
Kunta laatii kerran vuo-
dessa katsauksen vireillä 
olevista ja lähiaikoina vi-
reille tulevista kaavoista. 
Kaavoituskatsaus on hyväk-
sytty kunnanhallituksessa 
22.11.2021.

Jakkukylän osayleiskaava 2040
Kunnanvaltuusto hyväksyi Jakku-
kylän osayleiskaavan helmikuus-
sa 2021. Päätöksestä jätettiin va-
litus Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keuteen, eikä kaava ole vielä lain-
voimainen. Kaavan tavoitteena on 
tukea kyläalueen elinvoimaisuut-
ta mahdollistamalla rantavyöhyk-
keen ulkopuolisten kyläalueiden 
täydennysrakentaminen nykyistä 
paremmin. 

Karhu, Iin rannikon ja saarten 
osayleiskaavan tarkistaminen
Karhun uuden asuinalueen asema-
kaavoituksen laatiminen lopetettiin 
helmikuussa 2021 johtuen muun 
muassa tulvakorkeuden vaikutuk-
sista rakennusvaatimuksiin. Yleis-
kaavaehdotus asetetaan nähtävil-
le kevään 2022 aikana. Tavoitteena 
on mahdollistaa pysyvä asutus saa-
rella muuttamalla nykyisiä loma-
rakennuspaikkoja pysyvän asutuk-
sen rakennuspaikoiksi. Yleiskaavas-
sa suunnitellaan lisäksi saaren vir-
kistyskäyttö. 

Seljänperä, Iin rannikon ja saar
ten osayleiskaavan tarkistaminen 
ja Seljänperän asemakaavan laa
timinen 
Suunnittelua jatketaan vuonna 
2022. Kaavan tavoitteena on mah-
dollistaa uusi merellinen asuinalue. 
Kaavan työstämiseksi kunta on ha-
kenut asuinalueen toteuttamiseen 
rakentajakumppania. 

Pentinkangas, osayleiskaavan laa
jennuksen 2025 muutos & asema
kaavan muutos kortteleissa 312, 
315, 326 
Yleiskaava ja asemakaava ovat tu-

lossa hyväksymiskäsittelyyn kevääl-
lä 2022. Tavoitteena on mahdollis-
taa tilaa vaativan kaupan alue, joka 
ei heikennä kuntakeskustan kaupal-
lista vetovoimaa.

Kirkonseudun asemakaavan
muutos, laajennus Timpurintien
alueella 
Kaavan laatimisen tavoitteena on 
muun muassa osoittaa nykyinen 
maantie (Sorosentie) kaduksi ja tut-
kia mahdollisuutta alueen täyden-
nysrakentamiseen. Asemakaaval-
la suunnitellaan myös alueen virkis-
tyskäytön sekä kävelyn ja pyöräi-
lyn ratkaisut. Tavoitteena on asettaa 
kaavaluonnos nähtäville alkuvuo-
desta 2022.

Iin kirkonseudun asemakaavan 
muutos korttelissa 23, kunnan
viraston ja Nätteporin alueet 
Kaavamuutoksen tavoitteena on 
tarkastella korttelin maankäyt-

töä sekä mm. virastorakennusten ja 
asuinrakentamisen yhteensovitta-
misen mahdollisuuksia. Tavoittee-
na on järjestää ensimmäinen kaava-
muutokseen liittyvä yleisötilaisuus 
talvella 2022, jonka pohjalta kaavan 
työstämistä jatketaan.

Strateginen yleiskaava 2040 
Kaavan työstäminen jatkuu vuonna 
2022. Yleiskaava ohjaa koko kun-
nan maankäytön suuria linjoja ja tu-
kee kuntastrategiassa määritelty-
jä tavoitteita. Tarkasteltavina ovat 
mm. yhdyskuntarakenne, luonto ja 
luonnonsuojelu, maisema ja kult-
tuuriympäristö, elinkeinoelämän 
toimintaedellytykset sekä virkistys. 

YliOlhavan tuulivoimapuisto/
Megatuuli Oy 
Kunnanvaltuusto hyväksyi Yli-Ol-
havan tuulivoimapuiston osayleis-
kaavan helmikuussa 2021. Päätök-
sestä jätettiin valituksia Pohjois-
Suomen hallinto-oikeuteen, eikä 
kaava ole vielä lainvoimainen. Kaa-
vaan sisältyy 50 tuulivoimalaa ja 
hanke sijoittuu sähkönsiirtovaihto-
ehtoineen kokonaisuudessaan Iin 
kunnan alueelle.

Ollinkorven tuulivoimapuisto/
Ilmatar Ii Oy: 
Yhtiö suunnitteli alun perin enim-
millään noin 63 tuulivoimalan suu-
ruisen tuulivoimahankkeen raken-
tamista Iin keskustaajamasta koil-
liseen rajautuen Oulun kaupun-
gin rajaan Yli-Iissä. Kaavaluonnos-
ratkaisu laadittiin 42 tuulivoima-
lalle. Saadun palautteen ja käytyjen 
neuvottelujen perusteella kaavaeh-
dotuksessa voimaloiden määrää on 
vähennetty ja ehdotus on laadittu 
10 tuulivoimalalle, jotka sijoittuvat 
sähkönsiirtovaihtoehtoineen koko-
naisuudessaan Iin kunnan alueel-
le. Kaava on hyväksymiskäsittelyssä 
joulukuussa 2021.

Kovasinkankaan tuulivoimapuis
to/Kovasin Tuulivoima Oy 
Kovasin Tuulivoima Oy suunnit-
telee kuuden voimalan puistoa Ko-
vasinkankaalle, kunnan eteläosaan 
Oulun kaupungin rajan välittö-
mään läheisyyteen. Tavoitteena on 
yleiskaavan hyväksymiskäsittely 
vuoden 2022 aikana.

Sääskenharjuun, entisen kaatopai-
kan läheisyyteen, käynnistetään 
yleiskaavan laatiminen, joka mah-
dollistaa noin 60–70 hehtaarin 
kiertotalousalueen rakentumisen. 
Yleiskaavoituksen yhteydessä tar-
kastellaan tarve asemakaavan laati-
miselle. 

