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

-

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

22.4.

Nro 11/2021

book.miko@gmail.com

www.sisustuspalvelu.fi

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

VIIMEINKIN AVATTU!

RAVINTOLA

Kirkkotie 2, 91100 Ii • 041 365 0661
Palvelemme
ma-to 10:30 - 22:00
pe-la 10:30 - 24:00
su 12:00 - 22:00

MEILTÄ MYÖS
KOTIINKULJETUS

www.ravintolakrunni.fi

KATSASTUS
Avajaistarjous:
KATSASTUS

49€
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
kauniit keväiset kukat
kaikkiin tilaisuuksiin 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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Taimikoita hoidetaan hyvin – hoitomäärissä yhä kirittävää
Suomen metsäkeskus tarkastaa valtion kemera-tuella hoidettuja taimikoita. Viime vuonna tarkastetuista taimikoista
86 prosentilla hoitotyöt oli tehty hyvin. Sen sijaan nuoren
metsän harvennuksista lähes joka kolmas oli tehty niin, ettei
kemera-tukea voitu myöntää. Taimikonhoitomäärät jäävät
edelleen reilusti alueellisten metsäohjelmien tavoitteesta.
Suomen metsäkeskus tarkasti viime vuonna taimikon
varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä lähes 2 000
työmaalla. Taimikonhoitokohteita tarkastettiin otannalla
reilu 1 800 hehtaaria, joista 86 prosentilla työ oli tehty hyvin
ja kemera-rahoitusehtojen mukaan. Yleisin puute oli se, että
taimikko oli jäänyt liian tiheäksi metsänhoitotyön jälkeen.
Varhaisperkaukset oli tehty tarkastetuilla kohteilla pääsääntöisesti hyvin. Varhaishoito tulee tehdä taimikoissa, joiden pituus on enintään kolme metriä. Varhaishoitoa tehtiin
viime vuonna kemera-tuella lähes 42 000 hehtaaria, kun alueellisten metsäohjelmien tavoite olisi lähes 70 000 hehtaaria vuodessa.
–
Taimikoita hoidetaan liian vähän ja liian myöhään.
Jos hoitotyöt viivästyvät tai jäävät tekemättä, osa viljellyistä taimista tuhoutuu tai vaurioituu kilpailussa heinän tai tiheän lehtipuuston kanssa. Taimikonhoidon viivästyminen
myös nostaa sen kustannuksia, sanoo metsänhoidon asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Riukuuntunut metsä toipuu heikosti
Taimikonhoidon viivästyminen johtaa puuston riukuuntumiseen. Liian tiheässä taimikossa puiden latvukset usein
vaurioituvat tai supistuvat voimakkaasti, eikä metsästä synny enää helposti järeää tukkipuuta. Riukuuntuneet puut
myös katkeilevat herkästi lumitaakan alla tai tuulessa harvennuksen jälkeen. Tällaisten metsien hoitoon myönnetään
nuoren metsän hoidon kemera-tukea.
Metsäkeskuksen viime vuoden tarkastuksissa vain kak-

si kolmasosaa nuoren metsän harvennuksista täytti kemera-tuen rahoitusehdot. Monella kohteella tukea ei voitu
myöntää, koska jäljelle jäänyt puusto oli liian järeää ja kaadettujen runkojen määrä oli liian pieni. Myös puunkorjuun
laadussa oli usein parannettavaa.
–
Nuoren metsän hoidon kemera-tuki on tarkoitettu
ylitiheiden ja heikosti hoidettujen metsien harvennukseen,
joissa työ maksaa usein enemmän kuin siitä kertyy tuloja.
Tukea haetaan kuitenkin usein myös hoidettujen metsien
ensiharvennuksiin, johon sitä ei ole tarkoitettu, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Suomen metsäkeskuksesta.

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN
• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

Riistatiheikköjä tarvitaan
Metsänomistaja voi parantaa monimuotoisuutta ja riistan
elinoloja jättämällä jo varhaisperkauksen yhteydessä taimikkoon luontaisesti syntynyttä lehtipuustoa ja riistatiheikköjä.
Nämä kohdat tulee säästää myös tulevissa harvennuksissa
ja hakkuissa. Riistatiheiköt eivät alenna taimikonhoidon kemera-tukea, jos niitä on alle 10 prosenttia metsänhoitoalasta.
Kemera-tukea myönnettiin viime vuonna taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon yhteensä 40,2 miljoonaa euroa, jolla tehtiin töitä noin 156 000 hehtaarilla.

Tiedotus Metsäkeskus

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

p. 044 342 0341 (24h)
p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)
www.sotaniemi.ﬁ
Revontie 2 B, Haukipudas

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

IIN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät
www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla)
Pikkuhiiren pääsiäisrastit löytyvät pappilan pihapiiristä (Pappilantie 16). Voit kiertää rastit oman aikataulun mukaan silloin
kun sinulle sopii. Pikkuhiiren rastit on suunnattu lapsille ja perheille. Rastitehtävät vaihtuvat noin kahden viikon välein. Lähde
liikkeelle ja tule kiertämään Pikkuhiiren rasteja, ihmettelemään
Pikkuhiiren kertomuksia ja selvittämään hauskoja tehtäviä!
Sanajumalanpalvelus Su 25.4. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jumalan kansan koti-ikävä. Toimittaa: Pekka Soronen,
kanttorina: Eija Savolainen.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p.
040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät
www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla).
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p.
040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi
Seurakunnan avoimet ovet Ma 26.4. klo 12:00. Avoimien ovien puitteissa voit asioida diakoniatyöntekijän luona hakemassa
EU ruokaa, käsityötarvikkeita tai muuten vain juttelemassa ja
asioimassa. Tulethan vain terveenä! Koronarajoituksista johtuen varaudu odottamaan ulkona jos meinaa ruuhkaa syntyä.
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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
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 12
jäsenyritys
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 29.4.2021.
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.
mielellään pe 23.4.2021 mennessä.
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ilmestyy maalis- ja huhtikuussa
2021 joka viikko torstaisin.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Fiini työ
sano Soro-Antti.
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Vatungin laitureita uusitaan
Kesän 2019 aikana Vatungin
satamasta jouduttiin poistamaan kaksi huonokuntoista laituria. Nämä korvataan
yhdellä ammattitason laiturilla, joka palvelee satamassa

