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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

23.12.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
KATSASTUS

kaikilla
mittauksilla

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

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Avajaistarjous:

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan
päälle!

Myös rekisteröintipalvelut 
ja muutoskatsastukset!

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

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

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN

• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

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

www.sotaniemi.fi
Revontie 2 B, Haukipudas

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

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

Seuraa meitä myös 
Facebookissa

Olemme varautuneet

Iin Majakassa kahdessa 
erillisessä myymälässä

Käytössä myös 
tilauksien noutopiste

ISOSSA TELTASSA JA 
SISÄMYYMÄLÄSSÄ

JOULUUN

 book.miko@gmail.com

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
 040 505 4117

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

www.sisustuspalvelu.fi

Joulun aukioloajat ke 23.12. klo 8.00-18.00. 
Jouluaattona klo 8.00-12.00.

Majakka Konintie 4, A  
91100 Ii
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

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

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 26  23.12.2020

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 1
ILMESTYY KE 7.1.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään ke 30.12.2020 mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

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

OSTA JÄTTIPIZZA!

PIZZAPASSIIN LEIMA
Kerää 10 leimaa, 11. pizza ilmainen

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

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

Vain!

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

Iin seurakuntatalon ympä-
rille on rakennettu joulupol-
ku, jonka varrella olevilla 
tehtävärasteilla voi hiljen-
tyä joulun sanoman äärellä. 
Polku lähtee seurakuntata-
lon edestä ja se on merkattu 
valolyhdyillä sekä opasnuo-

Joulupolulla joulun sanoman äärellä

Seurakuntatalon ikkunoita on hyödynnetty rastipisteinä.

lilla. Rasteilla on hienosti 
hyödynnetty seurakuntata-
lon ikkunoita, luoden ensim-
mäisen joulun tunnelmaa eri 
puolille reittiä.  Joulupolulla 
saat katsella, lukea ja kuun-
nella ensimmäisen joulun 
tapahtumista. Joulupolkua 

varten kannattaa ladata pu-
helimeen QR -appi (esim. 
QR reader). QR -koodeista 
löytyy mielenkiintoista tie-
toa jouluun liittyvistä asi-
oista. Lisäksi niistä löytyy 
säestys laulettaviin laului-
hin. Omatoiminen joulupol-

ku on avoinna loppiaiseen 
saakka. Polku on helppokul-
kuinen ja soveltuu myös alle 
kouluikäisten kanssa kuljet-
tavaksi. MTR

Joulupolulla 
muistutetaan myös 

turvavälien tärkeydestä.

Lyhdyt opastavat polulla kulkijoita.

IIN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote www.iinseurakunta.fi 
Aattokirkko To 24.12. klo 15:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Lupaukset 
täyttyvät. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. Juma-
lanpalvelusta voi seurata seurakunnan YouTube kanavalla tai kuunnel-
la nettiradiosta, linkit löytyvät seurakunnan kotisivuilta.
Jouluyön kirkko To 24.12. klo 23:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Lu-
paukset täyttyvät. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Tiina Tuomi-
koski. Laulu Lotta Pakanen (joulu tulee, Jouluyö, juhlayö). Jumalan-
palvelusta voi seurata seurakunnan YouTube kanavalla tai kuunnella 
nettiradiosta, linkit löytyvät seurakunnan kotisivuilta.
Sanajumalanpalvelus La 26.12. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Kristuksen todistajat. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Tiina Tuo-
mikoski. Muuta tietoa 1: Jumalanpalvelusta voi seurata seurakunnan 
YouTube kanavalla tai kuunnella nettiradiosta, linkit löytyvät seura-
kunnan kotisivuilta.
Sanajumalanpalvelus Su 27.12. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän 
aihe: Jumala on rakkaus. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: 
Eija Savolainen. Jumalanpalvelusta voi seurata seurakunnan YouTube 
kanavalla tai kuunnella nettiradiosta, linkit löytyvät seurakunnan ko-
tisivuilta.
Aattohartaus To 31.12. klo 18:00 Iin kirkko. Aattohartautta voi seurata 
seurakunnan YouTube kanavalla tai kuunnella nettiradiosta, linkit löy-
tyvät seurakunnan kotisivuilta. 
Sanajumalanpalvelus Su 3.1. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Herran huoneessa. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku 
Jaakkola. Jumalanpalvelusta voi seurata seurakunnan YouTube kana-
valla tai kuunnella nettiradiosta, linkit löytyvät seurakunnan kotisivuil-
ta.
Sanajumalanpalvelus Ke 6.1.2021 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Jeesus, maailman valo. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savo-
lainen. Jumalanpalvelusta voi seurata seurakunnan YouTube kanavalla 
tai kuunnella nettiradiosta, linkit löytyvät seurakunnan kotisivuilta.
Kauneimmat Joululaulut löytyvät seurakunnan verkkosivuilta, so-
mesta sekä YouTube kanavalta.
Joulupolku to 3.12. – ke 6.1. Iin seurakuntatalon ympäristössä. Oma-
toiminen joulupolku seurakuntatalon ympäristössä. Joulupolulla 
saat katsella, lukea ja kuunnella ensimmäisen joulun tapahtumista. 
Joulupolkua varten kannattaa ladata puhelimeen QR-appi (esim: QR 
reader). QR-koodeista löytyy mielenkiintoista tietoa jouluun liittyvistä 
asioista. Lisäksi niistä löytyy säestys laulettaviin lauluihin. 
Diakoniatoimisto on suljettu 19.12.2020 - 6.1.2021. 
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote www.iinseurakunta.fi
Joulukirkko Pe 25.12. klo 08:00 Kuivaniemen kirkko. Toimittaa: Matti 
Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. Jumalanpalvelusta voi seurata 
seurakunnan YouTube kanavalla tai kuunnella nettiradiosta, linkit löy-
tyvät seurakunnan kotisivuilta.
Sanajumalanpalvelus Pe 1.1. klo 18:00 Kuivaniemen kirkko. Toimit-
taa: Tapani Ruotsalainen. kanttorina: Markku Jaakkola. Jumalanpalve-
lusta voi seurata seurakunnan YouTube kanavalla tai kuunnella nettira-
diosta, linkit löytyvät seurakunnan kotisivuilta. 
Diakoniatoimisto on suljettu 19.12.2020 - 6.1.2021. 
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

– IiSanomien toimituksen porukka –

Toivotamme lukijoillemme 
rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta 2021
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parillisina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

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

”Tuuppa, tuuppa! sano 
Aro-Erkki pirulle. ”

33

Kauneimmat Joululaulut 
on osallistujamäärältään 
Suomen suurin vuotuinen 
musiikkitapahtuma. Yh-

Kauneimmat Joululaulut tuovat toivoa
teislaulutapahtuma onkin 
vuosien varrella kasvanut 
valtakunnalliseksi, koko 
kansaa kirkkoihin kokoa-

vaksi suomalaiseksi joulu-
perinteeksi. 

Laulutilaisuudet kokoa-
vat yhteen suomalaiset niin 
kylissä kuin kaupungeis-
sa aina vauvasta vaariin. 
Perinteen voimasta kertoo 
myös se, että joululaulujen 
yhteislaulutapahtuma on le-
vinnyt Suomen rajojen ulko-
puolellekin ja Kauneimpia 
Joululauluja lauletaan noin 
20 maassa.

Kauneimmat Joululau-
lut vahvistaa yhteislau-
luperinnettä, joka on osa 
suomalaista kulttuuria ja 
seurakuntaelämää. Yhdes-
sä laulaminen – tai vain 
osallistuminen kuulijana 
– kasvattaa elävää yhtei-
söllisyyttä. Kyse on sellai-
sen kulttuuriperinteen 
jatkamisesta, jonka merki-
tys kasvaa entisestään, kun 
yhdessä laulaminen vähe-
nee kouluissa, perhejuhlissa 
ja vuotuisissa yhteisöllisis-
sä kokoontumisissa. Koke-
mus yhdessä laulamisesta 
kirkossa vahvistaa myös ko-
kemusta seurakunnasta yh-
teisönä, johon mahtuu ja 
jossa kukin saa osallistua ää-
nellään ja tavallaan.

Tänä vuonna kirkkoihin 
ei voitu kokoontua, mutta 
netin välityksellä oli monilla 

Meillä on Suomessa paljon 
joululauluja, jotka välittä-
vät joulun sanomaa tänäkin 
vuonna, kirkkoherra Tapani 
Ruotsalainen totesi maamme 
ainutlaatuisesta joululaulujen 
runsaudesta.

paikkakunnilla mahdollista 
seurata Kauneimpia Joulu-
lauluja tutusta kotikirkosta. 
Iin seurakunta oli järjestänyt 
lämminhenkisen laulutuo-
kion, jonka avulla itse kukin 
pääsi joulutunnelmaan, lau-
laessaan tuttuja joululauluja 
kotisohvallaan.

Yhteislaulujen lisäksi Hy-
ryn nuoret laulajat lauloivat 
ja laulattivat Iin kirkossa tal-
tioidussa tilaisuudessa, jon-
ka juontaja Jari-Jukka Jokela 
johdatteli katsojat selkeällä 
äänellään tunnelmasta toi-
seen.

– Moni, joka ei muka 
osaa laulaa, voi näissä yh-
teislauluhetkissä kokea yh-
teistä laulamisen iloa. Joulu 
kutsuu meitä kaikkia lau-
lamaan, vaikkakin erilaisin 
tavoin tänä vuonna, kirkko-
herra Tapani Ruotsalainen 
totesi saarnassaan.

Hän muistutti meille syn-
tyneestä vapahtajasta, joka 
johdattaa pimeydestä va-
loon ja tuo rauhan sydä-
miimme. Samalla hän toi 
esille erilaisia tapoja osallis-
tua tänäkin vuonna lähetys-
työn rahoittamiseen, vaikka 
kolehtia ei normaaliin ta-
paan voitukaan kerätä.

– Kehitysmaissa liian 
moni lapsi jää ilman tarvitse-
maansa ravintoa, puhdasta 
vettä, hoivaa ja koulutusta. 
Apua tarvitaan enemmän 
kuin koskaan. Korona-ai-
kana kehitysmaiden lapset 
ovat kaikista haavoittuvim-
massa asemassa ja arviolta 
57 miljoonaa lasta ei voi käy-
dä koulua.

Lisätietoja erilaisista ta-
voista lahjoittaa löytyy 
osoitteesta www.kauneim-
matjoululaulut.fi  MTR

Hyryn nuoret laulajat lauloivat ja laulattivat. Tv-kuvassa näkyneet laulujen sanat helpottivat kotona laulamista ja saivat kiitosta eten-
kin iäkkäämmiltä katsojilta.

Oulun piispantalon pihalla on jouluseimi. Sen ohi ei voi 
kävellä pysähtymättä, sillä se suorastaan vangitsee kat-
seen. Adventin aikana työpaikalle tullessani ihastelen 
päivittäin tuota puusta rakennettua seimiasetelmaa, jos-
sa ihmishahmot ja eläimet ovat lähes luonnollisen kokoi-
sia. Olen huomannut, että sen äärelle pysähtyvät monet 
kadun ohikulkijat. Joskus päiväkodin lapset tulevat ihan 
varta vasten ihastelemaan seimiasetelmaa.

