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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

12.11.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomat

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

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
KATSASTUS

kaikilla
mittauksilla

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

AVATTU!

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Avajaistarjous:

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan päälle!

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

Majakka Konintie 4, A  
91100 Ii

Seuraa meitä myös 
Facebookissa

Norjan LOHIFILE, ruodoton

16,50 €/kg
Oman keittiön PANNUPIHVI

9,90 €/kg
PAISTETTU MAIVA

15,90 €/kg

 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

VALONJUHLA 
Teokset nähtävissä 18.11.–20.11. 

klo 16–19

Iin Suvantolan Lähde! -puistossa 
(Suvantolantie 5)

& 
Nätteporissa 

(Puistotie 1)

Ruustinnan reitti valaistu 
keskiviikkona 18.11. klo 16–19!

Tervetuloa!

Seuraavassa 
IiSanomien 

numerossa 24 
(ilm. 26.11.2020) 

on liitteenä 
Iin Yrittäjät ry:n 

lehti 
IILÄINEN 3/2020 

Friteerattu 
KALAPUIKKO TURSKASTA

15,90 €/kg
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Julkaisija: 
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.

nomat
-

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 23  12.11.2020

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 24
ILMESTYY TO 26.12.2020. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to 19.11.2020 mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

Rantakairan Sähkö Oy:n 
osakekirjoja ja arvo-osuuksia. 

Myös perikunnan 
kadonneet osakekirjat. 

OSTETAAN

P. 044 521 2121Tarjoa!

Iin seurakunnan kirkkoval-
tuusto vahvisti seurakun-
nan tuloveroprosentiksi 
vuodelle 2021 1,50prosent-
tia.

Iin seurakunnan vero-
prosentti on pitkään ollut 
1,50. Kirkkohallituksen ti-
laaman ennusteen mukaan 
Iin seurakunnan verotu-
lot kasvaisivat tänä vuonna 
1,8 prosenttia, mutta sen jäl-
keen pienenisivät vuosittain 
keskimäärin 1,4 prosenttia. 
Ennuste on valmistunut juu-
ri ennen koronaan, joten sen 
luotettavuus ei enää ole var-
maa, todettiin asian esitte-
lyssä kirkkovaltuustolle.

Iin seurakunta vahvisti 
ensi vuoden tuloveroprosentin

Vuonna 2019 kirkollis-
verotuloja kertyi 1 528 102 
euroa, joka on 186 euroa jä-
sentä kohti. Vuoden 2019 
alusta myös jakkukyläläiset 
maksoivat veron Iin seura-
kuntaan. Uusia veronmak-
sajia tuli tällöin noin 400. 
Vuoden 2019 lopussa Iin 
seurakunnan jäsenmäärä oli 
8218.

Seurakunnan omissa ar-
vioissa vuoden 2020 vero-
tulot vähenevät noin 64 000 
euroa, mutta palaavat vuon-
na 2021 vuoden 2019 tasolle. 
Seurakunnan jäsenmäärän 
ennustetaan jatkavan lasku-
aan ja olevan vuonna 2023 
reilut 8000 jäsentä.

Vuonna 2020 Oulun hiip-
pakunnassa keskimääräinen 
veroprosentti on 1,69 pro-
senttia ja koko maassa 1,68 
prosenttia. MTR

Kirkkovaltuuston kokoukses-
sa muistettiin aiemmin tänä 
vuonna merkkipäivää viettä-
nyttä kirkkoherra Tapani Ruot-
salaista.

YRITYS X
osoite x

2x40 (60 € + alv)

Kohta on joulutervehdyksien aika
Julkaisemme IiSanomissa nro 26 
(ke 23.12.2020) joulutervehdyksiä. 

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta

toivottaa Perhe x

Yksityisille
1x50 40 € (sis. alv 24 %)

Kiitämme 
asiakkaitamme 

kuluneesta vuodesta
 ja toivotamme 

menestyksellistä 
uutta vuotta 2020

YRITYS X

Yrityksille
1x50 40 € (+alv 24 %)Esimerkkikoot ja hinnat ohessa, 2x40 on 60 € ja 1x50 on 40 € (lis. alv 24 %). 

Yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille hintoihin sisältyy alv.Isom-
mat ilmoitukset sop. mukaan. 
Tervehdykset toivomme olevan lehden tekijöillä to 17.12. klo 17 mennessä 
s-postilla: info@iinlehti.fi, puh. 045 110 9012/Pauli, 0400 385 281/Heimo.

IIN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote www.iinseurakunta.fi
Varhaisnuorten kerhot syksy 2020 (7-14v) 
* KIRJEKERHO (kerholaisen kotiin lähetetään kerhokirje, jossa 
on kivaa puuhaa kotona tehtäväksi)
* NETTIKERHO (seurakunnan nettisivuille ilmestyy joka keski-
viikko-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
Nuorten ilta To 12.11., 19.11. sekä 26.11. Pappilassa klo 18.00
Perhekerho perjantaisin klo 10.00 
13.11. Iin seurakuntatalon Kerhohuonessa 
20.11. pappilassa 
25.11. Iin seurakuntatalon kerhohuoneessa
Sanajumalanpalvelus Su 15.11. Iin kirkko klo 10.00. Pyhäpäi-
vän aihe: Valvokaa! Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttori-
na: Markku Jaakkola. Kolehti: Kestävyyden puolesta -Kolehti 
ilmastotyöhön, yhteisölliseen puiden istutus- ja metsiensuo-
jelutyöhön mm. Nepalissa ja Tansaniassa Suomen Lähetysseu-
ran kautta. Muualla rippikoulun käyvien info.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 18.11. ja 25.11. klo 10:00 - 11:30 
Iin seurakuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta 
talon takaa.
Porinapiiri Ke 18.11. klo 12:00 - 13:30 Iin seurakuntasali
Sanajumalanpalvelus Su 22.11.2020 Iin kirkko klo 10.00. 
Pyhäpäivän aihe: Kristus, kaikkeuden Herra. Toimittaa: Pekka 
Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Nimikkokohteen 
Suomikirkkotyön tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY).
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä Ti 24.11.2020 Iin seura-
kuntasalissa ja Iin Kappelissa klo 12.00
Puurojuhla.

KUIVANIEMEN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 15.11.2020 Kuivaniemen kirkko 
klo 12.00. Pyhäpäivän aihe: Valvokaa! Toimittaa: Tapani Ruot-
salainen, kanttorina: Markku Jaakkola. Avustaa: Anna-Liisa 
Berg. Kolehti: Kestävyyden puolesta -Kolehti ilmastotyöhön, 
yhteisölliseen puiden istutus- ja metsiensuojelutyöhön mm. 
Nepalissa ja Tansaniassa Suomen Lähetysseuran kautta. Pal-
velutehtävissä Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistyksen väkeä. 
Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirk-
koon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 040 571 
8618.
Perhekerho torstaisin klo 10 12.11., 19.11.2020 ja To 
26.11.2020 Kuivaniemen seurakuntasalissa.
Sanajumalanpalvelus Su 22.11.2020 Oijärven kyläkirkko klo 
12.00. Pyhäpäivän aihe: Kristus, kaikkeuden Herra. Toimittaa: 
Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa: Anna-Lii-
sa Berg, Piritta Aatsinki. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirk-
kotyön tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY)
Kappelintoimisto on suljettu ti 27.10. – ti 1.12. Toimisto-
asioissa ota yhteyttä Iin kirkkoherranvirastoon puh: 040 
848 0078, Puistotie 3; 91100 II 
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parillisina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä. 3Iiläinen hokema kirjasta 

Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

”Sinne, tänne, ku Malon 
Heikin hevonen. ”

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

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 IiNyt 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

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

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

Ii-instituutti -lautakunta hy-
väksyi kokouksessaan 21.10. 
talousarvioesityksensä vuo-
delle 2021. Lautakunnan 
esityksessä toimintakulut 
vuodelle 2021 ovat 2 357 616 
euroa ja toimintatuotot 

519 041 euroa. Tämän 
vuoden talousarviossa toi-
mintakulut ovat 2 296 355 
euroa ja toimintatuotot 560 
968 euroa. 

Ii-instituutin talousar-
vioon vaikuttaa merkittä-
västi kaksi asiaa, talouden 
tasapainottaminen ja osal-
listuminen työllistämisen 
kuntakokeiluun. Instituutin 

Ii-instituutin talousarvioon 
merkittäviä leikkauksia

toimintakuluihin on tehty 
yhteensä 131.500 euron toi-
mintakulujen vähennykset.

Kansalaisopisto ja taide-
koulu toimintakulujen vä-
hennykset yhteensä 20.000 
euroa - lauluviikon lakkaut-
taminen - tuntiopetuksen 
vähentäminen - Työväenta-
lon vuokrasopimuksen irti-
sanominen 1.1.2021 lukien.