tapahtuvaa ammattikalastusta ja kalankasvatusta.
Ammattilaiturin hankintaan
on myönnetty Lapin ELYkeskuksen puolesta avustus, joka kattaa 80 prosenttia

hankinnasta ja enintään 96
000 euroa. Yhdyskuntalautakunta on kilpailuttanut
hankinnan ja keskiviikkona
kokoontuvalle lautakunnalle esitetään Vatungin am-

mattilaiturin toimittajaksi
kokonaisedullisimman tarjouksen tehneen A-Laiturit
Oy:n, jonka tarjoushinta on
95 739 euroa. MTR

Vatungin satama on etenkin ammattikalastajille tärkeä ja tarvetta laiturille
on. Myös meripelastajille Vatungi on
tärkeä rantautumispaikka.

RAKENNUSPELLIT IISTÄ
MITTOJENNE MUKAAN
Piipunpellit, ikkunalistat yms.
Myös korjaustyöt
Kotitalousvähennys

Virkkulantie 418, Asema

Puh. 040 521 3401

Voi soittaa myös iltaisin ja lauantaisin!

Puunmyyntisuunnitelmalla
puukaupoille
Metsänomistajan on nyt
mahdollisuus
hyödyntää
puutavaralajien hyvä kysyntätilanne
leimikoiden
kokonaissuunnittelussa.
Puukaupan valmistelu alkaa ottamalla yhteyttä oman
metsänhoitoyhdistyksen
toimihenkilöön. Oman yhteyshenkilön kanssa viestinnän voi aloittaa esimerkiksi
kätevästi uudessa OmaMetsä -palvelussa, josta löytyy

IiSanomat

100%
Ä

omaan metsään liittyvät tiedot, oman alueen puun hinnat ja metsätilan arvo sekä
neuvoja toimenpiteiden toteuttamiseen.
Vaikka verkkopalvelut
ovat kehittyneet, on oman
metsänhoitoyhdistyksen
metsäneuvoja edelleen tärkein apu puukaupan suunnittelussa. Hän voi käydä
läpi kohteet metsässä ja
hän osaa arvioida paikallisen puumarkkinatilanteen
perusteella metsänomistajan sopivimmat hakkuukohteet ja viedä puukaupan
kilpailuttamisen eteenpäin.
Puumarkkinatilanne
voi
vaihdella voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla
saattaa olla erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta
riippuen. Omassa yhdistyksessä tunnetaan oman alueen erityispiirteet, mikä
helpottaa puukaupan suunnittelua ja toteuttamista.

N

Metsäteollisuuden
markkinatilanne on parantunut
alkuvuodesta ja se alkaa näkymään puukaupan kokonaisuudessa.
Puumarkkinoilla kysyntä on kasvanut kaikille puutavaralajeille. Kysyntä on
voimakkainta edelleen havutukeille, mutta positiivinen suhdanne on tarttunut
nyt myös kuitupuuhun.
Tämä helpottaa puunmyynnin kokonaissuunnittelua.
Lopputuotteiden
hintojen voimakkaan nousun pitääkin näkyä myös puun
hinnassa.
Puukauppojen
kilpailuttaminen onkin nyt

kaanisen metsäteollisuuden
rinnalla, on metsänomistajien mahdollisuus tarjota
markkinoille leimikkokokonaisuuksia. Vaikka kysyntä
kohdistuukin edelleen voimakkaammin tukkipuuhun,
niin kuitupuun markkinat
ovat toipumassa. Vaikka kysyntä painottuukin kesäkorjuukohteisiin tällä hetkellä,
niin täytyy muistaa, että talvikorjuukohteiden suma on
saatu purettua hyvien talvikorjuukelien ansiosta.

E

Kaikille puutavaralajeille
kysyntää

tärkeää. Koronatilanteen jatkuminen luo toki edelleen
heilahtelua markkinoille.
Sellun hinnat ovat nousseet keskimäärin viidenneksen. Kartongin hinnat
hieman
maltillisemmin,
mutta niiden nousu on jatkunut jo pidempään. Ainoastaan papereiden hinnat
ovat edelleen laskeneet,
mutta hinnanlasku on hieman tasaantunut.
Mekaanisen metsäteollisuuden noususuhdanne
on jatkunut jo hieman pidempään ja sitä voi kutsua
jo supersuhdanteeksi. Sahatavaran lopputuotteiden
hintojen nousu onkin jatkunut. Sahauskapasiteetti käy
luonnollisesti kuumana. Koronaepidemian jatkuminen
lisännee tee-se-itse rakentamista, kuten kävi edellisenä kesänä. Tukin kysynnän
oletetaan jatkuvan siten voimakkaana.
Kun kuiduttavan metsäteollisuuden kysyntä on
lähtenyt voimistumaan me-

AS

Puukauppa jatkuu PohjoisSuomessa tasaiseen tahtiin.
Yksityismetsistä
ostettiin
tammi-maaliskuussa puuta
1 488 000 kuutiometriä. Pohjois-Pohjanmaalla 788 000
kuutiota, jossa puukauppa
on kolmanneksen edellisvuotta edellä.

AT TAKA

I
AH
Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 499 €. Kaupan
TAKUU
päälle alan kovin
NN
T
U S T YÖ S
Rahat takaisin -takuu!
Lue lisää: www.coolerykkoset.ﬁ

SI

Mhy Koillismaan johtaja Antti Härkönen lähetti IiSanoma-lehteen
ajankohtaiskatsauksen puumarkkinatilanteesta, jonka julkaisemme.

R

Puumarkkinoilla tunkua kuitupuusta

Ilmalämpöpumput
asennettuna
– myös huolto!

