
Iissä on kahdeksan ala-
koulua, yksi yläkoulu ja 
yksi yhtenäiskoulu sekä 
lukio, joiden yhteen-
laskettu oppilasmäärä 
noin 1 700. Kuluvana 
lukuvuonna väistötilois-
sa kiinteistöjen sisäil-
maongelmien vuoksi 
ovat Ylirannan koulun 
oppilaat sekä osa Ala-
rannan koulun oppilais-
ta (yhteensä 126).

R akennusten kuntoa 
valvotaan säännölli-
sesti kahden vuoden 
välein sekä aluehal-

lintoviraston että palo- ja ym-
päristötarkastajan kanssa. Kiin-
teistöjen sisäilmaongelmia ta-
vallisesti aiheuttavat rakenteisiin 
päässyt kosteus- tai vesivaurio, 
riittämätön ilmanvaihto sekä 
vanhoista ääneneristysmateriaa-
leista sisäilmaan irtoavat kuidut. 

Teknisen johtajan Janne Jo-
kelaisen mukaan teknisten pal-
veluiden korjausbudjetista val-
taosa on varattu koulujen pe-
rus- ja ylläpitokorjauksiin. Tänä 
vuonna korjauksiin on budjetoi-
tu noin 1,36 miljoonaa euroa ja 
arviolta ensi vuoden talousarvi-
oon tarve on saman suuruinen.  

Ylirannan koulun korjauksesta 
ei vielä päätöstä
Kunnanvaltuusto päätti syk-
syn ensimmäisessä kokouksessa 
(3.9.2018), että Ylirannan kou-

lun korjaaminen palautetaan uu-
delleen valmisteltavaksi. Noin 
40 oppilaan koulussa on todettu 
rakenteista johtuvia sisäilmaon-
gelmia jo vuonna 2016 mutta 
toteutetut korjaustoimenpiteet 
eivät ole olleet riittäviä. Kiinteis-
tö on asetettu toistaiseksi käyttö-
kieltoon. Oppilaat ja henkilöstö 
käyvät kuluvan lukuvuoden Ase-
man koululla, joka sijaitsee noin 
2,7 km päässä. Ylirannan koulu 
tarvitsee lisäksi lähivuosina vie-
märöinnin, jätevesijärjestelmän 
sekä ikkunoiden ja lämmitysjär-
jestelmän uusimiset. 

Ojakylän koululle 
lisä rakennus
Noin 120 oppilaan Ojakylän 
koululle rakennetaan uusi 340 
neliön uudisrakennus, jonka 
rakennustyöt alkavat syksyllä. 
Koulun sisäongelmainen vanha 
osa poistetaan opetus- ja oles-
kelukäytöstä ja tilat hyödynne-
tään teknisenä järjestelmätila-
na. Koulunkäynti jatkuu nor-
maalisti muissa tiloissa raken-
nustöistä huolimatta. Uudet 
luokkatilat otetaan käyttöön 
syksyllä 2019. 

Rakentamistyöryhmä
suunnittelemaan Alarannan 
koulun korjausta 
Noin 130 oppilaan Alarannan 
koulun päärakennus on pois-
tettu käytöstä sisäilmaongel-
mista johtuen. Oppilaat luokil-
la 0-2 käyvät koulua pihapiirissa 

olevassa Puustelli rakennukses-
sa, joka on remontoitu 3 vuotta 
sitten. Vuosiluokat 3-6 oppilaat 
käyvät lukuvuoden väistötiloissa 
Valtarin koululla. Kunnanhalli-
tuksen perustama rakentamis-
työryhmä käynnistää syksyllä 
päärakennuksen korvaavan uu-
disrakennuksen suunnittelun.

Uusi liikunta- ja monitoimiti-
la käyttöön Pohjois-Iissä 
Noin sadan oppilaan Pohjois-
Iin koululle valmistui elokuus-
sa noin 600 neliön liikuntasali 
ja neljä luokkatilaa. Vanhat si-
säilmaongelmaiset liikuntasali 
ja teknisen työn tilat on puret-
tu pois. Virkkulantielle on val-
mistunut myös uusi kevyen lii-
kenteen väylä turvaamaan kou-
lumatkaa. 

Jakkukylän koulun lämmitys-
järjestelmä uusitaan 
Noin 60 oppilaan Jakkukylä 
siirtyi 1.8.2018 alkaen Iin kun-
nan opetuspalveluiden piiriin. 
Kiinteistön öljylämmitysjärjes-
telmä muutetaan energiatehok-
kaalle ilmalämpöpumppujär-
jestelmälle syksyn aikana.

Valtarin koululla alkaa
remontti 
Sisäilmaongelmien korjaustyöt 
alkavat lokakuussa ja valmis-
tuvat kokonaisuudessaan ensi 
vuoden aikana. Remontti sisäl-
tää mm. ikkunoiden vaihtoa, si-
säkaton akustolevyjen uusimis-
ta, monitoimitilan korjausta se-
kä liikuntasalin katon kuituläh-
teiden poistamista. 

Hamina koululla vihkiäis-
juhla  6.10.  
Kuntalaisilla on mahdollisuus 
tutustua uuteen Kirkkotiellä si-
jaitsevaan koulurakennukseen 
vihkiäisjuhlan jälkeen klo 13-
15. Haminan koulun toimin-
toja sijaitsee Kirkkotien lisäksi 
Valtarintiellä, jonne valmistui 
aiemmin syyskuussa 2014 ope-
tustilat noin 250 oppilaalle.

Koulukiinteistöjen
KORJAUSTARVE
edelleen merkittävä
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Ylirannan ja Aseman koulujen tilojen korjaustarpeita tullaan selvi-
tyksessä arvioimaan kokonaisuutena.

Iin liikuntakeskuksen 
toteutuminen sai tou-
kokuussa vahvistuksen, 
kun opetus- ja kult-
tuuriministeriö myönsi 
rakentamiseen 750 000 
euron avustuksen. Kun-
nan rakennuttajainsi-
nöörin Jukka Härkinin 
mukaan rakennustyöt 
saadaan käyntiin loka-
kuun aikana ja avajaisia 
vietetään vuoden 2019 
lopulla. Alta puretaan 
pois vanha urheilu-
katsomo ja kentän 
tarvitsemat varasto- ja 
huoltotilat rakennetaan 
uuden liikuntakeskuk-
sen yhteyteen.

Liikuntakeskuksen 
rakentaa rakennus-
yhtiö Observo Oy 
kvr-urakkana vasta-

ten koko hankkeesta ”avaimet 
käteen” -periaatteella. Liikun-
takeskuksen kokonaiskustan-
nus on kohonnut noin 5,7 
miljoonaa euroon, joka sisäl-
tää myös sisäkalusteiden han-
kinnan. Osa kiinteistön säh-
köntarpeesta tuotetaan aurin-
kovoimalla ja lämmitys maa-
lämmöllä. 

Kunnanvaltuusto myönsi 
(3.9.2018) liikuntakeskuk-
seen 1,36 miljoonan euron 
lisämäärärahan, jota voidaan 
tarvittaessa kohdentaa eri 
talousarviovuosille raken-

nustöiden ajoittumisen mu-
kaan.

Harrastusmahdollisuudet
paranevat 
Liikuntakeskuksen ensimmäi-
sen vaiheen toiminnot raken-
tuvat kahteen kerrokseen. Ala-
kertaan tulee noin 1430 neli-
ön täysimittainen liikuntahal-
li, joka voidaan jakaa sähköi-
sillä väliverhoilla neljään osaan 
eri harrastusryhmille ja lajeil-
le kuten tanssille, voimistelul-
le, salibandylle, kori-, lento- ja 
sulkapallolle. Alakertaan ra-
kennetaan lisäksi aulakahvio, 
pukuhuoneet ja väestönsuoja-
tilat lähikouluille.

