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Tiukka taloudenpito jatkuu
Iin talousvuosi on jäämässä 
miinukselle 2,2 miljoonaa 
euroa. Toteutuessaan se 
on jo kolmas perättäinen 
alijäämävuosi. Kunnan-
johtajan Ari Alatossavan 
mukaan sosiaali- ja terveys-
palveluiden kysyntä ja kulut 
kasvoivat selvästi arvioitua 
enemmän, yhteensä noin 
kaksi miljoonaa euroa. Epi-
demiaan varautuminen ja 
poikkeusjärjestelyt sekä va-
rattujen hoitoaikojen käyt-
tämättä jättäminen eivät 
yksistään ylitystä selitä.

- Kuntayhtymän perussopimuk-
sen päivitys on parhaillaan käynnis-
sä. Jatkossa palveluverkostoa tarkas-
tellaan ensin kaikkien Oulunkaa-
ren omistajakuntien kanssa yhdes-
sä, jonka jälkeen on vuorossa kun-
takohtaiset neuvottelut. Esimerkik-

si laboratorionanalyysejä voitaisiin 
tuottaa tehokkaammin yhdessä pai-
kassa, myös tilojen ja kiinteistöjen 
yhteiskäyttöä tarkastellaan, Alatos-
sava kertoo.

Valtio myönsi keväällä kunnil-
le tukipaketin. Ii sai yhteensä noin 
2,8 miljoonaa, mutta kyseessä on 
kertaluonteinen tuki, eikä sillä ole 
pitkän aikavälin taloutta vahvista-
vaa vaikutusta. Ulospääsyä alijää-
mästä on etsittävä kunnan omista 
ratkaisuista.

Ensi vuoden säästötarve
2,7 miljoonaa euroa
Talousarviota valmistellaan par-
haillaan kunnanhallituksen tiu-
kan talouden pidon linjauksen mu-
kaan. Valtuustolle elokuussa järjeste-
tyssä talousseminaarissa kaikki toi-
mialat esittelivät säästöehdotuksen-
sa tiloihin ja palveluiden järjestämi-
seen liittyvistä sekä työn tuottavuut-

ta parantavista keinoista. Syyskuun 
lopussa valmistuu lisäksi opetus- ja 
varhaiskasvatuksen palveluverkostoa 
tarkastellut suunnittelutyöryhmän 
selvitys. Kunnanhallitus käsittelee 
talousarvion ensimmäistä luonnosta 
ja toimialojen ehdotuksia 5.10. pi-
dettävässä kokouksessaan. 

Kunnanhallitus käynnisti kesä-
kuussa koko noin 500 henkilöstöä 
koskevan yt-menettelyn tuotannol-
lisista ja taloudellisista syistä. Maa-
liskuussa käyty yt-neuvottelukierros 
rajautui koskemaan vain toimialoja 
ja tehtäviä, joihin poikkeusajan sul-
kemiset vaikuttivat. Kevään lomau-
tuspaineesta selvittiin työtehtäviä ja 
työskentelypaikkoja muuttamalla, 
etätyömahdollisuuksia lisäämällä se-
kä vuosilomia aikaistamalla.  

Hallintojohtajan Annastiina Jun-
nilan mukaan seuraavalle kahdel-
le vuodelle henkilöstökuluihin koh-
dentuva säästötavoite on yhteensä 

noin 700 000 euroa. 
- Lomauttamisen sijaan haemme 

ensisijaisesti muita keinoja kuten esi-
merkiksi sairaspoissaolojen vähentä-
mistä työhyvinvointiin panostamal-
la, tehtäväkuvien yhdistelyä ja sijais-
ten ja määräaikaisten rekrytoinnin 
vähentämistä. Myös vapaaehtoisilla 
lomarahojen vapaaksi vaihtamisella 
ja palkattomilla lisävapailla saadaan 
säästöjä. Mutta tämän lisäksi myös 
palveluihin pitää tehdä muutoksia, 
Junnila kertoo.

Kunnanjohtaja nostaa hyvänä 
malliesimerkkinä omatoimikirjas-
ton avaamisen. Asiakkaalle tarjolla 
on laajennetut aukioloajat, jolloin 
voi lainata, palauttaa, lukea leh-
tiä ja vaikkapa työskennellä tai ko-
koustaa ilman, että kunnan henki-
löresurssia on jouduttu lisäämään. 
Vastaavia malleja pitäisi kehittää ja 
ottaa muissakin kuntapalveluissa 
käyttöön. 

Avoimen varhaiskasva-
tuksen ryhmät aloittivat 
toimintansa syyskuun alus-
sa uudessa Iisi-areenan 
monitoimitilassa. Toiminta 
on tarkoitettu kotihoidos-
sa oleville 2–5-vuotiaille 
lapsille, jotka eivät tarvitse 
kokoaikaista tai osa-aikaista 
varhaiskasvatusta. 

Ohjattua toimintaa on kah-
tena päivänä viikossa ja 
kolme tuntia kerrallaan. 
Tarjolla on lisäksi äkil-

liseen lastenhoitoapuun tilapäinen 
ryhmä, joka kokoontuu kerran vii-
kossa 3 tuntia kerrallaan. Osallistu-
minen ei katkaise kotihoidon tukea 
eikä toiminnasta peritä maksua. 

Varhaiskasvatusjohtajan Virpi Uu-
telan mukaan perheet ovat toivoneet 
palvelua pitkään, mutta kunnassa ei 
ollut vapaana sopivia tiloja, ennen 
kuin Iisi-areena valmistui. 

- Kokopäiväisen varhaiskasvatuk-

sen rinnalle on tärkeää tarjota per-
heille kevennettyä toimintaa, jonka 
kautta lapsi pääsee vertaisryhmässä 
osalliseksi suunnitelmallista varhais-
kasvatusta, ja vanhemmat saavat tu-
kea omaan vanhemmuuteensa. Avoin 
varhaiskasvatus jatkuu ensin määräai-

kaisena 31.5.2021 saakka, jonka jäl-
keen arvioimme jatkon, Uutela ker-
too.

Varhaiskasvatuksen erityisopet-
tajan ja tuen koordinaattorin palve-
lut ovat myös avoimen varhaiskasva-
tuksen asiakkaiden käytössä. Lasten 

ja perheiden hyvinvointia vahviste-
taan vanhemmuuden tuella, tukemal-
la lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitys-
tä, ja vahvistamalla vanhemman roo-
lia oman lapsensa asiantuntijana.

- Perheelle tarjottava tuki suun-
nitellaan aina yhdessä vanhempien 
kanssa. Ennaltaehkäisevän ja matalan 
kynnyksen tuen tavoitteena on ra-
kentaa lapselle toimivia ihmissuhtei-
ta eri kasvuympäristöissä, ja vahvistaa 
lapsen ja perheen hyvinvointia tuke-
vaa arkipäivää. 

Avoimen ryhmiin on jatkuva haku. 
Lisätiedot verkossa: ii.fi/varhaiskas-
vatus > hakeminen sekä toimistosih-
teeri Sirpa Rajanti, p. 050 310 6830, 
sirpa.rajanti@ii.fi

Varhaiskasvatuksen opettaja Heidi 
Säily (vas.), varhaiskasvatuksen las-
tenhoitaja Maria Jaara sekä ryhmä-
avustaja Jonna Tyykiluoto ohjaavat 
toimintaa Iisi-areenalla. 

Toimiva arki on tärkeä osa lasten ja
perheiden hyvinvointia
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Kuivajoella ja Olha-
vanjoella käynnistyivät 
kesällä kunnostushank-
keet, joiden avulla pa-
rannetaan jokien tilaa 
ja luodaan paremmat 
lisääntymis- ja elinolo-
suhteet lohikaloille, 
nahkiaiselle ja ravulle.  
Lapin ELY-keskukselta 
saatu rahoitus kattaa 
toimia Kuivajoen osalta 
vielä ensi vuoden 2021 
sekä Olhavanjoella vuo-
teen 2022 saakka. 

