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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

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

Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi

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

Seuraa meitä myös 
Facebookissa

PAISTETTU 
MAIVA

PAISTETTU MAIVA 
400 G RASIA (PAKASTE)

Majakka Konintie 4, A  
91100 Ii

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
KATSASTUS

kaikilla
mittauksilla

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

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Avajaistarjous:

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan
päälle!

Myös rekisteröintipalvelut 
ja muutoskatsastukset!

 book.miko@gmail.com

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
 040 505 4117

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

www.sisustuspalvelu.fi

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN

• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

p. 044 342 0341 (24h)
p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)

www.sotaniemi.fi
Revontie 2 B, Haukipudas

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

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

5,00 / kpl

16,50 kg
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Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

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

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 2  21.1.2021

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 3
ILMESTYY KE 4.2.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to 280.1.2021 mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

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

Nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta

www.utacon.fi

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA JA 
ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414

Kunnallisvaalien varsi-
nainen äänestyspäivä on 
sunnuntai 18.4. Ennakkoää-
nestys on kotimaassa 7.-13.4. 
ja ulkomailla 7.-10.4.

Iissä ehdokashankin-
ta on eri puolueilla hyväs-
sä vauhdissa. Ehdokaslistat 
on jätettävä viimeistään 9.3. 
Kyselykierros eri puoluei-
den tilanteesta sai kaikilta 
saman vastauksen ”aika työ-
lästä on saada ehdokkaita” 
ja kaikkien listoilla on vielä 
tilaa yhteisten asioiden hoi-
tamisesta kiinnostuneille.

-Meillä on tällä hetkellä 
14 ehdokasta, tavoitteen ol-
lessa yli 30, Reijo Kehus kes-
kustasta kertoo. 

Vasemmistoliitolla eh-
dokkaita on kymmenkun-
ta, tavoitteen ollessa ainakin 
sama kuin viime vaaleissa 
eli 17 ehdokasta, toteaa puo-
lestaan Teijo Liedes.

Vihreillä, kokoomuksella 
ja demareilla on ehdokkai-
ta kullakin 6.  Perussuoma-
laisilla on tähän mennessä 
koottuna 4 ehdokkaan lista.

Kaikilla edellä mainituil-
la ryhmillä tavoitteena on 
tuplata ehdokasmäärä listo-
jen jättämispäivään mennes-
sä. Keskusvaalilautakunta 
vahvistaa 9.3. mennessä jä-

Kunnallisvaalien ehdokashankinta työlästä
tetyt ehdokaslistat 18.3.

Iin kunnanvaltuustos-
sa on tällä hetkellä 35 val-
tuutettua, mutta tulevissa 
vaaleissa valtuutettujen 
määrä pienenee neljällä val-
tuutetulla. Kukin ehdok-
kaita asettava puolue tai 
valitsijayhdistys voi aset-
taa ehdolle enintään va-
littavien valtuutettujen 
puolitoistakertaisen mää-
rän ehdokkaita. Iissä vali-
taan 31 valtuutettua, joten 
ehdokkaita voi listalla olla 
enintään 46. Vaalikelpoinen 
eli kelpoinen ehdokkaaksi 

on henkilö, jonka kotikunta 
kyseinen kunta on, jolla on 
äänioikeus jossain kunnas-
sa kunnallisvaaleissa ja jota 
ei ole julistettu vajaavaltai-
seksi. Ehdokkaan vaalikel-
poisuuden määräytymiselle 
ei ole lainsäädännössä sää-
detty selvää ajankohtaa, 
mutta käytännössä ehdok-
kaan kotikunnan tulee olla 
selvä viimeistään 17.3.2021 
(32. päivänä ennen vaali-
päivää), jolloin keskusvaa-
lilautakunnat käsittelevät 
ja ratkaisevat ehdokashake-
muksiin tehdyt täydennyk-

Kevään kunnallisvaaleissa Iin kunnanvaltuustoon valitaan aiempaa vähemmän valtuutettuja. Myös 
äänestyspaikkoja on varsinaisena vaalipäivänä aiempaa vähemmän.

set. Ehdokkaan kotikuntaa 
koskevat ratkaisut tehdään 
väestötietojärjestelmässä 
olevien tietojen perusteella.

Viime kunnallisvalleis-
sa Iin kunnanvaltuustoon 
valittiin 17 valtuutettua 
keskustan listalta, 9 vasem-
mistoliiton listalta, 4 kokoo-
muksen listalta, 2 vihreiden 
listalta, 2 demareiden listal-
ta ja 1 perussuomalaisten 
listalta. Kesken vaalikau-
den yksi edustaja siirtyi 
vasemmistoliiton valtuusto-
ryhmästä vihreiden valtuus-
toryhmään. MTR

IIN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote www.iinseurakunta.fi 
IiGospel Pe 22.1. klo 18:00. IiGospel tulee tänä vuonna suoraan 
kotiisi striimattuna. Esiintymässä NNS ja taikuri Miika Korkatti. 
Linkki löytyy seurakunnan kotisivuilta. Tilaisuus on osa rippikou-
lua ja kuuluu kaikille rippikoululaisille.
Sanajumalanpalvelus Su 24.1. klo 10:00 Iin kirkko
Pyhäpäivän aihe: Jeesus herättää uskon, Toimittaa: Pekka Soro-
nen, kanttorina: Eija Savolainen.
Seiskat To 28.1. klo 15:00 Pappilassa.
Sanajumalanpalvelus Su 31.1. klo 10:00 Iin kirkko
Pyhäpäivän aihe: Ansaitsematon armo, Toimittaa: Tapani Ruotsa-
lainen, kanttorina: Markku Jaakkola.
Seiskat To 4.2. klo 15:00 Pappilassa.
Gospelmessu To 4.2. klo 17:30 Iin kirkossa.
Seiskat To 11.2. klo 15:00 Pappila.
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 24.1. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Toi-
mittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen.
Sanajumalanpalvelus Su 31.1. klo 12:00 Oijärven kyläkirkko. Toi-
mittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaakkola
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

LÄHDE
EHDOKKAAKSI!
Ota yhteyttä! 

marja-leena.kemppainen@kd.fi
TAI täytä hakemus

www.kd.fi/ehdokkaaksi 
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parittomina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Seun tietämätöntä ku 
Hiivalan äijän kerijuu..

33
Monipuolista palvelua ammattitaidolla

Jukeboksin korjauksen Arto kertoo olevan aikaa vievä ja haasteellinen urakka.

Iissä toimiva Merilapin Lai-
te- ja Soitinhuolto on eri-
koistunut monipuoliseen 
soittimien huoltoon ja kor-
jaukseen, tarjoten myös 
erilaisten laitteiden huolto-
palveluita. Yrityksen takaa 
löytyvä yrittäjä Arto Tik-
kanen kertoo rakentaneen-
sa ensimmäisen kitaransa jo 
vuonna 1982. Iiläislähtöinen 
Arto omaa monipuolisen 
kokemuksen eri laitteiden 
käytöstä ja huollosta ja on 
kouluttautunut niin säh-
köasentajaksi kuin maan-
rakennuspuolelle sekä 
nosturialalle.

– Sähkövoimateknii-
kan insinööriksi valmistuin 
vuonna 2013 ja oman yrityk-
sen perustin 2015, Arto ker-
too.

Sähköasennukset ja kor-
jaukset ovatkin Merilapin 
Laite- ja Soitinhuollon toi-
minnassa yksi kasvavista 
aloista ja S2 luvat mahdollis-
tavat sähköurakoinnin. Yri-
tys työllistää Arton lisäksi 
sähkötyönjohtajan/asenta-
jan.

Huollettavien ja korjatta-
vien laitteiden kirjo on laa-
ja. Haastatteluhetkellä työn 
alla oli kolme kitaraa, juke-
boksi ja erilaisia pienkonei-
ta.

– Kodinkonehuolto kat-
taa niin uunit kuin pesu-
koneet ja pienkonehuoltoa 

teemme moottorisahoista 
polkupyöriin ja kaikkea nii-
den väliltä. Jonkin verran 
olen tehnyt myös erilaisia 
sähkölaiteiden korjauksia 
autoihin.

