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Julkinen tiedote

Veronkorotukset eivät
yksin riitä – kululeikkuri
sivaltaa kaikista palveluista
Iin kunnan taloustilanne ei
ole, vuodesta 2019 alkaen
tehdyistä säästötoimista
huolimatta, kääntynyt parempaan. Vuoden 2020
ennustetaan jäävän jälleen
miinukselle, arviolta noin
miljoona euroa. Kyseessä
olisi kolmas perättäinen
alijäämäinen vuosi. Taloustilannetta hieman parantaa
valtion 19.11.2020 myöntämä harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotus
700 000 €.
Kunnallisveron ja
kiinteistöverojen
korotuksilla
+ 581 000 euroa

Ensi vuoden kunnallisveroprosentti
nousee 0,25 prosenttiyksikköä (v.2021
21,50 %). Korotuksen tulovaikutus
on arviolta 311 000 euroa. Valtuusto
on hyväksynyt myös kiinteistöveroihin esitetyt korotukset, joiden tulovaikutus on arviolta yhteensä noin 270
000 euroa. Korotukset koskevat:

Talousarviokäsittely
kunnanvaltuustossa maanantaina 30.11.2020 –
Verkkolähetys klo 12
alkaen
Kunnanvaltuuston kokousta
voi seurata suorana verkkolähetyksenä, linkki julkaistaan
verkossa: ii.fi/kalenteri

Yleinen kiinteistövero 1,30 (muutos vuoteen 2020 +0,10), vakituinen
asunto 0,65 (+0,10), rakentamaton
rakennuspaikka 6,00 (+1,0) ja muu
asuinrakennus 1,20 (+0,10).
Talousarvioesitys 2021 sekä taloussuunnitelma vuosille 2022–2023 on
julkaistu valtuuston kokouksen asiakirjaliitteenä verkossa: ii.fi/esityslistat-ja-pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti kokouksessa 23.11.2020 esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että talouden tasapainottamista ja palveluverkon tarkastelua jatketaan. Lisäksi tilataan ulkopuolinen asiantuntijataho taloustarkastelun tueksi. Alla muutamia talousarvioehdotuksen nostoja palvelualueittain.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
(Oulunkaaren kuntayhtymä)
Kulujen ennustetaan nousevan Iin
osalta noin 4,3 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Kunnanhallitus esittää, että Kuivaniemen terveyspalveluja ei siirretä Kuivaniemitalolle, eikä Simoon vaan terveyspalvelujen toiminta jatkuu edelleen nykyisessä laajuudessa nykyisessä rakennuksessa sote-uudistukseen saakka.

Hallinto

Esitetään kunnan henkilöstöetuuksia supistettavan yhteensä 37 500 €,
luopumalla muun muassa työhyvinvointipäivän järjestämisen tuesta sekä liikunta- ja kulttuuriedun puolittamisesta. Lisäksi henkilöstölle tarjo-

taan mahdollisuus hakea palkatonta
lomaa ja vaihtaa lomaraha vapaapäiviksi. Valtuuston ensi vaalikauden jäsenmääräksi on päätetty 31, vähennys on 4 paikkaa.

Varhaiskasvatus ja opetus

Esitetään varhaiskasvatuksen henkilömitoituksen varmistamiseksi perustaa viisi uutta määräaikaista varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää ja viisi määräaikaista lastenhoitajan tehtävää. Uuden päiväkotiyksikön rakentamiseen Haminaan varataan seuraavalle kahdelle vuodelle 1,8 miljoonaa euroa (per vuosi).
Uusi yksikkö korvaisi valmistuessaan vuoden 2022 aikana pienemmät yksiköt: Alarannan päiväkoti,
Jakun ryhmäperhepäiväkoti, Tenavatuvan ryhmäperhepäiväkoti, Haminan päiväkodin Micropoliksen toimipiste sekä Lakson päiväkoti. Varaudutaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alenemiseen tulorajojen noston myötä (laki mahdollisesti
voimaan 1.8.2021 alkaen).
Esitetään, että vuonna 2021 valmistellaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymän palvelusuunnitelman mukaisesti Kuivaniemen yläkoulun integroimista Simon yläkoulun opetukseen vuoden 2022 elokuusta alkaen. Olhavan
koulun lakkauttamisprosessia viedään eteenpäin lautakunnan päätöksen mukaisesti siten, että koulun toiminta päättyisi elokuussa 2022 yhtä
aikaisesti Tenavatuvan toiminnan

kanssa. Muiden koulujen tilanne säilyy nykyisellään.

Ii-Instituutti

Esitetään tapahtumien (Kuivaniemen pitäjämarkkinat, Iijoki pyöräily, Kuningasjätkä tukkilaiskisat, Valto
Pernu Photomaraton) järjestämisestä
luopumista kunnan osalta. Yhdistykset voivat hakea tapahtuma-avustusta talkootyönsä tueksi. Kirjastoauto
lakkautetaan huhtikuussa, ikäihmisten ja koulujen osalta toiminta korvataan kirjavientipalvelulla. Kansalaisopiston opetustunteja vähennetään 1
000 tuntia (-10 %) lukuvuonna 20–
21. Toimintamuutoksilla tavoitellaan yhteensä 135 000 euron säästöä.
Työllistämispalveluissa alkaa kuntakokeilu 1.12.2020-30.6.2023, mikä
lisää toimintakuluja.

Kiinteistö- ja ympäristö
tekniset palvelut

Ateria- ja tilapalvelut liitetään vuoden alusta osaksi kiinteistö- ja ympäristöteknisiä palveluita. Merkittävimmät muutokset vuoteen 2020 verrattuna ovat joukkoliikenteen kulujen
kasvu 90 000 €, pelastuslaitoksen kulujen kasvu 45 000 € ja Jakkukylän
sillan korjaamiseen varataan 385 000
€. Kasvavista puunmyynti- ja vuokratuotoista kertyy tuloja yhteensä
135 000 €. Liikenneväylien ja yleisten alueiden hoitotaso sekä latujen,
urheilualueiden ja muiden ulkoilualueiden hoitotaso pyritään pitämään
vuoden 2020 tasolla.
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Vesi- ja viemäriverkoston
korjaustarve kasvussa
Iin vesiliikelaitos vastaa
talousveden hankinnasta ja jakelusta sekä jäteveden poisjohtamisesta. Haja-asutusalueella
vesijohtoverkoston
keski-ikä on noin 40–50
vuotta, keskustan alueella verkoston vanhimmat osat ovat noin 60
vuotta.

