JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

nomat

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

-

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

book.miko@gmail.com

18.2.

Nro 4/2021

www.sisustuspalvelu.fi

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!

Kaikenikäisten
fysioterapiaa
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

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

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

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

Ii Kirkkotie 2, 91100 Ii

010 237700

www.iisanomat.fi

KATSASTUS

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

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

49€
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
talveen tunnelmaa
luovat kukat kaikkiin
tilaisuuksiin ja
viherkasvit kotiisi.

Myös rekisteröintipalvelut
ja muutoskatsastukset!
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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Syötteen
Automyynti
KBC-3

pieni autoliike
tunturin kupeella

Kelosyötteentie 90, 93280 Syöte
P. 040 665 0205
myynti@syotteenautomyynti.fi

Toimitamme auton tarvittaessa
kotiisi. Ostamme autoja.

Soita ennen kuin tulet.

Honda CR-V 2,0i bensa,
vm. 2000, NELIVETO, aj.
316 500 km, siisti sisältä, ulkoa nätti punainen,
kats. 1/2021. 2950 €

Audi A6 1,9 tdi farmari
vm. 2004, ASIALLINEN,
kahdet renkaat aluvanteilla, aj. 390 000 km,
kats. 10/2020. 2300 €

Citroen C4 1,6 diesel,
automaatti, vm. 2008, aj.
222 600 km, siisti, kahdet
renkaat, kats. 6/2020.
2300 €

Toyota Carina E XLI 1,6
bens, vm. 1995, HYVÄ VANHUS, kahdet renkaat, jakohihna vaihdettu, kats. 6/20,
aj. 378 000 km. 1200 €

MB 200 D sedan, vm.
1995, VARMA PELI,
aj. 505 000 km, kats.
10/2020, kahdet renkaat.
1800 €

Toyota Corolla 1,3 bensa, HALPA JA AJETTU
VAIN 210 500 km, UUSI
tuulilasi, kats. 11/2020.
950 €
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Latuhaukka tietää
parhaimmat baanat

Myös vaihto onnistuu. Rahoitus jopa ilman käsirahaa ja kaskopakkoa.
Pienellä kuukausierällä alk. 69 €/kk.

Jakkukylän ladut houkuttelevat keväthangille. Latujen päiväkohtaisen kunnon voi helposti katsoa latuhaukka-palvelusta, jonne voi
myös itse jättää raportin lenkiltä tai sen jälkeen.

IIN ALUE
Ajantasainen koronatiedote ja lisätietoja löytyy
www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalvelukset toimitetaan kirkossa työntekijöiden läsnä
ollessa ja sitä voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla)
Pikkuhiiren rastit
Rastit löytyvät pappilan pihapiiristä (Pappilantie 16). Voit kiertää rastit oman aikataulun mukaan silloin kun sinulle sopii.
Pikkuhiiren rastit on suunnattu lapsille ja perheille. Rastitehtävät vaihtuvat noin kahden viikon välein. Ensimmäisillä rasteilla
Pikkuhiiri pohtii ystävyyttä. Lähde liikkeelle ja tule kiertämään
Pikkuhiiren rasteja, ihmettelemään Pikkuhiiren kertomuksia ja
selvittämään hauskoja tehtäviä!
Messu Su 28.2.2021 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Rukous ja usko, Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku
Jaakkola, Avustaa: Markku Jaakkola, Kolehti: Ahosten työn tukemiseen Itä-Aasiassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.
Markku Jaakkola, Anna-Liisa Berg, Anne Laurila, Tapani Ruotsalainen.
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi

Joulukuun lopulla julkaistu
latuhaukka.fi -sivusto syntyi
aktiivisen Facebook-ryhmän
innoittamana. Palvelu kerää
harrasteliikkujien avulla tietoja Oulun alueen ja ympäristön latujen kunnosta.
– Viime talvi oli säiden
suhteen kamala ja silloin tällaisen tiedon tarve tuli ilmi.
Moni ajoi autolla turhaan etsimään hiihtokuntoisia latuja, palvelun ideoinut Jarmo
Lumpus kertoo.
Raportointi palvelussa
on helppoa ja sivusto toimii sujuvasti myös mo-

biilissa – siinä ehkä syyt,
miksi ihmiset ovat ottaneet
sen omakseen. Osuutensa
palvelun nopeaan suosioon
on myös aktiivisella Oulun
seudun hiihtoryhmällä, joka
on toiminut Facebookissa
marraskuusta 2019 lähtien.
Palvelun on tarkoitus olla
nopea ja informatiivinen.
Laturaportin
jättäminen
onnistuu
helpoimmillaan
neljällä klikkauksella. Halutessaan tietoa voi antaa
myös sanallisesti ja liittää
mukaan kuvan reitin varrelta.

Palvelusta löytyy tietoja
latujen kunnosta Tyrnävältä
ja Limingasta Iin Jakkukylään saakka ja mukana ovat
myös kyläyhdistysten ja
muiden ylläpitämät ladut.
Latuhaukka täydentää kuntien sivuilta löytyvää tietoa,
joka Iissä löytyy osoitteesta Fluent Outdoors (fluentprogress.fi)
Mitä enemmän palveluun syötetään arvioita
laduista, sitä luotettavammaksi se muuttuu. Latuhaukassa arvioidaan erikseen
perinteisen ja luisteluhiih-

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasainen koronatiedote ja lisätietoja löytyy
www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalvelukset toimitetaan kirkossa työntekijöiden läsnä
ollessa ja sitä voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla).
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p.
040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi
Messu Su 21.2.2021 10:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän
aihe: Jeesus, kiusausten voittaja, Toimittaa: Pekka Soronen,
kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa: Piritta Aatsinki. Voit halutessasi lahjoittaa Maahanmuuttajatyöhön ulkomailla. Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry.
Lisätietoa ja keräyslupa https://kansanlahetys.fi/maksuinfo/
Seurakuntalaiset voivat osallistua ehtoolliselle messun jälkeen
pieninä ryhminä. Tarkemmat ohjeet seurakunnan nettisivuilta. Niillä seurakuntalaisilla, joilla ei ole kotona mahdollisuutta
seurata messua netin välityksellä, on mahdollisuus tulla seurakuntatalolle osallistumaan jumalanpalvelukseen. Seurakuntatalolle voidaan ottaa max. 10 hlöä. Ilmoittautumiset Piritalle p.
0407182297. Kirkkokyytiä tarvitsevat voivat tilata taksin Anne
Miettunen p. 0405718618.

Koron alle kyytiä – kuntokampanjalla Jakkukylän kyläyhdistys kannustaa kyläläisiä liikkumaan.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

don baanoja. Palvelu listaa
raporttien pohjalta parhaat
ladut niin perinteisen tyylin
hiihtäjille kuin luistelutyylillä sivakoiville.
Latuhaukkaa voidaan pitää ilmastotekona ja liikuntaan motivoivana palveluna.
Kynnys lähteä hiihtämään
laskee, kun tietää, missä latu
on kunnossa.
– Toivottavasti mahdollisimman moni hiihtäjä raportoi Jakkukylän latujen
kunnosta latuhaukka-palveluun, itse aktiivisesti hiihtävä ja raportoiva Hannu
Kaisto toteaa, Jakkukylän
eteläpuolen latuja hiihtäessään.
Kesken lenkin hän pysähtyy merkitsemään suosituksensa kyläyhdistyksen
”Koron alle kyytiä” – kuntokampanjaan eteläpuolen
valaistun ladun varrella olevalla merkitsemispaikalla.
Toinen lista löytyy pohjoispuolen ladun varrelta.
Aktiivisella kylällä kannustetaan asukkaita liikkumaan ja huolehtimaan sitä
kautta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Erinomaisesti hoidettu latuverkosto
houkuttelee liikkumaan ja
latuhaukka-palvelusta on
helppo katsoa, missä kunnossa ladut ovat juuri silloin, kun itse kullakin on
aikaa lenkille lähteä. MTR