Kutualuekunnos-
tusta ja poikas-
tuotantoaluei-
den parantamis-
ta on Kuiva- ja 

Olhavanjoen lisäksi toteutet-
tu myös Iijoen vanhassa uo-
massa. Kutu- ja poikastuotan-
toalueiden lisäksi vaelluskalo-
jen lisääntymisolosuhteita on 
edesautettu muun muassa kun-
nostamalla kalatietä. Toimen-
piteitä toteuttaa Osuuskunta 
Team Kala.  

Kuivajoki
Kuivajoella tehtävillä toimen-
piteillä kasvatetaan kutualuei-
den pinta-alaa huomattavasti. 
Lisäsoraa tuodaan koskille lä-
hes 850 tonnia. Lähivuosina 
pyritään kunnostamaan poten-
tiaaliset kosket aina Oijärvelle 
saakka. Osassa kunnostuskoh-
teita tehdään pohjan pöyhin-
tää iskostuneen soran vähentä-
miseksi. Toimenpiteet edistä-
vät etenkin lohikalojen ja nah-
kiaisen lisääntymismahdolli-
suuksia Kuivajoen pääuomas-
sa. Vuonna 2019 Kuivajoen 
koskialueita parannettiin Suu-

koskelta Pirttikoskelle, toteut-
tajana toimi Kuivajoen Osa-
kaskunta. Kesällä 2020 käyn-
nistyi kutualueiden rakenta-
minen Soininkoskelta, ja urak-
kaa on tarkoitus jatkaa Ervas-
tinkoskeen saakka. Työnjoh-
to on hankittu ostopalveluna 
myös suunnitelman laatineel-
ta Osuuskunta Virtatiimiltä ja 
konetyön toteuttaa Konepal-
velu Ramlin Oy. 

Olhavanjoki
Olhavanjoki on potentiaalista 
lohikalojen lisääntymisaluetta. 
Kutusoraa lisäämällä luodaan 
kutupaikkoja ja muutamiin 
kohteisiin on lisäksi lisätty poi-
kaskiveä syntyneiden poikasten 
suojapaikoiksi. Vuosina 2018–
2019 koskialueita kunnostet-
tiin viidellä eri koskella. Kesäl-
lä 2020 kunnostuksia jatkettiin 
välillä Pihlajaniemi-Ylipään-
koski 12 koskialueen osalta. Iin 
kunta toimii hankkeen toteut-
tajana Olhavan seudun kehit-
tämisyhdistyksen ja Olhavan 
Osakaskunnan ollessa aktiivi-
sina paikallistoimijoina. Työn-
johtajana toimi Perämeren Ka-
latalousyhteisöjen Liitto ry:n 
Vesa Rantanen ja konetyö han-
kittiin Maanrakennus J Päkki-
lä Oy:ltä. Paikallisilta asukkail-
ta on saatu lisäksi merkittävää 
talkooapua mm. puiden toimit-
tamisessa kohteisiin niin sanot-
tujen hybridikynnysten raken-
tamiseksi. 

Tehdyt toimenpiteet edistä-
vät uoman rakenteellista moni-
muotoisuutta ja palauttavat jo-
keen vaihtelevat virtausolosuh-
teet. Monimuotoinen uoma pa-
rantaa kalaston ja muun eliös-
tön elinolosuhteita sekä vahvis-
taa joen virkistyskäyttöarvoa.  

Molemmat hankkeet toteut-
tavat Oulujoen-Iijoen vesien-

hoitoalueiden toimenpide-
ohjelmaa 2016–2021. Lisäk-
si vuonna 2018 Kuivajoen kun-
nostamista varten laadittiin ve-
siensuojelun yleissuunnitelma 

sekä raportti lohikalojen ja nah-
kiaisen kutualueiden riittävyy-
den sekä kunnon selvittämisek-
si. Koskialueilta kertynyttä ai-
neistoa käytettiin hyväksi Kui-

vajoen kunnostuksessa. Kuiva-
joen ja Olhavanjoen kunnostus-
hankkeita pyritään jatkamaan 
lisärahoituksen turvin seuraavi-
na kesinä. 

Kutusoran levitystä Näsiönkoskella Kuivajoella.

Kunnostusta Olhavanjoella.

PERÄMEREN KALATALOUSYHTEISÖJEN LIITTO RY

EERO DAHL

Virtavesi-
kunnostusten KESÄ

Teksti ja kuva: Lauri Rantala
Iijoki-sopimuksen koordinaattori,
Micropolis Oy

Toive vaelluskalojen paluus-
ta ja Iijoen palauttamisesta 
luonnontilaisemmaksi on 
syvällä eikä se laannu en-
nen kuin lohet, taimenet, 
siiat ja nahkiaiset polskivat 
vesistössämme. Puhtaita 
vesiä, vaelluskaloja, luonnon 
monimuotoisuutta arvote-
taan yhä enemmän myös 
valtion strategioiden tasolla. 
Monipuoliset kalakannat ja 
vaelluskalat houkuttelevat 
myös kotimaisia ja kansain-
välisiä matkailijoita ja tuovat 
alueelle merkittävää imago-
lisää.

Kaikista eniten innosta-
vat konkreettiset esi-
merkit vaikuttavas-
ta työstä. Tänä kesä-
nä Oulujoen suisto on 

noussut otsikoihin runsaiden, lähes 
20-kiloisten lohien vuoksi, olipa yk-
si hypännyt veneeseenkin asti. Kalo-
ja on riittänyt kalateihinkin ennätys-
määrin. Ainolanpuistoa halkovat pu-
rot vilisevät taimenia, joiden elämää 
voi seurata keskellä kirkasta päivää. Ii-
joella vaelluskalojen palauttamisen 
mahdollisuudet ovat lähtökohtaisesti 
Oulujokea paremmat, mikä luo uskoa 
onnistumiseen.

Iijoen käyttömuotojen
historiaa
Iijoen lohen kalastusoikeuksista on 
kiistelty vuosisatoja ja ajoittain ylika-
lastus on pienentänyt kovalla kädel-
lä kalakantoja. Tervanpoltto, hakkuut, 
sahateollisuus jättivät myös oman jäl-
kensä jokeen. Uiton myötä aiemmin 
kiviset ja mutkittelevat kosket, jotka 
toimivat vaelluskalojen elinympäris-
töinä, perattiin suoriksi ränneiksi pui-
den kuljettamisen helpottamiseksi. 
Uiton loputtua koskia on sittemmin 
entisöity.

Sotien jälkeen vesivoima arvotettiin 
tärkeäksi, joki padottiin ja sitä alet-
tiin säännöstellä. Suomen jälleenra-
kentamisen ja teollistumisen varjos-
sa vaelluskalojen luonnonkierto ja lo-
hikaloista riippuvaisen jokihelmisim-
pukan eli raakun lisääntyminen ro-
mahtivat. Simpukoita myös pyydys-
tettiin runsaasti satunnaisten helmi-
en kustannuksella. Samoihin aikoi-
hin aloiteltiin massiivisia turvemai-
den ojituksia vihreän kullan eli puus-
ton kasvattamiseksi. Tämä tehtiin ve-
sistön kuormituksen ja luonnon mo-
nimuotoisuuden kustannuksella oji-
tusten pitkäaikaisvaikutuksia tiedos-
tamatta.

