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iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

Varaa paikkasi 
Anu 044 557 7677

Kunnostamon avoimet ovet 
11.1.2020 klo 12:30-15:30

Pihatreenit 13.1.2020 klo 19:00
Korjausryhmä -pienryhmä alkaa 13.1.2020

Tabata 30min. 17.1.2020 klo 16.15
Venyttelytunti 17.1.2020 klo 17:00 

Reippaat Mimmit -pienryhmä alkaa 6.2.2020

Vuosi ja samalla vuosikym-
men vaihtuivat uuteen. 
Vuoden vaihtumisen yhte-
ydessä on tapana tarkastella 
mennyttä ja arvioida tule-
vaa. Samalla on myös hyvä 
tilaisuus tehdä uudenvuo-
den lupauksia.

Vuonna 2010 Suomes-
sa oli 342 kuntaa, nyt niitä 
on 311. Eniten Iissä on nä-
kynyt Oulun seudun kunta-
liitos, joka tapahtui vuoden 
2013 alusta. Entiset itsenäi-
set kunnat, Haukipudas, 
Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-
Ii ovat nyt Oulun kaupun-
gin osia. 

Ii jättäytyi siitä aikoinaan 
pois. Kun vuonna 2014 teh-
tiin Iin kuntastrategiaa, ase-
tettiin työlle yksi tavoite, Iin 
säilyminen itsenäisenä kun-
tana. Tällä tiellä on vuo-
sikymmenen loppupuoli 
kuljettu. 

Kuntien liitokset eivät 
kuitenkaan ole ohi. Kuntien 
väestö muuttuu määrällises-
ti ja väestö ikääntyy. Palve-
lutarpeet muuttuvat. Kun 
julkisen sektorin talous, eri-
tyisesti valtion talous, ei ole 
tasapainossa, niin ei ole vai-
kea ennustaa, että rahoituk-
sen kanssa tulee ongelmia. 
Kaikki kunnat eivät tule it-
senäisesti selviämään eikä 

Kunnanjohtajan Uuden vuoden tervehdys

Iin vetovoimatekijöille 
on kysyntää

se ehkä ole itsetarkoitus-
kaan. Kuntien lukumäärä 
tulee nyt alkaneella vuosi-
kymmenellä vähenemään.

Sote-uudistusta on muo-
dossa tai toisessa tehty jo 
parikymmentä vuotta. Vii-
meisin iso rypistys, Sipilän 
hallituksen sote- ja maa-
kuntauudistus kaatui viime 
keväänä. Kuntien odotuk-
set olivat ristiriitaiset, mut-
ta erityisesti pienten kuntien 
joukossa uudistukseen suh-
tauduttiin myönteisesti. 

Soten rooli kuntien palve-
lukokonaisuudessa on kas-
vussa ja sen rahoittamisessa 
on vaikeuksia. Iissä Sote-uu-
distus tehtiin vuosikymmen 
sitten, kun Oulunkaaren 
kuntayhtymä perustettiin 
ja sote-toiminnot siirrettiin 
kuntayhtymään.

Kuntien talous on kul-
kenut vuoristorataa. Vuo-
sikymmen sekä alkoi että 
päättyi heikoissa taloustun-
nelmissa, välissä oli muu-
tama hyvä vuosi, yksi jopa 
ennätyksellisen hyvä. Tu-
levalle vuosikymmenelle 
ei voi helpotusta ennus-
taa. Päätöksiä tehtäessä on 
helpompi jakaa hyvästä 
tuloksesta enemmän tai vä-
hemmän kaikille kuin huo-
non tuloksen seurauksena 

leikata tai heikentää palve-
luita.

Tilanne ei tosin taida 
olla mitenkään normaalista 
poikkeava. Eräs eläkkeellä 
jäänyt kunnansihteeri totesi, 
että joka kerta talousarvio-
ta tehdessä, on ollut vaike-
aa saada rahaa riittämään, 
mutta tilinpäätöksen yhte-
ydessä on voitu todeta, että 
riittäneet ovat.

Iillä on hyvät edellytyk-
set pysyä itsenäisenä kun-
tana. Väestömäärä on saatu 
käännettyä kasvuun, Iin ve-
tovoima on kasvanut sekä 
kansallinen ja kansainväli-
nen tunnettuus ja näkyvyys 
parantunut merkittäväs-
ti viimeisen vuosikymmen 
aikana. Uusia yrityksiä pe-
rustetaan paljon ja uusia 
työpaikkoja on avoinna en-
nätysmäärä. Työttömyys on 
ennätysalhaalla. 

Iin vetovoimatekijöille, 
hyvälle imagolle, hyville tie- 
ja tietoliikenneyhteyksille, 
maaseutumaiselle asuin- ja 
elinympäristölle sekä edulli-
selle asumiselle on kysyntää 
jatkossakin. 

Hyvää Uutta vuotta 2020!

Ari Alatossava
kunnanjohtaja

Ari Alatossava esittämässä kunnan katsausta yrittäjien joulukuun tapaamisessa. 

NAUDAN 
LUOMULIHAA 

SUORAMYYNTINÄ 
TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa 
avoinna sovitusti, 
soita Juusolle!
040 838 1648

Seuraavassa 
IiSanomassa 
nro 2/2020 on 

teemasivut 
Jakkukylältä.

Lehti on jaossa 
torstaina 23.1. 

Netissä luettavissa 
maanantaina 20.1.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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 johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.
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HINNAT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 1  9.1.2020

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 2
ILMESTYY TO 23.1.2020. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to 16.1.2020 mennessä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 0400 385 281)

IIN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 12.1. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Kas-
teen lahja. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Ko-
lehti: Vienan-Karjalan työn tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko. 
Sanajumalanpalvelus su 19.1. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Jee-
sus ilmaisee jumalallisen voimansa. Pyhän Henrikin muistopäivä, piispa 
Henrik, uskon opettaja ja marttyyri. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina 
Eija Savolainen. Kolehti: Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Eku-
meenisen Neuvoston kautta. 
Hartaus to 9.1. klo 13 ja to 23.1. klo 13 Iin hoivalla Emmintuvalla.
Päivystävä pappi to 16.1. klo 14.30 Iin hoito-osastolla. Voit pyytää seura-
kunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona. 
Perhekerho pe 10.1. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuoneella. 
7-iltapäivä ti 14.1. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuoneella. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 15.1. klo 10 Iin seurakuntatalolla.
Porinapiiri ke 15.1. klo 12 Iin seurakuntatalolla. 
Kirkkokuoro to 16.1. klo 18.15 Iin seurakuntatalolla. 
Perhekerho pe 17.1. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuoneella. 
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 21.1. klo 10 Maalismaantie 1022 / 
Rauhanyhdistyksen kerhohuoneella
7-iltapäivä ti 21.1. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuoneella.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 22.1. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuo-
neella. 
Kirkkokuoro to 23.1. klo 18.15 Iin seurakuntatalolla. 
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 12.1. klo 12 Kuivaniemen seurakuntatalolla. 
Pyhäpäivän aihe: Kasteen lahja. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina 
Eija Savolainen. Kolehti: Vienan-Karjalan työn tukemiseen Venäjällä, Inke-
rin kirkko.
Messu su 19.1. klo 12 Kuivaniemen seurakuntatalolla. Pyhäpäivän aihe: 
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Pyhän Henrikin muistopäivä, piis-
pa Henrik, uskon opettaja ja marttyyri. Toimittaa Pekka Soronen, kantto-
rina Eija Savolainen. Kolehti: Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston kautta.
Perhekerho to 9.1. klo 10 Kuivaniemen seurakuntatalolla. 
Seurakuntakerho ma 13.1. klo 11 Oijärven vanhustentalon kerhohuo-
neella. 
Perhekerho to 16.1. klo 10 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho ma 20.1. klo 11 Kuivaniemen Aseman vanhustentalon 
kerhohuoneella.
Perhekerho to 23.1. klo 10 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