Toimitusmyyntinä Arto 
myy kitaroita ja myös ilma-
lämpöpumppuja on hänen 
kauttaan mahdollista hank-
kia. Myös sähkötarvikkeet 
voidaan toimittaa tilaukses-
ta sekä musiikkitarvikkei-
ta löytyy suoraan varastosta 
esimerkiksi kielet

Arto Tikkanen ja korjattavana oleva Iin kunnan kitara Kuivaniemen koululta.

– Ilmalämpöpumpuista 
valikoimaamme kuuluvat 
Hitachi pumput, joita toimi-
tamme yhteistyössä Coole-
rYkkösten kanssa.

Koronan ensimmäi-
nen aalto keväällä kourai-
si syvältä myös Merilapin 
Laite- ja Soitinhuollon liike-
vaihtoa.

– Puhelin lakkasi kerralla 
soimasta niin että luulin sen 
menneen rikki. Nousu alkoi 
heinäkuussa ja nyt tilanne 
on palautunut kohtuullisel-

le tasolle, Arto Tikkanen to-
teaa.

Tulevaisuuteen valoisas-
ti suhtautuva yrittäjä aikoo 
jatkossa panostaa soitin-
huollon lisäksi ennen muuta 
sähköasennuksiin ja -korja-
uksiin.

– Sillä saralla Iissä on sel-
keä markkinarako ja tar-
vetta ammattitaitoiselle 
sähköurakoitsijalle selkeästi 
löytyy. MTR

Iin kirjastossa alkaa helmi-
kuussa kaikille avoin ilmas-
tolukupiiri, jossa luetaan 
ilmasto- ja luontoteemaista 
kirjallisuutta. Ilmastoluku-
piiri tarjoaa ihmisille tilan, 
jossa voi pohtia esimerkiksi 
sitä, miten erilaisten ympä-
ristökriisien kanssa eletään, 
tai miten kirjallisuus voi aut-
taa näiden teemojen käsitte-
lemistä esimerkiksi lasten ja 
nuorten kanssa. Lukupiiris-
sä luetaan proosaa ja tieto-
kirjallisuutta. 

Iin kirjaston ensim-
mäinen lukupiiri järjeste-
tään keskiviikkona 3.2.2021 
ja siihen voi ilmoittautua 
mukaan kuka tahansa ilmas-
toteemoista kiinnostunut. 
Lukupiirillä ei ole ikärajaa ja 
osallistujiksi toivotaan sekä 
nuoria että aikuisia.  Koro-
natilanteen vuoksi lukupiiri 
järjestetään verkossa. Lu-
kupiirin vetäjinä on jäseniä 
Iin ympäristöyhdistyksestä 
sekä Iin kunnanjohtaja Ari 
Alatossava. Toteutuksesta 
vastaa Iin kirjasto. 

– Otin ilmastolukupiiri-
haasteen vastaan, koska ha-
luan osaltani olla jakamassa 
tietoa ilmastonmuutoksesta 
ja sen ehkäisemiseen liitty-
vistä toimista. Haluan myös 
helpottaa nuorten ilmasto-
ahdistusta ja valaa heihin 
uskoa tulevaisuuden valoi-
suudesta. Vaikka tieto saat-
taa monesti lisätä tuskaa, 
voidaan tiedon avulla myös 
helpottaa sitä. Tutkitun tie-
don ja keskustelun avul-
la saamme avattua solmuja 
yhdessä. Iissä asuu älyttö-
män fiksuja ja tiedostavia 

Ilmastolukupiirit saapuvat 
helmikuussa Iin kirjastoon

nuoria, joiden kanssa saam-
me varmasti aikaan huikeat 
keskustelut, Johanna Kontti-
la Iin ympäristöyhdistykses-
tä kertoo

Iin kirjaston ilmastoluku-
piiri on osa valtakunnallista, 
talven ja kevään 2021 aika-
na järjestettävää Ilmastolu-
kupiiri.fi-kampanjaa, jonka 
tavoitteena on tarjota ihmi-
sille helposti lähestyttäviä, 
ilmasto- ja luontoteemaisia 
lukuelämyksiä ja keskus-
teluja, sekä tuoda yhteen 
kirjallisuuden tekijöitä ja lu-
kijoita.

Kampanja kutsuu kenet 
tahansa osallistumaan tai 
kokoamaan oman ilmastolu-
kupiirinsä. Ilmastolukupiiri.
fi-haasteen järjestävät pää-
kaupunkiseudun Helmet 
-kirjastot, ympäristöjärjes-
tö Greenpeace, Lukukes-
kus, Suomen kirjastoseura, 
Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton Uudenmaan piiri ja 
Martat.  Mukana on jo yli 60 
kirjastojen sekä yksityishen-
kilöiden vetämää lukupiiriä 
eri puolilta Suomea, pää-
kaupunkiseudun lisäksi yli 
30 paikkakunnalla, muun 
muassa Tampereella, Poris-
sa, Lappeenrannassa, Kuo-
piossa ja Iissä. MTR

OIKEA OSTOSRASTI
T:mi SEPPO KELTAMÄKI
Kauppatie 14, 91100 Ii, p. 0400-725 467
www.keltamaki.com, seppo.keltamaki@saunalahti.fi

SUKSIEN HIONTA- JA
VOITELUPALVELU!

Karvapohjasuksia ja nastakenkiä. 
KÄY TALOSSA!

KATTAVA
VALIKOIMA
VOITEITA!

 TUULI-
PUVUT 

ALKAEN 
20 €.

Nenonen, Jäppinen, Kärkkäinen 
Huom! Verkkoihin yhteystieto 

2021 VERKKO JA VIEHELUVAT  

Lisätietoa: kalaaiista.fi
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Praavan satama on keskei-
sellä, suositulla alueella.  
Lähisaarten mökkiläisille, 
kalastajille ja Röyttään kul-
keville yleisin lähtöpaikka 
on juuri kunnan omistaja 
Praavan satama. Satamas-
sa on venepaikkojen lisäk-
si suosittu ja hyväkuntoinen 
uimaranta. Ojakylän ky-
läyhdistys on toteuttanut 
satamaan ainutlaatuisen 
pyörivän laavun ja retkei-

Praavan satamaa kehitetään

Praava on tärkeä virkistäytymispaikka, jonka kautta suunnataan merelle kesät talvet.

keuksia ja pohjan syvyyksiä.  
Seppo Paakkola laati no-
peasti suunnitelman altaan 
hyödyntämiseksi pienve-
nesatamaksi. Samalla alu-
een paikoitusalueita lisätään 
moninkertaiseksi.    

– Toteutus todettiin hyö-
tyihin nähden kohtuullisek-
si, joten tarvittavien lupien 
jälkeen suunnitelma päätet-
tiin toteuttaa, Tolonen ker-
too

Entiseen kala-altaaseen saadaan lisää pienvene-
paikkoja, puhkaisemalla kulkuyhteys merelle.

lypaikan. Laavun suuntaa 
voidaan pyöräyttää tuulen-
suunta huomioiden.  Hoi-
jakkaa on myös pyöritetty 
innokkaasti talvikausina.   

Sataman toiminnan ke-
hittämisen esteenä on kui-
tenkin ollut jatkuva pula 
sekä venepaikoista että pai-
koitusalueesta.  Kunnan, ky-
läyhdistyksen ja Etelä-Iin 
jakokunnan kesken asiasta 
on käyty useita neuvottelu-

ja.  Myöhään syksyllä Etelä-
Iin jakokunta päätti poistaa 
omalta alueeltaan puustoa 
ja risukkoa.  Tavoite oli saa-
da lisää kipeästi tarvittavaa 
paikoitustilaa.  Samalla tar-
koitus oli täyttää sataman 
alueella vuosikymmeniä 
käyttämättömänä ollut ka-
la-allas.  

Kun puusto poistettiin, 
huomattiin ettei ajatus al-
taan täyttämisestä olekaan 

järkevä toimenpide. 
– Tuolloin heräsi aja-

tus altaan hyödyntämisestä 
pienvenesatamaksi puhkai-
semalla kapea kangas meren 
ja altaan välillä, Risto Tolo-
nen Etelä-Iin jakokunnasta 
kertoo.

