uksia varastossa!
JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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OIKEA OSTOSRASTI
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OSTOSRASTI
T:mi
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KELTAMÄKI
Kauppatie
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91100
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p.
0400-725
467
T:mi SEPPO KELTAMÄKI
www.keltamaki.com,
Kauppatie 14, 91100 Ii,seppo.keltamaki@saunalahti.fi
p. 0400-725 467
www.keltamaki.com, seppo.keltamaki@saunalahti.fi
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Kitarat ja muut soittohärvelit
Soitinhuolto, jota luotsaa
pitkään musiikkilaitealalla
ollut Arto Tikkanen.
Merilapin Laite- ja Soitinhuollon toimitilassa Tikkasenharjussa huomaa, että

Iissä on nyt mahdollisuus
korjauttaa ja huoltaa soittimet, äänentoistolaiteet ja
muut ääntä päästävät härvelit. Tikkasenharjussa sijaitsee Merilapin Laite- ja

ollaan alalle vihkiytyneen
henkilön työn ääressä. Kitaroita, vahvistimia, pedaaleja ja muita sähkölaitteita on
yllin kyllin. Parhaillaan yrittäjä Arto Tikkasella on työn

PaljonKÄY
PeltosenTALOSSA!
tallisuksia varastossa!

KÄY TALOSSA!

kuntoon Iissä
alla muuan Gibson Les Paul
Custom, josta on lapa napsahtanut poikki.
– Sen kyllä pystyy liimaamalla saamaan kuntoon,
Tikkanen selittää.

Merilapin Laite- ja Soitinhuolto aloitti toimintansa
2015. Silloin Tikkasen yritys sijaitsi Kemissä, ja viime maaliskuussa se muutti
Iihin.
Koulutukseltaan
Arto
Tikkanen on sähkövoimatekniikan insinööri. Nykyisin soitinhuoltopuuhat ovat
hänellä kakkostyönä, koska
päivätyöt menevät niin kutsutuissa oikeissa hommissa
huoltoesimiehenä.
– Korjaan ja huollan käytännössä kaikkia musiikkiinstrumentteja. Kitaroiden
lisäksi ole huoltanut esimerkiksi jonkin verran haitareita, viuluja ja puhaltimia.
Elektroniikkapuolella ovat
muun muassa midihaitarit, kosketinsoittimet ja
laitepuolella mikserit, vahvistimet, valolaitteet. Levysoittimet, stereovahvistimet
ja muut, Tikkanen selittää.
Iissä on hänen mielestään runsaampi asiakaskunta kuin Meri-Lapissa.
– Täällä on ihmisiäkin
huomattavasti enemmän.
Täällä on samat laite- ja soitinongelmat kuin Meri-Lapissa.
Vahvistinpuolella
putkivahvistimissa vaihdetaan putkia, kitaroissa on
perussäätämissä ja elektArto Tikkanen Meri-Lapin soitinhuollon toimitilassa.
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Paikallisia yrityksiä
ANGAS
SATOK
Ammattikirjasto
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Maksuton valokuva
Tietoiskuja
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Yhteistyössä Iin kunnan työllistämispalvelut ja Micropolis Oy

www.tilisalonen.fi

roniikkavaivoja, Tikkanen
kertoo.
PA-laitteisiin
vaihdetaan piirilevyjä sekä muita
komponentteja, kuten tuulettimia ja vastaavia. Joskin
komponenttien saatavuus
saattaa aiheuttaa ongelmia
– varsinkin iäkkäiden laitteiden varosien saanti saattaa
olla kiven takana.
– Pääosin musiikkilaitteista pidetään Iissä hyvää
huolta. Aika paljon säätämistä niissä kuitenkin on.
Monet eivät tule ajatelleeksi,
että soittimia säätämällä voi
niistä saada paremmaksi:
Joskus on tullut vastaan tapauksia, kun joku on yrittänyt itse korjata laitteensa ja
samalla turmellut sen, Tikkanen tietää.
Hänen
asiakaskuntansa ulottuu Iistä Ouluun,
Simoon, Kemiin ja jopa Ivaloon.
– Teen myös kotikeikkoja kutsuttaessa, Tikkanen selittää.
Hän tietysti soittaa myös
itse. Läheisin musiikkityyli hänelle on rautalanka, jota
hän tietysti soittaa oikeaoppisesti Fender Stratocaster
-sähkökitaralla ja Vox-vahvistimella, joita laitehuollon
seinustalla on useita kappaleita.
– Soittohommiin ei oikein
ole aikaa muilta puuhilta,
hän valittaa.

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

Tilitoimisto Simo Salonen Oy • 010 778 8600

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY
Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi

www.oulunhautakivi.fi

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648
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Kauneimmat joululaulut täyttivät kirkot

Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia on järjestetty
vuodesta 1973 alkaen. Tilaisuudet ovat muodostuneet
yhdeksi kirkkovuoden suosituimmista tapahtumista,
jotka vuodesta toiseen täyttävät kirkot. Niin tänä vuonnakin, jolloin kauneimmat
joululaulut soivat maailman
lapsille.
Iissä tilaisuuksia järjestettiin Iin ja Kuivaniemen
kirkkojen lisäksi Oijärven
kyläkirkossa.
Seurakuntalaisten yhteislaululla on
pääpaino, jota tuettiin muun
muassa Iin Mieslaulajien
esityksillä. MTR
Kauneimpia joululauluja esitettiin laulujen lisäksi soittaen. Jari Ruonala kitara ja Sara
Laakkonen Iin kirkossa 19.12.

IIN ALUE
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 10.1. klo 13.
Nuortenilta to 10.1. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Iin perhekerho pe 11.1. klo 10-12 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Messu su 13.1. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä 1. sunnuntai loppiaisesta.
Aihe kasteen lahja. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Avustaa Anna-Liisa Berg, Katri Sillanpää. Kolehti Ylivieskan
uuden kirkon rakentamiseen 26.3.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 15.1. klo 10-11:30. Kokoonnumme Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Vauva- ja taaperoryhmä ke 16.1. klo 10-11:30 Iin seurakuntatalon
kerhohuone. Ryhmä on tarkoitettu 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho.
Ystävänkammari ke 16.1. klo 12 Iin seurakuntasali.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 17.1. klo 14:30. Voit pyytää
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Nuortenilta to 17.1. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Iin perhekerho pe 18.1. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Sanajumalanpalvelus su 20.1. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Toimittaa Pekka Soronen,
kanttorina Eija Savolainen. Kolehti Kristittyjen yhteyden edistämiseen
Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.
Perhekerho Väli-Olhavan seurakuntatalolla ti 22.1. klo 10-11:30
Väli-Olhavan seurakuntatalo.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 23.1. klo 10-11:30 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 24.1. klo 13.
Nuortenilta to 24.1. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 30.1. klo 10-11:30 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.

Uiskarin kalatie Iijoessa toimii – kalojen luontainen lisääntyminen mahdollista
Toimenpiteet vaelluskalojen palauttamiseksi Iijoen
vanhaan luonnonuomaan
tuottavat tulosta. Luonnonuomassa olevaa Uiskarin kalatietä pitkin on
noussut vuonna 2018 moninkertainen määrä vaelluskaloja verrattuna vuoteen
2017. Varsinainen yllätys
koettiin syksyllä, kun joesta
löydettiin luonnonkudusta
peräisin olevia lohenpoikasia ensimmäistä kertaa 40
vuoteen. Positiivisiin tuloksiin on päästy juoksuttamalla normaalia enemmän vettä
ja kunnostamalla kalatietä.
Vuoden 2018 tutkimusaineiston perusteella on todennäköistä, että Iijoen
vanha luonnonuoma voi
tuottaa
luonnonkudusta

peräisin olevia lohen-, taimenen- siian- ja nahkiaisenpoikasia merivaellukselle,
ja siten palauttaa joen luontaista vaelluskalojen poikastuotantoa.
Iijoen Raasakan vanhaa
uomaa kehitetään kalan
nousun ja virkistyskäytön
edistämiseksi Iin kunnan,
PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja
Pohjois-Iin jakokuntien yhteisessä hankekokonaisuudessa vuosina 2017 - 2021.
Kahden ensimmäisen vuoden positiiviset tulokset antavatkin lisäpontta jatkaa
uoman kehittämistä.

Teksti ja kuvat
Hauki Media

Uiskarin kalatie heinäkuussa 2018.

Luonnonuomasta löytynyt yhden kesän lohenpoikanen.

KUIVANIEMI
Sanajumalanpalvelus su 13.1. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 1. sunnuntai Loppiaisesta, pyhäpäivän aihe: Kasteen lahja. Toimittaa Tapani
Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Ylivieskan uuden
kirkon rakentamiseen 26.3.2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon
tilalle.
Messu su 20.1. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 2. sunnuntai Loppiaisesta,
pyhäpäivän aihe: Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Toimittaa
Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Kristittyjen ykseyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.
Oijärven seurakuntakerho ma 14.1. klo 11 vanhustentalon kerhohuone.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 21.1. klo 11 Aseman vanhustentalon kerhohuone.
Kuivaniemen perhekerho to 17.1. ja 24.1. klo 10 seurakuntatalo.
Väli-Olhavan perhekerho ti 22.1. klo 10 seurakuntatalo.

Katso lisää tapahtumia: www.iinseurakunta.fi
nomat

Su 6.1.
Ke 9.1.
Su 13.1.
Ke 16.1.
Su 20.1.
Ke 23.1.

klo 12 Ilosanoman sunnuntai
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
klo 12 Ilosanoman sunnuntai
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
klo 12 Ilosanoman sunnuntai
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta

Seuraavat pyhäkoulut su 13.1. ja su 27.1.
Ruokajako tiistaisin klo 10.30
klo 10 aamukahvit ja vuoronumerot
Iin helluntaiseurakunta | Uskontie 1, 91100 Ii
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Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
ista
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Toimittaja-avustaja, Ii
3 p 127 mm
k
u
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o
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Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Ilmoitusmyynti:
6 p 257 mm
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 2
ilmestyy 24.1.2019.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to 17.1.2019 mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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Iiläiset pitävät talot
paloturvallisina

Viisitoista vuotta vanhasta suksestakin tulee
Sepon käsittelyssä kuin uusi.