Kuivaniemen taajaman alueel-
la ei ole voimassa olevaa oikeusvai-
kutteista yleiskaavaa. Kunnan maa-
poliittisen ohjelman mukaisena ta-
voitteena on laatia alueelle yleis-
kaava lähivuosina. Yleiskaavoituk-
sen tarpeita kartoitetaan lisäksi 
myös Olhavan ja Merihelmen alu-
een osalta. Lähivuosina on tarpeen 
tarkastella Iin rannikon ja saarten 
osayleiskaavan ratkaisuja ja Iijoki-
varren rantarakentamista. Vanhan 
Haminan asemakaavan päivittämi-
nen on tarpeen lähivuosina, alu-
een nykyinen asemakaava on vuo-
delta 1989.

Kaavoituskatsaus on julkaistu verkossa: ii.fi/kaavoitus
Lisätiedot: vs. maankäytön asiantuntija/kaavoittaja Elina Nissinen, 
p. 050 408 3811, elina.nissinen@ii.fi

Vapaita tontteja rakentamiselle
Eniten vapaita omakotitontteja sijaitsee Liesharjussa (52 kpl), 
Tikkasenharjussa (16 kpl) ja Alarannalla (10 kpl). Kuivaniemen 
Kaakkuriniemessä on 3 tonttia valmiin kunnallistekniikan piirissä, 
kaavallisesti 18 tonttia. Kuivaniemen Asemakylällä on vapaana 
4 tonttia ja Niittyrinteellä 10 tonttia. Vapaita rivitalotontteja on 
Rantakestiläntiellä, Karpalotiellä, Tikkasentiellä sekä Sähkötiellä 
entisen Matkahuollon alueella. Iin keskustassa Hallitien varressa 
on vapaana rivitalotontteja ja saman korttelin Mujuntien puoleiset 
tontit ovat rakentumassa vaiheittain.

Vapaita liikerakennus- tai lähipalvelualueen korttelialueita sijaitsee 
muun muassa Illinsaaressa sekä Liesharjuntien ja nelostien riste-
yksessä. Liiketonttien tarjontaa monipuolistetaan muun muassa 
Pentinkankaan käynnissä olevalla asemakaavan muutoksella.
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Kunnan verotulokertymä oli lokakuuhun loppuun 
mennessä noin 2,3 miljoonaa euroa enemmän kuin 
viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kertymää 
ovat nostaneet tulomuutto ja työllisyyden parantumi-
nen. 

Kunnanjohtajan Ari Alatossavan mukaan kuluva vuosi on 
silti jäämässä alijäämäiseksi arviolta noin 2,5 miljoonaa 
euroa. Kunta on hakenut valtiolta kaksi miljoonaa euroa 
harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, päätöstä ei 
ole vielä saatu. 

Kunnan taloustyöryhmä on asettanut seuraavan kolmen vuoden 
(2022–2024) tavoitteeksi, että tulojen on oltava menoja suuremmat. 
Tulojen lisäämisen ja menojen karsimisen yhteisvaikutukseksi eli so-
peuttamistarpeeksi on asetettu 3 miljoonaa euroa. 

- Sopeuttamistarve on hieman pienentynyt ennakoitua paremman 
verotulojen kasvun myötä. Toisaalta sosiaali- ja terveyspalveluiden ku-
lut ovat ylittymässä viime vuoteen verrattuna yhteensä noin 2,8 mil-
joonaa, josta erikoissairaanhoidon osuus on noin 2 miljoonaa euroa, 
kunnanjohtaja kertoo.

Kolme isoa päätöstä
Ensi vuoden talousarvion ensimmäisiä päätöksiä on ehditty jo tehdä. 

Valtuusto päätti marraskuussa Kuivaniemen terveyspalveluiden siir-
rosta Kuivaniemi-talolle. Hyvinvointipiste avataan ensi vuoden alussa, 
kun tilojen muutostyöt valmistuvat. 

Valtuusto päätti lakkauttaa 21:n oppilaan Olhavan koulun elokuus-
ta 2022 alkaen. Oppilaat siirtyvät Kuivaniemen yhteiskoululle, tai 
huoltajat voivat halutessaan valita myös jonkun muun Iin koulun. 

- Kuivaniemen ja Simon yhtenäiskoulujen opetuksen yhteistyömal-
li on selvittelyn alla. Suunnitteilla on, että Simon ja Iin valtuutetuille 
järjestään yhteisseminaari alkuvuoden aikana, kunnanjohtaja kertoo.

Uuden Haminan päiväkodin rakentaminen alkaa keväällä. Valmis-
tuessaan se vähentää vuokratilojen tarvetta ja tehostaa palvelutoimin-
taa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti äänin 6–3, että lauta-
kunnan aikaisempi lakkautuspäätös perutaan ja ryhmäperhepäiväkoti 
Tenavatupa jatkaa Olhavassa.
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Miljoonan euron
sopeutus tältä vuodelta
on mahdollista saavuttaa

Suomessa vallitsee yleisellä tasolla 
yksimielisyys ilmastonmuutoksen ja 
luontokadon hillitsemisen tarpeesta. 
Toimenpiteiden paikalliset vaikutuk-
set jakavat asukkaissa usein kuiten-
kin mielipiteitä puolesta ja vastaan. 

Ii on yksi Luonnonvarakeskuksen (Lu-
ke) tutkimusalueista hankkeessa, jos-
sa mallinnetaan tuulivoiman, metsien ja 
soiden hyödyntämistä hiilensidonnan, 
luonnon monimuotoisuuden edistämi-

sen ja asukkaiden viihtyisyyden näkökulmasta. 
Mallinnus antaa vastauksia siihen mitä hyötyjä 
esimerkiksi heikkotuottoisen ojitetun suon en-
nallistamisella saavutetaan, mikä on optimaa-
linen metsänhoitomenetelmä erityyppisillä ja 
-ikäisillä metsillä, ja voidaanko turvetuotan-
nosta poistuvaa aluetta hyödyntää tuulivoiman 
tuotannossa.

- Ii valikoitui luontevasti pilottialueeksem-
me, koska kunta on ansioitunut ilmastotyössä 
näyttävästi – kotimaassa ja kansainvälisestikin. 
Meillä on myös ollut aiempaa yhteistyötä kun-
nan kanssa erityisesti soiden käyttöön ja ennal-
listamiseen liittyen, hankkeen vetäjä, profes-
sori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskukses-
ta kertoo. 

