JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

nomat

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

-

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

1.10.

Nro 20/2020

www.sisustuspalvelu.fi

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Naistenpäivä la 10.10. Klo 11-15.30
Iin seurakuntatalossa, Puistotie 2
Mukana sairaalateologi Tuula Portin
ja päätoimittaja Sari Savela

Tuula Portin

Sari Savela

Tilauksesta täytekakut,
voileipäkakut ja
gluteenittomat tuotteet
suoraan Oklahomankadun
leipomolta Kemistä.
Tai tule suoraan ostoksille!

PAIKALLINEN
PERATTU MAIVA

6,80 €/KG

Merilapin
Munkkitupa KY

NAHKISUUNI
KUUMANA.

Oklahomankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053
munkkitupatilaus@gmail.com

Nyt kannattaa ostaa mädit talven juhliin.
Mätiaika parhaimmillaan.
Aukioloajat:
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00

Ennakkoilmoittautuminen ruokailuun (10 €)
Sanna Karppinen p. 040 737 6955.

Sydämellisesti tervetuloa!
Järj. Iin seurakunta ja Suomen Raamattuopisto

Iistä meidän tuotteet
löytyy K-Market Iistä

Majakka Konintie 4, A
91100 Ii

Seuraa meitä myös
Facebookissa

KATSASTUS
AVATTU!
Avajaistarjous:
KATSASTUS

49€

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.

kaikilla
mittauksilla

Munkkikahvit
Shellillä kaupan päälle!
AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

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

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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Studio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, Lymfaterapeutti Pakanen Liisa
45 min - 40 €

60 min - 50 €

90 min - 70 €

puh. 0458776474

		

UUSI OSOITE: Koskenniskankuja 2, Illinsaari, Ii

www.studiovoihyvin.fi

OSTETAAN

Rantakairan Sähkö Oy:n
osakekirjoja ja arvo-osuuksia.
Myös perikunnan
kadonneet osakekirjat.

! P. 044 521 2121
Tar joa

IIN ALUE
Ikäihmisten perhemessu su 4.10. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe:
Jumalan sanansaattajat. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola, avustaa Sanna Karppinen. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe:
Rakkauden kaksoiskäsky. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Katri Sillanpää. Kolehti: Hyvästit hyväksikäytölle. Kolehti
nuorten naisten ja poikien hyväksikäytön vastaiseen työhön mm. Kambodzhassa Suomen Lähetysseuran kautta. Hiihtolomariparin ja päiväkoulun info.
Varhaisnuorten kerhot 2020 (7-14v)
* KIRJEKERHO (kerholaisen kotiin lähetetään kerhokirje,
		 jossa on kivaa puuhaa kotona tehtäväksi)
* NETTIKERHO (seurakunnan nettisivuille ilmestyy joka
		 keskiviikko-iltapäivä uusi kerhovideo, jonka voi katsoa kotona)
* TOIMINTAKERHO Ma klo 17-18 Iin srk-talo.
* ASEMAN LIIKUNTA Ti klo 17-18 Aseman koulun sali
* HAMINAN LIIKUNTA Ma klo 17-18 Haminan koulun sali
* LIIKKARI 1-3-luokkalaisille Ti klo 17-18 Iisi-Areenalla
* OJAKYLÄN LIIKUNTA Ma klo 17-18 Ojakylän koulun sali
* POHJOIS-IIN LIIKUNTA Ke klo 17-18 Pohjois-Iin koulun sali
Huom! Emme järjestä kokkikerhoja koronatilanteen vuoksi.
Seiskojen iltapäivä to 1.10., to 8.10. ja to 15.10. klo 15 Pappilassa.
Lapsikuoro to 1.10. klo 17 seurakuntatalolla, salissa.
Nuortenilta to 1.10., to 8.10. ja to 15.10. klo 18 Pappilassa.
Perhekerho pe 2.10. ja pe 9.10. klo 10 Iin pappilassa.
Kolmen polven kerho ti 6.10. klo 10 kokoonnumme Maalismaantie 1022,
Jakkukylä (Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Vauva- ja taaperoryhmä ke 7.10. ja ke 14.10. klo 10 seurakuntatalolla,
kerhohuoneessa.
Viikkomessu ja olhavalaisten ikävirkkujen päivä ke 7.10. klo 11 VäliOlhavan seurakuntatalolla. Messun jälkeen makkaraa ja kahvia ja yhdessäoloa tarjolla. Kannattaa varautua sellaisilla varusteilla, että pienellä sateella voi nautiskella eväistä ulkona. Kyydin voi varata Anne Miettuselta
p. 0405718618.
Naisten päivä la 10.10. Iin seurakuntatalolla, salissa.
OlenNainen -tapahtuma on naisten oma kohtaamispaikka, jossa elämää,
arkea ja uskoa sekä itseä tarkastellaan naisen näkökulmasta. Mukana luennoimassa ovat seurakuntalainen.fi -sivuston päätoimittaja Sari Savela
sekä sairaalateologi Tuula Portin.
Ohjelma
11.00 Lounas
11.40 Tervetuloa, seurakunnan edustaja
12.00 Sinut on kutsuttu, Sari Savela
12.45 Taukojumppaa, kolehti
13.00 Voitko luottaa varjelukseen, Tuula Portin
13.45 Kahvi, kirjamyynti
14.15 Rukous kantaa, Sari Savela
15.00 Keskustelua päivän teemoista
15.15 Päivän päätös
Tilaisuudessa kerätään kolehti Raamattuopiston naistyölle. Runsas kirjamyyntipöytä tarjolla. Lounas ja kahvit 10 €, käteismaksu. Ennakkoilmoittautuminen ruokailuun Sanna Karppinen p. 040 737 6955.
10-synttärit su 11.10. klo 12 Iin seurakuntatalolla, salissa. Syntymäpäivät on tarkoitettu kaikille kuluvana vuonna 10 vuotta täyttäville
lapsille. Tapahtumassa pääset seuraamaan sirkusesitystä, kokeilemaan
itsekin sirkuksen tekemistä sekä tietysti herkuttelemaan synttäriherkuilla! Ilmoittaudu mukaan nettisivuilla 4.10. mennessä. Listietoja Ninalta
p.0405157662 nina.peltola@evl.fi.
Puistoaamu ma 12.10. klo 10 seurakunnan liikunta- ja leikkipuistossa.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi

Iille iso valtionrahoitus

KUIVANIEMEN ALUE
Ikäihmisten messu su 4.10. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän
aihe: Jumalan sanansaattajat. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina
Markku Jaakkola, avustaa Piritta Aatsinki. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Sanajumalanpalvelus su 11.10. klo 12 Kuivaniemen kirkossa.
Pyhäpäivän aihe: Rakkauden kaksoiskäsky. Toimittaa Matti Kinnunen,
kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Hyvästit hyväksikäytölle. Kolehti
nuorten naisten ja poikien hyväksikäytön vastaiseen työhön mm. Kambodzhassa Suomen Lähetysseuran kautta.
Seurakuntakerho ma 5.10. klo 11 Oijärven kyläkirkossa.
Perhekerho to 8.10. ja to 15.10. klo 10 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
10-synttärit su 11.10. klo 12 Iin seurakuntatalolla, salissa. Syntymäpäivät on tarkoitettu kaikille kuluvana vuonna 10 vuotta täyttäville lapsille.
Tapahtumassa pääset seuraamaan sirkusesitystä, kokeilemaan itsekin
sirkuksen tekemistä sekä tietysti herkuttelemaan synttäriherkuilla! Ilmoittaudu mukaan nettisivuilla 4.10. mennessä. Lisätietoja Ninalta puh 040
515 7662 nina.peltola@evl.fi
Seurakuntakerho ma 12.10. klo 11 Kuivaniemen Aseman vanhustentalon kerhohuoneessa.
Katso lisätietoja Iin alueen ilmoituksesta tai www.iinseurakunta.fi

Iissä iloitaan saadusta erityisavustuksesta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Osansa avustuksen hyödyistä saavat myös Iin suurimman alakoulun Haminan 485 oppilasta.

