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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

UTACON OY

Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

• Saneeraukset • Uudiskohteet
• Huollot/korjaukset • Kattoturvatuotteet

Kesäale -50%

Jäälin Vaate on nyt pysyvästi
Haukiputaalla (R-kioskin vieressä)
MEILTÄ LÖYTYVÄT KESÄÄN
IHANAN VÄRIKKÄÄT
LUONNONKANKAISET ASUSTEET!
TUONNIN
MAAHAN TA
ANSIOS
SO
HINTATA !
EN
EDULLIN

Kunnan täyssähköinen Kimppa-auto
on vuokrattavissa kesällä myös päivällä
sekä alennetulla kesähinnalla.
1 tunti / 5 €
Koko päivä (klo 06-00) 40 €
Viikonloppu tai kaksi päivää 60 €

ÖS
MALLEJA MY
LE
MUODOKKAIL
NAISILLE JA
ILLE!
ISOILLE MIEH

Tuleppa rohkeasti
tutustumaan valikoimaamme!
PALVELEVA

Vuokrahinta sisältää alkulataussähkön, joka vastaa noin max
200 ajokilometriä. Kesätarjous voimassa 22.6.-2.8.2020.

Tutustu ja varaa käyttöösi: ii.fi/kimppa
tai asiakaspalvelu CarDen p. 010 341 0120

0400 892 414

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
0447734000 / Juho • 0447734001 / Jarno

REVONTIE 1 (R-KIOSKIN VIERESSÄ), HAUKIPUDAS
AVOINNA: MA-PE KLO 9.30-17 JA LA KLO 9.30-14

Ilmainen pesiskoulu alkaa 6.7.!
Iin Urheilijoiden pesiskoulu alkaa maanantaina 6.7.
Rysän pesiskentällä (Asematie 170, 91100 Ii).
Pesiskouluun ovat tervetulleita kaikki pesiksestä
kiinnostuneet 5 - 7-vuotiaat lapset. Koulu on ilmainen
kaikille osallistujille. Tervetuloa mukaan!
Pesiskouluajat:
5 - 7-vuotiaat: ma ja ti klo 15-16
8 - 12-vuotiaat: ma ja ti klo 14-15
Ilmoittautumiset: iiupesapallo@gmail.com
Lisätiedot: Jenna Jussila, p. 040 054 5449
Saamme toimintaamme Opetus- ja kulttuuriministeriön
seuratukea.

www.merilapintaimi.fi
puh. 040 74 99 457

Pohjoiset taimet Simosta
Viherrakentaminen, pihanhoitotyöt

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.

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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Perhe- ja sosiaalipalveluiden evakkoretki
päättyy syksyllä

Iin seurakunnan tiedote koronavirukseen liittyen
1.6.2020 ALKAEN
Jumalanpalvelukset (messut ja sanajumalanpalvelukset) toimitetaan
kirkossa normaalisti kuitenkin säilyttäen turvaväli toisiin ja hyvää käsihygieniaa noudattaen (väkimäärärajoitukset: Iin kirkko ja Kuivaniemen
kirkko 100 henkilöä, Oijärven kyläkirkko 50 henkilöä ja Väli-Olhavan seurakuntatalo 40 henkilöä). Jumalanpalvelukset lähetetään myös nettiradion kautta (linkki nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla), ja kirkolliset
toimitukset toimitetaan normaalisti kuitenkin niin, että läsnä voi olla
korkeintaan noin 50 henkilöä.
Iin seurakunnan kokoavan toiminnan on kesätauolla niin kuin normaalistikin ja toiminnan aloituksesta tiedotetaan loppukesästä.
Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä keskustelua, sielunhoitoa
ja yksityistä ehtoollista varten.
Diakonian asiakasvastaanotto toimii puhelimen kautta.
Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra
IIN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe:
Kadonnut ja jälleen löytynyt. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Tiina
Tuomikoski. Kolehti: Sana kuuluu kaikille -Kolehti evankelioimistyöhön
ja teologiseen koulutukseen mm. Angolassa Suomen Lähetysseuran
kautta.
Konfirmaatiomessu su 5.7. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Armahtakaa ! Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola, avustaa
Katri Sillanpää. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkkotyön tukemiseen
Tokiossa, Japanissa (SLEY). Päivärippikoulun konfirmaatio.
Päivystävä pappi to 2.7. klo 14.30 Iin hoito-osastolla.
Hartaushetki to 9.7. klo 13 Iin hoivalla.
Mikäli sinulla on herännyt huoli läheisestäsi, ota yhteyttä tai koet
tarvitsevasi tukea tai apua. Meillä kaikilla huoli tulevasta on suuri. Epidemia on muuttanut normaalia elämänkulkua. Muuttuneessakin tilanteessa on tärkeää, että tunnemme olomme turvalliseksi ja saamme apua
silloin, kun sitä tarvitsemme. Olkaa rohkeasti yhteydessä, jos apua tarvitsette. diakonissa Sanna Karppinen, puh: 040 737 6955 Ii ja Jakkukylä,
diakoni Piritta Aatsinki, puh: 040 718 2297 Kuivaniemi, Oijärvi ja Olhava.
Diakoniatoimisto on suljettu 14.7. – 27.7.
Nuortenilta to 25.6. ja to 22.7. klo 18 pappilassa. Tervetuloa viettämään
kesäiltaa yhdessä pelaillen, keskustellen ja hiljentyen.
Varhaisnuorten toimintapäivät kesällä 2020. Kesän toimintapäivät
järjestetään Karhun leirikeskuksessa. Ohjelmaan kuuluu mm. ulkoilua,
leikkejä, askarteluja, pelejä ja hauskaa yhdessä oloa. Toimintapäivät ovat
maksuttomia ja tarjoamme osallistujille eväät. Toimintapäivät on jaettu ikäryhmittäin ja vuonna 2010 syntyneet voivat valita itse kumpaan
ryhmään haluaa osallistua. Ilmoittauduthan yhteen vaihtoehtoon, jotta
mahdollisimman moni pääsee osallistumaan. Toimintapäivät:
To 25.6. 10 – 14-vuotiaille klo 10-14.
Ke 8.7.
7 – 10-vuotiaille klo 10-14.
To 9.7.
10 – 14-vuotiaille klo 10-14.
Lisätietoja nina.peltola@evl.fi / p. 040 515 7662.
Pyöräile perheen kanssa!
Oulun hiippakunnan Piispanpyöräily toteutetaan omatoimi-pyöräretkenä! Piispanpyöräilyn ajankohta on 11.5.-30.6. Pyöräile perheesi tai
ystäväsi kanssa teille sopivana aikana! Nallebongauksessa voit löytää
erilaisia nalleja, jotka ovat Iin seurakunnan eri toimipaikkojen ikkunoissa elokuun loppuun asti. Nalleja löydät Iin seurakuntatalolta viraston ja
leikkipuiston puolelta (Puistotie 3), Iin kirkosta, Olhavan seurakuntatalolta, Kuivaniemen kirkosta ja Oijärven kyläkirkosta. Pyöräilyyn osallistujat voivat halutessaan ottaa kuvan tai videon pyöräretkeltä ja jakaa sen
Piispanpyöräilyn sosiaalisen median kanavissa. Halutessaan voi lahjoittaa suvivirren sunnuntain kolehtiin lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen kehitysmaissa. Piispanpyöräily on osa valtakunnallista kilometrikisaa, jonne voit kirjata ylös ajetut kilometrit! Lisätietoa kampanjasta
ja kolehdin lahjoitustavoista www.oulunhiippakunta.fi/piispanpyöräily.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Kadonnut ja jälleen löytynyt. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Tiina Tuomikoski. Kolehti: Sana kuuluu kaikille -Kolehti evankelioimistyöhön ja teologiseen koulutukseen mm. Angolassa Suomen
Lähetysseuran kautta.
Sanajumalanpalvelus su 5.7. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän
aihe: Armahtakaa ! Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkkotyön tukemiseen Tokiossa,
Japanissa (SLEY)
Diakoniatoimisto on suljettu 14.7. – 27.7.
Kappelintoimisto on suljettu 8.6.-3.7.
Katso lisätietoja Iin alueen ilmoituksesta tai www.iinseurakunta.fi

