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KATTAVA
VALIKOIMA
SUKSIEN HIONTA- JA
VOITEITA!
VOITELUPALVELU!
TUULIKarvapohjasuksia ja nastakenkiä. PUVUT
ALKAEN
20 €.

KÄY TALOSSA!

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

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

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

Myös lumien pudotuksetJA
••HUOPAKATTOSANEERAUKSET
• -UUDISKOHTEET
HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT
JA KORJAUKSET,
• KAIKILLE
HUOLLOT KATEMATERIAALEILLE
JA KORJAUKSET,
•• HUOLLOT
JA
KORJAUKSET, JA
HUOPAKATTOSANEERAUKSET
KAIKILLE
KATEMATERIAALEILLE
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET,
KULKUSILLAT,
• TALOTIKKAAT
LUMIESTEET,
KULKUSILLAT,
-UUDISKOHTEET
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt TALOTIKKAAT
kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
• HUOLLOT
JA KORJAUKSET,

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

www.iisanomat.fi

asunto kaikkiin
elämän vaiheisiin
iin vuokratalot oy
Piisilta 1, 91100 Ii
Toimisto p. 040 524 9330
www.iinvuokratalot.fi

KATSASTUS

Nyt kattoremontit
myös rahoituksella,
soitakätevästi
ja kysy lisää!
Nyt kattoremontit
kätevästi
myös
soita ja kysy lisää! rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
Avajaistarjous:
TALOTIKKAAT

KATSASTUS
Nyt Yhteydenotot:
kattoremontit
kätevästi
myös rahoituksella,
info@bhgroup.fi
Yhteydenotot:
info@bhgroup.fi
soita
ja kysy
lisää!
044
773
4000/Juho
Yhteydenotot:
info@bhgroup.fi

49€

044 773
773 4001/Jarno
4000/Juho
044
044
773
4000/Juho
044 773 4001/Jarno
044 773 4001/Jarno
kaikilla
mittauksilla

Munkkikahvit
Shellillä kaupan
päälle!

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.

Yhteydenotot:
info@bhgroup.fi
Myös
rekisteröintipalvelut
ja muutoskatsastukset!
044 773 4000/Juho
044 773 4001/Jarno
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 JA
NOUDETAAN
METALLIROMUA JA
ROMUAUTOJA.
Nopea nouto omalla
kalustolla, veloituksetta

UTACON OY 0400 892 414

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

www.utacon.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

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

IIN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote
www.iinseurakunta.fi
Seiskat To 4.2. ja 11.2. ja 18.2. klo 15:00 Pappila
Lapsikuoro To 4.2. klo 17:00 Iin seurakuntasali
Gospelkirkko To 4.2. klo 17:30 Iin kirkko. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen.
Kirkkokuoro To 4.2. klo 18:15 Iin seurakuntasali
Messu Su 7.2.2021 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kristus, Jumalan
kirkkauden säteily. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Eija Savolainen, Kolehti: Voit halutessasi lahjoittaa
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Ikäihmiset kriisin
keskellä. www.yhteisvastuu.fi/ii
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Katso seurakunnan koronatiedote ja lisätietoja
www.iinseurakunta.fi

Ossi Junes on monipuolinen musiikkimies, joka viihtyy luonnossa ja vetten äärellä.

Ossi Junes 90-vuotta
jaksaa laulaa ja laulattaa
Iin Eläkeläisten kuoronjohtaja Ossi Junes täyttää
90-vuotta helmikuun neljäs päivä. Vuodesta 2003 järjestön kuoroa johtanut Ossi
on hyväkuntoinen ja kirkasääninen mies, joten laulaminen ja laulattaminen
jatkuvat edelleen.
– Olen minä muutaman
kerran yrittänyt päästä kuoronjohtajan tehtävissä rivijäseneksi. Kun se ei ole
onnistut, totesin jatkavani,
kunnes potkivat pois, Ossi
naurahtaa.
Kuivaniemellä 14 lapsi-

seen perheeseen syntynyt
Ossi Junes työskenteli ensin
autonkuljettajana ja pillarikuskina toisen palveluksessa. Yksityisyrittäjänä oman
maatilan ja kaivinkoneen
parissa meni 40 vuotta.
Iin Eläkeläisiin hän liittyi vuonna 2002, lupautuen vuotta myöhemmin
Eläkeläisten kuoronjohtajaksi. Kuoronjohtajan kursseilla Ossi on ollut neljä
kertaa Kuntorannassa. Kuorotaustaa hänellä on paljon kirkkokuorossa 30 vuotta ja
mieskuorossa 40 vuotta, jo-

ten voidaan sanoa, että musiikkitaustaa on paljon. Eikä
se tähän lopu, sillä Ossi on
tehnyt itselaulamiaan cd-levyjä viisi ja pari vuotta sitten Eläkeläiskuoron kanssa
juhlavuoden kunniaksi julkaissut cd-levyn MUISTOJA
VAIN. Hän taitaa myös soittamisen viululla, banjolla ja
mandoliinilla.
Kaiken työn ja harrastustoiminnan ohessa on hän
vaimonsa Helvin kanssa
viettänyt vapaata Muhojokisuulla mökillä, jossa kertoo
viime kesänkin kuluneen.

Yhteisiä vuosia pariskunnalla on takana jo 65.
– Talvet kuluvat Iin keskustassa kerrostalossa, joten
kesällä kaipaan luontoon ja
veden äärelle, Ossi toteaa.
Merkkipäivänsä
hän
ohittaa ilman varsinaisia
juhlia. Niiden aika on koronan helpotettua otettaan.
– Olen sukulaisille todennut, että voimme vaikka
juhannuskokon jossain poltella ja sen ympärillä juhlia.
MTR

IiSanomien painopäivä on tästä lähtien ilmestymisviikon tiistai-aamu.
Lehti on näin ollen netissä luettavissa ilmestymisviikolla
viimeistään tiistaina heti puolen päivän jälkeen.
Postilaatikkojakelu entiseen tapaan viimeistään ilmestymisviikon torstaina.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

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 4
jäsenyritys
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY KE 18.2.2021.
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.
mielellään to 11.2.2021 mennessä.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parittomina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Seun tietämätöntä ku
Hiivalan äijän kerijuu..
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Ollinkorven tuulivoimahankekoko pienenee 42 voimalaan – Ilmatar
huomioinut palautteet kattavasti
Iin kunnanhallitus hyväksyi
kokouksessaan 18.1. Ollinkorven tuulivoimayleiskaavan valmisteluaineiston ja
päätti asettaa sen julkisesti
nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.
Aiemmassa kaavoitusvaiheessa, OAS- ja YVA-suunnitelmavaiheessa, voimaloita
oli suunnitteilla 63. Viranomaiskeskustelujen, lausuntojen, saatujen palautteiden
ja tehtyjen selvitysten pohjalta kaavaluonnokseksi on
valikoitunut 42 voimalan
vaihtoehto.
– Palautetta on saatu
muun muassa hankekokoon,
voimalasijoitteluun, linnustoon, virkistykseen, suoalueisiin ja maisemaan liittyen.
Ilmatar haluaa hanketoimijana huomioida niin paikallisten kuin viranomaistenkin
mielipiteet mahdollisimman
kattavasti ja uskomme, että
tämä 42 voimalan ratkaisu
ottaa saadut palautteet hyvin
huomioon, hankkeen projektipäällikkö Noora Jaakamo
toteaa.
Voimaloiden määrää on
vähennetty tuntuvasti erityi-

sesti koilliskulmasta.
– Uskomme, että tämä
huomioi hyvin muuttolintujen, erityisesti piekanan, lentoreitit. Samalla arvokkaisiin
suoalueisiin, metsäkanalintuihin ja metsäkanalintujen
metsästysalueisiin on saatu
otettua etäisyyttä. Rautatien
länsipuoliset voimalat tulivat esiin palautteissa muun
muassa tiestön sekä maiseman vuoksi, ja nämä voimalat on nyt jätetty pois.
Kaavoitusprosessin seuraavassa vaiheessa
esille
asetettavasta
kaavaluonnoksesta ja YVAvaihtoehdoista
kerätään
lausunnot ja mielipiteet julkisen kuulemisen kautta.
Julkisen kuulemisen myötä kaavoitusprosessi etenee
kaavaehdotusvaiheeseen,
jonka jälkeen hyväksymiskäsittelyyn. Kaavan hyväksymisen jälkeen hankkeelle
haetaan rakennusluvat.
Rakennustyöt alkaisivat
Ollinkorvessa aikaisintaan
vuonna 2023, ja koko tuulivoimapuisto olisi toiminnassa arviolta vuodesta 2025
alkaen. MTR

Ollinkorven tuulivoimapuisto sijaitsee hieman Pohjois-Iistä pohjoiseen ja sinne on suunnitteilla 42 tuulivoimalaa.

Kotitalouksia kannustetaan mukaan Iissä alkaneeseen biojätteiden keräykseen
Kimpassa jätteetön biojätteen keräyspalvelu laajenee
Iissä. Kotitaloudet voivat
aloittaa biojätteen keräämisen joko yksin tai yhdessä
naapureiden kanssa perustetulla biokimpalla. Iin
kunnan omistama vuokrataloyhtiö Iin Vuokratalot ja
paikallinen
jätehuoltoyritys Kiinteistö- ja jätehuolto
Paakkola aloittivat vuoden
alussa biojätteen erilliskeräyksen keskustan rivitaloissa. Keräysalue kattaa Iin
keskustaajaman, Tikkasenharjun, Illinsaaren ja Alarannan. Mahdollisuutta aloittaa
biojätteen keräys myös Kuivaniemellä selvitellään.
Iin Vuokratalot hankki Iin
keskustataajaman ja ympäristön alueilla sijaitseviin rivitalokiinteistöihinsä
biojäteastiat tammikuun alkupuolella. Näin saatiin volyymia keräyksen laajentamiseen omakotiasujille ja
taloyhtiöille. Paakkolan ohella tyhjennyspalvelua tarjoaa
Iissä Lassila&Tikanoja.
–
Viime
kesäkuussa Iin kunta selvitti verkkokyselyn avulla iiläisten

kierrätysvalmiutta ja -halukkuutta. Kyselyyn osallistui 172 henkilöä. Vastaajat
olivat kiinnostuneita erityisesti lisäämään biojätteen ja
muovin kierrätystä, toteaa
yhteisöaktivaattori Johanna
Jakku-Hiivala Iin Micropolis Oy:stä.
Kyselyn tulosten innoittamana Micropoliksessa alettiin miettiä keinoja
biojätteen keräyspalvelun
aikaan saamiseksi. Iin Vuokratalojen aloitettua biojätteen keräämisen, päätettiin
iiläisiä kotitalouksia kannustaa mukaan lahjoittamalla kolmellekymmenelle
ensimmäiselle mukaan lähtevälle kotitaloudelle 140
litrainen keräysastia, paperipusseja ja keräysopas.
-Astian on voinut saada yksittäinen kotitalous,
naapurikimppa tai taloyhtiö. Kaikki 30 astiaa varattiin
nopeasti, se yllätti meidät
positiivisesti iiläisten innokkuudesta lähteä mukaan,
Jakku-Hiivala kertoo.
Edullisinta biojätteen keräily on, kun perustaa biokimpan naapureiden kanssa

