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Iissä todellakin on ideaa
Hyppäsin Iin ruoriin april-
lipäivänä. Miltäpä se on 
tuntunut? On ollut todella 
mukava ja mielenkiintoista 
palata kuntajohtamisen 
kentälle, joka toisaalta 
on tuttu, mutta aina yhtä 
ainutlaatuinen ja monipuo-
linen. 

Minut on otettu hy-
vin vastaan, nakat-
tu suoraan kentäl-
le, lähestytty varsin 
aktiivisesti ja ma-

talalla kynnyksellä, mitä arvostan ja 
toivon jatkossakin. On tärkeä pääs-
tä kärryille niin historiasta kuin ny-
kyisyydestä, oppia tuntemaan ihmi-
set ja asiat, yritykset, yhteisöt ja ky-
lät. Sitä kenttää ei toki pikaiseen käy 
läpi, mutta hyvällä alulla ollaan. En-
tistä varmemmin voin sanoa, että 
olen tyytyväinen valintaani, toivot-
tavasti myös päättäjät ja erityisesti 
kuntalaiset ja yhteistyökumppanit. 

Kuntakenttä on
mielen kiintoisten
mahdollisuuksien 
edessä
Jatkossa kunnan painopisteenä toi-
minnassa korostuvat koulutukseen, 
kaavoitukseen, kehitykseen, elinkei-
noelämään, työllisyyteen ja elinvoi-
maan liittyvät asiat mukaan lukien 
kulttuuri, maankäyttö ja osallisuus. 
Paikallisten erityispiirteiden ja ve-
tovoimatekijöiden tunnistaminen ja 
kehittäminen ratkaisevat eri kunti-
en kehittymisen suunnan. 

Kuntien menestymisen näkökul-
masta on keskeistä niiden kyky en-
nakoida tulevia muutostarpeita ja 
uudistaa toimintaa paikallisista läh-
tökohdista. Niiden täytyy myös löy-
tää omat erityispiirteensä ja uskaltaa 
nojata niihin. Kunnan kyky toimia 
verkostoissa, löytää parhaat kump-
panit sekä uskaltaa valvoa etuaan 
korostuvat entisestään.   

Kunnan asukkaat eivät välttämät-
tä tiedosta, että sotepalveluiden jär-
jestäjä vaihtuu ensi vuoden alus-
sa. Jos joku ei toimi, tulee soitto vä-
hintään yhtä varmasti kunnantalolle 
kuin se tulee esimerkiksi ELYn yllä-
pitämistä teiden kunnosta. Jos sote-

palvelut eivät toimi, kääntyy se sekä 
kuntalaisten hyvinvoinnin että lo-
pulta myös kunnan vetovoiman syö-
jäksi. Tästä syytä hyvinvointialueen 
valmistelussa tehtävä ns. yhdyspin-
tatyö on kriittisen tärkeää. Sen avul-
la varmistetaan eri toimijoiden yh-
teistyö, jotta asukkaiden tarpeisiin 

vastataan oikea-aikaisesti sekä roo-
lit ja työnjako kunnan, hyvinvointi-
alueen ja muiden palveluntuottaji-
en kesken ovat selkeitä. Voidaan sa-
noa, että uudistus on onnistunut, 
jos muutosta ei huomata ja hommat 
toimivat entiseen malliin.

Tarvitaan rohkeaa ja
ennakkoluulotonta
uudistustyötä sekä
positiivista otetta
tulevaan
Meillä on todella paljon mahdolli-
suuksia Iissä. Harvalla kunnalla on 
näin hieno ympäristö: joet, meren 
rantaa, metsää, suota ja koskema-
tonta luontoa. Peruspalvelut ovat 
hyvin saavutettavissa. Kunnan ja 
yritysten yhteistyö sujuu hyvin. Vii-
me vuoden aikana Iihin perustettiin 
62 uutta yritystä ja toimintaansa Ii-
hin laajensi 15.

Mitä monipuolisempi yrityskent-
tä on, sen enemmän se tuo mahdol-
lisuuksia, elinvoimaa ja vetovoimaa 
kaikille. Monikeskustaisessa ja mo-
nikyläisessä Iin kunnassa palvelui-
den kehittymisen osalta on tärkeää 
riittävä ostovoima ja erityisesti osto-
voiman ohjautuvuus. Hyödynnä ja 
hanki siis paikallista. 

Uudet valtatielinjaukset sekä lä-
hijunayhteys tukevat Iin houkut-

televuutta. Lähellä kasvukeskuksia 
voimme hyödyntää aidoksi vaihto-
ehdoksi muodostuneen monipaik-
kaisen työnteon. Mikäpä sen mu-
kavampaa kuin asua luonnonlähei-
sessä ympäristössä, hyvien palvelui-
den keskellä, kasvattaa vielä hiukan 
lintukodossa lapsensa ja tehdä töitä 
osin etänä kotikonttorilta. 

Kaikki onnistumisen elementit 
muuttuvassa kuntakentässä ovat siis 
olemassa. Iin on onnistunut erot-
tautumaan, olemaan edelläkävijä 
valtakunnallisesti ja jopa globaalis-
ti. Onnistunut näyttämään, että pie-
ni voi olla suuri, jos tahtotilaa, roh-
keutta ja ketteryyttä löytyy. 

Miten puhumme
kunnastamme, on se
sitten asuinkuntamme, 
työn antajamme, koti
seutumme tai yrityksemme 
sijaintipaikka?
Vuoteen 2050 tähtäävä Iin kun-
tastrategia on valmistumassa touko-
kuun lopulla. Peruslinjat ovat muo-
dostuneet osallistavaan työskente-
lyyn perustuen. Seuraavaksi on mei-
dän kaikkien yhteinen näytön paik-
ka, miten teemme porukalla strate-
gian eläväksi. Huolehditaan kaikki 
yhdessä aidoin, joka päivisin teoin 
jatkossakin siitä, että Iissä on ideaa.

Varhaiskasvatus
Lukiokoulutus

Ammatillinen koulutus
Vapaa sivistystyö

Taide- ja kulttuuripalvelut
Kirjastopalvelut
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut
Opiskeluhuolto

Maapolitiikka
Kaavoitus ja maankäytönsuunnittelu

Liikenne, joukkoliikenne
Tieverkkojen rakentaminen ja ylläpitö

Vesihuolto
Jätehuolto

Energiatuotanto- ja jakelu
Rakennusvalvonta

Asuntotoimi
Ympäristönsuojelu ja -terveydenhuolto

Turvallisuus ja varautuminen

Paikkakunnan vetovoimaisuus
Vaikeasti työllistettävien tuki: etsivä nuorisotyö,
työpajat, työttömyyden pitkittymisen ehkäisy,

kaupunginosatyö, kotouttaminen
Elinkeinopolitiikka: yritysneuvonta, alueen

markkinointi, avoin data
Resurssiviisaat toimitavat

Tonttituotanto: Yritykset, asuminen ja
palvelut

Monipuoliset osallistumismahdollisuudet
Paikallinen yhteisöllisyys

Viestintä, vuorovaikutus ja kielipalvelut
Vaalit ja edustuksellinen demokratia

Kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet
Asukkaiden omaehtoinen toiminta

Uudet demokratian muodot
Monikulttuuristuminen
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Varhaiskasvatukseen 
osallistuva lapsi voi 
saada yleistä, tehos-
tettua tai erityistä 
tukea yksilöllisen 
kehityksensä, oppi-
misensa ja hyvinvoin-
tinsa edellyttämällä 
tavalla. Tukea on 
annettava viivytyk-
settä tuen tarpeen 
ilmettyä. Oikeutta 
tukeen painottava 
varhaiskasvatuslain 
muutos astuu voi-
maan 1.8.2022.

Tuen tarve voi 
ilmetä lapsen 
fyysisen, tie-
dollisen, tai-
dollisen, tun-

ne-elämän tai sosiaalisen ke-
hityksen osa-alueilla. Tar-
peen arvioinnin lähtökoh-
tana on vanhempien ja hen-
kilöstön havaintojen yhtei-
nen tarkastelu ja sen järjestä-
minen merkitään osaksi lap-
sen varhaiskasvatussuunni-
telmaa. Iin varhaiskasvatus-
johtaja Pauliina Auranaho 
kertoo, että kolmiportainen 
tukimalli on Iissä jo käytössä 
ja osa kunnan omaa paikal-
lista varhaiskasvatussuunni-
telmaa. 

Noin 73 prosenttia 
iiläisistä alle koulu
ikäisistä lapsista on 
varhaiskasvatuksessa
Vuoden 2021 lopussa kun-
nan järjestämään varhaiskas-
vatukseen osallistui 531 las-
ta ja yksityiseen varhaiskas-
vatukseen 40 lasta. Avoi-
messa varhaiskasvatukses-

sa oli vuoden 2021 lopussa 
yhteensä 45 lasta. Yhteensä 
varhaiskasvatuksessa oli 616 
iiläistä lasta (73 %). 

Kunta on velvollinen jär-
jestämään varhaiskasvatus-
paikan viimeistään neljän 
kuukauden kuluttua hake-
muksen jättämisestä tai kah-
dessa viikossa mikäli kysees-
sä on huoltajan äkillinen 
työllistyminen tai opiskelu-
paikan vastaanottaminen. 

Varhaiskasvatusjohtajan 
mukaan iiläisten parantunut 
työllisyystilanne sekä huol-
tajien opiskelu tai osallistu-
minen työllistämistä edistä-
viin palveluihin on vaikut-
tanut erityisesti pienten al-
le 3-vuotiaiden päivähoi-
don kysyntään. Viime vuon-
na varhaiskasvatuksen hen-
kilöstömäärää kasvatettiin 
kymmenellä ja lisäksi val-

tion erillisavustuksilla pal-
kattiin kahdeksan määräai-
kaista lastenhoitajaa.

- Varhaiskasvatuksen tilo-
jen puute on ollut haastavaa 
meidän perheille ja henki-
lökunnalle. Olemme joutu-
neet erittäin pikaisella aika-
taululla perustamaan uusia 
ryhmiä, etsimään ja vuok-
raamaan väliaikaistiloja. 
Osa perheistä on joutunut 
kuljettamaan lapsia eri ryh-
missä, mutta syksyllä tilan-
ne on parantumassa, kun 
yksityisen päivähoidon pal-
veluseteli otetaan käyttöön 
ja kaksi uutta yksityistä päi-
väkotia avautuu, Auranaho 
kertoo.

Kesällä osa päivä
kodeista suljettuina
Koko kesän ovat avoinna 
Nikkarin, Haminan, Tikka-

sen ja Kuivaniemen päivä-
kodit. Suljettuina ovat Jakun 
ryhmis ajalla 6.6–7.8., Tena-
vatupa 6.6–31.7., Mustikat 
(Micropolis) 24.6–31.7., Ii-
tula 24.6–31.7. ja Alaranta 
24.6.–31.7. Harjuntähden 
päiväkoti sulkeutuu 24.6. al-
kaen kun toiminta siirtyy 
yksityisille toimijalle 1.8. al-
kaen. Avoin varhaiskasvatus 
on suljettu ajalla 30.5.–14.8.