Toiseen kerrokseen sijoittu-
vat juoksurata, pituushyppy- ja 
lyöntipaikka sekä 200:n neli-
ön monitoimitila. 180 paikkai-
nen yleisökatsomo mahdollis-
taa urheilu-, musiikki- ja kult-
tuuritapahtumien järjestämi-
sen. Suunnittelussa on kuun-
neltu laajasti kouluja, kuntalai-
sia ja harrasteseuroja, jotta tilat 
palvelisivat mahdollisimman 
monipuolisesti käyttäjiä. 

Liikuntakeskuksen toiseen 
vaiheen eli uima- ja jäähallin 
rakentamisesta kunta ei vie-
lä ole tehnyt päätöstä. Alus-
tavien luonnossuunnitelmien 
mukaan rakentaminen mak-
saisi vähintään noin viisi mil-
joonaa euroa. Laajennukselle 
on mahdollista hakea valtion 
avustusta. 

Liikuntakeskuksen
RAKENTAMINEN
KÄYNNISTYY

Alueen lähikouluissa on noin tuhat oppilasta kävelymatkan etäi-
syydellä.
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Osana kunnan johtamis- ja hallinto-
järjestelmän uudistusta, opetus- ja 
varhaiskasvatuspäällikön virka sekä 
täyttämätön varhaiskasvatuskoor-
dinaattorin virka on lakkautettu ja 
tilalle on perustettu erilliset varhais-
kasvatusjohtajan ja opetusjohtajan 
virat.

Elokuussa varhaiskasvatusjohtajana 
aloitti kasvatustieteen maisteri Vir-
pi Uutela ja opetusjohtajana kasva-
tustieteen maisteri Tuomo Lukka-
ri. Molemmat toimivat palvelualu-

eidensa esimiehinä ja esittelijöinä opetus- ja var-
haiskasvatuslautakunnassa. Edeltävässä tehtäväs-
sään Virpi työskenteli Muhoksen kunnassa var-
haiskasvatusjohtajana ja Tuomo muutosjohtaja-
na Pohjois-Pohjanmaan liitossa lasten, nuorten 
ja perheiden palveluiden kehittämisen LAPE- 
hankkeessa. Molempia Iihin houkutteli tehtävä-
kuvan ja vastuun laajentuminen sekä positiiviset 
mielikuvat Iistä – ”ihmisen kokoisesta kunnasta”.

Varhaiskasvatuksen jonoihin
etsitään ratkaisuja
Jonoja ja ruuhkapiikkejä muodostuu yleensä al-
kusyksystä ja vuoden vaihteessa, jolloin van-
hemmat palaavat takaisin työelämään tai opis-
kelujen pariin. Iissä näkyy myös yleisen työlli-
syystilanteen parantuminen. Varhaiskasvatus-
johtajan mukaan varhaiskasvatuspaikkoja on 
tulossa asteittain lisää. Syyskuussa kunnassa 
aloittaa uusia perhepäivähoitajia ja ensi vuonna 

Liesharjun asuinalueelle valmistuu uusi yksityi-
nen päiväkoti. Iiläisillä perheillä on mahdolli-
suus hyödyntää yksityisen hoidon tuen kunta-
lisää varhaiskasvatuspalvelun hankkimiseen yk-
sityisestä päiväkodista tai perhepäivähoidosta. 
Yksityisen hoidon tuet maksetaan aina yksityi-
selle palveluntuottajalle, joka hinnoittelee var-
haiskasvatuspaikan asiakasmaksun itse. Yksi-
tyistä varhaiskasvatusta on mahdollista hank-
kia myös muista kunnista.

Viime syksynä Iissä kokeiltiin ensimmäistä 
kertaa avoimen varhaiskasvatustoiminnan jär-
jestämistä. Palvelu on tarkoitettu kotihoidos-
sa olevalle lapselle, joka kaipaa ikäistään seu-
raa ja ohjattua toimintaa, mutta perheellä ei 
ole jatkuvaa päivähoidon tarvetta. Perheet 
ovat toivoneet kokeilusta pysyvää palvelua ja 
sen toteuttamismahdollisuuksia selvitetään 
syksyn aikana.

Yhteinen vastuu
kasvuympäristöstä
Opetusjohtaja painottaa, että kouluissa opet-
tamisen rinnalle on yhä tärkeämmäksi teki-
jäksi kohonnut hyvinvointi- ja kasvatustyö, 
joka kuuluu kaikille koulun aikuisille tehtä-
västä riippumatta. ”Meidän henkilöstöllä 
on näkyvä ja merkittävä rooli iiläisten las-
ten elämässä ja hyvinvoinnin tukemisessa. 
Kouluissa tulee tehdä laaja-alaista yhteis-
työtä eri toimijoiden kuten esimerkik-
si varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja terveys-
alan ammattilaisten, paikallisten liikunta- 
ja harrasteseurojen ja seurakunnan kanssa. ”

Uudet johtajat lupaavatkin yhä tiiviim-
pään yhteistyötä ja vuoropuhelua henkilös-
tön ja iiläisten perheiden kesken. ”Haluam-
me kuulla henkilöstöltä, vanhemmilta ja lap-
silta mitä Iissä pitäisi kehittää”. Perheiden 
antamien palautteiden perusteella mm. ke-
hittämiskohteeksi on otettu oppilaskulje-
tuksien sujuvoittaminen yhteistyössä liiken-
nöitsijöiden kanssa sekä avoimen varhaiskas-
vatuksen järjestäminen.

Johtamis- ja hallintojärjestelmä

UUDISTUU
ASTEITTAIN
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Tiedote Virkkulantien kevyen
liikenteen väylän käyttäjille
Virkkulantielle on valmistunut kivituhkalla 
päällystetty kevyenliikenteen väylä, joka tarkoit-
taa yhdistettyä pyörätie ja jalkakäytävää. Kunta 
muistuttaa, että väylällä ei saa ratsastaa eikä vetää 
hevoskärryjä. 

PohjoisIin kylähistoria ehdolla
vuoden kotiseututeokseksi
Pertti Huovisen kirjoittama Meijän Pohojois-Ii, 
Pohjois-Iin kylähistoria on yksi viidestä finalis-
tista. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n julkaisema te-
os kertoo seudun historiasta ja esihistoriasta noin 
tuhannen vuoden ajalta – siltä ajalta, kun alueel-
la on ollut asutusta. Vuoden 2018 kilpailuun lä-
hetettiin yhteensä 45 teosta eri puolilta Suomea. 

Voittajateoksen valitsee taidehistorioitsija ja kir-
jailija Anna Kortelainen. Voittaja julkistetaan 
lauantaina 6.10. kello 13.50 Turun kirjamessuilla.

Nuorten paras kesätyöpaikka 2018
tunnustus Puhdistuspalveluille
Kunniakirjan vastaanotti kunnan ateria- ja tila-
palveluiden puhdistuspalvelujen esimies Anneli 
Pehkonen Yrittäjän päivänä 5.9. Iin torilla. Paras-
ta kesätyöpaikkaa voivat ehdottaa kaikki iiläiset 
nuoret, jotka ovat kesätöissä iiläisessä yrityksessä, 
yhdistyksessä, kunnan yksikössä tai muussa orga-
nisaatiossa. Vuosittaisen kesäkampanjan tarkoi-
tus on kannustaa nuoria osallistumaan aktiivisesti 
työelämään ja antamaan palautetta työnantajal-
le. Kampanjan järjestävät yhteistyössä Iin kunnan 
työllistämispalvelut ja Micropolis Oy.