Iissä sijaitsevalle tuulivoimalle, metsän ja soi-
den käytölle lasketaan hiilihyöty, eli kuinka 
paljon kukin näistä maankäyttömuodoista vä-
hentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tutkimukses-
sa ovat mukana Valtion Teknillinen Tutkimus-
keskus (VTT) ja Recognis Oy, jotka arvioivat 
tuulivoiman päästövähennyspotentiaalia sekä 
Geologian Tutkimuskeskus (GTK), joka vastaa 
soiden ennallistamisen ilmasto- ja monimuo-
toisuusvaikutuksien laskemisesta. Itä-Suomen 
yliopisto toteuttaa spatiaalisen mallinnuksen, 
jossa luodaan periaatteet tuulivoiman optimaa-
liselle sijoittamiselle kartalla.  Metsien käytön 
vaikutuslaskelmat sekä toimenpiteiden talou-

dellisten hyötyjen arvioinnin tekee Luke.
- Mallintaminen on erityisen haastavaa, sillä 

tuulienergian vaikutukset lasketaan perinteises-
ti tunneissa, metsien käytön vaikutukset vuo-
sissa ja soiden käytön vaikutukset kymmenissä 
tai sadoissa vuosissa. Lisäksi tuulivoiman pääs-
tövähennysvaikutus muuttuu ajan myötä, kun 
sen korvaaman fossiilisen energian määrä vähe-
nee, Tolvanen kertoo.

Myös asukkaiden asenteet
maankäytön vaihtoehtoihin
selvitetään
Luke toteuttaa ensi vuoden alussa verkkoky-
selyn, jossa tarkastellaan asukkaiden asenteita 
tuulivoimaan, metsien ja soiden käyttöön. Mal-
lintamisen ja kyselyn tulosten pohjalta voidaan 
pohtia, millaiset ovat ilmastotoimien yhteis-
kunnalliset kustannukset ja hyödyt.

- Iin kunnan näkökulmasta hanke auttaa ke-
hittämään kokonaisvaltaista hiilineutraalia 
ja luonnon monimuotoisuuden huomioivaa 
maankäyttöä, joka tukee kunnan strategiaa ja 
metsäsuunnitelmaa.  Hiili ja ravinteet on pa-
rempi sitoa metsiin ja maaperään kuin päästää 
ne ilmaan ja vesistöä kuormittamaan, toteaa Ii-
joen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala 
Micropolis Oy:stä.

TUULI, METSÄT
ja SUOT

Luonnonvarakeskuksen
koordinoima LandUseZero hanke
on osa maa- ja metsätalousministeriön 
rahoittamaa Hiilestä kiinni -ilmastotoi-
menpidekokonaisuutta, jolla pyritään 
vähentämään metsätalouden ja maan-
käytön kasvihuonekaasupäästöjä sekä 
vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. 
Hanke kestää vuoden 2023 loppuun 
saakka. Lisätiedot verkossa:luke.fi/
projektit/landusezero

Yli-Olhavassa sijaitsevalle Pirttijärvelle johtavat pitkospuut vievät luonnonkauniin suon yli rantaan asti. 

Veroprosentteihin ei korotusta 
Kunnanvaltuusto päätti pitää kunnallisveroprosentin (21,50%)
sekä kiinteistöveroprosentit (yleinen 1,30; vakituinen asun-
to 0,65; rakentamaton rakennuspaikka 6,00; muu asuinra-
kennus 1,20; yleishyödylliset yhteisöt 0,00; voimalaitokset 
3,10) ennallaan.
 
Talousarvioesitys 2022 on 1,7 miljoonaa euroa
alijäämäinen 
Kunnanvaltuuston 29.11. talousarviokokousta on mahdollis-
ta seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa:
livekuvaukset.fi/livelahetykset/tulevat-lahetykset 

"Sopeuttamistarve
on hieman pienentynyt
ennakoitua paremman

verotulojen kasvun myötä."

Kuivaniemen hyvinvointipiste aloittaa tammikuussa Kuivaniemi-talolla 
Kuivaniemen hyvinvointipisteessä järjestetään jatkossa muun muassa labo-
ratorion näytteenottoa, pitkäaikaissairauksien asiantuntijahoitajien vastaan-
ottoja sekä neuvola- ja fysioterapiapalveluja. Tarkemmat tiedot palveluista, 
aukioloajat ja yhteystiedot tiedotetaan lähempänä hyvinvointipisteen 
aukeamista. Loppuvuoden terveysaseman sulun aikana, kuivaniemeläisillä 
on edelleen mahdollisuus asioida Iin terveysaseman lisäksi myös Simon 
terveys asemalla. 
Vanhan terveysaseman tiloissa on ollut sisäilmaongelmia, ja remontointi 
terveysturvalliseksi tilaksi olisi maksanut arviolta noin 120 000 euroa. Kuiva-

niemi-talolle asennetaan vastaanottohuoneisiin vesipisteet, joiden kustannukseksi kunta on arvioinut 
noin 15 000 euroa. 
Kuivaniemen terveysasema on ollut suljettuna puolisentoista vuotta, aina koronapandemian alusta 
saakka. Henkilökuntaa on tarvittu esimerkiksi rokotuksiin, näytteiden ottamiseen, infektiopotilaiden 
hoitamiseen ja altistumisten jäljitystyöhön, minkä vuoksi toiminta on aiemmin jouduttu keskittämään 
Iin terveysasemalle. 
- Nyt kun kuntalaisilla on ollut mahdollisuus saada rokote ja karanteenimääräyksiä on höllennetty, ter-
veyspalveluja olisi jälleen mahdollista tuottaa kahdessa toimipisteessä. Vaikka pandemiaa ei olekaan 
selätetty, sekä yhteiskunnassa että meillä Oulunkaarella on selkeä tahtotila ja tavoite päästä kohti 
normaalia toimintaa, Oulunkaaren terveyspalvelujohtaja, johtava lääkäri Liisa Cajan-Suokas toteaa. 

Oulunkaari tiedottaa
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Ii on saanut Opetushallitukselta 
rahoituksen ruotsinkielisen kielikyl-
pytoiminnan järjestämiseen kuluvan 
lukuvuoden ajaksi. 

