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Uusia asuntoja keskustaan –
rakentamista selvitetään myös Kuivaniemelle

Tornikujan tontilla on rakennusoikeutta toiselle samankokoiselle luhtirakennukselle. Tontilla sijaitsi aiemmin kaksi huonokuntoista rivitaloa, jotka purettiin pois.

Kunnan omistaman Iin 
Vuokratalot Oy:n uusi luhti-
talo on valmistumassa jou-
lukuussa kuntakeskustaan 
Tornikujalle. Asuntoja val-
mistuu yhteensä 22, joista 
yksiöitä on neljätoista, kak-
sioita ja neliöitä on molem-
pia neljä. 

Y htiöllä on ennestään 202 
rivitalohuoneistoa Iin 
keskustaajamassa ja Kui-
vaniemellä. Toimitus-

johtajan Antti Tuomaalan mu-
kaan asunnot on rakennettu pääosin 
1980–90 luvuilla. 

- Luhtitalo on yli 2 miljoonan eu-
ron investointi vuokra-asuntokan-
nan parantamiseen. Siitä on todella 
pitkä aika, kun uusia on rakennettu, 
Tuomaala muistuttaa. 

Jokaisessa luhtitalon huoneistossa 
on oma sauna. Alakerran asunnoilla 
on lisäksi oma ulkoterassi, yläkerran 
huoneistoissa on parvekkeet. Lem-
mikit ovat huoneistoissa sallittuja. 
Pihalla sijaitsee autopaikat, leikki- ja 
oleskelualue sekä erillinen varasto-
rakennus, jossa on asukkaiden huo-

neistokohtaiset häkkivarastot.
Vuokrahinnaksi on arvioitu 14,5e 

per neliö, vuokra vahvistetaan eri 
asuntotyypeille urakan valmistuessa. 
Vuokraan sisältyy lämmitys ja Iisiver-
kon laajakaistayhteys. 

- Vuokrahakemuksia on tullut jo 
yli 80, mutta asukashaku on avoinna 
edelleen kaikille. Valinnat tehdään 
lähiaikoina tämän vuoden puolella. 
Asukkaat pääsevät muuttamaan tam-
mi-helmikuun vaihteessa, Tuomaa-
la arvioi.

Puurakenteisen luhtitalon raken-
tamisesta on vastannut iiläinen Ra-
kennusliike Häyrynen Oy. 

- Yhteistyö rakennusliikkeen 

kanssa on sujunut erittäin hyvin se-
kä sovitussa aikataulussa ja budje-
tissa, Tuomaala kiittelee. Meille on 
kunnan omistamana yhtiönä erittäin 
tärkeää hyödyntää mahdollisimman 
paljon paikallista osaamista. Työ-
maalla on työskennellyt noin 10–15 
henkilöä vuoden ympäri.

Rakennusoikeus riittäisi 
myös toiselle luhtitalolle
Rakentamisaikana on huomioitu 
mm. viemäröinnin ja sähköliittymi-
en varaukset myös toiselle vastaavan-
kokoiselle luhtitalolle. Valmistumi-
nen voisi ajoittua vuodelle 2024.

- Uskon, että toiselle luhtitalol-

le olisi vielä kysyntää. Vuokra-asu-
minen koetaan eri elämäntilanteis-
sa usein huolettomana vaihtoehtona, 
kun asukkaan ei tarvitse itse huoleh-
tia esimerkiksi remontoimisesta tai 
piha-alueiden kunnossapidosta, Tuo-
maala kertoo. 

Vuokratalot selvittävät
rakentamista Kuivaniemelle
Myös Kuivaniemen Asemakylällä 
on tarvetta uusia yhtiön vuokra-
asuntoja. 

- Rakentamispäätöstä ei vielä ole 
tehty, mutta jos selvitystyö ja rahoi-
tusratkaisut etenevät joutuisasti, on 
meillä mahdollisuus päästä aloitta-
maan uusien rivitalojen rakentami-
nen jo ensi vuoden kesällä, Tuomaa-
la kertoo. 

Luhtitalossa viimeistellään parhaillaan sisäpintoja kuntoon. Kuvassa vasem-
malla Iin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Antti Tuomaala ja oikealla Raken-
nusliike Häyrynen Oy:n laskenta – ja hankintapäällikkö Janne Häyrynen. 

Tornikujan vuokra-asunto-

hakemuksen ja huoneistojen 

1h+s 29 m², 2h+s 48 m²

ja 4h+s 75-77 m²

esittelyt löydät verkosta:

iinvuokratalot.fi 

Kirkkotien kerros -
talolle rakennuslupa
Rakennusliike Häyrynen Oy on 
aloittamassa neljäkerroksisen 
kerrostalon rakentamisen Iin 
keskustaan vielä loppuvuoden 
aikana. Yhtiön Janne Häyrysen 
mukaan jo puolet 21 huoneis-
tosta on varattu ostajille.  Kak-
sioista ja kolmioista koostuva 
kerrostalo valmistuu arviolta 
ensi vuoden jouluksi. 
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Yksi uuden kuntastrate-
gian 2030 tavoitteista on 
luoda Iihin vahvaa ja kestä-
vää kasvua. Iihin halutaan 
lisää asukkaita, yrityksiä ja 
työpaikkoja sekä matkaili-
joita. Miten kasvu mahdol-
listetaan? 

- Kuntalaisen arki on helppoa sil-
loin kun hänen ei tarvitse erikseen 
miettiä mistä palveluita saa ja kuka 
niistä vastaa, kertovat marraskuus-
sa aloittaneet uudet viranhalti-
jat yhdyskuntajohtaja Eelis Rank-
ka ja elinvoimajohtaja Helena Il-
likainen. 

Molempia houkutteli Iihin hyvän 
kuntamaineen lisäksi vastuullinen 
tehtäväkokonaisuus sekä mahdolli-
suus vaikuttaa kuntalaisten arkeen. 
Yhdyskuntajohtajan vastuuseen 
kuuluvat vesilaitoksen johtamisen 
lisäksi mm. ateria- ja puhtauspalve-
lut, rakennusvalvonta, kiinteistöjen 
ylläpito ja rakennuttaminen, kadut 
ja liikenneyhteydet sekä virkistys- 
ja liikuntapaikat. Elinkeinojohtaja 
vastaa kunnan yrityspalveluista, yri-
tysten toimintaympäristön ja uuden 
yritystoiminnan kehittämisestä sekä 
hän toimii kehitysyhtiö Micropolis 
Oy:n toimitusjohtajana.

Toimiva maankäyttö ja 
hyvä palvelu houkuttelevat
yrityksiä ja asukkaita
Molemmat johtajat ovat huoman-
neet Iin kehittyneen Oulun seudul-
la myönteisesti mutta näkevät tu-
levaisuudessa siintävän vielä paljon 
mahdollisuuksia. 

- Iin keskeinen sijainti Oulun ja 
Kemin välissä on yksi valttikorttim-
me. Edistämämme osaltamme uusia 
liikenneyhteyksiä, esimerkiksi ne-

lostien jatkokehittämistä ja lähiju-
na- ja joukkoliikennettä. Uusien ja 
eri aloilla toimivien yritysten saami-
nen Iihin on tärkeää. Se tuo työlli-
syyttä ja toimeentuloa asukkaille ja 
monipuolistaa lähipalveluita. Kaa-

voitusprosessin ja tonttituotannon 
sujuvuuteen sekä ripeään ja asian-
tuntevaan palveluun on satsattava, 
jotta myönteinen kehitys jatkuu Iis-
sä, Illikainen kertoo.

