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

-

SUKSIEN HIONTA- JA
VOITELUPALVELU AVATTU!

KATTAVA
VALIKOIMA
VOITEITA!

Paljon Peltosen tallisuksia varastossa!

26.11.

KÄY TALOSSA!

Tässä
lehdessä
liitteenä Iin
Yrittäjät ry:n
lehti Iiläinen
3/2020

Nro 24/2020

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

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

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

book.miko@gmail.com

www.sisustuspalvelu.fi

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN
• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot
p. 044 342 0341 (24h)

PÄIVYSTYS 24 h
Isot ja pienet LVI-työt
p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi

p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)
www.sotaniemi.ﬁ
Revontie 2 B, Haukipudas

www.iisanomat.fi

NYT ON
KIRJOLOHIFILEE
HALPAA
A-leikkuu

7,85 €/KG
D-leikkuu

9,85 €/KG
Tarjoukset voimassa niin kauan kuin kalaa riittää
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

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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OSTETAAN

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

Yrittäjä!
IiSanomissa saatte yrityksenne
palvelut näkyville. IiSanomat on saamamme
palautteen mukaan pidetty ja luettu lehti,
ja myös ilmoitukset luetaan tarkkaan.

! P. 044 521 2121
Tar joa

Ota yhteys ilmoitusmyyjäämme
Pauli Tiiro 045 110 9012
pauli.tiiro@gmail.com

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 keskiviikkoiltapäivä 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
Nuortenilta To 26.11. ja 3.12. klo 18:00 Pappilassa
Perhekerho Pe 27.11. ja 4.12. klo 10:00 - 11:30 Pappilassa
Perhekirkko Su 29.11. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kuninkaasi tulee nöyränä. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku
Jaakkola. Kolehti: Pakolaisten auttamiseen muun muassa tukemalla
toimeentulon hankkimista ja tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia palata kouluun Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 2.12. ja 9.12. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalon kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Kirkkoherranvirasto poikkeusaukioloaika Ke 2.12. klo 9-11.
JOULUNAJAN LAHJAKORTTIKERÄYS 23.11. - 4.12.2020. Haluaisitko
lahjoittaa lahjakortin ruokakauppaan taloudellista apua tarvitseville? Voit toimittaa lahjakortit Iin seurakunnan kirkkoherranvirastoon
arkisin klo 9-14, Kuivaniemen kirjastoon (ei omatoimi aikana), oman
alueen diakoniatyöntekijälle, soita ja sovi aika Sanna p. 040 7376 955
ja Piritta p. 040 7182 297. Diakoniatyöntekijät toimittavat lahjakortit
perille.
ANNA LAPSELLE LAHJA KERÄYS 23.11. - 4.12.2020. Joulukuusesta Iin
kirkkoherranviraston aulasta, Micropoliksesta tai Kuivaniemen kirjastosta voit ottaa koristeen, jonka mukana on pakettikortti. Kortissa on
tiedot lahjan saavan tytön / pojan iästä.
Tänä vuonna otamme vastaan lahjoja seuraavasti: Alle 10 vuotiaat
lapset: lelut, legot, kirjat, pelit, askartelutarvikkeet, makeiset. Yli 10
vuotiaat: lahjakortit (esim. Kärkkäinen, pitseria, S-ryhmä, Hesburger,
paikalliset kauneuden- ja hyvinvoinnin liikkeet, sekä muut paikalliset
yritykset), makeiset. Tuo hankkimasi lahja ja em. pakettikortti lahjakoriin viimeistään perjantaina 4.12.2020. Seurakunnan ja sosiaalitoimen henkilöstöt toimittavat lahjat perheille. Keräyksen järjestävät
yhteistyössä Iin Seurakunta, Iin kunnan sosiaalitoimi, Iin Lions Club ry.,
Iin Vuokratalot Oy, Iilaakso Oy, Micropolis Oy.
Sanajumalanpalvelus Su 6.12. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Kuninkaasi tulee kunniassa. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina:
Eija Savolainen. Kolehti: Kolmen veteraanijärjestön hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta.
Iin Mieslaulajien konsertti Su 6.12. klo 15:00 Iin kirkko
Nuorten joulujuhla To 10.12. klo 18:00 Pappilassa.
Diakoniatoimisto on suljettu 19.12.2020 - 6.1.2021. Jouluun liittyvissä asioissa yhteydenotto viimeistään 14.12.2020.
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote www.iinseurakunta.fi
Perhekerho To 26.11., 3.12. ja 10.12. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen
seurakuntasali.
Messu Su 29.11. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku Jaakkola, Avustaa: Eija Savolainen, Piritta Aatsinki, Tapani Ruotsalainen. Musiikkiryhmä: Kirkkokuoro ja Hyryn nuoret laulajat. Kolehti: Pakolaisten auttamiseen muun muassa tukemalla
toimeentulon hankkimista ja tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia palata kouluun Kirkon Ulkomaanavun kautta. Virsikirjojen käyttöönotto ja
remontin valmistumisen juhlamessu.
Sanajumalanpalvelus Su 6.12. klo 10:00 Kuivaniemen kirkko. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Kolmen veteraanijärjestön hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 7.12.2020 klo 11:00
Diakoniatoimisto on suljettu 19.12.2020 - 6.1.2021. Jouluun liittyvissä asioissa yhteydenotto viimeistään 14.12.2020.
Kappelintoimisto on suljettu ti 27.10. – ti 1.12. Toimistoasioissa
ota yhteyttä Iin kirkkoherranvirastoon puh: 040 848 0078, Puistotie 3; 91100 Ii.
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi

Israel-illassa esimerkkejä käytännön
rakkaudenteoista
Kansainvälinen kristillinen
suurlähetystö, ICEJ ja Iin
Helluntaiseurakunta järjestivät Israel-illan Nätteporin audioriossa. Illan aikana
kuultiin julistustyöntekijä
Tuija Valtaselta työn ajankohtaisia kuulumisia, sekä
koronan
vaikutuksesta
ICEJ:n Suomen osaston työ-

hön ja työhön Israelissa.
– Kevätmatkan Israeliin pystyimme tekemään,
mutta juuri alkanut koronaepidemia muutti matkaohjelmaamme
paikan
päällä. Valitettavasti muun
muassa palvelutalovierailu
jouduttiin jättämään väliin.
Tämä oli suuri pettymys

Esa Niskala avasi Iin helluntaiseurakunnan edustajana Israel-illan.

Holokaustista selvinneitä vanhuksia asuu Israelissa 200 000. Haifan palvelutalossa heistä asuu 80 ja se on yksi suomalaisten tukemia kohteita maassa, Tuija Valtanen kertoi.
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niin siellä asuville vanhuksille, kuin matkalla mukana
olleille vanhusten kummeille, Valtanen kertoi.
ICEJ:n työn painopiste
on Israelissa, jossa kymmenet erilaiset humanitaariset
projektit koskettavat kaikkia
kansanryhmiä; juutalaisten
lisäksi muun muassa arabeja, beduiineja ja druuseja. Sosiaalisen avustustyön osasto
tekee työtä yhdessä Israelin
sosiaalityöntekijöiden
ja avustusjärjestöjen kanssa. Monet yhteiset hankkeet
ovat auttaneet rakentamaan
siltoja eri etnisten ryhmien
ja uskonnollisten yhteisöjen välille ja ovat todistaneet
kristittyjen
rakkaudesta
käytännössä.
Tämä laupeudentyö saavuttaa kaikki mahdolliset
ikäluokat lapsista vanhuksiin. Suomalaisille rakkaiksi muodostuneita kohteita
ovat muun muassa Asdodissa sijaitseva Neve Galimin lastenkoti sekä Haifan
kaupungissa
sijaitseva vanhusten palvelutalo holokaustista selvinneille
vanhuksille, joita asuu Israelissa edelleen noin 200 000.
Haifan kaupungin mukaan
nimensä saanut hoivakoti takaa turvallisen vanhuuden noin 80 vanhukselle,
jotka muutoin joutuisivat
kamppailemaan köyhyyden
ja erilaisten vanhuuden vaivojen kanssa. Haifan palvelutaloon suunnattu vierailu
jäi olosuhteiden pakosta viime keväänä suomalaisilta kevätmatkalaisilta väliin.
ICEJ tukee myös Israelissa
asuvia kristittyjä ja haluaa
omalta osaltaan olla synnyt-

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

tämässä sovintoa juutalaisten, arabien ja kristittyjen
keskuudessa.
Lisäksi Tuija Valtanen
kertoi iiläisille exodus työstä, jolla autetaan juutalaisten paluumuuttoa Israeliin
etenkin entisen Neuvostoliiton alueelta.
– Koronan takia emme
voi järjestää lentoja Suomen kautta Israeliin, mutta
tuemme suoraan Venäjältä ja Etiopiasta tapahtuvaa
muuttoa ja autamme muuttajia soputumaan Israelin
yhteiskuntaan.
ICEJ:n Sosiaalisen avustustyön osasto on rajoituksista huolimatta saanut
koko ajan toimia Israelissa,
vieden ruoka-apua ja tehden kotikäyntejä apua tarvitsevien luokse.
– Taloudellinen tilanne on maassa koronakriisin myötä vaikea ja maassa
on 35 000 yritystä kaatunut,
etenkin matkailu- ja ravitsemusalalla. Mekään emme
tällä hetkellä tarkkaan tiedä
ovatko yhteiskumppanihotellit enää toiminnassa, kunhan taas voimme matkoja
tehdä, Valtanen totesi.
ICEJ:n Suomen osasto
perustettiin
vuonna
1984. Se julkaisee joka toinen kuukausi ilmestyvää
Sana Jerusalemista -lehteä
suomenkielisenä, sekä toimittaa kerran viikossa radio-ohjelman Radio Deissä
ja joka toinen viikko Radio
Patmoksella.
Israel-aiheisia tilaisuuksia järjestetään
eri puolilla Suomea ja vuosittain viedään suomalaisia
kristillisille lehtimajanjuhlille. 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 25
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 10.12.2020.
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 to 3.12.2020 mennessä.

nomat

ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parillisina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

”Malta hetki! sano
Pää-Härmä. ”
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Kohta on
joulutervehdyksien aika
Julkaisemme IiSanomissa nro 26
(ke 23.12.2020) joulutervehdyksiä.
Esimerkkikoot ja hinnat ohessa, 2x40 on 60 € ja 1x50 on 40 € (lis. alv 24 %).
Yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille hintoihin sisältyy alv.Isommat 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.

2x40 (60 € + alv)

YRITYS X
osoite x

Yrityksille
1x50 40 € (+alv 24 %)
Kiitämme
asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta
ja toivotamme
menestyksellistä
uutta vuotta 2020
YRITYS X

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

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta
toivottaa Perhe x

Lihakauppa auki
pe 4.12 klo 17-18
la 5.12 klo 11-13
Tervetuloa!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Valonjuhlaa kaamoksen keskellä
Kolmatta kertaa järjestettävä Valonjuhla, vietettiin
Iissä tuttuun tapaan valtakunnallisella Mielenterveysviikolla. Iin Suvantolaan
valmistuneen Lähde! –puiston lisäksi juhla levittäytyi
tänä vuonna myös muualle Iihin ja toi valoa pimeään
marraskuuhun kolmena iltana.
Lähde! –puistoon rakentui KulttuuriKauppilan residenssitaiteilijoiden
Jaap
Kleveringin ja Merja Pennasen yhdessä tuottama teos
”Valon ja äänen polku”. Yhteisötaiteilija ja teatterinte-

kijä Merja Pennanen keräsi
Iiläisten pimeän ajan tarinoita ja hillosi niitä purkkeihin
Iin kirjastossa. Kerrotut tarinat säilötiin purkkeihin ja ne
nautittiin Valonjuhlassa osana Jaap Kleveringin Valon ja
äänen polku-teosta.
Ensimmäisenä
iltana
Ruustinnan reitti Nätteporista KulttuuriKauppilaan
ja siitä edelleen Lähde!-puistoon oli valaistu ulkotulilla,
opastamaan Valon juhlaan
ja tuomaan tunnelmaa pimeään iltaan.
Valonjuhlan 2020 järjestivät yhteistyössä Ii-instituu-

tin eri yksiköt, Iin kirjasto,
Iin vapaa-aika ja hyvinvointi, Iin kansalaisopisto ja taidekoulu sekä Taidekeskus
KulttuuriKauppila. Ruustinnan reitin valaisusta vastasivat Iin Urheilijat ja Iin
Kalamiehet. Lähde! –puiston teos on osa Taidekeskus
KulttuuriKauppilan
Ympäristöministeriön Kestävä
kaupunki -ohjelman tukemaa hanketta, jossa luodaan
yhteisöllistä taidepuutarhaa
Iin Suvantolan Lähde! -puistoon. MTR

Paula Suomisen mosaiikkiteos ”Kummalliset kukat” taustallaan synkkenevä marraskuun ilta.

Valot loivat tunnelmaa pimenevään iltaan.

Iiläisten tarinoita oli hillottu valaistuihin purkkeihin ja niitä pystyi kuuntelemaan kulkiessaan
Lähde!-puiston polkua.
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• 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

Jakkukylän sillan
lisämäärärahan käsittelystä

Laila mitalit kaulassa kotisalillaan Iin Kuntoklubilla.

Laila Viitaselle suomenmestaruus
ennätystuloksella
Iiläinen Laila Viitanen palasi
kuuden vuoden tauolta voimanostokilpailuihin ja nappasi Ylöjärvellä pidetyissä
lajin SM-kisoissa tiukan taistelun jälkeen kultaa.
– Olkapääongelmien takia olin vuosia poissa kilpailuista. Ne saatiin selätetyksi
ja päätin koittaa, vieläkö rauta nousee, aiemmin jopa
Pohjoismaiden ennätyksen
varustevoimanoston maastanostossa tehnyt Laila kertoo
onnistuneen kisan jälkeen.
Ennen
suomenmestaruuskilpailuja hänen oli käy-

tävä kansallisessa kilpailussa
tekemässä tulos, ennen kuin
osanotto-oikeus SM-kisoihin oli olemassa. 17.10. Laila
kävi tarvittavat näytöt antamassa Aavasaksalla ja heti
syntyi maastavedossa Suomen ennätys 125kiloa. Laila Viitanen kilpailee sarjassa
N60 alle 63kiloa.
Ylöjärvellä 14-15.11. järjestetyissä
suomenmestaruuskilpailuissa Laila kävi
tiukan taiston helsinkiläistä Optimal Performancea (OpLi) edustavan Liisa
Tiensuu-Hirvosen kanssa.

Molemmat saivat saman yhteistuloksen 270 kiloa, mutta
Laila voitti kisan, ollen Liisaa
kevyempi. Kisan kovaa tasoa
kuvaa hyvin Liisan tekemä
SE-tulos 97,5kiloa jalkakyykyssä, johon Laila vastasi tekemällä uuden SE-tuloksen
maastanostossa 132,5kiloa.
Molempien saavuttama yhteistulos on myös uusi Suomen ennätys.
Klassisessa
voimanostossa nostetaan ilman tukivarustusta, lajien ollessa
jalkakyykky, penkkipunnerrus ja maastanosto. Iin Yri-

tystä edustava Laila Viitanen
kilpailee IPF:n alaisissa kisoissa, joissa antidopingtyö
on osa toimintaa ja kilpailijat
voidaan testata niin kilpailuissa kuin harjoituskaudellakin.
Lailaa valmentaa miehensä Jari Pikkarainen,
jolla on valmennustyössään käytettävissään voimanoston moninkertaisen
maailmanmestarin
Kyösti Vilmin asiantuntemus ja
apu. Tarvittaessa Kyösti käy
opastamassa vaikkapa nostotekniikassa. MTR

Suomen ennätys maastanostossa vaati Laila Viitaselta voimien äärimmilleen pinnistämistä ja se näkyi ilmeessäkin. (Kuva Vesa Korhonen)

Jakkukylään on suunniteltu ja rakennettu PohjoisEuroopan pisintä kevyen
liikenteen riippusiltaa. Silta on ollut julkisuudessa ei
niin positiivisessa mielessä
siitä asti, kun sen rakentaminen keväällä keskeytettiin
suunnittelussa paljastuneiden virheiden vuoksi. Alkusyksystä kunta, suunnittelija
ja rakentaja ovat neuvotelleet sovintoehdotuksen, jonka kunnanhallitus on sille
kuuluvan päätösvallan mukaisesti hyväksynyt.
Kuntalaisten keskuudessa on herättänyt ihmetystä ja keskustelua valtuuston
päätös salata kokouksessaan 9.11. Jakkukylän sillan
lisämäärärahan
käsittely.
Salaaminen on hyvin poikkeuksellista, eikä sitä tehdä
kevein perustein.
Lisämäärärahan salatussa käsittelyssä valtuutetuille
esiteltiin kunnan, suunnittelijan ja rakentajan tekemää
yksityisoikeudellista sopimusta, jonka sisältöä ei voi
paljastaa rikkomatta sopimusta. Virkamiehet ja val-

tuutetut toimivat asiassa
virkavastuulla ja ovat taloudellisessa vastuussa, mikäli sopimuksen sisällöstä
puhutaan julkisesti, koska
se aiheuttaa vahinkoa osapuolille. Salaamisessa oli
kyse siitä, saavatko kaikki valtuutetut saman tiedon
päätöksen teon tueksi, mitä
kunnanhallituksen jäsenillä ja valtuuston puheenjohtajistolla jo oli. Asiassa ei
siis ollut kyse siitä, että valtuusto olisi yrittänyt salata
omiaan tai muiden virheitä
asiassa. Itse äänestin salaamisen puolesta sen vuoksi,
että koin, etten voi vastustaa muiden valtuutettujen
tiedonsaantioikeutta asiassa, josta minulla kunnanhallituksen jäsenenä oli jo tieto.
Pöytäkirja on julkinen
ja nähtävissä kunnan nettisivuilla. Nyt jälkiviisaana
voi tietysti miettiä, olisiko
ollut parasta salata vain osa
käsittelystä.

Leena Tiiro,
kunnanvaltuutettu

nro 24
26.11.2020
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Vuoden valmentaja Toni Tenhunen
Vuoden valmentajaksi 2019
Iissä valittu Toni Tenhunen
iloitsee pienen lajin urheilijoiden valmentajana saamastaan tunnustuksesta.
– Valmennettavathan sen
työn ovat tehneet eli tunnustus kuuluu koko Iin Hapkidoseuran porukalle, Toni
toteaa saamastaan tunnustuksesta.
Vuonna 2014 perustet-

tu Iin Hapkidoseura saalisti vuoden 2019 SM-kisoissa
peräti 11 mitalia eri lajeissa
ja painoluokissa. Palkinnot
tulivat pystyottelusta, mattopainista, itsepuolustuksesta, tekniikkaottelusta ja
3 vaiheottelusta. Iin Hapkidoseurassa treenataan korealaista itsepuolustuslajia Sin
Moo Hapkidoa, jossa yhdistyvät monen perinteisen la-

jin toimivimmat osa-alueet.
Toni Tenhunen toteaa
seuran
harjoitteluolosuhteiden parantuneen todella
hyviksi Iisi-areenan valmistumisen myötä.
– Aloitimme aikanaan
harjoittelun Haukiputaalla
Jatulin tiloissa. Sen jälkeen
harjoitustilat ovat vaihdelleet eri kouluilla Ylirannan,
Pohjois-Iin ja Jakkukylän vä-

lillä. Myös Illinsaaren hiihtomajalla olemme harjoituksia
pitäneet, itsepuolustuslajeja
20 vuotta harrastanut Toni
kertoo.
Iisi-areenan kamppailutilassa seuralla on kaikki tarvittava yhdessä paikassa
ja vieressä oleva kuntosali
nyrkkeilyalueineen tuo lisätilaa harjoituksien läpiviemiseen. MTR

Iin vuoden 2019 nuori urheilija on Tuukka Simonen.