Jätevedet laskettiin vielä 60-luvulle 
tultaessa suoraan vesistöön, mutta uu-

den vesilain ja jätevedenpuhdistamo-
jen myötä tähän tuli muutos. Sittem-
min Iijokea on koetellut tehostunut 
maatalous, soiden hiilivaraston käyt-
täminen energiaksi eli turvetuotanto, 
kasvaneet päätehakkuut ja kunnos-
tusojitukset, jotka kaikki ovat lisän-
neet vesistön ravinne-, humus- ja kiin-
toaineskuormitusta, eli viime kädessä 
liettymistä ja rehevöitymistä.

Viimeinen niitti on ollut Ilmaston-
muutoksen kiihtyminen, jonka myö-
tä kasvukausi ja huuhtoumat ovat li-
sääntyneet. Humus on värjännyt Iijo-
kea 2000-luvulta lähtien kasvaneiden 
sademäärien kanssa rinnan. Tummat 
vedet imevät lämpöä ja kiihdyttävät 
rehevöitymiskehitystä sekä kasvihuo-
nekaasujen muodostumista.

Iijoen, kuten muidenkin rakennet-
tujen jokien historia, on siten erilais-
ten käyttömuotojen ja arvottamisen 
historiaa. Samalla kun joki yhä tarjo-
aa työtä, energiaa ja vaurautta, on se 
kärsinyt monista sivuvaikutuksista. Ii-
joen eri käyttömuotoja onkin viime 
vuosina sovitettu yhteen menestyk-
sekkäästi.

Iijoki-sopimus
yhteisen vesistövision
toteuttamiseksi
Iijoki-sopimus 2019–2023 on Iijo-
en kuntien (Ii, Oulu, Pudasjärvi, Tai-
valkoski), Metsähallituksen, PVO-Ve-
sivoima Oy:n, Vapon, Turveruukin ja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on 
Iijoen vaelluskalojen luonnonkierron 
palauttaminen, veden laadun, virkistys-
käytön ja elinkeinoelämän edellytysten, 
kuten matkailun, parantaminen. Sopi-
mus on jatkoa Pohjois-Pohjanmaan lii-
ton vetämälle Iijoen otva -hankkeel-
le (2015-2018), jossa laadittiin Iijoen 
kuntien ja toimijoiden yhteinen vesis-
tövisio ja toimenpideohjelma.

Raasakan kalatiet ja muut 
vaelluskalahankkeet
Pohjois-Pohjanmaan liiton vetämän Ii-
joen vaelluskalakärkihankkeen yhtenä 

tavoitteena on älykalatien rakentami-
nen Raasakan voimalaitospadon yhtey-
teen. Rakentamisen aloittaminen odot-
taa aluehallintoviranomaisen lupaa. La-
pin ELY-keskuksen Iijoen voimalaitos-
ten kalatalousvelvoitteen muutoshake-
muksen käsittely etenee vapaaehtoisten 
toimien rinnalla.

Haapakoskelle on rakennettu kär-
kihanketoimenpiteenä Suomen en-
simmäinen ohjausaita alasvaeltavil-
le smolteille eli merivaellukselle lähte-
ville poikasille, joiden käyttäytymistä 
Luonnonvarakeskuksen tutkijat sel-
vittävät. Nyt alkavassa Iijoen vaellus-
kalahankkeessa 2020–2022 päästään 
rakentamaan itse väylää, jota pitkin 
smoltit pääsevät ohittamaan padon 
turvallisesti.

Raasakan vanhan uoman yhteis-
työhankkeessa on vesitetty ja kehitet-
ty vanhaa uomaa vaelluskalojen sekä 
virkistyskäytön näkökulmasta. Lohet 
ovat lisääntyneet ja talvehtineet van-
hassa uomassa ja toimenpiteitä on jat-
kettu tänä kesänä mm. parantamalla 
kalojen kulkuväylää, sorastamalla kutu-
alueita ja kokeilemalla virrankehitintä 
kalojen houkuttelemiseksi. Informaa-
tiokyltit saadaan myös pian paikalleen.

Kärkihankkeessa lohien ja meritai-
menien pienpoikasia on istutettu eri 
kohteisiin Iijoella monena vuonna pe-
räkkäin ja poikasten selviämistä tut-
kittu sähkökoekalastuksilla. Nou-
sukalojen ylisiirtoja on tarkoitus jat-
kaa kesällä 2021. Voimalohen Raasa-
kan kalanviljelylaitoksella kasvanei-
den poikasten istutuskäytäntöjä ol-
laan myös suunnittelemassa siten, et-
tä virikkeellisessä ympäristössä kas-
vaneet lohet pääsevät oikea-aikaises-
ti vaeltamaan kohti merta ja leimautu-
maan paremmin kotijokeensa.

Jokeen noustuaan vaelluskalat tar-
vitsevat kutu- ja poikastuotantoaluei-
ta sekä hyvälaatuista vettä. 

Metsähallitus on kunnostanut ak-
tiivisesti puroja, virtavesiä, valu-
ma-alueita mm. valtion Helmi-elin-
ympäristöohjelman varoilla. Valu-
ma-aluekunnostuksissa vähenne-

tään esim. metsäojien kautta tulevaa 
kiintoaines-, humus- ja ravinnekuor-
mitusta. Iijoki-sopimuksen omassa 
koskikunnostushankkeessa Livojo-
en alaosille, Pärjänjokeen ja Louku-
sanjokeen lisätään vaelluskaloille ku-
tusoraa ja poikaskiveä. VAPO suun-
nittelee yhteistyössä Iijoki-sopimuk-
sen kanssa vesiensuojelukosteikoita 
entisille turvetuotantoalueille, joille 
johdetaan satojen hehtaarien alueel-
ta metsätalousvesiä puhdistumaan. 
Myös kunnat, yhdistykset, osakas-
kunnat, yksityiset maanomistajat ja 
yhteismetsät ovat aktivoituneet to-
teuttamaan vesienhoitoa tukevia 
hankkeita eri puolilla Iijokea.

Omien voimavarojemme lisäksi 
olemme saaneet avuksi Suomen luon-
nonsuojeluliiton Hiilipörssin. Hiili-
pörssi ennallistaa soita yksityisten ih-
misten ja yritysten lahjoitusvaroil-
la. Hiilipörssi on kartoittanut Iijoella 
kymmeniä ennallistettavia soita, jois-
ta osalla neuvottelut maanomistajien 
kanssa ovat jo käynnissä. Metsänkas-
vatuksen näkökulmasta kannattamat-
tomien ojitettujen soiden ennallis-
tamisella pyritään estämään turpeen 
hiilen hajoaminen ja päätyminen il-
makehään sekä lisäämään luonnon 
monimuotoisuutta. Soiden palautta-
minen luonnontilaan on myös teho-
kasta vesiensuojelua ja vaelluskalojen 
palauttamista tukevaa työtä. 

Raakku onnistumisen
mittarina
Puhtaasta vedestä ja vaelluskaloista 
hyötyy myös äärimmäisen uhanlainen 
jokihelmisimpukka eli raakku. Raak-
ku voi elää yli 200-vuotiaaksi mikä te-
kee siitä Suomen pitkäikäisimmän 
eläimen. Raakku elää lohen tai taime-
nen kiduksissa toukkavaiheensa en-
nen kaivautumistaan huokoiseen so-
raikkoon kasvamaan nuoruusvuoten-
sa. Vastapalveluksena raakku suodat-
taa 50 litraa vettä päivässä ylimääräi-
sistä ravinteista ja tarjoaa ravintopel-
lettejä muille eliöille ravintoketjussa. 
Raakkua on ollut aikoinaan Iijoen vir-
tapaikoilla jopa 1000 yksilöä neliö-
metrillä, mikä tekee siitä tehokkaan 
vedenpuhdistajan. Luonto on koke-
nut kolauksen raakun taantumisesta, 
mutta toivoa on jäljellä vesistömme 
avainlajin elvyttämiseksi.

