JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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SUPERTARJOUS!

Osta normaalipizza tai -an
nos
SAAT KAUPAN PÄÄLLE
LIMSAN 0,33 l

-

hengel
+ limsa 1,5 l kaupan päälle le, 4 täytteellä

Vain!

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

Nro 1/2021

PIZZAPASSIIN LEIMA

Kerää 10 leimaa, 11. pizza ilma
inen

P. 08 8176 676, Laurintie 2, Ii
www.orientkebab.com

MYYMME KAIKKI
HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN
• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot
p. 044 342 0341 (24h)

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
044 773 4001/Jarno

Myös lumien pudotukset
••HUOPAKATTOSANEERAUKSET
JA
• -UUDISKOHTEET
HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT
JA KORJAUKSET,
• KAIKILLE
HUOLLOT KATEMATERIAALEILLE
JA KORJAUKSET,
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET,
KULKUSILLAT,
• TALOTIKKAAT
LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt TALOTIKKAAT
kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,

30€

(norm. 41€)
Tarjoukset voimassa 31.12.2020
asti

7.1.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT

9€

alk.
OSTA JÄTTIPIZZA!
Koko 60x60 cm, 5-7
Paikan päällä tai noudettuna

PAKATUT PURKIT JA RASIAT
(silakat, sillit, kastikkeet, ym... jalosteet)

PUOLEEN
HINTAAN!
Savustettu kirjolohifile

24,50 kg

p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)
www.sotaniemi.ﬁ
Revontie 2 B, Haukipudas

Aukioloajat:
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00

Majakka Konintie 4, A
91100 Ii

Seuraa meitä myös
Facebookissa

KATSASTUS

Nyt kattoremontit
myös rahoituksella,
soitakätevästi
ja kysy lisää!
Nyt kattoremontit
kätevästi
myös
soita ja kysy lisää! rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

Avajaistarjous:
KATSASTUS

49€

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
Yhteydenotot:
info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
Yhteydenotot:
info@bhgroup.fi
044 773 4001/Jarno
4000/Juho
044
044 773
773 4001/Jarno
4000/Juho
044
773
044 773 4001/Jarno
kaikilla
mittauksilla

Munkkikahvit
Shellillä kaupan
päälle!

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.

Myös rekisteröintipalvelut
ja muutoskatsastukset!
AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

Hinnat koskevat henkilö- ja pakettiautoja. Avajaishinta voimassa
toistaiseksi sekä nettivarauksella, että suoraan asemalta.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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Olkoon Uusi Vuosi 2021
valoisa ja onnellinen!
Vuoden vaihtuminen on
aina merkittävä hetki. Päättynyttä vuotta 2020 hallitsi
ja ahdisti koronapandemia,
myös meitä simolaisia. Karmea virus, joka yllättäen
laittoi koko maailman polvilleen. Suomi on kuitenkin
yksi parhaiten pärjänneistä. Onneksi rokotteet valmistuivat ja rokotuksissa on
päästy jo alkuun. Valoa on
siis pitenevässä päivässä näkyvissä.
Aina tapahtuu myös hyviä juttuja. Koronan ansiosta maalaisuus on muotia!
Nyt me voimme olla reilusti ylpeitä maalaisuudestamme. Meillä on kaikkea, mistä
kaupunkilaiset vain haaveilevat. On kaunis luonto, oikeat neljä vuodenaikaa, tilaa
kulkea ja ulkoilla sekä urheilla vapaasti, mökkirannat ja kalavedet vieressä.
Aivan erityisesti hyvät sotepalvelut ja muutkin palvelut
kohtuu lähellä. Ei ruuhkia,
ei pakokaasuja ja turvallista
niin lapsille kuin vanhuksille. Eikä sovi unohtaa vuosisadan hillakesää!
Simossa uusi vuosi tuo
tullessaan mm. uuden teollisuusalueen ja Leuannokan
unelma-asuntoalueen kaavoitusta sekä Ranuantie-Onkalon ja Karsikon risteysten
sekä asemankohdan vt 4 perusparannuksia. Kuntatalous edelleen haastaa ja pitää
meitä tiukilla, mutta positii-

vinen sisukkuus auttaa.
Joitain lupauksia pitää
myös perinteisesti vuoden
vaihtuessa antaa. Haluaisin rohkaista, itseänikin,
olemaan tyytyväinen ja onnellinen pienistä arjen asioista– aivan luvan kanssa.
Ehkä vähemmän digiä, somea ja netflixiä ja enemmän
oikeaa, aitoa tekemistä. Oikeita puheluita ystäville ja
sukulaisille ja siten läsnäoloa.
Unohdetaan
hetkeksi
kaikki ikävät asiat ja moninaiset huolet. Toivotetaan
yhdessä luottavaisesti sekä
koronaturvallisesti tervetulleeksi valoisa ja onnellinen
Uusi Vuosi 2021!

Vivi Marttila,
kunnanjohtaja

#rakkauestaSimoon♥

Hyvää uutta
vuotta 2021
Oijärven
Nuorisoseura

IIN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 10.1. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Kasteen lahja. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa: Markku Jaakkola, Pekka Nevalainen.
Jumalanpalvelusta voi seurata seurakunnan YouTube kanavalla tai
kuunnella nettiradiosta, linkit löytyvät seurakunnan kotisivuilta.
Sanajumalanpalvelus Su 17.1. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Toimittaa: Matti Kinnunen,
kanttorina: Markku Jaakkola. Jumalanpalvelusta voi seurata seurakunnan YouTube kanavalla tai kuunnella nettiradiosta, linkit löytyvät seurakunnan kotisivuilta.
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote www.iinseurakunta.fi
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi

Reijo Huovinen lähdössä kunnostamaan Jakkukylän eteläpuolen latuja.

