiläisten yritysten tilannetta ja selvittää 
mahdollisuuksia olla yrittäjien tukena. Huo-
tari auttaa esimerkiksi listaamaan tarvittavia 
toimia talous-, rahoitus- ja henkilöstökysy-

myksissä, jotta yritys selviää poikkeusajan yli. 
– Yritystoiminnan palautuminen ja toipuminen 

vie aikaa, joten yhteydenottoa ei kannata pitkittää. 
Moneen asiaan on tarjolla ratkaisuja, kun on ajoissa 
liikkeellä. Poikkeustilanne voi luoda myös uutta lii-
ketoimintaa, yritysneuvoja kannustaa.

Huhtikuussa valtio avasi yksinyrittäjien tuen. Ha-
kemusten käsittelystä ja tuen myöntämisestä vastaa 
yrityksen sijaintikunta. Iin kunnan elinkeinojen ke-
hittämisestä vastaava Micropolis Oy:n toimitusjoh-
taja Leena Vuotovesi kertoo, että yhtiö valjastet-
tiin pikaisesti käsittelemään iiläisten tukihakemuk-
sia. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että noin viidelle 
sadalle iiläiselle yritykselle soitetaan ja varmistetaan, 
että tieto Iin yrityspalveluiden saatavuudesta ja tu-
kimuodoista on tavoittanut.

Toukokuun aikana suurin osa yrityksistä on eh-
ditty tavoittaa ja Vuotoveden mukaan yrittäjät ovat 
arvostaneet yhteydenottoa. 

– Yritykset ovat kunnan elinvoiman kulmakivi ja 
luovat työpaikkoja, tuottavat palveluita ja maksavat 
veroja kunnalle. Yritysten toimintaedellytyksistä huo-
lehtiminen ja päätöksenteon yrityslähtöisyys on huo-
mioitu kuntastrategiassa. Tämän johdosta pystyimme 
nopeasti valjastamaan koko kehitysyhtiön henkilös-
tön Iin yrityspalveluiden tueksi, Vuotovesi kertoo.

Myös yritysten keskinäistä yhteydenpitoa on 
pidetty yllä järjestämällä verkon välityksellä kai-
kille avoimia yritysinfoja. Lisäksi kunnan yksiköt 
aikaistavat mahdollisuuksien mukaan tälle vuo-
delle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan 
hankintoja ja kohdistavat niitä paikallisiin yri-
tyksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huo-
mioiden. Myös laskunmaksuja yrityksille voidaan 
aikaistaa ja myyntilaskuille sopia pidempiä mak-
suehtoja. 

– Vetoamme kaikkiin kuntalaisiin ja yrityksiin, 
jotta ostoksia suunnattaisiin mahdollisimman pal-
jon paikallisiin yrityksiin. Palveluyrittäjiä voi tukea 
esimerkiksi ostamalla iiläisten yritysten Paikallista 
verkkokaupasta lahjakortin itselle tai vaikkapa ystä-
välle, Vuotovesi vinkkaa. 

Yksinyrittäjien tuki on haettavissa
syyskuun loppuun asti
Kuntien kautta jaettava valtion 2000 euron tuki on 
kertaluontoinen ja se on tarkoitettu esimerkiksi yri-
tystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden 
kustannuksiin sekä kirjanpito- ja toimistomenoi-
hin, mutta ei yrittäjän nostamaksi palkaksi. Iin kun-
nalle on osoitettu jaettavaksi noin 300 000 euroa, 
joka vastaa noin 150 iiläisen yksinyrittäjän myön-
teistä tukipäätöstä. Hakemuksia on saapunut noin 
90. Tukihakemukset, jotka saapuvat viimeistään 
24.6.2020 mennessä, ehditään käsitellä ja laittaa 
maksuun ennen heinäkuun käsittelykatkosta. Ha-
kemusten käsittely jatkuu normaalisti elokuussa ja 
haku on auki 30.9.2020 saakka. Hakulomake ver-
kossa: ii.fi/yksinyrittäjän-tuki 

Uraohjausta työnhakijoille
Moni työnhakija miettii mitä voisi tehdä, kun avoi-
mia paikkoja ei ole entiseen malliin ja yrityksiäkin 
voi tuntua vaikea lähestyä poikkeusaikana. Oman 
hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta on hyvä tun-

nistaa ja tunnustaa se mihin voi vaikuttaa ja mitä 
voin kontrolloida. Vinkkejä työnhakijalle:
• Pohdi työnhaun suuntaa ja valintoja yhdessä ura-

ohjauksen tai ammatinvalinta psykologin kanssa. 
• Voit kehittää omaa osaamista ja itsetuntemusta 

esimerkiksi kuuntelemalla äänikirjoja, podcasteja, 
liittyä nettiyhteisöihin, tutustua verkosta löytyviin 
persoonallisuustesteihin ja työnhakuun liittyviin 
sivustoihin. Kirja vinkkeinä esimerkiksi Oman nä-
köinen elämä – näin teet hyviä valintoja (Leena 
Stålberg & Marjaana Herlevi), Upeaa työtä! (Lau-
ri Järvilehto) ja Omaa tehtävää etsimässä – löydä 
vahvuutesi ja intohimosi (Riikka Pajunen). 

• Voit aktivoitua LinkedIn verkostossa ja luoda it-
sellesi profiilin. Linkedn on myös hyvä paikka tu-
tustua mielenkiintoisiin organisaatioihin.

• Voit laatia omasta osaamisestasi hissipuheen. Hy-
viä vinkkejä saa YouTube –videoista. Hissipuheen 
voi liittää omaan CV:seen tai LinkedIn -profiiliin.

• Voit treenata ja harjoitella etä- ja videotyöhaas-
tattelua. Nauhoita harjoitusvideo, katso video ja 
toista niin, että videolla olo tuntuu luontevalta. 
Useat työnantajat tulevat poikkeusolojen jälkeen 
hyödyntämään video- ja etäyhteyksiä enenemissä 
määrin.

• Voit kehittää itseäsi poikkeusaikana ilmaisilla Itä-
Suomen yliopiston maksuttomilla korkeakoulu-
opinnoilla (työttömille ja lomautetuille). Luku-
vuoden 2020-2021 opetustarjonta julkaistaan 
kesä kuussa.

• Voit päivittää osaamistasi lyhyillä koulutuksilla 
kuten korttikoulutukset. Mikäli koulutus tukee 
työllistymistäsi, voidaan koulutus hankkia sinul-
le Tuunataan työtä – hankkeen kautta. Voit osal-
listua TE-hallinnon järjestämiin työvoimapoliit-
tisiin koulutuksiin tai saada harkinnanvarainen 
päätös omaehtoisten opintojen tukemiseen.

• Viimeisenä tarkastele arkeasi, milloin olisi sopi-
va hetki ja päivä, jolloin voisit käyttää aikaasi yllä 
oleviin asioihin. Laadi realistinen suunnitelma.

Näihin kaikkiin teemoihin liittyen voit ottaa yh-
teyttä ja saada neuvontaa Tuunataan työtä – hank-
keen Urasuunnittelija Mari Granholmilta (mari.
granholm@ii.fi ja p. 040 846 5116).  