- Yhdyskuntalautakunta valmiste-

lee parhaillaan uutta palveluraken-
netta osana ensi vuoden talousarvi-
ota, jotta pystymme osaltamme vas-
taamaan näihin tavoitteisiin. Meil-
lä on ollut henkilöstövajausta esi-
merkiksi ympäristöpalvelupäälli-
kön, kiinteistöpäällikön ja maan-
käytön suunnittelijan tehtävissä. Pe-
rusasioiden eli riittävän toiminnan 
organisoinnin ja henkilöstöresurssi-
en on oltava ensin kunnossa, Rank-
ka kertoo. 

Illikainen jatkaa, että hänen ta-
voitteena on tuoda kehitysyhtiö 
Micropoliksen osaaminen tiiviim-
mäksi osaksi kuntapalveluita. 

- Teemme jo nyt paljon asioita 
kuntalaisten arjen ja yritysten toi-
mintaympäristön sujuvoittamisek-
si. Esimerkiksi Iijoen vesistö- ja va-
luma-aluekunnostusten avulla asuk-
kaiden virkistyskäyttö sekä matkai-
luyritysten liiketoimintamahdolli-
suudet parantuvat. Myös kiertotalo-
usosaamisemme avaa Iihin uusia lii-
ketoiminta- ja työllistymismahdol-
lisuuksia, Illikainen listaa.

”Kuntalaiset ovat meidän
työnantajiamme” 
Arkiset asiat ovat kuntalaiselle tär-
keitä – asuinympäristön siisteys, 
palveluiden saatavuus, turvallinen 
liikkuminen ja lähiluonto- ja harras-
tuspaikat. Eelis Rankka nostaa vie-
lä laaja-alaisen yhteistyön ja erityi-
sesti Iin kylät yhdeksi kasvun mah-
dollistajaksi.  

- Iin kylät ovat aktiivisia toimijoi-
ta. Yhdistykset huolehtivat asukkai-
den hyvinvoinnista, järjestävät har-
rastusmahdollisuuksia, kunnostavat 
ja ylläpitävät lähiympäristöä ja luon-
tokohteita. Yhteistyötä kylien kans-
sa jatketaan ja mahdollisesti laajen-
netaan, Rankka kertoo.

Vahva kasvu edellyttää 
saumatonta yhteistyötä
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Yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka ja elinvoimajohtaja Helena Illikainen ovat 
kiinnostuneita iiläisten arjen sujuvuudesta ja kannustavat kuntalaisia olemaan 
yhteydessä, saatesanoin ”kuntalaiset ovat työnantajiamme.” 

Kunnallisveroprosentin
lasku ei kevennä
kuntalaisen verotusta
Kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvin-
vointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. 
Kaikkien kuntien tuloveroprosentteja alenne-
taan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä. Iin 
tuloveroprosentti vuodelle 2023 on vähen-
nyksen jälkeen 8,86 prosenttiyksikköä. Vero-
tulojen siirto valtiolle ei kevennä kuntalaisen 
kokonaisverotusta. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustol-
le, että kiinteistöveroprosentteihin ei tehdä 
muutoksia. Nykyiset veroprosentit ovat: ylei-
nen 1,30; vakituinen asunto 0,65; rakentama-

ton rakennuspaikka 6,00; muu asuinrakennus 
1,20; yleishyödylliset yhteisöt 0,00: voimalai-
tokset 3,10.

Kunnanvaltuusto käsittelee 
12.12.2022 kokouksessaan
ensi vuoden talousarvion
Kokousta voi seurata suorana verkko
lähetyksenä, linkki lähetykseen julkais-
taan verkossa: ii.fi/kalenteri

Iiläisten on jatkossa la-
jiteltava jätteet entistä 
huolellisemmin. Uudet 
lajittelua ohjaavat jäte-
huoltomääräykset on 
asettanut seudullinen 
jätehuoltojaosto, joka 
on jäteviranomainen 
Iin, Hailuodon, Kempe-
leen, Lumijoen, Oulun 
ja Pudasjärven alueella.

K otien lajitteluvel-
vollisuudet kiris-
tyvät vaiheittain: 
taloyhtiöissä hei-

näkuusta 2023 alkaen ja oma-
kotitaloissa heinäkuusta 2024 
alkaen. Taloyhtiöissä edellyte-
tään sekä bio- että pakkausjät-
teiden lajittelua, taajamissa si-
jaitsevissa omakotitaloissa vä-
hintään biojätteen lajittelua. 

Lajittelemalla säästät
kukkaroa ja ympäristöä
Kiertokaaren erityisasiantunti-
ja Mari Juntunen kertoo, että 
entistä tiukemmat lajitteluvel-
voitteet tähtäävät kierrätysas-
teen nostamiseen.

- Kierrättämisen avulla saa-
daan materiaalit hyödynnettyä 
tehokkaasti uudelleen. Luon-
nonvaroja säästyy, kun neit-

seellisten raaka-aineiden tar-
ve vähenee.

Esimerkiksi metallia ja lasia 
voidaan käyttää uudelleen lä-
hes loputtomasti. Lisäksi bio-
jätteen lajittelulla jokainen voi 
vaikuttaa ilmastonmuutoksen 
hillintään.

- Biojätteestä jalostetaan pai-
kallista päästötöntä polttoai-

netta, biokaasua, jolla korva-
taan öljyä. Biokaasua käytetään 
sekä liikennepolttoaineena että 
sähkönä ja lämpönä teollisuu-
dessa, Juntunen avaa. Biojät-
teen lajittelulla myös ravinteet 
kiertävät, on kyse laitoskäsitte-
lystä tai kompostoinnista.

 Biojätteen, kartongin, la-
sin, metallin ja muovipakka-
usten kuljetus kiinteistöiltä 
siirtyy Kiertokaaren järjes-
tettäväksi vaiheittain heinä-
kuusta 2023 alkaen. 
Hyötyjätteiden kuljetukset 
siirtyvät kuntien omistaman 
jäteyhtiön Kiertokaari Oy:n 
vastuulle kaikissa Kiertokaa-
ren omistajakunnissa, eli myös 
Iissä. Kiinteistön haltija tekee 
bio- ja pakkausjätteiden sekä 
pienmetallin kuljetuksesta so-
pimuksen Kiertokaaren kans-
sa. Kartongin, lasin, metal-
lin ja muovin kuljetukset siir-
tyvät Kiertokaaren vastuul-
le 1.7.2023 alkaen ja biojät-
teen kuljetukset 19.7.2023 al-
kaen. Kiertokaari hoitaa kiin-
teistöille tarvittavat jäteastiat 
sekä suunnittelee ja mitoittaa 
astiatarpeen. Polttokelpoi-
sen jätteen kuljetusjärjestel-
mä ei muutu. Kiinteistön hal-
tija tekee polttokelpoisen jät-
teen kuljetuksesta sopimuksen 
haluamansa jätehuoltotoimi-
jan kanssa.

IIN UUDET
JÄTEHUOLTO-
MÄÄRÄYKSET –
mikä muuttuu?

Haminan koulun viereen Iin keskustaan on val-
mistunut kunnan uusi Kotikujan päiväkoti. Tam-
mikuussa päiväkodissa aloittaa noin 150 lasta ja 
40 työntekijää, jotka siirtyvät toimintansa lopet-
tavista Alarannan ja Iitulan päiväkodista, Micro-
poliksen yksiköstä sekä Haminan vuorohoito- ja 
esiopetusryhmästä. 