Intohimoinen hiihtomies ja latujen kunnostaja
Jakkukylässä
on
totuttu hiihtämään hyvin kunnostetuilla laduilla, joita
hyödyntävät naapurikylillä asuvatkin. Myös Iin keskustaajamasta on monien
hiihtäjien tie viime vuosina
kulkenut Jakkukylän monipuolista latuverkostoa ihailemaan. Iin kunnan toimesta
pidetään kunnossa Jakun
koulun 3,5 kilometrin latu,
muilta osin kunnossapidosta vastaa Jakkukylän kyläyhdistys. Kyläyhdistyksen
aktiivit onnistuivat säilyttämään Iijoen eteläpuolella
sijaitsevat ladut, ottamalla
niiden hoitovastuu, Jakkukylän liittyessä osakuntaliitoksen myötä osaksi Iin
kuntaa.
– Kylän valaistu latu
ja Impivaaran 10 kilometrin latu olivat vaarassa jäädä
ilman
kunnostusta.
Koska nämä takaavat parhaat
hiihtomahdollisuudet alkukauden pimeinä ja
kevättalven
aurinkoisina
päivinä, halusimme ehdottomasti säilyttää ladut kunnossapidettävien joukossa,
intohimoinen
hiihtomies
Reijo Huovinen kertoo.
Hän on vastannut kyläyhdistyksen
puolesta
eteläpuolen latujen kunnossapidosta kolmisen vuotta
ja kehittänyt kalustoa, jolla
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saadaan todella laadukkaat
ladut niin perinteistä kuin
luisteluhiihtoa harrastaville.
– Ensimmäisen talven
hain mönkijällä kunnostuskalustoa joen yli pohjoispuolelta. Kerran olin
hakureissulla tippua jäihin
ja päätin, että joen eteläpuolelle on saatava oma kunnostuskalusto.
Koska tarkoitukseen sopivaa kalustoa ei ollut saatavilla, päätti käsistään
kätevä mies tehdä sellaisen
itse. Eikä aikaakaan, kun
rauta oli vääntynyt haluttuun muotoon ja Reijon
mönkijän perässä oli 2,4 metriä leveä latukone, jolla latupaana saadaan murskattua
ja tasattu sekä perinteisen
hiihtäjille latu-urat tehdyksi
yhdellä ajokerralla.
– Ensimmäinen talvi
oli osin tuotekehittelyn aikaa ja kokemusten pohjalta
parantelin
laitetta
lisäämällä siihen kesän aikana sähkömoottoreita, joilla
koneen toimintoja voi ajon
aikana säädellä, nousematta
mönkijästä.
Nyt Reijo Huovisen käytössä on latukone, jolla lunta
saadaan ohjatuksi reunoilta
keskelle latupaanoja ja jonka kallistuskulmia voidaan
säätää korottamalla tai laskemalla jompaa kumpaa

reunaa tarpeen vaatimalle
tasolle. Lisäksi jäätynyt latu-ura saadaan murskatuksi
ennen uuden ladun tekevää
latuhöylää, laitteeseen lisätyn innovaation avulla.
Reijon kehittelemän latukoneen toimivuudesta ei
hiihtäjälle jää epäselvyyttä, niin tasaista latupaanaa
ja erinomainen latu-ura on
ajon jälkeen tarjolla.
– Hyötyleveys koneella on samaa luokkaa latujen
kunnostuksessa
käytettävien ”oikeiden” latukoneiden kanssa. Periaatteessa
tässä olisi valmis laite sarjatuotantoon, jonka kave-

riksi olen ajatellut kehitellä
hieman pienempää ja kevyempää versiota. Moottorikelkalla vedettäväksi tämä
versio on turhan järeä, Reijo toteaa.
Latukoneen suunnittelussa ja latujen kunnostuksessa näkyy, ettei asialla ole
amatööri, vaan intohimoinen hiihtomies.
– Viime talvena hiihdin
reilut 1200 kilometriä, Reijo
huikkaa ja häviää koneineen
pimeään metsää, toimittajan
jäädessä ihastelemaan juuri
ajettua latua Jakkukylän 3,5
kilometrin valaistun ladun
lähtöpaikalle. MTR

Koneen hyötyleveys on 2,4 metriä, joten yhdellä ajokerralla saadaan ajetuksi sekä luistelupaana että perinteisen latu-urat.

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

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
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
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
ista
Sisäsivut
1,20
e
pmm
2 p 83 mm
Toimittaja Ii
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
o
ilm
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@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 (parillisina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.
Virheestä,
joka
johtuu
esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 2
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY KE 21.1.2021.
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
jäsenyritys
mielellään to 14.1.2021 mennessä.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parittomina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Siin´ on suola itessään,
ku Juusolan kuikasa.
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Iin kunnanjohtajan uuden
vuoden tervehdys 2021

Jakkukylän riippusillan loppuun rakentamista ei kunnanhallituksen mielestä voida lykätä rahoituspäätöksestä tehdyn valituksen johdosta, vaarantamatta turvallisuutta.

Toimenpidekielto Jakkukylän
silta-asiassa olisi turvallisuusriski
Iin kunta pyytää, ettei
Pohjois-Pohjanmaan
hallinto-oikeus aseta Iin kunnanvaltuuston
päätöstä
myöntää
lisärahoitusta
Jakkukylän
riippusiltaan
toimeenpanokieltoon
valituksen käsittelyn ajaksi.
Toimeenpanokielto vaarantaisi hankkeen kokonaisaikataulun, jolloin kunta
voisi menettää ulkopuolisen rahoituksen ja sovintosopimusten mukaiset edut,
ja kunta kärsisi merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Hankkeen aikataulun
viivästyminen
aiheuttaisi myös turvallisuusriskin.
Tällä hetkellä sillan rakenteet ovat keskeneräisiä, ja
poikkeukselliset ympäristöolosuhteet, kuten myrskyt
tai suurtulva voisivat vaurioittaa olevia rakenteita.
Tästä voi olla seurauksena
korjaustöiden ja –kustannusten merkittävä lisääntyminen. Tästä syystä sillan
rakenteiden vahvistaminen
tulee tehdä mahdollisimman nopeasti.
Kunnanvaltuutettu Oili
Kaleva vaatii valituksessaan, että ”Pohjois-Suomen
hallinto-oikeus kumoaa Iin
kunnanvaltuustonpäätök-

sen asiasta suljetuin ovin
sekä kumoaa Iin kunnanvaltuuston päätöksen kokonaisuudessaan ja määrää
päätöksen
täytäntöönpanokieltoon
valitusprosessin ajaksi, kunnes päätös
on lainvoimainen”. Mikäli hallinto-oikeus ei kumoa
päätöstä, Oili Kaleva vaatii, että ”hallinto-oikeus
palauttaa asian kunnanvaltuustolle asian uudelleen
käsittelyyn”.
Asian
käsitteleminen
suljetuin ovin on kunnan
lausunnon mukaan ollut
perusteltua, koska lisämäärärahan myöntäminen ja
sopimus liittyvät kiinteästi yhteen. Olisi ollut mahdotonta käsitellä asiaa siten,
että valtuuston kokous olisi
erottanut sopimuksen sisällön ja lisämäärärahan myöntämiskäsittelyn toisistaan.
Tämänkaltainen erottaminen olisi rajoittanut valtuutettujen mahdollisuutta
esittää kaikkeen asiaan liittyvään tietoon perustuvia
mielipiteitään julkisen käsittelyn aikana. Suljetuin
ovin käsittelyllä on taattu
sekä valtuutettujen mahdollisuus saada asiassa kaikki
tarvittava tieto päätöksen-