Yksityisen päivä
hoidon palveluseteli 
käyttöön elokuussa
Iin kunta tukee perheitä yk-
sityisen varhaiskasvatuksen 
kustannuksissa myöntämäl-
lä perheelle lapsikohtaisen 
palvelusetelin. Perheen tu-
lot ja perheen koko vaikut-
tavat palvelusetelin suuruu-
teen, samoin kuin ne vaikut-
tavat kunnallisen varhaiskas-

vatuksen asiakasmaksuun. 
Perheen maksettavaksi jää 
palvelusetelin arvon ja pal-
veluntuottajan perimän pal-
velun hinnan välinen erotus. 
Kunta ja yksityiset päiväko-
dit tiedottavat perheitä pal-
velusetelin hakemisesta ke-
säkuussa.

- Iiläiset perheet ovat toi-
voneet palveluseteliä pit-
kään, jotta yksityinen oli-
si kustannuksiltaan yhtene-
vä kunnalliseen varhaiskas-
vatukseen verraten. Yksityi-
set päiväkodit ovat kunnal-
le tärkeitä, he tuottavat laa-
dukasta varhaiskasvatusta ja 
helpottavat kuntaa mitoitta-
maan palveluverkostoa. Pal-
veluseteli mahdollistaa pit-
käkestoisen ja taloudellises-
ti vakaan yksityisen varhais-
kasvatustoiminnan kunnal-
lisen varhaiskasvatuksen rin-
nalle, varhaiskasvatusjohtaja 
Pauliina Auranaho kertoo.

Yksityisen varhais
kasvatuksen
paikkamäärä kasvaa 
160:een
Iissä toimii elokuusta lähti-
en kolme yksityistä päiväko-
tia. Pilke Päiväkodit Oy:n 
musiikkipäiväkoti Tahti val-
mistuu entisen päiväkoti 
Lakson tontille. Päiväkotiin 
tulee 72-paikkaa. Tikkas-
kodit Oy aloittaa elokuus-
sa varhaiskasvatustoimin-
nan omistamassaan Har-
juntähti kiinteistössä Tik-
kasenharjussa. Päiväkodissa 
on 60-paikkaa. 28-paikkai-
nen Päiväkoti Onnimanni 
on toiminut vuodesta 2016 
lähtien Haminassa. 

Kunnan tilinpäätöksen mukaan 
vuoden 2021 verotulokertymä oli 
vuoteen 2020 verrattuna noin 3 mil-
joonaa euroa parempi (nousua 8,8 
prosenttia). Koronaepidemian pelät-
tiin vaikuttavan kunnan verotuloihin 
heikentävästi, mutta iiläisten hyvä 
työllisyysaste, hyvä ansiokehitys ja 
tulomuutto nostivat kunnallisverotu-
loja yhteensä 1,975 milj. euroa.

Iiläisten koulutusaste on myös nousussa. 
Vähintään toisen asteen tutkinnon suo-
rittaneiden määrä on 72,3 % ja korkea-
asteen tutkinnon suorittaneiden määrä 
on 23,2 %. Luvut ovat vuodelta 2020 ja 

korkeammat kuin koskaan aiemmin. 
Kunnan toimintakulut kasvoivat 6,21 % 

edelliseen vuoteen verrattuna (kunnissa kes-
kimäärin 6,1 %). Kunnan kokonaisinvestoin-
nit olivat yhteensä 4,805 milj.€, josta Jakkuky-
län sillan osuus oli 0,409 milj. euroa ja uuden 

Haminan päiväkodin rakentaminen aloitettiin 
0,299 miljoonalla eurolla. Kunta pystyi lyhen-
tämään pitkäaikaista velkaa. Velan määrä vuo-
den lopussa 2021 oli 43,367 M€ (4.374 euroa/
asukas), joka on 4,876 milj. euroa vähemmän 
kuin vuoden 2020 lopussa. 

Vuodet 2022–2023 edelleen
taloudellisesti vaikeita
Talousarvio 2022 on laadittu 1,8 milj. euroa 
alijäämäiseksi. Tilinpäätöksessä olevan kun-
nanjohtajan talouskatsauksen mukaan talou-
den tasapainottamista on välttämätöntä jatkaa. 
Keväällä 2020 perustettu talouden tasapainot-
tamistyöryhmän raportin mukaan kunnalla on 
mahdollisuus saada lisää tuloja, että tehdä sääs-
töjä yhteensä yli viiden miljoonan euron edes-
tä vuosittain. Merkittävimmät Iin taloudelliset 
riskit liittyvät väestön kasvun hiipumiseen, ve-
rotulojen vähenemiseen ja inflaatioon eli hin-
tojen nousuun. 

Valtuusto hyväksyi viime syksynä työryhmän 

esityksistä mm. Olhavan koulun lakkauttami-
sen, Kuivaniemen hyvinvointipisteen avaami-
sen sekä hallinto- ja rakenneuudistuksen, jon-
ka tavoitteena sopeuttaa palvelurakenteita vas-
taamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta. Talouden 
tasapainottamistyön ja palvelurakenteen uudis-
tusten eurovaikutukset alkavat näkyä talousar-
viovuonna 2022–2023.

Iiläiset ovat hyvätuloisempia,
koulutetumpia ja aiempaa
useampi työikäinen on töissä
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Kuntastrategia 2030
määrittelee kehittämisen tavoitteet
pitkällä tähtäimellä

Kunnanvaltuusto
käsittelee
kuntastrategiaa
30.5. kokouksessa
Kokousta voi seurata verkkolähetyk-
senä, linkki tilaisuuteen julkaistaan 
kunnan tapahtumakalenterissa:
ii.fi/kalenteri 

Kuntalain mukaan kunnan on laadittava tai 
tarkistettava kuntastrategia vähintään kerran 
valtuuston toimikaudessa. Vuoteen 2030 ulot-
tuvaa Iin uutta kuntastrategiaa on luonnos-
teltu kevään aikana. Kehittämisteemoiksi on 
nostettu: luonnonläheinen Ii, vahva kasvu, 
henkinen hyvinvointi ja systeeminen muutos. 

Strategiaan valitut teemat ja tavoitteet on 
nivottu yhteen muodostaen lupauksia. Lupa-
usten toteuma arvioidaan vuosittain tilinpää-
töksen ja talousarvion laadinnan yhteydes-
sä. Iin asukkaat arvioivat strategian lupauksia 
kahden vuoden välein asukaskyselyllä.

Iin kuntatalous vuonna 2021
jäi noin 0,76 milj. euroa
alijäämäiseksi.
Kunnalla oli taseessa edellisiltä vuosilta 
kertynyttä ylijäämää 2,8 milj. euroa, jolla 
alijäämä pystyttiin kattamaan. Kunnan-
valtuusto käsittelee tilinpäätöstä 30.5. 
kokouksessa. Lisätiedot verkossa:
ii.fi/talous

Lapsen oikeus tukeen vahvistuu

Ensi vuoden alussa käyttöönotettava kunnan uusi Haminan päiväkoti vähentää varhaiskasvatuksen vuokra- ja väliaikaistilojen tarvetta. Haminan koulun viereen 
Kirkkotielle valmistuvasta 138 paikkaisesta päiväkodista tulee kunnan toisiksi suurin Nikkarin päiväkodin jälkeen.  
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Valtion kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoit-
teena on lisätä kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta 
kulutuksesta. Kalan käytön lisäämisellä olisi paljon 
myönteisiä vaikutuksia: se lisäisi työpaikkoja ja toi-
meentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä ja pienen-
täisi ruokavalion ilmastovaikutuksia. 

Kuivaniemen Vatungissa on ollut kalankasva-
tusta jo 1970-luvulta alkaen. Tällä hetkellä kala-
talouden liikevaihto on arviolta noin 3 miljoonaa 
euroa. Yksi neljästä Vatungissa toimivasta yrityk-
sestä on Laitakarin Kala Oy. Kalankasvatukses-
ta vastaavan tuotantopäällikön Timo Karjalaisen 
mukaan Suomeen tuodaan kalaa ulkomailta joka 
päivä yli miljoonan euron arvosta. 

- Kotimaisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta 
on vain 28 %. Kalankasvatus olisi tehokkain tapa 
nostaa kotimaisen kalan saatavuutta ja huoltovar-
muutta sekä lisäisi se alueelle työpaikkoja. 

Kunnan elinkeino-ohjelmasta 2030 vastaava 
Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Noora Huotari 
on samaa mieltä.

- Vatunkiin olisi mahdollista synnyttää Suomen 
mittakaavassa merkittävä kalaviljelyn tuotanto- ja 
jalostusalue. Vatungin edustalla sijaitseva Kotalah-
ti on pohjoisen Perämeren yksi toimivaksi todet-
tu kalojen talvisäilytysalue mutta alueen nykyinen 
infra jarruttelee ympärivuotista toimintaa ja kas-
vua. Myös Vatungin nykyiset perkaamot ja jäteve-

denpuhdistamo eivät pysty vastaamaan kalantuo-
tannon kasvuun. Kunnan tavoitteena on kehittää 
Vatunkia pitkäjänteisesti kalatalous edellä ja mah-
dollistaa osaltaan kalankasvatuksen kasvunmah-
dollisuudet, Huotari kertoo.

Kotalahti kuntoon
Iin kunta on saanut Kotalahden kunnostuksen 
suunnitteluun 100 %:n rahoituksen (26 560 €) 
Euroopan Meri- ja Kalatalousrahastosta. Hank-
keessa tehtävät selvitykset tähtäävät Kotalahden 
kunnostustoimiin, joiden avulla parannetaan ensi-
sijaisesti alueen kalankasvatuksen edellytyksiä se-
kä vesien tilaa alueella.

Huotari kertoo, että kunnostustoimiin on jatko-
toimenpiteenä päätetty hakea avustusta. Alustava 
kokonaiskustannusarvio on noin 380 000 € tarken-
tuen suunnitelman valmistuttua. Kunnostustoimiin 
sisältyy Kotalahden veden vaihtuvuuden ja virtauk-
sen parantaminen ruoppaamalla Iso-Paskaleton ja 
mantereen välistä salmea. Lisäksi Kotalahden poh-
jasta nostetaan uiton aikaisia uppotukkeja, rauta-
romua ja siistitään ranta-aluetta. Huotarin mukaan 
hanke parantaa merialtaissa kalojen talvisäilytys-
mahdollisuuksia vähentämällä alijäähtyneen veden 
esiintymisen riskiä. Kunnan lisäksi hankkeessa ovat 
mukana paikalliset kalankasvatusyritykset sekä Kui-
vaniemen osakaskunta vesialueen omistajan roolissa.

Osallistavassa budjetoinnissa Iin kun-
nan asukkaat ideoivat, suunnittelevat 
ja äänestämällä päättävät, miten 
Ii-instituutti käyttää 20 000 euroa 
asukkaiden hyvinvoinnin paranta-
miseen. Ideoita saapui määräaikaan 
19.4.2022 mennessä kuusi kappa-
letta, joista kolme täytti rahoituksen 
kriteerit. Koska esitettyjen ideoiden 
kokonaiskustannukset yhteensä olivat 
20 000 €, ei äänestystä tarvinnut jär-
jestää. Ii-instituutti lautakunta päätti 
kokouksessaan 27.4. rahoittaa kaikki 
kolme hanketta.