Tänä syksynä julkaistu uusi epävirallinen Uuden tes-
tamentin käännös UT2020 käyttää seimestä ilmaisua 
”eläinten heinät”. Uuden testamentin kreikankielisessä 
alkutekstissä fatnē (φάτνῃ) voi tarkoittaa eläinten ruoka-
kaukaloa tai laajemmin rakennusta, tilaa tai paikkaa, jossa 
eläimiä ruokitaan tai johon ne kootaan suojaan. Käänne-
täänpä sana sitten ilmaisulla seimi tai eläinten heinät, niin 
jouluevankeliumissa merkitys on kuitenkin selvä. Kyse 
on paikasta, johon Jeesus, maailman Vapahtaja asetettiin 
heti syntymänsä jälkeen.

Tämän joulun alla katson Piispantalon pihassa olevaan 
seimiasetelmaan toiveikkain silmin, silti huokaisten. Jos-
pa ensi vuosi olisi parempi. Kunpa koronan kulku saatai-
siin katkaistua ja pääsisimme taas puristamaan ystävän 
kättä. Kaipaamme niin kovin toistemme yhteyttä, lähei-
syyttä ja kosketusta. Sydämelleni nousee adventin ruko-
us: Hoosianna! Oi auta, pelasta!

Katsokaamme sielumme silmillä siihen seimeen, johon 
Jeesus, maailman Vapahtaja syntyi. Eikö olekin ihmeellis-
tä, että Jumalan Poika aloitti elämänsä tässä maailmassa 
juuri samalla tavalla kuin sinä tai minä; pienenä, alasto-
mana, avuttomana. Jumala syntyi ihmiseksi syrjäiseen 
paikkaan. Hän oli täysin toisten armoilla, niin kuin kaik-
ki vauvat syntyessään.

Jeesuksen syntyessä tähän maailmaan Jumala tuli konk-
reettisesti lähelle meitä, jakaen ihmisen osan ja olosuhteet. 
Ihmiseksi syntyneelle Jumalan Pojalle maailman ja sen ih-
misten kärsimykset eivät tänäkään jouluna ole vieraita. 
Hän tuntee elämämme ja osamme. Seimen ääreltä mei-
täkin kutsutaan kääntymään lähimmäistemme puoleen. 
Seimen ääreltä avautuvat laajemmat näköalat toistemme 
yhteyteen, anteeksiantoon ja sovitukseen. 

Hyvä ystävä, rohkaisen sinua tänä jouluna hiljenty-
mään seimen ääreen ja etsimään sieltä rauhaa, jota tämä 
levoton maailma ei voi antaa. Seimeen syntynyt Jeesus lu-
pasi aikuiseksi vartuttuaan seuraajilleen näin: ”Minä jä-
tän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en 
sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vai-
puko epätoivoon.” (Joh.14:27)

Siunattua joulua Sinulle ja läheisillesi!

Jukka Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa

Seimen luota 
löytyy rauha
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Kiittäen ku
luneesta 

vuodesta 
toivotamme

Iin Vihreät  toivottaa 
kaikille rauhallista 

joulua ja 
hyvää 

uutta vuotta 2021!

 book.miko@gmail.com

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
 040 505 4117

Hyvää joulua ja menestyksellistä 
uutta vuotta 2021!

www.sisustuspalvelu.fi

Soita 0400 391 855

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA
KANNOLTA TEhTAALLE

www.iinmetsatyo.fi

Rauhallista  Joulua ja Rauhallista  Joulua ja 
Hyvää Uutta VuottaHyvää Uutta Vuotta

Iin fysioterapeutit

www.aallonkaluste.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto
V. Paakkola Oy 
p. 08 8173 496 

Palukantie 22, 91110 Ii

www.iinjh.fi

Iin Taksikyyti
Hannu Ukkola
p. 0440 688 670

(

Keskusta Iin 
kunnallisjärjestö

Janne Vakkuri  
040 861 2857

YLIRANNAN
RATSUTILA

Outi
Kauneushoitola

Kirstinharjuntie 11, 91100 Ii
p.0400 448 873

www.kauneushoitolaouti.fi

Mareki Tmi 
Mauri Pirttikoski
Härmänkuja 63

91100 Ii 
Puh. 040 552 8510

www.mareki.fi Terttu Rousu
TILITOIMISTO 

Autokeidas toivottaa 
Hyvää Joulua!

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

PVO-VESIVOIMA OY

Iin Kokoomus

Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 
Hyvää  Uutta Vuotta 2021Hyvää  Uutta Vuotta 2021
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Kiittäen ku
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toivotamme Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 

Hyvää  Uutta Vuotta 2021Hyvää  Uutta Vuotta 2021

www.mjauto.fi

Maalismaantie 1415
91210 Jakkukylä 
p. 08 817 2650
info@elinan.fi

Sirkka Jaara
Hermoratahieroja

Jokivarren 
Puutarha 
0400 192 142

KIVIPALVELU JÄMSÄ OY
044 594 6106

Muistathan vielä nuo lapsuuden joulut,
isän salaperäisyyden, äidin kiireiset touhut.

Kaikki ne tuoksut ja maut, aattoaamun kuusen haut.

Kai tuo kaikki meissä vieläkin elää
ja jouluna muistot henkiin herää.

Toivotamme Teille kaikille joulun taikaa 
ja sopivasti hengähdysaikaa

ja iloa ja valoa Uudelle Vuodelle 2021!

- Pohjois-Iin kyläyhdistys ry -

toivottaa toivottaa 
Alarannan Alarannan 

kyläyhdistyskyläyhdistys

T:MI ILKKA RAUTIOT:MI ILKKA RAUTIO
Pihlajatie 5, Ii, P. 0500 937 739

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2021

Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta

Iin Alueen Taksit
yhdestä numerosta

0200 81000
Kela tilaukset 0800 93150

Kylmäkomppania Oy
020 703 2969

Lions Club Ii

Olhavan Olhavan 
Kotiranta KyKotiranta Ky

Simon Apteekki
Kuivaniemen ApteekkiOijärven 

Nuorisoseura

Rauhallista joulua ja Rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 2020hyvää uutta vuotta 2020

Jakkukylän Kyläyhdistys ry

RAVINTOLA KRUNNIRAVINTOLA KRUNNI

Kiitämmme kaikkia Kiitämmme kaikkia 
asiakkaitamme kuluneesta asiakkaitamme kuluneesta 

vuodesta ja toivotamme vuodesta ja toivotamme 
rauhallista joulua ja rauhallista joulua ja 

hyvää uutta vuotta 2021hyvää uutta vuotta 2021

Simon Parturi-Kampaamo Simon Parturi-Kampaamo 
Terttu Lehto Terttu Lehto 
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PitoPalvelu

Uusi, ikäihmisille suunnat-
tu Koti TV on käytettävissä 
myös Pohjois-Pohjanmaal-
la. Kanavan kautta tarjotaan 
liikunnallista etäkuntou-
tusta, muistikuntoutusta ja 
kulttuuria iäkkään ihmisen 
arkeen. Ikäihmisten hyvin-
vointia tukevan etäkuntou-
tusohjelman käynnistää 
Pohjois-Pohjanmaan sote-
palvelujen uudistushanke 
POPsote yhteistyössä Kun-
toa kansalle -palvelun kans-
sa.

Lähetykset alkoivat 
14.12.2020. Kaksi ensim-
mäistä viikkoa Koti TV -ka-
nava näkyy koko Suomessa 
antenni-tv-talouksissa. Pal-

POPsote tarjoaa kuntoutusta 
ikäihmisille television välityksellä

velu on Pohjois-Pohjanmaan 
asukkaiden käytössä kesä-
kuun loppuun asti. Ohjelma 
on nähtävissä antennitalo-
uksissa television kanava-
paikalta 33. 

Ikääntyneille suunnat-
tua kuntouttavaa ohjelmaa 
lähetetään joka arkipäivä 
kello 11–13. Ohjelmassa on 
liikuntaa sekä muistin ja op-
pimisen vahvistamiseen ja 
ylläpitoon liittyviä harjoit-
teita. 

Kansallinen tavoite on, 
että iäkäs ihminen voi elää 
hyvää arkea ja asua omas-
sa kodissaan mahdollisim-
man pitkään, jopa elämänsä 
loppuun saakka. Samaa ta-

voitellaan POPsotessa. Ko-
tikuntoutuksen merkitys 
kotona pärjäämiselle on 
suuri. 

– POPsoten tavoitteena 
on kehittää ja yhtenäistää 
etäkuntoutusta sekä luo-
da etäkuntoutuksen toimin-
tamalli, sanoo POPsoten 
digihankkeen projektikoor-
dinaattori Lahja Eriksen.

Korona-aikana etäpal-
veluiden tarve on kasva-
nut. Ikäihmiset kaipaavat 
aktiviteettia koteihin. Koti 
TV:n palvelut täydentä-
vät kuntoutusta ja palvelun 
odotetaan tuovan rytmiä 
ikääntyneen arkeen.

Koti TV on yksi POP-
soten yhdessä kuntien kans-
sa aloittamista yhteistyön 
muodoista ikääntyneiden 
palveluiden parantamiseksi. 
Se on ennakoivaa ja ehkäi-
sevää toimintaa, joka auttaa 
siinä, että ikääntynyt voi it-
senäisesti tai tuettuna pitää 
toimintakyvystään huolta ja 
elää hyvää arkea.

Toimittaja testasi Koti 
TV- kanavan tarjontaa 16.12. 
Kuntouttava liikuntatuokio 
oli hyvin ohjattu ja liikkeet 
tehtiin sopivan hitaaseen 
tahtiin. Kuvaruudun väli-
tyksellä kerrottiin selkeäs-
ti mitä tehdään seuraavaksi 
ja kuulovammaisia ajatellen 
liikkeiden kesto näytettiin 
myös sormilla laskemalla. 
Liikkeet olivat yllättävän 
tehokkaita juuri eläkeiän 
saavuttaneellekin. Kulttuu-
riosiossa tehtiin tällä kertaa 
virtuaalimatka kansallismu-
seoon. MTR

Koti TV – kanava alkoi näkymään Pohjois-Pohjanmaalla 14.12. ka-
navapaikalla 33. Kanava tarjoaa muun muassa liikunnallista etä-
kuntoutusta.

   

TURVALLISTA JOULUA JA 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2021

Hei! Kiitos yhteisistä hetkistämme 
treenien, hyvinvoinnin ja hyvän 

ravitsemuksen parissa!

Jos on liian vähän aikaa,
kokeilehan tätä taikaa:
Kääri kiire joulusukkaan,
sano sille: Mene hukkaan!
Johan loppuu turha touhu,
saapuu rauhallinen joulu!

Katso taaksesi ja kiitä.
Katso eteenpäin ja luota.
Katso ylöspäin ja usko.
Katso ympärillesi ja rakasta.
Hyvää Uutta Vuotta!