Iin
kunnanviraston
sisäilmaongelmien
vuoksi
evakkoon
joutuneet
Oulunkaaren perhe- ja sosiaalipalvelut saavat uudet
tilat Suvantolan H-talosta.
Rakennustyöt ovat hyvässä
vauhdissa ja 610 000 euroa
maksavien uusien tilojen pitäisi valmistua syksyn aikana.
Uudisrakennuksen
kokonaispinta-ala 300 neliömetriä ja sen urakoi Apsilon Oy.
– Pohjatöissä jouduttiin vaihtamaan ennakoitua
enemmän massoja, muuten
työt ovat edenneet suunnitellusti, tekninen johtaja Janne Jokelainen kertoo. MTR
Oulunkaaren perhe- ja sosiaalipalveluiden käyttöön tuleva
Suvantolan H-rakennus nousee alueen Haminan puoleiseen reunaan.

Art Ii Biennaalin ja Lähde!-puiston avajaisia
vietettiin lämpimässä kesäillassa
Tänä vuonna Art Ii Biennaalin avajaiset olivat myös
uuden Lähde!-puiston avajaiset. Tilaisuudessa paljastettiin taiteilija Paula
Suomisen
suurikokoinen
keramiikkaveistos Kummalliset Kukat.
Teos symbolisoi kasvua,
luonnon valoa ja veden olemusta. Teos on Iin julkisen
taiteen kokoelman uusin
hankinta. Lähde! -puisto
on yhteisöllinen hyvinvoinnin paikka, joka sijaitsee Iin
Terveysaseman takana Iijoen rannassa. Puistossa on
liikuntapaikkoja, tulistelupaikka, esiintymislava ja taidetta.
Avajaisissa
puhuneet
Jetta Huttunen, taidekeskus
KulttuuriKauppilan
vastaava tuottaja sekä Iiinstituutti-lautakunnan
puheenjohtaja Jari-Jukka Jokela, nostivat molemmat
esiin Iin erityisyyden taidepitäjänä. Lähde! –puiston
perustamisen he mainitsivat
kulttuurihyvinvointitekona,
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jolla on valtakunnallistakin
merkitystä. Lähde! –puistoon on kehitteillä yhteisöllinen taidepuutarha, jossa
kokeillaan uudenlaisia luontoa ja taidetta yhdistäviä toi-

mintoja.
Avajaisten lopuksi esiintyivät sopraano Mari Klemettilä ja pianisti Tiina
Kukkula, jotka esittivät suomalaisia liedejä.

Tapahtuma lähettiin suorana nettiin ja sen voi myöhemmin katsoa tallenteena
KulttuuriKauppilan Youtube- kanavalta. MTR

Kummalliset Kukat on on Iin julkisen taiteen kokoelman uusin hankinta (Kuva Jetta Huttunen)

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 14
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 9.7.2020.
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 to2.7.2020 mennessä.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parillisina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

”Vanaha mies ja valehtellee,
sano Arkmanni Raappanalle.”
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Frisbeegolfin SM-karsinnat
Illinsaaressa
Illinsaaren frisbeegolfrata
toimii Suomen Frisbeegolfliiton alaisen frisbeegolfin
amatöörien
SM-karsintakilpailujen näyttämönä 1112.7.2020. Kilpailuihin on

tulossa yli sata kilpailijaa eri
puolita Suomea. Kisojen järjestämisvastuun kantaa oululainen Hardcore Discgolf.
MTR

Iin kunnan alueella sijaitsee monia päiväretkeilyyn sopivia kohteita.

Iissä on upeita
retkikohteita
Kesäinen Ii tarjoaa monipuolisen retkeily- ja virkistäytymisverkoston
eri
puolilla kuntaa. Aivan keskustaajaman tuntumassa sijaitseva Vihkosaari on oiva
retkikohde koko perheelle.

Alueelle on helppo tulla kevyenliikenteen väyliä tai Illinsaaren poikki. Kauempaa
saapuville löytyy parkkitilaa ja viihtyisä oleskelualue
tarjoaa
mahdollisuudet,
vaikka makkaranpaistoon.

Lasten leikkialue ja uimaranta pukukoppeineen, sekä
rantahietikko täydentävät
alueen palveluvarustuksen
todella mittavaksi.
Rannalta löytyy myös
opastaulu kunnan alueel-

Illinsaaren frisbeegolfrata soveltuu niin aloittelijoille kuin kilpailijoille. Radan myötä Iissä nähdään tänä kesänä frisbeegolfia Suomen huipulta.

la sijaitsevista retki- ja luontokohteista.
Esittelemme
tulevissa numeroissa tarkemmin näitä eri puolilla
Iitä sijaitsevia kohteita. MTR

Aatonaaton Illinjuoksut
sateen jälkeisessä poutasäässä
Säiden haltijalla oli reipas
meininki mittumaarin aatonaattona kansan valmistautuessa
Illinjuoksuihin.
Iltapäivästä tuli tiuhaan niin
rankkoja ukkos- ja vesikuroja, että harvoin näkee. Kun
juoksuaika lähestyi, niin kas
kummaa: säiden haltija armahti juoksijariepuja. Lämpimän kelin kesäsateella on
seurauksensa. Hyttyset villiintyivät käymään verenhimoisina
ihmispolojen
kimppuun. Ynisevät kiusanhenget vähät välittivät turvaväleistä. MTR

Tulokset

Viihtyisällä oleskelualueella on mahdollisuus myös tulistella ja vaikkapa nauttia nuotiomakkarat.

Vitonen
1. Juho Hökkä 16.18 2.
Jani Määttä 16.47 3. Janne Eskelinen 17.03 4. Ville Jussila
17.08 5. Arto Hiltula 18.04 6.
Tatu Korhonen 18.06 7. Sakari Ylönen 18.22 8. Jani Laine 18.23 9. Heikki Tiiro 18.33
10. Janne Kauppila 18.37 11.
Juha-Matti Lehtinen 18.38
12. Hansi Kitti 18.46 13.Toni

Backman 19.02 14. Pekka
Kukkula 19.19 15. Marika
Krohns 19.28 16. Roope Sassi 19.52 17.Teemu Kangasharju 20.03 18. Mari Patanen
20.10 19.Niilo Laurila-Harju
20.28 20. Aija Söyrinki 20.29
21. Toni Latvamäki 20.35 22.
Pekka Laurila-Harju 20.44
23) Minna Laurila-Harju
20.46 24. Salla Loukusa 20.48
25. Saaga Sassi 21.03 26. Aki
Huovinen 22.01 27.Markku
Hänninen 22.11 28. Mikko
Heinikoski 22.26 29. Minna
Patanen 22.40, 30. Ari Suorsa 22.54 31.Vesa Savolainen 22.54 32. Jari Meriläinen
23.04 33. Arto Hand 23.14
34. Reijo Hummastenniemi
24.07 35) Marjo Vesala 24.34
36. Kati Kuivalainen 24.55
37. Pekka Kuivalainen 25.53
38. Kalevi Heinikoski 32.45
39) Jouni Hattunen 36.14.
Kakkonen
1. Lumia Tuomikoski
8.46 2. Saaga Pesämaa 8.50
3. Heli Vierto-Suorsa 9.30 4.
Sofia Perttula 10.39.
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Kuivaniemen vanhuksille juhannusjuhla

Toivo Mettovaara ja Eila Ruonala nauttivat makkaroista keskikesän juhlassa.