Katuyhteys Tikkasenharjusta 
nelostielle
Tikkasenharjun asuinalueelle suun-
tautuva liikenne tapahtuu nykyisellään 
kahta reittiä: pohjoisesta päin Timpu-
rintietä pitkin tai etelän suunnasta So-
rosentien kautta. Leipojantien jatkeeksi 
kutsuttu uusi katuyhteys toteutuessaan 
vähentää erityisesti Sorosentien kautta-
liikennettä ja parantaa Mäkelänmutkan 
ja Pentinkankaan välistä liikenneturval-
lisuutta. Sorosentien varressa ei ole eril-
listä jalkakäytävää tai pyörätietä lukuun 
ottamatta valtatie 4:n risteyksen läheis-
tä aluetta. 

Leipojantien jatkeen kaavaehdotus 
oli nähtävillä 27.4.2020–26.5.2020. 
Mikäli oleellisia muutoksia ei vaadita, 
on kaavaehdotus kesäkuussa kunnan-
hallituksen – ja valtuuston hyväksymis-
käsittelyssä. Leipojantien jatkeen vie-
reen toteutetaan lisäksi kevyen liiken-
teenväylä.

Jakkukylän osayleiskaava 
2040
Kaavan päivitys mahdollistaa rantavyö-
hykkeen ulkopuolisten kyläalueiden 
täydennysrakentamisen nykyistä pa-
remmin. Alueelle tehdään kesän aika-
na maastossa vielä arkeologinen lisäsel-
vitys osana kaavoituksen taustaselvityk-
siä. Tavoitteena on saada kaavaehdotus 
kunnanhallituksen hyväksymiskäsitte-
lyyn syksyllä.

Karhu asemakaava sekä
Iin rannikon ja saarten 
osayleiskaavan muutos
Karhun alueella
Asemakaavan sekä osayleiskaavan muu-
toksen valmisteluvaiheen aineistot ovat 
olleet nähtävillä keväällä 2019. Saaren 
keskiosaan kaavoitetaan kolmesta naa-
purustosta koostuva 55 omakotiton-
tin asuinalue. Osayleiskaavan laadinnas-
sa tarkastellaan asuinalueen lisäksi mah-
dollisuuksia muuttaa nykyisiä loma-
asuntoja vakituiseksi. 

Alkuvuodesta kunta on selvittänyt 
tulva-asioita sekä niiden vaikutusta kaa-
van mahdollistamaan rakentamiskor-
keuteen. Kunta jatkaa tulva- ja raken-
tamisrajaan liittyviä selvityksiä eri vi-
ranomaistahojen kanssa. Kaavaehdo-
tus on alustavan aikatauluarvion mu-
kaan nähtävillä aikaisintaan loppuvuo-
desta 2020.

Olhavan Seljanperälle
haetaan yhteistyötahoa
Alueella on käynnissä osayleiskaavan 
muutos sekä asemakaavan laatiminen, 
jotka mahdollistaisivat uuden 10 asuin-
tontin rakentumisen entisen leirintäalu-
een paikalle merenrannan läheisyyteen. 
Kaavoituksen jatkamisen tueksi kun-
ta hakee yhteistyötahoa (rakennuttajaa) 
sekä selvittää tonttien kysyntää. 

Pentinkankaan kehittäminen 
erikoiskaupan alueena
Alueella on käynnissä sekä asemakaa-
van että voimassa olevan osayleiskaavan 
muutos. Kaavamuutoksilla tavoitellaan 
Pentinkankaan teollisuusalueen kehit-
tämistä myös tilaa vaativan erikoiskau-
pan alueena. Alueella sijaitsee nykyisin 
Micropolis, Kärkkäinen oheispalvelui-

neen sekä teollista toimintaa.
 

Ollinkorven tuulivoimapuisto
Ilmatar Ii Oy suunnittelee enimmil-
lään noin 63 tuulivoimalan suuruisen 
Ollinkorven voimalapuiston rakenta-
mista Iin keskustataajamasta 4-20 kilo-
metriä koilliseen rajautuen Oulun kau-
pungin rajaan Yli-Iissä.  Hankkeen kaa-

voitus on keskeytetty ja aloitettu alus-
ta koska päätöksentekoon on osallistu-
nut esteellisiä henkilöitä. Hankkeen-
OAS- ja YVA-suunnitelma ovat olleet 
uudelleen nähtävillä 4.3.-4.5. välisen 
ajan. Kaavaluonnos asetetaan alustavan 
aikatauluarvion mukaan nähtäville syk-
syllä 2020.

Uusi rakennusjärjestys
voimaan elokuussa
Kunnanvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 
päivitetyn rakennusjärjestyksen. Edelli-
nen oli voimassa vuodelta 2008. Seuraa-
vat toimenpiteet on vapautettu toimen-
pideluvan hakemisesta: - Ilmalämpö-
pumpun ulkoyksikön sijoittaminen ra-
kennukseen häiritsemättömälle paikal-
le, mikäli naapurirakennuksen omista-
ja sen sallii. - Aurinkokeräimen ja aurin-
kopaneelin sijoittaminen rakennuksen 
vesikatolle, mikäli kyseessä ei ole asema- 
tai yleiskaavassa tai rakennussuojelulais-
sa suojeltu rakennus. Keräimen ja pa-
neelin asennus ei saa aiheuttaa tarpee-
tonta haittaa naapurille esimerkiksi hei-
jastusvaikutuksen vuoksi. - Enintään 10 
m2:n suuruisen laiturin rakentaminen 
tontin rantaan. Tontin rannassa saa olla 
kerrallaan vain yksi tämän säännöksen 
perusteella rakennettu laituri. - Kadun 
tai muun yleisen alueen rajalle tehtävän 
kiinteän tai istutettavan aidan rakenta-
minen ottaen huomioon, mitä tonttia 
mahdollisesti koskevassa rakentamista-
paohjeessa on aidan rakentamisesta to-
dettu. - Enintään yhden (1) metrin kor-
kuisen tonttien välisen raja-aidan ra-
kentaminen, kun naapuritontin omista-
ja kirjallisesti hyväksyy rakentamisen.

KUN TULOT OVAT
NOLLASSA

yrittäjästä riippumattomista syistä

Koutsaakko nää mua –
yritysvalmennukset
käynnistyvät syksyllä
Hankkeen tavoitteena on lisätä iiläisten yrit-
täjien henkistä hyvinvointia, ylläpitää toi-
mintakykyä muutoksen keskellä ja parantaa 
yritysten tuottavuutta. Yrityksistä muodos-
tetaan 5-6 hengen vertaisvalmennusryhmiä, 
joiden toimintaa koordinoivat ammattiyritys-
valmentajat. Hanke tarjoaa luottamukselli-
sen keskustelufoorumin, uusia näkökulmia ja 
konkreettisia työkaluja oman jaksamisensa 
tukemiseen sekä yritystoimintansa sopeut-
tamiseen ja uudistamiseen.  Valmennusryh-
mien tapaamiset toteutetaan verkon välityk-
sellä syksyllä (2 krt/kk, kesto 3 kk). Lisätiedot 
osallistumisesta verkossa: ii.fi/koutsaakko ja 
Mari Granholmilta (mari.granholm@ii.fi ja p. 
040 846 5116). Hanketta rahoittavat Euroo-
pan sosiaalirahasto (ESR) ja Iin kunta.

