
Kuluvan vuoden talousarvio 
on ollut noin neljä miljoo-
naa euroa alijäämäinen. 
Kunnanvaltuusto päätti 
viime joulukuussa käynnis-
tää talouden tasapainotta-
misohjelman valmistelun. 
Hallintokuntien valmiste-
lemat ja kunnanhallituksen 
esittämät ensimmäiset 
säästöesitykset olivat kun-
nanvaltuuston käsiteltävänä 
29.4.2019. 

Kuluvan vuoden net-
toinvestoinnit ovat 
9,6 miljoonaa euroa ja 
kunta on varautunut 
ottamaan lisää pitkä-

aikaista lainaa 10,7 miljoona euroa. 
Tasapainotusohjelmaa joudutaan 
vielä jatkamaan ja se toimii pohja-
na ensi vuoden talousarvion valmis-
telussa. 

Hyväksyttyjen säästötoimenpi-
teiden kokonaisvaikutus on yh-
teensä noin 1,1 miljoonaa euroa. 
Alkuperäisillä esityksillä tavoitel-
tiin yhteensä noin 1,7 miljoonaa.

Opetus ja varhaiskasvatus: 
- 634 000 €
Syksystä alkaen esioppilaiden 
ja ensimmäisen luokan oppilai-
den maksuton koulukuljetusoike-
us nousee kolmeen kilometriin ja 
2. ja 3. luokan oppilaiden viiteen 
kilometriin. Lisäksi esikoululais-
ten kuljetuksissa otetaan käyttöön 
noutopisteitä. Lyhyemmille vaaral-
lisille koulureiteille myönnetään 
jatkossakin koulukuljetus. Lukio-
laisten koulukuljetuksista luovu-
taan. Kuljetusta on ollut noin 8-10 
lukion oppilaalla. Oppilaskulje-
tusten muutosten yhteissäästö on 
noin 200 000 euroa.

Koulujen tuntikehystä leikataan 
yhteensä noin sadalla tunnilla. Supis-
tukset tehdään opetusryhmiä yhdis-
tämällä ja jakotunteja vähentämällä. 
Olhavan koulun opetusryhmiä tii-
vistetään siten, että kolmen ryhmän 
(ja opettajan) sijasta syksyllä koulul-
la on kaksi opetusryhmää. Toises-
sa ryhmässä opiskelevat 0-2 –luok-
kalaiset ja toisessa 3-5 –luokkalaiset. 
Kuudennen luokan oppilaat siirtyvät 

Kuivaniemen koululle ja siellä ole-
vaan kuudennen luokan opetusryh-
mään. Ryhmien muodostamisessa on 
huomioitu pedagogiset näkökulmat 
ja muuttuvaan tilanteeseen haettiin 
oppilaiden ja perheiden kannalta toi-
mivinta ratkaisua. 

Valtuusto päätti äänin 25–8 (1 
tyhjä,1 poissa) lakkauttaa Ylirannan 
koulun elokuusta alkaen. Yliranta-
laisille osoitetaan lähikouluksi Ase-
man tai Pohjois-Iin koulua oppilas-
tilanteet ja huoltajien toiveet huo-
mioiden. Varhaiskasvatuksen yksi-
tyisen hoidon tuen kuntalisä pois-
tuu heinäkuulta (78 000€ vuosisääs-
tö), muilta kuukausilta maksetaan 
normaalisti. 

Kiinteistö- ja
ympäristö tekniset:
- 75 000 €
Kunnan käytössä on yhteensä noin 
80 kiinteistöä. Valtuusto hyväksyi 
Alarannan koulun, Haminan päi-

väkodin ja entisen Matkahuolto 
kiinteistön purkamisen. Muut vä-
hällä käytöllä olevat kiinteistöt ja 
niiden purku tai myynti käsitel-
lään myöhemmin syksyllä kun laa-
ja kiinteistöselvitys valmistuu. Li-
säksi myöhemmin päätetään kun-
nan ylläpitämien liikunta- ja ulkoi-
lualueiden ylläpidosta ja alueiden 
määrästä.

Ateria- ja tilapalvelut:
- 80 000 €
Säästöjä saadaan mm. purettavien 
ja myytävien kiinteistöjen ylläpito-
kustannusten pienentymisen myötä. 
Kiinteistöjen käyttökuluihin voidaan 
vaikuttaa pitkällä aikavälillä mm. 
energian säästötoimenpitein inves-
toimalla ilma- ja maalämpöön, uu-
distamalla rakennusten kiinteistöau-
tomatiikkaa ja valaistusjärjestelmiä. 
Päätökset kiinteistöihin tehtävistä in-
vestoinneista tekee kunnanvaltuusto 
talousarvion yhteydessä.

Ii-instituutti:
- 108 000 €
Osana tasapainottamista, uuden-
vuoden tapahtuman ja HYTE-
työpajan järjestämisestä luovu-
taan. Lumivalakioiden järjestämi-
nen siirretään yhdistysten järjestet-
täväksi ja Art Ii Biennaali tapahtu-
ma supistuu 2-päiväiseksi ja Kult-
tuuriKauppilaan palkataan tuotta-
ja vain kesän ajaksi. Lisäksi Osal-
listava budjetointi (20 000€) pois-
tetaan. Oijärven kyläavustaja-avus-
tuksesta päätetään pilottivuo-
den raportin perusteella syksyllä 
(17 000€). Mopopajan määräraha 
poistetaan ehdollisena (10 000€), 
mikäli Ii Bikers saa tarkoitukseen 
Leader-avustusta. Tulojen lisäystä 
saadaan yhteensä 15 000 euroa ko-
rottamalla kuntosalimaksuja sekä 
kansalaisopiston kurssi- ja kesäker-
homaksuja.

Hallinto/elinvoima/
työllistäminen:
- 190 000 €
Esityksestä hyväksyttiin työllistä-
mishankkeiden vähentäminen (140 
000€), Micropolis Oy:n osuuden vä-
hentäminen IiRekry-toiminnasta (30 
000€) sekä valtuuston toimintame-
nojen vähentäminen (20 000€). Esi-
tys työntekijöiden laajan työterveys-
huollon poistamisesta (145 000€) se-
kä äänestysalueiden vähentämistä 
(7 000€) palautettiin uudelleen val-
misteluun. Työterveyshuoltoa arvi-
oidaan uudelleen kaikkien henkilö-
etuuksien tarkastelun yhteydessä. 

Sosiaali- ja terveys-
palveluiden säästöesitys 
palautettiin valmisteluun
Säästöesitykseen (yhteensä 291 
000€) sisältyivät mm. vanhuspalve-
luiden Kuivaniemen hoivaosaston 
22 paikan muuttaminen 14 tehoste-
tuksi palveluasumiseksi ja 8 paikan 
siirtäminen tehostettuun kotihoi-
vaan (100 000 €), perhepalveluiden 
resurssien tarkastelu (85 000 €) sekä 
Kuivaniemen terveysaseman, labo-
ratorion, hammashuollon ja fysio-
terapiapalveluiden siirto Iin keskus-
taan ja Iin keskustan 6 hoivapaikan 
muuttaminen tehostetuksi asumis-
palveluksi (106 000e).
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Vuoden 2018 tilinpäätös on 1,85 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kerty-
nyttä ylijäämää on kuitenkin edellisiltä vuosilta yhteensä 4,1 miljoonaa 
euroa. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen 20.5.2019. 
Kunnanjohtajan Ari Alatossavan mukaan sekä valtion osuudet että kun-
nan verotulot ovat kääntyneet laskuun ja toteutuma on ollut lisäksi huo-
mattavasti ennakkolaskemia pienempi. Kustannukset nousivat yhteensä 
5,1 %, josta Jakkukylään kohdistuneita kuluja 3 prosenttiyksikköä. Ainoa 
verokasvu oli kiinteistöverot, jotka kasvoivat 450 000 euroa (1,5%) kun 
tuulivoimalat siirtyivät korkeamman voimalaitosveron piirin. 

ALIJÄÄMÄINEN TILINPÄÄTÖS
ENSIMMÄISTÄ KERTAA 11 VUOTEEN

Talousarvio edelleen alijäämäinen -
SÄÄSTÖOHJELMAA JATKETAAN
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415 kotitaloutta osal-
listui maaliskuussa Iin 
kuntalaisbarometriin, 
jossa asukkaita pyydet-
tiin arvioimaan kunnan 
järjestämiä palveluita 
sekä kertomaan mieli-
piteensä tulevaisuuden 
kehittämiskohteista. 

sallistumis-
pyyntö lähetet-
tiin postitse vi-
ranomaistie-
dotteena kaik-

kiin Iin kotitalouksiin (ja-
kelu noin 4 500). Vastauk-
sia pyydettiin antamaan yksi 
per kotitalous verkkokyselys-
sä tai vaihtoehtoisesti paperi-
lomakkeella kunnan asiointi-
pisteellä sekä Iin ja Kuivanie-
men kirjastoilla. Vastaajista 
72 prosenttia kuului ikäryh-
mään 31–63. Keskimääräinen 
vastaaja edusti kahden aikui-
sen kotitaloutta (39%, 167), 
lapsiperheitä vastaajista oli 44 
prosenttia. Vastaajista 73 pro-
senttia oli asunut Iissä yli 10 
vuotta.

Vertailtaessa muihin ympä-
ryskuntiin, vastaajien mielestä 

Ii pärjää paremmin mm. sosi-
aali- ja terveyspalveluiden saa-
tavuudessa, varhaiskasvatuk-
sen ja opetuksen pienillä ryh-
mäkoilla sekä valtakunnalli-
sesti näkyvällä ilmastotyöl-
lä. Myös iiläinen luonto se-
kä turvallisuuden ja yhtei-
söllisuuden tunne olivat syi-
tä miksi yli 70 prosenttia suo-
sittelisi tutuilleen Iihin muut-
tamista.

Kuntalaisbarometrin tulok-
set kertovat myös, missä asi-
oissa kunnalla on kirittävää. 
Iin heikkoutena nähtiin tei-
den ja ympäristön kunnossa-
pito ja palveluiden hiipumi-
nen kylistä. Vastaajien kaikis-
sa ikäryhmissä toivottiin eri-
tyisesti lisää monipuolisia os-
tos- ja kauppapalveluita.  

