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Käytä äänesi kuntavaaleissa –
turvallisuutesi on huomioitu

K untavaaleilla va-
litaan päättäjät, 
jotka ovat lähim-
pänä jokapäiväis-
tä arkeamme. En-

nakkoäänestyksessä ja vaalipäi-
vänä noudatetaan tarkasti ter-
veysviranomaisten ohjeita. Jos si-
nulla on hengitystieoireita, käy 
koronatestissä ja odota testitu-
losta ennen kuin lähdet äänestä-
mään.

Jokaiselle äänestäjälle on 
varattu oma lyijykynä
Myös omaa kuivamustekynää voi 
käyttää äänestysmerkinnän teke-
miseen. Äänestyspaikalla on tarjol-
la käsihuuhdetta ja kasvomaskeja. 
Käytä kasvomaskia tai -visiiriä, jos 
siihen ei ole terveydellistä estettä. 
Pidä vähintään kahden metrin etäi-
syys muihin. Jonotusta ohjataan ra-
jausnauhoilla ja lattiaan merkityillä 
turvaväleillä. Kaikkia pintoja desin-
fioidaan säännöllisesti ja tilan ilmas-
tointi säädetään normaalia tehok-
kaammaksi.

Vältä mahdollisuuksien mukaan 
ruuhkaisempia äänestysaikoja, jot-
ka ovat 1. ennakkoäänestyspäivä se-
kä arkisin klo 16–17 ja juuri en-
nen päivittäisen äänestysajan lop-
pumista. 

Vaalien erityisjärjestelyt
Kotiäänestys: Mikäli äänestäjäl-
lä on liikuntakykyyn tai toimiin liit-
tyviä merkittäviä rajoituksia, joiden 
vuoksi äänestyspaikkaan ei pääse il-
man kohtuuttomia vaikeuksia, on 
mahdollista ilmoittautua kotiäänes-
täjäksi. Kotiäänestysilmoittautu-
misia otetaan vastaan arkisin klo 
9–16, 1.6.2021 klo 16 saakka, nu-
merossa 040 1847 787. Kotiäänes-
tys on mahdollista ennakkoäänes-
tyksen aikana. 

Karanteeni, omaehtoinen ka-
ranteeni ja lääkärin määräämä 
eristys: Tartuntatautilääkärin mää-
räämässä karanteenissa tai eristyk-
sessä oleva voi äänestää kotiäänes-
tyksessä, jos se voidaan toteuttaa 

terveysturvallisesti esimerkiksi ää-
nestäjän kodin pihassa. Pihalla ää-
nestäminen on mahdollista, jos ää-
nestäjän siirtyminen pihalle ja ta-
kaisin voi tapahtua ilman kontak-
teja muihin ihmisiin (yli 2 met-
rin etäisyys ulkotilassa, ei sisätilas-
sa samaan aikaan muiden henkilöi-
den kanssa), hän ei oireile näkyväs-
ti ja suojautuu asianmukaisesti kas-
vomaskilla sekä kontakti vaalivirkai-
lijaan tapahtuu hallitusti ja turval-
lisesti. Jos kotiäänestykseen ilmoit-
tautuminen on päättynyt, ilmoit-
taudu vaalipäivän ulkoäänestyk-
seen soittamalla oman äänestysalu-
eesi vaalilautakunnan puhelinnume-
roon. Numerot julkaistaan verkos-
sa: ii.fi/kuntavaalit 

Lisätietoa verkossa:
ii.fi/kuntavaalit 

Ota äänestämiseen mukaan henkilötodistus.
Et tarvitse äänioikeusilmoitusta.

Ennakkoäänestyspaikat Iissä 26.5. - 8.6.2021 
Nättepori (auditorio ja aula, Puistotie 1) arkisin klo 12.00–19.00, lauan-
taina ja sunnuntaina klo 10.00–14.00. Kuivaniemen liikuntahalli (Matti-
lantie 1) arkisin klo 11.00–17.00, lauantaina klo 12.00–14.00. 

Vaalisunnuntain 13.6.2021 äänestysalueet ovat avoinna klo 9–20. Vaali-
päivänä voit äänestää vain siinä paikassa, joka on merkitty äänioikeus-
ilmoitukseesi. Alueet Hamina, Alaranta, Ojakylä, Yliranta ja Pohjois-Ii on 
jaettu uudella tavalla kolmeen alueeseen (Läntinen Ii, Itäinen Ii ja Pohjoi-
nen Iijokivarsi).

1. Läntinen Ii: Nätteporin aula ja auditorio (Puistotie 1)
2. Itäinen Ii: Nikkarin päiväkodin liikuntasali (Timpurintie 7) 
3. Pohjoinen Iijokivarsi: Pohjois-Iin koulun liikuntasali
 (Virkkulantie 27)
4. Olhava: Olhavan koulun liikuntasali (Hietaniementie 2)
5. Kuivaniemi: Kuivaniemen liikuntahalli (Mattilantie 1) 
6. Jokikylä: Jokikylän liikuntasali (Ylihyryntie 2)
7. Oijärvi: Oijärven vanhustenkoti (Lallintie 9)
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”Nykyistä palveluverkkoa ei ole varaa ylläpitää.
Saman aikaisesti meidän pitäisi olla houkutteleva ja 
haluttu asuinpaikka” 

Iin talouden tasapainottamiseksi on tehty toimenpiteitä vuodes-
ta 2019 alkaen. Taloudellisen tilan arvioimiseksi käytetään viit-
tä kriisikuntakriteeriä. Iillä täyttyi vuonna 2019 kriteereistä kak-
si, ja kolmas on täyttymässä, mikäli vuosi 2021 toteutuu talous-
arvion mukaisesti. 

Kunnanhallitus nimesi keväällä taloustyöryhmän, jonka tehtävänä on 
löytää uusia tuloja, säästöjä ja palvelumalleja. Selvityksen tukena on ul-
kopuolinen talousasiantuntija FCG. 

Kunnanjohtajan Ari Alatossavan mukaan viime vuosi tasapainottui 
koronaepidemiasta selviämiseen myönnettyjen tukien (noin 2,5 miljoo-
naa euroa) sekä saadun harkinnanvaraisen valtionosuuden (700 000 eu-
roa) avulla. 

- Tukitoimenpiteet ovat vain kertaluontoisia. Meidän saamat vero-
tulot ja valtionosuudet eivät riitä kattamaan nykyisen palveluverkon ai-
heuttamia kuluja. Lähitulevaisuudessa menomme kasvavat esimerkik-
si työllisyyden hoitamisesta sekä oppivelvollisuuden iän ja hoitajamitoi-

tuksen noston myötä. Iin väestö ikääntyy ja palvelutarpeet kasvavat eri-
tyisesti vanhuspuolella.

Kunnanjohtajan mukaan Iissä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet ta-
sapainottaa taloutta mutta se vaatii rohkeita päätöksiä. Esimerkiksi hän 
nostaa Pudasjärven, joka onnistui muutama vuosi sitten kääntämään ta-
louskurimuksen omin keinoin ilman valtiota.

3 miljoonaa euroa seuraavien 3 vuoden aikana
Taloustyöryhmä on asettanut sopeuttamistavoitteeksi 3 miljoonaa 2024 
vuoden loppuun mennessä. Taloustyöryhmän raportti sekä konkreetti-
set toimenpide-ehdotukset esitellään valtuustolle juhannusviikon koko-
uksessa. Syksyllä uusi valtuusto tekee päätöksiä ensi vuoden talousarvio-
käsittelyn yhteydessä.  

Seuraavan valtuustokauden iso kysymys onkin, miten kunta pystyy 
säilymään houkuttelevana ja haluttuna asuinpaikkana samalla kun kun-
tatalouden haasteet ovat merkittävät. Kunnanjohtaja vinkkaa keskuste-
lemaan virtuaalisilla vaaliteltoilla siitä, mitä ovat tulevaisuuden kunta-
palvelut ja miten ne jatkossa rahoitetaan. Tässä on pohdittavaa kaikille 
valtuustoon pyrkiville. 
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Ehdottaa voi paperilomakkeella kir-
jastoilla tai verkkolomakkeella osoit-
teessa: ii.fi/iilainen

Vuoden iiläisen sekä ympäristöpalkinnon va-
litsee kunnanhallitus. Vuoden iiläinen julkiste-
taan heinäkuussa kotiseutupäivien pääjuhlassa ja 
ympäristöpalkinnon saaja IlmastoAreenan 20.-
21.8.2021 yhteydessä.

Vuoden iiläinen nimitys on myönnetty vuo-
desta 2002 lähtien henkilölle, joka on syntynyt, 
asuu tai toimii Iissä, ja joka on työllään, toimin-
nallaan tai saavutuksillaan tehnyt Iitä tunnetuk-
si, edistänyt kuntakuvaa tai vaikuttanut merkit-
tävästi kunnan kehittämiseen. Aiemmin palkit-

tuja: 2020 Jenni Räinä, 2019 Riitta Räinä, 2018 
Katja Körkkö, 2017 Risto Tolonen, 2016 Johan-
na Niskanen, 2015 Esa Hiivala, 2014 Oili Ka-
leva, 2013 Petri Yrjölä, 2012 Matti Haatainen, 
2011 Antti Hyry, 2010 Erkki Paaso.