Kuivaniemellä kotipalveluita tarjoava Terveyspojat Oy
järjesti perinteisen juhannusjuhlan asiakkailleen juhannusaattona.
Vanhustentalon pihalla
paistettiin lettuja ja makkaroita, sekä nautittiin kahvista ja mehusta.
– Korona-aikana asiakkaillamme ei ole mahdollisuutta tavata vieraita, eikä
juurikaan päästä kodin ulkopuolelle. Halusimme tarjota
heille virkistystä perinteisen
juhannustunnelman luomisella, Saila Päkkilä-Rokolampi Terveyspojista kertoo.
Juhlaan osallistuneet olivat todella iloisia ja tyytyväisiä saadessaan mukavan
juhannuksen korona-ajan
jälkeen. Kuulumisia vaihdettiin ja pöydänantimista nautittiin suut maireina.
MTR

Terveyspojat Oy:n yrittäjät Saila Päkkilä-Rokolampi ja Mika Lämsä paistoivat lättyjä ja makkaroita.

Laura Niskanen ja Heidi Juntti huolehtivat tarjottavien riittävyydestä Toivo Mettovaaralle, Eila Ruonalalle ja Anja Huhtalalle.

Raparperipaistos
PIENEEN VUOKAAN
Murotaikina:
100 g voita tai margariinia
3 dl vehnäjauhoja
0,5 dl sokeria
pieni muna
Täyte:
noin 1/2 litraa raparperikuutioita
2 munaa
0,5 dl kermamaitoa
1,5 dl sokeria
1/2-1 tl vaniljasokeria

-Murotaikina sekoitetaan nopeasti, ettei se
sitkisty. Taikinalla vuorataan voideltu vuoka niin
että taiina nousee hieman reunoille.
-Raparperikuutiot ripotellaan vuokaan taikinan
päälle ja päälle kaadetaan muna/kermamaito/
sokeriseos.
-Paistetaan 200 asteen lämmössä, kunnes
taikina on kauniin ruskeaa ja munaseos täysin
hyytynyt.
-Paistoksen voi tehdä myös tuoreista luumuista, jolloin luumut kastetaan kiehuvaan veteen
ja kuori vedetään pois.
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LAADUKKAAT KÄRRYT JA TRAILERIT!
Kaikki Temared-perävaunut 2-vuoden takuulla

NORTH 3515R KUOMULLA!

Iso peruskärry, pitkillekkin tavaroille! Hin
nat sisält
• Lavan koko: 1500 x 3500 mm
äv
•
•
•
•
•
•
•
•

ät
Jaxal-kuo
mun
asennuks
en!

Omapaino: 306kg
Kokonaismassa: 750 kg
Renkaat: 155/70 R13
Lehtijousitus AL-KO
Avattavat etu- ja takalaidat
Vaneroitu perälauta
Kippi, nokkapyörä
4 kpl lavakoukkuja

1990,-

100cm
sis. alv.
korkealla
Jaxal-kuomulla

CARPLATFORM 5121 S 13”
Traileri raskaampiin kuljetuksiin
• Lavakoko: 2000x5000mm
• Renkaat: 195/50 R13C
• AL-KO akselit
• Nokkapyörä
• KNOTT vinssi
• Ajorampit

2700 kg

2090,-

125cm
korkealla
sis. alv.
Jaxal-kuomulla

Lisävarusteena:
Alumiinilaidat

790,- sis. alv.

3500 kg

52 9 0 , -

Lavakoko: 2160x4000mm
Kokonaismassa: 2700kg
Omapaino: 576kg
Renkaat: 195/55 R10C
AL-KO akselit (2kpl)
Nokkapyörä
KNOTT vinssi
Ajorampit

Lisävarusteena:
Alumiinilaidat

CARKEEPER 4020

3490,-

690,- sis. alv.

sis. alv.

• Lavakoko: 2000x4060mm
• Kokonaismassa: 2700kg
• Omapaino: 620kg
• Renkaat: 195/55 R10C
• AL-KO akselit (2kpl)
• Kippi, nokkapyörä
• KNOTT vinssi
• Ajorampit

CARKEEPER 3620 P Jarrulla
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavakoko: 2000x3600mm
Kokonaismassa: 1500kg
Omapaino: 462kg
Renkaat: 195/55 R10C
AL-KO akseli
Kippi, nokkapyörä
KNOTT vinssi
Ajorampit

2990,sis. alv.

sis. alv.

sis. alv.

CARPLATFORM 4021 Jarrulla
•
•
•
•
•
•
•
•

4590,-

3890,sis. alv.

Lisävarusteena:
Alumiinilaidat

690,- sis. alv.

1490,sis. alv.

MULTI 3318 Kipillä
• Lavakoko: 1850x3260mm
• Kokonaismassa 750kg
• Omapaino: 275kg
• Renkaat: 165/70 R13
• Kippi (2 x kaasujousi)
• Lehtijousitus AL-KO
• AL-KO UBR 700 akseli

Lisävarusteena:
Alumiinilaidat

390,- sis. alv.

Korottomalla joustorahoituksella maksuaikaa jopa 60kk. Kysy lisää myyjiltämme!

• www.lakkapaa.com •

Teollisuustie 13,
96320 Rovaniemi
Avoinna:
ark. 7-18, la 9-15
Puh. 010 755 7450

Varikonkatu 3
95420 Tornio
Avoinna:
ark. 7-18, la 9-15
Puh. 010 755 7250

Vauhtikuja 2
90440 Kempele
Avoinna:
ma-pe 8-17
Puh. 010 755 7300
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Olhavan koulun lakkauttamiseen
syksyllä 2022 varaudutaan
Olhavan koulun tilannetta
tarkastellaan kunnanvaltuuston vuonna 2015 tekemän
palveluverkkoselvityksen linjausten mukaisesti. Selvityksessä linjattiin, että Olhavan
koulun tilannetta tarkastellaan, mikäli oppilasmäärä
on kahtena peräkkäisenä lukuvuotena alle kolmekymmentä oppilasta. Koska tämä
on toteutunut, Olhavan koulun tilanne tulee ottaa tarkasteluun. Tarkastelu tarkoittaa
erilaisten vaihtoehtojen selvittämistä.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan asettama Olhavan koulun työryhmä on
kevään ja alkukesän aikana
kokoontunut työstämään raporttia ja selvitystä Olhavan
koulun tilanteesta, vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Työryhmä on määritellyt
ja valinnut neljä vaihtoehtoa,
joista kaksi pohjautuu koulun toiminnan jatkamiseen ja
kaksi koulun toiminnan lakkaamiseen. Näitä vaihtoehtoja on vertailtu ja selvitetty