Iin Yrittäjät kokoontuivat 
joulun alla VillaKauppilaan 
keskustelemaan menneestä 
vuodesta ja pohtimaan muun 
muassa yrittäjien eläketur-
vaa. Yrittäjät kävivät iltapa-
lan lomassa läpi yrittäjien 
eläkevakuutuksen tärkeyttä 
ja sen ajan tasalla pitämistä.

Iin Yrittäjillä lämminhenki-
nen joulutapaaminen

Edessä Anu Suotula-Teppo ja Juho Tauriainen, sekä taustalla Outi 
Kantola ja Juha Kallio miettimässä tulevaa eläketurvaansa ja mui-
ta yrittämiseen vaikuttavia asioita. Kuva Juho Tauriainen.

– YEL on hyvä pitää riit-
tävällä tasolla etenkin saira-
uspäivärahan kannalta, Juho 
Taurianen totesi.

Tuleva joulu ja mahdolli-
set lomat, sekä yrittäjien hy-
vinvointi nousivat myös illan 
aikana keskustelunaiheiksi. 
MTR

 book.miko@gmail.com
Miko Böök 040 505 4117

- Kaikki kodin remontit ammattitaidolla 
 30 vuoden kokemuksella.
- Rakennuspuusepän työt
- Korjausrakentaminen, myös märkätilat
	 (sertifikaatti)

www.sisustuspalvelu.fi

Kuivaniemen Yrittäjien syys-
kokouksessa 14.12. Kuiva-
niemen Kievarissa jatkettiin 
Ari Kaakkuriniemen pu-
heenjohtajan pestiä ensi vuo-
delle. Erovuoroisina olleet 
hallituksen jäsenet Matti 
Kumpulainen, Veikko Södö, 
Jukka-Pekka Miettunen ja 
Pasi Alakiuttu valittiin jatka-
maan. Eroa pyytäneen Antti 
Karénin tilalle valittiin jo yli 
20 vuotta hallituksen ulko-
puolisena sihteerinä toimi-
nut Arja Honkamaa. Muut 
hallituksen jäsenet ovat Han-
nu Kehus, Sari Hirvaskoski 
ja Jouko Herva. 

Hallituksen puheenjohta-
ja Ari Kaakkuriniemi avasi 
kokouksen ja toivotti osallis-
tujat tervetulleiksi. Samalla 
hän kertasi kuluneen vuoden 
tapahtumia ja tulevaisuuden 
suunnitelmia. Hankintaneu-
voja Tiina Talala kertoi Poh-
jois-Pohjanmaan Yrittäjien 
kuulumisia.

Vuoden Yrityksenä pal-
kittiin leirintäalue Merihelmi 
Camping, yrittäjänä Tuomo 
Ryynänen. Kunnanjohtaja 
Ari Alatossava ja kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Teijo 
Liedes osallistuivat kunnan 
puolesta palkinnon luovut-
tamiseen. 

Syyskokouksen jälkeen 
iltaa jatkettiin pikkujoulun 
merkeissä, jossa ohjelmassa 
oli jouluruoan nauttimisen 
ja keskinäisen seurustelun 
ohella myös Tiernapoika 
-esitys. 

Ari Kaakkuriniemi jatkaa Kuivaniemen  
Yrittäjien puheenjohtajana

Vilkasta toimintaa  
suunnitteilla
Toimintasuunnitelmassa to-
dettiin alkavan 38. toiminta-
vuosi. Yhteistyötä tehdään 
kunnan ja eri järjestöjen 
kanssa, myös Iin yrittäjien 
kanssa on yhteisiä tapaami-
sia. Koululaisille lahjoitetaan 
stipendit keväällä, sponso-
roidaan paikkakunnan ta-
pahtumia sekä osallistutaan 
Paikallista. -hankkeeseen.

Järjestetään yhteistyössä 
Ii-instituutin kanssa 35-vuo-
tispitäjämarkkinat, johon 
toteutetaan Kuivaniemen 
Kesälehti, joka on samalla pi-
täjämarkkinoiden ilmoitus-
lehti. 

Iin kunnan ja yrittäjien 
kanssa pidetään vuoden ku-
luessa kaksi palaveria; ke-
väällä elinkeinopolitiikasta 
ja syksyllä talousarvion laa-
dinnan yhteydessä. 

Osallistutaan myös Jyväs-
kylässä pidettäville Valta-
kunnallisille Yrittäjäpäiville 
sekä PPY:n vuosikokoukseen 
ja muihin aluejärjestön tilai-
suuksiin. 

Pyritään kehittämään 
Kuivaniemen Yrittäjien nä-
kyvyyttä eri tilaisuuksissa 
ja tapahtumissa. Pyritään 
myös aktivoimaan muitakin 
kuivaniemeläisiä järjestöjä 
yhteistyöhön kylien näky-
vyyden ja toimintojen ke-
hittämiseksi. Merkkipäiviä 
viettäviä jäseniä muistetaan. 
Perinteiset lasten hiihdot 
järjestetään kevättalvella. 

Merihelmi Camping Kuiva-
niemen Vuoden Yritys 2019
Merihelmi Camping Oy pal-
kittiin Kuivaniemen Vuoden 
yrityksenä 2019. Palkinnon 
luovuttivat Yrittäjien syys-
kokouksessa Kuivaniemen 
Yrittäjät ja Iin kunta. 

Vuoden yritys Merihelmi 
Camping leirintäalue on toi-
minut jo 50-luvun loppupuo-
lelta lähtien Kuivaniemellä 
4-tien varressa eri muodois-
saan kehittyen nykyiseen 
mittaansa eri omistajien toi-
mesta niin kokonsa kuin pal-
veluidenkin suhteen. Alueen 
nykyinen yrittäjä Tuomo 
Ryynänen on toiminut alueen 
vetäjänä kuusi vuotta. Hänen 
pääasiallisen henkilökuntan-
sa muodostaa oma perhe ja 
lisäksi käytetään kausiapulai-
sia sesonkien aikana.

Nykyisin alueella, joka 
toimii ympäri vuoden, on ke-
säisin noin 50 vuodepaikkaa 
ja kolmellekymmenelle kara-
vaanarille tarkoitettu alue li-
sää kapasiteettia. Merihelmi 
Camping tarjoaa myös yh-
teiset keittiö-, pesu-, grillaus- 
ja leikkitilat ja tilaussaunat. 
Talvisin pienimmät mökit ei-
vät ole käytettävissä. 