UUTISIA LYHYESTI

Kunnanvaltuusto on 
hyväksynyt (3.9.2018) 
hallinnonuudistustyöryh-
män esityksen uudesta 
Iin johtamis- hallintojär-
jestelmästä. Uudistuksen 
on tarkoitus olla voimas-
sa viimeistään vuoden 
2021 alusta. 

Uudistusta on val-
mistellut valtuute-
tuista ja viranhal-
tijoista koostunut 
työryhmä, jonka 

jäseninä ovat toimineet kunnan-
johtajan ja hallintojohtajan li-
säksi valtuutetut Johannes Tuo-
mela (pj), Pekka Koskela, San-
na Valaja, Leena Tiiro, Teijo 
Liedes (vpj), Tiina Vuononvir-
ta, Jussi Kurttila ja Risto Säk-
kinen. Valmistelussa on kuultu 
nykyisiä hallintokuntia ja hen-
kilöstöä.

Yksittäisten muutosten aikatau-
luihin voi tulla muutoksia. 

Voimaan vuoden 2019 
aikana
Luottamushenkilöjärjestelmä pe-
rustuu jatkossakin lautakuntiin, 
joiden työskentelyn on koettu 

olevan keskuste-
levaa, ja luotta-
mushenkilöt 
ovat pääs-
seet vai-
kuttamaan 
asioiden 
valmiste-
luun. Kun-
nanhalli-
tuksen alai-
suuteen pe-
rustetaan kaksi 
uutta jaosta: elin-
keino- ja konsernija-
os sekä maapoliittinen ja-
os (korvaa nykyisen maapoliit-
tisen työryhmän). Elinkeino- ja 
konsernijaos käsittelee ja valmis-
telee yritysten toimintaympäris-
tön kehittämiseen liittyviä asioi-
ta. Maapoliittinen jaos käsitte-
lee ja valmistelee maankäyttöön 
ja kaavoitukseen liittyviä kun-
nan näkökulmasta strategisen ta-
son asioita.

Teknisen lautakunnan nimi 
muutetaan yhdyskuntalauta-
kunnaksi. Toiminta jaetaan kah-
teen tulosalueeseen, jotka ovat 
kiinteistöpalvelut sekä ympäris-
tötekniset palvelut. Kiinteistö-
palveluihin sisältyvät mm. uusi-
en tilojen rakennuttaminen. Val-

vontalautakunnan 
nimi muutetaan 

rakennuslauta-
kunnaksi, teh-
tävät säilyvät 
nykyisellään. 
Ympäristö-
teknisiinpal-
veluihin kuu-
luvat ympäris-

töhoito, jouk-
koliikenne, jä-

tehuolto, kunnal-
listekniikka sekä lii-

kunta- ja ulkoilupaikko-
jen rakentaminen, ylläpito ja 

huolto.
Alueiden johtokunnat lakkau-

tetaan, Ii-instituutti myöntää jat-
kossa harrastus- ja kulttuuritoi-
mintaan liittyvät avustukset se-
kä paikallisaktiivisuutta edistävät 
avustukset. Vanhus- ja vammais-
neuvoston toiminta siirretään Ii 
-instituutin alaisuuteen.  Ii-ins-
tituutin johtajan nimike muu-
tetaan hyvinvointijohtajaksi ja 
kansalaisopistoon perustetaan 
rehtorin virka.

Voimaan 2020
aikana
Ii-instituutti liikelaitos lakkau-
tetaan ja uusi organisaatiora-

kenne otetaan käyttöön. Työl-
listämisen palvelukeskuksen 
toiminta siirretään osaksi Ii-ins-
tituuttia. Ii-instituutti jakaan-
tuu neljään tulosalueeseen, jot-
ka ovat kirjasto, kansalaisopisto, 
työllistämispalvelut sekä kult-
tuuri- ja vapaa-aikapalvelut, jo-
hon sisältyvät nuorisotyö, ta-
pahtumapalvelut, taidekeskus 
KulttuuriKauppila sekä kult-
tuuripalvelut. 

Ateria- ja tilapalveluiden hoi-
dettavana olevat kunnan vuokra-
asunnot siirtyvät Iin Vuokratalot 
Oy:n omaisuudeksi.

Voimaan 2021
aikana
Ateria- ja tilapalveluliikelai-
toksen toiminta liikelaitoksena 
lakkaa. Päätös uudesta toimin-
tamuodosta tehdään, kun saa-
daan tieto maakuntauudistuk-
sen toteutuksesta ja vaikutuk-
sista Iissä. Todennäköisiä vaih-
toehtoja ovat joko yhtiöittämi-
nen (mikäli sote -uudistus si-
tä vaatii ja taloudelliset edelly-
tykset yhtiömuotoiseen toimin-
taan ovat olemassa) tai toimin-
nan siirtäminen osaksi yhdys-
kunta- ja ympäristöteknisiä pal-
veluita.

Elokuussa Iin varhaiskasvatusjohtajana aloitti kasvatustieteen maisteri Virpi Uutela ja opetusjohtajana kasvatustieteen maisteri Tuomo Lukkari. 

Uudistuksen
tarkoituksena
on paremmin

huomioida
mm. maakunta

uudistuksen
vaikutukset sekä Iin 

uusi kunta strategia
2025. 
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Iijoki on myös yksi val-
tion kalatiestrategiaan 
nimetyistä erillisrahoi-
tuskohteista. Raasa-
kan vesivoimalaitok-
sen omistaja Pohjolan 
voiman yhtiö PVO-
Vesivoima, Iin kunta 
ja Etelä- ja Pohjois-Iin 
jakokunnat ovat sopi-
neet toimenpiteistä, 
joilla edesautetaan 
lohen, taimenen, siian 
ja nahkiaisten nou-
sua Iijoen vanhaan 
luonnonuomaan sekä 
kehitetään alueen vir-
kistyskäyttöä. Toimen-
piteisiin on varattu 
viidelle vuodelle yh-
teensä 450 000 euroa, 
josta Iin kunnan osuus 
on 150 000 euroa.

V anha luonnonuo-
ma toimii nykyi-
sellään voimalai-
toksen ohijuok-

sutusreittinä ja tulvauoma-

na. Kesällä vettä juoksute-
taan velvoitteena 3,5 kuutio-
ta sekunnissa ja talvella 1,5 
(m3/s) Illinhaaraan kautta 

alajuoksulle. Kuluneen kesän 
aikana lisävettä on juoksutet-
tu voimayhtiön toimesta va-
paaehtoisesti 2–4 m3/s Uis-

karin kalatielle kalan nousua 
varten. Jo viime kesän seu-
rannassa nahkiaisen nousun 
vanhaan uomaan todettiin 

onnistuvan virtauksen lisää-
misen myötä.

Etelä- ja Pohjois-Iin jako-
kuntien puheenjohtajan Ris-
to Tolosen mukaan, kevään 
ja alkukesän aikana yhteensä 
reilut kaksikymmentä lohta 
ja taimenta onnistui nouse-
maan vanhaan uomaan. Kun 
heinäkuussa vesi lämpeni lä-
hes ennätyslukemiin, lop-
pui kalojen nousuhalukkuus. 
Syksyn viilentyvän veden 
myötä siian, taimenen ja lo-
hen nousun odotetaan käyn-
nistyvän uudelleen.

Ii on sitoutunut 80 % 
päästövähennykseen 
vuoteen 2020 men-
nessä, mikä on jopa 
30 vuotta EU:n ilmas-
totavoitetta edellä. 
Liikenteen osuus Iin 
kokonaispäästöistä on 
lähes puolet, mikä on 
enemmän kuin muissa 
kunnissa keskimäärin. 
Iin haasteena on ne-
lostien kasvava läpikul-
ku- ja rahtiliikenne sekä 
haja-asutusalueiden 
joukkoliikenneyhteyksi-
en puuttuminen. 