sekä toteutettu vaikutusten
arviointia vaihtoehdoista ja
niihin liittyvistä tekijöistä.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli asiaa
kokouksessaan 11.6. ja päätti hyväksyä Olhavan koulun työryhmän esittämän
raportin. Edelleen lautakunta päättää antaa raportin
tiedoksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan perustamalle palvelusuunnittelun
työryhmälle ja kunnanhallitukselle. Lautakunta esittää kantanaan, että se lähtee
päätöksenteossa etenemään
vaihtoehto neljän mukaisesti.
Olhavan koulun lakkauttaminen 1.8.2022, mikäli koulun
tilanne ei täytä palvelusuunnitteluryhmän asettamia kriteerejä.
Oppivelvollisuusiän nostoa ehdotetaan lykättäväksi
Lautakunta hyväksyi kunnan lausunnon maan hallituksen
lakiluonnoksesta
oppivelvollisuusiän nostamisesta 18 ikävuoteen. Pääministeri Sanna Marinin

hallitusohjelmaan on kirjattu, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen.
Perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuutta
suoritettaisiin lukiokoulutuksessa,
ammatillisessa koulutuksessa tai erilaisissa nivelvaiheen
opinnoissa.
Hallitusohjelman mukaan lain valmistelussa käydään läpi toisen
asteen keskeyttämisen syitä, sekä ryhdytään toimenpiteisiin maksuttoman toisen
asteen koulutuksen toteuttamiseksi. Maksuttomuus koskisi opetuksessa tarvittavia
oppimateriaaleja,
tietoteknisisiä laitteita, työvälineitä,
työasusteita sekä ylioppilastutkintolautakunnan maksuja. Lisäksi viiden kilometrin
ylittävät koulumatkat olisivat
opiskelijalle maksuttomia.
Hallituksen lakiesityksen
tavoitteena on kohottaa koulutus- ja osaamistasoa sekä
mahdollistaa jokaiselle toisen asteen tutkinnon suorittaminen.
Iin kunta esittää lausun-
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tonaan, että hallituksen esitys
oppivelvollisuuden
nostosta siirrettäisiin kahdella vuodella eteenpäin.
Tällä varmistettaisiin asian
huolellinen valmistelu, kunnille tulevien velvoitteiden
määritteleminen ja niiden
kustannusten arviointi, maksuttomuuden kriteereiden tasapuolinen
toteuttaminen,
ammatillisen
koulutuksen
järjestämisvastuun ja laajuuden selvittäminen, sekä kokonaisvaikutusten arviointi.
Lisäksi toimeenpanoon ja erilaisiin kokeiluihin tulisi Iin
kunnan mielestä varata riittävästi aikaa ja resursseja. MTR

Sari Hirvaskoski

Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone
Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

Edunvalvontavaltuutus 150 €
Maria Saarenpää 044 422 8801
Perukirja, perinnönjakosopimus, ositus, kauppakirja,
kaupanvahvistus, lahjakirja, testamentti, avioehtosopimus,
huoneistojen ja kiinteistöjen arviointi sekä myynti.

Revontie 2 Haukipudas
Tuttu Kiinteistövälitys / Arvokirja

SÄHKÖ-HIRSSO OY
www.sahko-hirsso.fi

Juhannuksena nautittiin lämmöstä
ja keskiyön auringosta
Lämmin ja lähes tyyni juhannusaatto tarjosi mitä
parhaimmat olosuhteet
nauttia keskikesän juhlasta. Edellisen päivän sade
oli kastellut sopivasti
maastoa, eikä metsäpalovaroitus estänyt kokkojen polttamista. Kirkas
pilvetön yö puolestaan
mahdollisti keskiyön auringon näkymisen muun
muassa Laitakarissa. Aattoiltana salkoihin vedetyt
Suomen liput juhlistivat tietenkin juhannusta juhannuspäivän iltaan
saakka. MTR

Siniristiliput liehuvat saloissa
läpi juhannusyön.

Pilvetön taivas mahdollisti keskiyön auringosta nauttimisen Laitakarissa. (Kuva Tarmo
Huovinen)

Perinteiseen tapaan kokko paloin Iin keskustaajaman tuntumassa. (Kuva Mimosa Sassi)

nro 13
25.6.2020

nomat

7

-

Strategisen yleiskaavan 2040
tuulivoimaselvitys valmistui

Lautakunta hylkäsi
oikaisuvaatimuksen
kansalaisopiston rehtorin
virkavaalista

Iin kuntaan ollaan laatimassa strategista yleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on
2040. Strategisessa yleiskaavassa käsitellään yhtenä
teemana tuulivoimaa, johon liittyen on valmistunut
erillisselvitys. Selvityksessä kartoitetaan tuulivoimalle parhaiten sopivat alueet
kunnan maa-alueella. Selvityksen tuloksia hyödynnetään strategisen yleiskaavan
valmistelussa ja se on yksi
yleiskaavan tausta-aineistoista.
Tuulivoimaselvityksessä esiin nostettujen alueiden
osoittaminen tarkentuu kaavaprosessissa. Selvityksen
laatiminen on käynnistetty
tammikuussa 2020 ja sen on
laatinut Sweco Oy:n Oulun
toimisto yhteistyössä kunnan kanssa.

Ii-instituutti
-lautakunta
on hylännyt kansalaisopiston rehtorin virkavaalista
tehdyn valituksen. Lautakunta valitsi 29.4. virkaan
FM Jaana Sorosen. Virkaan
myös hakenut Tapio Mäkelä oli tehnyt lautakunnalle
oikaisuvaatimuksen asiasta,
perustelen olleensa työkokemuksensa ja hallinnollisen
osaamisensa pohjalta kokeneempi kuin virkaan valittu.
Ii-instituutti -lautakunta
totesi ettei valintapäätöksessä ole laillisuusvirhettä eikä
tarkoituksenmukaisuusperusteita ja päätti hylätä oikaisuvaatimuksen.

Tuulivoimalle
soveltumattomat alueet
Tuulivoimaselvityksen analyysivaihe
käynnistettiin
kartoittamalla kunnasta alueet, joille tuulivoimaa ei voida sijoittaa. Kunnassa on
runsaasti asutusta taajamissa ja kylissä sekä haja-asutusalueilla, loma-asutusta,
suojeltavia arvokkaita alueita ja kohteita sekä maisemallisesti merkittäviä alueita,
joten reunaehtoja ja rajoitteita tuulivoimaloiden sijoittamiselle on paljon.
Selvityksessä ei ole käsitelty merialuetta ja lähtökohtana on pidetty, että
vesialueille ei osoiteta tuulivoimarakentamista.
Alueet, joille tuulivoimaa
ei osoiteta, on koottu kartalle. Uhanalaisten lajien esiintymiä ei näytetä kartalla.