Uramuotoilun verkkokurssi 22.6.- 2.8.2020: 
Kurssi auttaa tunnistamaan omia toiveita, nä-
kemään uusia mahdollisuuksia ja auttaa teke-
mään kokeiluja, joilla työn uusi suunta aukeaa. 
Kurssilla sovelletaan palvelumuotoilua oman 
työnhaun tai ura-ajattelun tukena. Kurssi so-
veltuu niin yrittäjille, lomautetuille, työttömille 
tai uutta suuntaa ja mahdollisuuksia etsiville. 
Kurssi sisältää aloituswebinaarin 22.6 klo 15-
16, henkilökohtaisen kurssilisenssin itsenäiseen 
työskentelyyn verkossa: uramuotoilu.com sekä 
lopetuswebinaarin 3.8 klo 15-16. 
Positiivinen ura pienryhmäohjauksena syksyllä: 
Pienryhmäohjaus (4-8 osallistujaa) järjestetään 
Iissä ja Kuivaniemellä. Yhden tapaamiskerran 

kesto on 3 tuntia, osallistuvat saavat tehtävävih-
kon, joka kannustaa jatkotyöskentelyyn. Kurssilla 
käsitellään mm. sähköisen työnhaun alkeet sekä 
teemoja työnhaun voimavarat ja itsetuntemuk-
sella hyvinvointia, selkeyttä ja varmuutta. 
Kursseille on paikkoja rajoitetusti, joten ilmoit-
taudu pikaisesti mukaan sähköpostilla mari.gran-
holm@ii.fi tai puhelimitse 040 846 5116.
Tuunataan työtä –hanke on Iin kunnan ja Micro-
polis Oy:n hallinnoima kehittämishanke, jonka 
tavoitteena on työllistää iiläisiä kestävän kehityk-
sen, resurssiviisauden ja kiertotalouden periaat-
teita hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa kannuste-
taan itsensä työllistämiseen, kevytyrittäjyyteen 
ja yrittäjyyteen.

Kehitä osaamistasi maksuttomilla kursseilla

AJANKOHTAISTA
KAAVOITUKSESSA

Mikäli yhteistyötaho löytyy, Seljänperän kaavaluonnos on mahdollista saada val-
miiksiloppuvuodesta ja kaavaehdotus kevään 2021 aikana. Kesäkuussa Olhavan ja 
Pohjois-Iin välillä käynnistyy VT4:n perusparannus, joka valmistuu syksyllä 2021.

Kaavaan on vuoden 2019 aikana 
laadittu taustaselvityksiä ja rakenne-
malleja. Osayleiskaavan muutoksen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
nähtävillä 12.6.2020 asti. Tavoitteena 
on saada kaavaluonnokset valmiiksi 
syksyllä 2020 ja -ehdotukset kevään 
2021 aikana.

Lisätiedot
Kaavoittaja, maankäytön
suunnittelija
Heini Ervasti, p. 050 4083 811,
heini.ervasti@ii.fi,
verkossa: ii.fi/kaavoitus
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Pohditko
piha-
kompostorin
hankintaa? Jokaisella pihassa pörräävällä on oma

tärkeä tehtävänsä
Ilman kimalaisia, mehiläisiä tai kukkakärpäsiä omenapuissa 
ei kasva omenoita, marjapensaat eivät tuota marjoja eikä lä-
himetsistä kerätä mustikkaa. Suomessa tärkeimmistä pölyt-
täjistä kuten mehiläisistä ja perhosista lähes joka viides on jo 
uhanalainen. Syynä katoon on hyönteisten elinympäristöjen 
katoaminen, hyönteismyrkyt, vieraslajit ja ilmastonmuutos. 
Valtakunnallinen Pelasta pörriäinen – kampanja innostaa 
turvaamaan pölyttäjille elintilaa. Auttaa voi esimerkiksi jät-
tämällä osan nurmikosta leikkaamatta, istuttamalla pihalle 
kukkia, välttämällä myrkyllisten aineiden käyttöä puutarhas-
sa tai vaikka tekemällä hyönteishotellin. 
Ylen verkkosivuilta löytyy ohjeita ja vinkkejä, sekä voit ilmoit-
taa oman pörriäistekosi mukaan kampanjaan, joka huipentuu 
Suomen luonnon päivänä lauantaina 29.8.2020. Suomen 160 
ahkeraa pölyttäjälajia kiittää! (Lähde: yle.fi/aihe/luonto)

Metsäsuunnitelman 2029 tavoitteena on
kasvattaa metsien hiilinielua
Kunnan omistamille puisto- ja talousmetsille laaditaan vuo-
teen 2029 ulottuva hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsäomai-
suus sisältää noin 1 500 hehtaaria talousmetsää, noin 150 
hehtaaria puistometsää ja talousmetsää 96 tilana. Edeltävät 
metsänhoitosuunnitelmat on tehty pääosin taloudellisin pe-
rustein. 
Suunnitelman laatijan Kiramo Oy:n metsäasiantuntija Sa-
tu Heikkilän mukaan uudessa metsäsuunnitelmassa noste-
taan keskiöön Iin ravinne- ja hiilineutraaliustavoitteet ja lisä-
tä metsien hiilivarastoa pitkällä aikajänteellä. Ravinneneut-
raali metsäsuunnitelma tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vesis-
töjä kuormittamista lannoitteista luovutaan. Muita merkittä-
viä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi ojituksien ja maan-
muokkauksen vähentäminen, hakkuumenetelmien kehittä-
minen sekä uusien metsien istuttaminen. 
Kesän aikana kunnan metsien puusto ja maapohja inventoi-
daan. Inventointi tehdään kuvioittain ja jokaiselle kuviol-
le tehdään tarpeellinen hoito- tai hakkuuehdotus. Taajamet-
sien osalta metsille määritellään lisäksi Viherympäristönlii-
ton laatimien ohjeiden mukaan hoitoluokat. Metsäsuunnitel-
massa lasketaan puuston kasvu- ja kehitysennusteet tuleval-
le 10 vuodelle. Suunnitelman arvioitu valmistumisajankohta 
on marraskuu 2020. 