Jatkossa kunnalla on neljä varhaiskasvatusyksikköä (Kotikuja, 
Nikkari, Kuivaniemi, Tikkaset) sekä seita useita perhepäivähoi-
topaikkoja ja kaksi ryhmäperhepäiväkotiaryhmä Olhavassa ja 
Jakkukylässä. Lisäksi Iissä on kaksi yksityistä päiväkotia.

Joustavat ja turvalliset tilat
Iin varhaiskasvatusjohtaja Anna-Leena Moilanen on erittäin 
tyytyväinen uusiin Kotikujan tiloihin. Aiempien päiväkotien 
tilat ovat pääsääntöisesti olleet muunnelmia alun perin muu-
hun käyttöön suunnitelluista kiinteistöistä.

- Meidän koko henkilöstö, lastenhoitajat ja varhaiskasvatuk-
sen opettajat ovat olleet innolla mukana suunnittelussa, jotta 
tiloista saadaan mahdollisimman toimivat, terveet ja turvalli-
set. Lapsiryhmien paikkoja voidaan tarvittaessa muunnella ta-
lon sisällä sillä Kotikujan kaikki tilat soveltuvat kaiken ikäisille 
lapsille. Esimerkiksi ulkoikkunoiden asennuskorkeutta on las-
kettu, jotta pienemmätkin näkevät ulos, Moilanen kertoo.

Lapsiryhmät toimivat ryhmäpareina, tarkoittaen, että kah-
della ryhmällä on yhteinen sisäänkäynti sekä kuraeteinen, wc- 
ja vaipanvaihtotilat. Nukkumistiloissa kerrossängyt taittuvat 
kaappeihin ja tilat muuntautuvat siirrettävien voimisteluren-
kaiden sekä kiipeilyseinän myötä myös liikuntatuokioihin. 

Kotikujan päiväkodissa on yhteensä kahdeksan lapsiryhmää 
ikäluokkiin jaettuna: alle kolmivuotiaiden ryhmä, 3–4-vuotiaat 
sekä vuorohoitoryhmä ja esiopetusryhmä. Vanhempien toivei-
ta kuunnellen, siirtyvistä yksiköistä muodostetaan ryhmiä, joissa 
on lapsille ennestään tuttuja päiväkotitovereita ja aikuisia.

- Samanikäisten lapsiryhmien välillä on yhteistiloja ja tilois-
ta näkee toiseen ryhmään. Pystymme järjestämään ohjauksen ja 
opetuksen tiimeinä ja jos lapsen kaveri onkin toisessa ryhmässä, 
yhteisiä leikkihetkiä pystytään järjestämään helposti. 

Jokainen lapsiryhmä jaetaan lisäksi 2–3 pienryhmään, jotka 
hyödyntävät talossa olevia pieniä soppeja eli pienryhmätiloja. 
Etenkin pienempien lasten kohdalla pienryhmätoiminnan etu-
na on rauhallisempi ympäristö, ja lapsi saa myös enemmän yksi-
löllistä huomiota.

Moilanen kutsuu kaikki Kotikujalla aloittavat lapset perhei-
neen tutustumaan tiloihin uuden vuoden kynnyksellä. Ensi 
vuoden puolella Kotikujalla järjestetään lisäksi kaikille avoimet 
ovet -tutustumispäivä.

Kotikujan päiväkoti
aloittaa tammikuussa

Kotikujan pihalla on kaksi uutta lasten leikkialuetta, joita
perheet saavat hyödyntää myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Joulukuussa henkilöstö aloittaa tiloihin tutustumisen ja päivä-
kodin arjen toimintojen suunnittelun. Kuvassa (vas.) Tikkaset 
ja Iitulan päiväkodin johtaja Minna Pakonen ja varhaiskasva-
tusjohtaja Anna-Leena Moilanen tutustumassa rakennusaika-
na tilojen monikäyttöisyyteen.

Kierrättämällä säästyy myös euroja. Kun lajittelet, polttokelpoi-
sen jätteen astiaa tarvitsee tyhjentää harvemmin. Kiertokaaren 
asiakas palvelu palvelee ma-pe klo 8–16 p. 08 558 400 10,
neuvonta@kiertokaari.fi

KIERTOKAARI

Näin lajittelet asunto-osakeyhtiössä:
• Metalli sekä kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset on 
lajiteltava 1.7.2023 alkaen Iin ja Kuivaniemen taajaman 
taloyhtiöissä, joissa on neljä huoneistoa tai enemmän. 
Taajamaksi lasketaan vähintään 200 asukkaan keskittymä, 
joita Iissä on Iin kuntakeskusta ja Kuivaniemen asema ja 
kirkonkylä. 
Muoviesineet kuten muoviämpärit, pulkat tai muoviset lelut 
eivät kuulu muovinkeräykseen.
• Biojätteen keräysvelvoite on ollut voimassa uuden jätelain 
myötä jo 1.7.2022 lähtien Iin ja Kuivaniemen taajamissa yli 
5 huoneiston yhtiöissä. Uusien jätehuoltomääräysten myötä 
biojätteen keräystä edellytetään 1.7.2023 alkaen vähintään 
4 huoneiston yhtiöissä taajama-alueella.

Näin lajittelet omakoti- ja pientalossa: 
• Biojäte on lajiteltava taajamissa sijaitsevissa omakotita-
loissa 19.7.2024 alkaen. Vaihtoehtoina ovat kompostointi 
tai erilliskeräys. Jos biojätettä kertyy vähän, sille voi tilata 
myös naapuruston yhteisen biojätteen keräysastian, jonka 
kustannukset jaetaan kimpan jäsenten kesken. Kompostoin-
tiilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle sähköpostitse: 
ilona.suppanen@ouka.fi Myöhemmin käyttöön tulee erilli-
nen sähköinen ilmoituslomake. 
• Metalli sekä kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset tulee 
lajitella, mutta niille ei tarvitse järjestää erilliskeräystä kiin-
teistöiltä. Pakkausjätteet toimitetaan itse lähimmälle Rinki
ekopisteelle. 
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Yli 15 vuotta valmisteltu sote-uudistus 
toteutuu ensi vuoden alussa. Ii kuuluu 
jatkossa 30 kunnan kanssa Pohjois-Poh-
janmaan hyvinvointialueeseen (Pohde) 
ja samalla Oulunkaaren kuntayhtymä 
lakkaa. Uudistuksen tavoitteena on taata 
kaikille asuinpaikasta riippumatta tasa-
vertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Mitä vaikutuksia uudistuksella
on iiläisten sotepalveluihin?
Hyvinvointialueen palveluista päättävä aluevaltuus-
to on hyväksynyt 17.10.2022 palveluiden järjestämis-
suunnitelman. Resursseja kohdennetaan jatkossa aikai-
sempaa enemmän kotona ja arkiympäristössä annetta-
viin palveluihin sekä varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. 
Tavoitteena on, että jatkossa kaikki hyvinvointialu-
een asukkaat saavat samanlaiset palvelut samassa ajassa. 
Myös palvelumaksut tulevat samansuuruisiksi kaikissa 
hyvinvointialueen kunnissa.

”Korvaavien palveluiden on oltava
käytössä ennen vanhojen palveluiden 
lakkaamista”
Aluevaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala on useissa 
haastatteluissa korostanut (lähde: Yle Pohjois-Pohjan-
maa 18.10.2022), että asiakkaan kannalta muutosten 
näkyminen menee pitkälle ensi vuoteen, ja muutokset 
tapahtuvat vaiheittain kolmen vuoden aikana. 

Esimerkiksi Iin hoito-osaston toiminta lakkautetaan 
vasta kun korvaavat palvelut ovat kunnossa. Eri kunnis-
sa sijaitsevia vuodeosasto- ja laitoshoitopaikkoja hyö-
dynnetään tarvittaessa koko alueen asukkaiden käyt-
töön asiointisuunnat ja lähialueet huomioiden.