Kunta laatii kerran vuodessa
katsauksen vireillä olevista
ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista. Kaavoituskatsaus on hyväksytty kunnanhallituksessa 16.11.2020.

V

esilaitoksen johtajan Pekka Paason
mukaan vesi- ja
viemäriverkoston
investointeihin
on ensi vuoden talousarvioon
suunniteltu varattavaksi noin
870 000 euroa. Summa on noin
100 000–200 000 euroa enemmän kuin aiempina vuosina.

VIREILLÄ OLEVAT
YLEISKAAVAT
Strateginen yleiskaava
2040:

Vesijohtoa uusitaan
Luova-Aavalla ja Jokisuuntiellä, viemäröintiä
Kuivaniemellä

Luola-Aavalla aloitetaan loppuvuoden aikana vesijohdon uusiminen noin neljän kilometrin pituiselta osuudelta, josta on
löytynyt vuotokohtia. Iin keskustassa Jokisuuntien valurautainen vesijohtoputki uusitaan
muoville.
Karhun vapaa-ajan kiinteistöille on valmistumassa vesijohtosuunnitelma. Urakan kilpailutus ja rakentaminen alkavat
loppuvuodesta. Vesilaitos varautuu myös Karhun mahdollisen uuden asuinalueen vesihuollon rakentamiseen.
Kuivaniemen viemäriverkostoa korjataan paikoittain, jotta hulevesien pääsyn verkostoon
estyy. Kuivaniemen jätevesipuhdistamon toiminnan jatkamisen
ympäristöluvasta on valitettu ja
jatkolupa odottaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä. Valituk-
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Kaavoituskatsaus
2021

Iin haja-asutusalueella vesijohtoverkoston keski-ikä on noin 40–50 vuotta, keskustan alueella verkoston vanhimmat osat ovat
noin 60 vuotta.

sella haetaan muutosta lietteiden
käsittelyyn sekä kieltoa johtaa
käsitellyt vedet Kuivajokeen.
- Vaihtoehtona on johtaa käsitellyt vedet mereen, mutta pitkän etäisyyden takia, vaihtoehto on kallis eikä välttämättä johda luonnon kannalta parempaan
lopputulokseen kuin vesien johtaminen virtaavaan veteen.

Vanhan uoman
viemäröintitavasta
odotetaan päätöstä

Vanhan uoman rantojen viemäröinnistä välillä Suvantola
ja Raasakan säännöstelypato
on tehty yleissuunnitelma.

HYVÄT
TUULET

Julkaisija:
Iin kunta, Jokisuuntie 2,
		
91100 Ii
Asiointipiste 050 310 3458

Toimitus:
Micropolis Oy/Anna Saksio
tuulet@ii.fi
040 535 3362
Luettavissa myös verkossa ii.fi/tuulet

Taitto: Rantapohja		

Paino: Suomalainen Lehtipaino

Iin Hyvät Tuulet
on kunnan julkinen tiedote, joka jaetaan kaikkiin jakelupisteisiin (kotitaloudet
ja yritykset) sekä myös mainoskieltopostiluukkuihin. Levikki on n. 4 700 kpl.
Postin jakeluongelmista voi ilmoittaa kunnan asiointipisteeseen arkisin
p. 050 310 3458 tai asiointipiste@ii.fi
Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy torstaina 25.2.2021.

Yleissuunnitelman piirissä
on yli 300 rakennettua
kiinteistöjä, josta reilut puolet
on mukana tarkemmassa
rakentamissuunnitelmassa.
Rakentamissuunnitelmat
koskevat Asematietä, YliIintietä Palukantielle asti,
Maalismaantietä Paasonperälle
asti sekä Virkkulantietä välillä
voimalaitos–rautatiesilta.
Vesilaitoksen johtokunta
päätti aiemmin rakentamisen
muodoksi paineviemäröinnin.
Kiinteistöjen omistajat jättivät
vastineen, jossa pyydettiin kuntaa harkitsemaan viemäröintitavan muuttamista viettoviemäröinniksi.
- Asukkaalle paineviemäröinti on alkuinvestointina pääsääntöisesti kalliimpi, mutta käyttökustannukset eivät vuositasolla
olennaisesti poikkea viettoviemäröinnistä. Paineviemäröinnissä runko- ja taloviemäreiden sijoittaminen jo rakennetulle alueelle on helpompaa, joka tuo kustannussäästöjä rakentamiseen.
Paineviemäröinti vaihtoehdossa kiinteistöomistajien kustannukseksi sisältyvät jätevesipumpun hankinta ja asennus.
Koko hankkeen kustannukset
kiinteistöomistajalle ovat noin
4 000–10 000 euron välillä,
riippuen esimerkiksi runkojohtojen sijainnista sekä voiko use-

ampi naapuri hyödyntää samaa
pumppaamoa.
- Toteuttamistavasta riippumatta, alueen viemäröinti kokonaisuudessaan maksaa noin
3-5 miljoonaa euroa ja rakentaminen vie useita vuosia. Vesilaitos vastaa investoinnista, mutta miten kulut jakaantuvat asiakkaiden liittymämaksujen ja
vesilaitoksen välillä, ei vielä ole
tehty päätöstä. Ensi vuoden talousarviossa on varauduttu rakennustöiden kilpailutukseen ja
rakentamisen käynnistämiseen
200 000 eurolla, Paaso kertoo.
Viettoviemäröintivaihtoehdosta järjestetään kaikille avoin
esittely- ja kuulemistilaisuus, joka koronarajoituksista johtuen järjestetään todennäköisesti
osittain verkossa ja osittain Nätteporin auditoriossa. Vesilaitos
tiedottaa kaikkia alueen kiinteistöomistajia tilaisuuden ajankohdasta. Lopullisen päätöksen
viemäröintitavasta tekee vesilii-

kelaitoksen johtokunta.