Venäläiset ja aasialai-
set asiakkaat ovat myös 
löytäneet alueen. Kes-
ki-Euroopan alueen mat-
kailijat tulevat hakemaan 
hiljaisuutta ja rauhaa. Eräs 
merkittävä asiakasryhmä 
ovat kotimaiset kauemmas 
pohjoiseen menevät ohikul-
kijat, jotka Etelä-Suomes-
ta päivän matkaa tehtyään 
mielellään levähtävät hetken 
rauhallisessa merenrantaym-
päristössä. Myös erilaiset 
työporukat majoittuvat Me-
rihelmeen.

Kuiva-Turve Oy on alu-
een omistajana saattanut 
alueen nykyiseen kuosiinsa 
reilut 10 vuotta sitten. Ma-
joituskapasiteettia on moni-
puolisesti rivitalotyyppisestä 
jopa kuudelle hengelle tar-
koitetusta asunnosta kahden 
hengen kesämökkitasoiseen 
ratkaisuun. Aluetta markki-
noidaan muun muassa ka-
ravaanareiden lehden kautta 
ja netissä, josta lukija saa heti 
omalla kielellään nettisivut 
eteensä. 

Heimo Turunen 
Kuvat Juhani Honkamaa

Vuoden Yrityksen palkinnon saajat ja luovuttajat: kunnanjohtaja Ari Alatossava, Vuoden Yrityksestä 
Tarja Vakkuri-Ryynänen ja Tuomo Ryynänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes, Kuiva-
niemen Yrittäjien puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi ja sihteeri Arja Honkamaa. 

Kuivaniemen Vuoden Yrittäjän 2019 palkinnon ottivat vastaan 
yrittäjä Tuomo Ryynänen puoliso Tarja Vakkuri-Ryynänen. 
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parittomina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä. 3

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, 
toimittanut Toivo Hyyryläinen

”Os, järki, sänö Pärki, 
ku päätä särki”

Iin ilmastotyö tekoja ja tuloksia
Iin kunnanvaltuusto kokoon-
tui vuoden viimeiseen koko-
ukseensa 16.12. Kokouksen 
aluksi kunta muisti lukion 
rehtorin virasta eläköitynyttä 
kunnanvaltuuston puheen-
johtaja Teijo Liedestä viirillä 
ja kukilla. Leppoisissa tun-
nelmissa sujuneessa kokouk-
sessa valtuutettuja puhutti 
kunnanjohtajan esitelmä Iin 
ilmastotyön teoista ja saavu-
tuksista.

Kunnanjohtaja esitte-
li seikkaperäisesti mitä Iin il-
mastotyössä on tehty ja mitä 
tehdyillä toimenpiteillä on 
saatu aikaan. Iin tie uusiutu-
van energian edelläkävijäksi 
alkoi ajatuksesta, että kunta 
voi toimia mahdollistajana ja 
markkinan avaajana. 

– Tavoitteeksi asetimme 
uusiutuvan energian inves-
toinnit, hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen ja säästöjen ai-
kaansaamisen, hävikin vä-
hentämisen kiertotaloudella, 
sekä saada ympäristön huo-
mioimisen ja ekologisuuden 
osaksi normaalia, Ari Alatos-
sava totesi.

Tavoitteena on lisäksi ol-
lut tulojen saaminen paikalli-
sille yrityksille, sekä maan- ja 
metsänomistajille, uudet yri-
tykset, työpaikat ja asukkaat, 
sekä saada kaikki mukaan, 
jotta toimilla saadaan vaikut-

tavuutta. 
Tällä hetkellä Iin voidaan 

todeta olevan energiaoma-
varainen ja kunnan alueel-
la tuotettavan yli 10 kertaa 
puhdasta energiaa, kuin mitä 
käytetään. Vuonna 2010 kun-
nan kiinteistöissä kulutettiin 
öljyä yli 360 000 litraa, ku-
lutuksen pudottua nollaan 
vuonna 2019. Kunta on inves-
toinut energiahankkeisiin 1,7 
miljoonaa euroa, josta on saa-
tu energiatukena 350 000 eu-
roa. Iin alueella on Suomen 
suurin tuulivoimapuistokes-
kittymä, johon yritykset ovat 
investoineet 200 miljoonaa 
euroa. Rakentamisvaiheessa 
olevien tuulivoimainvestoin-
tien arvo on 190 miljoonaa 
euroa ja kaavoitusvaiheessa 
olevien tuulivoimaloiden to-
teutuessa vähintään 200 mil-
joonaa euroa.

-Tuulivoimaloista kunta 
saa kiinteistöveroa ja maan-
omistajat maanvuokraa. Li-
säksi ylläpito ja huolto ovat 
tuoneet uusia työpaikkoja 40 
henkilötyövuoden verran. 
Vesivoimasta ja tuulivoimas-
ta kunta saa kiinteistöveroa 
yli 2,2miljoonaa euroa vuo-
dessa. Tällä pystytään osal-
taan kattamaan kuntalaisille 
tuotettavien palveluiden ku-
luja, kunnanjohtaja kertoi.

Ii on saanut paljon myön- 

teistä julkisuutta ja kansain-
välisiä palkintoja ilmastote-
oillaan.

Kunnanvaltuutettujen pu- 
heenvuoroissa todettiin kun-
talaisten olevan positiivisella 
mielellä mukana ilmastotöis-
sä, joskin epäilijöitäkin löy-
tyy. Nuorten ja lasten mukaan 
ottamista 50/50-hankkeen 
kautta pidettiin hyvänä ja 
aktioivana, jolla ympäristön 
huomioiminen saadaan osak-
si arkea.

Iin ilmastotoimien arvos-
tuksesta saatiin muistutus 
Madridissa järjestetyn YK:n 
ilmastokokouksen laihoja tu-
loksia kommentoineessa kun-
taliiton twiitissa. ”Kokous 
olisi kannattanut järjestää Iis-
sä”, kuntaliitto totesi. Ensim-
mäisen kerran vuonna 2019 
järjestetty IlmastoAreena saa-
kin jatkoa tulevassa elokuus-
sa. Silloin Iihin kokoontuu 
jälleen tuhansia ihmisiä poh-
timaan ilmaston hyväksi teh-
täviä toimia ja tutustumaan 
Iissä toteutettavaan ilmasto-
työhön. 

Kunnanvaltuutettujen pu- 
heenvuorot kiteytti hyvin 
valtuutettu Pertti Huovinen

– Emme ymmärrä, kuin-
ka isoa tämä on, koska tämä 
on meille niin tavallista. Jat-
ketaan valitsemallamme tiel-
lä. MTR Iin ilmastotyö ja sen vaikutukset puhuttivat kunnanvaltuutettuja vuoden viimeisessä kokouksessa.

Kokouksen aluksi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle luovutettiin Iin kunnan viiri ja kukat opetta-
jan virasta eläköitymisen johdosta. Huomionosoituksen luovuttivat kunnanjohtaja Ari Alatossava, 
hallintojohtaja Annastiina Junnila, kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela ja opetus-
johtaja Tuomo Lukkari.