Nopeita linjoja
tarvitaan lisää
Arviolta noin 1 300 iiläistä 
kulkee töissä Oulussa ja puo-
lestaan noin 600 matkaa Ou-
lusta Iihin. Vuonna 2016 to-
teutetun Iin joukkoliikenne-
selvityksen mukaan kuntalai-
set kokivat linja-autojen aika-

taulut ja reitistön riittämättö-
miksi ja täten yksityisauton vä-
hentämisen vaikeaksi. 

Keväällä hyväksytty uusi 
Iin kuntastrategia 2025 nos-
taa keskiöön kestävän kehityk-
sen sekä nopeiden yhteyksi-
en kehittämisen. Ii vastaa Ou-
lun joukkoliikenteen järjestä-

misestä yhdessä Oulun, Kem-
peleen, Limingan, Lumijoen, 
Muhoksen ja Tyrnävän kans-
sa. Joukkoliikenteen saavu-
tettavuutta eli reittejä ja aika-
tauluja parantamalla, Ii pyr-
kii vähentämään yksityisautoi-
lun tarvetta ja samalla hillitse-
mään liikenteen hiilidioksidi-
päästöjä ja sujuvoittamaan lii-
kennettä. 

Ei ole yhdentekevää,Vaihtoehtoisten
polttoaineiden 
käytön
mahdollisuutta
selvitetään
Oulun joukkoliikenteessä 
tehtiin viime vuonna yhteensä 
8,8 miljoonaa matkaa ja käyt-
täjämäärien ennustetaan edel-
leen kasvavan. Julkisilta han-
kinnoilta odotetaan yhteisten 
varojen kestävän käytön lisäk-
si myös ympäristövaikutusten 
huomioonottamista. 
Oulun joukkoliikenne valmis-
telee parhaillaan käyttövoima-
selvitystä ja uutta joukkoliiken-
nestrategiaa, joilla valmistau-
dutaan vuonna 2024 toteutet-
tavaan liikennöinti- ja kalusto-
kilpailutukseen. Tänä vuonna 
toteutettava joukkoliikenteen 
kilpailutus ei kuitenkaan vielä 
huomioi dieselin rinnalla vaih-
toehtoisia polttoaineita.
Vaihtoehtoisten polttoainei-
den ympäristövaikutuksia sel-
vitetään parhaillaan Iissä. Kun-
nan kehittämisyhtiön Micropo-
lis Oy:n johtavan energiainsi-
nöörin Heidi Takalon mukaan 
selvityksessä vertaillaan vaihto-
ehtoisten uusiutuvien polttoai-
neiden sekä ympäristövaikutuk-
sia että teknistaloudellisia käyt-
tökokemuksia julkisessa liiken-
teessä. Vertailtavana ovat sähkö 
(tuotettuna esim. aurinko, tuu-
li ja vesi), hybridiyhdistelmät ja 
biopolttoaineet kuten biokaa-
su ja biodiesel. Sähkö- tai bio-
kaasubussien laajemmassa käyt-
töönotossa Oulun alueella 
haasteena on vielä puuttuva la-
taus- ja tankkausverkosto. 

Älykkäitä digi
taalisia ratkaisuja 
etsitään
työ matka ja 
matkailu 
liikenteeseen
Micropolis Oy ja Koillis-Suo-
men kehittämisyhtiö Naturpo-
lis Oy ovat aloittaneet yhteis-
työssä Älyliikenne 2020 -hank-
keen, jossa etsitään ratkaisu-
ja liikenteen sujuvuuden, tur-
vallisuuden ja vähäpäästöisyy-
den kehittämiseksi yhdessä 
Pohjois-Pohjanmaan ja Koillis-
maan alueen yritysten kanssa. 
Tavoitteena on löytää matkai-
luliikenteeseen digitaalinen 
palveluratkaisu, joka mah-
dollistaa autottomien mat-
kailijoiden helpon liikkumi-
sen Koillismaan, Pudasjär-
ven sekä Suomussalmen alu-
eella ja seudun luontokohteis-
sa. Työmatkaliikenteeseen ke-
hitetään palveluratkaisu, jo-
ka tehostaisi Oulun ja Pudas-
järven, sekä Oulun ja Iin väliä 
ajavien työssäkävijöiden mah-
dollisuuksia hyödyntää jul-
kista liikennettä. Lisätietoja 
hankkeesta: greenpolis.fi

Osta kausilippu 30.9.2018 mennessä
ja saat 30 vuorokauden lipusta alennusta 25% ja 
90 vuorokauden lipusta 30%.
Talviaikataulut ovat voimassa 9.8.2018-2.6.2019. 
Lisätiedot: oulunjoukkoliikenne.fi

Hyödynnä uudet

Oulun joukkoliikenteen

vuorot ja aikataulut

Linjan aikataulu ja reitti on koh-
dennettu palvelemaan erityi-
sesti Iistä arkisin Oulun yliopis-
tolle, Oulun keskustaan, OYS 
sairaalan/Kontinkankaan ja 
OAMK:lle kulkevia työssäkävi-
jöitä ja opiskelijoita. Lisäksi asia-
kaspalautteen perusteella linjan 
päätepysäkki on siirretty OYS:ltä 
OSAO:lle. Linja 28 kulkee ar-
kipäivisin, lähtöaika on klo 
6.45 Iin Alarannalta ja paluu Ii-
hin lähtee OYS:lta klo 16.15. 
Matka-aika yliopistolle on noin 
30min, OYS & OSAO noin 1h. 
Linjan nousupysäkit Iistä ovat: 
Alaranta -  Alarannan koulu  -  
Rantakestilä  - Vaihtometsäntie  - 
Räinä - Jakkila  - Ellala  - Valtarin 
koulu  - Iin virastotalo  - Hami-
nan koulu  - Iin Hamina  - Lak-
so  - Shell Ii  - Liedes  - Sorosenpe-
rän tienhaara - Praavan tienhaara 
- Räinänperän tienhaara.

Matka-aika Iistä Haukiputaan 
kautta Oulun keskustaan kestää 
noin 50 min.  Aikatauluihin on li-
sätty asiakaspalautteiden perus-
teella uusi iltapaluuvuoro, joka 
lähtee Oulusta noin klo 22-23 Ii-
hin. Lisäksi uusi pysäkki on perus-
tettu Iin terveyskeskuksen kohdal-
le. Linjan nousupysäkit Iissä ovat: 
Iin terveyskeskus - Timpurintie - 
Iin Työväentalo - Haminan kou-
lu - Iin virastotalo - Valtarin koulu 
- Ellala - Rytikuja - Lakso - Shell Ii 
- Liedes P – Sorosenperä- Praavan 
tienhaara- Räinänperän tienhaara.

MILLÄ JA MITEN
LIIKUMME

Uusi linja 28 kulkee
suoraan moottoritietä
Linnanmaalle, Oysiin ja 
OSAO:lle

Linja 23 kulkee arkisin
ja viikonloppuisin

340 km pituinen Iijoki ja 
sen suistot ovat maan 
suosituimpia virkistys- ja 
kalastusalueita. Sivujo-
kineen Iijoki virtaa Kuu-
samon, Posion, Ranuan, 
Taivalkosken, Suomus-
salmen, Pudasjärven, 
Oulun sekä Iin kunnan 
alueella. 