tekonsa perusteeksi että
mahdollisuus esittää keskustelussa mielipiteitä niiden sisältöä rajoittamatta.
Sisällöltään sopimus (Sovintosopimus, Sweco ja Sovintosopimus, Mestek, ja
laatimispäivä
28.10.2020,
salainen: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta luku 6, § 24 kohdat 17 ja
20) on sen kaltainen, että
sen toteutuminen on kunnan edun mukaista. Sopimus on kunnalle edullinen
suhteessa vaihtoehtoiseen
menettelyyn eli asian riitauttamiseen. Kyseessä on
siten myös kunnan liikesalaisuus.
Asian riitauttaminen olisi rajoittunut käsittelemään
alkuperäisen suunnittelusopimuksen
euromäärää,
joka on huomatavan pieni hankeen kokonaisuuteen
nähden. Asian riitauttaminen olisi myös viivästyttänyt hanketta olennaisesti ja
mahdollisesti estänyt valtion rahoituksen, jonka saaminen on kunnan etu
riippumatta siitä, mitä riitautuksen käsittelyssä olisi
saavutettu. Kunnan osalta
kunnanhallituksen hyväksymän sopimuksen toi-

meenpanon edellytyksenä
on, että kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahan. Sovintosopimuksissa
on seuraava kirjaus: ”Mikäli
Kunnan kunnanvaltuusto ei
hyväksy sanottua lisämäärärahaa vuoden 2020 loppuun mennessä tai mikäli
kyseinen päätös ei saa lainvoimaa kesäkuun 2021
loppuun mennessä, tämä sopimus raukeaa.” Asian käsittelyä ei siis ole ollut syytä
kunnan edun vuoksi lykätä.
Yllä mainituin perusteella Iin kunnanhallitus
päätti todeta, että 1) kunnanvaltuusto ei ole menetellyt
virheellisesti päättäessään
käsitellä asiaa suljetuin ovin,
2) kunnanvaltuustolla on ollut käytettävissään tarpeellinen tieto lisämäärärahan
myöntämiseksi, eikä käsittelyä ole ollut syytä lykätä,
3) päätöksen täytäntöönpanokiellolle ei ole perusteita, 4) kunnan edun vuoksi
täytäntöönpanokielto tulisi
käsitellä hallinto-oikeudessa mahdollisimman pian ja
5) Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeuden tulee hylätä
Oili Kalevan vaateet asiassa. MTR

Vuoden vaihtuessa on tapana ennustaa tulevaa.
Tulevan vuoden ja tulevaisuuden ennustaminen ei ole
uusi asia, koska ihminen on
aina halunnut tietää, mitä
tuleman pitää. Tietysti on
helpompi ennustaa huomisen päivän kuin pitemmän
tähtäimen asioita, mutta
mahdollisia muuttujia on
niin paljon, että parhainkin
ennustus on aina tietyllä tavalla vain arvaus.
Entäpä jos osaisimme ennustaa tulevaa, olisiko asiat
silloin hyvin? Tietäisimme
tarkasti, mitä tulee tapahtumaan. Ensi alkuun ajatus voi
kuulostaa kiehtovalta ja turvalliselta. Mutta eikö sellainen elämä olisi tylsää? Kuka
oikeasti haluaisi elää maailmassa, jossa kaikki tiedetään etukäteen. Hyvät ja
pahat, ilot, onnet ja surut.
Vaikka ennustus olisikin vain paras arvaus,
ennustuksia tarvitaan. Ennustuksilla on mahdollisuus toteutua. Ennustus
antaa hallinnan tunteen, ne
näyttävät suuntaa. Ennustus perustuu usein olemassa olevaan tietoon. Usein
päätökset, olivatpa ne meidän omia tai yhteisiä esim.
kunnassa tehtyjä päätöksiä,
perustuvat
ennustuksiin,
käsitykseen siitä, miten toivomme ja haluamme tulevaisuuden menevän.
Muutos ja epävarmuus
tulevasta on ollut ja on aina
läsnä. Parhaimmatkaan ennustukset eivät osuneet
viime vuoden osalta kohdalleen. Monet meistä varmasti toivovat, että voisimme
palata entiseen. Entiseen ei
kuitenkaan taida olla paluuta.
Mitä tämä vuosi tuo tullessaan? Koronasta me
kaikki haluamme eroon.
Rokotukset on Oulussa sairaanhoitopiirissä aloitettu
ja ensi viikolla niiden pitäisi
alkaa Iissäkin, jos rokotetta
tänne ennustetusti saadaan.
Ennusteiden mukaan riittävä moni on rokotettu kesään
mennessä, jotta voidaan
puhua laumasuojasta. On
myös tauteja, joita rokotuksella ei voida hävittää. Vielä
ei tiedetä, onko korona sellainen. Toivottavasti rokote
tuo suojan.
Kunnalliselämästä
on
tänä vuonna kaksi varmaa
asiaa. Ensiksikin tiedämme,
että tänä keväänä on kuntavaalit ja osa päättäjistä vaihtuu. Ketkä voittavat, ketkä
eivät tule valituiksi, me sen
päätämme
huhtikuussa.
Seuraavat neljä vuotta mennään sitten valittujen päättä-

jien komennossa.
Iissä kuntapäättäjät valtuustossa, hallituksessa ja
lautakunnissa tekevät vuosittain yli tuhat pienempää
tai isompaa päätöstä. Sen lisäksi tulevat vielä viranhaltijoiden tekemät päätökset.
Toinen asia, jonka tiedämme, on se, että eduskunta
päättää
uudesta
sote-ratkaisusta. Jos uusi
sote toteutuu, vähentää se
merkittävästi kunnan tehtäviä ja kuntapäättäjien valtaa.
Tämä aihe ja sen vaikutukset ovat sen verran isoja, että
ne vaativat oman kirjoituksensa.
Iin kuntapäättäjille tulee
tämän vuoden aikana päätettäväksi useampia kaavoja.
Tuulivoimakaavojen lisäksi strategista yleiskaavaa,
Jakkukylän osayleiskaavaa,
uusien asuinalueiden kaavoitusta, Kärkkäisen alueen
kaavaa sekä nykyisen kunnantalon kiinteistön kaavaa
viedään eteenpäin. Vaikka
tulevasta ohitustiestä ei päätöksiä olekaan, pitäisi päättäjillä olla rohkeutta hankkia
maata tulevilta liittymäalueilta.
Rakentamisen
määrä
on viime vuosina ollut taas
kasvussa. Pääosin se Iissä
tarkoittaa uusien omakotitalojen rakentamista. Tämä
vuosi tuo uutta tullessaan.
Iin Vuokratalot käynnistää
uuden
vuokrakiinteistön
rakentamisen Tornikujalle.
Uudet vuokra-asunnot tulevat todelliseen tarpeeseen.
Meillä kuntalaisilla, yrityksillä, yhteisöillä ja kunnalla on yhteinen tavoite,
elinvoimainen Ii. Tärkein
resurssi ovat Iin nykyiset ja
tulevat asukkaat, me itse.
Meillä Iissä on paljon hyviä
asioita, meillä on hyvät palvelut ja hyvä maine. Näiden
pohjalle on hyvää rakentaa
tänä ja tulevina vuosina.
Toivotan kaikille onnellista ja hyvää alkanutta
vuotta 2021!