ja kerää jätteet yhteen astiaan. Iin kunnan nettisivuilta osoitteessa ii.fi/ tiedotteet
löytyy mallisopimus biokimpan perustamiseen. Siellä on ohje myös ilmaisen
biojäteastian hankkimiseen.
Biojätteeseen voi lajitella
kompostoituvia jätteitä kuten hedelmien, vihannesten
ja juuresten kuoret, ruuantähteet, pilaantuneet ja
kuivuneet
elintarvikkeet,
suodatinpaperit poroineen,
talouspaperit ja paperiset
lautasliinat, munakennot,
kasvit multineen.
– Vuokralaisemme ovat
ottaneet ilolla tarjotun palvelun vastaan ja biojäteastiat
ovat täyttyneet mukavasti.
Halusimme omalta osaltamme olla edistämässä Iin pyrkimyksiä jätteettömyyteen
hankkimalla astiat ja aloittamalla biojätteiden keräämisen. Asukkaille tästä ei
koidu lisäkustannuksia, Iin
Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Antti Tuomaala kertoo.
Tänä vuonna eduskunnan käsittelyyn tulevassa
uudessa jätelaissa lajittelua

tullaan lisäämään. Lakiehdotuksessa biojätteen kiinteistökohtaista keräystä tai
kotikompostointia laajen-

netaan kaikkiin kiinteistöihin yli 10 000 asukkaan
taajamissa. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske

kiinteistöjä, jotka kompostoivat kiinteistöllä syntyvän
biojätteen itse. MTR

Iin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Antti Tuomaala ja talonmies Rauno Joensuu toteavat Pentintien vuokratalojen luona olevan biojäteastian täyttyneen, joten asukkaat kierrättävät esimerkillisesti myös biojätteitä.
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Esi- ja perusopetukseen
ilmoittautuminen käynnissä

Haluamme nähdä
onko Iissä ideaa?
Kilpailuta taloushallintopalvelusi
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi
Siljonkatu 73, 90120 Oulu
henri.kylen@tilintakojat.fi
050 598 0081

Jakkukylän osayleiskaava
2040 kunnanvaltuuston
käsittelyyn
Kunnanhallitus
hyväksyi
kokouksessaan 25.1. Jakkukylän osayleiskaavan 2040 ja
lähetti sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kunnanvaltuusto käsittelee
asiaa kokouksessaan 1.2.
Yleiskaavan suunnittelualue kattaa voimassa olevan
Jakkukylän osayleiskaavan
alueen ja osakuntaliitoksen myötä Iin kunnalle siirtyneen osan Karjalankylän
osayleiskaavasta.
Yleiskaavan keskeisimpinä tavoitteina on tarkistaa
alueen yleiskaavaratkaisut
Iin kunnan tavoitteiden mukaisiksi ja tukea kyläalueen
elinvoimaisuutta mahdollistamalla rantavyöhykkeen
ulkopuolisten kyläalueiden
täydennysrakentaminen nykyistä paremmin.
Eniten keskustelua on herättänyt maakunnallisesti
arvokkaiksi listatuille perinnemaisemille rakentaminen,

joka ei ole sallittua ainakaan
ennen
maakuntakaavan
seuraavaa
päivittämistä.
Maakunnallisesti arvokas
maisema-alue käsittää Iijoen
varrella vastarannoilla olevat Jakkukylän ja Jakkurannan kyläalueet peltoineen.
Maatalouden väheneminen
elinkeinona johtaa ja on jo
johtanut peltoalueiden umpeenkasvuun ja maiseman
muuttumiseen. Pusikoituvien peltoalueiden saamista
rakennuskäyttöön on toivottu useissa puheenvuoroissa.
Rantavyöhyke jää toistaiseksi entisen vuonna 2000
laaditun kaavan mukaiseksi.
Kunnanhallituksessa Oili
Kaleva esitti Helka Tapio
kannattaman yhdelle kiinteistölle asunrakennuksen
mahdollistavaa kaavamerkintää. Esitys kaatui äänin
9-2. MTR

Jakkukylän osayleiskaava 2040 kattaa Jakkukylän lisäksi Karjalankylän osayleiskaavasta Iin kuntaa siirtyneet alueet.

Ilmoittautuminen eri- ja
perusopetukseen on meneillään 5.2. saakka. Esiopetukseen ilmoittautuminen
koskee kaikkia vuonna 2015
syntyneitä lapsia.
Perusopetuslain
mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään
esiopetukseen tai muuhun
esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta
on huoltajalla. Esiopetusta
annetaan 19 tutia viikossa lukuvuoden aikana. Esiopetus
noudattaa pääsääntöisesti
koulujen ja päiväkotien työjärjestystä. Opetus, ruokailu
ja koulutarvikkeet ovat oppilaalle maksuttomia riippumatta esiopetuspaikasta.
Esiluokan oppilaalle, jonka koulumatka on yli 3kilometriä, kunta järjestää
koulukyydin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
hyväksymien koulukuljetuksen järjestämisperiaatteiden
mukaisesti. Lisäksi kaikki
koulureitit arvioidaan Koululiitu-menetelmällä ja liian
vaaralliseksi katsottujen reittien osalta järjestetään myös
maksuton kuljetus. Jos oppilas tarvitsee esiopetuksen
lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta
päiväkodissa,
kunta ei järjestä kyyditystä

päiväkotiin.
Esioppilaat, jotka tarvitsevat lisäksi täydentävää
varhaiskasvatusta(hoitoa)
esiopetusajan
ulkopuolella, sijoittuvat päiväkoteihin.
Esiopetus on päiväkodissa
maksuton, mutta esiopetusajan ulkopuolinen varhaiskasvatus on maksullista.
Päiväkodeissa ei tarjota pelkkää esiopetusta, vaan lisäksi
lapsella tulee olla tarve myös
varhaiskasvatukselle. Esioppilaat, joilla ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta, sijoittuvat
pääasiassa lähikouluun, mikäli koululla järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2021
- 2022. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esiopetuspaikoista kevään 2021
aikana. Huoltajalla on mahdollisuus hakea esiopetuspaikkaa myös muuhun kuin
oppilaan lähikouluun. Huoltaja vastaa tällöin oppilaan
kuljetuksesta.
Koulujen yhteydessä annettavaan
esiopetukseen
ilmoittaminen tapahtuu Wilma – ympäristössä. Kunnallisissa
päiväkodeissa
annettava esiopetus Ilmoittautuminen tapahtuu Iin
kunnan nettisivujen kautta
sähköisellä esiopetushakemuksella.
Perusopetukseen ilmoit-

tautuminen koskee kaikkia
vuonna 2014 syntyneitä lapsia. Suomessa vakinaisesti
asuvat lapset ovat oppivelvollisia.
Oppivelvollisuus
alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta.
Oppivelvollisuus päättyy,
kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun
oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.
Perusopetukseen ilmoittaminen toteutetaan 5.2.2021
mennessä Wilma – järjestelmän avulla. Huoltaja
voi ilmoittaa lapsensa vain
kunnan osoittamaan lähikouluun. Huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus hakea
opetuspaikkaa myös muuhun kuin oppilaan lähikouluun. Tämän voi tehdä
oppilaan kouluun ilmoittamisen yhteydessä Wilman
lomakkeella.
Opetus,
ruokailu
ja
koulutarvikkeet ovat oppilaalle maksuttomia riippumatta
opetuspaikasta.
Ensimmäisen luokan oppilaalle, jonka koulumatka on
yli 3 kilometriä, kunta järjestää koulukyydin opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan
hyväksymien koulukuljetuksen järjestämisperiaatteiden
mukaisesti. MTR
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Asiakaslähtöistä palvelua joustavalla
ja inhimillisellä otteella
Oulussa toimiva tilitoimisto
Tilin Takojat on tuttu myös
monille iiläisille yrittäjille.
Yrityksen takaa löytyy yrittäjä Hon Vu, jolla nuoresta
iästään huolimatta on vankka kokemus alasta.
– Aloitin tilitoimistossa
työskentelyn ollessani 21vuotias. Pitkään etsin suuntaani, kunnes kirjanpitäjän
töistä löysin rakkaan ammattini. Koin, että kirjanpitäjän työ on parasta koko
maailmassa. Missä muualla
saat mahdollisuuden tutustua erilaisiin yrittäjiin näin
henkilökohtaisella tasolla?
Puhumattakaan siitä, että
sinulla on ainutlaatuinen
mahdollisuus oppia uusia
tapoja ja keinoja menestyä,
kun oikeasti tutustut yrittäjään, muutenkin kuin numeroissa. Ja parasta on se, että
jos teet työsi hyvin, luot pitkäaikaisia arvokkaita asiakassuhteita, Hon toteaa.
Kolmen
liiketoimintakaupan jälkeen hän on
yhdistänyt oman tilitoimistonsa, Jetrocap Oy:n, Suomen Tilikeskus Oy:n ja
Tilitoimisto M.Lahti Oy:n
asiakkaat saman talon alle.
Yrityksen työntekijämäärä
on tällä hetkellä 11.
– Matkassa on ollut mukana hurjasti onnea, hyvää karmaa ja älytön määrä
työtunteja. Liiketoimintakaupan onnistuminen on
kiinni monesta asiasta, mutta se tärkein asia on työntekijät. Meidän toimistolla
pidetään huolta, että työntekijät viihtyvät ja heitä arvostetaan, silloin asiakkaatkin
viihtyvät ja heitä myös arvostetaan. Tilin Takojien
kilpailuvaltti on, että meil-

le kaikki yritykset ja yrittäjät ovat yhtä arvokkaita, olit
sitten mikro- tai suuryritys.
Panostamme oikeasti välittävään ja joustavaan palveluun, jonka kulmakivenä on
henkilökohtainen lähestymistapa.
Tilin Takojilla on vahva side Iihin. Iiläistä osaamista yrityksen työntekijöissä edustavat KLT-asiantuntija Jani Rissanen ja
kirjanpitäjänä työskentelevä
Merja Rissanen. He kertovat
Tilin Takojen muun muassa kaiken tilinpäätöskiireen
keskellä tehneen asiakkailleenkoronatukihakemuksetvuonna 2020 veloituksetta.
– Aviopari emme samasta sukunimestä huolimatta
ole, Janin veljen kanssa olen
naimisissa, Merja naurahtaa
sukunimen aiheuttamiin kyselyihin.
Hän kertoo Iissä asuvana
voivansa tarvittaessa hakea
papereita iiläisiltä asiakkailta, jolloin asiakkailta säästyy
aikaa ja vaivaa. Muutenkin asiakkaita kannustetaan sähköistenpalveluiden
käyttöön ja pyritään epidemia-aikana
vähentämään
henkilökohtaiset kohtaamiset minimiin.
– Taloushallinto-ohjelmia
on nykyään monenlaisia.
Meillä joustetaan asiakkaan
mukaan ja käytämme Procountoria, Netvisoria, Visma Fivaldia ja Netbaronia.
Tällä kaikella haluamme
vastata asiakkaiden tarpeisiin. Paljon käytetään myös
esimerkiksi e-taskua, joka
on edullinen ja sähköinen
tapa toimittaa aineistoa.
Jani Rissanen puolestaan
kertoo kiinnostuneensa ti-

