
Kunnan lakisääteinen tehtä-
vä on lisätä kuntalaisten hy-
vinvointia ja toimintakykyä 
sekä ehkäistä sairauksia ja 
syrjäytymistä. Vuoden 2023 
alusta alkaen kunnille mak-
settavan valtionosuuden 
suuruus määräytyy osaksi 
näiden hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen (HYTE) 
tehtyjen toimien mukaan. 
Tällä halutaan varmistaa 
kuntien aktiivinen toiminta 
hyvinvoinnin edistämisessä 
myös sote-uudistuksen jäl-
keen.

Iin hyvinvointijohtajana hel-
mikuussa aloittanut Janne 
Puolitaival kertoo, että kun-
talaisten hyvinvoinnin edis-
tämisen tehtävä on laaja, ja 

se edellyttää kunnan eri palvelualu-
eiden sekä kolmannen sektorin ku-
ten järjestöjen ja yhdistysten sujuvaa 
yhteistyötä. 

- Valmistelemme vuosittain hy-
vinvointikertomuksen ja -suunni-
telman, jossa seurataan iiläisten hy-
vinvointia väestöryhmittäin. Tavoit-
teet, toimenpiteet ja mittarit perus-
tuvat iiläisten ihmisten kokemuk-
siin hyvästä arjesta ja elämästä. 

Hyvinvointipalveluilla
on merkittävä rooli
myös uusien asukkaiden 
houkuttelussa
- Aktiiviset kylät kohtaamispaikkoi-
na, yhteisöllisyys ja toisista välittä-
minen, vireät paikalliset harraste- ja 
vapaa-aikatoimijat – näistä aineksis-
ta rakennetaan mielekästä arkea ii-
läisille, Puolitaival luettelee.

Yksi tuore esimerkki Iin Hyte toi-
mista on yli 70-vuotiaiden ja liikun-
tarajoitteisten talvikenkien nastoit-
taminen. 

- Idea sai alkunsa Iin Eläkeläiset 
ry:n tekemästä aloitteesta. Kunnan 
hyvinvointiavustuksen tuella kunta-
laisten omia talvikenkiä on nastoi-
tettu Nätteporissa, Kuivaniemi-ta-
lolla, Yli-Olhavassa, Olhavassa, Jo-
kikylässä ja Oijärvellä. Tavoitteena 
on estää kaatumiset, luoda turvaa ja 
kannustaa ulkona liikkumiseen, jat-

kaa Iin kunnan hyvinvointikoordi-
naattori Riitta Räinä. 

Liikkumiseen kannustamiseksi Iis-
sä on kehitetty lisäksi liikuntavälinei-
den maksuton lainauspiste Kome-
ro. Myös kirjastoilta voi lainata useita 

erilaisia liikuntavälineitä. Hyvinvoin-
tijohtaja Janne Puolitaival kertoo, et-
tä liikkumattomuus aiheuttaa mer-
kittäviä kustannuksia, ja on tärkeää, 
että löydämme tapoja kannustaa ih-
misiä liikkumisen pariin.

- Liikkumisella ei tarkoiteta vain ur-
heilua vaan esimerkiksi hyötyliikuntaa 
ja mahdollisuutta asioida lähikaupassa 
kävellen ja pyörällä sekä pääsyä lähi-
luontoon ulkoilemaan. Hyvinvoinnin 
edistäminen on vahvasti yhteydessä 
myös elinikäiseen oppimiseen, kult-
tuuripalveluihin, kaavoitukseen, lii-
kenneväyliin ja lähiympäristön tilaan, 
Puolitaival tarkentaa.

Miten iiläiset voivat?
Meidän jokaisen omaan hyvinvoin-
tiimme vaikuttavat fyysisen terveys-
tilanteemme lisäksi myös arjen su-
juvuus, vapaa-ajanvieton mahdolli-
suudet, opiskelu tai työtilanne, ih-
missuhteet ja elinympäristö. 

Kunnassa on tehty HYTE toimia 
suunnitelmallisesti vuodesta 2013 
lähtien. Käytössä on esimerkiksi Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tea-
viisari -palvelu, joka kerää kaikkien 
kuntien hyvinvointitiedot yhteen. 

- Keräämme tietoa myös muista 
lähteistä. Esimerkiksi iiläisten kou-
luterveyskyselyistä olemme seuran-
neet koulupudokkaiden määrän ke-
hitystä ja todenneet, että nuoriso-
työhön panostaminen on auttanut, 
Riitta Räinä kertoo.
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Meidän Ii – TAVOITTEENA
HYVINVOIVA KUNTALAINEN

Kuvassa hyvinvointikoordinaattori 
Riitta Räinä ja hyvinvointijohtaja 
Janne Puolitaival. Osana kunnan 
hallintouudistusta Ii-instituutti 
lautakunnan ja toimialan nimi on 
muutettu hyvinvointipalveluiksi. 
Toimialaan kuuluvat kirjasto-, kult-
tuuri-, vapaa-aika ja nuorisopalve-
lut, kansalaisopisto ja taidekoulu 
sekä työllisyyspalvelut. Myös yh-
dyspintatyö Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen ja kunnan hen-
kilöstön hyvinvointi ja osaamisen 
kehittäminen ovat jatkossa osa 
toimialan tehtäviä. 

Iin hyvinvoinnin tavoitteet vuodelle 2050
• Lapsella on hyvä kasvuympäristö ja hänellä on edessään valoisa tule-

vaisuus.
•	Työikäinen	on	hyvinvoiva	ja	hän	jää	eläkkeelle	65-vuotiaana	hyvin-

voivana.
•	Ikäihminen	on	75-vuotiaana	aktiivinen	ja	hyvinvoiva.
•	Erityislapsi,	-nuori	ja	-aikuinen	elää	aktiivista	ja	esteetöntä	elämää.
Esimerkkejä seurattavista mittareista ja vuosituloksista.  
Lapsiperheet ja nuoret: 
• Lasten pienituloisuusaste: v. 2020 15,4 %, v. 2019 16,5 %, v. 2017 16,6 %.
• 4. ja 5. luokan oppilaat, tyytyväinen elämäänsä: v. 2021 87,6 %, v. 

2019 86 %, v. 2017 91,6 %.
• 8. ja 9. luokan oppilaat, liikkuu vähintään tunnin päivässä: v. 2021 29,9 %,
 v. 2019 19,5 %, v. 2017 19,6 %.
Työikäiset, ikäihmiset, vammaiset:
•	Keskimääräinen	eläkkeelle	siirtymisikä:	v.	2021	58,6-vuotiaana,	v.	2020	

54,7, v. 2019 59,3,
•	Pitkäaikaistyöttömien	%-osuus	työttömistä:	v.	2021	29,9	%,	v.	2020	22,7	%,
 2019 24,8 %.
•	Kotona	asuvat	80	vuotta	täyttäneet:	v.	2021	86,9	%,	v.	2020	89	%,
 v. 2019 88 %.
• Vammaisten työ- ja päivätoiminnassa mukana: v. 2020 84 asiakasta,
 v. 2019 65, v. 2018 89. 
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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 keskiviikkona 31.5.2023.

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

Pohde vastaa Pohjois-Pohjanmaan julkisista 
sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluista.
Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) palvelut 
ovat myös osa Pohdetta.

Asiakaslaskutus siirtyy Pohteelle yksi alue kerral-
laan. Tämän vuoksi asiakkaiden laskut alkuvuo-
den käynneistä tai palveluista voivat viivästyä. 
Osa tammikuunkin laskuista pystytään toimitta-

maan vasta maaliskuun puolella. Laskuja ei kuitenkaan tule 
maksuun yhdellä kertaa useamman kuukauden ajalta. 

Laskujen maksaminen on helpointa solmimalla e-las-
kusopimus omassa verkkopankissa tai valtuuttaa pankki 
maksamaan laskut puolestasi. Laskun voi edelleen saada 
myös paperilaskuna. 

Lasku tilataan verkkopankissa omalla henkilötunnuk-
sella. Aiempia laskuja tai muita tietoja ei tarvita. Pohteen 
nimellä löytyy kaksi laskutusaihetta siten, että OYS:n las-
kut tilataan omana e-laskunaan. 