Kuntalaisbarometrin tuloksia 
on esitelty kunnan henkilös-
tölle sekä valtuutetuille. Kun-
nanjohtajan Ari Alatossavan 
mukaan keskusteluja kunta-
laisten esittämistä toiveista 
ja tarpeista käydään erityises-
ti alku syksystä, kun toimialat 
valmistelevat seuraavan vuo-

den talousarviota. Vuoden 
2017 kuntalaisbarometrissa 
liikuntakeskus oli ylivoimai-
sesti eniten toivotuin ja nyt 
se on vihdoin valmistumassa 
loppuvuodesta. Uima- ja jää-
hallikokonaisuuden lisäraken-
taminen ei kunnanjohtajan 
mukaan ole nykyisen talous-
tilanteen takia vielä mahdol-
linen. Tavoitteeksi on kuiten-
kin asetettu, että hanke saatai-
siin ehdolle ja osaksi valtion 
ensi syksynä laatimaa seuraa-
vaa nelivuotista liikuntapaik-
kojen rahoitussuunnitelmaa. 

Elinvoiman lisäämisek-
si tärkeimpinä keinoina vas-
taajat lisäksi pitivät paikalli-
sen yritystoiminnan tukemis-
ta ja työpaikkojen luomista se-
kä asuinalueiden ja kylien ta-
sapuolista kehittämistä. Kun-
nan elinkeino-ohjelmasta vas-
taavan Micropolis Oy:n toi-
mitusjohtajan Leena Vuoto-
veden mukaan tavoitteena on 
merkittävästi kasvattaa Iihin 
sijoittuvien yritysten määrää. 
Laajalle joukolle valtakunnal-
lisia kaupan ja palvelualan toi-
mijoita markkinoidaan yri-
tystontteja sekä nelostien asia-
kasvirtaa ja ostovolyymiä.

Iin Pentinkankaalla on me-
neillään asemakaavamuutos, 
jossa osa tyhjillään olevista 
teollisuuskortteleista muute-
taan kaupan- ja palvelualojen 
käyttöön. Sorosentien ja ne-
lostien risteykseen on tulossa 
liikennevalot, mikä mahdol-
listaa alueen liikennevirran 
turvallisen kasvattamisen.

Päivähoidossa Iissä on noin 
450 lasta, joista kunnallises-

sa hoidossa noin 300. Työl-
lisyyden parantuminen nä-
kyy myös Iin varhaiskasvatuk-
sen kysynnässä, arviolta kah-
den uuden päiväkotiryhmän 
verran. Iin varhaiskasvatus-
johtajan Virpi Uutelan mu-
kaan elokuussa alkava maksu-
ton avoin varhaiskasvatus tar-
joaa lapsiperheille ohjattua 
yhdessä olemista ja tukea van-
hemmuuteen lapsen kasvuun 
ja kehitykseen liittyvissä kysy-
myksissä. Alarannalla aloittaa 
elokuussa kunnallinen päivä-
koti, johon tulee yhteensä 33 
varhaiskasvatuspaikkaa. 

Kuntalaisbarometrin vas-
taajat toivoivat lisäksi tiiviim-

pää yhteydenpitoa ja tiedotta-
mista. Varhaiskasvatuksen esi-
opetus on ottamassa elokuus-
sa käyttöön koulupuolelta tu-
tun Wilma-järjestelmän yh-
teydenpidon tueksi. Muiden 
varhaiskasvatuksen ikäryhmi-
en osalta selvitellään vielä so-
pivaa järjestelmää.

Vastaajat olivat erittäin tyy-
tyväisiä hammashoitolan se-
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TOIVEISSA UIMAHALLI,
kä neuvolan palve-
luihin pääsyyn. 
Suun tervey-
denhuollossa 
kiireettömän 
hoidon tulee 
alkaa viimeis-
tään 180 vrk 
kuluttua yhtey-
denotosta. Ou-
lunkaaren kuntayh-
tymän terveyspalvelu-
johtajan Matti Vähäkuopuk-
sen mukaan Iissä odotusai-
ka hammaslääkärille on (tam-
mi-maaliskuun 2019 tilasto) 
keskimäärin 39 vuorokaut-
ta ja suuhygienistille 19 vuo-
rokautta.

Terveyskeskuksessa kiireet-
tömän hoidon odotusaika 
lääkärille on 38 vuorokautta 
(hoitotakuu 90 vrk) ja hoita-
jalle 1vrk. Hoitoon saatavuu-
dessa on kolme tasoa: päivys-
tys (pääsy heti), kiireellinen 
hoito (viikon sisällä) ja kiiree-
tön. Hoidontarpeen arvioin-
nin tekee sairaanhoitaja. Vä-
häkuopuksen mukaan vapai-
ta lääkärin aikoja olisi tarjolla 

nopeiten Kuiva-
niemelle, mut-

ta usein asi-
akkaat päät-
tävät jää-
dä odotta-
maan aikaa 
Iin terveys-

keskuksesta. 
Hoidon odo-

tusajat julkais-
taan neljä kertaa vuo-

dessa oulunkaari.com -verk-
kosivuilla. 

Koko Oulunkaaren alueella 
vastaanotoille tulee puhelui-
ta keskimäärin yhteensä 8 100 
kpl kuukaudessa. Asiakaspa-
lautteen perusteella puheli-
najanvarauksen tiedotetta on 
keväällä uusittu lyhyemmäk-
si ja selkeämmäksi. Ruuh-
ka-aikoina asiakkaan kannat-
taa jättää soittopyyntö, jol-
loin hänelle soitetaan takai-
sin saman päivän aikana ter-
veyskeskuksen aukioloaikana. 
Vähäkuopuksen mukaan Iissä 
takaisinsoitto toteutuu keski-
määrin jo tunnin sisällä soit-
topyynnön jättämisestä.

KUNTALAISBAROMETRI JÄLLEEN 2021
Kuntalaisbarometri toteutetaan joka toinen vuosi, seu-
raavan kerran vuonna 2021. Tavoitteena on parantaa 
asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia kunnan toimin-
nan kehittämisessä sekä säännöllistää ja keskittää kunta-
laiskyselyjä pitkän ajan vertailutietojen saamiseksi. Palau-
tetta voi antaa muulloinkin esimerkiksi palveluyksiköiden 
palautelomakkeiden tai kuntalaisaloitteen kautta.

90% aikoi
jatkossakin
asua Iissä

Valtuusto asettaa
investoinnit

tärkeys-
järjestykseen

Avoin
varhaiskasvatus

alkaa
syksyllä

Hoitoon
pääsylle on

taattu
määräajat

Kuntalaisten toiveissa on saada Iihin uimahalli.

lisää kaupallisia palveluita
sekä resursseja lapsi-
perheiden tukemiseen
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Onhan
jätevesi-

järjestelmäsi
ajan tasalla?

Teksti: Teija Härkönen 

Haja-asutusalueen kiinteistöjen puutteellisesti 
toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä saada 
kuntoon 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella 
ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä.

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä ja sii-
hen liittyvistä vaatimuksista on keskusteltu run-
saasti viime vuosina. Lakiin on tullut muutok-
sia ja lievennyksiä. Lokakuun määräaika kosket-

taa nyt ennen vuotta 2004 rakennettuja omakotitaloja ja va-
paa-ajan kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai 
enintään 100 m päässä vesistöstä. Lainsäädännön tarkoituk-
sena on suojella vesistöjä jätevesien aiheuttamalta kuormi-
tukselta. Pahimmillaan vuotava jätevesijärjestelmä saastut-
taa ajan myötä pohjavettä.

Kunta lähestyy kirjeitse kiinteistön omistajia, 
joita määräaika koskee
Viemäriverkoston ulkopuolisia kiinteistöjä pyydetään pa-
lauttamaan lyhyt kysely jätevesiasioista sekä täyttämään sel-
vityslomake, mikäli tällaista ei kiinteistöllä vielä ole. Samal-
la kysellään halukkuutta liittyä kunnalliseen viemäriverkos-
toon, mikäli se sijainnin puolesta on mahdollista. Kunta jär-
jestää myös kaikille avoimen tilaisuuden jätevesineuvonnas-
ta kesäkuun alussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan mm. 
kunnan verkkosivuilla.

Vaadittava jätevesien puhdistustaso määräytyy kiinteis-
töllä muodostuvien jätevesien laadun ja määrän perusteel-
la. Jos kiinteistö on varusteltu vesiliittymällä ja vedenkäyttö 
on runsaampaa vesivessan, suihkun ja pesukoneiden vuok-
si suositellaan järjestelmää tarkastelemaan uudelleen. Pelkkä 
sakokaivo ei riitä puhdistamaan esimerkiksi vessavesiä tar-
peeksi tehokkaasti.

Kuitenkin jos käytössä on kantovesi ja kuivakäymälä, on 
nykyinen järjestelmäkin riittävä kunhan huolehditaan sii-
tä, ettei vähäisiäkään jätevesiä johdeta suoraan vesistöihin. 
Vuoden 2004 jälkeisissä rakennusluvissa jätevesijärjestelmäl-
tä on edellytetty lainmukaisuutta, joten näissä kiinteistöissä 
asia on kunnossa.

Jos kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella tai 
100 m lähempänä rantaa, uudistus tehdään 
seuraavan luvanvaraisen remontin yhteydessä
Mikäli havaitaan, ettei kiinteistön järjestelmä ole ajantasai-
nen, kannattaa ottaa suoraan yhteys kunnan rakennusval-
vontaan ( Jukka Lehtola p. 040 585 2119 ja Urpo Hyry p. 
050 430 2615) ja hakea toimenpidelupaa saneerausremon-
tin käynnistämiseksi. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla selvi-
tys eli kirjallinen kuvaus nykyisestä järjestelmästä. Selvitys 
säilytetään kiinteistöllä ja esitettään tarvittaessa valvontavi-
ranomaiselle. Hyvin hoidettu ja dokumentoitu jätevesijär-
jestelmä nostaa kiinteistön arvoa myös sitä myytäessä.

Illinsaaren omakotitontit
tulossa myyntiin
Illinsaaren asemakaavan laajennuksen kaava-
ehdotus on ollut nähtävillä huhti-toukokuus-
sa. Alueelle on osoitettu yksitoista uutta eril-
lispientalotonttia. Tavoitteena on saada kaa-
va kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn 
17.6.2019. Alueen kunnallistekniikka, viemä-
röinti ja tiet valmistuvat syksyllä.