Palotarkastaja Emilia Kuosmanen huomauttaa, että savupiiput on
syytä nuohota tasaisin väliajoin. Omakotitaloissa puuha pitäisi
tehdä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa kolmen vuoden välein.

Vanhatkin sukset kannattaa huollattaa
Seppo Keltamäki hallitsee suksihuollon niksit
Talven hiihtokausi on päässyt hyvään alkuun ja joulun jälkeen monet miettivät
laduille lähtemistä. Suksien
kunto ja etenkin voiteleminen arveluttavat monia kuntoilijoita.
-Voitelemisesta ei tarvitse
huolehtia, jos hankkii karvapohjasukset. Pito on taattu
ja luistovoidetta on helppo
laittaa pikavoiteena, Seppo
Keltamäki opastaa.
Sepon taitavissa käsissä
suksien huoltaminen tosin
onnistuu kilpatasolle saakka ja kaikki hiihdossa tarvittavat välineet löytyvät myös
valikoimasta.
Tänä päivänä Seppo on
kaikkien tuntema urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden
toimittaja niin suunnistuskuin hiihtosuunnistus- sekä
hiihtotapahtumissa kautta
maan.
Liiketila löytyy Iistä osoitteesta Kauppatie 14 ja

verkkokaupan kautta tarvikkeita toimitetaan myös
jonkin verran.
-Kyllä ne tulot pääsääntöisesti tulevat urheilutapahtumissa
tapahtuvasta
myynnistä, sekä siellä tulleiden asiakassuhteiden kautta.
Monet
poikkeavat
Lapinreissuillaan ostoksilla tai huollattamassa suksiaan liikkeessämme, Seppo
kertoo.
Suksien huoltaminen hionnasta voiteluun ja kaikkea
siltä väliltä onkin talvisin
yksi Sepon erikoisaloista.
Suksien hiontaan hänellä on
hiontakone, jollaista ei monesta paikkaa löydy. Ei siis
ihme, että monet maajoukkuetason hiihtäjät huollattavat suksensa Iissä. Hyvän
lumitilanteen ansiosta suksia on sekä huollatettu, että
uusittu alkukaudesta aiempia talvia enemmän ja asiakkaita on ollut ilahduttavan

Oikea Ostosrasti Seppo Keltamäki löytyy osoitteesta Kauppatie 14

paljon naapurikunnistakin,
Seppo toteaa.
-Sukset iällä ei ole merkitystä, jos se tuntuu miellyttävältä ja on rakenteeltaan
ehyt. Hionnalla ja peruskunnostuksella sukset saadaan
toimimaan ja voidelluksi miellyttävää hiihtämis-

tä varten. Nanosukset eivät
luista kuin kostealla nollakelillä, joten niiden suosio
on hiipunut. Karvapohjat
ja pitoteipit ovat lisänneet
suosiotaan, Seppo toteaa
hioessaan viisitoista vuotta
vanhoja suksia kohden talven latuja. MTR

Oulu-Koillismaan
pelastuslaitoksen Iin alueen uusi
palotarkastaja Emilia Kuosmanen kertoo, että Iissä paloturvallisuusasiat
ovat
hyvässä kunnossa. Mainittavia paloturvallisuusrikkomuksia ei ole tullut vastaan.
Emilia Kuosmanen aloitti
työnsä Iissä lokakuun alussa. Hän on alun perin kotoisin Pudasjärveltä, jossa hän
toimi samoissa hommissa
kuin Iissäkin.
Tarkastaja toimii turvallisuuskouluttajana – ja tekee
tietysti myös palotarkastuksia.
– Jos talossa tehdään
muutostöitä, kuten esimerkiksi uuden kiukaan asennuksia, niin aina kannattaa
kysyä, pitääkö hakea lupia
tai onko joitakin paloturvallisuuteen liittyviä huomioitavia asioita, Kuosmanen
muistuttaa.
Melkein jokaisella palotarkastuskäynnillä
tulee palotarkastajalle jotakin
huomautettavaa.
Sellainen voi olla esimerkiksi vanhaksi päässyt
jauhesammutin tai nokeentunut savupiippu.
Mitään
valtavia
katastrofeja ei kuitenkaan ole
ilmaantunut Kuosmasen näköpiiriin.

Jotkut paloturvallisuustarkastusta vaativat paikat
tarkastetaan vuoden ja toiset
viiden vuoden välein. Nämä
ovat esimerkiksi teollisuuslaitoksia.
Omakotitaloihin ei tehdä enää automaattisesti palotarkastuksia. Kutsuttaessa
kyllä tullaan.
– Jos omakotitaloon halutaan palotarkastaja, niin
meille voi soittaa. Syksyllä käynnistyi pientalojen
omavalvonta. Lähetämme
paloturvallisuuslistan pientalojen asukkaille. Siinä
kerrotaan paloturvallisuusasioista, Kuosmanen kertoo.
Yleinen palotarkastus on
maksullista (103,72 e), mutta ohjeistus on puolestaan ilmaista.
Vuodenvaihde on yleensä vilkasta aikaa pelastuslaitoksissa. Tänä vuonna
joulukuun aikana pelastuslaitoksella on Iissä ollut yli
20 tehtävää. Kaikkiaan tehtäviä on vuodessa noin 200,
joten joulukuun määrä nousi yli keskitason. Tilastojen
mukaan jouluaattona tulipaloja syttyy nelinkertainen
määrä
keskivertopäivään
verrattuna. Uudenvuodenpäivänä tulipaloja syttyy
kuusi kertaa enemmän.

”Omakotitaloihin ei tehdä enää
automaattisesti palotarkastuksia.
Kutsuttaessa kyllä tullaan.”

Investointi huolettomaan
tulevaisuuteen

Sepolta löytyvät kaikki hiihtäjän tarvitsemat välineet ja tuotteet.Kesken suksihuoltoa kiireinen yrittäjä teki suksikaupat HaukipuVoidevalikoima on monipuolinen.
taalle.

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
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Iin kunnanvaltuusto 100 vuotta

Iissä ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuneet
kunnallisvaalit onnistuttiin pitämään
suunnitellusti 4.-5.12.1918.

Iin
kunnanvaltuuston
17.12.2018 pidetyn kokouksen aluksi valtuutettu Pertti
Huovinen (vas) käytti puheenvuoron, jossa hän totesi valtuuston kokoontuneen
100-vuotisjuhlakokoukseen.
-Suomessa
järjestettiin
ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen
äänioikeuteen
perustuneet
kuntavaalit
4.-5.12.1918. Tuolloin Iihin valittu kunnanvaltuusto kokoontui ensimmäiseen
kokoukseensa 16.12.1918,
Huovinen kertoi.
Vaalien
järjestäminen
puoli vuotta verisen sisällissodan jälkeen ei ollut helppo
tehtävä. Iissä siinä kuitenkin
onnistuttiin, toisin kuin esimerkiksi Helsingissä, jossa
vaalit järjestettiin joulukuun
lopussa 1918. Osassa kuntia
ensimmäiset kunnallisvaalit
saatiin pidettyä vasta vuoden 1919 joulukuussa.
Aluksi
kunnallisvaalit
toimitettiin vuosittain, sillä valtuutetuista erosi joka
vuosi kolmasosa ja tilintarkastajista maalaiskunnissa
puolet. Näin vapautuneet
paikat täytettiin joka vuosi joulukuun 4. toimitetuin
vaalein. Vuonna 1925 kui-

tenkin määrättiin vaalikaudeksi kolme vuotta. Samalla
säädettiin, että tilintarkastajia ei valittaisi vaalein, vaan
heidät valitsisi kunnallisvaltuusto. Kunnallisvaltuustojen toimikausi pidennettiin
kolmesta vuodesta neljään
vuoteen vuonna 1955.
-Iissä ensimmäiseen kunnanvaltuustoon
valittiin
kaksikymmentäneljä
valtuutettua tai valtuusmiestä,
kuten heitä tuolloin nimitettiin. Maalaisliiton ja edistyspuolueen vaaliliitto sai
kuusitoista paikkaa ja Suomen Sosialidemokraattinen
Puolue kahdeksan paikkaa.
Merkille pantavaa oli, että
osa uusista kunnanvaltuutetuista oli ollut sisällissodan
aikana punavankien vartijoina ja SDP:n valtuutetut,
yhtä lukuun ottamatta, vangittuina. On todella muistamisen arvoista ja ihailtavaa,
että he siitä huolimatta pystyivät kokoontumaan yhteisen
pöydän
ääreen
työskentelemään kuntalaisten parhaaksi, Huovinen totesi.
Iin ensimmäisen kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi
valittiin edistyspuolueesta

pankinjohtaja Heikki Veijola. Hän toimi valtuuston
puheenjohtajana
vuodet
1919-1921 ja 1923.
Nälänhätä piinasi edelleen iiläisiä. Kunta otti lainaa, voidakseen järjestää
hätäaputöitä ja rahoittaakseen elintarvelautakunnan
toimintaa. Työväenliikkeen
edustajat
työskentelivät
päättäväisesti saadakseen
Työväentalon takaisin hallintaansa. Suojeluskunta ja
viranomaiset pitivät Työväentaloa myymis- ja hukkaamiskiellossa vuoden 1919
toukokuuhun saakka. Joulukuussa Etelä-Iin työväenyhdistys sai vuokrattua
Työväentalon itselleen ja
toukokuussa 1919 talo sitten
palautui omistajilleen takavarikon päätyttyä. MTR

Satavuotta sitten pidetyn kunnanvaltuuston kokouspöytäkirjassa on vain seitsemän pykälää, mukaan lukien päätös aloittaa kokoukset kello 1 tai 2 päivällä.

