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Meidän Ii – tavoitteena
hyvinvoiva kuntalainen
Kunnan tehtävänä on edistää 
asukkaidensa hyvinvointia 
ja seurata väestöryhmittäin 
hyvinvointiin vaikuttavia 
tekijöitä. Jokaisen omaan 
hyvinvoinnin tuntemukseen 
vaikuttavat fyysisen terveys-
tilanteen lisäksi myös arjen 
sujuvuus, vapaa-ajanvieton 
mahdollisuudet, opiskelu tai 
työtilanne, ihmissuhteet ja 
elinympäristö. 

Kunnan hyvinvoinnin 
ja terveyden edistä-
misen (HyTe) työ-
ryhmänä on toimi-
nut vuodesta 2019 

lähtien kunnan johtoryhmä, jossa 
jäseninä ovat kaikki palvelualuei-
den toimialajohtajat sekä kunnan 
hyvinvointikoordinaattori Riit-
ta Räinä. Työryhmä valmistelee 
vuosittain Meidän Ii hyvinvoin-
tikertomuksen, jonka tavoitteet, 
toimenpiteet ja mittarit ovat si-
sällytettynä talousarvioon ja niis-
tä raportoidaan kunnanvaltuus-
tolle kerran vuodessa tilinpäätök-
sen yhteydessä. Iin hyvinvointikertomus liitetään li-
säksi osaksi koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-
kertomusta.

Riittta Räinän mukaan myös kaikki iiläiset on 
kutsuttu ja otettu mukaan hyvinvointikertomuksen 
valmisteluun. Keväällä 2019 Iin kylissä ja asuinalu-

eilla on järjestetty kaikille avoimia hyvinvointityöpa-
joja, joissa on koostettu ideoita ja ehdotuksia, miten 
kuntalaisten arjen sujuvuutta ja hyvinvointia voitai-
siin parantaa yhdessä toisista huolehtien. Hyvinvoin-
tityöpajat jatkuvat asuinalueilla ja yhdistyksissä ke-
väällä 2020.

Jokaisen omaan hyvinvoinnin tuntemukseen vai-
kuttavat fyysisen terveystilanteen lisäksi myös 
arjen sujuvuus, vapaa-ajanvieton mahdollisuudet, 
opiskelu tai työtilanne, ihmissuhteet ja elinympä-
ristö.

• Lapsella on hyvä kasvuympäristö ja 
hänellä on edessään valoisa tule-
vaisuus

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

• Vanhus on 75-vuotiaana aktiivinen 
ja hyvinvoiva 

• Erityislapsi, -nuori ja -aikuinen 
elää aktiivista ja esteetöntä

 elämää

Tavoitteisiin päästään toimen
piteillä:
• Innostus ja idearikkaus seinättö-

mässä hyvinvointityössä – uusien 

asioiden pilotointi
• Kuntalaisten aktiivisuus – liikunta 

ja kulttuuri osaksi arkea
• Yhteisöllisyys – järjestöyhteistyö 

voimavarana
• Osallisuus kuuluu kaikille – päätös-

ten vaikutusten ennakkoarviointi/
lapsivaikutusten arviointi ja osal-
listava budjetointi käytössä kaikilla 
toimialoilla

Esimerkkejä Iin hyvinvointi
kertomuksen eri ikäryhmien
mittareista. Sulkuihin on merkitty 
vertailutietona edellisten vuosien
tilanne.

Lapsiperheet ja nuoret:
• Toimeentulotukea pitkäaikaisesti 

saaneet lapsiperheet (2017: 1,5% 
ja 2018: 1,5%)

• Huostassa tai kiireellisesti sijoitet-
tuna olleet 0 - 17-vuotiaat (2017: 
0,6% ja 2018: 0,4%)

• 1 - 6-vuotiaiden osuus, jotka ovat 
osallistuneet varhaiskasvatukseen 
(2017: 32,9% ja 2018: 38,2 %)

• 4. ja 5. luokan oppilaiden kou-
luinnostus (2017: 37,2% ja 2019 
35,8%)

• 8. ja 9. luokan oppilaista on tyyty-
väinen elämäänsä (2017: 70,5% ja 
2019: 79,5%)

Työikäiset, vanhukset ja vammaiset:
• Keskimääräinen eläkkeelle siirty-

misikä (2017: 59 vuotta ja 2018: 
57,4 vuotta)

• Pitkäaikaistyöttömät (2017: 31,1% 
ja 2018: 27,4%)

• Perusterveydenhuollon vastaanoton
 käyntisyynä Diabetes, osuus kaikista
 käyntisyistä (2017: 2,9% ja 2018: 2,7%)
• Kotona asuvat 75 vuotta täyttä-

neet (2017: 90,7%)
• Säännöllisen kotihoidon piirissä ol-

leet 75 vuotta täyttäneet (2017: 
19,2% ja 2018: 20,3%)

• Vammaisten työ- ja päivätoimin-
nan piirissä (2017: 62 ja 2018: 89)
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Teijo Liedes, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Olemme siirtymässä uudelle vuosi-
kymmenelle. Näkymät koko kym-
menluvun mittakaavassa ovat su-
meat: miten saamme taloutemme 
ja yhteiskuntamme sopeutumaan 
suuriin muutoksiin, joita ilmaston-
muutos ja luonnon monimuotoi-
suuden katoaminen huutavat? 

Talousarvion tekeminen on vaike-
aa, kun emme tiedä kuinka pal-
jon verotuloja on tulossa ja mis-
sä aikataulussa niitä tilitetään 
kunnille. Kuluvalta vuodelta tu-

lee alijäämäinen tilinpäätös ja aikaisemmin ke-
rääntynyt ylijäämä uhkaa sulaa nopeasti pois. 
On vaikea luottaa ensi vuoden veroennustei-
siin, kun ne pettivät kuluneena vuonna niin 
pahasti.

Kunnanhallitus ja valtuusto ovat istuneet 
pitkiä kokouksia ja seminaareja pohtimassa si-
tä, miten tästä selvitään. Toivon, että toistai-
seksi hyvin sujunut valtuustoryhmien yhteis-
työ ja valtuuston päätöksentekokyky säilyvät ja 
että kuntapoliitikot jaksavat perehtyä tilantee-

seen ja tukeutua päätöksissään valmistelijoi-
den laskelmiin ja tilanneanalyyseihin sekä et-
siä asiantuntijoiden tuottamaa tietoa päätöksi-
en tueksi. Tämä ei sulje pois sitä, että poliitti-
nen agendakin saa tulla esiin. Poliitikothan vii-
me kädessä päättävät, mihin lakisääteisten me-
nojen jälkeen jäävät rahat käytetään. Demo-
kratiassa pitää voida välillä äänestääkin, ja lin-
jauksissa saa olla eroja, mutta yhteistyössä pää-
töksen on lopulta synnyttävä, jotta päätök-
set myös pitävät ja ovat järkeviä koko 20-lukua 
ajatellen.

