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Julkinen tiedote

Varhaiskasvatuksen jonoa
puretaan määräaikaisilla ryhmillä
Helmikuun alussa
varhaiskasvatuksen
paikkaa odotti noin
45 lasta. Kunta on
velvollinen järjestämään paikan viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä
tai kahdessa viikossa
mikäli kyseessä on
äkillinen työllistyminen uuteen työpaikkaan tai opiskelupaikan saaminen.

V

arhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutelan
mukaan iiläisten parantunut
työllisyystilanne sekä huoltajien opiskelu tai osallistuminen
työllistämistä edistäviin palveluihin on vaikuttanut erityisesti pienten alle 3-vuotiaiden
paikkojen kysyntään. Kysyntä
kohdistuu lähes kokonaan Iin
keskustassa sijaitseviin kunnan
yksiöihin. Vapaita paikkoja on
tarjolla muutamassa yksityisessä päiväkodissa.
– Alkuvuosi on hakijamäärältään aina ruuhkaisin mutta määrät kasvoivat ennakoitua enemmän jo loppuvuodesta. Joudumme järjestämään lisätiloja useammasta eri osoitteesta. Lisäksi tarvitsemme lisämäärärahoja määräaikaisten opettajien ja lastenhoitajien palkkaamiseen, varhaiskasvatusjohtaja kertoo.
Helmikuun puolivälissä
Micropoliksen kiinteistössä
aloitti määräaikainen 21-paikkainen Haminan päiväkotiryhmä 1–5 vuotiaille lapsille.
Toiminta jatkuu tiloissa heinäkuuhun saakka, jonka jälkeen
tilat muutetaan kunnantalon
henkilöstön toimistoiksi. Lisäksi suunnitteilla on ryhmäperhepäiväkodille tilat Laitakujalle.

Palvelusuunnitelmalla
varaudutaan pienen
tyviin ikäluokkiin

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on nimennyt helmikuussa työryhmän valmis-

telemaan vuoteen 2025 asti ulottuvaa palvelusuunnitelmaa. Suunnitelmassa huomioidaan mm. pienentyvät ikäluokat, nykyisten tilojen ja resurssien tilanne sekä muutto-

liike. Edellisen kerran opetusja varhaiskasvatuspalveluita
tarkasteltiin laajemmin vuosina 2014-2015.
Palvelusuunnitelma valmistuu syksyksi mutta Uute-

Leikkiä, liikuntaa ja
luontosuhteen edistämistä
Opetushallitus on myöntänyt varhaiskasvatuspalveluille rahoituksen Innovatiivisten oppimisympäristöjen
edistämiselle. Hanketyöntekijä Leena Moilasen mukaan keskeisenä tavoitteena
on luoda yhteistä tekemistä

ja oppimisympäristöjä eri yksiköiden kesken, esimerkiksi lainattavan ja liikuteltavan
leikkivälineistön avulla.
– Usein kehittämishankkeeseen valitaan vain yksi
tai kaksi yksikköä mukaan.
Iissä mukana ovat kaikki

yksiköt ja perhepäivähoito, jotta yhteistyö jää voimaan hankeajankin jälkeen.
Pääpainona Iissä on innostaa lapsia leikkimään, liikkumaan ja luovaan toimintaan lähiluonnossa, Moilanen tarkentaa.

Alarannan päiväkodin ryhmä
on metsäretkellä. Pököpeikko
on jättänyt lapsille kirjeen,
jossa se kertoo toiveensa
saada lisää uusia ystäviä.
Lapset ovat keränneet luonnosta mukaan askarteluihin
materiaalia, josta syntyy Pököpeikolle uusia ystäviä. Metsäretkellä maistuu eväätkin
erityisen makoisalle.

lan mukaan kevään aikana on
kuitenkin jo ratkaistava varhaiskasvatuksen tilakysymyksiä. Esimerkiksi vanhempien toivomaa avointa varhaiskasvatustoimintaa ei ole voitu käynnistää puuttuvien tilojen vuoksi.
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Vuonna 2019 tehtiin yhdeksän kuntalaisaloitetta
Valtaosa aloitteista koski kiinteistö- ja ympäristöteknisten toimialaan
liittyviä kokonaisuuksia
kuten liikenneturvallisuutta ja liikuntapaikkoja. Alla on listattuna
lyhennelmät kaikista
saapuneista kuntalaisaloitteista sekä vastuualueen viranhaltijan
antama vastaus.
Kevyenliikenteenväylän
jatkaminen Iin Aseman
koululta Paasonperälle

(Aloitteen jättäjä Iin Aseman
koulun vanhempainyhdistys)
Maalismaantie on lapsille ja aikuisille todella turvaton kulkea kasvaneen henkilöliikenteen ja raskaan liikenteen takia. Maalismaantien varrella on
runsaasti lapsiperheitä, ja uudisrakennusten myötä asukasmäärän odotetaan edelleen kasvavan. Lisääntyvän oppilasmäärän takia koulukyydeistä aiheutuu kunnalle huomattavia kustannuksia, joita saataisiin helposti karsittua kevyenliikenteenväylän rakentamisella. Tien
talvikunnossapidossa on ollut
ongelmia. Iin Aseman vanhempainyhdistys on tehnyt 2005 ja
2008 esityksen kevyenliikenteenväylän vaiheittaisesta rakentamisesta Maalismaantien
varteen. Molemmilla kerroilla
kunnanhallitus on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen. Aseman koulun kohdalle on vuonna 2014 rakennettu ensimmäinen vaihe tästä kevyenliikenteenväylästä, joka päättyy haastavasti ajorataan ennen hyvin
vaarallista mutkaa.
Ympäristöpalvelupäällikön
vastaus: Iin kuntaan ollaan laatimassa vuoden 2019 aikana kevyenliikenteen tavoiteverkkosuunnitelma, joka tulee ohjaamaan kunnan kevyenliikenteen
väylien investointeja. Pääasiassa
uudet investoinnit tulevat kes-
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Jokainen
kuntalaisaloite
käsitellään
Jokaisella, myös alle
18-vuotiaalla, on oikeus tehdä aloitteita
kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloiteoikeus koskee myös
kunnan palveluiden
käyttäjiä kuten yhdistyksiä ja yrityksiä.
Kuntalaisaloitteen voi
lähettää sähköisesti
kuntalaisaloite.fi –verkkopalvelun kautta tai
vaihtoehtoisesti toimittamalla allekirjoitettu
asiakirja Iin kunnan kirjaamoon. Kaikki verkkopalvelussa tehdyt
aloitteet ovat julkisesti
nähtävillä. Palvelussa
voi myös kannattaa
muiden tekemiä aloitteita (kerätä nimiä).
kittymään alkuun Iin keskustaajaman pääreittien kehittämiseen. Maalismaantie on valtion
ylläpitämä tie. Maalismaantien
haasteet on tiedostettu ELY
-keskuksen teettämässä liikenneturvallisuustoimenpiteitä
koskevassa selvityksessä.

Siirrettävä sauna Illin
avantouintipaikalle

(Aloitteen jättäjä ei ole julkaissut nimeään.) Ympäristöpäällikön vastaus: Vihkosaaren uimapaikan kehittämiseen oli esitetty vuodelle 2019 määräraha. Se on kuitenkin kunnan talouden tasapainottamisen ta-

Aloitteen käsittelee
vastuualueen toimielin
tai viranhaltija, joka
vastaa aloitteen jättäjälle viimeistään 1kk:n
kuluessa, missä toimielimessä aloite käsitellään, mikä on arvioitu
käsittelyaika sekä kuka
antaa lisätietoja aloitteen mahdollisesta
jatkokäsittelystä.
Kuntalaisaloitteiden
lisäksi kuntapalveluista
voi jättää palautetta /
kehittämisehdotuksia
esimerkiksi verkon
palautelomakkeen
kautta: ii.fi/palaute tai
ottamalla yhteyttä arkisin kunnan asiointipisteeseen
p. 050 310 3458.
kia toimenpidekiellossa, ja on
oletettavaa, että suurempia uusia toimia siellä ei tehdä vuoden
2019 aikana. Toivottavasti taloustilanne paranee tulevaisuudessa ja pystymme kehittämään
uimarannan palvelutasoa.

Tenniskentät Iihin

(Aloitteen jättäjä ei ole julkaissut nimeään.) Micropoliksen
vieressä on yksi hyvä tenniskenttä, mutta kenttä ei ole yleisessä käytössä. Samankaltaiset kentät tiilimurska tai muulla
vastaavalla pohjalla tulisi rakentaa Iihin. Alfalttipohja tai betonipohja ei käy.
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Iin Hyvät Tuulet
on kunnan julkinen tiedote, joka jaetaan kaikkiin jakelupisteisiin (kotitaloudet
ja yritykset) sekä myös mainoskieltopostiluukkuihin. Levikki on n. 4 700 kpl.
Postin jakeluongelmista voi ilmoittaa sähköpostilla tuulet@ii.fi tai soittamalla
kunnan asiointipisteeseen p. 050 310 3458 (arkisin klo 8.00-15.30).
Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy torstaina 28.5.2020.

Ympäristöpäällikön vastaus: Micropoliksen tenniskenttä on varattavissa kuntalaisille erikseen määrättyinä ajankohtina. Tiedot vuoroista löytyvät verkkosivuilta: ii.fi/liikunta-ja-leikkipaikat. Urheilukenttien kehittäminen otetaan huomioon myöhemmissä suunnitelmissa.