litoimistoalasta jo ala-asteikäisenä.
– Koulumatkani Iissä kulki Alatalon tilitoimiston ohi.
Ihailin heidän tilitoimistokylttiään. Iin yläasteen kaupalliset aineet herättivät
kiinnostukseni talousalaan.
Tradenomiopinnot taas veivät syvemmälle aiheessa ja
etenkin arvonlisäverotus alkoi kiinnostamaan. Työharjoittelu
tilitoimistossa
vakuutti minut lopullisesti
työurasta alalla.
Työharjoittelun
jälkeen hän jatkoi Tilitoimisto
M.Lahti Oy:n palveluksessa,
kouluttautuen samalla lisää.
Hon Vu uskoo Tilin Takojen jatkossa kasvavan
nykyisestä, kuitenkin joustavuus ja inhimillisyys kaiken toiminnan perustana.
– Olen aina mennyt vaiston varassa, sen mukaan
mikä tuntuu mukavalta. On
kiehtovaa huomata miten
paljon voin oppia muilta.
Kultaakin arvokkaampaa on
oppia ja uudistua. Saan oppia parhaimmilta, viisaammilta ja kokeneemmilta, se
pitää minut aina kiitollisena ja nöyränä tätä ammattia kohtaan. Minkä tahansa
yrityksen täytyy pystyä ke-

hittymään ja uudistumaan.
Vaikka sinulla menee lujaa
nyt, ei se tarkoita, että pysyt kärkijoukossa 10 vuoden päästä. Tätä periaatetta
haluamme soveltaa meidän
tilitoimistossa ja jakaa eteenpäin asiakkaillemme.
– Tilin Takojat ottaa mie-

lellään uusia asiakkaita juuri Iissä, jossa tarjolla on tuttu
henkilökohtainen
kirjanpitäjä, joka tuntee paikkakunnan ihmiset ja yritykset.
Tarjoamme kokonaisvaltaista taloushallintoa ja kannustamme siihen, että meiltä voi
kysyä mitä tahansa. Kirjan-

pito ei ole meille pelkästään
tilien takomista, se on myös
jatkuvaa yrittäjän tukena
olemista ja sparraamista,
Hon Vu toteaa, kannustaen iiläisiä yrityksiä vertailevan tarjouksen pyytämiseen
taloushallinnon palveluista myös Tilin Takojilta. MTR

Jani ja Merja Rissanen edustavat iiläistä osaamista Tilin
Takojen ammattilaisten joukossa. Iin Wanhan Haminan
kierrokselle pääsi mukaan
myös yrityksen maskottipossu. Possulla yritys haluaa kuvata kuivana pidetylle alalle
kuuluvan tarkan taloudenpidon lisäksi myös ripaus hurttia huumoria. (Kuva Jouni
Rissanen)

Jakkukylän riippusillan rakentaminen voi jatkua
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksellään
19.1. hylännyt Oili Kalevan
vaatimuksen
täytäntöönpanokiellosta Iin kunnanvaltuuston
päätökselle

Jakkukylän riippusillan rakentaminen voi hallinto-oikeuden
välipäätöksellä jatkua, eikä
kunnanvaltuuston investointirahan myöntämispäätökselle tullut toimeenpanokieltoa.

9.11.2020 myöntää Jakkukylän sillan muutostöihin 385
300 euron investointimäärärahan vuodelle 2021. Kunnanhallitus on 19.11.2020
päättänyt panna mainitun
valtuuston päätöksen täytäntöön. Oli Kaleva vaatii
valituksessaan kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista ja tähän liittyen sen
täytäntöönpanon kieltämistä, kunnes asia on ratkaistu.
Hallinto-oikeus hylkää
hakemuksen, koska päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ei asian käsittelyn
tässä vaiheessa ole perusteita. Hallinto-oikeus antaa
päätöksen kunnallisvalitukseen myöhemmin erikseen.
MTR

6

nomat

nro 3
4.2.2021

-

Onko Pitäjämarkkinoiden taru lopussa?
Kuivaniemen Yrittäjät ovat
ottaneet tyrmistyksellä vastaan Iin kunnanvaltuuston
päätöksen siirtää Pitäjämarkkinoiden järjestäminen kokonaan yhdistysten tehtäväksi.
Kuivaniemellä pelätään päätöksen merkitsevän 34 kertaa
järjestettyjen markkinoiden
tarun olevan lopussa.
– Kunta on ollut markkinoiden pääasiallinen järjestäjä, emmekä millään pysty
kunnan vetäytymisen jättämää aukkoa paikkaamaan.
Käytännössä Pitäjämarkkinat jäävät historiaan ja ne
voidaan unohtaa, Kuivaniemen Yrittäjien sihteeri Arja
Honkamaa kommentoi kunnan päätöstä.
Yrittäjät ovat neuvotelleet Ii-instituutin edustajien
kanssa tavoista, joilla Pitäjämarkkinoiden jatkuminen
voitaisiin turvata. Kuivaniemeläisiä tyydyttävään ratkaisuun ei neuvotteluissa ole
päästy.
– Kunta on tarjonnut ihan
kohtuullista rahallista avustusta tapahtumalle. Se ei
kuitenkaan ole tärkein markkinat turvaava asia. Ilman
asiansa osaavaa henkilöä,
joka organisoi tapahtuman,
ottaa vastaan markkinamyyjien varaukset ja hoitaa muut
ennakkovalmistelut, tapahtumasta ei tule mitään, Yrittäjien
varapuheenjohtaja
Matti Kumpulainen toteaa.
Kuivaniemeläiset ovatkin
esittäneet kunnan henkilöstön mukanaoloa ennakkovalmisteluissa aiempien vuosien
tapaan.Tukityöllistettyjenvaraan ei henkilöasioissa voida
heidän mielestään nojata.
– Olisimme valmiit tämän
palvelun jopa ostamaan, tarvitsemme muutokselle kahden tai kolmen vuoden
siirtymäajan, Veikko Södö
kertoo Yrittäjien näkemyksenä.
Yrittäjien puheenjohtaja

Ari Kaakkuriniemi puolestaan ei ymmärrä, miksi kohtuullisen pienellä kunnan
panostuksella aiemmin toteutettu kunnan suurin vuotuinen tapahtuma vaarannetaan, kunnan talousarvion
kokonaisuuteen nähden mitättömän säästön aikaan saamiseksi.
– Päättäjillä ei mielestämme ole ollut oikeaa kuvaa
tekemänsä päätöksen kokonaisvaikutuksista. Pitäjämarkkinat ovat keränneet
vuosittain tuhansia markkinavieraita, jotka jättävät
paikkakunnalle
merkittävän määrän rahaa. Moni pieni paikallinen yhdistys on
saanut näin kerättyä suuren osan vuoden tuloistaan,
joilla toimintaa on pystytty
järjestämään. Loppuuko toiminta vai avustaako kunta
menetetyt tulot avustusmäärärahoistaan? Kylämyönteisyydestä palkitun kunnan
päätökseksi tehty päätös on
käsittämätön.
Matti Kumpulainen toivoo kunnanvaltuutettujen
ottavan asian vielä uudelleen harkintaan ja miettivän,
oliko tehty päätös loppuun
saakka harkittu.
– Asia voi Iistä katsoen
näyttää järkevältä, vaikka se
ei sitä koko kunnan alueen
näkökulmasta olekaan. Toivottavasti kysymys ei ole siitä, että Pitäjämarkkinat ovat
olleet väärässä paikassa, kun
niitä ei järjestetä Iissä vaan
Kuivaniemellä, Kumpulainen pohdiskelee päätöksen
taustoista.

kesäkuun loppuun, Kaakkuriniemeen kaavoitettuja tontteja ei myydä halukkaille
ostajille, eikä Kemiin tulossa
olevan MetsäFibren biotuotetehtaan mukana tulevista
hyödyistä olla kunnan suunnitelmissa oltu kiinnostuneita.
– Terveysaseman kiinni pitäminen vaarantaa Apteekin toiminnan jatkumisen
Kuivaniemellä, aiheuttaa turhaa matkustelua ja vaivaa
sekä kuluja. Pienituloisille
eläkeläisille ja lapsiperheille tämä on kohtuutonta. Entäpä jos korona iskee Iin
terveysasemalle ja kaikki toiminnot on keskitetty sinne,
kuka kantaa silloin vastuun?
Hajautetulla mallilla olisi
tuolloin edes toinen terveysasema käytettävissä, Kumpulainen toteaa.
Veikko Södö kehottaakin
lasten vanhempia selvittämään ja hakemaan korvauksia lastensa kyyditsemistä
Iihin hammastarkastukseen.
Ari Kaakkuriniemi puolestaan pelkää Simon ehtivän
saada kaiken hyödyn Kemiin
tulevasta tehtaasta.
– Tehdas työllistää suoraan 250 henkilöä ja kerrannaisvaikutuksineen
reilut
400. Rantatonteille olisi Kuivaniemellä kysyntää, jos
kunta niitä kaavoittaisi.

Hallituksen kokouksen jälkeen Kuivaniemen Yrittäjien sihteeri Arja Honkamaa ja puheenjohtaja Ari
Kaakkuriniemi kiinnittivät laatan Nelosparkin seinään muistuttamaan yhdistyksen hankkineen tiloihin defibrillaattorin.

Kuivaniemen keskustaajaman kehittäminen hiertää myös Kuivaniemen
Yrittäjien hallitusta. Kunnanvaltuuston helmikuussa 2018
tekemän kehittämispäätöksen mukaisiin toimiin ei heidän mielestään ole ryhdytty.
– Tuolloin kunnanvaltuusto päätti Kuivaniemen
keskustan kehittämiseksi tehtävästä suunnitelmasta ja
investointivarausten tekemisestä sen pohjalta. Suun-

kin kuin omien kiinteistöjensä evakuointisuunnitelmien
osalta, Ari Kaakkuriniemi toteaa.
Kunnan päättäjillä hän
toteaa olevan peiliin katsomisen paikan ja kunnan
pohjoisosista valittujen valtuutettujen tulisi muistaa,
mistä äänet ovat tulleet ja tekevän rakentavaan yhteistyötä alueen kehittämiseksi
yli puoluerajojen. MTR

Kuivaniemen tulevaisuus
huolestuttaa
Kuivaniemen Yrittäjien hallitusta huolestuttaa muutenkin Kuivaniemen alueen
tulevaisuus.
Terveysasema on suljettu
Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnan päätöksellä

Kuivaniemen Yrittäjien hallitus ei usko Pitäjämarkkinoiden jatkuvan ilman kunnan henkilöstön mukanaoloa järjestelyissä.