Oulunkaaren kuntayhtymä käyttää suuren 
osan kunnan budjettivaroista, mutta on muis-
tettava, että se tuottaa myös suuren osan pal-
veluista – ja juuri yksittäisen ihmisen kannalta 
tärkeimmistä palveluista. Siksi on tärkeää, että 
kunta ja kuntayhtymä pystyvät yhteisymmär-
ryksessä miettimään, miten palvelut tuotetaan. 
On helppo sanoa, että säästetään sieltä, missä 
rahaa kuluu eniten, mutta tässä on suuruushar-
haa. Raha kuluu kuitenkin sosiaali- ja terveys-
palvelujen pienehköissä yksiköissä, siellä missä 
ihmistä hoidetaan.

Liikuntahalli tuo uutta virettä Iin keskus-
taan. Se on kallis investointi ja sen pyörittämi-
nen maksaa kunnalle (=kuntalaisille) paljon. 
Siksi on tärkeää, että kaikenikäiset ottavat sen 
omakseen ja että sen käyttöaste nousee mah-
dollisimman korkeaksi. Liikunta luo terveyttä 
ja hyvinvointia.

Iissä on todella paljon tapahtumia sekä mo-
nenlaisia hankkeita. Erinomaisesti onnistu-
nut IlmastoAreena toteutuu toisen kerran en-
si elokuussa, mutta uskon monen muunkin 
tapahtuman tuovan eloa ja iloa kuntalaisten 
arkeen. Toivon, että kuntalaiset osallistuvat 
aktiivisesti kaikenlaisiin tapahtumiin. Niissä 
käyminen ja ihmisten kanssa puhuminen ja 
toisten kuunteleminen avartavat aina ajatus-
maailmaa.

Merellä paljon kulkeneena olen oppinut, et-
tä sumu aina lopulta hälvenee – joskus voi to-
sin mennä hetki, että tietää, missä sumun häl-
vettyä on. Uskon, että ensi vuoden sumeuskin 
on väliaikaista ja olemme taas selvillä vesillä, 
kunhan jaksamme yhdessä pitää omat asiam-
me kunnossa.
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Iin Hyvät Tuulet 
on kunnan julkinen tiedote, joka jaetaan kaik-
kiin jakelupisteisiin (kotitaloudet ja yritykset) 
sekä myös mainos kieltopostiluukkuihin. Levikki 
on n. 4 700 kpl. Postin jakeluongelmista voi il-
moittaa sähköpostilla tuulet@ii.fi tai soittamalla 
kunnan asiointipisteeseen p. 050 310 3458
(arkisin klo 8.00 -15.30).
Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy torstaina 
27.2.2020.

Vuoden 2020 näkymiä

Kunnallisvero pysyy nykyisenä 21,25 
prosentissa, muutoksia ei myöskään 
tule kiinteistöveroihin. Kunnanval-
tuusto käsittelee ensi vuoden 2020 
talousarvion joulukuun kokouksessa.

EI KOROTUKSIA
VUODEN 2020
VEROPROSENTTEIHIN

Iissä on runsaasti metsäta-
loutta, turvetuotantoa ja 
jonkin verran maatalout-
ta. Ravinteita talteenot-

tamalla voidaan vähentää ympä-
ristön kuormitusta sekä fosforin 
ja typen aiheuttamaa vesistöjen 
rehevöitymistä. Ravinteita sisäl-
tävä aines hyödynnetään joko 
sellaisenaan tai käsitellään uu-
delleen tuotteiksi, materiaaleiksi 
tai raaka-aineiksi.

Ravinnekierrätys on Iille tär-
keä etenkin vesien hyvän tilan 
saavuttamiseksi ja ylläpitämisek-
si. Kunta on mukana Ravinne-
neutraali kunta (RANKU) toi-
mintamallissa, jossa kunnat saa-
vat ravinnekierrätyksen asian-

tuntijatukea sekä opastusta toi-
menpiteisiin. Iin kunnan omis-
tamiin talous- ja puistometsiin 
laaditaan yhdessä Tapion metsä-
talouden asiantuntijoiden kans-
sa suunnitelma, joka huomioi 
mm. ravinnekierrätystavoitteet, 
metsienkäytön vaikutukset ve-
sien tilaan ja haittojen ehkäisyn, 
virkistyskäytön ja metsien muut 
monikäyttöarvot kuten luon-
nonmarjojen keruutalouden. 

Suunnitelma valmistuu kesäl-
lä 2020. Lisätietoa RANKU 
-toiminnasta verkosta: ympa-
risto.fi/ranku

Metsien ja jokien
hyötyravinteet talteen
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Kunta laatii kerran vuo-
dessa katsauksen kunnas-
sa ja maakunnassa vireillä 
olevista ja lähiaikoina 
vireille tulevista kaavois-
ta. Kaavoituskatsaus on 
hyväksytty kunnanhal-
lituksessa 4.11.2019. 
Kaavoituskatsaus koko-
naisuudessaan sisältäen 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntakaavoituksen tilan-
teen on julkaistu verkossa: 
ii.fi/kaavoitus

Vireillä olevat
yleiskaavat
Iin strateginen yleiskaava 2040: 
Kaava ohjaa kunnan maankäytön 
suuria linjoja ja täydentää vuonna 
2018 hyväksyttyä Iin kuntastrate-
giaa 2025. Kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma oli nähtävil-
lä syksyllä 2019. Tavoitteena on 
saada kaavan valmisteluaineisto 
julkisesti nähtäville loppuvuodesta 
2020 ja valmiiksi vuoden 2022 al-
kupuolella. 

Jakkukylän osayleiskaava 2040: 
Kaava mahdollistaa rantavyöhyk-
keen ulkopuolisten kyläalueiden 
täydennysrakentamisen nykyistä 
paremmin. Lisäksi suunnittelun 
yhteydessä tehdään muut tarvit-
tavat päivitykset voimassa oleviin 
yleiskaavoihin. Kaavan valmiste-
luaineisto oli nähtävillä keväällä 
2019. Valmisteluvaiheessa saatuun 
palautteeseen on laadittu vasti-
neet. Tavoitteena on asettaa kaa-
vaehdotus nähtäville joulukuussa. 