Maankäytön suunnittelijan ja kaavoittajan 
Jaakko Raunion mukaan tonteille on kysyntää 
Illinsaaren ollen vetovoimainen asuinalue monel-
la tapaa.  Uudet tontit sijoittuvat Iijoen läheisyy-
teen nykyisen asuinalueen jatkoksi. Tontit ovat 
tulossa hakuun elokuun aikana. Kunta tiedot-
taa hakutavasta ja tarkemmasta aikataulusta myö-
hemmin. Kesäkuun lopulla järjestetään mahdol-
lisesti tonttien esittelypäivä.

Karhun asuinalueen luonnos keräsi
runsaasti palautetta
Karhun yleiskaavan ja asemakaavan luonnokset 
olivat nähtävillä helmi-maaliskuussa. Karhuun 
on esitetty 55 asuintontin asuinalue saaren kes-
kiosaan. Yleiskaavassa tarkastellaan myös loma-
asuntojen muuttamista vakituiseen asumiseen 
sekä saaren virkistyskäyttömahdollisuuksien li-
säämistä.

Kaavoitusta viedään eteenpäin valmistele-
malla annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoi-
hin vastineet, jotka kunnanhallitus käsittelee. 
Luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-
alueen) haltijoiden ja Ely-keskuksen lausunnot 
Natura-arvioinnista saadaan elokuun aikana, 
jonka myötä kaavaehdotusta valmistellaan näh-
täville arviolta vuoden 2020 talvelle.

Jakkukylän osayleis kaavan 2040
ehdotus nähtäville loppu vuodesta
Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on 
mahdollistaa rantavyöhykkeen ulkopuolisten 
kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyis-
tä paremmin ja tukea näin kylän kasvumahdol-
lisuuksia. Suunnittelualue kattaa hieman al-
le puolet osakuntaliitoksen myötä Iihin liitty-
neestä alueesta. Lisäksi kaavasuunnittelun yhte-
ydessä on tehty tarvittavat päivitykset voimas-
sa oleviin yleiskaavoihin mm. liikenteen ja vir-
kistyskäytön mahdollisuuksien osalta. Kesällä 
suunnittelualueen luontoselvitykseen tehdään 
vielä täydennyksiä ja tavoitteena on saada kaa-
vaehdotus nähtäville loppuvuodesta. 

Pentinkankaan alueel-
la on käynnissä asema-
kaavamuutos, jolla osa 
alueen teollisuuskort-

teleista muutetaan soveltuvak-
si tilaa vaativalle erikoiskaupal-
le. Näitä ovat esimerkiksi rau-
ta-, huonekalu- ja autokaupan 
alat, jotka tarvitset merkittävät 
varastointitilat sekä toimivat lii-
kenneyhteydet raskaille kulje-
tuksille. Alue on suurimmilta 
osin kunnan omistuksessa. Kaa-
valuonnos asetetaan tavoiteai-
kataulun mukaisesti nähtävil-
le loppukesästä ja kaavaehdotus 
arviolta vuoden 2020 keväällä.

Kaavasuunnittelun yhteydessä 
alueesta on teetetty kaksi selvi-
tystä, kaupallinen ja liikennesel-
vitys, joissa on tarkasteltu Ou-
lun seudun ostovoiman kehitty-
mistä, kaupan nykytilaa Iin alu-
eella sekä katujen välityskykyjä 
ja risteysjärjestelyjen toimivuut-
ta kaavan mukaisen rakentami-
sen toteutuessa. Erikoiskaupal-
le Pentinkankaan lähiasutuksen 
määrä ei ole riittävä, mutta ohi-
kulkuliikenteen asiakaspotenti-
aali on huomattava. 

Tammikuussa toteutetun lii-
kennelaskennan mukaan Pen-
tinkankaan alueella mitattiin 
10 258 ajoneuvoa vuorokau-
dessa, josta illan huipputunti-

in pakkautui noin 10 prosent-
tia (1030).  Valo-ohjattu liit-
tymä nelostielle kaistajärjeste-
lyineen mahdollistaisi arviolta 
noin 5%:n liikennemäärän kas-
vun ja parantaa etenkin pohjoi-
sesta etelän suuntaan matkaavi-
en sujuvuutta. Väylävirasto on 

huhtikuussa pyytänyt tarjouk-
sia VT 4:n ja Sorosentien sekä 
Leipojantien liittymien liiken-
nevalojen rakentamisesta. Valo-
ohjaukset todennäköisesti ra-
kennetaan kesän aikana. Kun-
nan osuus investoinnista on 
150 000 euroa.

Mujuntien ja Hallitien 
kortteliin uusia pientaloja
Keväällä kunta järjesti tontin-
luovutuskilpailun Mujuntien ja 
Hallitien välisestä rakentamat-
tomasta asuinkorttelista. Kort-
telin tontit ovat kaavan mukai-
sesti kooltaan noin 550m2, te-
hokkuusluku on 0,4 ja kerros-
korkeus maksimissaan 2. Kil-
pailutuksen voitti Salera Oy, 
joka suunnittelee asuinpienta-
lojen rakentamista kortteliin 
vaiheittain kysynnän mukaan. 
Asuntoja on tulossa yhteen-
sä kymmenen. Kokonaisuudes-
saan rakennustyöt valmistuvat 
viimeistään vuoden 2021 lop-
puun mennessä.

Kunnantalon viereinen 
kerrostalon rakentaminen
käynnistyy
Kunnantalon viereinen tontti 
(ent. hammashoitola) on myy-
ty Temotek Oy:lle. Asuinker-
rostalon (noin 20 huoneistoa) 
ennakkomarkkinoinnin odote-
taan käynnistyvän kesällä. 

Matkahuollon tontti 
myynnissä
Kunta myy keskustassa sijait-
sevan noin 2500 m2:n tontin, 

jossa toimi ennen Matkahuol-
to. Kiinteistö on purkukuntoi-
nen ja osa tontista on nykyisin 
viheraluetta. Asemakaavassa 
tontti on osoitettu rivitalojen 
ja muiden kytkettyjen asuin-
rakennusten korttelialueeksi. 
Tontin tehokkuusluku on 0,3 

ja kerroskorkeus yksi. Kunnan-
hallitus on asettanut myynti-
hinnaksi 25€/m2 ja vaihtoeh-
toisesti vuosivuokra 5 % myyn-
tihinnasta kolmen ensimmäi-
sen vuoden ajan, jonka jälkeen 
vuosivuokra on 6 % myynti-
hinnasta.

 Ajankohtaista
kaavoituksessa

Iijoen läheisyys, saaren metsäiset ulkoilumahdollisuudet sekä keskustan lähipalvelut lisäävät asukkaiden viihtymismahdollisuuksia. Tonttien koot ovat 1100 - 1300m2,
myyntihinta on 15 € / m2. Vaihtoehtoisesti vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ensimmäisen kolmen vuoden ajan ja tämän jälkeen 6 % myyntihinnasta. 

Pentinkankaan suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. 
Alueella sijaitsee Autokeidas-Kärkkäinen oheispalveluineen, kolme 
bensa-asemaa, Micropolis toimitilakiinteistö sekä useita teollisia toi-
mijoita. Liikenteen pääväylinä toimivat Sorosentie sekä Lieksentie. 

Pentinkankaalle haetaan 
erikoiskaupan toimijoita

Valtarin Kulmaksi nimetyltä korttelilta ovat keskustan lähipalvelut, 
päiväkodit, koulut ja uusi liikuntakeskus alle 500 metrin etäisyydellä

Keskustaan lisää
asuinvaihtoehtoja

KeskustaKeskusta
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23.-24.5.2019 järjestettä-
vän IlmastoAreenan tapah-
tumapaikaksi on vahvis-
tunut Huilinki. Perjantaina 
päälavalla keskustellaan 
ilmastoliiketoiminnan uusis-
ta mahdollisuuksista, elin-
tarviketuotannon hiilineut-
raaliudesta sekä paikallisen 
osaamisen viennistä maa-
ilmalle. Luvassa on lisäksi 
puoluejohdon tentti.

Lauantai on erityises-
ti kansalaispäivä, jol-
loin teemana ovat liik-
kuminen sekä pika-

muoti. Lauantaina lavalle nou-

sevat mm.  Madventuresin Ri-
ku ja Tunna, tähtitieteilijä Es-
ko Valtaoja, YouTube-tähti Ro-
ni Back sekä Huutokauppakei-
sari Aki Palsanmäki.  Tarkempi 
ohjelma ja aikataulu julkaistaan 
kesäkuussa.

Tule talkoolaiseksi
Isossa tapahtumassa riittää 
puuhaa ja toivotammekin si-
nut tervetulleeksi kiinnostuk-
sesi mukaan valitsemanasi ajan-
kohtana kantamaan kortta ke-
koon talkoolaisena. Talkoisiin 
osallistuminen perustuu va-
paaehtoiseen toimintaan, jos-
ta ei makseta palkkaa. Tehtä-

viin perehdyttää tapahtuman 
infran tuottamisesta vastaa-
va GoArctic Oy. Ohjattuna ta-
pahtuva talkoilu ei edellytä eri-
tyistä ammattitaitoa ja siten so-
veltuu mainiona kokemuksena 
lähes kenelle tahansa. Tehtäviä 
on tarjolla mm. rakentamises-
sa, kuljetuksessa, siistimisessä ja 
neuvonnassa. 

Kokous kotona
IlmastoAreenaan saapuu usei-
ta ilmasto- ja ympäristöalan or-
ganisaatioita asiantuntijoineen 
ja monet heistä kokoustavat ta-
pahtuman aikana Iissä ja lähi-
alueilla. Olisiko kodissasi, yri-

tyksessäsi tai yhdistyksessäsi ti-
loja kokoukselle?Olisi huip-
pua, jos iiläiset avaisivat kotinsa 
ovet ja tarjoaisivat vaihtoehdon 
pitää kokous pirtin pöydän ää-
rellä. IlmastoAreenan kautta 
järjestyy tarvittava kokoustek-
niikka. Esitä tarjous tilastasi ja 
mahdollisista kokoustarjoiluis-
ta. Hinnan voit määritellä itse, 
laskutus onnistuu esimerkiksi 
kevytlaskutuspalvelun kautta.

Majoitus kotona
Olisitko kiinnostunut majoitta-
maan tapahtumavieraita kotona-
si? Omistatko mökin, aitan, pi-
harakennuksen tai tyhjän huo-

neen? Tarjoa tilaasi vuokralle 
airbnb.fi -verkkopalvelussa. Yh-
teyshenkilöltä voit pyytää tar-
vittaessa apua majoituspalvelun 
käyttöönotossa.  