Kielikylvyllä tarkoitetaan kielirikas-
teista oppimismallia, jossa lapset tu-
tustuvat opettajan kanssa arkitilan-
teiden, leikin ja laulun kautta vieras-
kielisiin sanoihin ja kulttuuriin. Ta-

voitteena on kasvattaa lasten kielitietoisuutta. 

Ei läksyjä, sanakokeita tai arviointia
Iin kielikoordinaattori Maria Tervo käy pitämäs-
sä kaikissa esikouluryhmissä sekä alakoulun 1–2 
luokilla lyhyitä ruotsinkielisiä opetustuokioita. 
Lapset ovat olleet innostuneita kerran kuussa pi-
dettävästä kielikylvystä.

- Tuokioissa tutkimme esimerkiksi Ruotsin 
karttaa, mietimme millä kulkuvälineellä sinne 
voisi matkustaa ja millaisia perinneruokia Ruot-
sissa syödään. Pikkuoppilaat ovat kielellisesti lah-
jakkaita ja oppivat melkein vaivihkaa uusia sano-
ja ja sanontoja pelien, musiikin ja videoiden kaut-
ta, Tervo kertoo.

Tutkimusten mukaan pienten lasten otolli-
sin aika oppia kieliä on kuuden kuukauden iäs-
tä noin kuusivuotiaaksi. Tervon mukaan kielikyl-
py ei heikennä tai hidasta lapsen oman äidinkie-
len kehittymistä vaan kielelliset taidot kehittyvät 
samanaikaisesti. 

Lue ääneen, toista sanoja ja loruttele
Kielten opiskelua aikaistettiin valtakunnallises-
ti vuoden 2020 alusta alkaen. Ensimmäisen vie-
raan kielen, yleensä englannin, opiskelu alkaa ala-
koulun ensimmäisellä luokalla ja toisen kotimai-

sen, ruotsin kielen opiskelu alkaa kuudennella 
luokalla. 

- Kielten varhainen oppiminen on hyvin tär-
keää ja se antaa lapselle hyvät lähtökohdat myös 
muiden kulttuurien ja ihmisten ymmärtämiseen. 
Kielen kehittymistä voi tukea kotona monin ta-
voin esimerkiksi aloittamalla aamun vieraskieli-
sellä tervehdyksellä ja toivottamalla vastaavasti il-
lalla hyvää yötä, Tervo antaa vinkiksi.

Verkosta löytyy paljon ruotsin -ja englannin-
kielisiä lastenohjelmia ja -lauluja. Esimerkik-
si Pikku Kakkosen ruotsinkielinen ohjelmaver-
sio BUU-klubben on katsottavissa maksutta Yle 
Areenasta. 

Yläkoululaisia kiinnostavat kiina, 
korea ja japanin kieli
Kielikoordinaattori Maria Tervo toimii myös Val-
tarin yläkoululla yhtenä kansainvälisyysviikon 
suunnittelijana. Kyseisen viikon aikana ruotsin 
ja englannin kielen tunneilla oppilaat tutustuvat 
eri maiden kulttuureihin ja oppitunneilla vierai-
lee mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä vie-
railijoita. 

- Yläkouluilla ja lukiossa kielten opetus on ny-
kyään monimediaista opetusta. Kirjasarjoihin on 
upotettu videoita, jotka kertovat pohjoismais-
ten nuorten elämästä. Rohkaisemme nuoria käyt-
tämään vierasta kieltä aidoissa arjen tilanteissa. 
Harjoittelemme luokassa esimerkiksi WhatsAp-
pilla viestin lähettämistä kaverille. 

Kielistä innostunut nuori voi itsenäisesti opis-
kelijalla verkon kautta myös eksoottisempia kie-
liä. Esimerkiksi kirjastoilla on hyvä valikoima ää-
nikirjoja ja verkkokielikursseja. Kieliä kannattaa 
opiskella läpi elämän ja taidot on mahdollista he-
rätellä mieleen pitkienkin aikojen saatosta.

Koulujen siirtyminen keväällä 2020 
etäopetukseen mullisti kertarysäyk-
sellä opettajien ja oppilaiden arjen 
rutiinit. 

Kunnan opetusjohtaja Tuomo Luk
karila kertoo, että heti poikkeus-
ajan alussa opetus- ja oppilashuol-
lon henkilöstön yhteisenä tavoit-
teena oli varmistaa, että kaikki op-

pilaat ja perheet tavoitetaan ja heidän hyvinvoin-
nistaan huolehditaan. 

- Koulumaailmassa pitää pystyä mukautumaan 
lasten ja nuorten maailmaan sekä uskaltaa ko-
keilla uudenlaisia tapoja. Opettajien ja koulun-
käynnin ohjaajien työaika on pitkälti sidottuina 
opetustunteihin, joten ideoimme yhdessä henki-
löstön kanssa Koulujelpparin, eli aikuisen, joka 
toimisi mahdollisimman lähellä nuoria, ja johon 
on helppo ottaa yhteyttä.  

Pähkäillään yhdessä mitä tehdään
Kaikkien Iin 6-9 luokkalaisten yhteinen Koulu-
jelppari Saara Niskala vastaanottaa päivittäin kes-
kimäärin yli 100 viestiä nuorilta. Hänellä on so-
siaalisen median kanavissa noin 400 seuraajaa. 
Nuorten kanssa viestittelyissä jaetaan humoristia 
ja iloisia videotervehdyksiä mutta myös jutellaan 
kahden kesken nuoren elämään liittyvistä asioista. 

- Nuorilla on selkeä tarve, että aikuinen kuun-
telee ja on kiinnostunut heistä. Juttelemme, mil-
laisia haaveita ja unelmia nuorella on ja millaise-
na hän näkee oman polkunsa aikuiseksi. Välttä-
mättä omille vanhemmille tai opettajalle ei halu-
ta kaikkea kertoa tai nuori saattaa ajatella, että ai-
kuiset eivät osaa tai kestä kuulla ongelmista. 

Koulujelppariin voi ottaa yhteyttä oppilas, 
vanhempi tai opettaja. Koulujelpparilla ei ole 
toimistohuonetta vaan hän on läsnä siellä missä 
nuoret ovat – välitunneilla, käytävillä ja luokissa. 
Tavoitteena on auttaa nuorta huolen tai ongel-
man alkuvaiheessa ja estää niiden kärjistyminen 
tai kasautuminen. 