State of Mieli uusi iiläinen yritys
Jenni-Sisko Kurttila on vuodenvaihteessa
aloittanut
Online-elämänvalmennusta, joogaa, luontokokemuksia ja yhteisötoimintaa
tarjoavan yrityksen, State of
Mielen.
Yrityksen pääartikkeli on
Online-elämänvalmennus,
jota hän tarjoaa Suomen lisäksi ympäri maailmaa.
Jenni-Sisko kertoo elämänvalmennuksen
olevan
henkisen hyvinvoinnin kehittämistä, henkilökohtaisen
elämän ja itsetietoisuuden
kehittämistä, tulevaisuuden
tavoitteiden selkeyttämistä, itsensä ja menneisyyden
hyväksymistä, rohkaisua ja
kasvua kohti omannäköistä

nitelma on olemassa, joten
käytännön toimia odottelemme, Matti Kumpulainen ihmettelee asian nihkeää
edistymistä.
Vuosia venynyt lämpökeskuksen uusiminen saa myös
risuja Kuivaniemen Yrittäjiltä.
– Kaukolämmön ostajina
on lähes 100 asuntoa, kunnan kiinteistöjen lisäksi. Kyllä kunnan toivoisi olevan
asiassa aktiivinen muuten-

elämää sekä oman elämänpolun rakentamista.
Elämänvalmennus järjestetään verkossa sen käytännöllisyyden vuoksi. Asiakas
kokee muutoksen omassa
ympäristössään, jolloin oivallettua tietoa on helpompi
soveltaa arkeen.
– Ajatus oman yrityksen perustamiseen syntyi
yli 10 vuotta sitten. Koko tämän ajan olen opiskellut ja
tutkinut alaa, sekä kehittänyt itseäni. Koronan myötä
määräaikainen työni joutui
katkolle, joten katsoin ajan
omalle yritykselle otolliseksi juuri nyt.
Fyysiset palvelut JenniSisko toteuttaa Iin ja Oulun

alueilla. Vastaanoton yritykselleen hän kertoo, etenkin iiläisiltä, olleen hyvin
erittäin lämpimän. Hän kertoo tekevänsä mielellään
yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa ja muun muassa
luontojoogaa ja meditatiivisia harjoituksia olevan tulossa.
– Jooga ei ole uskonto, vaikka se usein rinnastetaankin hindulaisuuteen.
Jooga on filosofian muoto.
Jooga voi olla harrastus tai
elämäntapa. Joogisen elämän peruskiviä ovat suvaitsevaisuus, väkivallattomuus
sekä filosofia. Joogan avulla voi löytää sisäistä rauhaa,
kehollista hallintaa ja yleis-

tä tasapainoa elämässä, eikä
ketään erotella uskonnon,
ulkonäön,
elämänkatsomuksen tai muiden ominaisuuksien mukaan.
Jenni-Sisko Kurttila kertoo takaisinmuuton Iihin
tuntuneen heti paluulta kotiin. Iissä on hänen mielestään hyvä olla ja elää sekä
yrittää. MTR

Jenni-Sisko Kurttila on perustanut Online-elämänvalmennusta tarjoavan yrityksen Iihin.
Asiakkaan on omassa ympäristössään helpompi kokea muutosta ja soveltaa sitä arkeensa.
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Talouden tasapainottaminen kipeiden päätösten taustalla
Iin kunnan hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola kertoo ymmärtävänsä, etteivät
Kuivaniemen Yrittäjät omin
voimin selviä Pitäjämarkkinoiden järjestelyistä.
– Kunnalla on vahva
halu, että tapahtuma edelleen järjestetään ja annamme kaiken mahdollisen tuen
ja avun, hän toteaa.
Kunnan talouden tasapainottaminen on Rahkolan mielestä pakottanut
Ii-instituutti -lautakunnan
tarkastelemaan kaikkia toimintojaan hyvin tiukalla
kammalla.

– Puolet lautakunnan 5
miljoonan euron talousarviosta on työllistämispalveluiden menoja ja niistä 90
prosenttia ovat lakisääteisiä.
Myös monia muita toimintoja tuotetaan lakisääteisinä, tosin enemmän tulkintaa
ja harkintaa mahdollistavilla säädöksillä. Näin olemme joutuneet katsomaan
kaikkia ei lakisääteisiä toimintoja kohteina, joista tasapainotusta on pakko tehdä.
Hän kertoo muun muassa kirjastoautotoiminnan
lakkaavan kuluvan kevään
aikana ja kansalaisopiston

opetustuntien määrän laskevan.
– Tapahtumat ovat ei lakisääteistä toimintaa ja
niitä olemme joutuneet karsimaan 20 000 euron verran.
Lautakunnan esityksessä,
jonka sekä kunnanhallitus
että -valtuusto hyväksyivät,
haettiin tasapuolisuutta, tasa-arvoa ja läpinäkyvyyttä
kaikkien tapahtumien ja järjestöjen osalle. Näillä perusteilla karsintaa tapahtui Iin
Tukkilaiskisojen, Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden ja
Iijokipyöräilyn suhteen niin,
että tapahtumat siirtyvät yh-

distysten vastuulle. Se ei tarkoita niiden lakkauttamista,
vaan avustamista monin eri
tavoin.
Rahkola kertoo neuvotteluissa olleen esillä mallin,
jossa kunta avustaa Kuivaniemen Pitäjämarkkinoita
kohtuullisen suurella rahasummalla ja antaa kaiken
mahdollisen
asiantuntijaavun tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen.
– Olemme esittäneet Kuivaniemen Yrittäjien palkkaavan 1-2 tukityöllistettyä,
joiden palkkaukseen saadaan Kelalta 65 prosentin

palkkatuki, sekä kuntalisä
henkilöiden ollessa iiläisiä.
Lisäksi olemme esittäneet
kesänuorten käyttämistä tapahtuma-aikana tarvittaviin
töihin aputyövoimana. Työllistämisen tukikeskukselta
ja hyvinvointikoordinaattorilta olemme luvanneet
täyden tuen hakemusten tekemiseen ja kunnalta tarkat
tarvittavat ohjeistukset tapahtuman onnistuneeseen
läpivientiin.
Hän toivoo asiaan myönteistä ratkaisua ja Pitäjämarkkinoiden
jatkumista
tulevaisuudessakin, vaikka

roolit järjestelyissä muuttuvatkin.
– Kuivaniemen Pitäjämarkkinat olisivat hyvä pilottihanke uudessa ”Iin
kylillä meijän porukasa”hankkeessa. Hankehenkilöt
tukisivat tapahtumaan kaikin tavoin ja molemmat osapuolet saisivat kokemusta,
kuinka tapahtuma jatkossa voidaan onnistuneesti
toteuttaa.
Viranhaltijoina
emme voi kävellä yli kunnanvaltuuston päätöksen ja
sen nojalla muutoksia aiempaan vääjäämättä tapahtuu.
MTR

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat on vuosikymmeniä olleet alueen suurin kesätapahtuma. Kuva toistaiseksi viimeisillä markkinoilta vuodelta 2019.

Meidän Ii -harrastamisen Suomen malli
Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut uutta
mallia Suomen peruskoululaisten harrastustoiminnan
kehittämiseksi. Hanke tunnetaan “harrastamisen Suomen mallina” ja se koskee
perusopetuksen 1.-9. luokkia. Hankkeen pilotti toteutetaan keväällä 2021 ja
varsinaisesti hanke lähtee
liikkeelle syksyllä 2021. Tavoitteena on juurruttaa harrastamisen Suomen malli
pysyväksi toimintatavaksi
kunnissa.
Hankkeen päätavoitteena
on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa
jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton
harrastus koulupäivän yhteydessä.
Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista,
olemassa olevien hyvien
käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä
koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.
Iin kunnan osalta hank-

keen pilottivaiheen suunnittelu on tehty opetustoimen,
nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden ja Iin kansalaisopiston yhteistyönä. Syksyllä
2020 koulujen oppilailta kysyttiin toiveita siitä, millaisia harrastuskerhoja he
toivoisivat
järjestettäväksi. Näiden toiveiden pohjalta tehtiin hankesuunnitelma
ja – hakemus. Joulukuussa
2020 tulleen päätöksen mukaisesti Iin kunta sai 89 000
euron avustuksen, joka on
80 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, jotka
ovat 111 250 euroa.
Harrastuskerhot
alkavat kouluilla helmikuun
2021 aikana. Hankkeen periaatteiden mukaisesti harrastuskerhot
järjestetään
koulupäivän yhteydessä eli
käytännössä heti koulupäivän jälkeen. Kerhojen vetäjinä toimivat koulujen
henkilöstö sekä eri seurojen ja yhdistysten toimijat.
Hankkeessa tehdään tiivistä
yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa ja hyödynnetään
osaamista, mahdollisuuk-

sia ja resursseja mahdollisimman laajasti. Hankkeen
toimintaa koordinoi hanketyöryhmä, johon kuuluvat
Taisto Soininen (pj), Riitta
Räinä, Jaana Soronen, Marja
Nousiainen ja Henri Hand

(hankekoordinaattori). Hanketyöryhmän tehtävänä on
koordinoida ja valvoa pilottivaiheen toteutumista ja
suunnitella hankkeen jatkoa
syksylle 2021.
Opetus- ja varhaiskasva-

tuslautakunta käsitteli asiaa
kokouksessaan 28.1. hyväksyen esitetyn suunnitelman
ja hankkeen osaksi opetuksen toimintaa vuodelle
2021. Lautakunta totesi, ettei kunnalle jäävä omara-

hoitusosuus 22 500 euroa
vaadi lisämäärärahaa, koska se katetaan sopeutetuilla
henkilöstömenoilla opetuksen yksiköistä ja hallinnosta. MTR

Kaikille lapsille pyritään Iissä järjestämään harrastuskerho koulupäivän yhteyteen. Kuvassa Jakkukylän koululaisia helmikuussa 2020
pitämässä hauskaa koulutyön lomassa.
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Hyllytysryhmä Lassi Honkanen, Anne Partanen ja Hanna Myllykoski ovat jo aloittaneet hyllyjen muutostyöt. Uusi sivusisäänkäynti tulee sijoittumaan taustalla näkyvän oven kohdalle.

Sivusisäänkäynti on suljettuna kuukaudesta kahteen. Uusi sisäänkäynti siirtyy nykyisestä 30 metriä.

Muutostyöt tuovat Kärkkäisen
Iin myymälään tuhansia uusia
tuotenimikkeitä
Myymäläpäällikkö Reijo Hirvasniemi raottaa salaisuuden verhoa
muutostöiden kohteena oleviin laajennustiloihin.

Laajennnusosaa ilman pressua.