Ympäristöpalkinnon saaja on teoillaan edistä-
nyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyt-
tä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- 
ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää 
käyttöä, energian säästämistä, luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämistä tai muuta kestävän 
kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta. Aiemmin 
palkittuja: 2020 Anita Sievänen, 2019 Antti J. 
Leinonen, 2018 Paula Suutari, 2017 Sanna Koi-
visto, 2016 Juho Tauriainen.

Ehdota vuoden iiläistä sekä ympäristö- 
palkinnon saajaa 2.6. mennessä

Iin kunta on toteuttanut joka toinen 
vuosi kuntalaisbarometrin, jonka 
avulla on kartoitettu asukkaiden tyy-
tyväisyyttä kunnan nykyisiin palvelui-
hin sekä selvitetty kehittämistoiveita. 
Tavoitteena on ollut lisätä kuntalais-
ten osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksia sekä säännöllistää kunta-
laiskyselyjä. Vuoden 2019 kuntalais-
barometriin vastasi 415 kotitaloutta.
 
Ymmärrystä paikallisesta arjesta
Kuntalaisbarometrin toteutustapaa kehitetään 
parhaillaan, jotta osallistuminen olisi kuntalai-
sille houkuttelevampaa. Kehittämistä vie eteen-
päin kunnan Open Agenda -hankkeen projek-
tipäällikkö Johannes Helama, jonka mukaan 
suoran palvelupalautteen sekä kehittämistoi-
veiden sijasta uudistetulla kuntalaisbarometril-
la tavoitellaan tietämystä kuntalaisten kokemas-
ta omasta arjesta.

- Jos emme tiedä miten arkesi sujuu, miten 
voisimme tietää miten sitä voi sujuvoittaa? Vas-
tausten perusteella saamme selville, miten iiläis-
tä arkea voitaisiin parantaa eri ihmisten näkö-
kulmista, miten omaan ja kunnan tulevaisuu-
teen suhtaudutaan ja minkälaisia ovat iiläisille 
tärkeät elämäntavat. Barometri kartoittaa myös 
annettujen vastausten tärkeyttä ja merkitystä 
kuntalaisille. 

Helaman mukaan, kuntalaiskyselyiden pul-
lonkauloina ovat yleensä se, että vastaamme 
helposti kuten meidän halutaan vastata, tai vä-
hän sinne päin, koska emme kehtaa tunnustaa 
itselle tai muille todellista mielipidettä. Vas-
taamme joskus myös läheisen puolesta yrittä-
en päätellä mitä he ehkä haluaisivat vastatta-
van.

- Uudistettu kuntalaisbarometri ei sisäl-
lä kysymyksiä, jotka pyytävät vastaajaa enna-
koimaan tulevaa, sillä niiden avulla emme 
saisi totuudenmukaisia vastauksia. Kyselyn 
lopussa on mahdollisuus myös jakaa oma 
tulos sosiaalisessa mediassa, Helama kertoo.

100 000 euroa kuntalaisten
kokeiluihin
Valtiovarainministeriö on 
myöntänyt Iin kunnalle 
100 000 euroa rahoi-
tusta kuntalaisbaro-
metrin tulosten poh-
jalta tehtäviin kun-
talaisia osallistaviin 
kokeiluihin. Ensim-
mäinen kokeilu va-
litaan kesän aikana 
kuntalaisbarometrista 
nousseiden vastausten pe-
rusteella. Kaksi seuraavaa kokei- lua 
valitaan syksyllä ja toteutetaan viimeistään tal-
ven 2021–22 aikana. Alkavasta kokeiluista tie-
dotetaan kunnan seuraavassa syyskuun lehdessä 
ja verkkokanavilla. 

Kuntalaisbarometri uudistuu –
vastauksista toteutetaan
kuntalaisille kolme kokeilua

”Lämmittelytehtävä” kuntalaisbarometriinOta kynä esille, ja vastaa alla oleviin väittämiin. Kuntalaisbarometri on rakennettu neljän testin 
muotoon, ja alla oleva tehtävä kertoo millä testillä sinun kannattaa aloittaa barometrin tekemi-
nen. 

Mitä mieltä olet muutoksista? Valitse itsellesi jokaista väitettä kuvaavin numero.(Asteikko Täysin eri mieltä 1.......2.......3.......4.......Täysin samaa mieltä)
• Parannukset arkeen ovat aina paikallaan eli toivotan muutoksen tervetulleeksi.  • Olen jo jonkin aikaa sitten huomannut tarpeen muutokselle.   • Kun pohdin muutoksen mahdollisuutta, motivoi se minua tavoittelemaan sitä.  • Ei isojakaan käännöksiä elämässä kannata pelätä, niiden avulla oppii aina lisää itsestä.Laske valitsemasi numerosi yhteen: _____ (1-8 matala ja 9-16 korkea)   

Oletko maailmanparantaja? Valitse itsellesi jokaista väitettä kuvaavin numero.(Asteikko Täysin eri mieltä 1.......2.......3.......4.......Täysin samaa mieltä)
• Minulle on tärkeää vaikuttaa asioihin ja jättää maailmaan oma jälkeni.  • Tulevaisuuden suunnittelu antaa minulle voimia keskellä arkea.   • Tykkään pohtia elämää ja maailman menoa erilaisista näkökulmista.• Minulle on tärkeää, että elän juuri omanlaistani elämää.   Laske valitsemasi numerot yhteen: _____ (1-8 matala ja 9-16 korkea)  

Mihin sijoitut taulukossa? Aloita kuntalaisbarometriin vastaaminen verkossa (ii.fi/barometri) kyseisestä testistä.

Kuntalaisbarometriin vastataan verkossa osoitteessa: ii.fi/barometri
Kysely on avoinna sunnuntaihin 6.6.2021 asti. Vastauksia pyydetään kaikilta iiläisiltä.
Barometriin vastataan tekemällä neljä erilaista testiä, joihin vastaamiseen menee noin
5 minuuttia per testi. Testien aiheet ovat: Unelmieni naapurusto, Parempi arki, Oma elämän-
tapa ja Tulevaisuuden odotukset. Jokainen testi antaa kyselyn lopussa välittömän vastauksen 
siihen, minkälainen sinä itse olet.
Meneillään on myös Aalto-yliopiston ja kunnan maankäytön suunnittelun yhteinen
karttapohjainen verkkokysely asukkaiden lähiympäristöstä. Kyselyyn voivat vastata myös
ulkopaikkakuntalaiset vapaa-ajan asukkaat. Kysely on avoinna 13.6.2021 asti verkossa:
mpt.link/iinkuntakysyy
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Pajatoiminta on tarkoitet-
tu kaikenikäisille iiläisille 
työttömille työnhakijoille. 
Työt pajalla perustuvat 
tekemisen kautta oppimi-
seen.  

Tieto ja taito -pa-
ja on 17–28-vuo-
tiaille, jotka ovat 
joko työttömiä, 
tai joilta puuttuu 

ammatillinen koulutus tai joi-
den koulutus uhkaa jäädä kesken. 
Toimintaa suunnitellaan yhdessä 
nuorten omien mielenkiintojen 
pohjalta. Työvalmentajien Tiina 
Lapinkankaan ja Tanja Kähkö-
sen mukaan monipuolisuudesta 
ei ole ollut puutetta. Nuoret ovat 
päässeet esimerkiksi oppimaan 
tuolinverhoilua, pelikoodausta, 
kuvankäsittelyä, ja tutustuneet 
eri taidetekniikoihin. 

Perhonsidontakurssilta
kalaonnea kesälle
IiPajan apuohjaaja Miika Niska-
nen ohjaa kurssilaisia vaihe vai-
heelta oikeiden värien, muoto-
jen sekä materiaalien valinnassa. 
Tekemisen ohella välineistö se-
kä termistö tulee tutuksi, ja mik-
sei tästä joku voisi myös löytää it-
selleen mukavan uuden harras-
tuksen. Aikaisempaa kokemusta 
ei vaadita, vaan kunhan on reipas 
mieli ja halua oppia uutta. 

IiPajan perhoja on myös tulos-
sa myyntiin mahdollisesti eri ke-
sätapahtumien yhteyteen. Seuraa 
tiedostusta ja katso IiPajan kuu-
lumisia Facebookista: facebook.
com/iipaja.ii

Tieto ja taito -paja on 
17–28-vuotiaille, jotka ovat jo-
ko työttömiä, tai joilta puuttuu 
ammatillinen koulutus tai joiden 
koulutus uhkaa jäädä kesken. Pa-
jalla toteutetaan monipuolisesti 
nuorten mielenkiinnon mukaan 
erilaisia projekteja kädentaitoi-
hin painottuen sekä tehdään vie-
railuja nuoria kiinnostaviin yri-
tyksiin ja toimijoihin.