Oijärven Vesi Oy:n
liitosvaihtoehtoja
selvitetään

Yhtiö on esittänyt halunsa siirtyä Iin vesiliikelaitoksen hoidettavaksi. Liittyminen koskisi
kaikkia yhtiön 205 asiakasomistajaa. Vesilaitos selvittää erilaisia
liitosvaihtoehtoja, tarkempaa
aikataulua tai päätöstä esimerkiksi liiketoiminnan kaupasta
tai siirrosta ei ole tehty.

Kotakankaalle
suunnitteilla uusi
pohjavedenottamo

Iin alueella on yhteensä 11 vedenottamoa. Uusi vedenottamo Etelä-Iin Kotakankaalla parantaisi raakaveden laatua mm.
vähentämällä rautapitoisuutta.
Rakentaminen on mahdollista
käynnistää ensi vuoden aikana,
mikäli ottamolle myönnetään
ympäristölupa.

Miksi hanavesi on joskus ruskeaa?

Iin veden rauta- ja mangaanipitoisuudet täyttävät sosiaali- ja
terveysministeriön suositukset. Aineosat kuitenkin sakkautuvat runkovesiputkien pintaan, josta aika-ajoin irtoa kerros,
joka värjää veden ruskeaksi. Juoksuttamalla vettä hanasta,
vesi kirkastuu. Veden poikkeavuudesta voi tehdä ilmoituksen
vesilaitoksen asiakaspalveluun arkisin: p. 050 375 3930 tai
vesiliikelaitos@ii.fi (Ilta- ja viikonloppupäivystys p. 040 038
3061). Vesimittarilukeman perusteella vesilaitos hyvittää käytetyn huuhteluveden laskussa.

Ohjaa koko kunnan maankäytön suuria linjoja ja tukee kuntastrategiassa
2025 määriteltyjä tavoitteita. Tarkasteltavina ovat mm. yhdyskuntarakenne, luonto ja luonnonsuojelu, maisema ja kulttuuriympäristö, elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä virkistys. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2019.
Kesäkuussa 2020 valmistui taustaselvityksenä tuulivoimaselvitys. Valmisteluaineisto asetetaan nähtäville keväällä 2021.

Jakkukylän osayleiskaava
2040:

Kaava mahdollistaa rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentamisen nykyistä paremmin. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä syys-lokakuussa 2020. Saatuun palautteeseen laaditaan vastineet ja tavoitteena on, että kaava tulee voimaan alkuvuonna 2021.

Karhu, Iin rannikon ja
saarten osayleiskaavan
tarkistaminen sekä
asemakaavan laatiminen:

Tavoitteena on uusi Karhun asuinalue
saaren keskiosaan. Rinnalla laaditaan
tarkempi asemakaava. Osayleiskaavassa tarkastellaan myös mahdollisuuksia
muuttaa nykyisiä lomarakennuspaikkoja pysyvään asutukseen. Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot
asuinalueen toteuttamiselle. Tulva-asioihin liittyviä selvityksiä on tehty vuoden 2020 aikana. Valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseen laaditaan vastineet ja tavoitteena on, että yleiskaava- sekä asemakaavaehdotus asetetaan
nähtäville kevään 2021 aikana.

TUULIVOIMA,
OSAYLEISKAAVAT
Yli-Olhavan tuulivoimapuisto/
Megatuuli Oy:
Kaavaehdotus (50 voimalaa) on ollut
julkisesti nähtävillä loka-marraskuussa 2020 ja tavoitteena on, että kaava
tulee voimaan alkuvuodesta 2021.

Ollinkorven tuulivoimapuisto/Ilmatar Ii Oy:

Tutkitaan toteuttamatta jättämisen li-

säksi kahta toteutusvaihtoehtoa: 63
tuulivoimalan ja 15 tuulivoimalan
puistoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointi on ollut päätöksenteon
esteellisyyksien vuoksi uudelleen julkisesti nähtävillä keväällä 2020. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos
ja ympäristövaikutusten arviointiselostus julkisesti nähtäville alkuvuonna 2021.

Kovasinkankaan
tuulivoimapuisto/Kovasin
Tuulivoima Oy:

Kuuden voimalan puiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut päätöksenteon esteellisyyksien
vuoksi uudelleen nähtävillä marraskuussa 2020. Tavoiteaikataulun mukaisesti yleiskaava olisi kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä kesällä 2021.

TULEVAT
YLEISKAAVAT
Kuivaniemen taajaman alueella ei ole
voimassa olevaa yleiskaavaa. Yleiskaavatyön käynnistäminen ajoittuu vuosille 2021–2022. Parhaillaan laadittavana oleva strateginen yleiskaava koskee myös Kuivaniemen aluetta, mut-

Seljänperä, Iin rannikon ja
saarten osayleiskaavan
tarkistaminen ja asema
kaavan laatiminen:

Tavoitteena on mahdollistaa uusi merellinen asuinalue. Kaavan laatiminen
on käynnistetty huhtikuussa 2018.
Rinnalla laaditaan tarkempi asemakaava. Kaavan työstämiseksi kunta on
hakenut asuinalueen toteuttamiseen
rakentajakumppania. Suunnittelua
jatketaan vuonna 2021.

VIREILLÄ OLEVAT
ASEMAKAAVAT
Timpurintien, Kirkonseudun
asemakaavan muutos ja
laajennus:

Tavoitteena on nykyisen maantie (Sorosentie) osoittaminen kaduksi ja tutkia mahdollisuutta täydennysrakentamiseen. Asemakaavalla suunnitellaan
myös alueen virkistyskäytön sekä kävelyn ja pyöräilyn ratkaisut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut
nähtävillä loppukeväästä 2020 ja kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville alkuvuodesta 2021.

Tulevat asemakaavahankkeet:

Vanhan Haminan nykyinen asemakaava on vuodelta 1989. Kaavatyön
aloittaminen ajoittuu vuosille 2021–
2022.