Palaan valmentamaan 4.1.2021
Nettiajanvaraus toimii 

normaalisti myös loma-aikana 
www.varaaheti.fi/kunnostamo

Seuraa Facebookissa ja 
Instagramissa

Liikuntaedut: ePassi, Smartum, 
Edenred, Eazybreak

Ystävällisin terveisin, 
Anu Suotula-Teppo

Uuden vuoden lupausten lunas-
tukset: 

www.varaaheti.fi/kunnostamo  
Elämäntapamuutokset
Ylirasitustilojen purku
Palautumisen hallinta 
Psyykkinen valmennus
Ravintovalmennus
Personal trainer-palvelut
Pienryhmävalmennus
Yritysvalmennus ja luennot
Yksityinen treenistudio
Testauspalvelut (Firstbeat, 
Energiatesti, InBody770)
OnLine-treenit Facebookissa

Kuivaniemen Yrittäjät  ry 
toivottaa 

Rauhallista Joulua ja 
Menestystä tulevaan 

vuoteen 2021!

Vasemmistoliiton 
Iin osasto ja 

valtuustoryhmä

Puh. 016 267 550 
Ratatie 1, 95200 Simo

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti

Rauhallista Joulua ja Hyvää  Uutta Vuotta 2021Rauhallista Joulua ja Hyvää  Uutta Vuotta 2021
Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme
Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme

Kauppatie 12, Ii 
P. 040 568 4068

www.iinkuntoklubi.fi

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT

KUNTO
KLUBI

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT
Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068

www.iinkuntoklubi.fi

Rauhallista joulunaikaa ja 
lämmin kiitos kuluneesta vuodesta 

kaikille yhteistyökumppaneille!

Iin helluntaiseurakunta

Tervetuloa uudistettuun 
maisemaravintola

MERIHELMEEN
nauttimaan hyvästä ruoasta ja

upeista maisemista!

Lounas,  a`la carte
talon burgerit

Rynkyntie 9 95100 Kuivaniemi 040 689 8380
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www.idavalpuri.fi

Päiväkoti 
Ida Valpuri 

050 407 4409
Lanssitie 3, Ii

paivakoti@idavalpuri.fi

Kirkkotie 8, Ii • Puh. 040 562 6243

Hyvää joulua ja 
kiitokset kuluneesta vuodesta. 

Toivottaa

PÄIVYSTYS 24 h
Isot ja pienet LVI-työt

p. 040 4878364 
harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi

Studio Voi Hyvin

Koronavuosi ja sen muka-
naan tuomat haasteet työ-
elämässä saivat iiläisen 
Karin Björnholmin toteut-
tamaan pitkään mielessä 
pyörineen haaveen oman 
yrityksen perustamisesta. 
Sairaanhoitajana Oulussa 
työskentelevä Karin perus-
ti toiminimen ja on aloitellut 
etenkin jalkojen hyvinvoin-
tiin panostavan yrityksensä 
toimintaa. Viihtyisän hoito-
huoneen hän on sisustanut 
Iin keskustan tuntumassa si-
jaitsevaan omakotitaloonsa.

– Jalkojen kotihoito on 

Jalkojen kotihoito on tärkeää

Karin Björnholmilla on hoitojen lisäksi tarjolla monenlaisia jalkojen hyvinvointia parantavia tuotteita tukisukista erilaisiin hoitoainei-
siin.

tärkeää, mutta päivittäinen 
rasvaaminen ja peseminen 
eivät aina riitä. Jalkoihin voi 
tulla kovettumaa, halkeamia 
tai muita vaivoja, joita ei ko-
tikonstein saa hoidettua. Sil-
loin kannattaa ottaa yhteyttä 
alan ammattilaiseen, Karin 
toteaa.

Perusjalkahoidossa hoide-
taan kaikkia edellä mainittuja 
ongelmia ja se suunnitellaan 
aina yhdessä asiakkaan kans-
sa juuri hänelle sopivaksi.

– Tukisukkien käyttöä 
suosittelen ennaltaehkäise-
vänä sekä miehille että nai-

sille. Näin säästyy monilta 
jalkavaivoilta jatkossa, Jobst 
tukisukkia ainoana paikka-
kunnalla edustava Björn-
holm kannustaa miehiäkin 
tukisukkien käyttöön.

Toistaiseksi hän jatkaa 
myös sairaanhoitajan työs-
sään, mutta toivoo yrityk-
sestä päätyötään jatkossa.

– Pystyn kotikäynneillä 
tekemään erilaisia haavan-
hoitojakin, joiden hoitoon 
minulta löytyy laadukkaita 
tuotteita.

Ripsien pidennyksiin ja 
huoltoihin Karin opiskelee 

parhaillaan Cristel Studion 
kouluttamana. Niiden osal-
ta hänellä on harjoittelujak-
so menossa, joten aikoja ei 
vielä voi ripsisasioissa va-
rata.

– Otan asiakkaita vas-
taan hoitotiloissani ja teen 
myös kotikäyntejä. Nyrkki-
sääntönä voisi todeta, että 
suosittelen ilman apuväli-
neitä tai avustajaa liikkuvia 
tulemaan hoitolaani. Muis-
sa tapauksissa kotikäynti 
on vaivattomampi ja edulli-
sempi tapa. MTR

Kuivaniemen terveysase-
man sulku jatkuu 31.1.2021 
saakka koronavirukseen 
varautumisen takia. Su-
lun avulla turvataan resurs-
sit Iin infektiopoliklinikalla, 
jonka ylläpitäminen on täs-
sä koronatilanteessa välttä-
mätöntä. Koronaepidemia 

Kuivaniemen terveysaseman sulku jatkuu
on Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin alueella le-
viämisvaiheessa ja myös 
Länsi-Pohjan sairaan-
hoitopiiri on epidemian 
kiihtymisvaiheessa ja leviä-
misvaiheen kynnyksellä.

Sulun aikana Kuivanie-
men asukkaiden terveys-

palvelut hoidetaan Iissä. 
Halutessaan kuivaniemeläi-
set voivat asioida myös Si-
mon terveysasemalla.

Kuivaniemen terveysase-
ma on suljettu väliaikaises-
ti tartuntatautilain pohjalta. 
Sen mukaan päätös voidaan 
tehdä kuukaudeksi kerral-

laan, ja laki myös edellyttää 
tilanteen seuraamista jatku-
vasti.

Tuula Saukkonen 
Johtava lääkäri, 
Oulunkaari

Iin Yritys

Iin Urheilijat kiittää 
kuluneesta vuodesta jäseniään 

ja yhteistyökumppaneitaan 
ja toivottaa kaikille  

iloista joulua ja 
liikunnallista uutta vuotta 2021!

Toivotamme 
kaikille

Hyvää ja 
rauhaisaa 

Joulua
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Tv: Pirjo ja Hannu 
Särkiaho

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää 

Uutta Vuotta 2021 
sukulaisille, ystäville 

ja tuttaville

Pirjo ja Matti-Tapio Rissanen

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

Eila Lahtinen ja Heimo Turunen

Toivotamme kaikille 
iiläisille 

ystävillemme sekä 
yhteistyökumppaneille

HYVÄÄ JOULUA JA 
RAUHALLISTA 

UUTTA VUOTTA 2021

Wanhojen tanssien ajankohta muuttuu

Wanhojen tanssit on Iissä siirretty huhtikuun puoliväliin.

Iin peruskouluissa on jo 
vuosia panostettu monipuo-
liseen kielten opettamiseen. 
Tällä hetkellä käynnissä on 
kaksi Opetushallituksen ra-
hoittamaan hanketta ”Kie-
lirikasteisen opetuksen 
kehittäminen Iissä” ja ”Kan-
sainvälistyvä Ii”.

Kielirikasteisen hank-
keen tavoitteena on ke-
hittää jo olemassa olevaa 
kielirikasteista toimintaa Iis-
sä. Kielirikasteinen hanke 
näkyy enemmän varhaiskas-
vatuksessa ja alakouluis-
sa. Hankkeen toimintaa on 
tänä syksynä laajennettu 
erityisesti varhaiskasvatuk-
sen puolelle. Hankkeessa 
kysyttiin kunnan opettajil-
ta, ketkä haluavat mukaan. 
Mukaan lähti enemmän 
ryhmiä kuin aikaisemmin, 
11 ryhmää varhaiskasva-
tuksesta kakkosluokkaan. 
He tekevät luokassaan kie-
lirikasteista toimintaa. Kie-
lirikasteisuus tarkoittaa, että 
alle 25 prosenttia opetukses-
ta on jollain muulla, kuin 
koulun opetuskielellä.

– Meillä kielenä on lä-
hinnä englanti. Lapsille ei 

Iin kouluissa monipuolista 
kielten opetusta

pidetä erikseen kielirikas-
teisia tunteja, vaan opetta-
jat tuovat englantia muihin 
aineisiin. Opettajien toi-
minnan lisäksi olen kieli-
koordinaattorina pitänyt 
kielisuihkutuksia jokaiselle 
11 ryhmälle. Koronan vuok-
si ne ovat olleet etänä, ilman 
koronaa ne pidettäisiin pai-
kan päällä ryhmien kanssa. 
Etäsuihkutus on toiminut 
yllättävän hyvin ja lapset 
ovat olleet innolla mukana, 
erityisesti nuoremmat lap-
set. Suihkutuksissa pidän 
30-45 minuutin mittaisia 
tuokioita, joissa opetellaan 
jonkin tietyn aihepiirin asi-
oita. Aiheina ovat viimeksi 
olleet muun muassa joulu, 
halloween, värit, Iin kunnan 
kielikoordinaattori Henna 
Jurvelin kertoo.

Ojakylän koulun opettaja 
Merja Männikkö puolestaan 
kertoo käytännön esimerkin 
kielirikasteisuudesta omas-
sa työssään ekaluokkalais-
ten opettajana.

– Olemme opetelleet 
erilaisia tervehdyksiä ja 
ympäristöoppia opiskelles-
samme opettelimme kehon-

osat myös englanniksi.
Näiden suihkutusten li-

säksi kaikille Iin kunnan 4-6 
-vuotiaalle ja kaikille ala-
koulun luokille on tarjottu 
natiiviopettajien (=opettaja, 
joka puhuu äidinkielenään 
opettamaansa kieltä) pitä-
miä kielisuihkutuksia joko 
ranskaksi, englanniksi tai 
saksaksi. Nämäkin on to-
teutettu etänä. Hankkeen 
puitteissa on myös tarjot-
tu etäkoulutusta Iin kunnan 
opettajille, jonka aiheena oli 
toiminnallinen kielenope-
tus. 

Kansainvälinen Ii -hanke 
näkyy enemmän yläkoulun 
puolella, vaikka kohderyh-
mänä on koko peruskoulu. 
Kansainvälisessä hankkees-
sa on tänä syksynä tehty 
loppuun Iin kunnan perus-
opetuksen kansainvälisen 
toiminnan malli. Malli tu-
lee alkuvuodesta lautakun-
nan käsittelyyn. Hankkeen 
tavoitteena on myös vahvis-
taa kansainvälistä toimintaa 
ja kotikansainvälistyminen. 
Koronan vuoksi jo alkanut 
yhteistyö japanilaisen ja in-
tialaisen koulun kanssa on 

tauolla, sitä jatketaan heti 
kun mahdollista. Tänä syk-
synä hankkeessa on pidetty 
Valtarin koulun seiskaluok-
kalaisille kielisuihkutuk-
set valinnaiskielistä (saksa, 
ranska, venäjä ja kiina). Sak-
saa, ranskaa ja kiinaa opis-
kelee tällä hetkellä noin 10 
oppilasta ja venäjää 17. 