Pysäköintikielto
Halli-Sahatielle

(Aloitteen jättäjä ei ole julkaissut nimeään.) Tie on kapea ja
huonokuntoinen, jossa on paljon raskasta liikennettä, myös
Liesharjun asuinalueen sekä huonon nelostien liittymän
vuoksi liikenne on kovassa kasvussa. Tien laitaan pysäköidyt
ajoneuvot ja perävaunut haittaavat näkyvyyttä.
Ympäristöpäällikön vastaus: Kunta ei katso ko. alueilla
olevan sellaista yleistä pysäköintiä, joka tuottaisi niin paljon
haittaa tai vaaraa liikenteelle, että pysäköinti tulisi kieltää näiden katujen varsilla. Kadun vierellä kulkeva kevyenliikenteenväylä osaltaan lisää merkittävästi tien turvallisuutta.

Ajohidasteita Tikkasen
harjun Kesätielle
(Aloitteen jättäjä ei ole julkaissut nimeään.) Tikkasenharjun alueella on 40 km/h

peuksien seurantaa Tikkasenharjussa.

Ojakylän koulun puru
radan parantaminen

kuntalaisaloite.ﬁ
aluerajoitus,jota kaikki autoilijat eivät noudata. Ylinopeudet
vaikuttavat myös asumisviihtyvyyteen koska ohiajomelu kasvaa. Lähiliikuntapaikka ja vastavalmistunut Tikkamäki ovat lisänneet alueella liikkuvien lasten määrää, joka osaltaan puoltaa ajohidasteiden rakentamista Kesätielle. Toivottavasti Iin
kunta saisi rakennettua ajohidasteita jo kesällä 2019.
Ympäristöpäällikön vastaus: Alueella on voimassa 40
km/h nopeusrajoitus, jonka
noudattaminen on jokaisen ajoneuvon kuljettajan velvollisuus.
Ajohidasteita ei automaattisesti asenneta tällaisille liikenneväylille, joilla ei ole todettu erityisen merkittävää liikenneturvallisuutta vaarantavaa jatkuvaa riskiä. Ajohidasteet eivät sinällään myöskään vaikuta meluun. Kunnan toimeksiannosta tullaan kuitenkin tulevan kesän aikana suorittamaan ajono-

(Aloitteen jättäjä Iin Ojakylän
kyläyhdistys) Ojakylän koulun
pururadan varrella on märkiä
kohtia, eikä polulla voi sulan
maan aikaan lenkkeillä. Käyttöä
olisi niin koululaisilla kuin kyläläisillä. Ilmeisesti kuivatus pitäisi suorittaa polun varrelle, osa
polkua menee yksityisten maitten kautta. Heihin varmaan
voisi olla yhteydessä ja saataisiin
polku kaikkien käyttöön.
Ympäristöpäällikön vastaus: Kuntopolun parantaminen vaatii kuivatuksen parantamisen lisäksi polun pohjan perusteellista parannusta ja mahdollisesti myös lisämaan ajamista alueelle. Tällä hetkellä
ko. hankkeeseen ei ole varattuna investointirahaa, mutta kuntoradan parantaminen pyritään huomiomaan lähivuosina
liikuntapaikkojen investointisuunnitelmia tehdessä.

Henkilöauton
muuntaminen
kaasuautoksi -tuki

(Aloitteen jättäjä Riku Suomela) Iin kunnalla olisi nyt hyvä tilaisuus saada lisävauhtia päästötavoitteeseen pyrkimisessä. Tuki voisi olla 5-10 % tai enem-

män muuttotyön kustannuksista. Kunnan tuki tulisi Trafin
myöntämän 1000 euron lisäksi. Ennen kaikkea se olisi ekokunnan maineessa porskuttelevalle kunnalle taas suuri sulka
hattuun.
Aloite odottaa kunnan vastausta.

Koirapuisto Tikkasen
harjuun

(Aloitteen jättäjä Timo Mällinen) Sopiva paikka voisi olla Kesätien varressa, leikkikentän vieressä olevalla ”joutomaalla”. Koirapuisto toisi lisää positiivista energiaa alueelle ja lisäisi myös asuinalueen kiinnostavuutta. Lähin koirapuisto on Illinsaaressa, joka on päivittäisen tarpeen näkökulmasta liian
kaukana palvellakseen Tikkasenharjun ja eteläisen Iin asukkaita.Tarpeeksi iso ja laadukkaasti tehty koirapuisto voisi toimia myös Oulun seudun
koiranäyttelyiden tapahtumapaikkana, jossa parhaimmillaan
on tuhansia koiria ja koiranomistajia.
Aloite kerää osallistujia
kuntalaisaloite.fi -palvelussa.

Päivähoidon
palveluseteli Iihin

(Aloitteen jättäjä ei ole julkaissut nimeään, aloite keräsi kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa

171 kannattajaa). Iissä on paljon yksityistä päivähoitoa (asiakaspaikkoja vapaana), mutta kaikki perheet eivät voi valita näitä paikkoja, koska se tulisi perheelle kalliimmaksi kuin
kunnallinen päivähoito. Yksi-

kossa Ii on kilpailukykyinen uusista kuntalaisista, tulee päivähoidon palveluseteli ehdottomasti ottaa käyttöön (tai muu
vastaava).
Aloite odottaa kunnan vastausta.

Myös valtuutetulla ja
valtuustoryhmällä on oikeus
tehdä kirjallisia aloitteita
kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa
Kunnanhallituksen on
vuosittain maaliskuun
loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle
luettelo saapuneista
aloitteista, joita valtuusto ei edellisen
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti
käsitellyt. Kunnanhallitus esittää 16.3.2020
pidettävässä kokouksessaan valtuustolle
vastaukset.
Olhava-Oijärvitien
peruskorjauksen
vauhdittaminen

Neuvotteluissa suunnittelu- ja
päättäjäviranomaisten kanssa tulee painottaa mm. seuraavia asioita: 1) Tie on rakennettu 50-luvun suunnitelmien
mukaan eikä vastaa enää nykyajan vaatimuksia liikenteen
sujuvuudessa eikä turvallisuudessa. 2) Tie on tärkeä osa
teollisuuden kuljetusten hankintareitti. 3) Vaarajoja-Tannilatien peruskorjauksen jälkeen entistä enemmän raskasta kuljetusta on siirtynyt välille Vaaraoja-Olhava. 4) Suunnittelussa olevien tuulivoimakaavojen erikoiskuljetukset lisäävät kunnostustarvetta ja
pahimpien näkyvyyttä haittaavien katvealueiden korjausta. Aloitteen on allekirjoittanut 21 valtuutettua.

Olhavan Seljänperän
alueen kaavoituksen
jatkaminen

Koirapuistoa toivotaan Tikkasenharjuun. Sopiva paikka
voisi olla Kesätien varressa,
leikkikentän vieressä olevalla
”joutomaalla”.

tyiset palveluntuottajat eivät
tällä hetkellä pysty antamaan
samoja sisaralennuksia kuin
kunnallinen päivähoito, koska Kelan yksityisen hoidon tuki
sekä kuntalisä, eivät suuruudeltaan ole sitä luokkaa. Jotta jat-

Esitämme, että kunnan kiinteistö- ja ympäristötekniset
palvelut jatkaa välittömästi
Olhavan Seljänperän alueen
aloitettua kaavoituksen laatimista. Kaavasta on valtuuston aiempi päätös ja laadittu kaavaluonnos. Seljänpe-

rän alueen tonteilla on suuri
merkitys Olhavan alueen kehitykselle ja Iin tasapainoiselle kehitykselle. Aloitteen
on allekirjoittanut 16 valtuutettua.

Metsästäjäntutkinto
kunnan perus
opetuksen opetus
suunnitelmaan

Esitämme, että kunta mahdollistaisi nuorille metsästäjäntutkinnon suorittamisen
osana perusopetuksen opetussuunnitelmaa 8. luokalla
vapaaehtoisena oppiaineena
tai esimerkiksi kerhotoiminnan muodossa ilman lisäkuluja. Tutkintoon liittyviä aiheita
voisi opettaa yhteistyökumppaneiden, kuten metsästysseurojen, kennelyhdistysten ja
riistanhoitoyhdistysten kanssa. Aloitteen on allekirjoittanut 16 valtuutettua.

Koulumatkojen
turvallisuuden
parantaminen

Kunnanvaltuusto päätti talouden tasapainottamissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä (29.4.2019 / §39) nostaa koulukuljetusrajoja ja ottaa käyttöön koulukuljetuksessa olevien oppilaiden
noutopaikat. Tämä aiheuttaa hankaluuksia ja turvattomuutta monen oppilaan koulumatkaan. Osa oppilaista
asuu valaisemattomien teiden
varsilla, joita ei talvisaikaan
aurata ennen iltaa. Edellytämme, että opetus- ja yhdyskuntapalvelut aloittavat pikaisesti
yhteistyön, jotta tällaiset reitit
saadaan kartoitettua. Niiden
auraus- ja kunnossapitoaikataulua sekä mahdollista valaistusta tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että koululaiset

voivat kulkea koulumatkansa turvallisesti auratuilla, kunnossa olevilla teillä. Yhteistyö tulee käynnistää samanaikaisesti myös ELY:n suuntaan
sen hallinnassa olevien teiden
osalta. Aloitteen on allekirjoittanut 8 valtuutettua.