Vuoden nuori urheilija
Tuukka Simonen
Iin vuoden nuorena urheilijana vuodelta 2019 palkittiin
boulderoinnissa menestynyt
Tuukka Simonen. Boulderointi on kiipeilyä ilman varmistusvälineitä
matalilla
korkeuksilla. Boulderointia
harrastetaan kivillä, matalilla
kallioseinillä ja kiipeilyseinillä. Boulderreittien korkeus
vaihtelee noin 1,5 metristä
noin 9 metriin, mutta yleensä
kiipeilijät kiipeävät alle viiden metrin korkuisia reittejä.
Boulderointia voi harrastaa myös sisällä kiipeilyhalleissa. Hallien boulderseinät
on valmistettu kestävästä levystä, johon on usein lisätty
reikiä otteiden kiinnittämiseen. Materiaalina voidaan
käyttää esimerkiksi paksua
vaneri- tai muovilevyä. Reitit
valmistetaan otteista, muodoista tai bokseista, jotka
kiinnitetään seinään.
Pieksämäellä
syntynyt
Tuukka kertoo muuttaneensa Iihin vuonna 2009 ja harrastaneensa lajia reilut viisi
vuotta.
– Aloitin lajin parissa,
koska se tuntui mukavalta

ja olen aina tykännyt kiipeilystä. Vanhempien mielestä
olen aina kiipeillyt ja roikkunut kaikissa mahdollisissa paikoissa, puista kiviin,
Tuukka toteaa.
Osan lajivalinnasta hän
uskoo periytyneen Enonkoskella asuvalta ukiltaan, joka
on vetänyt erilaisia kiipeilykursseja ja vastaavia.
Vuosi 2019 oli Tuukka Simoselle tähän saakka
menestyksekkäin. Suomenmestaruushopean kruunasi Pohjoismaiden mestaruus
nuorissa. Lisäksi hän sijoittuu SM-kisoissa aikuisten
sarjassa viidenneksi.
Iin lukion kolmatta luokkaa käyvä Tuukka iloitsee
saamastaan tunnustuksesta
ja toivoo Iisi-areenan kiipeilyseinälle runsasta käyttöä.
– Itselleni se ei tarjoa haasteita, mutta soveltuu hyvin
kiipeilystä kiinnostuneiden
aloituspaikaksi, Oulun kiipeilykeskuksessa harjoitteleva ja Oulun Cavea edustava
Tuukka toteaa Iisi-areenan
kiipeilyseinän luona. MTR

Vuoden valmentaja Toni Tenhunen jakaa saamansa tunnustuksen kuuluvaksi koko Iin Hapkidoseuralle.

Ii palkitsi menestyneitä urheilijoita
Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen vuodelta 2019 oli
tarkoitus tehdä Iisi-areenan vihkijäisten yhteydessä. Koronaepidemia esti vihkiäisten pitämisen niin
keväällä kuin syksylläkin, joten
palkitseminen jouduttiin toteuttamaan ilman yhteistilaisuutta.
Vuoden nuorena urheilijana
2019 palkittiin Tuukka Simonen
(boulderointi) ja menestyneenä

valmentajana Toni Tenhunen (sin
moo hapkido).
Muut palkitut urheilijat 2019
Jorma Sääskilahti (koirahiihto),
Aino Veijola (vapaapaini), Tatu
Hänninen (klassinen penkkipunnerrus), Roni Aalto (lumilautailu), Roomeo Aalto (lumilautailu),
Renee Aalto (lumilautailu), Fanni Hokkanen (yleisurheilu), Olga
Hokkanen (yleisurheilu), Han-

na
Soronen
(maastohiihto/
maastojuoksu),
Seppo
Keltamäki (hiihtosuunnistus) Kyösti
Jäppinen (hiihtosuunnistus), Lotta Järvenpää (cheerleading), Kalle Tiiro (sin moo hapkido), Katja
Kevarinmäki (sin moo hapkido),
Eetu Kaattari (sin moo hapkido),
Anna-Sofia Mertala (sin moo hapkido). MTR
Iisi-areenan kiipeilyseinä soveltuu hyvin kiipeilyharrastuksen
aloittamiseen.
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Kuntapäättäjistä Merihelmen keskustelutilaisuuteen osallistuivat Eero Alaraasakka, Heli-Hannele Haapaniemi, Aini Autio, Seppo Keltamäki, Reijo Kehus, Tauno Kivelä, Sanna Valaja, Pekka Koskela, Ilkka
Pakonen, Helka Tapio ja kuvasta puuttuva Jaakko Höyhtyä.

Merihelmessä keskusteltiin Kuivaniemen
ja Olhavan asioista

Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Maarit Tihinen kertoi Olhavan koulun ja tenavatuvan mahdollisten lakkautusten kylälle tuomista ongelmista.

Kuivaniemen Yrittäjät ja Olhavan seudun kehittämisyhdistys olivat kutsuneet
kuntapäättäjiä
maisemaravintola Merihelmeen otsikolla ”päivän politiikan
rupattelut”.
Kutsuun oli vastannut
reilut kymmenen kuntapäättäjää. Useampikin oli ilmoittanut kiinnostuksensa,
mutta he eivät korona-aikana paikalle saapuneet, eivätkä etäyhteyden puuttuessa
voineet tilaisuuteen osallistua.
Tilaisuuden alussa osalle
päättäjiä oli epäselvää, mistä tilaisuudessa on kysymys.
– Luulin tulleeni saamaan tietoa Kuivaniemen
yrityksistä ja heidän toiminnastaan, kunnanvaltuutettu
Aini Autio totesi tilaisuuden paljastuttua paneelikeskusteluksi, jossa kyläläiset
saivat esittää toiveitaan ja
kysymyksiä päättäjille.
– Minä puolestani oletin kyseessä olevan infon
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoista, varavaltuutettu ja
Ii-instituutti -lautakunnan

varapuheenjohtaja
Seppo
Keltamäki kertoi.
Tilaisuuden
luonteen
selvittyä, päästiin asiaan
ja Kuivaniemen Yrittäjien
puolesta tilaisuutta johdatteli eteenpäin varapuheenjohtaja Matti Kumpulainen.
–
Entisen
Kuivaniemen kunnan alueella asuu
1553 ihmistä, joilla on suuri huoli ja epävarmuus tulevasta. Monia toimintoja
ollaan alueella supistamassa tai lopettamassa. Kuntaliitosneuvotteluissa sovittiin
pyrkimyksestä pitää koko
kunta asuttuna ja säilyttää
palvelut eri puolilla laajaa
kuntaa. Viimeaikaiset toimet ja suunnitelmat terveys- ja kouluasioissa eivät tue
tätä tavoitetta, Kumpulainen totesi avatessaan tilaisuuden.
Monissa muissakin puheenvuoroissa niin päättäjien kuin yleisön taholta
tuotiin esille samoja huolia.
– Haluan peräänkuuluttaa
asiantuntemusta
palveluverkkosuunnitelmaatehtäessä kouluasioissa. Se

näyttää pahasti unohtuneen.
Lasten hyvinvoinnin tulisi olla etusijalla, eikä suuri
aina ole koululaisille parasta, Sirpa Varanka totesi.
Ilkka Pakonen puolestaan pohti, milloin ollaan
syrjässä, todeten Euroopan
mittakaavassa koko Suomen
olevan syrjässä.
– Meillä on Iissä meri,
kolme jokea ja maan valtaväylä 4-tie. Kemin heikko
kehitys näkyy Kuivaniemellä saakka, mutta toivoa paremmasta on. Peruspalvelut
kunnassa kärsivät, jos jatkamme
viranhaltijoiden
suurella määrällä johtotehtävissä. Joka toiminnanala
ei tarvitse omaa johtajaa, Pakonen totesi.
Seljänperän kaavoituksen käynnistymistä toivoi
Pakosen ohella moni muukin. Tässä asiassa toivottiin
rakentavaa keskustelua, jolla alue saataisiin rakennuskäyttöön.
– Vesi- ja viemäröinti ovat kalliita investointeja,
eikä niitä rohjeta tehdä ilman varmuutta rakentajista,
Aini Autio arveli.
Pekka Koskela on hankkinut laskelmia Kuivaniemen
terveysaseman
kiinteistökuluista.
– Kiinteistökulut ovat
suuret, mutta niihin on kirjattu muutakin kuin terveysasemalle kuuluvaa ja näin ne
antavat päättäjille harhaanjohtavaa tietoa mahdollisesti saavutettavista säästöistä.
Oulunkaaren budjetti on
125 miljoonaa euroa, josta
Iin kunnan osuus 34 miljoonaa euroa. Jos Kuivaniemen
terveysasema laitetaan kylmilleen, voidaan päästä
vajaan 150 000 euron säästöihin. Niilläkö Iin kunnan
talous pelastetaan, Koskela
kysyi.
Hän kuten monet muutkin totesivat, ettei se ole
kuivaniemeläisille mieleen,
koska kaikilla ei ole omaa
autoa ja taksi jää ainoaksi
vaihtoehdoksi hoitaa terve-

ysasioita Iissä. Myös Kuivaniemitalon soveltuvuutta
terveyspalveluiden
käyttöön epäiltiin.
Maarit Tihinen toi tilaisuuteen olhavaisten terveiset ja huolet koulun ja
tenavatuvan mahdollisista
lopettamisista.
– Olhavan koulun oppilaat tulevat todella laajalta alueelta, eivätkä lapset
nytkään tule suoraa reittiä kouluun. Jos koulu loppuu, koonti asianmukaisesti
vaatii lämpimät tilat ja valvonnan. Tenavatuvan 12
paikkaa ovat koko ajan 100
prosenttisessa käytössä, joten sen lopettamiselle ei
mielestämme löydy järkeen
käypiä perusteita.
Seppo Keltamäki toi keskusteluun Iin keskustassa
sijaitsevan Valtarin koulun
mahdolliset korjaustarpeet.
– Olisiko mahdollista
kääntää tilanne niin päin,
että linja-autot veisivätkin
yläkoulun oppilaita Iistä
Kuivaniemen koululle, jossa on tyhjillään asianmukaisia tiloja? Entäpä isoissa
kouluissa kiusatuksi tulevat
lapset. Voisiko vanhemmille
ja lapsille järjestää kyselyn
halukkuudesta siirtyä vaikkapa Olhavaan tai Kuivaniemelle pienempään kouluun,
Keltamäki pohdiskeli.
Heli-Hannele
Haapaniemi totesi erikoissairaanhoidon olevan kallista,
ihmisten eläessä pidempään
ja hoitomuotojen kehittyvän. Sote tulee hänen mielestään muutaman vuoden
päästä muuttamaan kuvioita väistämättä Iissäkin.
– Toivon hartaasti, että
päättäjinä löydämme vastakkainasettelun sijaan yhteistyönsävelen. Ongelmat
talouden suhteen ovat niin
suuret, että vain yhteistyössä pystymme ne ratkaisemaan oikeudenmukaisesti
kaikki kunnan osat tasapuolisesti huomioiden, Haapaniemi totesi. MTR

Kuivaniemen Yrittäjien puolesta tilaisuutta johti Matti Kumpulainen. Myös kuvassa selin istuva Yrittäjien puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi käytti tilaisuuden aluksi puheenvuoron.

Pekka Koskela oli perehtynyt etenkin Kuivaniemen terveysaseman asioihin.

Arvauksesta arvion kautta päätökseen
nro 24
26.11.2020

Vuoden 1919 lopulla Liittolehdessä Maria Ylitalo otti
kantaa ajankohtaiseen kysymykseen: ”Miksi Yli-Olhavan lapsia katsotaan niin
yliolkaisesti, ettei heille anneta omaa koulua?” Koulu
rakennettiin lopulta Alfred
Ylitalon ja Akseli Kukkolan
aloitteesta. Yli 100 vuotta
myöhemmin aihe on jälleen
ajankohtainen. Yli-Olhavan
koulu suljettiin jo aikaisemmin ja nyt lakkauttamislistalla ovat Olhavan koulu ja
Tenavatupa.
Verrattuna vuoteen 1919
ovat yhteiskunnan resurssit opetus- ja varhaiskasvatuksen suhteen tällä hetkellä
moninkertaiset. Tästä huolimatta Iin kunnan opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
on esityksessään sulkemassa teknisesti hyväkuntoista
ja lapsimäärältään elinvoimaista koulua säästöihin
vedoten. Onneksi asian
päättää lopulta valtuusto,
jonka tehtäväksi jää arvioida
lautakunnan esityksen syyt
ja seuraukset.
Valtuuston 3/2018 hyväksymä kuntastrategia ja
maapoliittisen työryhmän
raportti näyttää olevan vain
sivuseikka: ”Yhdessä tekeminen on iiläinen elämäntapa. Yhteisölliset asuinalueet
yhdistävät eri-ikäisiä ja eri
elämänvaiheissa olevia kuntalaisia. Kyläkulttuuri kyläkouluineen-, yhdistyksineen
ja -tupineen tuo esiin maalaismaisen elämän parhaat
puolet” (Lähde: Iin kunnan

nomat

kuntastrategia 4.2 kohta 2)
”Iin kunnan tavoitteena on keskustaajaman kehittämisen lisäksi kehittää
ja elävöittää kyläalueita ja
maaseutua. Keskeisiä kehitettäviä kyliä ovat Olhava,
Oijärvi ja kuntaan vuoden
2018 alussa liittynyt Jakkukylä.” (Lähde: Iin maapoliittinen ohjelma 2018-2022
kohta 2.2.5 kylien kehittäminen)
Palveluraportin
mukaan Olhavan koulun oppilasmäärä pysyy ennallaan
vuoteen 2025. Raportista on
unohdettu, tai tarkoituksella sivuutettu, kuudesluokkalaiset ja esikoululaiset.
Voidaankin siis todeta Olhavan koulun olevan elinvoimainen. Myös Tenavatuvan
käyttöaste on 100% tällä hetkellä ja tulevina vuosina.
Itse asiassa päiväkotiin olisi
enemmän tulijoita kuin voidaan lain puitteissa ottaa.
Tenavatuvalla hoito on erittäin laadukasta ja tilat ovat
tarkoituksenmukaiset. Jälkimmäisen arvion perustan
kokemukseeni oman 3-vuotiaan poikani hoidosta.
Mikäli valtuusto hyväksyy palveluraportin ja sitä
kautta sinetöi koulun ja päiväkodin kohtalon, on lasten
kannalta tilanne hankala.
Perusopetus lain §32 mukaisesti alakoululaisten lasten koulumatka saa kestää
maksimissaan 2,5 h päivässä odotuksineen. Lisäksi, mikäli kysymys on ns.
koontikuljetuksista, myös

odotusajalle on järjestettävä säänmukaiset puitteet
(lämmitys) ja oppilaalle on
järjestettävä ohjattua toimintaa. On huomioitava,
että oppilaiden koulupäivät ovat ikäluokasta riippuen eri pituisia (4h, 5h, 6h).
Käytännössä paluukyytien
on lähdettävä välittömästi liikkeelle koulupäivän
päätyttyä, vähintään kolme
kertaa päivässä. Nämä seikat tulevat moninkertaistamaan kuljetuskustannukset
ja näin ollen viemään pohjan palveluraportin esittämistä säästöistä.
Palveluraportissa on laskelmia, jotka perustuvat arvioon. Jos arvio ei perustu
tutkittuun tietoon, niin kyseessä on arvaus. Tämä arvaus ja sen tuottama päätös
voi pahimmassa tapauksessa kasvattaa pienen lapsen
koulukyytiä yli lain mukaisen rajan eli 2,5 h joka
arkipäivä.
Pahimmillaan
koulukyydin pituudeksi voi
tulla 40-90 km suuntaansa riippuen laskentatavasta (taksien tai linja-autojen
määrä, ajoreitti, sivukylien
kiertäminen ym.). Lakkautusten myötä esimerkiksi
Oijärven lapsien lähin päiväkoti ja koulu siirtyvät
noin 50 km päähän. Lapsiperheillä vaikea tilanne korostuu tilanteessa, jossa
toinen vanhempi kulkee Kemin suunnassa töissä ja toinen Oulussa. Lasten kuljetus
hoitopaikkoihin vaikeuttaa
aikataulullisesti lapsiperhei-
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Oijärvi

Olhavan koulun sijaintia ja matkaa seuraaviin kouluihin katsotaan viranhaltijoiden taholta, kuten
asia oli kuvattu Kalevassa 13.11. (pienempi kartta). Todellisuudessa tulisi tarkastella koulun ottoaluetta ja lasten koulumatkan pituutta, kuten asiaa on havainnollistettu kuvassa. Tällöin realisoituu syyt
kuljetuskustannusten moninkertaistumiseen, jotka palveluraportissa oli arvioitu reilusti alakanttiin.

den arkea ja lisää suoria kustannuksia.
Olhavan koulun ottoalue
on huomattavan laaja. Karttakuvassa on hahmotettu eri
kyläalueita, johon perusopetuslain aikarajan mukainen
koulukyyti on järjestettävä.
Toivon
valtuutetuiden
ajattelevan asiaa omien lasten kohdalle. Onko tarkoituksenmukaista lakkauttaa
elinvoimainen koulu ja päi-

väkoti? Perustatko päätöksen arvaukselle vai vaaditko
todelliset laskelmat päätöksesi tueksi?
Tiedote kokonaisuuteen
vaikuttavista tekijöistä on
toimitettu valtuutetuille ja
tarvittaessa se toimitetaan
myös asiasta kiinnostuneille
henkilöille erikseen. Tiedotetta voi kysellä allekirjoittaneelta, Olhavan seudun
kehittämisyhdistykseltä

sekä Olhavan koulun vanhempainyhdistykseltä.
Olen varma, että isoisäni äiti päivittäisi sanoman
2020-luvulle
seuraavasti:
”Miksi Olhavan seudun lapsia katsotaan niin yliolkaisesti, ettei heidän kouluaan
ja päiväkotiaan säilytetä?”

man lisäämiseksi.
Meillä Olhavan seudulla on paljon erityisosaamista ja olemme suunnitelleet,
miten voisimme hyödyntää paikallista osaamista
digiajan ja uusien teknologioiden tuomisessa Olhavan
päiväkodin ja koulun uusiksi painotuksiksi. Esimerkiksi
paikallista osaamista löytyy seuraavista aiheista: 3D
mallinnus, suunnittelu ja kehittäminen, 3D tulostus, robotiikka, digiajan palvelut.
Meillä on hanke- ja projektiosaamista hakea rahoitusta tavoitteidemme tueksi.
Voisimme tuoda robotiikkaa
tutuksi aluksi kerhotoiminnan kautta (esim. legorobotit, 3D) ja hankkeistamalla
ideoita saisimme robotiikan
osaksi sekä varhaiskasvatuksen että 1.-6. lk oppilaiden
opetussuunnitelmaa Olhavassa. Tämä vaatii kuitenkin yhteistyötä Iin kunnan
kanssa! Suunnitelmiemme
mukaan Olhavan Tenavatuvan ja koulun uutta robotiikkapanotteisuutta voisimme
hyödyntää alueen markkinoinnissa. Päiväkodin ja
koulun lakkauttaminen vie
meiltä keinot toteuttaa suunnitelmiamme ja kehittää alueemme imagoa.

Iin kunnan ja koko Pohjois-Pohjanmaan upein merenranta-alue on edelleen
kaavoittamatta
Olhavassa. Kaava toisi lapsiperheitä
ja elinvoimaa seudulle. Nyt
olisi aika pikaisesti kaavoitta Olhavan Seljänperän alue.
Haluamme olla kehittämässä koko Olhavaa, mutta nykyisessä tilanteessa
erityisesti tulevaa Seljänperän kaava-aluetta, meille
tärkeiden ja keskeisten periaatteiden mukaisesti. Näitä ovat luonnonläheisyys,
luonnon kunnioittaminen,
sosiaalisuus, yhteisöllisyys
ja välittäminen, innovatiivi-

suus, digiajassa toimiminen
ja jatkuva, uudistuva kehittyminen. Seljänperän kaavan toteuttaminen olisi pieni
korvaus tuulimyllypuistojen aiheuttamista maisema-,
melu- ym. haitoista. Löytyykö johtajilta ja valtuutetuilta
viisautta, kehittävää, strategista otetta ja yhteishenkeä
tekemään ihan uudenlaisia
avauksia? Edettäisiinkö viimein strategiosta tekoihin?