lasten ja nuorten kasvun, kehityksen, oppimisen
ja hyvinvoinnin edellytyksien parantamiseen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Iille 412
650 euroa jaossa olleesta 84
miljoonan euron erityisavustuksesta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen
vaikutusten tasoittamiseksi
varhaiskasvatuksessa sekä
esi- ja perusopetuksessa
2020-2021.
Valtionavustus on tarkoitettu
poikkeusoloista
johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen,
kehityksen ja hyvinvoinnin
tukeen liittyvien ongelmien
ehkäisemiseen ja oppimisen
edellytysten parantamiseen
varhaiskasvatuksessa
ja
opetuksessa.
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Valtionavustus on poikkeusolojen vaikutusten johdosta kohdennettu myös
digitoimintakulttuurin kehittämiseen sekä perheiden
moniammatillisen
toimijaverkon kanssa tehtävän
yhteistyön tehostamiseen.
Valtionavustuksen tavoitteena on parantaa lasten ja
nuorten edellytyksiä jatkaa kasvamista ja oppimista
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisessa toiminnassa, sekä perusopetuksen
opetussuunnitelman
perusteiden mukaisessa lähiopetuksessa kouluvuonna
2020-2021.
Erityisesti tavoitteena on

varmistaa edellytykset tukea
heikommassa asemassa olevien oppilaiden, vieraskielisten oppilaiden, erityisen
ja tehostetun tuen oppilaiden, maahan muuttotaustaisten sekä poikkeusolojen
aikana perusopetuksen kesken jättäneiden oppilaiden
oppimista.
Kunnanhallitus hyväksyi
osaltaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esityksen saadun avustuksen ympärille laaditun hankkeen
kustannusvaikutuksista ja
esittää kunnanvaltuustolle
niiden huomioimista vuoden 2020 talousarviossa.
Opetuspalveluihin lisä-

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

tään tulomäärärahaan valtionavustusten tilille perusopetukseen 150 000 euroa ja
henkilöstökuluihin lisämäärärahana 157 500 euroa.
Nettovaikutus opetuspalveluiden kuluihin on 7 500
euroa. Varhaiskasvatukseen
lisätään tulomäärärahaan
valtionavustusten
tilille muuhun varhaiskasvatustoimintaan 22 000 euroa
ja henkilöstökuluihin lisämäärärahana 23 100 euroa.
Nettovaikutus varhaiskasvatuspalveluiden kuluihin
on 1 100 euroa. MTR

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 21
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO15.10.2020.
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 to8.10.2020 mennessä.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parillisina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

”Lähettiin, sano Laakkonen,
ku seitsemännen leivän
alotti.”
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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ELY-keskus päällystää Iin teitä
Hartaasti odotetut päällysteiden uusinnat toteutuvat Iissä
syksyn aikana. 4tieltä Alarannalle on uutta päällystetty
vedetty neljä kilometriä. Yli-

Iihin päin tietä päällystetään
Aseman rautasillalle saakka.
Lisäksi päällystetään Paloasemantie 4tieltä Yli-Iin tielle.
Yhteensä päällystetään kah-

deksan kilometriä teitä. Iissä
hankkeiden toteutumista tervehditään ilolla, kuoppaisten
osuuksien saadessa uuden
tasaisen pinnoitteen. MTR

li-Iintie saa uuden päällysteen Aseman rautasillalle saakka.

Sorosentien risteyksessä on useana syksynä ja talvena moni auto vaurioitunut kuoppiin ajon seurauksena. Pian kuopat ovat muisto vain. Pohjatöiden jälkeen risteysalue päällystetään.

Ii huolissaan yhdenvertaisuuden toteutumisesta
sote- ja maakuntauudistuksessa
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman
mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on
hallitusohjelman mukaisesti
tavoitteena - kaventaa hyvinvointi-jaterveyseroja,-turvata
yhdenvertaiset ja laadukkaat
sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille,
- parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, - turvata ammattitaitoisen
työvoiman saanti, - vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin
haasteisiin ja - hillitä kustannusten kasvua. Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena
on turvata pelastustoimen
palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevai-

suudessa.
Kunnilta
uudistuksesta on pyydetty lausunnot
25.9.2020 mennessä. Iin kunnanhallitus käsitteli asiaa
kokouksessaan 21.9. Lausunnossa Iin kunnan todetaan haluavan kiinnittää
jatkovalmisteluissa erityishuomiota muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden
saatavuuteen, kuntien rahoitusaseman turvaamiseen,
kuntien kiinteistöjen asemaan, omaisuuksien siirtoon
ja alijäämän kattamisvelvollisuuteen.
Iin lausunnon mukaan
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut
tulee olla saatavilla yhdenvertaisesti koko maassa.
Kuntien erityispiirteet ja
asukkaiden erilaiset tarpeet
tulee uudistuksessa riittäväs-

sä määrin huomioida. Uudistukselle tulee asettaa myös
taloudellisia tehokkuus- ja
tuottavuusodotuksia, jotta
kansalaisten on mahdollista jatkossakin saada tarvitsemiaan palveluita nopeasti ja
edullisesti. Lähtökohtaisesti
sotemaakunnan järjestäjänä
tulisi voida määritellä vapaasti palvelujen, alueelliset erityispiirteet huomioiva,
tarkoituksenmukaisin
ja
asiakaslähtöisin tuotanto- ja
toimintatapa. Maakunnalla
tulisi olla mahdollisuus arvioida omista lähtökohdistaan,
onko tarkoituksenmukaista
sopia tehtävien hoitamisesta
kunnan kanssa.

Suuri huoli kunnan
rahoitusasemasta
Kuntien rahoitusasema on
turvattava. Tulevalla rahoi-

tusmallilla ja valtionosuusjärjestelmän muutoksilla on
ratkaiseva merkitys kuntien
tuleviin toimintamahdollisuuksiin niin perusoikeuksien
toteuttajana kuin elinvoimaja kilpailukykytehtävien hoitajana.
Uudistuksen on kohdeltava kuntia tasapuolisesti
niin, että kunnilla säilyvät
edellytykset hoitaa kunnille
jäävät tehtävät. Uudistus ei
saa heikentää kuntien taloudellista asemaa suhteessa
toisiin kuntiin. Ii painottaa,
on tärkeää, että voimalaitosverot jäävät täysimääräisesti niihin kuntiin, joihin myös
haitat kohdentuvat.
Kuntien kiinteistöt eivät
saa muodostua kunnille liian suureksi rasitteeksi silloin, kun maakunta ei niitä
enää tarvitse ja luovuttaa ne

takaisin kunnalle. Kiinteistökanta on merkittävä osa kuntien omaisuutta. Kunnat ovat
rakentaneet sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvitsemat
kiinteistöt todelliseen tarpeeseen. Uudistuksen myötä on
todennäköistä, että osa kiinteistöistä jää ilman käyttöä.
Omaisuuksien siirto kunnilta sote-maakunnille on
kompensoitava
täysimääräisesti. Esityksessä kunnan
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen
käytössä olevan irtain omaisuus siirtyy käytännössä korvauksetta sote-maakunnalle.
Kuntien omaisuuksien siirroilla ei tule vaarantaa kuntien mahdollisuutta vastata
niille jäljelle jäävistä tehtävistä.
Alijäämien kattamisvel-

voite
koronavaikutusten
osalta on poistettava. Alijäämien kattamisvelvoitetta tulee muuttaa siltä osin, kuin
alijäämät ovat aiheutuneet
koronakriisin vaikutuksista. Kunnilla ei tule olla sairaanhoitopiirien alijäämien
kattamisvelvoitetta vuonna
2020 tai sen jälkeen muodostuneiden alijäämien osalta.
Alijäämien kattamisvelvoite
lakiesityksen muodossa on
kunnille kohtuuton kuntien
taloustilanne, uudistuksen
rahoitusvaikutukset ja koronakriisin kuntatalousvaikutukset huomioiden. Kunnilla
ei ole ollut mahdollisuutta
vaikuttaa koronakriisin aiheuttamien sairaanhoitopiirien
alijäämien muodostumiseen,
Ii toteaa lausunnossaan.
MTR
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Syyskalaaseilla riitti yleisöä, vaikka aika ajoin satoi rankasti.