Lahdenperäntien
eteläisen liittymän ja
Kantolantien
pohjoisen liittymän
valaiseminen

Risteykset ovat pimeällä tai
huonolla kelillä erittäin vaikeasti havaittavissa. Osa kyläläisistä on varautunut kiertämään pohjoisen liittymän
kautta koska se on valaistu.
Iin kunnan alueella ei ole yhtään muuta valtatieltä vanhalle kantatielle kääntyvää valaisematonta risteystä. Esitämme, että kunta varaa määrärahan risteysten ja niiden välillä
olevan vajaan kilometrin matkan valaisemiseksi ja toteuttaa
hankkeen jo tämän kesän aikana. Aloitteen on allekirjoittanut 16 valtuutettua.

Ylimääräruoka
hyötykäyttöön

Kunnan kouluilla ja Mertakeittiöllä jää usein ylimääräruokaa, joka normaalisti laitetaan energiajätteeseen. Yhdistyksiltä, järjestöiltä ja seurakunnalta on alustavasti kyselty, miten he suhtautuvat ylijäämäruoan jakamiseen, ruoalle on tarvetta esimerkiksi vähävaraisten keskuudessa. Tuntuu ristiriitaiselta, että kunnassa jaetaan ruokalippuja vähävaraisille, joilla voi
ostaa ruokaa kaupasta ja yhtä aikaa toisella kädellä laitetaan puhdasta ruokaa roskiin.
Aloitteen on allekirjoittanut
25 valtuutettua.
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OLHAVAN SEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS

Haastava alkutalvi lisäsi
yhteydenottoja koulukuljetusten toimivuudesta
Pakkasen ja vesisateen vaihtelut ovat koetelleet erityisesti aamuvarhaisella liikkuvia.
Iissä noin neljälle sadalle esija perusopetuksen oppilaalle on myönnetty maksuton
koulukuljetus. Suurta lukua
selittää pitkät etäisyydet,
mutta myös valaisemattomat
osuudet ja kevyen liikenteen
väylien vähäinen määrä. Koulukuljetusten kustannus on
vuositasolla noin miljoona
euroa.

O

sana kuntatalouden tasapainottamista, elokuussa lähtien esioppilaiden ja 1. luokan oppilaiden kuljetusoikeus
nostettiin yhdestä kilometristä kolmeen
ja 2. ja 3. luokan oppilaiden viiteen kilometriin. Kaikille reiteille otettiin lisäksi
käyttöön noutopisteet, joista liikennöitsijät noutavat keskitetysti saman asuin-

alueen oppilaat. Lukiolaisten kuljetuksista luovuttiin kokonaan.
Opetusjohtaja Tuomo Lukkarin
mukaan alkutalven poikkeuksellisen
liukkaat kelit lisäsivät yhteydenottoja.
Vanhemmat ovat antaneet myös palautetta 2. ja 3. luokkalaisten kilometrirajoista ja noutopisteiden sijainneista.
– Noutopisteet sijaitsevat esikoululaisilla enintään kilometrin ja perusopetuksen oppilailla kolmen kilometrin
etäisyydellä. Mikäli oppilas asuu osan
ajasta toisen huoltajan luona toisessa
osoitteessa, järjestetään kuljetus väestörekisterin mukaan määräytyvästä asuinpaikasta eli vain toisen huoltajan luota,
Lukkari kertoo.

Vaarallisille reiteille
myönnetään jatkossakin
koulukuljetus

Vaarallisuutta arvioidaan Koululiitu nimisellä laskentamenetelmällä, joka arvioi mm. tien kuntoa, valaistusta, nopeusrajoituksia ja piennarten leveyttä ja nä-

kyvyyttä. Jos vaarallisuusluokitus ylittyy,
myönnetään kuljetus, vaikka kilometrirajat eivät täyttyisi. Kuljetus myönnetään myös lapsen yksilöllisiä tarpeita tukien, esimerkiksi jos rajoite tai vamma
vaikuttaa liikkumiseen, tarkkaavaisuuteen tai jaksamiseen koulumatkalla.
– Iissä on paljon valtion eli ELY:n
hallinnoimia teitä, joiden kunnossapidosta kuten aurauksesta, hiekoituksesta ja valaistuksesta vastaavat ulkoistetut
toimijat. Valtakunnallisia hoitoluokituksia on kunnan vaikea saada muutettua paremmaksi.
Kuntaan satanutta palautetta on välitetty tiheään tahtiin ELY:lle. Lukkari vinkkaa myös kuntalaisia ilmoittamaan kunnossapitoon ja liikenneturvallisuuteen liittyvät poikkeamat Tiekäyttäjän linjalle. Yksityisteistä vastaavat tiekunnat voi hakea kunnalta kunnossapitoavustusta.
Vaikka laki antaisi vielä varaa tiukentaa nykyisiä koulukuljetusrajoja, ei opetusjohtaja siihen keinoon tartu.

– Koulukuljetusopasta päivitetään
parhaillaan ja kuljetukset kilpailutetaan
keväällä. Reitteihin, aikatauluihin ja kalustoon voidaan tehdä muutoksia. Jakun
sillan valmistuminen ensi syyslukukaudelle vähentää kuljetettavia oppilaiden
määrää ja säästää kuljetuskuluissa arviolta 70-80 000 euron verran vuodessa.

Kouluverkon tiiviyttä
tarkastellaan
palvelusuunnitelmassa

Pohjois-Pohjanmaan liiton mukaan
vuoteen 2030 mennessä Iin alakouluissa (1–6 luokat) on oppilaita arviolta
noin 300 vähemmän (-34 %) vuoteen
2018 verrattuna. Yläkouluissa pudotus
on hieman suurempi 378 (38,6%).
– Ennusteet huomioiden meidän tulee varautua isoon muutoksen, ei pelkästään talouden näkökulmasta vaan
kunnan elinvoimaisuuden näkökulmasta. Ensi syksyllä aloittaa noin 160 uutta ekaluokkalaista. Viime vuonna Iihin
syntyi 90 vauvaa, jotka 7 vuoden päästä
LIIKENNETURVA

Olhavan koulu ja Tenavatupa.

ovat tulevia ekaluokkalaisia, opetusjohtaja vertaa.
Yhdessä varhaiskasvatuspalveluiden
kanssa tehtävällä palvelusuunnitelmalla
2020–2025 ei tähdätä lakkauttamisiin,
vaan vaihtoehtojen selvittämiseen.
– Palvelusuunnitelma on tiekartta, jonka pohjalta valtuusto määrittelee
isot linjat, missä kohdissa kuten oppilasmäärien ja kiinteistöjen korjausten kohdalla on ryhdyttävä yhdessä päätettyihin ratkaisuihin. Edellisen kerran kouluverkkoa on selvitetty ja linjattu vuonna 2015. Tavoitteena on saada suunnitelma valmiiksi syksyllä, jotta jo ensi
vuoden talousarviossa pystytään varautumaan muutoksiin.

Työryhmä ei ota kantaa
koulujen lakkauttamiseen
tai säilyttämiseen

Palvelusuunnitelmassa huomioidaan
erityisesti muutosten vaikutukset palve-

luverkkoon, aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen, taksoitukseen sekä
erityisen vaativan opetuksen järjestämiseen. Lisäksi varhaiskasvatuksen kanssa
tarkastellaan tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia.
Olhavan koulun oppilasmäärä on ollut pidempään laskussa, syyslukukauden aloitti yksi ekaluokkalainen. Perusopetuksen oppilaita on tällä hetkellä Olhavassa yhteensä 20 ja opetusryhmiä kaksi. Lisäksi koulun yhteydessä toteutettavaan esiopetukseen osallistuu
kuusi lasta. Koulun kuudesluokkalaiset
opiskelevat Kuivaniemen yhteiskoulussa. Olhavan koulun yhteydessä on tilat
myös varhaiskasvatukselle sekä aamuja iltapäivätoiminnalle. Oijärven ja Olhavan alueen yläkoululaiset opiskelevat
pääasiassa Kuivaniemellä.
Alarannan uuden koulun valmistuminen loppuvuodesta vapauttaa alarantalaisten väistötilat Kisakentän talosta.

Valtarin yläkoulun oppilasmäärän on
ennustettu nousevan noin 50-60 oppilaalla lähivuosina tarkoittaen tilatarvetta vähintään kahdelle uudelle opetusryhmälle. Valtarin koulun oppilasmäärä kääntyy kuitenkin uudelleen
laskuun ja nykytasolla se ennusteen
mukaan on jälleen noin kuuden vuoden päästä.

Kuntakohtainen opetus
suunnitelma huomioi
paikalliset arvot

Iissä laaditaan valtakunnallisen opetussuunnitelman (ops) pohjautuvaa paikallista opetussuunnitelmaa, joka huomioi
kuntastrategiassa läpileikkaaviksi nostetut teemat kuten Meidän Ii -hyvinvointimalli, kestävä kehitys ja digitalisaatio.
Moniin teemoihin haetaan yhtenäisyyttä, monipuolisuutta ja konkreettisuutta.
Koulujen välistä yhteistyötä esimerkiksi valinnaisaineiden opetuksen kanssa

halutaan tiivistää, jotta oppilaiden kurssitoiveita pystytään toteuttamaan paremmin.
– Esimerkiksi yläkouluilla on mahdollista valita Kiinan kieli valinnaisaineena. Kiinnostusta on lisäksi kädentaitoihin ja luontoon liittyville
kursseille. Valtarilla yläkoululla aloittaa syksyllä ensimmäinen liikuntapainotteinen opetusryhmä, johon kaikilla nykyisillä kuudesluokkalaisilla on
mahdollisuus hakea. Opetusryhmään
pääsy ei vaadi liikunnallisen kiinnostuksen lisäksi esimerkiksi edustus- tai
kilpailu-urheilutaustaa, Lukkari tarkentaa.
Opetussuunnitelmassa tarkennetaan myös arviointimenetelmiä, jotta oppilas ja huoltaja ovat tietoisia oppilaan osaamisen kehittymisestä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee uudistettua opetussuunnitelmaa
kesäkuussa.