Puutarhajätteen poltto ja kulottaminen on
sallittu erityistä varovaisuutta noudattaen.
Jätteiden poltto on aina kielletty.
Pihanurmikon tai puutarhajätteen polttaminen on sallittu 
taajama-alueen ulkopuolella erityistä varovaisuutta noudat-
taen, jollei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotu-
len tekoa. Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolt-
tona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätalo-
udessa syntyviä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja 
hakkuujätteitä. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle sa-
vu-, noki-, haju- eikä terveyshaittaa. Muu jätteenpoltto on 
ehdottomasti kielletty.
Kulottajan tulee ilmoittaa ennakolta pelastuslaitokselle. Il-
moitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta 
muodostuu merkittävästi savua. Tulentekoilmoituksen Ou-
lu-Koillismaan pelastuslaitokselle voi tehdä verkossa: ouka.
fi/oulu/pelastuslaitos/tulentekoilmoitus
Polttamisen sijaan Oulunkaaren ympäristöpalvelut suosit-
tavat kasvijätteen kompostoimista omalla maalla tai risujen 
ja kasvijätteiden toimittamista puutarhajätteen vastaanotto-
paikkaan Oulun Ruskoon. (Lähde: Oulunkaaren ympäristö-
palvelut, lisätiedot: pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut)

Kunta tukee Pelasta pörriäinen
-kampanjaa
pystyttämällä muutamille niitylle IiPajan valmistamia 
hyönteishotelleja.

Vieraskasveja torjumalla
SÄILYTETÄÄN LUONNON
MONIMUOTOISUUS

Iiläisille on tarjolla mahdol-
lisuus hankkia kompostori 
edullisemmalla kimppahin-
nalla. Yhteishankinta tarkoit-
taa, että tuotteen toimittajat 
kilpailutetaan ja edut ovat 
kaikkien hankintaan osal-
listuvien hyödynnettävissä. 
Yhteishankinnan kautta on 
tarjolla kolme eri komposto-
rityyppiä: lämpö-/pikakom-
postori, jälki-/lehtikomposti 
ja Bogashi-kompostori. 

L isätiedot yhteishankin-
nan kompostorivaih-
toehdoista ja hinnois-
ta verkossa: greenpolis.

fi/kompostori-yhteishankinta tai 
Johanna Jakku-Hiivala, p. 040 
024 2290, johanna.jakku-hiiva-
la@micropolis.fi

Jokainen yhteishankinnassa mu-
kana oleva tekee oman ostoso-
pimuksen valittavan toimittajan 
kanssa. Toimitukset pyritään saa-
maan kesäkuun aikana. Yhteishan-
kinnan järjestävät Väre- ja Canemu-
re-hankkeet, joissa kunnan yhtiöt 
Micropolis Oy ja Iilaakso Oy ovat 
osatoteuttajia. 

Ohjeita kompostorin
käyttöön
Hajoamisen kannalta kompostorin 
ihanteellinen lämpötila on noin 35–
55 astetta. Korkeahko lämpötila tu-
hoaa taudinaiheuttajia ja siemeniä. 
Hajoamisprosessi nopeutuu, jos isot 
ruoantähteet pilkotaan pienemmik-
si. Aina kun kompostoriin lisätään jä-
tettä, se peitetään seosaineella. Se-
osaineena voi käyttää purua, haket-
ta, kuorikatetta tai lehtiä. Seosainetta 
laitetaan kompostoriin yleensä noin 
puolet ruoantähteiden määrästä. 

Kompostia sekoitetaan muuta-
man kerran kuukaudessa tai tarvit-
taessa, jotta maatuminen tapahtuu 
tasaisesti ja komposti pysyy ilmava-
na. Viimeisessä kompostointivai-
heessa lämpötila laskee, ja mikro-
organismit muuttavat kompostoita-
van materiaalin humukseksi. Tämä 
kypsymisprosessi kestää useita kuu-
kausia. Jäätyminen ei ole vaarallista. 
Kompostia voi sulatella esim. sijoit-
tamalla kompostoriin kanisterissa 
kuumaa vettä. Vesi vaihdetaan/kuu-
mennetaan kiehuvaksi muutamana 
peräkkäisenä päivänä.

Kompostoida voi: vihannesten ja 
hedelmien jätteet (perunat, pork-
kanat, omenat, sitrushedelmät jne.), 
raaka ja kypsennetty liha ja kala, 
maitotuotteet (esim. piimä, jogurt-
ti), munat ja munankuoret, teepus-
sit, kahvinporot ja -suodattimet, 
munakotelot, kukan taimet ja ku-
kat, pienet määrät puutarhajätet-
tä, kuten lehtiä, havuja, ruohosilp-
pua ja oksia. 

Monille on epäselvää miksi haitalliseksi luo-
kiteltuja vieraskasveja pitäisi torjua.  Todelli-
suudessa ei ole tarvetta vähentää lajistoamme 
vaan päinvastoin - lisätä luonnon monimuotoi-
suutta ja lajistoa.  

V ieraskasvilajit yksipuolistavat lajistoa hävittä-
mällä kasvuvoimallaan muuta lajistoa. Esimer-
kiksi lupiini tuhoaa niittyjä ja ketoja nopeas-
ti. Kurtturuusu levittäytyy ja uhkaa harvinaisia 
ja karuja meren hiekkarantoja.  Lopulta ranta 

muuttuu läpipääsemättömäksi ruusunpiikkitiheiköksi. Jätti-
palsami taas valloittaa tulvan mukana jokivarsia ja aiheuttaa 
eroosiota hävittäessään samalla maata sitovat kasvit pois. Jät-
tiputki on myös ihmisen terveyttä uhkaava laji, koska aiheut-
taa kosketettaessa palovamman kaltaisia vammoja iholle.

Haitallisten vieraslajien torjunta kuuluu EU:n säädösten ja 
Suomen lainsäädännön piiriin. Kurtturuusu on hävitettävä 
siirtymäajan kuluessa 2022 kesään mennessä.  Myös paukku-
palsamina tunnettu jättipalsami, jättiputki sekä lupiini ovat 
torjuttavien lajien listalla jo nyt ilman siirtymäaikaa. Tarken-
nuksia torjuntaan on luvattu vuoden 2020 aikana maa- ja 
metsätalousministeriön vieraslajien hallintasuunnitelmassa. 

Parhaillaan mietitäänkin keinoja ja resursseja miten asia 
hoidetaan. Torjuntatyössä tarvitaan työvoimaa, olisiko siinä 
yrityksille mahdollisuuksia?  Torjunnassa tarvitaan uuden-
laisia laitteita, työmenetelmiä ja luonnonmukaisia katelevy-
jä. Lajien kasvupaikkojen varhaisessa havainnoinnissa ja kar-
toituksessa on kokeillaan mm. drone-koptereita ja tekoälyso-
velluksia.   

ESTÄ HAITALLISTEN
VIERASKASVIEN LEVIÄMINEN 

Tiesitkö, että jättipalsamin kaikki osat ovat 
syötäviä?
Jättipalsami on helppo kitkeä ja se kannattaa tehdä ennen 
kukintaa. Huolehdi, että jättipalsami ei pääse siementämään 
varsinkaan vesistöjen varsilla, jolloin se leviää tulvan mukana 
helposti ympäristöön.

Kukkaa voi käyttää esimerkiksi kakkujen ja salaattien ko-
risteena, maistuu makelle. Varsi maistuu miedosti pippurisel-
le, voi käyttää esimerkiksi piirakan täytteenä, johon kuorittu 
ja voissa paistettu varren putkimainen alaosa on mehevä lisä.