Paikalliset mukaan
vesistönhoitoon
Tukea ja neuvontaa paikallisiin vesis-
tökunnostushankkeisiin ja niiden ra-
hoittamiseen tarjoavat Iijoki-sopi-
mus, Proagrian Verkostoilla tehoa ve-
sienhoitoon -hanke, Oulun kalatalo-
uskeskus ja ELY-keskus. Tällä hetkel-
lä aktiivisia ELY-keskuksen rahoitus-
hakuja ovat mm. vesiensuojelun te-
hostamisohjelma sekä maa- ja metsä-
talouden vesienhallinnan edistämisen 
avustushaku.

Mitä Iijoelle kuuluu?

Sähkökoekalastusta Iijoen koskikunnostuskohteella. 



54 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 3/2020 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 3/2020

Keskiverto suomalainen 
tuottaa joka vuosi reilut 500 
kiloa jätettä, josta jopa 80 
prosenttia voitaisiin kierrät-
tää. Kesäkuussa kunta selvitti 
verkkokyselyn avulla iiläisten 
kierrätysvalmiutta ja -haluk-
kuutta. Kyselyyn osallistui 172 
henkilöä. 

Vastauksissa korostui kiin-
nostus lisätä biojätteen ja 
muovin kierrätystä sekä saa-
da lisätietoa yhteis- tai kort-

telikeräyksen mahdollisuuksista. Vas-
taajista 36 prosenttia ilmoitti kompos-
toivansa biojätettä ja aloittamista miet-
ti 66 prosenttia. Vain neljältä vastaajal-
ta jäteauto nouti biojätteen. Muovipak-
kausten keräyspisteitä toivottiin lisättä-
vän, erityisesti Kuivaniemeen, jonka lä-
hin Eko-piste sijaitsee Simossa. Valta-
kunnallinen Rinki Oy päättää Eko-pis-
teiden sijoittelusta asukastihentymien 
perusteella, eikä kunnalla ole tällä het-
kellä suunnitelmissa perustaa omia ke-
räyspisteitä. 

Yhteis- tai korttelikeräyksellä tarkoi-
tetaan asuinalueen useamman kotita-
louden yhteistä jätepistettä, joka sijait-
see esimerkiksi pääväylän varressa. Etu-
na on keräyskustannusten jakautumi-
nen osallistuvien kotitalouksien kesken 
sekä mahdollisuus saada yksittäisen ko-

titalouden pieniä jätejakeita 
kuten biojäte ja muovipak-
kaukset erilliskeräyk-
sen piiriin. Lisäksi use-
an kiinteistön biojät-
teen keruulla samaan 
astiaan voidaan saavut-
taa ympäristöhyötyjä ja 
pidentää sekajätteen tyh-
jennysväliä. Yhteis- tai kort-
telikeräyspisteitä voidaan har-
kita sijoitettavaksi uusille kaavoitetta-
ville asuinalueille. 

- Valitettavasti jo olemassa oleville ase-
makaava-alueen vanhoille asuinalueille 
ei tällä hetkellä voida sijoittaa yhteis- tai 

korttelikeräystä. Jos asukas on 
kiinnostunut kierrättämises-

tä ja sekajätteen tyhjennys-
välin pidentämisestä, suo-
sittelemme sekä biojät-
teen kompostointia että 
monilokeroisen jäteastian 

hankintaa, kunnan ympä-
ristöhoitaja Vesa Miettunen 

neuvoo.

Uusia jätehuoltomääräyksiä 
odotetaan
Vuonna 2025 yhdyskuntajätteestä on 
kierrätettävä 55 prosenttia. Tämän jäl-
keen vaatimus kasvaa viisi prosenttia ai-

na viiden vuoden välein. Ympäristön-
hoitajan mukaan koko Iin alueen kier-
rätysasteeksi on arvioitu 33 prosenttia, 
valtakunnallinen on 41 % (v. 2017 ti-
lasto). 

- Kunnan jätehuoltomääräyksissä 
säädetään mitä jätteitä kunnassa kerä-
tään ja minkä kokoisista kiinteistöistä. 
Iin voimassa oleva jätehuoltomääräys 
on asetettu 1990-luvulla ja parhaillaan 
odotamme seudullisen jätehuoltojaos-
ton kunnallista jätehuoltomääräystä.

Seudulliseen jätehuoltojaostoon kuu-
luvat Iin lisäksi Oulun kaupunki, Hai-
luoto, Kempele, Lumijoki, Pudasjär-
vi, Raahe ja Siikajoki. Jaoston toimin-
nan aloittaminen ja määräysten päivit-
täminen on viivästynyt. Myös ympäris-
töministeriössä luonnostellaan parhail-
laan hallituksen esitystä jätelain muut-
tamisesta. Lain piti edetä eduskunnan 
käsiteltäväksi heinäkuuhun mennes-
sä, mutta ympäristöministeriön arvion 
mukaan lain käsittely voi viivästyä ensi 
vuoden keväälle. 

Jätelaki todennäköisesti asettaa, et-
tä muovi-, kartonki-, metalli- ja lasipak-
kaukset olisi lajiteltava erikseen kaikissa 
vähintään viiden asunnon kiinteistöis-
sä asuinpaikasta riippumatta. Tarkem-
mat konkreettiset velvollisuudet yhdys-
kuntajätteen erilliskeräyksestä tulevat 
perustumaan kunnan jätehuoltomäärä-
yksiin. 

Hyvinvoivassa työyh-
teisössä innostetaan, 
kannustetaan, uskalle-
taan puhua ongelmista 
ja säilytetään toiminta-
kyky äkillisissäkin muu-
tostilanteissa.

Kunnan työhyvin-
vointihankkeen 
projektipäällikön 
Saara Penttilän 

mukaan henkilöstön työssä 
jaksamista tuetaan mm. työar-
jen joustoilla sekä kannusta-
malla oman työnkuvan ja am-
mattitaidon kehittämiseen. – 

- Työhyvinvoinnilla on mer-
kittävä yhteys asiakastyytyväi-
syyteen, työntekijöiden vähäi-
sempään vaihtuvuuteen, saira-
uspoissaoloihin ja työtapatur-
miin sekä lisäksi työnantajan 
maineeseen eli siihen, millai-
sena ja kuinka houkutteleva-
na työpaikkana Iin kunta koe-
taan, Penttilä täydentää. 

Penttilä kannustaa asiakkai-
ta antamaan palautetta kun-

tapalveluista. Positiivisen pa-
lautteen ja kiitoksen saamisen 

myötä työntekijä kokee onnis-
tuneensa ja lisää arvostuksen 

tunnetta. 
- Kukapa meistä ei ilahtui-

si saadessaan positiivista sanal-
lista tai sanatonta palautetta 
omasta työstään. Hymy, peu-
kun nostaminen tai ainoastaan 
sana ”kiitos” tuo jo hyvän mie-
len ja kannustaa työntekijää 
palvelemaan jatkossa entistä 
paremmin, Penttilä kertoo.

Myös toisenlainen palaute 
on tervetullutta, kunhan se 
annetaan oikein ja rakentavasti.

- Jotta palvelut kehittyvät oi-
keaan suuntaan, tarvitaan pa-
lautetta myös epäkohdista ja 
kehittämistarpeista. Meillä on 
kuitenkin paljon aihetta kii-
tokseen näiden haastavien-
kin aikojen keskellä. Kiitolli-
suudella ja positiivisuudella li-
säämme sekä omaa että tois-
temme hyvinvointia ja selvi-
ämme paremmin eteen tule-
vista haasteista. 