Kuntataloutta kurittaa yhä kasvavat menot
Kuntien heikon taloustilanteen taustalla on Kuntaliiton
mukaan useita tekijöitä.
Palveluiden toimintamenot
kasvoivat viime vuonna kunnissa keskimäärin kolme prosenttia, verokertymä on ollut
heikkoa eikä työllisyysasteen
nostamisessa ole valtakunnallisesti onnistuttu.

K

unnanjohtajan Ari Alatossavan mukaan Iin verotulokertymä kasvoi kuitenkin odotettua paremmin, yhteensä 1,8 miljoonalla eurolla (+ 5,6 %). Kasvua selittää kiinteistöveron lisäksi myös Jakkukylän veroosuudet.
– Talousarvio oli alun perin yli nel-

jä miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta nyt tilinpäätöksen ennakkotiedon
mukaan jäisimme pakkaselle noin 2
miljoonaa euroa. Viime vuonna erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden
kysyntä oli ennakoitua suurempaa ja
menot ylittyivät kaikissa palveluissa
paitsi erikoissairaanhoidossa, Alatossava kertoo.
Investointien vuoksi Iissä asukaskohtainen lainamäärä kasvaa kuluvana
vuonna arviolta noin 11 prosenttia viime vuoteen verrattuna (2019: 4 854€,
talousarvio 2020: 5 396€). Viime vuoden suurin yksittäinen investointi oli
uuden liikuntahallin rakentaminen sekä Alarannan uuden koulun rakennustöiden käynnistäminen. Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2019 tilinpäätöstä maaliskuussa.

Valtio-osuus kasvaa mutta
myös lailla säädetyt tehtävät

Lähivuosien investoinnit ovat Iille
edelleen taloudellisesti haastavia. Joulukuussa valtuusto hyväksyi talousarvion 2,8 miljoonaa euroa alijäämäisenä.
Vaikka Iin saama valtio-osuus nousee
noin kolmella miljoonalla, lisääntyy lähivuosina kuntien lailla määrätyt tehtävät ja velvoitteet.
– Talouden tasapainottamista tavoitellaan ensisijaisesti ilman yt-menettelyjä tai lomautuksia, jotka kuntalaisille tarkoittavat aina palveluiden
heikentämistä. Meilläkin on keskusteltu, onko tarvetta ulkopuolisen tekemälle talousselvitykselle kuten Oulun kaupungissa on tehty, mutta tällä
hetkellä emme näe sitä tarpeelliseksi,
Alatossava sanoo.

Kustannusten nousun taittumista tavoitellaan kiinteistöomaisuusselvityksen myötä mm. tehokkaammilla tilaratkaisuilla. Alatossavan mukaan Kuivaniemellä kunnan nykyiset palvelut
pystyttäisiin järjestämään pienemmissä neliöissä. Iin keskustan alueella tilanne on puolestaan toisenlainen. Erityisesti varhaiskasvatukseen tarvitaan
pikaisesti lisätiloja.
– Kunnallisveron nosto yhdellä
prosenttiyksilöllä toisi kunnan kassaan noin 1,3 miljoonaa euroa. Sama tulovaikutus saadaan, jos noin 50
uutta perhettä (kaksi työssäkäyvää
ja kaksi lasta) muuttaisi Iihin. Vastaavasti jos uusia tuulivoimaloita rakentuu 50 kpl on voimaloista saatava kiinteistövero noin 1,5 miljoonalla euroa, Alatossava jatkaa.
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Joko olet käynyt
uudessa liikuntahallissa?
Iin keskuskentän viereen valmistunut liikuntahalli on avoinna arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Alakerran sali jakautuu
väliseinillä neljään erilliseen
pelilohkoon, joissa voi harrastaa esimerkiksi koripalloa,
sulkapalloa, pingistä, futsalia,
salibandya sekä jumppaa ja
telinevoimistelua. Hallin yläkerrassa on käytettävissä juoksusuora ja pituushyppypaikka.
Pelikenttien käyttömaksu on
4 euroa per henkilö per tunti.

Milloin hiihtoreitti on lanattu tai luistinkenttä on jäädytetty? Katso tilanne verkosta: ii.fi/talvikunto
Talviliikuntapaikat on jaettu kahteen hoitoluokkaan. I-luokkaan kuuluvat Iin keskuskenttä, Valtarin Areena, Kuivaniemen keskuskenttä, Illinsaaren ladut, Tasamaanlatu ja Kuivaniemen aseman latu, joita ylläpidetään sään salliessa päivittäin 31.3.2020 asti. II-luokan liikuntapaikat sijaitsevat pääosin koulujen yhteydessä. Näiden hoitoaika on tarpeen
vaatiessa arkipäivisin jääalueiden ja kaukaloiden osalta 15.3. asti ja latujen osalta 31.3. asti. Maaliskuussa avataan (sään salliessa) retkiladut Rantakestilä - Aallonmurtaja Hiastinhaaran lintutorni sekä Kuivaniemellä Karttimo. Retkilatuja ylläpidetään viikoittain 31.3. saakka.

– Odotamme vielä nyrkkeily-, kamppailu- ja budotilaan varusteita, senioreiden kuntoilualueelle kuntosalilaitteistoa sekä aulan kahvilaan kalusteita. Yläkerran monitoimitilaan
on lisäksi tulossa nuorisotila sekä lasten leikki- ja seikkailualue. Tervetuloa liikkumaan yhdessä lauantaina
21.3.2020, vinkkaa kunnan vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki kaikille avoimista avajaisista.

Pakkaskeli herättää
talviset harrastukset

Pelikenttien vuorot
varattavissa ennakkoon
verkosta: ii.fi/varauskalenteri

Liikuntahalli sijaitsee osoitteessa Kisatie 2B. Halli on avoinna arki-iltaisin klo 17–22 sekä lauantaisin klo
10–18 ja sunnuntaisin klo 12-20.
Päiväkodit ja koulut käyttävät hallia
arkisin päiväsaikaa.
Juoksusuoran (4€/tunti/henkilö)
ja sulkapallovuoron (4€/tunti/henkilö) varaukset tehdään suoraan puhelimitse hallivalvojille. Yleinen sulkapallovuoro keskiviikkoisin klo 20–
22 ja perjantaisin klo 17–19. Pelaamaan mahtuu varausjärjestyksessä.

Hallivalvojat Riitta Hautajoki ja
Allan Nyman opastavat varauskalenterin käytössä. Tehdäksesi
varauksen, on järjestelmään
luotava ensin käyttäjätunnus
”Rekisteröidy” -kohdasta. Vapaita vuoroja voi tiedustella myös
paikan päällä tai soittamalla hallivalvojille: p. 050 3950 399 tai
040 4410 867. Varauskalenterissa
näkyy vapaat vuorot juhannusviikolle asti.

Iiläisten suosituin talviliikuntamuoto on hiihto.
Kunnostettua latuverkostoa on noin 46 km
sekä lisäksi jääladut.
Alkuvuoden tavallista
lauhempi sää on tuonut
haasteita liikuntapaikkojen kunnossapidolle.
Kunnan liikuntapaikkamestarin Pasi Rajalan
mukaan latujen hoitoa
voidaan jatkaa tapauskohtaisesti pidemmälle
kevättä mikäli hyvä lumitilanne säilyy.

LIIKKUEN! Avajaiset lauantaina 21.3.2020 klo 11–15
Avajaisia vietetään yhdessä liikkuen. Ohjelmassa on lajiesittelyitä ja -kokeiluja
mm. sählyn, futsalin, lentopallon, sulkapallon, pingiksen, kiipeilyn, nyrkkeilyn,
hapkidon ja voimistelun parissa. Lajikokeilut ovat klo 11–15, juhlalliset avajaiset klo 12, jolloin palkitaan mm. vuoden 2019 menestyneet urheilijat.
Varustaudu avajaisiin sisäliikuntavaatetuksella. Liikuntahallissa on sallittu
liikkua vain vaaleapohjaisilla sisäkengillä tai sukkasilla. Kengät ja vaatteet voi
vaihtaa pukuhuoneissa. Ii-instituutti tarjoaa kävijöille hernekeittoa, kahvia
sekä mehua. Lisätiedot avajaisista: vapaa-aikasihteeri Heini Perttula,
p. 050 3950 498, heini.perttula@ii.fi sekä verkossa: iihappens.fi/liikunta

Nuorten kesätyöhaku 3.4.2020 asti

Kunnan kesätyöllistäminen koskee vuosina 2001–2004 syntyneitä iiläisiä koululaisia, opiskelijoita tai opiskelunsa aloittavia nuoria. Kesätyöllistäminen ei kuitenkaan koske ylioppilaita eikä ammattiin valmistuneita tai työttömyysturvaan oikeuttavia nuoria. Kesätyön yhtäjaksoinen pituus on 2 viikkoa, työaika 60
tuntia/2vkoa, palkka on 350 € (sis. lomakorvauksen). Katso tehtäväkuvaukset ja
täytä hakulomake verkossa: ii.fi/nuorten-kesatyot Lisätiedot: työnsuunnittelija
Marja-Leena Sergejeff, p. 050 453 2112, marja-leena.sergejeff@ii.fi Iin parhaana
kesätyöpaikkana 2019 ja nuorten ehdottama palkittiin Iin S-market.