Valtuutettu Pertti Huovinen
valotti valtuutetuille Iin kunnanvaltuuston historiaa. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Teijo Liedes, kunnanjohtaja Ari
Alatossava ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes
Tuomela kuuntelevat pöydän
takana tarkkaavaisesti.

Jakkukylän Purusaarta kunnostetaan virkistyskäyttöön
Purusaari, Jakkukylän yksi
hienoista maamerkeistä, on
jäänyt monelle tuntemattomaksi tai jopa käymättömäksi paikaksi. Purusaarta
maisemoidaan ja kunnostetaan kyläläisten virkistyskäyttöä varten. Nyt sinne on
helppo mennä tutustumaan
ja ihailemaan Iijoen avaruutta ja kaunista kylää.
Jakun koulun kuntopolulta tai Räihänniementien
varresta voi hiihtää Puru-

saareen, jossa mukavan
vaihteleva hiihtoreitti. Voi
hiihtää perinteistä ja luisteluhiihtoa, tai vaikka metsäsuksilla. Reitiltä avautuu
upeat maisemat Iijoelle ja
Jakkukylän kyläraitille. Yhdysreitti + Purusaaren reitti + yhdysreitti on yhteensä
noin 3,5 kilometriä. Jakun
koulun kuntopolku on 3,5
kilometriä. Eli nämä yhteensä noin seitsemän km.
Purusaaren reitti pide-

tään avoimena talkoovoimin. Huomioitavaa on, että
jäällä on usein rantavettä lauhojen kelien aikaan.
Vettä yritetään pitää loitolla puskemalla lunta sinne, mutta on hyvä tarkistaa
aina tilanne etukäteen. Tähän saakka on päästy hiihtämään kuivin jaloin.
Reitin tekeminen on osa
Jakkukylän virkistysaluehanketta, johon kyläyhdistys sai rahoitusta Oulun

seudun Leaderilta. Purusaareen on rakenteilla laavu, puuliiteri ja tulisija. Joen
ylitystä varten rakennetaan
lossi, joka valmistunee ensi
kesänä. Liikuntareitistöä parannellaan vielä. Lisäksi Purusaaren reitin varrelle tulee
historiatauluja kertomaan
saaren ja ympäristön mielenkiintoista menneisyyttä.

Hannu Kaisto
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Iin kunnanvaltuuston maratonkokous ei löytänyt yksimielisyyttä
Vuoden 2019 talousarvio osin talouden tasapainotustyöryhmän käsittelyyn

Iin kunnanvaltuusto istui 18.12.2018 lähes puolen vuorokauden mittaisen kokouksen.

Iin kunnanvaltuuston kokous 17.12.2018 venyi lähes
kaksitoista tuntiseksi.
Kunnan talousarvioesitys vuodelle 2019 herätti
valtuutetuissa paljon kysymyksiä, eivätkä ryhmät neuvottelutauoista huolimatta
löytäneet yksimielisyyttä talousarvioon.
Kymmenen
äänestyksen jälkeen osa investoinneista hyväksyttiin,
mutta samalla ne laitettiin
toimenpidekieltoon, kunnes
asia on tuotu osana talouden
tasapainotusohjelmaa uudelleen valtuuston käsittelyyn.
Iin kunnan talousarvio on
usean vuoden ajan hyväksytty raskaasti alijäämäisenä.
Tästä huolimatta tilinpäätös on ollut ylijäämäinen.
Tämä ihmetytti valtuutettuja, etenkin kun talousarvioesityksiin sisältyvää virhettä
ei ole onnistuttu löytämään
ja korjaamaan. Vuoden 2018
tilinpäätöksen ennustetaan
olevan 753 000 euroa ylijäämäinen, vaikka talousarvio
hyväksyttiin alijäämäisenä.
Vuoden 2019 talousarvioesitys oli 4,2 miljoonaa euroa
alijäämäinen.
-Valmistelua on leimannut tämän vuoden osalta talousarvion 2018 ja toteuman
suuri ero. Koska yksiselit-

teistä syytä ei ole löydetty,
on talousarvio heikoilla kantimilla, ilman tukevaa perustaa, kunnanjohtaja Ari
Alatossava totesi esitellessään talousarvioehdotusta
valtuustolle.
Hän totesi tulojen ja menojen olevan epätasapainossa. Menokehitys on liian
suuri suhteessa tulopohjan
kasvuun. Suuri investointien
määrä ja kasvava korjausinvestointien tarve kasvattavat
kunnan lainamäärää. Taloudellinen liikkumavara on
Iillä jatkossakin pieni, eikä
vuosikate riitä kattamaan investointeja.
Vuoden 2019 talousarvioehdotukseen sisältyi investointeja 6,8 miljoonaa euroa
ja korjausinvestointeja 1,7
miljoonaa euroa. Toimintamenoja arvioidaan olevan 70,2 miljoonaa euroa.
Valtionosuuksien ennustetaan pienevän 385 000 euroa.
Valtionosuuksia kunta saa
vuonna 2019 27 miljoonaa
euroa ja kerää verotuloja 34,5
miljoonaa euroa. Verotuloissa on merkille pantavaa suuri kiinteistöverojen määrä yli
4 miljoonaa euroa. Suurimman osan kiinteistöveroista
muodostavat voimalaitosverot vesivoimaloiden ja tuuli-

myllyjen tuottamina.
Kokouksen alussa talousarvioehdotusta esitelleiden vastuuviranhaltijoiden
puheenvuorot
aiheuttivat
paljon kysymyksiä. Ainoa
konkreettinen muutos käyttötalousmenoihin oli kunnanvaltuuston yksimielisesti
lisäämä 10 000 euron määräraha elinvoimapalveluille
matkailun kehittämiseen.
Investointien osalta kiihkeimmät
puheenvuorot
herättivät Alarannan kouluinvestointi ja liikennevaloihin esitetty määräraha.
Jarmo Lauri (kok) esitti Aila Paason (vihr) kannattamana
talousarviosta
poistettavaksi liikennevaloihin varattua 150 000 euron
määrärahaa.
Äänestyksen
jälkeen määräraha säilyi talousarviossa luvuin 25-7.
Liikennevalojen
puolesta äänestivät Eero Alaraasakka,
Aini
Autio,
Heli-Hannele Haapaniemi,
Mika Hast, Hannes Hekkala,
Taina Häkkilä, Ahti Häyrynen, Jari-Jukka Jokela, Hilkka Kalliorinne, Reijo Kehus,
Sauli Keltamäki, Tauno Kivelä, Pekka Koskela, Jussi
Kurttila, Teijo Liedes, Harri Sanaksenaho, Kati Södö,
Juho Tauriainen, Leena Tii-

ro, Johannes Tuomela, Sanna
Valaja, Aili-Maria Alaraasakka, Pentti Puolakka, Pentti
Soini ja Tapani Teppo. Vastaan äänestivät Pertti Huovinen, Jaakko Höyhtyä, Jarmo
Lauri, Ilkka Pakonen, Petri
Tervonen, Seppo Keltamäki ja Aila Paaso. Jarmo Lauri
jätti asiaan kirjallisen eriävän
mielipiteen. Liikennevaloja on suunniteltu sekä Sorosentien ja 4-tien, että Shellin
liittymään 4-tielle. Ensi vaiheessa liikennevalot toteutunevat Sorosentien liittymään.
Alarannan koulun 500
000 euron määrärahaa esitti Reijo Kehus (kesk) talousarviossa toimenpidekieltoon
siksi, kunnes asia on tuotu
osana talouden tasapainotusohjelmaa uudelleen käsiteltäväksi. Pekka Koskela
(kesk) kannatti Kehuksen ehdotusta. Äänestyksessä Kehuksen ehdotus sai 20 ääntä
ja kunnanhallituksen pohjaesitys 12 ääntä.
Kunnanhallituksen esitystä määrärahasta ilman
toimenpidekieltoa kannattivat Aini Autio, Heli-Hannele Haapaniemi, Mika Hast,
Pertti Huovinen, Hilkka Kalliorinne, Sauli Keltamäki,
Tauno Kivelä, Teijo Liedes,
Leena Tiiro, Seppo Kelta-

Liikuntakeskuksen rakentaminen urheilukentän viereen on kunnan suurin investointi vuonna 2019. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat lähes 6miljoonaa
euroa, josta tälle vuodelle 4,4miljoonaa euroa.

mäki, Aila Paaso ja Tapani
Teppo. Toimenpidekiellon
puolesta äänestivät Eero Alaraasakka, Hannes Hekkala,
Taina Häkkilä, Ahti Häyrynen, Jaakko Höyhtyä, JariJukka Jokela, Reijo Kehus,
Pekka Koskela, Jussi Kurttila, Jarmo Lauri, Ilkka Pakonen, Harri Sanaksenaho, Kati
Södö, Juho Tauriainen, Petri
Tervonen, Johannes Tuomela, Sanna Valaja, Aili-Maria
Alaraasakka, Pentti Puolakka ja Pentti Soini.