Pekka Ylitalo
Yli-Olhava

Strategiasta tekoihin
Kuntaa tulee johtaa tasapuolisesti ja ennakoiden kohti strategisia päämääriä. Iin
valtuusto on linjannut kuntastrategiassaan:
”Kyläkulttuuri kyläkouluineen-,
yhdistyksineen ja -tupineen
tuo esiin maalaismaisen elämän parhaat puolet”. Nämä
arvot ovat ohjanneet toimintaa myös aikaisemmin, josta osoituksena v. 2015 Iin
kunnalle myönnetty kunniamaininta ’Suomen kylämyönteisin kunta’.
Nyt valtuustolle esitetään
Olhavan koulun ja ryhmäperhepäiväkoti Tenavatuvan
lakkauttamista. Tenavatupa
toimii 100% käyttöasteella
(myös tulevat vuodet). Olhavan koulun oppilasmäärä
pysyy nykyisellään seuraavat vuodet ja on siten vielä erittäin toimintakykyinen.
Kiinteistöt ovat hyväkuntoisia, eikä korjaustarvetta ole.
Kunnan taloustilanne on

heikentynyt radikaalisti. Talouden heikkoon tilaan ei
pienillä kyläkouluilla ole ollut vaikutusta, itseasiassa
päinvastoin. Esim. Olhavassa
on siirrytty 2-opettajuuteen,
kun 6.lk on siirretty Kuivaniemeen pari vuotta sitten, ja
koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta on luovuttu. Tällaisilla nimellisillä säästöillä
heikennetään kylien palveluita, mutta ne eivät ratkaise
oikeita ongelmia.
Iin kunnan vuosien 2017
ja 2019 tilinpäätöksiä verratessa talousongelmien syyt
aukeaa. Iin kunnan henkilöstökulut ovat kasvaneet
vuositasolla yli 1.7 milj. €
(+9,1%). Samanaikaisesti ostopalveluiden kasvu on ollut
valtaisa. Kuitenkin Iin kunnan verotulot ovat kasvaneet
vuositasolla miltei 2,3 milj. €
(+7,1%). Verotulojen kasvu
perustuu yksinomaan tuulivoimaloiden verotuottoihin.

Luvut tarkistettu 19.11.2020

Olhavan koulun oppilasmäärä ja ennuste. Lukuvuodelle 2025-26
on jo nyt nähtävissä viiden (5) oppilaan lisäys.

Käytännössä siis Olhavan
ja Kuivaniemen alueen tuulimyllyillä on kasvatettu
Iin kunnan henkilömäärää.
Ja uusia tuulivoima-alueita kaavoitetaan alueelle kiivaasti. Yleensä alue, mille
haitta kohdistuu, saa myös
korvausta aiheutuneesta haitasta.
Olhavan koulun ja Tenavatuvan lakkauttamispäätös
olisi kuolinisku kylälle. Lapsiperheitä ei tule ja viimeisetkin pakotetaan lähtemään.
Jo nyt Iin kunta kamppailee
laskevan väkiluvun kanssa
ja Olhava tappaminen kiihdyttäisi koko kunnan väkiluvun
heikkenemistä.
Seurannaisvaikutukset näkyisi Iin kunnan valtionosuuksien pienenemisenä.
Olhavan seudun kehittämisyhdistys
on
ilmaissut tahtotilansa olla
kehittämässä aluetta. Olemme jo rakentaneet 4-tien
laitaan mainostaulun ajatuksena vauhdittaa Seljänperän kaavatonttien myyntiä.
Olemme luoneet webbisivut
kuvaamaan Olhavaa asuinalueena ja sen tarjoamia
harrastemahdollisuuksia.
Olemme juuri lanseeranneet
Olhava-aiheisen videokilpailun kiinnostuksen ja vetovoi-

Maarit Tihinen,
puheenjohtaja
Olhavan seudun
kehittämisyhdistys Ry

Olhavan seudun kehittämisyhdistys kutsuu Iin kunnan
päättäjät ja viranhaltijat Seljänperään iltanuotiolle. Olisiko Iin kunnalla kiinnostusta ryhtyä tavoitteelliseen,
strategiseen yhteistyöhön kanssamme?
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Olhavan kylätuvalle kokoontuneiden päättäjien ja kyläläisten lisäksi kymmenkunta kunnanvaltuutettua osallistui tilaisuuteen etänä. Pekka Ylitalo esittelemässä kyläläisten tiedotetta päättäjille.

Olhavassa taistellaan alueen
tulevaisuuden puolesta
Suunnitelmat Olhavan koulun ja ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamisesta ovat
järkyttäneet koko Olhavanjokivarren asutusta. Herättääkseen päättäjät huomaan,
mitä kaikkia vaikutuksia
suunnitelmien
toteutumisella on, järjestivät Olhavan
seudun
kehittämisyhdistys ja Olhavan koulun vanhempainyhdistys info- ja
keskustelutilaisuuden kuntapäättäjille ja kyläläisille.
Tapaamisen aihe oli ”mitä
on päätetty, mitä on ehdotettu ja mitä voimme tehdä”.
Tilaisuuden aluksi Pekka Ylitalo esitteli kunnanvaltuutetuille
lähetettyä
tiedotetta asian päättämisen
tueksi. Tiedotteessa todetaan muun muassa. ”Kyse ei
ole pelkästään koulun ja Tenavatuvan lakkauttamisesta vaan päätös sisältää myös
Olhavan seudun elinvoimaisuuden ja alueellisen kehittämisen näkökulmat.”
Tiedotteessa viitataan sekä Iin hyväksyttyyn kuntastrategiaan että maapoliit-

tiseen ohjelmaan elävien kylien merkityksestä ja Olhavan olevan alue, jonka kehittäminen koetaan tärkeäksi.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt palvelusuunnittelun
raportin vuosille 2020- 2025.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös edetä
Olhavan koulun ja sen yhteydessä olevan Tenavatuvan lakkauttamiseen vuonna
2022, sotii tiedotteen lähettäjien mielestä sekä kuntastrategiaa että maapoliittisista
ohjelmaa vastaan.
”Mielestämme on valtuutettujen ja kuntalaisten aliarviointia kävellä valtuuston
päätöksenteon ylitse ja esittää valtuustolle kuntastrategiassa sovittujen arvojen
romuttamista. Valtuustossa
päätetyt linjaukset on syytä
mennä kaikkien hallintotasojen lävitse ja näin ollen kunnioittaa
demokraattista
päätöksentekoa.
Olhavan
koulun ja Tenavatuvan lakkauttamisen kohdalla näitä
valtuuston päättämiä arvoja

ei toteuteta.”
Koulun ja Tenavatuvan
lakkauttamisen ei uskota Olhavanjokivarressa
tuovan
säästöjä, mutta vaikutukset
ovat peruuttamattomia ja kylät näivettäviä.
”Iin kunnan etuna on jo
vuosia ollut myönteisyys
kyläkouluja kohtaan, joka
on otettu huomioon myös
kuntastrategiassa. On taloudellisesti järkevää kehittää
koko kunnan aluetta ja turvata näin ollen myös kuntakeskuksen ulkopuolisten
alueiden elinvoimaisuus. Olhavassa on hyvin aktiivinen
yhdistystoiminnan verkosto,
jonka tavoitteena on kehittää Olhavaa niin että täällä
olisi hyvä elää, asua ja yrittää. Mikäli koulu ja päiväkoti
lakkautetaan, on mahdotonta saada alueelle lapsiperheitä, jotka tuovat nimenomaan
elinvoimaisuutta Olhavan
seudulle. Ilman koulua Olhava näivettyy ja menettää
vetovoimansa rauhallisena
ja luonnonläheisenä asuinpaikkana. Kyse ei ole siis pel-

Olhavassa tuulimyllyt jauhavat energiaa ja samalla tuovat huomattavat verotulot Iin kuntaan vuosittain. Kunta kaavoittaa kiivaasti uusia alueita niin Olhavassa kuin Kuivaniemellä tuulivoimapuistoja varten.

kästään Olhavan koulusta ja
Tenavatuvasta, kyse on koko
Olhavan seudusta.”
Olhavan koulun ja koko
alueen tilanteesta käytiin vilkasta keskustelua niin Kylätuvalle
kokoontuneiden
kyläläisten kuin etupäässä
teamsin välityksellä tilaisuuteen osallistuneiden päättäjien kesken.
Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Maarit Tihinen kertoi
löytäneensä palvelusuunnitteluraportista useita virheitä
ja epätäsmällisyyksiä muun
muassa Olhavan koulun oppilasmäärän suhteen.
– Onko kyse välinpitämättömyydestä vai tietämättömyydestä, Tihinen kysyi.
Hänestä on eettisesti väärin tuoda kiireellä kunnanvaltuuston
päätettäväksi
asia, jonka toteuttamisen jää
seuraavan kunnanvaltuuston tehtäväksi. Hän ehdottikin vain raportin tiedoksi
saattamista ja asioiden tuomista yksitellen päätöksen
tekoon, kun ne ovat ajankoh-

taisia.
Kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Teijo Liedes
totesi palvelusuunnitteluraportin olevan taustamateriaalia päätöksenteolle.
– Kunnanvaltuusto päättää mahdollisesta koulun
lakkauttamisesta, lautakunta opetuksen järjestämisestä.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela puolestaan piti hyvänä
kyläläisten aktiivista otetta,
jotka mahdollistavat hyvien
asioiden syntymisen kylillä.
– Paljon puhuttua Seljänperän alueen kaavoitusta
ei ole haudattu. Töitä asian
eteen tehdään koko ajan ja
alueen palstoitus lienee järkevin vaihtoehto, hän totesi.
Tilaisuudessa
luettiin
myös entisen Olhavan koulun oppilaan, nyt 16-vuotiaan
Sanni
Höyhtyän
terveiset päättäjille.
”Vasta Olhavan koulussa sain olla lapsi ja oma itseni. Minut otettiin heti hyvin
vastaan ja leikkeihin mukaan. Koulusta minulle on

jäänyt rakkaita kavereita.
Vasta siellä huomattiin, että
minulla on vakava hahmottamisen ongelma ja koin että
pienessä koulussa apua pystyttiin antamaan ihan eri tavalla kuin isossa. Olhavan
koulun opettajat ovat aivan
mahtavia! Olen niin onnellinen, että sain käydä siellä
ala-asteeni loppuun. Toivon
että muutkin olhavalaiset
lapset saisivat kokea sen”,
Sanni kirjoittaa.
Hyvässä ja rakentavassa
hengessä käydyn keskustelun yhteenvetona paikalliset
toimijat totesivat olevansa
kehittämisen otteella liikkeellä ja toivovat sen tapahtuvan yhdessä kunnan kanssa.
Alueelle toivotaan kaavoitusta ja lisää asuinpaikkoja,
koska kaikki myyntiin tulleet
kiinteistöt ovat menneet kaupaksi. Kunnanvaltuutetuilta toivotaan alueen hädän ja
olosuhteiden tunnustamista, sekä sen mukaisia päätöksiä. MTR

Olhavan ryhmäperhepäiväkoti Tenavatupa vasemmalla ja oikealla Olhavan koulu liikuntasaleineen.
Molemmat rakennukset ovat terveitä, eikä korjaustarvetta ole. Sijainti on erinomainen 4-tien varressa, Oijärventien risteyksen tuntumassa.
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SOPIVAT TILAT
Iissä ja Kuivaniemellä

Paikallista -merkin kuulumisia

Ota yhteyttä
Antti Tuomaala |0406721389| antti.tuomaala@iilaakso.fi

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse

Alina järjestää
joulun kotiisi
Puhtaassa kodissa on viihtyisää ottaa
joulu vastaan. Alina hoitaa puolestasi
joulusiivouksen lisäksi myös muut
valmistelut aina ruuanlaitosta asiointiin.
Tee tilaus tai kysy lisää:
Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi
Kirkkotie 7, 91100 Ii

Puh. 044 455 6560

sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Tervetuloa uudistettuun
maisemaravintola

MERIHELMEEN

nauttimaan hyvästä ruoasta ja
upeista maisemista!

Lounas, a`la carte
talon burgerit
Rynkyntie 9 95100 Kuivaniemi 040 689 8380

Paikallista -merkki on jatkanut ilahduttavaa kasvua,
kun olemme saaneet mukaan neljä uutta yritystä.
Syksyn aikana merkin ovat ottaneet Metkatuote, JJliha, AK-puukko ja Iin-ikkunat. Ympäristölupauksissa yritykset ovat lupautuneet panostaa muun muassa
energiatehokkuuteen, lähituotantoon, kierrätykseen
ja ympäristöystävällisyyteen. Näiden lupausten avulla viemme eteenpäin Paikallista -yritysten yhteistä sanomaa elinvoimaisesta ja kestävästä Iistä.
Joulu jo tulla kilkattelee ja on aika ilahduttaa läheisiä, ystäviä ja tuttavia. Kun mietit mistä hankit heille
lahjoja, niin pyri tukemaan paikallisia yrittäjiä. Iissä on
paljon hienoja pieniä ja vähän isompiakin yrityksiä,
joilta löydät varmasti jotain mikä ilahduttaa lähimmäistäsi. esimerkiksi lahjakortti paikallisiin palveluihin, suussa sulavia paikallisia herkkuja tai hienoja
käsityönä tehtyjä tuotteita löydät iiläisiltä yrittäjiltä.

Merkin kuulumisia voit seurata
facebookissa @Paikallista
Verkkokauppaan löydät osoitteesta:
lahjakortitnetistä.fi/ii

Mukavaa joulun odotusta
ja muistetaan
tukea Paikallisia yrittäjiä!

Julkisivusaneeraukset
parvekesaneeraukset
Sisä- ja ulkotasoitukset
Rappaukset
Maalaukset
i...
Se näkyvin jälk
✆ 0400 991 329 | www.arierikssonoy.fi

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

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

UUTTA KOTIA
RAKENTAMAAN

UUTUUSMALLI MYYNNISSÄ

EKO OBELIX

Muuttovalmis
lämpöpumppulämmityksellä

147.900€
+ toimituskulut

Asumisen helppous ja
vaivattomuus, energiatehokkuus
ja tietysti laadukas toteutus.
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Kohti vuoden vaihdetta
Vuosi 2020 lähenee loppuaan. Tämän vuoden
tulemme varmasti kaikki muistamaan hyvin
poikkeuksellisena. Toimintakauteni Iin Yrittäjät ry:ssä lähenee myös loppuaan. Alkuvuodesta 2021 tulevan perheenlisäyksen johdosta, olen
ilmoittanut jättäytyväni puheenjohtajan tehtävistä. Puheenjohtajuus on ollut todella opettava
tehtävä minulle ja olen kiitollinen, että sain hoitaa tehtävää vuoden ajan. Olen oppinut yhdistystoiminnasta paljon.
Alkuvuodesta pääsin mukaan Suomen Yrittäjien järjestämille puheenjohtajapäiville Helsinkiin. Siellä tapasin ja tutustuin useisiin
paikallisyhdistyksien puheenjohtajiin ja oli hienoa saada vaihtaa kuulumisia paikallisyhdistysten toiminnasta aivan eteläisintä Suomea
myöten. Meillä on Iissä aktiivinen yrittäjäyhdistys, jolla ei ideat lopu. Olemme järjestäneet
useita aamupalatilaisuuksia, syysretken yms.
Iin Yrittäjissä on hyvä meininki, joka jatkuu
varmasti pitkään. Kiitos kaikille teille aktiivisille, joitten ansiosta paikallisyhdistyksen toiminta pysyy aktiivisena ja yllä!
Joulu saapuu hiljalleen ja pian on aika myös
ottaa vastaan uusi vuosi 2021. Muistuttaisin
hyödyntämään mahdollisissa joulun hankinnoissa paikallisia yrittäjiä, omalta kylältä löytyy

paljon kaikkea! Näin tuemme näitä arvokkaita
omasta kunnasta löytyviä palveluita.
Haluan toivottaa kaikille, erityisesti yrittäjille
ja heidän perheilleen, rentouttavaa ja rauhaisaa
joulun aikaa. Toivon sydämestäni kaikille myös
onnea tulevalle vuodelle 2021. Toivotaan, että
tilanne koronaviruksen suhteen saadaan hallintaan ja elämä alkaa hiljalleen normalisoitua tämän kaiken jälkeen.

Tuija Alikoski
puheenjohtaja,
Iin Yrittäjät ry

Tuija Alikoski muistuttaa hyödyntämään mahdollisissa joulun hankinnoissa paikallisia yrittäjiä, omalta
kylältä löytyy paljon kaikkea! Näin tuemme näitä arvokkaita omasta kunnasta löytyviä palveluita.

Monipaikkatyö voi tehdä mökkipitäjästä kasvukunnan
Koronakriisi on aiheuttanut suuren muutoksen työelämään, kun se
on siirtänyt työssä käyviä laajalti
etätöihin. Monipaikkatyöstä näyttää tulevan uusi normaali, koska se
näyttää lisäävän työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Iso muutos ei tapahdu ilman muutostuskia. Uuden
työkulttuurin rakentaminen vie aikansa.
Mitä tiedämme korona-ajan monipaikkatyöhön siirtymisestä?
Suomessa yrityksistä 60 prosentissa on tehty etätöitä. 30 prosenttia
aikoo lisätä monipaikkatyötä pysyvästi (Yrittäjägallup 8/20). Tämä
tarkoittaa lähes 100 000 yritystä.
Työntekijöistä etätöissä on ollut lähes puolet (Työelämägallup
9/20). Erityisesti etätöitä on tehty järjestöissä (73 % työntekijöistä)
ja valtiolla (65 %). Etätöitä on tehty varsinkin kotona (95 %), mutta
viidennes on tehnyt niitä myös vapaa-ajan asunnossaan. Jopa yli neljännes on säästänyt työmatka-aikaa
yli tunnin per etätyöpäivä.
Työn itsenäisyys, työtyytyväisyys, oman työn hallinta mutta
myös työn tekniset ongelmat ovat
lisääntyneet. Työtyytyväisyys on
kasvanut erityisesti yli 55-vuotiailla, mikä on tärkeä viesti, kun puhutaan vanhempien työntekijöiden
jaksamisesta. Perhearkiongelmat
ovat vähentyneet, erityisesti naisilla.
Jopa kolme neljästä työssä ole-

vasta haluaisi tehdä monipaikkatyötä jatkossa. 12 prosenttia
haluaisi olla etätyössä jatkuvasti ja
39 prosenttia osan viikosta. 22 prosenttia haluaisi, mutta ei voi tehdä
sitä työtehtävien vuoksi.
Monipaikkaista työtä tehtäisiin
mieluiten kotona (68 %), työpaikalla (55 %) ja vapaa-ajan asunnossa
(19 %). Tämä on valtava mahdollisuus mökkipaikkakunnille.
Konsulttiyritys Boston Consulting Group (BCG) arvioi, että työntekijän tuottavuus voi parantua
15-40 prosenttia työntekijällä, jolle voidaan rakentaa optimaalinen
monipaikkatyömalli. BCG ennustaa myös 40 prosenttia vähennystä
työpoissaoloihin ja yli 20 prosentin
säästöä yritysten toimitilakuluihin.
Näiden arvioiden perusteella monipaikkatyö olisi merkittävä
tuottavuusloikka.
On olennaista, että työyhteisöt
panostavat monipaikkatyön edellytyksiin. Jos se tehdään hyvin,
työyhteisö voi houkutella hyviä tekijöitä, edistää innovaatioita ja luoda arvoa kaikille.
Monipaikkatyö myös muuttaa
palveluiden kysyntää. Se vähentää

Etätyö sopii eri ihmisille eri tavalla ja
vaatii uudenlaista johtamista, myös
oman työn osalta. Joillakin se lisää yksinäisyyttä ja stressiä. Siksi on tärkeää
löytää terve tasapaino yksin ja yhdessä
tekemisen välille, toteaa Pentikäinen.