Iijoen yhteistyön lähtö-
kohdat ovat olleet haas-
tavat. Joen käytöstä ja 
sen kehittämisestä on 
kiistelty pitkään, mikä 

on aiheuttanut luottamuspu-
laa eri toimijoiden välillä. Ke-
väällä julkaistun Iijoen vesistö-
vision 2030 laatiminen on ol-
lut osa Iijoen Otvaksi nimetyn 
hankkeen toimenpiteitä, joil-
la tavoitellaan vaelluskalakan-
tojen, erityisesti lohen ja meri-
taimenen, elvyttämistä sekä jo-
en arvoa nostavien toimenpi-
teiden edistämistä. Visioon on 
sovitettu yhteen vesihoidon, 
kalatalouden, virkistyskäytön 
ja elinkeinoelämän tavoitteita 
ja kehityssuuntia. 

Projektipäällikkö Mirko 
Laakkonen Pohjois-Pohjan-
maan liitosta kertoo, että hank-
keen myötä osapuolet ovat si-
toutuneet pitkänajan toimin-
tasuunnitelmaan, ja yhteistyön 
vakiinnuttaminen on koettu 
tarpeelliseksi. Lokakuussa päät-
tyvää kolmivuotista Otva-han-
ketta on ohjannut neuvotte-

lukunta, jonka toimintaan on 
osallistunut mm. Iin, Oulun, 
Pudasjärven, Taivalkosken ja 
Kuusamon kuntien edustajia, 
maa- ja vesialueiden omistajia, 
viranomaisia, kyläyhdistysten 
ja järjestöjen edustajia, yrityksiä 
sekä tutkijoita. Asukkaiden ja 
sidosryhmien toiveita ja kehit-
tämisideoita on kerätty yleisöti-
laisuuksissa ja karttapohjaisella 
kyselyllä. EU-rahoitteista han-
ketta hallinnoi Pohjois-Poh-
janmaan liitto, osatoteuttajana 
Luonnonvarakeskus.

Visiotyössä tunnistettiin vii-
si Iijoen arvon nostamisen 
kannalta tärkeää osa-aluet-
ta. Visio on julkaistu verkossa: 
pohjois-pohjanmaa.fi/alue-
suunnittelu/iijoen_otva

Toimiva kalatie on
monen tekijän summa 
Lohen poikaset kuoriutuvat 
keväällä ja elävät joessa 2 - 4 
vuotta, minkä jälkeen jokipoi-
kanen muuttuu vaelluspoika-
seksi eli smoltiksi ja on valmis 
siirtymään ja kasvamaan me-

riveteen. Perämereen Suomen 
puolella laskevista joista lohi 
lisääntyy merkittävässä mää-
rin nykyään vain Tornion- ja 
Simojoessa. Syyt tähän ovat 
moninaiset: voimalaitosraken-

taminen, aikanaan tehdyt uit-
toperkaukset sekä heikko ve-
den laatu.

Iijoen pääuomassa on vii-
si voimalaitosta alajuoksulta 
ylöspäin luetellen: Raasakka, 
Maalismaa, Pahkakoski, Kie-
rikki ja Haapakoski. Vaellus-
kalatuotannon menetystä hoi-
detaan kalaistutusten avulla. 
Laakkosen mukaan, pitkän ai-
kavälin tavoitteena on raken-
taa kaikkien voimalaitosten 
ohitse kalatiet sekä ohjainaidat 
ja alasvaellusreitit smolteille. 
Välivaiheen keinona Raasakan 
kalatielle rakennettaan kiinni-
ottolaite, jolla voidaan ottaa 
nousukaloja kiinni kuljetetta-
vaksi joen yläosiin kutemaan.

PVO-Vesivoima Oy ja Met-
sähallitus jättivät maaliskuussa 
2017 lupahakemuksen Raasa-
kan voimalaitospadon ja Raa-
sakan säännöstelypadon kala-
teiden rakentamisesta. Lupa-
päätöstä odotetaan aluehallin-
tovirastolta vielä tämän vuo-
den aikana, jolloin voimalai-
tospadon kalatien rakentami-
nen voisi mahdollisesti käyn-
nistyä ensi vuonna.

Yhdessä Iijoen hyväksi

Kunnostettu Uiskarin kalatie avattiin kesäkuussa 

Kaislikon niitto on osa Iijoen vanhan uoman kunnostusta ja maisemointia. Lisäksi kuluvan vuoden töi-
hin sisältyy uimarantojen kunnostusta, Raasakkasaareen taukopaikan rakentaminen Ylirannan Kyläyh-
distyksen toimesta sekä kauneuspatojen yhteyteen kulku-urien parantaminen talviajan liikkumisen 
helpottamiseksi. Myös veden laadun seurantaa ja tarkkailua kehitetään.

Uiskarin kalatiellä on seu-
rantalaitteisto, jonka avulla 
saadaan tietoa kalojen nou-
sumääristä, käyttäytymisestä 
ja kalatien toimivuudesta. 
Kalatiestä huolehtii Etelä- ja 
Pohjois-Iin jakokunnat sekä 
Osuuskunta Team Kala.

MIRKO LAAKKONEN

Ilmoita havaintosi IijokiWikiin
Verkkosivustolta löytyy ympäristöhallinnon yllä-
pitämää tietoa Iijoen vesistöalueesta. Lisäksi kuka 
tahansa voi tallentaa alustalle havaintoja, valoku-
via ja paikkamerkintöjä. Sivusto löytyy osoitteesta:
jarviwiki.fi/iijokiwiki
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”Yhden jäte on 
toisen raaka-aine” 
-lauseella tiivistetään 
usein kiertotalous-
ajattelun ydin. Sen 
mukaisesti talouden 
ja hyvinvoinnin kasvu 
eivät enää perustu 
luonnonvarojen tuh-
laavaan käyttöön. 
Tuotteiden ja palve-
luiden käyttö voi pe-
rustua omistamisen 
sijasta esimerkiksi 
kierrättämiseen, 
jakamiseen tai vuok-
raamiseen. 

Syyskuussa käyn-
nistynyt kunnan 
uusi työllistämis-
hanke ”Tuuna-
taan työtä” pyr-

kii kiertotalousajattelua 
hyödyntäen kehittämään 
kunnan ja alueen yritysten 
käytöstä poistamista ma-
teriaaleista uusia tuottei-
ta ja palveluja eli uutta lii-
ketoimintaa ja uusia työl-
listymismahdollisuuksia ii-
läisille.

Projektisuunnittelija Ve-
li-Pekka Korhosen teh-
täviin kuuluu parhaillaan 
kunnan materiaalien kar-
toittaminen sekä uudenlais-
ten tuotteiden ja palvelui-
den ideointi yhdessä hank-
keeseen mukaan lähtevien 
iiläisten työnhakijoiden se-
kä kunnan työllistämispal-
veluiden IiPajan kanssa.

Projektipäällikkö Mai-
ja Rusilan mukaan valta-
kunnallisestikin ainutlaa-
tuisella työllistämismallil-
la aktivoidaan ja kannus-

tetaan iiläisiä työnhakijoi-
ta hyödyntämään mahdol-
lisuus oppia uusia ammat-
titaitoja ja työllistyä. Jokai-
sen osallistujan kanssa työs-

tetään henkilökohtainen 
suunnitelma, jossa lähde-
tään liikkeelle yksilöllisis-
tä kiinnostuksen kohteis-
ta. Mukaan voi lähteä 

ammattialasta ja koulutus-
tausta riippumatta.