Vapaa-aika toimintaku-
lujen vähennykset yhteensä 
48.000 euroa. Liikuntapalve-
lut: - Pöljä kujjeilee -hanke 
loppuu, omarahoitusosuus 
poistetaan - palvelujen osto 
– säästetään - liikuntahallin 

elintarvikkeet. Nuorisotyö: 
- mopopajaraha poistetaan 
(Ii Bikers järjestää toimintaa 
ja yhdistystä avustetaan toi-
minnassa) - #Eikiu100 raha 
poistetaan – 50 prosenttia 
vapaa-aikaohjaajan palkka 
poistetaan (Valtarin koulu 
maksaa 50 prosenttia) Ta-
pahtumat: - Kuningasjätkä, 
Kuivaniemen markkinat, Ii-
jokipyöräily, siirretään yh-
distysten hoidettavaksi ja 
yhdistyksiä avustetaan toi-
minnassa.

Vapaa-aikapalvelujen 
toimintatuottojen lisäykset 
yhteensä 15.000 euroa - lii-

Iin liikuntahalli sai Iisi-areena nimen ja soveltuu monipuoliseen liikuntatoimintaan, sekä erilaisiin 
konsertteihin ja muihin juhlatilaisuuksiin. Iin Energian toimitusjohtaja Kari Kuusela, Ii-instituutti- 
lautakunnan puheenjohtaja Jari-Jukka Jokela ja kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoivat Iisi-Areena 
nimen helmikuussa ennen koronaepidemian alkamista. Iisi-areenan tuotoiksi lautakunta arvioi tu-
levalle vuodelle 15 000 euroa.

kuntahallin tulot Kirjasto ja 
yleinen kulttuuritoiminta 
toimintamenojen vähennyk-
set yhteensä 28.500 euroa 
- kirjastoauton lakkauttami-
nen 1.4.2021 lukien ja pal-
velun korvaaminen muulla 
hakeutuvalla toiminnalla 
- Kulttuurikauppilan Val-
to Pernu Photo maraton -ta-
pahtuman lopettaminen 
- Kulttuurikauppilan mat-
kakulut ja asiantuntijapalk-
kiot.

Hyvinvointi toimintame-
nojen vähennykset yhteen-
sä 5.000 euroa - avustukset, 
veteraanirahan käyttöä ei 
ole ollut, jos veteraaneilla 
on tarvetta johonkin, avus-
tetaan hyvinvointiavus-
tuksista. Työllistäminen 
toimintakulujen vähennyk-
set yhteensä 20.000 euroa 
- palveluiden ostot, aineet 
tarvikkeet ja tavarat sekä 
muut menot - nuorten kesä-
työllistäminen.

Muina talousarvioon vai-
kuttavina seikkoina lauta-
kunta totesi seuraavaa:

Työterveysmenot +30.000 
euroa / Ii-instituutin hal-
linto - työterveysmenot on 
siirretty hallintopalveluista 
toimialueille työntekijämää-
rän suhteessa. Henkilöstön 
palkankorotukset 2,1 pro-
senttia. Työllistämisen toi-
mintatuottojen vähennykset 
yhteensä 42.000 euroa - tuet 
ja avustukset valtiolta liitty-
en Tuunataan työtä -hank-
keeseen.

Lopullisesti Iin kunnan-
valtuusto hyväksyy kunnan 
ensi vuoden talousarvion 
joulukuun kokouksessaan. 
MTR

Pyhäinpäivä on hiljainen ja 
harras kirkkopyhä, jolloin 
muistellaan aiempia kristit-
tyjä sukupolvia ja kiitetään 
kuoleman jälkeisestä elä-
mästä.

Vuoden pimeimpään ai-
kaan vietettävä pyhäinpäivä 
(aiemmin pyhäinmiesten-
päivä) on Suomessa hiljainen 
ja harras päivä, jolloin omai-
set vievät edesmenneiden 
läheistensä haudoille kynt-
tilöitä, seppeleitä ja kukkia. 
Kuolleiden muistele¬misen 
lisäksi pyhäinpäivä muis-
tuttaa jälleennäkemisen toi-
vosta.

Jumalanpalveluksissa 
muistetaan viime pyhäin-
päivän jälkeen kuolleita 
seurakuntalaisia. Monissa 
seurakunnissa luetaan hei-
dän nimensä ja heidän 
muistokseen sytytetään 
kynttilöitä. Kirkoissa py-
häinpäivä on ollut viime 
vuosina neljänneksi tai vii-
denneksi suosituin kirkko-
vuoden pyhistä.

Suomessa pyhäinpäivää 
vietetään 31.10. – 6.11. välil-
le osuvana lauantaina. Tänä 
vuonna pyhäinpäivää vie-
tettiin 31.10. ja vietetään ensi 
vuonna 6.11. MTR

Pyhäinpäivänä muistettiin 
edellisiä sukupolvia

Iin hautausmaalle tuotiin paljon kynttilöitä jo iltapäivällä.
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IIK!!-festivaali oli yhtä lippua vaille loppuunmyyty
kossa nähtiinkin kiitettävän 
paljon kasvomaskeja, myös 
turvaväleistä ja hygienias-
ta pidettiin ihailtavan säntil-
lisesti huolta. Myös turhilta 
lippujonoruuhkilta ja kon-
takteilta vältyttiin, koska 
uskolliset kauhun ystävät 
hankkivat lippunsa ennak-
koon netissä.

Ensimmäisenä loppuun 
myi kinokonsertti, jossa ko-
timainen mykkäelokuva Me-
ren kasvojen edessä (1926) 
sai oululaisen Joona Hil-
tusen elektronisesta sävel-
lyksestä aivan uudenlaista 
painostavuutta. Muutkin yk-
sipäiväisen festivaalin vii-
si näytöstä olivat sen verran 
kysyttyjä, että lopulta myy-
mättä jäi ainoastaan yksi 
näytöslippu. Perjantain Ki-
kin lähettipalvelu -koululais-
näytökset mukaan luettuna 
festivaalin näytöksissä oli 
yhteensä lähes 400 katsojaa.

Perinteisessä alle 15-mi-
nuuttisten kauhulyhyteloku-
vien kilpailussa tuomariston 
myöntämä pääpalkinto ja 
katsojien äänestämä yleisö-
palkinto menivät tällä kertaa 
samaan osoitteeseen: ohjaa-
ja Juho Fossille elokuvastaan 
Odotusaika.

Kilpailun tuomareina toi-
mineet elokuvantekijä Joona IIK!!-festivaali viettää ensi vuonna 20-vuotisjuhliaan.

Möttö ja kirjailija Kati Hiek-
kapelto kiittivät voittajateok-
sen taiteellisteknisiä ansioita, 
mutta kertoivat päätyneensä 
valintaan ennen kaikkea sen 
herättämien voimakkaiden 
tunnereaktioiden vuoksi. 
Tuomarien mukaan Odotus-
ajassa kuvattuihin, vauvan 
odottamiseen liittyviin kau-
huskenaarioihin pystyy sa-
maistumaan kuka tahansa, 
mutta aivan erityisesti katso-
jat, joilla on lapsia.

Tuomariston kunniamai-
ninnan sai tamperelaisen 
Savage Streets -kollektiivin 
elokuva Dente Macabre – 
Keskiyön hammas, jota luon-
nehdittiin jännittäväksi ja 
visuaalisesti tyylikkääk-
si indie-elokuvaksi, jonka 
tarinankerronta on poikke-
uksellisen luovaa.

IIK!!-festivaalin halli-
tuksen myöntämän IIKKA-
palkinnon puolestaan sai 
tietokirjailija ja leffafriikki 

Pyhäinpäivänä Iin Työväentalo muuntui Yöväentaloksi.

Juri Nummelin ansiokkaasta 
kirjastaan Kuoleman usvaa 
ja pimeyttä – Suomalaisen 
kauhukulttuurin historia 
(Oppian 2020). Festivaalin 
maskottinaakkaa esittävän 
IIKKA-patsaan on ideoinut 
ja toteuttanut festivaalin en-
tinen toiminnanjohtaja, ku-
vataiteilija J. A. Mäki.

IIK!!-festivaali viettää 
20-vuotisjuhliaan loka-mar-
raskuun vaihteen tienoilla 
vuonna 2021. MTR

19. IIK!!-kauhuelokuvafesti-
vaali onnistuttiin poikkeuk-
sellisista ajoissa huolimatta 
järjestämään tutun karmivis-
sa, mutta yleisön terveyden 
kannalta turvallisissa tunnel-
missa pyhäinpäivänä 31. lo-

kakuuta.
Iin Yöväentalon tilavaan 

saliin myytiin vain 50 lippua 
per näytös, näin yleisöta-
pahtumista annettuja viran-
omaissuosituksia pystyttiin 
noudattamaan. Yleisön jou-

Kunnanhallitus on 2.11.2020 
kokouksessa hyväksynyt Iin 
kunnan, Sweco Rakennetek-
niikka Oy:n ja Mestek Oy:n 
neuvotteleman sovintoehdo-
tuksen liittyen sillan suun-
nittelu- ja toteutusongelmiin. 
Sovintoehdotuksessa osa-
puolet sopivat yhdessä siitä, 
miten sillan suunnittelutyö ja 
toteutus saatetaan suunnitel-
lusti loppuun. 

– Olemme tyytyväi-
siä siihen, että meillä on 
nyt ratkaisuehdotus, jon-
ka avulla projektia on 
mahdollista viedä eteen-
päin. Sovintoehdotus syn-
tyi yhteisten neuvotteluiden 
tuloksena ja se sai kunnan-
hallituksen hyväksynnän, Iin 
kunnanjohtaja Ari Alatossa-
va kertoo.