Soita: 050 5876 317
CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

OSTETAAN JA
NOUDETAAN
METALLIROMUA JA
ROMUAUTOJA.
Maksamme reilun
korvauksen

UTACON OY 0400 892 414

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

www.utacon.fi
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Valssi kuuluu ilman muuta vanhain tansseissa tanssittaviin tansseihin.
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Välillä mentiin vauhdikkaasti.

Vanhain tanssit

poikkeusjärjestelyin

Vanhain tanssit juonsi Aino
Niemelä.

Iin lukion vanhain tanssit tanssittiin tänä vuonna
vasta huhtikuun 16. päivä. Koronan vuoksi penkkarit jäivät abeilta pitämättä ja vanhojen tanssit
siirtyivät kahdella kuukaudella.
Poikkeusoloissa tansseihin ei voitu ottaa yleisöä, mutta läheisillä ja muilla kiinnostuneilla oli
mahdollisuus seurata tansseja netin kautta suorina lähetyksinä.
Parketilla pyörähteli 22 paria, joiden tanssimat
tanssit esitteli varmoin ottein tapahtuman juontanut Aino Niemelä. Vanhat olivat koristelleet Iisiareenan juhlavaksi tanssisaliksi, jossa nähtiin niin
kävelypoloneesi kuin valssi ja monet muut vanhojen tansseihin kuuluvat tanssit. MTR

Vanhain tanssit ovat samalla suuri pukujuhla.

Vanhojen puolesta puheen piti oppilaskunnan
puheenjohtaja Anni Loukusa. Annin vieressä
tanssiparinaan vanhain tansseissa ollut Joonas
Uusitalo.

Vanhojen tanssiopetuksesta vastanneet opettajat Johanna Eskola ja Jouni Välipakka valmiina
seuraamaan esityksiä.

Alisa Tiiro, Pihla Haanela ja Sanni Paaso kertoivat hieman jännittävänsä ennen ensimmäistä tanssia.

nro 11
22.4.2021

nomat

Palveluhakemisto.
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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

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

II:N ALUEEN TAKSIT
UUDESTA TILAUSNUMEROSTA

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

0100 3020

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

TAKSEJA

Kela-tilaukset 0800 93150

Pyydä tarjous!

Ota taksi - Tilaa otaxi!

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Parturi-kampaamo Hiusstudio Freesi
Yksilöllistä hiusalan palvelua ammattitaidolla

Apunasi hyvän elämän arjessa

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Nettiajanvaraus:
www.hiusstudiofreesi.fi
Valtarintie 2 T 1, 91100 Ii
P. 044 4914 808
hiusstudiofreesi@gmail.com

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Parturi-kampaamo Tango
040 576 8856
Särkiperäntie 44
91100 Ii

P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika Lämsä
terveyspojat.fi

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme
juuri sinulle
tai läheisellesi
sopivan palvelukokonaisuuden!

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii
Revontie 15, Haukipudas

Lue
IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

Tervetuloa!
08 4156 3882
Vääränpolku 13, 91100 Ii
kuvastin@luukku.com

Lumet sulavat ja on suksien keväthuollon aika
Hiihtokelit alkavat Iissä olla
menneen talven lumia. Keväällä harrastukset vaihtuvat
kesälajeihin, kuten pyöräilyyn ja juoksuun. Tässä taitekohdassa olisi hyvä muistaa
tehdä tai teetättää suksille
keväthuolto.
– Valitettavasti monet säilövät sukset kesäksi puhdistamatta ja huoltamatta,
iiläinen urheiluvälinekauppias Seppo Keltamäki toteaa.
Hän kertoo erilaisten suksien vaativat erilaiset toimenpiteet talven hiihtojen
jälkeen. Kokosimme alle Sepon ohjeet.
Luistelusukset:
Sukset
olisi hyvä hioa. Jos suksia ei
hiota, ne tulee puhdista hyvin luistopintojen puhdistus-

aineella. Sen jälkeen suksien
annetaan jäähtyä 10 minuuttia, jonka jälkeen ne harjataan. Sukseen sulatetaan
lopuksi huoltovaha, joka jätetään kesäksi suksiin.
Karvapohjat: Luistopinnat huolletaan kuten luistelusuksissa. Karva-alue puhdistetaan hoitoaineella ja harjataan vastakarvaan. Kun
alue on kuivunut, sukset
ovat valmiit säilytykseen.
Nanogrip/Optigrip: Sukset puhdistetaan hoitoaineella tai voiteenpoistoaineella
talven liasta, jota niihin on
tarttunut.
Perinteinen voideltava
suksi: Luistopinnat huolletaan kuten luistelusuksissa.
Pitoalue puhdistetaan hyvin

voiteenpoistoaineella. Suksien annetaan kuivua, jonka
jälkeen pitoalue karhennetaan.
Jos suksien huoltaminen
tuntuu työläältä tai ei ole tiloja tarvittavien huoltotoimien suorittamiseen, voi palvelun ostaa alan ammattilaiselta.
– Talvella voitelen ja hion
sekä muuten huollan paljon suksia. Viime aikoina keväthuoltojen määrä
on lisääntynyt ja meillä on
mahdollista myös säilyttää
asiakkaan suksia kesän yli.
Syksyllä ne voi noutaa valmiiksi voideltuina seuraavan
kauden hiihtoihin, Seppo
vinkkaa tarjoamastaan säilytyspalvelusta. MTR