Lupiinit lakoon, jotta päivänkakkarat
kukoistavat 
Lupiini kannattaa niittää tai kitkeä ennen sen siementämis-
tä. Lupiini leviää myös juurakoista ja siemen voi kestää maas-

sa itävänä kymmeniä vuosia. Lupiini myös rehevöittää maata 
keräämällä typpeä. Karuilla pientareilla viihtyvät kissankel-
lot ja päivänkakkarat ja monet muut niittykasvit häviävät 
lupiinin valtaamilla alueilla.  

Viheliäs jättiputki aiheuttaa palovammoja 
Jättiputki on erittäin hankala vieraskasvi, koska se aiheuttaa 
ihmisille ihokosketuksessa palovamman kaltaisia oireita ja 
voi aiheuttaa myös hengen ahdistusta. Jättiputki voi kasvaa 
jopa 2-5 metriä korkeaksi. Torjunnassa on huomioitava 
kunnollinen suojavarustus.  Se on helpointa kitkeä pieninä 
siementaimina. 

Vieraslajijätteen käsittely
Vieraslajitorjunta on äärimmäisen tärkeää työtä suomalaisen 
luonnon ja biodiversiteetin kannalta. Työ jää kuitenkin puo-
litiehen, mikäli vieraslajin kitkemisen jälkeen sitä ei hävite-
tä oikeaoppisesti. Vieraslajeja sisältävä puutarhajäte tulee kä-
sitellä niin, ettei itämiskykyisiä kasvinosia säily tai leviä. Toi-
sin sanoen, käsittele puutarhajäte tontilla, äläkä vie sitä luon-
toon. Tässä muutamia keinoja, joilla hävittää vieraslajijäte 
kotioloissa.

Mädättäminen: Mädätä vieraskasveja sisältävä puutarhajä-
te suljetussa jätesäkissä ennen kompostointia tai sijoittamista 
polttokelpoisen jätteen keräysastiaan, koska kompostointi ei 
aina tuhoa vieraskasvilajeja tai niiden siemeniä. Kuivattami-
nen: Kasvien varret voi kompostoida tai kuivattaa auringossa 
mustan muovin päällä, minkä jälkeen ne voi toimittaa polt-
tokelpoisen jätteen seassa alueelliselle jätteenkäsittelylaitok-
selle tai polttaa seuraavan ohjeistuksen mukaisesti. Poltta-
minen: Vähäisen määrän puutarhajätettä voi vaihtoehtoises-
ti tuhota taajama-alueen ulkopuolella avopolttona, mikäli 
polttamisesta ei synny naapurustolle savu-, noki-, haju- eikä 
terveyshaittaa. Polttamisen sijaan suosittelemme ensisijaises-
ti muita hävityskeinoja. 

Teksti: Taimi Mahosenaho
Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja

Vesa Miettunen
Iin kunnan ympäristöhoitaja
Kuvat: Taimi Mahosenaho 

Jättipalsami.

Lupiini.

Jättiputki.

Lisätiedot ja ohjeet kasvien hävit-
tämisestä verkossa: vieraslajit.fi  
Sivustolle voi ilmoittaa myös havaintoja lajien esiin-
tymistä.

Tuunataan työtä –hanke järjestää
Iin vieraslajitalkoot
Kampanjasta saa lisätietoa Facebook-ryhmässä ”Iin 
vieraslajitalkoot” – käy liittymässä ryhmään ja saat 
pitkin kesää ajankohtaista tietoa, ohjeita ja vinkkejä 
miten voit osallistua vieraslajien torjuntaan. Luvassa 
on myös pienimuotoista kilpailua, joten seuraa kana-
vaa aktiivisesti. Tuunataan työtä –hankkeen yhtenä 
tavoitteena on kunnostaa luonto- ja virkistyskohteita 
sekä ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. 
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Teksti ja kuva: Hennariikka Lohi

Kulunut kevät on ollut poikkeuksellista 
aikaa myös kansalaisopiston toiminnassa. 
Monia kursseja jatkettiin etäopintoina. Lä-
hiopetus kansalaisopistossa jatkuu kesällä 
2020 niiden kurssien osalta, jotka ovat tur-
vallisia järjestää näissä olosuhteissa. 

Kesäkursseilla noudatetaan annettuja suojautu-
misohjeita, turvataan riittävät etäisyydet, pi-
detään ryhmäkoot pieninä ja kiinnitetään hy-

gieniaan erityistä huomiota. Kesän tapahtumista Iin 
lauluviikko ja Harmoniikkaviikko on peruttu.

Taidekoulun ilmoittautuminen päättyi huhtikuus-
sa ja opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viimeistään 
elokuussa. Kuvataiteen, käsityön ja 6-vuotiaiden val-
mentavien ilmoittautumista on jatkettu 16.8 asti. En-
si lukuvuoden opinto-opas jaetaan koteihin heinä-
elokuun vaihteessa viikolla 31. Kurssi-ilmoittautumi-
nen alkaa 10-11.8. Kansalaisopiston rehtorina aloit-
taa Jaana Soronen. Koko kansalaisopiston väki kiittää 
lämpimästi rehtori Janne Puolitaivalta innostavasta ja 
lämminhenkisestä opistotyöstä. 

Kansalaisopisto tiedottaa ajankohtaisista asioista 
ja muutoksista pääasiassa Instagramin ja Facebookin 
somekanavilla, sekä aina voitte olla yhteydessä kansa-
laisopiston henkilöstöön.

Teksti ja kuva: Marita Turtinen

Lukemiskasvatus on yksi kirjaston merkit-
tävimpiä tehtäviä. Koronatilanteen suljet-
tua kirjastot jouduttiin miettimään, miten 
kirjastopalvelut tavoittavat poikkeusaikana 
lapset ja nuoret. Uusi tilanne vaati uuden-
laisia yhteistyömuotoja ja yhteistyötä var-
haiskasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa 
jatkettiin etänä. 

Lapsia ja nuoria haluttiin innostaa lukemisen 
pariin ja auttaa heitä löytämään verkosta sopi-
vaa luettavaa tai kuunneltavaa. Nuorille toimi-
tettiin viikoittain äidinkielen opettajien kautta 

vinkkilista e-aineistoista ja e-palveluista. Kirjastosta vie-
railtiin myös etäopetustunnilla antamassa lukuvinkkejä 

ja opastamassa eKirjaston palveluiden käytössä. Opetta-
jille kerrottiin mediakasvatukseen ja monilukutaitoon 
liittyvistä materiaaleista sekä ajankohtaisista lukukam-
panjoista.

Kirjastojen kesäaukioloajat
1.6.–16.8.2020
Riskiryhmiin kuuluvat voivat halutessaan soittaa kirjas-
toon ja sopia asiointiajan erikseen. 

Iin pääkirjasto: Itsepalveluaukiolo ma-pe klo 9-11. 
Ma, ke, to klo 11-19, ti ja pe klo 11-16. Torstaina 18.6. 
avoinna klo 11-16, pe 19.6. on suljettu. Lauantaisin kir-
jasto on suljettu 30.8. saakka

Kuivaniemen kirjasto: ma, ke klo 13-19, to klo 10-16, 
ti ja pe suljettu. Omatoimikirjasto avoinna ma-su klo 
10-19.