Iin terveysaseman vastaanotto, laboratorio, puhe- ja
toimintaterapia sekä kuntoutus ovat ottaneet käyttöön
Akseli-ilmoittautumisautomaatin
Terveysasemalle tulevat asiakkaat ilmoittautuvat jatkossa Akseli-automaatin kautta. 
Kuntoutuksen ryhmätoimintaan tulevien ei tarvitse ilmoittautua. Valkoinen Akseli-
automaatti sijaitsee terveysaseman pääsisäänkäynnin aulassa. Nopeimmin ilmoittau-
dut Kela-, henkilö- tai ajokortin avulla, mutta ilmoittautuminen onnistuu myös näp-
päilemällä oma henkilötunnus. Järjestelmä on sama, joka on käytössä OYS:ssa ja siten 
monelle jo tuttu.
Jos tulet laboratorioon ilman ajanvarausta, valitse Akselista Laboratorio. Jos tulet vas-
taanotolle ilman ajanvarasta, valitse Akselista Asiointipiste.
Myös etukäteen varatulle ajalle ilmoittaudutaan Akselin avulla. Ilmoittautumisen 
jälkeen Akseli antaa lipukkeen, josta näet oman vuoronumeron ja missä aulassa si-
nun kannattaa odottaa omaa vuoroasi. Auloissa olevista infonäytöistä näet, milloin 
on oma vuorosi ja mihin huoneeseen sinun pitää mennä. Puhe- ja toimintaterapeutin 
vastaanotolle tulevien täytyy jatkossa käyttää terveysaseman pääsisäänkäyntiä.

Hoidon tarpeen arviointi terveysasemalla
Aamuisin klo 8–9 kaikki hoitajat vastaavat puheluihin. Klo 9 alkaen sairaanhoitaja 
tekee hoidon tarpeen arvion ilman ajanvarausta saapuville asiakkaille terveysaseman 
uudessa asiointipisteessä, huoneessa 9. Asiointipiste palvelee maanantaista torstaihin 
klo 9–11 ja 12–15.30, perjantaisin klo 9 – 11 ja 12 – 14.30.
Tämä toimintatapa lisää huomattavasti asiakkaan asioinnin yksityisyyttä. Samalla 
hoidon tarpeen arviointi tehostuu, koska sairaanhoitaja pystyy samalla tekemään eri-
laisia mittauksia ja tarkistuksia, joiden perusteella asiakkaan mahdollinen jatkohoito 
määräytyy. Usein tämä yksi kontakti riittää eikä asiakkaan tarvitse enää jonottaa toi-
selle sairaanhoitajalle.
- Aiemmin hoidon tarpeen arvio tapahtui ns. luukulla, jolloin tietosuoja ei toteutu-
nut parhaalla mahdollisella tavalla. Mittauksia ei pystytty tekemään ja asiakas joutui 
jonottamaan uudestaan tarkempaan arvioon. Entinen luukku toimii jatkossa infopis-

teenä, osastonhoitaja Päivi Rekinen kertoo.
Asiakkaana voit vähentää ruuhkien muodostumista keskittämällä kiireettömät asi-
oinnit (esim. todistusten haut) iltapäivään. Lisäksi aulassa 1 on lukittu postilaatik-
ko, johon voit jättää esimerkiksi erilaiset mittaus- ja lääkelistat. Muistathan merkitä 
listaan nimesi ja sen, kenelle lista toimitetaan. Laatikko tyhjennetään aamuisin en-
nen klo 8.

Hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu tiistaisin klo 13.00–15.45
Jos tarvitset sovittuja hoitotarvikkeita lisää, lähetä siitä etukäteen tieto esimerkiksi 
Oulunkaarenomahoito.fi -palvelun kautta. Siten voimme varmistaa, että hoitotar-
vikkeita on valmiina terveysasemalla saapuessasi niitä hakemaan.
Lisätiedot Päivi Rekinen, osastonhoitaja, Iin terveyspalvelut, p. 050 395 0221,
paivi.rekinen@oulunkaari.com

Kuivaniemen hyvinvointipiste on suljettuna
19.12.2022–8.1.2023
Kuivaniemen hyvinvointipisteen asiakkaat saavat tuona aikana terveyspalveluja Iin 
pääterveysasemalla ja voivat halutessaan käyttää myös Simon terveysaseman palvelui-
ta. Päivystysaikoina tarjotaan tavanomaisia päivystyspalveluja. Mielenterveyskuntou-
tujat voivat osallistua Myötätuulen päivätoimintaan.

Järjestöavustusten haku hyvinvoinnin, terveyden ja
turvallisuuden edistämiseen
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tukee järjestöavustuksilla yleishyödyl-
listä toimintaa, joka edistää pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja/
tai turvallisuutta. Avustuksilla tuettavan toiminnan tulee toteuttaa hyvinvointialuest-
rategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja toimenpiteitä.Avustettava toimin-
ta voi olla esimerkiksi: arjen tukipalveluita, koulutus/tilaisuus/kurssi, ohjaus/neuvon-
ta/ kriisityö, ryhmätoiminta/vertaistuki, ystävä- ja tukihenkilötoimintaa. Lisätiedot ja 
hakulomake verkossa: pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi (ajankohtaista osio)

UUTISIA LYHYESTI

Teksti: Teijo Liedes, Pohde tulevaisuuslauta-
kunnan jäsen, 1. varavaltuutettu

Olen saanut olla keväästä alkaen mukana uuden Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) päätöksenteossa 
Vasemmistoliiton 1. varavaltuutettuna ja tulevaisuuslau-
takunnan jäsenenä. Ja mielenkiintoista on ollut. Sinänsä 
päätöksentekoprosessi ei alueella poikkea kunnallisesta 
päätöksenteosta. Valmistelijat valmistelevat, esittelijät 
tekevät päätösehdotukset ja lautakunta, hallitus ja viime 
kädessä valtuusto päättävät. 

Tulevaisuuslautakunnassa ja hallituksessa sekä valtuuston se-
minaareissa käydään myös linjaavia keskusteluja silloin, kun 
asiat tuodaan valmisteluvaiheessa infona ao. toimielimelle 
tiedoksi. Muuttuiko siis mikään?

Suurin muutos on ollut alueen koko: koko Pohteen pää-
töksenteosta vastaa vain kolme lautakuntaa (tule-

vaisuus-, yhdyspinta- ja turvallisuus-), jotka ei-
vät juuri päätä vaan esittävät hallitukselle asioita 
päätettäväksi sekä hallitus ja valtuusto. Alueelli-
sen neuvottelukunnat ovat lähinnä tiedonsaan-

tikanavia koko päätöksenteko-organisaatiossa. 
Näin päätöksentekovalta keskittyy hallituksel-
le ja valtuustolle. 

Onko demokratia mennyt
liian kapeaksi?

Voi perustellusti kysyä demokratian perään. Pys-
tyvätkö hallituksen jäsenet ja valtuutetut riit-

tävästi perehtymään koko alueen asioihin? 
Päättäjienhän pitää pystyä katsomaan koko 

alueen etua. Asiaa täytyy seurata.
Voi myös kysyä, miten politiikka – puo-

lue-, kylä- ja valtakunnan – ohjaa Poh-
teen toimintaa. Saavatko ne kunnat ja 
kylät enemmän, joista johtavat poliitikot 
ovat kotoisin? Näinhän ei pitäisi olla. 