Iin rannikon ja saarten osayleis-
kaavan tarkistaminen Karhun 
alueella: Tavoitteena on merelli-
nen asuinalue saaren keskiosaan, 
alueelle laaditaan yleiskaavan rin-
nalla asemakaava. Osayleiskaavas-
sa tarkastellaan mahdollisuuksia 
muuttaa nykyisiä lomarakennus-
paikkoja pysyvään asutukseen ja 
suunnitellaan saaren virkistyskäyt-
töä. Saari kuuluu kokonaisuudes-
saan Natura 2000 –verkostoon. 
Natura-arviointi on ollut lausut-
tavana ELY-keskuksessa ja luon-
nonsuojelualueen haltijoilla, saa-
tuun palautteeseen laaditaan vas-
tineet. Tavoitteena on, että kaava-
ehdotus asetetaan nähtäville talven 
2020 aikana.

Yli-Olhavan tuulivoimapuis-
ton osayleiskaava: Megatuuli Oy 
suunnittelee noin 60 tuulivoima-
lan suuruisen tuulivoima-alueen 
rakentamista Iin Yli-Olhavan alu-
eelle noin 20 kilometriä Iin kes-
kustaajamasta pohjoiseen. Yleis-
kaava laaditaan oikeusvaikuttei-
sena tuulivoimayleiskaavana, jo-
ta voidaan käyttää suoraan raken-

nusluvan myöntämisen perustee-
na. Hankkeen osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma on ollut julkises-
ti nähtävillä keväällä 2019. Tavoit-
teena on asettaa kaavaluonnos ja 
ympäristövaikutusten arviointise-
lostus nähtäville alkuvuonna 2020. 

Ollinkorven tuulivoimapuiston 
osayleiskaava: Ilmatar Ii Oy suun-
nittelee enimmillään noin 63 tuu-
livoimalan suuruisen tuulivoima-
hankkeen rakentamista Iin keskus-
tataajamasta 4-20 kilometriä koil-
liseen rajautuen Oulun kaupungin 
rajaan Yli-Iissä. Yleiskaava laadi-
taan oikeusvaikutteisena tuulivoi-
mayleiskaavana, jota voidaan käyt-
tää suoraan rakennusluvan myön-
tämisen perusteena. Tavoitteena 

on asettaa kaavaluonnos ja ympä-
ristövaikutusten arviointiselostus 
nähtäville vuoden 2020 aikana.

Muut yleiskaavahankkeet: Sel-
jänperän alueella on käynnissä 
osayleiskaavan muutos, jonka ta-
voitteena on mahdollistaa merel-
lisen asuinalueen rakentuminen. 
Suunnittelua jatketaan vuonna 
2020, valmisteluaineisto asetetaan 
nähtäville vuoden 2020 aikana. 

Vireillä olevat
asemakaavat
Karhun asemakaava: Kesän ja 
syksyn 2019 aikana kaavan työs-
tämistä on jatkettu ja taustaselvi-
tyksiä täydennetty. Tavoitteena 
on asettaa kaavaehdotus nähtävil-

le kesällä 2020. Tavoitteena on, et-
tä kaava etenisi kunnanvaltuuston 
hyväksymiskäsittelyyn vuoden 
2020 loppupuolella.

Pentinkankaan asemakaavan 
muutos kortteleissa 312, 315, 
326: Tavoitteena on mahdollistaa 
Pentinkankaan kehittäminen tilaa 
vaativan kaupan alueena. Alueel-
le ei osoiteta sellaisia kaupan toi-
mintoja, joiden sijoittuminen hei-
kentäisi kuntakeskustan kaupallis-
ta kehittämistä. Kaavahankkeen 
osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on ollut nähtävillä kesällä 
2018. Vuoden 2019 aikana on laa-
dittu taustaselvityksiä ja rakenne-
malleja sekä käyty neuvotteluja eri 
sidosryhmien kanssa. Kaavan val-
misteluaineisto asetetaan nähtävil-
le alkuvuonna 2020. 

Muut asemakaavahankkeet: 
Muita vireillä olevia ovat Kaakku-
riniemen asemakaavan muutos ja 
Seljänperän asemakaava. Kaakku-
riniemen asemakaavan muutos on 
tavoitteena saada valtuuston käsit-
telyyn joulukuussa tai alkuvuodes-
ta. Seljänperän asemakaavan val-
mistelua jatketaan ja kaavan val-
misteluaineisto asetetaan nähtävil-
le kevään 2020 aikana.

Kaavoituskatsaus 2020

Mallinnus Karhun asuinalueen kortteleista. 

Kaavoituskatsaus
kokonaisuudessaan

sisältäen Pohjois-

Pohjanmaan maakunta-

kaavoituksen tilanteen 

on julkaistu verkossa: 
ii.fi/kaavoitus

Ensi vuoden aikana käynnistetään 
kaavarungon laatiminen Sorosen-
tien läheisyydessä sijaitsevalle uu-
delle asuinalueelle. Kuivaniemen 
taajaman alueelle laaditaan lähi-
vuosina yleiskaava. Kunnan kaa-
voittajan, maankäytön suunnit-
telijan Jaakko Raunion mukaan 
parhaillaan vireillä oleva kun-
nan strateginen yleiskaava koskee 
myös Kuivaniemen aluetta, mutta 
kaava on hyvin yleispiirteinen eikä 
ohjaa suoraan rakentamista. 

Kuntakeskustan keskeisille ka-
tualueille ja torille valmistellaan 
yleissuunnitelmaa, joka tarkentaa 
alueelle vuonna 2018 hyväksyt-
tyä asemakaavaa. Kirkkotietä ke-
hitetään pääkatumaiseksi ja toria 
uudistetaan viihtyisäksi kokoon-
tumispaikaksi. Yleissuunnitelma 
tarkentuu myöhemmin laadit-
tavilla rakennus- ja katusuunni-
telmilla. Tavoitteena on asettaa 
yleissuunnitelmaluonnos nähtä-
ville joulukuun aikana.

Tulevia hankkeita
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Kunnan tonttitarjonta 
on määrällisesti varsin 
hyvä lähivuosien tar-
peeseen. 