Lisätiedot: ii.fi/ajankohtais-
ta/vetoa-ja-pitoa-kuntatyohon

Teksti: Jenni Tolonen
Oulunkaaren viestintä

Sosiaali- ja terveyspal-
velut ovat jo pitkään 
olleet isojen muutosten 
edessä. Muun muassa 
tuleva Sote-uudistus 
muuttaa monia vanhoja 
toimintatapoja ja tuo 
tilalle uusia keinoja 
kuntalaisten hyvinvoin-
nin edistämiseen. Tule-
vaisuudessa hyvinvoin-
nissa painottuvat erityi-
sesti ennalta ehkäisevä 
työ, kotiin annettavat 
palvelut sekä sähköiset 
palvelut. 

Sosiaali- ja terveys-
palveluissa muutok-
sia ajavat eteenpäin 
niin väestön ikään-
tyminen, syntyvyy-

den lasku kuin verotulojen 
pieneneminen. Lisäksi alan 
haasteena on osaavan työvoi-
man saatavuus. Näiden asioi-
den ympärillä toimitaan myös 
Oulukaarella, jossa etsitään 
uusia toimintamalleja palve-
luiden toteuttamiseen. 

Oulunkaari on myös saanut 
vastuulleen Pohjois-Pohjan-
maan sote-uudistusta eteen-
päin vievän POPsote-hank-
keen osa-alueen, jossa kehite-
tään uudenlaista sote-palve-
lustrategiaa koko maakunnan 
alueelle. 

- Uusia keinoja kuntalais-
ten palveluiden turvaamisek-
si on kehitettävä, jotta kaikil-
le voidaan asuinpaikasta riip-
pumatta tarjota yhdenvertai-
set palvelut. Samalla on ra-
kennettava palvelujärjestel-
mä, jolla pidetään myös kus-
tannukset hallinnassa. Asioi-

den muuttuminen aiheuttaa 
monesti huolta, mutta meillä 
Oulunkaarella nähdään näissä 
muutoksissa merkittävä mah-
dollisuus tarjota kuntalaisil-
le laadukkaampia ja parem-
min saavutettavia palveluita, 
sanoo Oulunkaaren kuntayh-
tymän johtaja Leena Pimpe-
ri-Koivisto.

Hyvinvointia lisätään
yhteistyöllä
Sote-uudistuksen myötä pa-
nostukset ennalta ehkäise-
vään työhön ja kotiin tarjot-
taviin palveluihin kasvavat. 
Tavoitteena on varmistaa, et-
tä palvelut vastaavat ihmisten 
tarpeisiin ja ongelmiin voi-
daan puuttua ajoissa. Ihmi-
sille on tarjottava yksilöllistä 
apua oikea-aikaisesti. Uudis-
tusten keskeisenä ajatuksena 

onkin toimintatapojen kehit-
täminen ihmislähtöisesti.

- Yksilöllinen apu ja ihmis-
lähtöisyys tarkoittavat sitä, et-
tä palveluissa otetaan huo-
mioon ihmisen kokonaisval-
tainen hyvinvointi ja erilai-
set tarpeet, sillä hyvinvointi 
muodostuu monesta eri osa-
alueesta. Tällöin uudenlaisten 
sote-palveluiden lisäksi koros-
tuvat kunnan hyvinvointityö 
ja osallisuus. Yhteistyötä kun-
talaisten hyvinvoinnin eteen 
voidaan tehdä myös järjestö-
jen kanssa, kertoo Oulunkaa-
ren kehitys- ja resurssijohtaja 
Anu Vuorinen.

Yksilöllisen avun saamiseksi 
tarvitaan sote-ammattilaisten 
yhteistyötä ja osaamista, jol-
loin ihmisen palvelun tarpei-
ta voidaan arvioida kokonais-
valtaisemmin. Uudistusten ta-

voitteena on myös se, että pal-
veluita saa nykyistä helpom-
min ja nopeammin ilman, et-
tä asiakas joutuu itse etsimään 
apua sukkuloimalla erilaisten 
palveluiden välillä. Oulunkaa-
rella pohdinnassa onkin muun 
muassa malli, jossa palveluihin 
ohjaaminen, neuvonta ja nii-
den järjestäminen tapahtuisi 
yhdestä paikasta.

Lähipalvelun käsite 
laajenee sähköisten 
palveluiden myötä
Myös mahdollisuudet säh-
köisten sote-palveluiden käyt-
töön laajenevat. Korona-aika-
na monia Oulunkaaren palve-
luita, kuten videovastaanotto-
ja, etäkuntoutusta ja vanhus-
ten päivätoimintaa on toteu-
tettu sähköisesti. Asiakkaiden 
että työntekijöiden kokemuk-

set niistä ovat olleet erittäin 
hyviä. Tulevaisuudessa palve-
luita tarjotaankin sähköisinä 
yhä laajemmin. Esimerkiksi 
nettiterapioita, päihderyhmi-
en kokoontumisia tai lasten-
neuvolan tapaamisia voi ol-
la mahdollista tulevaisuudessa 
hoitaa kotoa käsin. Näin kyn-
nys palveluiden käyttöön ma-
daltuu, ja palvelut myös hel-
pottavat asiakkaiden arkea.

- Myös sähköisissä palve-
luissa korostuvat ihmislähtöi-
syys ja yksilölliset tarpeet, ja 
niitä voidaan tarjota sellaisille 
kuntalaisille, jotka niitä halu-
avat ja kykenevät käyttämään. 
Sama palvelu ei ehkä sovi ko-
tona asuvalle vanhukselle, 
vaan hän tarvitsee esimerkik-
si sairaanhoitajan palveluita 
suoraan kotiinsa tai kuljetus-
palvelun lääkärin luokse. Lä-
hipalvelut ovat siis todella lä-
hipalveluita, kun ne tuodaan 
kotiin asti, sanoo Anu Vuo-
rinen.

Digitaaliset palvelut hel-
pottavat tulevaisuudessa myös 
henkilöstön saatavuuteen liit-
tyviä haasteita. Kun monet 
pienet asiat, kuten reseptin 
uusiminen tai terveystarkas-
tus, voidaan tehdä etäyhtey-
dellä tai sähköisesti, saadaan 
henkilöstöresursseja keskitet-
tyä sinne, missä niitä erityi-
sesti tarvitaan. Tällaisia pal-
veluita ovat esimerkiksi muis-
tisairaiden sekä vakavasti sai-
raiden kuntalaisten hoito ja 
toimenpiteet. Myös sote-alan 
henkilöstölle sähköisistä väli-
neistä on hyötyä: esimerkiksi 
kotihoidon työntekijä voi tu-
levaisuudessa ottaa yhteyden 
päivystävään sairaanhoitajaan 
tai lääkäriin ja saada tukea esi-
merkiksi haavanhoitoon. 

Muistutus sosiaalipäivystyksen uusista
yhteystiedoista 
Oulunkaaren virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivys-
tyksestä vastaa Oulun seudullinen sosiaali- ja kriisi-
päivystys. Virka-ajan ulkopuolella (ma-pe klo 16–08, 
viikonloput ja arkipyhät) sosiaalipäivystyksen numero 
on 044 703 6235. Virka-aikana (ma – pe, klo 8–16) 
Oulunkaaren sosiaalipäivystykseen saa yhteyden nu-
merosta 08 5875 6888. Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty 

vastaamaan, yhteyttä voi aina ottaa hätäkeskuksen kautta, numero 112.
Sosiaalipäivystys vastaa kiireellisen sosiaalisen avun tilanteisiin, ja sen 
tehtäviä ovat mm. äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet, lähisuhde-
väkivaltatilanteet, lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman 
asianmukaista hoitoa, alaikäinen rikoksentekijänä tai päihtyneenä ja van-
husten/vammaisten kotona pärjääminen.