Kööki ja kihveli -paja on kai-
kenikäisille iiläisille työttömil-
le työnhakijoille. Pajalla pääsee 

valmistamaan ruokaa ja tutustu-
maan siivous- ja vaatehuoltoon 
nykyaikaisin menetelmin. Työn 
sisältöä suunnitellaan yhdessä. 

Puutyöpaja on kaikenikäisille 
iiläisille työttömille. Puutyöosas-
to tekee tilauksesta esimerkiksi 
huonekalujen kunnostamista tai 
vanhojen ikkunoiden huoltokor-

jausta ja maalaamista. Työhön ja 
välineistöön tutustutaan erilais-
ten projektien kautta. Materiaali-
en uusiokäyttö sekä kierrätys on 
tärkeitä teemoja.  

Varastopaja on kaiken ikäisille 
iiläisille työttömille. Varastopajal-
la muun muassa kunnostetaan ka-
lusteita ja on mahdollisuus pääs-

tä osallistumaan kunnan Tava-
rat Kiertoon- järjestelmään, jolla 
edistetään kalusteiden ja materi-
aalien kiertoa ja uusiokäyttöä. 

Ympäristöpaja on suunnat-
tu kaikenikäisille iiläisille työt-
tömille työnhakijoille. Ympäris-
tötöissä perehdytään puistojen, 
metsien ja yleisten alueiden yllä-
pitoon sekä viihtyisyyden lisää-
miseen. Työtehtäviä voi olla esi-
merkiksi istutusalueiden hoito ja 
kunnostus sekä pienet nikkaroin-
nit vuoden ajasta riippuen. 

Lisätietoa pajatoiminnoista 
löytyy verkosta: ii.fi/iipaja

Uusia eväitä elämään

IiPajalta

Miikan mielestä perhojen sidonta on mukavaa näpräämistä, ja kalastus sekä vieheiden teko on aina ollut hänen kiin-
nostuksensa kohteina. Materiaaleista Miika huomauttaa, että ne pitää olla hyviä alusta asti tai mielellään ”huippu-
luokkaa”. Myös työkalut pitää olla toimivat, jotta sidonta olisi mielekästä, sujuvaa ja kestävää.

Hae pajatoimintaan mukaan ottamalla yhteyttä
työllistämispalveluiden omavalmentajaan
• Jenna Isokangas p. 040 161 3210 • Seija Kaisto p. 040 157 9889
• Satu Saarela p. 050 338 3977 • Maija Takkinen p. 040 161 3211

Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö on valinnut satun-
naisotannalla 105 kuntaa 
mukaan kokeiluun, jossa 
esiopetus aloitetaan vuotta 
nykyistä aiemmin eli viisivuo-
tiailla lapsilla. Tarkoituksena 
on kehittää esiopetuksen 
laatua ja vaikuttavuutta, sekä 
saada tietoa kaksivuotisen 
esiopetuksen vaikutuksista 
lasten kehitys- ja oppimi-
sedellytyksiin ja sosiaalisiin 
taitoihin. 

V uonna 2016 syntyneet 
iiläiset lapset (5-vuo-
tiaat) aloittavat kokei-
lun elokuussa 2021 ja 
vuonna 2017 syntyneet 

elokuussa 2022. Kokeilu kestää ko-
konaisuudessaan toukokuun 2024 
loppuun. Oulun seudulla kokeilua 
toteutetaan myös Oulussa, Muhok-
sella ja Kempeleessä. Kokeilun pii-
rissä on valtakunnallisesti yhteensä 

noin 10 000 lasta.

Enemmän aikaa
esiopetukseen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
päättänyt Iissä kaksivuotista esiope-
tuksen kokeilua järjestävät päiväko-
dit. Kokeilu toteutetaan Alarannan, 
Haminan, Lakson, Nikkarin ja Tik-
kasessa päiväkodissa, joissa osa lapsis-
ta valitaan satunnaisotannalla kokei-
luryhmään. Kokeiluun osallistuminen 
päiväkodissa on vapaaehtoista.

Iissä on vuonna 2016 syntyneitä 
lapsia 146, joista noin 100 pääsee ko-
keiluun. Iin varhaiskasvatusjohtajan 
Virpi Uutelan mukaan tutkimuksel-
liseen kokeiluun pääseminen on Iille 
loistava juttu. 

- Esiopetusta järjestetään 4 tuntia 
päivässä, ja kukin lapsi saa oppimi-
sessa edetä edelleen omaan tahtiinsa. 
Lapsi on kahden vuoden ajan tutus-
sa ryhmässä samojen aikuisten kanssa, 
joka luo oppimiselle parhaat mahdol-
liset edellytykset, Uutela kertoo.

Tekemällä oppiminen on lapsen 
tärkein oppimiskeino. Esiopetuksessa 
lapsen luontaista uteliaisuutta tuetaan 
tutkimalla asioita ja ilmiöitä, leikkien 
ja liikkuen. Tavoitteena on vahva ja 
myönteinen käsitys itsestään oppijana 
ja ryhmän jäsenenä. 

Haminan päiväkodin raken-
taminen käynnistyy syksyllä
Maaliskuussa kuntalaisilta kysyttiin 
uuden päiväkodin suunnittelun tuek-
si sisä- ja ulkotiloihin liittyviä toivei-
ta. Vastauksia annettiin 87 kpl. 

Vastaajien mielestä sisätilojen 
muunneltavuus on tärkeää, mikä 
mahdollistaa pienryhmätuokioita se-
kä yhteistyötä eri lapsiryhmien välillä. 
Myös sisätilojen valaistukseen, akus-
tiikkaan ja kalustamiseen toivottiin 
kiinnitettävän erityistä huomiota. 

Piha-alueen suunnittelussa toivot-
tiin panostettavan eri-ikäisille lap-
sille soveltuviin leikkivälineisiin se-
kä viheralueisiin ja maamuotoiluihin 
(esim. mäki), jotka tarjoavat virikkei-

tä liikkumiseen ja leikkimiseen. Sekä 
sisä-, että ulkotilojen käyttöä varhais-
kasvatuksen toiminta-ajan ulkopuo-
lella (ilta- ja viikonloppuisin) toivot-
tiin mahdollistettavan.

Haminan uusi päiväkoti sijoit-
tuu nykyisen Haminan päiväkodin ja 
koulun viereen, vuonna 2019 puretun 
vanhan Haminan päiväkodin tontil-
le. Päiväkoti valmistuu loppu syksys-
tä 2022. Päiväkotiin tulee seitsemän 
lapsiryhmää, sisältäen esiopetusta se-
kä vuorohoitoa. 

Varhaiskasvatukselle 
209 000 euroa tasa-arvon ja 
laadun kehittämiseksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt vuosille 2021–2022 eri-
tyisavustusta, joka mahdollistaa lisä-
henkilöstön saamisen lasten kasvun 
ja oppimisen tukeen. Lisäksi avustuk-
sella vahvistetaan varhaiskasvatuksen 
henkilöstön osaamista pedagogiikan 
ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen oh-
jaamisen osalta.

Ii osallistui yhdessä Porvoon ja Kauniaisen 
kanssa kestävien elämäntapojen kokeiluun. 
Joulu-maaliskuussa toteutettuun kokeiluun 
ilmoittautui Iissä 11 perhettä, joista yhdek-
sän pysyi mukana loppuun asti. Kokeilu oli 
osa kansainvälistä yhteistyöhanketta, jossa 
oli mukana kotitalouksia seitsemästä maasta: 
Suomesta, Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, 
Sveitsistä, Meksikosta ja Intiasta. 

Elämäntapamuutokset ovat myös terveydelle 
ja kukkarolle positiivisia
Kuukauden kokeilujakson aikana iiläiset perheet vähensivät 
valitsemillaan elämäntapamuutoksilla hiilijalanjälkeään kes-
kimäärin 11 prosenttia. Suosituimmat keinot vähentää hiili-
jalanjälkeä liittyivät ruokaan ja liikkumiseen. Keinoina olivat 
esimerkiksi ruokahävikin vähentäminen, kasvisruoan lisäämi-
nen punaisen lihan sijaan sekä paikallisen ja luomuruoan suo-
siminen. Liikkumisessa lyhyet matkat kuljettiin lihasvoimalla 
auton sijaan. Myös sähkönkulutukseen kiinnitettiin huomio-
ta, samoin kohtuullisuuteen uusien tavaroiden hankinnassa, 
ja tarpeetonta tavaraa laitettiin kierrätykseen.

Jos perheet jatkavat kestävien valintojen tekemistä, vähen-
tää se perheiden hiilijalanjälkeä jopa 40 prosenttia vuoteen 
2030 mennessä. Jos kaikki iiläiset vähentäisivät hiilijalanjäl-
keään saman verran, vaikutus olisi merkittävä koko kunnan 
päästövähennystavoitteeseen nähden. 

Kaksivuotisen esiopetuksen
tavoitteena on hyvinvoiva lapsi

Perheet tekivät
kuukauden ajan

arkisia valintoja –
hiilijalanjälki
pieneni 11 %

Miten Iin kunta saavutti
vuodelle 2030 asetetun
valtakunnallisen 80 %:n

päästövähennystavoitteen
jo vuonna 2020?

Keskeisimmät toimet on koottu 
yhteen.