Vapaita omakoti-
tontteja on yli sa-
ta, joista suurin 
osa (54kpl) sijait-

see Liesharjun alueella ja Tik-
kasenharjun Elokujalla (20 
kpl). Alarannalla varaamatto-
mia tontteja on 10 kpl ja uu-
dessa Saarenrinteessä 11 tont-
tia. Kuivaniemen Kaakkuri-
niemessä on 3 tonttia valmiin 
kunnallistekniikan piirissä se-
kä kaavallisesti 19 tonttia, 
Niittyrinteellä on 11 tonttia 
ja Asemakylällä 4 tonttia. Va-
paita rivitalotontteja on Ran-
takestiläntiellä, Karpalotiel-
lä ja Tikkasentiellä sekä Säh-
kötiellä entisen matkahuol-
lon alueella. Keskustassa Mu-
juntien puoleiset osan ton-
tit ovat lähdössä rakentumaan 
vaiheittain järjestetyn tontin 
luovutuskilpailun mukaisesti.

Kunnan tavoitteena on 
edelleen monipuolistaa 
asuintarjontaa lähitulevai-
suudessa, esimerkiksi lisää-
mällä mahdollisuuksia ker-

rostalo- ja hoiva-asumiseen.  
Iin keskustaajamassa on run-
saasti yksityisten omistamia 
rakentamattomia tai vajaas-
ti rakennettuja tontteja jo-

ko valmiin tai lähes valmiin 
kunnallistekniikan piiris-
sä. Kunta on pyrkinyt edistä-
mään näiden tonttien raken-
tumista muun muassa tiedot-

tamalla ja tarjoutumalla toi-
mimaan tiedon välittäjänä 
rakentajien ja maanomistaji-
en välillä.

Elinkeinotoiminnalle on 
kaavoitettuja aluevarauksia 
yhteensä noin 45 hehtaaria. 
Vapaita liikerakennus- tai lä-
hipalvelualueen korttelialu-
eita sijaitsee mm. Illinsaares-
sa sekä Liesharjuntien ja ne-
lostien risteyksessä. Liike-
tonttien tarjontaa monipuo-
listetaan muun muassa Pen-
tinkankaan käynnissä olevalla 
asemakaavan muutoksella. 

Kunnan henkilöstön työ-
ajoihin käyttämää täys-
sähköautoa voi vuokrata 
yksityismenoihin kuten 
esimerkiksi asiointi- ja 
harrastusmatkoihin, 
arkisin klo 17–00 ja vii-
konloppuisin klo 06–00. 
Kokeilun ideana on hyö-
dyntää käyttämättömiä 
aikoja sekä saada tietoa, 
olisiko Iissä kimppa-
autolle tarvetta ja missä 
määrin. 

Kimppa-auton vuokra-
hinta on 10 € / tun-
ti, joka sisältää alku-
lataussähkön vastaten 

noin 220km ajokilometriä. Auton 
vuokrauksesta vastaa oululainen 
CarDen Oy, joka huolehtii au-
ton vakuutuksista ja vuokramak-
suista. Kimppa-auto varataan ver-
kosta rekisteröitymällä ja luomalla 
henkilökohtaiset tunnukset säh-
köpostiosoitteella: my.carden.fi 
> valitse alasvetolaatikosta ”Iin 
kimppa-auto”.  Auton ovet ava-
taan/lukitaan ja tuntivuokra mak-
setaan verkkosivuston kautta. Jär-
jestelmä tarkistaa vuokraajan ajo-
oikeuden Trafilta.

TARVITSETKO AUTOA
iltaisin tai viikonloppuna?

Auton nouto-, palautus- ja latauspaikka sijaitsee Iin kunnantalon edessä yläpihalla. Latauspisteellä on opastaulu vuokra-
palveluun. Lisätietoja vuokrauksesta CarDen asiakapalvelu klo 8-21 p. 010 341 0120 ja verkosta: ii.fi/kimppa

Asuinvaihtoehtoja kehitetään

Saarenrinteen Sirrikujan ja Kuovikujan omakotitontit sijoittuvat Iijoen läheisyyteen nykyisen Illinsaa-
ren asuinalueen jatkoksi. Tonttien koot ovat 1 100 – 1 300 m2. Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta 
(848,25€ -1 087,50€) ensimmäisen kolmen vuoden ajan ja tämän jälkeen 6 % myyntihinnasta.

"Keskustassa
on runsaasti
yksityisten
omistamia

rakentamattomia 
tontteja valmiin 

kunnallistekniikan
piirissä."



5IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2019

Lähes 500 työntekijän Iin kunnassa, 
käyttämättömät toimistokalusteet 
kuten pöydät, tuolit, arkistokaapit 
ja pulpetit vievät paljon kallista va-
rastotilaa ja saattavat epähuomios-
sa nurkkiin ja käytäville säilöttyinä 
kasvattaa kiinteistöjen paloturvalli-
suusriskiä. Keväästä lähtien kunnan 
työllistämispalvelut ja Tuunataan 
työtä -hanke ovat kartoittaneet lä-
hes 1 000 tarpeettoman irtaimiston 
kunnon ja IiPajalla on suunniteltu 
jatkokäyttöä.

Tuunataan työtä -hankkeen pro-
jektisuunnittelijan Veli-Pekka 
Korhosen mukaan idea on läh-
töisin Turun kaupungilta, jossa 
kaluste- ja materiaalikierrätyksel-

lä ja huollolla on onnistuttu järkevöittämään 
uushankintoja. 

- Turussa uushankinnat on vähentyneet ja 
kierrätystoiminnasta on tullut osa työllistä-
mispalveluiden pysyvää toimintaa, jonka avul-
la saadaan luotua mielekkäitä työtehtäviä 
myös meidän työllistämispalveluiden asiak-
kaille, Korhonen listaa hyötyjä. 

Kalusteen saa maksutta käyttöön
Suuren kalustemäärän ja hajallaan sijaitsevi-
en varastojen takia, kunnan yksiköillä ei ole 
ennestään ollut tarjolla riittävästi tietoa hyvä-
kuntoisista kalusteista ja materiaaleista, mikä 
on helposti johtanut uuden ostamiseen. On-
gelma on ratkaistu perustamalla kalusteille 
keskusvarasto Laitakujalle, jonka toiminnasta 
vastaa kunnan työllistämispalvelut. 

- Kalusteita otetaan vastaan kunnan kaikis-
ta eri yksiköistä. Kunnostukseen kelpaamatto-
mista on otettu mahdollisuuksien mukaan tal-
teen esimerkiksi pöydän jalkoja muihin kun-
nostusprojekteihin. 

- Mukana ei ole esimerkiksi elektroniikkaa 
tai kankaita. Kovapintaisten kalusteiden puh-
distus on helppoa, ja toimimme ammattilais-
ten ohjeiden mukaisesti, jotta tuotteiden elin-
kaari olisi mahdollisimman pitkä. Jatkossa 
kierrätystä voidaan laajentaa esimerkiksi as-
kartelukäyttöön sopiville materiaaleille, ker-
too kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Ja-
ri Perälä.