Pohteen laskut lähetetään edelleen paperisena kotiosoit-
teeseen, mikäli niitä ei ole tilattu sähköiseen palveluun. 
Paperilaskut maksetaan normaalisti oman pankin kautta. 
Pohteen paperilaskuja ei voi enää maksaa maksukorteil-
la tai käteisellä missään toimipisteessä. Poikkeuksen tekee 
OYS, missä on edelleen mahdollista maksaa OYSin pape-
rilaskuja maksukorteilla. Käteismaksumahdollisuutta ei 
ole.  Lisätiedot verkossa: pohde.fi/asiakaslaskutus tai las-
kutuksen puhelinaika maanantai - perjantai klo 9–12,
p. 08 5585 3782.

Ennakkoäänestys on käynnissä ajalla 22. - 28.3.2023.
Ennakkoon voit äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa,
myös kotikuntasi ulkopuolella. 
Iin ennakkoäänestyspaikat ovat Nätteporissa ja Kuivaniemi-talolla. Nätteporin auditorio ja aula 
(Puistotie 1, Ii) on avoinna arkisin klo 12.00–18.00, lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 - 14.00. 
Kuivaniemi-talo (Kuivajoentie 12, Kuivaniemi) on avoinna arkisin klo 11.00 - 17.00, lauantaina 
klo 12.00 - 14.00.

Vaalipäivänä 2.4.2023 voit äänestää vain sinulle kotisoitteesi perusteella osoitetussa 
äänestyspaikassa. Äänestäjiä, joiden äänestyspaikka on aiemmin ollut Alarannan, Aseman 
tai Ojakylän koulu tai Nättepori, pyydetään tarkistamaan nykyinen äänestysalue ja paikka 
äänioikeusilmoituskortista. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00. 
Vaalialueen numero ja äänestyspaikka: 
1. Läntinen Ii: Nätteporin aula ja auditorio (Puistotie 1, Ii)
2. Itäinen Ii: Nikkarin päiväkodin liikuntasali (Timpurintie 7, Ii)
3. Pohjoinen Iijokivarsi: Pohjois-Iin koulun liikuntasali (Virkkulantie 27, Ii)
4. Olhava: Olhavan koulun liikuntasali (Hietaniementie 2, Ii)
5. Kuivaniemi: Kuivaniemi-talo (Kuivajoentie 12, Kuivaniemi)
6. Jokikylä: Jokikylän liikuntasali (Ylihyryntie 2, Kuivaniemi)
7. Oijärvi: Oijärven vanhustenkoti (Lallintie 9, Oijärvi)

Ota äänestykseen mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti
tai ajokortti.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua Iin keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai 
puhelimitse, viimeistään tiistaina 21.3.2023 mennessä klo 16.00. Puhelimitse ilmoittau-
tumisia otetaan vastaan ajankohtana 13.–17.3. ja 20.-21.3.2022 klo 9–16 numerossa p. 040 
1847 787. Kotiäänestyslomake löytyy ja on tulostettavissa verkossa: vaalit.fi/aanestaminen-
kotona Tarvittaessa lomakkeen voi käydä tulostamassa Iisi -Areenan asiointipisteestä hallin 
aukioloaikojen puitteissa. Ilmoittautumislomakkeen voi jättää kunnanviraston ( Jokisuun-
tie 2) alaoven vieressä olevaan postilokeroon tai lähettää postitse osoitteeseen Kotiäänestys 
/ Iin kunnan keskusvaalilautakunta, PL 24, ( Jokisuuntie 2), 91101 Ii. Sähköisesti henkilö-
tietoja sisältävän ilmoituksen voi lähettää sähköpostitse vain turvapostin kautta: turvaposti.fi/
viesti/ii.yhteispalvelupiste

Iin terveyskeskuksen ja Kuivaniemen
hyvinvointipisteen ajanvarausnumero
08 5875 6500. 
Avoinna	ma-to	kello	8–16,	pe	kello	8–15.	Kiireettö-
mät asiat klo 13–15. Iin koronarokotusnumero 08 
5875 5011, ma-pe klo 8–9, rokotuspaikkana Iin terve-
ysaseman	neuvola,	Asematie	169.	Hoitotarvikkeiden	
ilmaisjakelu	Iin	terveyskeskuksella	tiistaisin	klo	12–14	
ja torstaisin klo 12–13. Jos aika ei sovi, soita nume-
roon 050 3107393.

Pohjois-Pohjanmaan liitto valmistelee 
energia- ja ilmastovaiheen maakunta-
kaavaa. Taustaselvityksenä tutkitaan 
uusiutuvan energiantuotannon ja sii-
hen kytkeytyvän vihreän vetytalouden 
mahdollisuuksia ja maankäytön reuna-
ehtoja Pohjois-Pohjanmaalla. Selvityk-
sessä on kartoitettu kaikkien kuntien 
tilanne uusiutuvan energiatuotannon 
osalta. Vetytalouden mahdollisuuksis-
ta on laadittu kohdekuvaus seitsemän 
esimerkkialueen osalta. Yksi esimerk-
kialueista sijaitsee Iin kunnassa.

Energiakriisi on vauhdittanut
alan kehittymistä
Valtion omistama Gasgrid Finland suunnittelee 
noin 3,5 miljardin euron vetyputken rakentamista 
Vaasasta rannikkoa pitkin Kemin kautta Ruotsiin. 
Ennusteiden mukaan siirtoverkko voisi olla käy-
tössä jo vuonna 2030.

Iin elinvoimajohtajan Helena Illikaisen mu-
kaan Iissä on jo monta vetytalouden syntymistä 
edistävää asiaa kohdillaan. 

- Ii sijaitsee logistisesti Perämeren vetyverkon kes-

kiössä. Meillä on tuotantoon tarvittavaa päästötöntä 
sähköenergiaa eli runsaasti tuuli- ja vesivoimaa. Li-
säksi sähkön kantaverkot kulkevat lähellä ja syntyvä 
hukkalämpö voitaisiin hyödyntää lähellä sijaitsevas-

sa taajamassa. Ainut mikä toistaiseksi puuttuu, on 
suurteollisuus, joka voisi hyödyntää suoraan vetyä.

Illikainen tarkentaa, että kunnan rooli vetytalou-
dessa on toimia yritystoiminnan mahdollistajana. 

- Kunta ei ole investoimassa vetylaitokseen, vaan 
haemme yrityksiä investoimaan ja sijoittumaan Ii-
hin. Uusi kehittyvä ala ja energiamuoto toisi Iihin 
lisää työpaikkoja ja loisi iiläisille yrityksille liiketoi-
mintamahdollisuuksia, vaikuttaisi kiinteistöveron 
kautta positiivisesti kunnan talouteen ja sitä kautta 
edistäisi asukkaiden parempaa arkea. 

Vetyselvitys on valmistumassa keväällä 2023. 
- Odotamme tietoja ja laskelmia Iin mahdolli-

suuksista toimia vetytuotannon sijaintipaikkana, 
jotta pystymme aloittamaan keskustelut mahdol-
listen investoreiden kanssa. 

Illikainen jatkaa, että vetyala kehittyy tällä het-
kellä todella nopeasti, ja useat kaupungit ovat aktii-
visesti tavoittelemassa vetyinvestointeja.

- Ii on mukana vetyverkostossa, joka kerää ja ja-
kaa tietoa alan tutkimuksesta ja teknologiois-
ta. Verkostossa on mukana toimijoita Suomesta, 
Ruotsista ja Virosta. Myös Oulun yliopiston lähei-
syys on meille tärkeä, sillä se on yksi tärkeimmistä 
vetytutkimuksen keskuksista Suomessa.