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
ista
Sisäsivut
1,20
e
pmm
2 p 83 mm
Toimittaja Ii
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
o
ilm
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.
Virheestä,
joka
johtuu
esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 5
jäsenyritys
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY KE 4.3.2021.
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 25.2.2021 mennessä.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parittomina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Fysios Ii tukenasi läpi elämän
Nykyisin Iin ydinkeskustassa, Osuuspankin vieressä, toimiva Fysios Ii palvelee
kaiken ikäisiä asiakkaita turvallisesti korona-aikanakin.
– Epidemia on etenkin
ikääntyneillä näkynyt varovaisuutena hakeutua hoitoihin. Tämä alkaa heijastua
kunnon
huononemisena.
Haluammekin muistuttaa,
että meillä on turvallista asioida ja teemme tarvittaessa myös kotikäyntejä asiakkaan luo, esimies Jani Huotari toteaa.
Aina ei kannata odottaa
vaivojen ja kipujen pahenemista, hyväkuntoinenkin
hyötyy fysioterapeuttien palveluista, joita Fysios Iin tiloissa tarjoaa neljä fysioterapeuttia.
– Teemme asiakkaalle toimintakykyarvion, jonka pohjalta laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma.
Kuntokartoituskäynti on ilmainen, fysioterapeutti Elina Lindroos kertoo.
Uusissa väljissä toimitiloissa on mahdollista antaa
monipuolista kuntoutusta
ja ennaltaehkäiseviä hoitoja.
Tällä hetkellä kaikki hoidot
ovat yksilöhoitoja, pienryh-

mien ollessa toistaiseksi tauolla.
– Hoidot onnistuvat joko
lääkärin lähetteellä tai ilman. Palveluihimme kuuluu myös KELA:n vaikeavammaisten avofysio-, sekä
allasterapiaa lapsille ja aikuisille. Erityisosaamistamme on kokonaisvaltainen
fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen.
Jokainen hoito-ohjelmamme
räätälöidään nimenomaan
yksilön tarpeiden mukaisesti, jotta yhdessä saavutamme parhaan mahdollisen
tuloksen, Jani Huotari muistuttaa
mahdollisuudesta
tulla hoitoihin myös ilman
lääkärin lähetettä.
Uutuutena Fysios Ii tarjoaa paineaaltohoitoja. Paineaaltohoitoa voidaan käyttää
tehokkaasti haastavissakin
lihas-, faskia- ja jänneongelmissa. Sitä voidaan käyttää
monien tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoidossa.
Paineaaltohoidossa kudoksiin kohdistetaan paineaaltoa, joka parantaa kipu- ja
vamma-alueen aineenvaihduntaan. Kudokset saavat
paremmin happea ja paranevat nopeammin. Po-

Os, perkali!
sano Hiltunen.
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

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

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

Fysioterapeutti Linnea Lehto hoitaa esimies Jani Huotarin kättä
paineaaltohoidolla.

tilaalle paineaaltohoito on
nopea ja tehokas ja potilas
voi jatkaa esimerkiksi työntekoa hoitojakson aikana.
Hoito ei vaadi puudutusta, nukutusta eikä lääkitystä. Paineaaltohoito on hyvä
hoitomuoto myös kroonisiin
vaivoihin ja erityisen hyvä
väline erilaisiin jänne-, lihasja faskiakäsittelyihin.
– Meille kannattaa soittaa

Iistä meidän tuotteet
löytyy K-Market Iistä

heti, jos huomaa oman tai läheisensä toimintakyvyn alentuneen. Kartoitamme yhdessä tilanteen ja laadimme
toimintasuunnitelman toimintakyvyn parantamiseksi,
fysioterapeutti/hieroja Linnea Lehto kannustaa iiläisiä
toimintakyvystään huolehtimiseen. MTR

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO
MA–TO 7.30–16.30
PE 7.30–17.00
LA SULJETTU

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ
+ KAHVI & PULLA

MA–PE 10.00–14.00
Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut
kauttamme.
Myös omakuntannekirjat.