Sweco on laatinut tarvit-
tavat sillan korjaussuunnitel-
mat, jotka kunnan tekninen 
toimi on hyväksynyt ja so-
vintoehdotuksen mukaises-
ti Sweco ei veloita kunnalta 
korjaussuunnittelusta aiheu-
tuneita kustannuksia.

- Meille on alusta asti ol-
lut tärkeää löytää yhdessä 
ratkaisut, joilla projekti saa-
daan valmiiksi. Haluamme 
omalta osaltamme varmis-
taa, että silta saadaan mah-
dollisimman pian käyttöön 
ja kunnan lapsille turvallinen 

Kunnanhallitus hyväksyi sovintoehdotuksen Jakkukylän riippusillasta 
ja esittää lisämäärärahaa sillan rakentamiseen

Jakkukylän sillan rakentamisen loppuun saattamiseen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
385 300 euron investointimäärärahaa. Määrärahan tarve perustuu sovintoratkaisuun, jonka sisäl-
lön osapuolet ovat sopineet salassa pidettäväksi. 

koulutie”, sanoo Ismo Ta-
wast, rakennetekniikan toi-
mialajohtaja Swecolta. 

– Sillanrakentajina olem-
me iloisia, että osapuolet ovat 
löytäneet ratkaisut, joilla Iin 
kunnalle tärkeä siltahanke 
voidaan saattaa loppuun ja 
kulkuyhteys Iijoen ylitse saa-
daan käyttöön koululaisil-
le, kertoo Seppo Kylmämaa 
Mestek Oy:stä. 

- Osapuolet ovat suhtau-
tuneet keväällä 2020 esiin tul-
leisiin suunnitteluongelmiin 
ratkaisuhakuisesti ja am-
mattimaisesti. Saumaton yh-
teistyö osapuolten välillä on 
ollut merkittävin tekijä, jol-
la ratkaisuesitykset projek-
tin loppuun saattamiseksi on 
saatu muodostettua, kertoo 
keväästä 2020 saakka projek-
tia johtanut rakennuttajakon-
sultti Janne Paaso CC Control 
Oy:stä. 

Iin kunnanvaltuusto on 
kokouksessaan 30.9.2019 
myöntänyt Jakkukylän sillan 
rakentamiseen 850 000 eu-
ron määrärahan. Tästä mää-
rärahasta on käytetty 327 244 
euroa vuonna 2019 ja 475 245 
euroa vuonna 2020, yhteensä 
802 489 euroa.

Neuvotteluratkaisun myö- 
tä Iin kunnan kustannus-
osuus muutostöistä tulisi 
olemaan 385 300 euroa. Jak-

kukylän sillan alkuperäisen 
urakan valmiusaste on täl-
lä hetkellä noin 90 prosent-
tia. Siltaa ei kuitenkaan voida 
ottaa käyttöön ilman täyden-
nyssuunnitelman mukaisia 
muutostöitä. Täten sillan tu-
levissa toimissa on vain kak-
si mahdollisuutta; nykyisen 
sillan purkaminen tai sillan 
valmiiksi rakentaminen täy-
dennyssuunnitelman mukai-
sesti. Sekä sillan purku- että 
rakentamisvaihtoehdoissa 
kunnan on päätettävä lisära-
hoituksesta. Mikäli siltaa ei 
rakenneta valmiiksi, joutuu 
kunta palauttamaan saaman-
sa valtionavun. Nykyisen 
siltarakenteen purkukustan-
nukset ovat pyydetyn tarjo-
uksen mukaan 118 000 euroa. 
Nykyisestä rakennusurakas-
ta on maksamatta 10 prosen-
tin (79 000 euroa) viimeinen 
maksuerä, joka purkutilan-
teessakin tulisi maksaa. 

Täten nykyisen siltaraken-
teen purkaminen maksaisi 
kunnalle käytetyn rahan (802 
429 euroa) lisäksi purkukus-
tannuksen (118 000 euroa) ja 
urakoitsijan viimeisen mak-
suerän (79 000 euroa), jolloin 
kokonaiskustannus olisi 802 
489 + 118 000 + 79 000 = 999 
489 euroa. Sillan valmiiksi ra-
kentamisen menot olisivat al-
kuperäinen kustannusarvio 

(850 000 euroa) ja muutos-
työn neuvoteltu kustannus-
osuus (385 300 euroa). Tuloja 
olisivat valtionavustuksesta 
ja kansalaiskeräyksestä syn-
tyvä ulkopuolinen rahoitus 
(275 000 euroa). Täten sillan 
valmiiksi rakentamisen kus-
tannus kunnalle olisi 850 000 
+ 385 300 – 275 000 = 960 300 
euroa.

Kunnanhallitus päätti esit-
tää kunnanvaltuustolle 385 
300 euron investointimää-
rärahaa vuodelle 2021 sillan 
muutostöihin. Käsittelyn ai-

kana Oili Kaleva esitti, ettei 
kunnanhallitus esitä kunnan-
valtuustolle investointimää-
rärahan myöntämistä. Esitys 
raukesi kannattamattomana. 
Kaleva jätti asiaan eriävän 
mielipiteen muun muassa 
tehdyn sopimuksen salaami-
seen viitaten.

”Kunnan taloudellinen 
tilanne huomioon ottaen 
kunnalla ei ole varaa lisä-
määrärahan myöntämiseen. 
Kunnanhallituksessa sekä 
kunnanvaltuustossa käsitel-
tävät asiat ovat lähtökohtai-

sesti julkisia, kun käsitellään 
julkisia hankintoja. Asia ei 
täytä laissa määriteltyjä sa-
lassapito asioita”, Kaleva 
toteaa eriävässä mielipitees-
sään.

Kunnanhallitus esittää 
kunnanvaltuustolle, että se 
päättää käsitellä asian salai-
sessa käsittelyssä suljetuin 
ovin, perusteena kunnan etu. 
Päätöksen asian käsittelystä 
joko suljetussa tai avoimessa 
käsittelyssä tekee kunnanval-
tuusto asian käsittelyn aluksi 
maanantaina 9.11.  MTR
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Perinteiset hirvipeijaiset 
ovat usean kylän vuoden 
kohokohta ja suurin juhla, 
johon kokoontuvat yleensä 
kaikki alueen asukkaat. Met-
sästäjäliitto ja MTK yhdessä 
esittivät, että metsästysseu-
rat peruisivat tai siirtäisivät 
peijaisiaan tältä syksyltä ja 
tulevalta talvelta tuonnem-
maksi koronaviruksen aihe-
uttaman riskin takia.

Yli-Olhavan Metsästys-
yhdistys perui ohjeiden mu-
kaisesti omat peijaisensa, 
mutta halusi jotenkin muis-
taa maanvuokraajia, jäse-
niä ja kyläläisiä. Peijaisten 
ja sopan sijaan Yli-Olhavas-
sa päätettiin palvauttaa kol-

Hirvipeijaiset vaihtuivat palvilihan jakoon
men hirven lihat. Kahden 
aikuisen ja yhden vasan li-
hat palvattiin ja paloiteltiin 
Haukiputaan Palvituotteella 
190 palaan, jotka jaettiin Yli-
Olhavan maamiesseuralla 
pyhäinpäivänä.

– Normaalivuosina hirvi-
sopalla on käynyt reilut 200 
kyläläistä. Lähes sama mää-
rä poikkesi tänäkin vuonna 
hakemassa oman lihapalan-
sa. Jonkin verran meillä oli 
lihoja myynnissäkin, seuran 
kunniapuheenjohtaja Mark-
ku Vitikka kertoi päivän 
päätteeksi.

Lihojen jakaminen ja kah-
vintarjoilu toteutettiin koro-
naohjeita noudattaen ja väki 

Johannes Tuomela ja Markku Vitikka jakamassa palvilihoja kiitoksena maanvuokraajille, seuran jä-
senille ja kyläläisille.

Olhavan Riistamiehet ry on 
toiminut reilut 60 vuotta. Yh-
distyksessä on noin sata jä-
sentä ja metsästysmaita 6500 
hehtaaria. Vuosittain seu-
ran majalla on tarjottu kylä-
läisille hirvikeitto ja kahvit, 
sekä pidetty hirven palvili-
hahuutokauppa. Tänä vuon-

Hirvenlihaa huutokaupattiin Olhava Areenalla
na perinteisistä peijaisista 
jouduttiin luopumaan, mut-
ta huutokauppa pystyttiin 
pitämään, siirtämällä tapah-
tuma Olhava Areenalle. Pai-
kalla olleille tarjottiin ulkona 
kahvit ja hirvilihaleivät. Tun-
nelmaa loivat nuotiotulet ja 
kyläläiset viihtyivät poikke-

Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Timo Sassi-Päkkilältä mek-
laus onnistui kuin huutokauppakeisarilta.

Olhavan Riistamiesten puheenjohtaja Pasi Höyhtyä ajatusten-
vaihdossa huutokauppavieraiden kanssa.

Sanna Valaja ja Maarit Tihinen jakamassa hirvenlihaleipiä ja kahvia Olhavan riistamiesten palvilihahuutokaupan aluksi.

usolojen sallimissa rajoissa 
seurustellen ja kuulumisia 
vaihtaen.