M a d v e n t u r e s  -  E s k o  V a l t a o j a  -  R o n i  B a c k

Kerro. Sano. Tarinoi. Todista.
Muistuta. Valista. Sivistä.
Kyseenalaista. Pohdi. Paasaa.
Puhu. Toimi. Areena on sinun. 

T E H D Ä Ä N
Y H D E S S Ä  S U O M E N

E N S I M M Ä I N E N
I L M A S T O A R E E N A

I I H I N !  

www.ilmastoareena.fi

Ehdota vuoden iiläistä 2019
Ehdottaa voi ajalla 13.5. - 31.5.2019 paperilomakkeella Iin ja 
Kuivaniemen kirjastoissa sekä verkossa: ii.fi/iilainen
Nimitys on myönnetty vuodesta 2002 lähtien vuosittain henki-
lölle, joka on syntynyt, asuu tai toimii Iissä, ja joka on työllään, 
toiminnallaan tai saavutuksillaan tehnyt Iitä tunnetuksi, edistä-
nyt kuntakuvaa tai vaikuttanut merkittävästi kunnan kehittämi-
seen. Kunnanhallituksen valitsema vuoden iiläinen julkistetaan 
Iin kotiseutuviikon pääjuhlassa sunnuntaina 7.7.2019.
Vuoden 2018 iiläisenä palkittiin Iin Kotipizzan yrittäjä ja kol-
minkertainen Kotipizza Gamesin voittaja Katja Körkkö, jo-
ka on tehnyt kotikuntaansa tunnetuksi maailmalla. Muita pal-
kittuja: 2017 Risto Tolonen, 2016 Johanna Niskanen, 2015 
Esa Hiivala, 2014 Oili Kaleva, 2013 Petri Yrjölä, 2012 Matti 
Haatainen, 2011 Antti Hyry 2010 Erkki Paaso, 2009 Leo Ter-
vonen, 2008 Tapani Ruotsalainen, 2007 Juhamatti Aaltonen, 
2006 Unto Kukka, 2005 Väinö Klasila, 2004 Tuure Leinonen, 
2003 Sanna Koivisto, 2002 Tanja Kari.

Europarlamenttivaalit toimitetaan
sunnuntaina 26.5.2019
Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00. Äänestäjän on 
varauduttava esittämään henkilöllisyytensä vaalitoimitsijalle. Vaali-
päivän äänestysalueet, -paikat ja osoitteet:  
Kirkonkylän äänestysalue, Kirjasto-monitoimitalo Nättepo-
ri (Puistotie 1) 
Alarannan äänestysalue, Alarannan koulu (Kuokkalantie 14) 
Ojakylän äänestysalue, Ojakylän koulu (Härmänkuja 21) 
Ylirannan äänestysalue, Aseman koulu (Maalismaantie 32) 
Pohjois-Iin äänestysalue, Pohjois-Iin koulu (Virkkulantie 27) 
Olhavan äänestysalue, Olhavan koulu (Hietaniementie 2) 
Kuivaniemen kirkonkylän äänestysalue, Kuivaniemen kou-
lu (Opintie 30) 
Jokikylän äänestysalue, Jokikylän liikuntasali (Ylihyryntie 2 9) 
Oijärven äänestysalue, Oijärven vanhustenkoti (Lallintie 9 )
 
Alarantaan Joutsenmerkki-koulu
Kunnanhallitus hyväksyi 13.5.2019 Alarannan koulun han-
kesuunnitelmaan ja käynnisti KVR-urakan kilpailutuksen. 
Uudisrakennuksen koko on noin 980 m2, johon sisältyvät 
kuusi luokkatilaa, keittiö, ruokala ja tarvittavat aputilat. Van-
haan olemassa olevaan rakennukseen (Puustelli) sijoitetaan 
teknisen käsityönluokkatila, terveydenhoitajan tilat ja moni-
toimitila. Koulusta tulee Joutsenmerkki-koulu, ja sen kilpai-
lutuksenarviointiperusteina ovat Joutsenmerkki-pisteet, tar-
joushinta, referenssit ja jatkettu jälkivastuuaika. Koulun ra-
kentamiseen ja suunnitteluun on vuodelle 2019 varattu 50 
0000 euron määräraha.

Kuivaniemen kotiseutuyhdistys
Kesäretki Hailuotoon 15.6.2019
Bussi lähtee Kievarilta aamulla. Lähtöaika tarkentuu myö-
hemmin. Päivän aikana tutustumme mm. Emu-tarhaan ja 
Marjaniemen majakkaan. Paluumatkalla poikkeamme mah-
dollisesti marketissa. Retken hinta määräytyy osallistujamää-
rän mukaan. Se on 40-50 € hengeltä sisältäen ruoan, mat-
kan, pääsymaksun majakkaan ja opastuksen.  Retkelle voi 
lähteä muutkin kuin yhdistyksen jäsenet. Ilmoittautumiset 
31.5. mennessä Antille p. 050 5349 237 tai Annelle p. 0400 
700681 tai anne.riepula@pp.inet.fi

Kotiseutumuseon talkoot pidetään museon pihalla tiistaina
21.5.2019 klo 17. Talkoot jatkuvat joka tiistai samaan aikaan 
elokuun loppupuolelle saakka. Luvassa on mm. rakennus- ja pi-
hankunnostustöitä. Museo on avoinna heinäkuussa lauantaisin 
ja sunnuntaisin klo 12-16 sekä talkoo- ja lauluiltoina klo 17-20. 
Museoon ei ole pääsymaksua, mutta yhdistyksen toimintaa voi 
tukea vapaaehtoisella kannatusmaksulla. Tänä vuonna näytte-
lyissä ei ole mitään erityistä teemaa. Laitamme esille varaston 
kätköissä olevia esineitä. 

Muuta ajankohtaista
Ilkka Teppo vierailee torstaina 13.6. klo 18 Kuivaniemitalolla 
ja esittelee metallinpaljastimen käyttöä ja sillä löytyneitä esinei-
tä. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Yhdistys on muka-
na myös Pitäjämarkkinoilla, keräämme jäsenmaksuja ja myym-
me arpoja, isännänviirejä, kasseja sekä kirjoja. Tavataan yhdis-
tyksen tapahtumissa.

UUTISIA LYHYESTI

Huhtikuussa päättynyt, vuoden ajan 
toiminut Iisisti Energinen Ii -hanke 
onnistui kuntalaisten keskuudessa 
virittämään innokkuutta ilmastoasi-
oiden eteenpäin viemiseksi. Micro-
poliksen, Iilaakson ja Iin Energian 
yhdessä toteuttamaa hanketta 
rahoittivat Sitra (Suomen itsenäisyy-
den juhlarahasto) ja Iin kunta.

Hankkeen aikana tutkittiin yhteis-
työssä Oulun yliopiston kanssa, mi-
ten Iin ilmastotoimet näkyvät kun-

talaisten energia-asenteissa ja –käyttäytymi-
sessä sekä energiatiedon ymmärtämisessä. 
700 iiläiselle kotitaloudelle lähetettiin kysely, 
jonka annettujen vastausten perusteella (vas-
tausprosentti 13%) iiläiset ovat valveutuneita 
energia-asioissa. Lisäksi yhteentoista iiläisen 

perheen kotiin asennettiin etäohjattavat läm-
mityksen automaatiojärjestelmät, joilla asuk-
kaat pystyvät optimoimaan kotinsa energian-
käyttöä vuorokauden edullisimmille tunneil-
le. Ohjaus perustuu sähköpörssin tuntihin-
toihin, Ilmatieteen laitoksen sääennusteeseen 
ja asiakkaan mieltymysten mukaan asetettui-
hin rajoihin.  Kokeiluun osallistuvat perheet 
saivat järjestelmän hankintaan 50% tuen.

Hanke on ollut ollut näkyvillä useissa ylei-
sötapahtumissa jakamassa kuntalaisille ener-
giatietoutta ja vinkkejä. Keväällä Britannian 
uutistalo BBC kiinnostui hankkeen toimista 
ja kävi Iissä kuvausmatkalla. Uutisvideo on jo 
kerännyt toista miljoonaan katselukertaa ver-
kossa.  Iisisti energinen –hankkeesta saatu-
ja kokemuksia ja hyviä käytänteitä levitetään 
muihin kuntiin mm.  keväällä 2019 alkanees-
sa uudessa CANEMURE -hankkeessa.

IlmastoAreenan valmistelut
hyvässä vauhdissa

LISÄTIETOJA
TALKOOTEHTÄVISTÄ, 
KOKOUS- JA KOTI-
MAJOITTAMISESTA
IlmastoAreenan
tapahtuma-assistentilta, 
Jonna Backman p. 040 
621 4004, jonna.back-
man@iilaakso.fi sekä
verkossa: ilmastoareena.fi

Tuunataan työtä –hankkeen työpajat jat-
kuvat kesäisissä merkeissä yhdessä kun-
nan kuntouttavan työtoiminnan ryhmän 
kanssa. Maailman ympäristöpäivää se-
kä Iin ilmastotoimia tukien, kunnostam-
me 5.6.2019 Kuivaniemitalolla lahjoi-
tuspyöriä kuntalaisten käyttöön. Mikä-
li oma polkupyöräsi kaipaa kunnostus-
ta, ota se mukaan. Tavoitteena on opetel-

la tavallisia huoltotoimenpiteitä, joita ke-
sän kynnyksellä tarvitaan. 

Jos pyörien kunnostaminen kiinnos-
taa enemmänkin, pidämme 5.6.2019 
klo 14 infon kuinka voit työllistää it-
sesi esimerkiksi huoltamalla polkupyö-
riä joko päätoimisesti tai sivutoimisesti. 
Osallistujille kahvitarjoilu. Lisätiedot 
tapahtumasta: ii.fi/kalenteri

Iisisti Energinen tavoitti
yli 1 000 kuntalaista

Kesäpyörät kuntoon 
5.6.2019

Miten lähteä toimimaan hävikkiä vas-
taan? Ole kuulolla, Tuunataan työtä –
hanke kiertotalouden puolestapuhuja-
na järjestää ohjelmaa Iissä koko hävik-

kiviikon ajan. Jokainen meistä voi vä-
hentää pienillä teoilla hävikkiä kaupas-
sa ja kotona – lisäksi tämä näkyy lopul-
ta positiivisesti omassa kukkarossa. 