Oijärven virkistys ja uimarantaalue 
viihtyisäksi ja turvalliseksi
Toteuttaja: Oijärven Kyläyhdistys Ry. Kustan-
nusarvio yhteensä 10 000 €, sisältäen huvima-
ja 12 m2, puutavara onkilaituriin ja uimarannan 
kulkuväylälle tarvittava materiaali.

Oijärven uimaranta on tunnettu hyvästä hiek-
karannasta. Uimarannalle johtaa kävelypolku ja 
silta. Sillan jälkeen maa on usein märkä ja liukas. 
Kävelypolulle tarvitaan turvallisempi kulkuväy-

lä, joko erikokoisista kivimurskeista tai painekyl-
lästetystä materiaalista. Rakennettava kulkuväy-
lä on noin 100 metriä ja sijaitsee ennen uimaran-
taa. Ranta-alue on mukava kokoontumispaik-
ka ja sinne kaivataan suojattua rakennusta, jo-
ka tulisi olemaan käytössä ympäri vuoden. Oijär-
ven ranta-alueella käy paljon kalastajia ja he ka-
lastavat järvisillalta, jota pitkin ajavat autot. Alu-
eella on 80 km/h nopeusrajoitus. Tämä on erit-
täin vaarallinen paikka onkimiseen. Ranta-alu-
eella olisi hyvä paikka onkilaiturille. Suunniteltu 
onkilaituri olisi noin 2 m x 10 m + kaiteet. Kaik-
ki edellä mainitut asiat toisivat ranta-alueelle kai-
vattua turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Esteetön Oolanti
Toteuttaja: Kuivaniemen osakaskunta ja Kuiva-
joen pohjoispuolen metsästysseura. Kustannus-
arvio yhteensä 5 000 €, sisältäen noin 1,5 met-
riä leveän polun (soran ja kivituhkan lisääminen) 
Vatungintien parkkipaikalta Oolannin laavulle 
ja edelleen muistomerkille ja pitkospuiden han-
kinta. 

Oolanti on Kuivaniemen Vatungin alueen hie-
noimpia merellisiä paikkoja, jossa sijaitsee kesäl-

lä 2018 kunnostettu Oolannin 500 metriä pitkä 
luontopolku. Luontopolku alkaa Vatungin vene-
sataman läheisyydestä ja sen päästä löytyy laavu, 
tulipaikka, puucee sekä Oolannin sodasta kerto-
va muistomerkki. Mainitun reitin lisäksi on noin 
200 metriä pitkä lyhempi reitti, joka lähtee Va-
tungintieltä pieneltä parkkipaikka-alueelta. Va-
litettavasti Oolannin alue ei ole kaikkien saavu-
tettavissa, koska sinne vievät polut ovat kapeita ja 
kivikkoisia. 

Praavan halkoautomaatti
Toteuttaja: Iin Ojakylän kyläyhdistys. Kustan-
nusarvio yhteensä 5 000 €, sisältäen halkoauto-
maatin ja sähköistyksen sekä sovelluksen mak-
suohjelmaan.

Praavan satamassa sijaitsee käännettävä laavu, 
joka on erittäin suosittu virkistyspaikka ympäri-
vuoden. Talvisin alueella on hoijakka ja kesäisin 
alue on suosittu uimaranta. Laavulla ei ole puu-
huoltoa, joten Ojakylän kyläyhdistys olisi valmis 
hankkimaan alueelle halkoautomaatin, josta saisi 
ostettua nuotiopuut ja näin kävijöiden ei tarvit-
se itse tuoda puita laavulle. Halkoautomaatti oli-
si tärkeä kaikille Praavan laavulla kävijöille.

Oijärven, Vatungin ja Praavan
kehittämiseen hyvinvointiavustus

Vatungintien parkkipaikalta Oolannin laavulle rakennetaan noin 1,5 metriä leveä ja noin 200 metriä pitkä esteetön kulkureitti Vatungin tieltä, jolloin alue olisi 
myös vanhusten, pienten lasten ja liikuntarajoitteisten ihmisten saavutettavissa. Yhdistykset arvioivat kulkureitin valmistuvan jo juhannukseen mennessä.

Osallistava budjetointi
tarkoittaa talouden ja
demokratian yhdistämistä
Asukkaat ideoivat ja äänestämällä 
päättävät, mihin taloudelliset resurssit 
käytetään. Ideoiden tulee olla yleisesti 
kuntalaisten käytettävissä ja turvalli-
sia. Idean toteuttajan tulee olla iiläinen 
rekisteröity yhdistys. Jotta vapaata 
kilpailua ei vaaranneta, osallistavalla 
budjetoinnilla ei voi tukea yritystoimin-
taa tai keventää verotusta. Osallistavan 
budjetoinnin tarkoituksena on lisätä 
asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyt-
tä, elinvoimaa ja viihtyvyyttä. 

- Kalankäsittelyn perkuuveden mu-
kana valuu paljon rasvaa hukkaa. Ka-
larasva on jätevesiputkistoissa paha-
maineinen tukkija ja pienissä jäteve-
denpuhdistamoissa hankala jae. Ras-
vassa olisi kuitenkin hurjasti ravinteita, 
ja pyrimme nyt ottamaan ne talteen ja 
mahdollisesti saamaan jatkokäyttöön, 
Timo Karjalainen Laitakarin Kala 
Oy:stä kertoo. 

Ensi vuoden elokuuhun saakka kestä-
vässä Kalaverrakki -hankkeessa kehite-
tään kalan perkuuprosessia vähemmän 
vettä kuluttavaksi sekä tutkitaan mah-
dollisuutta ottaa ravinteet talteen ja jat-
kokäyttöön. Micropolis Oy:n Kalaver-

rakki -hankkeen biohiili- ja ympäristö-
lainsäädännön asiantuntijan Kirsi Koi-
vulan mukaan hankkeessa testattava 
perkaamovesien puhdistusprosessi toi-
mii yksinkertaistettuna seuraavasti: pe-
suveden rasva erotellaan ja vesi imeyte-
tään kotimaisesta kuusihakkeesta val-
mistetun biohiilipatjan läpi, jonka odo-
tetaan keräävän talteen ravinteet, kuten 
typen ja fosforin. Tavoitteena on, että 
biohiilipatjan läpi suodattunut vesi on 
puhdasta ja viemärikelpoista vettä. 

Hankkeessa tutkitaan myös ravin-
teiden hyödyntämistä lannoitteiden 
tai esimerkiksi maanparannusainei-
den valmistuksessa. Koivulan mukaan 

on huomioitava Suomen tiukka ympä-
ristölainsäädäntö, peltoon kun ei voi-
da laittaa ihan mitä tahansa. Koivu-
la sanoo ymmärtävänsä lainsäädännön 
tarkoituksen, sillä eläinperäisissä tuot-
teissa ja raaka-aineissa on aina riskejä. 
Tiukka lainsäädäntö estää esimerkiksi 
kasvitautien leviämisen, jonka ansiosta 
pellot pysyvät puhtaina. 

- Biolannoitteita on hyvin vähän 
Suomessa, ja varsinkin Pohjois-Suo-
messa, joten kyllä niille olisi kysyn-
tää. Tämä voi olla merkittäväkin läh-
tölaukaus siihen suuntaan, Timo Kar-
jalainen toteaa. Esimerkiksi Norjas-
sa perkuuvedet saatetaan laskea sellai-

senaan mereen, joten uudentyyppinen 
perkuulinjasto, jossa ravinteet saadaan 
talteen, voisi taipua jopa vientituot-
teeksi, Kirsi Koivula jatkaa.

Vatungissa olisi mahdollista
tuottaa noin 10 %
koko Suomen
kalankasvatuksesta 

Vesien tila paranee ja syntyy uutta liiketoimintaa –
kalankäsittelyn ravinteiden jatkokäyttöä tutkitaan

Teksti: Kuivaniemen osakaskunnan puheenjohtaja Olli Dahl ja
sihteeri Seppo Miettunen

Kuivaniemen osakaskunta on yhdessä Pohjoisrannan kyläyhdistyk-
sen kanssa ottanut vastuuta alueen virkistys- ja matkailukäytön ke-
hittämisestä, kun yksityistä matkailuyrittäjää alueelle ei ole saatu. Ka-
latalousasioissa osakaskunta toimii vesialueen omistajan roolissa. 

Osakaskunta on vuokrannut Iin kunnalta veneilijöille tarkoitetun 
huoltorakennuksen viime kesästä lähtien kahden vuoden koeajalle. 
Kunnan osallistavan budjetoinnin rahoituksella yhdessä Pohjoisran-
nan kyläyhdistyksen kanssa on mahdollistettu talviuinti ja mahdol-
listetaan kesällä 2022 esteetön uiminen Vatungin uimarannalla. Li-
säksi huoltorakennuksen käytön helpottamiseksi ja asiakkaiden tur-
vallisuuden varmistamiseksi on hankittu etäkäyttöiset sähkölukot. 

Virkistys ja matkailutoiminnasta toivotaan
tulevaisuudessa ympärivuotista
Kesälle osakaskunta avaa alueelle matkailuautoille ja -vaunuille 20 
paikkaisen Matkaparkin. Alueelle on varattu tilaa myös telttailijoille. 
Kaikki varaustoiminta sekä palveluiden maksut suoritetaan puhelin-
sovellusta käyttäen osoitteessa: matkaparkki.com 

Tulevina vuosina on Vatungin aluetta tarkoitus kehittää lisää yhdessä 
Iin kunnan kanssa. Suunnitelmissa on mm. bensiinin jakelun ottami-
nen valikoimiin nykyisen dieselin lisäksi, esteettömän reitin tekeminen 
Oolannin laavulle sekä fatbikepyöräilyn ja frisbeegolfin mahdollista-
minen. Osakaskunta toivoo, että löytyisi taho, joka ottaisi kopin mat-
kailutoiminnan kehittämisestä ja osakaskunta voisi keskittyä enemmän 
perinteisten tehtäviensä hoitoon eli omistamiensa maa- ja vesialueiden 
kunnossa pitämiseen ja kalaston elinvoiman säilyttämiseen.      

Vatungin alue sopii moneen tarkoitukseen, alueella järjestetään esi-
merkiksi tulevana kesänä Ropparanta Rock. Lisää tietoa Vatungin 
kesän kuulumisista ja tapahtumista voi lukea Kuivaniemen osakas-
kunnan ja Kuivajoen Pohjoisrannan kyläyhdistyksen verkkosivuilta: 
vatunki.blogspot.com

Myös Vatungin
virkistys- ja matkailu-
käyttöä parannetaan

Kalaverrakki-hanketta
toteuttavat
Fish Group Finland Oy, Micro-
polis Oy ja Oulun yliopisto. 
Hanketta rahoittaa Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskus.
Lisätiedot verkossa:
micropolis.fi/kalaverrakki

Vatunkia kehitetään myös virkistyskäyttäjät ja vapaa-ajan asukkaat 
huomioiden. Kunta siirtää grillikatoksen, leikkikentän ja alueopas-
taulun uimarannan läheisyyteen, jotta kaikkien alueella liikkuvien 
turvallisuus varmistetaan.
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Kunnan kehittämisyhtiön Micropolis 
Oy:n Virke-hanke tähtää rakennusma-
teriaalien tehokkaampaan hyödyntä-
miseen Pohjois-Pohjanmaalla. Mukana 
hankkeessa on yhteensä seitsemän 
kuntaa: Vaala, Utajärvi, Muhos, Ii, Oulu, 
Liminka ja Simo.