-Valtarilla vietettiin myös 
kansainvälisyysviikkoa, jo-
hon natiiviopettajat olivat 
tehneet aamunavausvide-
ot. Niissä esiteltiin joulupe-
rinteitä Saksasta, Puolasta ja 
Intiasta, Jurvelin kertoo.

Hankkeiden kehittämi-
seen ja pyörittämiseen osal-
listuu kielten kehittämisen 
ohjausryhmä, jonka puheen-
johtaja on Haminan koulun 
rehtori Jari-Jukka Jokela. 
Ohjausryhmään kuuluvat 
lisäksi Haminan koulun 
apulaisrehtori ja englannin-
opettaja Anu Piltonen, luo-
kanopettajat Kaisu Höyhtyä 
(Kuivaniemen koulu) ja Suvi 
Palosaari (Ojakylän koulu), 
kielten lehtori Tiina Tapio, 
kielikoordinaattori Hen-
na Jurvelin ja opetusjohtaja 
Tuomo Lukkari. MTR

Vallitsevan ohjeistuksen ja 
epävarman koronatilanteen 
vuoksi wanhojen tanssien 
ajankohtaa Iissä on päätetty 
muuttaa. Tanssit järjestetään 
perjantaina 16.4. 2021

– Tällä järjestelyllä py-

ritään takaamaan tanssi-
joille mahdollisuus viettää 
ikimuistoinen päivä mah-
dollisimman normaalisti. 
Tästä uudesta päivästä pi-
detään kiinni riippumatta 
koronatilanteesta. Tanssi-

en järjestelyissä 16.4. silloin 
vallitseva koronaohjeistus 
otetaan luonnollisesti huo-
mioon. Opiskelijoiden lu-
kujärjestyksiin on tehty 
muutoksia ja tanssitunnit on 
nyt siirretty neljänteen jak-

soon, rehtori Tuomas Kul-
ha kertoo.

Penkkareiden mahdol-
lisesta siirtämisestä pää-
tös tehdään joulun jälkeen. 
Penkkarit ovat joko 11.2. tai 
15.4. MTR

Saila ja Olavi

Lämmin 
Joulutervehdys
ystävillemme
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Lapsuuden joulut ovat muistoissa usein taianomaisia. 
Niin oli myös minulla. Kasvoin maalla pienessä idyllises-
sä kylässä ja joulua odotettiin aina innolla. Siihen aikaan 
oli yleinen tapa, ettei joulua ”kannettu sisään” kuin vasta 
juuri ennen aattoa. Joulun valmistelut ja itse juhlan viet-
to oli yhteisöllistä ja rauhallista. Kun katsoo tämän päi-
vän maailmaa niin ero edellä kuvattuun on aikamoinen. 
Joulu ottaa varaslähdön jo kuukausia ennen varsinaista 
juhlaa ja juuri kun itse juhla lopulta koittaa, niin se pian 
jo pakataan pois, ja laitetaan kaappeihin ja komeroihin 
odottamaan seuraavaa vuotta. Joulun viettäminen juh-
lan oikeaan aikaan on typistynyt itse asiassa vain muuta-
maan päivään, samalla kun aika ennen varsinaista joulua 
on muuttunut pikkujoulukaudeksi. Joulua ikään kuin 
konsumoidaan jo ennen aikojaan.

Jokaisella on toki oikeus omiin joulunviettotapoihin ja 
-perinteisiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että erityises-
ti ortodoksisessa kirkossa kirkkovuoden suuriin juhliin 
on tapana valmistautua asianmukaisesti. Käytännössä 
tämä tarkoittaa tässä yhteydessä marraskuun puolivälis-
sä alkavaa joulupaastoa, joka päättyy vasta joulupäivä-
nä. Suuria juhlia edeltää myös esijuhla, jota Kristuksen 
syntymäjuhlan kohdalla vietetään neljä päivää ennen 
varsinaista juhlaa. Kirkon yhdessä keskeisimmässä joulu-
veisussa, Romanos Melodoksen (k. 500-l.) kirjoittamassa 
Kristuksen syntymän kontakissa veisataankin:

 ”Tänä päivänä Neitsyt yliolennollisen synnyttää, 
 ja maa tarjoaa luolan lähestymättömälle. 
 Enkelit paimenten kanssa ylistystä veisaavat. 
 Tietäjät tähden mukana vaeltavat, sillä meidän 
 tähtemme on syntynyt Lapsukainen – iankaikkinen
 Jumala.” 

Veisun alkusanat tänä päivänä ovat tässä olennaisia. Jou-
lun ihme tapahtuu tässä ja nyt, tänä päivänä, ja meidän 
tehtävänämme on ihmetellä Jumalan ihmiseksi synty-
mistä. Tätä ilosanomaa me ylistämme, emme vain yhte-
nä päivänä, vaan yhä uudelleen ja uudelleen joka vuosi. 
Vapahtajan syntymä luolassa on luonnollisesti joulun sa-
noma. Eräässä toisessa kirkkoveisussa tämä luola, jossa 
neitsyt yliolennollisen synnyttää, osoittautuukin ”kunin-
gattarelle ihanaksi palatsiksi.” Ja vielä tänä päivänä Ju-
malansynnyttäjä Neitsyt Maria ”saapuu synnyttääkseen 
luolassa sanoin kuvaamattomasti ikiaikaisen, ennen aika-
kausia olleen Sanan.” (Kristuksen syntymän aaton kon-
takki) 

Joulun kirkollinen juhlakausi jatkuu tammikuun 6. 
päivään asti, jolloin ortodoksisessa kirkossa vietetään 
Herran kasteen juhlaa (Teofania). Iloitkaamme Jumalan 
lihaksitulemisen juhlana armenialaisen Moses Khorenat-
sin (k. 490) nimissä olevan hymnin mukaisesti:

 ”Iloitse Maria, Jeesuksen äiti,
 sillä sinä synnytit elämämme valon,
 Jeesuksen, isiemme Jumalan. ”

Kristus syntyy – kiittäkää!

Metropoliitta Elia

Joulutervehdys Herran 
vuonna 2020

Kalaliike H.Kuha vastaa jou-
lun lisääntyneeseen myyn-
tiin palvelemalla Iin Majakan 
lisäksi isossa ulkoteltassa. Li-
säksi netissä on sunnuntaihin 
saakka ollut mahdollista teh-
dä tilauksia, jotka voi noutaa 
ennalta sovittuna aikana.

– Jouduimme rajaamaan 
ennakkotilaukset päätty-
mään sunnuntaina. Näin 
varmistamme kaikille tila-
ukset sovittuna aikana, net-
tivarausmahdollisuuden 
saamasta suosiosta iloitseva 
Jussi-Pekka Kuha kertoo.

Myymälä ja teltta pul-
listelevat mitä erilaisempi 
joulukaloja ja kalatuotteita. 
Lisäksi myynnissä on joulu-
laatikkoja perinteisistä pu-
najuuriaurajuustolaatikkoon 
saakka.

– Tuotteet ovat lisäaineet-
tomia ja laktoosittomia, salai-
sella reseptillä tehtyjä, Janne 
Pekkala esittelee tuotteita. 
Samalla hän vinkkaa tuotese-
losteesta löytyvän tarvittavat 
tiedot salaiseen reseptiin.

Ulkoteltassa on lisäk-
si myynnissä monia muita 
jouluun ja talveen kuuluvia 
tuotteita. Putaan Pullan osas-

Kalaherkkuja ja joulun makuja
tolta löytyy kalan kyytipo-
jaksi sopivia leipiä, sekä 
makoisia pullatuotteita. Pal-
kittuja Öljypuu valkosipu-
lituotteita on Kemistä tullut 
myymään Ismo Karjula.

– Paljon on tullut ennak-
kovarauksia, joita ihmiset 
saapuvat hakemaan Oulusta 
saakka, hän toteaa.

Talven pakkasiin voi ka-
lanhakureissulla varautua 
vaikkapa Oulun Nahka-ai-
tan tuotteilla ja kinkun leik-
kaus onnistuu AK-Puukon 
laatupuukolla.

– Poikkeusaikana ei myy-
jäisiä ole ollut, mutta net-
timyynti on ollut vilkasta, 
AK-Puukon Arto Keltamäki 
vastaa kysymykseen poikke-
usajan vaikutuksesta joulu-
myyntiin.

Hannu Kuha toteaa ka-
lanhakureissun onnistuvan 
turvallisesti poikkeusajasta 
huolimatta.

– Tilaa on reilusti ja käsi-
desejä löytyy. Vilkkaimmat 
myyntipäivät osuvat joulun 
alusviikkoon ja auki olemme 
vielä aattonakin puoleen päi-
vään. MTR

Iin Majakka on sonnustautunut jouluun ja Kalaliike H.Kuha on varustautunut jouluruuhkaan lisätilalla, jota saatiin pystyttämällä pi-
halle iso myyntiteltta.

Lohi on säilyttänyt asemansa joulukalana.

Valikoimassa on monia jouluherkkuja, joululaatikot mukaan lu-
kien.

Janne Pekkala ja Jussi-Pekka Kuha esittelevät joulun kalaherkkuja.

Näiden päälle kun vetää lohisiivun tai palan silliä, ei parempaa 
löydy, Janne Pekkala toteaa Vertti Lempeän myymistä Putaan 
Pullan tuotteista.

Arto Keltamäeltä löytyy puukko kaikkiin tarpeisiin.
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Oulunkaaren koronatilan-
teessa ei ole tapahtunut 
suuria muutoksi. Oulun-
kaaren ja kuntien yhteises-
sä koronainfossa tartuntoja 
todettiin Iissä olevan 27, Uta-
järvellä 7, Pudasjärvellä 6 ja 
Simossa 5. Vaalassa tartun-
toja on alle 5.

– Edelleen meillä on tar-
tuntojen suhteen onnek-
si rauhallista. Toivottavasti 
sama tilanne jatkuu myös 
joulun pyhien jälkeen. Jou-
lua ja uutta vuotta kannattaa 
viettää rauhallisissa mer-
keissä, pienessä perhepiiris-
sä. Haluamme muistuttaa 
myös erityisestä varovai-
suudesta asumispalvelu- ja 
hoivayksiköissä sekä akuut-
tivuodeosastoilla vierailujen 

Joulu ja uusi vuosi pienessä perhepiirissä
suhteen. Lähtökohtaises-
ti vierailuja tulee välttää, 
mutta jos vierailu on vält-
tämätöntä, on henkilökun-
nan ohjeita syytä noudattaa 
hyvin kirjaimellisesti. Vie-
railuista on myös sovittava 
etukäteen, muistuttaa Ou-
lunkaaren johtava lääkäri, 
ylilääkäri Tuula Saukkonen.