Ja toisaalta, onko poliitikoilla riittävästi aikaa, tahtoa ja ymmärrystä ohjata 
toimintaa, vai delegoituuko valta viranhaltijoille, etenkin johtajille? 

Nyt tilanne näyttää minusta hieman ristiriitaiselta eikä minulla ole selke-
ää käsitystä, miten tässä käy. Päättäjien pitäisi pitää langat käsissään ja osata 
ohjata ja johtaa toimintaa tiedon ja faktojen pohjalta – ei niinkään tunteen 
varassa. Mutta ideologiallakin on osansa päätöksenteossa. Hyvin toimivas-
sa demokratiassa päätökset syntyvät vastakkaisistakin näkemyksistä huoli-
matta ja niitä kunnioittaen siten, että yhteinen hyvä toteutuu mahdollisim-
man hyvin.

Miten esimerkiksi Iin akuuttiosaston muutos
arviointi- ja kuntoutusosastoksi ja Kuivaniemen
laitospaikkojen lakkauttaminen toteutetaan?
Pohteen 2023 talousarvion käsittely on 17. joulukuuta, jolloin päätetään 
siitä, miten järjestämissuunnitelma toteutuu. Talousarvion rinnalla valmis-
tuu järjestämissuunnitelman toimeenpanosuunnitelma, jossa katsotaan, 
miten toiminta ensi vuonna käynnistyy. 

Päättäjät ovat linjanneet, että mitään ei muuteta, ennen kuin palveluketju 
on käyty läpi ja jokaiselle hoidettavalle on löydetty oikea paikka ja hoitopol-
ku. Tavoitehan on sinänsä hyvä: saada palveluita kotiin ja vahvistaa perusta-
son palveluja, mutta paljon on ilmassa epäilyjä siitä, ovatko tavoitteet realisti-
sia. Nämä epäilyt kohdistuvat juuri ikäihmisten palveluiden järjestämiseen.

Suuri huoli on kesän ja syksyn mittaan ollut myös perhepalveluiden ja 
lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tuotannosta. Aluevaalien ai-
kaan ehdokkaat puhuivat näiden palvelujen puolesta, ja suunnitelmissa 
on ollut antaa näihin palveluihin lisäresurssia, mutta tilanne näyttää vai-
kealta. Kustannukset nousevat ja ammattitaitoista työvoimaa ei tahdo 
saada rekrytoitua.

Kokonaisuutena Pohteen tulevaisuus näyttää
epäilyksistä huolimatta jokseenkin hyvältä
Meillä on osaamista ja tietoa saada palvelut järjestymään, jos vain meillä 
riittää tahtoa ja yhteistyökykyä hoitaa asiat kuntoon. Tätä tahtoa ja kykyä 
tarvitaan myös yhteistyökumppaneilta, erityisesti kunnilta. Ateria- ja tuki-
palvelujen järjestely antoi tästä yhteistyötahdosta jokseenkin huonon esi-
merkin. Hyvinvointi- ja ennaltaehkäisevä työ jää paljolti kuntien harteille, 
joten rajapinta kuntien ja Pohteen välillä on hoidettava yhteistyössä. Sote-
palveluissa ei kuntarajoja ensi vuonna ole.

Lusikka sote-sopassa
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa 
400 000 ihmisen sosiaali- ja terveyspalveluista

MUUTOKSET TAPAHTUVAT
vaiheittain lähivuosien aikana 

Miksi uudistus tehdään? Hyvinvointialueilla pyritään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin ja takaamaan yhdenvertainen palvelujen saatavuus. Väestö ikääntyy ja palvelutar-
peet muuttuvat. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Myös pula hoitohenkilökunnasta on valtakunnallinen.
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Ennaltaehkäiseviä ja perustason
palveluja ovat muun muassa:
• kotiin annettavat ja liikkuvat palvelut (esimerkiksi 

kotihoito, kotisairaalatoiminta ja kuntoutuspalvelut)
• digitaaliset palvelut ja teknologiset apuvälineet 

(esimerkiksi digitaalisen sotekeskuksen palvelut 
ja esimerkiksi lääkkeiden annostelun apuvälineet)

• avohoito (esimerkiksi neuvolatoiminta)
• ennaltaehkäisevä toiminta (esimerkiksi ikäkeskus 

ja kuntouttava päivätoiminta)
• omaishoitoa tukevat palvelut

Raskaita ja vaativia palveluja ovat
muun muassa:
• osastoilla annettava hoito (esimerkiksi vuodeosastot)
• tehostettu palveluasuminen
• laitoshoito (esimerkiksi ikäihmisten laitoshoito)
• erikoissairaanhoito (esimerkiksi psykiatrinen
 osastohoito)

Oulunkaarelta myös tiedotetaan,
että nykyiset ajanvarausnumerot ja
palvelukanavat, esimerkiksi
Iin terveyskeskuksen ja Kuivaniemen hyvinvointi-
pisteen numerot toimivat vuoden vaihteen jälkeen 
edelleen normaalisti ja nykyisillä aukioloajoilla. 
Vuodenvaihteessa mikään ei muutu radikaalisti 
vaan avun saa entisistä kanavista ja sitten vasta kun 
uudet hyvinvointialueen palvelut toimivat takuuvar-
masti, niitä otetaan pikkuhiljaa käyttöön. Muutok-
sista tiedotetaan aina hyvin etukäteen asukkaita.

Pohteen järjestämis suunnitelma

vuosille 2023–2025 on julkaistu verkossa:

pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi

(päävalikossa ”päätöksenteko”)

Paikkavähennykset:
Yhteensä noin 600 laitos ja osastopaikkaa vähen-
netään eri puolilta maakuntaa. Pitkäaikainen ikäih-
misten laitoshoito lakkaa (vaikutus Ii/Kuivaniemi 9 
paikkaa), akuuttihoidon toiminta Iissä lakkautetaan 
(Iin hoitoosasto) ja kotiin annettavia palveluja 
vahvistetaan. Tehostettu palveluasuminen vähenee 
yhteisöllisen asumisen ja kotiin annettavien palve-
lujen lisääntymisen myötä. Paikkoja vähennetään 
omasta ja ostopalvelusta asteittain siten, ettei va-
pautuvia paikkoja täytetä uudelleen (Pudasjärvi 5, 
Ii 8 paikkaa).
Paikkalisäykset:
Iihin suunnitellaan arviointi ja kuntoutusyksikköä. 
Yksikkö tarjoaa 1–12 viikon jaksoja asiakkaille, joi-
den palvelutarpeen arvio edellyttää tarkempaa sel-
vittelyä joko asiakkaan kotona tai arviointi ja kun-
toutusyksikössä. Jakson tavoitteena on kuntouttava 
toimintakyvyn edistäminen ja tarpeenmukaisten, 
kotiin annettavien palveluiden suunnittelu. Arvioin-
ti ja kuntoutusyksikköpaikoilla voidaan toteuttaa 
myös mm. omaishoitoa tukevaa vuorohoitoa. Yh-
teisöllistä asumista tuotetaan yhteistyössä kuntien, 
säätiöiden ja rakennuttajien kanssa. Tämän edistä-
miseksi luodaan oma alueellinen suunnitelma. 
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3.12. Oijärven joulumyyjäiset
klo 11–14, Sampola. Kyläyhdistys myy kahviosta syötävää ja juotavaa. Arpajaisten päävoittona 
on uusi Eslan potkuri, ja pienempiä voittoja. Kyläyhdistys myy myös erän Kakkutukun sekä Met-
kan tuotteita. Varainkeruurahat käytetään kyläläisten hyödyksi.  Parturi-kampaajalla mahdolli-
suus leikkauttaa jouluksi tukka kuntoon. Joulupukki tavattavissa klo 12–13. Lapsille oma kirje-
piste, missä voi kirjoittaa kirjeen pukille. Alkulahjaksi joulupukki jakaa pieniä lahjapusseja.
Järjestäjä: Oijärven Kyläyhdistys, Emilia Jokela, p. 044 2080 749.