Kaluste- ja materiaalikierrätyksen tueksi on 
kunnalle koodattu oma verkkosovellus, johon 
tuotteet valokuvataan esittelyteksteineen hen-
kilöstön selattavaksi. Korhosen mukaan kier-

rätyksen jalkauttaminen pysyväksi toiminnak-
si vaatii henkilöstöltä hiukan asennemuutosta.

- Kunnan hankintaohjetta päivitetään niin, 
että yksiköt ensisijaisesti katsovat verkkosivus-
tolta tarjonnan ennen kuin uutta laitetaan ti-
laukseen. Säästyvistä hankintamenoista voi-
daan kehittää henkilöstölle pientä kannuste-
porkkanaa esimerkiksi koulujen energiasääs-
tön 50/50-menetelmän mukaisesti, Korho-
nen ideoi.

Tulevaisuudessa kierrätyssivustolle voidaan 
ottaa mukaan esimerkiksi lainatavaroita ja 
miksei jopa avata näkymä kuntalaisten hyö-
dynnettäväksi. Kierrätyssivusto julkaistaan 
henkilöstön sisäiseen käyttöön tammikuussa.

Kalustekierrätyksellä
taloudellisia ja ekologisia säästöjä

Projektisuunnittelija Veli-Pekka Korhonen 
kameran takana lisäämässä toimistopöytää 
kierrätyssivustolle, edessä IiPajan kuntouttavan 
työtoiminnan ohjaaja Jari Perälä. 
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Uuden liikuntakeskuksen raken-
nustyöt käynnistyivät viime syk-
synä 2018. Alta purettiin pois 
vanha yleisurheilukentän katso-
mo ja uudet varasto- ja huoltoti-

lat on rakennettu uuden liikuntakeskuksen yh-
teyteen. Liikuntakeskus valmistui marraskuun 
alussa, mutta käynnissä on vielä henkilöstön pe-
rehdyttäminen sekä kalusteiden ja liikuntavä-
lineiden hankinnat. Tarkemmasta tammikuun 
avajaispäivästä tiedotetaan lähempänä.

Sporttailua kahdessa kerroksessa
Alakerran isossa salissa pystyy pelaamaan pallo-
pelejä sekä liikkumaan esimerkiksi salibandyn, 
jumppien, telinevoimistelun ja kiipeilyseinän 
parissa. Alakerrassa sijaitsee aulakahvio, puku-

huoneet suihkutiloineen sekä väestönsuojati-
loihin rakennettu voimailu- ja nyrkkeilytila ta-
tamimatolla varustettuna. Toisessa kerroksessa 
on 60-metrinen juoksusuora, pallopelien lyön-
tipiste, lasten leikki- ja seikkailualue, nuorisoti-
lat sekä kokous- ja kisakanslia. Toisessa kerrok-
sessa on käytössä myös erillinen lämmittelyti-
la, joka mukautuu esimerkiksi senioreiden kun-
toilualueeksi.

Palvelua ympäri vuoden
Kunnan vapaa-aikapäällikön Pekka Suopan-
kin mukaan liikuntakeskuksen aukioloajat py-
ritään saamaan mahdollisimman kattaviksi ja 
toimintaa on myös viikonloppuisin. Arkipäivi-
sin tiloja käyttävät koululaiset ja iltapäiväker-
hot, iltaisin ja viikonloppuisin tiloja pystyvät 

varaamaan iiläiset seurat, yhdistykset sekä kun-
talaiset. Liikuntakeskus soveltuu myös erilais-
ten urheilu-, messu- ja yleisötapahtumien järjes-
tämiseen. Yläkerran katsomossa on tilaa noin 
sadalle ja alakerran esiintaitettavat katsomot li-
säävät istuinpaikkoja sadalla.

Liikuntakeskuksen kokonaiskustannukset 
ovat noin 5,5 miljoonaa, mihin kunta sai valti-
onavustusta 750 000 euroa. Liikuntakeskuksen 
toiminnasta vastaa Ii-instituutti.

Uusi liikuntakeskus

Liikuntahallin yhteispinta-ala on noin 1 400 m2 
ja korkeus noin 8 metriä. Yläkerrassa sijaitsee 
sadan hengen katsomo ja alakerran pääsali 
voidaan jakaa sähköisillä väliverhoilla eri lajeille 
neljään erilliseen tilaan. 
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Helsingin Kirjamessuilla 
26.10.2019 nimitettiin Hel-
sinki vuoden kirjastokunnak-
si ja yleisön suosikiksi valittiin 
Kurikka. Kuntaliiton vuosit-
tain järjestämässä kilpailussa 
voittoa tavoitteli alkujaan yh-
teensä 28 kuntaa, joista finaa-
lissa olivat Iin lisäksi Mikkeli 
ja Tampere. Kilpailun teema-
na oli lukeminen ja lukemisen 
edistäminen. Raati painotti 
arvioissaan erityisesti sitä, mi-
ten eri asiakasryhmät ja luke-
misen tavat on huomioitu lu-
kemisen edistämisessä ja eri-
kokokoisten kuntien erilaiset 
mahdollisuudet kehittää kir-
jastotoimintaansa.

Verkkopalvelu
Viddlasta elokuvia
lainaan
Verkkopalvelun käyttöön tar-
vitsen vain oman kirjasto-

korttisi numeron ja PIN-koo-
din (molemmat saat kirjas-
tosta), ja sitten ei muuta kuin 
leffoja maksutta lainaamaan. 
Palvelu on käytössä kaikkiaan 
86 kirjastossa. Palvelun on ke-
hittänyt Kirjastopalvelu Oy 
yhteistyössä NorgesFilm AS 
kanssa. Lisätiedot ja leffalai-
naus verkossa: viddla.fi

Esteettömyyttä
parannetaan
Iin Vanhus- ja vammais-
neuvoston valitsema es-
teettömyystyöryhmä on kar-
toittanut kunnan kiinteistöjä 
Iissä ja Kuivaniemellä sekä an-
tanut toimenpide-ehdotuk-

sia, joilla tilojen toimivuut-
ta eri asiakasryhmille voidaan 
parantaa. Kartoitukset jatku-
vat ensi vuonna ulkotiloissa 

kuten liikunta- ja puistoalu-
eilla sekä kunnan asiointi- ja 
verkkopalveluiden parissa.