Syyskalaasit saivat väen liikkeelle
Iin Majakan Syyskalaasit keräsivät runsaasti myyjiä ja yleisöä Kalaliike H.Kuhan
pihapiiriin lauantaina. Tarjolla oli lähituotteita ja paikalliset yritykset esittelivät toimintojaan. Trubaduuri Tapio Wiik
lauloi ja laulatti yleisöä, Majakan kioskin

huolehtiessa kahvin ja makkaroiden riittävyydestä. Koululaiset myivät tuotteita
retkirahastonsa kartuttamiseksi ja karkkiautolla metrilakut vaihtoivat omistajaa.
– Ajattelimme kokeilla miten perinteiset
syysmarkkinat saavat väen liikkeelle, kun

tapahtumia ei juurikaan ole ollut. Hienosti on porukkaa tullut paikalle sateesta välittämättä, Hannu Kuha totesi ohjatessaan
jatkuvana virtana paikalle saapuneita autoja parkkiin. MTR

Marko Moilanen ja Jari Still palvelivat asiakkaita H.Kuhan kalaliikkeessä.

Kokki Janne Pekkala osoitti musiikissa hallitsevansa rumpujen
lisäksi myös laulun. Jätkän humppa taittui hienosti Tapio Wiikin
säestämänä.

Kaarina Kiuttu kaupanteossa JJ-Lihan Juuso Jussilan kanssa.

Nykymaisema Iijoella ei hetkessä muutu
PVO-Vesivoiman ympäristöpäällikkö Aaro Horsma
iloitsee yhteistyön avulla
saaduista parannuksista Iijoella. Erityisen iloinen hän
on Iijoen Raasakan vanhan luonnonuoman kehittämisestä
viisivuotisella
hankkeella 2017-2021, jossa mukana ovat Iin kunta,
PVO-Vesivoima ja Etelä- ja
Pohjois-Iin jakokunnat.
– Hankkeen avulla on lohikaloja saatu lisääntymään
luonnonuomassa ja monenlaisia rantojen kunnostustoimia on voitu toteuttaa.
Nykymaisema ei kuitenkaan hetkessä muutu, joten
jatkossakin tarvitaan yhteistyötä ja toimia niin kutualueiden soraistuksissa kuin
rantojen kunnostustoimissa.

Oman työnsä hän kertoo
vuosien saatossa muuttuneen entistä enemmän yhteistyön suuntaan, pelkkien
velvoitteista huolehtimisen
sijaan. Sidosryhmien kanssa käydään neuvotteluja ja
suunnitellaan yhdessä tehtäviä toimenpiteitä.
– Illinkosken pohjapadon
alueen
maisemointisuunnitelman laadinta on alkamassa. Tähän tarvitsemme
paikallisissa asukkaita mukaan. Heillä on varmaan
toiveita, miltä alueen halutaan muun muassa Illinsaaren silta näyttävän, Aaro
Horsma korostaa yhteistyön
tärkeyttä jo suunnitteluvaiheessa.
Vedenlaadusta Horsma
kantaa erityistä huolta ja to-

teaa vedenlaadun saamisen
paremmaksi koko valumaalueella olevan tärkeää.
– Vesi on sitä tummempaa, mitä alemmas Iijokea
tullaan. Vedessä on paljon
kiintoainesta. Se haittaa aika
ajoin joen virkistyskäyttöä.
Tänä keväänä tulva söi
jo suojattuja rantoja, joita
joudutaan korjaamaan. Pajukon kasvu on myös kiihtynyt, joten leikkauskiertoa on
Aaron näkemyksen mukaan
nopeutettava.
Säätövoimaa hän toteaa
jatkossa tarvittavan entistä enemmän ja vesivoiman
olevan tärkeä osa säätövoimaa. Keskustelun ihmisten
kanssa hän kokee muuttuneen helpommaksi ja rakentavaksi.

– PVO-Vesivoiman yrityskuvaa tutkitaan neljän
vuoden välein ja niistä on
nähtävissä asukkaiden kokevan yhtiön hoitaneen
velvoitteensa. Jos huomauttamista ympäristöasioista
on, saan yleensä soiton ongelmasta. Pyrin mahdollisimman pian käymään
paikan päällä asian selvittämiseksi. MTR

PVO-Vesivoiman ympäristöpäällikkö Aaro Horsma toivoo
Iijoen vedenlaadun paranevan
ja yhteistyöhankkeiden joella
jatkuvan tulevina vuosina.
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Ateria- ja tilapalveluliikelaitos
lakkautetaan
Osana kunnan johtamis- ja
hallintojärjestelmän uudistusta ollaan lakkauttamassa
Iin Ateria- ja tilapalveluliikelaitosta. Kunnanvaltuuston
syyskuussa 2018 tekemän
päätöksen mukaisesti liikelaitoksen toiminnot siirretään vuoden 2021 alusta
alkaen osaksi yhdyskuntalautakunnan alaisia palveluja. Koska liikelaitoksen
perustamisesta ja purkamisesta päättä kunnanvaltuusto, esittää kunnanhallitus
kunnanvaltuustolle Ateria- ja
tilapalveluliikelaitoksen lak-

kauttamista 31.12.2020. Liikelaitoksen tase yhdistetään
kunnan taseeseen ja mahdollinen edellisten tilikausien
yli/alijäämä kirjataan kunnan vastaavaan erään.
Kiinteistönhoito
siirtyy osaksi kiinteistö- ja ympäristöteknisiä
palveluita.
Ateria- ja puhtauspalvelut
muodostavat jatkossa oman
kokonaisuutensa yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa.
Lopullisen päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto kokouksessaan 28.9.2020.
MTR

Ympäristötarkastaja Raimo
Suomela eläkkeelle

Kirjastoautotoimintaa ollaan lakkauttamassa tulevan huhtikuun alusta. Aiemmin suunniteltiin kirjastoauto Akselin uusimista.

Kirjastoautotoimintaa ollaan
lakkauttamassa ensi keväänä
Ii-instituutti -lautakunnalle esitetään kirjastoautosopimuksen irtisanomista ja
kirjastoautotoiminnan lakkauttamista 1.4.2021 lukien.
Yli-Iin kunta hankki
vuonna 2005 Yli-Iin ja Iin
kunnan käyttöön kirjastoauton, jonka sijoituspaikkana oli Yli-Iin kirjasto. Auton
hankintakustannukset jaettiin Iin (2/3) ja Yli-Iin (1/3)
kuntien kesken. Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat
sopivat vuonna 2010 kun-

tajaon muuttamisesta. Kyseiset kunnat lakkasivat
vuoden 2012 lopussa ja ne
yhdistettiin
perustamalla
uusi kunta 1.1.2013, Oulun
kaupunki. Kuntaliitoksen
yhteydessä Iin kunta ja
Oulun kaupunki tekivät
erillisen kirjastoauton yhteisomistussopimuksen ja
Oulun
kaupunki/Oulun
kaupunginkirjasto ja Iin
kunta/Ii-instituutti -liikelaitos tekivät sopimuksen
kirjastoautopalvelujen järjestämisestä 1.1.2013 lukien.

Sopimuksissa ei ole irtisanomisaikaa.
Kirjastoautopalveluissa
on yksi vakituinen työntekijä, kirjastoautonkuljettaja
-virkailija, jonka palkkauskulut ovat noin 37.000 €. Iin
osuus palkkauskuluista on
noin 32 000 €. Kirjastoautosopimusten irtisanomisesta
ja toiminnan lakkauttamisesta 1.4.2021 lukien on neuvoteltu Oulun kaupungin
kanssa 31.8. 2020. 1.4.2021
lukien Iin kirjastoautopalvelut on tarkoitus korvata ha-

keutuvalla toiminnalla.
Lautakunnalle esitetään,
että kirjastoautosopimukset irtisanotaan ja kirjastoautotoiminta lakkautetaan
1.4.2021 lukien ja kirjastoautopalvelu korvataan hakeutuvalla
toiminnalla.
Toiminnan suunnitteluun
haetaan määrärahaa vuoden
2021 talousarvioon. Lautakunta kokoontuu päättämään asiasta 30.9.2020. MTR

Iissä 80-luvulta lähtien
ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä hoitanut
ympäristötarkastaja
Raimo Suomela jäi eläkkeelle
1.8.2020. Vuodesta 2006 alkaen Iin kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen

palvelut on järjestänyt Pudasjärven
kaupungin
alaisuudessa toimiva Oulunkaaren ympäristöpalvelut.
Työnantaja järjesti läksiäistilaisuuden 25.9.2020 Villa
Kauppilassa.