4.12. Kuivaniemen ja Simon pelimannien joulukonsertti
klo 13, Kuivaniemen Aseman liikuntasali. Ohjelmassa esityksiä ja yhteislaulua. Ohjelma 5 €, sis. kahvin.

6.12. Iin kunnan itsenäisyyspäivän juhla
klo 11.30 Iin seurakuntatalolla. Ohjelmassa puheita ja musiikkia. Juhlakahvit katettuna 80 henkilölle. 
Oijärvellä ja Olhavassa seppeleidenlaskut klo 9. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukset klo 10 Iin 
ja Kuivaniemen kirkoissa, jonka jälkeen seppeleidenlaskut. Järjestäjä: Iin vapaa-aikapalvelut.

11.12. Bingo Yli-Olhavassa
klo 17–19.30, Yli-Olhavan maamiesseura. Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 6x10€, 5x30€+50 €,
vitosbingo 20 €/ 50 € /100 €. Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 6 €.
Järjestäjä: Yli-Olhavan maamiesseura ry, Kirsimaria Pakonen, p. 045 127 5663.

12.12. Kunnanvaltuuston kokous
klo 17. Kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä, linkki julkaistaan: ii.fi/kalenteri

13.12. Ikäihmisten asumisen seminaari: Rakas koti Iissä!
Klo 12–15, Nätteporin Auditorio. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan miten ikäihmisten 
asumisen vaihtoehtoja monipuolistetaan, ja miten turvataan ikäihmisten osallisuus ja yhteisölli-
syys. Tilaisuuden järjestävät Iin kirjaston Kohkaamisesta kohtaamiseen ja kahvia kaikille -hanke, 
Iin vanhus- ja vammaisneuvosto. Lisätiedot: Riitta Räinä p. 050 395 0305, riitta.raina@ii.fi 
Ohjelma: 
Klo 12.00 Tervetuloa, kunnanvaltuuston pj Johannes Tuomela
Klo 12.10 Ikäystävällinen kunta, yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka 
Klo 12.15 Ikäystävällinen asuminen kunnissa 2023–2027: Miten kunta voi kehittää ja lisätä 
ikäystävällistä asumista? Ympäristöministeriön asuntoneuvos Raija Hynynen. 
Klo 12.30 Tutussa kodissa -hanke – Joustavan palvelun toimintamalli – keskiössä ikäihmis-
ten osallisuus ja yhteisöllisyys, Kalajoen kaupungin projektipäällikkö Iina Aro. 
Klo 12.45 Työkaluja ja materiaaleja 55+ ikäisille oman asumisen ennakoinnin tueksi. Asu-
misen Apu verkostosuunnitelija Heli Väisänen. 
Klo 13.00 Kahvitauko ja järjestäytyminen työpajoihin. Klo 13.20–14.20 Työpajat käynnissä 
1) Rakas koti ja yhteisöllisyys – Asumisen muodot ja ennakointi? 2)Ikäystävällinen kaavoitus 
- Kuka rakentaa ja minne? 3): Mitä palveluja asumisen tueksi – Kuka tuottaa ja mitä?
Klo 14.30 yhteenveto työpajojen tuotoksista ja keskustelua. Tilaisuus päättyy klo 15.

 

14.12. Kirjaston lasten satutuokiot
Klo 9.30 pääkirjastossa. Kaikille avoin satutuokio on suunnattu 2–6-vuotiaille, mutta myös pienem-
mät ja isommat ovat tervetulleita mukaan. Satutuokion kesto on noin 20 minuuttia. Satutuokioille 
ei tarvitse erikseen ilmoittautua, riittää, että tulet paikalle valmiina hyppäämään mukaan tarinaan.

Kansalaisopiston joulu
22.11.2022-10.1.2023 Taidekoulun kuvataide- ja käsityöryhmien Luontoni-näyttely 
Nätteporin näyttelytila, vapaa pääsy, avoinna kirjaston aukioloaikoina.
3.12. Betlehemin seimelle-joulukonsertti 
klo 18, Iin kirkko. Juhani Alakärpän yksinlaulajien joulukonsertti. Vapaa pääsy.
6.12. Iin mieslaulajien itsenäisyys- ja joulukonsertti 
klo 18, Iin seurakuntatalo. Ohjelma 10 €.
1.–24.12. Kansalaisopiston ja taidekoulun virtuaalinen joulukalenteri 
Verkko-osoite: facebook.com/iinkansalaisopisto
10.12. Kurssi: Napolilainen jouluaaton ateria 
Klo 10–14, Valtarin koulu. Valmistamme alkuruuaksi ”Spahetti alle vongole” spagettia simpu-
koiden kanssa, pääruuaksi ”Baccala fritta” friteerattua turskaa ja ”Gamberoni al vino bianco” 
valkoviinissä haudutettuja jättikatkaravun pyrstöjä. Jälkiruuaksi nautimme italialaista joulu-
kakkua Panettonea kera ”spumanten” kuohuviinin. Raaka-aineet ja materiaalit sisältyvät kurs-
simaksuun (25 €). Ilmoittautuminen ennakkoon verkossa: uusi.opistopalvelut.fi/ii 
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Koko lukuvuoden 
kestäville kursseille 
on jatkuva ilmoittau-
tuminen. Jos kurssi 
on täynnä, suosit-
telemme varasijalle 
ilmoittautumista. 
Kurssihinta mää-
räytyy sen mukaan, 
missä vaiheessa tulee 
kurssille mukaan. 
Katso kurssiesittelyt 
verkossa: uusi.opis-
topalvelut.fi/ii Voit 
etsiä kurssia nimen 
tai kurssinumeron 
perusteella. Lisätie-
dot: Opistosihteeri 
p. 050 3950 387, kan-
salaisopisto@ii.fi
Suluissa on kurssinu-
mero.

Musiikki: Kitaran alkeis-
ryhmä (10121), Musiikki-
teknologia (110131)

Taide, kädentaidot, 
muotoilu: Ikonimaalaus 
(110321), Posliininmaala-
us (10323), Lasten piirus-
tuskurssi (110324), Valoku-
vauskurssi It’s me! (110328), 
Järjestelmäkamerakuvauk-
sen jatko (110327), Hoi-
tava taide (110331), Kera-
miikka 1, (840001), Kera-
miikka 2, (840003), Kudon-
ta (110404),  Ii-neulekurs-
si (110417), Neulontaa ja 
nypläystä (110418), Makra-
mee sisustuksessa (110421), 
Mikromakramee ja makra-
meerannekorut (110424), 
Käsitöitä yhdessä lapsen 
kanssa (110433), Itse tehtyä 
palasaippuaa ja -shampoo-
ta (B810420), Huoneka-
lujen verhoilu Ii (110408), 
Huonekalujen verhoilu Kui-
vaniemi (t110410), Puutyö 
(110412), Huonekalujen 
entisöinti (110414).

Liikunta, hyvinvointi:
Rentoutumispäivä jooga
ja äänimaljarentoutus 
(830145), Sisäpyöräily/spin-
ning (830149), Kahvakuu-
la (830155), Voimanoston 
tekniikkakurssi (830156), 
Tunnetaitoryhmä nuorille 
(10330).