Selvityksessä seuraavat
kohteet on arvotettu sellaisiksi alueiksi, joihin tuulivoimaa ei voida sijoittaa:
▪ asumisen alueet (pysyvä asuminen, ei yksittäiset talot) 2 km suojavyöhyke
muun muassa meluvaikutusten vuoksi, loma-asumiselle 1 km suojavyöhyke.
• suojelualueet:
• valtion mailla olevat
suojelualueet
• yksityisten mailla olevat suojelualueet
• Natura 2000-verkoston
alueet
• linnustoalueet (FINIBA ja IBA) sekä uhanalaisten lajien pesimäalueet
• luonnonsuojeluohjelmien alueet
• arvokkaat
moreenimuodostumat
• yksittäiset luontokoh-

teet
• tuuli- ja rantakerrostumat
• maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet:
• valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY
• valtakunnallisesti
ja
maakunnallisesti arvokkaat
kulttuurihistorialliset alueet
• perinnemaisemat
• Valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet (Iissä ei valtakunnallisia alueita)
• muinaisjäännöskohteet aluekokonaisuuksina
• pohjavesialueet
• lentokenttä
Iin kunnanhallitus sai
18.6. valmistuneen selvityksen tiedoksi kokouksessaan
22.6. MTR

Opinto-ohjelma
hyväksyttiin
Lautakunta hyväksyi taidekoulun ja kansalaisopiston

opinto-ohjelman kaudelle
2020-2021. Kansalaisopiston
ja taidekoulun opinto-ohjelmaan lukuvuodelle 2020 2021 sisältyy kaikkiaan 9717
tuntia, joista 1 904 tuntia on
taidekoulun eli taiteen perusopetuksesta annetun lain
mukaista opetusta ja 7813
tuntia kansalaisopiston opetusta.
Pääluokittain opetustunnit jakaantuvat: Musiikki
4807 Esittävä taide ja kirjallisuus 380 Tanssi ja liikunta
1919 Terveys ja hyvinvointi 94 Kielet 311 Historia,
yhteiskunta ja talous 9 Tietotekniikka 50 Kuvataiteet
ja muotoilu 961 Taiteen perusopetus (valmentava) 40
Kädentaidot 1026 Kotitalous, maa- ja metsätalous 120.
MTR

Luola-aavan ja Yli-Olhavan
vesijohtojen kunnostus
etenee

Iissä on paljon rakennettua tuulivoimaa ja useita tuulivoimahankkeita on vireillä.

Iin vesiliikelaitoksen johtokunta on päättänyt siirtää
investointimäärärahoja vesijohtojen suunnitteluun ja rakentamiseen 185.000 euroa.
Vesiliikelaitos on pyytänyt
kunnan
puitesopimuksen
mukaisilta
suunnittelutoimistoilta tarjouksen Luola-aavalla Kuivajoentie - Ristipalontie
(noin 3750 metriä) ja YliOlhavassa Simppalan vedenottamo - Vaaraojan
paineenkorotusasema (noin
7650 metriä) sijaitsevien johto-osuuksien saneerauksen
suunnittelusta.
Luola-aavan johto-osuus
on rakennettu 1970- luvun
alussa. Johdossa on viime
aikoina esiintynyt useita
vuotoja, jotka ovat pääsääntöisesti johtuneet asennusaikana
alkutäyttöön

joutuneiden kivien / lohkareiden hangatessa putken
rikki. Putki sijaitsee suurelta osin kaukana alueen
päätiestä ja hankalasti huollettavissa.
Yli-Olhavan johto-osuus
on
rakennettu
samoin
1970-luvun alussa ja sen ongelmat ovat samat kuin Luola-aavalla.
Yli-Olhavassa
maasto on olennaisesti kallioisempaa kuin Luola-aavalla.
Määräaikaan mennessä
saneeraustyön suunnittelusta jätettiin kolme tarjousta. Näistä vesiliikelaitoksen
johtokunta hyväksyi PMP
Oy:n (=Iin Pohjatutkimusja Mittauspalvelu Oy) tarjouksen 32.870 euroa (alv 0)
Luola-aavan ja Yli-Olhavan
vesijohtojen saneerauksesta. MTR

Kunnanvaltuusto hyväksyi kirkonseudun asemakaavan laajennuksen ja muutoksen
Iin kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuun puolivälissä
Iin kirkonseudun asemakaavan laajennuksen ja muutoksen Leipojantien alueella.
Kaavahankkeen tavoitteena on laatia asemakaava,
joka mahdollistaa uuden katuyhteyden toteuttamisen
valtatien 4 suunnasta Tikkasenharjun asuinalueelle
(Leipojantien jatke). Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja tukea
Tikkasenharjun asuinalueen
kehittämistä.

Kaavan laadinnalla toteutetaan kunnan maapoliittista ohjelmaa, jossa
nostetaan esiin muun muassa kunnan keskustaajaman
tiivistäminen ja kehittäminen sekä kävelyn, pyöräilyn
ja joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen.
Kunnanvaltuusto totesi asemakaavan keskeisenä
tavoitteena olevan mahdollistaa uuden katuyhteyden
toteuttaminen, joten kaavahankkeen ja uuden katuyhteyden rakentamisen

tavoiteaikataulu huomioiden kaava-alueen laajentaminen ei tässä yhteydessä
ole tarkoituksenmukaista.
MTR

Liikennevalot
helpottavat
Leipojantieltä
liittymistä 4 tielle, parantaen
liikenneturvallisuutta myös uuden katuyhteyden kautta Tikkasenharjusta saapuville.
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Seurakuntamestari Anna-Liisa Berg ja kesänuoret Veikko Keltamäki, Oona Klasila, Iida Räihä, Irja-Sisko Huhta ja Sara Ylipää aloittamassa lähes 600 kukan istutusurakkaa Kruunusaaren hautausmaalla.

Iin seurakunta tarjoaa kesätöitä iiläisille nuorille
Iin seurakunta tarjoaa kesätöitä yhteensä 25 iiläisnuorelle.
Osa
heitä
työskentelee parin kuukauden pestillä Kruunusaaren,
Olhavan ja Oijärven hautausmailla. Muut ovat kesätöissä kahden viikon ajan.
Seurakunnan
taloustoimistosta kerrotaan kaikille
kesätöitä seurakunnasta hakeneille nuorille työpaikan

löytyneen eri tehtävissä.
Seurakuntamestari Anna-Liisa Bergin johdolla
nuoret istuttivat 710 kukkaa
Iin sankarihaudoilla ja seurakunnan hoidossa oleville haudoille Kruunusaaren
hautausmaalla. Kaikkiaan
seurakunnan toimesta istutettiin kesäkuun alussa eri
hautausmaille yli 1000 kukkaa.

– Kukallakin on kasvot
ja se laitetaan haudalle kasvot hautakivestä poispäin,
Anna-Liisa opasti istutusurakan alkaessa Kruunusaaressa.
Sara Ylipää ja Irja-Sisko Huhta kertoivat olleensa
seurakunnan kesätöissä jo
useana vuonna.
– Lasten leireillä isosina,
kerho-ohjaajina ja nyt hauta-

Rippikoulut toteutetaan tänä kesänä päivätoimintana pienryhmissä.

usmaalla, he kertovat seurakunnalle tekemistään töistä.
Iin pappilassa pidettävien rippikoulujen toiminnot
on tänä vuonna toteutettu
päiväleireinä. Samoin muu
nuorisotoiminta tapahtuu
päivätoimintana.
– Ryhmien koot on saatu pieniksi jakamalla ryhmiä
pienemmiksi 12-16 henkilön
ryhmiksi, nuorisotyönohjaa-

ja Katri Sillanpää kertoo kesän toiminnoista.
Rippikoulussa
isosina
toimineet Miikka Kelahaara ja Aliisa Tiiro kertovat
hakeutuneensa seurakunnan töihin, koska olivat itse
leiriläisinä kokeneet isoset
mukaviksi. Nyt he halusivat kokea olevansa osana
mukavaa pientä yhteisöä.
Isosina seurakunnan ke-

sänuorista työskentelee tänä
vuonna 20 henkilöä.
Tällä kertaa päivän ohjelmassa oli Jeesus-peli, jossa
Jeesuksen elämään tutustuttiin pelin avulla. Pelissä
opeteltiin raamatun lauseita ja laulun sanoja, jotka yhteen kokoamalla koettiin
Jeesuksen elämän eri vaiheita. MTR