Erilaiset sukset vaativat erilaisten huoltotoimenpiteet ennen kesäsäilytystä, Seppo Keltamäki opastaa.
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Oulunkaaren tuorein koronatiedotus
Mummo ja harppu
Lasten suusta: - Mummi, pyhäkoulussa näytettiin kuvaa enkelistä, joka soittaa harppua. Soitatko sinäkin taivaassa harppua? pikkuinen Merja kysyy.
– Ky-kyllä varmaankin mummi soittaa siellä, lapsi kulta.
– No milloin sinä aloitat soittotunnit?
***
Nuoret Veteraanit
Ensi tiistaina, 27. huhtikuuta, vietetään Kansallista
Veteraanipäivää. Juhlapuhujien sijasta ääneen pääsevät nyt nuoret.
– Pappa kertoi minulle, että hän kaatui talvisodassa,
Tuure kertoo Markolle.
– Nyt puijaat. Eihän sodassa voi kaatua ja sen jälkeen
kertoa siitä!
– Voipas. Papalle meni jyrkässä alamäessä sukset ristiin ja hän kaatui!
***
Laihian Playboy:
– Kun Elli muutti Laihialle, minä sain kivan vävyn, Yrjö
kertoo.
– Hän tilasi minulle syntymäpäivälahjaksi laihialaisen
miestenlehden vuosikerran – siis sellaisen, mikä on tarkoitettu vain aviomiehille. Sain jo näytelehdenkin
– Äläs. No miten se eroaa niistä muista miestenlehdistä kuten vaikkapa Playboysta?
– No siinä on vuodesta toiseen joka numerossa samat kuvat!
***
Pikkuinen Pertti:
– Äiti, opettaja kysyi tänään tunnilla, mitkä ovat Suomen kolme tärkeintä talouskalalajia. Ja minäpä tiesin:
pakastekala, kalapihvi ja kalapuikko!
***
Pohjoisen mies Savossa:
Kuopion suunnassa matkaileva Ilpo kävelee onki
olalla ja tavatessaan savolaisukon kysyy:
– Osaatteko neuvoa oikein hyvän kalapaikan?
– Nii onkpaekan. No semmonenhan se jonniv verran
vetinen paekka oes löövvettävä, ei nyt kuitenkaan kaevo!
***
Lintulan Tuula on lähettänyt
”miesten kesken” -jutun.
– On se tuo Alli hauska emäntä, isäntä kehaisi vaimoaan.
– Oli kaupassa käydessään pyytänyt kauppiasta leikkaamaan neljän kilon palan läskiä. Kun kauppias oli käärimässä läskikimpaletta paperiin, Alli ilmoitti, ettei hän
otakaan sitä. ”Olen juuri saanut isolla vaivalla laihdutettua neljä kiloa ja halusin uskonvahvistuksen takia nähdä, miltä se näyttää!”
***

Martti Kähkönen

Tietokirjailija, kesämökkiläisenä Iissä jo 21 vuotta

Oulunkaaren kunnissa on
viimeisen seitsemän päivän
aikana tullut esille 11 uutta
koronavirustartuntaa. Valtaosa tartunnoista (8 tartuntaa) liittyy Pudasjärvellä
esille tulleeseen tartuntaryppääseen, jonka seurauksena on asetettu karanteeniin
yli 100 ihmistä ja myös Hirsikampuksen yläkoulu on
siirretty varotoimenpiteenä
etäopetukseen. Pudasjärvellä tartuntojen kokonaismäärä on tällä hetkellä 26. Iissä
on tullut esille kaksi uutta tartuntaa ja tartuntoja on
yhteensä 46.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on edelleen

epidemian
perustasolla.
Alueen koronakoordinaatioryhmä päätti säilyttää
alueen suositukset ja rajoitukset ennallaan. Nuorisotiloja voidaan kuitenkin
alueella jo avata. Ryhmä
purkaa muita suosituksia
ja rajoituksia kevään ja kesän aikana vähitellen ja hallitusti. Purkutoimia tehdään
jatkossa kahden viikon välein ja niissä seurataan alueellista epidemiatilannetta
ja kansallisia linjauksia. Tällä hetkellä suositukset ja rajoitukset ovat nuorisotilojen
avaamista lukuun ottamatta
voimassa 25.4. saakka.
”Tilanne on Pohjois-Poh-

janmaalla
helpottumaan
päin. Meillä esille tulleet
tartunnat ja laajat altistumisketjut ovat kuitenkin
äärimmäisen tärkeä muistutus siitä, että perusohjeita
on syytä edelleen noudattaa. Nyt kun rajoituksia hiljalleen puretaan, on edelleen
käytettävä maskia, pysyteltävä kotona vähäisissäkin
flunssan oireissa ja noudatettava turvavälejä sekä
hyvää käsi- ja yskimishygieniaa”, muistuttaa Oulunkaaren ylilääkäri Tuula
Saukkonen.
Länsi-Pohjan
alueen
pandemiatyöryhmä linjasi alueen olevan edelleen

epidemian
kiihtymisvaiheessa. Alueella voimassa
olevat suositukset jatkuvatkin edelleen, ja tällä hetkellä
ne ovat voimassa 25.4. saakka. Pandemiatyöryhmä arvioi uudelleen mahdollisuutta
rajoitusten purkamiseen kokouksessaan ensi viikolla.
Länsi-Pohjan alueella on tavattu myös eteläafrikkalaista virusvarianttia, joka on
hieman tartuttavampi virusmuoto kuin niin sanottu villityyppinen koronavirus.

Tiedotus Oulunkaari

Kotihoidossa tehtävä työ
haastaa ja palkitsee tekijänsä
Mitä sana kotihoito sinussa
herättää? Tuoko se mieleen
autoilevat hoitajat? Suu-nenäsuojin varustetut ihmiset?
Ripeät askeleet ja iloisesti
ovelta kuuluvan tervehdyksen ja kuulumisten kyselyn?
Voisiko sinusta olla kotihoidon tiimiin työntekijäksi?
Oulunkaaren jokaisessa
kunnassa toimii kotihoito.
Kotihoidon työkenttä tarvitsee tekijöitä, joiden ammattitaito on riittävää. Kenenkään
ei kuitenkaan tarvitse pystyä yksin kaikkeen, sillä
yhdessä tekemisessä ja tiimityössä on voimaa! Suurin
asiakasryhmä kotihoidossa
ovat ikäihmiset.
Kun kysyin Oulunkaaren
kotihoidon ammattilaisilta
työn mielekkyydestä, sain
vastaukseksi useita eri näkökulmia työn palkitsevuudesta. Niitä ovat asiakkaiden ja
omaisten motivoituminen
omaan hoitoon, etälaitteiden antamat mahdollisuudet ja etälaitteiden opettelu
yhdessä asiakkaiden kanssa, työn tuomat haasteet ja
niissä onnistuminen, hyvä
työyhteisö, omaisyhteistyö,
hoitoonsa tyytyväinen asiakas sekä asiakkaan kans-