TULEVIA
SUUNNITELMIA

Pentinkangas, osayleiskaavan laajennuksen 2025
muutos sekä asemakaavan
muutos kortteleissa 312,
315, 326:

Tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan alue, joka ei heikennä
kuntakeskustan kaupallista vetovoimaa. Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä marraskuussa 2020. Kaavan
valmisteluaineisto asetetaan nähtäville alkuvuonna 2021.

ta kaava ei ohjaa suoraan rakentamista. Lähivuosina tarkasteltavaksi tulee lisäksi mahdollinen tarve päivittää
Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan ratkaisuja ja Iijokivarren rantarakentamista. Tuulivoimayleiskaavoja
laaditaan tarpeen mukaan. Aloitteet
kaavojen laatimiseen tulevat yleensä maanomistajilta tai tuulivoimatoimijoilta.

Iin keskustan katualueiden
ja torin kehittäminen:

Kaavoituskatsaus
kokonaisuudessaan
sisältäen Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen tilanteen
on julkaistu verkossa:
ii.fi/kaavoitus

Lisätiedot: kaavoittaja
Heini Ervasti, p. 050 408 3811,
heini.ervasti@ii.fi
Yli-Olhavan tuulivoimapuisto/ Megatuuli Oy kaavaehdotus (50 voimalaa) on
ollut julkisesti nähtävillä loka-marraskuussa 2020 ja tavoitteena on, että kaava tulee voimaan alkuvuodesta 2021.

Tavoitteena on parantaa keskustan
viihtyisyyttä ja elinvoimaa. Yleissuunnitelmaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä vuodenvaihteessa 2019–
2020. Yleissuunnitelmaa tarkennetaan myöhemmin laadittavilla rakennussuunnitelmilla ja katusuunnitelmilla. Suunnittelu jatkuu vuoden
2021 aikana.

Iin kävelyn ja pyöräilyn
verkkosuunnitelma:

Verkkosuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä vuodenvaihteessa 2019–
2020. Suunnitelma sisältää keskeisten
reittien, niiden hierarkian ja tavoitetason määrittämisen kunnossapidon
tarpeisiin ja pyöräpysäköinnin. Toteuttamisarvio ja -aikataulu suunnitellaan vuoden 2021 aikana.
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Henkilökohtaisempaa
palvelua –
omavalmentaja
tapaa
työnhakijaa
säännöllisesti
Tammikuussa käynnistyvä valtakunnallinen työllisyyden
kuntakokeilu siirtää
ison osan TE-palveluiden tehtävistä
kokeilussa mukana
oleville kunnille.
Oulun seudulla kuntakokeilu toteutetaan Oulun johdolla
yhdessä Iin, Hailuodon, Kempeleen,
Limingan, Lumijoen,
Muhoksen ja Tyrnävän kuntien kanssa.
Kohderyhmään kuuluvat iiläiset alle 30-vuotiaat
työnhakijat sekä ne työttömät työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan ja maahanmuuttajat. Konkreettinen
muutos asiakkaalle on nimetty henkilökohtainen
yhteyshenkilö eli omavalmentaja. Asiakas kohdataan kasvotusten heti työnhaun alussa ja polkua työelämään suunnitellaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.
Tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin iiläisten työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja
yrityksille osaavan työvoiman saatavuuteen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.
Kokeilu kestää kesäkuuhun
2023 saakka.
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Iin elinkeino-ohjelma 2025:

LISÄÄ TYÖPAIKKOJA
JA VEROTULOJA
Kunnanhallituksen nimeämä työryhmä
valmistelee parhaillaan uutta elinkeinoohjelmaa, jossa määritellään kunnan toimet
yritystoiminnan lisäämiseksi. Kärkialueiksi on
valittu Iijokisuisto (luontomatkailu), Vatunki
(kalankasvatus ja kalaelinkeino), Kuivaniemen
biotalousalue, Sääskenharjun entinen kaatopaikka, Pentinkankaan suurkaupan alue sekä
nelostien liittymät (mahdolliseen Iin ohitustiehen varautuminen).

K

unnan elinvoimapalveluita ja elinkeino-ohjelmaa
koordinoivan Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Leena Vuotoveden mukaan kärkialueille tarvitaan selkeät omat tavoitteet, talousarvioon kirjatut toimenpiteet ja tehtävänjako.
- Iissä on mielenkiintoisia aihioita yrityksille. Esimerkiksi Vatungissa kalatalouden yhteenlaskettu liikevaihto on jo nyt noin
3 miljoonaa euroa vuodessa, ja kalajalosteita viedään PohjoisRuotsin markkinoille. Kemiin mahdollisesti rakentuva biotehdas, Oulun kartonkituotanto sekä turpeen korvaaminen läm-

mön ja sähkön tuotannossa lisäävät puun kysyntää Pohjois-Suomessa. Kuivaniemen teollisuusalue nelostien vieressä voisi toimia
puuterminaalina, josta hoidetaan puun varastointi ja kuljetukset tuotantolaitoksille. Miten kunta voi osaltaan näitä edistää?
Konkreettiset toimet määritellään nyt tammikuussa valmistuvassa elinkeino-ohjelmassa, Vuotovesi kertoo.

Sääskenharjun kaatopaikasta kiertotalousalue

Oulun Kiimingin entinen kaatopaikka avautuu ensi vuonna Välimaan kiertotalousalueena, jossa käsitellään rakennus- ja purkujätteitä, teollisuuden sivuvirtoja, tuhkia ja ylijäämämaita. Puhdistettuja jätejakeita hyödynnetään esimerkiksi teiden ja meluvallien rakentamisessa. Vuotoveden mukaan kiertotalous on vahvasti kasvava ja kehittyvä liiketoiminta-ala, johon myös Iissä olisi potentiaalia.
- Jäte ei ole yrityksille vain kuluerä, vaan uusi tuloerä. Micropolikseen avataan ensi vuonna yhteistyössä Oulun yliopiston kemiallisen prosessitekniikan laitoksen kanssa ravinnekierrätyksen
testilaboratorio, jossa kehitetään kiertotalousratkaisuja yrityksille. Laboratorio toimisi mainiona testiparina Sääskenharjun kiertotalousalueen kanssa.

Miten
ilmoittaudun
työnhakijaksi, jos
kuulun kokeilun
kohderyhmään?