– Kahden aikuisen ja yh-
den vasan lihat palvautim-
me, joten kaikille riittää 
huudettavaa, seuran puheen-
johtaja Pasi Höyhtyä totesi, 
nostaessaan ensimmäistä li-

hapalaa huudettavaksi.
Meklari Timo Sassi-Päkki-

lältä homma hoitui sutjakas-
ti, Erkki Muhosen toimiessa 
apukäsinä. Palvilihat vaih-
toivat omistajaa, lumihiuta-
leiden leijaillessa ja Olhava 
Areena pukeutui hetkeksi 
talviseen asuun. MTR

Turvaohjeita noudattaen Yli-Olhavan Metsästyksen palvilihajako maamiesseuralla saatiin hienosti hoidettua. Väki jonotti kuuliaisesti ulkona omaa vuoroaan.

jonotti turvavälein sisäl-
le pääsyä. Kerrallaan maa-
maisseuralle päästettiin vain 
kahdeksan henkilöä. Maskit 
ja käsidesit olivat seuran toi-
mihenkilöillä käytössä ja nii-
tä oli tarjolla kaikille.

Kaikkien paikalla vie-
railleiden nimet kirjattiin 
myös ylös, varmistaen näin 
jäljityksen onnistuminen 
mahdollisissa altistumisti-
lanteissa.

– Meillä on seurassa neljä 
hirviporukkaa, jotka vuoro-
vuosina huolehtivat peijais-
järjestelyt. Tällä kertaa oli 
”Alaperän porukan vuoro”, 
Vitikka totesi lihoja jakaes-
saan. MTR
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Elettiin 1990-luvun puoli-
väliä. Pohjois-Iiläinen Arto 
Keltamäki oli harrastanut 
muutaman vuoden puukko-
jen tekemistä ja mietti ”olisi-
ko tästä ammatiksi”. Arton 
isä kulki tuohon aikaan Ou-
lun torilla ja otti pojan puuk-
koja mukaan, testatakseen 
onko niille kysyntää.

– Isä Kalevi sai jotenkin 
suhteillaan ja supliikillaan 
puukot kaupaksi ja siitä se 
touhu pikkuhiljaa alkoi, 
Arto muistelee yrityksensä 
alkua.

Tmi AK-Puukko aloitti 

AK-Puukko perinteistä käsityötä kunnioittaen

toimintansa 1997 ja vuosien 
saatossa siitä on kehittynyt 
laajalti tunnettu laatupuuk-
kojen valmistaja. Toimitilat 
ovat vielä Arton kotitalon 
ulkorakennuksessa, mutta 
uusi moderni verstas on val-
mistumassa Hillapolulle.

Puukkojen teko on edel-
leen mitä suurimmas-
sa määrin käsityötä. Terät 
AK-Puukko hankkii Pellon 
Turtolasta. Kahvat tehdään 
itse, pääasiassa visakoivus-
ta. Samoin muotit puukkoi-
hin tuleville eläinten päille, 
jotka valetaan alihankki-

jan toimesta. Nahat puuk-
kojen tuppiin Arto leikkaa 
myös itse ja ne ommellaan 
Keminmaassa. Puukkojen 
kokoaminen tapahtuu AK-
Puukon verstaalla ja käy 
vuosien tuomalla kokemuk-
sella sutjakasti.

– Usein messuilla ja 
muissa tapahtumissa ky-
sytään ”montako puukkoa 
teet päivässä”. Mallista riip-
puen, olen vastannut. Joita-
kin puukkomalleja syntyy 
kymmenen päivässä, joiden-
kin tekemiseen menee toista 
vuorokautta puukkoa koh-

ti, Arto valottaa puukonte-
on saloja.

Valmiit puukot hän 
markkinoi erilaisten messu-
jen, rompetorien ja muiden 
tapahtumien kautta. Niitä 
hankitaan sekä omaan käyt-
töön että liikelahjoiksi. Lä-
hialueella jälleenmyyjinä 
ovat Riipinen Kuusamossa 
ja Syöte Market Iso-Syötteen 
juurella.

Kuluvan vuoden Arto 
Keltamäki kertoo olleen 
kaksijakoisen.

– Alkuvuosi mentiin en-
nätystahtiin ja ehdin jo iloita 
vuodesta tulevan ennätyk-
sellisen. Sitten korona py-
säytti kaiken ja ehdin pitää 
24 vuoden aikana kertyneet 
”pekkaspäivät”. Tapahtu-
mia ei kerta kaikkiaan ollut. 
Syksyä kohti tilanne on al-

kanut taas paranemaan.
Vuosittain AK-Puukko 

valmistaa parituhatta puuk-
koa.

Paikallista hankkeen 
myötä Arto kertoo sitoutu-
neensa jätteiden tehokkaa-
seen kierrättämiseen, sekä 
oman kunnan yritysten pal-
veluiden käyttämiseen aina 
kun se on mahdollista.

– Hukkamateriaalia 
olemme aina pyrkineet mi-
nimoimaan ja ylijäävä puu 
poltetaan. Luupölyn käy-
tämme maanparannukseen, 
jossa se onkin osoittautunut 
kasvutehoa lisääväksi vaik-
kapa marjapensaille.

Iin kuntaa AK-Puukon 
yrittäjä Arto Keltamäki kiit-
telee oman kunnan yritysten 
huomioimisesta liikelahjo-
ja hankittaessa. Moni vuo-

Puukonteko on mitä suurimmassa määrin perinteistä käsityötä. Arto Keltamäki aloittamassa kah-
van liittämistä terään, jonka jälkeen alkaa kahvan työstäminen.

Kahta täysin samanlaista puukkoa ei käsityönä tule. Jokainen on 
oma uniikkiyksilönsä. Etualalla vasemmalla puukko, jonka työs-
täminen on vielä vaiheessa. Oikealla puukko, jonka kahvassa on 
visakoivua, sarviluuta ja nahkaa, sekä messinkihelat. Sen pintaan 
voidaan polttaa erilaisia kuvioita. Taustalla erilaisia eläinten päil-
lä koristeltuja puukkomalleja.

Hirvenpääpuukko.

sia täyttänyt tai eläköitynyt 
työntekijä onkin saanut 
muistoksi AK-Puukon omis-
tuskaiverruksin. MTR

Iiläisille elokuvan ystäville tarjotaan harvinaista herk-
kua keskiviikkoiltana Iisi-areenan parkkipaikalla. Iin 
kunta/Ii-instituutti tarjoaa kaksi Drive-in elokuva-
näytöstä kuntalaisille. Näytöksen osallistujamäärä on 
maksimissaan 50 henkilöautoa/näytös. Autossa tulee 
olla FM-taajuudella toimiva autoradio. Drive-in elo-
kuvanäytös ei aiheuta meluhaittaa naapureille. Näy-
töksissä ei ole myyntiä. Drive-in näytöksen aikana 
Iisi-areenan P-alueella on liikenteenohjaus.

Esitykset järjestetään Drive-in muotoisena. Eloku-
va näytetään ulkona suurelta valkokankaalta ja äänet 
kuuluvat autoradiosta.

Näytettävät elokuvat ovat Toy Story 4, joka on 
animaatioelokuva ikäsuosituksella 7 vuotta. Toisena 
kuvana esitetään The Peanut Butter Falcon seikkailu-
elokuva. Tämän elokuvan suositusikäraja on 12 vuot-
ta. Toy Story 4 on puhuttu suomeksi ja The Peanut 
Butter Falcon kuva on tekstitetty suomeksi.

– Halusimme tarjota korona-ajan piristykseksi edes 
jotain toimintaa, kun lähes kaikki on jouduttu peru-
maan. Minikinot kirjastolla eivät ole mahdollista, 
mutta drive-in elokuviin voi turvallisesti saapua, Iin 
kirjastonjohtaja Minna Halonen kertoo drive-in eloku-
vanäytösten taustasta. MTR

Drive-in elokuvia Iisi-areenan parkkipaikalla

Drive-in elokuvia katsotaan isolta näytöltä autossa istuen. Äänet kuuluvat autoradiosta.



7
nomat

-
nro 23
12.11.2020

Iin palloilijat ry piti vuo-
sikokouksensa 19.10. Seu-
ran puheenjohtajana jatkaa 
Heli-Hannele Haapaniemi. 
Hallituksen jäseninä jatka-
vat Jyri-Jussi Rekinen ja Päi-
vi Rousu, sekä varajäseninä 
Simo Hiltunen ja Teemu Ta-
pio. 

Iin palloilijat ry on vuon-
na 2020 perustettu urheilu-
seura, jonka pääasiallinen 

Hutikuti Iin palloilijoiden alkusysäys
tarkoitus on varata jäsenten-
sä käyttöön salivuoroja Iisi-
areenalta sählyn pelaamista 
varten. Yhdistys voi järjestää 
myös muuta pelitoimintaa 
kuten sulkapalloa. Kesällä 
voidaan pelata esimerkik-
si petankkia ja frisbeegol-
fia. Yhdistys osallistuu Iin 
kunnan liikunta-asiain neu-
vottelukunnan toimintaan 
yhdessä muiden iiläisten lii-

kuntajärjestöjen kanssa.
Seuran puheenjohtaja 

kertoo Iin palloilijoiden al-
kusysäyksenä olleen har-
rastelijaporukan, joka pelaili 
sählyä omaksi ilokseen Ha-
minan koulun salissa. Tämä 
Hutikuti nimellä tunnettu 
porukka puolestaan syntyi 
Jyri-Jussi Rekisen aloittees-
ta.