Valtakunnallinen
ruoka hävikkiviikko

9.-15.9.2019
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Verkkoajan
varauksessa voi 
varata, siirtää ja 
perua aikoja 
Verkkoajanvaraus 
(oulunkaarenomahoi-

to.com) on käytössä vuoden jokaisena 
päivänä kellonajasta riippumatta, ja pal-
veluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. 
Verkkoajanvarauksessa voi varata 
aikoja astma-, reuma-, sydän-, diabe-
tes-, uniapnea- ja akuuttihoitajille sekä 
työterveyshuoltoon, liikuntaneuvojalle 
ja suuhygienistille. Laboratorioajan 
voi varata, jos on lähete tutkimuksiin. 
Lisäksi järjestelmän kautta voi varata 
neuvolaan aikoja 2-6 -vuotiaille lapsille.
Hammaslääkärin vastaanottoaikoja 
voi siirtää ja perua, mutta lääkärin 
vastaanottoaikoja voi toistaiseksi ai-
noastaan perua. Päivystysaikoja ei voi 
muuttaa. 
Alle 15-vuotiaan vanhemmilla on auto-
maattisesti lupa asioida lapsen puoles-
ta, jos vanhemmat ovat potilastietojär-
jestelmässä lapsen läheistiedoissa. Yli 
15-vuotias lapsi voi antaa Nettiajanva-
rauksen puolesta-asiointiluvan vanhem-
milleen terveysasemalla, jolloin henkilö-
kunta lisää lupatiedon järjestelmään.

Omahoidon alle kehitetään koko 
ajan uusia sähköisiä palveluja 
-Kannattaa lähteä vain rohkeasti kir-

jautumaan Omahoitoon ja valita Ajan-
varaus. Sieltä näkee sitten, onko aika 
mahdollista varata itse suoraan. Jos ei 
voi tehdä ajanvarausta, voi ainakin jät-
tää saman tien ajanvarauspyynnön tai 
lähettää viestiä kyseiseen yksikköön, 
Oulunkaaren digikummi Anja Eilittä
Liuski vinkkaa.
Palautetta ja toiveita voi myös ilmoitella 
Eilittä-Liuskille. Digikummi tulee mielel-
lään myös esittelemään Oulunkaaren 
sähköisiä palveluja esimerkiksi yhdis-
tysten tilaisuuksiin. Lisätietoja: digikum-
mi anja.eilitta-liuski@oulunkaari.com,
p. 050 436 6593.

Oma asiakaspalvelunumero
laskujen maksuaikaasioihin 
Oulunkaaren talouspalvelut vastaavat 
asiakasmaksujen maksuaikakyselyihin 
uudessa palvelunumerossa p. 08 5875 
5003. Numeroon voivat soittaa kaikki 
asiakkaat, jotka haluavat neuvotella 
Oulunkaaren laskuilleen lisää maksu-
aikaa tai sopia maksusuunnitelmista.
Palveluaika on arkisin kello 9-14. Ta-
voite on parantaa asiakaspalvelua ja 
pystyä vastaamaan asiakkaiden yh-
teydenottoihin aiempaa nopeammin. 
Laskun perusteeseen tai maksukat-
toon liittyvissä asioissa asiakkaan 
tulee jatkossakin olla yhteydessä 
laskuttajaan tai hoidosta vastaavaan 
yksikköön.

Oulunkaari tiedottaa

Kirjastojen
kesäaukioloajat

on ilmoitettu
lehden takasivulla

Sarjakuvalukuinto-
työpaja

Kirjasto on mukana Oulun Sarjakuvakes-
kuksen järjestämässä uudenlaisessa luku-
piirissä. Sarjakuvia, lukemista ja piirtämistä 
yhdistävät työpajat sopivat kaikenikäisille, 
ovat osallistujille ilmaisia, eikä niihin tarvit-
se ilmoittautua ennakkoon. Työpajat jär-
jestetään Iin kirjaston +15 –huoneessa klo 
17.00 – 18.45. Vetäjänä sarjakuvantekijä 
Veli-Matti Ural. Kesän ja syksyn työpajapäi-
vät järjestetään: 19.6., 21.8., 18.9., 16.10., 
13.11. ja 11.12.

Tervetuloa intoutumaan!

Kesänuoret järjestävät 
lapsille tekemistä

Kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla 
(3. – 14.6.) kirjaston kesänuoret järjestävät 
mukavaa tekemistä ja kivaa yhdessäoloa 
lapsille. Joka arkipäivä klo 12 - 14 puuhail-
laan yhdessä joko sisällä tai sään salliessa 
ulkona. Lisätiedot: ii.fi/kirjasto

TIEDOTTAA

Tule tekemään
naamioteatteria

Teksti: Sanna Juutinen

apanilaislähtöinen säveltäjä ja kuvataiteili-
ja Makiko Nishikaze on kuunnellut tark-
kaan kevään saapumista yhdessä Oulunkaa-
ren kuntayhtymän asiakkaiden kanssa. Tai-
dekeskus KulttuuriKauppilan residenssi Iijo-

en äärellä on tarjonnut tähän hyvän tukikohdan. 
Nishikaze vietti huhti-toukokuun Iissä resi-

denssitaiteilijana. Lähde! Taiteesta voimaa arkeen 
-hankkeessa kehitettävä sosiaalisen taiteen residens-
siohjelma kutsuu taiteilijoita toteuttamaan taidet-
ta osana yhteisöä. Ajatuksena on tuoda taiteen am-
mattilaiset tiiviiseen yhteistyöhön sote-yksiköiden 
kanssa tarjoten asiakkaille mahdollisuuksia tutus-
tua taiteen tekemiseen ja tekijöihin, kehittää omaa 
luovuuttaan ja nostaa esiin itselleen tärkeitä asioi-
ta taiteen keinoin. Aiemmilla residenssijaksoilla 
on mm. toteutettu mielenterveyskuntoutujien aja-
tuksia sisältävä Matkalaukkuradio sekä ryhmäkoti 
Startin joulunodotuksesta kertova lyhytelokuva.

Residenssijaksonsa aikana Nishikaze on työs-

tänyt projektia ’’Listening in Ii – Kuunnellen Iis-
sä’’, jossa hän tutki muun muassa japanin ja suo-
men kielen soinnullisia yhteneväisyyksiä. Pro-
jektia varten Nishikaze tapasi paikallisia ja keräsi 
heidän arkisia tarinoitaan sekä järjesti vierailunsa 
aikana kävelykierroksia, joilla tutkittiin ympäröi-
vän luonnon ääniä visuaalisin keinoin. 

Arjessamme kysymme usein ”Kuunteletko mi-
nua?” ja saamme vastuksen ”Kyllä, totta kai 
kuuntelen!” Kysyn itseltäni olemmeko varmoja, 
mitä kuuntelemme? 

”Korvamme ovat auki ulkomaailmaan kuun-
nellen ulkopuolelta tulevia ääniä. Kuitenkin sa-
manaikaisesti kuuntelu on itsetarkkailua – kuun-
telemme itseämme, kuin rukousta. Kun sisäinen 
maailmamme kohtaa ulkoisen, olemme valmiita 
havainnoimaan jotain perustavanlaatuista’’, Nis-
hikaze kuvailee ajatuksia työnsä takana.  

Kesäkuussa Iihin saapuu meksikolainen ohjaa-
ja ja näyttelijä Eduardo Lopez Vera, joka on aloit-
tanut residenssijaksonsa toukokuussa ensin Pudas-
järvellä. Hänen tavoitteenaan on kirjoittaa näytel-
mä yhdessä mielenterveyskuntoutujien kanssa hei-
dän valitsemiinsa teemoihin pohjautuen. Näytel-
mä esitetään lukutilaisuutena kesäkuun lopussa. 
”Teatteri voi olla ase, keino tuoda esiin ajatuksia ja 
ottaa oma paikka yhteisössä”, Lopez kuvailee aja-
tuksiaan teatteritaiteen mahdollisuuksista. 

Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus 
KulttuuriKauppilan yhteisen ESR-rahoitteisen 
Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen tavoit-
teena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alai-
sen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuu-
rin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maa-
hanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien ja ke-
hitysvammaisten parissa.  Sosiaalisen taiteen resi-
denssitoiminta on yksi kehitettävistä yhteistyön 
muodoista. Lisätietoja verkossa: lahdetaide.fi

Uimakoulut lapsille
Ilmoittautumisen otetaan vastaan kunnanviraston asioin-
tipisteessä (p. 050 310 3458), jonka jälkeen maksu suorite-
taan asiointipisteeseen tai Kuivaniemen kirjastoon. Uima-
koulut järjestetään 3.6.-7.6.2019 (vk 23) ma-pe. 
Aikataulut ovat samat joka päivä. Uimakoulumaksu 40 euroa. 
Mukaan tarvitsee uima-asun, uimalasit (saa myös Vesi-Jatulis-
ta), laudeliina sekä omat eväät.
Aamuryhmä: Kuivaniemen kievari klo 8.30 - Iin urheilukenttä 
klo 9.10 - Vesi-Jatuli klo 9.30 - Iin urheilukenttä klo 12.10 - Kui-
vaniemen kievari klo 12.50. Ryhmä 1. Vesikirput: 6-7-vuotiaat 
max. 15 hlöä, ryhmä 2. Vesiveijarit: 8-9-vuotiaat max. 15 hlöä.
Päiväryhmä: Jakun koulu klo 10.50 - Iin urheilukenttä klo 
11.15- Vesi-Jatuli klo 11.35 - Iin urheilukenttä klo 14.10- Jakun 
koulu klo 14.35. Ryhmä 3: Vesiveijarit 8-9-vuotiaat max. 15 hlö, 
Ryhmä 4: Vesikirput 6-7-vuotiaat max. 15 hlöä.
Järjestäjä: Ii-instituutti-liikelaitos / Nuorisotyö, lisätiedot: Mar-
jo Ohenoja p. 050 3950 393, Marjo Takalo p. 050 3950 401.