Työnhaku käynnistetään kokeilun aikana
samalla tavalla kuin
nyt, eli TE-palvelujen
verkkosivuilta sähköisen asioinnin kautta.
Asiakkuutesi ohjautuu kunnan omavalmentajalle ja hän
ottaa yhteyttä.
Jos et kuulu työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään,
asiointisi jatkuu
TE-toimistossa kuten
ennenkin.

Iin Sääskenharjun kaatopaikka sijaitsee noin seitsemän kilometrin etäisyydellä keskustasta. Vuonna 2007 suljettu kaatopaikka odottaa
vielä tehdyille sulkemistoimille hyväksyntää. Kunta on hakenut aluehallintovirastolta lupaa lieventää kaatopaikan sulkemisvaatimuksia
koskien mm. kaatopaikkaveden ja -kaasun keräämistä. Entisen kaatopaikan muuttaminen kiertotalouteen sopivaksi tontiksi edellyttää
lisäksi yleiskaavan muuttamista.

Lapsen tunnetaidot
KEHITTYVÄT
HARJOITTELEMALLA
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen on
osa koulujen opetussuunnitelmaa. Sosiaaliset taidot
eivät ole synnynnäinen
ominaisuus, vaan taidot
karttuvat läpi elämän. Puutteelliset tunnetaidot voivat
aiheuttaa lapselle torjutuksi
tulemisen kokemuksia ja
vaikeuttaa ystävyyssuhteiden luomista.

S

yksyllä käynnistyi kaikissa
Iin päiväkodeissa ja kouluilla tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus. Tuen koordinaattorin Pauliina Auranahon mukaan tavoitteena on vahvistaa lasten itsetuntoa sekä luoda turvallinen ja suvaitseva kasvuympäristöä erilaisten tunteiden näyttämiselle.
Tutkimusten valossa tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on jopa suurempi merkitys elämässä kuin esimerkiksi akateemisilla taidoilla.
- Lasten sosiaalisissa taidoissa on
paljon tasoeroja, joten taitojen harjoitteleminen on tärkeää. Varhaiskasvatuksessa opetellaan leikin ja yhdessä
tekemisen kautta tunnistamaan miltä erilaiset tunteet näyttävät ja kuulostavat sekä myöhemmin sanoittamaan
niitä. Alakoululaisilla on yksi opetustunti kahden viikon välein ja määrä
kasvaa yläkoululaisilla 15 opetustuntiin vuodessa, Auranaho kertoo.

Iin
Valtio on myöntänyt 2020le
el
kunnalle lukuvuod
lasten
2021 erityisavustusta ja hyja nuorten oppimiseniseksi.
vinvoinnin parantam ustus
Varhaiskasvatuksen avi- ja
on 51 650 euroa ja es 0
perusopetuksen 361 00la paleuroa. Avustuksen avul
kseen
kataan varhaiskasvatu etaan
perheohjaaja, vakiinnut
li osaksi
Jelpparit-toimintamal ä sekä
öt
ty
ä
ennaltaehkäisevä
issa
vahvistetaan päiväkodeevien
ja kouluissa työskentel osaaavustajien ja ohjaajienille tarmista. Lapsille ja nuortusta,
jotaan tuki- ja lisäope tusta,
osa-aikaista erityisope ja, jaoppilashuollon palvelu an koukotunteja sekä palkatappari.
luille yhteinen koulujel

Lapset tarvitsevat kuulevaa
korvaa ja lämmintä sydäntä
Yhä isompi osa lapsista ja nuorista
voi huonosti. Iin kouluterveyskyselyn 2019 perusteella tytöistä 40 prosenttia ja pojista 11 prosenttia on
huolissaan omasta mielialasta. Koko
Suomen vastaavat keskiarvot ovat tytöt 44 % ja pojat 15 %.

- Nuoret kokevat pahaa mieltä ja
jopa ärtymystä, että eivät tule kuuluksi, nähdyksi tai arvostetuksi. Pelkästään koulun oppilashuollon palveluilla ei voida yksinään vastata tähän.
Auranaho toivookin, että myös
perheissä osoitettaisiin tilaa erilaisille
tunteille ja kuulumisia kysyttäisiin.

- Nuoria voi ärsyttää päivittäinen
kysely, että miten koulussa sujui mutta silti he tarvitsevat sitä kysymystä,
koska se osoittaa välittämistä. Molemmat nuoret ja vanhemmat tarvitsevat arjessa säännöllistä yhdessäoloa
ja tekemistä. Aina ei tarvita edes sanoja, vaan pelkkä lähellä oleminen
riittää.
MIELENTERVEYDEN KÄSI (MIELI RY)
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Pidä huolta itsestäsi 75-vuotias!
Teksti: Merja Haapakoski,
Iin terveysasema, sairaanhoitaja

Moni ikäihminen on
elämänsä aikana huolehtinut lukuisista asioista: lapsista, omista
vanhemmista, puolisosta, työstä, kodista –
ja vaikka mistä. Myös
omasta terveydestä ja
hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä tehtävä – se auttaa elämään
mielekästä elämää
pitempään esimerkiksi
omassa kodissa.

K

unta tarjoaa Oulunkaaren terveyspalveluiden kautta ikäihmisille hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Se on kunnan lakisääteinen velvollisuus. Lisäksi ikäihmisille tarjotaan terveystarkastuksia sekä vastaanottoja. Hyvinvoiva ja virkeä ikäihminen
on ilo monelle – omalle terveydelle ja hyvinvoinnille kannattaa siis antaa aikaa.

Terveystarkastus
75 vuotta täyttäneille

Yksi ikääntyneille suunnatuista palveluista on vuosittain
järjestettävä terveystarkastus
75-vuotiaille. Tarkastuksessa
kartoitetaan terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä osa-alueita, ja sillä halutaan tukea kotona selviytymistä. Toimintamalli myös mahdollistaa alkavien terveysongelmien havait-

Terveystarkastuksella pyritään edistämään ikääntyneiden terveyttä ja jaksamista paneutumalla senhetkiseen elämäntilanteeseen ja voimavaroihin. Yhdessä hoitajan kanssa mietitään, miten jaksaisi
vaikkapa jatkaa päivittäisiä kävelylenkkejä eikä väsähtäisi neljän seinän sisälle.

semisen ajoissa.
Terveystarkastukseen kutsutaan kaikki, jotka kuluvana vuonna täyttävät 75 vuotta. Kutsu lähetetään kirjeitse kotiin. Kirjeessä on ilmoitus ajanvarauksesta ja asiakasta myös pyydetään täyttämään
5-sivuinen kysymyslomake ennen vastaanotolle saapumista. Terveystarkastuksen tekee
sairaanhoitaja. Tarkastuksessa
keskustellaan vapaamuotoisesti asiakkaan esitietojen pohjalta ja asiat kirjataan samalla asi-

akkaan potilastietoihin.