Iin helluntaiseurakunta | Uskontie 1, 91100 Ii
www.iinhelluntaiseurakunta.me

Tiistaisin
Aamukahvit klo 10.00
Ruokajako klo 10.30
Keskiviikkoisin
Sanan ja rukouksen ilta klo 18.00
Sunnuntaisin
Ilosanoman sunnuntai klo 12.00
Tervetuloa seurakuntaan!

Vuodenvaihteen jälkeen 
monet tuskailevat joulun 
ylensyöntejä ja erilaisissa lii-
kuntaryhmissä riittää osal-
listujia. Kuinka kuntoilu 
tulisi aloittaa ja miten väl-
tetään suurimmat virheet 
kuntoilua aloitettaessa? Ky-
syimme asiaa AML GYM 
kuntosaliyrittäjä, personal 
trainer Aleksi Laajoelta.

– Tärkeintä on etsiä itsel-
leen harrastus, jossa viihtyy. 
Lajilla ei ole suurtakaan mer-
kitystä, kunhan liikkuu sään-
nöllisesti. Pitkäjänteisyys 

Liikunnasta pysyvä elämäntapa
ja säännöllisyys ovat avain 
pysyviin tuloksiin, Aleksi 
toteaa. Saman hän kertoo pä-
tevän myös ruokailussa. Jos 
liikkuu enemmän, voi myös 
syödä ja aina tulisi muistaa 
säännöllinen ruokailurytmi.

– Kun liikunta on pysy-
vä elämäntapa, ei tarvitse 
olla pysyvästi dieetillä. Välil-
lä voi herkutellakin. Järkevä 
runko riittää, ilman pilkun 
tarkkaa mittaamista, Aleksi 
kannustaa elämäntapamuu-
tosta harkitsevia.

Kuntosaliharjoittelun hän 

toteaa olevan monille työn 
vastapainoa ja pitävän nive-
let kunnossa.

– Usein niskakivut vä-
henevät enemmän kun-
tosaliharjoittelulla kuin 
hieronnalla, hän toteaa.

Liikunnan aloittamises-
sa ja ruokavaliomuutoksissa 
Aleksi kehottaa käyttämään 
ammattilaisia apuna. Silloin 
välttyy ongelmilta ja saa py-
syviä tuloksia aikaan.

Syksyllä avatun AML 
GYM kuntosalin toiminnan 
hän kertoo lähteneen suun-

AML GYM on monipuolinen 
kuntosali, jonka laitevalikoi-
maa Aleksi Laajoki on jo li-
sännytkin. Voimassaolevalla 
salikortilla harjoittelemaan 
pääsee mihin vuorokaudenai-
kaan tahansa.

nitellusti liikkeelle ja salin 
saaneen kiitosta etenkin ym-
pärivuorokautisesta auki-
olostaan.

– Asiakkaita käy Iin lisäk-
si naapurikunnista ja etenkin 
loma-aikoina kauempaakin. 
Sijaintimme keskellä kylää 
4-tien laidassa houkuttelee 
tutustumaan tarjontaamme.

AML GYM on monipuo-
linen liikuntakeskus, jossa 
tarjolla on myös Iin Jalkahoi-
don palveluita kahtena ilta-
na viikossa. Fysioterapeutin 
palvelut jatkuvat niin ikään 
ja ravintovalmennusryhmät 
aloittavat alkuvuodesta.

– Alkuvuodesta jokai-
nen uusi asiakas saa il-
maisen treeniohjelman ja 
yksilövalmennusta on saata-
villa ympäri vuoden, Aleksi 
kannustaa. MTR

Keskustan Iin kunnallisjärjes-
tön puheenjohtajaksi vuodel-
le 2020 on valittu Reijo Kehus. 
Varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Pekka Koskela ja sihtee-
riksi Helka Tapio. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Anne Mati-
kainen, Taina Häkkilä, Juu-
so Pyörälä, Eero Alaraasakka, 
Hannes Hekkala ja Aili-Ma-
ria Alasaasakka.  Varajäsenet 
ovat Teuvo Päkkilä, Jaakko 
Höyhtyä ja Sirpa Varanka. 
Valinnat tehtiin Saukkolassa 
3.12. pidetyssä yhdistyksen 
syyskokouksessa. MTR

Reijo Kehus jatkaa Iin 
Keskustan johdossa

Reijo Kehus valittiin jatkamaan 
Iin keskustan kunnallisjärjes-
tön puheenjohtajana.
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Iin Hevosharrastajien ja Yli-
rannan Ratsutilan joulu-
shown tähtinä seikkailivat 
tällä kertaa Ankkalinnan 
hahmot. Maneesille ratsas-
tivat niin Aku Ankka kuin 
Karhukopla ja monet muut 
tutut hahmot. Esityksen 
eteen nähty vaiva palkit-
tiin onnistuneelle ja yleisöön 
menneellä kokonaisuudel-
la, johon sopii hyvin myös 
keppareiden esiintyminen 
osana ratsastajien joukkoa. 
Odotetuin hahmo perheen 

Ylirannan Ratsutilan joulushown teemana Ankkalinna

Iin Hevosharrastajat palkitsi seuran eteen tehdystä työstä Sanni Alaraasakan, Maritta Lukkarisen ja 
Kirsi Männikön.

pienimmille oli kuitenkin 
joulupukki, joka tonttui-
neen huipensi esityksen ja-
kaen karkkeja lapsille ja 
lapsenmielisille.

Iin Hevosharrastajat ja-
koi illan aluksi palkinnot Yl-
liranta Cupin parhaille, sekä 
palkitsi seuran parhaana ju-
nioriratsastajana Hannes 
Harjun. Ylirannan Ratsutila 
palkitsi yhteistyökumppa-
neitaan ja yleisö sai nauttia 
joulun odotukseen sopien 
glögiä ja pipareita. MTR

Pelottava Karhukopla Yliran-
nan maneesilla.

llan odotetuin vieras oli joulu-
pukki karkkeineen.

Yliranta Cupin kolme parasta. Voittaja Hannes Harju, vierellään toiseksi tullut Helmi Harju ja kol-
manneksi sijoittunut Enni Säävälä.

Leppoisa pikkupakkanen 
ja uusi puhdas lumi olivat 
houkutelleet Iin Hiihtoseu-
ran Tapaninhiihtoihin mu-

Kauko Heinikoski Tapaninhiihtojen voittoon Illinsaaressa

TULOKSET
2 km: 1. Oona Pesämaa 

7:52 2. Inka Niemelä 8:18 
3.Veeti Sorakangas 8:42 4. 
Veeti Tammela 8:44 5. Pihla 
Niemelä 8:45 6. Niilo Musto-
nen 9:23 7. Maiju Sorakangas 
11:02

3 km: 1. Hanna Soronen 
11:03 2. Saaga Sassi 11:47 3. 
Patrik Mäenpää 12:16 4. Saaga 
Pesämaa 12:32 5. Hilla Mäen-
pää 12:34 6. Lenni Mustonen 
12:47 7. Jooa Piltonen 13:59 
8.Eemeli Tammela 14:19 