Kesäkerhot koululaisille
Maksuttomat kesäkerhot ovat tarkoitettu 1.-6.-luokkalaisil-
le koululaisille. Kerhoaika on päivisin klo 10-14. Ilmoittau-
tumiset otetaan vastaan paikan päällä. Kerholaisilla mukana 
omat eväät. 
10.-14.6. Haminan koululla/ Valtarin Areenalla, Jakun koulul-
la ja Aseman koululla 
17.-20.6. Pohjois-Iin koululla ja Jokikylän liikuntasalissa 
24.-28.6. Kuivaniemen Aseman urheilukentällä 
1.-5.7. Oijärven Sampolassa ja Olhavan koululla
Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos/ nuorisotyö, lisätiedot: nuori-
so-ohjaaja Marjo Ohenoja p. 050 3950 393.

Nuorten retki Powerparkiin 
17.8.
Iin Nuvan järjestämä nuorten retki Powerparkiin 12-17-vuo-
tiaille. Ilmoittautuminen 1.6.-10.8. Reissun hinta 38 euroa sis. 
matkan ja rannekkeen. Järjestäjä: Iin Nuva, lisätiedot: Marjo 
Ohenoja p. 050 3950 393.

Ikääntyneiden
hyvinvointitapahtuma

Emmintuvalla 24.5. klo 1315
Ohjelmassa verensokerin, verenpaineen sekä fyysi-
sen toimintakyvyn mittauksia, Oulunkaaren ikäihmis-
ten palvelujen esittelyä, eri alojen yrittäjiä esittelemäs-
sä ja myymässä tuotteita ja palveluja. Liisa Tuikkanen 
Iilaakson Fysioterapiasta vetää jumppan. Koululaisilla 
on myynnissä kahvia, leivonnaisia sekä kotiin viemi-
siä. Kävijöiden kesken arvotaan palkintoja.

Lämpimästi tervetuloa!

V almistetaan ryhmän tuotta-
man käsikirjoituksen pohjal-
ta teatteriesitys, joka toteute-
taan naamioiden avulla. Voit 
olla mukana naamioiden teke-

misessä (kansalaisopiston maksullinen kurs-
si), mutta ennen kaikkea etsimme teatteriesi-
tykseen näyttelijöitä, muusikoita, äänimiestä 
ja puvustajaa (esittäjät pääsevät mukaan ilmai-
seksi!). Sopii myös nuorille. 
Naamiot valmistetaan paperimassasta puuke-
hikoille rakennettujen luonnonsavimuottien 
päälle. Työskentely ulkoilmassa Ylirannalla 

Järven tilalla 27.5.-28.6. arkisin klo 9-16. Teat-
teriharjoitukset ryhmän sopimina kolmena il-
tana viikossa Työväentalolla klo 18-21. Esityk-
set su 30.6. klo 14 ja ma 1.7. klo 18 Iin Ranta-
kestilässä.

Työprosessia ja teatteriharjoituksia ohjaavat 
kuvataiteilijat Sam Kerson ja Katah Kana-
dasta sekä Anna-Kaisa Järvi. Työskentelykie-
linä englanti ja suomi. Ilmoittautuminen kurs-
sille ja tarkka aikataulu: https://opistopalve-
lut.fi/ii (kurssinumero 110253).

Lisätiedot: anna-kaisa.jarvi@dnainternet.net, 
p. 0400 292 434

Linnun huuto

Kuunnellen Iitä ja ihmisiä

Makiko Nishikaze on mukana osallistavan tai-
teen menetelmin kehitetyn Suvantolan Lähde! 
puiston talkoopäivissä toukokuun lopussa. 

INKA HYVÖNEN
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KATSO KAIKKI
TAPAHTUMATkoteihin jaetusta IiHappens-esitteestä,verkosta: ii.fi/kalenteri sekä somessa:facebook.com/iintapahtumat jainstagram @visitii/#iihappens

Iin kesä on täynnä näyttelyi-
tä, konsertteja, teatteritoi-
mintaa ja sekä vapaa-ajan 
tapahtumia niin kuntalaisille 
kun vierailijoille. 

Näytelmä: Puhelinluettelo
Kansalaisopisto esittää Iin työväentalolla 
24.5.klo 19, 26.5. klo 16, 2.6. klo 16, 8.6. 
klo 19, 9.6. klo 16, 15.6. klo 19, 16.6. klo 
16. Tuomas Parkkisen kirjoittama ja Jen-
ni Mattilan ohjaama Puhelinluettelo on 
aurinkoinen ja ilakoiva komedia ihmisis-
tä ja ilmiöistä, yrityksistä ja erehdyksis-
tä. Liput 10 euroa, myynti tuntia ennen 
ovelta. Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos/ 
Iin kansalaisopisto, lisätiedot ja ennakko-
varaukset: Heidi Tiri p. 045 1333 874.

Illinjuoksut
Illinjuoksut perjantaisin (juhannus-
viikolla torstaina) Illinsaaren hiihto-
majalla klo 18.30. Juoksut alkavat heti 
kun rata on sulanut ja kuivunut. Mat-
kat 2km ja 5km. Järjestäjä: Iin Yritys 
ry/Pertti Huovinen p. 050 571 9248.

Iisun iltarastit
25.5. Kelterin viesti Olhavassa, 26.5. 
Avoin kansallinen Pohjois-Suomen 
mestaruuspitkämatka Olhavassa, 28.5. 
iltarastit Olhavassa ja 18.7. iltaras-
tit Pikkutannilassa. Järjestäjä: Iisu ry/ 
Markku Loukusa p. 040 5430 578.

23.5. Liikuntapäivä
eläkeläisille ja työttömille
Klo 12 Illinsaaren hiihtomajalla. 
Jumppaa Marjon ohjauksessa, Tar-
ja ja Sari vievät sauvakävelylle, ulkoi-
lua kunnon mukaan, kilpailuja, mak-
karanpaistoa, pullakahvit ja arvontaa 
sekä mukavaa yhdessä oloa. Järjestäjä: 
Iin Eläkeläiset, Eläkeliiton Iin yhdistys 
ja Iin Eläkkeensaajat, lisätiedot: Salme 
Tanninen p. 040 963 2030.

25.5. Hyvinvointifoorumi ja 
Valtarin Areenan viralliset 
avajaiset
Klo 9.30-16.30 Valtarin Areenalla 
(Koulutie 2).Klo 10-12 ikäihmisille pa-
neelikeskustelu hyvinvoinnista ja päi-
vätanssit, tanssittajana Maarit Pelto-
niemi & Coralia. Klo 12-14 lapsiper-
heiden ja työikäisten keskustelupanee-
li, lapsille esiintyy Mimmit ja aikuisille 
Pandora. Klo 14-16 nuorten keskuste-
lupaneeli sekä rap-artisti Stepa esiintyy. 
Ohjelmassa lisäksi naurujoogaa, liikut-
tava yllätys, urheiluseurojen lajiesittelyä 
ja skeittinäytös. Vapaa pääsy. Järjestäjä: 
Ii-instituutti liikelaitos/ hyvinvointi- ja 
vapaa-aikapalvelut. Lisätiedot: Riitta
p. 050 3950 305, Pekka p. 050 3950 
392, Heini p. 050 3950 498.

26.5. Ratsastuskisat
Pohjois-Suomen ratsastuskoulujen 
oppilaiden mestaruuskisat Ylirannan 
ratsutilalla. Lisätietoja: Iin hevoshar-
rastajat/Hannu Kemiläinen p. 040 
734 3026.

Iin kotiseutumuseo
Avoinna 5.6.-4.8. ti-su klo 11.30-
18.00, ma suljettu. Lisätiedot: Hanna 
Puolakka p. 040 538 2711.

1.6.-31.7. Arja Renellin
näyttely Pinnan alla
Näyttely avoinna ti-la 12–17 Taide-
keskus KulttuuriKauppilassa (Kaup-
pilantie 15, Ii). Avajaiset 31.5. klo 17–
19. Näyttely kertoo Talvivaaran kai-
voksesta kalojen, kalastajien, paikallis-
ten asukkaiden ja aktivistien näkökul-
masta. Teoksissa ovat vahvasti läsnä ky-
symykset siitä, miten meidän tulisi elää 
suhteessa ympäristöömme jatkuvasti 
muuttuvassa globaalissa ekosysteemissä, 
ja tuon muutoksen aiheuttajana. Vapaa 
pääsy. Lisätiedot: kulttuurikauppila.fi

Bingot Kuivaniemen
nuorisoseurantalolla
3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8. ja 26.8. 
klo 18 sekä Kuivaniemen pitäjämarkki-
noilla 20.7. klo 15.30 ja 21.7. klo 15. Jär-
jestäjä: Kuivaniemen Nuorisoseura ry/ 
Raimo Ikonen p. 044 2094 496.

5.6. Taidepuistopiknik 
–hyvinvointityöpaja
klo 16-19 Ympäristötaidepuistossa. 
Työpajassa tarkastellaan hyvinvointia 
ja taidetta, taidepuistoa ja Ruustinnan 
reittiä Iin Haminan alueen asukkai-
den hyvinvoinnin näkökulmasta. Ota 
mukaan omat piknik-eväät ja viltti. 
Sateen sattuessa tilaisuus Kulttuuri-
Kauppilalla. Vapaa pääsy. Järjestäjä: 
Ii-instituutti liikelaitos/hyvinvointi, 
Iin kunnan kiinteistö- ja ympäristö-
tekniset palvelut, Lähde! taiteesta 
voimaa arkeen –hanke, Taidekeskus 
KulttuuriKauppila, IlmastoAreena ja 
Tuunataan työtä –hanke. Lisätiedot: 
Riitta p. 050 3950 305.

5.6. Keppariradan avajaiset
Klo 12 Huilingissa. Lasten kanssa 
suunnitellun keppariradan avajaisia 
juhlistetaan kepparikisoilla. Keppa-
rirata on avoinna koko kesän ja kaik-
kien asiasta kiinnostuneiden vapaassa 
käytössä. Lisätietoja: museonhoitaja 
Hanna Puolakka p. 040 538 2711.

8.6. Oijärvi tutuksi
–pyöräily
Klo 10-15 Lähtö Sampolas-
ta klo 10. Ajellaan Sampo-
lasta Ruoholan alueel-

le. Järvellä satama-alueella makkaran-
paistoa sään salliessa. Järjestäjä:
Oijärven kyläyhdistys/Eino Nyman
p. 040 728 4522.