Tekijöitä etsitään, 
ota rohkeasti
yhteyttä!
Haussa ovat erityisesti yli 
50-vuotiaat työttömät mut-
ta mukaan pääsevät myös 
työttömyysuhan alla ole-
vat, pitkäaikaistyöttömät, 
osatyökykyiset, erityistä tu-
kea tarvitsevat ja yli kolme 
kuukautta työttömänä ol-
leet alle 29-vuotiaat iiläiset. 
Työtehtäviä suunnitellaan 
yhdessä, mitkä voivat olla 
aluksi keikkaluontoisia tai 
määräaikaisia, mutta omi-
en voimavarojen mukaan ta-
voitteellisia.   

Jokaisen hankkeeseen 
osallistuvan kanssa selvite-
tään tapauskohtaisesti palk-
katuen tai työkokeilun mah-
dollisuus, töiden aloitusai-
ka ja työskentelypaikka, jo-
ka voi olla alueen yrityksis-
sä, yhdistyksissä tai kunnan 
yksiköissä. Myös muita vaih-
toehtoja työllistymiseen et-
sitään esimerkiksi kevyt yrit-
täjyydestä, jossa hyödynne-
tään valmiita ja helppokäyt-
töisiä laskutussovelluksia. 
Hankkeessa on mahdollista 
suorittaa työelämän kortti-
koulutuksia.

Teksti ja kuva: Sanna Juutinen 

Iin työhönvalmennuskeskukses-
sa käy innostunut kuhina, kun 
asiakkaat valavat ja saumaavat 
betonitöitä kuvataiteilija Paula 
Suomisen ohjauksessa. Töistä 
muodostuu mosaiikkipisaroita, 
jotka pääsevät iiläisten ihastel-
taviksi Suvantolassa sijaitsevaan 
Lähde!-puistoon. 

Niko on yksi mosaiikkipajan 
osallistujista. Hän on itse valin-
nut vanhat lautaset työtään var-
ten. Aluksi lautaset paloiteltiin 
vasaralla pieniksi laatoiksi. Seu-
raavaksi valettiin betoni muottiin 
ja kiinnitettiin laatat siihen. Kun 
työ oli kovettunut, laatat sau-
mattiin. Edessä on vielä takaosan 
wash-out eli pesu sienellä. Pajassa 
jo valmistuneet mosaiikkipisarat 
ovat ihastuttavan näköisiä. 

Betonitöiden tekniikka on 
monivaiheinen ja haasteellinen. 
Paula Suominen kertoo, että pa-
jalaisten hyvistä kädentaidois-
ta on ollut etua työskentelyssä, 
vaikka heillä ei ollutkaan aikai-
sempaa kokemusta betonitöis-

tä. Jo toisella pajaviikolla oli näh-
tävissä tekniikkaan tottumista. 
Suominen on iloinen, että pa-
jalaiset ja ohjaajat ovat ottaneet 
mosaiikkityöpajan vetäjät hyvin 
vastaan. ”Innostuminen on ol-
lut mahtavaa. Näkyviin on tul-
lut kasvutarinoita, kun asiak-
kaat ovat itse alkaneet kehitellä 
omia polkuja betonitöiden teke-
misessä.” Eräs asiakas on alkanut 
jo suunnitella betonitöiden teke-
mistä omassa kotonaan. 

Mosaiikkipajat ovat osa hyvin-
vointia tukevan Lähde!-puiston 
suunnittelua ja toteutusta. Läh-
de! Taiteesta voimaa arkeen -han-
ke tuo taiteen osaksi sote-palvelu-
ja ja taiteilijoita työskentelemään 
yhdessä kehitysvammaisten, 
maahanmuuttajien, mielenter-
veyskuntoutujien ja työttömien 
nuorten kanssa Iin, Simon, Vaa-
lan, Utajärven ja Pudasjärven alu-
eella. Kolmivuotisen ESR-hank-
keen tavoitteena on kehittää tai-
teen ja kulttuurin keinoin yksilöl-
lisiä työllistymispolkuja ja hyvin-
vointia tukevia ympäristöjä sekä 
hyvinvointiresidenssin malli. 

Projektipäällikkö Maija (oikealla) sekä projektisuunnittelija Veli-Pekka kannustavat iiläisiä työn-
hakijoita pikaisesti ottamaan yhteyttä ja rohkeasti ilmoittamaan kiinnostuksesta osallistua toi-
mintaan. Ota yhteyttä Maija p. 040 846 5116, maija.rusila@ii.fi tai Veli-Pekka p. 040 674 7662, 
veli-pekka.korhonen@ii.fi. Kuvassa vasemmalla hankkeen yritysyhteistyöstä vastaava työllistä-
miskoordinaattori Helena.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen
neuvontanumero on muuttunut 
Perhepalvelujen palveluohjauksen numero 
on muuttunut niin, että käytössä on vain yksi, 
Oulunkaaren kaikkien kuntien kuntalaisia pal-
veleva numero p. 08 5875 5010. Palvelu toimii 
arkisin kello 9-15. Numeroon ei voi lähettää 
tekstiviestejä. Kuntakohtaiset palveluohjausnu-
merot ja soittoajat ovat jääneet pois, ja puheli-

meen vastaa joku Oulunkaaren viidestä palveluohjaajasta.
Palveluohjaajaan voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee ammattilaisen tukea 
omassa tai läheisen jokapäiväisessä elämässä. Tuen tarve voi liittyä 
omiin tai omaisen asioihin, esimerkiksi lapsen kehitykseen ja hyvin-
vointiin, asumisen tukeen, päihde- ja mielenterveysasioihin, perhe- tai 
lähisuhdeväkivaltatilanteeseen tai taloudellisiin asioihin. Palveluohjaaja 
ottaa vastaan myös lastensuojeluilmoituksia.
Viikonloppuisin ja 15 jälkeen kiireellisissä sosiaalipäivystyksellisissä 
asioissa tulee soittaa p. 08 5875 6888 tai hätänumeroon 112. Kiireettö-
missä asioissa voi käyttää Oulunkaaren Omahoitoa.

Seuraa Oulunkaarta Instagramissa 
Oulunkaaren kuntayhtymän löytää nyt myös Instagramista. Oulunkaari-
tilillä ihan tavalliset kuntayhtymän työntekijät jakavat tunnelmia arjes-
taan asiakkaiden kanssa hashtagilla #oulunkaarenosaajat. Lisäksi tilillä 
julkaistaan kuntayhtymän tiedotteita. 
- Tiliä seuraamalla saa kyllä tosi kattavan kuvan siitä, kuinka monipuo-
lista ja elämänmakuista meidän toiminta on. Itsekin aina yllättyy, että 
vau, meidän yksiköissäkö tehdään tuollaistakin, kuntayhtymän viestin-
täasiantuntija Riitta Muhonen kehuu. Seuraaminen kannattaa, sillä tal-
ven päälle luvassa on myös arvontaa seuraajien kesken.
Kuntayhtymän löytää myös Facebookista ja Twitteristä. Lisäksi monilla 
kuntayhtymän yksiköillä ja hankkeilla ovat omat sosiaalisen median 
sivunsa. Iiläisiä kiinnostavia Oulunkaaren tilejä ovat ainakin:
• Instagram: Oulunkaari, Lahdetaide
• Facebook: Oulunkaaren kuntayhtymä, Oulunkaaren neuvolapalvelut, 

Lähde – Taiteesta voimaa arkeen -hanke, Iin hoiva- ja palveluasunnot 
/ Emmintupa, Työtakomo, Kuivaniemen hoivakoti ja palveluasunnot

• Twitter: @oulunkaari sekä kuntayhtymän johtajan Leena Pimperi-
Koiviston tili @PKLeena

Oulunkaari tiedottaa

Osoitteeseen Yrittäjätie 2 on 
valmistunut uusi hallimainen 
jäteasema. Entinen Alarannan-
tien jäteasema on poistettu käy-
töstä. EkoRysäksi nimetty uusi 
jäteasema on siistimpi ja turval-
lisempi käyttää sekä pitää jät-
teet säältä suojassa.