Kuvassa yhteistyön vaiheita muistelemassa ympäristölautakunnan edustajana Eero Alaraasakka (vas.). Suomela kuvassa oikealla.

Ylirannan koulu myytiin
Kunnanhallitus jatkoi kokouksessaan 21.9. kunnan kiinteistöjen myyntiä. Vuoden
2019 aikana on kunnan omistamista ja hallinnoimista
kiinteistöistä tehty kiinteistöselvitystä. Selvitys jatkuu
vuoden 2020 puolelle, mutta tähän mennessä on määritetty joukko kiinteistöjä,
joiden kunto on niin huono
tai kunnan käyttötarve niin
vähäistä, että kunnan edun
mukaista olisi luopua rakennuksista nopealla aikataululla.
Ylirannan koulu on ollut julkisesti myytävänä tarjouskauppamenettelyllä
11.-26.8.2020. Korkein saatu
tarjous on 12 000 euroa. Kunnanhallitukselle
esitettiin
koulun, vanhan pihasaunan
ja varastorakennuksen myymistä edellä mainitulla hinnalla Olavi Tirille.

Kokouksessa Veli Paakkola esitti Oili Kalevan kannattamana, ettei koulua myydä,
vaan se pidetään kunnan
omistuksessa. Äänestyksessä
päätösesitys sai kahdeksan
ääntä (Pekka Koskela, Jo-

hanna Jakku-Hiivala, Helka
Tapio, Petri Tervonen, Leena Tiiro, Sanna Valaja, Risto
Säkkinen, Johannes Tuomela). Paakkolan esitys sai kaksi ääntä (Oili Kaleva, Veli
Paakkola). Äänin 8-2 koulu

päätettiin myydä Olavi Tirille hintaan 12 000 euroa. Koulun pihapiirissä sijaitsevan
kaukalon käyttöoikeudesta
käydään neuvottelu ja tehdään erillinen sopimus. MTR

Yrittäjä!
IiSanomissa saatte yrityksenne
palvelut näkyville.
IiSanomat on saamamme palautteen mukaan
pidetty ja luettu lehti,
jota odotetaan ja jota luetaan.
Iiläisten omana lehtenä lehtijuttujen
aiheet ovat läheltä
ja myös ilmoitukset luetaan tarkkaan.

Ota yhteys ilmoitusmyyjäämme
Pauli Tiiro 045 110 9012
pauli.tiiro@gmail.com
Ylirannan koulu on myyty. Samalla kunnanhallitus päätti tehdä taustalla näkyvän kaukalon käyttöoikeudesta erillisen sopimuksen koulun ostajan kanssa.
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Kauden viimeisiin juoksuihin
starttasi 35 juoksijaa.

Illinjuoksut juostu tämän kauden osalta
Illinsaaren hiihtomajalla oli
juhlavat ja samalla haikeat tunnelmat viime perjantaina. Kesä on pikkuhiljaa
päättymässä ja alkamassa
olivat Illinjuoksujen tämän
vuoden viimeiset juoksut.
Tämä perinteinen ja ainutlaatuinen tapahtuma keräsi kesän aikana reilut 700
juoksusuoritusta,
vaikka
kauden alku viivästyi kesäkuun alkuun. Toista vastaavaa tapahtumaa ei Suomesta
löydy. Monelle kuntoilijalle Illinjuoksuista onkin
muodostunut kulttitapahtuma, johon palataan kerta toisensa jälkeen tai joihin
on ainakin kerran päästävä
osallistumaan ja aistimaan
tapahtuman ainutlaatuinen
tunnelma.
– Tänäkin vuonna juoksemassa oli paljon ensikertalaisia, jota kertoivat
halunneensa tulla katsomaan mistä tässä hommassa oikein on kysymys, Pertti
Huovinen kertoo.
Homma on kaikessa yksinkertaisuudessaan nerokas. Joka perjantai tasan
puoli seitsemältä lähdetään
yhteislähdöllä
Illinsaaren
hiihtomajalta juoksemaan
joko kakkonen tai vitonen.
Sijoituksella ei ole mitään
väliä, eikä monelle ajallakaan, paitsi verrattaessa
aikaa omiin aiemmin juostuihin. Kirkonpenkillä, jotka
siis ovat Iin kirkon vanhat
penkit, kannustetaan juoksijoita ja vaihdetaan kuulumisia. Sitten odotetaan
paikallislehden lennokasta
kertomusta edellisen perjantain tapahtumasta ja moni
löytää itsensä jutusta, vaikka ei olisi edes ollut paikalla.
Hyvinvoinnin edistämistä
parhaimmillaan.
Kauden päätöstilaisuudessa kaikki paikalla olleet

saivat perinteiseen tapaan
nauttia pannarikahvit hillon
kera. Sivuhuomautuksena
todettakoon, että toimittaja
sotki itsensä hillolla, onnistuen tahtomattaan naurattamaan paikalla olleita. Kaikki
toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen numerolappujen
viikoittaista pesemistä myöten.
Jos et ole Illinjuoksujen
tunnelmaa kokenut, kannattaa olla valppaana kauden
2021 startatessa keväällä ja
tulla parantamaan omaa
kuntoaan ja hyvinvointiaan.. MTR

Kauden 2020
päätösjuoksujen tulokset
Vitonen
1.Matti Korhonen 17.09
2.Arto Hiltula 17.20 3.Kyösti Kujala 17.27 4.Matias
Uusitalo 17.41 5.Juho Hiltunen 17.49 6.Hannu Kirstinä 17.52 7. Roope Sassi 18.39
8.Heikki Tiiro 18.43 9.Pekka
Kukkula 19.55 10.Tuomas
Koistinen 20.05 11.Rauno
Holmi 20.44 12. Kirsi Kivelä 20.45 13.Niko Pennanen
20.54 14.Tapio Hökkä 21.02
15.Saana Ukkonen 21.17 16.
Keijo Pulkkinen 21.31 17.Jari
Meriläinen 21.48 18.Vesa
Savolainen 22.15 19.Jouko
Perttula 22.20 20. Hilla Mäenpää 23.17 21.Jussi Tiiro
24.19 22.Reijo Hummastenniemi 24.27 23.Hanna Kurikka 25.14 24.Saija Kotila
25.51 25.Matti Korvala 28.37
26.Jouni Hattunen 31.06 27
Reko Koskinen 32.04.
Kakkonen
1. Aaro Ahola 7.05 2.Patrik
Mäenpää 7.25 3.Jere Viinamäki 8.08 4.Saaga Pesämaa
8.30 5.Heta Mäenpää 8.57
6. Emilia Hakasalmi 9.27
7.Heli Vierto-Suorsa 9.23 8.
Atte Backman 11.11.

Kauden kaikkiin juoksuihin osallistuneet palkittiin lahjakorteilla. Heikki Tiiro, Jouni Hattunen ja Vesa Savolainen nostivat taustalla seisovan Pertti Huovisen lakista arpalapun, joka ratkaisi itse kunkin saaman lahjakortin osoitteen. Lahjakortit olivat paikallisen yrittäjien tapahtumalla lahjoittamia.