Pohjois-Pohjanmaan alu-
een koronatartuntojen mää-
rässä on tapahtunut lievä 
lasku, mutta tartuntoja to-
detaan edelleen ja tartun-
taketjuja havaitaan nyt 
enemmän ympäri maa-
kuntaa. Alueellinen koro-
nakoordinaatioryhmä on 
todennut rajoitusten ja suo-
situsten toimivan, ja se päät-
ti jatkaa voimassa olevia 

leviämisvaiheen ohjeistuk-
siaan 18.1.2021 saakka. Län-
si-Pohjan sairaanhoitopiirin 
alueella epidemia on rau-
hoittumassa mutta edelleen 
kiihtymisvaiheessa. Alu-
eellinen koronakoordinaa-
tioryhmä päätti jatkaa yli 
kymmenen hengen kokoon-
tumisia koskevaa suositus-
taan 18.1.2021 saakka. Muita 
suosituksia on jatkettu jo ai-
emmin vuoden loppuun 
saakka. Koronakoordinaa-
tioryhmä myös nostaa esil-
le D-vitamiinilisän käytön 
ja suosittelee sitä iäkkäille 
ja erityisryhmille Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoito-
piiri suositusten mukaises-
ti. D-vitamiinilisä tehostaa 
vastustuskykyä, ja tutki-
muksissa on todettu yhte-
ys D-vitamiinin puutoksen 
ja koronaviruksen aiheutta-
man vakavan keuhkoinfek-
tion välillä. 

Covid-19-pandemian ai-
kana suositellaan d-vitamii-
nilisäystä erityisryhmille 
seuraavasti:

Kaikille yli 70-vuotiaille 
20 µg/vrk. • Kaikille ympä-
rivuorokautisessa hoidossa 
(laitoshoito, palveluasumi-
nen, tehostettu palveluasu-
minen) asuville aikuisille 20 
µg/vrk. • Kaikille yllä mai-
nittuihin ryhmiin kuulu-
ville, joiden BMI on yli 30, 
annoksella 50 µg/vrk. Yli-
painoon liittyy suurempi 
D-vitamiinilisän tarve. • Ai-
kuisille tummaihoisille 20-
50 µg/vrk.

Infossa korostettiin myös 
tarkkuutta joulupukin vie-
railun osalta.

– Joulupukkia olisi hyvä 
mennä tervehtimään ulos ja 
muistaa sielläkin turvavälit. 
Pukille kannatta laulaa vä-
hän kauempaa, eikä men-
nä tänä jouluna pukin syliin, 
Tuula Saukkonen opastaa.

Iin kunnanjohtaja Ari 
Alatossava kertoo kunnan-
johtoryhmän jatkaneen ra-
joituksia 6.1.2021 saakka ja 
tilannetta tarkastellaan uu-
delleen loppiaisen alla.

– Jos epidemiasta halu-
taan hakea jotain positiivis-
ta, ovat monet todenneet 
stressin ja kiireen vähenty-
neen sekä perheelle jääneen 
enemmän aikaa. Samoin ul-
koilu on lisääntynyt, Ala-
tossava tsemppaa iiläisiä 
jaksamaan vielä noudattaa 
annettuja ohjeita.

Simon kunnanjohtaja 
Vivi Marttila kiitteli simo-
laisia tilanteen vakavuuden 
ymmärtämisestä ja toimimi-
sesta sen mukaan.

– Tilanne on tiukoilla ra-
joitustoimilla saatu rauhoit-
tumaan. Kuntalaiset ovat 
noudattaneet annettuja oh-
jeita hyvin.

Oulunkaaren vt. terveys-
palvelupäällikkö Ritva Väi-
sänen kertoi rokotusten 
alkavan vaiheittain alku-
vuodesta.

– Ensin rokotetaan hoito-
henkilökunta ja seuraavak-
si riskiryhmät. Menee kesän 
korvalle, ennen kuin roko-
tuskattavuus on saatu niin 
laajaksi, että paluu normaa-
limpaan on mahdollista. 
Sinne saakka kannattaa va-
rautua jonkinlaisiin rajoitus-
toimiin. MTR

Tänä jouluna pukkia tervehdi-
tään ulkona eikä mennä pukin 
syliin.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista uutta 

Vuotta 2021.
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Kotimainen joulukuusi on edelleen suosituin
Joulukuusi hankitaan joka 
toiseen suomalaiseen ko-
tiin. Kotimainen kuusi on 
edelleen ylivoimaisesti suo-
situin. Se on myös ympäris-
töystävällinen valinta. 

Suomalaiset hankki-
vat tänäkin jouluna yh-
teensä noin 1,4 miljoonaa 
kuusta, joista lähes miljoona 
tulee kotimaisilta kuusivil-
jelmiltä. Omasta tai tuttavi-
en metsistä haetaan noin 300 
000 kuusta ja reilut 150 000 
kuusta tuodaan ulkomaisil-
ta viljelmiltä. 

– Joulukuusi on ollut 
keskeinen osa kotiemme 
jouluperinnettä jo yli sa-
dan vuoden ajan. Nykyisin 
joulunviettäjät arvostavat 
myös joulupuun ekologi-
suutta. Kotimainen, lähellä 
kasvanut kuusi on ympä-
ristöystävällinen valinta, sa-
noo metsänhoidon johtava 
asiantuntija Markku Remes 
Suomen metsäkeskuksesta. 

Joulunviettäjä voi nauttia 

hyvillä mielin kuusen tuok-
susta kodissaan. Kuusivil-
jelmiltä kaadettujen kuusten 
tilalle istutetaan uudet puut 
kasvamaan. Metsistä kuu-
set korjataan yleensä har-
ventamalla siten, että kotiin 
kannettava joulukuusi antaa 
kasvutilaa vieressä olevalle 
puulle.

Tuore joulukuusi kes-
tää sisätiloissa varisemat-
ta vähintään kaksi viikkoa, 
jos puu ei pääse kuivamaan 
missään vaiheessa.  

Kuusi täytyy suojata vii-
malta ajomatkalla kotiin. 
Kuusta on hyvä sulattaa vii-
leässä paikassa ja puun tyvi 
vesiastiassa vähintään vuo-
rokausi ennen kuin puu 
tuodaan lämpimään sisäti-
laan. Ennen kuusenjalkaan 
asettamista puun tyveltä 
kannattaa sahata noin 3-5 
senttimetrin kiekko. Näin 
puu imee vettä paremmin.  

– Varsinkin ensimmäisen 
vuorokauden aikana vettä 

voi kulua runsaasti, eli sitä 
täytyy lisätä riittävästi kuu-
selle. Kuusta ei ole hyvä 
sijoittaa lämpöpatterien, uu-
nin tai puhaltimien lähelle, 
ettei se kuiva, Remes neu-
voo.  

Joulun jälkeen kuusi tu-
lee huolehtia kierrätykseen. 
Tarkista kotikuntasi jäte-
huollosta, miten joulukuu-
sen kierrätys hoituu. 

Suomen metsäkeskus 
ja Joulupuuseura ovat teh-
neet yhteistyössä videon, 
joka kertoo suomalaisen 
joulukuusen tarinan. Vi-
deolla kurkistetaan aluksi 
kuusiviljelmälle, missä kuu-
senkasvattaja leikkaa kuu-
sia muotoon ja merkitsee 
myyntiin lähtevät puut. Lo-
puksi videolla näytetään, 
kuinka kotimaisella viljel-
mällä kasvanut kuusi pää-
tyy kotiin tuomaan joulun 
tunnelmaa.

Metsäkeskus tiedotus
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Iin kunnanvaltuuston ta-
lousarviokokous muodos-
tui todelliseksi ”kuka jaksaa 
valvoa” mittelöksi. Maanan-
taina 7.12. klo 12 alkanut 
kokous päättyi tiistaina aa-
muyöllä klo 3. Viidentoista 
tunnin ja yhdeksän äänes-
tyksen jälkeen vuoden 2021 
talousarvio ja muut koko-
usasiat saatiin kutenkin kä-
sitellyksi. Kunnan heikko 
taloustilanne ja talousarvi-
on suuri alijäämä (reilut 2,6 
miljoonaa euroa) vaativat 
toimenpiteitä. Siitä valtuu-
tetut olivat samaan mieltä, 
mutta keinosta oltiinkin mo-
nissa kohdin montaa mieltä.

ENITEN VALTUUTETTU-
JA PUHUTTIVAT Kuiva-
niemen terveyspalvelut, 
Olhavan koulun ja Tenava-
tuvan kohtalo sekä Hami-
nan päiväkoti. Myös kunnan 
henkilöstön mahdolliset yh-
teistoimintaneuvottelut sai-
vat kielten kannat liikkeelle.

Kuivaniemen sote-palve-
lut kunnanvaltuusto päätti 
kahden äänestyksen jälkeen 
pitää nykyisellä paikallaan, 
kunnanhallituksen esityk-
sen mukaisesti. Petri Ter-
vonen esitti Jarmo Laurin, 
Risto Säkkisen ja Markku 
Koskelan kannattamana, 
että Kuivaniemen terveys-
palvelut lakkautetaan ja tar-
jotaan jatkossa Simon ja Iin 
terveysasemilla. 

Leena Tiiro esitti Heli-
Hannele Haapaniemen ja 
Aini Aution kannattama-
na, että Kuivaniemen ter-
veyspalvelut järjestetään 
jatkossa Kuivaniemitalolla 
Oulunkaaren palvelusopi-
muksen liitteen mukaisesti. 
Oili Kaleva esitti, että Kui-
vaniemen hammashoitola 
lakkautetaan ja muuten pal-
velut jatkuvat entisellään. 
Tämä esitys raukesi kannat-
tamattomana.

KUIVANIEMEN TERVEYS-
PALVELUJEN LAKKAUT-
TAMISTA KANNATTIVAT 
Mika Hast, Jussi Kurttila, 
Jarmo Lauri, Juho Malo, Ris-
to Säkkinen, Petri Tervonen 
ja Markku Koskela. 

Palvelujen siirtämistä 
Kuivaniemitalolle kannat-
tivat Aini Autio, Heli-Han-
nele Haapaniemi, Hannes 
Hekkala, Pertti Huovinen, 
Taina Häkkilä, Jaakko Höyh-
tyä, Jari-Jukka Jokela, Pentti 
Jokela Martti Kaarre, Hilk-
ka Kalliorinne, Reijo Kehus, 
Sauli Keltamäki, Tauno Ki-
velä, Pekka Koskela, Teijo 
Liedes, Ilkka Pakonen, Har-
ri Sanaksenaho, Kati Södö, 
Leena Tiiro, Johannes Tuo-
mela, Sanna Valaja, Petri 
Hyvönen, Aila Paaso, Kirsi-
maria Pakonen. Tyhjää ää-
nestivät Eero Alaraasakka, 

Varhaiskasvatuksen rakennemuutos etenee  
- Haminaan uusi päiväkoti

Oili Kaleva, Veli Paakkola, 
Aili-Marja Alaraasakka. 