Kärkkäisen Iin myymälässä
on aloitettu mittavat muutostyöt. Myymäläpinta-ala
kasvaa 300 neliömetriä ja
tuotevalikoimaan saadaan
tuhansia uusia tuotenimikkeitä. Samalla sivu-, niin
sanotun Iiläisten sisäänkäynnin paikkaa muutetaan
noin 30 metriä nykyisestä.
Myymäläpäällikkö Reijo Hirvasniemi kertoo muutostöiden tavoitteena olevan
asiakaskierron selkeyttämisen. Tuotteiden esillepanolla tavoitellaan tehokasta ja
myyntiä edistävää kokonaisuutta. Samalla tehdään tilaa valikoimalaajennuksille
ja lisätään myymälään toimivuutta.
Kaikille osastoille saadaan lisää tilaa, eniten pukeutumisen, remontti- ja

työvälineiden sekä vapaa-ajan tuotteille. Hyllyt
käännetään muutostöiden
yhteydessä niin että sisään
tultua on suora näköyhteys myymälän perälle saakka. Tällä halutaan selkeyttää
liikkumista myymälässä.
– Uutena palveluna meiltä saa jatkossa myös kodinavainpalvelut.
Tällä
hetkellä avaimet on pitänyt
teettää Oulussa tai Kemissä,
joten selkeä tarve palvelulle on olemassa, Hirvasniemi toteaa.
Aiemmin vuokralla olleita tiloja sivusisäänkäynnin
vierestä otetaan Kärkkäisen omaan käyttöön. Postin pakettiautomaatti siirtyy
kassojen taakse ja Nordean
maksuautomaatti jää pois
Norden päätöksellä, vä-

Muutostöiden on arvioitu maksavan noin 200 000 euroa ja niiden on määrä valmistua maaliskuun loppuun mennessä.

häisen käyttömäärän takia.
Otto käteisautomaatti palvelee jatkossakin Autokeitaan puolella.
Reijo Hirvasniemi pahoittelee muutostöiden aiheuttamaa harmia. Koko uuden
alueen lattiatyöt ovat käynnissä viimeistään viikolla
viisi, jolloin sivusisäänkäynti suljetaan. Uuden sisäänkäynnin
rakentaminen
kestää kuukaudesta kahteen
ja tuolloin vain pääsisäänkäynti on käytössä.
Muutostöiden on arvioitu maksavan noin 200 000
euroa ja niiden on määrä
valmistua maaliskuun loppuun mennessä.
– Kiinteistöön tehtävät
muutokset urakoivat sähköjen osalta sähköpalvelu
J.Ranua Oy ja LVI-puolen

muutostyöt Caverion Oy.
Lisäksi purku tehdään omalla kiinteistöpuolen työvoimalla ja lattiapinnoitteissa
tehtävissä töissä käytetään
iiläistä osaamista ja alihankkijoita, Hirvasniemi kertoo.
Henkilökuntaa Kärkkäisellä on 56, sesonkiaikoina
80-85. Kaikkiaan kiinteistöissä toimivat yritykset
työllistävät 104 työntekijää.
– Aikaisemmilla myymälämuutoksilla olemme saaneet Iin myymälään lisättyä
2-4 työntekijää ja samaa
kasvua ja työllistämisvaikutuksia haemme tälläkin
muutoksella, myymäläpäällikkö Reijo Hirvasniemi toteaa. MTR
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Luistimet teräväksi!
Prosharp ammattilaisjoukkueiden käyttämällä koneella.
Teroittaa kaikki jääkiekko- ja taitoluisteluluistimet. Sädemuotoilussa useita eri profiileja
parempaan tasapainoon ja liukuun.
VAIN!

Tavallinen
teroitus

Kärkkäinen Ii, Sorosentie 2

VAIN!

7 17
00

010 430 3820

00

Muotoilu
ja teroitus

Avoinna ma-la 8-21, su 10-18

Karkkainen.com
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Iin Eläkeläisillä vuosi 2020 vilkasta toimintaa
koronasta huolimatta
”Uusi vuosi alkoi toiveita
täynnä. Olimme valmistautuneet toiminnalliseen vuoteen, suunnitellen uusiakin
toimintoja ja tapahtumia entisten lisäksi. Helmikuulla alkoi jo näkyä mustia pilviä,
maailmanlaajuisesti iski epidemia. Siinä vaiheessa ei
vielä pandemia, virus nimeltään korona. Tauti ei ollut,
eikä ole mikään pieni flunssa, joten myös oman yhdistyksemme täytyi varautua
ja alkaa noudattamaan viranomaisten antamia ohjeita. 13.3.2020 johtokunta teki
päätöksen lakkauttaa kaikki toiminta toistaiseksi. Paljon ehdimme vuoden aikana
kuitenkin tehdä.”
Näillä saatesanoilla alkaa
Iin Eläkeläiset ry:n toimintakertomus poikkeusvuodesta 2020.
Alkuvuodesta yhdistyksellä
oli normaalia toimintaa kuukausikokousten ja porinapiirien muodossa. Myös jumpat
ja käsityöpiirit aloittivat toimintansa. Helmikuussa pidettyyn
kevätkokoukseen
osallistui reilut 30 yhdistyksen jäsentä.
”Teimme
helmikuussa
matkan Kivitippuun, mukana 56 iloista reissaajaa. Tutustuimme
Lappajärven
värjäämöön, josta teimme ostoksia käsityöpiirin käytettäväksi. Kävimme kuulemassa
Punaisen Tuvan Viinipirtin
syntyhistoriaa, eikä sieltäkään tyhjin kassein poistut-

tu. Sämpyläkahvien jälkeen
palasimme hotellille, kummasti kassit kilisten. Kaikin
puolin onnistunut matka.”
Maaliskuussa
järjestettyyn laskiaisriehaan osallistui alkaneesta koronasta
huolimatta 55 henkilöä. Johtokunnan päätettyä laittaa toiminnan tauolle, ei
toimintaa ollut ennen vappua. Tuolloin, kuten yhdistyksen taloudenhoitaja Anja
sanoi, muutamat rohkenivat
uhmaamaan koronaa.
Vappuaattona paistettiin
munkkeja ennakkotilausten
mukaan. Ovenrakokauppa
kävi, 320 munkkia paistettiin
ja myytiin. Yhdistys sai mukavasti tuloja.
Kesäaikana
koronatilanne rauhoittui ja heinäkuussa vietettiin kesäpäivää Illin
majalla kahvitellen. Miesväki viihtyi kodalla paistellen makkaroita. Liisa ja Arvo
olivat soittamassa ja laulajat
pääsivät vauhtiin musiikin
tahdissa.
Elokuussa järjestettiin mukava iltapäivä Järjestötalolla. Tarjolla oli makkaraa
ja lättykahvit. Eeva ja Tuula olivat lättymestareina.
Haukiputaan teatterikuopalla oli esitys Sataman Satumaa/Sattumaa,
johon
yhdistyksestä osallistui 22
henkilöä. Kyllin vetämänä
kuntosalitoiminta alkoi uudella Iisi-areenalla kahdes-

sa vuorossa, maksimissaan
10 henkilöä/ ryhmä.
Syyskuussa
pitkäaikainen kuoronjohtaja Ossi Junes halusi muistaa ystäviä ja
kuorolaisia. Köökiporukka
järjesti Ossin toivomuksesta
lohisoppa- ja täytekakkupäivän, mukana oli 32 henkilöä.
Lokakuussa tehtiin matka Runnin kylpylään, jossa
saatiin kuulla Kartanohotellin historiaa oppaan toimesta. Mieleen jäi muun muassa
kummitushuone vanhalla
puolella ja suunniteltiin kesäpäivää 2021 vietettäväksi Runnissa. Saattaa olla,
että kummitushuoneeseen
majoittujista käydään kisa.
Mukana oli 31 henkilöä Ukkolan Hannun bussilla, Pertti Kaan kuljettajana.
Osa porukasta osallistui RentoVillan Jaanan vetämään hyvinvointiohjelmaan,
johon kuului myös fysiatri Sinikka Levoskan luento.
Osallistujat saivat asiantuntevaa tietoa ikäihmisten fyysisen kunnon sekä hyvän
mielen ylläpitämiseksi.
Marraskuussa
pidetyssä syyskokouksessa yhdistykselle valittiin uusi
johtokunta vuodelle 2021.
Uusia toimijoita saatiin mukaan ja valituksi tulivat puheenjohtajaksi Eero Teppo
ja varapuheenjohtajaksi Aini
Autio. Johtokunnan jäseniksi valittiin Esko Peltola,

Runnin matkalle osallistuneet yhteiskuvassa Spa Hotelli Runnin edustalla.

Anja Mäkipaaso, Eila Fäldt,
Kauko Goman, Maija-Liisa
Kemppainen, Tapani Teppo,
Juhani Siurua, Eila Jämsä,
Paavo Halonen, Olavi Tapio, Ulla Muhonen ja Ritva
Paaso-Rantala. Varajäseniksi tulivat Urpo Ronkainen,
Pirkko Mäkitalo ja Marja Keränen.
Uudelleen pahentuneessa
koronatilanteessa ei varsinaisia joulumyyjäisiä voitu
järjestää. Niin sijaan järjestettiin niin sanotut ikkunamyyjäiset.
Käsityöpiiriläiset olivat
kutoneet sukkia, lapasia ja
muita neuleita. Maija-Liisa
kätevänä mestarina punoi
muutamia
makrameetöitä myyntiin. Micropoliksen
väki tilasi miesten- ja naisten
sukkia lahjoitettavaksi paikallisille vanhuksille. Lienee
muutama pari töppösiä matkannut Saksanmaalle saakka.

Kivitippuun tehtiin retki isolla porukalla helmikuussa.

Iin eläkeläiset Runnin upeissa maisemissa kierroksellaoppaan
kera.

Vuosi 2020 oli Iin Eläkeläisille hyvin poikkeuksellinen. Luovuudella toimintoja
saatiin kuitenkin järjestettyä,
eikä vuodesta muodostunut
taloudellisestikaan katastrofaalista. Saadut koronaavustukset ja yhteistyössä
IiSanomien kanssa toteutettu teemalehti tukivat omalta
osaltaan yhdistyksen taloutta.