Kimppa-auto vuokrattavissa iltaisin ja viikonloppuisin

Kunnan henkilöstön työajoihin käyttämää täyssähköautoa voi vuokrata arkisin
klo 17–00 ja viikonloppuisin klo 06–00. Auto varataan verkossa: my.carden.fi >>
rekisteröidy painamalla Liity joukkoon!- nappia. Käyttöpaikaksi valitse alasvetolaatikosta ”Iin kimppa-auto”.
Vuokrahinnat: Arki-iltaisin ja viikonloppuisin 10 € / tunti, sisältäen alkulataussähkön vastaten max noin 220 ajokilometriä. Koko viikonloppu on 120 € (lauantai klo 06 - sunnuntai klo 23.59). Lauantai tai sunnuntai koko päivä (klo 06-00)
80 €. Auton vuokrauksesta vastaa CarDen Oy, asiakaspalvelu p. 010 341 0120
klo 8-21.

Kuulutukset nähtävillä ensisijaisesti verkossa

Kunnassa kuulutukset ja viralliset ilmoitukset sekä kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivujen etusivun ”Viralliset ilmoitukset” –osiossa. Mikäli erityislaissa on
maininta esimerkiksi julkipanomenettelystä, julkaistaan kuulutuksia tarpeen mukaan myös
kunnanviraston (Jokisuuntie 2) aulassa olevalla ilmoitustaululla. Myös kuulutuksiin liittyviä
asiakirjoja kuten isokokoisia karttoja voidaan pitää paperisina ilmoitustaululla nähtävillä.

MATTI-TAPIO RISSANEN

UUTISIA LYHYESTI

Illinsaaren kuntoilureiteillä on
helmikuussa kokeiltu kunnan
lumitykkejä yhdessä urheiluseurojen kanssa. Ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettusen
mukaan kunnan omat resurssit
eivät yksinään riitä lumen tykitykseen, tykkejä kun on ylläpidettävä yhtäjaksoisesti vähintään 2–3 vuorokautta. Vaarana on esimerkiksi lumitykkien suuttimien jäätyminen umpeen, jos niitä ei kierretä kopistelemassa puhtaaksi.
– Yhteistyö hiihtoseurojen
kanssa on sujunut hyvin ja tal-

Ilmastovierailijoille kotimajoitusta?

Iin on ilmastotoimillaan herättänyt paljon kiinnostusta ympäri maailmaa, ja kuntaan odotetaan useita vierailijoita tutustumaan iiläiseen elämäntapaan. Etsimme
iiläisiä, jotka olisivat kiinnostuneita tarjoamaan lyhytaikaista kotimajoitusta esimerkiksi kansainvälisille opintomatkailijoille. Ilmoittautuminen ei vielä sido mihinkään, sillä vierailut sovitaan aina tapauskohtaisesti. Ilmoittaudu niin löydetään
yhdessä teille sopiva vieras. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Yhteisöaktivaattori
Johanna Jakku-Hiivala, p. 040 0242 290, johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi

Kuivaniemen kotiseutuyhdistyksen vuosikokous

Vuosikokous pidetään Kuivaniemi-talon monitoimitilassa su 29.3.2020 klo 19,
esillä sääntöjen määräämät vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu, tervetuloa. Lisätiedot: Anne Riepula, p. 040 070 0681, anne.riepula@pp.inet.fi

kooporukkaa on osallistunut
mukavasti, Kettunen kertoo.
Illin ylikulkusillat on tarkistettu kesällä ja ne ovat turvallisesti käytettävissä hiihtoon
ja kävelyyn. Kettusen mukaan
yleistarkastusraportissa on kirjattu kuitenkin useita rakenteellisia puutteita, jonka vuoksi siltojen uusimista suositellaan. Uusimisen kustannukset riippuvat suunniteltavasta siltatyypistä, johon vaikuttaa mm. alikulkukorkeus ja sillan leveys.
– Mikäli pystytään samalla siltatyypillä ja lähes samoilla mitoilla, suunnittelukustannukset olisivat yhteensä arviolta noin 20 000–25 000 euroa
ja rakennuskustannukset noin
150 000–250 000 euroa per silta. Siltojen uusimisesta tai korjauksesta ei ole tehty päätöstä.

Tasamaan ladun yhteydessä sijainnut laavu mäen yhteyteen.
Kesäkäytön lisäämiseksi suunnitteilla on kuntalaisten toivomat kuntoiluportaat, mutta toteutusajasta ei vielä ole tietoa.
Hoitoluokkien päivämäärärajoitukset ovat joustavat molemmista päistä; mikäli sääti-

lanne on suotuisa, voidaan talviliikuntapaikkojen ylläpito aloittaa resurssien salliessa myös aiemmin. Arvion säiden suotuisuudesta tekevät ympäristöpalvelupäällikkö Paula
Kettunen ja liikuntapaikkamestari Pasi Rajala.

Kuntoportaita toivotaan
Tikkamäkeen, Vihkosaareen kesäyrittäjää

Viime kesänä Vihkosaaren uimarannalle valmistui uusi laituri, pukukopit, wc ja nuorten toivoma parkour kiipeilykenttä. Ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettunen vinkkaa esimerkiksi jäätelökioski- tai
kahvilatoiminnasta kiinnostunutta kesäyrittäjää ottamaan yhteyttä
p. 040 702 1388 tai paula.kettunen@ii.fi

Rakennustyömaiden maanläjittämisen myötä syntynyt Tikkamäki avattiin viime keväänä
mäenlaskuun ja ulkoiluun. Mäen vierestä kulkee suosittu Tasamaanlatu, joten paikalle pääsee näppärästi myös suksilla.
Tikkamäelle asennettiin viime
syksynä valaistus sekä siirrettiin

Tikkamäki sijaitsee osoitteessa Tikkasensuora 80. Jos uusittu osoite ei näy navigaattorissa, perille löytää myös vanhan Mökkiperäntie 80 osoitteen avulla. Auton voi pysäköidä joko Tikkasenharjun
lähiliikunta- ja leikkipaikan parkkipaikalle (Kesätie 2) tai Tasamaanladun parkkipaikalle Talvitien ja Tikkasensuoran risteykseen.
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Urasuunnittelija
auttaa osaamisen
ja vahvuuksien
tunnistamisessa
Teksti ja kuva:
Veli-Pekka Korhonen

Tuunataan työtä –
hankkeen uutena
urasuunnittelijana on
aloittanut Mari Gran
holm. Oululaislähtöinen nykyään Muhokselle asettunut Mari
on toiminut aiemmin
mm. TE-asiantuntijana ja positiivisen
psykologian kouluttajana. Koulutukseltaan
Mari on Sosionomi
AMK, kuntoutuksen
ohjaaja, positiivisen
psykologian asiantuntija sekä viimeisimpänä hän on suorittanut
uraohjauksen erikoistumisopinnot.

M

ari on erityisen
kiinnostunut ihmisten kohtaamisesta, itsetuntemuksen lisäämisestä ja vahvuuksien esiin nostamisesta –
oman näköiseen uraan tukemisesta.
– Kaikenikäiset tarvitsevat

Mielen tuki -malli
on valtakunnallisesti yksi parhaimmista
sosiaalialan käytännöistä

elämänsä ja uransa eri vaiheissa ohjausta ja neuvontaa. Elämä tuo eteen erilaisia nivelvaiheita, joiden äärellä pysähdymme miettimään seuraavia askeleita ja suuntaa. Tarvitsemme kykyä nähdä ja tunnistaa omia vahvuuksia, osaamista, onnistumisia ja lahjakkuutta, Mari Granholm kertoo.

ulunkaarella kehitetty, alle 18-vuotiaille nuorille tarkoitettu mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palvelu on mukana Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun finaalissa. Palkinto jaetaan vuosittain uudenlaiselle sosiaalialan käytännölle. Voittaja julkistetaan Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Tampereella 10.–
11.3.2020.
Mielen Tuki -mallista on saatu Iissä hyviä tuloksia. Palvelu keskittyy nuoren yksilöllisiin tarpeisiin ja työtä tehdään nuoren omassa toimintaympäristössä. Nuoren tukena työskentelee sosiaaliohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja.
– Mielen tuki sai alkunsa, kun huomattiin, että esimerkiksi olemassa olevilla psykologi- ja las-

Tulokset näkyvät nuoren
hyvinvoinnissa

Ajattelu on kääntynyt positiivisemmaksi, ja ahdistusta on helpottanut jo se, että on saanut puhua
asioista, kertovat nuorten kanssa työskentelevät
sosiaaliohjaaja Piritta Kangas ja psykiatrinen sairaanhoitaja Netta Mursu.
Myös nuorten itsensä, heidän perheidensä sekä koulun antama palaute toimintamallista on ollut positiivista. Työskentelyn myötä nuoret ovat
kokeneet psyykkisen vointinsa muuttuneen paremmaksi, ja esimerkiksi itsetuhoinen ajattelu on
vähentynyt. Myös vanhemmat ovat nähneet muutoksen ja kertovat ristiriitatilanteiden vähentymisestä.
– Toimintamalli on ollut todella hyvä ja se on
onnistunut tukemaan juuri hankalimmissa tilanteissa olevia nuoria ja heidän perheitään, summaa Oulunkaaren perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Mirva Salmela.