Keskusta ja kokoomus
vastaan muut
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes (vas) on
pahoillaan kokouksen ajautumisesta äänestyskierteeseen.
-Keskusta ja Kokoomus
olivat sopineet ennen kokousta tiettyjen investointien siirtämisestä talouden
tasapainotusohjelmaan. Vasemmistoliitto, sdp ja vihreät
olisivat muihin suostuneet,
mutta Alarannan kouluhankkeen liikkeelle saamista
nämä ryhmät pitivät kynnyskysymyksenä sopuratkaisulle. Kun se ei sopinut, olivat
äänestykset ainoa vaihtoehto, Liedes toteaa.
Liedeksen mukaan riita
ei ollut niin suuri kuin monta äänestystä näyttävät. Jatkossa hän kuitenkin toivoo
valtuustoryhmien puheenjohtajista koostuvan työryhmän aktivoituvan ja asioista
pystyttävän sopimaan ennen
valtuuston kokouksia.
-Alarannan koulun rakentamisen
liikkeelle saamisella on kiire,
koska keskustaajaman koulujen tilat eivät pitkään riitä
sijoittamaan Alarannan koulun oppilaita, Liedes harmittelee valtuuston päätöksiä.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela (kesk) puolestaan
rauhoittelee, eikä näe syytä
hautajaistunnelmiin.
-Kunnan talous ei ole krii-

sissä, vaikka talouden tasapainottamiselle
onkin
tarvetta. Kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran
14.1. ja nimeää työryhmän
tasapainotusohjelmaa laatimaan. Talousarvion laadinta-aikataulua on tuleville
vuosille syytä aikaistaa, jotta
sen käsittelyyn on riittävästi
aikaa. Laadintatyö on syytä
aloittaa jo ennen kesälomia,
Tuomela toteaa.
Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Reijo Kehus perää vastuunkantoa.
-Halusimme osan investoinneista tarkempaan pohdintaan. Tarvitaanko kaikki
ehdotetut toteuttaa tänä
vuonna ja missä laajuudessa.
Kunnan velkaantuminen on
tasolla, jossa on pakko miettiä ja herätellä keskustelua,
Kehus perustelee keskustan
tekemiä toimenpidekieltoesityksiä.
Äänestysten jälkeen toimenpidekieltoon
menivät
seuraavat investoinnit Alarannan koulun 500 000 euron lisäksi. Maanhankinta
100 000 euroa äänin 11-21,
Nikkarin päiväkoti 150 000
euroa äänin 10-22, Aseman
koulu 100 000 euroa äänin
11-21, Kulttuuripolku 50 000
euroa äänin 11-19 (2tyhjää),
Katu- ja aluevalaistus 100
000 euroa äänin 12-19, Katujen parantaminen ja päällystäminen 100 000 euroa äänin
10-18 (3tyhjää), Uimarannan
kunnostaminen 100 000 euroa äänin 11-19 (1 tyhjä), Urheilualueiden parantaminen
100 000 euroa äänin 11-20.
Pääsääntöisesti
äänestyksissä toimenpidekiellon
kannalla olivat keskustan ja
kokoomuksen valtuutetut,
sekä vastaan vasemmistoliiton, sosialidemokraattien ja
vihreiden valtuutetut. Joissakin äänestyksissä ryhmät
hajosivat.
Äänestyspöytäkirjat löytyvät Iin kunnan
nettisivuilla olevan kokouspöytäkirjan liitteinä. MTR
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Koskelan Laki pyrkii paperittomaan toimistoon
Lakiasiaintoimisto Koskelan Laki Oy pyrkii Paikallista-ympäristölupauksessaan
energian säästöön ja paperittomuuteen. Ilman paperia

toimiva
lakiasiaintoimisto saavutetaan asiakirjoja
skannaamalla ja käsittelemällä niitä sähköisinä. Lakiasiaintoimistossa tarvittiin

ennen paperia rekkakuormittain.
– Pöydät olivat väärällään asiakirjoja ja lakitekstejä. Nykyisin ovat eri ajat.
Koskelan Laki Oy:n toimitusjohtaja ja Iin Yrittäjien
puheenjohtaja Markku Koskela kertoo, että lähes paperiton toimisto on nykyaikaa.
– Dokumenteista otettiin ennen paperikopioita ja
kopioista otettiin kopioita.
Nykyisin skannaan dokumentit. En ota enää asiakkaille kopioita asikirjoista,
jotka ovat saatavissa muilta
viranomaisilta. Vältän tur-

Markku Koskela Paikallista
-sertifikaatteineen.

haa paperikrääsää, Koskela
arvioi.
Lisäksi lakiasiaintoimisto pyrkii säästämään energiaa niin, että työkoneita ei
pidetä koko ajan auki. Tietokoneet, skannerit, tulostimet
ja muut energiaa tarvitsevat
laitteet suljetaan, kun niitä ei
tarvita.

Paikallista -hankkeen
aluellepanija
Markku Koskela on se henkilö, jonka ajatuksesta Paikallista-hanke
käynnistyi
muutama vuosi sitten. Silloin Koskela oli hoksannut
reissullansa
Rovaniemellä sikäläisten yrittäjien yhteistoimintahankkeen. Hän
mietti, että paikallisten yri-

tysten brändäykseen voisi
Iissä lisätä vielä resurssiviisauden.
– Esitin asian ensin esille
Yrittäjien hallituksessa. Sitten otin kunnanjohtaja Ari
Alatossavaan yhteyttä. Seuraavana Leena Vuotovesi
otti minuun yhteyttä, Koskela muistelee.
Hanke lähti hyvin käyntiin. Nykyisin yritykset ovat
verkostoutuneet sosiaalisen
median kautta ja näkyvyyttä haetaan erilaisilla kampanjoilla.
– Haluamme ihmiset
huomaamaan, että Paikallista-hankkeeseen on helppo liittyä ja se on ilmaista. Se
on erinomainen kanava yrittäjille ja kuluttajille. Se on ilmaista mainontaa, Koskela
arvioi.

Iin yrittäjissä on tällä hetkellä 114 jäsentä ja Kuivaniemen yrittäjissä jäseniä
on kolmisenkymmentä. Tällä hetkellä Paikallista-hankkeeseen kuuluu 35 yritystä.
– Toivomme, että saamme
hankkeeseen mahdollisimman paljon yrittäjiä. Myös
kevytyrittäjillä on mahdollista liittyä mukaan. Parin
vuoden sisällä haluaisimme
olla sellaisessa asetelmassa, että näkyvyytemme olisi
hyvä ja brändi olisi kaikille tuttu. Vähän kuinen vanha ”Iissä on ideaa” -brändi.
Siitä viiden tai kymmenen
vuoden kuluttua Paikallistabrändi tiedetään jo Oulussa,
Koivisto visioi. J-JR

Aurinkoenergia osoittautui kannattavaksi investoinniksi
Iin kunnan kiinteistöyhtiö
Iilaakso Oy sitoutuu Paikallista-lupauksessaan
energiatehokkuuteen.
Viime
vuonna se teki mittavia aurinkoenergiainvestointeja.
Ne osoittautuivat kannattaviksi.
Iilaakso Oy panostaa aurinkoenergiaan.
Vuoden
2018 aikana se on tehnyt isoja energiaratkaisuja sen hallinnoimiin kiinteistöihin.
– Olemme kunnan alueella yli kymmenkertaistaneet yhdessä kunnan kanssa
aurinkosähkötuotannon, Iilaakson energia-asiantuntija
Kari Manninen kertoo.
Aurinkopaneeleihin kohdistunut investointi käsittää
Mannisen mukaan satoja tuhansia euroja. Viime kesän
kaltaisen mittavan aurin-

gonpaisteen myötä aurinkopaneelit
osoittautuivat
kannattavaksi sijoitukseksi.
– Suurin osa niistä on
leasingsopimuksella hankittuja. Näyttää siltä, että
saamme tuotolla maksettua
täysin maksut, Manninen
toteaa.
Alun perin Iilaaksossa laskettiin tarkasti, kannattaako aurinkopaneeleja
asentaa kunnan kiinteistöihin.
– Laskelmat pitivät hyvin
kutinsa. Aurinkoenergian
kannattavuus on hyvä, toimitusjohtaja Antti Tuomaala toteaa.
Kiinteistöhuolloissa käytetään paikallista työvoimaa
mahdollismman paljon
– Tarvitsemme usein sähkömiehiä,
LVI-asiantun-

tijoita, remonttimiehiä ja
vastaavia. Pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa,
Tuomaala sanoo.
Iilaaksolla on tällä hetkellä eri puolilla iitä muun
muassa noin kymmenen
eri teollisuushallia. Tällaisia ovat muun muassa jotkut paikalliset tehtaat, kuten
Pipelife, V.A.V, Ds Smith,
Raasakka. Joista uusimpana on juuri tänä vuonna valmistunut Iin uusi jäteasema.
Myös muutaman vuoden
takainen modulikoulu, jossa
on muun muassa Iin lukio ja
Haminan ala-aste kuuluu Iilaakso Oy:n kiinteistöihin..
– Micropoliksen kiinteistö toimii meillä eräänlaisena koekenttänä erilaisille
energiaratkaisuille, joita tes-

taamme. Jos ne todetaan hyväksi, voimme jalkauttaa
ne muihin kiinteistöihimme
sekä mahdollisesti kunnan
omistamiin rakennuksiin,
Tuomaala tietää.
Vanhimmat
Iilaakso
Oy:n osaamisen piirissä olevat kiinteistöt ovat yli 20
vuotiaita.
– Rakennuksia Iilaakso
omistaa monilta vuosikymmeniltä ja näin ollen korjauksia sekä perusparannusta
tehdään jatkuvasti. Toisaalta
kiinteistöjen huoltotarpeet
eivät aina katso vuosilukua.
Yllättäviä huoltotarpeita voi
ilmaantua uusiinkin rakennuksiin, Tuomaala toteaa.
Iilaakson Antti Tuomaala, Laila
Viitanen ja Kari Manninen yhteispotretissa.

Kuiva-Kaluste Oy uskoo uusiutuvaan energiaan
Kuiva-Kaluste Oy sanoo Paikallista -ympäristölupauksessaan käyttävänsä tuotannossaan uusiutuvaa energiaa.

Seuraa yritysten
kuulumisia:

facebook.com/paikallista
Paikallista -merkistä tunnistat iiläisistä arvoista ylpeän yrityksen, jonka kotitai toimipaikka sijaitsee
Iissä ja se työllistää iiläisen
yrittäjän tai iiläisiä.
Paikallista -yritys on
sitoutunut edistämään
Iin resurssiviisautta, joka
tarkoittaa kykyä käyttää erilaisia resursseja
harkitusti, hyvinvointia
sekä kestävää kehitystä
edistävällä tavalla.
Yritykset voivat hakea
merkkiä maksutta verkossa: greenpolis.fi/paikallista.