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille  
THL on antanut suosituksen kasvomaskien käytöstä. Pääsääntöisesti kas-
vomaskit hankitaan itse, mutta vähävaraiset ihmiset voivat saada maske-
ja maksutta Oulunkaaren perhe- ja sosiaalipalvelupisteestä maanantaisin 

ja keskiviikkoisin klo 9–11 (Piisilta 1, Micropoliksen päärakennus). Myös 
kotihoito jakaa maskeja asiakkailleen tarvittaessa. Myös seurakunnasta 
voi tiedustella maskeja.
Oulunkaari suosittelee käyttämään maskia THL:n linjausten mukaises-
ti: kun olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikeaa välttää, 
olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on 
välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella, palaat riskialueelta Suomeen 
ja siirryt karanteeniin maahantulopaikasta, kuten lentokentältä. Käytä 
maskia lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua 
kodin ulkopuolella. Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilan-
teissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta. Tehokkain tapa torjua 
koronaviruksen leviämistä on edelleen hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä 
turvavälien noudattaminen.

Koronavilkku-sovellus ladattavissa älypuhelimeen
Koronavilkku-sovelluksen lataamista suositellaan kaikille Oulunkaaren 
alueen asukkaille ja mökkiläisille. Sovelluksen avulla saat tiedon, jos olet 
sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Sovelluksessa yk-
sityisyytesi on vahvasti suojattu. Sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta 
(esim. GooglePlay tai AppStore) tai verkkosivuilta: koronavilkku.fi

Uudenlaisia SOTE-palveluja
kehitetään ihmislähtöisesti

Vanhusten kotona asumista voidaan tukea teknologian avulla, kuvassa lääkerobotti.

Lajitteletko jätteesi vai
meneekö kaikki
samaan roska-astiaan?

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön

Työhyvinvointihanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) vuoden 2022 loppuun saakka. Osato-
teuttajina hankkeessa ovat lisäksi Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala sekä Oulunkaaren kuntayhtymä. 

Iissä on arviolta noin 300 öljylämmitteistä kiinteistöä. Valtio myöntää avustus-
ta pientalon (omakoti tai paritalo) öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä 
järjestelmän korvaamiseen esimerkiksi maa- tai ilmavesilämpöpumpulla tai siir-
tymällä kaukolämpöön. Siirryttäessä muihin lämmitysjärjestelmiin, avustus on 
2500€. Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitys-
järjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai tur-
vetta. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle. Avustus myönnetään kus-
tannusarvion perusteella ja maksetaan, kun hakija on ensin maksanut kustan-
nukset kokonaan. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kui-
tenkin enintään syksyyn 2022 asti. Lisätiedot avustuksesta: motiva.fi/koti_ja_
asuminen/avustus_oljylammityksesta_luopumiseksi

Öljylämmityksestä uusiutuvalle –
valtiolta 4 000 € avustus
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Kansalaisopiston ja taidekoulun toiminta on 
käynnistetty lähiopetuksena ja tarvittaessa kurs-
seilla annetaan etäopetusta. Joidenkin ryhmien 
ryhmäkokoja on pienennetty, jotta turvavälisuo-
situkset voidaan ottaa huomioon. Opettajia ja 
kurssilaisia on ohjeistettu noudattamaan suo-
situksia mm. käsihygieniasta ja sairauspoissa-
oloista. Ajankohtaiset tiedot kursseista löytyvät 
verkosta: opistopalvelut.fi/ii 

Opistolla on etäopetukseen soveltuva ja ketteräs-
ti siirrettävä opetusvälineistö. Opiston kurssi-
tarjontaan onkin lisätty verkkokursseja, joita 
ei painetusta oppaasta löydy. Näitä ovat muun 
muassa verkkomuskari, hyvä ryhti / terve ää-

ni –äänenkäytön kurssi sekä etäjooga. Kouluissa tapahtuvassa 
kuvataideopetuksessa tuetaan Iin ympäristöystävällisiä arvoja. 
Opetusta mukautetaan ympäristö- ja yhteisötaiteen teemoihin 
ja samalla toteutetaan ympäristökasvatusta. Opistolla on siir-
rettävä lapinkota, jota hyödynnetään opetustilana.

Opisto pyrkii toiminnallaan seuraamaan aikaa ja reagoida 
nopeasti muuttuviin tilanteisiin.  Tavoitteena on tuottaa laa-
dukkaita sivistys-, hyvinvointi- ja kulttuuripalveluja alueelli-
set tarpeet ja kuntalaisten toiveet huomioiden. Vaikka konsert-
titoimintaa syyslukukaudella ei järjestetä, on vanhustenviikol-
le lokakuussa tulossa musiikkia ja tarinoita verkon välityksel-
lä etänä.

Kansalaisopiston syksyllä alkavia kursseja
Liikunnan ja tanssin kursseille mahtuu vielä joihinkin ryhmiin 
mukaan. Kansalaisopiston ja taidekoulun ryhmien vapaita paik-
koja kannattaa tiedustella opiston toimistosta. Ilmoittautumi-
nen kursseille verkossa: opistopalvelut.fi/ii tai kansalaisopiston 
toimisto p. 050 3950387, kansalaisopisto@ii.fi Toimiston on 
avoinna ma–to klo 9–15 ja pe 9–13 (Nätteporin alakerta).

• Valokoriste 12.10. -7.11.20 (kurssinumero 110404)
• Talvista kukkasidontaa ja kransseja 25.-26.11.20 (110408)
• Hopeasavikorut ja punotut ketjut 15.10.-1.11.20 (110410)
• Huonekalujen entisöinti 6.10.20-27.4.21 (110428)
• Puukon valmistus 19.9.20-28.2.21 (110429)
• Marja-aronialla värjääminen 26.9.20 (110430)
• Asuste-ompelu 7.-14.10.20 (110431)
• Himmelin valmistus 28.10.-4.11.20 (110432)
• Ihastuttavat enkelit 18.-18.11.20 (110433)
• Jouluasetelma 25.11.-2.12.20 (110434)
• Koneneulonnan kurssi (uusi) 2.-10.10.20 (110424)
• Lasten näytelmäryhmä 11–14 –vuotiaille 10.9.20-22.4.21
   (110250)
• Verkkokurssi: Hyvä ryhti, terve ääni - työkaluja äänen-
    käyttöön 29.9.-10.11.20 (830221)
• Verkkomuskari 15.9.-24.11.20 (110119)
• Etäjooga: Lempeä hathajooga 7.9.20-26.4.21 (830207)

Kirjaston
syksyn
aukioloajat 

Pääkirjasto on avoinna 
ma-to klo 11–19 ja pe 
klo 11-16, itsepalvelu-
aika on ma-pe klo 9-11. 
Lisätiedot: p. 050 3950 
385, kirjasto@ii.fi
Kuivaniemen kirjasto 
on avoinna ma ja ke klo 
13–19, sekä ti ja to klo 
10-16, omatoimikirjasto 
ma-su klo 10-19. Lisätie-
dot: kuivaniemi.kirjas-
to@ii.fi, p. 050 3106 811
Kirjastoauto Akselin 
ajoaikataulun löydät 
kirjaston verkkosivuilta: 
ii.fi/kirjasto Muista myös 
verkkokirjasto: outi.fin-
na.fi/Content/ekirjasto
Kirjastossamme vierai-
lee koululuokkia arkisin, 
jonka vuoksi kirjasto voi 
olla hetkellisesti suljettu 
itsepalveluaikana klo 
9–11 välillä. Luokkien 
vierailut kestävät enin-
tään 20 min. Lehtisali 
on normaalisti avoinna 
asiakkaille myös luokka-
vierailujen ajan.