Ari Alatossava,
kunnanjohtaja
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Olhavan seudun seniorit yllätettiin joulupusseilla
Olhavan seudulla kierteli
jouluaatonaattona salamyhkäinen joulupukki. Pukki
ja tontut kiertelivät seniorien ovien ja ikkunoiden takana, toivoen jonkun sattuvan
olemaan kotona. Pukin olivat tehtävään värvänneet
Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen aktiivit ja
porinapiirin emännät. Sponsoreikseen he olivat saaneet
Putaan Pullan ja Iin kunnan
sekä Iin seurakunnan. Koska joulupukilla oli tiedossa
kiireinen aattoilta ilahduttamaan maailman lapsia, vieraili hän Olhavan seudun
senioreiden luona jo aaton-

aattona.
– Halusimme tällä jouluyllätyksellä tuoda senioreille jouluiloa, sekä muistuttaa
”jaksetaan vielä hetki, kyllä
tämä iloksi muuttuu”, Eija
Kaleva kertoo
Olhavan seudun neljään
hoitokotiin joulupukki vei
Jokivarren Puutarhan Aulin tekemät joulukukka-asetelmat, ilahduttamaan niissä
asuvia.
Lahjapusseja jaettiin illan aikana kahden eri ryhmän toimesta 80 eri puolille
Olhavan seutua. Pusseissa
oli niin Fazerin Sinistä kuin
Putaan Pullan joulutorttuja

sekä Olhavan koululla työskentelevän Satu Väänäsen
taiteilemia joulukortteja. Lisäksi senioreita muistettiin
sekä Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen että Iin
seurakunnan kirjeellä. Kirjeillä haluttiin tuoda iloa
senioreiden jouluun ja muistuttaa jokaisen olevan tärkeän ja kylillä haluttavan pitää
yhtä poikkeusaikoinakin.
Yllätyksenä tullut muistaminen lahjan kera sai
lämpimän vastaanoton ja
esimerkiksi Olhavan oma
puskis täyttyi illan aikana
kiitosviesteistä. MTR

Pukki tonttuineen kierteli koko Olhavan seudun alueella.

Olhavan seudun seniorit yllätettiin aatonaattona joulupusseilla.

Oulunkaaren koronatilanne
30.12.2020
Oulunkaaren koronatilanne
joulun ja välipäivien aikana
pysytellyt rauhallisena. Iissä tuli joulupyhien aikana
esille kolme uutta koronavirustartuntaa, ja tartuntoja
on tähän mennessä todettu
yhteensä 31. Uudet tartunnat on jäljitetty ja altistuneet asetettu karanteeniin.
Pudasjärvellä tartuntoja on
edelleen kuusi, Simossa viisi ja Utajärvellä seitsemän.
Vaalassa on edelleen alle
viisi tartuntaa.
”Joulun lisäksi myös uudenvuoden aika on tartuntojen leviämisen kannalta
kriittinen. Toivomme kaikilta malttia viettää uutta
vuotta pienessä lähipiirissä ja ylimääräisiä kontakteja välttäen. Sairastumisia
tulee nyt esille paljon perhe- ja ystäväpiireissä, mikä
kertoo siitä, että kokoontumisohjeistuksia on edelleen
tärkeää noudattaa”, sanoo
Oulunkaaren vt. terveyspalvelujohtaja Ritva Väisänen.
Pohjois-Pohjanmaalla
on joulun välipäivinä aloitettu myös ensimmäiset
koronarokotukset, jotka tarjotaan OYS:n koronapotilaita hoitavien yksiköiden

työntekijöille. Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirissä koronapotilaita hoitavan henkilökunnan rokotukset alkavat
ensi viikolla. Kun rokotteita on saatavilla lisää, rokotukset laajennetaan myös
muuhun väestöön valtioneuvoston
säätämän
asetuksen mukaisessa järjestyksessä.
Ensimmäisten joukossa
rokotteen saavat koronapotilaita hoitava hoitohenkilöstö, ensihoito, riskiryhmiä
hoitava
hoitohenkilöstö,
ikääntyneet sekä henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia
sairauksia. Tämän jälkeen
rokotukset aloitetaan myös
muulle väestölle.
Ennusteiden mukaan laajemmat rokotukset käynnistetään Pohjois-Pohjanmaalla
tammi-helmikuun aikana.
Oulunkaaren alueen rokotusaikataulu riippuu saatavien rokotteiden määrästä.
Oulunkaari tiedottaa rokotuksista lisää myöhemmin,
kun sairaanhoitopiirien ohjeistukset on määritelty.

oulunkaari.com

Hiihtämistä haitannut lumipula helpotti sopivasti mahdollistamaan lomalaisten hiihtoharrastusta.

Vuodenvaihde ilman suuria tapahtumia
Koronarajoituksista
johtuen vuosi vaihtui tällä
kertaa ilman suuria joukkokokoontumisia. Jonkin verran kansalaiset ampuivat
raketteja vuoden vaihtuessa, mutta maltillisesti ja
rauhallisissa tunnelmissa.
Poikkeusajat ovat lisänneet
ihmisten liikkumista ja sopivasti tulleet lumisateet mahdollistivat sekä Illinsaaren
että tasamaan latujen kunnostamisen raskaammalla

kalustolla.
Tämä sai hiihtäjät liikkeelle ja esimerkiksi Illinsaaressa olivat parkkipaikat
pitkän odottamisen jälkeen
täynnä.
– Vieläkään lunta ei ole
liikaa, mutta perinteisen ladutkin saimme ajetuksi,
Paanalla latuja kunnostanut
Juho Backman kertoi. MTR
Vuosi vaihtui täydenkuun aikaan.
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Palveluhakemisto

Iiläisten parhaat palvelut!
YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä:
045 110 9012/Pauli Tiiro tai
0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

Ii JH Paakkola Oy

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
MONIPUOLISTA PALVELUA:
Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/
tyhjennys

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden avaus/kuvaus
Pihojen harjaukset

TAIDEKÄSITÖITÄ

www.taidejakasityo.fi
Tanja Kähkösen suunnittelemat
kankaat, ompelutarvikkeet,
silityskuvat ja
-arkit
Noutomyymälä avattu
Olhavaan Sassintielle.