8.6. Kyläkisällin ja
kyläyhdistyksen melonta-
ja suppailutapahtuma
Klo 12-15 Navettaranta, Pohjois-Ii. 
POPLin Kyläkisälli - hanke ja Pohjois-
Iin kyläyhdistys ry järjestävät yhteisen 
Melonta- ja suppailutapahtuman. Ta-
pahtuma on samalla myös osa Avoi-
met Kylät-päivää Pohjois-Pohjanmaal-
la ja koko Suomessa. Tapahtumassa on 
mahdollisuus kokeilla melontaa ja sup-
pilautailua Hiastinhaaralla, paikalla on 
myös EikkaBussi testimittauksineen 
ja yhteisenä kohtaamispaikkana Poh-
jois-Iin kyläkahvila. Tarkempi ohjel-
ma: pohjoisiinkylayhdistys.fi Järjestäjä: 
POPLi Kyläkisällihanke ja Pohjois-Iin 
kyläyhdistys ry, lisätiedot Anita Sievä-
nen p. 0400 461 880.

Näytelmä: Herra Alzheimer
Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää 
Kuivaniemen nuorisoseuralla 29.6. 
klo 18, 19.7. klo 18, 20.7. klo 18 ja 
3.8. klo 12 sekä Iissä Huilingin näyt-
tämöllä 26.7. klo 19 ja 27.7. klo 15. 
Ajankohtaista komediaa dementias-
ta kaikille, ohjaajana Sanna Kluukeri. 
Järjestäjä: Kuivaniemen Roolinvaihta-
jat, Sanna Kluukeri p. 046 5550 431.

Kesäjumpat
Liikuntaneuvojan kesäjumpat käyn-
nistyvät viikolla 24, maanantaisin 
kahvakuula Nätteporin pihalla klo 18-
19 ja kehonhuolto klo 19-19.45. Tors-
taisin Kuivaniemen liikuntahallin pi-
halla kesäjumppa klo 12-13 ja kehon-
huolto klo 13-14.45. Lisätiedot: Mar-
jo Veijola p. 050 3950 391. 

15.6. Iloinen Iijokipyöräily
Klo 11-14 Kauppakeskus Kärkkäiseltä 
Iin Kala-ja maalaismarkkinoille Wan-
haan Haminaan. Koko perheen iloinen 
pyöräilytapahtuma, jossa pyöräiltävä 
matka n. 10 kilometriä. Matkan aikana 
kuullaan musiikkia ja matkavauhti so-
veltuu kaiken ikäisille. Klo 11 Kauppa-
keskus Kärkkäisellä mahdollisuus tava-
ta tubettaja Jaakko Parkkali, klo 12.30 
starttaa Iloinen Iijokipyöräily, klo 13 
makkara-, kahvi- ja mehutarjoilu Illin-
saaren hiihtomajalla, klo 14 saavutaan 
Iin Kala- ja maalaismarkkinoille. Pyö-
räilijöille järjestetään arvonta. Järjestä-
jä: Ii-instituutti liikelaitos/ liikunta ja 
tapahtumat, lisätiedot: Pekka p. 050 
3950 392, Heini p. 050 3950 498.

15.6. Iin kala- ja maalais-
markkinat
Klo 10-15 Huilingin alueella. Moni-
puolisilla maalaismarkkinoilla maaseu-
tutoimijoita lähiruokatoimittajia ja –
tuottajia. Järjestäjä: Osuuskunta Team 
Kala, lisätiedot: Risto Tolonen p. 0400 
434 798.

15.6. Yhteislaulutuokio
Klo 13 Huilingin näyttämöllä. Yhteis-
laulutuokio järjestetään Huilingin la-
valla Iin Kala-ja maalaismarkkinoi-
den yhteydessä. Tilaisuudessa lauletaan 
markkina-aiheisia yhteislauluja pai-
kalla jaettavista monisteista. Järjestäjä: 
Iin Laulupelimannit, lisätiedot: Unto 
Kukka, unto.kukka@pp.inet.fi

22.6. Juhannustanssit
Klo 21-02 Oijärven Sampolassa. Ju-
hannustanssien tanssittajana suosittu 
tanssiorkesteri Rojal Simosta. Järjestä-
jä: Oijärven Nuorisoseura ry, lisätiedot 
Kalervo Södö p. 040 555 8773.

30.6. Yleinen Veneonki
Klo 11-16. Siirtymäajat 30+30min. 
Paikka Iissä selviää myöhemmin. Kil-
pailukalana kaikki. Mäskikilpailu, 2 
henk/vene, siirtymät soutaen, omat ve-
neet, 2 onkea. Maksu 20e/venekunta. 
Järjestäjä: Iin kalamiehet ry/Vesa Ra-
hikkala p. 040 5358 723.

Yhteislaulua 4.7., 18.7. ja 1.8. 
Kuivaniemen kotiseutumuseolla
Lauluillat ovat klo 18. Sateella tilaisuu-
det ovat Nuorisoseuran talossa. Järjes-
täjä: Kuivaniemen kotiseutuyhdistys 
ry, Anne Riepula p. 0400 700 681.

6.7. Iiso Watercross
Klo 10-18 Vihkosaaren uimarannal-
la. Kilpailut ovat avoimet tehdasvalmis-
teisille ja itse rakennetuille moottorikel-
koille, jotka täyttävät Suomen moot-

toriliiton turvallisuusvaatimukset ja ur-
heilusäännöstön vaatimukset. Moot-
torit ovat joko 2-tahtisia tai 4-tahtisia. 
Moottorikelkoissa on erityiset määräyk-
set. Koko perheen tapahtuma, johon li-
put 10 euroa ja alle 12-vuotiaat ilmai-
seksi.  Järjestäjä: Iiseudun kelkkailijat 
ry/ Marko Kaveri p. 050 3858 973.

6.7. Oijärven toripäivät
Klo 10-14 Oijärven Sampolassa. Joka-
kesäiset toripäivät, jossa ilmaiset myynti-
pöydät. Pöytä varaukset Terttu Riekille. 
Pöydän varanneilta toivotaan arpajais-
palkintoa. Järjestäjä: Oijärven kyläyhdis-
tys, Nuorisoseura, Mökkihöperöt, lisä-
tiedot: Terttu Riekki p. 0400 190 912.

13.7. Olhava –päivä
Klo 10-16 Olhava Areenalla. Mukana 
edellisvuosien tapaan veteraanikoneet, 
rompetori ja kirppis sekä arvonta hyvin 
palkinnoin. Päivän aikana on myös eri-
laisia kilpailuja ja lapsille omaa ohjelmaa. 
Areenan alueella on ilmaiset parkkipai-
kat, joihin ohjaus järjestäjien toimesta. 
Myös rompetori- ja kirppispaikat ovat il-
maisia. Alueella palvelee ravintolateltta, 
josta saataville kahvia, leivonnaisia, mak-
karaa, lämmintä ruokaa. Yleisöä viih-
dyttää paikalliset musikantit. Tervetu-
loa viettämään mukavaa kesäpäivää ko-
ko perheen voimalla. Järjestäjä: Olhavan 
Seudun Kehittämisyhdistyt Ry, lisätie-
dot: Helena Kanervo p. 040 570 1417.

14.7. Kuivaniemen kotiseutupäivä
Päivä alkaa klo 12 Jumalanpalveluksel-
la ja  seppeleenlaskulla Kuivaniemen kir-
kossa. Pääjuhla pidetään Nuorisoseuran 
talossa heti Jumalanpalveluksen jälkeen. 
Juhla aloitetaan perinteisesti ruokailul-
la ja juhlaohjelmassa on lausunta- ja mu-
siikkiesityksiä. Järjestäjä Kuivaniemen 
kotiseutuyhdistys.

17.7. Yhteislaulutuokio
Klo 18-20 Huilingin näyttämöllä. Iin 
Laulupelimannien kansanmusiikkikon-
sertti ja yhteislaulutuokio. Vapaa pääsy. 
Järjestäjä: Iin Laulupelimannit/Unto 
Kukka, unto.kukka@pp.inet.fi

20.7. Oijärven Sikajuhlat
Klo 21-02 Oijärven Sampolassa. Tans-
sittajana Kake Randelin. Monipuolista 
ruokaa tarjolla. Järjestäjä: Oijärven nuo-
risoseura ry, lisätiedot: Kalervo Södö
p. 040 5558 773.

3.8. Piippurock
Legendaarinen Piippurock Iin Ranta-
kestilässä. Musiikista vastaa mm. Stink-
foot, Soulhealer, Tuohimaa, Ruoska ja 
Ii Cowboys. Järjestäjä: OSK Toripata, 
lisätiedot: Johanna Jakku-Hiivala
p. 041 4337 786.

4.8. KansallispukuPiknik
Klo 14 Iin kotiseutumuseon alueella. 
Kansallispuvun syntymäpäivä on 5.8. ja 
sitä juhlistetaan ympäri Suomea järjes-
tettävillä kansallispukujen tuuletuspik-
nikeillä. Iin oma kansallispukujen tuu-
letuspiknik järjestetään Iin kotiseutu-
museon alueella ja sateen sattuessa Mu-
seokahvila Huilingissa. 
Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos, Iin 
kotiseutumuseo, lisätiedot: Hanna
p. 040 538 2711.

11.8. Yleinen onkikilpailu PP-
VAK kesäongen PM-kilpailu
Klo 10-14. Siirtymäajat 45+60min. 
Raasakan patoaltaalla. Kilpailukala-
na kaikki lain sallimat. Sarjat: M, N, 
NU18, NU15, NU12 ja perhesarja. 2 
vrk:n harjoittelukielto. Järjestäjä: Iin 
kalamiehet ry, lisätiedot: Vesa Rahik-
kala p. 040 5358 723.

11.8. Kuivaniemen ja Simon 
pelimannien puistokonsertti
klo 13 Kuivaniemen kotiseutumuseol-
la. Sateella tilaisuus on Nuorisoseuran 
talossa. Vapaa pääsy, maksullinen kah-
vitarjoilu. 

23.-24.8. IlmastoAreena
Kotimaan merkittävin ja kuumottavin 
ilmastofestari Iissä. Kahden päivän ai-
kana kuulemme tuoreimmat tiedot, uu-
simmat asiat ja etsimme yhdessä ratkai-
suja ilmastonmuutoksen pysäyttämisek-
si. Kaikilla avoin ja ilmainen tapahtuma! 
Mukana myös Madventures, Roni Back, 
Esko Valtaoja ja Huutokauppakeisari. 
Järjestäjä: Micropolis Oy/Hanna Lahti 
p. 040 1306 143.