Kalusteiden valmistuksessa käytetään kotimaista
materiaalia. Valmistusprosessissa pyritään vähäiseen

hukkamateriaaliin. Tuotantolaitokseen on asennettu aurinkokeräin, jonka avulla osa
energiatarpeesta katetaan.

Kuiva-Kaluste Oy valittiin vuoden yrittäjäksi viime vuonna Kuivaniemellä.
Kuivaniemen yrittäjäyhdistys kertoo palkintoperusteissaan, että Jukka-Pekka
Sanaksenahon ja Vesa Kehusmaan kymmenen vuotta luotsaama yritys työllistää
kuivaniemeläisiä.
Kaikkiaan Kuiva-Kaluste on toiminut yli 30 vuotta.
Tänä aikana on valmistettu
runsaasti ihmisten tarpeisiin
keittiö-, kylpyhuone- ja muita kalusteita.
Nykyisin yrityksen suosituin tuotemerkki ovat Laura-kalusteet, ja yrityksille
sekä kunnille valmistuu paljon erikoiskalusteita. Alun
perin yritys perustettiin 1982
ja toiminta alkoi 1983. Tällä
hetkellä yritys työllistää kaksi työntekijää. Kalusteiden
Vesa Kehusmaa on Kuiva-Kalusteen tuotantohallissa.

asennus on ulkoistettu.
Paikallista -ympäristölupauksessaan Kuiva-Kaluste pyrkii kalustesuunnittelussaan
vähäiseen hukkamateriaaliiin. Tuotantolaitoksen lämmitykseen käytetään uusiutuvaa
energiaa.
– Meillä on aurinkokeräin
lämmitykseen. Putkikeräin
on asennettu kolme vuotta
sitten. Kesällä sillä lämmitetään käyttövesi, Kehusmaa
sanoo.
Lisäksi kiintokalusteissa
käytetään kotimaisia materiaaleja niin paljon kuin mahdollista.
– Uskoisin, että Paikallista-hankkeesta on hyötyä yrityksen imagossa. Olemme
tosin olleet hankkeessa vielä
niin vähän aikaa, että on vaikea sanoa tarkasti, mitä hyötyä siitä on meille. Pidämme
toki yhteyttä muihin kuivaniemeläisiin Paikallista-yrityksiin, Kehusmaa arvioi.
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Ravintola Chuan Yi käyttää paikallisia raaka-aineita
Micropoliksessa
toimiva
Chuan Yi -ravintola luottaa
paikallisiin raaka-aineiden
toimittajiin keittiössään. Lisäksi jätteet lajitellaan tarkasti.
Ravintolan
puhemies
Timo Räihä korostaa, että
Chuan Yi tuottaa todella vähän biojätettä.
– Se on tietysti merkki siitä, että ruoka on hyvää. Ylijäämäruokamme myydään
pois lounasajan päätyttyä
joka päivä ja ilmoitamme
asiasta Facebookissa jos ruokaa jää, hän naurahtaa.
Esimerkiksi
valtakunnallisena
nollapäästöpäivänä 21.9.2018 ravintolan
koko ruokalinjasto tehtiin
vegetaristisena, ja ruokien
raaka-aineet hankitaan pääsääntöisesti lähialueen toimittajilta.
– Emme lähde hakemaan
niitä kaukaa, vaan mieliyvin
tuemme paikallisia toimittajia. Näin vältämme myös
ruoan moneen kertaan pakastamisen ja pakkaamisen
ja kuljettamisen, Räihä korostaa.
Ruoat lounaalle valmistetaan itse joka aamu tuoreista raaka-aineista. Kokkina
toimii Räihän puoliso Yan

(Jenni) Zhang. Ravintola on
toiminut Micropoliksen tiloissa tähän mennessä kolme kuukautta. Kokemukset
ovat olleet hyviä ja iiläiset ovat ottaneet mielihyvin vastaan tämän uuden Á
la Carte -ravintolan, jollaisia
ei enää aivan lähialueella ole
muita.

Seuraa yritysten
kuulumisia:

Iiläiset tykkäävät kalasta
Kala on monen iiläisen mieleen, ovat Räihä ja Zhang
huomanneet. Niinpä lohta
ja muita vesieläviä tarjotaan
viikoittain. Keittiössä käytetään Iissä kasvatettua kirjolohta. Lohi tulee pääosin
Norjasta, mutta välittäjä on
iiläinen. Säännöllisesti tarjotaan myös maistiaisia erikoisemmistakin vedenelävistä
ja niistäkin tullaan ilmoittamaan muun muassa Facebookissa.
Myös pihvejä popsitaan.
– Kartoitamme parhaillaan mahdollisuutta tarjota
myös paikallista luomua yhtenä vaihtoehtona tuoreissa annosruoissamme. Iissä
on luomulihan ja -kasvisten
tuottajia ja olemme aloittamassa heidän kanssaan parhaillaan neuvotteluja, Räihä
sanoo.

facebook.com/paikallista

Paikallista -merkistä tunnistat iiläisistä arvoista ylpeän yrityksen, jonka kotitai toimipaikka sijaitsee
Iissä ja se työllistää iiläisen
yrittäjän tai iiläisiä.
Timo Räihä ja Jenni Zhang ovat huomanneet, että Iissä kierrätysasiat ovat muuten kunnossa, mutta
pahvinkeräysastiat tahtovat olla usein täynnä.

Lounaalla
on
tarjolla aina myös gluteenitonta
ja laktoositonta ruokaa arkisin. Lisäksi vegetaristisia
vaihtoehtoja lähes jokaisesta ruoasta on mahdollisuus
saada. Asiakkaiden pyyntöihin on helppo reagoida
nopeastikin koska teemme
ruokamme kokonaan itse ja
hankimme raaka-aineet paikallisilta toimittajilta.

Räihä ja Zhang ovat huomanneet, että Iissä kierrätysasiat ovat kunnossa.
Pahvinkeräystä saisi tosin
parantaa, koska keräysastiat ovat usein täynnä.
– Pahvinkeräyspaikkoja on aika vähän. Sen voisi
kyllä paremminkin järjestää.
Ongelmajäteasiat ovat kuitenkin kunnossa, Räihä arvioi.

Tieto
Paikallista-hankkeesta tuli Chuan Yille saman tien, kun ravintola
aloitti toimintansa Micropoliksessa. Tosin tuolloin hankkeeseen hyväksyttiin vain
vuoden toiminnassa olleita yrityksiä. Sääntöjä korjattiin kuitenkin pian, ja Chuan
Yi oli mahdollista hyväksyä
hankkeeseen. J-JR

Paikallista -yritys on
sitoutunut edistämään
Iin resurssiviisautta, joka
tarkoittaa kykyä käyttää erilaisia resursseja
harkitusti, hyvinvointia
sekä kestävää kehitystä
edistävällä tavalla.
Yritykset voivat hakea
merkkiä maksutta verkossa: greenpolis.fi/paikallista.

Micropolis haluaa tietää mitä
kunta voi tehdä yrittäjien hyväksi
Teknologiakeskus
Micropoliksessa
valmistellaan
parhaillaan uutta yrityspalvelumallia Iihin. Sen myötä halutaan tietää, mitä Iin
kunta voi tehdä, jotta yritykset menestyisivät Iissä.
Kaikkien paikallisten yritysten mielipiteitä odotetaan
Micropolikseen.
Viime vuonna Micropolis teki paljon yhteistyötä
yrittäjäyhdistysten
kanssa. Tarkoituksena on
uudelleenrakentaa Iin yrittyspalvelumalli. Uusi malli
tulee käyttöön tänä vuonna.
– Teemme tähän liittyen
tammikuussa yrityshaastetteluja. Rakennamme yrityspalvelumallin, joka lähtee
yritysten tarpeista. Haluamme tietää, mitä kunta voi
tehdä, jotta yritykset menestyvät Iissä. Tähän liittyen
otan viestejä vastaa kaikilta
iiläisiltä yrityksiltä, Micropoliksen
toimitusjohtaja
Leena Vuotovesi kertoo.
Micropolis on ollut aktiivisena mukana Paikallistahankkeessa alusta lähtien.
Paikallista -lupauksessaan se
kertoo tehostavansa kimppakyytejä. Lisäksi se käyttää
sisäisissä ajoissaan sähköautoa.
Teknologiakeskuksenhen-

kilöstöstä suuri osa asuu Iin
ulkopuolella. Niinpä yritys
on päättänyt tehostaa kimppakyytejä työmatkoissa.
– Meillä on whatsap-ryhmä, jossa yhtiön sisäisesti
kerrotaan, milloin kimppakyytejä tarvitaan. Kyytejä
on löytynyt, toimitusjohtaja
Leena Vuotovesi kertoo.
Micropolis vastaa Iin
elinvoimapalveluista, jossa
se vie useita ympäristöasioita eteenpäin Iin resurssiviisaassa hengessä.
Teknologiakeskuksen katolla sijaitsevat mittavat aurinkopaneelijärjestelmät. Ne
käsittävät sekä paneelit että
-keräimet. Viimeksi mainituilla lämmitetään käyttövettä ja paneelien keräämä
aurinkoenergiatuotto ohjataan energiankulutukseen.
Micropoliksen voimaloiden tuotto on tänä vuonna
jonkin verran yli 60 megawattituntia.
Iin kunnan koko aurinkopaneelituotanto (jossa ovat
kunnan eri kiinteistöjen katolla olevat ja Micropoliksen
paneelit) on noin 135-140
megawattituntia. Paneelitehoa on näissä yhteensä noin
230 kilowattipeakiä, joka
merkitsee tuotannon huipputehoa.