Iin kestävän kehityksen tilinpäätös 2016–
2020 on kattava kuvaus kunnan merkittävim-
mistä resurssiviisauden toimenpiteistä. Kulu-
neen viiden vuoden aikana Iissä ilmastoasiat 
on pyritty tuomaan lähelle ihmisten arkea, ko-
ko kuntaorganisaation ja kuntalaisten yhteise-
nä asiana. 

Iin ilmastotyöstä ovat uutisoineet myös kan-
sainväliset mediayhtiöt kuten BBC, Saksan 

Das Erste, australialainen SBS-kanava sekä Ra-
dio Portugal ja Radio France. Uutisointi on ta-
voittanut yli 300 miljoonaa ihmistä ja vahvis-
tanut viestiä siitä, että ilmastonmuutoksen tor-
jumiseen on toimivia keinoja.

Iin kestävän kehityksen
tilinpäätös 2016–2020
on julkaistu verkossa:

ii.fi/kestava-arki

Ei ilmastopäästöjä
Kunta toimii hiilineutraalisti eikä tuota
ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä.

Ei jätettä
Kunta toimii kiertotaloudessa, jossa materiaalit kiertävät
eikä jätettä synny.

Ei ylikulutusta
Kunnassa kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn
rajoissa.



76 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2021 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2021 76

Oulunkaaren kuntayhtymä ja sen jä-
senkunnat Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja 
Vaala edistävät työntekijöidensä hyvin-
vointia ja itseohjautuvuutta ottamal-
la käyttöön sähköisen työhyvinvointi-
tarjottimen. Verkkokauppatyyppisesti 
toimiva työhyvinvointitarjotin koottu 
työntekijälle olemassa olevia hyvinvoin-
nin edistämisen palveluja, kuten ennal-
taehkäiseviä toimintamalleja ja työter-
veyshuollon palveluja sekä lisäksi uusia 
palveluita esimerkiksi osaamisen, yhtei-

söllisyyden tai henkisen ja fyysisen hy-
vinvoinnin kehittämiseen. Eri työnte-
kijäryhmät ovat olleet suunnittelemassa 
palveluja, ja niitä myös kehitetään ko-
ko ajan lisää. 

Tarjottimen kautta myös työnteki-
jät itse voivat jakaa erikoisosaamistaan 
muille. Oulunkaaren vs. palveluesimies 
Hillevi Turpeinen tarjoaa perehdytys-
tä autonomiseen työvuorosuunnitte-
luun.

– Yksiköt voivat tilata perehdytyksen 

minulta tarjottimen kautta. Autono-
minen lista tukee työntekijöiden työn 
ja vapaan yhteensovittamista sekä tut-
kitusti lisää työhyvinvointia. Tämä on 
merkittävä asia varsinkin nuoremmille 
työntekijöille, Turpeinen kertoo.

Iin ja Utajärven osahankkeet kehit-
tävät mentoroinnin toimintamallia eri-
tyisesti varhaiskasvatus- sekä ateria- ja 
puhtauspalveluissa. Mentoroinnilla tar-
koitetaan kokeneemman työntekijän 
tarjoamaa tukea tai perehdytystä työ-

uran eri vaiheissa esimerkiksi vastaval-
mistuneelle uudelle työntekijälle.

Työhyvinvointitarjotin otetaan as-
teittain henkilöstön käyttöön, ja ensim-
mäiset henkilöstöryhmät aloittavat tar-
jottimen käytön kesän aikana. Työhy-
vinvointitarjotinta kehitetään kuntien 
yhteisessä Vetoa ja pitoa kuntatyöhön 
-hankkeessa, joka on Euroopan Sosiaa-
lirahaston rahoittama. Hanke jatkuu 
vuoden 2022 loppuun saakka.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus päivittää tietoja Iin 
perinnemaisemien tilasta ja hoitotarpeista. Vuonna 
2019 inventoinnit keskittyivät suurimmaksi osaksi 
Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Vuonna 2020 in-
ventointeja tehtiin rannikolla ja sisämaassa. Vuonna 
2021 inventointeja tehdään pääasiassa sisämaassa.

Maastotyöt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä. Koh-
teiden maanomistajille ja hoidon toteuttajille lähe-
tetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen 
maastokäyntiä. Maastokäynnillä päivitetään tiedot 

kohteen rajauksesta, maankäytön historiasta ja nykyisestä hoidosta. 
Kohteilla kartoitetaan kasvillisuutta ja puustoa. Tiedot tallennetaan 
ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat käytettä-
vissä esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoi-
toa suunniteltaessa. 

Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jot-
ka ovat syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitä-
en, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua Suomessa. Perin-
nemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto 
on jo vanhentunut ja uusille alueille on tehty ympäristösopimuksia ja 
vanhoja alueita on kasvanut umpeen. Pitkäjänteinen hoitotyö alkaa 
näkyä esimerkiksi niittyjen uhanalaisen lintu- ja kasvilajiston ja ava-
ran maiseman palautumisena.

Lisätiedot, yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse:
marika.lax@ely-keskus.fi, p. 0295038366 ja
maarit.vainio@ely-keskus.fi, p. 0295037007

Kohteet
Inventointi 2021

Inventoitu

Inventoitavat perinnebiotoopit, 
Ii

Taustakartat, kunnat: Maanmittauslaitos
Kartta: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 11.5.2021
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- Oulunkaaren roko-
tusprosentti on valta-
kunnallisesti ja maa-
kunnallisesti vertailtuna 
erittäin hyvä, terveys-
palvelujohtaja Liisa 
Cajan-Suokas iloitsee. 
Rokotettavat ovat tul-
leet hyvin varatuille 
ajoille, ja ruuhkaa ei ole 
syntynyt.

Iissä tällä hetkellä roko-
tusvuorossa ovat kaik-
ki yli 40-vuotiaat, kuu-
luivat he riskiryhmään 
tai eivät. Riittää, että 

täyttää 40 tänä vuonna. Kunta-
laisten tarvitsee varata vain en-
simmäinen rokotus, sillä vah-
vistusrokotteen ajan saa ensim-
mäisessä rokotuksessa. 

Ainakin kesäkuun toisel-

la viikolla rokotuksia annetaan 
myös Kuivaniemessä, Kuiva-
niemi-talolla (Kuivajoentie 

12). Rokotuspaikka tulee vali-
ta jo ajanvarausvaiheessa. Ro-
kotuksia annetaan edelleen 
Iin terveysaseman neuvolassa 
(Asematie 169, sisään oikean-
puoleisesta päädystä).

Rokotteita tulee Oulunkaarel-
le nyt paljon enemmän kuin al-
kukeväästä, mutta toisaalta osa 
rokotteista menee vahvistusro-
kotuksiin. Tämän hetken arvi-
on mukaan viimeisetkin roko-
tusryhmät saisivat ensimmäisen 
rokotteensa heinäkuussa. Roko-
tukset etenevät ikäluokka ker-
rallaan vanhemmista nuorem-
piin, ja tuorein tieto löytyy Ou-
lunkaaren Facebook-tililtä ja 
verkosta: oulunkaari.com

Muista käydä
vahvistusrokotteella
Koronatyötä tekevän henkilö-
kunnan sekä ikäihmisten asu-
misyksiköiden asukkaiden ja 
henkilökunnan vahvistusroko-
tukset on jo annettu, ja tällä het-
kellä vahvistusrokotteita saa-
vat jo yli 70-vuotiaat ja heidän 
omaishoitajansa.

- Ikäihmisten tulee nyt katsoa 
huolella, koska se vahvistusaika 
on. Ensimmäisellä rokotusker-
ralla on annettu mukaan pieni 
kortti, josta aika näkyy, vs. per-

hekeskuskoordinaattori Kirsi 
Kähkönen muistuttaa.

Jos olet yli 65-vuotias ja olet 
saanut ensimmäisen rokotteen 
AstraZenecaa, vahvistusrokot-
teeksi voit pyytää muun rokot-
teen. Pyyntö tulee tehdä soit-
tamalla hyvissä ajoin rokotus-
numeroon (p. 08 5875 5011), 
sitä ei voi tehdä enää rokotus-
paikalla. Alle 65-vuotiaat saa-
vat automaattisesti muun kuin 
AstraZeneca-rokotteen.

Kela korvaa koronarokotus-
matkat kuten muutkin terveys-
palveluihin tehdyt matkat. Yh-
densuuntaisen matkan omavas-
tuu on enintään 25 euroa. Mat-
kat korvataan yleensä halvim-
man matkustustavan mukaan. 
Jos asiakas ei voi terveydentilan-
sa vuoksi käyttää julkisia kulku-
neuvoja tai niitä ei ole käytettä-
vissä, hän voi saada korvauksen 
taksimatkasta. Tällöin asiakkaan 
pitää tilata taksi alueellisesta ti-
lausnumerosta 0800 93 150.

Kuivaniemen terveys-
asema kiinni elokuun 
loppuun 
Oulunkaaren palvelutuotanto-
lautakunta on päättänyt jatkaa 
Kuivaniemen terveysaseman sul-
kua elokuun loppuun saakka. 