sitä paikoissa, joissa ihmiset ennen
tekivät työtä, ja lisäävät sitä alueille, joille he siirtyvät etätyöhön.
Tämä voi näkyä keskustoissa kysynnän hiipumisena mutta
asuinalueilla ja mökkipaikkakunnilla palveluiden kysynnän kasvuna. Monesta mökkipitäjästä voi

tulla monipaikkatyön myötä kasvukunta.
Lisäksi pitää ymmärtää, että etätyö sopii eri ihmisille eri tavalla ja
vaatii uudenlaista johtamista, myös
oman työn osalta. Joillakin se lisää yksinäisyyttä ja stressiä. Siksi
on tärkeää löytää terve tasapaino

yksin ja yhdessä tekemisen välille.
Myös etätyötiloihin ja yhteyksiin
pitää panostaa.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen
Yrittäjien toimitusjohtaja
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Korona-aika nostanut paikallisen
tuotannon ja yritystoiminnan arvostusta
Vuosi sitten kukaan ei olisi arvannut millainen tästä vuodesta tulee. Korona
on sekoittanut normaalit tutut toimet ja suunnitelmat.
Uutisvuosi on ollut koronan
täyttämä. Monesta maasta
on kuultu huolestuttavia uutisia, tautiin sairastuneiden
ja kuolleiden määrä on suuri.
Korona on osoittanut, miten tärkeässä asemassa terveys ja turvallisuus ovat.
Vaikka Suomi on säästynyt pahimmalta, Suomi ei
elä erillään muusta maailmasta. Tuotteiden ja palveluiden vienti on vähentynyt

ja kansainvälinen turismi on
pysähdyksissä. Kokoontumisrajoitukset ovat vähentäneet tapahtumien määrää
ja ravintoloiden toiminta on
ollut vaikeuksissa. Monen
yrityksen liikevaihto ja kannattavuus ovat pudonneet ja
työttömyys on lisääntynyt.
Valtio on antanut merkittävässä määrin avustuksia ja
tukea yrityksille tänä vuonna. Jos yritykset voivat huonosti, voi koko yhteiskunta
huonosti. Tämä oppi saatiin
jo 90-luvun alun laman seurauksena.
Iin yritykset ovat olleet

aktiivisia ja käyttäneet mahdollisuutta hyväksi. Kunta on Micropoliksen kautta
avustanut yrittäjiä ja yrityksiä tukien hakemisessa.
Kunnan kautta jaossa ollutta
yksinyrittäjätukea
on myönnetty 85 yrittäjälle yhteensä 170 000 euroa.
Ely-keskus on myöntänyt
poikkeusrahoitusta 44 iiläiselle yritykselle yhteensä 530
480 euroa. Business Finland
on myöntänyt poikkeusrahoitusta 20 iiläiselle yritykselle yhteensä 873 588 euroa.
Lisäksi iiläiset yritykset ovat hakeneet ravintola-

”Jos yritykset voivat huonosti,
voi koko yhteiskunta huonosti.”

alalle suunnattuja tukia sekä
kustannustukea. Yhteensä iiläisille yrityksille on myönnetty tukia 1 586 506 euroa
marraskuun
puoliväliin
mennessä. Tulossa on vielä kustannustuen toinen hakukierros ja yksinyrittäjille
on suunnitteilla uutta tukea.
Näistä uusista tuista tietoa
saadaan loppuvuodesta.
Tuet ovat kuitenkin vain
väliaikainen keino rahoittaa toimintaa. Kriisi pakottaa
muuttumaan ja löytämään
uusia menestymisen tapoja.
Viime päivinä ollaan
kuultu myönteisiä uutisia rokotteen saamisesta tuotantoon ja jakeluun. Rokotteen
myötä siirrymme vähitellen
koronan jälkeiseen aikaan.
Vaikka rokote saataisiinkin
jakeluun alkuvuodesta, joudumme vielä ensi vuoden
elämään koronan varjossa.
Kun emme ole voineet
matkustaa tai tavata toisiamme entiseen tapaan, ovat digitaaliset ratkaisut nousseet
monella alalla keskiöön. Paljon puhuttu digimurros on
nyt tapahtunut sekä yrityksissä että julkisella sektorilla.
Yritykset ovat saaneet merkittävää kustannussäästöä,
kun matkakustannukset ovat
pienentyneet. Etätyö vähentää toimistotilojen tarvetta.
Toivottavasti opimme koronasta sen, että paikallisen
tuotannon ja yritystoiminnan arvostus nousee. Myös
lähi- ja kotimaan matkailun
nyt nousseen arvostuksen
soisi pysyvän jatkossakin.

Ari Alatossava
kunnanjohtaja, Ii

Korona on osoittanut, miten
tärkeässä asemassa terveys ja
turvallisuus ovat. Vaikka Suomi on säästynyt pahimmalta,
Suomi ei elä erillään muusta
maailmasta, muistuttaa Ari Alatossava.
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Iin Autohuolto huoltaa ja korjaa s. 12

Kaikenikäisten
fysioterapiaa
Ota
rohkeasti
yhteyttä kaikissa
kuntoutukseen
liittyvissä
asioissa!

PALVELUMME MM.
- Etäkuntoutus
- Hieronta
- Kelan vaativa
lääkinnällinen kuntoutus
- Vakuutusyhtiöiden
maksusitoumukset
- Toteutamme normaalisti myös yli
70-vuotiaiden fysioterapiaa.

Ii Kirkkotie 2, 91100 Ii

010 237700

Kosmetologipalvelut

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii ■ Puh. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi
www.kauneushoitolaouti.fi

Apunasi hyvän elämän arjessa
ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan

Terveyspojat on yksityinen palveluntuottaja, jonka tavoitteena on antaa tukea kotona asumiseen ja tarjota yksilöllisiä
palveluja asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Tarjoamme palveluja myös palvelutaloissa asuville senioreille, jotka tarvitsevat apua esim. asioiden hoitamisessa, lääkärikäynnillä tai ulkoilussa.
PALVELUITAMME:
• Kauppa- ja muut
asiointipalvelut
• Ulkoilupalvelu
• Sosiaalinen
kanssakäyminen
• Ruoanlaitto
• Siivous: ikkunanpesut, ns.
suursiivoukset, mattojen,
sohvien ym. pesut
• Halkohuolto

• Lumityöt,
nurmikon leikkaus,
muut kiinteistö- ja
pihatyöpalvelut
• Kuljetus- ja saattajapalvelu
• Turvapalvelu
• Lääkkeenjako
• Kotisairaanhoito
• Omaishoidon vapaat

Tuotamme palveluita kunnan myöntämällä palvelusetelillä, sekä heille,
jotka maksavat palvelun itse. Työstämme saa kotitalousvähennyksen.

Taimentie 16, 93400 Taivalkoski
P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika Lämsä
info@terveyspojat.fi

IILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI
Kustantaja: Iin Yrittäjät ry
Vastaava toimittaja: Tuija Alikoski
Toimittajat: Heimo Turunen,
Matti-Tapio Rissanen

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

MARRASKUU 3/2020
Toimitus:
Iin Lehti Oy, info@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385 281
ilmoitusmyynti: Iin Lehti Oy

Taitto: VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Painopaikka: Suomalainen
Lehtipaino Oy, Kajaani

LIITY JÄSENEKSI
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/iin-yrittajat
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Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

Maisemaravintola Merihelmi valmistautuu luottavaisena pikkujouluaikaan. Myymälätilat matkamuistoille ja paikallisille tuotteille avautuvat joulukuun alussa.

Maisemaravintola Merihelmi
luottavaisena pikkujouluaikaan
Lokakuussa uudistuneena
avautunut maisemaravintola Merihelmi on saanut toimintansa hyvin käyntiin.
Asiakasmäärät ovat olleet
tasaisessa kasvussa, sanan
paikan uudelleen avautumisesta kiirittyä paikallisten ja

matkalaisten korviin.
– Monenlaista pippaloa
on jo ehditty pitää ja pikkujouluvarauksia on tullut mukavaan tahtiin, Ari Alaopas
kertoo Kuivaniemen Yrittäjien keskustelutilaisuuden lomassa.

Myymälätilojen hän kertoo avautuvan joulukuun alkupuolella.
– Myyntiin tulee erilaisia
matkamuistoja ja paikallista käsityötä. Vaimoni Tiinan
taidetta tiloihin on myös tulossa, Ari valottaa tulevasta.

Maisemaravintola
Merihelmi on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut asemansa
hyvän ruoan paikkana, jonka valtteja ovat paikalliset,
tuoreet raaka-aineet, sekä
omalla reseptillä valmistetut
hampurilaiset. MTR

TRAKTORIURAKOINTI J.NIEMINEN
Pihojen ja teiden auraukset
Ym. alaan kuuluvat työt
Myllykivikankaantie 170 Kuivaniemi

0400 514 380 • juha.n@hotmail.com

A.wiik

Traktoriurakointi

Hallitus Iin Yrittäjät ry 2020
Puheenjohtaja
Tuija Alikoski
Tikkaskodit Oy
044 985 3660
alikoski.tuija@gmail.com

Rahastonhoitaja
Outi Kantola
Kauneushoitola Outi
0400 448 873
outikantola2@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Juha Kallio
Juhan Automaalaamo Oy
040 352 9215
juha.kallio@juhanautomaalaamo.fi

Marja Jaara
Pitokamu Oy
040 481 9121
marja.jaara@outlook.com

Sihteeri
Juho Tauriainen
Valokuvaamo Studio Salama
040 743 8373
juho.tauriainen@studiosalama.fi

0405199866

Mauri Pirttikoski
Mareki
040 552 8510
mauri.pirttikoski@mareki.fi
Anu Suotula-Teppo
Kunnostamo
044 557 7677
anu.suotula@gmail.com
Eero Turtinen
Iin MP Oy
0400 287 230
eero.turtinen@iinmp.fi

Pasi Outila
PT Outila Oy
044 208 5738
pasi@liikuntakeskusmove.fi
Veli Paakkola
Iin Jätehuolto Paakkola Oy
0400 388 622
veli.paakkola@iinjatehuolto.inet.fi

Heimo Turunen
Iin lehti Oy
0400 385 281
info@iinlehti.fi

Kattavat ja
monipuoliset
autohuoltoja autonkorjauspalvelut.
Tervetuloa huoltamaan ja korjauttamaan autosi
Iin Autohuollossa!

Pasi Ontero • Kauppatie 24, 91100 Ii
Puh. 040 767 1582 • pasi.ontero@iinautohuolto.com
www.iinautohuolto.com

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.

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

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

www.ppy.fi

Janne Vakkuri 040 861 2857
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Mielenvalmentamiseen perehtynyt Harri Gustafsbergin reilun tunnin luento säilytti koko ajan kuulijoiden mielenkiinnon.

Harri Gustafsberg yrittäjien aamupalatilaisuudessa:

Rauhallinen liikunta luonnossa purkaa stressiä

Aamupalatilaisuuksien
puuhamies Juho Tauriainen toimi
myös tällä kertaa juontajana.

– Miten koetaan elämä, kuka
olen ja mitä elämältä haluan,
tulkitaan mielen kautta.
Iin Yrittäjien aamupalatilaisuudessa 23.10. oli vierailijana mielen valmentamisen
rautainen
ammattilainen,
yrityspuhuja Harri Gustafsberg Tampereelta. Puhujan kokemuksellinen tausta
on kivenkova, sillä hän on
työskennellyt yli 20 vuotta poliisin valmiusyksikkö
Karhussa. Hän totesi, että
jokainen määrittelee me-

nestyksensä itse. Hän antoi neuvoja, miten menestyy
oman elämänsä ohjaajana.
Paikalla oli 50 henkeä ja netin kautta luentoa seurasi reilut 100 kuulijaa. Osallistujia
oli lähipaikkakunnilta kaikkiaan seitsemästä eri yrittäjäyhdistyksestä.
Gustafsbergin
mukaan
mieli on ihmisyyden ymmärrys- ja toiminnan ohjausjärjestelmä.
– Miten koetaan elämä.
Kuka olen ja mitä elämältä haluan, tulkitaan mielen
kautta. Mielen hallinta auttaa myös stressistä selviämiseen.
– Kaikki kokevat stressiä,
keho ei erottele, tuleeko paineita töissä vai yksityiselämässä. Hyvä uutinen on, että
stressinhallintaa voi opetella.
Esimerkiksi tunteista avoimesti puhuvat nuoret voivat
olla tässä suunnannäyttäjinä.
Tosin Harrin mielestä koulussa jo pitäisi olla oppiaine,
miten johdat itseäsi, huolehdit itsestäsi ja mitä tunnesäätelyn ja ajattelun taitoja
tarvitset. Aihe on vakava, sillä Kelan mukaan mielenterveyden häiriöt ohittavat pian
tuki- ja liikuntaelinsairaudet
sairauspoissaoloja aiheuttavana sairausryhmänä. Rauhallinen liikunta luonnossa
purkaa stressiä. Samoin tanssi, saunominen ja avantouinti, opasti Gustafsberg.
Neuvontaa tuli myös asia-

kaspalvelusta, asiakkaiden
tarpeet menevät kaiken yli.
Työnvaihtelua myös Gustafsberg suositteli.
-Jos on liian pitkään samassa työssä, ammattitaito
voi romahtaa ja työn tekemisen motivaatio hävitä. Tämä
heijastuu myös yrityksen
mahdollisiin kohtalon hetkiin, joihin kannattaa valmistautua. Omilla ratkaisuillaan
yrittäjä voi joko mokata tai
kääntää tilanteet edukseen,
neuvoi Gustafsberg.

esille myös tilaisuuden yhteistyökumppaneita, joista
puheenvuorojakin käyttivät
Kuivaniemellä asuva Fennian myyntijohtaja Esa Ikonen ja OP Kodista Mika
Väisänen. Muut yhteistyökumppanit olivat Iin kunta, Iin Micropolis, Iilaakso
Oy, Villa Kauppila, POPA
painotuotteet ja palvelut,
Kalaliike Hannu Kuha, Koutsaatko Nää Mua -hanke, Studio Salama, ProAgria Oulu
sekä ChocoSomnia.

Hyvää palautetta

Heimo Turunen

Reilun tunnin mittaisen esityksen jälkeen kehittyi myös
vilkas keskustelu. Kunnanjohtaja Ari Alatossava otti
kantaa työn tuottavuuteen,
jota pitäisi pystyä parantamaan. Siihen auttaa tiiminä työskenteleminen. Hänen
mielestään liian paljon puhutaan minusta, kun pitäisi puhua meistä.
Vauhtipyörän Juha Ahola kehui tilaisuutta helposti
ymmärrettävänä. jonka anti
laittaa miettimään. Tunteita ja järjen käyttöä ei kannata
sekoittaa. Vaikeissa paikoissa on pystyttävä olemaan
tunteiden yläpuolella.
Tilaisuuden juonsi Iin
Yrittäjien hallituksen jäsen
Juho Tauriainen kiittäen erityisesti yritysneuvoja Noora Huotaria, joka toimi alusta
saakka tilaisuuden järjestelytehtävissä. Tauriainen toi

Tilaisuuden päättymisen jälkeen osallistujat vielä pohtivat keskenään tilaisuuden antia. Luennoitsijaa jututtamassa Jenni-Sisko Kurttila, joka on aloittamassa Iihin hyvinvointi- ja elämänvalmennus yrityksen.

Livekuvaukset Heikki Saari Kalajoelta välitti tilaisuuden nettiin, josta kautta tilaisuutta seurasi livenä 100 osallistujaa.

Tilaisuuden antia pohtimassa Fennian myyntijohtaja Esa Ikonen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen, kunnanjohtaja Ari Alatossava ja aamupalatilaisuuksiin usein osallistunut
Juha ”Vauhtipyörä” Ahola.

Kuivaniemen Yrittäjistä oli mukana (oikealta) Ari Kaakkuriniemi, Sirpa Kaakkuriniemi, Sari Hirvaskoski ja Arja Honkamaa.
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Iin ja Kempeleen yrittäjät järjestivät yhteisen aamupalatilaisuuden Airport hotellissa. Luennoitsijana oli Matti Pörhö.

Iiläiset aamupalalla kempeleläisten kanssa:

Yrittäjyys on elämäntapa – työt mielessä jatkuvasti
Iin ja Kempeleen yrittäjät
järjestivät yhteisen aamiaistilaisuuden 16.10. Airport
Hotellissa Oulun Vihiluodossa. Yrittäjyydestä oli puhumassa
kauppaneuvos,
Pörhö autoliikkeen yrittäjä, Matti Pörhö. Hän kertoi
yrittäjyyden olevan osa elämäntapaa, johon ei kuulu
tarkkaa työaikaa, tarkkoja loma-aikoja jne. Töitä tehdään
jatkuvasti ja työt ovat mu-

kana koko ajan. Vapaa-aikaa otetaan silloin kun se on
mahdollista - levätään ja yritetään nukkua säännöllisesti.
Tiedostaen kuitenkin ihmisen rajallisuus.
Pörhö muisteli -90 luvun
alkua, jolloin meni 70 prosenttia kaikista Suomen autokaupoista
konkurssiin.
Yrittäjillä oli koko omaisuus
liossa ja sen johdosta oli paljon kovia kohtaloita yrit-

Matti Pörhöllä oli hyvin ajankohtaista yrittäjiä kiinnostavaa asiaa.

täjillä. Se oli liike-elämän
korkeakoulu. Yrittäjä on yksin ongelmineen niin hyvällä
kuin huonolla hetkellä ja oikeaa apua on vaikea löytää.
Yrittäjän yksi tärkeimpiä
tehtäviä on valita hyvät, ahkerat ja innostuneet työntekijät. Vielä tärkeämpää on
löytää vierelleen hyvät luotettavat esimiehet, jotka voivat pyörittää firmaa, vaikka
mitä tapahtuisi.

Auton korvaavaa laitetta ei ole vielä keksitty.
Pyörien päällä oleva tavaraliikenne pitää koko maan
pyörimässä. Ilman autoilua koko maan asuttaminen
ei olisi mahdollista. Suomi
menisi todennäköisesti konkurssiin kahdessa viikossa ilman tieliikennettä.
Korona pandemia on tuonut esille uusia asioita mm.
sen, että yksityisauto on tur-

vallisin tapa liikkua pyöräilyn ja kävelyn kanssa, totesi
Pörhö.
Luennon jälkeen oli vilkas
keskustelu ja Matti Pörhöltä
kysyttiin niin henkilökohtaisia kuin yrityksen kuulumisia.
Kempeleen kunta tarjosi runsaan aamiaisen ja kunnanjohtaja Tuomas Lohi
oli myös paikalla, samoin
Iin aamupalatilaisuudessa

syyskuussa vieraillut elinkeinojohtaja Miia Marjanen.
Iin yrittäjien Juho Tauriaisen
juontamassa
tilaisuudessa väkeä oli kolmisenkymmentä henkeä. Iiläisiä yrittäjiä oli paikalla
yhdeksän, Oulusta muutama
ja Kempeleestä loput.

Heimo Turunen

Iiläisistä yrityksistä oli mukana yhdeksän henkilöä. Kuvasta puuttuu kuvanottaja Heimo Turunen ja aviopuoliso Eila Lahtinen.

Juho Tauriainen Iin Yrittäjistä toimi tilaisuuden juontajana ja oli myös yhteisen aamiaistilaisuuden ideoitsijan yhdessä Iin Yrittäjien varapuheenjohtaja Juha Kallion kanssa.
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Yrittäjillä onnistunut syysretki Kuopion
Rauhalahden kylpylähotelliin

Väinölänniemen urheilualue kuului kiertoajeluun, jossa esiteltiin
viime vuoden jalkapallon Suomen mestarijoukkueen KUPS:n kotikenttä ja olihan siellä Tukholman olympialaisten kultamitalijuoksijan Hannes Kolehmaisen patsaskin.
Puijon tornin juurella matkalaiset saivat tutustua sähköisiin potkulautoihin, joilla kuvassa näkyvä aviopari oli noussut Puijon rinteen ylös
ja lähtivät myös laskemaan alas. Laudat liikkuvat kauko-ohjaimella ja jyrkkää mäkeä alas mentäessä samoin voi hoitaa myös jarrutuksen.

Matkalaisten linja-auton ohjaimissa oli iiläinen yrittäjä Niko Ukkola.

Puijon tornin pyörivässä ravintolassa nautittiin kahvit paikallisten
leivonnaisten kanssa. Monet ostivat myös paikallisia matkamuistoja kotiin vietäväksi.