Ilman talkoolaisia ei olisi Illinjuoksuja. Heikki Nöjd, Ari Soronen ja Arja Soronen ansaitsevat kiitokset jaksaessa viikosta toiseen olla järjestämässä tätä kulttitapahtumaa.
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Jakun koululla yleisurheiltiin

Renee Aalto, Ilona Kosola, Anni Kaisto, Rasmus Vuorma, Isella Jaara, Herman Haikara ja koulunjohtaja Simo Silander valmiina Jakun
Kiskan ensimmäiseen aukiolohetkeen. Vanhempainyhdistyksen kustantama kioski sai uuden ilmeen oppilaiden kunnostamana.

Koronaepidemian estettyä koulujenvälisten yleisurheilukilpailuiden pitämisen, päätettiin Jakun koululla pitää omat
kisat. Päivän aikana hypättiin pituut-

ta, heitettiin palloa, juostiin pikamatkaa
ja lopuksi pitempää matkaa maastossa.
Tihkusade ei menoa haitannut ja kaikilla näytti iloisista ilmeistä päätellen ole-

van hauskaa. Ruokailun jälkeen avautui
Jakun Kiska, jonka oppilaat olivat niin
hyvin maalanneet, ettei myyntiluukkua
meinattu saada auki. MTR

Eedel Räihä johtaa ja Rasmus Vuorma tulee toisena maastolenkiltä kohti maalia.

Kakkosluokkalainen Roosa Räty ponnistaa Simo Silanderin ja Kati Jokikokon valmistautuessa mittaamaan tuloksen.

Lajintunnistamistehtävä. Puussa minkki, jota kaikki eivät tunnistaneet.

Metsätaitokilpailut
järjestettiin Iissä
Metsänomistajien
metsätaitokilpailut
järjestettiin
Iin Saukkolassa 17.9. Järjestelyvastuussa oli Koillismaan metsänhoitoyhdistys,
johon Kuivaniemen ja Oijärven kylät nykyisin kuuluvat. Ratamestarina toimi Iin
metsänhoitoyhdistyksen entinen toiminnanjohtaja Eero
Alaraasakka.
Miesten sarjan parhaimmat pisteet 145 nappasi Iin
Metsänhoitoyhdistyksen
Esa Pakanen, lyöden kahdella pisteellä Pyhä-Kalan
Kari Tuoriniemen ja Yli-Iin
Kullervo Kanniaisen.
Naisten ykkönen oli selkeällä erolla Yli-Iin Kaisa
Hökkä 134 pisteellä. Toiseksi parhaiten tehtävistä selvisi Koillismaan Irja Säkkinen
saaden 103 pistettä. Kolmas
oli Koillismaan Kyllikki Ratala 100 pisteellä.
Kilpailijoita Iin kisa keräsi kaikkiaan 30. Vaikka
kilpailu on kolmen yhdis-

Palintojen saajat yhteiskuvassa.

tyksen välinen, se on avoin.
Kaukaisimmat
kilpailijat
saapuivat Iihin Kiuruvedeltä, sekä Pyhä- ja Kalajokilaaksosta asti. MTR

Esa Pakanen voitti sahan.

8
Iin Urheilijoiden pesäpallokauden
päätöstilaisuus
pidettiin pesäpallokentällä syyskuun puolivälissä.
Ohjelmassa oli erilaisia lajikisailuja ja perinteiset palkintojenjaot. Paikalle oli
saapunut viitisenkymmentä pesisjunioria ja kolmisenkymmentä vanhempaa
seuraamaan ja kannustamaan junioreitaan.
Iin Urheilijoiden pesäpallojaoston puheenjohtaja Jenni Tolonen kertoo kauden
menneen olosuhteisiin nähden hyvin.
– Meillä on pesisjoukkueissa mukana tosi mahtavia ja fiksuja lapsia, joiden
pelaamista ja olemista on
kiva seurata. Siitä iso kiitos meidän valmentajille,
jotka ovat osanneet oikealla tavalla kehittää pelaajien
peli- ja joukkuetaitoja. Siitä sitä menestystäkin sitten
syntyy. Kiitosta pitää antaa
myös vanhemmille - meillä
osataan katsomossakin kannustaa positiivisella tavalla vähän kiihkeämmissäkin
peleissä.
Pesäpalloliiton
Pohjoisen alueen puolesta kaikille junioreille jaettiin mitalit
ja lisäksi joukkueista palkittiin pelaajia ulkopelaajan,
sisäpelaajan ja kehittyjän
palkinnoilla.
Myös tuomareita muistettiin vuoden tuomarin ja
aktiivisen tuomarin palkinnolla. Pesisäidit palkitsivat
hyväkäytöksisen tyttö- ja
poikapelaajan. Lisäksi palkittiin vuoden joukkue.
E-junioreiden ja D-junioreiden joukkueet voittivat
omat pelisarjansa - hieno
saavutus molemmilta joukkueilta. Tänä vuonna Ftyttöjen joukkue palkittiin
vuoden joukkueena, sillä joukkueessa paitsi kehityttiin ja pelattiin hienosti,
myös nautittiin toisten seurasta ja kannustettiin muita. Epäonnistumisistakaan
ei lannistuttu.
– Tulevaa kautta raken-
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F-poikien joukkueen rungon muodostivat Topi Kurttila, Eeli Käyrä, Unto Jäävirta, Veeti Tammela ja Panu Kallinen. Tärkeä osa joukkuetta olivat myös vahvistukset E- ja Gjunioreista sekä F-tytöistä. Erikoisluvalla joukkueissa saa peluuttaa myös yli-ikäisiä ja tarjota heille mahdollisuus saada peliaikaa, jota ei ehkä omassa joukkueessa saisi.
Tyttöjä saa vapaasti peluuttaa poikajoukkueissa.

Iin Urheilijoilla onnistunut pesiskesä
netaan parhaillaan. Kauan
odotettu C-poikien joukkue
kokoontuu pian ensimmäistä kertaa yhteen juttelemaan

tulevasta. Mietinnässä on,
saataisiinko pystyyn myös
B-poikien tai maakuntasarjan joukkue - jää nähtäväksi,

Jenni Tolonen valottaa tulevasta.
Pesäpallokauden päättäjäisissä palkittiin lisäksi Iin

Vuoden joukkueena palkittiin F-tyttöjen joukkue Siiri Tolonen, Janni Pakanen, Emilia Hirvasniemi,
Hilla Tolonen, Peppi Kallinen, Noora Kanniala ja Iina Tolonen. Kuvasta puuttuvat Kerttu ja Maija Okkonen. Taustalla nuori pesistuomari Lilja Lohilahti.

Urheilijoiden vuoden parhaana urheilijana hiihdossa
menestynyt Matias Uusitalo
ja vuoden valmentajana D-

junioreiden pesisvalmentaja
Maaru Seppä. MTR

Iin Urheilijoiden vuoden urheilijana palkittiin Matias Uusitalo.
Koululiikuntaliiton SM-kisoissa hän saavutti pronssia, oli maakuntaviestissä osuutensa nopein ja hallitsi suvereenisti sarjaansa Iin Hiihdoissa.

Syysistutukset tasaavat metsätalouden työvoimatarvetta
Nyt päättymässä olevalla istutuskaudella taimet istutettiin koronapandemian
vuoksi tavanomaista useammin kotimaisella työvoimalla. Viime vuosina
istutuksista paikoin jo neljännes on tehty ulkomaisen
kausityövoiman avulla.
Metsäpuita voidaan istuttaa eteläisessä Suomessa jopa syyskuun loppuun
saakka. Metsäammattilaiset
ja metsänomistajat luottavat
kuitenkin edelleen pääosin
kevät- ja kesäistutuksiin.
Suomessa istutetaan vuosittain reilut 150 miljoonaa
tainta, joista noin 20 miljoonaa tainta istutetaan syksyllä.
Syysistutus on tarpeen,

jotta istuttajien työmäärä tasaantuu ja istuttajia riittää
työmaille. Menetelmässä on
myös riskinsä. Syksyllä istutetut taimet eivät ehdi juurtua, joten alkukehitys voi
ensimmäisinä vuosina olla
hitaampaa kuin keväällä ja
kesällä lämpimään maahan
istutetuilla taimilla.
- Syysistutuksissa myös
tuhoriskit ovat suuremmat
kuin kevätistutuksissa, vaikka harkiten tehtynä syysistutuksilla voi hyvin jatkaa
istutuskautta, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen
metsäkeskuksesta.
- Metsänomistajat aktivoituivat keväällä, ja istutuksia
tehtiin
silloin

tavallista enemmän omatoimisesti. Työvoiman rajallisuus ei kuitenkaan lisännyt
syysistutuksia, vaan osa tälle kaudelle suunnitelluista
istutuksista siirtyi keväällä
olleen työvoimapulan vuoksi ensi vuodelle, Remes kertoo.