Oman hyvinvoinnin
edistäminen auttaa
jaksamaan pitempään

Terveystarkastuksessa käydään läpi asioita muun muassa perhesuhteista, arjessa selviytymisestä sekä siihen vaikuttavista voimavaroista. Myös
harrastuksista sekä sosiaalisesta kanssakäymisestä keskustellaan. Hoitaja myös kartoittaa
senhetkistä terveydentilaa sekä
lääkitystä ja mahdollista tarvet-

Hakeudu koronatestiin lievilläkin oireilla
Iin infektiopoliklinikan vastaanotolle tulee aina
varata aika ennakkoon soittamalla p. 08 5875
6500. Poliklinikan osoite on Asematie 167, D5-ovi.

Vastaanotolla on ovikello, jota soittamalla hoitaja tulee avaamaan oven.
Iin alueella voimassa ovat perustason suositukset.
Isoja kokoontumisia ja juhlia kannattaa välttää. Etätyö
on suositeltavaa kaikille, joille se on mahdollista. Suuja nenäsuojia suositellaan käyttöön joukkoliikenteessä, riskialueilta saapuessa tai matkalla koronatestiin tai, jos näiden aikana on välttämätön
tarve liikkua kodin ulkopuolella. Suojaimia on suositeltavaa käyttää myös
muissa tilanteissa, joissa turvavälit eivät toteudu, esimerkiksi ruuhkaisissa kaupoissa. Myös terveydenhuollon potilastyössä käytetään maskia ja
suositus koskee myös potilaita.
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä on edelleen tärkeää muistaa myös perusohjeet: hyvä käsi- ja yskimishygienia ja turvavälit. Lisäksi
sairaana on syytä pysytellä kotosalla ja hakeutua koronatestiin matalalla
kynnyksellä, kun flunssan oireita ilmenee. Myös Koronavilkku-sovelluksen lataamista suositellaan.
Oulunkaari jakaa maksuttomia kasvomaskeja vähävaraisille Oulunkaaren perhe- ja sosiaalipalvelupisteessä (Piisilta 1, Micropolis) ma ja ke klo
9–11. Myös kotihoito jakaa maskeja asiakkailleen tarvittaessa. Maskeja
voi tiedustella myös seurakunnasta.

Kuivaniemen terveysaseman sulku jatkuu 27.12.2020 saakka

Terveysaseman sulku jatkuu koronavarautumisen takia ja on suljettu väliaikaisesti tartuntatautilain pohjalta. Sulun avulla turvataan resurssit Iin infektiopoliklinikalla, jonka ylläpitäminen on tässä koronatilanteessa välttämätöntä. Sulun aikana Kuivaniemen asukkaiden terveyspalvelut hoidetaan Iissä ja
halutessaan kuivaniemeläiset voivat asioida myös Simon terveysasemalla.

ta lääkärin vastaanotolle tai/ja
verikokeille. Myös muistin tilannetta selvitellään ja tarvittaessa tehdään muistitesti.
Ikäihmisten kannattaa muistaa syödä säännöllisesti ja monipuolisesti unohtamatta tärkeitä vitamiineja, erityisesti D-vitamiinia. Tarkastuksen lopuksi tehdään mittauksia, joissa
otetaan ylös pituus, paino, painoindeksi (BMI) ja verenpaine. Joskus joudutaan tekemään
myös ravitsemustilan arviointi
(MNA). Jos ruokavalio on yksi-

puolista tai paino laskenut, keskustellaan tarvittavista proteiini- ja vitamiinilähteistä ja pohditaan yhdessä, miten niitä voi
ruokavalioon lisätä tai miten
voisi muuttaa ateriarytmiä. Jos
taas terveystarkastuksessa todetaan poikkeavia lukemia esimerkiksi verenpaineenmittauksessa, löytyy asian hoitamiselle helposti oikea suunta, esimerkiksi lääkärin vastaanotto.
- Keskustelun aikana voi tulla
esille monenlaisia koskettaviakin
asioita, joista asiakas haluaa puhua. Voidaan myös yhdessä huomata, että jokin Oulunkaaren
palvelu, kuten siivous-, ruoka-,
tai kuljetuspalvelu voisi auttaa
asiakkaan arkea. Terveystarkastuksen kautta saa helposti tiedot
kotihoidon palveluista ja tarvittaessa myös hoitaja voi olla sinne
yhteydessä ja keskustella mahdollisesta kotihoidon arviointikäynnistä, kertoo sairaanhoitaja
ja muistihoitaja Merja Haapakoski Iin terveysasemalta.
Terveystarkastuksessa huomioidaan myös mahdollinen
omaishoitajuus: mikäli asiakas
toimii omaishoitajana, on erityisesti mietittävä hänen arjessa
jaksamistaan. Kotihoito ei aina
välttämättä käy omaishoitajan
tukena tekemässä hoitotyötä, ja
tarvetta avulle voi löytyä. Terveystarkastus on hyvä tilaisuus
myös omaishoitajalle omasta
terveydentilasta huolehtimiseen,
sillä omaisen hoitaminen voi
viedä voimavaroja niin paljon,
että oma terveys ja hyvinvointi
jäävät vähälle. Moni omaishoitaja ei välttämättä ole vuosiin käyttänyt terveyspalveluita.