Iin Yrittäjät toteutti syyskuun lopulla perinteisen
ruskaretken Kuopion Rauhalahden kylpylään. Heti tuloiltana ryhmän otti vastaan
Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja, K-market yrittäjä,
Sirpa Karppi. Hän kertoi yhdistyksen viettävän 40-vuotisjuhlavuotta. Juhlan vietto
oli suunnitellusti 7.11. ja juhlaan valmistui yhdistyksen
110 sivuinen historiikki.
– Pidämme yritysten
puolta ja yrittäjistä huolta
– on Kuopion Yrittäjien toimintaperiaatteena
nykyisessä strategiassaan, kertoi
Karppi.
Lauantaina oli ohjelmassa Kuopion kiertoajelu, jossa oppaana toimi Erja Vesalo
Kuopion oppaista. Kiertoajelun aikana ryhmäläiset
saivat ajankohtaista ja historiallista tietoa Suomen yhdeksänneksi suurimmasta
kaupungista. Elinkeinoelämästäkin tuli runsaasti tietoa
muun muassa Savilahden
Piilaaksosta ja KPY Novapolis yritystalosta, josta yrittä-

jät voi vuokrata tilaa. Kuopio
ja Kallavesi kuuluvat yhteen.
Kaupungissa on 45 rantakilometriä, josta riittäisi jokaiselle asukkaalle 40 metriä
omaa rantaa. Kiertoajelun aikana tuli ajankohtaista tietoa
muun muassa Hanna Partasen kalakukkotehtaasta, mualiman napa parkkihallista,
joka on kolmessa kerroksessa torin alla, Minna Canthista, Hannes Kolehmaisesta,
Martti Ahtisaaresta, Spede
Pasasesta, Paavo Lipposesta
ynnä muista Kuopioon yhdistetyistä tunnetuista henkilöistä.
Erikoinen elämys oli tutustua Saaristokaupunkiin,
joka on Suomen suurin ja
mittavin rakenteilla oleva
asuntotuotantoalue. Sen rakentaminen jatkuu yhä. Alueen vetovoimatekijöitä ovat
asuminen rannan läheisyydessä, viihtyisä ja vaihteleva ympäristö sekä hyvät
peruspalvelut ja bussiyhteydet. Alueella oli vuonna 2010
asuntomessut, jossa vieraili
160 000 henkilöä.

Puijon tornivierailussa Iin yrittäjät otti vastaan Puijo Peak Oy:n Production Manager Markku Kumpula, joka oikealla on kertomassa viime
kesän ja kuluneen syksyn kotimaisen matkailun vilkkaudesta. Pekan vieressä matkailuopas Erja Vesalo.

Kierros päättyi Puijon torniin, jossa samalla tuli tietoa
koko Puijon alueesta. Ensimmäinen puinen 16 metriä
korkea torni valmistui vuonna 1856, toinen 1906 valmistunut tiilinen torni oli jo 24
metriä korkea ja nykyinen
pyörivällä ravintolalla varustettu 75 metriä korkea
torni valmistui vuonna 1963.
Tornin aulassa yrittäjäryhmän otti vastaan Production
Manager Markku Kumpula
Puijo Peak Oy:stä. Hän kertoi, että korona-ajan alettua
torni oli kiinni pari kuukautta. Kun se avattiin kesäkuussa, matkailijoita on vieraillut
tornin kapasiteetin ylärajoilla eli on ollut todella vilkasta.

Iin Yrittäjien retkikohde Kylpylähotelli Rauhalahti on vetovoimainen viihteen
ja hyvän olon keskus Kallaveden rannalla Kuopiossa.
Luonnonkauniin järvimaiseman syleilyssä sijaitseva kylpylä tarjoaa monipuolisia
elämyksiä. Kylpylän saunojen lisäksi oli mahdollisuus
ottaa löylyt ”mualiman suurimmassa”
savusaunassa.
Lauantaiaamuna osallistuttiin vesijumppaan, nautittiin
savolaisesta ruoasta sekä iltaviihteestä, jossa perjantaina
esiintyjinä oli tangokuningatar Saija Tuupanen ja lauantaina Taikakuu orkesteri.

Heimo Turunen

Nykyinen Puijontorni on 75 metriä korkea ja on valmistunut 1963.
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Mainingin Maku remontoi toimitilat
Kuivaniemen keskustaan

Mainingin Maku remontoi tuotantotilansa Kuivaniemen keskustasta vuokraamiinsa tiloihin.

Kuivaniemeläinen Mainingin
Maku on kalajalostustuotteiden valmistukseen erikoistunut yritys. Toimintaa on
aloiteltu Lahjan Paikan elintarviketiloissa Kemissä, etsien
samalla tuotantotiloja Kuivaniemeltä. Nyt tilat ovat löytyneet ja niiden remontointi
tuotantotiloiksi aloitettiin remontti-tyhjennystapahtumalla sunnuntaina 15.11.
Erilaisia kalusteita oli huutokaupattavana ja yrittäjistä
Stina Bergman tarjoili maistiaisiksi kylmäsavulohimoussea makoisten kahvien kera.
– Joulukuun alkupuolel-

la on tarkoitus avata osa kiinteistöstä pienen joulupuodin
merkeissä. Puotiin tulee
myyntiin Mainingin Maun
kalaherkkuja, sekä paljon
muuta herkullista pienvalmistajien lähiruokaa.
Myös upeita kotimaisia
joululahjaideoita tuodaan putiikkiin riemastuttamaan niitä, jotka haluavat lahjansa
ostaa läheltä.
– Tuotanto jatkuu vielä remontin ajan Lahjan Paikan elintarviketiloissa, mutta
tulee siirtymään kokonaan
näihin tiloihin, remontin valmistuttua. MTR

- Muovialan työt mm.
rakentaminen ja tankkien ja
säiliöiden korjaukset
- Pienkoneiden huollot ja
korjaukset
- Kirvesmiestyöt, teollisuuden
ja rakennusten kunnossapidot

Mareki
Tmi Mauri Pirttikoski

Ota yhteyttä!
NYT ON
KALENTERISSA
TILAA!
Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510
www.mareki.fi

Stina Bergman palvelee Mainingin Maun uusiin tiloihin ostoksille poikenneita Antero ja Pirkko Ikosta. Kylmäsavulohimoussen lisäksi pariskunnan mukaan lähti palanen herkullista juustokakkua.

METSÄNHAKKUUPALVELUT

HCDG tekee hyvää tinkimättömällä tyylillä
Oululainen frisbeegolfseura
Hardcore Discgolf (HCDG)
on nuoresta, vain hieman
yli vuoden iästään huolimatta jo varsin tuttu nimi
Oulun ja Suomenkin frisbeegolfin harrastajien keskuudessa ja viimeisin tempaus
ei varmasti yhtään vähennä tämän maineen määrää.
12 hullunrohkeaa frisbeegolfaajaa päätti nimittäin
heittää kameran edessä vaatteita vähemmäksi ja tämän
tempauksen
seurauksena
syntyi HCDG-poikakalenteri vuodelle 2021. Kalenteri-idean isä Jani Matinlassi
oli jo pidempään hautonut
mielessään ideaa normaaleiden miesvartaloiden kuvittamasta kalenterista, jonka
myyntivoitot ohjattaisiin kokonaisuudessaan
hyväntekeväisyyteen. ”Nyt tämä
projekti saatiin maaliin hullunrohkeiden seuralaisten
avulla ja lopputulos on ko-

mea.”- Matinlassi toteaa.
Kalenterista saatavat voitot ohjataan lyhentämättömänä Oulun Poikien talolle,
joka talo on kiusaamis- ja
syrjimisvapaa alue. Mielestämme firsbeegolf sopii sosiaalisena lajina tällaisen
toiminnan tukemiseen erittäin hyvin. Sen lisäksi, että
frisbeegolf liikuttaa Oulun ja
lähikuntien alueella tuhansia
ja tuhansia ihmisiä, se samalla luo ihmisten välille sosiaalista kanssakäymistä ja näin
toimii myös tietyllä tavalla
mielenterveyttä ylläpitävänä
ja parantavana lajina.
Kalenterin voi hankkia itselleen menemällä
seuran kotisivuille www.
hardcorediscgolf.fi/hcdghyvantekevaisyys-kalenteri/
ja noudattamalla sieltä löytyviä ohjeita.

Iissä onnistuneet kisat
HCDG sai heti ensimmäisenä

toimintavuotenaan järjestettäväkseen yhdet Amatöörien
SM-kisojen karsintakisoista ja ne hoidettiin erittäin
ammattimaisesti alusta loppuun saakka. Kisat pidettiin
Iin frisbeegolfradalla Illinsaaressa ja osallistujilta saatu palaute oli kaikin puolin
vain positiivista. HCDG haluaa tässä yhteydessä kiittää Iin kuntaa positiivisesta
suhtautumisesta lajiin ja kisojen vaatimien ratamuutosten toteuttamisesta eritäin
nopealla aikataululla. Hyvä
ja aktiivinen kanssakäyminen kaupunkien ja kuntien
kanssa, sekä näiden myönteinen suhtautuminen lajia kohtaan on lajin elinehto,
koska suurin osa radoista sijaitsee juuri kaupunkien ja
kuntien omistamilla mailla.
Iin kunta on toiminnallaan
ja suhtautumisellaan osoittanut, että se haluaa frisbeegolfradan jatkossakin säilyvän

Illinsaaressa ja se on meille
HCDG:ssäkin mukava uutinen. Tulemme jatkossakin
järjestämään kisoja Illinsaa-

ressa, koska rata on hyvin
hoidettu, fasiliteetit kunnossa ja rata tarjoaa monipuolisesti haastetta kaiken

tasoisille pelaajille.

Mikko Tolonen
Hardcore Discgolf ry
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”Tahdon töihin! Apua!
Uraohjaus, coaching, CV-valmennus, palkkatuki, työharjoittelu… Kaikkea olisi tarjolla,
mutta mihin tarttua ja mitä nämä tarkoittavat?

Projektipäällikkö Mari Viirelä Pohjois-Pohjamaan yrittäjistä ja Kunnostamon valmentaja Anu Suotula-Teppo Iin Yrittäjien liikuntaryhmän
ensimmäisessä kokoontumisessa liikuntakeskus Movessa.

Läsnä yrittäjän arjessa -hanke tukee Iin
ja Kuivaniemen yrittäjien jaksamista
Läsnä yrittäjän arjessa on
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien ESR-rahoitteinen hanke
yrittäjien jaksamisen tukemiseen korona-ajassa.
– Tavoite on tukea yrittäjän jaksamista ja hyvinvointia
tarjoamalla
erilaisia räätälöityjä tukipaketteja, hyödyntäen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien
asemaa yrittäjiä yhdistävänä organisaationa ja verkostoitumisen mahdollistajana,
projektipäällikkö Mari Viirelä kertoi Iin Yrittäjien lii-

kuntaryhmän kokoontuessa
liikuntakeskus Movessa.
Fyysisen toimintakyvyn
ja yrittäjien liikuntaan aktivoimisen lisäksi hankkeessa on tarjolla laajennettuja
neuvontapalveluita, asiantuntija-apua ja vaikkapa hyvinvointi-iltoja.
– Liikuntaryhmissä yrittäjät kokoontuvat yhteen ja
samalla on mahdollista jakaa kokemuksia ja saada
vertaistukea. Yrittäjien työssäjaksaminen paranee, kun
sosiaalinen verkosto on tuke-

na neuvomassa ja jakamassa
omia kokemuksia, Viirelä toteaa.
Iissä ja Kuivaniemellä
hankkeen toimesta järjestetään juuri yrittäjät yhteen kokoavat liikuntaryhmät, joita
ohjaa Kunnostamon valmentaja Anu Suotula-Teppo.
– Tarkoituksena on aktivoida yrittäjät liikkumaan
ja parantamaan työkykyään. Neljän tapaamisen jälkeen toiveena on itse kunkin
jatkavan
oma-aloitteisesti liikkumistaan, Anu kertoo

Kuivaniemen Yrittäjiä Fyysinen työkyky ryhmän harjoituksissa Kuivaniemen kuntosalilla.

liikuntaryhmien tavoitteesta.
Kokoontumisissa tehdään
ensimmäisellä kerralla energiatesti. Energiatesti antaa
tietoa terveydentilasta, kehon suorituskyvystä ja siten
koko energiatasosta. Seuraavilla kerroilla keskitytään
venyttelyyn ja rentoutumiseen, tehdään kuntosalitreeni, ulkoliikunnan päättäessä
neljän kokoontumisen kokonaisuuden. MTR

Joskus termit voivat aiheuttaa jo ahdistusta ja
päätyä siihen, että jätetään tarjotut mahdollisuudet sikseen. Iin kunta haluaa panostaa
iiläisten työllistymiseen – kunnan peruspalveluista löytyy apua, jos haluat miettiä jatkosuunnitelmiasi.
Tuunataan työtä –hankkeessa panostetaan
uudenlaisiin työllistymisen mahdollisuuksiin.
Selvittämme yhdessä kiinnostuksen kohteet,
koulutukset, vahvuudet, joista voidaan lähteä
pohtimaan miten niillä eväillä päästään työllistymään. Hankkeen urasuunnittelija Mari
tapaa sinut mielellään, joten laita rohkeasti sähköpostia (mari.granholm@ii.fi) tai soita
numeroon 040 846 5116. Järjestämme tammikuusta alkaen myös tapaamisaikoja, joihin voit tulla ilman ajanvarausta. Ilmoitamme
ajoista Iin kunnan verkkosivuilla (ii.fi).”
Mari Granholm
urasuunnittelija Tuunataan työtä -hanke
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MITEN TÄSTÄ SELVITÄÄN?
Kunta on itsehallinnollinen yksikkö, joka tuottaa sille laissa säädetyt
tehtävät. Kunta voi ottaa tehtäväkseen tuottaa asukkailleen myös ns.
ei-lakisääteisiä tehtäviä, esim. liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja
infrapalveluja (teitä, liikuntapaikkoja, vesijohtoja viemäröintiä ym.)
yli sen, mitä laki määrää. Rahoituksen kunta saa palvelujen tuottamiseen lähinnä kolmelta taholta:
veroina, valtionosuuksina ja palvelumaksuina. Tämä kokonaisuus
tuntuu varsin selvältä, mutta sitä
se ei ole. Sen osoittaa mm. tämänsyksyinen talousarvion valmistelu Iissä.
Kuntaa johdetaan kahdesta
suunnasta: virkamiesjohto kunnanjohtaja ”pääjohtajanaan” valmistelee ja esittelee asiat luottamushenkilötoimielimille ja näissä toimielimissä istuvat poliitikot päättävät.
Toki jonkin verran päätösvalta on
asioiden sujuvoittamiseksi delegoitu viranhaltijoille. Näin kuntaa johdetaan ikään kuin kahdesta
suunnasta. Viranhaltijajohto vastaa ns. pragmaattisesta johtamisesta, eli tuottaa tietoa ja sen pohjalta
tekee käytännön esitykset.
Tähän ei poliittisen tai minkään
muunkaan ideologian pitäisi vaikuttaa. Poliittinen johto puolestaan
vastaa siitä, että muutkin asiat kuin
talous ja käytännön järjestelyt otetaan huomioon. Siis ideologiat astuvat kuvaan mukaan. Yhteistä
pohjaa molemmille tahoille kuitenkin antavat arvot, joista on sovittu
kuntastrategiassa ja joihin kaikkien
pitäisi sitoutua.
Johtamisen tärkein työkalu on
tiedon tuottaminen – siis mitä on

tapahtunut ja miten on toimittu,
mihin rahat on käytetty ja millaisena tulevaisuus näyttäytyy tämän
tiedon valossa. Nykyisenä digiaikana tiedon tuottamisesta on tullut helppoa. Tilastoja tunkee joka
tuutista, ja ongelmaksi onkin noussut enemmänkin tiedon analysointi
ja tulkitseminen: mikä on oleellista ja millä on vaikutusta. Tiedon
analysointi ja tulkinta vaativat ammattitaitoa ja osaamista, mutta kun
tehdään päätösten vaikutusarviointia, ne ovat aivan välttämättömiä
taitoja. Ja ilman vaikutusarvioita
päätökset saattavat mennä pahastikin pieleen.
Iissä on esitetty kysymys: miten
tähän on tultu, että rahat on loppu
ja ylijäämä syöty? Ja nyt ollaan tilaamassa ulkopuolista selvitystä
siitä, olemmeko tehneet oikeita asioita ja oikein. Sopii kysyä, emmekö
itse tiedä omaa tilannettamme.
Esimerkiksi nostan henkilöstön
määrän, josta on esitetty lukuja, jotka vertautuvat tuulivoimapuistojen verotuottoihin. Näin varmasti
on, jos vain otetaan summaluvut
ja lasketaan keskimääräisellä kunta-alan palkkatasolla. Mutta tässäkin tarvittaisiin tarkkaa analyysiä:
otetaanko huomioon sitä, että tiettynä ajankohtana, josta luku on
otettu, osa henkilöstöstä on määräaikaisia, osa työllistettyjä, osa projektihenkilöstöä joiden palkkarahat
tulevat pääosin kunnan ulkopuolelta, onko osa tullut Jakkukylän Iihin liittymisen seurauksena, onko
mukana myös konsernihenkilöstöä? Lisäksi pitäisi selvittää, mitä
olisi tapahtunut, jos näitä ihmisiä
ei olisi palkattu. Mitä olisi jäänyt te-

kemättä? Mikä palvelu olisi jäänyt
tuottamatta.
Esim. varhaiskasvatukseen on
pitänyt palkata henkilöstöä kunnasta riippumattomista syistä. Siis
vaikea on luoda yksinkertaista kuvaa siitä, onko toimittu oikein. Ja
henkilöstön rekrytointi on mennyt
aina tiukan seulan läpi ennen päätöstä. Ajatus siitä, että osa kunnan
työntekijöistä pyörittelisi peukaloitaan työaikana, kun tekemistä
ei ole, on absurdi nykyisessä tilanteessa.
Eikä tuulivoimankaan tuottama hyöty tai haitta ole yksinkertainen asia. Voimalat tuottavat
tuloa paitsi kunnalle myös paikallisesti maanomistajille. Voimalat
työllistävät rakennusvaiheen jälkeenkin, siis tuovat töitä myös iiläisille, mistä on monenlaista hyötyä.
Uusiutuvaa energiaa tarvitaan joka
tapauksessa ilmastosyistä. Ja haittojakin on. Haittoja on tosin vaikea
mitata rahassa, kun ne kohdistuvat
maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen ja asutukseen.
Toinen esimerkki on investoinnit ja niistä aiheutuvat poistot, jotka lisäävät laskennallista alijäämää.
Ns. syömävelkaa, eli lainaa käyttötalouden pyörittämiseen Iin kunta ei ole vielä joutunut ottamaan,
vaan velka on seurausta investoinneista. Ja investointien historia on
kyllä mielenkiintoinen. Sieltä varmaan löytyy virheitäkin. Miksi
esim. Iihin ei rakennettu homehtuneen Haminan päiväkodin tilalle
heti kunnon yksikköä, vaan ”hajasijoitettiin” päivähoitoa pieniin yksiköihin, joissa toiminta ei ole kovin
tehokasta taloudellisesti? Miksi ra-

Teijo Liedes on ollut aktiivisesti mukana Yrittäjien ja Iin kunnan yhteisissä kokoontumisissa.
kennukset on päästetty huonoon
kuntoon?
Oma asiansa on sitten sosiaalija terveysmenot, mutta tässä tila ei
siihen riitä. Oulunkaarella teetettiin
ulkopuolinen selvitys toiminnasta ja taloudesta, ja tulos oli ennalta arvattavissa: merkittäviä säästöjä
saadaan aikaan vain reippaalla palvelujen keskittämisellä. Arvelen,
että kunnan puolella päädytään samaan. Ja se tuottaa uudelle valtuustolle mielenkiintoisia aikoja.
Nyt on hyviäkin asioita kuiten-

kin ilmassa. Nelostien remontti tuo
uusia asukkaita, yrityspalveluissa
on tapahtunut huomattava parannus. Uutta elinkeino-ohjelmaa tehdään. Elinkeinopolitiikka tuo Iihin
elinvoimaa. On paljolti meidän iiläisten omissa käsissä, miten tästä
kuopasta (ja koronasta) selvitään.

Teijo Liedes
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

Yhteistyöllä iiläisiä liikuttaen
Iin Kuntoklubi ja Satun valmennusja liikuntapalvelut ovat aloittaneet
tiiviin yhteistyön innostaakseen
iiläisiä monipuolisen liikunnan
pariin. Satun valmennus- ja liikuntapalvelut tarjoavat ryhmäliikunnan lisäksi henkilökohtaista
valmennusta, pienryhmävalmennusta, sekä DUO-valmennusta.
Myös henkilökohtaiset kuntosali- ja
treeniohjelmat, sekä ohjaukset kuuluvat palveluihin. Myös sisäpyöräily kuuluu lajitarjontaan.
Iin Kuntoklubi puolestaan on
pian kolmekymmentä vuotta toiminut perinteinen kuntosali, jossa
vallitsee yhteisöllisyys kaikkien salinkäyttäjien kesken. Kuntoklubin
palveluihin kuuluvat lisäksi hierontapalvelut ammattipätevyyden
omaavan urheiluhierojan toimesta.
Yrittäjät Satu Kaisto ja Jari Pikkarainen huomasit yhteisen harrastuksen, voimanoston parissa,
voivansa tehdä laajempaakin yhteistyötä iiläisten liikunnan edistämiseksi.
– Olen käynyt voimailuryhmäni kanssa Kuntoklubilla harjoituksia vetämässä. Kyseessä on matalan
kynnyksen toimintaa, johon kuka
vaan voi tulla tutustumaan lajin alkeisiin, Satu kertoo.