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii
Revontie 15, Haukipudas
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Kuntien välisen joukkoliikenteen
kustannusjako muuttuu
Oulun seudun joukkoliikenteen aloitettua toimintansa on joukkoliikenteen
palveluiden kehitys ollut
myönteistä ja Oulun seudun
matkustajamäärät kasvussa
vuodesta 2015 lähtien aina
koronapandemiaan saakka.
Samalla lipputulojen kasvun ja uusien kilpailutusten
myötävaikutuksesta kuntien kustannukset ovat laskeneet.
Voimassa oleva kustannustenjakomalli on tehty
saatavilla olleilla lähtötiedoilla ennen Oulun joukkoliikenteen aloittamista ja
asiaan on päätetty palata,
kun tilastotietoja matkustuksesta on käytettävissä. Kustannukset on jaettu kuntien
välillä arvioperusteisesti jakamalla kilpailukohteittain
nettokustannukset niiden
kuntien kesken, joita kyseisen kohteen liikenne palvelee käyttäen vuoden 2014
ulospendelöintitilastoja.
Tilanne on sittemmin parantunut käytettävissä olevien lähtötietojen osalta.
Nykyisin Oulun joukkoliikenteellä on käytettävissä
varsin tarkkaa tietoa liikenteen tarjonnasta ja kysynnästä, jonka pohjalta on pystytty
selvittämään uutta kustannustenjakotapaa,
jossa kustannukset pystytään
kohdentamaan tarkemmin
ja perustellummin kunnille.
Oulun kaupungin joukkoliikennejaosto käsitteli ja
hyväksyi uuden kustannusjakomallin kokouksessaan
lokakuun lopulla. Jaostossa Iitä edustaa Heli-Hannele Haapaniemi.
Kaikki kunnat näkivät selvitystyön aikana tärkeänä, että kustannusmalli
on suhteessa kustannusten
syntymisen kanssa (aiheuttajaperiaate) ja että kustannusjakomalli kannustaa
toimivaltaista viranomaista ja kuntia suosimaan ja
kehittämään joukkoliikenteen käyttöä. Tämän vuoksi päädyttiin malliin, jossa
kustannukset ja tulot jaetaan
erikseen. Kukin kunta pitää
kuntalaistensa
maksamat
lipputulot ja kustannukset
jaetaan kohteittain aiheuttajaperiaatteella.
Jakoperusteena on yhdistelmäkriteeri, jossa 50 prosenttia kustannuksista jaetaan
linjakilometrien perusteella
ja 50 prosenttia nousujen perusteella. Yhdistelmäkriteeri

Joukkoliikenteen
lipputulot jäävät uudessa kustannustenjakomallissa kunnille. Iissä
mietitään
lippuautomaatin
paikkaa. Tällä hetkellä automaatti on Iisi-areenalla.

osaltaan vähentää yksittäisestä kriteeristä mahdollisesti aiheutuvaa vääristymää.
Linjakilometrit ovat aiheuttajaperiaatteen mukainen jakaja, sillä kustannuksia syntyy
ajettavien kilometrien mukaan. Nousut taas ottavat
huomioon sen, kuinka hyvin linja palvelee kunnan väestöä. Jos linja ajaa kunnan
väestökeskittymien ohi, syntyy siitä kunnalle vähemmän
kustannuksia.
Kustannustenjako koskee ainoastaan kuntarajat
ylittäviä seutulinjoja. Oulun kaupunki maksaa sisäisen liikenteen kustannukset
kokonaan kuten aiemminkin. Samoin muut kunnat
maksavat oman sisäisen liikenteensä
kustannukset.
Kustannukset jaetaan kilpailutuskohteittain kuten nykyisinkin.
Lokakuun 2019 tietoihin
pohjautuvien
laskelmien
perusteella kuntakohtaiset
kustannusosuudet
muuttuvat varsin vähän. Suurin
muutos on Iin kunnan kustannusosuudessa, joka on
aiemmin ollut liikennetarjontaan nähden varsin pieni. Iin ja Oulun yhteiseen
kilpailutuskohteeseen 7 on
myös tehty muutos. Aiemmin kohteeseen 7 kuuluivat sekä Oulun kaupungin
sisäiset linjat, että kuntarajan ylittävät linjat 23, 28 ja
29. Nykyisin Oulun sisäiset
linjat ovat omassa kohteessaan ja linjat 23, 28 ja 29 ovat
omassa kohteessa.
Iin aiempi kustannus-

osuus on ollut 7,6 prosenttia. Uudessa jakomallissa se
nousee 11,1 prosenttiin. Euromääräinen kustannusten
nousu on 81 000 euroa. Iin
kunnanhallitus antoi uudesta mallista lausunnon 5.10.
kokouksessaan, eikä Iin
kunnalla ollut huomautettavaa uudesta mallista.
– Iin joukkoliikenne on
viime vuosina kehittynyt
positiiviseen suuntaan ja
joukkoliikenteen käyttämismahdollisuudet ovat parantuneet esimerkiksi linjan 29
osalta, Heli-Hannele Haapaniemi kertoo.
Uuden kustannusjakomallin hän toteaa kannustavan kuntia joukkoliikenteen
käytön edistämiseen, lipputulojen jäädessä kunnille.
Haapaniemi toivookin Iissä lisättävän tiedottamista
ja kannustamista joukkoliikenteen käyttöön.
Koronaepidemian vuoksi
joukkoliikenteen busseissa
ei tällä hetkellä voi maksaa
käteisellä. Jos henkilöllä ei
ole walttikorttia tai mahdollisuutta mobiililipun hankintaan, voi kertalipun Iissä
hankkia Iisi-areenalla sijaitsevasta
Waltti-lippuautomaatista.
– Automaatin sijainnista olen saanut jonkin verran palautetta, eikä se paras
mahdollinen olekaan. Iisiareena on epidemian vuoksi
hyvin rajoitetusti auki. Olenkin esittänyt tutkittavaksi mahdollisuutta sijoittaa
lippuautomaatti vaikkapa
johonkin Iin keskustan mar-

keteista. Automaatti olisi
silloin lähempänä bussipysäkkejä ja liikkeiden aukioloajat pidemmät. Kertalipun
ongelma on myös sen lyhyt
voimassaoloaika, vain tunti
ostohetkestä, Heli-Hannele
Haapaniemi toteaa.
Waltti-lippuautomaateilta voi ostaa kertalippuja sekä
arvon ja kauden lisälatauksia
Waltti-matkakortille. Ostohetkellä valitaan, mille matkustusvyöhykkeelle lippu
ostetaan. Automaatista ostettujen kertalippujen voimassaoloaika alkaa heti ostohetkestä. Kertalippu näytetään
kuljettajalle bussiin noustessa. Maksutapana lippuautomaatilla käyvät yleisimmät
pankki- ja luottokortit.
Korttimaksamisen busseissa Heli-Hannele Haapaniemi
kertoo
olevan
lähiaikoina mahdollista ja
päätökset tarvittavien laitteiden hankinnasta joukkoliikennejaostossa tehdyn.
– Bussivuoroja ei korona-aikanaan ole vähennetty.
Tämän on taannut saatu koronatuki. Joukkoliikenteen
käyttäminen on tällä hetkelläkin turvallinen vaihtoehto,
eikä ruuhkia pääse syntymään, Haapaniemi painottaa.
Iin kunnan organisaatiossa joukkoliikenneasiat
ovat osa yhdyskuntalautakunnan toimintaa, joka ottanee lähiaikoina kantaa
mahdollisuuteen
sijoittaa
lippuautomaatti paremmin
kuntalaisia palvelevaan tilaan. MTR
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Yli-Olhavan tuulivoimakaava palautettiin valmisteluun
Iin kunnanvaltuusto käsitteli
kunnanhallituksen
esitystä Yli-Olhavan tuulivoimahankkeeseen
liittyvästä
osayleiskaavasta
kokouksessaan joulun alla.
Kolmituntisen keskustelun
jälkeen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteluun. Päätös syntyi tiukan
äänestyksen jälkeen äänin
17-15 (1tyhjä). Reijo Kehus
esitti Tauno Kivelän ja Oili
Kalevan kannattamana asian palauttamista valmisteluun, koska kysymyksessä
on Oijärventien ja Kuivajoentien varteen sijoittuvista
tuulimyllyvoimalaitoksista.
Tämä on erittäin iso ja mittava hanke. Ennen kaavan hyväksymistä, hanketoimijan
on tehtävä selvitys, kuinka
alueen tiestön liikenneoloja, turvallisuutta ja kuntoa
parannetaan. Jo nykyisellään tiet, erityisesti Oijärventie on onnettomuusaltis
ja ylikuormitettu raskaasta
liikenteestä. Annetuissa lausunnoissa ja kannanotoissa liikenneturvallisuuteen ja
tiestön kantokykyyn ei ole
kiinnitetty riittävää huomiota.
VALMISTELUUN
pa-