Hankkeen projektipäällikkö Pekka 
Pääkkönen kertoo, että kunnissa on 
paljon vanhoja kiinteistöjä, joiden 
käyttö on tullut elinkaarensa päähän 
eikä korjaaminen ole kannattavaa. 

- Olemme selvittäneet, miten purkumateriaalit voi-
daan hyödyntää siten, että ne tulisivat uudelleen kier-
toon komponentteina, materiaaleina tai esimerkiksi 
betonin tapauksessa täytemaana. Teemme selvitykset 
materiaalien määristä, purkukustannuksista ja purku-
materiaalien jatkohyödyntämisestä. Ihanteena on, että 
materiaalit lähtevät sellaisenaan uusiokäyttöön, Pääk-
könen kertoo.

Virke - hankkeen tavoitteena on lisäksi tukea kun-
tia jätteen ja ylijäämämateriaalien kierrätystoiminnas-
sa, jotta jätettä ei nähtäisi vain kustannuseränä, vaan 
luonnonvarojen kestävänä käyttönä ja taloudellisena 
hyötynä.

Materiaalien kierrätyksestä
liiketoimintaa joko olemassa oleville
tai täysin uusille yrityksille
Hankkeen energia- ja ympäristöinsinööri Petri Lep-
päsen mukaan rakennusalan yritykset eivät ole täysin 
heränneet kiertotalouden potentiaaliin. 

- Urakoissa syntyy paljon jätettä. Kiertotalouden 
mahdollisuuksien täysimittainen valjastaminen vaa-
tii yhä herättelyä ja meidän työmme on neuvoa miten 
materiaaleja minimoidaan, uusiokäytetään ja saadaan 
kiertoon. 

Yksi hankkeen kohteista on Limingan Tupokses-
sa sijaitseva vanha neuvola, jonka yhteydessä on toi-
minut hammashoitola ja koulutiloja. Limingan kun-
nan ympäristösuunnittelija Pihla Hasan kertoo, et-
tä rakennus on tarkoitus purkaa kesäkuuhun mennes-
sä, koska sen käytön jatkaminen edellyttäisi mittavaa 
remontointia, ja rakennuksen sijainti on haasteellinen 
alueen kehittämisen kannalta. 

Neuvolasta on löytynyt haitta-ainekartoituksen yh-
teydessä asbestia. Muuten purkutöiden suunnittelu on 
ympäristösuunnittelijan mukaan hyvällä mallilla. 

- Vanhoissa rakennuksissa on se ongelma, että alku-
peräisiä piirustuksia ei välttämättä löydy, varsinkaan 
jos rakennukseen on tehty muutoksia. Eikä välttämät-
tä löydy ihmisiäkään, jotka tietäisivät tai muistaisivat 
rakennuksen historiaa.

Hasan kertoo lainsäädännön tuovan myös kierrä-
tykseen omat lisähaasteensa. Myös Pääkkönen tunnis-
taa saman ongelman.

- Rakentamismääräykset eivät tunnista uudelleen-
kierrätettyjä rakennuskomponentteja, mikä hanka-
loittaa niiden hyödyntämistä. Uusiokäytössä materi-
aaleilla taas ei ole takuita, Pääkkönen kertoo. 

Hasanin mukaan Tupoksen neuvolassa tämä nä-
kyy esimerkiksi purkubetonin kohdalla, jota ei saa lain 
mukaan käyttää asuinrakennusten tai lasten leikki-
paikkojen välittömässä läheisyydessä. Kunnassa jou-
dutaankin pohtimaan, että jos neuvolan betoni uusio-

käytetään samalla paikalla, niin haittaako se jatkossa 
alueen kehittämistä. 

- Ennen kaikki olisi vain purettu ja viety pois kaato-
paikalle. Nyt tavoitteena on saada mahdollisimman 
suuri kierrätysprosentti niin, että Liminka pystyy itse 
uusiokäyttämään suurimman osan purkumateriaaleista.

Miettimistä riittää myös paljon pienemmissä asiois-
sa, kuten siinä, menevätkö rakennuksen vanhat verho-
tangot sellaisenaan huutokauppaan vai rautaromuk-

si. Neuvolassa on myös rakenneosia, jotka kunta ottaa 
uusiokäyttöön. Sekin on uutta, sillä Hasan veikkaa, 
että ennen ne olisi vedetty rälläkällä poikki ja kärrätty 
metallinkierrätykseen.

Hän onkin sitä mieltä, että purkamisen suunnittelu 
pitäisi jatkossa aloittaa paljon aikaisemmin. 

- Jo siinä vaiheessa, kun tiedetään, että rakennus on 
tulossa elinkaarensa päähän, täytyisi käynnistää selvi-
tystyöt. Tämä tapaus on ollut hyvin opettavainen.
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Keväiset lintujen viserryk-
set ja talven jäljiltä he-
räävän luonnon tuok-
sut saattavat houkutella 

lemmikkieläimen karkaamaan kodin 
turvasta. Eläinsuojelulain mukaan 
kunnalla on velvollisuus huolehtia 
kunnan alueella irrallaan tavattujen 
ja talteenotettujen koirien ja kisso-
jen sekä muiden vastaavien pieniko-
koisten seura- ja harrastuseläinten ti-
lapäisen hoidon järjestämisestä vä-
hintään 15 vuorokauden ajan. Usein 
kunta ostaa palvelun lähialueella si-
jaitsevalta yksityiseltä eläinhoitolalta 
esimerkiksi kiinteään kuukausittai-
seen ylläpitohintaan. 

Vuodesta 1996 lähtien Iin kunnal-
la on ollut sopimus Kuivaniemessä 
koirahoitolaa ylläpitävän Kari Meri-
läisen kanssa. Sopimus sisältää löy-
töeläinten asianmukaisen ylläpidon, 
ravinnon sekä muun välttämättömän 
hoidon. Meriläisellä on myös vastaa-
va sopimus Simon kunnan kanssa.

”Kun oma lemmikki löytyy, 
halaa omistaja usein
vesissä silmin”
Meriläiselle tulee keskimäärin kerran 
viikossa yhteydenotto kadonnees-
ta tai irrallaan tavatusta lemmikistä. 
Eniten havaintoja tulee kuntakeskus-
tan alueelta. Meriläisen mukaan Iis-
sä ei ole mittavaa löytöeläinongelmaa 
ja useimmiten karkuun lähteneelle 
lemmikille löytyy pian omistaja.  

Joskus kuitenkin esimerkiksi riis-
taviettinen koira voi matkata pitkän-
kin matkan, ja kadonneen etsintää 
on jatkettava riittävän kauan. Meri-
läinen muistelee tapausta, jossa omis-
tajalta oli kadonnut metsästysreissul-
la ajokoira eikä sitä etsinnöistä huoli-
matta ollut lähiviikkoina tavoitettu. 
Kovan pakkastalven jälkeen Meri-
läinen sai ilmoituksen todella laihas-

ta ja arasta ajokoirasta, joka eleli met-
sässä. Muistiinpanojen perusteella 
hän yhdisti havainnon mahdollisesti 
aiemmin syksyllä kadonneeksi ilmoi-
tettuun koiraan. Omistajien kutsu-
essa koiraa nimeltä tunnisti se heidät 
juosten iloisesti heidän luokseen. 

Talteenotettujen lemmikkien 
luovutuskäytännöt
vaihtelevat eläinkodeittain
Omistaja voi lunastaa takaisin löy-
töeläinkodille toimitetun lemmik-
kieläimensä maksamalla hoitovuo-
rokausimaksut, jotka Iissä ovat alka-
valta vuorokaudelta 15 euroa. Mikä-
li talteenotetulle lemmikille ei löydy 
omistajaa lainmukaisessa määräajas-
sa, voidaan lemmikki luovuttaa tai 
myydä eteenpäin uudelle omistajalle. 

Hylättyjä ilman omistajaa ovat 
enimmäkseen kissat, jotka ovat teh-
neet poikueita luontoon. Joskus pit-
kään omillaan luonnossa eläneet ja 
villiintyneet kissat joudutaan lopet-
tamaan eläinlääkärin toimesta. Ko-
dittomien ja heitteille jätettyjen kis-
sojen määrää voidaan tehokkaimmin 
vähentää leikkauttamalla lemmikki-
kissat. Leikattu kissa pysyy parem-

min kotinurkilla kun vietti ei hou-
kuttele sitä kosiomatkoille. 

Meriläinen tekee tiivistä yhteistyö-
tä myös kunnan eläinlääkärin kanssa 
ja tarvittaessa hän on ottanut vastaan 
huostaanotettuja lemmikkejä, joi-
ta omistajat eivät ole kyenneet hoita-
maan esimerkiksi ylläpito- tai päih-
deongelmiensa takia.

Löytöeläinkoti auttaa
karanneita ja hylättyjä
lemmikkieläimiä

Saksanseisojat Jane ja Kata kulkevat tottuneesti mukana automatkoilla omis-
tajansa Kari Meriläisen kanssa.

Mitä tehdä jos
lemmikkisi katoaa tai 
kohtaat irrallaan olevan 
lemmikin?
Meriläisen mukaan ensisijai-
sesti omistajien tulisi huoleh-
tia, että lemmikillä on kaulassa 
panta, jossa on omistajan 
ajantasaiset yhteystiedot. 
Lemmikillä saattaa olla kau-
lanahan alla mikrosiru, jota 
ei näe paljain silmin. Mikro-
sirujen lukulaite löytyy Iistä 
esimerkiksi kunnan eläinlää-
käriltä. Karkaamispaikalle tai 
oman kodin pihalle kannattaa 
jättää omistajan pesemätön 
vaate tai esimerkiksi lemmikin 
peti. Jos lemmikillä on ääntä 
pitävä pehmolelu, voi sitä 
käyttää kutsumiseen. Joskus 
karanneen lemmikin kiinni 
saamiseksi pitää käyttää apuna 
houkutinloukkua. Loukkua voi 
lainata Kuivaniemen koirahoi-
tolalta.  
Iin kunnan alueella lemmikin 
katoamisesta tai irrallaan 
olevasta kannattaa tehdä il-
moitus Kuivaniemen koirahoi-
tolalle, Kari Meriläinen
p. 040 7200 506. Lisäksi te-
hokas keino on myös jakaa 
lemmikin valokuva sosiaalisen 
median kanavassa, Faceboo-
kin Iin alueen ryhmissä, joita 
ovat esimerkiksi ”Iiläisten 
puskaradio”, ”Kuivaniemi” ja 
”Kadonneet eläimet Iin seutu”. 
Ryhmissä voi ilmoittaa myös ir-
rallaan tavatuista lemmikeistä. 

Haluaisitko toimia
eläinten hyväksi?