Ii on mukana maakunnan
vetyselvityksessä –

tavoitteena tuotantolaitos

Atrian Nurmon tehtaan yhteydessä oleva aurinkopuisto (noin 9 000 megawattia) on kokoluokaltaan tällä hetkellä Suomen suurin. Kennoja on noin 31 000 kpl.
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Vetyä valmistetaan erottamalla
vedestä erilleen vety ja happi
Uusiutuvasta eli niin kutsutusta vihreäs-
tä vedystä povataan ratkaisua maailman 
energiapulaan	ja	fossiilisista	polttoaineista	
irtautumiseen. Vetyä valmistetaan vedestä 
sähkön avulla. Valmistuksessa syntyy paljon 
happea ja ylijäämälämpöä. Vedyn avulla 
voidaan valmistaa erilaisia jatkojalosteita, 
kuten	polttoaineita,	kemikaaleja,	muoveja	ja	
terästä. Ylijäämälämpöä voidaan hyödyntää 
kaukolämpöverkossa	asuntojen	ja	käyttöve-
den lämmityksessä. Vetyä voidaan varastoida 
myöhempää	käyttöä	varten	ja	varastointi	
auttaa	tasaamaan	energiantuotannon	ja	-ku-
lutuksen vaihteluja ja siten energiahinnan ke-
hitystä.	Valtioneuvoston	ennusteen	mukaan	
Suomella	on	edellytykset	tuottaa	vähintään	
10	prosenttia	Euroopan	Unioinin	päästöttö-
mästä vedystä vuonna 2030.

Sosiaali- ja
terveyspalveluiden

laskutuksessa
on viivettä

Iin kunta ja Skarta Energy Oy ovat 
tehneet aiesopimuksen aurinkopuis-
ton rakentamisen suunnittelusta Iihin. 
Skarta Energy keskittyy uusiutuvan 
energian hankekehitykseen ja tuot-
tamiseen. Skarta Energyn omistavat 
listautuneet yhtiöt CapMan Oyj ja 
NYAB Oyj.

Aurinkopuistolle etsitään sopivaa noin 5 hehtaarin 
aluetta kesään mennessä. Skartan tavoitteena on 
rakentaa useampia erillisiä aurinkovoimaloita. 

- Alkuvaiheessa kartoitamme aurinkotuotan-
toon sopivia alueita. Käytännössä etsitään noin 

10–100 hehtaarin kokoisia joutomaita.  Näin 
myös Iin alueen yksityiset maanomistajat voisi-
vat hyötyä yhteistyöstä Skarta Energyn kanssa, sa-
noo Vikke Saarelainen, Skarta Energyn varatoi-
mitusjohtaja.

Aurinko on tuulen ohella edullisin sähköntuo-
tantomuoto, mutta eroaa merkittävästi tuulivoi-
man rakentamisen vaikutuksista. 

- Aurinkopuiston suunnittelu-, luvitus- ja maan-
rakennustyöt ovat paljon kevyemmät. Aurinko-
puistot soveltuvat esimerkiksi hyvin vanhoille tur-
vesoille, käytöstä poistetuille kaivosalueille tai pel-
loille, joille on ollut perinteisesti haastavaa löytää 
korvaavaa käyttöä, Helena Illikainen kertoo.

Illikaisen mukaan kunnan tavoitteena on, että 
aurinkopuiston lähelle syntyisi uusi houkutteleva 
yrityskeskittymä, jonka toimijat saisivat puistosta 
edullisesti energiaa.

- Tarvitsemme paikallisia, keskikokoisia teollisen 
mittakaavan hankkeita, jotka tuovat uusiutuvan 
energian saatavuuden lisäksi merkittäviä kokonai-
sinvestointeja maakuntiin, houkuttelevat uusia toi-
mijoita, luovat työpaikkoja ja kasvattavat alueiden 
verokertymää. Iin alueelle suunnitteilla oleva Skar-
tan Vierivoima®-konsepti on konkreettinen askel 
kohti tavoitetta. Ii on tulevaisuudessa tärkeä link-
ki Perämerenkaaren merkittävässä energiakeskitty-
mässä, toteaa Vikke Saarelainen. 

Aurinkopuistolle etsitään paikkaa
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Kotikujan päiväkodin esikoululaiset harjoittelevat ampiaista muistuttavan robottihahmon (bee-
bot) avulla ohjelmointia ja alkuäänteitä. Digitaalisia oppimismenetelmiä hyödyntämällä lapsi pää-
see harjoittelemaan erilaisia arjen taitoja, esimerkiksi kaveri- ja tunnetaitoja. Kuvassa vasemmalla 
varhaiskasvatuksen digitutor Saaramari Mustonen.

Teksti: Tuomo Lukkari
sivistysjohtaja

Julkisuudessa puhutaan paljon lasten 
ja nuorten haasteista, kasvatuksen ja 
opetuksen ongelmista ja perheiden 
ahdingosta. Monissa keskusteluissa 
viitataan usein erilaisiin tilastoihin ja 
tunnuslukuihin, jotka kuvaavat lasten, 
nuorten ja perheiden hyvinvointia. 
Nämä keskustelunaiheet ja niihin 
liittyvät huolet ovat tärkeitä ja toivot-
tavasti johtavat myös pohtimaan ja 
löytämään ratkaisuja. 

Olen työssäni päässyt mukaan kes-
kusteluihin ja analysoimaan käy-
tettävissä olevia tietoja. Opetuk-
sen ja kasvatuksen järjestäjillä on-
kin erityinen velvollisuus olla mu-

kana vaikuttamassa asioihin ja niiden kehittymi-
seen. Lasten, nuorten ja perheiden maailma on 
moninainen, eikä yhdessä kirjoitelmassa voi kuin 
raapaista aihetta. 

Koulu muodostaa lapsen ja nuoren 
elämässä keskeisen rakenteen
Oppivelvollisuuslain hyväksymisen jälkeen vuonna 
1921 lapset ja nuoret kävivät kansakoulua ja sen jäl-
keen joko kansalaiskoulua tai oppikoulua. Siirryttä-
essä peruskouluun 1970 - luvulla on Suomen kou-
lutusjärjestelmän ydin ollut kaikille avoin, maksu-
ton ja yhdenvertainen opetus kunnasta, oppilaan 
taustasta tai muista tekijöistä riippumatta. Perus-
opetuksen sisällöt, tavoitteet ja tärkeimmät järjestä-
mistavat perustuvat opetushallituksen määrittämiin 
opetussuunnitelman perusteisiin. Opetuksen jär-
jestäjillä on kuitenkin velvollisuus ja oikeus päättää 
paikallisesta opetussuunnitelmasta ja monista ope-
tuksen järjestämiseen kuuluvista asioista. 

 Mitä koulu oli perusopetuksen alkaessa ja mi-
tä se on nyt? Maailma ja myös koulun tehtävät oli-
vat vuosikymmeniä sitten hieman erilaisia. Keskei-

set tavoitteet ja periaatteet ovat 
kuitenkin edelleen olemas-
sa. Yhteiskunnan, palvelu-
järjestelmän ja monien 
arvojenkin muutokset 
ovat kuitenkin muut-
taneet koulua ja sen 
päivittäistä toimin-
taa. Digitalisaatio, 
oppimisen tuen to-
teuttaminen, ko-
konaisvaltainen hy-
vinvointinäkökulma 
sekä tunne- ja vuoro-
vaikutustaitojen opet-
taminen ovat esimerk-
kejä uudenlaisesta vas-
tuusta, laajentuneesta tehtä-
väalueesta ja koulun arjesta. 

Lasku- ja lukutaidon, matemaatti-
sen hahmottamisen, kielten, käden taitojen 
ja liikunnan sekä monien muiden oppiainesisältö-
jen opettamisen lisäksi koulu kantaa yhä suurene-
vaa vastuuta esimerkiksi oppilaiden haasteiden ha-
vainnoimisesta, yksilöllisen oppimisen tuen ja op-
pilashuollon järjestelyistä, yhteiskunnallisiin ta-
voitteisiin vastaamisesta ja turvallisen ja reaktiivi-
sen kasvuympäristön rakentamisesta myös poikke-
usoloissa. Kouluilla ja siellä työskentelevillä ihmi-
sillä on suuri vastuu oppilaista ja oppimisen tavoit-
teista – ja sen lisäksi tulevaisuudesta, sen tarpeista 
ja yhteiskuntamme perustan rakentamisesta. 