Jakokuntien isäntien ja 
Iin Pohjatutkimus ja Mitta-
uspalvelun Seppo Paakko-
lan kanssa mittailtiin altaan 
ja toisaalta meriveden kor-

Työt on nyt aloitettu. 
Työn urakoi Jussila Group 
Oy, valvojana Seppo Paak-
kola ja toteuttajana Etelä-Iin 
jakokunta. Työn valmistut-
tua jakokunnalla on tarkoi-
tus neuvotella Iin kunnan 
kanssa allasalueen toimin-
nasta ja muustakin sataman 
kehittämisestä. MTR

Praavan satama-alueen kehittäminen on aloitet-
tu. Alueelle saadaan venepaikkojen lisäksi pal-
jon uutta parkkitilaa.
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Tule sinäkin mukaan
ja lähde ehdolle
kuntavaaleissa!

Kehitämme tasapuolisesti
yhteistä Iitä!

Ota yhteyttä Reijo Kehukseen
puh. 040 5223251 tai Helka
Tapioon puh. 040 7424651.

Tervetuloa ehdokkaaksi!

https://vaalit.fi/aikataulut-kuntavaaleissa

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 
ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

- äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä 
 (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
- ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
- ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
- ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021
- ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021
- vaalipäivä: 18.4.2021
- tulosten vahvistaminen: 21.4.2021 
- valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

040 8381 648  |  info@jjinfra.fi
www.jjinfra.fi   ...

Ympärivuotista 
koneurakointia Iissä  

ja Oulun seudulla!
Kaivinkone-, traktori- ja pienkuormain-

työt, maa- ja kiviainestoimitukset, 
teiden ja pihojen kunnossapito.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

Soita: 050 5876 317

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 499 €. Kaupan 
päälle alan kovin 
Rahat takaisin -takuu!
Lue lisää: www.coolerykkoset.fi

Ilmalämpöpumput 
asennettuna
– myös huolto!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii
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Museon takaa vuoden avainpelaajaksi

Iin Urheilijat aloittivat pesä-
pallon heti perustamisensa 
jälkeen. Jo 1950-luvun alus-
sa Urheilijoiden joukkue oli 
suomisarjassa. Vuonna 1956 
olikin mukana kolme jouk-
kuetta, miehet maakuntasar-
jassa, ilmeisesti ensimmäistä 
kertaa naisten joukkue sekä 
poikien joukkue. Samoihin 
aikoihin Iin Haminan pik-
kupojat kirmailivat pallon 
perässä museon takaa löyty-
neellä kenttämällä.

– Koko Vanhan Haminan 
poikaporukka siellä pelasi ja 

sieltä se ura alkoi, vuoden 
avainpelaajaksikin mesta-
ruussarjassa 1970-luvulla 
valittu Eero Tolonen kertoo 
uransa alkuvaiheita.

Nuoren pojan tie vei 
Iin Urheilijoiden juniori-
joukkueiden kautta seuran 
edustusjoukkueeseen ja ju-
niorivuosilta palkintokaa-
pista löytyy nuorten (19v) 
SM-hopea vuodelta 1967. 
Iiläisten kohtaloksi tuntui-
kin jäävän ikuisen kakkosen 
rooli. Vuonna 1966 mies-
ten joukkue sijoittui suo-

misarjassa toiseksi, 1968 
karsittiin noususta mesta-
ruussarjaan Seinäjoella, hä-
viten taas niukasti. 1970 Ii 
oli jälleen suomisarjassa toi-
sena. Tavoitteeksi iskostui 
mestaruussarja, joka kui-
tenkin tuntui pysyvän ikui-
sena haaveena. Hävittiin 
juoksulla tai kahdella, pa-
himmillaan nousu jäi yhden 
vaivaisen juoksun päähän.

Lukkarina häärinyt 
Eero”Junnu” Tolonen oli 
tuossa vaiheessa pantu mer-
kille myös muissa jouk-

kueissa ja Ulvila nappasi 
miehen riveihinsä vuonna 
1971.

– Olin juuri valmistunut 
opettajaksi ja kun Ulvilas-
ta järjestyi työpaikka, päätin 
lähteä kokeilemaan mes-
taruussarjassa pelaamista. 
Kolme kautta vierähti Ulvi-
lan väreissä ja SM-hopealle 
ylsimme parhaimmillamme 
noina vuosina.

Sähäkkä lukkari oli-
kin yksi joukkueen kan-
tavista voimista ja Eero 
saalisti vuonna 1973 eni-
ten pelien ratkaisijalle pal-
kinnoksi annettuja avaimia, 
saaden kauden lopuksi vuo-
den avainpelaajan tittelin.

– Noilta vuosilta on jää-
nyt mieleen monia mukavia 
muistoja. Ehkä mieleenpai-
nuvin oli Ulvilan ja Kan-
kaanpään ottelu Ulvilassa 
vuonna 1973. Molemmil-
la oli mahdollisuus voittaa 
suomenmestaruus ja paikal-
la oli peräti 6500 katsojaa, 
Eero muistelee.

Ulvila voitti tuon ottelun, 
mutta mestaruus jäi kuiten-
kin haaveeksi. Se dominoi 
pääsarjaa yhdessä väkevää 
nousua tehneen helsinkiläi-
sen Puna-Mustien kanssa. 
UPV oli koko kauden niskan 
päällä, mutta pari ratkaise-
vaa tappiota loppukaudesta 
ajoivat joukkueet tasapistei-
siin. Uusintaottelu piti ensin 
pelata Ulvilassa, mutta lo-
pulta päädyttiin puolueetto-
maan Hyvinkään Pihkalaan. 

Pitkään sarjaa johtanut-
ta UPV:ta pidettiin lievänä 
ennakkosuosikkina. Vesisa-
teessa ja rapaisella kentällä 
pelattu ottelu kääntyi lopul-
ta Puna-Mustille. Lukkari-
taistelussa Stig Tainio vei 
tällä kertaa voiton Eero To-
losesta. Vähän reilut 2 500 
katselijaa saivat nähdä Pu-
na-Mustien ensimmäisen 
mestaruustanssin. Ottelu 

päättyi 9-5 ja UPV sai tyytyä 
hopeaan.

Kauden 1974 jälkeen Ee-
ron tie toi takaisin Iihin ja 
Olhavan koulun opettajak-
si. Samalla hän palasi Iin Ur-
heilijoiden lautasen ääreen 
ja mestaruussarjapaikan ta-
voittelu jatkui. 1980 lopul-
ta onnistuttiin ja Ii nousi 
mestaruussarjaan puhtaasti 
oman kylän pelaajista koos-
tuneella joukkueella. 

Iiläiset tunsivat jouk-
kueensa Olli Öötsi Tolo-
nen, Timo Timppa Kurttila, 
Eero Junnu Tolonen, Ris-
to Eno Isopahkala, Rauno 
Rane Riekki, Paakkarin Pek-
ka, Risto Roope Järvenpää, 
Seppo Mökö Laurila, Jukka 
Pujo Pietikäinen, Jukka Kali-
meero Pernu, Koskelan Mat-
ti ja Päkkilän Jussi. Pelin- ja 
joukkueenjohtajana tieten-
kin pitkän uran pelaajana ja 
sitten pelinjohtajana tehnyt 
Jouni Jontte Bosse, Joensuu. 
ja huoltajana Juhani Jasu 
Rissanen. Mestaruussarjas-
sakin kamppailtiin omil-
la miehillä, ainoastaan Arto 
Viinikanoja Muhokselta oli 
mukana edellisten lisäksi.

Mestaruussarja jäi iiläi-
sillä yhteen vuoteen. Heitto-
pussina ei kuitenkaan oltu ja 
sarjasta pudottiin mahdolli-
simman niukasti. Ratkaisu 
jäi sarjan viimeiseen peliin 
Imatralle. Imatra voitti Iin, 
naapuri Kouvola säilyi.

– Nousu tapahtui 10 vuot-
ta liian myöhään. Aloimme 
olla jo parhaat pelivuotem-
me nähneitä, Eero muistelee 
Iin Urheilijoiden historiallis-
ta mestaruussarjassa pelaa-
mista. 