- Nuoret usein aloittavat, että ei mulla ole kau-
hean tärkeää asiaa mutta olisi kiva jutella. Vastaan-
kin aina, että kaikkien asiat ovat yhtä tärkeitä. Su-
rulliset ja pahat asiat pienenevät puolella, kun niis-
tä puhuu aikuisen kanssa ja iloiset asiat puolestaan 
kaksinkertaistuvat, Niskala kannustaa. 

Kysykää päivittäin nuorelta
”Mitä sulle tänään kuuluu?”
Nuorten hyvinvoinnin keskeiset haasteet liitty-
vät esimerkiksi kaveri- tai perhesuhteisiin, yk-
sinäisyyden tai uupumuksen kokemukseen tai 
elintapoihin. Koulujelpparia voi pyytää mukaan 
nuoren tueksi esimerkiksi koulumatkalle, ruo-
kalaan ja vaikka välitunnin ulkoiluhetkiin. Kou-
lujelpparin kanssa keskusteluja käydään luotta-
muksella, eikä niistä pidetä kirjaa tai rekisteriä. 
Jos huoli nuoren hyvinvoinnista kasvaa, on tu-
en tarpeen arvioinnissa ja suunnittelussa muka-
na moniammatillinen tiimi, joka koostuu erityis-
opettajasta, sosiaalityöntekijästä, koulukuraatto-
rista ja psykologista. 

Uniapneakontrollit 
Uniapneaa sairastavien tulee jatkossa muistaa itse 
varata vuosikontrollit uniapneahoitajalle. Varauk-
sen voi tehdä laittamalla viestiä Oulunkaaren Oma-
hoidossa (oulunkaarenomahoito.com), varaamal-
la ajan Nettiajanvarauksesta (oulunkaari.com) tai 
soittamalla terveysaseman ajanvarausnumeroon 08 
5875 6500 kello 13-15, jolloin on erityinen aika kii-
reettömien asioiden hoitamiselle.

Varaa kolmas koronarokoteaika
puhelimitse
THL suosittelee kolmatta koronarokoteannosta:
1) Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta 
täyttäneille ja sitä vanhemmille. Toisesta annoksesta 
täytynyt kulua vähintään kaksi kuukautta. ”) Naisil-
le ja 30-vuotta täyttäneille miehille, jotka ovat saa-
neet rokotteensa lyhyellä, alle kuuden viikon annos-
välillä vähintään kuusi kuukautta sitten. 3) Kaikil-
le 60 vuotta täyttäneille. Toisesta annoksesta täyty-
nyt kulua vähintään kuusi kuukautta. 4) Keväällä 
määritellyille lääketieteellisille riskiryhmille 1 ja 2. 
Toisesta annoksesta täytynyt kulua vähintään kuusi 
kuukautta. Varaa aika Iin koronarokotusnumerosta 
08 5875 5011 ma-to klo 8–11 ja pe klo 8–9 kun vä-
himmäisaika toisen ja kolmannen rokotteen välillä 
alkaa lähestyä. Tarkempaa tietoa löydät oulunkaari.
com verkkosivuilta.

Jos on saanut kaksi koronarokotusta 
ja ilmenee flunssan oireita, oireita voi 
seurata kotona
Vastaanotolle tulee soittaa, jos epäilee altistuneen-
sa koronalle ja saa koronaoireita, tai jos vointi heik-
kenee niin, että tarvitsee oireisiin hoitoa. Korona-
rokotusajanvaraukset, koronarokotusaikojen perumi-
nen ja lisätiedot koronarokotuksista puhelimitse 08 
5875 5011 ma-to klo 8–11 ja pe klo 8–9. Hammas-
hoitolan ajanvaraukset ja aikojen perumiset puheli-
mitse 08 5875 6537, ma-to klo 8–16, pe klo 8–15. 
Sähköinen asiointi: oulunkaarenomahoito.com 

Naisten terveystarkastukset
Vuoden 2021 naisten terveystarkastukset eli pa-
pa-kokeet ja mammografiat jatkuvat vielä ensi vuo-
den alkupuolelle. Papa-kokeiden tarkastusvuorossa 
ovat vuosina 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986 ja 
1991 syntyneet. Kutsu tulee kotiin kirjeenä. Mam-
mografiat ovat ajalla 20.12.2021-14.1.2022. Mam-
mografiat koskevat vuosina 1953, 1955, 1957, 
1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 ja 1971 synty-
neitä. Kutsu tulee kotiin kirjeenä.

Soitathan vastaanotolle vain
vastaanoton asioissa
Iin terveysaseman vastaanotolle tulee paljon puhe-
luja, jotka liittyvät muihin kuin vastaanotolla hoi-

dettaviin asioihin, kuten koronarokotuksiin ja ham-
mashoitolaan. Erityisesti maanantait, perjantait ja 
aamut ovat kiireisiä, joten kiireettömissä asioissa 
kannattaa ottaa yhteyttä muina aikoina. 

- Myös Oulunkaaren Omahoito ja Nettiajanva-
raus ovat käteviä asiointikanavia, varsinkin kun siel-
lä asian voi laittaa jalalle mihin vuorokauden aikaan 
tahansa, vastaanoton palveluesimies Leena Törmä
nen vinkkaa. 

Iin kotihoito kerää Iin ikäihmisille
joululahjoja
Osallistu kampanjaan tuomalla joululahja Micro-
poliksen ala-aulassa sijaitsevaan infopisteeseen (Pii-
silta 1, klo 9–15) tai Iin kotihoidon toimistolle 
(Asematie 169 C 2, klo 9–15) viimeistään 3. joulu-
kuuta. Kirjoita paketoidun lahjan päälle helposti ir-
rotettavaan lappuun, onko lahja sopiva miehelle vai 
naiselle vai molemmille ja tieto siitä, mitä lahja si-
sältää. Halutessasi voit laittaa lahjan mukaan kor-
tin, jossa voi olla esimerkiksi jouluinen runo tai ter-
vehdys. Lahjasi voi olla myös aineeton: voit antaa 
aikaasi ulkoiluseurana, kauppa-apuna tai juttuseu-
rana. Aineettoman lahjan voit muotoilla esimerkik-
si lyhyeksi kirjeeksi, jossa on nimesi ja yhteystietosi. 
Kotihoito toimittaa kerätyt joululahjat ikäihmisil-
le joulun alla. Lisätietoja: sari.vitikka@oulunkaari.
com, p. 050 3950 504

OULUNKAAREN UUTISIA LYHYESTI

Sekä både että och –
ruotsia kielikylvyssä

Koululaisilla kielikylpytuokion teemana on tällä kertaa ruotsinkieliset viikonpäivät.