Kesäsulun aikana terveys- ja 
neuvolapalvelut tuotetaan Iissä 
ja Simossa.

Kuivaniemen terveysasema on 
ollut suljettuna viime vuoden 
maaliskuusta lähtien, jotta pan-
demian aikana on kyetty turvaa-
maan muun muassa henkilöstön 
riittävyys. Työntekijöiden kesä-
lomakausi on käynnissä, mut-
ta samaan aikaan näytteidenot-
to, altistuneiden jäljitystyö ja ro-
kotukset vaativat edelleen run-
saasti henkilöstöresursseja. Kui-
vaniemen terveysasema on ol-
lut perinteisesti kesäisin kiinni, 
ja tänä kesänä syynä on myös ko-
ronatilanne. 

-Tavoitteena on päästä mah-
dollisimman pian palaamaan 
normaaliarkeen myös terveys-
keskusten suhteen. Toimintaa 
Kuivaniemellä käynnistetään 
heti syksyllä, mikäli pandemiati-
lanne antaa myöten, Oulunkaa-
ren terveyspalvelujohtaja Liisa 
Cajan-Suokas toteaa. 

Entisen käytännön mukaisesti 
Kuivaniemen terveysaseman ke-
säsulun piiriin kuuluvat terveys-
palveluista hoitaja- ja lääkärivas-
taanotto, kuntoutus, mielenter-
veystyö ja suun terveydenhuol-
to sekä perhe- ja sosiaalipalvelui-
den tuottamat neuvola- ja sosi-
aalipalvelut. Sosiaalipalveluihin 
saa yhteyden palveluohjauksen 
numeron 08 5875 5010 kautta.  
Lisätiedot: terveyspalvelujohtaja 
Liisa Cajan-Suokas, liisa.cajan-
suokas@oulunkaari.com, p. 040 
630 1336.

Kiinnostaisiko sinua alkaa ikäihmisten perhehoi-
tajaksi?  
Ikäihmisten perhehoito on asiakkaan hoidon ja huo-
lenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksi-
tyisessä perheessä. Tavallisesti hoito tapahtuu perhe-
hoitajan kotona. Sovituissa tilanteissa perhehoitaja voi 

mennä myös asiakkaan kotiin.
Oulunkaari järjestää perhehoitajan työstä kiinnostuneille ennakkovalmen-
nusta. Valmennus sisältää muun muassa 5–6 kokoontumiskertaa, kotiteh-
täviä ja toimintaan tutustumista perhehoitajana toimivan perheen kotona. 
Perhehoitajaksi hakeutuva voi olla yksin asuva tai perheellinen. Tärkeintä 
on, että oma elämä on kunnossa ja haluat viettää aikaasi perhehoitoon tu-
levan asiakkaan kanssa. Perhehoito on tavallista perheen arkea ja yhdessä 
oloa. Sinua tarvitaan! Haku valmennukseen on 15.8. asti. Lisätiedot: Hillevi 
Turpeinen, p. 040 4855 324, hillevi.turpeinen@oulunkaari.com.
Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista tarpeen mukaan. Lyhytaikainen 
perhehoito voi kestää muutamista tunneista useampaan päivään. Pitkä-
aikaisessa perhehoidossa asiakas asuu perhehoitajan kodissa. Perhehoito 
suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan ja perhehoitajaan sekä hänen 
kotiinsa tutustutaan ennen palvelun alkamista. Perhehoitaja ja Oulunkaari 
tekevät toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan hoitopalkkiosta, kulukor-
vauksista ja tarvittavan tuen järjestämisestä.

Punkkitarkistus kannattaa
Lehdoissa ja rantaheinikoissa viihtyvät punkit voivat levittää borre-
lioosia ja puutiaisaivotulehdusta. Aivotulehdukselta voi suojautua 
rokotteella, mutta borrelioosiin rokote ei tepsi. Jos punkki saadaan 
irrotettua vuorokauden sisällä puremasta, borreliatartunnan riski on 
lähes olematon.  

Puutiaisaivotulehdusrokote kuuluu kansalliseen maksuttomaan rokotus-
ohjelmaan muutamissa Suomen kunnissa ja kylissä, esimerkiksi Simossa, 
Kemin eteläisissä kaupunginosissa ja Raahen saaristossa. Iissä rokotteen 
voi halutessaan hankkia omalla kustannuksella. Reseptin saa terveysase-
malta ja rokotusajan neuvolasta. Lisätiedot: Iin terveysaseman hoidontar-
peenarvio/ajanvaraus: p. 08 5875 6500 ma-to kello 8–16, pe kello 8-15.
Hyvä keino välttyä punkin levittämiltä taudeilta on tehdä punkkitarkistus 
ulkoilun jälkeen.
Kun punkki puree: Laita desinfiointiainetta punkin ympärille. Tartu punk-
kiin napakasti mieluiten punkinpoimijoilla. Vedä punkki hitaasti ulos ihosta, 
jotta väkämäinen kärsäkin tulee ulos. Älä pyöritä. Laita desinfiointiainetta 
puremakohtaan ja pese kädet.
Milloin hoitoon? Jos et saa poistettu punkkia tai punkin osia kokonaan. Jos 
punkin piston kohdalla on yli viiden senttimetrin läpimittainen ihottuma, 
joka syntyy ja jatkuu yli viikon kuluttua puremasta. Muutosta ei pidä sekoit-
taa pienialaiseen kudosärsytyksestä johtuvaan punoitukseen, joka häviää 
muutamassa päivässä.
Sähköinen tietopankki avuksi arjen kriisitilanteisiin

Tietopaketti mielenterveys- ja päihdepalveluista 
Ongelmien kanssa ei kannata painia yksin, vaan apua kannattaa ja saa 
hakea. Etenkin korona-aikana huolet kuormittavat ihmisiä normaalia laa-
jemmin, ja ammattiapuun, vertaistukeen ja keskusteluapuun kannattaa 
turvautua matalalla kynnyksellä.
Tietopankki kattaa valtakunnalliset ympäri vuorokauden avoinna olevat 
kriisipuhelimet, Oulunkaaren ja Oulun seudun päivystysnumerot ja pal-
velujen yhteystiedot sekä eri järjestöjen ylläpitämät tukisivustot, auttavat 
puhelimet ja chattipalvelut. Tiedot on jaoteltu neljään aihepiiriin: Apua 
mielenterveysasioissa, Tukea päihdeongelmissa ja riippuvuuksissa, Apua 
lapsille ja nuorille, Perheiden tuki ja keskusteluapu.
Linkki tietopakettiin löytyy Oulunkaari.com-verkkosivuston etusivulta sekä 
valikosta mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Oulunkaari tiedottaa

Oulunkaarella rokottaminen
on sujunut ongelmitta ja nopeasti

Työhyvinvoinnin uusi aikakausi

 Ensimmäisen rokotteen saava 
Kauko Soini toivoo, että muut-
kin ottaisivat rokotteen. Häntä 
korona ei ole kovin paljoa häi-
rinnyt, sillä tekemistä on löyty-
nyt mökiltä ja metsähommista. 
Eläkkeellä oleva Mirja Päkkilä 
hoiti rokottamisen.

Ajanvaraus 
Varaa rokotusaikasi ensisijaisesti verkosta: oulunkaari.com, 
jotta rokotepuhelin ei ruuhkaantuisi. Vapaita aikoja jul-
kaistaan ajanvaraukseen aina sen mukaan, kun tulevat 
rokotemäärät varmistuvat. Joskus voi olla, että vapaita 
aikoja ei ole tarjolla. Tuolloin aikaa ei voi varata myöskään 
rokotepuhelimesta. Asiaan kannattaa palata parin päivän 
päästä uudelleen. Iin rokotusnumero 08 5875 5011 palve-
lee ma-to klo 8–11, pe klo 8–9. Verkkopalvelun kautta voi 
myös perua rokoteaikansa ja varata uuden ajan. 

Ohjeet rokotukseen saapuvalle 
Rokotuspiste sijaitsee Iin terveysaseman neuvolassa. Aina-
kin kesäkuun toisella viikolla rokotetaan myös Kuivaniemi-
talolla. Rokotuspaikka tulee valita jo ajanvarausvaiheessa. 
Tule vain terveenä. Jos sinulla on koronaan liittyviä oireita 
kuten vähäisiäkin flunssan oireita, peru sinulle varattu 
aika. Käytä maskia ja käsidesiä. Pidä turvaväli muihin ro-
kotettaviin. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Rokote 
pistetään olkavarteen, joten kannattaa pukeutua niin, 
että olkavarren saa helposti paljaaksi. Koronarokotteet 
kuten muutkin rokotteet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia 
rokotteen saamisen jälkeen, minkä vuoksi vointiasi seu-
rataan 15 minuuttia rokotuspaikalla. Saat rokotuspaikalta 
ohjeet, miten sinun kuuluu toimia, jos sinulla tulee roko-
tuksesta oireita. 
Ensimmäinen rokote ei anna vielä kattavaa suojaa ko-
ronavirusta vastaan, joten myös rokotuksen jälkeen tulee 
noudattaa käsienpesu-, maski- ja turvaväliohjeita. Jos 
saat rokotuksesta huolimatta koronaan liittyviä oireita, soi-
ta Iin terveysaseman ajanvarausnumeroon 08 5875 6500.