15 km yhteislähtö: 1. Kau-
ko Heinikoski 41:13 2. Kari 

Kokko 41:13 3. Hannu Kirs-
tinä 41:14 4. Mika Tohmola 
44:16 5. Jukka Hinttala 44:16 
0 6. 156 Tapio Hökkä 44:19  
7. Markku Holtinkoski 44:39  
8. Jaana Niemelä 46:34 9. Kai 
Ojala 46:43  10. Pekka Kuk-
kula 47:21  11. Teemu Pyörä-
lä 47:22 12. Janne Kauppila 
47:39 13. Hannu Kaikkonen 
48:18 14. Paavo Niemelä 50:06 
15. Roope Sassi 50:44 16. Ant-
ti Pietilä 51:11 17. Jouko Karp-
pinen 52:40 18. Pasi Sirviö 
53:27 19. Reijo Isola 54:54 20. 
Simo Tammela 57:45 21. Jor-
ma Puurunen 1:30:23

Juniorisarjojen osanottajat palkintojenjaossa. 

kavan osanottajamäärän. 
Nuoret hiihtivät joko 

kaksi tai kolme kilometriä 
väliaikalähdöllä. Aikuisten 

matkana oli 15 kilometriä 
yhteislähdöllä. Mitalikol-
mikko erottautui muista jo 
ensimmäisellä vitosen len-

killä, jättäen muut maalis-
sa reilun kolmen minuutin 
päähän. 

Loppukirissä vahvin oli 

Kauko Heinikoski, toiseksi 
tulleen Kari Kokon saadessa 
saman ajan. Pronssille hiih-
tänyt Hannu Kirstinä jäi pa-

rivaljakosta vain sekunnin. 
MTR

Kauko Heinikoski (153), Kauko Heinikoski (153), 
Hannu Kirstinä (168) ja Hannu Kirstinä (168) ja 
Kari Kokko (158) karkasivat Kari Kokko (158) karkasivat 
omille teilleen ensimmäi-omille teilleen ensimmäi-
sen vitosen aikana. Kolmik-sen vitosen aikana. Kolmik-
ko pysyi yhdessä maaliin ko pysyi yhdessä maaliin 
saakka.saakka.
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YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745, 0400 385 251

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

PITOPALVELUA

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

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

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Larissa TursasJenni Alaranta Elias Sundquist

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

Hoitola avoinna ajanvarauksella ma-pe/la 
Sopimuksesta palvelukoti-, laitos- ja kotikäynnit

Varaa aikasi
040 528 2208Maksniementie 28, Maksniemi

HIERONTA • KAUNEUDENHOITO • JALKAHOITOA

Ajanvaraus: 
www.iinjalkahoito.com tai 
soita numeroon 045 784 01888 
Tanja Kähkönen jalkahoitaja

Jalkahoitoja Iin alueella
Hoitolavastaanotto AML GYM, Laksontie 2, 91100 Ii 

Myös kotikäynnit tarvittaessa.

Uutta! 
ePassi käy 

maksuvälineenä 
jalkahoitoon

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

Kalevalaista jäsenkorjausta  
Intialaista päähierontaa 

Iin Haminassa
Kysy lisää tai 

varaa aika numerosta

MYÖS LAHJAKORTIT

Parturi-kampaamo

Nettiajanvauraukset: 
www.timma.fi/kauneuskuja

040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

KAUNEUSKUJA

IIN TYÖOSUUSKUNTA
Luotettavaa ja tuttua siivoustoimintaa, 

asiointia, pyykinpesua ym. kodinhoitoapua

040 828 9497
Huhtikuja 24, 91100 Ii 
Muista kotitalousvähennys

www.mtkuukkeli.fi

• Tiekuntien hallintoon ja 
 isännöintiin liittyvät palvelut
• Metsäomaisuuden hoitoon
 liittyvät palvelut

Puh. 0400 155 234 |sähköposti. info@mtkuukkeli.fi

SIIVOUSPALVELUT • KODINHOITOPALVELUITA

METSÄALAN PALVELUITA • TIEISÄNNÖINTIPALVELUITA

KUNNOSTAMON PALVELUT:
Pienryhmävalmennus
Ryhmäliikunta
Personal trainer-palvelut
Ravintovalmennus

SEURAA:
Kunnostamon Facebook-tapahtumat 
ja www.kunnostamo.com

Anu Suotula-Teppo 044 5577 677

Kirstinharjuntie 11, Ii • P. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

SKY Kosmetologi 
Outi Kantola

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit • Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit
Kosmetologipalvelut

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KUKKASIDONTAA

METTOVAARAN HAUTAUSPALVELU

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset

• arkut
• kukkasidonnat

• hautakivet

Ii, Jakkukylä p. 0400 387 047
Kiiminki p. 040 561 7399

www.kiiminginkukka.ekukka.fi

Fysioterapiaa Iissä                     
Varaa aika 010 237 700 tai fysios.fi

Kirkkotie 2, 91100 Ii
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Pohjois-Ii julisti joulurauhan Iihin
Jo perinteeksi muodostunut 
joulurauhan julistus Iihin to-
teutui tänäkin vuonna. Poh-
jois-Iin koulun joulujuhlan 
jälkeen kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Anita Sievänen 
luki koulun portailta jou-
lurauhan julistuksen, jonka 

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen julisti joulurauhan Iihin 18.12. pidetyn Pohjois-Iin koulun joulujuhlan jälkeen. Kauniis-
sa talvi-illassa pidetyn tilaisuuden lopuksi nautittiin glögit ja joulutortut. Kuva Jukka Sassi.

jälkeen Iin eri kylillä alettiin 
rauhalliseen joulunviettoon. 

Joulurauha on vanhaan 
pohjoismaiseen lainsäädän-
töön kuulunut määräys 20 
päivää kestäneestä ajanjak-
sosta joulun aikana. Keski-
ajalla Ruotsissa joulurauha 

oli kuninkaanrauha, jonka 
kautta hallitsija käytti tuo-
miovaltaansa sukuyhtei-
söjen yli. Muita vastaavia 
lakeja olivat esimerkiksi kä-
räjärauha ja naisrauha. Jou-
lurauhan aikana tehdyistä 
rikkomuksista annetut ran-

gaistukset olivat ankaram-
pia kuin muulloin. Ruotsissa 
ja siihen kuuluneessa Suo-
messa joulurauha oli lakien 
mukaan voimassa 20 vuoro-
kautta alkaen jouluaatosta 
ja päättyen nuutinpäivänä. 
MTR

Museokahvilassa nautittiin 
lauantaina 21.12. kakkukah-
vit haikeissa jäähyväistun-
nelmissa. Reilut kaksi ja puoli 
vuotta kahvilaa pyörittänyt 
Merja Ruotsalainen siirtyy 
kohti uusia haasteita ja kah-
vila sulkeutuu ainakin tois-
taiseksi.

– Huilingissa on ollut iha-
na työskennellä ja yrittää, 
mutta nyt on aika suunnata 
kohti uusia seikkailuja, kohti 
vanhoja unelmia. Vaikka olen 
syntyjään kuivaniemeläisiä ja 
sukujuuret ovat todella syväl-
lä Iin ja Olhavan maaperässä, 
Lappi on kasvattanut mi-
nut ja sinne kaipaan takaisin. 
Tammikuusta alkaen minua 
voi huhuilla Tankavaaran 
Wanhan Waskoolimiehen 
köökistä Saariselän kupeesta, 
Merja toteaa.