Viimeisen ottelunsa Eero 
kertoo pelanneensa Iin Ur-
heilijoiden voittaessa ikä-
miehissä SM-hopeaa. Hän 
naurahtaakin olleensa ikui-
nen kakkonen, kun hopeaa 
tuli niin nuorissa kuin ai-

Vuonna 1974 Eero Tolosella oli ratkaiseva rooli UPV:n sarjapaikan säilyttämiseen, kuten Turun Sa-
nomat jutussaan totesi.

Eero Tolonen on itse oikeutetusti esillä UPV:n historiikissa juonikkaana lukkarina.

kuisissa ja lopuksi vielä ikä-
miehissä. SM-mitaleiden 
lisäksi miehen meriittilistal-
la on kaksi itä-länsi ottelua 
lännen lukkarina. 

Pelaajauransa jälkeen 
Eero Tolonen toimi pelin-
johtajana Iin Urheilijoiden 
monissa juniorijoukkueissa 
sekä miesten joukkueessa.

– Pikkuhiljaa into hii-
pui ja nykyisin seuraan lajia 
vain tiedotusvälineistä koti-
sohvalta.

Pesäpallon tulevaisuu-
den hän näkee valoisana, 
vaikka laajentunut lajikirjo 
on haaste Suomen kansallis-
pelille.

– Pesäpallo on lajina vai-
kea ja vaatii monipuolista 
harjoittelua. Olosuhteet ovat 
kuitenkin parantuneet ja 
ympärivuotisen lajiharjoit-
telun ansiosta nykypelaajat 
ovat meitä paljon parempia.

Eeron pojat ovat myös 
pelanneet pesäpalloa sarja-
joukkueissa, samoin veljet 
Olli ja Risto. Lapsuudesta 
saakka urheilua harrastanut 
mies on tänäänkin sotjakas-
sa kunnossa, kiittäen hyvää 
tuuria säästymiseltään louk-
kaantumisilta urallaan.

– Meillä ei kerta kaik-
kiaan ollut vara loukkaan-
tumisiin, sen verran pieni 
pelaajarinkimme oli. Lihas-
huoltoon ja venyttelyyn 
kiinnitettiinkin erityisen 
paljon huomiota.

Työurastaan Iissä Eero 
Tolonen työskenteli opetta-
jana Olhavan koululla vuo-
desta 1974 vuoteen 2006. 
Viimeiset kaksi vuotta hän 
opetti Ylirannan koulul-
la, ennen eläköitymistään 
vuonna 2008. MTR
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Illinsaaresta löytyy maanan-
tai-iltaisin Iin Hiihtoseuran 
historian ensimmäinen ”etä-
hiihtokoulu”, joka on va-
paasti kaikkien innokkaiden 
hiihtäjien käytössä. Radal-
ta löytyy niin tasatyöntöä, 
ympyröitä, kahdeksikkoa, 
pujottelua suoralle, ylä- ja 
alamäkeen kuin loppukirin 
treenaamista komealla ve-
nytyksellä maaliin.

Rata on tehty 1kilometrin 
reitille ja stadionille. Sitä voi 
kiertää vapaasti missä järjes-
tyksessä vain, kunhan huo-
mioi oikean hiihtosuunnan 
laduilla! Lähdössä ja maalis-
sa on paperille kirjattu vink-
ki mitä voi missäkin välissä 
tehdä. Luovuutta on tieten-
kin lupa käyttää ja keksiä 
omia tapoja mennä rata läpi.

Kovasta viimasta huoli-
matta rata oli heti ensimmäi-
senä iltana (11.1.) ahkerassa 
käytössä, eri ikäisten hiih-
täjän alkujen harjoitellessa 
mäenlaskua ja hiihtoteknii-

Etähiihtokoulussa vain mielikuvitus rajana
koita.

– Emme uskaltaneet ko-
rona-aikana ottaa riskiä, että 
paikalle saapuu 70 pien-
tä hiihtäjää hiihtokouluun. 
Siksi päädyimme tähän uu-
denlaiseen ratkaisuun Iin 
Hiihtoseuran puolesta ra-
dan suunnitelleet ja raken-
taneet Terhi ja Veli-Hannu 
Pesämaa kertoivat.

Paikalle osunut Iin Ur-
heilijoiden hiihtojaoston pu-
heenjohtaja Tuomo Sassi 
antoi varauksetonta tunnus-
tusta naapuriseuralle etä-
hiihtokoulusta.

– Erinomainen idea ja 
toivomme radalle runsasta 
käyttöä, Tuomo jakoi kiitok-
sia Iin Hiihtoseuran aktiivi-
suudelle. MTR

Neljä-vuotias Eeli Mustonen mäenlaskuharjoituksissa äiti Annii-
nan valvovan silmän alla.

Saaga Pesämaa näyttää mallia, 
kuinka suksilla tehdään kah-
deksikkoa sauvoitta hiihtäen.

Iin Hiihtoseuran aktiivit Terhi ja Veli-Hannu Pesämaa ideoivat etähiihtokoulun Illinsaareen. Iin Urheilijoiden hiihtojaoston puheenjoh-
taja Tuomo Sassi antoi idealle kymmenen pistettä ja papukaijamerkin.

Vasemmistoliiton Iin osaston 
syyskokouksessa valittiin osas-
ton johtokunta ja toimihenkilöt. 
Puheenjohtajaksi valittiin Teijo 
Liedes ja varapuheenjohtajak-
si Tauno Kivelä. Nyt johtokunta 
valitsi keskuudestaan sihteerik-
si Aini Aution ja taloudenhoita-
jaksi Tapani Tepon.

Kokouksessa täsmenne-
tyn kevään toimintasuunnitel-
man tärkein asia on kuntavaalit. 
Vaalien ennakkoäänestys alkaa 
7.4.2021 ja varsinainen vaalipäi-
vä on 18.4.2021. Näissä vaaleissa 
valitaan Iin kunnanvaltuustoon 

31 valtuutettua eli neljä val-
tuutettua aiempaa vähemmän. 
Kokouksessa todettiin, että eh-
dokasasettelu on edennyt koh-
tuullisen hyvin, mutta vielä 
tarvitaan lisää hyviä ehdok-
kaita. Seuraavan vaalikauden 
tavoitteita pohditaan ja täsmen-
netään yhdessä ehdokkaak-
si asettuvien kanssa. Päättyvän 
vaalikauden tavoitteisiin ei tar-
vita isoja muutoksia, vaan työ 
jatkuu ja tavoitteisiin pyritään 
järkevällä ja yhteistyöhakuisel-
la kuntapolitiikalla.

Korona-aika tuo paljon han-

kaluuksia tilaisuuksien järjestä-
miseen ja ihmisten tapaamiseen. 
Tässä tilanteessa osasto suunnit-
telee vaalityönsä niin, ettei sillä 
vaaranneta ihmisten terveyttä 
ja turvallisuutta. Työssä tärkeitä 
välineitä ovat sekä sosiaalinen 
media että perinteinen printti-
media. Vaalilehtikin tehdään 
perinteiseen tapaa. Ilmeises-
ti koronarajoitusten puitteissa 
voidaan torilla pitää vaalitelttaa 
ja kuunnella ihmisten huolia ja 
mielipiteitä. Vapun juhlinta on 
vielä hämärän peitossa, mutta 
johtokunta elää toivossa, että ai-

nakin ulkojuhlan ja marssin voi-
si järjestää.

Johtokunnan mielestä kun-
tapolitiikassa on tärkeää nähdä 
asiakokonaisuudet ja tarkastella 
aina päätösten yhteydessä pää-
töksen vaikutuksia kuntalaisiin 
ja kuntaan. MTR

Vasemmistoliiton Iin osaston johtokunta järjestäytyi

Teijo Liedes luotsaa Vasemmistolii-
ton Iin osastoa kohti kevään kun-
nallisvaaleja.
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Iijoen vanhan luonnonuo-
man kehitystyötä tehtiin 
viime poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, kun runsas ke-
vättulva ja ylivirtaama jatkui 
pitkälle kesään ja ylivirtaa-
maa oli vielä marraskuussa. 
Tehdyt toimenpiteet paran-
tavat merkittävästi vaellus-
kalojen nousun ja luontaisen 
lisääntymisen mahdolli-
suuksia.