Kirjastoauto Akselin ajotauko 14.6. - 2.8. Syksyn ai-
kataulu julkaistaan kansalaisopiston opinto-oppaas-
sa. Kirjastoauto Akseli voi ajaa reitit kertaalleen en-
nen kesätaukoa, jos kirjastot voidaan avata normaalis-
ti 1.6.2020.

Kesäisiä e-kirjavinkkejä
eKirjasto palvelee kaikenikäisiä lukijoita läpi kesän, ym-
päri vuorokauden. Palvelun käyttöön tarvitset kirjasto-
kortin ja PIN-koodin. eKirjastoon pääset verkossa: ou-
ti.finna.fi/Content/ekirjasto.

”Kiehtovaa tietoa” Milla Peltonen: Erakot. Ominta-
keisten suomalaisten elämäntarinoita. E-kirjana ja e-ää-
nikirjana Ellibsissä.

”Fantasiaa ahmittavaksi” Jessica Townsend: Never-
moor. Morriganin koetukset.E-kirjana Ellibsissä.

”Perheen pienimmille” Mauri Kunnas: Tassulan tari-
nat. E-äänikirjana Ellibsissä.

”Viihdekuningatar rikoksen tiellä” Tuija Lehtinen: 
Väärä vainaja. E-äänikirjana Bibliossa.

Liikuntapalvelut

Kesäjumppaa ulkosalla 1.6. – 1.7.
Kahvakuulatunti maanantaisin klo 18 – 19 ja lempeä aa-
mujumppa tiistaisin klo 10 – 11, paikkana Nätteporin 
piha-alue ja sateella Huilingin näyttämöllä. Kesäjump-
pa keskiviikkoisin klo 12 – 13 ja kehonhuolto keskiviik-
koisin klo 13 – 14, paikkana Kuivaniemitalon piha-alue. 
Kesäjumpat ovat maksuttomia. Osallistujia pyydetään il-
moittautumaan tekstiviestillä ennakkoon jumppapäivä-
nä, tuntia ennen jumppaa. Lisätiedot ja ilmoittautumi-
nen: Ii-instituutti/ liikuntaneuvoja Marjo Veijola, p. 050 
3950 391.

Kuivaniemen kuntosali on auki
1.6. alkaen
Avainkortteja saa Kuivaniemen kirjastosta, avainkor-
tilla voit käyttää salia viikolla klo 6-22, viikonloppuisin 
klo 7-22.

Liikuntahalli Iisi-areena (Kisatie 2B)
Avoinna 1.6.-30.6. (suljettu 19.6.) klo 8-22, heinäkuun 
halli on suljettuna, avautuu 3.8. alkaen. Lisätiedot ja pe-
likenttävaraukset hallivalvojat p. 050 3950 399 ja 040 
6610 867. Vapaita vuoroja (myös päivävuoroja) voi vara-
ta Julius-varauskalenterista vapaa-aikapalveluiden verk-
kosivuilta: iihappens.fi/liikunta/liikuntapaikat

Nuorisopalvelut

Alakoululaisten kesäkerhot
Ajat ma-to klo 10-12,  vko 23: Iisi-areena, Ojakylän 
koulu, Pohjois-Iin koulu. Vko 24: Jakkukylän koulu, 
Aseman koulu, Olhavan koulu. Vko 25: Oijärvi Sam-
pola, Kuivaniemen urheilukenttä, Jokikylä.Kerhot jär-
jestetään ulkona, joten sään mukainen pukeutuminen. 
Kerhoihin otetaan enintään 20 alakouluikäistä/kerho. 
Kerhojen minimi osallistujamäärä on 5 henkilöä. Lisä-
tiedot ja ilmoittautumiset ennakkoon pe 29.5. mennes-
sä: Jussi Mertala p. 050 383 9984 tai Marjo Takalo
p. 050 3950 401. 

Alakoululaisten pihanuokkarit
Ajat ma-to 13.30-15.30, vko 23: Valtarin areena. Vko 
24: Valtarin areena. Vko 25: Kuivaniemitalon pihalla. 
Ohjelmassa erilaisia pihapelejä ja kahvittelua. 

Yläkoululaisten pihanuokkarit (- 17 vuo-
tiaat)
Viikko 26 ma-to klo 13-16 Kuivaniemitalon piha / Val-
tarin areena. Ohjelmassa pihapelejä ja kahvittelua. 

Perjantaijahti 6.6., 12.6. ja 26.6.
Iin nuorisotyön instagram-tilille tulee ohjeet miten osal-
listua (@iinuorisotyo), vihjeiden mukaan etsitään paik-
koja ja ensimmäinen saa lahjakortin. Ajat 6.6. Iissä, 12.6. 
Kuivaniemellä ja 26.6. Iissä ja Kuivaniemellä. 

Etsivä nuorisotyöntekijät
Tavoitettavissa kesä- ja heinäkuussa arkisin klo 8-16. 
Tukea, tietoa ja rohkaisua oman polun löytämiseen 
16-26-vuotiaille nuorille. Sara Hakala p. 050 3950 402
ja Jaana Helander p. 050 3950 400.

Nuorisotilat avautuvat jälleen
elokuussa vk 35.

Retki Powerparkiin la 29.8.
Iin nuorisovaltuuston järjestämä retki on tarkoitettu 
12-17-vuotiaille iiläisille nuorille. Reissun hinta on 38€/
hlö, joka sisältää matkat ja rannekkeen huvipuistoon. Il-
moittautuminen alkaa ma 1.6.2020 sähköpostiosoittee-

seen: iin.nuorisovaltuusto@ii.fi. Muistathan kertoa il-
moittautuessasi koko nimesi, ikäsi, pituutesi ja puhelin-
numerosi sekä huoltajan nimen ja puhelinnumeron. Il-
moittautuminen päättyy 14.8.2020. 

Kunnan järjestämät kesätapahtumat Iloinen Iijoki-pyö-
räily, Kotiseutuviikko, Tukkilaiskisat ja Kuivaniemen pi-
täjämarkkinat on peruttu.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Kotiseutumuseo aukeaa kesäksi
Avoinna 8.6.- 8.6.-30.6 tiistaisin, keskiviikkoisin ja tors-
taisin klo 12-17 ja heinäkuussa asti 31.7. tiistaista lau-
antaihin joka päivä klo 11-18. Lisätiedot museonhoita-
ja Hanna Puolakka, p. 040 5382 711, hanna.puolakka@
ii.fi Museokahvila Huilinki aukeaa kesäkuussa yrittäji-
en Iin Sillat palveluna. Lisätiedot avajaispäivästä ja palve-
luista verkosta: iinsillat.com

Kuivaniemen kotiseutumuseo
Avoinna heinäkuussa lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-
16. Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys tiedottaa, että mu-
seon talkootoiminta (pihan ja rakennusten kunnostus-
työt) aloitetaan 2.6.2020 klo 17, jatkuen elokuun lop-
pupuolelle joka tiistai samaan aikaan. Kotiseutupäivää ja 
lauluiltoja ei järjestetä tänä kesänä. Mahdollisista syksyl-
lä järjestettävistä tapahtumista tiedotetaan erikseen. Li-
sätiedot: Anne Riepula, p. 040 0700 681, anne.riepula@
pp.inet.fi, verkossa: https://kotiseudut.f i/kuivaniemen-
kotiseutuyhdistys/etusivu ja Facebooksissa ”Kuivanie-
men kotiseutu”.