Tankavaara ja Wanhan 
Waskoolimiehen ravintola 
ovat Merjalle entuudestaan 

Museokahvila Huilingissa 
haikeat jäähyväiset

tuttuja, hän aloitteli uraansa 
juuri siellä vuonna 1997. Mu-
seokahvila Huilingissa hän 
halusi kiittää asiakkaitaan 
täytekakkukahveilla, sekä 
musiikkiesityksellä, josta vas-
tasi Mesilaakso bändi Torni-
osta.

– Vaikka olen nauttinut 
ajastani Huilingissa, nyt oli 
sopiva hetki suunnata uusiin 
haasteisiin. Valtaosa louna-
sasiakkaistani on koostunut 
kunnanviraston henkilökun-
nasta. Talon tyhjentyminen 
ei voi olla vaikuttamatta Hui-
lingin asiakasmääriin, Merja 
haikeana toteaa.

Iin hyvinvointijohtaja Tar-
ja Rahkola kertoo uuden yrit-
täjän hakemisen alkavan 
vuodenvaihteen jälkeen.

– Toiveissa on saada Hui-
lingiin ainakin kesäkahvi-
latoimintaa, Tarja toteaa ja 
kiittää Merjaa antoisasta yh-
teistyöstä. MTR

Kapustanheiluttaja, kuten Merja Ruotsalainen itseään nimittää, 
halusi kiittää asiakkaitaan kakkukahveilla ja musiikilla.

Mesilaakso bändin muodostavat Pyry Pyörret, Jarkko Puljujärvi, 
Anni Mesilaakso ja Henri Nilsén.

Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirasto on myöntä-
nyt 10.12.2019 Turveruukki 
Oy:lle ympäristöluvan Mu-
hosuon turvetuotantoalueel-
le.

Turvetuotantoalue sijait-
see Muhojoen valuma-alueel-
la. Kuivatusvedet lasketaan 
pintavalutuskentältä seuraa-
vaa reittiä: laskuoja – Mu-
ho-oja – Muhojoki. Muhojoki 
laskee Perämeren Seljänlah-
teen noin viisi kilometriä Ol-
havan kylän eteläpuolella. 
Laskureitin kokonaispituus 
Muhosuolta Seljänlahteen on 
noin 18,5 kilometriä. Muhojo-
en valuma-alueella ei ole ole-

Ii valittaa Muhosuon turvetuotantoalueen ympäristöluvasta
massa olevaa turvetuotantoa.

Iin kunta on esittänyt lau-
suntonaan 21.5.2018 ettei 
hankkeelle tule myöntää ym-
päristölupaa. Kunnan kiel-
teinen kanna on toistettu 
15.10.2018. Kunta on lausun-
nossaan todennut: Iin kun-
ta esittää, että hankkeelle ei 
myönnetä ympäristölupaa, 
koska se vaikuttaa valuma-
alueen vesistön ekologista ti-
laa heikentävästi. Muhojoen 
valuma-alueella ei ole tur-
peenottoalueita. Turvetuo-
tanto aiheuttaa haittaa alueen 
asukkaille ja kesäasukkail-
le. Hankkeen vaikutukset 
ulottuvat vähävetisiin Mu-

ho-ojaan, Muhojokeen ja 
matalaan Seljänlahteen, jon-
ka ekologinen tila on tyy-
dyttävä. Muhojoki toimii 
myös poikastuotantojokena, 
mikä ei käy ilmi hakemuk-
sesta. Kunta on kaavoitta-
massa Seljänlahden rannalla 
olevalle Seljänperän alueel-
le uutta omakotitaloaluetta, 
minkä vuoksi Seljänlahden 
veden laadun ei toivota heik-
kenevän. Muhojoki tulisi 
säilyttää ja kehittää luonnon-
tilaisena pienvesistönä. Tur-
peen tuotannon lisääminen 
lisää myös entisestään vilkas-
ta raskasta liikennettä Oijär-
ventiellä.

Valitusaika aluehallinto-
viraston päätöksestä päättyy 
9.1.2020. Iin kunnanhallitus 
käsittelee valituksen tekemis-
tä kokouksessaan 7.1.2020. 
Kunnanjohtaja esittää vali-
tuksen jättämistä Vaasan hal-
linto-oikeudelle seuraavan 
sisältöisenä: 

Iin kunnanhallitus esittää 
Vaasan hallinto-oikeudelle, 
että se kumoaa Pohjois-Suo-
men aluehallintoviraston 
Turveruukki Oy:lle myön-
tämän Muhosuon turvetuo-
tantoalueen ympäristöluvan. 
Suunnitellun Muhosuon 
turvetuotantoalueen kui-
vatusvedet johdetaan sar-

kaojien lietesyvennysten, 
lietteenpidättimien, pump-
pausaltaan, laskeutusaltai-
den, pintavalutuskentän ja 
erityisojien lietesyvennysten 
kautta Muhojokeen, johon 
aikaisemmin ei ole johdettu 
turvesoiden kuivatusvesiä. 
Muhojokeen on aikaisemmin 
johdettu ainoastaan metsä-
ojien kuivatusvesiä. Muhojo-
ki on paikallisesti merkittävä 
pienvesistö, jossa kalastaji-
en mukaan arvokkaina saa-
liskaloina ovat olleet mm. 
harri ja nahkiainen. Muhojo-
ki on Iin kunnan alueella ai-
noa joki, johon ei ole johdettu 
turvetuotantoalueiden kui-

vatusvesiä. Kun otetaan huo-
mioon Muhojoen pienuus 
ja sen riski pilaantua Muho-
suon turvetuotantoalueen 
kuivatusvesistä, Pohjois-Suo-
men aluehallintoviraston 
myöntämä ympäristölupa 
Turveruukki Oy:lle tulisi ku-
mota. Iin kunnanhallitus kat-
soo, että aluehallintoviraston 
päätös ei huomioi Muhojo-
en käyttäjien ja kalastajien 
tarpeita ja rikkoo seuraavia 
säädöksiä ja on siten lain vas-
tainen: Ympäristönsuojelu-
laki 11 § kohdat 2 ja 3, 13 § 
1mom. ja 49 § kohdat 4 ja 5. 
Naapuruussuhdelaki 17 §. 
MTR

Tänä jouluna ekologisuus 
puhutti myös joululahjois-
sa. Pitääkö kaiken olla uutta, 
vai voiko lahja olla käytet-
ty tai uusiokäyttöön valmis-
tettu tuote? Iissä oli useitakin 
mahdollisuuksia hankkia 
ekologisesti kestäviä lahjoja. 
IiPajan myyntikojussa tarjol-
la oli muun muassa vanhois-
ta pyyhkeistä valmistettuja 
kestoluuttuja, sekä käytöstä 
poistetuista pulpeteista tehty-
jä leikkuulautoja. – Teemme 
asiakkaille monenlaisia kor-
jaustöitä, lisäksi tuunaamme 
vanhasta uutta, työvalmenta-
ja Janne Hyvönen kertoi kau-
pankäynnin lomassa. MTR

Joululahja voi olla ekologinen

 Anneli ja Pekka Aalto jouluos-
toksilla IiPajan kojulla. Sofia 
Jakku-Hiivala ja Janne Hyvö-
nen esittelivät tuotteita ja nii-
den raaka-aineiden alkuperää.
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Diabeetikoiden 
silmänpohjakuvaukset
Iissä

oulunkaari.com

Iiläisten diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset 
kuvataan vuonna 2020 Iissä (ei Kuivaniemellä) 
OYS:n liikkuvassa silmätutkimusyksilössä Iin ter-
veysaseman pihalla, Asematie 169. Diabeetikoiden 
kutsut lähetetään potilaille. Glaukoomapotilaat kutsuu 
kuvaukseen OYS.