Paikallista-yritykset
verkostoutuvat
Paikallista -hankkeen yritykset
pitävät
yhteyttä
toisiinsa esimerkiksi sosiaalisen median avulla.
– Hankkeen ympärille on
syntynyt verkosto yrityksistä, jotka kuuluvat Paikallista-merkkiin. Ii on Suomen
edelläkävijä ympäristöasioissa ja Paikallista-hankkeen yritykset kokevat, että
he ovat osa tätä prosessia,
Vuotovesi tietää.
Micropolis järjestää kahdesti vuodessa Paikallista-hankkeen
yrityksille
yhteistilaisuuden pari kertaa vuodessa. Viimeksi
sellainen järjestettiin loppuvuodesta. Silloin käsiteltiin
someasioita ja Facebook-sivujen perustamista. Se tuli
yrittäjien tarpeesta, ja Juha
Tauriainen Studio Salamasta toimi kouluttajana.
Lähitulevaisuudessa Micropoliksella alkuvuodesta isoMicropoliksen ladyt ympäristölupauksineen. Vasemmalla yritys- ja yhteisöaktivaattori
Johanna Jakku-Hiivala, toimitusjohtaja Leena Vuotovesi,
ohjelmapäällikkö Irja Ruokamo.

ja uutisia, joita Vuotovesi ei
vielä uskalla julkistaa. Hän
kuitenkin kertoo:
– Odottelemme viimeisiä päätöksiä. Ne ovat hyviä
ja isoja uutisia. Tarkoituk-

senamme on Iin aluetta
kertakaikkisesti nostaa ilmastotyössä aivan uudelle
tasolle. Hyviä uusia tuulia
on luvassa!
Yrittäjät voivat ottaa yh-

teyttä Leena Vuotoveteen
yrityspalvelumalliin liittyen joko puhelimitse 040 751
4358 tai sähköpostilla leena.vuotovesi@micropolis.fi.
J-JR
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Joulusauna ja Tilda lammas ilahduttivat Emmin Tuvalla
Jouluviikolla Iin hoivakoti ja
palveluasunnot Emmin Tuvan asukkailla oli mahdollisuus saunoa perinteisessä
puulämmitteisessä saunassa.

-Saunaidea lähti omaiselta, Pentti Hyryltä. Hän halusi tarjota vanhemmilleen
joulusaunan. Ideana Pentillä oli tuottaa iloa ikäihmis-

Liisa Kehusmaa ja Laina Hyry nauttivat saunomisesta ja saunakahveista.

ten elämään ja saada arkeen
vaihtelua, vs. palveluesimies Hillevi Turpeinen kertoo.
Emmin Tuvan hoitajat pyysivät Pentiltä lupaa
muidenkin asukkaiden saunottamiseen, joka tietenkin
sopi Pentille. Hän toi itse rakentamansa saunan Emmin
Tuvan pihalle ja toimi vedenkantajana ja saunan lämmittäjänä. Saunaan pääsi
kuusi asukasta, jotka nauttivat saunomisesta, mikä
toi mieleen monia muistoja
saunomisesta ja omasta elämästä. Saunan pukutiloissa
nautittiin virvokkeita ja saunomisen jälkeen saunakahvit Emmin Tuvalla.
-Isot kiitokset saunasta
Pentille, sekä saunavastoista
Iin Lions Clubille. Asukkaat
kyselivät saunasta vielä seuraavana päivänäkin, Hillevi
toteaa kiitollisena.

Lammas on tuttu eläin
vanhuksille

Pentti Hyryn sauna kulkeutuu auton perässä. Lähes minne tahansa.

Kirsi Päkkilä vieraili jo toisen kerran Tilda lampaansa
kanssa Emmin Tuvalla.
-Lammas on vanhuksille tuttu eläin, joka herättää
tunteita ja muistoja, Kirsi
kertoo.

Liisa Kehusmaa Tilda lampaan ja Kirsi Päkkilän seurassa.

Tilda on kulkenut emäntänsä kanssa eri hoitolaitoksissa kuukauden ikäisestä.
Emmin Tuvalla Tilda käyskenteli rauhallisesti tekemässä tuttavuutta, sekä
ruokailutilassa tapaamiensa
asukkaiden luona, että heidän huoneissaan.

Liisa Kehusmaa seurusteli tottuneesti tonttulakkiin
sonnustautuneen
Tildan
kanssa.
-Meillä oli kotona lampaita, poroja ja hevosia. Sain
jo pikkutyttönä kolikoita
lampaiden hoitamisesta, Liisa Kehusmaa muistelee Til-

daa ruokkiessaan.
Myös monet muut Emmin Tuvan asukkaat pääsivät Tildaa hoitamaan ja
kokemaan sen villaturkin
pehmeyden. MTR

Pohjois-Ii julisti joulurauhan
Pohjois-Iin koulun joulujuhlaa vietettiin 18.12. suuremmalla joukolla kuin koskaan
aiemmin. Juhlan avannut vt
koulunjohtaja Jouni Rajanen
iloitsi uudesta Tanjan salista,
joka mahdollisti kaikkien kyläläisten kutsumisen juhlaan.
Lämminhenkinen tilaisuus
oli koulun, kyläyhdistyksen
ja vanhempainyhdistyksen
yhteinen, kuvastaen PohjoisIissä vallitsevaa yhdessä tekemisen henkeä.
Kyläyhdistys tarjosi jouluglögit- ja tortut, vanhempainyhdistyksen
pitäessä
myyjäiset. Kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Anita Sievänen julisti Pohjois-Iihin joulurauhan, minkä jälkeen yleisö
sai nauttia koululaisten esityksistä koulun joulujuhlassa. MTR

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen julisti Pohjois-Iihin joulurauhan.

Leikkimielinen tietokilpailu kiinnosti etenkin nuoria, koska vastaamaan pääsi kännykällä.

Joulujuhlan juonsivat koulun oppilaat Jenna Saarela, Silja Lahdenperä ja Emilia Perälä.

Vanhempainyhdistyksen myyjäisten tuotteita oli valmistettu yhteisissä työpajoissa.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUT
Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille
HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VALMENNUKSET
Haukiputaalla ja Iissä

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO

Ii Valtarintie 2
Haukipudas Nikintie 1

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

Cambrigde valmentaja
Sanna Tervonen P. 040 721 3772
sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

PITOPALVELUA

Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Elias
Oikarinen Sundquist

Larissa
Tursas

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

OULU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIN PISTE:Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUT
Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo
• fysioterapia • akupunktio
• lihaskalvokäsittelyt
• kotikäynnit ikääntyville

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus

Pitokamu Oy • Korpiniityntie 3, 91100 Ii • 050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi • www.pitokamu.fi

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA

Anu Suotula
044 5577 677

www.kunnostamo.com
KLASSINEN HIERONTA & SHIATSU

Meillä myös ilta-aikoja

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi
WWW.MONIXI.FI P. 045 2733 180

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Ruokajako siirtyi helluntaiseurakunnan tiloihin

Ruokajako jatkuu Iin helluntaiseurakunnan toimitiloissa osoitteessa Uskontie 1.
Kauppojen ylijäämäruoan jaossa.
jakelu on siirtynyt Iin Järjes-Auttaminen ja diakonia
tötalolta Iin helluntaiseura- ovat seurakunnan peruskunnan tiloihin Uskontielle. tehtäviä, siksi halusimme
18.12. ruokajaon yhteydes- haasteeseen tarttua, passä nautittiin torttukahvit ja tori Raino Ojala valotti
helluntaiseurakunnan edus- helluntaiseurakunnan mutajat kiittivät Anu Mäen- kaantuloa ruokajakoon. Arkoskea lähes neljä vuotta vostamme suuresti Anun
kestäneestä työstään ruoka- työtä ja häneltä saamaamme

perehdytystä asiassa, Raino
totesi.
Ruokajako jatkuu helluntaiseurakunnan toimesta tiistaisin klo 10.30. Ovet
seurakunnan tiloihin avataan klo 10, jolloin voi tulla
nauttimaan aamukahvit ja
keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista. Vastuuhenkilöinä seurakunnan
puolesta toimivat Elina Ojala ja Hannele Mustonen.
-Haikealla mielellä jouduin toteamaan omien
voimien loppuneen, eikä
terveys enää riittänyt ruokajaon hoitamiseen. Aloin
etsiä toiminnan jatkajaa ja
helluntaiseurakunta halusi
tarttua toimeen, Anu Mäenkoski totesi helpottuneena,
löydettyään jatkajan aloittamalleen ruokajaolle Iissä.
MTR

Raino Ojala kiittää Anu Mäenkoskea tiimeineen ansiokkaasta työstä Iin ruokajakelun järjestäjänä.
Vasemmalla Esa Niskala Iin helluntaiseurakunnasta, sekä Anun apuna ruokajakoa hoitanut MarjaLeena Liimatta.
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Tapaninpäivän aurinko houkutteli liikkumaan
Taivaanrannalta pilkistellyt aurinko sai iiläiset liikkeelle tapanina. Kirpeässä pakkassäässä
hiihdettiin, luisteltiin ja ennen
muuta laskettiin mäkeä uudessa mäessä Tikkasenharjussa. Joulupukin tuomat pulkat ja laudat
saivat kovaa kyytiä ja vanhan
kaatopaikan päälle rakennettu
mäki kehuja, niin lapsilta kuin
aikuisilta. MTR
Nahkeasta pakkaskelistä huolimatta Illinsaaren laduilla riitti hiihtäjiä.

Tikkasenharjun uusi mäki sai perheet liikkeelle tapaninpäivänä.

Valtari Areenan kaukalossa kokeiltiin joulupukin tuomia luistimia.