lautetussa
osayleiskaavaehdotuksessa
on
50
tuulivoimalapaikkaa. Tuulivoimalat sijoittuvat kahdelle
eri osa-alueelle, joista toinen
on Metsähallituksen omistuksessa, toinen on yksityisiltä vuokratuilla alueilla.
Alueen maanomistajat tekivät itse Megatuulelle aloitteen tuulivoimahankkeen
kehittämiseksi jo vuonna 2013. Kaavoituspäätös
tehtiin syksyllä 2018. Megatuuli on vuokrannut hanketta varten yhteensä 105
kiinteistöä, lähes 6000 hehtaarin alueelta, joista noin
5000 hehtaaria on yksityisten maita.
Tuulivoimakaava
sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle, jossa lähimmät
vakituiset asunnot sijaitsevat yli kahden kilometrin päässä tuulivoimaloista.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava totesi kyseessä olevan
todella merkittävän kaavan,
jolla on suuret vaikutukset
kunnalle.
– Tämä kaava mahdollistaa merkittävän investoinnin, jolla on työllisyys- ja
talousvaikutuksia sekä kunnalle että kuntalaisille. Näin

Kaavaehdotuksessa tuulivoimalat sijoittuvat kahdelle eri alueelle.

isoa kaavaa ei Iissä ole aiemmin ollut käsittelyssä.
Yli-Olhavan
tuulipuiston
on laskettu tuovan kuntaan
noin 1,5 miljoonan euron verotulot vuodessa. Muut tulot, lähinnä vuokratulot on
arvioitu noin 750 000 euroksi vuodessa. Sen lisäksi
hankkeella on merkittäviä
työllistäviä vaikutuksia.
Tuulivoimahankkeen
osayleiskaavaehdotus
on ollut julkisesti nähtävillä 15.10. - 16.11.2020
välisen ajan. Kaavaehdotuksesta saatiin 20 lausuntoa ja
17 muistutusta.
Kunnanvaltuuston kokouksessa asian palauttamista
valmisteluun
kannattivat Hannes Hekkala, Taina Häkkilä, Jaakko Höyhtyä, Jari-Jukka
Jokela, Pentti Jokela, Oili
Kaleva, Reijo Kehus, Tauno Kivelä, Pekka Koskela,
Veli Paakkola, Ilkka Pakonen, Kati Södö, Leena Tii-

Yli-Olhavan tuulivoimapuistoon on tulossa 50 tuulivoimalaa.

ro, Sanna Valaja, Aili-Marja
Alaraasakka, Mervi Jyrkäs ja Kirsimaria Pakonen.
Asian käsittelyn jatkamista kannattivat Aini Autio,

Mika Hast, Pertti Huovinen, Martti Kaarre, Hilkka
Kalliorinne, Sauli Keltamäki, Jussi Kurttila, Jarmo Lauri, Teijo Liedes, Juho Malo,

Risto Säkkinen, Petri Tervonen, Tiina Vuononvirta, Petteri Mäenpää ja Aila Paaso.
Tyhjää äänesti Harri Sanaksenaho. MTR
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Oulunkaaren terveyspalvelujohtajaksi Liisa Cajan-Suokas
Oulunkaaren
yhtymähallitus on valinnut Oulunkaaren kuntayhtymän
terveyspalvelujohtajan virkaan lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja
terveydenhuollon erikoislääkäri Liisa Cajan-Suokkaan.
Cajan-Suokas on työskennellyt muun muassa Haapaveden terveyskeskuksen
johtavana lääkärinä, Siikalatvan terveyspalvelualueen ylilääkärinä ja PPSHP:n
asiantuntijalääkärinä sekä
erilaisissa kehittämis- ja johtamistehtävissä
Terveystalolla ja ODL:lla. Myös
Oulunkaari on hänelle entuudestaan tuttu, sillä hän
on työskennellyt muutamia
vuosia sitten Utajärvi-Vaala-palvelualueen vastaavana lääkärinä.
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan terveyspalvelujohtajan tehtävänä on
terveyspalvelujen ydinprosessin
kokonaisvaltainen,
tehokas ja tulosvastuullinen
johtaminen siten, että toiminta toteuttaa terveyspalveluille asetettua visiota ja
strategisia tavoitteita. Terveyspalvelujohtaja vastaa
siitä, että terveyspalvelut
tuotetaan yhdenmukaisin
toimintaperiaatteiden kai-

Terveyspalvelujohtaja Liisa Cajan-Suokas

killa yhteistoiminta-alueen
palvelualueilla.
Terveyspalvelujohtaja huolehtii terveyspalvelujen
sisäisen
synergian hyödyntämisestä
ja yhteistyöstä muiden palvelualojen, viranomaisten ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Terveyspalvelujohtajan
tehtäviin sisältyvät johtavan
lääkärin tehtävät, ja hän toimii terveyspalvelujen seudullisena palvelujohtajana.
Terveyspalvelujohtaja huolehtii terveyspalvelujen strategisesta ja operatiivisesta
johtamisesta yhdessä alueellisten vastuuhenkilöiden
kanssa.