Polkupyörävuokrausta
Tuunataan työtä -hankkeen toimesta kunnostetut pol-
kupyörät (2kpl) ovat lainattavissa tänä kesänä Kulttuuri-
Kauppilalta kahdeksi tunniksi kerrallaan. Varaukset en-
nakkoon: Jetta Huttunen, p. 050 3950 313.

Art Ii Biennaalin avajaiset 11.6. klo 18 
verkossa: artii.fi 

Art Ii Biennaalin avajaiset 11.6. klo 18
verkossa: artii.fi 

Taiteilija Pia Hentusen teos nostaa esiin näkymättö-
miin jääviä hyönteisiä. 

Art Ii Biennaaliin valmistuu kahdeksan teosta Suomes-
sa asuvin taiteilijoiden voimin. Lisäksi toteutetaan yhtei-
sötaideteos ”Maan Tarinat” yhteistyössä Iin kansalaisopis-
ton Taidekoulun oppilaiden ja opettajien kanssa. Teokset 
ovat nähtävillä 10.6.2020 alkaen. Biennaalin yhteydessä 
julkaistaan myös Iin Suvantolan Lähde! -puistoon tilattu 
Paula Suomisen teos ”Kummalliset Kukat”. Kaikista teok-
sista toteutetaan myös videodokumentointi nettiin. 
Biennaalin ohjelmassa on useita yleisölle (max 50 henkeä) 
avoimia tapahtumia, kuten taiteilijatapaamisia ja työpajo-
ja. Näistä tiedotetaan Biennaalin verkkosivuillaa kesäkuun 
alussa. Art Ii Biennaalin 2020 taiteilijat ovat: Alan Bul-
fin & Pii Anttila, Marja Haapakangas & Maria Laitila, Pia 

Hentunen, Miia Kettunen, Karoliina Niemelä & Pirjo 
Lempeä, Anne Yoncha & työryhmä, Johanna Ruotsalai-
nen & Simi Susanna Ruotsalainen, Tiina Vehkaperä.

IlmastoAreena herättelee keskusteluun 
verkossa
IlmastoAreena massatapahtumana on peruttu tältä vuo-
delta ja puheenvuorojen äärelle kokoonnutaan sen si-
jaan verkossa. Tiedossa on kesäkuusta alkaen edelleen 
mukaansatempaavaa ilmastokeskustelua, etenkin kestä-
vän asumisen ja rakentamisen, kestävien liikenneratkaisu-
jen, tulevaisuuden ruokaratkaisujen ja vähähiilisen mat-
kailun kautta. 
Kokoontumisrajoitusten mahdollisesti höllentyessä Il-
mastoAreena järjestää pienimuotoisia paikallisia ilmas-
totapahtumia ja välittää Iin henkeä koko Suomen sekä 
maailman ilmastotalkoisiin. Tiedotamme tulevista verk-
kolähetyksistä ja tapahtumisesta verkkosivuillamme: il-
mastoareena.fi sekä sosiaalisen median kanavissa.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointiavustus iiläisille yhdistyksille
Hyvinvointiavustusta voidaan hakea kuntalaisten en-
naltaehkäiseviin hyvinvointia edistäviin toimenpitei-
siin ja hankkeisiin. Avustusten hakijoina voivat olla iiläi-
set rekisteröidyt seurat ja yhdistykset sekä rekisteröimät-
tömät toimikunnat, yhdistykset ja ryhmät. Kohderyh-
mänä tulee olla lapset, nuoret, työikäiset, ikäihmiset tai 
erityisryhmät. Hyvinvointiavustusta voi hakea jatkuva-
na 31.12.2020 saakka. Avustuslomake, säännöt ja rapor-
tointi-lomake löytyvät verkosta: iihappens.fi/avustuk-
set Lisätiedot: hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä p. 
050 3950 305, hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola p. 050 
3950 386.

Kylien neuvottelukunta kokoontuu
verkossa
Iin kylien neuvottelukunta otti digiloikan ja on kokoon-
tunut poikkeusoloissa Skypen avulla huhti-toukokuussa 
parin viikon välein. Kokouksissa kylät ovat päivittäneet 
tilannekuvaa ja kunnanjohtaja on kertonut ajankohtaiset 
tiedot poikkeustilanteesta kylille. Yhtenä konkreettisim-
mista toimenpiteistä päätettiin julkaista kirje yli 70-vuo-
tiaille, joka jaettiin IiSanomissa 16.4.2020. Lisätiedot ky-
lien toiminnasta verkossa: iihappens.fi/hyvinvointi/kyli-
en-neuvottelukunta/

Kattava tietopaketti syksyn vapaa-ajan palveluista ja 
tapahtumista eli IiHappens -esite jaetaan koteihin elo-
kuussa. Lisätiedot: Riitta Räinä, p. 050 395 0305
riitta.raina@ii.fi

IiHappens kesällä!

Kuvataiteessa toteutettiin yhteistyössä Art Ii Bien-
naalin kanssa Maan Tarinat-projekti, jossa tarkas-
teltiin oppilaiden lempipaikkoja ja tarinoita iiläisistä 
paikoista. Kulttuurikauppilan ympäristöön valmistuu 
kota osaksi Biennaalia.

Kansalaisopiston kesäkursseille vielä tilaa

Vapaita paikkoja kesäkursseilla: 
Kuntopiiri, Kuivaniemen urheilukentällä maanantaisin klo 18-19 ajalla 18.5.-29.6., Tehokas Kah-
vakuula/ Hiit-tunti Iin Illinsaaressa tiistaisin klo 18-19 ajalla 19.5.-30.6., Tehokas Kahvakuula/
porrastreenit/Hiit Kuivaniemen nelostien portaat torstaisin klo 18-19 ajalla 21.5.-25.6. (helatorstai 
sijaan ke 20.5.). Skeittikoulu 1.6.-18.6., Kevättä rinnassa-kukkasidontakurssi 3.6.-4.6., lasten teatte-
rileiri 8.6.-12.6., Värjäys luonnonväreillä 15.6.-28.6. Katso kurssien tiedot verkosta: opistopalvelut.
fi/ii, kirjoita kurssin nimi ”Hae kursseja” hakukenttään. 

Teksti: Minna Halonen, kirjastonjohtaja

Moni meistä on tehnyt yhteiskun-
nan sulkeutuessa digiloikan vailla 
vertaa. Kirjastoille e-kirjat ja tie-
tokannat ovat olleet arkipäivää jo 
pitkään. Kainuun ja Pohjois-Poh-
janmaan eKirjasto on tarjonnut 
asiakkailleen 10 etäkäyttöistä e-
aineistopalvelua myös kriisin aika-
na. Tarjolla on mm. aikakauslehtiä, 
e-kirjoja, e-äänikirjoja, musiikkia ja 
elokuvia. Sanomalehdistä etäkäyt-
töön on saatu Helsingin Sanomat 
ja Maaseudun tulevaisuus. 