sa jaetut hetket ja asiakkaan
osoittama luottamus. Oman
osaamisen
hyödyntäminen ja laaja työnkuva antavat usealle ammattilaiselle
tunteen, että työllä on merkitystä. Kotihoidon ammattilaiset kokevat, että oma ja
työkaverin osaaminen antaa
pohjan työlle ja yhdessä asiakkaiden kanssa tehty arki
tuo siihen sisällön.
Kotihoidon työhön voi
kuulua myös kotisairaala.
Niin kotihoidossa kuin kotisairaalassakin
korostuu
moniammatillinen osaaminen, jossa jokaisen tehtävä
on tärkeä. Moniammatilliseen tiimiin voi kuulua useita eri ammattilaisia kuten
kodinhoitaja,
lähihoitaja,
sairaanhoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, palveluohjaaja,
palveluesimies, talonmies ja
monia muita ammattilaisia.
Kotisairaalan avulla asiakas
saa tarvitsemansa avun kotiin, ja tervehtyminen ja kuntoutuminen voivat tapahtua
kotona, omassa tutussa ympäristössä.
Kun tervehtyminen ja
kuntoutuminen ovat hyvällä
mallilla, tarvitaan asiakkaalle tukiverkostoja, jotka tuke-

vat tarvittaessa päivittäisten
asioiden ja askareiden hoitamisessa. Tukiverkostoon
voi kuulua omaisia, läheisiä, naapureita, yksityisiä
palveluntuottajia, erilaisia
järjestöjä ja vapaaehtoisia
toimijoita sekä kotihoidon
työntekijöitä, alansa ammattilaisia. Näiden kartoittamiseen tarvitaan myös
yhdessä tekemistä sekä yhteistä tahtotilaa onnistua toteuttamaan asiakkaan hoito
kotona.
Kotihoidon työntekijöillä on yhteinen piirre, joka
ilmenee myös kyselyn tuloksista. Heillä on vahva
paineensietokyky ja kyky
itsenäisten päätösten tekemiseen. Työniloa tuottavat
hyvä työyhteisö ja työilmapiiri, kollegoiden ja esimiehen tuki, kysymisen ja
yhteisen
ihmettelemisen
mahdollisuus, yhteiset päämäärät työssä, monialainen
yhteistyö sekä kouluttautumisen mahdollisuus. Sosiaali- ja terveysala ja erityisesti
ikäihmisten parissa tehtävä työ mahdollistavat työn
ja itsensä kehittämisen sekä
laajan työkentän. Asiakkaiden ja omaisten antama kii-

tos tuottaa iloa ja auttaa
työssä jaksamisessa. Iloa
tuovat myös yhdessä jaetut
hetket asiakkaiden kanssa.
Asiakkaiden arvokkaat
viimeiset vuodet ja joskus
jopa viimeiset hetket kotiympäristössä
nostavat
mieleen nöyrän kiitoksen.
Jokaisella on oikeus elää arvokkaat viimeisetkin hetket
kotona silloin, kun asiakas,
läheiset, tukiverkosto ja ammattilaiset arvioivat sen yhdessä turvalliseksi. Yhdessä
tehden se on mahdollista toteuttaa. Pidetään toisistamme huolta!

Hillevi Turpeinen,
vs. palveluesimies,
Oulunkaari

Hillevi Turpeinen

Pohjois-Pohjanmaan kevään tulvahuipuista odotetaan tavanomaisia
Pohjois-Pohjanmaan kevään
tulvahuippujen odotetaan
olevan tavanomaisen suuruisia. Kiiminkijoen eteläpuolisella alueella tulvahuippuja
odotetaan saapuvaksi huhtikuun loppupuolella. Mahdolliset suuret vesisateet
voivat kuitenkin muuttaa tilannetta ja aiheuttaa
odotettua suurempaa tulvimista. Iijoella ja Kuivajoella
tulvahuippu ajoittunee toukokuun ensimmäiselle vii-

kolle.
Vuoden 2021 sulanta alkoi lämpimän sään vallitessa maaliskuun viimeisillä
viikoilla. Sulanta alkoi voimakkaana, jolloin jokien
virtaamat lähtivät nopeaan
kasvuun. Sään pakastumisen myötä virtaamat tasaantuivat nykytasolleen. Tällä
hetkellä tulvahuippuja Kiiminkijoen
eteläpuolisella
alueella odotetaan saapuvaksi suurin piirtein huhtikuun

14.–30. päivien aikana. Kevään tulvahuippujen odotetaan olevan tavanomaisen
suuruisia. Mahdolliset suuret vesisateet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta ja
aiheuttaa odotettua suurempaa tulvimista.
Jokijäitä on vielä jäljellä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan
joissa
lukuun
ottamatta Oulujokea. Pitkän
sulamisjakson vuoksi jokijäiden oletetaan monin paikoin

pehmentyvän ja sulavan osin
paikoilleen pienentäen jääpatoriskiä.
Oulun eteläpuolisilla alueilla lumen vesiarvo oli ennen sulamisen alkamista
tavanomaista suurempi. Kiiminkijoella lumen vesiarvo
oli ennen sulamista 160 mm,
josta jäljellä oli 125 mm. Iijoella suurin arvo oli noin
150 mm, josta on jäljellä tässä vaiheessa 125 mm. Vaikka lumen vesiarvot ovatkin

paikoitellen
pienentyneet
merkittävästikin, se ei vielä tarkoita, että tulvan uhka
olisi ohitse. Lumesta tullut sulamisvesi täyttää ensin paikalliset painanteet ja
matkaa sitten hiljalleen kohti jokia ja sitä kautta mereen.
Mahdolliset sateet lumien
sulaessa voivat vaikuttaa tulvahuipun suuruuteen merkittävästi.
Yksityiskohtaisemmin tämän hetken vesistöennustei-

den mukaiset tulvahuiput,
ennustetut huiput voivat
vielä muuttua sään myötä:
Kiiminkijoki, virtaamat loivassa laskussa, tulvahuippu 22.–28.4.Iijoki, virtaama
tasainen loivassa nousussa, tulvahuippu toukokuun
1. viikolla, Kuivajoki, virtaama loivassa kasvussa,
tulvahuippu toukokuun 1.
viikolla.