Kuvaukset alkavat 16.1.2020.

Tule hyvissä ajoin kuvausta varten paikalle, voit odot-
taa terveysaseman aulassa tarkkaa aikaa.

BINGOBINGO

Su12.1. klo 15.00

22 2323Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

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

88

Tervetuloa!

2323

Seuralla!

Kakkukahvi-
Kakkukahvi-

tarjoilu!tarjoilu!

Lähes neljä vuosikymmen-
tä Iin katukuvaan kuulu-
nut R-kioskin mainosvalo 
on sammunut. Uudenvuo-
denpäivänä ovensa sulke-
nut R-kioski oli menettänyt 
mahdollisuutensa kannat-
tavaan yritystoimintaan, 
kauppojen aukiololain voi-
maantulon pienenettyä asia-
kasvirtaa kioskille.

-Haikealta tuntuu. Uu-
distaessamme pankkiam-
me 80-luvulla, rakensimme 
R-kioskille mittatilaustyö-
nä tilat kiinteistöömme, Iin 
Osuuspankin toimitusjohta-
jana tuolloin toiminut Mau-
no Hautala kertoo.

R-kioskin toiminta 
päättyi Iissä

Rakentamisaikaan liitty-
en Mauno muistelee pank-
kiin yritetyn murtautuakin 
ja pankin tiloihin oli päästy 
jo sisälle. Tultuaan häirityk-
si, olivat pitkäkyntiset kui-
tenkin joutuneet jättämään 
ryöstön kesken. Sittemmin 
Iin Osuuspankki on fuusioi-
tunut Oulun Osuuspankkiin 
ja pankkikonttori muutti 
vuoden 2019 alkupuolella 
toiseen kiinteistöön.

R-kioskin lähdön myötä 
perinteinen pankkikiinteis-
tö kaipaa uutta toimintaa 
koko Haminantien puolei-
selle osalleen. MTR

Iin R-kioski oli viimeistä päivää auki uutena vuotena. 

Iissä vuosi vaihtui kirk-
kaassa pikkupakkasessa il-
man kunnan järjestämää 
juhlaa ilotulituksineen. Mo-
net eläinten omistajat oli-
vat tästä hyvillään, mutta 
etenkin lapsiperheet olisivat 

Vuosi vaihtui pikkupakkasessa

Yleisö seurasi Tikkamäessä ilotulistusta mäen alla nauttien nuo-
tiotulista ja toistensa seurasta. Kuva Jorma Kauppi.Ilotulitteet valaisivat kirkasta taivasta. Kuva Jorma Kauppi.

Yhdyskuntalautakunta on 
päättänyt jakaa Iin liikunta- 
paikat kahteen kunnossapito-
luokkaan talven kunnossapi-
don osalta. 

Ykkösluokkaan, jotka 
hoidetaan päivittäin, kuu-
luvat jääalueista Iin keskus-
kentän kaukalo ja jääalue, 
ValtariAreenan kaukalo ja 
Kuivaniemen keskuskentän 
jääalue ja kaukalo. Laduista 
päivittäin hoidettavia ovat 
Illinsaaren ladut ja tasamaan 
latu, sekä Kuivaniemen va-
laistu latu. Kuivaniemellä ei 
kuitenkaan ole viikonloppu-
päivystystä.

Muut jääalueet ja ladut 
hoidetaan tarvittaessa ar-
kipäivisin. Retkiladut kun-
nostetaan maaliskuun ajan 
viikoittain välillä Rantakes-
tilä - Aallonmurtaja - Hias-
tinhaaran lintutorni, sekä 
Karttimon latu Kuivanie-
mellä. Lisäksi hiihtolo-
maviikolle kunnostetaan 
Jokikylä/Hyryn latu. Latu-
jen yhteydessä olevien laa-
vujen puuhuolto järjestetään 
lautakunnan päätöksen mu-
kaisesti helmi-maaliskuun.

Talviliikuntapaikkojen kunnossapito kahteen luokkaan
Päätöstä on harmiteltu 

etenkin Olhavajokivarres-
sa. Olhavassa olisi toivottu 
myös pidemmän ladun kun-
nostamista kuin nyt päätetty 
koulun valaistu latu.

-Parhaat ja helpoiten 
kunnossapidettävät ladut 
ovat seurailleet tienpohjia 
Olhava Areenalta, eikä niitä 

Kyösti ja Raija Jäppinen ovat aktiivisia liikkujia, jotka ovat avanneet Olhavan latuja hiihtämällä. Kun 
liikunta on elämäntapa, jaksaa vielä 90-vuotiaanakin jatkaa aktiivista elämää. Kuva Pentti Soini.

enää kunnosteta, Kyösti Jäp-
pinen pahoittelee tilannetta.

 Kyösti harkitseekin 
moottorikelkan hankkimista 
latujen kunnostukseen oma-
toimisesti. Kunnioitettava 
tavoite 91 vuotiaalla ikiliik-
kujalla.

Yli-Olhavan kyläyhdis-
tyksestä Ilkka Pakonen on 

huolissaan kyläyhdistysten 
ylläpitämien latujen kun-
nossapitoavustusten pie-
nentämisestä.

-Näin saatava säästö on 
pieni, mutta samalla nega-
tiivinen signaali talkootyötä 
tekevien yhdistysten suun-
taan, Ilkka toteaa. MTR

kaivanneet alkuiltaan ajoit-
tuvaa ilotulitusta. Sosiaali-
sessa mediassa kutsuttiinkin 
kuntalaisia yhteiseen ra-
kettien ampumiseen Tikka-
mäen huipulta. Kutsun oli 
vastaanottanut arviolta kol-

misenkymmentä henkilöä. 
Laavun nuotiolla ollut ylei-
sö sai ihastella mäen huipul-
ta ammuttuja raketteja, jotka 
itse kukin oli paikalle tuo-
nut.

Vuoden vaihtuessa oli 

mahdollista seurata esimer-
kiksi Iin Siltojen järjestämää 
ilotulitusta Iijoen rannal-
la. Myös yksityisten rake-
tit valaisivat taivasta, tosin 
vähemmän kuin aiempina 
vuosina. MTR

Markku Lukkari, Professional Kitchen Oy:n 
toimitusjohtaja tulee kertomaan muun mu-
assa ASIAKASKOKEMUKSESTA. Kuten tie-
dämme, niin pienet asiat lopulta tappavat 
asiakassuhteen.