Perinne-
maisemien
inventoinnit
jatkuvat
Iissä kesällä
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Kirjastosta kotipalvelua 
Teksti: Minna Halonen, kirjastonjohtaja

Kirjaston saavutettavuus on yksi kirjaston tärkeimmistä ar-
voista. Myös kirjastolain mukaan kaikilla kuntalaisilla tulee 
olla yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä kulttuurin ja tie-
don äärelle. Kirjastoauto Akselin toiminnan lakkauttami-
nen vaikuttaa tähän mahdollisuuteen Iin laajassa kunnassa 
merkittävästi. Iissä on pääkirjasto ja Kuivaniemen kirjasto ja 
välimatkaa kirjastojen välillä 35km. Tähän väliin ja muualle-
kin kuntaan mahtuu asiakkaita, joilla ei ole mahdollisuutta 
päästä itsenäisesti kirjastoon. 
Iin kirjasto tarjoaa jatkossa kuntalaisille kirjaston kotipalvelua. 
Kotipalvelu on tarkoitettu niille, jotka korkean iän, liikunta-
vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi eivät voi itse asioida 
kirjastossa. Ennen kotipalvelun aloittamista asiakas haastatel-
laan ja kotipalvelusta tehdään sopimus. Kirjaston henkilökun-
ta valitsee luettavaa, kuunneltavaa tai katseltavaa asiakkaan 
toiveiden mukaan. Kotipalvelukassi toimitetaan asiakkaal-
le esimerkiksi kerran kuukaudessa. Kotipalvelukassien toimit-
tamisessa on toiveena käyttää apuna yhdistyksiä, jotka voivat 
solmia kunnan kanssa hyvinvointisopimuksen. Toisaalta kas-
sin voi antaa myös sukulaisen tai ystävän toimitettavaksi. 
Kirjaston kotipalvelu on maksutonta. Käytettävissä on ko-
ko OUTI-kirjastojen suuri kokoelma. Kirjojen lisäksi vali-
koimasta löytyy äänikirjoja, elokuvia, musiikkia, lehtiä ja sel-
kokielisiä kirjoja. Opastamme myös valtakunnallisen Ce-
lia-kirjaston sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjas-
ton käyttöön. Celian äänikirjoja voivat käyttää kaikki, joille 
tavallisen kirjan lukeminen on lukivaikeuden, sairauden, tai 
vastaavan syyn vuoksi vaikeaa. Ota rohkeasti yhteyttä lähim-
pään kirjastoon tai soita meille. Yhteyttä voi ottaa myös pal-
velusta kiinnostuneen omainen tai ystävä. Tervetuloa kirjas-
ton kotipalvelun asiakkaaksi!

Kesäolohuone Nätteporin aulassa
Kesäolohuoneessa voit lukea päivän lehdet, saada tietoa Iis-
tä ja tutustua Iin historiaan valokuvin ja kirjavinkein. Kesä-
olohuone on avoinna kirjaston kesäaukioloaikoina sekä lau-
antaisin klo 12–15.

Teksti: Inka Hyvönen,
Taidekeskus KulttuuriKauppilan tuottaja

Taidekeskus KulttuuriKauppilan ke-
sänäyttely on kuvataiteilija Tuomo 
Kangasmaan koostama näyttely-
kokonaisuus aineistosta, joka on 
syntynyt hänen työskennellessään 
Lähde! -hankkeessa IiPajan Tieto 
& Taito -pajalaisten ja Utajärven 
Toimintakeskuksen asiakkaiden 
kanssa. Kangasmaa on koonnut 
näyttelyyn muun muassa piirustuk-
sia, valokuvia ja äänitallenteita. 

Oulussa asuva, mediataiteen väli-
neitä käyttävä kuvataiteilija Tuo-
mo Kangasmaa työskenteli Ou-
lunkaaren kuntayhtymän ja Iin 

kunnan yhteisessä Lähde! Taiteesta voimaa 
arkeen -hankkeessa sosiaalisen taiteen resi-
denssijaksolla Utajärvellä mielenterveyskun-
toutujien ja kehitysvammaisten päivätoimin-

nassa keväällä 2019 kahden kuukauden ajan. 
Vuosina 2020–2021 Kangasmaa on työs-
kennellyt Taidekummina Lähde! Taiteesta 
osallisuutta –hankkeessa eri Oulunkaaren ja 
kuntien toimipisteissä.

Kangasmaan lähtökohtana työskentelyyn 
on ollut, että mikä tahansa toiminta ja tek-
niikka voi olla taiteellisen ilmaisun lähtökoh-
tana. Taiteen sanotaan olevan prosessissa sil-
loin, kun osaset eivät ole vielä muotoutuneet 
kokonaisuudeksi. Tuo muotoutumisen vai-
he on kiinnostava ja usein kokemuksellisin 
osa taiteen tekemistä. Kangasmaa on pohti-
nut osallistujien kanssa muun muassa polku-
pyöräilyn ja kierrätyksen taiteellisia mahdol-
lisuuksia. Tällä he ovat halunneet kiinnittää 
huomion siihen, että taide ei ole arjesta irral-
linen ilmiö.

- Olemme pyrkineet saamaan etäisyyttä ar-
kisiin asioihin tuomalla niitä taiteen piiriin ja 
siten näkemään ne uudesti. Etäisyys on mah-
dollistanut asioiden tarkemman tutkimisen, 
Kangasmaa kuvaa. Vaihtaessamme katselue-
täisyyttä tutkittavaan kohteeseen tarkennam-
me huomiomme joko kohteen yksityiskoh-
tiin tai kokonaisuuteen. Ymmärrämme katso-
maamme eri tavoin riippuen siitä, näemmekö 
kohteen fragmentteina vai äärellisenä koko-
naisuutena, sillä ne paljastavat ja todentavat 
eri asioita. Kokonaiskuva kertoo meille sen 
miltä asiat näyttävät ja yksityiskohdat puoles-
taan sen, kuinka asiat toimivat.

Iin kotiseutumuseo avoinna 8.6–1.8.
Iin kotiseutumuseo on avoinna ti–pe klo 12–18 ja la–su klo 11–17. 
Kotiseutumuseon keppihevosrata eli keppari on kaikkien vapaasti 
käytettävissä museon aukioloaikoina. Koronatilanteen salliessa mu-
seoalueella järjestetään koko perheen museopäivä lauantaina 3.7. klo 
12–15. Museopäivän yhteydessä järjestetään myös leikkimieliset kep-
parikisat. 

Uudet museolaukut
”iiläisten nuorten laukku” sisältää esineitä, musiikkia, muistoja ja 
muuta mukavaa 1960- ja 1970-luvuilta. Laukku on kuntalaisten va-
paasti lainattavissa pääkirjastolta - lainaa vaikka sukujuhliin tai luok-
kakokoukseen. Iin koululaisille tarkoitettu keskiaikalaukku on näh-
tävillä Nätteporissa 21.6.–31.7. Laukussa on tietoa Iin keskiajasta ja 
keskiaikaisisten esineiden jäljitelmiä. 

Museopäivänä 3.7. järjestetään taas leikkimieliset kepparikisat. 
Kuva kesän 2019 kepparikisoista.

Etäisyyksiä – Lähde!
-hankkeen osallistujien 
taidetta
KulttuuriKauppilassa

Kesänäyttely on avoinna 4.6.–31.7. ti–pe klo 12–17 ja la klo 11–16 KulttuuriKauppilassa (Kauppilan-
tie 15, Ii). Näyttelyyn on vapaa pääsy.

TUOMO KANGASMAA

Teksti: Aleksi Kari, tiedotuskoordinaattori

Kaikille avoin ja ilmainen ilmasto-
festivaali IlmastoAreena saapuu 
kaksipäiväisenä, fyysisenä tapahtu-
mana Iin Huilingin puistoalueelle 20.-
21.8.2021. Vastaava tuottaja Hanna 
Lahti kertoo, että tapahtumaa val-
mistellaan jo hihat heiluen. 

- Valmistelut ovat hyvässä vaiheessa. Pandemia 
on tietysti laittanut pientä kierrepalloa valmis-
teluihin, mutta nyt kun koronatilanne alkaa ol-
la hallussa, niin tapahtumajärjestelyt ovat saaneet 
taas uutta vauhtia.

Vuonna 2019 festivaali tavoitti kahden päivän 
aikana yhteensä noin 6 500 kävijää, ja vahvana us-
kona on, että tänä vuonna päästään samoihin lu-
kemiin. Lahti painottaa kuitenkin, että Ilmasto-
Areena järjestetään voimassa olevien ohjeistusten 
mukaisesti. Koronaturvallisuudessa auttaa myös 
se seikka, että Huilingin puistoalue on luonnolli-
sesti laaja ulkoilmatila, jossa mahtuu olemaan väl-
jemminkin. 