Ely-keskus tiedotus
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Iin Urheilijat ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
to 29.4.2021 klo 19.00
Iin Urheilijoiden talolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat,
uuden puheenjohtajan valinta sekä
johtokunnan kokoonpano.
Johtokunta kokoontuu tuntia aiemmin.
Johtokunta

Kunta takaa Iin Vuokratalojen
rakennuslainan
Iin kunnan omistama tytäryhtiö Iin Vuokratalot Oy on
päättänyt ryhtyä rakentamaan 22 asunnon luhtitaloa
Tornikujalle. Iissä on jo pitkään ollut pulaa yhden ja
kahden huoneen asunnoista. Tällä hetkellä Iin Vuokratalot ei pysty vastaamaan
tarpeeseen, joka johtuu pitkälti perhekokojen muuttumisesta ja ihmisten halusta
lähemmäs palveluita. Yhtiön vuokra-asuntojen käyttöaste on ollut Iissä jo pitkään
96 prosenttia. Käyttöaste on maksimaalinen, huomioiden asuntoremontit ja
normaalin vaihtuvuuden.
Rakentamisen kustannuk-

siksi on budjetoitu 2,8 miljoonaa euroa. Vuokratalot
Oy hakee kunnalta omaehtoista lainan takausta 3 000
000 euroa, josta käytetään
sen verran kuin rakentaminen maksaa. Iin Vuokratalot
on vuokrannut maan kunnalta ja rakennuslupa on
myönnetty. Rakentaminen
on tarkoitus käynnistää kesän 2021 aikana ja rakennusaika on noin vuosi.
Kunnanvaltuusto käsitteli takaushakemusta kokouksessaan 19.4. hyväksyen
Iin Vuokratalot Oy:n lainalle omaehtoisen takauksen 3
miljoonaan euroon saakka.
MTR

KUULUTUS
VUODEN 2021 KUNTAVAALIT TOIMITETAAN
SUNNUNTAINA 13.6.2021
Äänestysalueet, vaalipäivän äänestyspaikat ja äänestyspaikkojen osoitteet Iin kunnassa:
Äänestysalueen nro ja nimi: Äänestyspaikka ja käyntiosoite:
1. Läntinen Ii
Nättepori (aula ja auditorio), Puistotie 1
2. Itäinen Ii
Nikkarin päiväkoti (liikuntasali), Timpurintie 7
3. Pohjoinen Iijokivarsi Pohjois-Iin koulu (liikuntasali), Virkkulantie 27
4. Olhava
Olhavan koulu (liikuntasali), Hietaniementie
2
5. Kuivaniemi
Kuivaniemen liikuntahalli, Mattilantie 1
6. Jokikylä
Jokikylän liikuntasali, Ylihyryntie 2
7. Oijärvi
Oijärven vanhustenkoti, Lallintie 9
Kunnan äänestysaluejako on muuttunut 1.1.2021. Äänestäjiä joiden äänestyspaikka on aiemmin ollut Alarannan, Aseman tai Ojakylän
koulu tai Nättepori, pyydetään tarkistamaan nykyinen äänestysalue ja
paikka äänioikeusilmoituskortista.
Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 - 20.00
Ennakkoäänestysaika: keskiviikko 26.5. – tiistai 8.6.2021
Ennakkoäänestyspaikat sekä niiden aukioloajat ovat:
Kirjasto-monitoimitalo Nättepori (auditorio ja aula), Puistotie 1,
91100 Ii, Avoinna arkisin klo 12.00 - 19.00, lauantaina ja sunnuntaina
klo 10.00 - 14.00.

Laitos- ja sosiaalihuollon ennakkoäänestyspaikat:
Iin hoiva- ja hoito-osastot sekä Kuivaniemen hoivaosasto ja palveluasunnot. Vaalitoimikunta ilmoittaa ajankohdista laitoksissa erikseen.

Puhelimitse kotiäänestysilmoittautumisia otetaan vastaan numerossa 040 1847 787 ajankohtana 17.5.-1.6.2021 klo. 9-16 (pl. lounastauot 11-11.30).
Äänestäjän on kaikissa äänestysmuodoissa varauduttava esittämään
henkilöllisyytensä vaalitoimitsijalle. Mikäli henkilö ei omista mitään
henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on poliisilta mahdollista hakea
maksuton väliaikainen henkilökortti.
Iin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on PL 24, (Jokisuuntie
2), 91101 Ii.

Leena Vuotovesi Oulun Liikekeskuksen toiminnanjohtajaksi
Iin Micropoliksen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi siirtyy toisiin tehtäviin.
Vuotovesi on valittu Oulun
Liikekeskus ry:n uudeksi
toiminnanjohtajaksi. Oulun
kaupungin keskustan vetovoimaisuutta ylläpitävän
ja kehittävän yhdistyksen
uusi toiminnanjohtaja aloittaa toimessa 15. heinäkuuta,
kun nykyinen toiminnanjohtaja Jarmo Hagelberg jää
eläkkeelle.
Vuotovesi kertoo haluavansa kehittää Rotuaaria ja
Oulun keskustaa yhteistyössä yritysten, kaupungin ja
kaupunkilaisten kanssa.
– Korona-ajan jälkeen ihmisillä on kova halua pääs-

tä
tapaamaan
toisiaan.
Lähdenkin miettimään, miten elävöitämme keskustaa
entisestään ja mikä on uuden normaalin vetovoimainen tapahtuma. MTR