Kausi-influenssarokotukset 2020

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja: sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, raskaana olevat naiset,
kaikki 65 vuotta täyttäneet, kaikki alle 7-vuotiaat lapset, sairautensa tai
hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, vakavalle influenssalle alttiiden
henkilöiden lähipiiri, varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset. Jos et ole oikeutettu ilmaiseen
rokotteeseen, voit ostaa rokotteen apteekista reseptillä.
Kausi-influenssarokotuksia annetaan Iissä marras-joulukuussa. Rokotuspaikat ja –ajat:
• Olhavan koulu (Hietaniementie 2, liikuntasalin aula): torstai 26.11.
klo 13.15–17
• Iin terveysasema (Asematie 169): lauantai 28.11. klo 9–15 (sisäänkäynti
ovi A (neuvola): asiakkaat, joiden sukunimen alkukirjain A-K; sisäänkäynti ovi B (vastaanotto): asiakkaat, joiden sukunimen alkukirjain L-Ö)
• Kuivaniemitalo (Kuivajoentie 12): keskiviikko 2.12. klo 8–15.30
Otathan Kela-kortin mukaan rokotuskäynnille. Ethän tule paikalle sairaana ja huomioitahan maskisuosituksen.

Kotihoidon joululahjakeräys ikäihmisille 16.11.- 4.12.2020 –
tule mukaan luomaan joulumieltä!

Voit osallistua tuomalla joululahja Micropoliksen ala-aulassa sijaitsevaan
infopisteen keräyslaatikkoon (Piisilta 1, klo 9–15) tai kotihoidon toimiston
keräyslaatikkoon (Asematie 169 C 2, klo 9-15). Kirjoita paketoidun lahjan
päälle helposti irrotettava lappu, onko lahja sopiva miehelle/naiselle/
molemmille ja tieto siitä, mitä lahja sisältää. Halutessasi voit laittaa lahjan mukaan kortin, jossa voi olla esimerkiksi jouluinen tervehdys. Lahjasi
voi olla myös aineeton: voit antaa aikaasi ulkoiluseurana, kauppa-apuna,
juttuseurana. Aineettoman lahjan voi muotoilla esim. lyhyeksi kirjeeksi,
jossa on nimesi ja yhteystietosi. Kerätyt joululahjat toimitetaan ikäihmisille joulun alla kotihoidon toimesta.
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Iin hyvinvointi
malli lähtee
osallisuudesta
ja ihmis
lähtöisyydestä
Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia
ja seurata väestöryhmittäin
hyvinvointiin vaikuttavia
tekijöitä. Iin hyvinvointikertomus ja suunnitelman
toimenpiteet on sisällytetty
osaksi kunnan talousarvion
2021. Hyvinvointikertomus
raportoidaan kunnanvaltuustolle kerran vuodessa
tilinpäätöksen yhteydessä.
KRIPA-hanke kokoaa yhteen maakunnan residenssitoimijat, resurssit ja voimavarat. Hanketta luotsaa KulttuuriKauppilassa
työnsä aloittanut Kai Latvalehto.

Residenssiverkostohankkeen
projektipäällikkönä on
aloittanut Kai Latvalehto
Teksti ja kuvat: Inka Hyvönen,
KulttuuriKauppilan tuottaja

Kai Latvalehto on luovan
alan asiantuntija, jonka erikoisalaa on viime vuosina
ollut ruotsinsuomalainen
kulttuuri. Latvalehto väitteli tohtoriksi vuonna 2018
Åbo Akademista. Suomen
Kulttuurirahaston PohjoisPohjanmaan rahasto nimesi
Latvalehdon käynnistämän
Ruotsinsuomalaisen kulttuurilähetystön vuoden 2019
kärkihankkeeksi.
Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle (KRIPA)
-hankkeen tavoitteena on luoda Iihin
arktinen residenssitoiminnan keskittymä
ja vahvistaa koko Pohjois-Pohjanmaan
alueen kulttuuritoimijoiden osaamista.

- Olen innoissani siitä, että Iihin perustetaan maailmanlaajuisen taiteilijaresidenssien verkoston ResArtisin toimisto. Vaikka elämme kansainvälistymisen suhteen haasteellisia aikoja, on
tämä hetki juuri oikea kynien teroittamiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittamiseen. Ilmastolliset ja muut globaalit trendit määrittelevät yhä enemmän sitä millaista kulttuuritoiminta jatkossa on. Hankkeessa
kehitystyötä toimijoiden elinvoiman
ja osaamisen kasvattamiseksi tehdään
globaalit haasteet tiedostaen, Latvalehto summaa.
Innovaatioverkoston tavoitteena on
saada aikaan pysyviä toimintakenttää
tukevia rakenteita alueella ja lisätä toimijoiden osaamista kansainvälisellä
taidekentällä. Hanke pohjaa aiemmin
laadittuun Pohjois-Pohjanmaan taiteilijaresidenssien kehittämissuunnitelmaan, jossa olivat mukana lähes kaik-

ki Pohjois-Pohjanmaan kunnat yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.
Hanketta rahoittaa ELY-keskus/
EU:n Maaseuturahasto osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, ja sen toteuttajia ovat Iin
kunta, Raahen kaupunki sekä Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry.

Iin kunnalle on laadittu
taideohjelma

Taideohjelma ohjaa kunnan julkisen
taiteen hankintoja vuoteen 2026 asti.
Taideohjelma on tärkeä toimintaohje
toteuttajille ja suositus päättäjille erityisesti kunnan keskustaajamaa ja hyvinvointipuistoja kehitettäessä.
- Taiteen ja taidelähtöisen osallistavan toiminnan tukeminen hyödyttää
sekä iiläisiä että matkailijoita ja tekee
Iistä vetovoimaisemman paikan asua
ja vierailla, toteaa Taidekeskus KulttuuriKauppilan vastaava tuottaja Jetta Huttunen.
Taideohjelman perusperiaatteet
ovat ympäristön kehittäminen taiteen
keinoin, taidetoiminnan osallisuus ja
yhteisöllisyys sekä taidetuotannon ammattimaisuus ja kansainvälisyys. Taideohjelma pääsee todelliseen testiin
heti ensi vuonna, kun julkisen taiteen
hankintaohjetta sovelletaan Iin torille suunniteltavan taideteoksen tilaamiseen. Taideohjelmaan voi tutustua verkossa: kulttuurikauppila.fi/julkinentaide/taideohjelma
Kunnan uusin julkisen taiteen hankinta on Paula Suomisen mosaiikkiteos
Kummalliset Kukat, joka on nähtävissä Lähde! -puistossa ympärivuoden.