Pohjois-Pohjanmaan hylät-
tyjen pieneläintuki- ja sijais-
kotiyhdistys PoPoPet ry:n ta-
voitteena on löytää lemmikille 
sijais- tai loppuelämänkoti. 
Yhdistyksen vapaaehtoiset 
osallistuvat villiintyneiden kis-
sojen loukuttamiseen toimin-
ta-alueellaan. Lisäksi yhdistys 
auttaa ja opastaa siilien ja mui-
den luonnonvaraisten eläinten 
hoidossa. Yhdistys järjestää 
ruoka- ja tarvikekeräyksiä ja 
varainhankintaa eläinten hoi-
tokuluja varten. Lisätiedot ver-
kossa: popopet.net

Suomen Eläinsuojeluyhdistys-
ten liitto (SEY) on kattojärjestö, 
jolla on 41 jäsenyhdistystä 
ympäri maata. Oulun seudun 
Eläinsuojeluyhdistys (ESY) 
tarjoaa monia vapaaehtoistoi-
minnan muotoja. ESY antaa 
eläinsuojeluneuvontaa, järjes-
tää keräyskampanjoita sekä 
etsii sijaiskoteja kodittomaksi 
jääneille eläimille. Lisätiedot 
verkossa: sey.fi/oulu

Rakennus- ja purkumateriaalien
jatkokäyttöä selvitetään
Pohjois-Pohjanmaalla

Puutyöluokkaan johtavien portaiden betonille suunnitellaan uusiokäyttöä.

Limingan Tupoksen purettavaan neuvolarakennukseen kuuluu myös koulutiloja sekä hammashoitola.
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Teksti: Riikka Takalo
Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hanke

Iin, Pudasjärven, Uta-
järven, Vaalan ja Oulun-
kaaren kuntayhtymän 
yhteinen Vetoa ja pitoa 
kuntatyöhön -hanke on 
kokeillut ja kehittänyt 
työyhteisöjen mentoroin-
tia. Tavoitteena on saada 
mentoroinnista pysyvä 
osa työntekijöiden pe-
rehdytystä ja osaamisen 
kehittämistä.  

Vapaaehtoisuus,
luottamus ja avoimuus
Mielikuva mentoroinnista on 
usein se, että kokeneempi työn-
tekijä neuvoo ja opastaa nuorem-
paansa, mestarin ja kisällin tavoin. 
Mentorointia voi tehdä kuitenkin 
useammalla eri tavalla. Kaikki ta-
vat pohjaavat mentorin ja mento-
roitavan eli aktorin kahdenvälisiin, 
luottamuksellisiin keskustelui-
hin. Aktoreilla voi olla erilaisia ta-
voitteita mentoroinnille, ja mento-
ri auttaa kysymyksin sekä erilaisin 
tehtävin saavuttamaan niitä, mutta 
ei anna valmiita vastauksia. 

Työhyvinvointi paranee
ja työssä pysytään
pidempään
Mentorointi auttaa monin tavoin. 
Sen avulla työntekijä sitoutuu 

enemmän organisaatioon, kun hän 
kokee, että hänen osaamisen ke-
hittymistä tuetaan. Mentoroinnin 
avulla tuetaan työntekijöiden ura-
kehitystä ja ennaltaehkäistään on-
gelmia, kuten työuupumusta ja sii-
tä seuraavia pitkiä sairaslomia. 

Kun kunnassa panostetaan hen-
kilöstön hyvinvointiin, koko kun-
nan vetovoimaisuus lisääntyy. 
Mentoroinnilla on positiivisia vai-
kutuksia myös työnantajamieliku-
vaan ja osaavan työvoiman hou-
kuttelevuuteen. Tämä kaikki nä-
kyy lopulta myös asiakkaille eli 
kuntalaisille; laadukkaat ja tehok-
kaat palveluketjut ovat mahdolli-

sia, kun henkilöstö voi hyvin ja on 
motivoitunutta. 

Iissä mentorointia on pilotoi-
tu varhaiskasvatuksessa sekä ate-
ria- ja puhtauspalveluissa. Osallis-
tujat ovat kokeneet mentoroinnin 
muun muassa vahvistaneen am-
matillista identiteettiä, edistäneen 
työssä jaksamista ja palautumista 
sekä helpottaneen työn rajaamis-
ta. Seuraavassa vaiheessa mento-
rointiohjelmaa laajennetaan myös 
muille toimialoille. Mentoroinnin 
käyttöönoton ja uusien mentorei-
den kouluttamisen avuksi on tu-
lossa opas, joka valmistuu ensi ke-
sän aikana.

Teksti ja kuvat: Oulunkaari

Oulunkaari on aloittanut Kuivaniemessä 
kokeilun, jossa omaishoitajat pääsevät 
tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan 
ajankohtaisista aiheista. Tapaamisten ta-
voitteena on tukea omaishoitajia tärkeäs-
sä työssään ja lisätä vertaistukea. 

Omaishoitajana toimiminen on tärkeä
ja merkittävä tehtävä
Kerran kuussa järjestettävään tapaamiseen on kutsuttu 
mukaan Kuivaniemen, Olhavan ja Oijärven omaishoi-
tajat. Mikäli osallistuminen on aktiivista, toiminta jat-
kuu kevään kokeilun jälkeen myös syksyllä. Jatkossa ta-
voitteena on myös omaishoitajien omaehtoinen ko-
koontuminen yhteen kokemuksia ja ajatuksia jaka-
maan.

Kiinnostavaa ohjelmaa,
tärkeää vertaistukea
Vertaistuen saaminen ja keskustelut ovat tärkeässä roo-
lissa tapaamisissa, Koontumisten ohjelman rakentami-
sessa huomioidaan vahvasti osallistujien toiveet. Tou-
kokuun tapaamisessa paikalla oli fysioterapeutti Mar-
ja-Leena Lang ja kesäkuussa Oulunseudun omaishoi-
tajat ry esittelee toimintaansa. Kuntotuvan tiloissa pää-
see myös osallistumaan etänä Ommaisraatiin sekä Ou-

lun seudun omaiset ry:n järjestämiin tapahtumiin.
Oulunkaaren vanhuspalvelut tarjoaa kokoontuvalle 

omaishoitajajoukolle käyttöön tilat sekä kahvit. Myös 
etäyhteydellä osallistumiseen saa tarvittaessa apua. 
Kuntotuvan tiloissa voi vapaasti käyttää myös kunto-
salia oman kunnon kohottamiseen. Toiminnassa ovat 
mukana Oulunkaaren palveluohjaaja Liisa Heinikos-
ki, diakoni Piritta Aatsinki Iin seurakunnasta sekä 
päivätoiminnan ohjaajat Sari Kumpulainen ja Terttu 
Vartiainen Oulunkaarelta. 

Rohkeasti liikkeelle!
Omaishoitajatapaamisiin osallistunut kuivaniemeläi-
nen Tarja Tapio pitää kokoontumisia tärkeänä.

- On mukava, että näitä tapaamisia järjestetään täällä 
lähellä, niin tulee lähdettyä. Vertaistuki ja luottamuk-
selliset keskustelut omaishoitajuudesta ovat tärkeitä. 
Tapaamisille muiden ihmisten kanssa on tarvetta, eri-
tyisesti näin korona-ajan jälkeen.

Tarja Tapio on osallistunut myös erilaisiin etäyhtey-
dellä toteutettuihin omaishoitajatapaamisiin.

- Kyllä näissä kasvotusten olevissa tapahtumissa on 
erilaista. Kahvikupillisen ääressä tulee juteltua paljon 
muistakin asioista. Mutta ylipäätään omaishoitajata-
paamiset ovat tärkeitä, kun saa tietoa eri asiantuntijoil-
ta esimerkiksi erilaisista palveluista ja vaikkapa verotuk-
seen liittyvistä asioista. Kannustan kyllä kaikkia lähte-
mään rohkeasti näihin mukaan, Tarja Tapio päättää. 

Kuivaniemen hyvinvointipisteen kesäsulku
27.6.–14.8.2022 
Sulun piiriin kuuluvat hoitajavastaanotto, kuntoutus, mie-
lenterveystyö ja laboratorion näytteenotto sekä neuvola- 
ja sosiaalipalvelut. Kesäsulun aikana terveyspalveluissa 
ja neuvolapalveluissa voi asioida Iin pääterveysasemalla 
(ajanvaraus p. 08 5875 6500, avoinna ma-to kello 8–16, 
pe kello 8–15.) ja Simon terveysasemalla (ajanvaraus p. 
08 5875 6900, avoinna arkisin kello 8–16, kiireettömät 
asiat kello 10 jälkeen). Iin sosiaalipalveluihin saa yhteyden 
palveluohjauksen kautta, p. 08 5875 5010.
Voit jättää ajanvarauspyynnön vaihtoehtoisesti verkko-

palvelussa: oulunkaarenomahoito.com
Verkkopalvelussa voit lisäksi tarkastella laboratoriotulok-
siasi, kysyä neuvoa ja saada ohjausta. Reseptin uusimis-
pyynnöt voi tehdä verkossa: omakanta.fi

Koronarokotuksen ajanvaraus 
Vapaita aikoja kaikkiin koronarokotuksiin on hyvin saata-
villa. Kun haluat kysyä koronarokotuksista tai varata ajan 
rokotukseen, voit ottaa yhteyttä rokotusnumeroon p. 08 
5875 5011, avoinna ma-pe klo 8–9. Rokotuspaikkana on 
Iin terveysasema / neuvola, Asematie 169. Rokotusajan 
voi varata myös verkosta: Oulunkaari.com

Omaishoitajat koolla
Kuivaniemen Kuntotuvalla

Kuivaniemen, Olhavan ja Oijärven omaishoitajat 
kokoontuvat seuraavan kerran Kuivaniemen Kuntotu-
valla 10.6. klo 13–15. Lisätiedot Oulunkaaren palve-
luohjaaja Liisa Heinikoski, p. 08 875 6352. Tervetuloa 
mukaan!

Omaishoidolla tarkoitetaan
vanhuksen, vammaisen tai sairaan 
henkilön hoitamista omaisen tai
muun läheisen henkilön avulla.
Omaishoito on elämäntilanne, jossa sairaus tai 
vammaisuus, auttaminen ja tukeminen sovite-
taan eri tavoin perheen elämään.
Omaishoito on kokonaisuus, joka muodostuu 
hoidettavalle annettavista sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluista sekä omaishoitajalle 
myönnetystä hoitopalkkiosta, vapaasta sekä 
omaishoitoa tukevista palveluista. Näitä pal-
veluita ovat esimerkiksi kotihoidon palvelut, 
asunnon muutostyöt, hoitotarvikkeet, kul-
jetuspalvelut, apuvälineet ja päivätoimintaa 
sekä kotikuntoutusta ja ergonomiaan liittyvää 
ohjausta omaishoitajalle. Palvelut määritellään 
asiakassuunnitelmassa. 
Omaishoitajan jaksaminen on tärkeä asia. 
Omaishoitajia tuetaan muun muassa omais-
hoidon vapaiden avulla sekä erilaisilla koulu-
tuksilla sekä yhteisillä omaishoitajatapaamisilla 
yhteistyössä kolmannen sektorin ja Omaishoi-
tajaliiton kanssa. Lisätietoa omaishoitajuudes-
ta verkossa: omaishoitajat.fi ja Oulunkaaren 
palveluohjaaja Liisa Heinikoski, p. 08 875 6352, 
liisa.heinikoski@oulunkaari.com

Uusi matkailuhanke tukee
Iijoen alueen matkailuyrittäjiä 

UUTISIA LYHYESTI

Venepaikat  Viime vuonna vuokratut 
paikat säilyvät, mikäli maksu on
suoritettu eräpäivään mennessä.
Venepaikkamaksuihin sekä sääntöihin on tehty 
muutoksia. Venepaikkavaraukset vapaa-ajan ve-
neiden osalta tehdään kesäkuusta alkaen varaus-
järjestelmän kautta verkossa: ii.fi/venepaikat 
Praavan satamaan voi tulla lisäpaikkoja kesän ai-
kana, asiasta tiedotetaan kunnan verkkosivul-
la. Paikkamäärät: Praava 39 kpl, Laitakari 10 kpl, 
Rantakestilä 71 kpl, Avela 30 kpl, Pukkinokka 26 
kpl, Kunnanvirasto 50 kpl, Kuivaniemen Vatun-
gin kala- ja palvelusatama 39 kpl.