Leena Vuotovesi

VENEPAIKAT HAETTAVANA
Vuokrattavat paikat haettavana 7.5.2021 klo 15.00 mennessä. Laituripaikkoja luovutetaan yksi/ hakija. Mikäli hakijoita on
ryhmittäin enemmän kuin laituripaikkoja, ratkaistaan asia arpomalla. Iissä kirjoilla olevilla on etuoikeus.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 3.4.2007 § 20 päättänyt Praavan sataman laituripaikkojen vuokrausperusteet. Laituripaikkojen vuokrausjärjestys on seuraava:
1. Ammattimaista kalastusta harjoittavat
2. Hyötyveneily eli venekuljetuksia harjoittavat
		 (henkilö- ja huoltokuljetukset)
3. Ne veneilijät, joilla on loma-asunto lähisaarissa
4. Virkistyskalastusta ja muuta veneilyä harrastavat
Lukitun laituripaikan palauttamaton avain tulkitaan hakemukseksi ilman uutta hakemusta. Luettelo vapaista paikoista löytyy kunnan www –sivulta.
PALAUTA TARPEETON AVAIN, JOTTA KAIKKI VENEPAIKAT SAADAAN KÄYTTÖÖN!
Hakemuslomakkeita on saatavana Iisi-Areenan asiointipisteestä (klo 12-14) sekä www.ii.fi/venepaikat. Hakemuksen voi
palauttaa sp: tekniset@ii.fi tai postitse osoitteella; Iin kunta,
Tekniset- ja käyttäjäpalvelut, PL 24, 91101 Ii.
Lisätietoja sp: tekniset@ii.fi tai puh. 050 310 6859.
Yhdyskuntalautakunta

Kuivaniemen liikuntahalli, Mattilantie 1, 95100 Kuivanimi, Avoinna
arkisin klo 11.00 - 17.00, lauantaina klo 12.00 - 14.00.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle joko
kirjallisesti tai puhelimitse, viimeistään tiistaina 1.6.2021 mennessä
klo. 16.00. Kotiäänestyslomake löytyy ja on tulostettavissa https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Tarvittaessa lomakkeen voi käydä tulostamassa Iisi -Areenan asiointipisteestä hallin aukioloaikojen puitteissa. Ilmoittautumislomakkeen voi jättää kunnanviraston (Jokisuuntie
2) alaoven vieressä olevaan postilokeroon tai lähettää osoitteeseen
Kotiäänestys / Iin kunnan keskusvaalilautakunta, PL 24, (Jokisuuntie 2), 91101 Ii. Sähköisesti henkilötietoja sisältävän ilmoituksen
voi lähettää vain turvapostin kautta: https://www.turvaposti.fi/viesti/
ii.yhteispalvelupiste

Iin Vuokratalon Oy:n toimitusjohtaja Antti Tuomaala iloitsee luhtitalon rakentamishankkeen alkamisesta. Tornikujalle rakennettavaan taloon tulee 22 asuntoa. Uudet vuokra-asunnot helpottaa
Iissä vallitsevaa vuokra-asuntopulaa.
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Vaaleissa noudatetaan Oikeusministeriön ja THL:n sekä Oulunkaaren ohjeita terveysturvallisuudesta.
Iissä 15.4.2021
IIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Sinnikkyys kannattaa - Jouni
saavutti tavoitteensa
Aktiivisesti Iin latuja kuluttava Jouni Hattunen laittoi
tämän kauden osalta sukset
naulaan ja monot kaappiin
17.4. Kauden alussa asetettu
2000 kilometrin tavoite oli
saavutettu, joten on yhteenvedon aika.
– Hyvä hiihtotalvi oli olosuhteiden puolesta. Marraskuussa aloitin ja kauden
aikana hiihdin 90 päivänä,
Jouni kertoo.
Kilometrejä hänelle kertyi yhteensä 2035, joka on 17
kilometriä edellistä kautta
enemmän.
Lumitilanteen Jouni kertoo olleen koko talven mel-

ko hyvän, vaikka viime
aikojen lämpöaalto alkoikin
sulattaa ladut alta.
– Yhtä päivää aiemmin
päätin kauden kuin viime
vuonna.
Hetken levättyään tämä
aktiiviliikkuja aikoo aloittaa
lenkkeily- ja pyöräilykauden, tavoitteenaan juosta Illinjuoksut selvästi alle
puolentunnin. MTR

Jouni Hattunen saavutti tavoitteensa hiihtää kauden aikana
2000 kilometriä. Hiihtokilometrejä kertyi kaikkiaan 2035.

Iin
koronarokotukset

Rokotusvuorossa ovat
-16-64-vuotiaat THL:n
1- ja 2-riskiryhmiin kuuluvat
-kaikki yli 65-vuotiaat
-yli 70-vuotiaiden kanssa asuvat omaishoitajat
Jos olet rokotusvuorossa, varaa aika itse:
-Nettiajanvaraus: oulunkaari.com
-Rokotusnumero 08 5875 5011 ma-pe klo 8-9
Saatat kuulua riskiryhmään, jos sinulla on
esim.
elinsiirto, kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpä, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuais-, maksa- tai keuhkosairaus, immuunipuolustusta
heikentävä lääkehoito, diabetes, lisämunuaisten vajaatoiminta, hengitystä haittaava
neurologinen sairaus, downin oireyhtymä,
vaikea sydänsairaus, uniapnea, psykoosisairaus tai sairaalloinen lihavuus.
Tarkemmat tiedot oulunkaari.com-sivustolta
ja rokotusnumerosta.
oulunkaari.com
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Yhdessä nuorten harrastamista tukemaan
Lions Club Ii ja AML GYM
kuntosali ovat yhteisvoimin
lähteneet tukemaan iiläisten
nuorten harrastustoimintaa.
Lions Club on hankkinut
10 salikorttia ja AML GYM
kuntosaliyrittäjä Aleksi Laajoki tekee kortinhaltijoille
treeniohjelmat sekä opastaa
saliharjoittelun alkuun.
– Yhteistyöehdotus tuli
yrittäjältä, kertoo Iin Lions

Haluamme nähdä
onko Iissä ideaa?