Mielen tuki -mallissa työskentelee tällä hetkellä
kaksi työntekijää, joilla molemmilla on vahva työkokemus sekä päihde- että mielenterveysongelmien parissa työskentelystä. Malli lähtee nuoren tarpeista ja toimintatavat ovat hyvin yksilöllisesti räätälöityjä. Nuorta tavataan tiiviisti hänen omassa
ympäristössään tai erilaisen aktivoivan toiminnan
parissa. Myös nuoren verkostot otetaan huomioon, ja esimerkiksi koulun ja vanhempien kanssa
tehdään yhdessä suunnitelmia ja pidetään yhteyttä säännöllisesti.
– Työ on näkynyt konkreettisesti nuorten hyvinvoinnissa. Muutoksia on tapahtunut parempaan päin ja esimerkiksi mieliala on kohentunut.

Tunteiden vuoristorata on työväline tunteista puhumiseen, erilaisten tunteiden sanoittamiseen,
tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen.
SUOMEN MIELENTERVEYS RY – MIELI

Mari kannustaa ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä, mikäli omaan uraan liittyen kaipaa tukea,
ohjausta tai neuvoja: p. 040 846 5116, mari.granholm@ii.fi, verkossa: ii.fi/tuunataan

Oulunkaari tiedottaa
Maksuton raskauden ehkäisy alle 25-vuotiaille

Oulunkaari käynnistää 1.3. alkaen alueellaan maksuttoman raskauden ehkäisyn, jonka kautta alle 25-vuotiaat voivat saada ehkäisyvalmisteita, kuten kondomeja
ja erikseen sovittuja valmisteita maksutta. Lisäksi
nuorille tarjotaan seksuaalineuvontaa. Koulu- ja
opiskelijaterveydenhuollon piirissä olevat voivat varata ajan omalle terveydenhoitajalleen. Muut alle 25-vuotiaat voivat asioida oman kunnan
neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla.
Ennen ehkäisyn aloittamista tutustutaan eri ehkäisyvaihtoehtoihin ja selvitetään muun muassa hormonaalisen ehkäisyn soveltuvuus. Jokaiselle
asiakkaalle pyritään löytämään sopiva vaihtoehto. Kun sopiva ehkäisymuoto on löytynyt, tehdään suunnitelma ehkäisymenetelmän seurantakäytännöistä. Ehkäisyn aloituksen jälkeen ehkäisyvälineitä voi hakea
oman neuvolan terveydenhoitajilta. Kouluterveydenhoitajat ohjeistavat
omien asiakkaidensa hakukäytännöt. Lisätiedot: perhekeskuskoordinaattori Anne Leppälä-Hast, p. 050 3536711.

Painonhallinta tutkimukseen haetaan osallistujia

tensuojelupalveluilla ei kyetty riittävästi tukemaan
nuorta psykiatrisen hoidon jälkeen. Malli on todella hyvä esimerkki siitä, miten yhteistyöllä ja eri
palveluita yhdistämällä nuorta voidaan auttaa tehokkaasti, kertoo Oulunkaaren terveyspalveluiden ylilääkäri Tuula Saukkonen.

O

Tavoitteena
mielekäs työ

Tuunataan työtä -hankkeen
tiimi etsii työllistymisen mahdollisuuksia erityisesti kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden teemoja
hyödyntäen. Kouluttautuminen ei automaattisesti tarkoita koulunpenkillä istumista
vaan joustavia opiskelumuotoja löytyy erilaisiin elämäntilanteisiin. Marilta saa neuvoja esimerkiksi palkkatuen ja
kevyt yrittäjyyden mahdollisuuksista.
– Yhdessä voimme esimerkiksi päivittää työnhakuasiakirjoja ajan tasalle. Urasuunnittelun lähtökohtana olet sinä ja tulevaisuudentoiveesi.

Miten edistetään psykiatrisesta hoidosta kotiutuneen nuoren ja hänen
perheensä hyvinvointia hoitojakson
jälkeen? Miten nuoren elämänhallintaa ja hänen osallisuuttaan yhteisössä
lisätään?

Iin terveyskeskus osallistuu OYS:n sisätautiklinikan resepti-onnikka-tutkimukseen, jossa edistetään painonhallintaa ohjaamalla osallistujia elämäntapamuutoksiin. Samalla ehkäistään sydän- ja verisuonisairauksien
riskiä. Mukaan etsitään asiakkaita, joilla on kohonnut valtimotautien vaara. Tutkimukseen voivat osallistua seuraavat henkilöt: 30 - 65-vuotiaat,
BMI-painoindeksi 30-40kg/m3, lisäksi vähintään 2 sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijää: kohonnut verenpaine tai verenpainetauti, korkea
LDL-kolesterolipitoisuus tai kolesterolilääke, matala HDL-kolesterolipitoi-

suus tai kolesterolilääke, korkea triglyseridiarvo tai kolesterolilääke, korkea glukoosiarvo tai lääkitys, tupakointi.
Tutkimukseen ei voi osallistua, mikäli henkilöllä on hoitamaton kilpirauhasen vajaatoiminta, tablettikortisonihoito, rintakipuja tai sydämen
vajaatoimintaa, sepelvaltimotauti tai henkilö on raskaana tai imettää.
Osallistujat saavat moniammatillista tukea muutoksiin, ja ohjauksessa
mukana ovat Iin terveysaseman diabeteshoitaja Jutta Arolaakso, OYS:n
sisätautiklinikan tutkimushenkilökunta sekä ravitsemusterapeutti. Jos
haluat mukaan tutkimukseen, ota yhteyttä terveysasemalle Omahoidon
kautta tai soittamalla ajanvaraukseen. Voit ottaa asian puheeksi myös
vastaanottokäynnillä.
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tenut tänään?
et tun
l
o
tä
Mi

US
RAKKA
us
Luottam

He
lly
ys

O
K
L
PE

ys
Kiintym

Voima

Lähde! Gaalan aamupäivässä keskitytään taiteen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen monialaiseen yhteistyöhön eri näkökulmista luotaavien
puheenvuorojen ja käytännön esimerkkien avittamina. Lähde! Gaalan
iltapäivä pitää sisällään kaikille yhteisen juhlaosuuden, jossa vuorottelevat hankkeen työpaketteja esittelevät videokoosteet, eri tehtävissä
hankevuosina mukana toimineiden haastattelut ja yleisöä osallistavat
pienimuotoiset osuudet. Tilaisuudessa palkitaan myös Lähde! hankkeen
onnistumisia. Sitovat ilmoittautumiset 29.2.2020 mennessä: kulttuurikauppila.fi/ajankohtaista
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Lähde! Taiteesta voimaa arkeen kutsuu gaalan

Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan ESR-rahoitteinen yhteishanke Lähde! (2017–2020) on edennyt juhlinta- ja juurruttamisvaiheeseensa. Nyt on aika juhlistaa hankkeessa tehtyä hienoa
työtä yhdessä viiden jäsenkunnan asiakkaiden, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa. Olet lämpimästi tervetullut Lähde! Gaalaan Ouluun elokuvateatteri Starin tiloihin
(Kalliotie 6) torstaina 19.3.2020 klo 9–15.Tilaisuudessa on gaalatarjoilua
ja pukukoodina juhlava pukeutuminen.
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Tiedon jäljillä – Jenni Räinä
kouluvierailulla
Teksti ja kuva: Marita Turtinen

Ympäristö- ja yhteisötaidetapahtumaan toteutetaan maaaiheisia teoksia ja paikallista ohjelmaa.

Art Ii Biennaalin
teema on
”maan tieto”

Helmikuisena aamupäivänä Jakun
ja Ojakylän kouluilla on odottava
tunnelma. Tietokirjailija ja toimittaja
Jenni Räinä saapuu vierailulle 4.
luokkiin. Vierailut järjestetään Iin kirjaston ja alakoulujen yhteistyöhankkeessa Minna Canthin jalanjäljillä.
Kuivaniemeltä kotoisin oleva Jenni Räinä on palkittu tietokirjailija. Metsä meidän jälkeemme -kirja voitti arvostetun Tieto-Finlandia 2019 -palkinnon. Ajankohtaiseen metsäkeskusteluun osallistuvan teoksen ovat tehneet toimittajat Jenni Räinä,
Pekka Juntti ja Anna Ruohonen sekä valokuvaaja Anssi Jokiranta. Myös Räinän ja valokuvaaja
Vesa Rannan kirja Reunalla on ollut ehdolla Tieto-Finlandia-palkinnon saajaksi. Suomen tyhjenevien sivukylien tarinoita kokoava teos palkittiin

Botnia-kirjallisuuspalkinnolla vuonna 2018.
Vierailulla koululaiset pääsevät kurkistamaan
kirjoittamisen ammattilaisen arkeen. Aihe on
kuulijoille ajankohtainen. He ovat harjoitelleet
tiedonhankintaa ja tietolähteiden arviointia luokan ilmiöprojektia tehdessään.
Iin kirjaston Minna Canthin jalanjäljillä - tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja taiteen
keinoin -hankkeessa on monta osa-aluetta. Niistä yksi keskittyy kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on kehittää kirjaston,
kirjastoauton ja koulun yhteistyötä sekä edistää lasten kriittistä lukutaitoa ja lukuharrastusta. Hankkeen aikana kaikissa Iin alakoulujen
4. luokissa toteutetaan ilmiöoppimiseen liittyvä projekti. Hanketyöntekijänä toimiva kirjastonhoitaja Marita Turtinen on mukana luokkien projekteissa. Lisäksi hankkeessa on järjestetty
monilukutaitoon liittyvä koulutus kirjaston ja
opetuspalveluiden henkilökunnalle.