Rippileirin isoset Jesse Juopperi, Miikka Kelahaara, Aliisa Tiiro ja Noora Timoniemi yhdessä nuorisotyönohjaaja Katri Sillanpään kanssa Iin pappilan pihapiirissä.
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Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: p. 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

us!
! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjo

UUTUUS

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

PITOPALVELUA

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194
laitejasoitinhuolto@gmail.com

Tukes S3
sähköurakointipätevyys

• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset
• Pienkonekorjaukset ja muut palvelut • Musiikkitarvikemyynti

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

PitoPalvelu

040 575 7192

hakkilataina@gmail.com

Kaikenlaiset - Maukkaat ruuat
- Täyte- ja voileipäkakut
juhlatarjoilut - Aidot kotileivonnaiset sekä muut juhlaherkut

Lue
IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 045 110 9012

Alarannan koulusta Suomen ensimmäinen
Joutsenmerkki-koulu
Alarannan koulun rakentaminen etenee rivakasti ja
koulusta saattaa tulla Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty
koulurakennus.
Toinen vastaavaa merkkiä
tavoitteleva koulu on rakenteilla Kalajoelle.
Joutsenmerkittyjen talojen sekä päiväkoti- ja koulurakennusten
kriteerit
perustuvat elinkaariajatteluun. Talot ovat energiatehokkaita, niiden sisäilma
on hyvä ja talossa käytetyt
rakennusmateriaalit
ovat
turvallisia ja terveellisiä.
Mukana on myös pistevaatimuksia, jotka innostavat
käyttämään
uusiutuvaa
energiaa ja vihreitä innovaatioita.
Suomen
ensimmäinen
Joutsenmerkitty talo nousi

Järvenpäähän vuoden 2015
lopulla.
KVR-urakoitsijana Alarannan kohteessa toimii Rakennusyhtiö Observo. LVI
työt tekee JiiPee talotekniikka Oy ja sähkötyöt SähköHirsso Oy.
– Joutsenmerkin edellytyksenä on tarkka raportointi ja tiettyjen hyväksyttyjen
rakennusmateriaalien käyttö. Koska kyseessä on ensimmäinen koulurakennus,
joka merkkiä tavoittelee,
olemme joutuneet hakemaan hyväksynnän ennen
tiettyjen tuotteiden käyttämistä, Juha-Matti Paakkola
Observolta kertoo.
Poikkeusoloista johtuen
kohteen etenemistä on Joutsenmerkin myöntäjän taholta toistaiseksi seurattu

etäkokouksin ja raporttien
avulla. Tarkastajan paikalla käynnin oletetaan olevan
mahdollista syksyllä. Joutsenmerkki kohteelle myönnetään sen valmistuttua ja
kaikkien vaadittavien kriteerien täyttyessä.
– Vahva tahtotilamme
hankkeessa on alusta saakka
ollut ympäristöystävällisyys
ja uskomme Joutsenmerkin
kohteelle tulevan. Sen saaminen rakennuksille ei ole
itsestään selvyys ja olemme
kaikki joutuneet opettelemaan uutta ajattelua ja luovia ratkaisua, kunnanjohtaja
Ari Alatossava toteaa ja lisää
luottavana täysin urakoitsijan kykyyn viedä hanke sovittuun tavoitteeseen.
Uudisrakennuksen koko
on 980 neliömetriä. Kouluun

tulee kuusi kotiluokkatilaa,
keittiö, ruokala ja tarvittavat
aputilat. Puustelliin tulevat
teknisen käsityön luokkatila, terveydenhoitajan tilat
ja monitoimitila. Kuluvan

vuoden koulun 1-2 luokat
opiskelevat Puustellissa ja
3-6 luokat Haminassa.
Uuden koulun on määrä valmistua vuoden 2020
jouluun. Oppilaat pääse-

vät aloittamaan koulutyön kevätlukukauden 2021
alusta uudessa Joutsenmerkki-koulussa. MTR

Alarannan koulu valmistuu jouluun mennessä, Kohde tavoittelee Joutsenmerkkiä, ollen valmistuessaan Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty koulurakennus.
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Iisun omatoimirastit koko kesän Illinsaaressa
Iiläisen suunnistusseuran
Iisun aktiivit ovat päivittäneet Illinsaaren suunnistuskartan ajan tasalle. Samalla
saareen on suunniteltu kolme eri mittaista rataa, joista lyhin on 2 kilometriä ja
pisin 4,5 kilometriä. Rastit
ovat maastossa koko kesän
tukemassa omatoimisuunnistusta.
– Haluamme tarjota kuntalaisille
mahdollisuuden
suunnistuskokemukseen ilman kuluja, niinpä kartat
ovat iiläisille ilmaisia, Iisun
puheenjohtaja Markku Loukusa kertoo.
Muilta kartoista peritään
kolmen euron karttamaksu.
Karttoja on saataville Seppo
Keltamäen urheiluliikkeen
pihalla olevasta laatikosta.
Kartat voi maksaa joko liikkeen sisälle tai Iisun tilille.
Myös erilaiset liikuntasetelit
käyvät maksuvälineinä.
– Toivottavasti tilisuuteen matalan kynnyksen
suunnistusmahdollisuuteen
tartutaan koko perheellä,
Loukusa kannustaa lajin pariin.
Osana Oulurasteja seura
tarjoaa kesäkuun ajan Olhavan Nybyssä eritasoisia ratoja omatoimisuunnistukseen.
Myös näitä karttoja ohjeineen löytyy Keltamäen urheiluliikkeen postilaatikosta
ja niitä on saatavilla myös
Nybystä, sekä tulostettavana versiona Iisun nettisivuilta. Karttamaksut hoidetaan
samalla periaatteella kuin Illinsaaren kartoistakin
– Nybyn radat ovat haas-

Kivitipun reissulla yhteiskuva Punaisen Tuvan viinitilan edustalla.

Iin Eläkeläisillä kesätoimintaa

Seppo Keltamäki liikkeensä pihalla olevan laatikoiden luona, joista löytyvät kartat Illinsaareen ja
Nybyhyn.

teelliset, soveltuen hyvin
kilpailijoidenkin suunnistettaviksi, Seppo Keltamäki toteaa.
Nybyn radoille odo-

tetaan suunnistajia sekä
etelästä että pohjoisesta.
Suunnistusalue sijaitsee 15
kilometriä Iissä pohjoiseen
Oulun ja Kemin puolivälis-

sä. Näillä radoilla käytössä
ovat pienet rastiliput rastin
merkkinä. MTR

On kulunut lähes päivälleen neljä kuukautta, kun
helmikuun lopulla palasimme onnistuneelta Kivitipun
reissulta.
Paluumatkalla jo suunnittelimme seuraavia tapaamisia ja mahdollisia
kulttuurimatkoja lähiseudulle. Laskiaisrieha onnistuikin, mutta silloin jo oli
mustia pilviä taivaalla.
Koko maailma sai pirullisen vieraan, nimeltään korona ja maaliskuussa niin
Suomi kuin lähes koko
maailma ns. pysähtyi. Niin
myös meidän tapaamiset
ja toiminnat ja mietittiin,
mitä nyt? Pirullisen vieraan vaarallisuudesta johtuen etenkin riskiryhmäläiset
pysyttelivät kotona, ja edelleenkin varotaan lähikontakteja, mennään terveys
edellä. Ihmisiä ei kuitenkaan
olla unohdettu, vaan yhteyttä on pidetty puhelimitse,
onhan käytössä mm. näköpuhelimia, WhatsUpp.
Periksi ei anneta. Heinäkuussa tapaamme Illin-