Jos ja toivottavasti kun joku kiinnostuu lajista, siirtyy hän Jarin valmennukseen saamaan lisävinkkejä
voimanoston harjoittelusta.
– Olen harrastanut voimanostoa vuosikymmeniä ja apunani on
lisäksi moninkertainen maailmanmestari Kyösti Vilmi asiantuntemuksellaan. Voimme siis taata
parhaan mahdollisen tietämyksen
voimanostosta
kiinnostuneiden
käyttöön, Jari kertoo Kuntoklubin
roolista.
Molemmat kehuvat salilla valitsevaa porukkahenkeä ja tsemppaavaa asennetta.
– Kukaan ei lähde salilta moikkaamatta ja aina löytyy varmistaja
vapailla painoilla harjoittelevalle,
he kehuvat salilla vallitsevaa yhteisöllisyyttä.
Iissä jokainen saliharjoittelusta kiinnostunut löytää itselleen sopivan salin. Kuntakokoon nähden
kunnan alueella on todella runsaasti kuntosalipalveluita tarjoavia yrittäjiä. Iin Kuntoklubi haluaa säilyä
perinteisenä kuntosalina ja sen tarjonnassa jatkaa myös pitkään toiminut naisten kuntopiiri. Monille
naisille se on muodostunut mustjutuksi joka keskiviikko ja lauantai. MTR

Satun valmennus- ja liikuntapalveluiden Satu Kaisto ja Iin Kuntoklubin Jari Pikkarainen toimivat tiiviissä yhteistyössä iiläisten liikunnan edistämiseksi.
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Oppilaitokset ja terveydenalan ammattilaiset yhteistyössä

Kotihoidossa tehdään työtä sydämellä asiakkaan omassa kodissa.
OSAO:n Pudasjärven ja
Taivalkosken
yksiköiden
järjestämässä sote-alan webinaarissa opettajat kertoivat alan koulutuksista sekä
työelämän edustajat omista
organisaatioistaan, mahdollisista rekrytointitarpeista,
millaista työ kyseisellä alalla
on ja millaisia ominaisuuksia
olisi hyvä olla sekä työssäoppijalla että työntekijällä.
Tilaisuuden
tarkoituksena oli verkostoituminen
työnantajien ja sote-alan
koulutuksen kesken.
OSAO:n eri yksiköistä oli
luennoimassa sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja Merja
Kokko Pudasjärveltä, sotekoulutuksen pohjoisimmasta yksiköstä Taivalkoskelta
Arja Salmi sekä syyskuussa
tuntiopettajan aloittanut Titta Pelkonen. Puheenvuoroja
jakoi Koulutuskuntayhtymä
OSAOn
työelämäkoordinaattori Jaana Riihijärvi.
Aluksi yksiköiden edustajat esittelivät kattavasti
sosiaali- ja terveysalan koulutustarjontaa. Pudasjärven
ja Taivalkosken yksiköt ovat
ihanteellisia nuorille opiskelijoille. Ne ovat pieniä, turvallisia yksiköitä, joissa on
ihanat opettajat, jolloin ope-

tus on intensiivistä, ja mikä
parasta – asunto on aina varma ensimmäiselle vuosikurssille tuleville!
Työnantajapuolelta Oulunkaaren Pudasjärven yksikön palveluesimies Lilja
Kettunen kertoi, minkälaisiin palveluihin heillä työllistytään. Pudasjärvellä toimii
kotihoito ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä sekä lisäksi perhehoito
ja omaishoito.
– Kotihoito on jaettu viiteen eri tiimiin, joista yksi
toimii Yläkartanossa ja neljä Palvelukeskuksessa. Jokaisessa tiimissä on oma
sairaanhoitaja. Työntekijöittemme hyviä ominaisuuksia
ovat reipas, työhön tarttuva ote sekä itsenäistä työtä pelkäämätön. Hoidolliset
toimenpiteet ovat lisääntyneet, joten myös kädentaitoja arvostetaan. Koska töitä
tehdään ikäihmisten kotona, on kunnioitettava sitä
työympäristöä missä kulloinkin ollaan, sillä asiakkailla on itsemääräämisoikeus.
Työntekijöitä tarvitaan lyhyelläkin aikajänteellä etenkin
lomitustehtäviin, kertoi Kettunen.
Valtakunnallinen
Ali-

na tarjoaa kokonaisvaltaisia kotipalveluja. Myös Iissä
ja Pudasjärvellä toimii Alina
Hoivatiimi, jossa Sinikka Illikainen on toiminut yrittäjänä jo viisi vuotta. Alina antaa
kaikkia palveluita aina siivouksesta sairaanhoitoon. Jokaisella palvelualalla on oma
tiimi ja työntekijät kokevat,
että heillä on hyvä työyhteisö.
– Työntekijämme tekevät
työtä sydämellä, joka näkyy
myös vuosittaisissa asiakaspalautteissa. Työ on monipuolista ja yksinäistä, mutta
parhaimmillaan se on sitä,
kun saa kohdata ihmisiä.
Kun on aito kiinnostus toisesta ihmisestä, myös kohtaamiset ovat aitoja. Työntekijän
ominaisuuksiin kuuluu, että
sosiaaliset taidot ovat kunnossa. Meille otetaan eri oppilaitoksista harjoittelijoita
työssäoppimisjaksoille ja oppisopimuskoulutus on myös
mahdollista. Tehtävät tukipalveluasioinneissa ovat
lisääntyneet vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi, joten
uusia työntekijöitä tarvitaan
koko ajan. Teemme kaikenlaisia kotitöitä, kuten lumija halkotöitä tai lähdetään
lasten kanssa nuotiolle mak-

Harjoittelu- ja työpaikkoja on yrityksillä erilaisiin kotihoitotehtäviin.
karanpaistoon.
Pyrimme
hoitamaan työtä kuntouttavalla työotteella, jossa asiakas tarttuu myös tehtäviin.
Tämä on kotona asumisen ja
elämänhallinnan tukemista
omahoitaja periaatteella. Tavoitteena on kussakin kohteessa pitää yleisesti ottaen
sama työntekijä, jolloin kunkin kohteen työntekijä tietää mahdollisimman paljon
omasta asiakkaastansa. Tukipalveluihin meille voi hakeutua ilman koulutusta
kuka vaan on alasta kiinnostunut, summasi Sinikka Illikainen.
Pudasjärven Hirsikampuksen yhtenäiskoulun apulaisrehtori Eeva Harju kertoi
miten heidän oppilaitoksessaan työllistyvät sosiaalija terveysalan koulutuksen
kautta valmistuneet ja kuinka opiskelijat sijoittuvat
myös heille työssäoppimisjaksolle.
– Meillä on koko ajan pula
pätevistä sijaisista esimerkiksi koulunkäynninohjaajaksi. OSAO kouluttaa myös
meille eri opetusryhmiin tulevia harjoittelijoita. Opetusryhminä ovat pienryhmät,

Koulutuskuntayhtymä OSAO
kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

erityisluokkaryhmät
sekä
maahanmuuttajataustaisille lapsille tarkoitetut Alavalo
ja Ylävalo. Hirsikampuksella
on tällä hetkellä koulunkäynninohjaajia 15 ja henkilökohtaisia avustajia kaksi. Näihin
tehtäviin hakeutuvalla tulisi olla ominaisuuksina työtä
pelkäämätön luonne. Koulussa työskentely on haastavaa, psykologista pelisilmää
vaativaa,
huumorintajua
ja joustavuutta täytyy olla
sekä nopeaa reagointikykyä!
Riittää, että on tavallinen,
vastuullinen ja luotettava aikuinen, jolla on pedagoginen
kyky toimia lasten ja nuorten
kanssa oli Eeva Harjun näkemys työnantajana koulumaailmassa.
Taivalkosken kunnan hoitotyönohjaaja Tarja Huhtela
kartoitti työtarjontaa kunnan puolelta. Paikkoja on eri
toimialoilla. Tämänhetkinen
tilanne on hyvä, mutta lomitustehtäviin tarvitaan työntekijöitä.
Taivalkoskelainen
Terveyspojat Oy on yksityinen
palveluntuottaja, joka toimii
Kuivaniemellä 2,5 työntekijän voimin sekä Taivalkoskella on töissä neljä henkilöä.
Yrittäjät Mika Lämsä ja Saila Päkkilä-Rokolampi kertoivat, että Terveyspojat Oy
on kotiin vietäviä palveluja
tuottava yritys, joka on aloittanut toimintansa vuonna
2013. Lämsä on hoitotason
oikeudet omaava lähihoitaja ja Päkkilä-Rokolampi
valmistuu ensi keväänä sai-

raanhoitajaksi. Työntekijät
heillä ovat pääsääntöisesti lähihoitajakoulutuksen omaavia.
– Me teemme asiakkaan
kotona töitä aina ikkunanpesusta pottupellon kääntöön
sekä kaikkea siltä väliltä!
Työssä täytyy olla valmis ja
jämäkkä kaikenlaiseen kohtaamiseen. Ei saa hätkähtää pienistä, eikä saa mennä
sormi suuhun. Työmme on
kokonaisvaltaista
kotona
asumisen tukemista. Toimiessa huomaa hyvin nopeasti,
jos on jotakin pielessä. Työntekijöiltämme
odotamme,
että hän on oma-aloitteinen,
reipas ja kiinnostunut alasta. Avoimia työpaikkoja ei
Terveyspojat Oy:ssä ole tällä
hetkellä, mutta kotiin vietävät palvelut ovat lisääntyvä
trendi. Näillä toimilla kevennämme myös kunnan työtaakkaa. OSAOn kanssa ei
vielä toistaiseksi ole tehty
yhteistyötä, mutta koulun
kasvateista tulee meille työkavereita ja opiskelijat saavat näyttää taitojansa, kertoi
Mika Lämsä yrityksestä.
Terveyspojat Oy on kotipaikkakunnalla
tunnettu ja luotettava yritys, jonka
palveluja voi maksaa joko
kunnan myöntämällä palvelusetelillä tai omakustanteisesti. Palveluista on
mahdollisuus saada myös
kotitalousvähennys.

Terttu Salmi
Kuvat:
OSAO/Jouni Ylisuutari

12

nro 3/2020

IILÄINEN

Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

puhtaasti
tuulivoimalla

Kotimaiset taitto-ovet

Maatiloille, halleihin, pesukadulle, paloasemille...
0400 384 939

findoor@findoor.fi

www.findoor.fi







www.megatuuli.fi

Ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
P. 040 158 7000

Iin Autohuolto huoltaa ja korjaa
Iin Autohuolto on toiminut
Iin Kauppatiellä jo 10-vuotta.
Yrittäjä Pasi Ontero kertoo
kipinän oman yrityksen perustamiseen muhineen mielessä Raskoneella Oulussa
työskennellessä.
– Kun edellinen yrittäjä
lopetti toimintansa ja hyvät
tilat jäivät tyhjilleen, tartuin
tilaisuuteen ja toteutin haaveeni omasta yrityksestä,
Pasi kertoo.
Vuosien varrella hän on
remontoinut ja laajentanut
yrityksensä tiloja niin, että
huoltohallista löytyy kaksi ajoneuvonosturia ja hallin
vierestä toimisto- ja varaosatilat. Yrityksen asiakaskunta on vakiintunut ja iiläisten
lisäksi asiakkaita käy myös
naapurikunnista.
-Olen keskittynyt huoltoihin ja ruostevaurioiden korjauksiin. Varsinaiset peltityöt
olen jättänyt kolarikorjaamoiden hoidettavaksi. Varaosat haen mahdollisuuksien

mukaan paikallisesta varaosaliikkeestä, mutta joskus
osia on odoteltava, kun saman vuoden mallissa voikin
olla vaikkapa viisi eri tyyppiä jarrupaloja. Siksi on hyvä
olla kaksi nosturi, vaikka yksin toistaiseksi työskentelenkin.
Hybridi- ja sähköautojen
yleistymisen vaatii Pasi Onteron kokemusten mukaan
lisäkoulutuksen hankkimista ja ne hän aikoo suorittaa
mahdollisimman pian.
– Töitä on riittänyt ja
työntekijän palkkaaminenkin on käynyt mielessä. Se
vaatisi kuitenkin lisänosturin
hankintaa ja siihen tilat eivät
tällä hetkellä anna mahdollisuuksia. MTR

Pasi Onterolla on hommat hallussa ja autojen huoltaminen
sujuu ammattitaidolla ja kokemuksen tuomalla varmuudella.

KODINOMAISTA
ASUMISTA
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE
30 VUODEN AJAN

Jokisuuntie 15, 91100 Ii
puh. 08-817 7940
0400 253 270
Lea Tumelius
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Osayleiskaavan muutosta
Pentinkankaan alueella esiteltiin
Iin kunnanhallitus päätti 26.10.2020 kokouksessaan
asettaa osayleiskaavan muutoksen valmisteluaineiston
julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen
tavoitteena
on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä
tavoitteena on mahdollistaa
tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle. Kaava-ai-

neistoa esiteltiin yleisölle
virtuaalisessa esittelytilaisuudessa 19.11.
– Vuonna 2018 hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti
Pentinkankaan
alueelle pyritään sijoittamaan monipuolinen kaupan
ja logistiikan keskus. Nyt
teollisuudelle kaavoitetulle
alueelle ollaan sijoittamassa tilaa vaativia kaupan yk-

siköitä. Maakuntakaavassa
on merkittävästi mahdollisuuksia kaupan lisärakentamisille Iissä, kunnanjohtaja
Ari Alatossava totesi.
Suurin osa Pentinkankaan kaavasta jää edelleen
teollisuuden tarpeisiin, nyt
tarkastelussa ovat Micropoliksen ja Kärkkäisen kauppakeskuksen väliset alueet.
Päivittäistavarakaupan kes-

kus säilyy edelleen Iin keskustassa.
– Iissä on kaupan suuryksiköiden käytössä noin 10
000 kerrosneliömeriä. Lisärakentamismahdollisuuksia
on jopa 20 000 k-m2. Kaavaehdotuksessa alueelle ollaan
sijoittamassa 10 000 – 13 000
k-m2 verran uutta kauppatilaa, kaavasuunnittelija Jaakko Raunio Sweco ympäristö

Pentinkankaan osayleiskaavassa ollaan ehdottamassa kaupan suuryksiköiden sijoittamista Micropoliksen ja Kärkkäisen tavaratalon väliselle alueelle.

Teijo Liedes jatkaa Iin Vasemmiston puheenjohtajana
Vasemmistoliiton Iin osasto
piti syyskokouksen 8.11. ja
valitsi vuodelle 2021 uuden

johtokunnan.
Puheenjohtajaksi valittiin
Teijo Liedes ja varapuheenjohtajaksi Tauno Kivelä.
Muut johtokunnan jäsenet
ovat Maire Turtinen, Tapani Teppo, Leena Tiiro,
Tuula Hamari, Marja-Leena Liimatta, Aini Autio ja
varalle Hilkka Kalliorinne.
Johtokunta pitää järjestäytymiskokouksen tammikuussa.
Teijo Liedes

Syyskokous
hyväksyi
ensi vuodelle talousarvion
ja
toimintasuunnitelman.
Vuoden 2021 tärkein tapahtuma on kuntavaalit. Vaalitilaisuuksien järjestäminen
saattaa olla koronan vuoksi
hankalaa, mutta Vasemmistoliiton linjaa tuodaan esille
vaalilehden, netin ja hyvien
ehdokkaiden kautta.
Politiikan teossa ei Vasemmistoliiton Iin osastolle riitä tavoitteeksi yleinen
pyrkiminen
parempaan,

vaan toiminnan on oltava
tavoitteellista ja konkreettista. Syyskokouksessa tuotiin
esille, kuinka Iin kunnanvaltuuston työskentely on
kuluvan valtuustokauden
aikana muuttunut aiempaa
repivämmäksi ja vastakohtia hakevaksi. Vasemmistoliiton Iin valtuustoryhmän
tavoitteena on tehdä työtä
koko Iin hyväksi.

Vasemmistoliiton
Iin osasto

Oy:stä kertoi.
Toiveissa on, että alueelle
rakentuisi kaupankeskittymä, johon kuuluisivat 5000
k-m2 kokoinen rautakauppa, 3000 k-m2 neliön verran huonekalukalukauppaa,
sekä saman verran autokaupan tiloja.
Kaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi keväällä
ja kunnanvaltuuston käsit-

telyssä se olisi kesällä 2021.
Yleiskaavan muutoksen rinnalla viedään eteenpäin alueen asemakaavaa. Ne voivat
edetä ehdotusvaiheissa yhtä
aikaa, mutta yleiskaava tulee olla hyväksyttynä ennen
asemakaavan hyväksymistä. Kuntalaiset voivat esittää
mielipiteitään valmisteluaineistoon 4.12. saakka. MTR
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Salme Tanninen Iin Eläkkeensaajista sekä Liisa Heinikoski ja Sari Vitikka Oulunkaaren Iin vanhuspalveluista jakavat omalta osaltaan
tietoa korttikampanjasta.

Diakonissat Piritta Aatsinki ja Sanna Karppinen esittelevät ”Hoksauta minut! -yhteydenottokorttia Iin seurakuntatalolla.

Hoksauta minut! -korttikampanja yksinäisten
vanhusten löytämiseksi
Kun kohtaat vanhuksia,
onko sinulle herännyt huoli,
miten joku ikäihminen selviytyy kotona? Oletko kaivannut yhteydenottotahoa,
josta voisi olla apua kotona asuvalle, paljon yksin aikaa viettävälle ja kuuntelijaa
kaipaavalle ikäihmiselle?
Iissä seurakunta ja Oulunkaaren Iin vanhustyö
ovat päättäneet yhdessä
vastata haasteeseen ”Hoksauta minut” – korttikampanjalla.
-Meillä on kunnassa paljon ikäihmisiä, jotka eivät
ole minkään järjestöjen toiminnan piirissä. He joko
kokevat, etteivät tarvitse
yhteisiä toimintoja tai eivät
osaa niitä hakea, diakonissa Sanna Karppinen kertoo.
Oulunkaaren vanhuspalveluissa on huomattu sama
ongelma.
– Meillä on seurakunnan
sama tavoite auttaa ja tukea
ihmisiä, vain keinot ovat vähän erilaiset. Niinpä onkin
hyvä, että on kehitetty mahdollisimman yksinkertainen

malli, jossa eri yhteistyötahot voivat yksittäiset ihmiset mukaan lukien tarjota
yhteydenottokorttia ihmiselle, josta he ovat huolissaan, palveluesimies Sari
Vitikka toteaa.
Ikäihminen voi kokea
yksinäisyyttä ja turvattomuutta tai ikäihmisen kohdalla elämäntilanne voi olla
muuten haasteellinen. Tällöin hänelle voi antaa yhteydenottokortin, jonka hän voi
itse maksutta postittaa. Kortin vastaanottajataho ottaa
ikäihmiseen yhteyttä parin
viikon sisällä.
Kortteja löytyy Iin kirkkoherranvirastosta, apteekista sekä kirjastosta ja iiläisiltä eläkeläisjärjestöiltä.
Kortin
vastaanottajaksi voi merkitä joko Iin seurakunnan tai Oulunkaaren
Iin vanhuspalvelut. Kaikki yhteydenotot käsitellään
luottamuksellisesti, eivätkä seurakunta ja Oulunkaari vaihda tai luovuta tietoja
edes keskenään.
– Etsivä vanhustyö ei tar-

koita kaikkien ohjaamista
ryhmäpalveluihin vaan tarvittavaa tukea voidaan tuoda myös vanhuksen kotiin,
diakonissa Piritta Aatsinki
painottaa.
Iin seurakuntatalolla pidetyssä
korttikampanjan
esittelytilaisuudessa läsnäollut kirjastosihteeri Merja
Alaraasakka kertoi kirjastolla alkavan etsivän kirjastopalvelun osaltaan tukevan
”Hoksauta minut”-korttikampanjaa. Siinä kirjastopalvelut tuodaan asiakkaan
luokse kotiin, ryhmätoimintaan tai asumispalveluihin.
Korttikampanja toteutetaan koko Iin alueella ja sitä
esiteltiin myös Kuivaniemen liikuntahallilla pidetyssä tapaamisessa. MTR

Korttikampanja
toteutetaan koko Iin alueella.
Kortteja
löytyy
Iin
kirkkoherranvirastosta, apteekista sekä kirjastosta ja iiläisiltä
eläkeläisjärjestöiltä.