Urheiluseurojen ja yhdistysten
vakiovuorohaku Iisiareenalle ja
liikuntasaleihin
Haku päättyy 25.5.2022 klo 18. Iisi-areenalle 
haetaan verkossa: iihappens.fi/vakiovuorojen-ha-
ku ja koulujen liikuntasaleihin on haku verkossa: 
ii.fi/varauskalenteri 
Lisätiedot: vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki, 
pekka.suopanki@ii.fi, p.050 3950 392.

Oulun joukkoliikenteen kesäaikataulut
voimassa 6.6.–9.8.2022
Linja-autojen aikataulut näkyvät verkon reittiop-
paassa: oulu.digitransit.fi
Aikataulukirjojen painamisesta on luovuttu jouk-
koliikennejaoston päätöksellä viime vuonna. Lin-
jakohtaisia aikatauluja voi tulostaa itse touko-
kuun lopusta alkaen Oulun joukkoliikenteen 
verkkosivuilta: oulunjoukkoliikenne.fi. Aikatau-
luja voi tulostaa esim. kirjastoista ja Asiointipis-
teellä kopiomaksua vastaan.

Asiointipiste suljettuna 4.7.–29.7.
Iisi-areenan aulassa on kunnan Asiointipiste, jos-
sa voi jättää Kelan ja Oulunkaaren sosiaalipalvelu-
jen hakemuksia, saada yhteyden Kelan ja TE-toi-
miston virkailijaan sekä saada yleisneuvontaa kun-
tapalveluihin liittyen. Asiointipisteessä on käytös-
sä myös Kelan etäpalvelu. Etäpalvelussa voit puhua 
Kelan palveluasiantuntijan kanssa etäyhteydellä ja 
saat henkilökohtaista neuvontaa ja voit hoitaa sa-
moja asioita kun Kelan palvelupisteessä.  
Asiointipiste palvelee puhelimitse klo 9–11 ja 
11.30–15.00. Paikan päällä asiointi on avoinna ar-
kisin klo 12–15. Asiakirjat voit jättää Iisi-areenan 
aulan postilaatikkoon, mutta kiireelliset asiakirjat 
tulee toimittaa kunnanviraston ulko-oven postilaa-
tikkoon, joka tyhjennetään päivittäin. Asiointipis-
teessä on asiakastietokone omatoimiseen sähköi-
seen asiointiin tulostusmahdollisuudella liikunta-
hallin aukioloaikojen puitteissa. 
Kesäsulun aikana 4.7.-29.7.2022 Asiointipiste ja 
puhelinpalvelu on kokonaan suljettu. Myöskään 
Kelan posti ei kulje, joten hakemukset voi lähettää 
Kelaan osoitteeseen Kela PL 10, 00056 KELA.

Maastopyöräily sallittu kesäisin
kuntoreiteillä
Kuntoreitit ovat kesäisin vapaassa käytössä käve-
lyyn, juoksuun ja maastopyöräilyyn. Huomioit-
han eri liikkujien nopeudet. Kuntoreiteillä on sal-
littua myös koiran juoksutus hihnassa, jätökset 
on ehdottomasti kerättävä pois reitiltä.
Kuntoreitit, suluissa lähtöpaikan osoite: Alaran-
nan kuntopolku (Vaihtometsäntie 1), Aseman 
kuntopolku (Maalismaantie 32), Hyryn kunto-
reitti pellolla (Kuivajoentie1525), Illinsaaren ul-
koilualue (Illinsaarentie 68), Jakun koulun kun-
topolku ( Jakuntie 85), Karttimon kuntopolku 
(Hyljetie 10), Kuivaniemen aseman kuntopolku 
(Kaipaisentie 4), Oijärven kuntopolku (Ojalan-
tie 12), Olhavan kuntopolku (Kemintie 1476), 
Ojakylän kuntopolku (Härmänkuja 21), Pohjois-
Iin kuntopolku (Paakkarintie 38), Tasamaanlatu 
(Taistotie 13), Yli-Olhavan kuntopolku (Oijär-
ventie 1091).

Mentoroinnilla vetoa
ja pitoa työhön

Mentoroinnilla voidaan vastata monenlaisiin työyhteisöjen haasteisiin.
Kuvassa Vetoa ja pitoa hankehenkilöstöä, valmentajia ja mentoreita. 

Kunnan kehittämisyhtiö 
Micropolis Oy on saanut 
maaseuturahastolta noin 
290 000 euron rahoituksen 
Iijoen matkailun kehittämi-
seen. Iijoen Lumo -hanke 
kattaa Iijoen ja sen sivujoet 
Iin, Oulun, Pudasjärven ja 
Taivalkosken alueilla sekä 
Perämeren rannikon Iin 
kunnan alueella.

Hankkeen valmistelijan, Iijoen ke-
hittämiskoordinaattorin Lauri 
Rantalan mukaan tavoitteena on 
auttaa Iijoen matkailuyrittäjiä ver-
kostoitumaan sekä luoda alueel-

le lisää tuotteita, palveluita ja nä-
kyvyyttä. 

- Iijoki on matkailussa alihyö-
dynnetty vesistö, eikä meillä ole 
vielä tarpeeksi palveluita matkaili-
joille. Omatoimimatkailija voi löy-
tää Iijoelle, mutta aika itsenäises-
ti joutuu sitten toimimaan, Ranta-
la tuumii.

Esimerkiksi matkailijoiden ka-
lastuslupa-asiat ovat nykyisellä 
mallilla turhan kimurantteja. 

- Tuemme ennen muuta pie-
niä ja aloittelevia matkailuyrittä-
jiä, jotta matkailuala pääsisi kas-
vamaan. Haluamme yhtenäisem-
pää ja vetovoimaisempaa markki-

nointia koko Iijoen alueelle, Ran-
tala jatkaa.

Iijoen Lumo kytkeytyy aiempiin 
Iijoen kehittämishankkeisiin, jois-
sa on kunnostettu vesistöä ja tehty 
toimenpiteitä vaelluskalakantojen 
palauttamiseksi takaisin jokeen. 

- Idea hankkeelle lähti siitä, et-
tä kun saadaan vaelluskalojen elin-
kierto palautettua ja vedenlaatu 
paremmaksi, niin se luo pitkällä 
tähtäimellä edellytykset matkailun 
kehittymiseen, Rantala toteaa. 

Iijoen Lumo -hanke alkaa touko-
kuussa 2022 ja kestää vuoden 
2024 lokakuuhun. 
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Teksti ja kuvat: KulttuuriKauppila

Järjestyksessään kahdeksas 
Art Ii Biennaali tuo kesäkuus-
sa Iihin 14 uutta taideteosta 
kansainvälisiltä ja kotimaisilta 
taiteilijoilta. Teokset sijoittuvat 
Iin kyläkeskuksen lisäksi myös 
Jakkukylään ja Kuivaniemelle. 
Vuoden 2022 teeman mukai-
sesti Biennaalin teokset käsit-
televät ilmaa ja sen olemusta 
monitaiteellisin keinoin.  

Suomalaisen kuvataiteilijan ja perfor-
manssitaiteilijan Inari Virmakosken Air 
Nets taideteos sijoittuu Jakkukylän käve-
lysillan läheisyyteen. Virmakosken teok-
sen teema on ilma, ilmasto ja ympäris-
tömme laajemmin. Virmakoski on to-
teuttanut ”ilmaverkkojaan” samalla ideal-
la ympäri maailmaa Kioton ilmastosopi-
muksesta lähtien. Virmakoski kertoo, että 
hän on luonut teoksen saadakseen ihmi-
set ”näkemään” ilman ja kiinnostumaan 
ilmastonmuutoksesta taiteen avulla.

Suomessa asuva visuaalinen taiteili-
ja Carina Ahlskog ja ruotsalainen esit-
tävään taiteeseen perehtynyt Pernilla 
Eskilsson tuovat biennaaliin teoksensa 
Chapel of breathing. Teos luodaan kotaan 
KulttuuriKauppilan ympäristöön, jossa 
taiteilijat hengittävät samaa ilmaa yhdes-
sä kävijöiden kanssa. Teos kuvaa yhteisen 
ilmamme merkitystä ja miten ilma luo 
yhteyksiä ihmisten välillä.

Suomalaisen KILOTTAA-taidekol-
lektiivin teos Transcendent Messages si-
joittuu Nätteporin alueelle. Teos koos-
tuu kahdesta osasta, puihin sijoittuvas-
ta ympäristötaideteoksesta sekä saippu-
akuplista, joita kävijät voivat lähettää 
eteenpäin läpinäkyvinä viesteinä. Teos 
esitetään Nättepop-piknikin yhteydessä 
lauantaina 18.6.

Art Ii Biennaali tuo
osallistavaa taidetta Iihin

Inari Virmakosken teos Air Nets toteu-
tetaan Jakkukylään riippusillan ympä-
ristöön.

KILOTTAA taiteilijakollektiivin teos 
Transcendent messages sijoittuu Nät-
teporin ympäristöön.

Art Ii Biennaalissa
15.–19.6.2022 on ohjelmaa 
koko perheelle
Pääosa teoksista on nähtävillä 
biennaaliviikolla. Gallerianäyttelyt 
avoinna 15.6.–2.7.2022 ti-pe klo 
12–17 ja la klo 11–16 Taidekeskus 
KulttuuriKauppilassa (Kauppilantie 
15, Ii). Lisätiedot verkossa: artii.fi

Frisbeegolf peruskurssi 30.  31.5.2022
Ma ja Ti klo 17–19.30, Illinsaari. Kurssi on tarkoitettu kaiken ta-
soisille pelaajille aloittelijoista jo hieman kehittyneempiin harras-
tajiin ja pelaajiin. Kurssin tarkoituksena on kehittää omia taitoja 
ja valmiuksia pelata frisbeegolfia. Kurssilla opit perustekniikat, pe-
lin idean, etiketin sekä annetaan vinkkejä erilaisiin pelitilanteisiin. 
Omat kiekot mukaan. Opettajana Panu Koskela, kurssimaksu 10 €.

Villiyrtit 1.  2.6.2022
Ke klo 17.30 - 19.45 ja To klo 17.30 - 19.45, Iin Saarento (os. Kop-
pelonniementie 7, Ii). Kurssilla opetelemme villiyrttien keräämi-
sen perusasiat, yrttien käsittelyä, säilytystä, yleisimpien villiyrttien 
rohtokäyttöä ja käyttöä ruoanlaitossa. Kokoonnumme Saarento-
vajaan, jossa käymme läpi teoriaosuuden, jonka jälkeen siirrymme 
luontoon. Tutustumme Illinsaaressa kasvaviin villiyrtteihin. Opet-
telemme tunnistamaan vastaan tulevat kasvit, käymme läpi kasvien 
ravintoarvoja. Kurssin loputtua saat mukaan tiivistetyn sähköisen 
tietopaketin kasveista. Sopii kaiken kuntoisille. Pukeudu sään mu-
kaisesti. Opettajana Päivi Kaukua, kurssimaksu 15 €.