 Jäteasemaa ylläpitää Kierto-
kaari Oy (ent. Oulun Jätehuol-
to Oy), joka huolehtii toimialu-

eensa kuntien jätteenkäsittelys-
tä, neuvonnasta sekä edistää jät-
teen synnyn ehkäisyä, kierrätys-
tä ja hyötykäyttöä. 

EkoRysällä otetaan maksutta 
vastaan kotitalouksien vaaral-
lista jätettä, sähkölaitteita ja ko-
neita sekä metalliromua. Jäte-
asemalle voi tuoda myös mak-
sullisia sekajätekuormia, jotka 
sisältävät esimerkiksi huoneka-

luja tai muita sellaisia jäte-esi-
neitä, jotka eivät sovi omaan jä-
teastiaan. Jäteaseman hoita-
ja perii sekajätekuormista mak-
sun, joka on 30 euroa per kuor-
ma (200 kg tai 1 kuutio). 

Yritystoiminnan jäte tulee 
toimittaa suoraan Ruskon jäte-
keskukseen (avoinna arkisin klo 
7-20) tai muille käsittelyluvan 
saaneille toimijoille.

Iin Sorosentien ekokeräyspisteen 
muovinkeräys piti alkuperäisen 
aikataulun mukaan olla käytös-
sä jo heinäkuussa. Muovinkeräyk-
sestä vastaavan Suomen Pakkaus-
kierrätys Rinki Oy:n mukaan ke-
räyslaitteiden toimituksessa ja 
asennuksessa on viivästyminen. 
Tarkemmasta käyttöönoton ajan-
kohdasta tiedotetaan syksyllä.

Rinki hallinnoi yli 1850 eko-
pistettä eri puolilla Suomea. 
Suuren kysynnän vuoksi, yhtiö 
perustaa uusia muovinkeräys-
pisteitä noin 50. Keräysvelvoit-
teen mukaan kaikissa yli 10 000 
asukkaan taajamissa (ei kun-
nissa) on oltava vähintään yksi 
muovin keräyspiste. Yhtiöllä on 
muovinkeräyspisteitä jo 520 eli 

20 yli velvoitteen. 
Iistä muovipakkausjätteet 

kuljetetaan ensin Ouluun paa-
lattavaksi, josta ne kuljetetaan 
Riihimäelle Fortumin muovija-
lostamolle. Keräysmuovista val-
mistetaan uusia muovituotteita 
kuten kukkaruukkuja, viemäri-
putkia, ämpäreitä sekä jätesäk-
kejä ja -pusseja.

TUUNATAAN
TYÖTÄ

kiertotaloudesta
TUUNATAAN
TYÖTÄ HANKE
sai Pohjois-Pohjan-
maan Ely-keskuksen 
päätöksellä 382 388 
euron rahoituksen 
Euroopan sosiaali-
rahastosta Kestävää 
kasvua ja työtä 
2014–2020 ohjel-
masta. Hanke kestää 
vuoden 2020 lop-
puun asti. Lisätiedot: 
ii.fi/tuunataan

Kehittämisyhtiö Micropolis Oy:n 
työllistämiskoordinaattori Helena 
Ylisirniö etsii mukaan iiläisiä yri-
tyksiä ja yhdistyksiä, jotka olisivat 
kiinnostuneita kehittämään toi-
mintaansa kiertotalousajattelun 
hengessä. Tarjolla on maksutta 
neuvontaa ja sparrausta resurssi-

viisauden käyttöönotossa ja uuden 
liiketoiminnan ja työn luomises-
sa. Kehittämisaihioina voivat olla 
esimerkiksi jätteiden ja sivuvirto-
jen hyötykäyttö (esim. tekstiilit), 
tuotantomateriaalien kulutuksen 
pienentäminen tai niihin liittyvä 
palveluliiketoiminnan kehittämi-

nen. Yrityksillä on mahdollista hyö-
dyntää myös palkkatukea, saada 
myös erilaisia korttikoulutuksia 
palkattavalle työntekijälle tai ha-
kea Iin kunnan harkinnanvaraista 
IiRekry-tukea. Ilmoittaudu mukaan 
Helenalle, p. 040 351 3397 tai he-
lena.ylisirnio@micropolis.fi

SYNTYYKÖ YRITYKSELTÄNNE HYÖDYNTÄ MÄTTÖMIÄ MATERIAALEJA TAI
TUOTANNON SIVUVIRTOJA? 

Betonista ja laatoista
pisaroiksi! 

Muovin keräyspiste myöhässä

Yrittäjätien 2 jäteasema on avoinna vain arkitorstaisin klo 15-19. Jäteasemalla ei ole mahdollista asioida 
aukioloaikojen ulkopuolella. Lisätietoa: kiertokaari.fi ja asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16 p. 08 558 40010.

Uuden jäteaseman avajaiset
27.9.2018 klo 15-19
Avajaispäivänä järjestetään kahvitarjoilu. Tervetuloa tuomaan jätettä!



IiKALENTERI on tarkoitettu kunnassa tapahtuvien tai kunnan järjestämien tilaisuuksien tiedottamiseen. Lisäksi Iissä toimivat yhdistykset, seurat ja yritykset
voivat ilmoittaa maksutta kalenterissa järjestämistään avoimista tapahtumista. Tapahtuman voi ilmoittaa täyttämällä lomakkeen, ii.fi/tapahtumalomake

IiKALENTERI
Pe 21.9. klo 18 – 20
Elokuvailta: Tulevilla rannoilla
Nätteporin auditorio
(Puistotie 1, Ii), vapaa pääsy. Millaisen 
perinnön jätämme ihmisille, jotka tulevat 
meidän jälkeemme? Voiko yksi ihminen 
vaikuttaa koko maailmaan? Näitä kysy-
myksiä pohtii elokuvaohjaaja John Webster 
testamentissaan 2060-luvulla syntyvälle 
lapsenlapsenlapselleen. Webster kietoo 
menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuu-
den dokumentiksi siitä, miten jokainen 
meistä voi vaikuttaa. Elokuvassa on suo-
menkielinen tekstitys. Elokuva soveltuu 
yläkoulun oppilaille ja sitä vanhemmille. 
Järjestäjä: Iisisti Energinen Ii

Vanhusten viikkoa vietetään
7.14.10.
Ohjelman järjestää Yhteistyössä Iin seura-
kunta, Iin kunta / Ii-instituutti liikelaitos / 
Kirjasto, Liikunta, Iin ja Kuivaniemen elä-
keläisjärjestöt, Oulunkaaren kuntayhtymä.

Su 7.10. klo 10 Jumalanpalvelus Iin kirkos-
sa. Kuljetus Kuivaniemeltä ja Oijärveltä. 
Lisätietoja kuljetuksista löydät Iin kirkolli-
sista IiSanomista.

Ma 8.10. klo 11 Kuivaniemen kirjasto ja klo 
13 Iin työväentalolla vanhusten asuntojen 
korjausneuvontaa ja avustukset/korjausneu-
voja Tapio Karhu Vanhustyön keskusliitosta 
kertoo millä perusteilla avustusta voi saada. 
Klo 12.30 Haminan koulun kuoro Emmin 
tuvalla, klo 12-14 Kuivaniemen kirjastolla ja 
klo 14-16 Iin kirjastolla esittellään e-kirjat, 
äänikirjat ja Celian palvelut.