Vuosikertomuksesta koonnut
Matti-Tapio Rissanen

Runnilla pistettiin tanssiksi ja letkis oli hauskaa.

nro 3
4.2.2021

nomat

11

-

Nokipannukahvit maistuivat aamunuotiolla
Vallitsevat
poikkeusolot
vaativat yrityksiltä ja yrittäjiltä joustavuutta ja sopeutumista. Tapahtumia ei voida
järjestää ja yrittäjien jaksamista tukeva vertaistuki on
hyvin rajallista. Iin Yrittäjät halusivat kuitenkin tuoda valoa yrittäjien arkeen,
järjestämällä
Illinsaaren
hiihtomajan laavulle aamunuotion nokipannukahveineen ja pikku purtavineen.
Yöllä satanut lumi oli
tehdä tepposet aamunuotiolle lähteville, tuulen tuiskutettua pihat ja liittymät
lumivalleiksi. Tästä huolimatta paikalle saapui kymmenkunta yrittäjää, jotka
nauttivat aamupalasta ja
ajatustenvaihdosta väljästi
ulkoilmassa.
– Yhteisten tapaamiset
ovat meille yrittäjille tärkeitä ja siksi halusimme poikkeusaikoinakin kokoontua
voimassa olevia rajoitusmääräyksiä noudattaen verkostoitumaan ja kuulemaan,
kuinka itse kullakin menee,
Iin Yrittäjien sihteeri Juho
Tauriainen kertoi kahvista
nuotion loimussa nauttiessaan.
Marko Huhtakangas ja

Pasi Kärkkäinen Hardcore
Disgolf Oulusta esittelivät
yrittäjille seuran suunnitelmia frisbeegolfkeskuksen
rakentamiseksi Iihin.
– Iissä on hyvät olosuhteet lajin harrastamiseen ja
olemme järjestäneet Illinsaaren radalla useita suuriakin
kilpailuita. Ongelman täällä,
kuten koko Oulunseudulla on, että rata on rakennettu toisten lajien ehdoilla.
Rata ei ole ympärivuotisessa käytössä ja joudumme
ottamaan huomioon myös
muiden lajien harrastajat.
Tavoitteemme olisi löytää
maa-alue, jonne saisimme
eritasoisia ratoja harrastajista ammattilaisiin ja joka olisi suunniteltu nimenomaan
frisbeegolfin tarpeista lähtien, he kertoivat.
Aamupalan jälkeen tarjolla oli mahdollisuus lähteä
hiihtolenkille juuri avatuille laduille tai pulahtaa virkistäytymään Vihkosaaren
avantouintipaikan
avantoon. Suksien huollostakaan
ei tarvinnut kantaa huolta, se hoitui ammattitaidolla
Seppo Keltamäen toimesta.
Seppo laittoi sukset huippukuntoon Illinsaaren hiihto-

Marko Huhtakangas ja Pasi Kärkkäinen esittelivät suunnitelmia frisbeegolfkeskuksen rakentamisesta Iihin. Taustalla tilaisuuden tarjoiluista huolehtinut Päivi Kaukua varmistaa Arto Tikkasen lautaselle herkkujen riittävyyden.

majan voitelutiloissa.
– Ihmiset ovat löytäneet
ulkoliikunnan ja hiihdon.
Nyt kun luntakin on mukavasti, on suksikauppa käy-

Seppo Keltamäen taitavissa käsissä sukset saavat luistoa ja tarvittaessa
myös pitoa.

nyt ja suksien huoltoa on
ollut ilahduttavan runsaasti, Seppo totesi luistovoidetta suksiin laittaessaan.
Tilaisuuden käytännön

Juho Tauriainen suuntasi aamunuotiolta avantoon.

järjestelyistä vastannut Juho
Tauriainen puolestaan valitsi tällä kertaa avantouinnin.
– Tästä saa puhtia koko
päivään, kun pulahtaa aa-

mutuimaan avannossa, hän
huikkasi nauttiessaan Iijoen
raikkaasta vedestä. MTR

Nuotio lämmitti ja nokipannukahvit odottivat tuiskusta Illinsaareen saapuneita.

Iin kylillä meijän porukasa
Iin
kunta
on
mukana Oulun kaupunkiseudun
työllisyyskokeilussa
1.3.2021-30.6.2023. Kuntien
rooli ja vastuu työnhakijaja työnantaja-asiakkaiden
palvelutarpeisiin vastaamisessa kasvaa laki- ja organisaatiomuutosten vuoksi.
Kokeiluilla pyritään lisäämään työllisyyspalveluiden
vaikuttavuutta ja sujuvuutta
yhdistämällä uudella tavalla
valtion ja kuntien resursseja,
osaamista ja palveluja. Uu-

sia palveluja kehitetään yhteistyössä myös yritysten ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kehittämistoiminnan tarkoituksena on
parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja
heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.
”Iin kylillä meijän porukasa” -hanke on Iin kunnan
toteuttama ja hallinnoima
kehittämishanke, jolle rahoitusta haetaan Euroopan

sosiaalirahaston ”Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020”
Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta.
Hankkeen
kohderyhmänä ovat Iissä
toimivat yhdistykset ja järjestöt. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös
pitkään työttömänä olleet,
ikääntyvät, osatyökykyiset
ja nuoret työnhakijat sekä
työttömien ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät työntekijät. Hankkeen tavoitteena
on luoda sujuvaa yhteistyö-

tä kunnan ja kolmannen
sektorin toimijoiden välille ja rakentaa uusi iiläinen
ryhmätyöllistämisen
toimintamalli.
Hankkeessa selvitellään muun muassa
haja-asutusalueiden
työmahdollisuuksia
ja
vahvistetaan
kolmannen
sektorin toimijoiden työnantajataitoja, osaamista ja
yhteistyötä palveluiden tuottamisessa ja muotoilussa.
Ryhmätyöllistämisen mallin tarkoituksena on tukea

työnantajaksi ryhtymistä,
vahvistaa välityömarkkinoiden syntymistä ja parantaa
heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden
työllistymismahdollisuuksia ja työelämään paluuta.
Ii-instituutti -lautakunta hyväksyi kokouksessaan
27.1. hankkeen ja esittää
kunnanhallitukselle sen toteuttamista, mikäli ESRhankerahoitusta saadaan.
Hankkeen kokonaisbudjetti 1.7.2021-30.6.2023 (24

kuukautta) on 250 545 euroa, josta Iin kunnan rahoitusosuus on 50 109 euroa (20
prosenttia) ja ESR -rahoituksen osuus 200 436 euroa (80
prosenttia). Hankkeeseen
rekrytoidaan 2 työntekijää,
projektipäällikkö ja projektityöntekijä. MTR
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Makumatkoja upeissa maisemissa
Maisemaravintola Merihelmi on korona-ajan keskellä
kehittänyt toimintojaan entistä monipuolisemmaksi.
Joulukuussa avatussa Putiikissa on tarjolla monenlaisia
matkamuistoja tuulihyrristä
koruihin.
– Hiljaisesti avasimme
Putiikin ilman varsinaisia
avajaisia. Niiden aika on toivon mukaan keväällä, epidemiatilanteesta riippuen,
yrittäjäpariskunta Tiina ja
Ari Ala-Opas kertovat.
Tuotevalikoimassa
on
myös hirvennahkaisia käsineitä ja lakkeja. Lisää paikallisia ja lähiseuduilla
valmistettuja tuotteita on
tulossa kevään hiihtosesonkiin mennessä.
Koronan lähes estettyä
matkailun maan rajojen ulkopuolelle, on Merihelmessä tuotu maailmalta maut
teemaviikonloppujen brunssipöytään.
– Aloitimme Meksikon
keittiön herkuilla. Sen jälkeen olemme makumatkailleet Kreikassa ja Espanjassa,
Italian vuoro oli tammikuun
viimeisenä viikonloppuna.
Seuraavina viikonloppuina tutustumme venäläiseen

ja itämaisiin keittiöihin, Tiina Ala-Opas kertoo Espanjaherkkuja
notkuvan
brunssipöydän ääressä.
Brunssi on tarjolla lauantaina ja sunnuntaina, joista
etenkin lauantait ovat saaneet ihmiset harrastamaan
makumatkailua mahtavista
maisemista nauttien. Ikkunoista avautuva merimaisema lumiaavoineen luo oivat
olosuhteet nauttia kuumista etelän lämpöä hehkuvista
ruokaelämyksistä.
Espanjaviikonloppuna
tarjolla oli kattaus herkkuja tapaksista tortilla españolaan ja gazpachokeitosta
erilaisiin paelloihin. Kylmä
gazpacho tomaattikeitto toimii toimittajan mielestä hyvin myös Suomen talven
keskellä, vaikka kylmä keitto pakkasten keskellä onkin
ensi kuulemalta eksoottinen
makuelämys. MTR

Tiina ja Ari Ala-Opas Merihelmi
Putiikissa. Putiikista matkalainen löytää monipuolisen valikoiman matkamuistoja.

Tapakset ovat oleellinen osa espanjalaista ruokakulttuuria.

Brunssipöytä sisältää sekä kylmiä että lämpimiä ruokia.

Tiina Ala-Opas varmistaa paellan ja muiden herkkujen riittävyyden brunssipöydässä.

Kuntavaalien ennakkoäänestyspaikoista päätös
Vaalilain 9 §:n mukaan
kunnanhallitus
päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
lukumäärästä ja sijainnista
kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään
yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisestä syystä
muuta johdu. Kunnanhallitus päätti Iin kunnan ennakkoäänestyspaikoista
kokouksessaan 25.1. Ennakkoäänestyspaikkojen sijainnissa ja aukioloissa on otettu
huomioon vallitseva epidemia ja sen mahdollisesti vaatimat toimenpiteet.
Ennakkoäänestyspaikkona Iissä toimivat Nätteporin

auditorio ja aula sekä Kuivaniemen liikuntahalli. Lisäksi
ennakkoäänestyspaikkoina
laitos- ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä ovat Iin
hoiva- ja hoito-osastot sekä
Kuivaniemen hoivaosasto
ja palveluasunnot. Ennakkoäänestys tapahtuu 7.-13.4.
2021.
Varsinainen
vaalipäivä on 18.4. Tuolloin äänestäjä voi äänestää vain sen
äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen
kohdalleen. Iin uuden äänestysaluejaon mukaisesti kuntavaalien varsinaisen
äänestyspäivän äänestyspai-

kat ovat:
1. Läntinen Ii Nättepori (aula ja auditorio) 2. Itäinen Ii Nikkarin päiväkoti
(liikuntasali) 3. Pohjoinen
Iijokivarsi Pohjois-Iin koulu (liikuntasali) 4. Olhava
Olhavan koulu (liikuntasali) 5. Kuivaniemi Kuivaniemen liikuntahalli 6. Jokikylä
Jokikylän liikuntasali7. Oijärvi Oijärven vanhustenkoti. MTR

Iin keskustassa Nättepori toimii sekä ennakkoäänestys- että
vaalipäivän äänestyspaikkana.
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

TAIDEKÄSITÖITÄ

LVI-PALVELUITA
PÄIVYSTYS 24 h
- lvi-huolto
- uudisrakentaminen
- saneeraukset,
- putkien sulatus

Puh. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

PARTURI
Iijo

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

Tanja Kähkösen suunnittelemat
kankaat, ompelutarvikkeet,
silityskuvat ja
-arkit
Noutomyymälä avattu
Olhavaan Sassintielle.