Kirjaston
syksyn
lukupiirit  
Pääkirjastolla ti 6.10. 
klo 18, Kuivaniemellä 
ma 12.10. klo 18. 
Teemana ”Fintiaani-
en mailla”, teos Katja 
Kettu: Rose on poissa 

Pääkirjastolla ti 3.11. klo 
18, Kuivaniemellä ma 
9.11. klo 18.  Teemana 
”Surutyötä, isiä ja poi-
kia”, teos Petri Tammi-
nen: Musta vyö tai/ja 
Petri Tamminen ja Antti 
Rönkä: Silloin tällöin 
onnellinen.  

Lukupiireihin on vapaa 
pääsy. Tulethan tapah-
tumiimme terveenä. Jos 
haluat osallistua luku-
piiriin etäyhteydellä, 
ilmoittaudu ennakkoon 
sähköpostilla:
minna.halonen@ii.fi

Hyvinvointitarkastus
65-vuotiaille
Iiläinen jää eläkkeelle keskimäärin 57-vuoti-
aana. Iin vanhus- ja vammaisneuvosto sekä Ii-
instituutin Vapaa-aika ja Hyvinvointipalve-
lut ovat yhdessä tehneet suunnitelman ikään-
tyneen väestön tukemiseksi. Syksyllä alkavas-
sa kokeilussa kaikille 65-vuotiaille tarjotaan 
mahdollisuus osallistua hyvinvointitarkas-
tukseen, jossa arvioidaan   Voimavaramitta-
rin avulla mm. elämäntapoja, ihmissuhteita, 
tulevaisuuden näkymiä ja itsetuntoa. Mittari 
täytetään yhdessä luottamuksellisesti kunnan 
liikuntaneuvoja Marjo Veijola kanssa. 
Kysymyksessä ei ole terveystarkastus vaan 
ennaltaehkäisevä hyvinvointitarkastus ja 
mikäli keskustelun aikana ilmenee tarvetta 
esim. lääkärillä käyntiin, niin asiakas ohja-
taan Oulunkaaren palveluihin. 65-vuotiai-
den hyvinvointitarkastukseen varataan aika 
soittamalla kunnan asiointipisteeseen
p. 050 310 3458 (arkisin klo 8–15.30)

Nuorisotilat ja
liikuntakerhot/-vuorot
Iisi-areena on avoinna ma-pe 17–22,
la 10–18 ja su 12–20. Hallissa voi pelata len-
topalloa, koripalloa, sulkapalloa (3 kenttää), 
futsalia tai pöytätennistä. Lisäksi liikunta-
hallilla on nyrkkeilytila, budo- ja kamppailu-
tila, pieni kuntosali, seniorikuntoilualue pai-
neilmalaitteilla, kiipeilyseinä, juoksusuora ja 
pesäpallon lyöntipaikka junioreille. Käyttö-
vuorot varataan verkon varauskalenterista: 
iihappens.fi > Tilojen varaus tai liikuntahal-
livalvojilta Allan Nyman p. 050 3950 399 ja 
Riitta Hautajoki p. 040 6610 867.
Uusi nuorisotila on avattu Iisi-areenan toi-
seen kerrokseen. 3.-6 luokkalaisille tila on 
avoinna ti-to klo 15–17 ja pe klo 15–17 se-
kä 7.lk-17-vuotiaille ti-to klo 17–20 ja pe klo 
17–21. Nuorisotilalla on pidennetyt auki-
oloajat 7.lk-17-vuotiaille perjantaisin: 18.9., 
30.10., 20.11. ja 18.12 klo 17–23 sekä lauan-
taisin: 26.9., 17.10. ja 28.11. klo 17–23.
 Nuorisotila Majakka on avoinna tiistaista-
keskiviikkoon klo 15–20, torstaisin suljet-
tu, perjantaisin avoinna klo 15–21. Perjan-
taina 16.10. on pidennetty aukioloaika 7.lk-
17-vuotiaille klo 17–23.
  3–6-luokkalaisille järjestetään Iisi-aree-
nalla liikuntakerho keskiviikkoisin klo 15–
16. Kerhossa pelataan viikoittain vaihtu-
via joukkuepelejä. 7.lk-17-vuotiaille järjes-
tetään Iisi-areenalla liikuntavuoro keskiviik-
koisin klo 16–17. Ilmoittautumiset teksti-
viestillä Jussi Mertalalle p. 050 383 9984, il-
moita viestissä osallistujan nimi, ikä ja huol-
tajan yhteystiedot. Kerhoon mahtuu 20 
osallistujaa. Liikuntavuoroille mukaan sisä-
liikuntavaatteet, vaaleapohjaiset sisäliikun-
takengät sekä juomapullo.
Liikkuvan nuokkarin syksyn ajat: Jakun kou-
lulla torstait 3.9., 1.10., 5.11. ja 3.12 klo 15–
19. Olhavan koululla torstait 10.9., 8.10., 
12.11. ja 10.12. klo 14–18. Jokikylällä torstait 
17.9., 15.10. ja 19.11. klo 16–19.  Oijärvellä 
torstait 24.9., 29.10. ja 26.11. klo 17–20.
 
Koululaisten syyslomaviikko
Ohjelmassa mm. 3.–6.-luokkalaisille X-on 
reissu Ouluun, alakouluikäisille toiminta-
päivä Iisi-areenalla, päivävaellusreissu 7.lk-
17-vuotiaille, nuorisotilat ovat avoinna. 
Tarkemmasta päiväkohtaisesta ohjelmasta 
ilmoitamme erikseen verkossa: iihappens.fi

Ensimmäiset
Taidekummit
ON VALITTU

Teksti: Inka Hyvönen, kulttuurituottaja

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hank-
keen ensimmäisinä Taidekummeina 
ovat aloittaneet kuvataiteilija Mari-
anne Lukkarinen, muusikko Osmo 
Hakosalo sekä kuva- ja mediataiteilija 
Tuomo Kangasmaa. Oulunkaaren 
kuntayhtymän ja Taidekeskus Kulttuu-
riKauppilan yhteishankkeessa työs-
kentelevät Taidekummit jalkautuvat 
kuntiin ja tulevat tekemään taidetta 
yhdessä osallistujien kanssa heidän 
ehdoillaan.

- On hienoa saada toiminnan kehittämiseen 
mukaan heti alusta alkaen eri taiteenalojen am-
mattilaisia. Pilottijaksoilla tehtävällä kehitystyöl-
lä on tärkeä rooli Taidekummien lopullisen työn-
kuvan muodostumisessa ja tulevassa toiminnassa, 
Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeen (2020–
2023) projektipäällikkö Heidi Jäärni toteaa.

Taidekummien tehtävänä on yhteistyössä so-
siaali- ja terveyspalveluiden osaajien kanssa etsiä 
osallistujien vahvuuksia ja ohjata yksilö- ja pien-
ryhmätoimintaa. Taidekummien työ sisältää esi-
merkiksi osallistujien omien taidepolkujen suun-
nittelemista yhteystyössä osallistujien ja sotetyön-
tekijöiden kanssa, kulttuuritapahtumiin osallis-
tumista yhdessä sekä toimintamallien kehittämis-
tä muiden taidekummien ja hankkeen toimijoi-
den kanssa.

Tulevaa toimintaa on alettu jo innolla ideoi-
maan kaikissa Oulunkaaren viidessä kunnassa. Pi-
lottijakson ajan Iissä tulee työskentelemään ku-
vataiteilija Marianne Lukkarinen, joka on iiläi-
sille tuttu myös kansalaisopiston taideopettajana 
ja KulttuuriKauppilan residenssitaiteilijana. Ma-
rianne on työuransa aikana yhdistänyt ihmistä 
vahvistavaa ja terapeuttista ohjaus- ja opetusotet-
ta taiteen ja luovuuden avaamiseen hyvin monen 
ikäisten ihmisten kanssa. Hänellä on pitkä ja laa-
ja kokemus erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa 
työskentelystä.