Uiskarin kalatien alapuo-
lelle, Raasakan voimalai-
toksen ja Uiskarin kalatien 
väliselle jokiosuudelle, teh-
tiin joenpohjaan kulku-ura 
ja poistettiin kalan kulkua 
haittaavaa karikkoa. Toise-
na tärkeänä toimenpitee-
nä oli virrankehitin, jonka 
paikalliset aktiivit ideoivat 
ja rakensivat hyödyntäen 
uitossa käytössä olleiden 
virrankehittimien muisti-
tietoa. Virrankehittimen 
avulla aikaansaatu tekovir-
taus ja kulku-ura lisäävät 
kalojen nousuhalukkuut-
ta Uiskarin kalatietä pitkin 
vanhaan uomaan, ja karikon 
poistaminen tekee nousun 
mahdolliseksi kaikissa vir-
tausolosuhteissa.

Vanhassa uomassa Meri-
koskella ja Palukankoskella 
kunnostettiin lohen ja tai-
menen kutu- ja poikastuo-
tantoalueita sorastamalla. 
Kunnostus tuotti välittö-
mästi tulosta: kohteissa voi-

Iijoen vanhan uoman 
kehittämistä jatketaan

tiin syksyllä todentaa lohia 
kutupuuhissa. Illinkoskella 
kutualuekunnostus tehtiin 
vain kosken yläpuolisel-
la alueella, koska kosken 
kunnostus siirrettiin ensi 
vuoteen laajemman ympä-
ristökunnostuksen yhtey-
teen. Pohjapatojen yläosiin 
kohdistuva sorastus poh-
jautui vuonna 2019 tehtyyn 
kutupaikkakartoitukseen, 
jossa todettiin, että kutu-
alueita tarvitaan nykyistä 
enemmän.

Ensimmäiset lohet ta-
vattiin vanhasta uomasta jo 
toukokuun puolella, ja ke-
säkuussa kalastajat saivat 
mukavasti saalista. Lohta 
oli vanhassa uomassa koko 
kesän ja syksyn, ja syksyn 
koekalastuksissa todettiin 
kolmatta vuotta peräkkäin 
lohen lisääntyneen luon-
taisesti. Koekalastuksessa 
verkosta nousi noin 20-kiloi-
nen koukkuleuka ja komea, 
mutta kudun laihduttama 
10-kiloinen emolohi. Nämä 
upeat yksilöt päästettiin jat-
kamaan matkaansa. 

Yhtenä seurattavana la-
jina vanhassa uomassa on 
nahkiainen, jonka pyy-
dystäminen kuuluu Iijo-
en perinteisiin. Nahkiaisen 
palauttamisen osalta toi-
menpiteet ovat jääneet vä-
häiseksi osittain siitä syystä, 
että tutkimustiedon saami-

nen sen liikkeistä on nahki-
aisen erikoisen elinkaaren 
vuoksi vaikeaa. Joka syk-
sy on kuitenkin kirjanpito-
kalastuksen avulla todettu 
nahkiaisten nousevan van-
haan uomaan.

Iijoen vanhan uoman 
hanke on Iin kunnan, PVO 
Vesivoiman ja Pohjois- ja 
Etelä-Iin kalastuskuntien 
hankekokonaisuus 2017–
2021. Hankkeen tavoitteena 
on parantaa kalojen nou-
su- ja lisääntymisolosuhteita 
sekä lisätä alueen virkistys-
käyttöä. 

Toimenpiteet vaelluska-
lojen palauttamiseksi Iijoen 
vanhaan luonnonuomaan 
tuottavat tulosta. Uiska-
rin kalatietä pitkin vanhaan 
uomaan on neljän seuran-
tavuoden aikana noussut 
vuosi vuodelta enemmän 
kaloja, lohi kutee ja lisään-
tyy siellä luontaisesti, ja 
isommat poikaset ovat jo 
voineet lähteä merivaelluk-
selle. 

– Tämän vuoden aikana 
suunnittelemme hankkeel-
le jatkoa. Tarkoitus on saa-
da usean vuoden mittainen 
jatkohanke, jolla kulualu-
eiden rakentamisen lisäk-
si parannetaan ympäristöä 
viihtyisämmäksi esimer-
kiksi Illinkosken kohdal-
la. Toivomme asukkailta 
kommentteja ja ideoita sekä 

palautetta missä olemme 
onnistuneet ja mitkä asiat ei-
vät mahdollisesti ole pelkkiä 

Kutualueen sorastusta tehdään Illinkoskella. Kuva Hauki Medi.a

onnistumisia, Risto Tolonen 
Etelä- ja Pohjois-Iin jakokun-
tien edustajana kertoo.

Ideoita ja palautetta hän 
toivoo joko puhelimitse tai  
kala@ii.fi osoitteeseen. MTR

Seppo Paakkola on aktiivisesti ollut mukana vanhan uoman kehittämistyössä. Taustalla viran-
kehitin, joka ankkuroitiin keskelle jokea luomaan vedenvirtausta kalojen houkuttelemiseksi 
kulku-uralle.
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita IiSanomien Palveluhakemistossa. IiSanomat jaetaan kaikkiin iiläisiin talouksiin.
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

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

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

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen

KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

TILITOIMISTOJA

TAIDEKÄSITÖITÄ

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
 Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii

Revontie 15, Haukipudas

Tanja Kähkösen suunnittelemat
kankaat, ompelutarvikkeet, 

www.taidejakasityo.fi

silityskuvat ja 
-arkit

Noutomyymälä avattu 
Olhavaan Sassintielle.

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

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

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S2 
sähköurakointi-

pätevyys

Karsikon liittymän kohdal-
la otettiin keskiviikkona 6.1. 
käyttöön risteyssillan raken-
nustöiden vuoksi moottori-
ajoneuvoliikenteen kiertotie, 
joka on käytössä syksyyn 
2021 saakka. Kiertotie kul-
kee työmaa-alueen välittö-
mässä läheisyydessä.

Väylävirasto käynnistää  
Simossa sijaitsevan Karsi-
kon risteyssillan ja Karsikon 
alikulkusillan rakennustyöt 
perustusten paalutustöillä. 
Paalutustöiden yhteydes-
sä myös nykyinen jalankul-
kijoiden ja pyöräilijöiden 
käytössä oleva Karsikon ali-

Vt4 liikenne on ohjattu Karsikon liittymän kohdalla kiertotielle loppiaisesta alkaen.Kiertotie sijoittuu työmaa-alueen länsipuolle. 

kulkusilta suljettiin 13.1. al-
kaen neljän viikon ajaksi. 
Korvaava jalankulun ja pyö-
räilyn yhteys kulkee sulun 
aikana lähellä olevan Maks-
niemen alikulkusillan kaut-
ta.

– Vanhasta tasoliitty-
mästä on ollut vaikeaa liit-

tyä valtatien liikenteeseen 
ja sitä on pidetty turvatto-
mana. Eritasoliittymän ra-
kentamalla parannamme 
merkittävästi risteyksen su-
juvuutta ja turvallisuutta 
tienkäyttäjille, toteaa Väy-
läviraston projektipäällikkö 
Keijo Heikkilä.

Nyt käynnistyviä silta-
töitä jatketaan läpi talven 
ja tienrakennustöihin pääs-
tään kesän kynnyksellä. 
Karsikon eritasoliittymää 
koskeva urakka valmistuu 
kokonaisuudessaan syksyl-
lä 2021.

– Uudet järjestelyt saat-

tavat aluksi vähän häm-
mentääkin, mutta Karsikon 
eritasoliittymä on valtava 
edistysaskel liikenneyhteyk-
sien parantamisessa, Simon 
kunnanjohtaja Vivi Marttila 
toteaa. MTR

Karsikon eritasoliittymän rakentamiseen 
kuuluvien siltojen rakentaminen alkoi
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Oulunkaaren alueella on vii-
meisen seitsemän päivän ai-
kana tullut esille yhteensä 
neljä uutta koronavirustar-
tuntaa, joista kaksi on todet-
tu hoivakotien työntekijöillä 
Utajärvellä ja Pudasjärvellä. 
Kaikki altistumiset on saa-
tu jäljitettyä ja altistuneet 
on asetettu karanteeniin. 
Pudasjärvellä tartuntoja 
on tähän mennessä todet-
tu yhteensä kahdeksan ja 
Utajärvellä kymmenen. Ou-
lunkaaren muissa kunnissa 
tartuntatilanne on pysynyt 
samana: Iissä tartuntoja on 
tähän mennessä todettu 31 
ja Simossa viisi. Vaalassa on 
edelleen alle viisi tartuntaa.