saaren majalla maastossa.
Kyllin johdolla liikutamme itseämme, kota on valjastettu makkaran paistoon,
tarjolla pullakahvit ja kyllä mukaan mahtuu soittoa
ja laulua, ehkä arvontaakin.
Ja luonnollisesti otamme koronarajoitukset huomioon
kaikissa tilanteissa, mm. turvavälit.
Kesäpäivää
vietämme
siis tiistaina 14.7 klo 12 alkaen. Jotta tiedämme varata
riittävästi tarjottavaa, ilmoitattehan tulostanne Kaarinalle 040 822 9274 pe 10.7.
mennessä.
Elokuusta 4.8. alkaen,
meille on varattu kuntosalivuorot tiistaisin kello 14-15
uudella Iisi - areenalla, Kylli
ohjaa. Mikäli muutoksia tulee syystä tai toisesta, ilmoitamme niistä erikseen.
Oikein hyvää ja aurinkoista kesää kaikille, pidetään huolta toisistamme
unohtamatta itseämme.

Kaarina Paaso

Nelosparkissa
defibrillaattori käyttöön
Defibrillaatio on sydämen
käyntihäiriön
hoitokeino.
Siinä defibrillaattorilla eli
sydäniskurilla
lähetetään
voimakas
lyhytaikainen
sähköimpulssi potilaan epänormaalisti käyvän sydämen seudulle.

Kuivaniemellä Yrittäjien Nelosparkkiin hankkima laite saatiin koulutuksen
myötä käyttöön pari viikkoa
ennen juhannusta. Laitteesta
ja koulutuksesta tarkemmin
seuraavassa numerossamme. MTR

Veikko Södö ja Matti Kumpulainen yhdessä kouluttaja Pasi Savolaisen kanssa Nelosparkin sisäänkäynnillä, jossa kyltti kertoo
kiinteistöstä löytyvän defibrillaattorin.

Seppo Keltamäki ja Markku Loukusa esittelevät Illinsaaren suunnistusratojen rastimallia. Rastit ovat punaiset kepit, joissa numerot.

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi
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Ii käynnistää kevyenliikenteenväylien
rakentamisjärjestyksen suunnittelun
Pyöräilyn ja jalankulun
verkkosuunnitelmasta on
Iissä käyty vilkasta keskustelua. Iin kunta oli mukana
vuonna 2016 Oulun seudulle laaditussa kaikkia seudun
kuntia koskevassa yhteisessä pyöräilyn ja jalankulun
tavoiteverkkosuunnitelmassa, jossa määriteltiin tavoiteverkon hierarkinen taso
seudullisesti
palvelevien reittien osalta. Iin kunnan sisäisestä pyöräilyn ja
jalankulun verkosta ei kuitenkaan ole aiemmin laadittu verkollista selvitystä tai
määritelty tavoiteverkkoa.
Suunnitelmasta järjestettiin yleisötilaisuus Nättepo-

rin auditoriossa 13.2.2020.
Kuntalaisilla oli mahdollisuus esittää kommentteja ja
kysymyksiä suunnitelmaan
liittyen. Suunnitelma sai runsaasti palautetta kuntalaisilta sekä nähtävilläoloaikana
että yleisötilaisuudessa. Kirjallisia palautteita saatiin
yhteensä 20, joissa allekirjoittaneita oli yhteensä 245
henkilöä sekä lisäksi 4 yhdistystä tai yhteisöä. Merkittävin syy palautteiden
määrään oli luonnosvaiheen
suunnitelmassa esitetty kylätie-ratkaisu Maalismaantielle,
Konintielle
sekä
Karhun suuntaan osalle Alarannantietä ja Karhuntietä.

Luonnosvaiheen
jälkeen
verkkosuunnitelmaan
on
kylätie-ratkaisu muutettu
Alarannantiellä ja Karhuntiellä yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi sekä
Maalismaantiellä ja Konintiellä pyörätien tarpeeksi.
Nimensä mukaisesti pyörätien tarve joudutaan selvittämään tarkemmin ennen
toteuttamistoimenpiteisiin
ryhtymistä.
Maalismaantiellä ratkaisua voidaan
perustella koulun läheisyydellä, läpiajoliikenteellä ja
näkemäolosuhteilla. Konintiellä perustelujen tulee rakentua esimerkiksi maan
käytön kasvulle ja kylätietä
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paremmalle liikenneturvallisuudelle. Jatkoselvittelyä
vaativia asioita ovat muun
muassa tilantarve, tiealueen
riittävyys,
maanomistus,
kustannukset ja rahoitus.
Yhdyskuntalautakunta
hyväksyi suunnitelman kokouksessaan toukokuun lopulla ja päätti käynnistää
lautakunnan
ohjauksessa
erillisen, tarkemman suunnittelun, jonka perusteella määritellään kunnan
alueelle
rakennettavien
kyvyenliikenteenväylien rakentamisjärjestys. MTR

SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN
YHTEYSTIEDOISSA
MUUTOKSIA 1.7. ALKAEN
Oulunkaaren virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä
vastaa 1.7. alkaen Oulun seudullinen sosiaali- ja kriisipäivystys.
Muutoksesta johtuvat uudet palveluajat ja yhteystiedot ovat:
• Virka-aikoina (ma – pe klo 8 – 16): p. 08 5875 6888.
• Virka-ajan ulkopuolella (ma-pe klo 16 – 08,
		 viikonloput ja arkipyhät): p. 044 703 6235
Sosiaalipäivystykseen saa aina yhteyden myös hätäkeskuksen
kautta, p. 112.
oulunkaari.com

Iin Keskustan kunnallisjärjestön

YLEINEN KOKOUS 6.7.2020 klo16.00
Pukkisaaren majalla, Konintie 393 91100 Ii

Tervetuloa
Hallitus
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8
Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

su 28.6. klo 18.00
KUIVANIEMEN SEURALLA

23

4

2

15

360 € mp | 2 x 100 € | 5 x 50 €
1 x polkupyörä
Tervetuloa!

Heinäkuussa joka sunnuntai Bingo klo 18.00

KALASTUSVALVONTAA
TEHOSTETAAN
IIIJOKISUUN ALUEELLA
Patoihin ja verkkoihin aina kalastajan
nimi ja yhteystieto.
Pyöräilyn ja jalankulun verkko- suunnitelman yleisötilaisuusuus täytti Nätteporin auditorion.

Vanhassa uomassa verkkokalastus
vain viikonlopulla.