K

unnan hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä kertoo, että suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi valmistuu vielä vuoden loppuun mennessä.
- Suunnitelmassa arvioidaan iiläisten ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila, määritellään tavoitteet
ja toimenpiteet, joilla kunta vastaa
ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Ensi vuonna käynnistetään lisäksi
ehkäisevän päihdetyön suunnitelma
tuleville vuosille. Ii-instituutti lautakunta on nimennyt lakisääteisen
ehkäisevän päihdetyön työryhmän
marraskuussa 2020, Räinä kertoo.
Ii on yksi kunnista, jotka kehittävät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eli
hyte-kyläkortteja. Tavoitteena on
saada hyvinvointikortti jokaiselle Iin
kylälle ensi vuoden aikana. Hyvinvointikortin tekemistä on pilotoitu
jo Pohjois-Iin, Oijärven ja Jakkukylän kyläläisten kanssa.
- Kyläkorttiin kirjataan, mitkä kyläläisten mielestä hyvinvointiin liittyvät asiat ovat hyvin, ja mitä arkisia
asioita pitäisi kehittää. Kyläkorteista muodostuu runko Iin hyvinvointikertomukseen. Iin kylät ja kunnan
työllistämispalvelut valmistelevat
yhdessä kylätyöllistämisen hanketta,
joka toisi työpaikkoja kylille.

Iiläisille 65-vuotiaille
tarjotut vapaaehtoiset
hyvinvointitarkastukset

ovat saaneet osallistuneilta
hyvää palautetta. Ensi vuonna kaikki 65-vuotta täyttävät
saavat kutsun maksuttomaan
hyvinvointitarkastukseen,
jonka suorittaa kunnan liikuntaneuvoja. Tapaamisessa
käydään läpi elämäntapoja,
ihmissuhteita ja tulevaisuuden
näkymiä. Ensi vuonna aloitetaan kokeiluna myös pitkäaikaistyöttömien hyvinvointitarkastukset.

Meidän Ii hyvinvointimalli
sijoittui Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointiteko 2020 yleisöäänestyksessä pronssille.
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Julkinen tiedote

Vastaamalla
puhelunsoittoon
14.12.2020
saat mielipiteesi
kuuluviin

Kotitalouksien
kestävän arjen kokeilu
alkaa tammikuussa –
ilmoittaudu mukaan
15.12.2020 mennessä

Kunnat eri puolilta Suomea kokeilevat parhaillaan
robottipuhelutekniikkaa kuntalaisten tavoittamisessa
ja heidän mielipiteidensä kartoittamisessa. Kokeilu
on osa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (SITRA)
rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on kehittää
uudenlaisia osallisuuden tapoja sekä parantaa suomalaisen päätöksentekojärjestelmän uudistumiskykyä.
Kaikille täysi-ikäisille iiläisille, joiden puhelinnumero on julkisesti numeropalvelussa saatavilla, soitetaan maanantaina 14.12.2020 klo
16–17 välillä, puhelinnumerosta 09 8171 1941.
Puheluun vastaaminen on vapaaehtoista. Robotti esittää
Iin kunnanjohtajan Ari Alatossavan äänellä kysymyksiä, joihin voi vapaasti vastata. Puheluiden sisältö käsitellään täysin nimettömästi, eikä vastauksia yhdistetä
vastaajan yhteystietoihin.
Robottinumeroon voi itse soittaa myös jälkikäteen, jos esimerkiksi saapuva puhelu osuu kiireiseen hetken tai haluat myöhemmin täydentää omaa
vastausta. Puhelinnumeroon voi soittaa ajalla 14.20.12.2020 Puhelukierroksen tuloksista tiedotetaan tammikuussa.

Iin kunta osallistuu yhdessä Porvoon ja Kauniaisten kanssa Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöön. Mukaan kokeiluun etsitään useita iiläisiä kotitalouksia. Osallistujilta
ei vaadita mitään erityisosaamista, eikä osallistumisesta
synny kustannuksia. Kokeilu starttaa tammikuussa 2021.
Jokainen kotitalous saa laskelman omasta hiili- ja materiaalijalanjäljestä
sekä kestävän arjen keinovalikoiman, joista kotitaloudet valitsevat itselleen ja omaan elämäntilanteeseensa sopivia arjen tekoja. Kotitaloudet testaavat tekoja helmikuussa neljän viikon kokeilujakson ajan. Lopuksi näiden tekojen vaikutus lasketaan: kuinka paljon kukin kotitalouden jäsen
vähensi omaa hiili- ja materiaalijalanjälkeään.
Osallistujilla on mahdollisuus halutessaan kokeilla erilaisia
ympäristöystävällisiä palveluita tai tuotteita. Esimerkiksi kunnan täyssähköisen kimppa-auton saa
maksutta käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin (max 3 tuntia / viikko) helmikuun kokeilujakson aikana.
Ilmoittaudu mukaan verkossa:
greenpolis.fi/kestavan-arjen-kokeilu tai
yhteisösaktivaattori Johanna Jakku-Hiivala,
p. 040 676 1479, johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi

Palvelulinja IIKKA:n AIKATAULU 1.12.2020- 31.12.2021
Maanantai
Klo
7.00

10.00
10.05

10.15
10.25
10.30

11.45

12.30

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

Tiistai
Klo
7.00
7.15
7.45
8.00

8.15
8.30
8.45
9.00
9.15
9.30
9.45
11.15

17.00
KERTAMAKSU
20 km 5,50 €
6 km
3,30 €
25 km 6,10 €
9 km
3,60 €
30 km 6,80 €
12 km 3,90 €
35 km 7,40 €
16 km 4,70 €
Lapset alle 12 v puoleen hintaan.

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

12.00
14.15
14.30
14.45
15.00

17.30

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

Torstai

Keskiviikko
Klo
7.00
10.00

10.20
10.30
10.40
12.00

13.00

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

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

Klo
7.00
10.00
10.00

10.20
10.30
10.40
10.50
11.00

12.15

13.00
17.00

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

Perjantai
Klo
7.00

10.00
10.10
10.20
10.25
10.30
10.30

11.45

12.30

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

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

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