Lasten teatterileiri 6.  10.6.2022
Ma-To klo 10–14 ja Pe klo 12–18 Nätteporin taideluokka. Teat-
terileiri 10–15-vuotiaille, jossa pääset tutustumaan teatterin saloi-
hin erilaisten luovien harjoitteiden ja leikkien kautta. Viikon aika-
na opetellaan improvisaation ja kehollisen viestinnän alkeita sekä 
hahmon rakennusta. Valmistamme viikon aikana esityksen tai kou-
rallisen lyhyitä sketsejä, joita vanhemmat, sukulaiset ja ystävät pää-
sevät katsomaan. Tule rohkeasti mukaan tutkimaan teatterin väri-
kästä maailmaa ja pitämään yhdessä hauskaa. Mukaasi tarvitset ren-
not vaatteet, omat eväät sekä rutkasti hyvää mieltä. Opettajana Jen-
ni Metso, kurssimaksu 40 €.

Skeittikoulu 6. 22.6.2022
Ma ja To klo 17–19, Valtarin koulun pihalla oleva skeittiareena. 
Viimeinen kerta poikkeuksellisesti keskiviikkona 22.6.22 klo 17 – 
19. Skeittikoulussa opit skeittauksen alkeet ja saat haluamiasi neu-
voja eri temppuihin. Skeittaus on harrastus, jossa korostuu omaeh-
toisuus ja vapaus, joten myös skeittikoulu on tunnelmaltaan ren-
to ja kannustava. Osallistujat tarvitsevat mukaansa skeittilaudan ja 
-kengät sekä tarvitsemansa suojat. Kengiksi soveltuvat mitkä tahan-
sa tasapohjaiset kengät. Mukaan on hyvä ottaa myös juomapullo 
ja halutessaan evästä. Opettajana Pentti Järvelin ja Antti Pesonen, 
kurssimaksu 20 €.

Liikuntaa ja pelejä lapsille kesäkurssi 1.  9.8.2022
Kurssi kokoontuu ma-pe klo 12–14, Iisi-areena. Kaipaatko kesälo-
man viimeiselle viikoille ohjattua ja kivaa liikunta- ja pelitoimintaa? 
Tule mukaan liikunnalliselle lasten kesäkurssille. Kurssi on suun-
nattu 8–11-vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssi suuntautuu futsalin/
jalkapallon/salibandyn pelaamiseen, mutta muitakin pelejä pela-
taan toiveiden mukaan. Pääosa toiminnasta tapahtuu Iisi-areenalla, 
mutta kauniilla säällä voimme ulkoillakin. Opettajana Alvar Puoli-
taival, kurssimaksu 25 €.

Kesän kurssit
Iin kesä on täynnä näyttelyitä, konsertteja,
teatteritoimintaa ja sekä vapaa-ajan
tapahtumia niin kuntalaisille kun vierailijoille.

AutoBingot / Bingot Kuivaniemellä 
Sunnuntaisin 22.5.,5.6., 19.6, 26.6., 3.7., 11.7., 24.7., 31.7. 
klo 18, Kuivaniemen nuorisoseuralla. Järjestäjä: Kuivanie-
men nuorisoseura ry, Raimo Ikonen p. 044 2094 496.

25.5. Luentokonsertti: Tuomas Rounakari,
Karhunherättäjän laulut, Artturi Kanniston
Siperian matkojen aineisto
klo 18, Nätteporin auditorio. Etnomusikologi ja shamaani-
viulistiksi tituleerattu muusikko Tuomas Rounakari kertoo 
uuden levynsä Bear Awakener tutkimuksellisista taustoista. 
Levyn keskeisin materiaali pohjautuu kielentutkija Artturi 
Kanniston Siperiasta keräämään aineistoon vuosilta 1900–
1906. Mitä nämä fonografit kertovat Siperian alkuperäis-
kansoista ja meistä itsestämme? Kuka ja mikä on karhunhe-
rättäjä? Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Järjestäjä: Iin kirjasto.

29.5. Viisi naista kappelissa -näytelmä
Klo 14 ja 18, Nätteporin auditorio. Kansalaisopiston näy-
telmäryhmä on tarttunut Arto Seppälän 1970-luvulla kir-
joittamaan menestysnäytelmään, jossa menevä myyntimies, 
naistenhurmaaja ja vauhtiveikko Kalervo Räsänen on pää-
tynyt itsemurhaan. Siunaustilaisuuteen on kutsuttu viisi 
Räsäselle läheistä naista: äiti, vaimo, ex-vaimo, rakastajatar 
ja ystävätär. Kukin heistä on kuvitellut olevansa Kalervon 
värikkään elämän päähenkilö. Räsänen itse saapuu näyttä-
mölle naisten muistojen, toiveiden ja pettymysten myötä. 
Paikalla ovat myös pappi ja suntio todistamassa omalaatuis-
ta muistotilaisuutta. Näytelmä käsittelee vakavaa aihettaan 
koomisin sävyin. Liput 10 €, vain käteismaksu.

Komedia: Uunon kuumat puumat
Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää Simo Perämäen ko-
median Kuivaniemen Nuorisoseuralla: 22.5. klo 13, 26.5. 
klo 14, 17.7. klo 13. Lippu 15 €, sis. kahvin. Iin Huilingis-
sa: 23.7. klo 19 ja 24.7. klo 16, lippu 10 €.

2.6. Kuivaniemen kotiseutumuseon kauden avaus ja 
Iin kansalaisopiston Kuivaniemen kansanmusiikki-
ryhmän konsertti 
klo 18, Kuivaniemen kotiseutumuseo. Järjestäjä: Kuivanie-
men kotiseutuyhdistys.

18.6. Kesäretki Vaalaan Lamminahon tilalle 
Kuivaniemen kotiseutuyhdistyksen järjestämä retki on kai-
kille avoin. Retkestä ilmoitetaan lähemmin ilmoitustauluilla, 
yhdistyksen jäsenkirjeessä, verkkosivuilla sekä Facebookissa. 

18.6. Oijärven kesän aloitustapahtuma / Maaseudun 
Sivistysliiton hankkeen avajaiset
klo 11, paikkana Oijärven venevalkama- ja uimaranta-
alue. Tarjolla kahvitusta ja makkaraa. Järjestäjä: Oijärven 
Kyläyhdistys ja Maaseudun sivistysliitto, Soili Tauriainen 
p. 040 860 4497.

18.6. Nättepop-piknik
klo 17, paikkana kunnantalon ja Nätteporin ranta-alue. 
Ohjelmassa klo 17 Hanski & The Boys, klo 18.15 Oulu Big 
Band, klo 19.30 Chicken Grass, Klo 22 pääesiintyjä blues-
kitaristi Erja Lyytinen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Mu-
kaan voi ottaa omia eväitä tai ostaa paikan päältä pientä 
purtavaa. Grillaaminen alueella ei ole luvallista. Nättepop-
piknik on osa Art Ii Biennaalia. Järjestäjä: Ii-instituutti.

25.6. Juhannustanssit 
klo 20, Oijärven Sampola. Tanssittamassa Hannu Hauta-
mäki. Järjestäjä: Oijärven Nuorisoseura ry, Kalervo Södö 
p. 040 5558773.

27.6.–3.7. Iin kotiseutuviikko 
Ohjelmassa mm. sirkusesitys, teatteria, musiikkia ja opas-
tettuja kierroksia. Viikko huipentuu sunnuntain 3.7. ko-
tiseutuviikon pääjuhlaan, jossa palkitaan Vuoden iiläi-
nen 2022. Kotiseutuviikon ohjelma ja aikataulu tarkentuu 
myöhemmin. Järjestäjä: Ii-instituutti. 

2.7. Oijärven vetotouistelukilpailut, 30. vuotisjuhla-
kilpailu
Oijärven Metsästysseura Ry järjestää perinteiset vetouiste-

lukilpailut. Seuraa ilmoittelua verkossa:
oijarvenmetsastysseura.com

2.7. Ropparantarock
Merelliset festivaalit Vatungissa. Lisätiedot, ohjelma ja li-
put: roppis.fi

3.7. Iin kotiseutumuseon museopäivä 
Ohjelma julkaistaan lähempänä. Järjestäjä: Ii-instituutti.

5.7. Yhteislaulutilaisuus 
Klo 18, Kuivaniemen kotiseutumuseo (sateella Nuoriso-
seuran talolla). Järjestäjä: Kuivaniemen kotiseutuyhdistys.

10.7. Kuivaniemen Kotiseutupäivä ja yhdistyksen 
70-vuotisjuhla 
klo 13, nuorisoseuralla. Järjestäjä: Kuivaniemen kotiseutu-
yhdistys.

16.7.Kuivaniemen kesämarkkinat 
Klo 10–18, Kuivaniemen Aseman urheilukenttä. Järjes-
täjä: Kuivaniemen nuorisoseura ry, Raimo Ikonen, p. 044 
2094 496.

16.7. Oijärven Sampolan Sikajuhlat
klo 21, Sampola. Viihdyttäjinä Kake Randelin ja Mikko 
Tapio, teltassa Tiiron karaoke. Ruokaa valmistaa Mikko 
Tapion tiimi. Bussi kuljetukset Simosta ja Iistä ja mahdol-
lisesti Olhavasta, reitit ja aikataulut ilmoitetaan myöhem-
min. Järjestäjä: Oijärven Nuorisoseura ry, Kalervo Södö p. 
040 5558773.

17.7. Valokuvanäyttelyn avajaiset 
Klo 12–16, Kuivaniemen kotiseutumuseo. Näyttelyssä on 
kuvia Kuivaniemellä toimineista kouluista sekä koulun-
käyntiin liittyvää rekvisiittaa. Tule tapaamaan koulukave-
reita ja muistelemaan kouluaikaa. Järjestäjä: Kuivaniemen 
kotiseutuyhdistys.

17.7. Markkinatanssit
klo 14–17, Kuivaniemen seurojen talo. Esiintymässä Mika 
Jerremoff, liput 13 €. Järjestäjä: Kuivaniemen nuorisoseura 
ry, Raimo Ikonen p. 0442094496.

21.7. Näytelmä: Rauhaa ja rakkautta
Klo 18, Kuivaniemen seurojen talo. Kranniteatterin koko 
perheen näytelmä Rauhaa ja rakkautta. Liput 20 € ovelta. 
Järjestäjä: Kuivaniemen nuorisoseura ry, Raimo Ikonen p. 
044 209 4496.

26.7. Yhteislaulutilaisuus 
Klo 18, Kuivaniemen kotiseutumuseo (sateella sisätiloissa 
Nuorisoseuralla). Järjestäjä: Kuivaniemen kotiseutuyhdistys.

27.8. Venetsialaistanssit 
Klo 21, Oijärven Sampolassa. Tanssittajana Rainer Boll-
ström ja Graniitti. Järjestäjä: Oijärven Nuorisoseura ry, 
Kalervo Södö p. 040 5558773.