Syksyllä kannattaa istuttaa
vain keskikarkeille maille
Kasvupaikan valinta sekä
huolellinen maanmuokkaus ja istutustyö korostuvat
syysistutuksissa, sillä taimet ennättävät parhaimmillaankin juurtua vain vähän
ennen talvea. Taimia tulisi
istuttaa syksyllä vain keskikarkeille maalajeille, jolloin

tuhoriski vähenee.
- Taimien tuhoutumista syysistutuksissa voidaan
vähentää istuttamalla taimet
riittävän syvälle sekä välttämällä liian hienojakoisia
tai karkeita maalajeja. Maan
toistuva jäätyminen ja sulaminen syksyisin ja keväisin
nostaa hienojakoisilla mailla
taimia ylös. Karkeat maalajit kuivavat syksylläkin helposti, joten taimet voivat
kärsiä myös vedenpuutteesta, Remes sanoo.
Syyshallojen vaurioriski on suurin alavilla kasvupaikoilla. Erityisesti pienet
taimet voivat vaurioitua
kevätahavan seurauksena,
kun aurinko ja tuuli haihduttavat neulasista vettä,

mutta taimi ei saa imettyä
vettä routaisesta maasta.

Kuusi on turvallisin valinta
syysistutuksiin
Syysistutukseen soveltuvat
parhaiten kuusen paakkutaimet, joita voidaan istuttaa
keväästä alkaen aina syksyyn saakka.
Myös pienten koivujen istuttaminen onnistuu syksyllä hyvin, mutta isoja koivuja
kannattaa istuttaa harkiten,
sillä niiden menestymisestä
on vähän kokemusta. Männyt kannattaa kuitenkin istuttaa keväällä, sillä kuiville
ja karkearakeisille maille istutettavat männyt ovat kärsineet kuusta enemmän
kuivamisesta syysistutuk-

sissa.
Kuusen osuus kaikista istutuskaudella istutettavista
taimista on noin 70 prosenttia, männyn reilu neljännes
ja rauduskoivun noin kolme
prosenttia. Muiden puulajien osuus taimista on hyvin
pieni. Uudistushakkuiden
määrät vaihtelevat suuresti vuosittain. Hakkuualoja
uudistetaan kuitenkin jopa
usean vuoden viiveellä, joten vuotuiset vaihtelut taimimäärissä ovat pienempiä
kuin hakkuiden erot.
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Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: p. 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen
HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PITOPALVELUA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

TILITOIMISTOJA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Ii JH Paakkola Oy

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!

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

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden avaus/kuvaus
Pihojen harjaukset

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Iisi-areenan kaikki tilat käytössä - Liikuntapassi aktivoi käyttöä
Iisi-areenan kaikki tilat on
saatu käyttöön ja toimintakausi on lähtenyt kesän jälkeen vilkkaasti käyntiin.
Iisi-areenan pinta-ala 1427
neliömetriä, vapaan korkeuden ollessa 8,3 metriä.
Hallin toisen kerroksen kiinteisiin katsomoihin mahtuu
parisataa katsojaa ja lisäkatsomot avautuvat seiniltä
hallin lattiatasoon. Hallissa
on myös kiipeilyseinä.
Harjoitus- ja koululais-

käytössä halli voidaan jakaa
neljään osaan, joista jokaisessa on mahdollista pelata joko sulkapalloa kolmella
kentällä tai vaihtoehtoisesti lentopalloa, koripalloa, salibandya yhdellä kentällä.
Parhaimmillaan hallissa voi
siis olla peli käynnissä samaan aikaan kahdellatoista
sulkapallokentällä.
Liikuntahallin
toisessa
kerroksessa ovat juoksusuora, sekä pituushyppypaikka

Liikuntahallivalvoja Allan Nyman ja vapaa-aikapäällikkö Pekka
Suopanki myymässä ”Liikuntapassia” numero 1.

ja junioreiden lyöntiharjoitukset pesäpallossa mahdollistava lyöntipaikka. Tässä
kerroksessa sijaitsevat lisäksi nuorisotila ”Löhölä ”, sekä
kisakanslia ja järjestöjen kokoontumistila.
Senioreille löytyy oma kuntoilualue
tästä kerroksesta.
Väestönsuojatiloihin sijoitettiin
nyrkkeilyalue
-kehineen,
lämmittelyyn
tarvittavat kuntosalilaitteet,
sekä budo-kamppailutila.
– Tilojen käyttöaste on
erittäin korkea, koulujen
käyttäessä tiloja päivisin ja
järjestöjen, sekä yksittäisten
kuntoilijoiden ja erilaisten
ryhmien iltaisin, liikuntahallivalvoja Allan Nyman
kertoo.
Nuorisotila ”Löhölä” tarjoaa toimitilat myös avoi-

men
varhaiskasvatuksen
ryhmille ja MLL:n perhekahvilalle.
– Kaikki Iisi-areenan
liikuntatilat ovat budoja kamppailualuetta lukuun ottamatta järjestöjen
ja ryhmien lisäksi myös
yksittäisten kuntalaisten varattavissa, vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki toteaa
hallin käyttömahdollisuuksista.
Aktivoidakseen
eläkeläisiä, opiskelijoita ja työttömiä, sekä asevelvollisia
käyttämään Iisi-areenan liikuntamahdollisuuksia,
on Ii-instituutti-lautakunta päättänyt ottaa käyttöön
heille suunnatun ”Liikuntapassin”. Passit tulivat
myyntiin Iisi-areenalle maanantaina 21.8. Passin hinta

Budo- ja kamppailutila on järjestöjen ja ryhmien käytössä.

”Liikuntapassi” on voimassa vuoden ostopäivästä kaikissa Iisiareenan varattavissa tiloissa. Passi on henkilökohtainen.

on 60 euroa ja se on voimassa Iisi-areenan kaikissa varattavissa tiloissa hallin
aukioloaikoina,
varaustilanne huomioiden. Passi on
henkilökohtainen, eikä sillä
voi maksaa ryhmävuoroja.
Passi on voimassa vuoden
ostopäivästä alkaen.
– Uskomme ”Liikunta-

passin” madaltavan kynnystä liikunnan aloittamiseen ja
edullisen hinnan houkuttelevan sen hankintaan. Tavoitteemme on tänä vuonna
100 myytyä ”Liikuntapassia”,
vapaa-aikapäällikkö
toteaa, myydessään toimittajalle passia numero 1.
MTR

Väestönsuojatiloissa on monipuolinen nyrkkeilyalue.

10

nomat

nro 20
1.10.2020

-

Lions Club Ii jakoi heijastinliivit ekaluokkalaisille
LC Ii on lahjoittanut perinteiseen tapaan heijastinliivit
kaikille Iin ekaluokkalaisille. Liivejä lahjoitettiin kaikkiaan 160 kappaletta.
– Haluamme tällä lahjoituksella omalta osaltam-

me tehdä pienet koululaiset
näkyviksi ja näin turvata
heidän koulutietään, lahjoituksen Haminan koululle
luovuttanut Juho Tauriainen kertoo. MTR

Juho Tauriainen toimi perinteiseen tapaan aamupalatilaisuuden juontajana. Hän myös muistutti seuraavasta 23.10. aamupalasta, jossa on vierailijana tunnettu, henkistä suorituskykyä valmentava Harri Gustafsberg.