ElokuussaKesä- ja
heinäkuussa

10.-15.6. Iin XII lauluviikko
10.6. klo 18 avajaiskonsertissa 
Sopraano Virva Puumala ja pia-
nisti Juho Lepistö sekä barito-
ni Jussi Vänttinen ja pianisti Ju-
ho Alakärppä Iin kirkossa. Liput 
20/15e ovelta. 11.6. klo 19 ylei-
söluento Nätteporissa: Miten sa-
na soi? Luennoitsijana Heikki Pel-
linen. 13.6. klo 19 Mestarikurs-
sin ja Lied –duokurssin konsert-
ti Nätteporissa. 14.6. klo 19 Lau-
lukurssien konsertti Nätteporissa. 
Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos/ 
Iin kansalaisopisto, lisätiedot: Ja-
ri Ruonala p. 050 3950 389 ja Jo-
hanna Niskanen p. 040 6765 400.

24.6.-7.7. Iin Kotiseutu-
viikot
24.-28.6. Iin Harmonikkaviik-
ko. Lounasmusiikkia ma-pe Mu-
seokahvila Huilingissa. Ilmaisia 
yllätyskonsertteja viikon aikana 
eri puolilla Iitä. Leirin oppilaat ja 
opettajat esiintyvät päätöskonser-
tissa Huilingin Näyttämöllä, liput 
10/5 euroa. 
26.6. klo 18 Iin Laulupelimannien 
kansanmusiikkikonsertti ja yhteis-
laulua Huilingin näyttämöllä. 
30.6. klo 14 Naamioteatteri Lin-
nun Huudon esitys Rantakestiläs-
sä. Iin Urheilijoiden kanttiini. Va-
paa pääsy. 
1.-5.7. Hobla ry:n järjestämä mu-
siikki-ja bändileiri 
1.7. klo 18 Naamioteatteri Lin-
nun Huudon esitys Rantakesti-

lässä. Vapaa pääsy.

2.7. klo 18 Kirjailijoiden Ii –kier-
ros. Lähtö Vesaisen patsaalta. Va-
paa pääsy. 
3.7. klo 10-15 Hobla ry:n musa-
leirin opetuspäivä Huilingin näyt-
tämöllä. 
3.7. klo 18 Iin Laulupelimannien 
yhteislaulutuokio Huilingin näyt-
tämöllä. 
5.7. Venäläinen sirkus esiintyy 
Huilingin näyttämöllä. Vapaa pääsy! 
6.7. Huilinki Soi 
7.7. Kotiseutuviikkojen pääjuh-
la: klo 10 jumalanpalvelus Iin kir-
kossa, klo 12.30 kotiseutuviikko-
jen pääjuhla Huilingin näyttämöl-
lä, klo 14 museopäivä lapsiperheil-
le Iin kotiseutumuseolla, klo 16 
Wanhan Haminan –kierros. Läh-
tö uittopatsaalta. Vapaa pääsy. Jär-
jestäjä: Ii-instituutti liikelaitos, li-
sätiedot: Riitta p. 050 3950 305, 
Heini p. 050 3950 498, Hanna
p. 040 5382 711.

29.6. Iin Tukkilaiskisat
Klo 13-18  Iin Raasakkakoskella 
ja Tukkilaistanssit klo 21-02 Ran-
takestilässä. Kilpailuiden lomas-
sa esiintymässä Hausmylly, Sam-
baryhmä La Fuente ja Taikuri Eli-
as Kvist ja tansseissa illalla TT Pu-
rontaka. Alueella lisäksi Iin Urhei-
lijoiden puffetti ja olutteltta, Sto-
ra Enso, Rantapohja, kasvomaala-
usta, askartelua, arpajaisia ja muu-
ta mukavaa. Liput 5e yli 18-vuo-
tiaille.  Koskenlaskun harjoituk-
set Raasakkakoskella perjantai-
na 28.6. klo 18-20. Puffetti. Vapaa 
pääsy. Järjestäjä: Ii-instituutti lii-
kelaitos/tapahtumat, Iin Urheili-
jat ry, PVO Vesivoima Oy, Kaup-
pakeskus Kärkkäinen, Iin Met-
sätyö Oy, Iin Metsänhoitoyhdis-
tys ry, Iin Energia Oy, Jätehuolto 
Paakkola Oy, Stora Enso ym. Lisä-
tiedot: Marko Jussila p. 040 7088 
192, Riitta p. 050 3950 305, rata-
mestari Eero Alaraasakka p. 0400 
281 524.

20.-21.7. Kuivaniemen
Pitäjämarkkinat
Klo 10-18 (sunnuntaina klo 17 as-
ti) Kuivaniemen urheilukentäl-
lä. Markkinahumun lisäksi esiin-
tymässä koomikko Mikko Patro-
nen, Eini bändeineen, Taikuri Roo-
pe Ylitalo, Janne Raappana bändei-
neen ja Kuivaniemen Pelimannit. 
Ohjelmassa lisäksi bingo, karaoke 
sekä illalla tanssit Oijärven Sampo-
lassa, PookiTanssit Merihelmessä ja 
Kuivaniemen Kievarin perinteiset 
iltamenot. Järjestäjä: Ii-instituutti 
liikelaitos ja Kuivaniemen Yrittäjät, 
lisätiedot: Pekka p. 050 3950 392, 
Heini p. 050 3950 498, Ari p. 050 
4413 121.

Toukokuussa
alkvat
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Julkinen tiedote

Kunnanvirasto ja asiointipiste
Keskiviikkona 29.5.2019 (helators-
taita edeltävä päivä) ja torstaina 
20.6.2019 (juhannusaattoa edel-
tävä torstai) kunnanvirasto sul-
jetaan poikkeuksellisesti klo 14. 
Kunnanvirasto ja asiointipiste on 
asiakkailta suljettuna helatorstain 
jälkeisenä perjantaina 31.5.2019 
sekä kesälomakaudella 1.7. - 28.7.2019.

Kuivaniemen vastaanotto ja
hammashoitola 31.5.
Helatorstain jälkeisenä perjantaina 31.5. Kuiva-
niemen vastaanotto ja hammashoitola ovat sul-
jettuina. Tarvittaessa voi asioida Iin vastaanotos-
sa ja hammashoitolassa.
 
Kuivaniemen terveysasema
24.6.–11.8.
Kuivaniemen terveysaseman kesäsulun piiriin 
24.6.–11.8. kuuluvat hoitaja- ja lääkärivasta-
anotto, kuntoutus, mielenterveystyö, suun ter-
veydenhuolto sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden 

tuottamat neuvola- ja sosiaalipalvelut. Ke-
säsulun aikana terveyspalvelut ja neuvo-

lapalvelut tuotetaan Iin pääterveysase-
malla ja Iin neuvolassa tai Simossa. 

Sosiaalipalveluihin saa yhteyden 
palveluohjauksen kautta. Päivys-
tysaikoina palvelut tuotetaan 
tavanomaisina päivystyspal-

veluina.

Sosiaalipalvelut
Seudullinen perhe- ja sosiaalipalvelujen 
palveluohjaus toimii 24.6.–31.7. supistetusti:
Palveluohjaajan tavoittaa tuolloin puhelin-
numerosta 08 5875 5010 maanantaisin ja torstai-
sin kello 9-12. Iin kunnantalon ollessa suljettuna 
sosiaalitoimistossa asioidaan ajanvarauksella. So-
siaalipäivystyksen tavoittaa vuorokauden ympä-
ri akuutissa kriisitilanteessa numerosta 08 5875 
6888. Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden myös 
hätäkeskuksen kautta soittamalla 112.

Varhaiskasvatus 
Avoinna normaalisti koko kesän: Nikkarin päi-

väkoti, Haminan päiväkoti ja Kuivaniemen päi-
väkoti.  Olhavan tenavatupa ryhmis on kiin-
ni ajalla 3.6-7.8. 2019, Jakun ryhmis kiinni ajal-

la 3.6.-7.8.2019, Lakson päiväkoti kiinni ajal-
la 1-28.7.2019.

Kirjastot avoinna
20.5.-18.8.
Pääkirjasto: Ma klo 11 – 19, ti 

klo 11 – 16, ke klo 11 – 19, to klo 
11 – 19, pe klo 11 – 16. Itsepalve-
luaika alkaa kirjaston aukiolopäi-

vinä klo 9. Viikonloput suljettuna 
ajalla 1.5. - 31.8. 
Kuivaniemen kirjasto: Ma klo 13 – 19, ke klo 
13 – 19, to klo 10 – 16, suljettuna ti ja pe – la.
Omatoimikirjasto avoinna ma - su klo 10 – 19. 
Kirjastoauto Akseli: ajotauko 17.6.2019 – 
4.8.2019. Akselin aikataulu syksylle 2019 jul-
kaistaan kansalaisopiston opinto-oppaassa.

Iin kotiseutumuseo
Avoinna 5.6.-4.8. klo 11.30-18.00, maanantai-
sin suljettu.

Saavutettavuusdirektiivi vaatii jul-
kishallinnon organisaatioita val-
mistelemaan digitaaliset palve-
lunsa kuten verkkosivut ja niiden 

sisällöt sellaisiksi, että eri kohderyhmät 
voivat käyttää ja ymmärtää mitä niissä sa-
notaan. Lainsäädännöllä varmistetaan, et-
tä yhä useampi (riippumatta iästä, osaa-
misesta, laitteista, henkisistä tai fyysisistä 
rajoitteista) pääsee hyödyntämään tieto-
verkon mahdollisuuksia.

Iin verkkosivuja on uudistettu sekä ul-
koasultaan, rakenteeltaan että teknisel-
tä toteutukseltaan. Myös sivuston liiken-
teen suojaus ja verkkolomakkeiden suo-
jattu täyttäminen parantuu uudistuksen 
myötä. Uudet verkkosivut julkaistaan ke-
säkuun alussa.

Uudet
verkko-
sivut
julkaistaan
kesäkuussa

Uusia Visit Ii -esitteitä on kesäkuussa ja-
ossa huoltoasemilla, Huilingissa, alueen 
matkailutoimijoilla ja Oulun turisti-in-
fossa sekä verkossa: visitii.fi/kartta. 

Esitteeseen on listattu Iin alueen ret-
keily- ja luontokohteita, liikunta- ja leik-
kipaikkoja, uimarantoja sekä nuotio- ja 
laavupaikkoja. Osa kohteista on kunnan 
ylläpitämiä ja osa alueen yhdistysten.

VINKKAA TUTUILLE
Vieraile Iissä -esitteestä! 