– Olin kiinnostunut 

sählystä ja aloin miettiä, 
saisiko Iihin kasattua har-
rastajaporukan. Kaupan sei-
nälle laittamani ilmoitus sai 
Heli-Hannelen ja Timon ot-
tamaan yhteyttä. Siitä alkoi 
Hutikutin tarina reilut viisi 
vuotta sitten, Jyri-Jussi ker-
too.

Tänä päivänä Iin palloi-
lijat on reilun parinkym-
menen henkilön iloinen 

Iin palloilijoiden iloinen porukka kokoontui yhteiskuvaan Iisi-areenalla.

porukka, joka pelailee säh-
lyä omaksi ilokseen, hurtilla 
huumorilla säestettynä.

– Yhdistystoiminnan 
aloittaminen juuri koro-
nakeväänä on ollut vähin-
täänkin mielenkiintoista. 
Annetut ohjeet huomioiden 
olemme kuitenkin pysty-
neet syksyn toiminnat aloit-
tamaan. Fyysisellä kunnolla 
on monia terveyden kannal-

ta positiivisia vaikutuksia, 
jotka jopa korostuvat tänä 
aikana. Koronan osalta ris-
kitekijöitä ovat ikä, kohon-
nut verenpaine ja ylipaino. 
Näistä kahteen liikunnal-
la voidaan vaikuttaa ja juuri 
ihmisten kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin edistäminen 
on Iin palloilijoiden toimin-
nan perusta, Heli-Hannele 
Haapaniemi toteaa. MTR

Heli-Hannele Haapaniemi jat-
kaa Iin palloilijoiden puheen-
johtajana.

METKAproduct Oy on tuk-
ku- ja kuluttajakaupan per-
heyritys, joka tarjoaa myös 
varainhankintaa koululuo-
kille sekä urheiluseuroille 
ja -joukkueille. Metkatuo-
te suunnittelee, pakkaa ja 
lähettää tuotteet toimipis-
teeltään Iistä. Ostoksille 
voi piipahtaa myös toimi-
pisteen yhteydessä olevaan 
pop up -myymälään.

Metkatuotteen arvo-
ja ovat kotimaisuus, eko-
logisuus, korkea laatu, 
perinteet ja omaperäisyys. 
Yritys panostaa niin pak-
kausten ekologisuuteen 
kuin omaperäisyyteen. Pel-
tirasioita voi jatkokäyttää 
vuosikymmeniä, pahvipak-
kaukset voi halutessaan 
kierrättää.

– Kaikki tuotteemme 
ovat Suomessa suunniteltu-
ja ja voimmekin olla ylpeitä 
tuotteillemme myönnetystä 
Design from Finland -mer-
kistä. Pesuaineet ovat ekolo-
gisia, vegaanisia ja luontoa 
säästäviä. Isot kahvipus-
sit, joissa kahvit pienpaahti-
moilta tulevat, kierrätämme 
Tuunataan työtä -hankkeen 
kautta. Ensimmäinen erä 
pusseja on juuri saamassa 
uuden elämän IiPajan raa-

Metkatuote laatutuotteita ekologisissa pakkauksissa
ka-aineina, Kaisa Korkala 
kertoo.

Ekologisuuteen ja kier-
rättämiseen panostavassa 
yrityksessä Paikallista yri-
tysten joukkoon liittyminen 
oli luonnollinen valinta.

– Lajittelemme jätteet, 
hyödynnämme ja kierrätäm-
me pakkausmateriaalit, sekä 
minimoimme muovipussien 
käytön. Meille tulleet pahvi-
laatikot hyödynnämme pa-
katessamme tuotteitamme 
esimerkiksi koululaisten va-
rainhankintaan.

Turhaa paperinkulutus-
ta ja kuljetusta Metkatuote 
vähentää käyttämällä säh-
köisiä postitusjärjestelmiä. 
Kuvastot ja kirjeet toimite-
taan paperisina vain pyy-
dettäessä.

– Tuotteemme ovat luon-
nollisesti mahdollisimman 
pitkälle lähituotantoa, jol-
loin kuljetuskustannukset ja 
päästöhaitat jäävät mahdol-
lisimman pieniksi, luonnon-
ystäväksi tunnustautuva 
Kaisa toteaa.

Jälleenmyyjiä Kaisa 
Korkala kertoo saaneensa 
mukavasti mukaan, vaik-
ka korona-aika onkin ol-
lut haasteellista messujen 
ja muiden tapahtumien pe-

ruunnuttua. Ilokseen hän 
sai kutsun tulla mukaan 
Desingkaverien joulu-
kauppoihin Tampereelle, 
Jyväskylään ja Kuopioon. 
Nämä pop up myymälät 
ovat avoinna marraskuun 

Metkatuotteen yrittäjä Kaisa Korkala ja digimarkkinointiopiskelija Satu Sankala yrityksen Iin pop up myymälässä.

alkupäivistä joulun aaton-
aattoon.

Iin toimipisteen pop up 
myymälä on avoinna mar-
raskuun ajan arkipäivisin 
viisi tuntia. Joulukuussa au-
kioloaikoja on tarkoitus pi-

dentää.
– Onnekseni sain digi-

markkinointia opiskelevan 
henkilön työharjoitteluun, 
se mahdollisti aukioloaiko-
jen lisäämisen. Nyt voimme 
pitää myymälää toistaisek-

si avoinna joka arkipäivä. 
Meille voi toki myös soittaa, 
jos haluaa asioida myymä-
lässä aukioloaikojen ulko-
puolella. MTR
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Teiden kunto puhuttaa Ojakylässä
Ojakylässä on vuosia toivot-
tu parannusta vakavista ke-
lirikkohaitoista kärsivälle 
Ojakyläntielle. Tie on usea-
na keväänä ollut lähes hen-
kilöautolla ajokelvoton ja 
runsaat sateet ovat tehneet 
tielläliikkujille haittaa myös 
syksyisin. Tänä syksynä pu-
heenaiheeksi on noussut 
tien asfaltoidun alkupään 
kunto 4- tieltä Praavantien 
risteykseen saakka.

– Tässä on enemmän 
paikkoja ja kuoppia kuin ta-
saista päällystettä, teräviä 
kivenmurikoita asfalttitiel-
tä potkinut Väinö Vaara to-
teaa.

Hän kertoo asuvansa 
Praavantien varressa, muu-
tama sata metriä Ojakylän 
risteyksestä Praavaan päin. 
Tuo tienpätkä, kuten koko 
Praavantie on hiekkatietä, 
joka niin ikään kärsii keliri-
kosta.

– Ajattelemme täällä Oja-
kylässä, että nyt voisi olla 
meidän vuoro saada kohen-
nusta teidemme kuntoon, 
kun ELY-keskus sai pääl-
lystettyä tiet Iin keskustasta 
Alarannalle ja Iin Asemalle. 
Ojakylä on kasvava kylä ja 
Praavantien varren asutus 
on lisääntynyt viime vuosi-
na.

Praavantie on yksityistie, 
joka kuuluu Praavan tiekun-
taan, yhdessä Takatien, Ala-
kaikkosentien, Veistämötien 
ja Rahkolantien kanssa. Tei-
den yhteispituus on lähes 6 
kilometriä ja osakkaita tie-
kunnassa on 280. Muutama 
vuosi sitten tiekunta uusi 
Praavatien sillan Liesojan 
kohdalla. Sillan uusimiseen 
käytettiin yli 400 000 euroa, 
johon ELY-keskus myönsi 

avustusta 75 prosenttia ja Iin 
kunta 10 prosenttia. Praa-
vantie on vilkkaasti liiken-
nöity ja se johtaa Praavan 
kalasatamaan, josta moni-
en matka jatkuu Röyttään.  
Tiekunnalla on ollut suun-
nitelmia päällystää tien al-
kupäästä reilut 700 metriä 
Ojakylän risteyksestä Praa-
vaan päin.

-Monet puhuvat Praa-
vantien alkupäästä lähties-
sään 4 -tieltä Praavaan tai 
Ojakylään. Todellisuudes-
sa se osuus on osa Ojakylän-
tietä, jonka kunnostuksesta 
vastaa ELY-keskus. Riste-
yksessä on hämäävästi kär-
kikolmio Ojakylästä päin 
ajettaessa, eikä Praavasta 
tulijoilla, vaikka Praavantie 
yhtyy Ojakyläntiehen, Väi-
nö ihmettelee liikennejärjes-
telyä.

Risto Leppänen Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuk-
sesta kertoo tämän vuoden 
olleen tienpitäjän kannalta 
parhaan pitkiin aikoihin.