INFLUENSSA
ROKOTTEEN
SAA MYÖS
KIRJASTOAUTOSTA
Kirjastoauto muuntuu 
rokotusautoksi tiistaina 
26. marraskuuta ja kier-
tää Olhavan, Yli-Olhavan 
ja Hyryn kautta Oijär-

velle. Nyt syksyllä ensi kertaa toteutettu 
rokotusauto on osa kirjaston hanketta, 
jossa tehdään erilaisia palvelukokeiluja ja 
selvitetään uuden monitoimiauton tarpeita. 
Kirjastoauton mukana on ollut Oulunkaa-
ren digikummi opastamassa sähköisten 
asiointipalvelujen käyttöä.

- Meidän terveydenhoitajat olivat ideasta 
tosi innoissaan, joten autopäiviä järjes-
tettiin heti kaksi. Jos kävijöitä riittää, vas-
taavia palveluita voidaan järjestää myös 
tulevina vuosina. Reittiä on myös mahdol-
lista laajentaa esimerkiksi Jakkukylään, jos 
kysyntää riittää, visioi Oulunkaaren seu-
dullinen neuvolapalvelujen esimies Anne 
LeppäläHast.

Autossa palvelee kaksi terveydenhoitajaa, 
joten ruuhkaa ei pitäisi tulla, mutta osalla 
pysähdyspaikoista on kuitenkin mahdolli-
suus odotella omaa vuoroaan myös sisäti-
loissa. Entä sitten ne kirjastoasiat?

- Autolla ei ole tuona päivänä varsinaista 
kirjastoreittiä, mutta ihan normaalistihan 
siellä on kuljettaja paikalla, joten eiköhän 
nekin onnistu, Leppälä-Hast toteaa. 

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat 

oikeutettuja sote-palvelujen ja lääkehuollon 
työntekijät, raskaana olevat naiset, asepal-
veluksen aloittavat sekä kaikki 65 vuotta 
täyttäneet. Rokotuksen saavat ilmaiseksi 
myös kaikki 0,5-6-vuotiaat lapset sekä 
sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin 
kuuluvat ja heidän lähipiirinsä. Jos et ole 
oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, voit os-
taa rokotteen apteekista reseptillä. Otathan 
Kela-kortin mukaan rokotuskäynnille.
 

Rokotusauton aikataulu 26.11.2019: 
klo 10-11 Olhava entinen huoltoase-
ma, klo 11.30-12.30 Yli-Olhava maa-
miesseurantalo, klo 13.30-14.30 Hyry 
entinen koulu/liikuntahalli, klo 15-16 
Oijärvi Veeran kauppa. 
Muut rokotusajat: 21.11. klo 15-18 Iin 
neuvola, 25.11. klo 8-16 Iin ja Kuiva-
niemen neuvolat, 28.11. klo 15-18 Iin 
neuvola ja 13.12. klo 8-14 Iin neuvola.

TYÖTERVEYSASIAKKAITA PALVELEVAT 
TUTUT TYÖNTEKIJÄT JATKOSSAKIN 
Oulunkaaren työterveyspalvelut muuttuvat 
osakeyhtiöksi ensi vuoden 2020 alusta 
lähtien. Perustettavan yhtiön nimi on Ou-
lunkaaren Työterveys Oy, jonka osakkaita 
ovat sekä Oulunkaaren kuntayhtymä että 
kaikki viisi jäsenkuntaa, joilla kaikilla on 
edustus yhtiön hallituksessa. Yhtiö tuottaa 
työterveyspalveluja edelleen sekä Oulun-
kaaren kuntayhtymälle ja jäsenkunnille että 
alueen muille työnantajille. Entiset toimi-
pisteet säilyvät kaikissa jäsenkunnissa.
Muutos toteutetaan niin sanottuna liik-
keenluovutuksena, eli nykyiset työntekijät 

siirtyvät yhtiön palvelukseen vanhoina 
työntekijöinä. Yhtiöittämisen taustalla on 
lakimuutos, jonka mukaan kunta tai kun-
tayhtymä ei voi tuottaa muita kuin lakisää-
teisiä työterveyspalveluja vapailla mark-
kinoilla ilman yhtiöittämistä hankintalain 
asettamissa rajoissa. Yhtiön pääasiallinen 
tarkoitus on tuottaa työterveyshuollon pal-
veluja kohtuullisin kustannuksin siten, että 
toiminta edistää alueen kuntien elinvoimaa 
ja yritysten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

- Oulunkaaren jäsenkunnat ovat toivoneet, 
että työterveyspalvelut pysyvät paikallisi-
na. Näin saamme säilytettyä osaamisen 
täällä, ja yritysten ja kuntien palvelut tuo-
tetaan jatkossakin asiakkaiden lähellä. 
Työntekijät, tilat ja palvelut pysyvät samoi-
na, vain yritysten sopimuskumppanin nimi 
muuttuu, toteaa Oulunkaaren ylilääkäri 
Tuula Saukkonen. 

Lisätietoja muutoksesta ja sopimusasi-
oista antaa Jyrki Tyvelä, p. 08 5875 6380, 
jyrki.tyvela@oulunkaari.com

IKÄIHMISILLE UUSI KUNTOSALI
JA JUMPPARYHMÄ 
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 
13.30–16 Kunto-Suvantolassa, eli Iin ter-
veysaseman naapurissa osoitteessa Ase-
matie 169 C2. Ryhmä on tarkoitettu itse-
näisesti kotona asuville senioreille, tarjolla 
ei ole kuljetusmahdollisuutta. Osallistu-
mismaksu 6,20 euroa sisältää päiväkahvit. 
Tapaamisissa on mahdollisuus kuntotes-
taukseen. Ilmoittaudu soittamalla Kunto-
Suvantolan päivätoiminnan numeroon 050 
3950 510.

Ii on Vuoden
kirjastokunta
-finalisti

Iin kirjaston henkilökun-
taa Vuoden kirjastokun-
ta –finalistin kunniakirjan 
kanssa.

Kuivaniemen kirjaston 
asiointitiskin korkeutta voi 
tarvittaessa säätää. Myös 
tilojen valaistuksessa on 
huomioitu eri käyttäjäryh-
mät. Kuvassa vanhus- ja 
vammaisneuvoston työ-
ryhmän jäsen Reijo Kehus 
ja kirjastosihteeri Anne 
Riepula.

"Kuntaliiton 
vuosittain

järjestämässä 
kilpailussa

voittoa tavoitteli
alkujaan

yhteensä 28 
kuntaa."