Yrittäjien aamukahvilla verkostoiduttiin
positiivisessa hengessä
Iin Yrittäjien ensimmäinen
aamukahvitilaisuus
koronasulun jälkeen sai
parikymmentä
yrittäjää
kokoontumaan Micropolikseen maittavan aamupalan
ja rennon keskustelun merkeissä.
Alustajaksi tilaisuuteen
oli tällä kertaa saatu Kempeleen elinkeinojohtaja Mia
Marjanen, joka valotti syitä
Kempeleen menestykseen.
– Katsoin työpaikkojen kehittymistä viimeisen
kymmenen vuoden ajalta.
Kempeleessä ja Limingassa työpaikat ovat lisääntyneet 30 prosenttia ja Oulussa
muutaman prosentin. Iissä
työpaikkojen määrä ei juurikaan ole ajanjaksolla lisääntynyt, Marjanen aloitti.
Kempeleen
menestykseen hän oli löytänyt
kuusi syytä. Kempeleen sijainti Oulun lähimpänä
pienenä kuntana Oulun laajenemissuunnassa
tarjoaa
erinomaiset lähtökohdat yritystoiminnan kehittämiseen.
– Olemme huolehtineet teknisistä valmiuksista
hankkimalla maata hyviltä
paikoilta. Liikenneyhteydet
ovat hyvät, rautatie mukaan
lukien. Moottoritien uuteen
ramppiin sijoitettiin 7 miljoonaa euroa.
Kempeleen hän totesi tekevän aktiivista asiakastyö-

Opettaja Maria Veijola vastaanottaa LC Iin Haminan koululle lahjoittamat liivit Juho Tauriaiselta.

Kalastamassa Haminan
rannassa

Miia Marjanen vaihtamassa ajatuksia konsulttiyrittäjänä toimivan Aarne Angerin kanssa, joka myös
käytti tilaisuudessa alustuspuheenvuoron.

tä yrityksiin päin ja kunnan
tarttuvat niihin asioihin, joilla oikeasti voidaan vaikuttaa. Tilojen rakentaminen,
katujen kunto, ympäristön
kunto.
– Jokainen yrittäjä on yhtä
tärkeä, eikä meillä ole syytä
eikä osaamistakaan puuttua
itse liiketoimintaan.
Neljäntenä kohtana hän
painotti
verkostoitumisen tärkeyttä ja yrittäjien,
sekä luottamushenkilöiden
merkitystä houkutella uusia yrityksiä kuntaan. Myös

potentiaaliset investoijat on
syytä tuntea ja kiinteistönvälittäjillä on tietoa, mitä tiloja
tarvitaan ja mistä mahdollisesti on ylitarjontaa.
– Oleellisen erottaminen
epäoleellisesta on myös äärimmäisen tärkeää. Elinkeinojohtajana pohdin aina
asioita siltä kannalta, tuoko
tämä ratkaisu uusia yrityksiä ja liikevaihtoa kuntaan.
Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, hän toi esille
viestinnän tärkeyden niin,
että kaikki ymmärtävät.

Aamupalan annista ajatuksia vaihtamassa Pasi Outila, Arto Tikknanen ja Jari Huotari.

– Kunnanjohtajan lisäksi kaikki kunnan työntekijät
ja luottamushenkilöt, sekä
yrittäjät luovat omalla viestinnällään kuntakuvaa, Mia
Marjanen totesi.
Alustuksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua
muun muassa ammattitaitoisen työvoiman houkuttelemisesta iiläisiin yrityksiin,
sekä paranevien liikenneyhteyksien suomista mahdollisuuksista Iille. Myös
yrittäjien yhteishengen tärkeyttä korostettiin. MTR

Elisa Juurikka ja Iin Kalamiehet järjestivät Haminan
koulun 4A- ja 4C-luokille
kalastuspäivän ti 15.9. Iin
kalamiehet toivat mukanaan onget ja syötit. Yhtenä
asiantuntijana retkellämme
oli Harri Mäläskä, PohjoisPohjanmaan vapaa-ajan kalastajista.
Oli ihanan lämmin ja aurinkoinen sää. Ohjelmassa
oli kalastusta, makkaransyöntiä ja tietovisa kaloista. Kolme suurinta kalaa
saanutta kalastajaa ja kolme tietovisassa parhaiten
menestynyttä palkittiin pokaalilla ja karkkipussilla.
Kalatietokilpailun kolmenkärki olivat 1. Petrus, 2. Nea,
3. Leevi ja Hilma. Painavimmat kalat nappasivat 1.
Topi, 2. Nea ja 3. Ella.
Tapahtuman tavoitteena
oli, että koululaiset innostuisivat kalastamisesta. Koululaisten mielestä tapahtuma
oli tosi mukava ja onnistunut. Muutama lapsista oli
kalastamassa elämänsä ensimmäistä kertaa.
”Oli ihanaa, kun aikuiset

auttoivat meitä ja opettivat
meitä.”
Linnea ja Mila oppivat
päivän aikana:
“Nahkiainen on pitkä ja
ohut kala, joka näyttää vähän käärmeeltä.” Emma:
”Opin, että kalastaminen on
oikeastaan rentouttavaa.”
Kalastusretki oli varmaan lapsille yksi syksyn
kohokohdista
koulutyössä, tuumasivat opettajat yhdestä suusta. Oli ilo seurata
lasten ja vieraiden aikuisten saumatonta yhteistyötä.
Lasten ilo välittyi onnellisista kasvoista. Haaveenamme
on, että tällainen yhteistyö
jatkuisi pilkkimisen merkeissä.
Superpaljon
kiitoksia
Elisalle, joka järjesti meille
tämän ikimuistoisen kalastusretken! Lämmin kiitos Iin
Kalamiehet, Harri Mäläskä
ja tapahtumaa sponsoroineet Kulta-Aalto, Iin Autokeidas ja Iin K-market.

Terkuin Haminan koulun
4A ja 4C oppilaat

Koululaisten mielestä kalastuspäivätapahtuma oli tosi mukava ja
onnistunut.
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Hanki henkilökohtainen
LIIKUNTAPASSI

BINGO

Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
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KUIVANIEMEN SEURALLA

60 euroa/vuosi ja
tule liikkumaan IISI-AREENALLE!
(etu koskee iiläisiä eläkeläisiä, työttömiä,
opiskelijoita ja varusmiehiä)
Lisätietoja liikuntapassista:
https://iihappens.fi/liikunta/liikuntapassi/

500 € mp | 500 € pr 50
Tervetuloa!
2 x 100 € | 5 x 50 €

KUULUTUS
Jakkukylän osayleiskaava 2040, kaavaehdotuksen
nähtävilläolo sekä esittely- ja keskustelutilaisuus
Iin kunnanhallitus on päättänyt 7.9.2020 kokouksessaan asettaa
osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Yleiskaavan suunnittelualue kattaa voimassaolevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen
ja osakuntaliitoksen myötä Iin kunnalle siirtyneen osan Karjalankylän
osayleiskaavasta.
Yleiskaavan keskeisimpinä tavoitteina on tarkistaa alueen yleiskaavaratkaisut Iin kunnan tavoitteiden mukaisiksi ja tukea kyläalueen
elinvoimaisuutta mahdollistamalla rantavyöhykkeen ulkopuolisten
kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin.
Kuulutus on julkisesti nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla 15.9.–15.10.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana kaavaehdotusaineisto on luettavissa sähköisesti Iin kunnan
internet-sivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat.

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osayleiskaavaehdotuksesta muistutus. Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan 15.10.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen
Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

YHDISTETTY KEVÄT- JA SYYSKOKOUS
pidetään Pohjois-Iin koululla
sunnuntaina 11.10.2020 klo 16.

Kaavahankkeeseen liittyen järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus 30.9.2020 klo 17 Jakun koululla osoitteessa Jakuntie 85 A 1,
91210 Jakkukylä. Tervetuloa!

Käsitellään mm. sääntöjen muuttaminen.
Kahvitarjoilu 15.30 alkaen.

Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija / kaavoittaja
Heini Ervasti p. 050 4083811 heini.ervasti@ii.fi.

Tervetuloa mukaan!

YLEISURHEILUHARJOITUKSET
8-15-vuotiaille

OLEMME TILAAMASSA LISÄÄ
SEURAN VERRYTTELYPUKUJA!