TOISESSA ÄÄNESTYK-
SESSÄ KUNNANHALLI-
TUKSEN esitys palveluiden 
säilyttämisestä ennallaan 
sai taakseen 20 valtuutet-
tua: Eero Alaraasakka, Han-
nes Hekkala, Taina Häkkilä, 
Jaakko Höyhtyä, Jari-Jukka 
Jokela, Pentti Jokela, Mart-
ti Kaarre, Oili Kaleva, Reijo 
Kehus, Tauno Kivelä, Pek-
ka Koskela, Veli Paakkola, 
Ilkka Pakonen, Harri Sanak-
senaho, Kati Södö, Johannes 
Tuomela, Sanna Valaja, Ai-
li-Maria Alaraasakka, Pet-
ri Hyvönen, KirsiMaria 
Pakonen. Kuivaniemitalol-
le palveluiden siirtämistä 
kannattivat seuraavat 15 
valtuutettua: Aini Autio, 
Heli-Hannele Haapaniemi, 
Mika Hast, Pertti Huovinen, 
Hilkka Kalliorinne, Sau-
li Keltamäki, Jussi Kurttila, 
Jarmo Lauri, Teijo Liedes, 
Juho Malo, Risto Säkkinen, 
Petri Tervonen, Leena Tii-
ro, Markku Koskela ja Aila 
Paaso.

OLHAVAN KOULUN TOI-
MINNAN LAKKAUT-
TAMISTA vuoden 2021 
elokuussa samaan aikaan 
Tenavatuvan kanssa esit-
ti Petri Tervonen. Esitystä 
kannattivat Jussi Kurttila, 
Harri Sanaksenaho ja Aila 
Paaso. Martti Kaarre esit-
ti Sanna Valajan ja Reijo Ke-
huksen kannattamana, että 
Olhavan koulun tilannetta 
tarkastellaan vuonna 2022 
yhdessä Tenavatuvan kans-
sa. Äänestyksessä Kaarteen 
esitys voitti äänin 18-15. 

Toisessa äänestyksessä 
vastakkain olivat kunnan-
hallituksen esitys koulun ja 
Tenavatuvan toimintojen 
lakkauttamisesta voitti Kaar-
teen esityksen äänin 19-13 (1 
tyhjä). Kunnanhallituksen 
esityksen puolesta äänesti-
vät Aini Autio, Heli-Hanne-
le Haapaniemi, Mika Hast, 
Pertti Huovinen, Jari-Juk-
ka Jokela, Hilkka Kalliorin-
ne, Sauli Keltamäki, Jussi 

Kurttila, Teijo Liedes, Juho 
Malo, Harri Sanaksenaho, 
Risto Säkkinen, Kati Södö, 
Petri Tervonen, Leena Tii-
ro, Johannes Tuomela, Petri 
Hyvönen, Markku Koske-
la, Aila Paaso. Kaarteen esi-
tyksen kannalla olivat Eero 
Alaraasakka , Hannes Hek-
kala, Taina Häkkilä, Jaak-
ko Höyhtyä, Pentti Jokela 
,Martti Kaarre, Oili Kaleva, 
Reijo Kehus, Tauno Kivelä, 
Pekka Koskela, Veli Paakko-
la, Sanna Valaja ja Aili-Mar-
ja Alaraasakka. Jarmo Lauri 
äänesti tyhjää. Ilkka Pako-
nen ja Kirsimaria Pakonen 
eivät esteellisinä osallistu-
neet asian käsittelyyn.

HAMINAN PÄIVÄKO-
DIN RAKENTAMISEN 
SIIRTÄMISTÄ Reijo Kehus 
esitti Ilkka Pakosen kannat-
tamana vuosille 2022-2023. 
Äänestyksessä kunnanhalli-
tuksen esitys voitti äänin 18-
15 (1 tyhjä ja 1 poissa), joten 
Haminan päiväkoti raken-
netaan vuosina 2021-2022.

– Pidän tätä hyvä-
nä ratkaisuna, koska nyt 
varhaiskasvatuksen raken-
neuudistus etenee suunni-
tellusti ja saamme pitkällä 
aikavälillä säästöjä, kunnan-
johtaja Ari Alatossava kom-
mentoi päätöstä kokouksen 
jälkeen.

Haminan päiväkodin 
rakentamiseen on talous-
arviossa ja taloussuunnitel-
massa varattu 1,8miljoonaa 
euroa sekä vuodelle 2021 
että vuodelle 2022. Päiväko-
ti rakennetaan puretun Ha-
minan päiväkodin paikalle. 
Sen valmistuttua lakkaute-
taan Lakson päiväkoti, Ala-
rannan päiväkoti, Jakun ja 
Olhavan ryhmäperhepäi-
väkodit sekä Kisakentän ja 
Micropoliksen tiloissa toi-
mivat lapsiryhmät.

KUNNAN TALOUDEL-
LISEEN TILANTEESEEN 
liittyen Jussi Kurttila esit-
ti Mika Hastin, Martti Kaar-
teen, Harri Sanaksenahon, 
Risto Säkkisen, Teijo Lie-
deksen, Leena Tiiron, Pet-

ri Hyvösen ja Aila Paason 
kannattamana, että pää-
tökseksi kirjataan Vuoden 
2021 talousarvion alijäämä 
on huomattavan suuri. Tä-
män johdosta 1) talouden 
tasapainottamisohjelmaa 
jatketaan 2) palveluverkon 
tarkastelua jatketaan kaikil-
la toimialoilla 3) henkilös-
törakennetta tarkastellaan 
kriittisesti vuoden 2021 aika-
na 4) käytetään ulkopuolista 
asiantuntijatahoa talouden 
tervehdyttämisessä. 

PERTTI HUOVINEN, ESIT-
TI että talouden terveh-
dyttämisessä ei käytetä 
ulkopuolista tahoa. Esitys 
raukesi kannattamattoma-
na. Ilkka Pakonen esitti Jaak-
ko Höyhtyän kannattamana 
vakinaisten työsuhteiden ja 
virkojen täyttökieltoa ajalle 
1.1.2021 – 31.12.2021 lukuun 
ottamatta mahdollises-
ti avautuvia toimialajohta-
jien virkoja. Ensimmäisessä 
äänestyksessä Kurttilan esi-
tys voitti Pakosen esityk-
sen äänin 21-13 (1poissa). 
Toisessa esityksessä se voit-
ti kunnanhallituksen esi-
tyksen, joka olisi merkinnyt 
yhteistoimintaneuvotteluja 
tammikuussa, äänin 18-14 (2 
tyhjää, 1 poissa)

Oili Kaleva esitti Ilkka 
Pakosen kannattamana Art 
Ii Biennaalin lakkauttamis-
ta. Äänestyksessä se kui-
tenkin hävisi äänin 19-14 (1 
tyhjä ja yksi poissa). Näin 
ollen Art Ii Biennaalia jatke-
taan.

Jari-Jukka Jokela esit-
ti Ilkka Pakosen, Pekka 
Koskelan ja Jaakko Höyh-
tyän kannattamana, että 
Micropoliksen tulee jatkos-
sa keskittyä enemmän elin-
keino- ja yritystoimintaan 
Iin kunnan antaman vuo-
den 2021 rahoitusosuuden 
osalta. Äänin JAA 19 ja Ei 15 
(pois yksi) päätökseksi tuli, 
ettei lisäystä tehdä.

ÄÄNESTYSPÖYTÄKIRJAT 
LÖYTYVÄT kunnan netti-
sivuilta valtuuston kokous-
pöytäkirjan liitteinä. MTR

Etäyhteyksin pidettyä kunnanvaltuuston kokousta pystyi seuraavaan kotisohvilla. Kuvassa kunnan-
johtaja esittelee valtuutetuille Iin kunnan taloudellista tilannetta ja kriisikunnaksi joutumisen kri-
teerejä. Kyseisellä hetkellä livelähetystä seurattiin 120 kodissa.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on 
tyytyväinen siihen, miten yrittäjiä pystyttiin auttamaan 
nopealla aikataululla ja paineen keskellä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen 
on nähnyt läheltä koronakriisin ja sen vaikutukset suo-
malaisessa yrityskentässä. Hän nostaa esiin Suomen val-
tiovallan ripeät toimet, jotka ovat osaltaan helpottaneet 
kriisistä selviämistä. Samalla hän korostaa yrittäjäjärjes-
tön merkitystä.

– Tämä vuosi on ollut yrittäjäjärjestön näkökulmasta 
aivan poikkeuksellinen. Koronakriisi on iskenyt suurella 
voimalla ja laajasti yrittäjäkuntaan. Tämän takia lyhyes-
sä ajassa on tehty enemmän yrityksiä koskevia linjauksia 
ja päätöksiä kuin normaalioloissa vuosien tai jopa vuo-
sikymmenten aikana, Pentikäinen sanoo ja viittaa yri-
tystukiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin, jotka ovat 
teettäneet paljon valmistelutyötä myös yrittäjäjärjestössä.

Yhteistyö hallituksen ja eduskunnan kanssa on suju-
nut Pentikäisen mukaan pääsääntöisesti hyvin.

– On hienoa, että tässä tilanteessa on pystytty teke-
mään erittäin paljon yrityksiä auttavia päätöksiä. Näi-
tä ei ole tehty vain Helsingissä vaan myös Brysselissä ja 
paikallisesti. Olen tyytyväinen siihen tapaan, jolla yrittä-
jäjärjestön organisaatio on toiminut. Aikaansaannokset 
näkyvät siinä, miten tässä vaikeassakin tilanteessa moni 
yrittäjä on selvinnyt.

Tulevasta vuodesta Pentikäinen toivoo helpompaa, 
mutta ei usko sen olevan helppo.

– Ensi vuonna virus ei ole enää tuntematon vihollinen 
ja rokotusohjelman eteneminen tuo toivoa. Uskon, että 
pääsemme kohti normaalimpaa maailmaa. Yritysten kan-
nalta lähikuukaudet näyttävät, kuinka paljon lisätukioh-
jelmia tarvitaan. Hyvin todennäköisesti tarvitaan vielä 
kustannustuen kolmas kierros. Kustannustuen toinen 
vaihe on tullut haettavaksi joulukuun aikana.

Pentikäiselle itselleen vuosi on ollut erikoinen, sillä 
normaalit tapaamiset maakunnissa sekä yrittäjätilaisuu-
det ovat jääneet pois ohjelmasta.

– Minulle se on tarkoittanut sitä, että kalenteri on ke-
ventynyt. Olen kantanut huolta oman organisaation jaksa-
misesta. Palveluihimme on kohdistunut etenkin keväällä 
enemmän kysyntää kuin koskaan aikaisemmin. Organi-
saatiomme oli erittäin kuormitettu, mutta olen ylpeä siitä, 
miten hyvin se on kestänyt paineen alla. Koronakriisi on 
tehnyt vahvasti näkyväksi, miksi yrittäjäjärjestö on tärkeä 
ja miksi se on olemassa.

Mikael Pentikäinen 
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Koronavuosi näytti, että 
päätöksiä voidaan tehdä 
nopeasti – näin yrittäjien 
tilannetta helpotettiin

Kohti parempaa! Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä toivoo 
Rauhallista joulua ja parempaa Uutta Vuotta!
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Iin perhe- ja sosiaalipalve-
lupiste pääsi muuttamaan 
uusiin tiloihin Suvantolaan 
valmistuneeseen H-taloon. 
Kunnanviraston sisäilmaon-
gelmien vuoksi Micropolik-
sessa väistötiloissa toimineet 
työntekijät olivat hartaas-
ti odottaneet talon valmistu-
mista. Alun perin talon piti 
valmistua syyskuun lop-
puun mennessä. Erilaisista 
syistä johtuen valmistumi-
nen viivästyi ja talo luovutet-
tiin Iin kunnalle marraskuun 
loppupäivinä.