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeessa on mukana monialaista osaamista. Kuvassa Tuomo Kangasmaa 
(vas.), Osmo Hakosalo, Jetta Huttunen, Inka Hyvönen, Marianne Lukkarinen, Heidi Jäärni, Arja Packalén ja 
Anu Vuorinen. Pilottijaksojen aikana kartoitetaan tarkemmin kuntakohtaisia toiveita ja tarpeita toiminnan 
suhteen. 

JAANI FÖHR 

Elokuun alussa Iin kansalaisopiston ja taidekoulun rehtorina aloitti oululaislähtöinen Jaana Soronen (vas.) ja opistosihteerinä iiläinen 
Nina Goman. 

Kansalaisopisto ja
taidekoulu opettaa
etänä ja livenä 
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Ympäristöpalkinto Anita Sieväselle, kunniamaininta 
Iin seurakunnalle
Kunnan ympäristöpalkinto 2020 on myönnetty pohjois-iiläiselle Ani-
ta Sieväselle, joka on luotsannut kyläyhdistyksen kanssa Hiastinhaaran 
yhdeksi Iin suosituimmaksi lähiluontokohteeksi sekä aktivoinut kun-
talaisia luontoon, hyvinvoinnin lähteelle. Kunnanhallitus myönsi li-
säksi Iin seurakunnalle kunniamaininnan pitkäaikaisesta ympäristö-
työstä. Seurakunta on muuttanut kiinteistöjensä energiakäytön uusiu-
tuvalle sekä pitää huolta arvokkaista kulttuurimaisemistaan ja koulut-
taa henkilöstöä aktiivisesti ympäristöasioissa. Palkinnon saajat julkis-
tettiin Hävikki haltuun -tapahtumassa 11.9.2020.

Asiointipiste muuttaa lokakuussa Iisi-areenalle
Kunnantalon aulassa toiminut Asiointipiste palvelee jatkossa liikunta-
halli Iisi-areenan aulassa. Asiointipisteessä voit hoitaa kunnan, Oulun-
kaaren sosiaalipalveluiden, TE-toimiston ja Kelan asioita paikan päällä 
ilman ajanvarausta tai varaamalla ennakkoon ajan palveluneuvojilta
(p. 050 3103 458, asiointipiste@ii.fi) Asiointipisteessä on asiakastie-
tokone ja tulostusmahdollisuus sekä lisäksi mm. avainpalvelu (avanto-
uinti, laituripaikat, jäähilekone, mökkiläisten vesipostit), ilmoittautu-
misten maksut sekä lippumyynti (mm. kansalaisopisto ja kulttuuri-, lii-
kunta-, nuorisotapahtumat). 

Kirstinharjun ja Tikkasentien katuvalaistus uusitaan
Vanhat huonokuntoiset pylväät uusitaan ja elohopeavalaisimet vaihde-
taan energiatehokkaiksi ledeiksi. Samalla ilmajohdot korvataan maa-
kaapeloinnilla. 

Leipojantien jatke käyttöön vuoden lopulla 
Urakka sisältää uuden katuyhteyden rakentamisen Leipojantieltä Tik-
kasentien risteykseen asti. Lisäksi Leipojantien varteen sekä Timpurin-
tien ja Tikkasenkaaren väliin Tikkasentien varteen rakennetaan yhdis-
tetty kävely- ja pyörätie, katuvalaistus sekä saneerataan vesi- ja viemäri-
verkosto. 

Tikkamäen kuntoportaille jatkoa
Tikkamäki on suosittu ulkoilu- ja kuntoilupaikka Tikkasenharjussa. 
Vierestä kulkee valaistu tasamaan hiihto- ja kuntorata ja alueella sijait-
see taukopaikkana laavu tulisijalla. Kesällä mäkeen valmistuivat kunto-
portaiden ensimmäiset 27 metriä (39 askelmaa). Ensi kesälle on suun-
nitelmissa jatkaa portaita tasanteella sekä mäkeä ylöspäin päättäen mä-
en taakse alas. Nyt rakennetut portaat on merkitty punaisella huomio-
värillä, jotta alaspäin tultaessa askelmien havaittavuus paranee. Kunto-
portailla ei ole talvikunnossapitoa.

Keskustan urheilukentälle uusi aita 
Iisi-Areenan viereiselle yleisurheilu- ja jalkapallokentälle sekä parkki-
alueelle asennetaan uusi metalliaita kulkuportteineen. Parkkialueelle 
johtava leveä portti tullaan pitämään lukittuna ilta- ja yöaikaan.
Kisatien puolelta suoraan urheilukentälle on jatkossa kulku ainoastaan 
henkilökulkuportin kautta. 

Illinsaaren hiihtostadionin lumitykit odottavat
pakkaskelejä 
Lumetus käynnistetään, kun pakkasta on kahdeksisen astetta. Lume-
tusta jatketaan edellisvuoden tapaan talkootyönä yhteistyössä urheilu-
seurojen kanssa. 

IiKALENTERI

IiKALENTERI
on tarkoitettu kunnassa tapahtuvien tilaisuuksien tiedottamiseen.
Myös Iissä toimivat yhdistykset, seurat ja yritykset voivat ilmoittaa

kalenterissa järjestämistään avoimista tapahtumista.
Tapahtuma ilmoitetaan täyttämällä verkkolomake:

ii.fi/ilmoita_tapahtuma tai ottamalla yhteyttä
heini.perttula@ii.fi, p. 050 3950 498 tai
johanna.pakanen@ii.fi, p. 040 1627 773

Tapahtumien aikatauluihin voi tulla viime 
hetken muutoksia tai peruutuksia johtuen 
koronatilanteesta. Tarkista tapahtumatie-
dot ennakkoon tapahtumanjärjestäjältä.

Kehonkoostumusmittaus 
Iisi-areenalla ma 21.9. klo 13–20, ti 22.9. klo 13–20,
to 24.9. klo 8–16 ja pe 25.9. klo 8–14. Kuivaniemitalolla
ke 23.9. klo 14–20. Lisätiedot: Iin vapaa-aika ja hyvinvointi -
palvelut, liikuntaneuvoja Marjo Veijola, p. 050 3950 391.
Mittaukseen osallistumisesta on maksuton.

La 10.10. Naistenpäivä ”olennainen”
Klo 11–15.30 Iin seurakuntatalolla. Elämää, arkea ja us-
koa sekä itseä tarkastellaan naisen näkökulmasta. Muka-
na luennoimassa ovat seurakuntalainen.fi verkkosivuston 
päätoimittaja Sari Savela sekä sairaalateologi Tuula Portin. 
Päivä alkaa klo 11 lounaalla, johon on ilmoittautuminen 
Sanna Karppinen p. 040 737 6955 (lounas ja kahvi 10 €), 
klo 12 Sinut on kutsuttu -luento, klo 13 Voitko luotta 
varjelukseen -luento, Rukous kantaa- luento. Lisätiedot: 
Iin seurakunta, Eija Savolainen, p. 040 737 6966.

To 19.11. Ommaiskahvila
klo 13–15 Iin Järjestötalolla. Mikä on liikunnan ja ter-
veellisen ravinnon merkitys hyvinvointiisi? Asiantuntija-
na Personal trainer Aleksi Laajoki (AML Gym Oy). Pai-
kalla on myös Oulun seudun omaishoitajat ry:n ohjaa-
ja Minna Hernberg. Tervetuloa omaishoitajat, läheiset 
sekä entiset omaishoitajat. Lisätiedot: Minna Hernberg 
p. 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi, verkkosivut: 
oulunseudunomaishoitajat.fi

ii.fi/kalenteri
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