Illinhiihdot alkoivat osallistujaennätyksellä
Perinteiset Illinhiihdot pyörähtivät jälleen käyntiin tapaninpäivänä.
Aikoinaan Tapionhiihtoina alkanut tapahtuma keräsi vuosikymmeniä sitten
runsaasti osallistujia, niin Iistä kuin naapurikunnistakin.
Sittemmin tapahtuma oli hiipumassa, mutta nyt se elää
uutta nousukauttaan.
Talven ensimmäiset hiihdot olivat koonneet Illinsaareen lähes Tapionhiihtojen
suuruisen osallistujamäärän.
Syystäkin Iin Hiihtoseuran
väki oli tyytyväinen Illinhiihtojen vauhdikkaasta startista
uuteen kauteen.
Samalla iiläiset hiihtäjät
antoivat
ensimmäisiä
näyttöjään
maakuntaviestijoukkueisiin.
Iillä on maakuntaviestissä
puolustettavanaan viime talvena kotiladuilla saavutettu
historiallinen voitto. Tämän
vuotinen
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviesti hiihdetään Pyhäjoella 16.2. MTR

ILLINHIIHTOJEN
TULOKSET 26.12.
1km: Oona Pesämaa 4.10
2km: Hilla Mäenpää 7.59,
Patrik Mäenpää 8.04, Saaga
Pesämaa 8.14, Saaga Sassi
8.33, Inga Niemelä 9.30, Pihla Niemelä 10.03, Jooa Piltola 10.52, Luna Sassi 11.30
5km: Hannu Niemelä 14.39,
Kauko Heinikoski 14.55,
Pekka Kukkula 15.19, Tapio Hökkö 15.30, Arto Hiltula 15.51, Pekka Eeronheimo
16.14, Teemu Pyörälä 16.21,
Jorma Aalto 16.3, Markus
Ronkainen 16.39, Hannu
Kaikkonen 17.12, Aki Tuovinen 17.35, Anton Mäenpää
17.36, Noora Holmström
17.45, Jouko Karppinen
17.55, Paavo Niemelä 18.36,
Teemu Honkanen 18.46,
Paavo Niskala 19.03, Erkki
Kumpula 19.15, Kalevi Heinikoski 21.55, Antero Leinonen 22.17, Katariina Pyörälä
22.48.

Iiläisen hiihdon tulevaisuus näyttää
hyvältä. Illinhiihtoihinkin osallistuu
runsaasti lapsia ja nuoria. Lähtövuoroaan odottaa numerolla 101 hiihtävä
Oona Pesämaa.

Nuori kakkuleipuri hankki taskurahaa
Kolmetoista vuotiaan nuoren miehen joulun odotuksen ei arvaisi sujuvan
kakkuja leipoessa. Sami Mä-

Sami Mäenkoski banaanikakkua leipomassa. Äidin tehtäviin kuuluu kakkuvuokien
voitelu.

enkoski päätti tänä jouluna
hankkia taskurahaa leivontataitoaan hyödyntäen.
-Äiti laittoi facebookissa
tietoa ja tilauksia alkoi tulla
Oulua myöten, pikkupojasta
saakka leiponut Sami kertoo.
Banaani- ja banaanikookoskakut ovat Samin bravuureja, mutta myös muut
kuivakakut syntyvät käden

käänteessä. Kakkujen lisäksi
hän on leiponut karjalanpiirakoita, kalakukkoja, perunarieskoja ja monia muita
herkkuja.
Erikoisemmista
herkuista Samin valikoimasta löytyvät tsupukat, suvun
perinteitä vaalien.
Ammatinvalinnasta Sami
ei ole vielä varma, vaikka leipominen kiinnostaakin.

-Musiikin parissa haluaisin työskennellä, mutta leipuri tai kokki minusta voi
yhtä hyvin tulla, Sami arvelee.
Jouluksi 2018 Sami leipoi
yli kaksikymmentä erilaista kakkua, muuttaen näin
harrastuksen taskurahoiksi. MTR
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Kunnan ylläpitämien talviliikuntapaikkojen
O
G
N
BI
kunnossapito 2018-2019

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 13.1. klo 16.00

23

2

8

Palkinnot: 500 € pr 51 | 300 € mp
2 x 100 € | 5 x 50 €

TANSSINTAHTI TANSSITTAA IISSÄ
KESKIVIIKKOISIN, ALK. 23.1.
IIN TYÖVÄENTALOLLA
Taaperot 3-4 v
Tenavat 5-6 v
Show & StreetBabies 7-9 v
Show & StreetKids 10-12 v
ShowLadies & Gents

ILMOITTAUDU MUKAAN!

WWW.TANSSINTAHTI.COM

Iin kunnan talviliikuntapaikat jaetaan talvikaudella
2018-2019 kolmeen hoitoluokkaan
Tekninen lautakunta on päättänyt Iin kunnan ylläpitämien liikuntapaikkojen talvikunnossapidosta kokouksessaan 4.12.2018. Talviliikuntapaikat
on jaettu kolmeen hoitoluokkaan. Latujen valaistus sammutetaan kello 22.00 ja luistelualueiden
kello 21.00. Mikäli lumitilanne on keväällä hyvä,
tarkastellaan latujen ylläpidon jatkamista tapauskohtaisesti.

Hoitoluokat
JÄÄALUEET JA KAUKALOT
I-luokka, kunnostetaan päivittäin, hoitoaika
sään salliessa 15.12. – 31.3 .Iin keskuskentän kaukalo ja luistelualue, Valtarin Areenan kaukalo.
Kuivaniemen keskuskentän kaukalo ja luistelualue
II-luokka, kunnostetaan arkipäivinä, hoitoaika
sään salliessa 1.1. – 15.3. Alaranta Vaihtometsäntie, Aseman koulu, Pohjois-Iin koulu, Jakkukylän
koulu, Ojakylän koulu, Olhavan koulu
III-luokka, kunnostetaan viikoittain, hoitoaika

sään ja tarpeen mukaan. Yli-Olhavan luistelualue,
Jokikylän kaukalo, Ylirannan kaukalo, Tikkasen
jääalue
LADUT
I-luokka, kunnostetaan päivittäin tarpeen vaatiessa, hoitoaika sään salliessa 15.12. – 31.3. Illinsaaren ladut, Kuivaniemen aseman valaistulatu,
Tasamaanlatu
II-luokka, kunnostus arkipäivinä, hoitoaika
sään salliessa 1.1. – 15.3. Alarannan kuntolatu,
Aseman koulun valaistulatu, Jakkukylän koulun
latu, Olhavan valaistulatu, Pohjois-Iin koulun valaistu latu
III-luokka, kunnostetaan viikoittain, hoitoaika
sään ja tarpeen mukaan. Jokikylän latu, Karttimon
latu, Oijärven valaistulatu, Yli-Olhavan valaistulatu, Jakkukylän eteläpuolen latu
Retkiladut: kunnostetaan viikoittain, hoitoaika sään salliessa 1. – 31.3. Impivaara - Rantakestilä
– Aallonmurtaja – Hiastinhaaran lintutorni. Merihelmi-Kaakkurinniemi. MTR

Vuodenvaihdetta juhlittiin tuulessa ja tuiskussa
Vuosi 2018 päättyi tuulisissa ja lumisateisissa merkeissä. Aattoaamun kaunis
sää vaihtui päivän mittaan
myrskypuuskiin ja sankkaan lumisateeseen. Tämä

Meillä on hyvä maa. Muistetaan kiittää sukupolvia, jotka
ovat sen meille jättäneet, kappalainen Pekka Soronen muistutti juhlakansalle.

Keskustaajaman uusi kaava mahdollistaa keskustan
kehittämisen
kuntalaisten
toiveiden mukaisesti viihtyisämmäksi, Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes
Tuomela totesi.

vaikutti myös Iin uuden
vuoden juhlintaan, estäen
suunnitellun ilotulituksen
toteuttamisen.
-Suoritimme
koeammunnan alkuillasta. Raketit
käyttäytyivät täysin arvaamattomasti, joten joudumme juhlistamaan vuoden
vaihtumista ilman ilotulitusta, kulttuurituottaja Heini Perttula kertoi Huilingin
tapahtuma-alueelle
juhlimaan kokoontuneelle yleisölle.
Hurjista sääoloista huolimatta Huilingin alueelle oli
kokoontunut viitisenkymmentä henkilöä seuraamaan
Iin kunnan ja Ii-instituutti
-liikelaitoksen järjestämään
uuden vuoden vastaanottotapahtumaa.
Seurakunnan tervehdyksen tuonut kappalainen Pekka Soronen pohdiskeli ajan
kulkua ja merkitystä.
- Aika jakaantuu päiviin,
viikkoihin, kuukausiin ja
vuosiin. Elämme siinä syklissä, ajalla on menneisyys,
nykyisyys ja tulevaisuus.
Meidän paikkamme ja kutsumuksemme on elää täällä
kotoisessa Iissä. Raamatusta nousee ajatus, toimikaa
sen paikkakunnan parhaaksi, johon teidät on asetettu.
Silloin se on teidänkin menestyksenne, tulevaisuus on
tämän hetken ratkaisuissa,
Soronen totesi puhuessaan
juhlakansalle.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela arveli vuoteen 2018
sisältyneen sekä negatiivisia
että positiivisia asioita. Puheessaan hän keskittyi päättyneen vuoden positiivisiin

asioihin Iissä.
- Kuluneen vuoden alusta kuntamme väkimäärä
kasvoi noin 10 000:n suuruiseksi, Jakkukylän liittyessä
Iin kuntaan. Saimme vireän ja aktiivisen kylän, uusia
asukkaita ja uusia ideoita.
Tästä esimerkkinä on Jakkukylään puuhattavana oleva
Skandinavian pisin riippusilta, jonka rahoitus alkaa
olla kasassa. Sillan rakentaminen alkaa kaikella todennäköisyydellä vuoden 2019
aikana, Tuomela iloitsi.
Hän arveli myös rakenteilla olevan liikuntakeskuksen lisäävän kunnan
vetovoimaan ja lähes kuuden miljoonan euron hankkeen tuovan hyvinvointia
suurelle joukolle iiläisiä.
-Menneisyys on varmaa
ja tapahtunutta, tulevaisuuden ennustaminen on aina
epävarmaa. Tuleva vuosi
on todennäköisesti jo matalamman kasvun aikaa sekä
maailman että Suomen taloudessa ja sillä voi olla heijastusvaikutuksia
meille.
Voimme kuitenkin suhtautua tulevaan luottavaisesti.
Positiivinen asenne ja mieli auttavat pitkälle, Tuomela päätti puheensa. Samalla
hän kiitti Iin kunnan asukkaita, työntekijöitä, yrittäjiä,
eri sidosryhmiä ja päättäjiä
yhteisen hyvän eteen tehdystä työstä kuluneen vuoden aikana.
Musiikista tilaisuudessa
vastasi IiCoboys ja tilaisuus
päättyi komeasti kajahtaneeseen Finlandiaan, myrskyn pauhatessa taustalla.
MTR

IiCoboys ja Finlandia-hymni kajahtaa komeasti.