Kirjastot ovat tehneet työtään sulun aika-
na verkossa, mm. osallistuttu etäopetus-
tunneille, järjestetty virtuaalikirjailijavie-
railuja ja tavattu lukupiiriläisiä. Kirjastois-
sa on ollut myös aikaa käydä läpi kokoel-
mia, poistaa vanhentunutta aineistoa ja ti-
lata syksylle ilmestyvät kirjat. Olemme ot-
taneet digiloikan myös kirjastokortin osal-
ta. Sekä Iin että Kuivaniemen kirjastoissa 
voi jatkossa lainata aineistoa puhelimeen 
ladattavalla kirjastokortilla. Mobiilikortin 
voi aktivoida käyttöön OUTI-verkkokir-
jastossa ja se toimii luotettavimmin laina-
usautomaateilla. 

Syksyllä olemme valmistautuneet jär-
jestämään tapahtumia normaaliin tapaan. 
Voimme kuitenkin jatkossakin järjestää 
toimintaa myös etäyhteyksien kautta. On 
tärkeää mahdollistaa kuntalaisten osallis-
tuminen kulttuuritapahtumiin myös ver-
kon välityksellä. Erityisen tärkeää tämä on 
riskiryhmille. Vielä kun saisimme yhteydet 
ja laitteet kuntoon myös sellaisille asiak-
kaille, jotka tarvitsisivat apua tekniikassa. 
Uskon, että tähänkin ongelmaan löydäm-
me ratkaisun. 

Kirjastoissa kaivataan teitä asiakkaita.

Kirjasto
palvelee nyt ja
tulevaisuudessa

Vinkkejä ja virtuaalivierailuja –
kirjastoyhteistyötä poikkeusaikana

Yhteistyössä yläkoulujen kanssa järjestettiin virtuaali-
nen kirjailijavierailu yläkoululaisille. Kirjailija Jyri Parets-
koi ilahdutti etäopiskelijoita humoristisella tyylillään. 
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Julkinen tiedote

Osallistuva Ii
Ehdota vuoden iiläistä ja
ympäristöpalkinnon saajaa
Molempia nimityksiä voi ehdottaa ajalla 28.5.-11.6. 
(2vk) verkossa: ii.fi/iilainen sekä 1.6. alkaen paperilo-
makkeella kirjastoissa. 
Vuoden iiläinen nimitys on myönnetty vuodes-
ta 2002 lähtien henkilölle, joka on syntynyt, asuu 
tai toimii Iissä, ja joka on työllään, toiminnallaan 
tai saavutuksillaan tehnyt Iitä tunnetuksi, edistä-
nyt kuntakuvaa tai vaikuttanut merkittävästi kunnan 
kehittämiseen. Kunnan ympäristöpalkinto on jaet-
tu henkilölle tai yhteisölle, joka on teoillaan edistä-
nyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, 
rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maise-
mansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, ener-
gian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyt-
tämistä tai muuta kestävän kehityksen kannalta tär-
keää tavoitetta.
Kunnanhallitus päättää vuoden iiläinen julkistamis-
tavasta 22.6. kokouksessa. Ympäristöpalkinnon saaja 
julkistetaan elokuussa järjestettävän IlmastoAreenan 
(verkkolähetys) yhteydessä.
Aiempia vuoden iiläisiä: 2019 Riitta Räinä, 2018 
Katja Körkkö, 2017 Risto Tolonen, 2016 Johanna 
Niskanen, 2015 Esa Hiivala, 2014 Oili Kaleva, 2013 
Petri Yrjölä, 2012 Matti Haatainen, 2011 Antti Hy-
ry, 2010 Erkki Paaso. Ympäristöpalkinto on jaet-
tu aina edeltävälle vuodelle: 2018 Antti J. Leinonen, 
2017 Paula Suutari,  2016 Sanna Koivisto, 2015 Ju-
ho Tauriainen.

Lajitteletko jätteesi vai meneekö
kaikki samaan?
Vastaa verkkokyselyyn 7.6. mennessä:
ii.fi/kierrätyskysely
Keskiverto suomalainen tuottaa joka vuosi reilut 500 
kiloa jätettä, josta jopa 80 prosenttia voitaisiin kier-
rättää. Kunta kartoittaa iiläisten kierrätysvalmiutta ja 
halukkuutta, jotta uudistuvan jätelain velvoitteisiin 
voidaan vastata. Yhteystietonsa jättäneiden kesken 
arvotaan Bokashi –kotikompostorin (arvo noin 50€). 
Lisätiedot: Ympäristöhoitaja Vesa Miettunen, p. 050 
4644 630, vesa.miettunen@ii.fi

Kimppakyydit kiinnostaisivat – verkko-
kysely selvitti iiläisten työmatkaliikenne
Micropolis Oy:n toteuttama Älyliikenne 2020 -han-
ke selvittää työmatkaliikenteeseen ratkaisuja, jolla 
tuetaan Oulun ja Pudasjärven sekä Oulun ja Iin vä-
listä työmatkailijoiden yhteisliikkumista ja julkisen 
liikenteen palvelua. Helmikuussa toteutettuun verk-
kokyselyyn vastasi 216 iiläistä, joista valtaosa kulkee 
töihin ja opiskeluihin autolla (82 %). Noin puolella 
päivittäinen liikkumismatka oli 20-50 km. 
Joukkoliikennettä vastaajista oli käyttänyt 52 pro-
senttia. Joukkoliikenteen käyttöä edistäisi eniten se, 
jos vuorot nopeutuisivat ja kulkisivat suoraan moot-
toritietä Ouluun. Myös enemmän ilta- ja myöhäis-
vuoroja toivottiin. Vastaajista 70 prosenttia kulki 
pysäkeille kävellen. Vastaajista peräti 73% olisi kiin-
nostunut käyttämään Iin ja Oulun välistä lähijunaa.  
Myös kimppakyydit kiinnostivat vastaajia. Vaikka-
kin vain 27 % vastaajista oli hyödyntänyt kimppa-
kyytejä, niin 64 % olisi valmis menemään jonkun 
muun kyydissä töihin ja/tai ottamaan kyytiin kans-
samatkustajia. 
Kyselyn toteutti Micropolis Oy:n Älyliikenne 2020 
-hanke, jonka tavoitteena on edistää matkailu- ja työ-
matkaliikenteen sujuvuutta, liikkumisen turvallisuut-
ta sekä vähäpäästöisyyttä Pohjois-Pohjanmaan alueel-
la yhdessä Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpo-
lis Oy. Lisätiedot projektipäällikkö Jouni Tanskanen, 
p. 040 554 9273, jouni.tanskanen@micropolis.fi

Katso vinkit
lähialueella retkeilyyn:

visitii.fi

Merimiehen polku (Merihelmi),
kuva 1.

Hiastinhaaran luontopolku ja
lintutorni, kuva 2.

Oolannin luontopolku (Vatunki),
kuva 3.

Purusaari Jakkukylä, kuva 4.
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