Kansalais-
opiston
kevät-

kaudella
2023

alkavia
kursseja 

Teksti ja kuvat: Iin kylillä meijän porukasa -hanke

Iin kunta hallinnoi ESR-rahoitteista Iin kylillä mei-
jän porukasa -kehittämishanketta, jonka tavoit-
teena on rakentaa kunnan työllisyyspalveluiden ja 
kolmannen sektorin välille yhteistyömuotoja sekä 
luoda iiläinen yhteisöllisen työllistämisen malli. 
Hanke tarjoaa yhdistystoimijoille tukea ja koulu-
tusta toimia työnantajana.

Hanketiimi on kiertänyt loka-marraskuun aikana työ-
pajojen merkeissä eri puolilla kuntaa yhdessä Visi-
on Factoryn palvelumuotoiluasiantuntijoiden kanssa 
kuulemassa yhdistystoimijoiden ja kyläläisten ajatuk-

sia työllistämisestä ja työllistymisestä kolmannelle sektorille.
- Kylillä oli aikamoisen ihana meininki, sanovat Outi Kinnu-

nen ja Hanna Voutilainen yhteen ääneen, kun he summaavat työ-
pajakiertuetta yhdistyksissä.

Toteutetuissa työpajoissa ja haastatteluissa on kuultu yhdistystoimi-
joita ja kyläläisiä, työttömiä työnhakijoita, työllisyyspalveluiden hen-
kilöstöä ja kunnan johtoa. Kysyttäessä, millaisiin työtehtäviin henkilö 
voisi yhdistyksissä työllistyä, työpajoissa nousi esille yhdistysten omi-
en kiinteistöjen ja kyläympäristön kunnostustyöt, yhdistyksissä tehtä-
vän talkootyön keventäminen ja yhdistystoiminnan kehittäminen se-
kä halu luoda kyläläisten ja jäsenistön tarvitsemia palveluita.

- Kylillä ja yhdistyksissä on tahtoa tehdä enemmän yhdessä, 
mutta esteenä tuntuu olevan ihmisten puute, se ettei aktiivisia te-
kijöitä löydy tarpeeksi. Voisiko yhteisöllisen työllistämisen mallis-
ta löytyä ratkaisua tähänkin haasteeseen, pohtii Outi Kinnunen.

Minkälaista tukea yhdistykset tarvitsevat,
jotta he uskaltaisivat ryhtyä työnantajiksi?
Viesti yhdistyksiltä oli selkeä, vaikka kyläkohtaisia erojakin oli. 
Yhdistykset tarvitsevat tietoa, miten työllistäminen tapahtuu kol-
mannella sektorilla, apua työllistettävän henkilön rekrytoimiseen 
sekä taloudellista tukea, koska yhdistykselle myönnettävä palkka-

tuki ja kuntalisä voidaan kohdistaa ainoastaan palkkakustannuk-
siin. Työllistämisen byrokraattisuus tuntui pelottavan monia ja 
yhdistykset tarvitsisivat tukea työnantajana toimimiseen.

- Ensi vuonna meitä odottaa monet työllistämiseen ja hyvinvoin-
tipalveluihin liittyvät uudistukset. Siksi on tärkeää, että työpajojen ja 
muiden tapaamisten pohjalta saatu kerättyä tietoa, kokemuksia ja aja-
tuksia, joiden pohjalta voimme yhdessä lähteä muotoilemaan uutta ii-
läistä yhteisöllisen työllistämisen mallia. Mahdollisuus työllistyä yh-
distykseen olisi tärkeä erityisesti niiden henkilöiden kohdalla, joiden 
työttömyys on pitkittynyt ja työssäkäynti julkisen työmatkaliikenteen 
puutteen vuoksi vaikeutunut. Mallia rakennettaessa on tärkeää huo-
mioida yhdistystyönantajille tarjottavat selkeät tukirakenteet kunnan 
toimesta, toteaa kunnan työllistämispäällikkö Lea Aalto.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Seija Kaisto, p. 040 161 3213, seija.
kaisto@ii.fi ja projektityöntekijä Anne Paakkola, p. 040 161 3214, 
anne.paakkola@ii.fi Verkkosivut: ii.fi/meijanporukasa

Tarvitsetko lainaan suksia tai luistimia? Komero on 
liikuntavälineiden maksuton lainauspiste 
Lainauspiste sijaitsee osoitteessa Laitakuja 4. Lainattavat välineet 
ovat yksityishenkilöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden lahjoit-
tamia. Välineitä on tarjolla monipuolisesti talvi-, kesä- ja sisäliikun-
taa varten. Laina-aika on maksimissaan kolme viikkoa kerrallaan.
Välineisiin voi tutustua ennakkoon verkossa: ii.fi/lainaamo

Milloin on hiihtolatu lanattu ja
luistinkenttä jäädytetty?
Kunnan ylläpitämien hiihtolatujen ja luistinkenttien talvikunnossa-
pitotiedot julkaistaan karttapalvelussa: ii.fi/talvikunto Tiedot päivit-
tyvät noin 1 tunnin viiveellä.

Kunnan ylläpitämät talviliikuntapaikat on jaettu kahteen hoito-
luokkaan. Liikuntapaikkojen talvikunnossapito aloitetaan tammi-
kuussa tai säiden salliessa mahdollisesti jo loppuvuoden aikana. I-
hoitoluokkaan kuuluvat Iin keskuskenttä, Valtarin Areena, Kuiva-
niemen keskuskenttä, Illinsaaren ladut, Tasamaanlatu ja Kuivanie-
men Aseman latu. Kohteita ylläpidetään sään salliessa päivittäin 
31.3.2023 asti. 

II-hoitoluokkaan kuuluvat liikuntapaikat, jotka sijaitsevat pääosin 
koulujen yhteydessä. Kohteita ylläpidetään tarpeen vaatiessa arkipäi-
visin jääalueiden ja kaukaloiden osalta 15.3. asti ja latujen osalta 31.3. 
asti. Maaliskuussa avataan (sään salliessa) retkilatu välillä Rantakes-
tilä - Aallonmurtaja - Hiastinhaaran lintutorni sekä retkilatu Kart-
timo Kuivaniemellä. Retkilatuja ylläpidetään viikoittain 31.3. saak-
ka. Ympäristötaidepuistoa kiertävä luistinrata avataan säiden sallies-
sa keväällä.

Vihkosaaren avantouintipaikan pukukoppi
käytössä vain kausimaksun maksaneille
Lukollisen pukukopin avainsäilö avautuu kausittain vaihtuvalla koo-
dilla 15 euron kausimaksua vastaan. Kausimaksu maksetaan kunnan 
asiointipisteelle Iisi-Areenalle. Asiakastiedot päivitetään noudon yh-
teydessä. Huomaa, että koodi on henkilökohtainen ja väärin käytet-
tynä tai ilkivaltaa kohdatessaan koppi voidaan poistaa käytöstä. Iisi-
areena (Kisatie 2B) on avoinna: ma-pe 8–22, la 10–18, su 12–20.
Lisätiedot: Asiointipiste p. 050 3103 458, asiointipiste@ii.fi

Tikkasenharjuun uusi frisbeegolfrata
Tikkasen lähiliikuntapaikan ympäristöön on asennettu uusi 9-kori-
nen frisbeegolfrata. Rata tukee nuorempien heittäjien harrastamista 
ja soveltuu myös talvikäyttöön.

IiKALENTERI

ii.fi/kalenteri

IiKALENTERI
on tarkoitettu Iissä tapahtuvien tilaisuuksien tiedottamiseen.

Myös Iissä toimivat yhdistykset, seurat ja yritykset voivat ilmoittaa
maksutta kalenterissa järjestämistään avoimista tapahtumista.