Tämän vuoden IlmastoAreenan teemana on 
kuluttajan hiilijalanjäljen muodostuminen, eli 
liikkuminen ja matkailu, kuluttaminen, ruoka, 
rakentaminen ja asuminen. Koronapandemia tu-
lee näkymään jonkin verran myös festivaalin oh-
jelmasisällöissä, erityisesti matkailun ja talous-
kysymysten osalta. 

- Se varmasti heijastuu keskusteluihin, koska 
tietyt toimialat ovat muuttuneet niin paljon pan-
demian myötä. Ja tulemme ottamaan pandemian 
vaikutukset ihan omana keskusteluosionaan, kun 
keskustelemme vihreästä siirtymästä ja vihreäs-
tä elvytyksestä. Ja tämä elvytyshän nimenomaan 
liittyy pandemian jälkeiseen aikaan, Lahti kertoo. 

Runsaasti ohjelmaa ja tekemistä
IlmastoAreenan tavoitteena on, että jokaisen ää-
ni tulisi kuulluksi ilmastokeskustelussa. Mukana 
ovat päättäjät, kansalaiset, elinkeinoelämä, kult-
tuuriväki ja tiedeyhteisö. Tänäkin vuonna festi-
vaalialueelle rakennetaan IlmastoTori, jossa eri 

toimijat pääsevät esittelemään omia ilmastorat-
kaisujaan. Mukana on myös ohjelmaa ja tekemis-
tä kaikenikäisille. Vuonna 2019 lapsille oli tarjol-
la oma musiikkiteatteriesitys, tänä vuonna lap-
set ja nuoret pääsevät kokeilemaan ilmastoaihei-
sia rap-työpajoja.

IlmastoAreenan kahdelle lavalle saapuu pit-
kä lista esiintyjiä. Lahti paljastaa, että Huilingissa 
nähdään muun muassa Madventuresin Riku ja 
Tunna, Pauli Aalto-Setälä sekä Oulun kaupun-
ginorkesteri. Paikan päällä pääsee seuraamaan 
myös puoluejohdon tenttiä. 

Viime vuonna IlmastoAreena siirtyi korona-
kriisin vuoksi poikkeuksellisesti verkkoon. Lah-
ti sanoo, että tapahtuman ydin on kuitenkin tois-
ten ihmisten kohtaamisessa. 

- IlmastoAreenan perusajatus on se, että halu-

amme kutsua Iihin koko Suomen. Kaikki poh-
jautuu sille ajatukselle, että siellä kansalaiset 
kohtaavat päättäjät ja elinkeinoelämätutkijat – 
ja kaikki keskustelevat yhteisessä paikassa tasa-
arvoisesti ilmastonmuutoksen ratkaisuista. Sii-
hen kohtaamiseen fyysinen tapahtuma on ver-
taansa vailla.  

”Totta kai haluamme olla mukana”
Suomen ympäristökeskus SYKE on yksi Ilmas-
toAreenaan osallistuvista organisaatioista. Tutki-
musinsinööri Teemu Ulvi kertoo, että SYKE jär-
jestää festivaalin sivutapahtumana kuntien Ilmas-
tobrunssin.

- Tavoitteenamme on tarjota kunnille uusinta 
ja ajankohtaisinta tietoa ilmastoasioista. Brunssil-
la kuullaan myös esimerkkejä hyvistä käytännön 
ilmastotoimenpiteistä. Samalla ihmiset saavat oi-
van mahdollisuuden verkostoitua. 

Ulvi kertoo myös, että SYKE tuo festivaalin Il-
mastoTorille oman kojunsa, jonne voi saapua jut-
telemaan heidän asiantuntijoidensa kanssa ilmas-
toasioista.  Suomen ympäristökeskuksella on lu-
kuisia ilmastotyöhön liittyviä hankkeita, joista nä-
kyvin on kuntien hiilineutraaliuteen pyrkivä Hin-
ku-verkosto. IlmastoAreenaan SYKE osallistuu 
osana Väre-hanketta, jonka tavoitteena on Poh-
jois-Pohjanmaan kehittäminen kohti resurssivii-
saampaa ja vähähiilisempää maakuntaa. 

- Halusimme tarjota festivaaliin lisäohjelmaa. 
Yhteisellä asiallahan tässä ollaan. Toimipisteem-
me on Oulussa, ja kun tuossa ihan naapurissa täl-
lainen hieno tapahtuma järjestetään, niin totta 
kai haluamme olla siinä mukana, Ulvi kertoo. 

IlmastoAreena pysyy Iissä
IlmastoAreenan vastaava tuottaja Hanna Lahti 
vakuuttaa, että Ii tulee pysymään IlmastoAreenan 
kotipaikkana jatkossakin. Huilingin aluetta hän 
kiittelee siitä, että se pystyy vastaanottamaan iso-
ja kävijämääriä ja valloittamaan omalla kauneu-
dellaan. 

- Jotkut festivaalikävijät sanoivat ensimmäisel-
lä kerralla, että tämähän on aivan tämmöinen pii-
lotettu timantti. 

IlmastoAreena saapuu
Huilinkiin elokuussa

Puoluejohdon tentti veti Huilingin katsomon ja viheralueet täyteen
kuuntelijoita.

IlmastoAreena keräsi runsaasti kävijöitä vuonna 2019.

Katso festivaalin
ohjelma verkossa:

ilmastoareena.fi
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Iisisti liikkuen
Iisi-areenalle 
Iisi-areena on avoinna kesäkuus-
sa arkisin klo 8–22, lauantaisin klo 
10–18 ja sunnuntaisin klo 12–20, 
torstaihin 24.6.2021 asti. Tiloihin 
on 20 hengen ryhmärajoitus. 
Halli avataan syyskaudelle maa-
nantaista 2.8. alkaen. Lisätiedot 
verkossa: iihappens.fi/liikunta/ii-
si-areena

Rakenna oma temppu-
ja voimistelurata
Iso liikuntasali on jaettavissa nel-
jään erilliseen lohkoon, joissa voi 
pelata lentopalloa, koripalloa, sul-
kapalloa tai pöytätennistä. Loh-
kot soveltuvat myös esimerkiksi 
perheen tai kaveripiirin omaksi lii-
kuntavuoroksi. Käytössä on temp-
puradan rakentamiseen patjoja ja 
pehmomoduuleja, köysirenkaita ja 
trampoliineja. Yhden salilohkon 
hinta on 12 € / tunti.
Liikkujien käytettävissä on lisäk-
si nyrkkeilytila, pienimuotoinen 
kuntosali, kamppailu- ja budoti-
la, juoksusuora, pesäpallon lyönti-
paikka junioreille, kiipeilyseinä se-
kä seniorikuntoilualue. Yläkerran 
monitoimitila on avoimen varhais-
kasvatusryhmien sekä nuorisopal-
veluiden käytössä. Kuntosalin ja se-
niorikuntoilualueen hinta on 4 € 
henkilö / tunti. Kertavuorot voi 
maksaa paikan päällä kortilla tai 
käteisellä, myös liikuntaedut ePassi 
ja SmartumPay käyvät maksuksi.

Asiointipiste suljettuna
5.7. - 30.7.2021
Iisi-areenan aulassa on kunnan 
Asiointipiste, jossa voi jättää Ke-
lan ja Oulunkaaren kuntayhty-
män sosiaalipalvelujen hakemuk-
sia sekä saada yhteyden Kelan ja 
TE-toimiston virkailijaan (ajanva-
raus) ja saada yleisneuvontaa pal-
veluihin liittyen. Asiointipisteessä 
on asiakastietokone tulostusmah-
dollisuudella.  
Asiointipiste palvelee puhelimitse 
klo 8.30–11 ja 11.30–15.30. Pai-
kan päällä asiointi on avoinna arki-
sin klo 11.30–15 (13.6. asti). Asia-
kirjat voit jättää Iisi-areenan aulan 
postilaatikkoon, mutta kiireelliset 
asiakirjat tulee toimittaa kunnanvi-
raston ulko-oven postilaatikkoon, 
joka tyhjennetään päivittäin.

Syksyn ja ensi kevään opinto-opas jaetaan kaikkiin koti-
talouksiin heinäkuun viimeisellä viikolla. Kurssikuvaukset 
julkaistaan myös kansalaisopiston verkkosivuilla kesäkuun 
lopussa. Luvassa on monipuolinen kurssitarjonta kaiken 
ikäisille.

Ruoka ja käsityöt
• Makukeittiössä mm. meksikolainen, vege ja leivontaa
• Neulekurssi Islantilainen villapaita
• Kudonnan omatoimipajat

Lapset ja nuoret
• Minecraft sekä Fortnite Battle Royale –pelikerhot
• Hopean hurmaava houkutus-korukurssi

Musiikki ja laulu:
• Musiikin pienryhmiä tarjolla eri soittimissa, mm. ukulele ja nokkahuilu.
• Musiikinteorian alkeet monimuoto-opetuksena.
• Rythm! -lauluryhmässä lauletaan monipuolisesti rytmimusiikkia ja opetel-

laan rytmimusiikin ilmaisua.