KUNTO
KLUBI

Satun valmennus- ja
liikuntapalvelut

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT
KUNTOSALI12,
& HIERONTAPALVELUT
Kauppatie
Ii • P. 040 568 4068
www.iinkuntoklubi.fi

Liikuntaa juuri Sinulle
Ilmoittautuminen käynnissä tammikuussa
alkaviin pienryhmiin, sekä voimailuryhmään.
Ryhmäliikunta ja sisäpyöräily näkyvillä ajanvarauksessa

Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068

Ota yhteyttä!
Satu Kaisto, liikuntaneuvoja
p. 044 2017 778 • satunjumpat@gmail.com

www.satunjumpat.com

Naisten ohjattu kuntopiiri
ke klo 18.00 ja la klo 16.30. Hinta 4 €.
Satun valmennus- ja liikuntapalveluiden Satu Kaisto
ja Iin Kuntoklubin Jari Pikkarainen

www.iinkuntoklubi.fi

Yhteistyössä iiläisten liikkumisen edistämiseksi
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Juoksusuora kruunaa Iisi-areenan
harjoittelumahdollisuudet
Iisi-areena on osoittautunut
oivaksi harjoittelupaikaksi
kaikkien lajien harrastajille.
Liikuntahallin käyttöaste on
erittäin korkea, kamppailutila kokosi lajien harrastajat
saman katon alle ja nyrkkeilykehä mahdollisti kilpaur-

Hiihtoa päälajinaan harrastava Saaga Sassi hyödyntää mahdollisuutta osallistua yhteisharjoitteluun Iin Yrityksen yleisurheilijoiden kanssa.

heilun paluun Iihin. Hallin
toisen kerroksen juoksusuora puolestaan mahdollistaa
yleisurheilijoiden lajiharjoittelun myös talvella, tarjoten
samalla erinomaisen harjoittelupaikan muidenkin lajien
harrastajille.

– Olemme saaneet mukaan monia uusia lajin harrastajia ja mahdollistaneet
myös muiden lajien edustajien osallistumisen harjoituksiimme, Iin Yrityksen
yleisurheiluvalmentaja Pertti Huovinen toteaa vetä-

essään harjoitusta, johon
osallistuu myös hiihtäjiä.
Iisi-areenan voidaan siis
todeta lisänneen lajien ja
seurojen välistä yhteistyötä
ja madaltaneen raja-aitoja iiläisten seurojen välillä. MTR

Yleisurheiluharjoitusten aluksi venytellään juoksusuoralla.

Kesä ja talvi kättä löivät Iin mestaruussuunnistuksissa
Pitkään jatkunut lämmin
syyssää oli rohkaissut Iin
kunnan ja Iisun järjestämään
avoimet Ii-rastit Illinsaaressa
22.11. Juuri kun ratamestari
Seppo Keltamäki aloitti ratojen rakentamisen maastoon,
sai Ii hiihtokelit. Kilpailua
edeltävänä yönä lunta satoi
reilusti lisää, mutta se ei kaik-

keen tottuneita suunnistajia
haitannut. Ulkoliikunta on
varusteurheilua ja kumisaappaat olivat monien valinta lumisiin olosuhteisiin. Samaan
aikaan useat aloittivat hiihtokauttaan Illinsaaressa.
– Kerrankin ei ensilumenrasteja peruttu, naureskelivat
Iisun puheenjohtaja Markku

Loukusa ja ratamestari Seppo Keltamäki opastaessaan
suunnistajia lähtöpaikalle. Ei
peruttu, eikä myöskään vaihdettu hiihtosuunnistukseen.
Sopu sijaa antoi ja kesälaji
löi sopuisasti kättä talvilajin
kanssa. MTR
TULOKSET 22.11.2020
Naiset 21v 3.0 km: 1. Maria

Illinsaaressa on oivalliset maastot niin suunnistukseen kuin hiihtoonkin, ratamestari Seppo Keltamäki totesi aloittaessaan ratojen maastoon merkitsemisen.

Vuonna 1962 ensimmäisen kerran Iin kunnan mestaruussuunnistuksiin osallistunut Pertti Huovinen ja hiihtokautta 2020 aloittanut henkilö moikkasivat sopuisasti reittien kohdatessa.

Ennen lähtöä osa suunnistajista kokoontui yhteiskuvaan ratamestarin ja kilpailunjohtajan kanssa.

Vesala 34.43.
Naiset 18v 3.0 km: 2. Anni
Loukusa 39.19 +4.36
Miehet 80v 3.0 km: 7. Matti
Haatainen 1.01.29 +26.46
Miehet 70v 3.0 km: 9. Pertti
Huovinen 1.18.20 +43.37
Pojat 4v 1.4 km: 1. Onni Keltamäki 35.00
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Influenssarokotuksille jonotettiin
Influenssarokotusten alkaessa lauantaina 14.11. oli
Iin terveysaseman pihalle kerääntynyt suuri joukko
rokotuksille haluavia. Pahimmillaan jonotusaika lähenteli kahta tuntia, vaikka
rokotuksia suoritettiin useassa eri pisteessä eri puolilla
terveysasemaa. Sisälle jonotettiin aakkosten mukaan
kahdesta eri ovesta ja sisällä
jonot jakautuivat vielä useaan eri jonoon.
– Paljon odotimme rokotuksille tulijoita, mutta kävijämäärä on ollut vieläkin
suurempi, terveydenhoitajat Eija Vengasaho ja Merja
Haapakoski totesivat iltapäivän alkuhetkinä.
He kertoivat yhtenäisen virran rokotettavia riittäneen heti aamusta ja

uskoivat tilanteen säilyvän
samana koko päivän. Toinen rokotuspäivä Iin terveysasemalla on lauantaina
28.11. Myös Olhavan koululla ja Kuivaniemitalolla
on mahdollisuus influenssarokote saada. Olhavassa rokotuspäivä on torstai 26.11.
Kuivaniemitalolla on toinen
rokotusmahdollisuus keskiviikkona 2.12.
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja kaikki 65 vuotta

täyttäneet, raskaana olevat naiset, alle 7-vuotiaat,
sekä erilaisiin riskiryhmiin
kuuluvat henkilöt. Myös
varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja va-

paaehtoisen asepalveluksen
aloittavat naiset kuuluvat
maksuttoman
influenssarokotuksen piiriin. Muut
voivat ostaa rokotteen apteekista reseptillä. MTR

Terveydenhoitajat Eija Vengasaho ja Merja Haapakoski
kertoivat rokotuksille haluavia olleen ensimmäisen rokotuspäivän aikana ennakoitua
enemmän.

Drive-in elokuvat saivat kuntalaiset lähtemään turvallisesti uudenlaisen elokuvatapahtuman pariin. Tällä Iisi-areenan pihalla
järjestetyllä tapahtumalla Ii-instituutti halusi tuoda iloa kaamoksen keskelle.

Ii-instituutin talousarvion
loppusumma yli 5 miljoonaa
euroa
Ii-instituutti -lautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.11.
lautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2021. Talousarvion loppusumma on
yli 5 miljoonaa euroa. Uutisoidessamme talousarvioehdotukseen lautakunnan
edellisessä kokouksessa tehtyjä leikkauksia, käytössämme olleet talousarvioluvut
eivät sisältäneet koko lautakunnan menoja, eivätkä sisäisiä lukuja.
Lautakunnan talousarvion loppusumma on menojen osalta 5 428 684 euroa,
tuloiksi on arvioitu 953 838
euroa. Lautakunnan alaisten toimintojen työnteki-

Suositusten mukaisesti influenssarokotuksille jonotettiin maskit kasvoilla.

jämäärä on vuonna 2020
35,5. Tulevalle vuodelle esitetään 0,5 työtehtävän lisäystä kirjastoon. Tässä on
kysymys
kirjastoautotoiminnan muuttumisesta hakeutuvaksi toiminnaksi ja
kirjastoautonkuljettajan tehtävän muuttamisesta kirjastovirkailijan tehtäväksi.
Talousarviossa varaudutaan
työllistämispalveluiden toimintojen
uudistamiseen.
Työntekijöiden
tehtävät
muuttuvat ja tehtävänkuvat
uudistetaan sekä nimikkeet
muutetaan, todetaan talousarvion perusteluteksteissä.
MTR

Valtuustoaloite päätösten toimeenpanon
saattamisesta kuntalain mukaiseksi
Iin kunnanvaltuuston kokouksessa
valtuutettu
Pekka Koskela jätti valtuustoaloitteen, jossa hän esittää ”
Viranhaltijat ja heidän esimiehensä ryhtyvät heti sellaisiin
toimenpiteisiin, että päätöksien toimeenpano saatetaan
kunnallislain mukaisiksi ja
luottamus päätösten täytäntöön panoa estäneiden ja jar-

ruttaneiden viranhaltijoiden
osalta arvioidaan.” Aloitteeseen yhtyi kuusi muuta kunnanvaltuutettua.
Valtuustoaloitteessa todetaan: Valtuusto on kunnan
asukkaiden valitsema kunnan
ylin toimielin. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, jollei ole toisin säädetty. Kunnan
ylin poliittinen päätösvalta

kuuluu valtuustolle. Vuoden
2020 aikana on muutamien viranhaltioiden toimissa selvästi ilmennyt kunnanvaltuuston
päätösten osalta ”harkintaa”
ja päätösten toimeenpanon
tarkoituksellista viivyttämistä. Tämä on erittäin vaarallinen ja harmillinen kehitys.
Harkitseva viranhaltija on
mielestään kyennyt tekemään

valtuustoa paremman päätöksen tai toimintamallin.
Maailmalla on aivan riittävästi esimerkkejä siitä, mitä
seuraa siitä, että viranhaltijat
harkitsevat ja tekevät päätöksiä demokraattisesti valittujen
elinten ohi. Jopa vaalituloksia
on harkittu uusiksi ja viranhaltijan (esimerkiksi valtion
päämies) mielestä paremmiksi. Iin päätöksen teossa tämän
kaltainen tilanne on ilmennyt
esimerkiksi
”Kuivaniemen
hammashoitoyksikön hankintapäätöksen” toimeenpanossa. MTR

Pekka Koskelan valtuustoaloitteessa viitataan muun muassa
Kuivaniemen hammashoitoyksikköön
kunnanvaltuuston
päättämästä hoitotuolin hankkimisesta. Päätöstä ei ole toimeenpantu.

Iin kunnanvirastolla iloitaan 700 000 euron harkinnanvaraisesta
valtionosuuden korotuksesta.

Iissä iloitaan saadusta
harkinnanvaraisesta
valtionosuuden korotuksesta
Valtioneuvosto on myöntänyt harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 66
kunnalle yhteensä 60 miljoonaa euroa. Iin kunnalle
myönnettiin 700 000 euroa.
– Olihan tämä iloinen
yllätys ja olemme todella
tyytyväisiä. Odotukset eivät olleet kovin korkealla, koska edellisenä vuonna

emme avustusta saaneet, Iin
kunnanjohtaja Ari Alatossava iloitsee saadusta valtionosuuden korotuksesta.
Saatu avustus helpottaa
huomattavasti Iin tavoitetta päästä tilinpäätöksessä
nollatulokseen, alun perin
raskaasti alijäämäiseksi budjetoituna vuonna 2020. MTR
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Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: p. 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PITOPALVELUA

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

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KIVET • KUKAT • ARKUT • JNE

KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

METTOVAARAN HAUTAUSPALVELU

Ii JH Paakkola Oy

Ii, Jakkukylä p. 0400 387 047
Kiiminki p. 040 561 7399
www.kiiminginkukka.ekukka.fi

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
MONIPUOLISTA PALVELUA:

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset
• arkut
• kukkasidonnat
• hautakivet

Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/
tyhjennys

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden avaus/kuvaus
Pihojen harjaukset

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

TAIDEKÄSITÖITÄ

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

www.taidejakasityo.fi

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Tanja Kähkösen suunnittelemat
kankaat, ompelutarvikkeet,
silityskuvat ja
-arkit

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

PitoPalvelu

040 575 7192

hakkilataina@gmail.com

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

TILITOIMISTOJA

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

Noutomyymälä avattu
Olhavaan Sassintielle.

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
Koululaisille turvallinen koulutie Jakkukylän sillan saatua lisämäärärahan
Jakkukylän riippusilta valmistuu tulevan kesän aikana. Asia varmistui Iin
kunnanvaltuuston myönnettyä sillan loppuun rakentamiseen tarvittavan 385
300 euron määrärahan. Sillan oli määrä valmistua jo
kuluvan vuoden elokuussa, mutta keväällä havaittujen suunnitteluongelmien
vuoksi hanke viivästyy noin
vuodella.
Sillan valmistuttua kyläläisten
liikkuminen
kahta puolta Iijokea sijaitsevan kylän eri osien välillä helpottuu huomattavasti.
Samalla Jakun koulun oppilaiden koulutie helpottuu
ja kunnalta säästyy vuositalolla reilut 80 000 euroa
koulukuljetuskustannuksia.
Sillan kokonaiskustannuksiksi muodostuu nyt tehdyn
lisärahoituspäätöksen myötä 1 235 300 euroa, johon on
saatu valtionavustusta 225
000 euroa ja kansalaiskerä-

yksellä saatu 50 000 euroa.
Kunnan kustannuksiksi jää
960 300 euroa. Säästyneiden
kuljetuskustannusten myötä
sillan voidaan sanoa maksava rakentamiskustannukset
takaisin reilussa 10 vuodessa.
Vaikka kunnanvaltuusto
oli yksimielinen lisämäärärahan myöntämisestä, paljon keskustelua herätti asian
päättäminen salaisessa käsittelyssä. Ennen varsinaista
asian käsittelyä, kunnanvaltuusto kävi tiukan äänestyksen asian käsittelytavasta.
Harri Sanaksenaho esitti Oili
Kalevan, Aini Aution ja Sauli Keltamäen kannattamana asian julkista käsittelyä.
Käydyssä
äänestyksessä
päätösesitys asian käsittelemisestä suljetuin ovin sai
taakseen 16 valtuutettua:
Eero Alaraasakka, HeliHannele Haapaniemi, Mika
Hast, Hannes Hekkala, Taina Häkkilä, Ahti Häyrynen,

Jari-Jukka Jokela, Pentti Jokela, Pekka Koskela, Mervi Jyrkäs, Jussi Kurttila, Veli
Paakkola, Petteri Mäenpää,
Petri Tervonen, Leena Tiiro
ja Johannes Tuomela. Asian
käsittelyä Harri Sanaksenahon esityksen mukaisesti
julkisena kannatti 14 valtuutettua: Aini Autio, Pertti Huovinen, Martti Kaarre,
Oili Kaleva, Hilkka Kalliorinne, Sauli Keltamäki, Tauno Kivelä, Jarmo Lauri, Teijo
Liedes, Seppo Keltamäki,
Petri Hyvönen, Harri Sanaksenaho, Ville Nikkinen
ja Kati Södö. Tyhjää äänestivät Jaakko Höyhtyä, Reijo
Kehus ja Ilkka Pakonen.
Pentti Jokela, Tauno Kivelä ja Harri Sanaksenaho
poistuivat kokouksesta sen
jälkeen, kun päätöksenteko
oli äänestetty salaiseksi.
– Jos asia päätetään käsitellä julkisesti, ei salassa
pidettäväksi määrättyjä asioita voida tuoda tässä ko-

kouksessa esille. Jos asia
käsitellään suljetuin ovin,
salassapitovelvollisuus
koskee kaikkia tässä tilaisuudessa läsnä olevia henkilöitä, kunnanjohtaja Ari
Alatossava totesi valtuutetuille suljetuin ovin käsiteltävästä asiasta.
Lisämäärärahan myön-

tämistä käsiteltäessä Oili
Kaleva esitti Kati Södön
kannattamana asian jättämistä pöydälle. Suoritetussa
äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannatti 27
valtuutettua ja pöydälle jättämistä kaksi valtuutettua.
Tyhjää äänesti yksi valtuutettu ja poissa oli vii-

si valtuutettua. Käydyn
keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti Jakkukylän sillan
muutostöihin 385 300 euron
investointilisämäärärahan
vuodelle 2021.
Oili Kaleva jätti asian käsittelyn jatkamispäätökseen
eriävän mielipiteen.

Jakkukylän riippusillan valmistuminen parantaa oleellisesti Jakun koululaisten turvallista koulutietä. Kuvassa koululaiset kiittämässä Jari Jussilaa ja Aaltojen Kunkku venettä koulukyydeistä.
Aaltojen Kunkku siirtyi telakalle syyskuun lopussa.
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Iin kunnanvaltuuston koosta
kaksi äänestystä
Iin kunnanvaltuustoon valitaan toimikaudeksi 20212024 31 valtuutettua. Asiaa
käsiteltiin kunnanvaltuuston kokouksessa 9.11. ilman yhteistä näkemystä.
Kunnanhallitus oli esittänyt
valtuuston kooksi 31 valtuutettua äänin 8-2. Kunnanhallituksessa
vähemmistöön
jääneet jäsenet olivat 27 valtuutetun kannalla.
Kunnanvaltuuston kokouksessa Harri Sanaksenaho
esitti Heli-Hannele Haapaniemen kannattamana valtuuston koon säilyttämistä
nykyisenä eli 35 valtuutettuna. Petri Tervonen esitti Mika Hastin kannattama
kunnanvaltuuston kooksi 27
valtuutettua.
Koska oli tehty kaksi pää-

tösehdotuksesta poikkeavaa
esitystä, asetettiin nämä ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain. Suoritetussa
äänestyksessä 27 valtuutetun kannalle asettui 19
valtuutettua (Eero Alaraasakka, Aini Autio, Mika
Hast, Hannes Hekkala, Jaakko Höyhtyä, Pentti Jokela, Oili Kaleva, Reijo Kehus,
Mervi Jyrkäs, Jussi Kurttila,
Jarmo Lauri, Teijo Liedes,
Veli Paakkola, Ilkka Pakonen, Ville Nikkinen, Kati
Södö, Petteri Mäenpää, Petri Tervonen ja Leena Tiiro.
35 valtuutetun kunnanvaltuustoa kannattivat seuraavat yhdeksän valtuutettua.
Heli-Hannele Haapaniemi,
Pertti Huovinen, Taina Häkkilä, Ahti Häyrynen, Martti

Kaarre, Hilkka Kalliorinne,
Sauli Keltamäki, Tauno Kivelä, Harri Sanaksenaho.
Tyhjää äänesti viisi valtuutettua ja kaksi oli poissa.
Toisessa äänestyksessä
vastakkain olivat päätösehdotus 31 valtuutetusta ja
ensimmäisen äänestyksen
voittanut esitys 27 valtuutetusta.
31 valtuutetun kannalla oli 23 valtuutettua: Aini
Autio, Heli-Hannele Haapaniemi, Pertti Huovinen, Taina Häkkilä, Ahti Häyrynen,
Jaakko Höyhtyä, Jari-Jukka
Jokela, Martti Kaarre, Oili
Kaleva, Hilkka Kalliorinne, Reijo Kehus, Sauli Keltamäki, Tauno Kivelä, Pekka
Koskela, Mervi Jyrkäs, Seppo Keltamäki, Petri Hyvö-

nen, Veli Paakkola, Harri
Sanaksenaho, Ville Nikkinen, Kati Södö, Leena Tiiro
ja Johannes Tuomela. 27 valtuutettua olisi ollut uuden
valtuuston koko seuraavien 10 valtuutettutun mielestä: Eero Alaraasakka , Mika
Hast, Hannes Hekkala, Pentti Jokela, Jussi Kurttila, Jarmo Lauri, Teijo Liedes, Ilkka
Pakonen, Petteri Mäenpää
ja Petri Tervonen. Poissa oli
kaksi valtuutettua.
Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään 18.4.2021, ennakkoäänestyksen ollessa
kotimaassa 7.-13.4. ja ulkomailla 7.-10.4. MTR

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes edustivat kuntaa tasavallan
presidentti Sauli Niinistön vieraillessa Iissä maaliskuun alussa. Kuka johtaa uutta 31 jäsenistä Iin kunnanvaltuustoa, ratkeaa tulevan
huhtikuun kunnallisvaaleissa ja niiden jälkeen käytävissä neuvotteluissa ryhmien kesken.