”Tartuntatilanne on py-
synyt rauhallisena, mut-
ta yksittäisiä tartuntoja 
on tullut esille. Juhlapyhi-
en jälkeinen aika on huo-
lestuttavasti näkynyt 
Pohjois-Pohjanmaan alueel-
la. Tilanne voi siis muuttua 
nopeastikin, joten toivotta-
vasti suosituksia jaksetaan 
edelleen noudattaa”, sanoo 
Oulunkaaren terveyspalve-
luiden palvelupäällikkö Rit-
va Väisänen.

Tänään on myös annet-
tu Oulunkaaren alueen en-
simmäiset koronarokotteet, 
jotka saatiin kuntayhty-
män käyttöön eilen tiistai-
na. Jo tämän viikon aikana 
kunnissa rokotetaan tervey-
denhuollon henkilökuntaa, 
ensihoitoa ja vanhuspalve-
luyksiköiden asukkaita ja 
työntekijöitä.

”Pyydämme kuntalaisil-
ta malttia odottaa omaa ro-
kotusvuoroaan. Rokotteita 
ei tällä hetkellä kannata ky-
sellä terveyspalveluista suo-
raan, sillä rokottamisessa 
noudatetaan THL:n antamia 

Oulunkaaren koronatilanne 
13.1.2021

Iin kunnan alueella on täl-
lä hetkellä voimassa olevat 
osayleiskaavat keskustaaja-
man, Asemakylän, rannikon 
ja saarten, Ojakylän, Oijär-
ven ja Jakkukylän alueilla. 
Lisäksi on laadittu kahdek-
san tuulivoimayleiskaavaa. 
Ranta-alueille on laadittu 
myös ranta-asemakaavoja 
ja osayleiskaavan muutok-
sia. Iin kunnan alueelle ei ole 
laadittu koko kunnan katta-
vaa yleiskaavaa. Suurin osa 
kunnan alueesta on aluetta, 
jossa ei ole voimassa olevaa 
asema- tai yleiskaavaa. Täl-
lä alueella on voimassa aino-
astaan Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakaava, jossa käsi-
tellään seudullisesti ja maa-
kunnallisesti merkittäviä 
maankäytön kysymyksiä.

Kunnanhallitus on päättä-
nyt maaliskuussa 2019 laatia 
koko kunnan alueen katta-

Strategisen yleiskaavan 2040 laadinta etenee
van strategisen yleiskaavan. 
Syksyllä 2019 valmistunees-
ta osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta on pyydetty 
lausunnot. Yleiskaavan osal-
listumis- ja arviointisuun-
nitelma on ollut julkisesti 
nähtävillä 9.9.- 9.10.2019 vä-
lisen ajan. Lausuntoja saa-
tiin 12 kpl ja mielipiteitä 5 
kpl. Lausunnot saatiin Ra-
nuan kunnalta, Pudasjärven 
kaupungilta, Fingrid Oyj:ltä, 
Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficomilta, Pohjois-Pohjan-
maan museolta, Museoviras-
tolta, Iin ympäristöyhdistys 
ry:ltä, Kuivaniemen luonto 
ry:ltä, SLL:n PohjoisPohjan-
maan piiriltä, Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskukselta, 
Oulunkaaren ympäristöpal-
veluilta ja Väylävirastolta.

Yleiskaava laaditaan Iin 
kunnan johdolla konsultti-
työnä ja konsultiksi on valittu 

Sweco Ympäristö Oy. Yleis-
kaavatyötä jatketaan vuoden 
2021 aikana työpajatyösken-
telyllä ja rakennemallitar-
kasteluin. Aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu on 
sovittu pidettäväksi tam-
mikuussa 2021. Kaavaluon-
nos on tavoitteena asettaa 
nähtäville alkukesällä 2021. 
Yleiskaavan työstämistä 
varten alla olevat tahot kut-
sutaan osallistumaan sekä 
pyydetään nimeämään jä-
senet kaavatyön ohjausryh-
mään. - Kunnanhallituksen 
ja -valtuuston puheenjohta-
jat - Kunnan maapoliittinen 
jaosto - Kunnanjohtaja, tek-
ninen johtaja ja kaavoittaja 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus - Pohjois-Pohjanmaan 
liitto - Pohjois-Pohjanmaan 
museo - Metsähallituksen vi-
ranomaispuoli - Väyläviras-
to - Micropolis Oy - Kylien 

neuvottelukunnan puheen-
johtaja.

Maanantaina 18.1. kokoon- 
tuvalle kunnanhallitukselle 
kunnanjohtaja esittää hyväk-
syttäväksi osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta saa-
tuun palautteeseen laaditut 
vastineet. Yllä mainitut tahot 
kutsutaan esityksen mukaan 
osallistumaan ja pyydetään 
nimeämään jäsenet kaava-
työn ohjausryhmään.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus toi lausunnossaan 
esiin sen, että kaavojen väli-
set oikeusvaikutukset tulisi 
olla selkeästi ja yksiselittei-
sesti tulkittavissa kaavaa hy-
väksyttäessä. Yleiskaavalla 
ei voida ohjata toisen yleis-
kaavan toteuttamista kaavan 
tarkkuustasosta huolimat-
ta. Luonnonsuojelun osal-
ta ELY-keskus toi esiin 
ekologisten yhteyksien tur-
vaamisen sekä maanko-
hoamisrannikon luonnon 
huomioimisen kaavatyössä. 
Ilmaston lämpenemisen ja 
sään ääri-ilmiöiden lisäänty-
misen vuoksi tulee kiinnittää 
huomiota suojelualueiden ja 
vihreän infrastruktuurin kes-
tävyyteen. Luonnonsuojelun 
eri tietokantojen aineistoa on 
hyvä hyödyntää kaavatyössä 
sekä arvioida aiempien kaa-
vatöiden yhteydessä tehtyjen 
selvitysten ajantasaisuutta 
kriittisesti. Kaavahankkees-
sa on tarpeen järjestää sen 
laajuuden ja merkityksen 
vuoksi aloitusvaiheen viran-
omaisneuvottelu. MTR

Iissä on rakennettu paljon tuu-
lipuistoja ja uusia hankkeita 
on vireillä. Strategisessa yleis-
kaavassa 2040 otetaan kantaa 
myös tuulivoimalle sopiviin 
alueisiin alle 10 voimalan puis-
tojen osalta.

suosituksia. Tiedotamme 
toimintaohjeista ja aikatau-
luista heti, kun pääsemme 
siirtymään joukkorokotuk-
siin”, sanoo Ritva Väisänen.

Pohjois-Pohjan-
maan alueellinen koro-
nakoordinaatioryhmä on 
jatkanut aikaisemmin an-
nettuja suosituksia yksityis-
tilaisuuksien järjestämisestä, 
ikääntyneiden ja riskiryh-
mien suojelemisesta sekä 
opetuksen järjestämisestä, 
etätyöstä ja etäkokouksis-
ta. Suosituksia jatketaan 1.2. 
asti. Myös maskien käyt-
töön liittyvä suositus jatkuu 
ja on laajentunut koskemaan 
myös kaikki yläkoululaiset. 
Lisäksi aluehallintovirasto 
valmistelee jatkoa päätök-
selle yli 10 hengen yleisöti-
laisuuksien kieltämisestä. 
Edellä mainitut suositukset 
ovat samat myös Länsi-Poh-
jan sairaanhoitopiirissä, ja 
ne ovat voimassa 18.2. saak-
ka.

”Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö linjasi tänään, että 
kaikilla alueilla on nou-
datettava yhtenäisiä le-
viämisvaiheen rajoituksia 
estääksemme uuden muun-
tuneen virusmuodon levi-
ämistä Suomessa. Tämän 
vuoksi myös lasten ja nuor-
ten harrastustoiminta pide-
tään tauolla. Länsi-Pohjan 
pandemiaryhmän suosituk-
sen mukaan suositus koskee 
myös SM-tason ryhmäkil-
paurheilua. Kunnat tekevät 
liikuntapaikkojen käytöstä 
ja niiden sulkemisesta omat 
päätöksensä”, sanoo Ou-
lunkaaren ylilääkäri Tuula 
Saukkonen.