Liikunta:
• Afrikkalaisia rytmejä lokakuussa. Afrorumpuja ja afrotanssia ohjaavat tans-

sitaiteilijat Pauliina Diallo ja muusikko Osmo Liikanen. Viikonloppukurssi 
huipentuu ryhmän ja opettajien esiintymiseen.

• Zumba® palaa opiston tarjontaan muutaman vuoden tauon jälkeen. Zumba 
on hikisen hauska fitness-tanssitunti, jossa tanssilajeina vaihtelevat salsa, reg-
gaeton, cumbia, merengue ja etniset tanssit.

• Sauvakävely, Mobility Circuit sekä rentouttava ja palauttava jooga, joka sopii 
raskaana oleville, synnytyksestä palautuville tai kehollisia haasteita omaaville. 

• Kuntosaliryhmiä ja perinteistä kuntojumppatunteja on lisätty.

Opintoseteliavusteiset kurssit
Opintoseteliavusteiset kurssit toteutetaan päiväkursseina ja ovat edullisempia. 
Tarjolla on tietokonekurssi ikääntyville, liikuntaneuvojan ohjaama lempeä aa-
mujumppa, kuvataidekurssi “Hoitava taide” sekä laulun päiväryhmä. Lisäksi 
englannin alkeet-kurssi perjantai-iltapäivisin, toteutetaan vuoroviikoin Nätte-
porissa ja Kuivaniemitalolla. Vuoroviikoin voi osallistua halutessa etänä. 

Valtio on myöntänyt Iin kunnalle 20 000 euron 
avustuksen Sikalanjärven suoalueelle suun-
nitellun uuden luontopolun rakentamiseksi. 
Avustusta myönnettiin yhteensä 215 hank-
keelle, jotka parantavat asukkaiden ja vierai-
lijoiden ulkoilumahdollisuuksia sekä edistävät 
lähiluontoon pääsyä.

Sikalanjärven suoalue on lähiasukkaiden suosima-
na ulkoilupaikka, jonka johdosta alueelle on muo-
dostunut laajahko polkuverkosto. Kunnan ympä-
ristöasiantuntijan Vesa Miettusen mukaan raken-
nettavan luontopolun tavoitteena on ohjata kul-

kua vahvistetulle polulle ja pitkospuille, jolloin herkähkön 
maaperän ja suon kuormitusta sekä eroosiota saadaan vähen-
nettyä. 

Pitkospuiden jatkeeksi rakennetaan sorapintaiset polkuyh-
teydet suoalueen rantoja reunustaviin pienialaisiin metsiköi-

hin. Idän puoleiselle rannalle rakennetaan laavu ja tulipaik-
ka. Polun varteen sijoitetaan Sikalajärven historiasta ja luon-
nosta kertovia opastetauluja. 

- Ulkoilun ja retkeilyn suosion kasvu näkyy myös Iissä. 
Kohde on helposti saavutettavissa kävellen, pyörällä tai jul-
kisilla kulkuvälineillä. Luontopolusta rakennetaan mahdol-
lisimman esteetön. Koilliskulmaan on suunniteltu esteetön 
kulkureitti laavu- ja nuotiopaikalle sekä suoalueen rantaan 
sijoitettavalle katselulaiturille. 

Miettusen mukaan Sikalanjärvi on myös paikallishistorial-
lisesti kiinnostava. 

- Tarkkaa tietoa siitä, milloin suoalueen läheisyydessä si-
jainnut maatilan nimi muuttui Sikalaksi ei ole, mutta nimi-
tystä on käytetty jo rippikirjoissa 1700-luvulta alkaen. Aika-
naan Sikala on ollut Etelä-Iin suurimpia tiloja.  

Sikalanjärven luontopolun rakentaminen alkaa kesäl-
lä. Luontopolku valmistuu käyttöön vuoden 2021 loppuun 
mennessä.

Varaa vuoro ennakkoon 
verkkokalenterista tai 
hallivalvojilta 
Voit varata ennakkoon sali-
lohkon tai esimerkiksi kun-
tosalipaikan verkkokalente-
riin rekisteröitymällä osoit-
teessa: ii.fi/varauskalenteri 
tai suoraan soittamalla 
hallivalvojille Riitta Hautajo-
ki p.  040 6610 867 ja Allan 
Nyman 050 3950 399. 
Iisi-areenalla sijaitsee 
Oulun joukkoliikenteen 
lippujen latausautomaatti 
Waltti, joka on käytössä 
liikuntahallin aukioloaikojen 
mukaan.

Iin Kansalaisopiston
opinto-opas jaetaan
kaikkiin kotitalouksiin

Tuttujen ja suosittujen kurssien lisäksi

on tarjolla paljon uutta, esimerkiksi:

Uusi lähiretkeilykohde
Tikkasenharjuun

Sikalanjärven suoaluetta ympäröi vanha ja jylhä puusto. 

LEHDEN MENNESSÄ PAINOON, LUONTOPOLUN SUUNNITELMISTA
ON KUNNALLE JÄTETTY OIKAISUVAATIMUS.
Yhdyskuntalautakunta käsittelee asiaa kesäkuussa. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan 
myöhemmin lisää.

Kursseille ilmoittautuminen 
Ilmoittautumiset kursseille alkavat keskiviikkona 4.8. klo 
9 liikunnan ja tanssikurssien osalta. Torstaina 5.8. klo 9 
ilmoittautumiset musiikin, kuvataiteiden, kädentaitojen, 
tietotekniikan kursseille ja muille kursseille. Ilmoittautua voi 
verkossa osoitteessa: opistopalvelut.fi/ii tai ottamalla yh-
teyttä kansalaisopiston toimistosihteeriin (p. 050 3950 387, 
kansalaisopisto@ii.fi)
Kansalaisopiston kurssimaksut on mahdollista maksaa 
elokuusta lähtien verkkomaksuna ilmoittautumisen yhte-
ydessä. Kurssimaksuja voi edelleen maksaa myös laskulla, 
ePassilla ja Smartumeilla. Kurssiperuutusehtoihin tulee 
muutoksia. Peruutusehdot voi tarkastaa verkosta: opetus-
palvelut.fi/ii
Korotuksia kurssimaksuihin 
Korotuspaineisiin vaikuttavat monet tekijät: Kurssimaksuja 
on viimeksi korotettu vuonna 2018, opettajien palkkojen 
yleiskorotukset sekä matkakustannusten ja muiden kustan-
nusten nousut. Kurssipassi yli 65-vuotiaille maksaa 150 € ja 
kattaa maksimissaan 300 €:n arvosta kurssimaksuja. Kurs-
sipassiin ei sisälly musiikin yksilöopetuksen kursseja, eikä 
kurssin poltto- ja materiaalimaksuja. Lue tarkkaan opinto-
oppaasta tai opiston verkkosivuilta ilmoittautumisohjeet 
kursseille, jos ostat kurssipassin.



12 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2021

11 iiläisen kylän videoterveiset 
julkaistaan Avoimet kylät
verkkotapahtumassa
Ii-instituutti, Iin kylien neuvottelukunta ja 
Työllistämisen palvelukeskus ovat tuotta-
neet yhteisen videotervehdyksen yhdeltä-
toista Iin kylältä. Meijän Iin Avvoimet ky-
lät -video julkaistaan 12.6.2021 Ii-instituu-
tin ”IiVisio” kanavalla Youtubessa sekä ky-
lien verkko- tai somesivustolla. 

Maastopyöräily sallittu
kesäisin kuntoreiteillä
Hiihtoladut ovat kesäisin vapaas-
sa käytössä kävelyyn, juoksuun 
ja maastopyöräilyyn. Huomioit-
han eri liikkujien nopeudet. Kun-
toreiteillä on sallittua myös koiran 
juoksutus hihnassa, jätökset on eh-
dottomasti kerättävä pois reitiltä. 
Kuntoreitit, suluissa lähtöpai-
kan osoite: Alarannan kuntopol-
ku (Vaihtometsäntie 1), Aseman 
kuntopolku (Maalismaantie 32), 
Hyryn kuntoreitti pellolla (Kuiva-
joentie 1525), Illinsaaren ulkoilu-

alue (Illinsaarentie 68), Jakun koulun kun-
topolku (Jakuntie 85), Karttimon kun-
topolku (Hyljetie 10), Kuivaniemen ase-
man kuntopolku (Kaipaisentie 4), Oijär-
ven kuntopolku (Ojalantie 12), Olhavan 
kuntopolku (Kemintie 1476), Ojakylän 
kuntopolku (Härmänkuja 21), Pohjois-Iin 
kuntopolku (Paakkarintie 38), Tasamaan-
latu (Taistotie 13), Yli-Olhavan kuntopol-
ku (Oijärventie 1091).

Julkinen tiedote

Iin kylien neuvottelukunnan kylät ovat: Oijärvi, Luola-aapa, Jokikylä, Pohjoisranta, 
Myllykangas, Olhavan seutu, Pohjois-Ii, Yliranta, Jakkukylä, Alaranta ja Ojakylä.

JORMA KAUPPI

UUTISIA LYHYESTI

Ii-aiheisen ristisanatehtävän ratkaisu.

Ii-aiheinen ristisanatehtävä