Kielikoordinaattorin Maria Tervon mukana kulkeva pehmolelu Pos-
su on saanut lapsilta ruotsinkielisen nimen. Lelun kanssa voi har-
joitella tervehdyksiä ja itsensä esittelyä, ja lelun kautta lapsi usein 
rohkaistuu käyttämään vierasta kieltä.

Opettaja sanoo ruotsiksi värin ja lapset etsivät ja osoittavat luokas-
sa sen väristä esinettä.

Koulujelppari Saara on
nuorten tukena

Koulujelppari Saara Niskala on helposti lähes-
tyttävä aikuinen, joka osaa ja uskaltaa heittäy-
tyä nuorten arkeen mukaan. Saara on totuttu 
näkemään koulussa esimerkiksi eläinhahmoon 
pukeutuneena.
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Hiihtoladut ja luistinkentät
Kunnan ylläpitämät talviliikuntapaikat on jaettu kahteen hoitoluok-
kaan. Liikuntapaikkojen talvikunnossapito aloitetaan tammikuussa 
tai säiden salliessa mahdollisesti jo loppuvuoden aikana.

I-hoitoluokkaan kuuluvat Iin keskuskenttä, Valtarin Areena, Kui-
vaniemen keskuskenttä, Illinsaaren ladut, Tasamaanlatu ja Kuiva-
niemen Aseman latu. Kohteita ylläpidetään sään salliessa päivittäin 
31.3.2022 asti. 

II-hoitoluokkaan kuuluvat liikuntapaikat, jotka sijaitsevat pääosin 
koulujen yhteydessä. Kohteita ylläpidetään tarpeen vaatiessa arkipäi-
visin jääalueiden ja kaukaloiden osalta 15.3. asti ja latujen osalta 31.3. 
asti. Maaliskuussa avataan (sään salliessa) retkilatu välillä Rantakesti-
lä - Aallonmurtaja - Hiastinhaaran lintutorni sekä retkilatu Karttimo 
Kuivaniemellä. Retkilatuja ylläpidetään viikoittain 31.3. saakka.

Ojakylän kuntoradan kuivatus
Kuntorata toimii talvisin hiihtolatuna ja kesäisin pururatana. Kunto-
radan varrella on ollut sulamaan aikana pysyviä märkiä kohtia. Maa-
pohjan kuivumista tehostetaan kaivamalla uusi ojalinja sekä poista-
malla puustoa nykyisten ojalinjojen alueelta. Urakka valmistuu mar-
raskuun aikana. Valaistuksen peruskorjaus toteutetaan lähivuosina.

Sikalanjärven luontopolun rakentaminen siirtyy 
ensi vuodelle
Sikalanjärven luontopolun toteutuminen odottaa hallinto-oikeuden 
päätöstä. Ely myönsi Iin kunnalle 20 000 euron valtion avustuksen 
Tikkasenharjun Sikalanjärven suoalueelle suunnitellun uuden luon-
topolun ja laavun rakentamiseksi. Avustukselle on saatu jatkoaika 
vuoden 2022 lokakuun saakka.

Vihkosaaren avantouintipaikan pukukoppi käytössä 
vain kausimaksun maksaneille
Lukollisen pukukopin avainsäilö avautuu kausittain vaihtuvalla koo-
dilla 15 euron kausimaksua vastaan. Kausimaksun voi maksaa kun-
nan asiointipisteelle Iisi-Areenalle. Lisätiedot Asiointipiste p. 050 
3103 458, asiointipiste@ii.fi 

Katuvalaistuksen ohjaus
Kunnan ylläpitämien katujen valaistus on ajastettu sammumaan su –
pe välisenä aikana klo 23–05. Viikonloppuisin valot palavat perjantai 
illasta sunnuntai aamuun. Vikailmoitukset voi lähettää sähköpostil-
la: tekniset@ii.fi tai verkkosivujen palautelomakkeella: ii.fi/palaute

Pakkaskelit
herättävät

talviset
harrastukset

Ympäristötaidepuistoon jäähdytettiin viime keväänä kokeiluna 
puistoa kiertävä luistinrata.

Katso milloin hiihtolatu tai
luistinkenttä on hoidettu
Kunnossapidon seurantajärjestelmä on vaihtumassa, 
mutta palvelun verkko-osoite säilyy nykyisellään:
ii.fi/talvikunto
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TEKSTI: Museonhoitaja Tuija Visuri
KUVAT: Heidi Tiri

Uittoperinne elää Iissä vahvana, 
vaikka Iijoessa uiton puut huilasi-
vat viimeisen kerran vuonna 1988. 
2000-luvun alussa pystytettiin 
Iijoen uittomuistomerkki, tukki-
laiskisoja ryhdyttiin järjestämään 
uudelleen ja Iin kotiseutumuseoon 
perustettiin uitolle oma näyttely-
kokonaisuus. 

L ähes jokaisella iiläisellä on kytkös 
Iijoen uittoon ja uiton muiste-
lu on edelleen aktiivista. Uittope-
rinteen vaaliminen ja eteenpäin 
välittäminen ovat tärkeä osa Iin 

kotiseutumuseon toimintaa, joten vanha uit-
tonäyttely päätettiin uudistaa. Työn mahdol-
listi Museoviraston myöntämä hankeavustus. 

ZUittonäyttely haluttiin uudistaa paikak-
si, joka mahdollistaa iiläisen uittoperinteen 
muistelun ja jossa uittoon voi myös vaivat-
ta tutustua sitä ennalta lainkaan tuntematta. 
Näyttely levittäytyy Iin kotiseutumuseossa 
uittoaittaan, entiseen uiton majoitusraken-
nuksena toimineeseen Huilinkiin sekä vene-
katoksiin. 