www.lvionni.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
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Yli-Olhavan tuulivoimakaava etenee
Iin kunnanvaltuuston joulun alla uudelleen valmisteluun palauttama Yli-Olhavan
tuulivoimahankkeen
osayleiskaava läpäisi kunnanhallituksen 25.1. ja tulee
valtuuston hyväksyttäväksi.
Joulukuun kokouksessa asia
palautettiin tiukan äänestyksen (17-15) jälkeen uudelleen
valmisteluun lisäselvityksien
saamiseksi alueen tiestön liikenneolojen, turvallisuuden
ja kunnon parantamisesta.
Kunnanhallitus hyväksyi asiasta saadut selvitykset
ja esittää kunnanvaltuustolle Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan.
Kaavaehdotuksessa on 50
tuulivoimalapaikkaa.
Tuulivoimahankkeeseen
liittyen on alkuvuodesta
2021 selvitetty hankealueen

läheisyydessä
kulkevien
maanteiden liikenneoloja,
-turvallisuutta ja mahdollisia parannustoimenpiteitä. Selvitykset eivät sisälly
kaavan vaikutusten arviointiin, vaan tukevat hankkeen
jatkosuunnittelua. Merkitävä osa hankkeen rakentamisaikaisista kuljetuksista
kohdistuu todennäköisesti
Oijärventielle (mt. 855). Kyseinen tie on koettu olevan
raskaan liikenteen myötä liikenneturvallisuudeltaan
heikko ja alueen asukkailla on
huoli, että tuulivoimahankkeen rakentamisaikainen lisääntyvä raskas liikenne
aiheuttaa paikallisille tienkäyttäjille kasvavaa riskiä.
Selvitysten perusteella ELYkeskus
tulee
tekemään
Oijärventiellä liikenneturval-

lisuutta parantavia toimenpiteitä hankkeen turvallisen
rakentamisen tueksi. Toimenpiteinä ovat muun muassa ojien niitot ja raivaukset
sekä väliaikaiset nopeusrajoitukset. Talvikunnossapitoa voidaan tehostaa yhdessä
hanketoimijan kanssa. Lisäksi ELY-keskus on päättänyt
kartoittaa ja käynnistää esiselvityksen tien perusparantamiseen ja leventämiseen
liittyvistä mahdollisista tarpeista. Esiselvitys valmistuu
lähikuukausien aikana ja se
kohdennetaan välille VT4OlhavaOijärvi (tiet 855-8523).
Kaava-aineistoihin ei ole tehty muutoksia 14.12.2020 pidetyn
kunnanhallituksen
kokouksen ja 21.12.2020 pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen. MTR

Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen osayleiskaavassa on 50 tuulivoimalan paikkaa. Megatuuli on
vuokrannut hanketta varten lähes 6000 hehtaarin alueelta 105 kiinteistöä.
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ILMASTO, ILMASTO, ILMASTO
Joulun aikaan ja tammikuun
hiljaisina viikkoina on ollut mukavasti aikaa pohtia
taas kerran elämän suuria
kysymyksiä. Koronaepidemia on antanut pohdintaan
kyllä aihetta, mutta sittenkin haluan tässä palata perustavampaa laatua olevaan
asiaan. Jos tätä asiaa ei saada hoidetuksi, ei millään
muullakaan ole paljon merkitystä.
Olen etsinyt tietoa, lukenut kirjoja ja tullut seuraavaan päättelyketjuun:
A: Ilmasto lämpenee, se
on tieteellinen tosiseikka.
B: Myös ihmisen vaikutus lämpenemiseen on tosiseikka.
C: Ilmaston lämpeneminen on kiihtynyt viime
vuosina. Tilastot todistavat
nämä asiat vakuuttavasti.
Johtopäätökseni edellistä päättelyketjusta on, että
edessämme on koko ihmiskunnan mittainen katastrofi,
ellemme tee mitään lämpenemisen estämiseksi. Lohdullista kuitenkin on, että
meidän on vielä mahdollista
estää täystuho, jos tartumme
toimeen – mutta toimeen on
tartuttava heti.
Edessämme on kolme
vaihtoehtoa:
a) jatkamme nykyistä
käyttäytymistämme ja katsomme, mitä tuleman pitää;
b) alamme voimakkaasti
rajoittaa ihmisten käyttäytymistä ja kieltää katastrofiin
johtavia toimintoja;
c) alamme itse kukin välittömästi tehdä voitavamme ja alamme kehittää
ratkaisuja, joilla korvaamme
vanhaa, saastuttavaa teknologiaa.
a-vaihtoehto johtaa ekologiseen katastrofiin ja kurjuuteen, ilmastopakolaisuuteen,
sotiin ja nälkäkriiseihin. Siis
ei ole vaihtoehto ollenkaan.
b-vaihtoehto johtaa kieltoyhteiskuntaan, eikä ole todennäköisesti mahdollinen
demokratiassa, vaan vaatii jopa lopulta maailmanlaajuisen diktatuurin, jolla

on valta määrätä siitä, mitä
ihmiset saavat tehdä. Tätä
vaihtoehtoa voisi harkita,
jos diktaattori olisi esim. viisas filosofineuvosto, kuten
Platonin Valtiossa. Tämän
toteutumiseen en kuitenkaan usko.
c-vaihtoehto antaa mahdollisuuden, vaikkakaan ei
helpon, mutta mahdollisuuden kuitenkin, pelastautua.
Siispä tarkastelen sitä hieman lähemmin.
Ylioppilaskirjoituksissa oli
joitakin vuosia sitten seuraava kysymys filosofian kokeessa etiikan alalta. Sanatarkasti

tatonta, sitä on rakennettava, koska ihmiset eivät ole
valmiita vähentämään kulutustaan. Datakeskukset ovat
tästä hyvä esimerkki. Paljonko tunnin surfaaminen
netissä itse asiassa kuluttaa sähköä? Tuulivoima voi
olla väliaikaisratkaisu, mutta tuulimylly on helpommin
purettavissa kuin ydinvoimala.
Loppujen lopuksi, jos jokainen onnistuu tekemään
jotain – pientäkin – meillä on vielä mahdollisuus.
Hyvätuloisilla
mahdollisuudet ovat suuremmat,

”Jos ei ole varaa ostaa sähköautoa,
voi ajoja yhdistelemällä vähentää
ajettuja kilometrejä. Kompostoiminen tai
biojätteen lajittelu ei tule kalliiksi.
Lihansyöntiä ei tarvitse lopettaa, kaksi
lihatonta päivää viikossa on jo hyvä.
Mahdollisuuksia kyllä löytyy jokaiselle.”
kysymystä en muista, mutta
asetelma oli tällainen:
Olet kulkemassa uimaaltaan ohi ja näet altaassa hukkumaisillaan olevan
lapsen. Kumpi on eettisesti moitittavampaa, se että
jatkat matkaasi välittämättä lapsen hukkumisesta, vai
se, että olisit työntänyt lapsen altaaseen? Jos kysymyksessä lapsen sijalle asetetaan
maapallo ja kysytään, mikä
on eettisesti moitittavaa,
kysymys haastaa todella
pohtimaan vastaajan omaa
suhtautumista
ilmastonmuutokseen. Onko tekemättä jättäminenkin siis teko?
Isoista kysymyksistä keskeinen on energian tuotanto ja kulutus. Iissäkin tämä
on hyvin ajankohtainen asia
tuulivoiman rakentamisen
takia. Jotta voimme korvata fossiilisilla polttoaineilla
tuotettua energiaa, meidän
on joko rakennettava uusiutuvaa energiaa tai vähennettävä kulutusta. Vaikka
tuulivoimakaan ei ole hai-

joten ei ole perusteltua vaatia kaikilta samankokoista
panosta, tutkitustihan hyvätuloiset myös tuottavat
päästöjä enemmän kuin pienituloiset. Jos ei ole varaa
ostaa sähköautoa, voi ajoja yhdistelemällä vähentää
ajettuja kilometrejä. Kompostoiminen tai biojätteen
lajittelu ei tule kalliiksi. Lihansyöntiä ei tarvitse lopettaa, kaksi lihatonta päivää
viikossa on jo hyvä. Mahdollisuuksia kyllä löytyy jokaiselle.
Iso kysymys on myös
uuden teknologian kehittäminen. Siinä Suomen pitää
uskaltaa puhaltaa yhteen
hiileen ja julkisen rahan ja
yksityisen pääoman pitää
löytää yhteisiä päämääriä.
Kielikuva ”yhteiseen hiileen” tarkoittaa tässä yhteydessä hiilen sammuksiin
puhaltamista.
Yleinen vastakommentti edellä esittämääni on,
että ei minun tai Suomen
kannata tehdä mitään, kos-
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ka olemme niin pieniä toimijoita maailmassa. Tämä
on väärä johtopäätös. Tämä
johtaa ennen pitkää siihen,
että kukaan ei tee mitään –
ja olemme vaihtoehdossa a.
Esimerkin voima on vahva
kumpaankin suuntaan.
Edes pieni monimuotoisuuden salliminen omassa pihassa tai metsässä
auttaa luontoa vastaanottamaan edessä olevan muutoksen. Evoluution avulla
luonto on selvinnyt valtavista luonnonkatastrofeista ennenkin, mutta ilman
ihmistä. Monimuotoisuus
antaa evoluutiolle vaihtoehtoja. Joku lukuisista lajeista
aina selviytyy todennäköisemmin kuin vähäisestä lajimäärästä. Meistä jokaisesta
riippuu, mihin rajaan pystymme ilmastonmuutoksen
pysäyttämään.
Ja vielä yksi johtopäätös:
Iin kunnan ilmastotoimet
ovat olleet oikeita ja tehokkaita. Ne eivät ole millään
muotoa ilmastovouhotusta. Kiitos kaikille ilmastotyöhön osallistuneille, niin
päättäjille,
henkilöstölle
kuin kuntalaisille.

Teijo Liedes,
valtuuston puheenjohtaja
(Vas)

PS. En lisännyt tekstiin lähdeviittauksia tai tietolähteitä.
Kirjallisuutta asiasta on ilmestynyt viime aikoina runsaasti.
Esimerkiksi Mari Pantsarin ja
Jouni Kerosen teos Tienhaarassa (Docendo Oy, 2019) tarjoaa runsaan lähdemateriaalin ja
viittauksia tutkimuksiin.

Runnin kronikka
Iin Eläkeläisten matkalta Runnille 27.-30.10.2020
Meille terveysmatka myytiin,
Iin taxi-onnikka otti porukat kyytiin,
Runni meijät vastaanotti,
taisipa olla heillekin korona-ajan jättipotti.
Saatiin terveysoppia monenmoista,
toinen tuki ja toinen toista.
Mieleen jäi muutama Jaanan ja Sinikan perusoppi,
otatkos näistä itsellesi koppi.
No - mitäkö hyvinvointi on?
Se on sitä, että elämä tuntuu kivalta, tässä ja nyt!
Tässä ja nyt tuntuu hyvältä.
Hyväksy se - miltä tuntuu!
Änkyräaikaakin elämä antaa, niin se vain on,
mutta onneksi toivon ja tunteen omat siivet silloinkin kantaa.
Ikä ei innostusta haittaa.
Harmaana päivänäkin, kun muistaa,
että aurinko on ja usein se paistaa.
Tässäpä yksi opeista:
Pane mieli ja keho yhteistyöhön:
Vedä viisi syvää rauhaisaa hengitystä vyöhön,
näin autonominen hermosto luo yhteyden hyvinvointiin ja
ylikierrokset kehosta hälvenee.
Siis vain rauhalliset viisi hengitystä ja ylikierrokset hälvenee.
Kannattaisko kokeilla?!
Huumorin kukka on se kaunehin kukka. Kannattaa siis viljellä!
Huumoria kehiin! Se saapi intoa veriin!
Ja vielä, kun opit puhumaan itseksesi ja itsellesi.
Uskalletaan, uskalletaan olla niitä persoonia mitä ollaan.
Hyväksyn itseni.
Luovuus, innostus, aktivointi, yhteisöllisyys, arvostus,
tietoisen läsnäolon oppi.
Siinäkö seniorielämänkin knoppi?
Siinäpä viisauden oppia sanoista: mindfulnes, fasciamethod,
tre-stressinpurku, footbic, joita Jaana ja Sinikka opettivat meille.
Tässä iässä, kun muisti saapi uutta muistamista
niin lie se sangen hyödyllistä.
Maalaisjärjellä sanoisin, että liikunta on lääke ja
kohtuus kaikessa.
Vaikka tosiasia on, että toiminnot alkavat iässä hidastua,
lihasmassa muuttuu, luusto muuttuu.
Toimintoja on osattava itse säätää kuin autossakin.
Päävaihde ei enää ole automaattinen,
vaan manuaalia tarvitaan avuksi.
Käytettäessä lihas vahvistuu!
Liikunta on lääke – sopivina annoksina.
Semmoinen oppi tuli esille,
oltiinhan tultu hyville Runnin vesille.
Karaoke ja tanssi monia piristi
ja Kaarina ja Eila ne yhdessä jöötä piti,
ettei porukka ollut liian liki,
koska kuitenkin ollaan korona-ajassa.
Ollaanhan uudenlaisissa tavoissa.
Iijoessa virratkoot käsienpesuun vesi,
lisukkeena meillä on käsidesi, maskit ja turvavälit.
Savusaunasta jäi hyvä maku
ja kohta lie taxi-onnikalla uusi haku.
Kaikille kiitti ja kaikkea hyvää,
nähkäämme pieninkin kukka ja poimikaamme
onnellisuuden jyvää!
Kronikan työsti hyvinvointiohjelmaan
osallistunut entinen iiläinen Pirkko Liikanen