– Olemme saaneet useissa 
lisätalousarvioissa määrära-
hoja teiden päällystämiseen. 
Korjausvelka on kuitenkin 
niin suuri, ettei alemman 
tieverkon kunnostukseen, 
eikä varsinkaan uusien tei-
den muuttamiseen asfaltti-
teiksi ole mahdollisuuksia. 
Ojakyläntien liikennemää-
rä on kuitenkin suhteellisen 
pieni, eikä sen varressa ole 
teollisuutta, Leppänen tote-
aa.

Edes tien alkupään pääl-
lysteen uusimiseen hän ei 
lähiaikoina anna kovinkaan 
suuria mahdollisuuksia.

– Ensi vuosi ei näytä yhtä 
hyvältä määrärahojen suh-
teen kuin tämä vuosi oli.

Väinö Vaara toivoo tie-
kunnan ja kunnan lyövän 
hynttyyt yhteen Ojakylän 
tieasioissa.

– Praavantiellä ei ole edes 
katuvaloja, vaikka sieltä kul-
kee paljon lapsia kouluun. 
Olisiko kunnan edustajilla 

haluja tulla tiekunnan koko-
uksiin yhdessä pohtimaan 
keinoja alueen liikenneolo-
jen parantamiseksi ja kevy-

Ojakyläntien alkupää on päällystetty, mutta heikossa kunnossa.

Tässä päätiellä ajavilla on hämäävästi kolmio, Väinö Vaara toteaa Ojakyläntien ja Praavantien risteyksessä.

Valaisemattomalla Praavantiellä liikkuu paljon lapsia. Myös he-
vosista varoitetaan liikennemerkillä.

enliikenteen turvallisuuden 
parantamiseksi, hän heittää 
yhteistyötarjouksen. MTR

Iin kirjasto ja Haukipu-
taan taideyhdistys järjesti-
vät Nätteporissa luennon 
”Luomisen tuska ja riemu”. 
Psykiatrian erikoislääkäri 
Anna-Kaisa Hannula avasi 

Luovat ihmiset tekevät osaltaan historiaa
useilla esimerkeillä ja omil-
la kokemuksillaan luovi-
en ihmisten tuskaa työtään 
aloittaessaan ja riemua saa-
dessaan luotua uutta.

– Taiteen merkitys on 

suuri ja luovat ihmiset teke-
vät myös historiaa. Kirjoi-
tuksillaan, maalauksillaan 
ja muilla taiteen keinoil-
la luovat ihmiset osoittavat 
aistivansa ympäristöstään 

keskivertoa enemmän. Sa-
malla he tulevat kuvanneek-
si kunkin ajan ilmiöitä ja 
tallentavat historiaa, Han-
nula totesi.

Anna-Liisa Hannula totesi luovien ihmiset pyrkivän ymmärtä-
mään sekä itseään että ympäristöään.

Kari Holman uusin työ Kalenteri 2021 sisältää kuvia ja kertomuk-
sia kahdestatoista merkkihenkilöstä, joista kahdeksan liittyy jo-
tenkin Iihin.

Monille taide ja kirjoit-
taminen ovat myös vasta-
painoa työlle. Näin saada 
ladattua akkuja ja irtaudut-
tua arjen rutiineista.

– Monilla luovilla ihmisil-
lä mikään ei synny itsestään. 
Työn aloittaminen voi aihe-
uttaa kärttyisyyttä, ei pysty 
katsomaan uutisia, eikä sal-
li vieraita. Kaikki häiriöteki-
jät ärsyttävät, kunnes tulppa 
luovuuden edestä avautuu, 
vaikkapa kävelyretkillä. Sit-
ten alkaa syntyä tulosta ja 
luovuus pääsee pulppua-
maan, Anna-Kaisa Hannula 
lohdutti luomisen tuskasta 
kärsiviä.

Hannula totesi luovien 
ihmisten näkevän ongelmia, 
joita muut eivät havaitse. 
Kun valmis työ on vaikkapa 
gallerian seinällä ja siihen 
on saatu haluttu asia, moni-
kaan taiteilija ei enää siihen 
palaa.

– Luova persoona on 
herkkä ja pyrkii ymmärtä-

mään sekä itseään että ul-
koista maailmaa.

Tilaisuudessa julkaistiin 
myös Kari Holman LC Hau-
kipudas/Kellolle työstämä 
Kalenteri 2021. Kalenteri si-
sältää kaksitoista merkki-
henkilöä tarinoin ja kuvin.

– Kahdeksan kahdesta-
toista henkilöstä liittyy ta-
valla tai toisella Iihin, Kari 
Holma kertoi.

Yhteistyössä Iin kirjas-
to ja Haukiputaan taideyh-
distys järjestivät aiemmin 
tilaisuuden Kuivaniemen 
kirjastolla, jossa Eeva ja Kari 
Holma esittelivät Eevan 
uutta teosta ”Kynäkaulailua 
kuvakudelmin”. 

– Eevan uusimman olen 
kuvittanut tussilaveerauk-
sin, jotka on päivätty 29.1.- 
25.8. 2020 väliselle ajalle, 
joten niissä poikkeusaika-
kin näkyy, tosin huumoria 
unohtamatta, Kari kertoi. 
MTR
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

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 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

Ii JH Paakkola Oy

Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/
tyhjennys

MONIPUOLISTA PALVELUA: Nosturiautotyöt 
Likakaivojen tyhjennys 
Viemäreiden avaus/kuvaus
Pihojen harjaukset

TILITOIMISTOJA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA PITOPALVELUA

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

PitoPalvelu

- Maukkaat ruuat
- Aidot kotileivonnaiset

- Täyte- ja voileipäkakut
  sekä muut juhlaherkut

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KIVET •  KUKAT • ARKUT • JNE

METTOVAARAN HAUTAUSPALVELU

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset

• arkut
• kukkasidonnat

• hautakivet

Ii, Jakkukylä p. 0400 387 047
Kiiminki p. 040 561 7399

www.kiiminginkukka.ekukka.fi

TAIDEKÄSITÖITÄ

Tanja Kähkösen suunnittelemat
kankaat, ompelutarvikkeet, 

www.taidejakasityo.fi

silityskuvat ja 
-arkit

Noutomyymälä avattu 
Olhavaan Sassintielle.

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

Iin kunnanhallitus hyväksyi 
kokouksessaan 26.10. ope-
tus- ja varhaiskasvatuksen 
palvelusuunnitelmaan 2020 
– 2025 liittyen Haminan päi-
väkodin suunnittelun aloit-
tamisen ja esittää asian 
edelleen kunnanvaltuuston 
hyväksyttäväksi.

Iin kunnanvaltuusto 
päätti talousarviokokouk-
sessaan 2.12.2019, että ta-
lousarvion investointiosaan 
muutetaan Haminan päivä-
kodin vuoden 2020 inves-
tointimäärärahaksi 100 000 
euroa ja että suunnittelun 
aloittamisesta tehdään tar-
vittavien selvitysten teon 
jälkeen erillinen kunnanval-
tuuston päätös.

Tehdyn selvityksen mu-
kaan toiminnallisesti ja 
taloudellisesti olisi tarkoi-
tuksenmukaisinta tuottaa 
varhaiskasvatusta niin, että 
pienistä varhaiskasvatus-
yksiköistä luovutaan (Lak-

Haminan päiväkodin suunnittelu alkamassa
son päiväkoti, Alarannan 
päiväkoti, Jakun ja Olhavan 
ryhmäperhepäiväkodit, Ki-
sakentän ja Micropoliksen ti-
loissa toimivat lapsiryhmät) 
ja pienten yksiköiden var-
haiskasvatustoiminta siir-
tyisi uuteen päiväkotiin Iin 
keskustaan. Varhaiskasva-
tuksen tekemän selvityksen 
pohjalta kiinteistötekniset 
palvelut ovat arvioineet, että 
160 lapsen päiväkoti voi-
daan rakentaa Haminan pu-
retun päiväkodin paikalle, 
ja alueen liikennejärjeste-
lyt pystytään järjestämään 
turvallisesti. Uuden päivä-
kodin hankevaiheen kus-
tannusarvio on noin 3,8 
miljoonaa euroa.

Päiväkodin on tarkoitus 
valmistua elokuussa 2022. 
MTR

Haminan puretun päiväko-
din paikalle suunnitellaan uusi 
päiväkoti.
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Syksyn runsaat sateet ja Ii-
joen yläjuoksulla olleen 
paksun lumikerroksen su-
laminen ovat saaneet Iijoen 
tulvimaan. 

– Sinällään syystulvat ei-
vät ole harvinaisia, vaan ne 
ovat viime vuosina yleis-
tyneet, PVO Vesivoiman 
ympäristöpäällikkö Aaro 
Horsma toteaa.

Harvinaiseksi tulvan te-
kee sen suuruus. Iijoen 
virtaamat eivät mittaushis-
toriassa koskaan aiemmin 
ole tähän aikaan vuodesta 
olleet näin suuria.

-Sadesumma on syksyllä 
ollut suuri ja osa siitä tuli lu-
mena, etenkin Koillismaalle. 
Kun kaatosateet sitten sulat-
tivat lumet kerralla, tuli Ii-
jokeen vettä kaikkien ojien 
ja purojen täydeltä. Luonto 
ei tähän aikaan vuotta enää 
ime vettä, eikä haihtumis-
takaan tapahdu, joten seu-
rauksena on nyt nähdyn 

Ennätyksellinen syystulva Iijoessa
kaltainen tulviminen, PVO 
Vesivoiman käyttöpäällikkö 
Antti Sipola kertoo.