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön
Iin kunnassa on kesäkuussa alkanut kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin ja
työkykyjohtamisen edistämisen hanke, jota rahoittaa
Euroopan Sosiaalirahasto
(ESR). Päätavoitteena on kohentaa työntekijöiden ja esimiesten työssä jaksamista
ja työhyvinvointia sekä pidentää työuria. Keskeisenä
tavoitteena on myös lisätä kunnan vetovoimaa mielekkäänä työpaikkana, jossa
työhyvinvointiin panostetaan.
Iin kunnan keskeiseksi menestystekijäksi on
määritelty osaava henki-

löstö ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen. Osaava
henkilöstö tuottaa kustannustehokasta ja laadukasta työn tulosta, joka
palvelee kuntalaisia entistä paremmin. Henkilöstö
on huomioitu myös kunnan
hyvinvointikertomuksessa,
jossa yhtenä painopisteenä
on henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tukeminen.
Projektipäällikön Saara
Penttilän mukaan hankkeen
aikana luodaan sähköinen
työhyvinvointitarjotin, josta työntekijä voi valita erilaisia työhyvinvointia ja

osaamista kehittäviä palveluita, kuten koulutuksia ja valmennuksia. Lisäksi
hankkeessa kehitetään mentoroinnin
toimintamalli
tukemaan uusien työntekijöiden perehdytystä ja
pitkiltä vapailta töihin palaavien osaamisen kehittämistä. Uudet toimintamallit
otetaan asteittain käyttöön
koko kunnan henkilöstölle.
Hanke toteutuu ajalla
1.6.2020-31.12.2022. Hankkeen hallinnollisena päätoteuttajana toimii Iin kunta ja
osatoteuttajina toimivat Pudasjärven kaupunki, Utajärven ja Vaalan kunnat sekä

Oulunkaaren kuntayhtymä.
Hankkeen yhteisenä projektipäällikkönä toimii fysioterapeutti, terveystieteen
maisteri Saara Penttilä. Iin
kunnan omarahoitusosuus
on noin 40 000 euroa jakautuen kolmen vuoden ajalle.

IiSanomat

Illissä ja Yläaltaalla oltava kalaaiista
viehekalastuslupa.
Valvojat kiittävät, kun asiat ovat kunnossa
LISÄTIETOA:
kalaaiista.fi • jakokunta.fi

Ensimmäiset Vihreiden
kuntavaaliehdokkaat nimetty
Oulun vaalipiirin Vihreät ry piti kevätkokouksensa
poikkeuksellisesti etäkokouksena. Kokouksessa hyväksyttiin piirijärjestölle uusi
jäsenyhdistys, Oulun vaalipiirin Tieteen ja teknologian
Vihreät ry, joka perustettiin
loppuvuodesta 2019.
– Vihreän toiminnan monipuolistuminen vaalipiirin

alueella on aina lämpimästi tervetullutta, piirijärjestön
puheenjohtaja Seppo Sorvari toteaa.
Kokoukselle tuotiin tiedoksi yhdistyksissä nimettyjä kuntavaaliehdokkaita.
Iin Vihreiden kolme ensimmäistä ehdokasta ovat HeliHannele Haapaniemi, Martti
Kaarre ja Aila Paaso. HT
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• LVI-urakoinnit,
-asennukset ja -tarvikkeet
• Maalämpö- ja
energiaratkaisut
• Öljy- ja pellettipoltinten
huollot ja asennukset
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Monipuolinen rakennusalan osaaja
Rakennusyhtiö Observo Oy on rakennusurakointiyritys Oulun Haukiputaalla.
Rakennamme kotimaisille ja kansainvälisille kauppaketjuille, teollisuuskonserneille,
julkishallinnolle, vuokra-asumispalvelujen tuottajille sekä asunto-osakeyhtiöille.
Vuosien tuoma kokemus rakentamisen parissa tuo varmuutta ja näkemystä
kaikkiin toimintoihimme. Asiakkaan toiveiden noudattaminen yhdistettynä asiantuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää:
www.observo.fi

Monipuolinen rakennusalan osaaja
Jani Pajari
040 524 9984
jani.pajari@jiipeetalotekniikka.fi

www.jiipeetalotekniikka.fi

Rakennusyhtiö Observo Oy on rakennusurakointiyritys Oulun Haukiputaalla.
Rakennamme kotimaisille ja kansainvälisille kauppaketjuille, teollisuuskonserneille,
julkishallinnolle, vuokra-asumispalvelujen tuottajille sekä asunto-osakeyhtiöille.
Vuosien tuoma kokemus rakentamisen parissa tuo varmuutta ja näkemystä
kaikkiin toimintoihimme. Asiakkaan toiveiden noudattaminen yhdistettynä asiantuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää:
www.observo.fi

040 525 5398

Siika-ahontie 4, 90820 Kello. Puhelin 010 6668 510

www.apsilon.fi

Ensimmäisenä Suomessa Iissä kunnostetaan
kahta jokea samanaikaisesti

Siika-ahontie 4, 90820 Kello. Puhelin 010 6668 510

Iin kunta toteuttaa kesän
2020 aikana kaksi kalataloudellista kunnostushanketta.
Lapin ELY-keskus on myöntänyt avustusta kalataloudellisten toimenpiteiden
toteuttamiseen sekä Kuivajoella että Olhavanjoella.
Hankkeilla pyritään parantamaan jokien tilaa ja
arvoa, sillä uomien kalataloudellinen tuotto on osittain heikentynyt. Molemmat
hankkeet toteuttavat Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueiden toimenpideohjelmaa
2016-2021. Lisäksi Kuivajoen kunnostamista varten on
laadittu vuonna 2018 Kuivajoen vesiensuojelun yleissuunnitelma sekä raportti
Lohikalojen ja nahkiaisen
kutualueiden riittävyyden ja
kunnon selvittämiseen Kuivajoen koskialueilla.
Kuivajoen Osakaskunta oli toteuttajana Kuivajoen
kutualueiden kunnostaminen, vaihe 1 –hankkeessa
vuonna 2019. Hankkeella
saatiin parannettua koskialueita Suukoskelta Pirttikoskelle saakka. Iin kunnalle
myönnetyllä
avustuksella jatketaan kunnostustöitä yhdeksällä seuraavalla
koskella. Tulevien vuosien

tavoitteena on kunnostaa
kaikki kutukelpoiset kosket
aina Oijärvelle saakka.
Olhavanjoella kunnostusten toteuttajana toimii Iin
kunta Olhavan Osakaskunnan ja Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen ollessa
aktiivisina paikallistoimijoina. Vuosina 2018-2019 Olhavanjoella
kunnostettiin
kutualueita viidellä eri koskialueella.
Kalataloudellisten kunnostushankkeiden
tavoitteena
on
parantaa
vaelluskalojen, rapujen ja
nahkiaisen
elinympäristöä, erityisesti lisääntymisolosuhteita, palauttamalla
koskialueita
lähemmäksi
luonnontilaa.
Pääasialliset
kunnostusmenetelmät ovat koskialueiden
kiveäminen
poikasalueiksi ja asentopaikkojen luomiseksi, virran
ohjailu kuiville jääneiden

Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen aktiivit ja kyläläiset ovat aktiivisesti mukana
Olhavanjoen kunnostamisessa. Syksyllä 2019 kunnostettiin
koskea Olhavanjoen sivuhaarassa Vuosiojassa.

uomanosien vesittämiseksi sekä runsas kutualueiden
rakentaminen.
Hankkeiden positiiviset vaikutukset
kohdistuvat erityisesti lohikalastoon, mutta myös nahkiaiseen ja rapuun.

– Suunnitelmassa kunnostettavia koskia Olhavanjoella on 20. Kunnalle
myönnettiin avustusta 60
prosenttia haetusta, joten
kaikkia suunnitelmanmukaisia koskia ei päästä vielä

kunnostamaan. Rahoitusta
haetaan syksyllä lisää, sillä
tarkoituksena on kunnostaa tulevaisuudessa kaikki
kunnostusta vaativat kosket
aina Olhavan kylälle saakka,
projektikoordinaattori Teija

Härkönen kertoo.
Olhavanjoen
kalataloudellisen kunnostuksen 2
vaiheen aloittamisesta järjestetään tiedotustilaisuus
Yli-Olhavan Maamiesseuralla 25.6. MTR