Oulunkaari tiedotus

Kunnanhallitukselle esite-
tään hyväksyttäväksi tiuk-
kaa menokuria edellyttävät 
talousarvion täytäntöönpa-
no-ohjeet. Kunnanvaltuusto 
hyväksyi 7.12.2020 talous-
arvion vuodelle 2021 ja ta-
loussuunnitelman vuosille 
2022 - 2023. Talousarviossa 
on määräykset talousarvion 
rakenteesta ja sitovuudesta. 
Talousarvion täytäntöönpa-
no-ohjeilla kunnanhallitus 
antaa tarkempia ohjeita toi-
mialoille talousarvion täy-
täntöönpanoon, määrärahojen ja 
tulojen seurantaan sekä kir-
janpitoon liittyvistä asioista. 
Lisäksi kunnanvaltuusto lin-
jasi seuraavat toimenpiteet 
talouden tervehdyttämisek-
si: 1) talouden tasapainot-
tamisohjelmaa jatketaan 2) 
palveluverkon tarkastelua 
jatketaan kaikilla toimialoil-
la 3) henkilöstörakennetta 

Talousarvion täytäntöönpanoon tiukat ohjeet
tarkastellaan kriittisesti vuo-
den 2021 aikana 4) käytetään 
ulkopuolista asiantuntijaa 
talouden tervehdyttämises-
sä.

Kunnassa otetaan käyt-
töön varastojärjestelmä, jon-
ka kautta voi varata ja ottaa 
käyttöön käytettyä kalus-
toa. Tarkoituksena on kier-
rättää käytöstä poistettua 
käyttökelpoista tavaraa. Täl-
lä järjestelmällä on tarkoi-
tus vähentää kalusto-ostoja. 
Kalustohankinnoissa pitää 
hyödyntää käytöstä poistet-
tua kalustoa niin paljon kuin 
mahdollista.

Sijaisten ja määräaikais-
ten työntekijöiden käyttö on 
minimoitava ja perustelta-
va. Sijaisuuksissa on selvi-
tettävä tehtäväjärjestelyt ja 
sisäiset siirrot ulkopuolisen 
työvoiman palkkaamisen 
välttämiseksi. Määräaikai-

siin työsopimuksiin ja virka-
määräyksiin tulee ehdottomasti 
merkitä määräaikaisuuden 
peruste, korostetaan täytän-
töönpano-ohjeissa.

Iin kunta on mukana 
hankintayhteistyössä Ou-
lun seudun kuntien kanssa. 
Hankintayksikkönä toimii 
Monetra Oy. Pääsääntöises-
ti Iin kunnan hankinnat kil-
pailutetaan Monetra Oy:n 
kautta ja hankinnat tehdään 
Monetra Oy:n kilpailutta-
milta toimittajilta. Hankin-
nat kiertäviltä edustajilta on 
ehdottomasti kielletty. Kil-
pailuttamiseen on hankit-
tu Cloudia-ohjelma, jonka 
avulla hankinnat kilpailu-
tetaan. Viranomaisten han-
kintarajat: hankinnan arvo 
(alv 0) • kustannuspaikasta 
vastaava viranhaltija alle 10 
000 euroa • toimialajohtaja 
/ liikelaitoksen johtaja alle 

25 000 euroa • tekninen joh-
taja alle 40 000 euroa • kiin-
teistöpäällikkö alle 25 000 
euroa • ympäristöpalvelu-
päällikkö alle 25 000 euroa 
• kunnanjohtaja alle 50 000 
euroa • lautakunnat/joh-
tokunnat yli 25 000 euroa • 
yhdyskuntalautakunta yli 
40 000 euroa alle 750 000 
euroa rakennushankkeet • 
kunnanhallitus yli 50 000 
euroa yli 750 000 euroa ra-
kennushankkeet Hankintoja 
koskevissa viranhaltijapää-
töksissä tulee näkyä saapu-
neiden tarjousten vertailu ja 
peruste hankinnan suoritta-
misesta: näin on varmistet-
tavissa tehdyn hankinnan 
oikeellisuus, ohjeissa paino-
tetaan.

Kunnanhallitus käsittelee 
asiaa 18.1. MTR

Koronarokotukset on aloitettu. Kuvassa Iin terveysaseman hen-
kilökuntaa.
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Iin kunta palkitsee menestyneet iiläiset urheilijat saa-
vutuksista vuodelta 2020. Palkintoon ovat oikeutettuja 
henkilöt, jotka palkitsemista koskevana vuonna ovat ol-
leet kirjoilla Iin kunnassa, sekä iiläiset seurajoukkueet. 
Joukkue- ja viestisaavutuksista palkinto myönnetään ko. 
joukkueelle. Säännöt ja sähköinen hakemuslomake löy-
tyvät osoitteesta: https://iihappens.fi/avustukset/

Hakemus tulee jättää viimeistään helmikuun 15. päi-
vään mennessä.

Lisätietoja 
vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki p. 050 3950 392

MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN 
PALKITSEMINEN

Kevään 2021 toiminta alkaa 1.2.2021. 
Jumpat ja kuntosali 

kokoontuvat entisillä ryhmillä.

Käsityö-, porina- sekä peliryhmät 
aloittavat keskiviikkona 3.2. klo 12 

alkaen, mikäli korona rajoitukset sallivat.

Karaokesta ja kuorosta 
ilmoitamme myöhemmin. 

Tervetuloa joukolla mukaan!

Johtokunta

1969 Iin eläkeläiset ry

Kuka päättää sinun asiois-
tasi? Huhtikuussa pidetään 
kuntavaalit, mutta vaikutta-
misen hetki on jo nyt. Puo-
lueet etsivät yhteisten 
asioiden hoidosta kiinnos-
tuneita kuntalaisia ehdo-
kaslistoilleen. Ehkä sinuakin 
on jo lähestytty?  Poliitikon 
rooli voi tuntua vieraalta 
ja mietityttää, että pitäisi-
kö jo valmiiksi tietää ja osa-
ta enemmän. Iissä on hyvät 
viranhaltijat valmistelemas-
sa päätöksentekoon tulevia 
asioita - tietoa, neuvoa ja oh-
jeita saa kyllä kysyessään ja 
koulutustakin on tarjolla. 

Toivottavasti kovin 
moni ei ole säikähtänyt vii-
me vuoden pitkiä valtuus-
ton kokouksia - eivät ne niin 
kauan aina kestä! Päätök-
sentekoon tarvitaan monen-
laista tietoa ja kokemusta 
omaavia, eri taustoista tu-
levia kuntalaisia. Iin Vihrei-
den tavoitteena on kerätä 
monipuolinen lista, jotta ää-
nestäjät löytäisivät helposti 
itselleen sopivan ehdokkaan 
ja äänestäminen olisi innos-
tavaa. Kuntavaaleissa mu-
kaan pääsee helposti eikä 
omaa rahaa tarvitse käyttää 
välttämättä lainkaan.

Uusien vaalien lähesty-
essä varmaan jokainen ny-
kyinenkin luottamushenkilö 
pohtii päättymässä olevaa 
valtuustokautta sekä pää-
töksenteon että myös oman 
elämänsä kannalta. Kokouk-
set ja asioihin perehtyminen 
vievät aikaa, eivätkä asi-
at monestikaan mene siten, 
miten itse kokisi parhaak-
si - kompromissitkin voivat 
olla vaikeasti nieltäviä, mut-

Kuntavaalit - ne kaikkein 
mielenkiintoisimmat vaalit

ta siihen on mukaudutta-
va, mitä demokraattisesti on 
päätetty. Varsinkin talouden 
heiketessä päätöksentekoon 
tulee asioita, joihin hyviä 
vaihtoehtoja ei tunnu löy-
tyvän ollenkaan. Toki myös 
onnistumisia ja ilon hetkiä 
tulee. Pientä politiikan ko-
konaisuudessa, mutta olin 
kyllä riemuissani, kun kun-
toportaiden ensimmäinen 
vaihe Tikkamäkeen nousi. 
Niin usein niistä yhdyskun-
talautakunnan kokouksessa 
kysyin ja olin yhteydessä vi-
ranhaltijoihin, että melkein 
nolotti. Kuntavaalituloksen 
perusteella valitaankin luot-
tamushenkilöt myös lauta-
kuntiin ja moneen muuhun 
toimielimeen päättämään 
käytännön arkeen vaikutta-
vista asioista.