Vuoden 2020 talousar-
viossa rakentamiseen va-
rauduttiin 600 000 euron 
määrärahalla. Rakentami-
sen aikana on jouduttu teet-
tämään lisätöitä ja antamaan 
niistä johtuvia lisäaikoja 28 
vuorokautta. Lisätöiden ja 
myönnetystä lisäajasta johtu-
vien työmaan käyttö- ja yh-
teiskustannusten määrä on 
65 400 euroa ja suunnittelus-
ta, rakennuttamisesta ja val-
vonnasta syntyvä kustannus 
on 59 000 euroa. Täten mää-

Suvantolan H-talo valmistui
rärahan ylitys on 124 400 
euroa. Työmaan viivästymi-
sestä johtuen sopimuksen 
mukaisia sakkopäiviä kertyy 
12 kappaletta ja niiden kus-
tannusvaikutus on 7 320 eu-
roa. Määräraha varattiin 50 
neliömetriä pienempien tilo-
jen rakentamiseen. 

Suunnitelmien tarken-
tuessa alkuvuodesta ra-
kennuksen koko kasvoi. 
Yhdyskuntalautakunnan esi-
tyksen mukaisesti kunnan-
hallitus päätti kokouksessaan 
14.12. esittää kunnanvaltuus-
tolle, että se myöntää Su-
vantolan H-rakennuksen 
rakentamiseen 120 000 euron 
lisämäärärahan vuoden 2020 
talousarvion investointi-
osaan. Taloon muuttaneessa 
Iin perhe- ja sosiaalipalvelu-
pisteessä voi asioida ajanva-
rauksella lastenvalvonnan, 
perheneuvolan, lastensuo-
jelun, lapsiperheiden palve-
lujen ja vammaispalvelujen 
asioissa sekä työikäisten pal-
veluissa ja päihdetyöntekijän 
luona. MTRIin perhe- ja sosiaalipalvelupiste pääsi muuttamaan Suvantolaan valmistuneeseen H-taloon.

Iin Kotipizzan ”Kyllikki” 
kaartaa Iin hoivakoti ja asu-
mispalvelut Emmintuvan 
pihaan. Auton ohjaimis-
ta nousee Kotipizzayrittäjä 
Katja Körkkö ja ihana pit-
sojen tuoksu leijailee toimit-
tajan nenään. Emmintuvan 
asukkailla ja henkilökunnal-
la on tiedossa herkkulounas, 
joten keskuskeittiöltä nor-

Pitsoilla iloa ja joulumieltä
maalisti tuleva ateria on pe-
ruttu kaikilta, jotka pystyvät 
pitsaa syömään. Sutjakasti 
Katja kantaa henkilökunnan 
avustamana pitsat sisäl-
le ja päiväsalissa odottele-
vat asukkaat pääsevät pian 
nauttimaan pitsoistaan. 
Onpa Katjalla lisäksi muka-
naan suklaata ja glögiä sekä 
pipareitakin, joten tänään 

Emmintuvan asukas nauttii pitsasta. 

taloon tuodaan todella iloa 
ja joulumieltä.

– Etenkin näin korona-
aikana on tärkeää muistaa 
vanhuksia, jotka eivät pää-
se liikkumaan asuinpiirin-
sä ulkopuolelle ja omaisten 
vierailutkin ovat rajoitettu-
ja. Sama tilanne on lapsilla, 
jotka ovat esimerkiksi sai-
raalahoidossa. Halusin tänä 

jouluna muistaa juuri näitä 
ryhmiä, Katja kertoo.

Hän on saanut tempauk-
seensa mukaan Kärkkäisen 
tavaratalon ja Autokeitaan. 
Yhdessä he ovat tuoneet 
joulumieltä Emmintuvan li-
säksi OYS:n lasten syöpä-
osaston potilaille, lääkäreille 
ja hoitajille. 

– Meillä oli tarkoitus jär-

jestää Emmintuvalla pit-
sakoulu jo keväällä, mutta 
korona ehti sotkemaan 
suunnitelmat. Taikinatera-
pia muuttui joulun alla toi-
mitettaviksi pitsoiksi.

Oulunkaaren Iin hoi-
vahoidon ja asumispal-
veluiden esimies Hillevi 
Turpeinen kiitti asukkaiden 
ja henkilökunnan puolesta 

saadusta lahjoituksesta.
– On ilo nähdä kuinka ar-

vostat vanhuksia ja haluat 
tuoda iloa ja valoa heidän 
elämäänsä. Se on todella ar-
vokasta työtä etenkin tällai-
sena poikkeusaikana. MTR

Hillevi Turpeinen ja Katja Körkkö käsissään joulun makuja, taustalla osa Katjan toimittamista pitsoista kuljetuslaatikoissaan.
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

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

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

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

Ii JH Paakkola Oy

Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/
tyhjennys

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

TILITOIMISTOJA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA PITOPALVELUA

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

PitoPalvelu

- Maukkaat ruuat
- Aidot kotileivonnaiset

- Täyte- ja voileipäkakut
  sekä muut juhlaherkut

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KIVET •  KUKAT • ARKUT • JNE

METTOVAARAN HAUTAUSPALVELU

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset

• arkut
• kukkasidonnat

• hautakivet

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

www.kiiminginkukka.ekukka.fi

TAIDEKÄSITÖITÄ

Tanja Kähkösen suunnittelemat
kankaat, ompelutarvikkeet, 

www.taidejakasityo.fi

silityskuvat ja 
-arkit

Noutomyymälä avattu 
Olhavaan Sassintielle.

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

DNA:n tilastot kertovat, että 
suomalaisten jouluaaton ja 
joulupäivän datankäyttö on 
jo pidemmän aikaa poiken-
nut vuoden muista päivistä 
huomattavasti. Tänä vuonna 
tilanne on kuitenkin entistä-
kin erikoisempi. Asiantuntija 
uskoo edessä olevan kaikki-
en aikojen datajoulu.

DNA:n kiinteitä interne-
tyhteyksiä kuvaava datati-
lasto osoittaa, että siinä missä 
tavallisena päivänä suoma-
laisen datankäyttö alkaa 
aamulla ja jatkaa tasaista kas-
vua kohti iltaa, jouluaattona 
ja joulupäivänä käyrässä ta-
pahtuu selvä muutos noin 
kello 12 ja kello 17 välillä.

Tuolloin käytetyn da-
tan määrä poikkeuksellisesti 
putoaa ja lähtee uuteen kas-
vuun vasta illalla, silloinkin 
hyvin maltillisesti.

”Jos katsoo menneitä ti-
lastoja, niin joulu on uniikki 
päivä tässä suhteessa. Joulu-
aamuna datankäyttö on vie-
lä kohtalaisen jyrkkää, mutta 
sitten laitteet suljetaan. Ih-

”Tulossa kaikkien aikojen datajoulu” – Netinkäyttö jouluna poikkeaa suuresti 
tavallisesta, ja tänä vuonna koronatilanne sekoittaa pakkaa entisestään

miset selvästi ovat rauhoit-
tuneet pois koneen äärestä 
ja keskittyvät muihin asioi-
hin. Välipäivinä saatetaan 
vuorostaan nähdä iso kasvu 
datassa, mutta jouluaatto ja 
-päivät ovat selkeästi olleet 
suomalaisille pyhiä”, DNA:n 
välitysverkkojen johtaja Ville 
Virtanen kertoo.

Virtasen mukaan lait-
teiden käytössä on näky-
nyt vuosien mittaan pieniä 
muutoksia. Aiemmin jou-
lupyhinä saatettiin nähdä 
rajujakin piikkejä SMS-vies-
tien määrässä, mutta nyt ha-
jonta eri kanavien välillä on 
suurempaa. Myös lähtevän 
dataliikenteen kasvuluvut 
osoittavat, että video- ja ku-
vatervehdysten osuus on li-
sääntynyt huomattavasti.

”Nyt viestikanavia on 
jo niin monta, että se en-
nen tekstin muodossa lähe-
tetty tervehdys lähtee yhä 
useammin jollain muulla ta-
valla, kuten ääniviestinä tai 
videona. Voikin sanoa, että 
joulun viestintä läheisille jat-

kuu, mutta sen muoto on 
yhä enemmän muuttumas-
sa”, Virtanen toteaa.

Tulossa kaikkien aikojen 
datajoulu
Virtanen arvioi olevan sel-
vää, että tämän vuoden joulu 
poikkeaa aiemmista. Syynä 
on erityisesti koronakriisis-
tä johtuvat etäsuositukset, 
mutta myös muut asiat vai-
kuttavat. Hän uskoo luvassa 
olevan kaikkien aikojen da-
tajoulu.

”Nyt uskon, että perin-
teet muuttuvat, kun ihmiset 
vaihtavat fyysisiä tapaamisia 
videopuheluihin ja -tapaami-
siin. Koronatilanteen puhjet-
tua on maaliskuusta lähtien 
datankäytön muutos ollut 
voimakasta ja itsellänikin esi-
merkiksi isovanhemmat ovat 
jo tottuneet videotapaami-
siin. Tämä tulee näkymään 
joulun datassa, ja edessä on 
todellakin tältä osin ennätyk-
siä rikkova joulu”, Virtanen 
analysoi.

Hän muistuttaa, että da-

tan käytön trendi oli kasvava 
jo ennen koronaakin, mutta 
kriisi toi sen nopeasti uudel-
le tasolle.

”Verkkoon kiinnittyvien 
laitteiden määrä nousee koko 
ajan ja se ajaa dataa ylöspäin. 
Mitä nopeampia liittymiä ih-

misillä on, niin sitä enem-
män dataa käytetään. Kun 
nyt myydään enemmän ja 
enemmän vaikkapa entistä 
nopeampia 5G-llittymiä, da-
tan käytön määrä kasvaa sitä 
mukaa myös mobiilipuolel-
la. Voidaan aika varmasti sa-

noa, että datamäärät tulevat 
seuraavinakin jouluina nou-
semaan vielä sittenkin, kun 
korona on voitettu.”

DNA tiedotus

Kuva: DNA
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Iin kunta on saamassa li-
särahoitusta Jakkukylän 
riippusiltaan. Valiokuntakä-
sittelyssä on valtion vuoden 
2021 talousarvioesitykseen 
lisätty pyöräilyä edistäviin 
infrahankkeisiin 600 000 eu-

Jakkukylän riippusiltaan lisärahoitusta

Iijoen ylittävä riippusilta Jakkukylän koulun kohdalla lyhentää merkittävästi koululaisten koulumatkaa joen eteläpuolelta ja säästää 
kuljetuskustannuksia. Sillan on määrä valmistua tulevan kesän aikana ja nyt saadun avustuksen myötä sen laskennallinen takaisin-
maksuaika lyhenee alle 10 vuoteen.

roa, josta 300 000 euroa osoi-
tettiin pyöräpysäköinnin 
kehittämiseen. Lisäksi va-
liokunta lisäsi momentil-
le 150 000 euroa ja kiinnitti 
huomiota Iin kunnassa si-
jaitsevan Jakkukylän kevyen 

Iin kunnanvaltuusto ko-
koontui vuoden 2020 ta-
lousarviokokoukseensa 
etäyhteyksin. Iin lukion ti-
loissa valtuutetut ja esitteli-
jät olivat useassa eri tilassa 
ja osa valtuutetuista osal-
listui kokoukseen kotoaan 
käsin. Yleisöllä oli mahdol-
lisuus seurata kokousta suo-
rana netissä. Valtuutettu 
Harri Sanaksenahon esityk-
sestä valtuusto päätti yksi-
mielisesti lisätä 8 000 euroa 

Kunnanvaltuuston kokoukset 
suorana netissä

liikenteen siltahankkeen vii-
västymisestä aiheutuviin li-
särahoitustarpeisiin.