Lisäksi muutakin ajankohtaista yrittäjille.
Aamiaisen tarjoaa Iin Micropolis Oy.

llmoittaudu ma 13.1. mennessä 
juho.tauriainen@studiosalama.fi

Tervetuloa!
Iin Yrittäjät

YRITTÄJIEN 
AAMUPALATILAISUUS

pe 17.1. klo 7.45-9.30 
Chuan Yi -ravintola Iin Micropolis

Seuraava aamupalatilaisuus  pe 21.2. Kuivaniemellä
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Nätteporin auditorio täyt-
tyi 18.12. yksityistietoimi-
tuksen jatkuessa Merihelmi 
– Kuivaniemi välille val-
mistuneiden ohituskais-
tojen rinnakkaisteiden 
kunnossapitovastuita poh-
dittaessa. Postilakon vuoksi 
ensimmäiseen kokoukseen 
lähetetty kutsu ei ollut ta-
voittanut kaikkia, joten ko-
kousta oli sovittu jatkettavan 
joulunalusviikolla.

Yksityistietoimitusta on 
hakenut Pohjois-Pohjan-

Yksityistietoimitus ohituskaistojen valmistuttua 
askarruttaa kyläläisiä

maan ELY-keskus, tarkoituk-
sena siirtää rinnakkaisteiden 
huoltovastuu maanomista-
jille. Alueella asuvien ja mai-
ta omistavien mielestä tie 
tulisi perustaa yleisenä tie-
nä ja hoitovastuun kuulua 
yhteiskunnalle. Hankkee-
seen liittyvien yksityistei-
den tiekuntien edustajien ja 
kiinteistöjen omistajien nä-
kemyksen mukaan tie on 
Vt4:n tarpeita palveleva ke-
vyenliikenteen tie, jonka hoi-
tovastuuta ei voida sälyttää 

tiekuntien vastuulle ja kus-
tannettavaksi.

– Toimituksen kohtee-
na olevalle tielle tulee koh-
distumaan merkittävästi 
korkeamman tasoinen kun-
nossapito muun muassa lu-
men ja polanteen poisto, 
sekä liukkaudentorjunta, 
sekä sulan maan aikainen 
sorapäällysteisen tien ku-
lutuskerroksen hoito. Vaa-
tivampi hoitotaso johtaa 
korkeampiin hoitokustan-
nuksiin. Tien ylläpitoa yk-

Rinnakkaistien varrella puut odottavat kuljetusta. Tukkirekat eivät tiekuntien edustajien mukaan 
pääse niitä hakemaan. He epäilevät tien vaikutusalueella olevan jopa 500 hehtaaria metsiä, joiden 
myynti hankaloituu puunkuljetusongelmien vuoksi.

Nelosparkin ja Merihelmen välille haettu yksityistietoimitus askarruttaa. Nätteporin auditorissa pidettyyn kokoukseen saapui lähes 
sata asianosaista.

Kauko Vakkalan mielestä kyseessä on yleinen tie, jonka hoitovas-
tuun tulee kuulua yhteiskunnalle.

sityistienä osakkaiden 
kustannuksella ei voi pitää 
missään suhteessa kohtuul-
lisena, Heikinmatti-Kaik-
kola yksityistien tiekunnan 
puheenjohtaja Kauko Vak-
kala toteaa.

Hoitovastuun ja kus-
tannusten lisäksi tiekunnat 
ovat huolissaan rakennettu-
jen rinnakkaisteiden levey-
destä ja turvallisuudesta.

– Uusien tienosien ra-
kentamisessa on todettu va-
kavia puutteita ja virheitä. 

Rinnakkaistien kapeus ja mutkaisuus vaikeuttavat tienkäyttäjien mielestä alueella liikkumista. 
Tien hoitokustannusten on sovittu kuuluvan ELY-keskukselle tietoimituksen loppuun saattami-
seen asti.

Jakkukylän liityttyä osak-
si Iitä on verotulojen heik-
ko kehitys kunnassa ollut 
ihmetyksen aihe. Ovatpa 
jotkut jopa epäilleet jakku-
kyläläisistä tulleen taakka 
kunnan taloudelle.

-Olemme koko vuoden 
epäilleet, ettei verokerty-
määmme ole laskettu oikein. 
Oletimme vuoden alus-
sa verokertymään tulevan 
lisäystä jakkukyläläisten 
kasvattaessa kunnan asu-
kasmäärää. Olemme olleet 
asiasta useaan kertaan yhte-
ydessä verottajaan, joka on 

Jakkukylän osakuntaliitos lisää Iin verotuloja

kertonut jakkukyläisten ole-
van mukana verokertymäs-
sä. Nyt kuitenkin saimme 
tiedon jakkukyläisten osuu-
den puuttuneen verokerty-
mästämme, kunnanjohtaja 
Ari Alatossava kertoo.

Jakkukyläläisten osuu-
den ennakoidaan lisäävän 
kunnan verotuloja vuodel-
le 2019 miljoonalla eurolla 
ja nelivuotiskaudella neljäl-
lä miljoonalla eurolla. Ve-
rottajan uudet laskelmat on 
otettu kunnassa ja Jakku-
kylässä ilolla vastaan. Jak-
kukylän osakuntaliitoksen 

Jakkukylässä on tekemisen 
meininki ja halu kehittää ky-
lää. Kuva riippusiltahankkeen 
vauhdittamiseksi järjestetys-
tä pyöräilystä. Ensi kesänä pit-
kään haaveiltu riippusilta on 
totta ja kyläisten kanssakäymi-
nen joen yli helpottuu.

seurauksena voidaan tode-
ta Iin saaneen uuden aktii-
visen kylän, jonka väkiluku 
kasvaa ja parantaa kunnan 
taloudellista asemaa. MTR

Tie on paikoin liian kapea, 
sivuojien sisäluiskat huo-
mattavan jyrkät, kohtaamis-
paikkoja ei ole riittävästi ja 
ne ovat hyvin pieniä, juuri 
henkilöautolle riittävät. Yh-
dystien tulee leveydeltään 
ja kaarremitoitukseltaan 
soveltua myös puutava-
ra-autolla liikennöimiseen. 
Kapean ja jyrkkäreunaisen 
tien talvikunnossapito on 
erittäin riskialtista, tiekun-
nat toteavat kannanotos-
saan.

Nätteporissa pidetys-
sä kokouksessa ei tehty 
päätöksiä, niiden aika on 
helmikuun lopulla pidettä-
vässä kokouksessa. Asian-
osaisilla on mahdollisuus 

tammikuun puoliväliin 
saakka esittää tietoimituk-
seen liittyviä vaatimuksia ja 
muistutuksia.

– Toivomme Iin kunnalta 
aktiivista otetta asiaan ja ai-
omme lähestyä päättäjiä kir-
jelmällä. Tavoitteenamme 
on samanlainen järjestely 
kuin Simossa. Siellä ohitus-
kaistojen rinnakkaistiet on 
luokiteltu yleisiksi teiksi, 
kunnan vaikutettua aktiivi-
sesti asiaan, Kauko Vakka-
la kertoo.

ELY-keskuksen tavoittee-
na käynnistetyssä yksityistie-
toimituksessa on muodostaa 
Nelosparkki-Merihelmi -vä-
lille 9,2 kilometriä pitkä yksi-
tyistie. MTR