Omalta osalta erittäin 
mielenkiintoinen ja opet-
tavainen neljä vuotta on 
mennyt yllättävän nope-
asti. Matka ensimmäis-
tä kertaa ehdolla olevasta 
kuntalaisesta Vihreiden val-
tuustoryhmän puheen-
johtajaksi ja valtuuston 3. 
varapuheenjohtajaksi -  eipä 
olisi ollut parempaa tapaa 
verkostoitua vielä vähän 
uudessa kotikunnassa. Ii on 
tullut tutuksi monipuolises-
ti ja yhdessä tekeminen on 
mukavaa. 

Valtuuston kokouksissa 
olen ihaillut heti sanavalmii-
ta kollegoita, asia kuin asia ja 
heti he osaavat ottaa kantaa, 
kun itse vielä jää harkitse-
maan asiaa. Sittemmin olen 
huomannut, että tietyt asiat 
toistuvat vuodesta ja koko-
uksesta toiseen ja kumma-

han se olisi, ellei tieto ja taito 
karttuisi. Erityisesti toivon, 
että yhteistyö sujuu kitkat-
ta jatkossakin, päätöksente-
ko kehittyy avoimempaan 
suuntaan ja henki pysyy hy-
vänä kunnan asioista kes-
kustellessa eri foorumeilla. 
Avointa vuoropuhelua pää-
töksenteossa mukana olevi-
en ja muiden kuntalaisten 
kanssa tulee edelleen lisätä. 

Koronavarotoimet ovat 
väliaikaisesti estäneet lähes 
kaikkien yleisötilaisuuksien 
pitämisen eivätkä verkos-
sa järjestettävät tilaisuudet 
voi niitä täysin korvata. Sil-
ti etäosallistuminen on hyvä 
mahdollisuus päästä mu-
kaan - myös valtuuston ko-
kouksiin.

Vaalit käydään todennä-
köisesti vielä jonkinlaisten 
koronavarotoimien valli-

tessa - ja totuttujen vaalita-
pahtumien järjestäminen on 
kyseenalaista. Voi kuinka 
mukavaa olisikaan pystyt-
tää tuttu vihreä teltta ja ju-
tuttaa ihmisiä kasvotusten! 
Luulenpa että vaalikoneita 
täytetään ja käytetään erityi-
sen ahkerasti. Toivotaan yh-
dessä hyviä vaalikoneita ja 
kysymyksiä. Kunnan tuotta-
mat palvelut koskevat mei-
tä kaikkia ja kuntavaaleissa 
paikalliset kysymykset ovat 
tärkeitä. Jokainen ehdol-
le asettuva on arvokas, jo-
kainen äänestäjä ja jokainen 
ääni ovat ratkaisevia.

Heli-Hannele Haapaniemi
Iin Vihreät, pj

Kunnan tuottamat palvelut koskevat meitä kaikkia ja kunta-
vaaleissa paikalliset kysymykset ovat tärkeitä. Jokainen ehdolle 
asettuva on arvokas, jokainen äänestäjä ja jokainen ääni ovat rat-
kaisevia, muistuttaa Heli-Hannele Haapaniemi.

Edellisissä, kevään 2017 
kuntavaaleissa Iin kokoo-
mus nosti paikkamääränsä 
valtuustossa neljään. Vaa-
litulos takasi paikan kun-
nanhallituksessa sekä paikat 
jokaisessa lauta- ja johtokun-
nassa. Lisäksi kokoomuksel-
la on ollut valtuuston toinen 
varapuheenjohtajuus sekä 
Iilaakso Oyn ja Iin Energia 
Oyn puheenjohtajuudet.

Kevään vaaleihin ehdo-
kassitoumuksen on tois-
taiseksi allekirjoittanut 
kuusi henkilöä. Mukana 
on niin istuvia valtuutettu-
ja kuin uusia ehdokkaita-
kin. Tavoitteena on saada 
kasaan yli kymmenen hen-
gen ehdokasjoukko, ja 
säilyttää nykyiset nel-
jä valtuustopaikkaa myös 
tulevaan, pienenevään kun-
nanvaltuustoon. Tulevan 
valtuustokauden keskeisinä 
tavoitteina ovat kunnan ta-

Iin kokoomus luottavaisin 
mielin vaalikevääseen

louden tasapainottaminen 
ja elinvoiman sekä asukas-
määrän lisääminen.

Haemme ehdokkaak-
si vaikuttamisesta kiin-
nostuneita, sitoutuneita ja 
vastuullisia iiläisiä. Mikäli 
ehdokkuus Iin kokoomuk-
sen riveissä kiinnostaa, ota 
rohkeasti yhteyttä allekir-
joittaneeseen.

Jussi Kurttila
Iin kokoomus

Tavoitteena on saada ka-
saan yli kymmenen hen-
gen ehdokasjoukko, ja 
säilyttää nykyiset neljä 
valtuustopaikkaa myös 
tulevaan, pienenevään 
kunnanvaltuustoon, sa-
noo Jussi Kurttila IIn Ko-
koomuksesta.
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Ajan kuvaukseen voi varata
www.vello.fi/studiosalama

040 743 8373

KUNTAPÄÄTTÄJÄKSI?
YLI TUHAT PÄÄTÖSTÄ VUODESSA
- VALTUUSTOSSA – KUNNANHALLITUKSESSA
- LAUTAKUNNISSA – JOHTOKUNNISSA YM.

ISOJA JA PIENIÄ ASIOITA KUNTALAISTEN PARHAAKSI!

TULE EHDOKKAAKSI KUNTAVAALEIHIN 
VASEMMISTOLIITON LISTALLE

SITOUTUMATTOMANA TAI JÄSENENÄ.

Ota rohkeasti yhteyttä, keskustellaan yhdessä.

 Teijo Liedes 0407188401
 Aini Autio 040 8291312
 Leena Tiiro 0405442127
 Tauno Kivelä 045 3546500
	 https://ii.vas.fi

Vasemmistoliiton Iin osasto

Merilapin Merilapin 
Munkkitupa KYMunkkitupa KY

Tilauksesta täytekakut, Tilauksesta täytekakut, 
voileipäkakut ja voileipäkakut ja 

gluteenittomat tuotteet gluteenittomat tuotteet 
suoraan Oklahomankadun suoraan Oklahomankadun 

leipomolta Kemistä. leipomolta Kemistä. 
Tai tule suoraan ostoksille!Tai tule suoraan ostoksille!

Oklahomankatu 1, 94700 KemiOklahomankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053p. 040 159 6053

munkkitupatilaus@gmail.communkkitupatilaus@gmail.com

Iistä meidän tuotteet Iistä meidän tuotteet 
löytyy K-Market Iistälöytyy K-Market Iistä

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

OSTA JÄTTIPIZZA!

PIZZAPASSIIN LEIMA
Kerää 10 leimaa, 11. pizza ilmainen

Koko 60x60 cm, 5-7 hengelle, 4 täytteellä
+ limsa 1,5 l kaupan päälle 

30€30€(norm. 41€)
Tarjoukset voimassa 31.12.2020 asti

Vain!

SUPERTARJOUS!
Osta normaalipizza tai -annos
SAAT KAUPAN PÄÄLLE
LIMSAN 0,33 l alk.
Paikan päällä tai noudettuna 9€9€

KOTIKÄYNNIT NUMEROSTA 0800 150 150
www.arvokulta.fi -todennäköisesti aina paras hinta

Tulemme paikkakunnallesi
OSTETAAN KULTAA, HOPEAA, VANHOJA RAHOJA, 
ARABIAA, IITTALAA, TAULUJA, KELLOJA JA KUOLINPESIÄ.

KIERRÄMME LIIKKUVILLA ARVOKULTA OSTOPISTEILLÄ YMPÄRI SUOMEA 
JA TUOMME NÄIN OSTOPALVELUT MUKAVASTI LUOKSESI

Olemme paikalla klo 10-17
La 23.1 Ii Kärkkäinen
Su 24.1 Neste Haukipudas