Iin opetuspalveluissa on tehty
vahvaa kehittämistyötä ja
panostettu lapsiin ja nuoriin
Kaikissa kouluissamme on keskeisenä tavoittee-
na hyvinvoivan kasvuyhteisön rakentaminen. 
Olemme rakentaneet oppimisen tukea ja erilai-
sia ratkaisuja ja opetusryhmiä siten, että jokaisel-
le iiläiselle oppilaalle olisi tarjolla hyvä ja oikean-
lainen oppimisympäristö. Olemme kuntastrate-
giassa, hyväksytyissä talousarvioissa, paikallisessa 

opetussuunnitelmassa ja monis-
sa muissa suunnitelmissa aset-

taneet keskeiseksi tavoit-
teeksi ja visioksi, että ii-

läinen koulunsa päättä-
vä nuori pääsee halua-
maansa jatko-opinto- 
tai harjoittelupaik-
kaan ja suhtautuu it-
seensä, omiin mah-
dollisuuksiinsa, toi-
siin ihmisiin ja ym-
päristöönsä valoisas-

ti. Tätä tavoitetta var-
ten teemme töitä jokai-

sena päivänä. Päättäjät, 
esihenkilöt, viranhaltijat, 

opetus- ja kasvatusalan työn-
tekijät sekä lapset ja nuoret te-

kevät myös joka päivä päätöksiä, jot-
ka johtavat iiläistä oppimisen polkua ja sillä 

kulkevia. Toivon, että löydämme yhdessä ja kukin 
omissa valinnoissamme ne ratkaisut, jotka johta-
vat hyvään suuntaan.  

Tilastoilla ja varsin paljon keskustelua herät-
täneen Pisa- tutkimuksen tuloksilla on usein pe-
rusteltu, että koulujen opetuksen laatu, käytetyt 
opetus- ja arviointimenetelmät tai vaikkapa ope-
tusryhmien koot olisivat romahduttaneet suo-
malaisen peruskoulun ja oppimistulokset. On 
hyvä muistaa, että Pisa-tuloksetkaan eivät kerro 
kaikkea – vaikkakin Suomi edelleen pärjää nois-
sa vertailuissa hyvin tulosten kyllä viime vuosina 
hieman laskettua. 

On hyvä kiinnittää huomiota ja pohtia, mitä 
voisimme tehdä toisin, paremmin tai enemmän. 
On myös äärimmäisen tärkeää miettiä mitä voi-
simme jättää vähemmälle koulujen tehtäväkentäs-
sä, ettei esimerkiksi opettajan tai ohjaajan työ käy 
liian kuormittavaksi. Kun pohdimme, mitä lapsil-
le ja nuorille kuuluu, tärkeimmät vastaukset eivät 
löydy tilastoista. Kuulumisia on kysyttävä lapsilta 
ja nuorilta itseltään. Jokaisena päivänä.        

Reissuvihkosta ja jälki-
istunnosta Wilma-viestiin ja 
kasvatuskeskusteluun

Yksityisteille korotetut valtionavustukset 
2023–2025
Yksityisteiden korjauskustannukset ovat nousseet merkit-
tävästi viime vuosina muun muassa inflaation ja energiak-
riisin takia. Tiekunta voi saada vuosien 2023–2025 aika-
na valtionavusta yksityistien parantamiseen nykyistä suu-
remmalla avustusprosentilla. Valtionavustuksen enim-
mäismäärät ovat nousseet seuraavasti:
tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %, merkit-
tävimmät siltakohteet 75 % → 85 %, luonnonolosuhteiden 
aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %, lautta-
paikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 
80 %, talvitie 65 % → 70 %. Tiekunnat voivat hakea valti-
onavustusta ELY-keskuksesta. Vuonna 2022 saapuneisiin 
vireillä oleviin avustushakemuksiin, joiden hankkeen osal-
ta ei ole vielä aloitettu töitä, sovelletaan uutta asetusta.

Jalankulku- ja pyörätietä jatketaan
Asemakylältä Paasonperälle
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskus (ELY-keskus) on laatinut suunnitelmat jalankulku- 
ja pyörätien rakentamiselle Asemakylän koulun kohdalla 
olevalta nykyiseltä väylältä Paasonperälle Huukontien ris-
teykseen saakka. Tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn 
turvallisuuden parantaminen erityisesti koulureittien osal-
ta sekä liikkumisedellytysten parantaminen kunnan kes-
kustaan. Uuden tien pituus on noin 2,2 kilometriä. Lisäk-
si tieosuudelle rakennetaan neljä pysäkkiparia.
Ely-keskus tiedottaa rakentamisen aikataulusta maa-
liskuussa, kun urakoitsija on kilpailutettu. Urakka val-
mistuu tämän vuoden syksyllä. Kustannusarvio on 
noin 0,8 miljoonaa euroa. Tie rakennetaan niin kutsut-
tuna MAL-hankkeena, jossa valtio ja kunta maksavat 
kumpikin puolet kustannuksista. Lisätiedot verkossa: 
vayla.fi/maalismaantie-asemakyla-paasonpera

Seurantaloille tulossa energia-avustus
Kohonneiden sähkö- ja lämmityskustannusten nousun 
vuoksi, Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa avustuk-
sia yhteisöllisille taloille eli seurantaloja omistaville yhteisöil-

le. Avustusten käsittely on tarkoitus delegoida Suomen Koti-
seutuliitolle, joka on huolehtinut seurantalojen korjausavus-
tusten jakamisesta vuodesta 2004 ja niihin liittyvästä neu-
vonnasta jo vuodesta 1984 lähtien.
Seurantaloiksi kutsutaan mm. kyläyhdistysten, nuorisoseuro-
jen, työväenyhdistysten ja maamiesseurojen kaikille avoimia ti-
loja. Ne ovat monilla seuduilla ainoita kokoontumispaikkoja. 
Merkittävä osa rakennuksista on kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaita, ja niiden ylläpitäminen on jo itsessään valtava ponnistus 
taloja omistaville yhdistyksille. (Uutislähde: kotiseutuliitto.fi)

Induktiosilmukka on lainattavissa kirjastoilta
Iin vanhus- ja vammaisneuvosto on hankkinut kak-
si siirrettävää induktiosilmukka-laitetta Iin ja Kuiva-
niemen kirjastoille. Induktiosilmukka on kuulokojetta 
käyttävän lisäapuväline, jolla esimerkiksi kuulutukset, 
puhe, musiikki ja muu ohjelma välitetään langattomas-
ti suoraan kuulolaitteeseen. Induktiosilmukka sisältää 
kelattavan silmukkajohdon, induktiosilmukkavahvisti-
men ja mikrofonin. Laitetta voi lainata kirjastokortilla.  

Teksti: Saaramari Mustonen
varhaiskasvatuksen digitutor

Iin varhaiskasvatuksessa on käyn-
nissä Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön rahoittama hanke, jonka 
tavoitteena on edistää lasten 
ymmärrystä ja valmiuksia medi-
alukutaidoissa, ohjelmointi- ja 
digitaalisessa osaamisessa. Taitoja 
harjoittamalla luodaan perustaa 
lapsen tulevaisuuden digitaidoille. 
Hankkeen toteutumista ohjaa Iin 
varhaiskasvatuksen ja opetustoi-
men tieto- ja viestintäteknologian 
(TVT) strategia 2020–2023. 

Lapsia kannustetaan ratkomaan
erilaisia ongelmia sekä tutkimaan 
ympäristöä aktiivisesti
Digitaidoilla tarkoitetaan kykyä käyttää eri-
laisia digitaalisia laitteita ja palveluita sekä 
ymmärtää niiden taustalla olevaa toiminta-
logiikkaa. Varhaiskasvatuksen digitutor Saa-
ramari Mustonen ideoi ja kehittää digitaali-
suuden harjoittelua ja oppimista luontevaksi 
osaksi päiväkotien arkea. 

- Pienempien lasten kanssa ohjelmointi 
voi tarkoittaa sitä, että lelut lajitellaan oi-
keisiin pakkoihin tai tavaroita ryhmitel-
lään eri ryhmiin esimerkiksi värien mu-
kaan. Ohjelmointiosaaminen onkin hyö-
dyllinen taito, jossa yhdistyvät monipuoli-
set ajattelun taidot ja tutkiva työskentely, 
Mustonen kertoo.