Viitisenkymmentä urheaa kokoontui myrskystä välittämättä juhlistamaan vuoden vaihtumista Huilingin tapahtuma-alueelle.
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Tervetuloa esiopetukseen
Touhula-päiväkotiin
Iissä elokuussa 2019!
Hae esiopetuspaikkaa meiltä 14.1.-31.1.2019 välisenä
aikana. Ilmoittautuminen verkkosivujemme kautta

www.touhula.fi/paivahoitosopimus

Voit hakea
päivähoitopaikkaa
syksyllä 2019
avautuvasta
Harjutähdestä jo nyt!

Touhula Harjuntähti (seikkailuteema),
Harjunkuja 1 (avataan 8/19)
Touhula Metsätähti (luontoteema), Sortteeritie 14
Touhula Tikkaset (liikuntateema), Elokuja 2 B
Lisätiedot: Päiväkodin johtaja Tuija Alikoski
045 128 3722, tuija.alikoski@touhula.fi

OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT TIEDOTTAA
Oulunkaaren ympäristöpalvelut on kunnan elintarvike-, terveydensuojelu- ja
tupakkavalvontaviranomainen
sekä
eläinlääkintähuollon järjestäjä Iissä,
Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa ja
kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen (ml. maa-ainestenotto) Iissä, Pudasjärvellä ja Utajärvellä, mutta ei Vaalassa.

1.1.2019. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä vähentää tupakan saatavuutta
ja tupakointia sen haitallisuuden takia.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TIEDOTTAA:
6.

ELINTARVIKE- JA
TERVEYDENSUOJELU- JA
TUPAKKAVALVONTA TIEDOTTAA:
1.

2.

Tarkastetun lihan myyminen, joka on
peräisin teurastamosta, edellyttää,
että tuottaja on tehnyt elintarvikehuoneistoilmoituksen (vaikka varsinaista huoneistoa ei ole).
Tarkastamatonta hirvenlihaa saa
myy dä vain, jos lahtivajasta, jossa
liha käsitellään, on tehty elintarvikehuoneistoilmoitus.
Tarkastamatonta poronlihaa (ei jauhelijaa tai
jalosteita) poronomistaja saa myydä
edellyttäen, että poronomistaja on
tehnyt teurastusta ja suoramyyntiä
koskevan elintarvikehuoneistoilmoituksen.

3.

Ravintolan toimijan vaihtumisesta
tai toiminnan päättymisestä (koskee
muitakin elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan kohteita) tulee ilmoittaa Oulunkaaren ympäristöpalveluille.

4.

Vesilaitosten (myös pienet osuuskunnat) tulee toimittaa riskinarvioinnin perusteella häiriötilanteiden
varalle laadittu varautumissuunnitelma Ely-keskukselle ja Oulunkaaren ympäristöpalveluille. Lisäksi yli
50 käyttäjän tai yli 10 m3/vrk laitoksien tulee hakea riskinarvioinnin hyväksymistä sekä valvontatutkimusohjelmalle 5 vuotta voimassa olevaa
hyväksymistä Oulunkaaren ympäristöpalveluilta.

5.

Tupakan valvontamaksut nousevat

7.

8.

Eläintenpitäjäksi tulee rekisteröityä
myös yksittäisiä lampaita, vuohia,
(mini)sikoja tai siipikarjaa jne. pitävien harrastajien. Rekisteröityminen
tehdään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja samalla rekisteröidään eläintenpitopaikka. Eläintenpidon päätyttyä rekisteröinnit tulee
päättää.
Alkutuotannon muutoksista, kuten
karjanpidon lopettaminen tai sukupolvenvaihdos, tulee ilmoittaa
kirjallisesti sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle että elintarvikevalvontaan (esim. kunnaneläinlääkärille). Ympäristöluvanvaraisen
maatilan tulee lisäksi nimenomaisesti ilmoittaa muutoksesta kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Raadot tulee haudata viipymättä ja
hyvin Pudasjärvellä ja Iissä Eviran
ohjeiden mukaan. Raatojen tulee
odottaa hautaamista peitettyinä.
Mahdollisesta haaskapaikasta tulee
tehdä rekisteröimisilmoitus kunnaneläinlääkärille. Vaala, Utajärvi ja
Yli-Iin suuralue kuuluvat raatokeräilyalueeseen, ja tuotantoeläinlajien hautaaminen on pääsääntöisesti
kielletty.

YMPÄRISTÖNSUOJELU TIEDOTTAA:
9.

Roskaaminen on kielletty. Siivousvastuu on ensisijaisesti roskaajalla,
mutta jos roskaajaa ei tiedetä, maanomistaja joutuu siivoamaan jätteet
maaltaan omalla kustannuksellaan.
Jätteiden (mukaan lukien paalimuovit) polttaminen tai maahan hautaaminen on kielletty. Haja-asutusalueella saa polttaa pieniä määriä

puutarhajätettä kuten kuivia risuja
ja oksia. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu- tai muuta
haittaa. Jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen keräykseen. Maatalousmuovien keräyksistä löytyy tietoa
internetistä hakusanalla ”maatalousmuovien keräys”. Edellisvuosien
pyöröpaaleja ei tule jättää pellonreunaan, vaan ne tulee kompostoida ilman muoveja ja verkkoja.
10. Likakaivojen (sakokaivojen) tyhjennys tulee tilata ensisijaisesti jätehuoltoyritykseltä. Sakokaivolietettä
ei saa levittää käsittelemättömänä
peltoon eikä koskaan metsään. Viljelijä voi tyhjentää omat ja muutamien
naapurien sakokaivot edellyttäen,
että lietteeseen lisätään sammutettua kalkkia 8,5 kg / m3, sekoitetaan
hyvin ja annetaan vaikuttaa 2 tuntia.
Levitetty liete tulee kirjata lohkokirjanpitoon. Utajärvellä nykyisten jätehuoltomääräysten mukaan liete
tulee toimittaa jätevedenpuhdistamoon, peltolevitys ei ole sallittua.
11. Jätevesijärjestelmä
tulee
uusia
31.10.2019 mennessä, jos vesistöön
on matkaa alle 100 metriä, jos kiinteistö sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella ja joka
tapauksessa rakennuslupaa edellyttävän remontin yhteydessä. Edullisin
ratkaisu esim. mökeissä on luopua
vesivessasta ja siirtyä kuivakäymälään, jolloin pelkille harmaille vesille voi riittää nykyinen järjestelmä.
Lisätietoja: https://www.pudasjarvi.fi/
asukkaille/asuminen-ja-rakentaminen/jaetevesien-kaesittely
12. Öljyvuodoissa (ml. muut kemikaalit)
likaantunut maa-aines tulee kaivaa
ylös ja kuljettaa sallittuun vastaanottopaikkaan, kun kyseessä ovat
pienet vuodot ei pohjavesialueella.
Suuremmissa vuodoissa ja pohjavesialueella vuodosta tulee ilmoittaa
pelastuslaitokselle ja Oulunkaaren

LEIKKAA TALTEEN!

"

ympäristöpalveluille.
13. Polttoainesäiliöt (lämmitysöljy- ja
maatilasäiliöt) tulee tarkastuttaa
virallisella tarkastajalla 10 vuoden
välein. Säiliöiden säännöllisellä kuntotarkastuksella voidaan ehkäistä
kalliita maanpuhdistustoimia vaativat vuodot.
14. Maa-ainestenotto kotitarvekäyttöön
on sallittua omalta maalta 500 m3
asti ja edellyttää sen jälkeen ilmoitusta Oulunkaaren ympäristöpalveluille. Maa-ainesten luovuttaminen
edellyttää maa-ainesluvan hakemista.
15. Ympäristöluvan tai maa-ainestenottamisluvan päätyttyä toimintaa ei
saa jatkaa ilman uutta lupaa.
16. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava ELY-keskukseen
vähintään 60 vrk etukäteen. Ojitus
vaatii vesilain mukaisen luvan, jos
siitä voi aiheutua vesialueen pilaantumista tai muuta haitallista vaikutusta vesistössä. Lupaa haetaan
aluehallintovirastolta. Vähäisessäkään ojituksessa ojaa ei saa kaivaa
suoraan vesistöön.
17. Enintään 500 m3 koneellisesta
ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus
ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vrk etukäteen. Yli
500 m3 ruoppaukselle tulee hakea
lupa aluehallintovirastolta.
18. Kunnalliset
jätehuoltomääräykset
ovat paikallisia määräyksiä, jotka
ovat voimassa kuntakohtaisesti sekä
Iissä, Pudasjärvellä että Utajärvellä.
Iissä on voimassa lisäksi kunnalliset
ympäristönsuojelumääräykset, Pudasjärvellä ja Utajärvellä kunnallisia
ympäristönsuojelumääräyksiä ei ole.
Useimmat tarkastukset ovat maksullisia.
Henkilöstömme yhteystiedot:
www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

PUDASJARVI.FI