Katso verkossa: ii.fi/kalenteri

Pakkaskelit
herättävät
talviset
harrastukset

Kunnan matkailusivusto on hyödyllinen tietopaketti myös kuntalai-
sille, jotka etsivät vinkkejä ulkoiluun, retkeilyyn ja aktiviteetteihin. 

Katso vinkit

talviulkoiluun ja -retkeilyyn:

visitii.fi

Yhteisöllisen työllistämisen
malli muotoutuu

Yhdistyksissä on halua luoda kyläläisten ja jäsenistön tarvitsemia 
palveluita. Työpajoissa on hahmoteltu, millaisiin työtehtäviin
voisi yhdistyksissä työllistyä.

Hanke järjestää yhdistystoimijoille ja
kyläläisille jouluisen yhteiskehittämisillan
Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla torstaina 8.12.2022 
klo 18–21. Tilaisuudessa kokoonnutaan yhteen jouluisten 
tarjoilujen ääreen kuulemaan työpajoista ja haastatteluista 
saatuja tuloksia sekä positiivisen psykologian asiantuntijan 
Mari Granholmin puheenvuoroa tunteiden voimasta ja 
myönteisestä ajattelusta.
 Hankehenkilöstö toivottaa kaikki yhdistystoimijat ja kylä-
läiset lämpimästi tervetulleiksi tilaisuuteen, projektipäällik-
kö Seija Kaisto toteaa.
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Julkinen tiedote

Sähköpula syntyy, kun sähkönkulutus nousee suu-
remmaksi kuin mitä Suomessa pystytään ener-
giaa tuottamaan ja tuomaan ulkomailta. Tällöin 
Suomen sähköverkoista vastaava Fingrid joutuu 
aloittamaan sähkönjakelun rajoitustoimenpiteet. 
Kuluttajiin asti ulottuvaa sähkönjakelun katkai-
sua vältetään mahdollisimman pitkään ja kulut-
tajien sähköjä katkaistaan vasta, kun kaikki muut 
keinot on käytetty.

Vaikka sähköpula on vielä epätodennäköinen tilanne, on siihen mei-
dän kaikkien varauduttava, niin kunnan palveluissa kuin omissa ko-
deissamme. 

Säästetään yhdessä sähköä
Pystymme pienentämään sähköpulan riskiä käyttämällä sähköä säästeli-
äästi. Kulutus on korkeinta arkiaamuisin sekä iltapäivän tunteina. 

Energiansäästövinkit koteihin:
• Alenna reilusti lämpötilaa kaikista aputiloista (esim. varastot, autotalli) 

sekä asuinhuoneista, joita ei käytetä aktiivisesti. Tutki, ettei ovissa ja ik-
kunoissa ole vedonlähteitä, tiivistä tarvittaessa. 

• Pyöritä asianpesukoneet ja pyykinpesukoneet täysinä. Astianpesukoneet 
säästävät vettä verrattuna käsitiskeihin. 

• Käy suihkussa ripeästi ja ota malttia saunalöylyihin. Säädä kylpytilan lat-
tialämmitys siten, että se tuntuu jalan alla neutraalilta. Pidä kylpyhuo-
neen ovea kiinni, jottei lattialämpö karkaa. 

• Säädä ja käytä ilmanvaihtoa oikein ja tarpeen mukaan. Ilmanvaihdon suo-
dattimien pesu tai vaihto raikastaa sisäilmaa ja vähentää energiahukkaa.

• Sammuta kodinkoneet ja viihdelaitteet laitteet, joita ei käytetä. Irrota la-
turit verkkovirrasta latauksen päätyttyä.

• Sähköyhtiöt tarjoavat sähkönseurantaan verkkopalveluita, joissa näkee tarkas-
ti kuinka paljon sähköä kuluu kodissa eri aikoina, jopa tunnin tarkkuudella.

Kiertävästä sähkökatkosta tiedotetaan ennakkoon
Sähkönjakelun rajoitustoimenpiteisiin joudutaan siirtymään vasta 
sen jälkeen, kun kaikki markkinaehtoiset toimenpiteet on toteutet-
tu ja häiriöihin varatut varavoimalaitokset ovat käytössä. Nopeissa 
muutoksissa sähköenergian toimitus voi katkea varoituksetta.

Fingrid on ilmoittanut, että mahdolliset sähkökatkot toteu-
tetaan hallitusti, ennakkoon tiedottaen, kahden tunnin kier-

tävinä katkoina eri puolilla Suomea. Katkon todennäköinen 
ajoitus on klo 8–10 ja klo 17–19 välillä, jolloin kulutus on suu-

rimmillaan. Kriittisemmät kuluttajat, kuten sairaalat, eivät joudu 
irtikytkennän kohteeksi. 

Kotivara sähkökatkon varalle
Paras tapa varautua kiertävään sähkökatkoon on hankkia kotiin yli-
määräistä ruokaa, juomavettä, pattereilla toimiva taskulamppu/valo-
lähde ja patteriradio. Pidä huolta myös läheisistäsi, ja varmista että heil-
lä on riittävästi tietoa ja kotivara.

Huomioi nämä:
• Hanaveden tulo jatkuu yleensä lyhyen sähkökatkon ajan, mutta jos kat-

ko on tiedossa laajoilla alueilla, vältä vedenkäyttöä, jotta viemäriverkos-
tot eivät kuormitu. Vesihuoltolaitosten varautumisesta huolimatta säh-
kökatkot voivat kuitenkin keskeyttää veden tulon. Juomavettä on hyvä 
varata noin 3 litraa henkilöä kohden. Sähkökatko ei vaikuta hanaveden 
laatuun ja vesijohtovettä on turvallista juoda

• WC:tä ei suositella vedettäväksi katkon aikana. Pönttöön voi asentaa 
roskapussin, johon tehdään tarpeet ja viedään sekajätteeseen. 

• Puhelin- ja mobiiliverkkoyhteydet pitäisi toimia lyhyen kiertävän sähkö-
katkon aikana. Verkot voivat kuitenkin ruuhkautua. Kokoontumispaik-
ka kannatta sopia ennakkoon pidempien katkojen varalta.

• Osa kaupoista voi toimia kiertävän katkon aikana varavoimalla. Pank-
kiautomaatit ja polttoainepumput eivät toimi ilman sähköä. Bussit, lai-
vat ja lentokoneet kulkevat, useimmat junat eivät. Liikenne- ja katuvalot 
sammuvat.

Tuleva talvi voi tuoda tullessaan 
kiertäviä sähkökatkoja

MITEN
VARAUDUMME

YHDESSÄ?

Kiertävistä alueellisista sähkökatkoista tiedottaa
alueellinen sähkönsiirtoyhtiö, joka Iissä on Iin Energia, 
Kuivaniemen alueella Rantakairan Sähkö ja Jakkukylän 
alueella Oulun Energian Sähköverkko.
Iin Energia esimerkiksi tiedottaa sähköliittymän omistajia tekstivies-
titse, mikäli liittymän omistajan numero on ilmoitettu yhtiön tietoon.  
Myös valtakunnalliset ja paikalliset uutismediat, julkiset toimijat ku-
ten kunnat, uutisoivat ja ohjeistavat katkoista.

Iin koulut, päiväkodit, terveyspalvelut, kirjasto ja 

muut kuntalaisen arjen tärkeät palvelut tiedottavat 

varautumisesta sekä mahdollisista muutoksia

asiointi- ja palveluaikoihin ennakkoon ja laajasti eri 

tiedotusvälineissä. Kunnan verkkosivujen yhteyteen 

on avattu tiedotussivusto: ii.fi/varautuminen 