Koululaisten kesäkerhot 
Kerhot ovat 1–6 luokkalaisille, kerhoaika arkipäivisin klo 
10–14. Ota kerholaiselle mukaan omat eväät. eväät. Ajat: 
20.-23.6 Iisi-areena ja Jakun koululla. 27.6–1.7 Kuivanie-
men liikuntasali ja Iin Aseman koulu. 4.7–8.7 Pohjois-Iin 
koulu, Ojakylän koulu ja Olhavan koulu.  

Lisätiedot: Ii-instituutti nuorisotyöntekijä Lea Alioravai-
nen p. 050 3950 393, vapaa-aikaohjaaja Bettina Seppälä
p. 050 3950 401, vapaa-aikaohjaaja p. Päivi Kurkela
040 6753 178.

6–9-vuotiaiden lasten kesäkuun uimakouluihin ilmoit-
tautuminen alkaa keskiviikkona 18.5.2022 klo 8 kun-
nan Asiointipisteeseen p. 050 3103 458.
Ilmoittautumisen jälkeen maksun voi suorittaa Asiointi-
pisteeseen (Iisi-areenalla) tai Kuivaniemen kirjastoon. Ui-
makoulumaksu on 40 € sisältäen kuljetuksen ja uimaope-
tuksen. Uintiopetus kestää 45minuuttia/uintiryhmä. Ota 
lapselle omat eväät mukaan. Järjestäjä Ii-Instituutti/nuori-
sotyö, Lea Alioravainen p. 050 3950 393

Raatin uimahallilla ajalla 6.-10.6.2022 
Ryhmä1 Vesikirput: 6–7-vuotiaat max 8 henkilöä. Uin-
tiopetus klo 10.30–11.30 (vapaata uintia 11.15–11.30). 
Ryhmä2 Vesiveijarit: 8–9-vuotiaat max 12 henkilöä. Uin-
tiopetus klo 11.15–12.15 (vapaata uintia 11.15–11.30). 
Ryhmä 3 Vesiveijarit: 8–9-vuotiaat max 12 henkilöä. Uin-

tiopetus klo 12.15–13.15 (vapaata uintia 13.00–13.15). 
Bussikuljetus lähtö Iisi-areenalta klo 9.10, paluu Raatista 
klo 13.30, perillä Iisi-areenalla klo 14.  
 
Raatin uimahallilla ajalla 13.-17.6.2022 
Ryhmät 4 Vesiveijarit: 8–9-vuotiaat max 12 henkilöä. 
Uintiopetus klo 10.30–11.30 (vapaata uintia 11.15–
11.30). Ryhmä 5 Vesikirput: 6–7-vuotiaat max 8 hen-
kilöä. Uintiopetus klo 11.15–12.15 (vapaata uintia 
11.15–11.30). Ryhmä 6 Vesikirput: 6–7-vuotiaat max 
8 henkilöä. Uintiopetus klo 12.15–13.15 (vapaata uin-
tia 13.00–13.15). Bussikuljetus lähtö Kuivaniemen kie-
varilta klo 8.30 - Iisi-areena klo 9.10 – Raatti 10.10, pa-
luu Raatti klo 13.30 - Iisi-areena klo 14 – Kuivaniemen 
kievari klo 14.30.
 
12–17-vuotiaiden retki Powerparkkiin 27.8.
Iin nuorisovaltuusto järjestää nuorille retken. Ilmoittautu-
misesta ja hinnasta tulee lisätietoa toukokuun aikana verk-
kosivuille: iihappens.fi/nuorisotyo/retket-ja-tapahtumat 
Lisätiedot: Nuorisotyöntekijä Lea Alioravainen p. 050 
3950 393.

Kirjastojen kesäaukioloajat 6.6.–7.8.
Iin kirjasto avoinna ma-ke klo 9-21 ja henkilökunta paikal-
la klo 11–18, to-pe klo 9-21 ja henkilökunta paikalla klo 
11-16, la-su (omatoimi) klo 9-21. Kuivaniemen kirjasto 
ma ja ro klo 9–21 ja henkilökunta paikalla klo 10–16, ke 
klo 9–21 ja henkilökunta paikalla klo 13–19, ti sekä pe-su 
(omatoimi) klo 9-21.

Liikuntahalli Iisi-areena 
Avoinna klo 8–22. Halli suljetaan torstaina 23.6. alka-
en koko heinäkuuksi. Halli avautuu syksylle 1.8. alkaen. 
Vapaita vuoroja (myös päivävuoroja) voi varata verkosta: 
ii.fi/varauskalenteri sekä hallivalvojilta p. 050 3950 399 ja 
p. 040 6610 867.

Uudistettu uittonäyttely Iin kotiseutumuseolla 
Iin kotiseutumuseo on avoinna 7.6.–31.7. ti–pe klo 12–18 
ja la–su klo 11–17. Museoon ei ole pääsymaksua. Kotiseu-
tumuseon uudistettu uittonäyttely on avoinna ensimmäis-
tä kertaa tänä kesänä. Uittonäyttely haluttiin uudistaa pai-
kaksi, joka mahdollistaa iiläisen uittoperinteen muistelun 
ja jossa uittoon voi myös vaivatta tutustua sitä ennalta lain-
kaan tuntematta. 

Näyttely kertoo monipuolisesti uittoperinteestä, uittotyön 
eri vaiheista sekä uitolla työskennelleistä ihmisistä. Liik-
keelle lähdetään metsäsavotoilta ja edetään puroja ja pää-
väylää pitkin Iijokisuulle merkkierottelulle, puutavarayhti-
öiden niputtamoille ja merelle, missä puut hinattiin sahoil-
le tai laivattavaksi. Myös uittoa sujuvoittaneet joen valmis-
televat työt sekä uiton koneellistuminen esitellään. Näyt-
tely levittäytyy kotiseutumuseossa uittoaittaan, entiseen 
uiton majoitusrakennuksena toimineeseen Huilinkiin se-
kä venekatoksiin. 

Huilingin pihapiirissä oleva keppihevosrata on kaik-
kien vapaasti käytettävissä museon aukioloaikoina. 
Museoalueella järjestetään koko perheen museo-
päivä sunnuntaina 3.7. Museopäivän yhteydessä 
järjestetään myös leikkimieliset kepparikisat. Muse-
opäivästä tiedotetaan lähempänä, seuraa museon 
Facebookia, ”Iin kotiseutumuseo”.

Kuivaniemen kotiseutumuseo 
Kuivaniemen kotiseutumuseota ylläpitää kotiseutuyhdis-
tys. Museo on avoinna heinä-elokuussa lauantaisin ja sun-
nuntaisin klo 12–16 sekä talkooiltaisin klo 17–19 se-
kä lauluiltoina klo 18–20. Talkoot tiistaisin klo 17 alkaen 
24.5. jatkuen elokuun loppuun asti. Lisätiedot toiminnas-
ta verkossa: kotiseudut.fi/kuivaniemenkotiseutuyhdistys ja 
Facebookissa ”Kuivaniemen kotiseutu”, sähköpostitse: kui-
vaniemenkotiseutuyhdistys@gmail.com

Lisätiedot ja

kurssi-ilmoittautumiset

verkossa: opistopalvelut.fi/ii

IiKALENTERI
IiKalenteri on tarkoitettuIissä tapahtuvien tilaisuuksientiedottamiseen.Myös Iissä toimivat yhdistykset, seurat jayritykset voivat ilmoittaa maksutta kalenterissa järjestämistään avoimista tapahtumista.Katso verkossa: ii.fi/kalenteri
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Julkinen tiedote

Ehdota vuoden iiläistä
29.5. mennessä
Ehdotuksia vuoden 2022 iiläiseksi pe-
rusteluineen voi tehdä kunnan verk-
kosivuilla: ii.fi/iilainen sekä paperilo-
makkeella Iin ja Kuvaniemen kirjas-
toissa. Kunnanhallituksen myöntämä 
nimitys julkistetaan perinteiseen ta-
paan kotiseutuviikon pääjuhlassa 3.7. 
Iin Huilingin näyttämöllä. 
Vuoden iiläisiä ovat: 2021 Raimo Iko-
nen, 2020 Jenni Räinä, 2019 Riitta 
Räinä, 2018 Katja Körkkö, 2017 Ris-
to Tolonen, 2016 Johanna Niskanen, 
2015 Esa Hiivala, 2014 Oili Kaleva, 
2013 Petri Yrjölä, 2012 Matti Haa-
tainen, 2011 Antti Hyry, 2010 Erk-
ki Paaso.

Strategisen yleiskaavan
valmisteluaineistosta
pyydetään mielipiteitä
26.5. mennessä
Yleiskaavan tavoitteena on ohjata Iin 
kunnan maankäytön suuria linjoja ja 
tukea kunnan strategisia tavoitteita. 
Kaavan pääteemoja ovat asuminen, 
elinkeinot, liikenne, virkistys ja mat-
kailu, ympäristöarvot. Aineistosta voi 
esittää mielipiteitä 26.5.2022 mennes-
sä sähköpostitse osoitteeseen kirjaa-
mo@ii.fi tai kirjallisesti osoitteeseen 
Iin kunta, PL 24, 91101 Ii.
Valmisteluaineisto on ladattavissa ver-
kossa: ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat 
Kaava-aineistoon pääsee esimer-
kiksi kunnan Asiointipisteen
(Iisi-areena) asiakastietoko-
neelta. 

Äänestä Iineulepuseroa 
23.28.5.2022 verkossa
tai kirjastossa
Iin kansalaisopiston järjestämään Ii-
neuleen neulepuserokilpailuun tu-
li viisitoista ehdotusta. Nelihenkisen 
raadin tehtävänä oli valita ehdokkai-
den joukosta 3–5 neuleideaa, joista 
yleisö pääsee äänestämään.
Raadin keskeisin valintakriteeri oli 
se, että neulemallista välittyy Iin 
idea. Toisena kriteerinä pidettiin 
mallin hyödynnettävyyttä eli sitä, 
kuinka hyvin mallia voidaan käyt-
tää erilaisina tuotteina, tekijästä ja 
paikasta riippumatta. Kolmantena 
valintakriteerinä oli neulemallin vi-
suaalisuus ja kauneus, sillä tavoitteena 
on niin kaunis pusero, että ideaa halu-
taan käyttää ja valmistaa.

Voit äänestää joko verkossa:
ii.fi/neulepusero tai kirjastolla. 
Kilpailun voittaja julkistetaan 31.5.
Voittanut malliohje julkaistaan kaik-
kien neulojien hyödynnettäväksi.
Ehdokkaiden joukosta valittiin vii-
si neuleideaa. Mikä näistä viidestä 
mallineuleesta on sinun mielestä-
si mieluisin?

Osallistu ja vaikuta!
 

 

 

 

Taustakartta © MML 2022 

Valmisteluaineisto sisältää mm. kaavaselostuksen, Iin kylien kyläkuvaukset, valtatie 4 kehittämisvaihtoehdot, tuu-
livoimaselvityksen ja Oulun seudun lähijunaliikenteen esiselvityksen. Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko 
kaavaprosessin ajan osoitteessa: ii.fi/vireilla-olevat-kaavat
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