Teksti ja kuvat: Jetta Huttunen

Biennaali järjestetään Iissä 10.–14.kesäkuuta
2020. Art Ii Biennaali on kahden vuoden välein
toteutettava kansainvälinen taidetapahtuma,
jota on järjestetty vuodesta 2008 alkaen. Tapahtuman tuottaa Taidekeskus KulttuuriKauppila, joka on osa Iin kunnan kulttuuripalveluja.
Seitsemänteen Art Ii Biennaaliin kootaan ohjelma, joka käsittelee maata tai liittyy teemaan ’maan tieto’. Kokonaisuus sisältää kansainvälisten taitelijoiden tuottamia ympäristö- ja yhteisötaideteoksia, sekä iiläisten yhteisöjen ja asukkaiden toteuttamaa ohjelmaa, jonka painopisteenä on paikallinen ympäristö.
Art Ii Biennaalin teema "maa" kiinnittää erityisesti huomiota ‘maan tietoon’ eli siihen hiljaiseen viisauteen, jota luonnossa on. Maan tiedolla tarkoitetaan luonnosta löytyviä toimintatapoja, kuten energian ja materian kierrättämistä, joista ihminen voi ottaa oppia.
Art Ii Biennaalin teoksia nousee mm. Keskuspuistoon
Wanhaan Haminaan, Kirkkopuistoon sekä Suvantolan uuteen Lähde! -puistoon. Biennaalin avajaiset järjestetään torstaina 11.6. klo 18. Lähde! -puistossa. Avajaisten yhteydessä
julkistetaan Iin kunnan uusin julkisen taiteen hankinta, posiolaisen keramiikkataiteilija Paula Suomisen teos Kummalliset Kukat, joka on yksi Biennaalin pääteoksista.

IlmastoAreena järjestetään jälleen Huilingin
maisemissa 21.–22.8.
Haluaisiko sinun yhdistyksesi, järjestösi tai
yrityksesi tulla mukaan
rakentamaan historian
toista IlmastoAreena
-tapahtumaa? Teettekö
ilmastotyötä, jota haluatte esitellä koko kansalle? Haluaisitteko majoittaa, kestitä ja viihdyttää IlmastoAreenan
vieraita? Vai haluaisitteko tulla nostattamaan
festarihenkeä – ilmastohengessä tietenkin.

T

ule mukaan – ideoidaan yhdessä, mitä IlmastoAreena 2020
voisi olla. Kokoonnumme tiistaina 17.3.2020 klo
18–19.30 Huilingin museokahvilalla. Halutessaan voit ilmoittaa tulemisestasi etukäteen sähköpostilla: hanna.lahti@micropolis.fi, jotta osataan varata iltaan
sopiva määrä pikkupurtavaa.

Jo lapsena kirjoittamisharrastuksen aloittanut Jenni Räinä saa innoitusta työhönsä lähiympäristöstä.
Miten tietokirja syntyy? Millaista taustatyötä tehdään ennen kirjoittamista?

Kirjaston leikkimielisessä Lukukisassa on
vastakkain kaksi joukkuetta, lasten ja aikuisten. Kisaan voi osallistua Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa sekä kirjastoauto
Akselissa. Osallistuminen on hauskaa ja
helppoa:
1) Lue kirja/kirjoja.
2) Mene kirjastoon/kirjastoautoon ja pudota helmi/helmiä joko lasten tai aikuisten purkkiin. Saat pudottaa purkkiin
yhtä monta helmeä kuin luit kirjoja.
3) Toista niin monta kertaa kuin ehdit
määräaikaan mennessä.
4) Se joukkue, jonka purkeissa on enemmän helmiä 31.3.2020 mennessä, voittaa kisan ja lunastaa itselleen huikean
hienon palkinnon kesän kynnyksellä.

Elokuun IlmastoAreena keräsi Iihin 6 500 kävijää sekä huimasti kiitosta ja kiinnostusta. Lavoille nousi yli sata esiintyjää,
IlmastoTorilla toimintaansa ja tuotteita esitteli yli 50 toimijaa ja oheistapahtumia oli niin Huilingin ympäristössä kuin
muuallakin Iissä.

Uusia kansalaisopiston kursseja Mikä näistä olisi sinulle sopiva?
Kansalaisopisto tarjoaa monipuolista ja laadukasta opetusta
kaikenikäisille kuntalaisille iästä ja koulutuksesta riippumatta.

Kirjasto haastaa
kuntalaiset
lukemaan

Taideteokset valitsee kuraattorikaksikko Maria Huhmarniemi
ja Ekaterina Sharova yhteistyössä Taidekeskus KulttuuriKauppilan kanssa.
- Olemme innoissamme, koska Ii on tällä hetkellä ainutlaatuinen paikka ilmastotekojensa ja tavoitteidensa takia. Uudenlainen sosiaalisesti ja ympäristöpoliittisesti sitoutunut taide ja
paikkakunnan rooli ilmastotyön edelläkävijänä tukevat toisiaan, Sharova ja Huhmarniemi toteavat.

Tule mukaan kehittämään
IlmastoAreenaa 2020

Kirjaksi lasketaan kaunokirjat eli romaanit, tietokirjat, sarjakuvat ja myös
äänikirjat. Helmiä ei tarvitse hankkia itse, vaan niitä löytyy kirjastojen ja kirjastoauton tiskiltä.
Yhtä luettua kirjaa kohden voi pudottaa vain yhden helmen toiseen purkkiin - lukija saa itse päättää, kuuluuko aikuisten vai lasten joukkueeseen. Jos aikuinen lukee kirjan lapselle, saa siitäkin
vain yhden helmen jommallekummalle
joukkueelle.
Lukukisan suojelijana ja lukijoiden
kannustajana toimii Kuivaniemeltä lähtöisin oleva toimittaja ja tietokirjailija
Jenni Räinä. Kisan etenemistä voi seurata kirjastoissa, Facebookissa ja Instagramissa. Lukuintoa ja -iloa!

Improvisaatiosta sävellykseen –työpaja.....................................21.2.
Pop/jazz-laulajien konserttikurssi.................................. 15.3.–10.5.
Sanoista tekoihin................................................................ 25.3.–29.4.
Koneneulonnan kurssi.........................................................3.4.–25.4.
Espanjaa matkailijoille.........................................................15.4.–6.5.
Keväinen risukurssi.........................................................................18.4.
Lavatanssikurssit; perusteet, alkeisjatko ja jatko......... 21.4.–26.5.
Maastopyöräilyn alkeet..................................................... 22.4.–20.5.
Ommellen kesään............................................................... 28.4.–14.5.
Betonikurssi......................................................................................25.4.
Kevättä rinnassa –kukkasidontakurssi............................... 6.5.–7.5.
Valokuvausretki Iin Hiastinhaaraan.............................. 16.5.–17.5.
Keppihevosen valmistus................................................................16.5.
Villiyrtit 1: maitohorsma, nokkonen, voikukka,
siankärsämö ja kuusi.......................................................................23.5.
Villiyrtit 2: käenkaali, puna-apila, mesiangervo, koivu ja
piharatamo........................................................................................24.5.
Iin lauluviikko; Laulukurssit, Mestarikurssi,
Lied-duokurssi.......................................................................8.6.–13.6.
Lasten teatterileiri.................................................................8.6.–12.6.
Värjäys luonnonväreillä.................................................... 15.6.–28.6.
Harmonikkaviikko............................................................ 22.6.–26.6.
Ilmoittautuminen kursseille verkossa: opistopalvelut.fi/ii
Kansalaisopiston toimisto (Puistotie 1, Nätteporin alakerta)
on avoinna ma–to klo 9–15 ja pe 9–13, p. 050 3950 387,
kansalaisopisto@ii.fi
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To 27.2. Kirjailijavieras Monika Luukkonen

Klo 18–19, Iin kirjasto (Puistotie 1). Tietokirjailija Monika Luukkonen kertoo, mistä sai inspiraation Buddhan hipaisu -kirjansa kirjoittamiseen ja neuvoo, miten voi helposti aloittaa meditaation harjoittamisen. Hän opastaa myös, miten buddhalaiset opit ja
harjoitteet sopivat hyvin myös suomalaiseen arkipäiväiseen elämään. Kirjailijahaastattelun lopuksi teemme yhdessä meditaatioharjoituksen.