Liikunta- ja nuorisotyöavustusten
kohdentamisesta päätettiin
Iin-instituutti
-lautakunta päätti tammikuun kokoukseen, kuinka liikunta- ja
nuorisotyöavustukset kohdennetaan vuonna 2021.
Liikuntayön
edistämiseen varattu 33 500 euroa
jakautuu vuosiavustuksiin,
kohdeavustuksiin ja menestyneiden urheilijoiden
palkitsemiseen, sekä seniorikorttiin. Vuosiavustuk-

sina jaetaan 20 000 euroa ja
ne ovat haettavissa maaliskuun loppuun mennessä.
Kohdeavustuksia voi hakea
ympäri vuoden ja niihin lautakunta varasi 5 500 euroa.
Menestyneiden urheilijoiden palkitsemiseen varattiin
1 000 euroa. Seniorikorttien
hankintaa tuetaan 7 000 euron määrärahalla.
Seniorikortin voi lunas-

taa 65 vuotta täyttänyt iiläinen henkilö. Kortteja voi
ostaa ympäri vuoden, niin
kauan kuin seniorikorttimäärärahaa on jäljellä.
Seniorikortti on henkilökohtainen, sitä voi käyttää ainoastaan kortin lunastanut
65 vuotta täyttänyt iiläinen
henkilö. Yhden seniorikortin hinta on 35 euroa, sisältäen 30 käyttökertaa Oulun

(Vesijatuli, Raati, Raksila)
uimahalleihin tai Kemin uimahalliin. Kortit lunastetaan uimahalleista.
Nuorisotyöavustuksiin
on lautakunnan talousarviossa varattu 4 500 euroa, josta vuosiavustuksina jaetaan
1 000 euroa ja kohdeavustuksina 3 500 euroa. MTR

Vasemmalla kehonhuoltoa ja rentoutusta ohjaava Jaana Heiskanen / RentoVilla, hän toimi ohjaajana hyvintivointiryhmälle, oikealla fysiatri Sinikka
Levoska, hän luennoi ikäihmisten jaksamisesta ja hyvinvoinnista.
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Iin Eläkeläiset ry:n sääntömääräinen
1969

KEVÄTKOKOUS
ke 24.02.2021 klo 12.15 I
in Järjestötalolla, Laurintie 3 91100 Ii
Esillä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Johtokunta

Iin Ympäristöyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS
Kauppilan kerhotilassa, Kauppilantie 15
su 14.2.2021 klo 18.00
Esillä sääntömääräiset asiat sekä muuta
ajankohtaista kuntasi ympäristöasioista.
Kaikki luontoihmiset tervetuloa mukaan!
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä.
Siinä tapauksessa olethan yhteydessä yhdistyksen
puheenjohtaja Teijo Liedekseen p. 040 7188401
Hallitus

Teknisen johtajan viran
hakuaikaa jatkettiin
Iin kunnan teknisen johtajan
virkaan tuli määräaikaan
17.1. mennessä yhdeksän
hakemusta. Valmistelutyöryhmä, johon kuuluvat Ari
Alatossava, Johannes Tuomela, Mika Hast, Petri Tervonen ja Helka Tapio, arvio
hakemukset kokouksessaan
20.1. Valmistelutyöryhmä
esitti
kunnanhallitukselle hakuajan jatkamista 7.2.
saakka ja aiemmin jätettyjen
hakemusten huomioimista
jatkohaussa. Kunnanhallitus
hyväksyi esityksen kokouksessaan 25.1. MTR

Vuoden alusta teknisen johtajan virasta kiinteistöpäällikön
tehtävään siirretty Janne Jokelainen toimii vt teknisenä johtajana hakuprosessin ajan.

1969

Iin Eläkeläiset ry
Aloitamme 8.2.

SAUVAKÄVELYT

maanantaisin ja torstaisin.
Lähdemme liikkeelle
Iin Järjestötalolta klo 11,
pakkasraja -15.
Muut toiminnot peruttu
toistaiseksi koronan vuoksi.
Tervetuloa iloiseen
joukkoomme!
--Eila ja Kylli--

Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan
valmisteluaineisto sekä siihen liittyvä yhdistetty kaava- ja
ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville
Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 18.1.2021 § 3 asettaa Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineiston sekä siihen liittyvän yhdistetyn kaava- ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen julkisesti nähtäville kuulemista varten 27.1. – 12.3.2021
väliseksi ajaksi (MRA 62 §, MRA 30 §, YVAL 17 § ja 20 §, YVAA 5 §).
Arviointiin liittyy luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi tuulivoimahankkeen
vaikutuksista Kusisuon Natura-alueeseen.
Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena webinaarina torstaina 18.2.2021 klo 17 – 19.
Linkki ja ohjeet webinaaria koskien tulevat ennen tilaisuutta Iin kunnan kaavoituksen Internet-sivuille osoitteeseen https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä ELY-keskuksen hanketta koskeville
Internet-sivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/ollinkorven-tuulivoimayva. Tervetuloa osallistumaan
webinaariin!
Ilmatar Ii Oy suunnitteli alunperin enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen
rakentamista Iin keskustataajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan YliIissä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 144 km2. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300
metriä ja yksikköteho 5-9 MW. Hankkeessa tarkastellaan kolmea toteutusvaihtoehtoa (VE1 63, VE2
15 ja VE3 42 tuulivoimalaa) ja ns. nollavaihtoehtoa. Kaavaluonnosratkaisu on laadittu hankevaihtoehdosta VE3 42 tuulivoimalaa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 75,6 km2. Tuulivoimapuiston liittämiseksi
kantaverkkoon tutkitaan kahta liittymispistevaihtoehtoa. Ensimmäinen liittymispistevaihtoehto on
Fingridin suunnitteleman uuden 400 kV+110 kV:n johdon rinnalle rakennettava uusi Hervan sähköasema hankealueen koillispuolella, jonka sijainti tulee tarkentumaan. Toinen liittymisvaihtoehto on
hankealueen kaakkoispuolella sijaitseva Isokankaan sähköasema.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja
osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä, millä pyritään helpottamaan hankkeeseen osallistumista ja vuorovaikutusta. Menettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava että hankkeen
ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Kuulutus ja osayleiskaavan valmisteluaineisto sisältäen kaavaluonnoksen sekä siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointiselostuksen on kuulutusaikana 27.1.–12.3.2021 nähtävillä Iin kunnan
internet-sivuilla virallisissa ilmoituksissa sekä kaavoituksen internet-sivuilla https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat, ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa https://www.ymparisto.fi/ollinkorventuulivoimayva sekä Oulun kaupungin ja Simon kunnan internet-sivuilla virallisissa ilmoituksissa.
Aineistoa on mahdollista käydä sähköisesti lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä sen aukioloaikoina osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.
Valmisteluaineistosta voi nähtävilläoloaikana esittää mielipiteitä ja lausuntoja. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 II tai sähköpostitse kirjaamo@ii.fi viimeistään 12.3.2021 mennessä.
YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu
päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden
kuluttua perustellun päätelmän antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä on nähtävissä samoissa paikoissa kuin kaavan valmisteluaineisto ja
siihen sisältyvä yhdistetty kaava- ja ympäristövaikutusten arviointiselostus.
Iissä 18.1.2021
Iin kunnanhallitus
Lisätietoja antavat:
Iin kunta
Jokisuuntie 2,
91101 Ii
Heini Ervasti
Maankäytön suunnittelija
puh. 050 4083 811
heini.ervasti@ii.fi
Konsultti:
Ramboll Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1 A, 90220 OULU
Ympäristövaikutusten arviointi:
Joonas Hokkanen
YVA-projektipäällikkö
puh. 040 035 5260
joonas.hokkanen@ramboll.fi
Johanna Korkiakoski
YVA-projektikoordinaattori
puh. 040 867 3936
johanna.korkiakoski@ramboll.fi

Hankkeesta vastaava:
Ilmatar Ii Oy, Ilmatar Energy Oy
Mikonkatu 2 D, 00100 HELSINKI
Projektipäällikkö
Noora Jaakamo
puh. 050 406 3136
noora.jaakamo@ilmatarwind.fi
YVA-yhteysviranomainen:
Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus
Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
PL 86, 90101 Oulu
Tuukka Pahtamaa
Ylitarkastaja
puh. 029 503 8394
tuukka.pahtamaa@ely-keskus.fi
Kaavoitus:
Pirjo Pellikka
Projektipäällikkö
puh. 040 532 2380
pirjo.pellikka@ramboll.fi
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Puukauppaa ja
metsäpalveluita

Tällä hetkellä kysyntää on sulanmaan aikana korjattavista ainespuuleimikoista. Meiltä saat myös kattavat metsänhoito- ja uudistamispalvelut.
Omistajajäsenille tarjoamme lisäksi muita monipuolisia jäsenetuja sekä
kannattavat sijoitusmahdollisuudet. Metsäasioita voit hoitaa sähköisesti
Metsäverkossa www.metsaverkko.fi tai ottaa yhteyttä paikallisiin
metsäasiantuntijoihimme:

Matti Heinonen
Puh. 050 329 5744
Toimialueet: Ii ja Yli-Ii

Pekka Saario
Puh. 050 029 5102
Toimialueet: Simo ja Kuivaniemi

100 % kotimaista ja
uusiutuvaa tuulivoimaa
Tee sopimus helposti netissä

ilmatar.fi
Määräaikainen 24kk sopimus

Kiinteä hinta ilman perusmaksua
koko sopimuskauden ajan.

5,09 c/kWh
Iisisti uutta
tuulta!