– Onhan tämä merkittävä 
ja iloinen uutinen. Avustuk-
sen myötä Iin kunnan mak-
suosuus pienenee 810 000 

euroon ja sillan laskennal-
linen takaisinmaksuaika ly-
henee alle 10 vuoteen, Iin 
kunnanjohtaja Ari Alatossa-
va iloitsee tulossa olevasta 
lisärahoitusosuudesta. MTR

keskushallintoon kunnan-
valtuuston kokousten lähet-
tämiseksi suorana netissä ja 
taltioimiseksi alkaen vuo-
desta 2021.

Sanaksenaholle päätös 
on työvoitto. Hän oli teh-
nyt asiasta valtuustoaloit-
teen jo vuonna 2017. Silloin 
esitys oli kaatunut kun-
nanvaltuustossa äänin 27-
4. Sanaksenahon esitystä 
kannattivat tuolloin Taina 
Häkkilä, Jaakko Höyhtyä 

ja Jari-Jukka Jokela. Sanak-
senaho jätti päätökseen eri-
ävän mielipiteen todeten 
muun muassa ” Iin kunta 
on saanut valtakunnallises-
ti myönteistä tunnustusta 
rohkeana edelläkävijänä. 
Tässä kuntalaisten osallis-
tamisessa ja päätöksenteon 
avoimuuteen pyrkimisessä 
jäämme monien lähikuntien 
jalkoihin”

– Nyt voin sanoa, että on 
hyvä mieli. Kun kokoukset 

Iin kunnanvaltuuston kokoukset ovat jatkossa nähtävinä suorina netissä ja ne myös taltioidaan.  Kuvassa Hallintojohtaja Annastiina 
Junnila, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes, kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes 
Tuomela.

ovat suorina ja myös tallen-
teina nähtävissä netissä, voi 
itse kukin seurata valtuutet-
tujen toimintaa ja puheiden 
paikkansa pitämistä. Harva 
jaksaa lähteä kokouksia pai-
kan päälle seuraamaan, eikä 
se korona-aikana ole mah-
dollistakaan, tyytyväinen 
Sanaksenaho totesi kokouk-
sen jälkeen. MTR

Iin kunnanhallitus hyväk-
syi kokouksessaan 14.12. 
työllisyyden kuntakokeilun 
kuntasopimuksen ja kustan-
nustenjakosopimuksen päi-
vityksen. 

Kuntien roolia työlli-
syyspalveluiden järjestäjänä 
vahvistetaan osana halli-
tuksen työllisyyspakettia. 
Maaliskuussa 2021 käynnis-
tetään työllisyyden kunta-
kokeilut, joissa jatketaan ja 
laajennetaan vuoden 2018 
lopussa päättyneiden alu-
eellisten työllisyyskokeilu-
jen toimintamallia. Oulun 
seudun kuntakokeilussa 
ovat mukana Oulu, Hailuo-
to, Ii, Kempele, Liminka, Lu-
mijoki, Tyrnävä ja Muhos.

Kuntasopimuksella Ou-
lun seudun kunnat sitoutu-
vat toteuttamaan yhdessä 
työllisyyden kuntakokeilua 
tavoitteenaan edistää ny-
kyistä tehokkaammin työt-
tömien työnhakijoiden 
työllistymistä ja koulutuk-
seen ohjautumista ja tuo-
da uusia ratkaisuja osaavan 
työvoiman saatavuuteen. 
Kuntien tarkoituksena on 
parantaa erityisesti pidem-

Työllisyyden kuntakokeilun 
kuntasopimus hyväksyttiin

pään työttömänä olleiden, 
heikossa työmarkkina-ase-
massa olevien, nuorten ja 
maahanmuuttajien pääsyä 
työmarkkinoille.

Työllistymistä edistetään 
myös monialaisen  
yhteispalveluverkoston 
kautta
Pohjois-Pohjanmaan työl-
listymistä edistävän mo-
nialaisen yhteispalvelun 
johtoryhmä on kokoukses-
saan 23.11.2020 hyväksynyt 
yhteistyösopimuksen vuo-
delle 2021. 

Sopimus noudattaa vuo-
sien 2016 - 2018 ja 2019 - 
2020 sopimuksia, jotka on 
hyväksytty kaikkien kunti-
en valtuustoissa. Sopimuk-
sen muutokset koskevat 
vuonna 2021 alkavan työlli-
syyden kuntakokeilun huo-
mioimista sopimuksessa 
sekä TYPin asiakirjahallin-
toa vuonna 2020 voimaan 
tulleet lakimuutokset huo-
mioiden. Kunnanhallitus 
hyväksyi päivitetyn sopi-
muksen. MTR

Itsenäisyyspäivän kunniaosoituksena laskettiin seppeleet Kui-
vaniemen kirkolla ja myös Oijärven kyläkirkolla. Kuvassa Eeva 
Miettunen, Pekka Koskela, Sauli Kehus, Raimo Ollikainen ja Paa-
vo Kestilä.

Itsenäisyyspäivän 
kunnianosoitus
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VUODEN 2021 TOIMINTA ALKAA 11.1.2021
silloin uusi johtokunta kokoontuu.

Muusta toiminnasta ilmoitamme myöhemmin 
saatuamme lisää tietoa koronasta.

- JOHTOKUNTA -

1969 Iin Eläkeläiset ry

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta
Toivotamme jäsenillemme ja kaikille  kuntalaisille 

Oikein Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä 
Onnellista Uutta Vuotta 2021.

Koronan jatkuessa toivomme myös jaksamista.
Kyllä me selvitään yhdessä toinen toistamme tukien.

Iin infektiopoliklinikka palvelee joulunajan arkipäi-
vinä normaalisti. Huomaathan, että sisäänkäynti 
vastaanotolle tapahtuu ovesta D5. Vastaanotolle 
voi tulla vain ajanvarauksella, p. 08 5875 6500. 
Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot alueelliseen 
neuvontanumeroon: p. 08 315 2655.
Koronaan liittyviä tietoja ja ohjeita löydät Oulun-
kaaren Koronainfo-sivulta: www.oulunkaari.com/
koronainfo

Iin infektiopoliklinikka 
tiedottaa

oulunkaari.com

Iiläisten diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset ku-
vataan 2021 vain Iissä (ei Kuivaniemessä) OYS:n 
liikkuvassa silmätutkimusyksilössä Iin terveysase-
man pihalla, Asematie 169. Diabeetikoiden kutsut 
lähetetään potilaille. Glaukoomapotilaat kutsuu 
kuvaukseen OYS.
Kuvaukset alkavat 11.1.2021. 
Kun menet vaunuun sovittuna aikana, sinulle laite-
taan laajennustipat. Sen jälkeen odotat kuvausta 
30 minuuttia terveysaseman tilassa. Vaunuun 
menee vain yksi potilas kerrallaan. Tervetuloa!

Diabeetikoiden 
silmänpohjakuvaukset

oulunkaari.com

Iin perhe- ja sosiaalipalve-
lupiste muuttaa uusiin tiloi-
hin terveysaseman viereen 
maanantaista 14.12. lähti-
en. Palvelemme uudessa 
osoitteessa Asematie 165 d, 
ja asiointi tapahtuu ajanva-
rauksella vallitseva koronati-
lanne huomioiden.

Sosiaalitoimisto on suljet-
tu 24.-25.12. sekä 1.1. ja 6.1. 

Oulunkaaren seudulli-
nen sosiaalipalveluiden pal-
veluohjausnumero 08 5875 
5010 palvelee arkisin kello 
9-15, poikkeuksena seuraa-
vat päivät: 24.–25.12. ja 1.1. ja 

Muutoksia aukioloajoissa jouluna
6.1., jolloin palveluohjaus on 
suljettu.

Akuuteissa kriisitilanteis-
sa virka-aikana (ma-pe kel-
lo 8-16) voi olla yhteydessä 
Oulunkaaren sosiaalipäivys-
tykseen hätäkeskuksen 112 
kautta tai soittamalla nume-
roon 08 5875 6888.

Virka-ajan ulkopuolella 
(ma-pe klo 16-08, viikonlo-
put ja arkipyhät) akuuteissa 
kriisiasioissa palvelee Oulun 
seudullinen sosiaalipäivys-
tys numerossa 044 703 6235. 
Sosiaalipäivystyksen tavoit-
taa myös hätänumerosta 112.

Muissa kuin akuuteissa 
kriisitilanteissa pyydetään 
olemaan yhteydessä arkisin 
seudulliseen palveluohjauk-
seen, 08 5875 5010, tai suo-
raan työntekijöihin.

Iin terveysaseman vas-
taanotto toimii normaalisti 
arkipäivisin. B1-oven kaut-
ta kulkevat asiakkaat, joilla 
ei ole koronaepäilyä. Infek-
tiovastaanotto on D5-ovella, 
ja sinnekin varataan aika en-
sin puhelimella hoidontar-
peen arvioinnin numerosta 
08 5875 6500. 

Iin terveysasemalla ei ole 

hoitotarvikejakelua joulu-
viikolla eli tiistaina 22.12. tai 
torstaina 24.12. eli jouluaat-
tona. Normaalisti hoitotar-
vikkeiden jakelu on avoinna 
tiistaisin klo 12-14 ja torstai-
sin klo 12-13. 

Iin työterveyshuolto on 
kiinni 28.-31.12.

Oulunkaari tiedotus 

Simontori 

Tervetuloa! 

Ratatie 1, 95200 Simo
Simontori 

ma-la 8-21
su 10-21

Oman kylän kauppasi

SIMONTORI

NOUTOPISTEVUOKRA-
PALJU

Palvelemme 
joulun ajan:
23.12. 8-21
24.12. 8-12
25.12.      SULJETTU 
26.12.     10-21
27.12.      10-21

Hyvää ja 
Maukasta Joulua 

kaikille! 

Toivottaa
K-Simontorin väki
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Ajan kuvaukseen voi varata
www.vello.fi/studiosalama

040 743 8373

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta

ilmatar.fi

Uutta tuulta ilman  
perusmaksua alkaen  
4,89 c/kWh

Hyvää joulua ja 
menestyksellistä uutta vuotta 2021

Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 
Hyvää  Uutta Vuotta 2021Hyvää  Uutta Vuotta 2021

Iin Konepaja Oy IKP Service Oy
IKP Yhtiöt
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