Kevään satutuokiot kirjastoilla

Satutuokio vie pienet ja isot kuulijat hetkeksi matkalle satujen ja tarinoiden maailmaan. Tuokio on
maksuton, eikä sinne tarvitse etukäteen ilmoittautua. Satutuokiot Iissä klo 9.30 torstaisin: 12.3., 26.3.,
23.4., 7.5. ja Kuivaniemellä maanantaisin klo 9:30:
9.3., 6.4., 4.5. Tukiviitotut satutuokiot Iissä torstaina klo 18: 19.3., 16.4. Tuokiossa satujen ydinkohdat
viitotaan, toistetaan ja puhutaan hitaammin, jolloin
lasten on helpompi seurata satua. Tukiviitotut satutuokiot sopivat kaikille lapsille, mutta erityisesti puhumaan opetteleville ja puheen kehityksessä tukea
tarvitseville. Lisätiedot: ii.fi/kirjasto

La 14.3. Laskettelureissu Rukalle

Ennakkoilmoittautuminen päättyy 11.3.2020, varaa paikkasi kunnan asiointipisteeltä p. 050 310 3458
(palveluaika arkisin klo 8–11 ja 11.30–15.30) tai asiointipiste@ii.fi Kerro ilmoittautumisen yhteydessä
puhelinnumerosi, huoltajan yhteystiedot (alle 12-vuotiaalla oltava huoltaja mukana) sekä miltä pysäkiltä nouset kyytiin. Hinta 45€ sisältää matkan ja hissilipun tai pelkkä matka 20€. Matka pitää maksaa ennen
lähtöä asiointipisteeseen tai Kuivaniemen kirjastoon
ja maksukuitti otettava mukaan reissuun. Pysäkkiaikataulu julkaistu verkossa: ii.fi/kalenteri sekä lisätiedot reissusta nuorisotyöntekijä Marjo Ohenoja p. 050
3950 393, Ii-instituutti.

IiKALENTERI
La 21.3. Liikkuen! Uuden IisiAreenan
avajaiset

Julkinen tiedote
Kansalaisopiston kevään konsertit

Lisätiedot: Kansalaisopiston toimisto p. 050 3950
387 ja musiikin vastaava opettaja Johanna Niskanen, p. 040 676 5400, johanna.niskanen@ii.fi

Klo 11–15, osoite Kisatie 2B. Kaikille avoin ja maksuton, ohjelmassa ohjattuja lajikokeiluja, kisailua ja visailua. Ota mukaan tai pue päälle sisäliikuntavaatteet.
Katso lisätiedot: iihappens.fi/liikunta

Ti 14.4. Opisto Pop klo 18, Iin työväentalo.

Miehen tie, Iin lausuntaryhmä

vaniemen koulu, to 16.4. Nättepori klo 18, ti 21.4.
Nättepori klo 18. Konsertteihin on vapaa pääsy.

Esitysajat: Su 22.3. klo 15, Kuivaniemen kirjasto. Su
5.4. klo 18 ja la 18.4. klo 17 Nätteporin audiotorio.
Suomalaisten miesrunoilijoiden tekstejä. Vapaa pääsy,
Ohjelma 5€, vapaaehtoinen maksu.
Suomalaisten miesrunoilijoiden tekstejä Iin lausuntaryhmän esittämänä. Vapaa pääsy, (vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5€)

La 4.4. Yleiset pilkkikilpailut Särkijärvellä

Klo 11. Sarjat: M, MV60, N, NV60, NU16, NU12.
Osallistumismaksu aikuisten ja nuoret 16 v sarjassa
10€, nuoret 12 v 2€. Buffetista kahvia, pullaa ja makkaraa. Lisätietoja: Pirjo Särkiaho p. 040 729 5479,
järjestäjä Särkijärven osakaskunta.

Ma 6.4. Hiljaisen viikon konsertti

klo 19, Iin kirkko. Juhani Alakärpän yksinlauluoppilaiden konsertti, mukana kamariorkesteri Amici della musica di Ii johtajanaan Romuald Gwardak. Vapaa
pääsy.

La 11.4. Pääsiäistanssit Sampolassa

Klo 20, Oijärven Sampolassa Ojalantie 12. Esiintymässä Ässät. Lisätiedot Kalervo Södö, p. 040 555
8773, sodo.kalervo@gmail.com, järjestäjä Oijärven
Nuorisoseura.

Pop & jazz soiton- ja laulunopiskelijoiden konsertti,
vapaa pääsy.

Oppilaskonsertit. Esitysajat: ke 15.4. klo 18 KuiSu 26.4. Valoa ja iloa! Klo 18, Museokahvila

Huilinki. Tunnelmallisessa konsertissa kuullaan ilon ja
valon lauluja akustisen bändin säestyksellä, vapaa pääsy.

Ti 28.4. Sellaista elämä on klo 19, Iin työväentalo. Kansalaisopiston laulajien ja kirjoittajien
lämminhenkisellä huumorilla höystetty esitys
elämän eri vaiheista ja rakkaudesta. Vapaa pääsy,
käsiohjelma 5€.
La 2.5. ja su 3.5. Kanakeittoa Aunen kanssa
klo x, Iin työväentalo. Lasten teatteriryhmän esitys,
vapaa pääsy.

La 9.5. ja Su 10.5. Back To 80’s klo 19, Iin
työväentalo. Säihkyvän energisessä konsertissa kuullaan
80-luvun rakastetuimpia pop- ja rockmusiikin hittejä,
sävelmiä jotka eivät jätä ketään kylmäksi. Upean tunnelman takaavat kansalaisopiston pop & jazz-laulajat
sekä bändi. Liput 10 €. Lippuvaraukset Iin kansalaisopisto.

ii.fi/kalenteri

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.

Palvelulinja IIKKA:n AIKATAULU 1.1.2020 - 31.12.2020
Maanantai
Klo
7.00

10.00
10.05

10.15
10.25
11.00

12.00

13.00

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA
REITTI
Ii Hamina,
Räinänperä th E
Räinänperä th P
Praavantie
Ojakylä
Pihlajakarin th
Ii Hamina,
KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA
REITTI paluu
Ii Hamina,
Ojakylä *T4
Räinänperä
KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

Tiistai
Klo
7.00
7.15
7.45
8.00

8.15
8.30
8.45
9.00
9.30
9.45
10.10
11.30

16.30
KERTAMAKSU
20 km 5,50 €
6 km
3,30 €
25 km 6,10 €
9 km
3,60 €
30 km 6,80 €
12 km 3,90 €
35 km 7,40 €
16 km 4,70 €
Lapset alle 12 v puoleen hintaan.

Tiedustelut ja tilaukset:
Palvelulinja IIKKA
puh. 050 366 0111
Muut tiedustelut:
Jukka Rajala
puh. 050 531 2121
iikka.ii@luukku.com

12.00
14.00
14.15
14.30
15.15

18.30

REITTI
Ii Hamina
Olhava
Oijärvi
Pentinniemi *T1
Oijärvi *S1
Matilantie *T1
Yli-Iintie
Lamminperäntie
Ruohola
Närränharjuntie
Harjula
Hyry
Kuivaniemi
REITTI
Kuivaniemi
Olhava
Vuosiojan th *T1
Ii Hamina
REITTI paluu
Ii Hamina *T4
Olhava
KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA
Ii Hamina
Olhava
Kuivaniemi
Kuivaniemi *S2
Hyry
Oijärvi
Olhava
Ii Hamina

Torstai

Keskiviikko
Klo
7.00
9.50
10.00

10.30
10.40
10.50
12.15

13.30

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA
Ii Hamina
Paasonperä
Jakkuranta
Lallinkuja *T1
Jakkuranta
Rajala
Paasonperä
Asemakylä
Ii Hamina
REITTI paluu
Ii Hamina *T4
Paasonperä
Jakkuranta
KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

17.00
KUTSUOHJATTU KULJETUS
- Kutsuohjatussa kuljetuksessa
Palvelulinja IIKAN voi tilata ennakkoon
puhelimitse lyhyisiin siirtokuljetuksiin.
Esim. kotoa terveyskeskukseen,
kaupasta apteekkiin ym.
- Kuljetukset suoritetaan tilauksista ja
niistä muodostuvien reittien mukaan.
- Kutsuohjattu kuljetus rajoittuu
lyhyen ajan vuoksi pääsääntöisesti
Haminan ja lähikylien ympäristöön.
- Kutsuohjatusta kuljetuksesta
peritään asiakkaalta linja-autoliikenteen kertamaksu.

Klo
7.00
10.00
10.00

10.30
10.40
10.45
10.55
11.00

12.15

13.30
16.30

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA
Ii Hamina
Asemakylä
Yliranta
Jakkukylä
Niskalantie *T1
Jakkukylä
Yliranta
Virkkulantie
Voimalaitos
Nelostie
Ii Hamina
KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA
REITTI paluu
Ii Hamina *T4
Yliranta
Jakkukylä
KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

Perjantai
Klo
7.00

10.00
10.10
10.20
10.25
10.30
11.00

12.00

13.00

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA
REITTI
Ii Hamina
Kantolan th P
Laitakarin th
Päkkikangas
Ii Hamina
KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA
REITTI paluu
Ii Hamina
Päkkikangas
Kantola
KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

17.00
MERKKIEN SELITYKSET
*T1=ajetaan aikataulukohteen
kautta vain tilauksesta
*T4=reitti ajetaan niiltä osin, mihin
on matkustajia
*S1=kerätään Seniorituvan asiakkaita, klo 8.00 kaupalta
*S2=Seniorituvalta n. klo 15.00,
auto käy Sale -kaupalla ennen
Oijärvelle lähtöä.

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