Lapsille luontaisin tapa on
oppimia leikin kautta
Erilaiset digitaaliset oppimismenetelmät ri-
kastuttavat arjen pedagogiikkaa ja leikkiä. 
Digitaitojen harjoitteleminen voidaan sisäl-
lyttää osaksi muuta päiväkodin toimintaa ei-
kä digitaitojen harjoittelemiseen ei aina tar-
vita digilaitteistoa. 

Eri ikäisten lasten kanssa voidaan tuot-
taa mediaa monin eri keinoin. Myös median 
tuottamista voi harjoitella erilaisten leikkien 
kautta ottaen huomioon lasten sanallinen, 
kuvallinen ja kehollinen ilmaisu.

- Lasten kanssa voidaan tehdä erilaisia me-
diasisältöjä, kuten piirroksia tai animaati-
oita. Lasten lelut voivat herätä eloon eri so-
velluksien avulla, ja lapset pääsevät itse luo-
maan leluilla tarinoita ja videoita. Digitaali-
nen osaaminen koostuukin käytännön tai-
doista ja omasta tuottamista, tutkivasta ja 
luovasta työskentelystä sekä vuorovaikutuk-
sesta, Mustonen kertoo.

Digitutorin tehtävänä on auttaa varhais-
kasvatuksen henkilöstöä oivaltamaan, missä 
kaikessa toiminnassa digitaalisuutta ja digi-
taalisia oppimismenetelmiä voidaan hyödyn-
tää. Hankkeen aikana varhaiskasvatuksen 
henkilöstöä koulutetaan järjestämällä työpa-
joja aihealueittain.

Henkilöstöä tuetaan ja rohkaistaan käyttä-
mään monipuolisesti erilaisia digitaalisia op-
pimismenetelmiä. Henkilöstöllä on mahdol-
lisuus syventää digitaalista osaamistaan osak-
si päivittäisiä kasvatuksellisia ja opetukselli-
sia tilanteita.

UUTISIA LYHYESTI

Osallistavassa budjetoinnissa Iin asukkaat ide-
oivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, 
miten Iin hyvinvointipalvelut käyttävät 20 000 
euroa asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseen. 
Idean tarkoitus on lisätä iiläisten hyvinvointia, 
yhteisöllisyyttä, elinvoimaa ja viihtyvyyttä. Ide-
oiden tulee olla yleisesti kuntalaisten käytettä-
vissä ja turvallisia sekä idea tulee toteuttaa Iin 
kunnan alueelle.

Hyvinvointilautakunta on päättänyt tämän vuoden osallistu-
van budjetoinnin teemoiksi: 
• Asukkaiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, elinvoiman ja 

viihtyvyyden lisääminen – kuntalaisten ennaltaehkäisevät
 hyvinvointia edistävät toimenpiteet.
• Luonnonläheinen Ii: Ympäristö kertoo tarinaa omaehtoisesta
 elämäntavasta.
• Henkinen hyvinvointi: Vähennämme nykyajan henkisten 

haasteiden vaikutusta iiläisten elämässä.
• Kasvu: Vahva ja kestävä kasvu rahoittaa hyvinvoinnin ja
 kehittämisen kylissä ja taajamissa.
• Systeeminen muutos: Kasvatamme Iin verkostomaista
 valtaa/kokoaan isompi Ii.

Idean voi jättää verkossa:
iihappens.fi/osallistava
Kuntalaisten ideointikierros on avoinna 1.3.–31.3.2023. Idean 
jättäjän on kirjauduttava ilmoituslomakkeen yhteydessä omalla 
google/gmail tai Facebook tunnuksella. Idean toteuttajaksi pi-
tää nimetä iiläinen rekisteröity yhdistys. Jotta vapaata kilpailua 
ei vaaranneta, osallistavalla budjetoinnilla ei voi tukea yritystoi-
mintaa tai keventää verotusta. Yksityisteitä varten on oma tuki, 
jota voi hakea Iin kunnalta. 
Muu aikataulu: Järjestöilta osallistavan budjetoinnin info to 
2.3.2023 klo 17–18 teams-yhteydellä. Ideoiden käsittely hyvin-
vointilautakunnassa 19.4.2023, äänestysvaihe 24.4.-15.5.2023, 
Hyvinvointi lautakunnan päätös tuloksista 7.6.2023, Voittaja-
ideoiden toteutus 31.12.2023 mennessä.
Ota yhteyttä niin saat apua ideointiin: Hyvinvointijohtaja
Janne Puolitaival, p. 050 3950 462, janne.puolitaival@ii.fi,
Hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä, p. 050 3950 305,
riitta.raina@ii.fi

Osallistuva
budjetointi –
Jätä ideasi

31.3.2023 mennessä

Viime vuonna osallistavan budjetoinnin avulla toteutettiin kol-
me hanketta: Iin Oijärven virkistys- ja uimaranta-alue viihtyi-
säksi ja turvalliseksi (Oijärven Kyläyhdistys Ry, 10 000 €), Es-
teetön Oolanti (Kuivaniemen osakaskunta, 5 000 €), Praavan 
halkoautomaatti (Iin Ojakylän kyläyhdistys, 5 000 €). Kuvassa 
esteetön kulkureitti Oolannin nuotio- ja laavupaikalle.

KUIVANIEMEN OSAKASKUNTA

DIGITAALISUUS
rikastuttaa varhais-
kasvatuksen arkea
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Teksti: Jetta Huttunen
vastaava tuottaja,
Taidekeskus Kulttuurikauppila

Iin torin julkiseksi tai-
deteokseksi on valittu 
kolmen ehdokkaan jou-
kosta Arja Kärkkäisen 
Primavera. Primavera 
on istuinmuuri, eli ma-
tala istuttava veistos, 
jonka pinta jäljittelee 
keväistä jäidenlähtöä Ii-
joella. Teos toteutetaan 
Iin torille tämän vuoden 
aikana. Taideteoshan-
kinta on saanut opetus- 
ja kulttuuriministeriön 
alaisen Taiteen edistä-
miskeskuksen (Taike) 
prosenttitaidetukea. 

Kaikki kolme teosluonnos-
ta olivat esillä Iin kirjastolla 
kesällä 2022, joista kuntalai-

set pääsivät valitsemaan oman 
suosikkinsa. Kyselyn perus-
teella iiläiset arvostivat vali-
tun teoksen ideaa, sen näyttä-
vyyttä sekä sitä, että se luo to-
rille kohtaamispaikan. Kiin-
nostus julkisen taiteen han-
kintaa kohtaan on ollut suur-
ta. Syksyllä Iin julkisesta tai-
teesta järjestettiin keskuste-
lutilaisuus Nätteporissa, jossa 
nousi ideaksi prosenttitaiteen 
käyttöönotto laajemminkin 
Iin julkisissa rakennushank-
keissa, kuten uusia päiväkote-
ja rakennettaessa.

Primavera ilahduttaa Iin torilla

Arja Kärkkäisen tekemä 
alkuperäinen luonnoskuva 
teoksesta. Teoksen muoto 
muistuttaa mutkittelevaa 
jokea. Istuinpinta rakenne-
taan kivimosaiikkista. Veistos 
toimii torilla maamerkkinä ja 
istuinmuurina. 

ARJA KÄRKKÄINEN

Haku taidekoulun opintoi-
hin sekä kansalaisopiston 
musiikin yksilöopetuksen 
kursseille on avoinna
1.4.–15.5. verkossa:
uusi.opistopalvelut.fi/ii

Iin kansalaisopistossa ja taide-
koulussa opiskelee vuosittain 500–600 lasta ja nuorta. Tämä on vuositasolla 
noin 30 % opiston kaikista ikäryhmistä. Taiteen perusopetus on tavoitteellis-
ta, tasolta toiselle etenevää, eri taiteenalojen opetusta. 

Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa hyvää elämänlaatua. Ihminen toimii opiskelles-
saan sekä kulttuurin kokijana että toimijana. Taidekoulun ja kansalaisopiston ope-
tus tarjoaa onnistumisen ja oppimisen kokemuksia. Taiteen perusopetuksen ope-
tussuunnitelman mukaan myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luo-
va toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista hyödyn-
täen kokemuksia, kehollisuutta ja eri aistien käyttöä sekä vuorovaikutusta ympäris-
tön kanssa. Oppiminen on kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi. 

Iin taidekoulussa tarjotaan taiteen perusopetuksen opetus-
suunnitelman mukaista opetusta musiikissa, kuvataiteissa ja 
käsitöissä
Taidekoulun kuvataideopetuksessa pääsee tutustumaan kuvataiteeseen laaja-alaises-
ti arkkitehtuurikasvatuksesta muotoiluun ja taidegrafiikasta kolmiulotteiseen tai-

teen tekemiseen, taidehistoriaa unohta-
matta. 1–2-luokkalaisten kuvataideryh-
mät järjestetään koulujen omissa tilois-
sa heti koulupäivän päätyttyä. Oppilai-
den koulukuljetukset järjestetään siten, 
että kaikilla oppilailla on mahdollisuus 
osallistua taidekoulun opetukseen. Ikä-
ryhmittäin jaetut kuvataiteen iltaryhmät 

kokoontuvat KulttuuriKauppilassa, jossa järjestetään myös käsityön opetus. 
Taidekoulun valmentava opetus on esikouluikäisille suunniteltu opintokoko-

naisuus. Opinnot koostuvat kuvataiteen, musiikin ja kädentaitojen jaksoista, joi-
den tavoitteena on tutustuttaa oppilaat eri taiteenaloihin ja näin helpottaa har-
rastusvalintaa.

Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa eri soittimissa. Oman instrumentin 
soittamisen lisäksi opitaan musiikin teoriaa, yhteismusisointia ja musiikkitekno-
logiaa sekä tehdään poikkitaiteellisia opintoja esimerkiksi kuvataide- tai käsityö-
ryhmien kanssa. Opintojen loppuvaiheeseen sisältyy projektiopintoja ja taiteelli-
nen esittäytyminen.  

Kansalaisopiston kursseilla opiskelu on vapaamuotoisempaa. Iin kansalaisopis-
tossa ja taidekoulussa työskentelevät ammattitaitoiset, alalleen koulutetut opetta-
jat. Taideopetus tuottaa monipuolista tapahtuma-, konsertti- ja näyttelytoimintaa.

Taidekoulun opintoihin saa sisaralennuksen. Perheen ensimmäinen lapsi mak-
saa täyden maksun, seuraavat saavat 30 %:n sisaralennuksen taidekoulumaksuista. 
Oppilaspaikan vahvistuksen jälkeen huoltaja ilmoittaa sisarusten nimet opiston 
toimistoon viimeistään elokuun aikana, hyvissä ajoin ennen laskutusta. Vähäva-
raiset lapsiperheet voivat hakea vapaaoppilaspaikkaa taidekoulun opintoihin. Va-
paaoppilaspaikkoja myönnetään maksimissaan neljä lukuvuodessa. Lisätietoja va-
paaoppilaspaikoista löytyy kansalaisopiston verkkosivuilta.

Kansalaisopiston kevätkauden lyhytkurssit
Koko lukuvuoden kestäville kursseille on jatkuva ilmoittautuminen.
Maksat vain loppukauden kurssimaksun. Lisätietoja kursseista löydät verkosta: 
uusi.opistopalvelut.fi/ii

Sulkuihin on merkitty kurssinumero. Lasten piirustuskurssi (110324), Kudon-
nan omatoimipaja (110406), Neulontaa ja nypläystä (110418) Ihanat tuohityöt 
(110427), Koneneulonta (110428), Ommellen kesään lyhytkurssi (110429), 
Hopeakorut B (110436), Kädentaitopaja yhdessä lapsen kanssa kevät/Kuiva-
niemi (110437), Lavatanssin perusteet/keskitaso Kuivaniemi kevät (110513), 
Lavatanssin keskitaso/ haastava Kuivaniemi kevät (110514), Sanoista tekoihin 
(110601), Matkailuespanjaa huhtikuussa, etäkurssi (120701), Italian matkailu-
kurssi (120800), Matkailunorjan alkeet, verkkokurssi (129800), Konditoriakurs-
si (810206),  Alexander-tekniikan viikonloppukurssi (830203). 

Katso kevään tapahtumia lehden IiKalenteri-osiosta sekä 
verkosta: ii.fi/kalenteri
Seuraa ajankohtaista ilmoitteluamme myös kansalaisopiston Facebook- ja
Instagram-sivuilta.

Kuvassa on Pohjois-Iin ja Jakun koulujen kuvataideryhmien
oppilaita.

Iikka kuljetuspalvelu on siirtynyt vuoden alusta
Oulunkaaren kuntayhtymältä Iin kunnan järjestämäksi.
Palvelua liikennöi JS Matkat Oy. 

Iikka liikennöi arki aamuisin ja iltapäivisin Kuivaniemen, Olhavan ja 
Iin välillä mahdollistaen esimerkiksi lukiolaisille kyydin Iihin. Lisäksi 
Iikka liikennöi kerran viikossa Ojakylän, Oijärven, Jakkurannan, Jak-
kukylän ja Seljanperän alueella. 

Nykyisen käteismaksumahdollisuuden lisäksi käyttöön on kevään aikana 
tulossa Oulun seudun joukkoliikenteestä tuttu Waltti-maksujärjestelmä. 
Järjestelmä mahdollistaa vaihdolliset yhteydet Oulun seudun joukkoliiken-
teen busseissa.

Iikka on avoin kaikille matkustajille
Iikka-autoon voi nousta aikatauluun merkityiltä pysähtymispaikoilta. Kyy-
tiin ja kyydistä pääsee myös ennalta sovituista paikoista reitin varrelta. Palve-
lussa on erityisesti huomioitu ikääntyneiden ja huonosti liikkuvien matkusta-
jien tarpeet siten, että heidät noudetaan tarvittaessa kotipihalta kyytiin.

Aikataulu
Aikataulut ja reitit ovat voimassa maanantaista perjantaisin lukuun ottamatta 
arkipyhiä. Koulujen loma-aikana Kuivaniemi – Ii vuoroa ei kuitenkaan ajeta.

Hinnasto
Hinnat perustuvat Oulun seudun liikenteen vyöhykehinnastoon. Esimerkiksi 
pankkikortilla tai Waltti-kortin arvolipulla maksettaessa matkan hinta yhden 
vyöhykkeen sisällä on 2,05 € (esim. Jakkukylä – Ii) ja kahden vyöhykkeen vä-
lillä 4,05 € (esim. Kuivaniemi - Ii). Käteisellä ostettujen kertalippujen hinnat 
yhden vyöhykkeen sisällä on 3,30 € ja kahden vyöhykkeen välillä 5,80 €.  Iikas-
sa voi maksutta matkustaa pyörätuolimatkustaja ja saattaja, sekä veteraanit.

Jos matkustat muutaman kerran viikossa bussilla, kannattaa ladata Waltti 
matkakortille rahaa eli arvoa. Voit ladata arvoa kortille Waltti-verkkokau-

pasta tai Iisi-areenan lippuautomaatista sekä muissa Oulun seudun myynti-
pisteissä. Waltti-kortille on mahdollista ladata myös 30 tai 90 päivän kausi-
lippu, jolla voi matkustaa rajattomasti Oulun seudun joukkoliikenteessä 
valitsemillasi matkustusvyöhykkeillä.

Oulun seudun joukkoliikenteessä voi vaihtaa bussia ilman lisämaksua 
vaihto ajan puitteissa. Leimaa matkakortti tai näytä kertalippu kuljettajalle, 
kun vaihdat. 