Näyttely kertoo monipuolisesti uittope-
rinteestä, uittotyön eri vaiheista sekä uitol-
la työskennelleistä ihmisistä. Liikkeelle läh-
detään metsäsavotoilta ja edetään puroja ja 

pääväylää pitkin Iijokisuulle merkkierottelul-
le, puutavarayhtiöiden niputtamoille ja me-
relle, missä puut hinattiin sahoille tai laivat-
tavaksi. Myös uittoa sujuvoittaneet joen val-
mistelevat työt sekä uiton koneellistuminen 
esitellään. 

Tunnelmallisessa Huilingin uittokämpässä 
huomion saavat uiton moninaisissa tehtävis-
sä työskennelleet ihmiset. Oman henkilöku-
vansa saa monien muistama Niittysaaren Al-
li, joka piti kioskia pienessä mökissään. Uit-
tokämpän yhteydessä näyttelykävijä voi kat-
soa Valentin Vaalan Iijoki elää -lyhytelokuvan 
vuodelta 1963. 

Näyttelyssä on kiinnitetty huomiota eri-
tyisesti tekstien, esineiden ja valokuvien 
luomaan kokonaisuuteen. Esineiden käyttö-
tarkoituksia avataan entistä paremmin. Esi-
neiden kaksoiskappaleita on karsittu pois 
ja mukaan on valikoitu uusia esineitä. Run-
sas valokuva-aineisto on koottu arkistois-
ta ja yksityiskokoelmista. Tekstejä rytmit-
tävät muisteluosiot. Näyttelykävijät voivat 
kirjoittaa omia uittoon liittyviä muistojaan 
vieraskirjaan. 

Taidekoulun kuvataiteen
näyttely Nätteporissa
Näyttely on avoinna 10.1.2022 saak-
ka kirjaston aukiolojen mukaisesti 
ma - to klo 11–19, pe klo 11–16 sekä 
la klo 10–15. Teokset ovat pääasiassa 
1–2-luokkien kuvataideryhmien te-
kemiä ja mukana on myös 7–10 -se-
kä 10–13-vuotiaiden iltaryhmien töi-
tä. Tila on valaistu klo 16–19 välise-
nä aikana, jolloin teosten värimaail-
ma muuttuu valojen mukaan. Tilaan 
syntyy myös kiehtovia varjoja niin 
teoksista kuin katsojistakin. 

Joulun ajan musiikkikonsertit
Juhani Alakärpän yksinlaulajien pe-
rinteinen joulukonsertti järjestetään 
Iin kirkossa ke 1.12. klo 19. Yksin-
laulua säestävät piano ja sello. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy. Iin kunnan ja 
seurakunnan yhteinen Itsenäisyyspäi-
vän juhla 6.12. klo 11.30 Iin seura-
kuntatalolla. Esiintymässä on kansa-
laisopiston ja taidekoulun oppilaita. 
Itsenäisyys- ja jouluteemaa on kuulta-
vissa myös Iin Mieslaulajien konser-
tissa itsenäisyyspäivän iltana Iin kir-
kossa klo 17. 

Uusia kursseja
Monet joulun ajan kurssit ovat jo 
täynnä, mutta kukkasidonnasta ja 
kranssin tekemisestä sekä palasaippu-
akurssista kiinnostuneille löytyy vielä 
muutamia paikkoja. 
Kevätkaudella on alkamassa monia 
uusia kursseja. Kudonnan omatoi-
mipajalla on mahdollista saada kan-
gaspuut käyttöön vuodenvaihteen 
ajaksi. Omatoimipaja sopii kudon-
taa aiemmin harrastaneille, työtila 
on käytettävissä päivittäin itsenäiseen 
työskentelyyn. 
Muita uusia kursseja ovat ukulelen al-
keet, kädentaitojen puolelta tarjonnas-
ta löytyy pitsinnypläystä, macramee-
ta ja ompelun iloa-kurssi. Suosittu ja 
toivottu kurssi Islantilainen villapaita-
kurssi on tarjolla toistamiseen.

Etänä voi opiskella esimerkiksi työ-
elämän englantia, joka alkaa tammi-
kuussa. Myös piirustus ja maalaus on 
jälleen tarjonnassa, ja siellä pääsee 
tutkimaan, miten kuva-aiheesta tai 
mielikuvasta kehittyy lopulta valmis 
taideteos. Jos mielessäsi on aihe, jon-
ka haluaisit saada tehtyä tauluksi, täl-
lä kurssilla on mahdollisuus edetä oh-
jatusti valmiiseen teokseen asti.

Lasten muskarit
Muskareissa lauletaan, soitetaan, lo-
rutellaan, leikitään ja liikutaan. Koko 
lukuvuoden kestäville kursseille on 
jatkuva ilmoittautuminen. Jos kurs-
si on täynnä, suosittelemme varasijal-
le ilmoittautumista. Kurssihinta mää-
räytyy sen mukaan, missä vaiheessa 
kautta tulee kurssille mukaan. Kurssi-
ilmoittautumiset avautuvat 26.11.21 
klo 9 verkossa: opistopalvelut.fi/ii

Lahjakortti opiston kursseille
Lahjakortin voi ostaa kansalaisopiston 
toimistosta ja siihen voi määrittää ha-
luamansa summan. Opiston toimis-
to (Puistotie 1) on avoinna ma-to klo 
9–15, lisätiedot opistosihteeri
p. 050 3950 387, kansalaisopisto@ii.fi

Kirjaston satutuokiot
Satutuokio vie pienet ja isot kuulijat het-
keksi matkalle satujen ja tarinoiden maa-
ilmaan. Satutuokiot sopivat parhaiten 
2–6-vuotiaille, mutta myös nuoremmat 
ja vanhemmat ovat tervetulleita. Tuo-
kio on maksuton, eikä sinne tarvitse etu-
käteen ilmoittautua - sen kun vain tulet 
paikalle ja heittäydyt kuuntelemaan! Sa-
tutuokio pidetään Iin pääkirjastolla to 
2.12 klo 9.30 ja to 16.12 klo 9.30, Kuiva-
niemellä ti 14.12 klo 9.30.
Lisätiedot: Kirjasto p. 050 395 0385, 
kirjasto@ii.fi

Taidekoulun kuvataiteen iltaryhmä tutustui valotaiteeseen pimeän marras-
kuun aikana.