Ti 9.10. klo 10-12 kolmen polven ker-
ho Jakkukylän Rauhanyhdistyksen kerho-
huoneessa. Ohjelmassa mm. kaikenikäisil-
le sopivaa tekemistä, tarjolla pientä purta-
vaa ja hartaus. Klo 13 Roolinvaihtajat esit-
tää Kuivaniemen seurojen talolla elokuva-

tallenteen Harmaat Pantterit 3, Käpyhovin 
pelastuspalvelu, vapaa pääsy. Linja-auto-
kuljetus Iistä lähtee torilta klo 12. Kuljetus 
ja kahvi 11-15 e (lähtijämäärästä riippu-
en). Linja-auton kyytivaraukset Iistä Salme 
Tanninen 040-9632030 tai Kaarina Paaso 
p. 040 822 9274. Ilman ennakkovarausta 
kuljetus Kuivaniemen Kievarilta lähtö klo 
12.30, hinta 5e.

Ke10.10. klo 11-13 Ikävirkut/Väli-Ol-
havan srk-talo. Klo 13 ja 13.30 Haminan 
kiertoajelu - lähtö Huilingista, oppaana 
Pertti Huovinen. Tarkoitettu ensisijaisesti 
liikuntaesteisille. Kierrokselle sopii 14 osal-
listujaa. Klo 13 Kuivajoen koulun oppilaat 
esiintyvät Kuivaniemen Hoivalla.

To 11.10. klo 12 Ikäihmisten iloinen ilta-
päivä Aseman liikuntahallilla (Kuivanie-
mi). Ohjelmassa liikuntatuokio, hanurimu-
siikkia, yhteislaulua ja kahvit. Klo 12 Lii-
kuntapäivä Illinsaaren majalla, liikuntaa, 
musiikkia, makkara- ja kahvitarjoilu.

Pe 12.10. klo 12.30 Iin Laulupelimannit 
Emmin tuvalla, klo 13 Kuivaniemen Peli-
mannit Kuivaniemen seniorituvalla. Jakku-
kylä/kimppakyytejä tapahtumiin voitte ky-
syä Teuvo Päkkilältä p. 050 3709 001. Lisä-
tiedot: Iin Vanhus- ja vammaisneuvosto / 
Salme Tanninen p. 040 963 2030.

Ti 25.9. klo 19 – 20 Urkukonsertti
Iin kirkossa
Urut täyttävät 10 vuotta. Konsertissa kuul-
laan monipuolisesti urkumusiikkia. Juhlavat 
kakkukahvit tarjotaan konsertin jälkeen. 
Vapaa pääsy, järjestäjä: Iin seurakunta.

La 29.9. klo 21  02
Ysäribileet
Oijärven Sampolassa, järjestäjä: Oijärven 
Nuorisoseura ry.

Ke 17.10. klo 19 – 21
Perinneilta: Vanhat valokuvat ja 
kartta Jakun koululla
Paikallishistorioitsija Jarmo Alasiurua käy 
läpi mukaansa tempaavalla tavalla Jakkuky-
län elämää entisaikaan, vanhojen valokuvi-
en ja vanhan kartan pohjalta. Tilaisuudes-
sa kahvitarjoilu Jakkukylän kyläyhdistyk-
sen tueksi. Käteinen ja pankkikortti käyvät 
maksuvälineenä. Järjestäjä: Jakkukylän ky-
läyhdistys ry

11.10. klo 1315 Mindfulness
harjoituksista apua stressin
helpotukseen 
Iin seurakuntakeskuksessa
Tule tutustumaan miten mindfulness voi-
si auttaa arjessa, asiantuntijana mindfulness 
ohjaaja Marja-Liisa Kuukasjärvi, paikal-
la myös Oulun seudun omaishoitajat ry:n 
omaistoiminnan ohjaaja Minna Hernberg. 
Järjestäjä: Oulun seudun omaishoitajat ry

La 3.11. HalloweenDisco
Iin Urheilijoiden talolla (Rysä) koko per-
heen Disco - vanhemmat saavat tulla mu-
kaan. Alle kouluikäiset klo 15 – 17, ala-
kouluikäiset klo 17.30 – 20. Ongintaa, 
kauhukäytävä, kasvomaalausta, ilmapallo-
ja, puffetti, arvonta ym. mukavaa, liput 2e. 
Järjestäjä: Pohjois-Iin koulun 6. luokka.

Pe 23.11. klo 18 Joulunavaus
Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhem-
min. Järjestäjä: Ii-instituutti.

Pe 23.11. klo 18  00
Kauppojen Yö
Kauppojen yönä avoinna muun muassa Iin 
nuorisotila Nurkka, Iin pääkirjasto, Iin seu-
rakunta ja kirkko, Kärkkainen. Tarkempi 
ohjelma julkaistaan myöhemmin. Järjestä-
jä: Ii-instituutti.ii.fi/kalenteri
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Julkinen tiedote

PÄÄKIRJASTON AUKIOLOAIKAMUUTOKSET 
Iin pääkirjastossa kokeillaan 13.8. – 31.12.2018 kevennetyn palvelun 
aukioloaikaa. Kokeilun aikana kirjasto toimii itsepalveluperiaatteella 
ma-pe klo 9-11 ja la klo 9-10. Henkilökunta on paikalla ma-to klo 11-19, 
pe klo 11-16 sekä la klo 10-15. 

Itsepalveluaukiolon aikana asiakkaat voivat lainata ja palauttaa aineistoa 
automaateilla sekä noutaa varauksia varaushyllystä. Asiakastietokoneet, 
lehtilukusali ja kirjaston langaton verkko ovat asiakkaiden käytettävissä. 
Itsepalveluaukiolon aikana kirjastossa ei ole asiakaspalvelua. Kopioimi-
nen, tulostaminen ja kirjastomaksujen maksaminen hoidetaan henkilö-
kunnan ollessa paikalla.

SATUTUOKIOT SYKSYLLÄ 2018 
Iin kirjastoissa järjestetään satutuokioita, joissa luetaan satuja ja tarinoita. 
Tuokiot kestävät noin 20 minuuttia ja niihin on vapaa pääsy. 
Iin pääkirjastossa joka toinen viikko torstaisin klo 9.30 (23.8., 6.9., 20.9., 
4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.) Päiväkotiryhmille järjestetään 
toinen satutuokio samoina päivinä klo 10.15, joihin on ennakkoilmoittau-
tuminen. Lisätietoja: kirjasto@ii.fi, p. 050 3950 385 
Kuivaniemen kirjastossa kerran kuukaudessa maanantaisin klo 9.30 (3.9., 
1.10., 5.11. ja 3.12.) Lisätietoja: kuivaniemi.kirjasto@ii.fi, p. 050 3106 811 

KATSEET KÄÄNTYVÄT KIRJASTOAUTOON 
Millaisen tapahtuman voisi järjestää kirjastoautossa? Oppiiko ympäristön-
suojelua pakohuonepelissä? Mitä on lisätty todellisuus ja voiko sitä hyödyn-
tää kirjastoautossa? Näihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan Iin kirjaston uusi 
kehityshanke yhteistyössä Pudasjärven ja Kuusamon kirjastojen kanssa. 
Millon se auto tullee? –hankkeen tavoitteena on kehittää kirjastoautopalve-
luja sekä miettiä uusia tapoja hyödyntää kirjastoauton potentiaalia. Lisäksi 
selvitetään, millainen aikataulu palvelee kirjastoauton asiakkaita parhaiten ja 
mahdollistaa samalla myös uusien palvelujen tarjoamisen. Vuoden 2019 lop-
puun kestävässä hankkeessa toivotaan myös kuntalaisilta ideoita kirjastoau-
ton palvelujen kehittämiseen. Ideoita ja ajatuksia voi lähettää kirjaston han-
ketyöntekijä Sanna Näätäselle (sanna.naatanen@ii.fi tai p. 040 823 6006).