Esiopetus jatkossakin mahdollista myös
yksityisillä palveluntuottajilla
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei hyväksynyt
varhaiskasvatusjohtajan esitystä toteuttaa esiopetuksen 1.8.2021 alkaen kunnan
omana toimintana opetuksen ja varhaiskasvatuksen
yksiköissä oppilaaksi oton
perusteella. Poiketen marraskuussa hyväksymästään
palvelusuunnitelmasta, lautakunta päätti äänestyksen
jälkeen jatkaa esiopetuksen
järjestämisoikeuden myöntämistä myös yksityisille varhaiskasvatuksen toimijoille,
asettamiensa
kriteereiden
perusteella.
Palvelusuunnitelma sisältää tiekartassa vuosille
2020-2025 linjauksen esiope-

tuksen siirtämisestä kokonaan
kunnalliseksi
toiminnaksi 1.8.2021 alkaen.
Käytännössä siirto olisi tarkoittanut, ettei esiopetusta
olisi tarjottu enää lukuvuodesta 2021 alkaen yksityisissä päiväkodeissa.
Esiopetuksen
järjestämiseen yksityisissä päiväkodeissa liittyvät haasteet
pätevän opetushenkilöstön
saatavuudesta. Esiopetuspätevien opettajien puute on
vaikuttanut
merkittävästi
yksityisen varhaiskasvatuksen esiopetuksen järjestämisedellytyksiin.
Tällä hetkellä kahdessa yksityisessä päiväkodissa
neljästä tarjotaan esiopetus-

Nopea nouto omalla
kalustolla, veloituksetta

UTACON OY 0400 892 414

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

Ajan kuvaukseen voi varata

www.vello.fi/studiosalama

040 743 8373

ta. Esiopetuksen tarjoaminen
on lopetettu kolmessa yksityisessä päiväkodissa vuosien 2019-2020 aikana yritysten
omilla päätöksillä. Yksityisten palveluntuottajien näkemyksiä kartoitettiin myös
palvelusuunnitelmatyötä varten kyselyllä, ja palveluntuottajat ovat halukkaita
järjestämään edelleen esiopetusta päiväkodeissaan.
Lautakunnan
kokouksessa Petteri Mäenpää esitti
Jaakko Höyhtyän kannattamana, että lautakunta päättää jatkaa esiopetuksen
järjestämisoikeuden myöntämistä myös yksityisille varhaiskasvatuksen toimijoille,
asettamiensa
kriteereiden

perusteella. Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta siirtää esiopetus kokonaan
kunnan omana toimintana
kannattivat Eila Fäldt, Sauli Keltamäki, Anne Ojala ja
Leena Tiiro. Mäenpään esitystä kannattivat Taina Häkkilä, Jaakko Höyhtyä, Reijo
Kehus ja Petteri Mäenpää.
Tyhjää äänesti Kati Södö.
Äänten mennessä tasan 4-4
ratkaisi puheenjohtaja Reijo Kehuksen ääni, joten lautakunnan päätökseksi tuli
Petteri Mäenpään esitys. Päätökset esiopetuksen ryhmistä ja järjestämisestä tehdään
lautakunnan maaliskuun kokouksessa esioppilaaksi oton
valmistuttua.MTR

Kuivaniemen Osakaskunta kerää arkistoja

Oulunkaari tiedotus

OSTETAAN JA
NOUDETAAN
METALLIROMUA JA
ROMUAUTOJA.
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Kuivaniemen Osakaskunnan alue on laaja, ulottuen Myllykankaan Liikalanperästä Simon kunnan rajalle ja Kuivajokea ylävirtaan.

Kuivaniemen Osakaskunnan alue on laaja. Se sisältää
alueen Myllykankaan Liikalanperästä Simon kunnan
rajalle saakka. Lisäksi Kuivajokea ylös Näsiölle, jonka
jälkeen on muiden vesialueita ja sitten taas Hyryn kylän
kohdalla on Kuivaniemen
Osakaskunnan vesialuetta.
Lisäksi on pienempiä lämpäreitä ja maapalasia. Kuivaniemessä on yli 600 tilaa,
jotka ovat osakastiloja osakaskunnassa.
Osakaskunnalle
saatiin arkistotilaa Kuivaniemen kirjaston yhteydestä
kesällä 2019. Arkistot ovat
hoitokunnan vastuulla lukollisissa tiloissa.

Osakaskunnan
varsinaisessa kokouksessa Kuivaniemen
nuorisoseurantalolla
Juho
Juopperi ja Elise Korpikoski
tarkastamassa Antti Karenin
valtakirjaa. Ensimmäistä kertaa kokousedustajien osuudet
laskettiin sähköisesti. (Kuva
Raimo Ikonen)

– Se on suuri muutos
osakaskunnan toiminnassa, jossa arkistot ovat olleet
yksityisissä kodeissa, yleensä puheenjohtajilla ja sihteereillä. Niitä on ollut ja voi
olla vieläkin myös aiemmin
hoitokunnassa toimineilla,

hoitokunnan puheenjohtaja
Paula Juopperi toteaa.
Hän toivoo, että vielä yksityisten hallussa olevat arkistomateriaalit tuotaisiin
yhteiseen arkistoon tai ainakin ilmoitettaisiin missä
arkistomateriaaleja on. Hän
arvelee hyvinkin vanhoja
asiakirjoja voivan löytyä. Ne
olisivat erityisesti historiantutkijoille arvokasta lähdemateriaalia.
Paula Juopperi kertoo
osakaskunnan toiminnan ja
varojen käytön perinteisesti
olleen keskittynyttä lähinnä
Kuivajokisuulle. Nyt on etelämpänäkin oltu aktiivisia
ja osakaskunnan rannoille
Kaakkuriniemeen on suunniteltu satama syvän ja kivisen rannan puolelle.
– Se tulee laajan alueen
tarpeeseen, koska muualla
on matalat maannousemarannat. Satamapaikka on
ollut asemakaavassa jo vuodesta 2005. Kuivaniemen
Osakaskunta on jo aiemmin
päättänyt osallistua Kaak-

kuriniemen sataman rakennuskustannuksiin 40 000
eurolla. Lisäksi kyläyhdistys on suunnitellut 160 000
euron hankkeen laitureihin
ja rannan rakentamiseen.
Osakaskunnan
uudistama ja hoidettavaksi otettu Pankinnokan uimaranta
ja virkistysalue on työllistänyt monella tavalla. Tervetulleena ja arvokkaana
asiana vuonna 2020 oli Art
Ii Biennaali-taitelijoiden rakentama taideteos ”Alku”
Pankinnokan hiekkarannalle. Se kesti aikansa kävijöiden ihasteltavana. Vatungin
kehittäminen on jälleen
käynnistynyt ja siinä osakaskunta on mukana.
– Osakaskunta on siihen
kuuluvien osakastilojen yhteisten vesi- ja maa-alueiden
asioiden hoitaja.
Yhteisten kalavesien ja
kalaston hoito on osakaskunnalle kuuluva merkittävä asia, Juopperi haluaa
muistuttaa osakaskunnan
merkityksestä. MTR
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Sote-palvelustrategiatyö
etenee Oulunkaarella

Kuivaniemen nuorisoseura sai alueemme suurimman korona-avustuspotin 5 000 euroa seurantalonsa ylläpitokuluihin.

Korona-avustuksia
seurantalojen ylläpitoon
Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut koronaavustuksia seurantalojen ylläpitoon. Avustus on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien
yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa.
Avustus myönnetään kohdennettuna yleisavustuksena
seurantalojen ylläpidosta ja
huoltokorjauksista aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat
syntyneet 13.3.2020 jälkeen.
Avustusta voidaan käyttää
31.3.2021 saakka.