UPPELUKSISTA PINTAAN – 
Iin kotiseutumuseon uittonäyttely avautuu uudistettuna

Uittonäyttelyn avajaiset järjestetään Iin ko-
tiseutumuseolla perjantaina 26.11. klo 17 
(Puistotie 4, 91100 Ii). Näyttely on avoinna 
myös lauantaina 27.11. klo 11–15. Tapahtu-
ma on osa Ii-instituutin Valonjuhlaa 2021.
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Julkinen tiedote

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

REITTI
Ii Hamina,

Räinänperä th E
Räinänperä th P

Praavantie
Ojakylä

Pihlajakarin th
Ii Hamina,

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

REITTI paluu
Ii Hamina,

Ojakylä *T4
Räinänperä

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

Klo
7.00

10.00
10.05

10.15

10.25
10.30

11.45

12.30

17.00

Klo
7.00
7.15
7.45

8.00

8.15

8.30
8.45
9.00

9.15
9.30

9.45

11.15

12.00

14.15
14.30
14.45
15.00

17.30

Klo
7.00

10.00
10.00

10.20
10.30

10.40

10.50
11.00

12.15

13.00

17.00

Klo
7.00

10.00
10.10
10.20
10.25
10.30
10.30

11.45

12.30

17.00

REITTI
Ii Hamina

Olhava
Oijärvi

Pentinniemi *T1
Oijärvi *S1

Matilantie *T1
Yli-Iintie

Lamminperäntie
Ruohola

Närränharjuntie
Harjula

Hyry
Kuivaniemi

REITTI
Kuivaniemi

Olhava
Seljänperä *T1

Ii Hamina
REITTI paluu
Ii Hamina *T4

Olhava
KUTSUOHJATTUA

KULJETUSTA
Ii Hamina

Olhava
Kuivaniemi

Kuivaniemi *S2
Hyry

Oijärvi
Olhava

Ii Hamina

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

Ii Hamina
Asemakylä

Yliranta
Jakkukylä

Niskalantie *T1
Jakkukylä

Yliranta
Virkkulantie
Voimalaitos

Nelostie
Ii Hamina

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA
REITTI paluu
Ii Hamina *T4

Yliranta
Jakkukylä

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

Ii Hamina
Paasonperä
Jakkuranta

Lallinkuja *T1
Jakkuranta

Rajala
Paasonperä
Asemakylä
Ii Hamina

REITTI paluu
Ii Hamina *T4
Paasonperä
Jakkuranta

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

REITTI
Ii Hamina

Kantolan th P
Laitakarin th
Päkkikangas

Ii Hamina
KUTSUOHJATTUA

KULJETUSTA

REITTI paluu
Ii Hamina

Päkkikangas
Kantola

KUTSUOHJATTUA
KULJETUSTA

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai PerjantaiKeskiviikko Torstai PerjantaiMaanantai Tiistai

KERTAMAKSU
6 km 3,30 €
9 km 3,60 €
12 km 3,90 €
16 km 4,70 €
Lapset alle 12 v puoleen hintaan.

Tiedustelut ja tilaukset:
Palvelulinja IIKKA
puh. 050 366 0111

Muut tiedustelut:
Jukka Rajala

puh. 050 531 2121
iikka.ii@luukku.com

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

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

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

Palvelulinja IIKKA:n AIKATAULU 1.12.2021-31.12.2022

20 km 5,50 €
25 km 6,10 €
30 km 6,80 €
35 km 7,40 €

Klo
7.00

10.00

10.20

10.30

10.40

12.00

13.00

17.00

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-
alue muodostuu kaikista Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan 30 kun-
nasta. Ehdokkaat ja heidän vaalinu-
meronsa julkistetaan 23.12.2021.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on koko hyvinvointi-
alue, eli äänestäjät voivat äänestää ketä vain Poh-

jois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdokasta.
Vaaleilla valittava aluevaltuusto aloittaa 

1.3.2022. Hyvinvointialueen tehtävänä on 
järjestää terveyden- ja sosiaalihuollon sekä 
pelastustoimen palvelut koko Pohjois-Poh-
janmaan hyvinvointialueella vuoden 2023 
alusta lähtien.

Aluevaltuusto päättää mm. 

ALUEVAALIT 2022

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kuuluvat 
kaikki maakunnan 30 kuntaa, ja äänestäjät voivat 
äänestää ketä vain Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen ehdokasta. 

Ennakkoäänestys 
Voit äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoää-
nestyspaikassa kotimaassa ajalla 12. - 18.1.2022. Iissä sijaitse-
vat ennakkoäänestyspaikat: Nättepori (auditorio ja aula), Puis-
totie 1. Avoinna arkisin klo 12–18, lauantaina ja sunnuntaina 
klo 10–14. Kuivaniemen kirjasto (Kuivaniemi-talo), Kuivajoen-
tie 12. Avoinna arkisin klo 11–17, lauantaina klo 12–14.

Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä
äänestysalueen paikassa, joka on merkitty
äänioikeusilmoitukseesi.  
Iin äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20, äänestysalueita on 
7kpl. 1) Läntinen Ii, Nättepori (aula ja auditorio), Puistotie 1. 
2) Itäinen Ii, Nikkarin päiväkoti (liikuntasali), Timpurintie 7. 3) 
Pohjoinen Iijokivarsi, Pohjois-Iin koulu (liikuntasali), Virkkulan-
tie 27. 4) Olhava Olhavan koulu (liikuntasali), Hietaniementie 
2. 5) Kuivaniemi, Kuivaniemi-talo, Kuivajoentie 12. 6) Jokikylä, 
Jokikylän liikuntasali, Ylihyryntie 2. 7) Oijärvi, Oijärven vanhus-
tenkoti, Lallintie 9.

hyvinvointialueen 
talousarviosta, asiakas-

maksuista, toiminnan pitkän 
aikavälin tavoitteista sekä asuk-

kaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja 
osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksista. Aluevaltuusto valitsee alue-
hallituksen, joka johtaa hyvinvoin-
tialueen toimintaa, hallintoa ja talo-
utta aluevaltuustoa käytännönlähei-

semmällä tasolla. Lisäksi aluevaltuus-
to päättää lakisääteisistä ja tarpeelliseksi 

katsomistaan muista toimielimistä kuten 
tarkastuslautakunnasta, nuorisovaltuustosta 
sekä vanhus- ja vammaisneuvostosta. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle
valitaan 79 valtuutettua