To 21.11. Iiläisten Valonjuhla
Klo 17–18.30, Lähde! puisto (Suvantolan ranta). 
Juhlan aluksi syttyvät adventin valot puiston joulu-
kuuseen, joka on istutettu viime keväänä Emmintu-
van lähettyville. Mukaan juhlatunnelmaan houkut-
telee glögi- ja piparitarjoilu. Valonjuhlassa on hyvä 
tilaisuus tutustua Lähde! puistoon ja sen hienoihin 
yksityiskohtiin. Puistossa voi nähdä upeita jättihim-
meleitä ja pisarakeramiikkaa. Juhlassa julkistetaan ai-
van uusiakin teoksia, ja luvassa on myös valoon liit-
tyvää yllätysohjelmaa. Taidekeskus KulttuuriKaup-
pilan sosiaalisen taiteen residenssissä työskentelevät 
kuvataiteilijat Defne Tesal ja Murat Yildiz osallistu-
vat Valonjuhlaan tuoden mukanaan Tulevaisuuden 
Dream News -uutislehtiä. Unelmia ja toiveita on ke-
rätty Iin Myötätuulen asiakkailta, IiPajan väeltä ja 
Mielenterveys ry:n Tolppa-hankkeesta. 

La 23.11. Lasten Lauantai
Klo 11, Iin kirjasto. Juhlimme uudistunutta lasten-
osastoa. Ohjelmassa on mm. rakenna Tatun ja Pa-
tun ihmekonetta, kalasta Pekka Töpöhännän laitu-
rilla, seikkaile Pupen metsäpolulla ja osallistu Her-
ra Hakkaraisen ötökkäjahtiin. Päivän kruunaa Liik-
kuvan Laulurepun konsertti Nätteporin auditorios-
sa klo 13, vapaa pääsy. Järjestäjä ja lisätiedot: Iin kir-
jasto p. 050 3950 385, kirjasto@ii.fi

La 23.11. Joulumyyjäiset
klo 10-15, Iin seurakuntatalo. Iin Haminan koulun 
vanhempainyhdistys järjestämät perinteiset joulu-
myyjäiset ja kahvila.

La 23.11. Hobla Pikkujouluklubi! Jukka 
Nousiainen & Autiomaa
Klo 20, Iin työväentalo. Sykähdyttävä ja tunnelmal-
linen ilta musiikin parissa. Juhlakansan pitää kylläi-
senä Hoblan pikkujoulubuffa sekä anniskelupiste. 
Tapahtuma on K-18, liput ovelta 10 €. Lisätiedot: 
Hobla ry, Lea Forsberg p. 050 476 8620.

Su 24.11. Kuivaniemen kotiseutu-
yhdistyksen syyskokous
klo 19 Kuivaniemi-talon monitoimitilassa. Esillä 
sääntömääräiset syyskokousasiat, kahvitarjoilu.

Ma 25.11. Askarteluilta Kuivaniemellä
Klo 16-19, Kuivaniemen kirjasto. Valmistellaan 
joulua yhdessä. Virkataan kätevä apuväline tiukko-
jen kansien ja korkkien aukaisuun. Ota oma kouk-
ku (villalangalle sopiva) mukaan. Lisäksi lapsille 
on omaa jouluista askartelua. Vapaa pääsy. Lisätie-
dot: Kuivaniemen kirjasto p. 050 3106 811,
kuivaniemi.kirjasto@ii.fi

25.11. -29.11. Maksuttomat kehon-
koostumusmittaukset 
Nättepori: Ma 25.11 klo 13 – 20, Ti 26.11 
klo 12 – 20, Ke 27.11 klo 8 – 16, Pe 29.11 klo 
8 – 14 ja Kuivaniemi talo: To 28.11 klo 13 – 
20. Ohjeet valmistautumiseen: Tule mittauk-
seen, kun edellisestä ruokailusta on kulunut 
pari tuntia. Alkoholia ei tule nauttia 48 tuntiin 
ennen mittausta. Ennen testiä ei tule kuntoil-
la tai saunoa. Kaikki metalliesineet tulee pois-
taa ennen mittausta. Kehonkoostumusmittaus 
ei sovellu, jos kehoon on asennettu sähkölait-
teita tai metalliesineitä, tai raskauden aikana. 
Lisätiedot: Ii-Instituutti liikuntaneuvoja Marjo 
Veijola, p. 050 3950391, marjo.veijola@ii.fi

Ma 25.11. -9.1.2020 Kansalaisopiston
ja taidekoulun syysnäyttely
”Minä, luonto ja ympäristö”
Kirjaston aukioloaikojen mukaan, Nätteporin au-

lassa. Mitä luonto minulle merkitsee? Millaises-
sa ympäristössä minä elän ja asun? Tällaisia kysy-
myksiä pohditaan taidekoulun yhteisnäyttelyssä. 
Jokaiselta ryhmältä on esillä yhteisöllinen taide-
teos, jossa tutkitaan suhdetta itseen, luontoon ja 
ympäristöön. Teoksissa näkyy sekä ryhmän yhtei-
siä ajatuksia että myös jokaisen oppilaan oma kä-
denjälki. Lisätiedot kansalaisopisto: Hennariikka 
Lohi, p. 050 3950 388

Ti 26.11. Joulukonsertti:
Juhani Alakärpän yksinlauluopiskelijat
Klo 19- 20.30 Iin kirkko. Konsertissa esiintyvät tai-
dekoulun musiikinopiskelijat, piano Tiina Kukku-
la, urut Markku Jaakkola. Vapaa pääsy. Lisätiedot: 
kansalaisopisto ja taidekoulu, Johanna Niskanen
p. 040 676 5400, johanna.niskanen@ii.fi

Ke 27.11. Kansalaisopiston soiton ja
laulun opiskelijat esiintyvät
Klo 18-19.30, Nätteporin auditorio, vapaa pääsy. 
Lisätiedot: Johanna Niskanen, 040 676 5400,
johanna.niskanen@ii.fi

Satutuokiot kirjastoilla marras-
ja joulukuussa
klo 9.30 28.11. ja 12.12. Nätteporin audito-
rio ja 2.12. Kuivaniemen kirjasto. Satutuo-
kio (kesto n. 20min) vie pienet ja isot kuulijat 
hetkeksi matkalle satujen ja tarinoiden maail-
maan! Tuokio on maksuton, eikä sinne tarvit-
se etukäteen ilmoittautua - sen kun vain tulet 
paikalle ja heittäydyt kuuntelemaan. Satutuo-
kiot sopivat parhaiten 2- 6 -vuotiaille, mutta 
toki myös nuoremmat ja vanhemmat ovat ter-
vetulleita. Ahkerat kuulijat palkitaan syksyn 
lopuksi pienellä yllätyksellä! Lisätiedot: Iin 
kirjasto, p. 050 3950 385.