Ennakkotilauksella kutsuohjaus numerosta 050 548 5671
Iikan voi tilata ennakkoon puhelimitse lyhyisiin siirtokuljetuksiin, esim. 
kotoa terveyskeskukseen, kauppaan tai apteekkiin. Kutsuohjaukselle vara-
tut liikennöintiajat on merkitty aikatauluihin jokaiselle arkipäivälle. Kulje-
tukset suoritetaan ennakkotilauksista muodostuvien reittien mukaan. Kut-
suohjattu kuljetus rajoittuu lyhyen ajan vuoksi pääsääntöisesti Haminan ja 
lähikylien ympäristöön. Kuljetuksesta peritään asiakkaalta joukkoliiken-
teen vyöhykehinnoittelun mukainen maksu.

Iikka liikennöi arkisin –
valittavina valmiit reitit

ja kutsuohjaus

Iikka asiakaspalvelu ja kutsuohjauksen

ennakkotilaukset p. 050 548 5671. 

Lisätiedot verkossa: ii.fi/iikka
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Nuorisotyön hiihtolomaviikko – huomioi ennakkoilmoittautumiset 
6.3. Toimintapäivä Valtarin koululla 
klo 12–15. Ilmoittautuminen verkossa: iinseurakunta.fi/ryhmat/kouluikaisille/
kesaleirit Järjestäjä: Iin seurakunta ja Iin nuorisotyö yhteistyössä. 
7.3.Pilkit Rantakestilässä 
Klo 12–15, 3 luokkalaiset-17-vuotiaat. Pilkkivälineet ja makkarat tarjotaan osal-
listujille. Ilmoittautuminen sähköpostitse: esa.niskala@ii.fi Järjestäjä: Iin nuoriso-
työ yhteistyössä Iin kalamiehet.
7.3 Retki Tornion Activity parkkiin 
7 luokkalaiset - 17-vuotiaat. Hinta 30 €. Ilmoittautuminen Asiointipisteeseen
p. 050 3103 458. 
8.3. Retki Superparkkiin 
Hinta 20 €. Ilmoittautuminen verkossa: iinseurakunta.fi/ryhmat/kouluikaisille/
kesaleirit Järjestäjä: Iin seurakunta ja Iin nuorisotyö yhteistyössä.
9.3. Lanit Löhölässä ja Nuorisotila Majakka auki 
Lanit vain 7lk-17-vuotiaat to 9.3. - pe 10.3. klo 18–07. Hinta 10 €, ilmoittautu-
minen Asiointipisteeseen p. 050 3103 458. Nuorisotila Majakka auki 3lk - 6lk 
klo 15–17, 7lk-17-vuotiaat klo 15–21.
10.3. Nuorisotila Löhölä auki 
3lk-6lk klo 15–17, 7lk-17vuotiaat klo 17–21.

Kirjastojen kevään satutuokiot ja lukupiirit 
Satutuokio vie pienet ja isot kuulijat hetkeksi matkalle satujen ja tarinoiden maa-
ilmaan. Satutuokiot sopivat parhaiten 2–6-vuotiaille, mutta myös nuoremmat ja 
vanhemmat ovat tervetulleita. Tuokio on maksuton, eikä sinne tarvitse etukäteen 
ilmoittautua. Ahkerat kuulijat palkitaan.
Satutuokiot järjestetään Iin pääkirjastossa (Nätteporin auditorio) keskiviikkoi-
sin 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4. ja 10.5. klo 9.30–9.50 ja Kuivaniemen kirjastos-
sa tiistaina 28.3. ja 25.4. klo 9.30–9.50. Lisätiedot: Elisa Vikström-Garcia, kirjas-
to@ii.fi, p. 050 395 0385.
Lukupiirit: 13.3. klo 18 Kuivaniemen kirjasto ja 16.3. klo 18 Iin kirjasto. Teema-
na Yhden yön romaani, kirjana Rosa Liksom: Everstinna. 13.4. klo 18 Iin kirjasto 
ja 17.4. klo 18 Kuivaniemen kirjasto. Teemana historiallinen salapoliisiromaani, 
kirjana Mikael Niemi: Karhun keitto. 11.5. klo 18 Iin kirjasto, 15.5. klo 18 Kui-
vaniemen kirjasto. Lukupiiriläisten omat kirjavinkit

Nastakiertue maaliskuussa 
Kaikilla yli 65-vuotiailla kuntalaisilla on mahdollista saada veloituksetta nastat 
omiin talvikenkiin. Kampanja koskee myös nuorempia liikuntaesteisiä kuntalai-
sia. Puhdista kengänpohjat valmiiksi, ja saavu paikalle. Kengät nastoitetaan saa-
pumisjärjestyksessä. Lisätiedot: Risto, nastoittaja, p. 050 408 3811.
Maanantaisin 6.3. - 27.3.2023 klo 9–16 Nätteporissa. Maanantaina 13.3. klo 14–16 
Iisi-areenan monitoimitila. Tiistaina: 2.3. klo 9–16 Nättepori, 7.3. klo 9–16 Nät-
tepori, 14.3. klo 9–16 Nättepori, 21.3. klo 10–11.30 Jakkukylän Rauhanyhdistys, 
28.3. klo 9–16 Nättepori.  Keskiviikkona: 1.3. klo 10–14 Olhavan kylätupa, 8.3. 
klo 10–14 Iin Järjestötalo, 15.3. klo 10–14 Iin Järjestötalo, 22.3. klo 12–14 Väli-Ol-
havan seurakuntatalo, 29.3. klo 10–14 Iin Järjestötalo. Torstaina: 2.3. - 30.3.2023 
klo 10–15 Kuivaniemi-talolla. Perjantaisin 3.3. - 31.3.2023 klo 9–16, Nätteporissa.

3.3. Yrittäjien aamiaistilaisuus ja iltatilaisuus 
Klo 8–10, Museokahvila Huilinki, Puistotie 4. Yrittäjät, verkostoidutaan, jaetaan aja-
tuksia ja tutustutaan uuteen yrittäjään, joka pyörittää Huilinkia. Aamupalatilaisuu-
den hinta 19,90 € sisältäen aamupalapelekan. Iltatilaisuudessa klo 18 nautitaan illal-
lista kuumalta kiveltä. 400 asteinen kivi kypsyttää poron, naudan kuin kasvikset suus-
sa sulavaksi. Illallisen hinta on 35 €. Jos osallistut molempiin, yhteishinta on 49€ (ovh. 
54€). Ennakkoilmoittautuminen, järjestäjä: Savanto’s Enterprise Oy, Juho ”Salama” 
Tauriainen, p. 040 743 8373. 
7.3. Kuutamohiihto Yli-Olhavassa 
Klo 19–21, lähtö ja saapuminen Yli-Olhavan maamiesseuran talo, Oijärventie 1091.
Jo perinteeksi muodostunut tunnelmallinen kuutamohiihto Yli-Olhavassa täydenkuun 
aikaan. Järjestäjä: Yli-Olhavan maamiesseura ry, Kirsimaria Pakonen, p. 045 127 5663, 
kirsimaria.pakonen@gmail.com

Maksutonta koulutusta matkailutoimijoille ja matkailutoimintaa vasta
suunnitteleville 
Ijoen lumo -hanke järjestää maksutonta koulutusta Pohjois-Pohjanmaan matkailuyri-
tyksille, -yhdistyksille ja -toimijoille. Koulutukseen ovat tervetulleita myös matkailu-
toimintaa vasta suunnittelevat henkilöt. Voit ilmoittautua yhteen, useampaan tai vaik-
ka kaikkiin. Koulutuksiin on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteydellä.
Koulutusajat ja teemat: 15.3. Kalastusmatkailun tuotteistaminen, 22.3. Tuotekortti 
ja sen myynnillistäminen, 29.3. Tuotekorttisparraus, 4.4. Kulttuurimatkailun tuotteis-
taminen, 13.4. Tuotekorttisparraus, 17.4. Hinnoittelutyöpaja, 26.4. Aktiviteettimat-
kailun tuotteistaminen, 4.5. Myynti ja markkinointi, 9.5. Tuotekorttisparraus, 16.5. 
Laatu, turvallisuus, vastuullisuus. Lisätiedot: Projektipäällikkö Virpi Keränen, virpi.
keranen@micropolis.fi tai 050 326 5168.
Katso koulutusten pitopaikat ja ilmoittaudu mukaan: micropolis.fi/projekti/iijoen-
lumo/tapahtumat-ja-koulutukset

18.3. Lasketteluretki Iso-Syötteelle  
Hinta 35 € sisältää matkan ja hissilipun, pelkkä matka 15 € (ei sis. hissilippua). Alle 
7-vuotiaat kypäräpäät laskevat maksutta. Alle 12-vuotiailla on oltava huoltaja muka-
na. Ruoka on omakustanteinen. Aikataulu: Kievari klo 7.30, Iin kirkko klo 8, Jakkukylä 
noin klo 8.45. Paluulähtö Syötteeltä klo 17. Ilmoittautumiset Asiointipisteeseen 3.3. 
mennessä p. 050 3103 458. Maksaminen Iisi-areenan Asiointipisteelle tai Kuivanie-
men kirjastossa ennen matkaa. Maksukuitti esitetään linja-autossa matkanjohtajalle.