Clubin presidentti Sauli Hämälä.
Hetken miettimisen jälkeen ehdotus koettiin erinomaiseksi ja leijonat ottivat
yhteyttä Oulunkaaren perhepalveluihin, joka valitsee
salikortin saajat, koulukuraattorin ehdotusten pohjalta. Näin varmistetaan
korttien ohjautuminen nuorille, joilla ei ole taloudellisia

mahdollisuuksia harrastukseen, josta he ovat kiinnostuneita.
– Halusin nuorille tarjota tällaista mahdollisuutta,
koska itsekin nuorena tarvitsin aktiviteettia, johon
sain tarmoani purkaa, Aleksi Laajoki valottaa yhteistyötarjouksensa taustoja. MTR

Kilpailuta taloushallintopalvelusi
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi
Siljonkatu 73, 90120 Oulu
henri.kylen@tilintakojat.fi
050 598 0081

AML GYM kuntosaliyrittäjä Aleksi Laajoki ja Lions Club Ii ovat yhteistuumin lähteneet tukemaan iiläisten nuorten harrastustoimintaa.

Kunnanhallitus palautti metsäsuunnitelman uuteen valmisteluun
Iin kunnan metsäsuunnitelma vuosille 2021-2030 oli
kunnanhallituksen käsittelyssä 12.4.
Laadittu metsäsuunnitelma kattaa sekä talousmetsille
että kaava-alueella sijaitseville taajamametsille suunnitellut toimenpide-ehdotukset.
Hankinnan kohteena olleiden
metsien kokonaispinta-ala on
1747,5 hehtaaria. Kokonaisuudesta 1 722,4 hehtaaria on
luokiteltu metsätalousmaaksi, josta noin 300 hehtaaria
taajama-alueen lähi-, ulkoilu tai virkistysmetsäksi sekä
noin 80 hehtaaria joko suoja- tai arvometsäksi. Metsätalouden ulkopuolelle jäävää
kitu- ja joutomaata on noin
267 hehtaaria, vesistöä 2,5
hehtaaria sekä muuta maata
11,5 hehtaaria. Taajamametsille laadittu suunnitelma on
jaettu Viherympäristöliiton
laatiman RAMS 2020 -hoitoluokituksen mukaisiin hoitoluokkiin tilaajan tavoitteet
huomioiden.
Metsäsuunnitelma on toteutettu monitavoitteisena,
jossa erityiseksi painotukseksi nostettiin Iin kunnan päästövähennystavoitteet. Näin
ollen taloudellisten näkökulmien rinnalle on nostettu vahvasti tavoitteet, jossa
kunnan puisto- ja talousmet-

siä hoidetaan luonnon monimuotoisuus
huomioon
ottaen, vähentäen samalla
vesistökuormitusta sekä lisäten metsien kykyä sitoa hiiltä.
Hiilinielujen ja -varastojen tilaan pyritään vaikuttamaan
valitsemalla
kulloisellekin kasvupaikalle
sopiva metsänhoitomenetelmä. Tavoitteet on mahdollista saavuttaa esimerkiksi
edistämällä taimikoiden ja
nuorten
kasvatusmetsien
kasvua sekä tukemalla varttuneiden kasvatusmetsien
kehitystä ja vanhojen metsien hiilivarastoja. Edelleen
kosteikkojen ja maaperän
hiilensidontakykyä pyritään
vahvistamaan. Tämän lisäksi kunnan metsien kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen
tuetaan pitämällä puulajikirjo monipuolisena, niiltä osin
kuin mahdollista.
Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi vahvana
painotuksena tullaan huomioimaan kunnan omistaman
metsäluonnon
virkistyskäyttömahdollisuudet sekä
metsien muut monikäyttöarvot, joita edistetään muun
muassa asettamalla erityisen tärkeitä ja muita arvokkaita luontoarvoja sisältäviä
alueita joko suojeluun tai

vähintäänkin täysin metsänkäsittelyn ulkopuolelle.
Kunnan metsien kokonaispuusto oli viime vuonna 185 482 kuutiota. Siitä
oli 20 prosenttia tukkipuuta, 75 prosenttia kuitupuuta
ja loput muuta runkopuuta.
Nykypuuston arvoksi metsätalousmaalla on suunnitelmassa laskettu 4,4, miljoonaa
euroa

Kunnianhimoisten
tavoitteiden saavuttamiseksi
Iin kunta on tilannut riippumattomalta toimijalta, Tapio
Oy:lta, kunnan metsien hiilitase-, hakkuusuunnite- ja
kasvuennustelaskennan. Ne
ennustavat Iin kunnan metsäomaisuuden ja metsätalouden hiilitaseen kehitystä
seuraavien 50 vuoden aikana.

Kunnanhallituksen
käsittelyssä Helka Tapio esitti
Pekka Koskelan, Veli Paakkolan ja Aili-Maria Alaraasakan kannattamana, että Iin
kunnan metsäsuunnitelma
vuosille 2021 - 2030 palautetaan valmisteluun. Suoritetussa äänestyksessä esitys sai
kahdeksan ääntä (Pekka Koskela, Mika Hast, Aili-Maria
Alaraasakka, Veli Paakkola,

Helka Tapio, Petri Tervonen,
Sanna Valaja, Johannes Tuomela.) Käsittelyn jatkamisen
puolesta äänesti kolme kunnanhallituksen jäsentä (Johanna Jakku-Hiivala, Leena
Tiiro, Risto Säkkinen). Äänin
8-3 Iin Metsäsuunnitelma
vuosille 2021-2030 palautettiin valmisteluun. MTR

Valmisteluun palautetussa Iin metsäsuunnitelmassa vuosille 2021-2030 painotetaan taloudellisten seikkojen
ohella talousmetsien merkitystä virkistyskäytössä sekä metsien kyky sitoa hiiltä.