La 30.11. Joulumyyjäiset
Oijärven Sampolassa
Klo 14 – 17. Ilmaiset myyntipöydät, ilmoittautumi-
nen 25.11. mennessä Terttu Riekki p. 0400 190 912. 
Lisätiedot: Oijärven Nuorisoseura ry

Ti 3.12. Kansalaisopiston ja taidekou-
lun lukukauden päätösjuhla
Klo 18 – 20.30, Valtarin koulu (Koulutie 2, Ii). 
Musiikin, kuvataiteen, näyttämötaiteiden ja liikun-
taryhmien oppilaat esiintyvät, vapaa pääsy. Lisätie-
dot: Kansalaisopisto ja taidekoulu, Johanna Niska-
nen, p. 040 676 5400, johanna.niskanen@ii.fi

Pe 6.12. Itsenäisyys-
päivän juhla
Seppeleenlaskut sankarihau-
doilla: Oijärvellä klo 8.45, Ol-
havassa klo 9.15, Iissä ja Kuiva-

niemellä klo 10. Itsenäisyyspäivän juhla Olhavan 
koulussa klo 12. Linja-autokuljetus lähtee Oijär-
ven hautausmaalta klo 9, Sampolan tienhaara klo 
9.15 ja Närräharjun kautta Kuivaniemen kirkol-
le jumalanpalvelukseen, ottaen tarvittaessa kyytiin 
Kuivajoentien varrelta. Kuivaniemeltä ja Iistä läh-
tee kuljetus seppeleenlaskujen jälkeen Olhavaan, 
ja juhlan jälkeen samoja reittejä takaisin (ilmoit-

tauduthan kuljetuksiin). Itsenäisyyspäivän
juhlan ohjelmassa: Lippukulkue, seurakunnan ja 
kunnan tervehdys, musiikkia ja runoutta, veteraa-
tien kukittaminen. Tervetuloa kaikki sotiemme 
veteraanit, heidän omaiset ja kuntalaiset!
Lisätietoa sekä ilmoittautumiset juhlaan ja linja-
autokyytiin 25.11.2019 mennessä Iin kunta/Ii-
instituutti Heini Perttula, heini.perttula@ii.fi tai 
p. 050 3950 498. Varaudumme kattauksessa 140 
osallistujaan.

Pe 6.12. Iin Mieslaulajien joulukonsertti
klo 15 Iin kirkko. Kuoroa johtaa Markku Koskela. 
Ohjelma 10 €. Lisätiedot: Jari-Jukka Jokela,
p. 050 395 0463.

Ke 11.12. Sarjakuvalukuintotyöpaja
Klo 17-18.45, Iin kirjasto. Vetäjänä Oulun Sarja-
kuvakeskuksen sarjakuvantekijä Veli-Matti Ural. 
Sarjakuvia, lukemista ja piirtämistä yhdistävät 
työpajat sopivat kaikenikäisille, ovat osallistujil-
le ilmaisia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua en-
nakkoon.

La 14.12. Joulumarkkinat
Kuivaniemellä
Klo 10-15, Kuivaniemen seurojentalo. Lisätiedot: 
Kuivaniemen nuorisoseura ry, Raimo Ikonen
p. 044 209 4496.

Ma 16.12. Kansalaisopiston
Hyväntekeväisyys-joulukonsertti
Klo 19, Iin kirkko. Konserttiin on vapaa pääsy. Os-
tamalla ohjelmalehtisen (5€) tuet hyväntekeväisyyt-
tä. Lisätiedot: Janne Puolitaival p. 050 395 0462, 
janne.puolitaival@ii.fi

Su 22.12. Pelimannien joulukonsertti
Klo 14, Kuivaniemen Aseman liikuntasali. Kuivanie-
men ja Simon pelimannit esittävät joululauluja, myös 
yhteislauluja. Ohjelmamaksu 5€ sisältää kahvit vä-
liajalla. Lisätiedot: Anne Riepula p. 040 070 0681, 
anne.riepula@pp.inet.fi

La 28.12. Tanssit Oijärven Sampolassa
klo 21. Tanssimusiikkia esittää tangoprinssi 2019 
Pasi Kivimäki ja N.Y.T. Tervetuloa testaamaan Sam-
polan uusittu tanssilattia. Lisätiedot: Oijärven 
Nuorisoseura, Kalervo Södö p. 040 555 8773.

Ke 29.1. ja To 30.1.2020 Kirjailijavieras 
Minna Rytisalo
Klo 18, Kuivaniemen kirjasto. Sodankylässä synty-
nyt ja Kuusamossa asuva Minna Rytisalo (s. 1974) 
on lukion äidinkielenopettaja. Hän uskoo työs-
sään vahvasti siihen, että innostus tarttuu ja että 
haaveet on tehty toteutettaviksi. Rytisalo on kir-
joittanut vuosia kolumneja sekä lisäksi kirjalli-
suuteen ja lukemiseen liittyviä tekstejä. Kahden-
kymmenen vuoden harkinnan jälkeen hän to-
teutti viimein oman haaveensa ja kirjoitti kirjan. 
Rytisalon esikoisteos Lempi (2016) oli arvoste-
lu- ja myyntimenestys. Se palkittiin mm. kirjab-
loggaajien myöntämällä Blogistanian Finlandial-
la, Kiitos kirjasta -mitalilla ja Botnia-palkinnol-
la. Syksyllä 2018 ilmestynyt Minna Canthin nuo-
ruudesta ja elämästä kertova romaani Rouva C. 
sai häikäisevän suuren suosion ja palkittiin Vuo-
den kirja -palkinnolla.

Muutoksia aukioloajoissa
Kunnanvirasto ja Asiointipiste suljetaan tors-
taina 5.12. klo 14 sekä pidetään suljettuna jou-
luaattoa edeltävänä maanantaina 23.12. 9 sekä 
joulun ja uuden vuoden välillä 27.- 31.12.
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IiKALENTERI on tarkoitettu kunnassa tapahtuvien tilaisuuksien tiedottamiseen. Myös Iissä toimivat yhdistykset, seurat ja yritykset voivat ilmoittaa
kalenterissa järjestämistään avoimista tapahtumista. Tapahtuma ilmoitetaan täyttämällä verkkolomake: ii.fi/ilmoita_tapahtuma tai ottamalla yhteyttä

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

Julkinen tiedote
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ii.fi/kalenteri