Iisi-Areenan juoksusuoralla
tiistaisin klo 18.00-19.30.
Alkaa 6.10.2020

Jos haluat mukaan yhteistilauksen,
ota yhteys Kari Backman
puh. 040 5726432, viimeistään 4.10.

Iin Yritys

Iin Yritys

Ii 7.9.2020
Kunnanhallitus

Iin infektiopoliklinikka
muuttanut D5-ovelle
Iin infektiopoliklinikka on muuttanut Suvantolan alueella
D5-ovelle. Poliklinikan osoite on Asematie 167. Seuraa
opasteita alueella.
Vastaanotolle vain ajanvarauksella, p. 08 5875 6500.

oulunkaari.com

? Kohonnutta kolesterolia kannattaa hoitaa

IIN JÄRKKÄVISA

?

Visat jatkuvat sunnuntaisin
Iin Järjestötalolla klo 17.00.

?

Joukkueisiin mahtuu mukkaan ja
saa tehä ihan omiakin porukoita.

Iin Yritys
Kuntopiiri Pohjois-Iin koululla
torstaisin klo 18.00-19.30.
Tehokas venyttely + lihaskuntoharjoittelu.
Sopii kaikille sukupuolille, varttuneemmille ja nuoremmille.
Ei edellytä jäsenyyttä.
Mielellään oma jumppamatto mukaan, mutta ilmankin saa tulla.

Motto: kukin kuntonsa mukaan.
Otetaan korona-ohjeet huomioon.

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Kun ihminen sairastuu sepelvaltimotautiin tai saa
sydäninfarktin, tarvitaan elämäntapamuutoksia sekä oikeanlainen lääkitys taudin
etenemisen ehkäisemiseksi.
On tärkeää lopettaa tupakointi, alentaa verenpainetta ja veren kolesterolia, pitää diabetes
kurissa, karsia liikakiloja, liikkua päivittäin sekä noudattaa
annettua lääkehoitoa.
– Jotta pysyy hengissä, on
viisainta aloittaa suurimmista vaaratekijöistä eli kohonneesta
LDL-kolesterolista,
tupakasta ja kohonneesta verenpaineesta. Verenpaine- ja
kolesterolilääkkeiden oikea
käyttö näkyy jo seuraavissa
mittauksissa ja tämä motivoi
jatkamaan elintapamuutoksia, toteaa dosentti, sisätautien
ylilääkäri Seppo Lehto Lapin
Keskussairaalasta.
– Tupakoinnin lopettaminen on tehokkain yksittäinen
terveyttä edistävä elintapamuutos. muistuttaa Lehto.
Terveellinen, vähän eläinja maitorasvoja, mutta paljon
kasviksia, hedelmiä, täysviljatuotteita ja kalaa sisältävä ruokavalio on hyväksi sydämelle.
Se auttaa myös liikakilojen
karistamisessa sekä alentaa
verenpainetta, kuten myös

päivittäinen, vähintään puolen tunnin liikunta.
Statiinit peruslääke kolesterolin laskemiseen
Kun sydänpotilaan LDLkolesteroli on koholla, on statiinilääkitys hoidon perusta
terveellisen ruokavalion lisäksi. Statiinien vaikutusmekanismi perustuu pääasiassa
kolesterolin synteesin estoon
maksasoluissa ja tehostuneeseen LDL-kolesterolin poistumiseen verenkierrosta.
”Lääkehoidon tavoitteena on
laskea LDL-kolesteroli mahdollisimman alas.”
– Lääkehoidon tavoitteena on laskea LDL-kolesteroli
mahdollisimman alas. Statiineilla päästään annoksesta
riippuen 30–50 prosentin laskuun. Ne ovat yleensä hyvin
siedettyjä, mutta noin viidellä prosentilla esiintyy lihaskipuja. Jos niitä ilmenee, ei
lääkitystä pidä oma-aloitteisesti lopettaa, vaan ottaa yhteys lääkäriin kipujen syiden
selvittämiseksi. Usein annoksen laskeminen tai lääkkeen
vaihtaminen auttaa, korostaa
Lehto.
– Jos statiinilla ei saada
LDL-kolesterolia
riittävän

alas, voidaan hoitoa tehostaa
lisäämällä siihen etsetimibi,
jolloin päästään jopa 65 prosentin laskuun lähtötilanteeseen verrattuna.
Uusia lääkkeitä korkean riskin potilaille
Uusien
kansainvälisten
hoitosuositusten mukaisesti
erityisen korkean riskin potilailla, joita ovat mm. todettua
valtimokovettumatautia sairastavat sekä diabeetikot, joilla
on vähintään kolme sydän- ja
verisuonisairauksien riskitekijää, LDL-kolesterolin tavoite
on alle 1,4 mmol/l ja vähintään 50 prosentin LDL-tason
lasku1. Suuren riskin potilailla
tavoite on hiukan lievempi eli
alle 1,8 mmol/l ja vähintään
50 prosentin LDL-tason lasku.
Lehto kertoo, että tutkimusten perusteella kuitenkin alle 30 prosenttia
sepelvaltimotautipotilaista
pääsee LDL-kolesterolin hoitotavoitteeseen, edes alle tason 1,8 mmol/l 2.
– Osin tähän on syynä liian
pienet statiiniannokset ja se,
että statiiniin ei yhdistetä etsetimibiä. Mutta jopa joka viides
erittäin korkean riskin potilas
ei pääse hoitotavoitteeseen,
vaikka käytössä on ruokava-

lio ja maksimiannokset statiinia yhdistettynä etsetimibiin.
Tämä johtaa usein infarktien
uusiutumiseen. Uusista lääkkeistä voi silloin olla apua.
– Näillä erittäin korkean riskin potilailla uusi lääkeryhmä, LDL-kolesterolin
laskuun tarkoitetut PCSK9-estäjät, ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Kun PCSK9-estäjä
yhdistetään statiiniin ja etsetimibiin, päästään LDL-arvoissa jopa 85 prosentin laskuun.
Kyseessä on siis erittäin tehokas, hyvin siedetty, tutkitusti sepelvaltimotautipotilaiden
ennustetta parantava lääkeaineryhmä. Sillä on päästy jopa
0,2 mmol/l LDL-kolesterolin tasoon. Tutkimuksissa on
osoitettu, että kuolleisuus ja
sairastavuus laskevat lineaarisesti LDL-kolesterolin tason
laskun myötä, selvittää Lehto.
Sen hoitoon on viime
vuosina saatu kaksi uutta tehokasta lääkeryhmää,
SGLT-2-estäjät ja GLP-1-analogit, joiden avulla sokeritaso
on alentunut, paino pudonnut ja potilaiden ennuste parantunut.

Maija-Liisa Saksa
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Uudistunut maisemaravintola MERIHELMI avaa ovensa 10.10.2020 klo 10.00
AVAJAISISSA!
Lohisoppaa soppatykistä 200 ensimmäiselle
BUFFET klo 11.00 - 14.00
A LA CARTE klo 11.00 - 20.00
Illalla bilebändi TELAKETJU Merisalissa klo 21.00 alkaen. Liput 15€.

TELAKETJU

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan vanhat ja uudet asiakkaat,
toivottavat

Ari, Tiina ja Merihelmen henkilökunta!

www.merihelmiravintola.fi
040 689 8380

Simontori

SykSyn koTiin lähikaupaSTa!
TarjoukSeT voimaSSa To-Su 1.-4.10.

Snellman

atria

Vaasan

roosa
nauha

maatiaispossun
kassler

Gotler
makkaratanko

3

5,- 1,- 9,- 5,- 4,-

800 g

99
raS

1,4 kg

tanko

keitto- ja
saunapalvikinkku
300 g

pkt

Oman kylän kauppasi

Ratatie 1, 95200 Simo

Simontori

Costa rica

Jauhetut
kahvit
500 g

Leipäkassi

5 pss leipiä

2020

SIMONTORI

3

pkt

kaSSi

Tervetuloa!
VUOKRAPALJU

ma-la
su

8-21
10-21
NOUTOPISTE