Avustusta voidaan käyttää rakennusten ylläpidosta
aiheutuviin kustannuksiin,
joita ovat mm. sähkö-, lämmitysja
vesimaksut,
tietoliikennemaksut,
vakuutukset, kiinteistöverot,
kiinteistöhuollon maksut ja
palkkamenot, välttämättömät huoltokorjaukset sekä
mahdolliset muut rakennuksen käyttökunnossa pitämiseen liittyvät menot.
Avustus on tarkoitettu seurantaloa ylläpitäville oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten
yhdistyksille,
osuuskun-

nille ja osakeyhtiöille sekä
säätiöille. Kunnat tai kuntayhtymät eivät voineet hakea
avustusta. Avustusta eivät
myöskään voineet hakea rekisteröimättömät yhteisöt,
koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Iin kunnan alueelle avustusta saivat Kuivaniemen
nuorisoseura 5 000 euroa,
Oijärven nuorisoseura 3 000
euroa, Iin Urheilijat 3 000
euroa ja Iin järjestöyhdistys
2 500 euroa seurantalojensa
ylläpitoon. Yhteensä avustuksia myönnettiin 2 300 000

euroa 736 kohteelle.
– Lähes kieli pitkällä ja
sydän syrjällään odotimme
päätöstä, huojentunut Kuivaniemen
nuorisoseuran
puheenjohtaja Raimo Ikonen toteaa saadusta avustuksesta.
Hän kertoo seurantalon lämmityskattilan reistailleen, joen avustus tuli
enemmän kuin tarpeeseen.
Summaan Ikonen on tyytyväinen ja toteaa sen mahdollistavan
seurantalon
ylläpidon pahimman koronakuopan yli. MTR

Kansallinen
sote-uudistus on edennyt 8.12. eduskunnan
käsittelyyn.
Pohjois-Pohjanmaan
(ja
Oulunkaaren)
alueella
valmistelua tehdään POPsote-hankkeessa, jonka yksi
osa on Sote-palvelustrategia-hanke. Sote-palvelustrategia toimii valmistelevana
hankkeena tulevan hyvinvointialueen strategiatyölle. Hankkeessa luodaan
yhtenäistä näkemystä tulevan hyvinvointialueen sotepalveluista. Työn tavoitteena
onrakentaaPohjois-Pohjanmaan
sote-palveluista ihmislähtöinen ja alueen erityispiirteitä
ja tarpeita vastaava kokonaisuus. Sote-palvelustrategiatyön koordinoinnista osana
POPsote-hanketta
vastaa
Oulunkaaren kuntayhtymä.
Yksi sote-palvelustrategiatyön ensimmäisistä askelista otettiin työpajassa,
johon kokoontui yli 100 tulevan
hyvinvointialueen
toimijaa. Työpajassa kuultiin ajankohtaiskatsaus valmistelun etenemisestä ja
keskusteltiin
sote-palvelustrategiatyön painopisteistä ja tavoitteista. Tilaisuus
toteutettiin videoyhteyksiä
hyödyntäen koronaturvallisesti. Tapahtumassa kuultiin terveiset niin alueelliselta
kuin kansalliseltakin taholta.
Muun muassa kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja
Markus Lohi kävi kertomassa juuri eduskuntaan menneen lainsäädäntöesityksen
etenemisestä ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
johtaja Ilkka Luoma valotti

alueen tilannetta ja tulevaisuudennäkymiä.
Työpajan yhtenä tavoitteena oli kartoittaa ja nostaa
esille toimijoiden näkökulmia
sote-palvelustrategian pohjaksi. Keskusteluissa
nostettiinkin esille laajasti eri
teemoja, joita strategiatyössä
on huomioitava. Erityisesti
asiakasnäkökulman huomioiminen, tiedolla johtaminen
sekä osaavan työvoiman saatavuus tuotiin esille kärkiteemoina. Tilaisuuden lopussa
päästiin myös priorisoimaan
sote-palvelustrategiatyön
tärkeimpiä tavoitteita lähes
50 eri teeman joukosta. Edellä mainittujen lisäksi kärkiteemoiksi nousivat muun
muassa sujuvat ja oikea-aikaiset palveluketjut, ennalta ehkäisevä työ ja lasten ja
nuorten hyvinvointi sekä
luottamuksen ja uudenlaisen
kulttuurin luominen.
- Pohja uudistukselle luodaan yhdessä keskustellen, alueemme eri
tahoja kuunnellen ja erityispiirteet
huomioiden.
Saimme hyvää evästystä
työhön ja pyrimme laajasti ottamaan huomioon esille tulleet näkökulmat. Työtä
jatketaan yhdessä kuntalaisten, henkilöstön, luottamushenkilöiden, sote-yritysten
ja -järjestöjen sekä muiden
kumppaneiden kanssa, kertoo
sote-palvelustrategiatyön projektipäällikkö Anu
Vuorinen Oulunkaarelta.

Oulunkaari tiedotus

Ii mukana Pohjoinen kulttuurivirta -hankkeessa

Taidekeskus KulttuuriKauppila osallistuu Pohjoinen kulttuurivirta -hankkeeseen.

Iin kunta/taidekeskus Kulttuurikauppila on ollut mukana
suunnittelemassa
Pohjoinen
kulttuurivirta
-hanketta yhteistyössä Oulun, Raahen, Haapaveden,
Oulaisten,
Taivalkosken,
Pudasjärven, Kuusamon ja
Limingan kanssa.
Rahoitusta haetaan Maaseuturahastolta ja hakijana
on Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry. Hankkeen
toteutusaika on helmikuu
2021- lokakuu 2022 ja kokonaisbudjetti 136 959 euroa,
josta kuntarahoitus on 5 prosenttia 7 208 euroa. Iin kuntarahoitusosuus on 729 euroa.
Hankkeen tavoitteena on
tuoda elinvoimaa PohjoisPohjanmaalle, parantamalla Pohjoisen kulttuurin ja
kulttuuritapahtumien viestintää, näkyvyyttä ja tunnettuutta.
Kohderyhmänä
ovat
alueen
kulttuuritapahtumajärjestäjät ja kulttuu-

risisällön tuottajat sekä
paikalliset yrittäjät. Ii on
mukana toteuttajien verkostossa, jossa tehdään yhteistyötä kulttuurin alalla
Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke tuo näkyvyyttä Iin kulttuuritapahtumille ja lisää
tuottajien ja tapahtumajärjestäjien viestintätaitoja.
Hankkeessa muun muassa
järjestetään 6 - 7 viestintäkoulutusta ja verkostotapaamista tapahtumajärjestäjille
ja yrittäjille, mediaseurantaa sekä kävijäkyselyt tapahtumille.
Lisäksi suunnitteilla on 6
Pohjoinen kulttuurivirta -lähetystä tapahtumista, joista 1-2 lähetystä Iin kunnan
kulttuuritapahtumista. Iiinstituutti -lautakunta hyväksyi KulttuuriKauppilan
osallistumisen hankkeeseen,
todeten kunnan omarahoitus osuuden sisältyvän taidekeskuksen vuoden 2021
talousarvioon. MTR