Lokakuun toiseksi vii-
meisenä päivänä Iijoen vir-
taus oli Raasakan kohdalla 
600 kuutiometriä sekun-
nissa ja edelleen nousus-
sa. Tästä vesimäärästä 230 
kuutiometriä sekunnis-
sa johdettiin voimalaitok-
sen ohi Raasakan vanhaan 
luonnonuomaan. Tämä vas-
taa maltillisen kevättulvan 
ohijuoksutusmääriä. Viime 
keväänä ohijuoksutukset 
olivat hetkellisesti jopa 1000 
kuutiometriä sekunnissa.

– Olen asunut Iijoen ran-
nalla pian 70 vuotta. Kovia 
myrskyjä on ollut useina-
kin syksyinä, mutta ei näin 
suurta syystulvaa, hirvimet-
sältä tavoitettu Iin eläkkeel-
lä oleva palopäällikkö Pekka 
Parviainen vahvistaa pu-
heet ennätyksellisestä syys-
tulvasta.

Puohinkoski ennätyksellisen syystulvan aikaan lokakuun lopussa.

Raasakan säännöstelypadon kautta Iijoen vanhaan uomaan juok-
sutetaan vettä ja joki pauhaa kuin maltillisen kevättulvan aikaan.

Antti Sipola arvioi ennus-
teita ja virtaamia tutkiessaan 
Iijoen tulvahuipun osuvan 
juuri lokakuun viimeiselle 
perjantaille tai marraskuun 
ensimmäisen viikon alkuun.

– Ennusteet ovat hieman 
ristiriitaisia, hän toteaa.

Varmistussoitto Iijoen 
yläjuoksulle vahvistaa lu-

mien sulaneen, joten uutta 
vesiryöppyä sieltä ei pitäisi 
lähipäivinä olla tulossa.

– Lunta meillä oli jo pa-
rikymmentä senttiä, jotka 
kaatosade sulatti kerralla, 
taivalkoskelainen Kari Rää-
pysjärvi kertoo Koillismaan 
tilanteesta. MTR

Iin ateria- ja tilapalvelulii-
kelaitoksen johtokunta va-
litsi kokouksessaan 29.10. 
kunnan kiinteistöjen talvi-
kunnossapidosta kausilla 
2020-2021 ja 2021-2022 huo-
lehtivat urakoitsijat.

Piha-alueiden osalta 
kunnossapito jaettiin tar-
jouspyynnössä viiteen 
alueeseen. Määräaikaan 
mennessä hyväksytyn tarjo-
uksen jättivät: Etelä-Iin au-
rausalue 1 Suvanto Infra Oy, 
Koneurakointi J-M Paak-
kola. Etelä-Iin aurausalue 
2 Iin Jätehuolto Paakkola 
Oy, Suvanto Infra Oy, Ko-

Kunnan kiinteistöjen piha-alueiden 
talvikunnossapidosta päätös

neurakointi J-M Paakkola. 
Olhavan aurausalue Suvan-
to Infra Oy. Pohjois-Iin au-
rausalue Koneurakointi J-M 
Paakkola, Suvanto Infra Oy. 
Kuivaniemen aurausalue 
MA-Traktoripalvelu.

Iin ateria- ja tilapalvelulii-
kelaitoksen johtokunta päät-
ti hyväksyä piha-alueiden 
urakoitsijat kokonaistalou-
dellisen vertailun mukaan 
seuraavasti: Etelä-Iin au-
rausalue 1 Koneurakoin-
ti J-M Paakkola, Etelä-Iin 
aurausalue 2 Iin Jätehuolto 
Paakkola Oy, Olhavan au-
rausalue Suvanto Infra Oy, 

Pohjois-Iin aurausalue Ko-
neurakointi J-M Paakkola 
ja Kuivaniemen aurausalue 
MA-Traktoripalvelu. MTR

Ii sai kunnon lumipeitteen 
22.10. Ensilumen veivät kaato-
sateet, valitut urakoitsijat hoi-
tavat sen jatkossa pois kunnan 
kiinteistöjen pihoilta ja kaduil-
ta. Katujen osalta urakoitsijat 
valitsi yhdyskuntalautakunta 
21.10. Siitä uutisoimme edelli-
sessä numerossamme.

Kuntalain mukaan: Viimeis-
tään talousarvion hyväksy-
misen yhteydessä valtuuston 
on päätettävä kunnan tulo-
veroprosentista, kiinteistöve-
roprosenteista sekä muiden 
verojen perusteista.

Iin kunnan taseessa on 
31.12.2019 ylijäämää 1,7 mil-
joonaa euroa, joten alijäämän 
kattamisvelvollisuutta ei ole 
kertynyt aikaisemmilta vuo-
silta. Kunnallisveroprosentti 
määritellään neljännespro-
senttiyksikön tarkkuudella. 
Iin kunnan vuoden 2020 
kunnallisveroprosentti on 
21,25 prosenttia. Vuoden 
2020 kaikkien kuntien pai-
notettu keskimääräinen tu-
loveroprosentti on 19,97 
prosenttia (nousu edellises-
tä vuodesta 0,09 prosenttiyk-
sikköä).

Iin kunnan talousarvio 
vuodelle 2020 on määrära-
hamuutosten jälkeen ali-
jäämäinen 0,655 miljoonaa 
euroa. Tilikauden tulosta 
ovat parantaneet valtionva-
rainministeriön myöntämät 
avustukset koronapande-
mian aiheuttamien kulujen 
korvaamiksesi ja kuluvan 
vuoden verotulojen odotet-
tua parempi kertyminen. 
Talousarviovuoden 2021 ta-
lousarvion valmistelu on vie-
lä kesken, mutta alustavien 
laskelmien mukaan tilikau-
den tulos painuu alijäämäi-
seksi, jos veroprosentti säilyy 
vuoden 2020 tasolla.

Iiläisten veroprosentit 
nousussa

Kunnanhallitus esittää 
9.11. kokoontuvalle kun-
nanvaltuustolle Iin kun-
nallisveroprosentiksi 21,50. 
Veroprosentti nousisi esi-
tyksen mukaan 0,25 prosent-
tiyksikköä ja toisi kunnalle 
lisää verotuloja 311 000 eu-
roa.

Myös kiinteistöverot  
nousussa
Yleistä kiinteistöveropro-
senttia kunnanhallitus esittää 
nostettavaksi 1,30 prosent-
tiin 1,20 prosentista, vakitui-
sen asunnon 0,65 prosenttiin 
0,55, prosentista, rakenta-
mattoman rakennuspaikan 
6,00 prosenttiin 5,00 prosen-
tista ja muun asuinraken-
nuksen 1,20 prosenttiin 1,10 
prosentista. Yleishyödyllis-
ten yhteisöjen osalta vero esi-
tetään edelleen pidettäväksi 
0,00 prosentissa ja voimalai-
tosten (mukaan lukien tuuli-
puistot) 3,10 prosentissa.

Nostettaessa kiinteis-
töveroprosentit esityksen 
mukaisesti, nousee Iin kiin-
teistöverotuotto kuntaliiton 
arvion mukaan 270 000 eu-
roa. Tuottoarvio perustuu 
vuoden 2020 maksuunpanon 
mukaisiin tietoihin kiinteis-
töjen yhteenlasketusta 345 
miljoonan euron verotusar-
vioista. Kaikkiaan esitetyillä 
kiinteistöverotulojen osuus 
kaikista verotuloista on 12,2 
prosenttia. MTR

Iin kunta pyrkii kohentamaan talouttaan korottamalla sekä kun-
nallisveroa että kiinteistöveroja
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ILMOITUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 
MUKAISESTA HAKEMUKSESTA

Vapo Oy on hakenut aluehallintovirastolta Joutsensuon 
turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettamista ja 
jälkihoitotoimien vahvistamista Oulun ja Pudasjärven 
kaupungissa (Dnro PSAVI/11030/2019). 

Kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävillä 29.10.–7.12.2020 
osoitteessa https://ylupa.avi.fi. Ohjeet muistutusten ja 
mielipiteiden antamiseen ilmenevät kuulutuksesta.

Iin Ympäristöyhdistys ry:n
SYYSKOKOUS

Esillä sääntömääräiset asiat sekä muuta 
ajankohtaista kuntasi ympäristöasioista.
Kaikki luontoihmiset tervetuloa mukaan!

Hallitus

Kauppilan kerhotilassa, Kauppilantie 15
su 22.11.2020 klo 18.00

Esillä sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat. 
Vuoden Yrittäjän palkitseminen.

Kuivaniemen Yrittäjät ry tarjoaa jouluaterian 
jäsenille puolisoineen.

K U I V A N I E M I

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n
SYYSKOKOUS  JA  PIKKUJOULU

lauantaina 28.11.2020 
klo 18.30 Merihelmessä.

Ilmoittautumiset torstaihin 
19.11.2020 mennessä 

Arille p. 0504413121 tai Arjalle 0405618422

Tervetuloa!

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennuksen 2025 muu-
tos Pentinkankaan alueella – valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti 26.10.2020 kokouksessaan asettaa 
osayleiskaavan muutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtä-
ville. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkan-
kaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoittee-
na on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle. 

Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoituksissa 
5.11. – 4.12.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana osayleiskaavan 
valmisteluaineisto on sähköisesti luettavissa kaavoituksen inter-
netsivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat. 
Aineistoa on mahdollista käydä sähköisesti lukemassa asiakas-
tietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa Iisi-
areena, Kisatie 2 B, Ii.

Yleiskaavan valmistelua koskeva sähköinen esittelytilaisuus 
järjestetään webinaarina torstaina 19.11.2020 klo 17.00-
19.00. Linkki ja ohjeet webinaaria koskien tulevat ennen tilaisuut-
ta Iin kunnan kaavoituksen internet-sivuille osoitteeseen https://
www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat. 
Tervetuloa osallistumaan webinaariin! 

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin 
ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmistelu-
aineistosta mielipide.  Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimitta-
maan 4.12.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin 
kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.  

Lisätiedot:
 
maankäytön suunnittelija / kaavoittaja 
Heini Ervasti 
p. 050 4083811 
heini.ervasti@ii.fi 

Iissä 26.10.2020 
Kunnanhallitus

KUULUTUS

Kovasinkankaan tuulivoimapuiston yleiskaava vireille sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville uudelleen

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 18.11.2019 § 295 
käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Kova-
sinkankaan tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan 
vireille. Alkuvuodesta 2020 on tullut esiin kaavaprosessiin 
liittyvään päätöksentekoon osallistuneiden esteellisyyksiä 
asian käsittelyyn liittyen. Tämän vuoksi Iin kunnanhallitus on 
päättänyt kokouksessa 26.10.2020 (§ 257, § 258) keskeyttää 
18.11.2019 käynnistetyn ja vireille kuulutetun oikeusvaikuttei-
sen osayleiskaavan laatimisen sekä käynnistää uudelleen oi-
keusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Kovasinkankaan 
tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille.

Kovasin Tuulivoima Oy suunnittelee Iin Kovasinkankaan alueelle 
kuudesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Puistos-
ta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maan-
käyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan 
suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hanke-
suunnitelmaa on päivitetty alkuvuoteen 2020 verrattuna siten, että 
voimaloiden sijainteja on muutettu pohjavesiasiat huomioiden.

Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoituksissa 
5.11. – 4.12.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on sähköisesti luettavissa kaavoituksen inter-
netsivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat. Ai-
neistoa on mahdollista käydä sähköisesti lukemassa asiakastieto-
koneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa Iisi-areena, 
Kisatie 2 B, Ii.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta mielipide. Mahdolliset mielipiteet 
pyydetään toimittamaan 4.12.2020 mennessä kunnanhallitukselle 
osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen 
kirjaamo@ii.fi.

Iissä 26.10.2020
Iin kunnanhallitus

Lisätietoja antavat:

KUULUTUS

Iin kunta, kaavoittaja
Heini Ervasti 
Maankäytön suunnittelija, puh. 050 4083 811 
heini.ervasti@ii.fi

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, kaavan laatija
Janne Tolppanen 
Arkkitehti, kaavoituksen ja maankäytön tiiminvetäjä
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fi

Kovasin Tuulivoima Oy, hankkeesta vastaava
Jaakko Leppinen
Hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 188 1297
jaakko.leppinen@windelligence.com

Kunnanvaltuusto on 
7.11.2016 päättänyt Iin kun-
nanvaltuuston jäsenmää-
räksi 35. Valtuuston päätös 
aiemman päätöksen muut-
tamisesta on ilmoitetta-
va oikeusministeriölle 
vaalivuotta edeltävän vuo-
den loppuun mennessä. 
Kuntalain mukaan valtuu-
tettujen lukumäärästä päät-
tää valtuusto. Valtuutettuja 
valitaan pariton lukumäärä 
kunnan asukasluvun perus-
teella. Iissä valtuutettujen 
minimimäärä on lain mu-
kaan 27.

Kunnanhallitus käsitte-
li asiaa kokouksessaan 2.11. 
ja päätti esittää kunnanval-
tuustolle, että se päättää val-
tuutettujen lukumääräksi 31 
vaalikaudella 2021 – 2024. 
Päätös syntyi äänestyk-
sen jälkeen äänin 8-2. Petri 
Tervonen esitti Mika Has-

Iin kunnanvaltuuston 
koko pienenemässä

tin kannattamana kunnan-
valtuuston jäsenmääräksi 
27. Äänestyksessä kunnan-
johtajan esitys kunnanval-
tuuston jäsenmäärästä 31 
sai puolelleen kunnanhalli-
tuksen muiden kokoukseen 
osallistuneiden jäsenten 
tuen: Johanna Jakku-Hiiva-
la, Oili Kaleva, Pekka Kos-
kela, Veli Paakkola, Helka 
Tapio, Leena Tiiro, Sanna 
Valaja ja Johannes Tuomela.

Tällä hetkellä Iin kunnan-
valtuuston 35 valtuutettua 
jakautuvat eri ryhmille: Kes-
kusta 17, Vasemmistoliitto 
8, Kokoomus 4, Vihreät 3, 
SDP 2, Perussuomalaiset 1.

Tulevan valtuustokau-
den kunnanvaltuutettujen 
määrästä päättää lopullises-
ti kunnanvaltuusto kokouk-
sessaan 9.11. MTR

 Iin terveysasema, Asematie 169
 • lauantai 14.11. klo 9-15 
  –> neuvolassa, ovi A: sukunimi A-K
  –> terveysaseman vastaanotolla, ovi B: sukunimi L-Ö
 • lauantai 28.11. klo 9-15 
  –> neuvolassa, ovi A: sukunimi A-K
  –> terveysaseman vastaanotolla, ovi B: sukunimi L-Ö
 
Kuivaniemitalo, Kuivajoentie 12
 • keskiviikko 18.11. klo 8-15.30
 • keskiviikko 2.12. klo 8-15.30

Olhava, Olhavan koulu, Hietaniementie 2
 • torstai 26.11. klo 13.15-17

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon 
  henkilöstö 
 • Raskaana olevat naiset
 • Kaikki 65 vuotta täyttäneet 
  (v. 1955 tai sitä ennen syntyneet)
 • Alle 7-vuotiaat lapset
 • Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
 • Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
 • Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja 
  vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, voit ostaa rokot-
teen apteekista reseptillä. 

 HUOMIOITHAN KORONAOHJEISTUKSET: 
 ETHÄN TULE PAIKAN PÄÄLLE SAIRAANA, 
 HUOMIOITHAN MYÖS MASKISUOSITUKSET!
 DESINFIOI KÄTESI AULAN KÄSIDESIAUTOMAATILLA
 MUISTA TURVAVÄLIT

Ota Kela-korttisi mukaan rokotuskäynnille!
oulunkaari.com

INFULENSSAROKOTUKSET 
2020 IISSÄ

II

Iin Yrittäjät ry:n
SYYSKOKOUS

KOKOUKSEN JÄLKEEN NOIN KLO 19.30
IIN YRITTÄJIEN PIKKUJOULU

yhdessä Kuivaniemen Yrittäjien kanssa.

Ilmoittautuminen 20.11. mennessä nettilinkin  
https://urly.fi/1NjV kautta.

la 28.11.2020 klo 18.30 
Ravintola Merihelmi, Rynkyntie 9 Kuivaniemi.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Palkitaan Iin Vuoden yrittäjä sekä 

Iin Vuoden Nuori yrittäjä.

Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 
terveysviranomaisten sallima määrä osallistujia.

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
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PÄIVYSTYS 24 h
Isot ja pienet LVI-työt

p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi

Ajan kuvaukseen voi varata
www.vello.fi/studiosalama

040 743 8373

Tervetuloa! 

Ratatie 1, 95200 Simo
Simontori 

ma-la 8-21
su 10-21

Oman kylän kauppasi

SIMONTORI

NOUTOPISTEVUOKRA-
PALJU

JouluherkkuJen tekoon! 
tarJoukSet voimaSSa to-Su 12.-15.11.

Sunnuntai
Leivonta
margariinit 
500 g

199
kpL

Flora
Culinesse
kasvisöljyvalmiste
500 ml

050
kpL

Sunsweet
Luumut 
200 g

500

Arla 
Natura
kermajuusto
500 g

299
kpL

Fazer
pikku-
suklaapatukat 
(pätkis, Dacapo, Suffeli)
18-21g

200
Arla
Voi
normaalisuolainen
500 g

199
kpL

Risella
puuroriisi 
1 kg

199
pkt

Sika-nauta
jauheliha
400 g

150
RAS

kahvit 
500 g

900

2
pSS

3
pkt

Linnun-
siemensäkki
20 kg

1990
Säkki

Sokeri
1 kg

089
pkt

10
kpL

Lintukavereille!

Romekievarintie 1, Pudasjärvi. P. 0440 838 668
Tervetuloa kaupoille / pubiin viihtymään

Sesonkina pidemmät aukioloajat ja 
isolla terassilla!

www.tunturimarket.fi

TunTuRi 
MaRkeT

ma-la klo 9-18 
su klo 10-15

TunTuRi 
Pub 

pe-la klo 12-22 
keittiö klo 21 saakka