Valtakunnallinen Ikiliikkujaviikko 13.–19.3. 
Kansalaisopiston kursseille tarjolla maksuttomia kokeilukertoja.  
13.3. Iin Ikiliikkuja: klo 14–16 Iisi-areenan 2. kerros. Ohjelmassa mm. avoimet ovet 
seniorikuntosalille ja monitoimitilaan. Nastakiertue monitoimitilassa, PoPlin Kun-
non Mummola -testit Juoksusuoralla (yhdellä jalalla seisominen, tuolilta ylösnousu, 
käden puristusvoiman mittaus), jaossa Ikiliikkujan kuntokortti ja kahvitarjoilu. Jär-
jestäjä: Iin hyvinvointipalvelut, Iin vanhus- ja vammaisneuvosto yhteistyössä Pohjois-
Pohjanmaan liikunta ry/popli, Iin seurakunta, Iin kansalaisopisto. Lisätiedot: hyvin-
vointikoordinaattori Riita Räinä, p. 050 3950 305, riitta.raina@ii.fi 
16.3. Yhteisaamulenkki ja aamukahvit: Klo 9.30 lähdetään yhteiselle pikku kävely-
lenkille Kuivaniemen Diakoniatuvan edestä klo 9.30 ja lenkin jälkeen juodaan kahvit 
Diakoniatuvalla. Järjestäjä: Iin seurakunta.

Kysy mitä vaan! Kirjaston demokratiahankkeen kevään huoltoasemakiertue 
Kuntalaisilla on mahdollisuus tavata kunnan johtoryhmän jäseniä iiläisillä huol-
toasemilla. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten ja kunnan johtajien välistä keskus-
telua, avata päätöksentekoprosesseja sekä vastata kuntalaisia askarruttaviin kysy-
myksiin. Kuntalaiset voivat esittää johtoryhmälle Iitä ja iiläisten arkea koskevia 
kysymyksiä. Kysymysten aiheita ei ole rajattu, vaan kaikenlaiset kiinnostusta, ih-
metystä tai huolta herättävät kysymykset ovat tervetulleita. Kysymyksiä voi jättää 
etukäteen verkossa (linkki: ii.fi/ajankohtaista sivulla) tai käydä täyttämässä pape-
risen kyselylomakkeen Iin tai Kuivaniemen kirjastossa tai niillä huoltoasemilla, 
joilla tapahtumia järjestetään. Tilaisuuksia voi seurata etänä YouTubessa IiVisio-
kanava). Kiertue jatkuu syksyllä kolmen johtoryhmän jäsenen kanssa. 
Pe 24.3. klo 17.00 Nelosparkki Kuivaniemi, paikalla yhdyskuntajohtaja Ee-
lis Rankka (kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut, 
infra- ja ympäristöpalvelut sekä viranomaispalvelut). Pe 21.4. klo 17.00 Neste Ii 
J.Nenonen, paikalla hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival (kirjasto- ja kulttuuri-
palvelut, hyvinvointi, vapaa-aika ja nuorisopalvelut, kansalaisopisto ja taidekoulu 
sekä työllistäminen).

19.3. Tunturimessu  
Klo 18–19, Iin kirkossa. Lasse Heikkilän säveltämä Tunturimessu koostuu lappiaihei-
sista lauluista. Tunnelmaan pääsee myös kuvien kautta, joita heijastetaan näkyville. Työ-
ikäisten lauluryhmä on esilaulajana. Soitinyhtyeessä mukana piano, sello ja kitara. Olet 
sydämellisesti tervetullut! Järjestäjä: Iin seurakunta, Eija Savolainen, p. 040 737 6966.
20.3. Kunnanvaltuuston kokous 
Klo 17. Kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä: livekuvaukset.fi/livelahetyk-
set/tulevat-lahetykset
25.3. Iin messut 
Klo 10–15, Valtarin koulu, Koulutie 2. Messujen teemana on eduskuntavaalit. Ohjel-
massa mm. vaalipaneeli, lukion musiikkiryhmän esitys, arvontaa ja lapsille oma nurk-
kaus, jossa muun muassa pomppulinna. Paikalla myös kahvio. Järjestäjä: Iin lukion 
messuryhmä.
28.3. Työtä Iisisti ja muut kevään yritystapahtumat 
Klo 7.30–9.30, Micropolis päärakennus, Piisilta 1. Kaikille yrityksille avoin tapahtu-
ma, tule kuulemaan kunnan palveluista yrittäjille. Tulossa myös Rahoitusinfo yrityk-
sille 20.4.2023 klo 13–16, Minustako Yrittäjä? 11.5.2023 klo 17–19, Yrittäjätilaisuus 
7.6.2023 7.30–9.30 Kuivaniemellä. Lisätiedot tilaisuuksista: Iin yrityspalvelut / yri-
tyskehittäjä Noora Huotari, p. 040 683 0541, noora.huotari@micropolis.fi
1.–30.4. Arkkitehtuuri on jäätynyttä musiikkia -näyttely 
Avoinna kirjaston aukioloaikoina, Nätteporin aula. Järjestäjä: Iin taidekoulun kuva-
taide- ja käsityöryhmät.
4.4. Arkkitehtuuri on jäätynyttä musiikkia -näyttelyn avajaiset ja oppilaskonsertti 
Klo 18, Nättepori. Järjestäjä: Iin taidekoulun kuvataide- ja käsityöryhmät.
5.4. Kansalaisopiston oppilaskonsertti  
klo 18, Nättepori.   
10.4. Särkijärven pilkkikilpailu 
Sarjat: Miehet, Naiset, Nuoret 16 v, Nuoret 12 v. Kilpailukala: Lain sallimat kalat. 
Hauki ei ole kilpailukala. Kilpailuaika: Miehet, Naiset klo 11–15, Nuoret 16 v. klo 
11–14, Nuoret 12v. klo 11–13. Siirtymäaika kaikissa sarjoissa 30 min + 45 min.
Ilmoittautuminen klo 9.30 alkaen. Osallistumismaksu aikuisten ja nuoret 16 v sarjassa
10,00 €, nuoret 12 v ei osallistumismaksua. Palkintoina jaetaan ulos 60 % osallistu-
mismaksuista. Akkukairan käyttö sallittu. Potkurin käyttö sallittu liikuntarajoitteisil-
le järjestäjän luvalla. Järjestäjä: Särkijärven osakaskunta, Pirjo Särkiaho p. 040 729 54 
79, pirjo.sarkiaho@gmail.com
18.5. Keväinen sävelhartaus 
Klo 18–19, Iin kirkossa. Seurakunnan musiikkityön järjestämä musiikkitilaisuus, jos-
sa kuullaan kuorolaulua, piano - ja urkumusiikkia. Mukana lapsikuoro, kirkkokuoro ja 
työikäisten lauluryhmä. Vapaa pääsy. Lisätiedot: Eija Savolainen, p. 040 737 6966.
29.5. Kunnanvaltuuston kokous 
Klo 17. Kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä: livekuvaukset.fi/livelahe-
tykset/tulevat-lahetykset

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

maksutta kalenterissa järjestämistään avoimista tapahtumista.
Katso verkossa: ii.fi/kalenteri

ii.fi/kalenteri

Julkinen tiedote

IiKALENTERI 1.3.–30.5.