Lukutaidon ja kirjastopalvelun tasa-arvosta
Iin kirjastoautotoiminta lakkautetaan 1.4.2021 alkaen.
Säästöpaineet ovat jouduttaneet vaikeaa päätöstä, onhan
kirjastoautotoiminta
tasa-arvoista kirjastopalvelua parhaimmillaan. Kirjastoauto on kuitenkin tiensä
päässä jo ikänsä puolesta ja
uuden auton investointi olisi ollut kallis lainamääriin
nähden.
Kirjastossa on suunniteltu uutta hakeutuvaa kirjastopalvelua siitä lähtien,
kun kirjastoauto Akselin
lakkauttamisesta
alettiin
keskustella. Hakeutuvalla
kirjastopalvelulla tarkoitetaan kirjastopalvelua, joka
menee asiakkaan luo. Ii on
laaja kunta, jossa on asukkaita sekä kyläkouluja ja
päiväkoteja kaukana Iin
pääkirjastosta ja Kuivanie-

men kirjastosta. Kaukana
siinä mielessä, että kilometrikin on pitkä matka alle
kouluikäiselle ja pikku koululaiselle erityisesti talvikeleillä.
Kirjastoauto ja hakeutuvat kirjastopalvelut ovat
erityisen tärkeitä palveluja syrjäkylien asukkaille,
lapsille, nuorille, ikääntyville ja erityisryhmille. Hakeutuva kirjastopalvelu voi
olla kirjaston kotipalvelua
ikäihmisille tai tiedonhaun
ja kirjastonkäytön opetusta
eläkeläisryhmälle lähikoululla. Ylivoimaisesti eniten
kirjastoauton palvelua ovat
käyttäneet koulut ja päiväkodit. Koulukirjaston kokoelmat tai pelkät kirjat eivät
ole kirjaston palvelua. Kirjaston ja koulun yhteistyö on
yksi kirjaston perustehtävis-

tä. Yhdessä opettajien kanssa kirjaston henkilökunta
motivoi ja innostaa lapsia
lukemaan, opettaa tiedonhakua, kriittistä lukutaitoa
ja antaa tietoa uusista lukemisen tavoista. eKirjaston
palvelut ovat korona-aikana
olleet arvossaan eli erilaiset
mediat ovat kirjastojen arkipäivää. Kirjasto ei siis ole
”pelkkä” kirja tai sen toimitus. Kirjastossa on tietoa
kirjallisuudesta,
lukemiskasvatuksesta, tiedonhausta
ja kriittisestä lukutaidosta.
Henkilökunta tekee kirjastosta palvelun.
Tulevassa kunnan talousarviossa päätetään uuden
hakeutuvan kirjastopalvelun tulevaisuus. Olemme
toivoneet puolikasta henkilötyövuotta korvaamaan
kirjastoauton palvelua. Se

on pieni satsaus taloudellisesti, mutta säästöäkin kirjastoauton lakkauttamisesta
syntyy. Lapsille ja nuorille
uusi hakeutuva palvelu tarjoaisi tasa-arvoiset mahdollisuudet käyttää kirjaston
palveluja myös jatkossa. Kirjaston työntekijä veisi aineistoa ja kirjaston monipuoliset
palvelut esimerkiksi kouluille.
Lukutaidossa
ja
koulutuksessa on lasten tulevaisuus. Kirjasto on kunnan peruspalvelu, jolla on
suuri merkitys kuntalaisten
hyvinvoinnille. Saavutettavat palvelut ovat kunnassa
tärkeintä, mitä kirjasto voi
kuntalaisille tarjota.

Minna Halonen
kirjastonjohtaja

Iissä on paljon tieosuuksia, jotka ovat turvattomia ja vaarallisia
kulkea riippumatta asukkaan iästä. Etenkin talvisin olosuhteet
ovat haastavat ennen kaikkea kapea pientareisilla ja valottomilla
tieosuuksilla, valtuustoaloitteessa todetaan.

Matkalipun ostomahdollisuutta
koulukyyteihin kiirehditään
valtuustoaloitteella
Valtuutettu Jari-Jukka Jokelan ja kymmenen muun valtuutetun allekirjoittamassa
valtuustoaloitteessa esitetään selvitettäväksi ja valmisteltavaksi toimenpiteet
koulukyytien osalta.
– Meillä kunnassa on
paljon tieosuuksia, jotka ovat turvattomia ja vaarallisia kulkea riippumatta
asukkaan iästä. Etenkin talvisin olosuhteet ovat haastavat ennen kaikkea kapea
pientareisilla ja valottomilla tieosuuksilla. Koulukuljetusten perässä ajaakin ns.
letka autoja, jotka tuovat
perheiden vanhemmat sisarukset koululle. Moni esittää
kysymyksen, voisiko koulukuljetukseen ostaa erikseen
lipun näille vanhemmille
lapsille - jos kyydissä on tilaa. Tämä ei nykyisellään
ole mahdollista, aloitteessa
todetaan.
Valtuutetut
jatkavat,
edellä kirjoitetun perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme seuraavat
kysymykset selvitettäväksi ja toimenpiteet valmisteltavaksi: Reiteillä ajetaan
joka tapauksessa noutamassa lapsia maksuttomaan
koulukuljetukseen: miten
voimme mahdollistaa, että
samaan kyytiin voitaisiin ottaa kuljetettavia, jotka maksavat lipun hinnan itse?
Miten
omakustanteisesta
palvelusta voitaisiin tehdä
mahdollista? Kyytitarpeen

selvittämiseksi eri reiteiltä
voisi myös tehdä kuntalaiskyselyn. Tavoitteena uudistuksella olisi kuntalaisten
palveluiden
parantaminen, tehokkuus, ajoneuvoliikenteen järkevöittäminen
kunnan sisällä ja koulutien
turvallisuus.
Iin kunta järjestää peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai avustaa
oppilaan kuljettamista seuraavissa tapauksissa: • Oppilas on 0.-1.- luokalla ja
hänen koulumatkansa kotiosoitteesta koululle on yli
3km pitkä. • Oppilas on 2.-9.
luokalla ja hänen koulumatkansa kotiosoitteesta koululle on yli 5km pitkä. • Ilman
kuljetusta matka on oppilaan ikä tai muut olosuhteet
huomioon ottaen oppilaalle liian vaikea, rasittava tai
vaarallinen. Ratkaisu tehdään asiantuntijalausuntojen perusteella.
– Perheessä saattaa olla
tilanne, jossa koulumatka
on esimerkiksi yli 3kilometriä ja lapset käyvät koulua
eri luokilla, samassa koulussa. Koulukuljetus tulee
hakemaan kuljetusoppaan
mukaisesti koulukuljetukseen oikeutetun perheen
nuorimman lapsen, joka
on 0.-1.- luokalla. Perheen
2.-9.-luokkalaiset kulkevat
tässä tapauksessa omatoimisesti tuon kyseessä olevan
matkan, valtuutetut perustelevat aloitettaan. MTR

Iin lukion uudet ylioppilaat
Syksyn 2020 ylioppilaat ovat Alina Hekkala, Perttu Häkkilä ja Jere Ylisiurua. Onnitelut valkolakin johdosta kaikille.
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Iin Eläkeläiset ry

Johtokunta on 12.11. pitämässään kokouksessa päättänyt, että koronatilanne
huomioon ottaen tänä vuonna ei järjestetä Joulujuhlaa. Joulumyyjäisistä päätetään
johtokunnan kokouksessa 30.11.

Joululeivonnaisia leipasemme
tilausten mukaan,
mm. kakkuja, pitkoja.
Lisätietoja ja tilaukset
10.12. mennessä,
puh. 040 771 3327/ Eila.
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Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

2
su 29.11. klo 16.00 ja
ma 7.12. klo 18.00

8
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4

KUIVANIEMEN SEURALLA

500 € mp | 300 € pr 50
2 x 100 € | 7 x Atriakinkku

Tervetuloa!

JOULUMYYJÄISET
SEURALLA
12.12. klo 11-15
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Talouden tasapainottamista
vaatimusten viidakossa
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta perusti 2020
palvelusuunnittelutyöryhmän, jonka tavoitteena oli vastata opetus- ja
varhaiskasvatuksen
palvelutarpeiden muutosten,
pienentyvien ikäluokkien,
tilojen ja resurssien tilanteen
sekä muuttoliikkeen aiheuttamiin haasteisiin.
Olhavan koulun tilanne
on ollut tarkastelun kohteen
jo vuodesta 2015, eikä oppilasmäärä ole valitettavasti
kasvanut. Raportin mukaan
Iin alakouluissa opiskelee
yhteensä 988 lasta ja kunnallisen varhaiskasvatuksen
piirissä on 463 paikkaa. Olhavan koulussa oppilasmäärä on 22 ja esiopetuksessa on
4 oppilasta.
Tenavatuvan ryhmäperhepäiväkodissa on 12 lasta.
Koulun kustannukset ovat
441 595 €/vuosi ja Tenavatuvan 274 757 € eli nykyisellään kokonaiskustannukset
yhteensä 716 353 €/vuosi.
Lakkauttamisen säästöiksi on laskettu henkilöstökuluja Tenavatuvan osalta 138
000 vuosi ja Olhavan koulun osalta 125 000 yhteensä
263 000.
Kiinteistön käyttö- ja tukipalvelukuluja on Tenavatuvalla 57 700 ja koulussa
116 000 yhteensä 173 700.
Toteutuessaan lakkauttamisen kokonaissäästö olisi 436
700 € / vuosi. Jos säästöä ei
toteuteta, summa tarkoittaa esim. veroäyrin 0, 5%
korotusta per vuosi tai vastaavasti lähes 0,5 miljoonan
kuluja/vuosi jotka tulisi kattaa jostakin muualta, mutta
mistä?
Työryhmän
raportissa
esitetään muutoksia myös
Kuivaniemen yläkoulun toimintaan. Koulu on peruskorjattu kuntaliitoksen jälkeen
vuonna 2008. Koulun tilat
on mitoitettu 250 oppilaalle,
mutta tällä hetkellä tiloissa
opiskelee vain 144 oppilasta. Ennusteen mukaan oppilasmäärä vähenee edelleen
vuoteen 2025 mennessä 46
oppilaalla, silloin alakoulun ja yläkoulun oppilaiden
yhteismäärä laskee alle sa-

Iin kunnanvaltuusto kokoontuu päättämään
ensi vuoden talousarviosta 30.11. maanantaina.
Esitys on alijäämäinen ja vaatii talouden
tasapainottamista ja palveluverkon tarkastelua.
Lehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa
esiintyviä keskusteluja seuratessa voi vain
ihmetellä, missä on ymmärrys kunnan
taloudellisesta kokonaistilanteesta ja vaatimusten
vaikutuksista?
dan. Raportissa esitetään,
että Kuivaniemen yläkoulun oppilaat integroidaan
Valtarin koulun tai Simon
opetuksen kanssa. Säästöiksi on laskettu kiinteistön
käyttö- ja tukipalvelukulut 148 000 € ja oppilasmäärän vähentymisestä johtuvia
henkilöstökuluja 125 000 €
kokonaissäästöt
yhteensä
273 000 €/ vuosi.
Palvelujen ostoista suurin osa muodostuu sotepalveluista. Ostojen kasvua
on kritisoitu, syytä on kuitenkin muistaa, että Oulunkaari on tehnyt useita
rakentavia ehdotuksia jo aikaisempina vuosina kustannusten vähentämiseksi
Kuivaniemellä, tuloksetta.
Nythän palvelut ovat säilyneet lähes ennallaan kuntaliitoksen jälkeen 13 vuoden
ajan, korona-aika poisluettuna. Kuitenkin asukasluku on laskenut 2000:sta 1500
asukkaaseen. Tämä 500 asukasta tarkoittaa jopa ¼ osaa
alueen koko väestön määrästä.
Tavoitteena on ollut
koko ajan turvata palvelut, mutta niin ettei Kuivaniemellä synny henkilöstön
tyhjäkäyntiä eikä ylimääräisiä kustannuksia kunnalle. Ensi vuodelle on esitetty
tasapainotustoimia terveyspalvelujen, suun terveydenhuollon ja hoivahoidon
osalta, säästöjä kertyisi arviolta noin 350 000 € verran,
säästöjen hylkääminen tarkoittaisi taas menojen karsimista muualta, mutta mistä?
Henkilöstökulujen noususta vuosina 2017–2019 on
kirjoitettu (Keskustelemme,
Rantapohja 17.11.) ja väitetty ettei palvelujen määrä tai

laatu ole kunnassa samaan
aikaan lisääntynyt. Henkilöstökustannusten kehitystä
on toki syytä seurata mutta rohkenen olla vahvasti
eri mieltä palvelujen kritiikistä. Iin kunnassa on uudistettu ja kehitetty uuden
kuntalain mukaisia lakimääräisiä palveluja ja prosesseja erinomaisella tavalla. Iin
kuntastrategian mukaisesti varhaiskasvatuspalvelut
on uudistettu, toimialajohtajamalli toteutettu ja lapsia
hakeutuu kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin entistä enemmän. Kysynnän
kasvu ja pienet yksiköt lisäävät kuitenkin henkilöstökuluja ja siksi ollaankin
esittämässä isompaa päiväkotiyksikköä toiminnan
turvaamiseksi. Opetus- ja
varhaiskasvatuksen
henkilöstökulujen
lisäykseen
vaikuttaa myös toteutettu
Jakun osakuntaliitos. Lain ja
asetusten mukaisen jätevesijärjestelmien uudistuksen
tiimoilta on myös järjestetty lisähenkilöstön turvin
jätevesilain mukaista neuvontaa ja tehty kiinteistöselvitys.
Kunta on myös velvoitettu edistämään asukkaiden hyvinvointia ja alueensa
elinvoimaa. Hyvinvointityöhön liittyvä lainsäädäntö on
uudistunut ja toiminta vaatii onnistuakseen myös henkilöstöä. Vapaa sivistystyö,
taiteen perusopetus, kirjasto, nuorisolain mukainen
ohjaus ja palveluverkosto, etsivän nuorisotyön vakinaistaminen,
pilotoiva
liikkuva nuorisotyö hajaasutusalueille, nuorisovaltuustotoiminta, monialainen
yhteistyö, ikääntyneen väes-

tön tukemisen suunnittelu ja
toimenpiteet, esteettömyyskartoitukset, vanhus- ja
vammaisneuvostotoiminta ja ennakoiva päihdetyö
ovat kaikki lakisääteisiä toimintoja ja vaativat oman
henkilöstöpanoksensa suunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen.
Hankerahoituksilla
on
saatu lisäresursseja toimintoihin. Oma lukunsa on
myös kuntalaisten liikuntapalvelujen parantaminen,
liikuntakeskus on rakennettu ja toiminta käynnistetty
kunnan toimintana.
Työllistymispalveluissa on työllistämisen lisäksi
mm. kehitetty asiakasprosesseja, tuotettu Työllistämisopas ja käynnistetty
työpajatoiminnan opinnollistaminen
oppilaitosten
kanssa. Kunta on mukana Oulun kaupunkiseudun
työllisyyskokeiluun hakeutumisessa, hanke käynnistyy
vuoden 2021 alusta ja kaikki Kelan työttömyysetuutta
saavat työnhakijat siirtyvät
kunnan palvelujen piiriin.
Kokeilu tarvitsee onnistuakseen mm. asiakkaiden
tueksi ja alkukartoitusten tekemiseen omavalmentajan
työpanoksen.
Lakisääteisten
palvelujen ja toimintojen turvaamiseksi sekä talouden
tasapainottamiseksi toimintamalleja on pakko uudistaa
niillä alueilla, joissa asukasmäärä, oppilasmäärä ja
palvelujen tarve on vähentynyt olennaisesti. Viranhaltijat valmistelevat esitykset
ja tekevät parhaansa säästöjen etsimiseksi. Löytyykö
kunnanvaltuustossa
tunnepohjaisen ja tarkoitushakuisen vastakkainasettelun
sijaan, riittävästi järkevää,
kokonaisvaltaista poliittista
ajattelua ja päätöksentekokykyä? Se jää nähtäväksi.

Aila Paaso
Varavaltuutettu (vihreä, sit.)
Tarkastuslautakunnan ja
palvelusuunnittelutyöryhmän
jäsen

Kunnanhallitus esittää raskaasti
alijäämäistä talousarviota vuodelle 2021
Iin kunnan talous ei ota oietakseen.
Kunnanhallitus
käsitteli tulevan vuoden talousarvioehdotustaan kokouksessaan 16.11. ja jatkaa
käsittelyä 23.11. Kunnanhallitukselle esitetään vuodelle 2021 talousarviota, jonka
alijäämä on reilut 2,7 miljoonaa euroa.

Toimintamenot
ovat
esityksessä hieman yli 73
miljoonaa euroa ja toimintatuotot noin 8 miljoonaa
euroa. Luvuissa on mukana myös Iin vesiliikelaitos.
Verotuotoiksi ennakoidaan
35,6 miljoonaa euroa ja valtionosuuksiksi 30,6 miljoonaa
euroa.
Nettoinvestoinnit

ovat esityksessä 4,1 miljoonaa euroa.
Kunnanjohtaja
toteaa esityksessään kunnanhallitukselle ”Vuoden 2021
talousarvion alijäämä on
huomattavan suuri. Tämän
johdosta
kunnanhallitus
esittää kunnanvaltuustolle,
että 1) talouden tasapainot-

tamisohjelmaa jatketaan 2)
palveluverkko tarkastelua
jatketaan kaikilla toimialoilla 3) käytetään ulkopuolista
asiantuntijatahoa talouden
tervehdyttämisessä”
Lopullisesti Iin tulevan
vuoden talousarvion hyväksyy kunnanvaltuusto kokouksessaan 30.11. MTR
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MasennustutkiMus
Haemme tutkittavia osallistumaan
kansainväliseen kliiniseen lääketutkimukseen,
jossa arvioidaan erään tutkimuslääkkeen
tehokkuutta ja turvallisuutta vertaamalla sitä
lumelääkkeeseen, kun tutkimuslääkettä annetaan
nykyisen masennuslääkehoitonne lisäksi.
Voitte osallistua tutkimukseen, jos:
• Olette iältänne 18-65 vuotias
• Teillä on todettu masennus
• Ette ole saanut riittävää hoitovastetta nykyisellä
masennuslääkkeellänne
Tutkimus kestää enintään 13 viikkoa, ja siinä on 7 tutkimuskäyntiä ja
yksi puhelu.
Tutkimuskäynnit ja -lääkkeet ovat maksuttomia.
Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on ylilääkäri Martti Heikkinen.
Tutkijoina työskentelevät Oulun alueella psykiatrian erikoislääkärit
Markku Timonen (markku.timonen@mentalcare.fi) ja
Anu Liettu (anu.liettu@mentalcare.fi).

Ajan kuvaukseen voi varata

www.vello.fi/studiosalama

Jos olette kiinnostunut osallistumaan tähän tutkimukseen,
voitte ottaa meihin yhteyttä soittamalla numeroon 040 861 3444
ma-to klo 12-16 tai lähettämällä sähköpostia
(tutkimukset@mentalcare.fi).

040 743 8373

JouluherkkuJen tekoon!
tarJoukSet voimaSSa to-la 26.-28.11.
Juhlapöydän
konvehteja

Leipäkassi
5 pss leipiä

NOUTOPISTE
Joulukuun ajan:

paljun vuokraus

100,-

2

VRk

Fazer

Rukiinen
riisipiirakka

3x300 g

10,-

5,-

kaSSi

My Wear

kulta katriina

eri kuoseja

500 g

70 g
SIMONTORI

kahvit

Yöpaitulit

2

10,-

kpL

Oman kylän kauppasi
Ratatie 1, 95200 Simo

Omasta uunnista:

panda

Vaasan

Simontori

3

10,-

pkt

Tervetuloa!
VUOKRAPALJU

2,-

6

kpL

Perjantaina 27.11.
300 ensimmäiselle
2021 vuoden
seinäkalenteri
kaupan päälle!

ma-la
su

8-21
10-21
NOUTOPISTE