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

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Fysioterapeutit Annika Pajari-Lapinkoski, Linnea Lehto ja Elina Lindroos (puolapuilla) sekä esimies Jani Huotari toivottavat kaikki tervetulleiksi asioimaan Fysisos Iissä. Heidän lisäkseen henkilökuntaan kuuluu fysioterapeutti Liisa Tuikkanen.

Lue
IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi
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OP Oulun Senioriluuri

010 2535 222

Haluamme nähdä
onko Iissä ideaa?
Kilpailuta taloushallintopalvelusi
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi

OP Oulun Senioriluuri on uusi palvelu yli 65-vuotiaille ja
erityistä tukea tarvitseville Oulun Osuuspankin asiakkaille.
Haluatko hoitaa päivittäiset raha-asiat helposti kotisohvaltasi?
Kaipaatko apua arjen pankkiasioissa? OP Oulun Senioriluurissa
saat henkilökohtaista palvelua paikalliselta asiantuntijaltamme!
Numerossa 010 2535 222 autamme esimerkiksi
•
•

tileihin, kortteihin ja maksamiseen liittyvissä kysymyksissä
sähköisten pankkipalveluiden käytön opastuksessa

Numero palvelee ma–pe klo 9.30–16.30. Soitellaan!

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

op.fi/oulu/seniori
010-alkuinen palvelunumero: Kiinteän verkon lankaliittymistä
ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu +
0,167 €/min (hinta sisältää ALV:n).

S-Marketin piha-aluetta kehitetään asioinnin sujuvuuden lisäämiseksi
Iin S-Marketin pihan ja
parkkialueen
toimivuus
ei ole paras mahdollinen.
Moni liikkeessä asioiva on
huomannut pihalle ajon ja
poistumisen ongelmat, toivoen liittymäjärjestelyiden
selkeyttämistä ja toista liittymää parkkialueelle.
– Iin S-Market on todettu liikenteellisesti haastavaksi. Olemme keskustelleet
eri vaihtoehdoista liikenteen

sujuvuuden parantamiseksi sekä hallintoelimissä että
Arinan johtoryhmässä, toimialajohtaja Mikko Polso
toteaa.
Suunnittelutoimisto Plaanan
liikennesuunnittelija on laatinut alueelle kehittämissuunnitelman, jolla
liikennettä saadaan sujuvammaksi. Suunnitelman
mukaan kaupan eteen jalankulkijoille ja pyöräili-

jöille tulee metri lisätilaa.
Sisäänajo ja poistuminen
kaupasta selkeytetään sekä
näkemäesteet, kuten puut
ja pensaat poistetaan. Pyörä- ja jalankulkutien liittymään rakennetaan saareke.
Pysäköintikampojen päihin
tulevat saarekkeet ja valaistukseen tehdään muutoksia,
etenkin Kisatien puolella.
– Koko liittymään siirretään lähemmäs Kisatien ja

Kirkkotien risteystä. Matkaa
risteykseen tulee liikenneturvallisuuden vuoksi kuitenkin jäädä vähintään 70
metriä, kiinteistöjohtaja Seppo Jakola kertoo suunnitelluista muutoksista.
Toisen liittymän saamista
Kirkkotien puolelta on myös
tutkittu, mutta siitä on jouduttu luopumaan.
– Meillä ei ole varaa menettää yhtään parkkiruu-

tua, siksi toinen liittymä on
osoittautunut
mahdottomaksi.
Suunnitelmiin voi tulla
vielä joitakin tarkennuksia,
mutta tulevan kevään aikana on tarkoitus päästä muutostöitä toteuttamaan.
– Ii ei ole ainoa liikenteellisesti
haasteellinen
kauppapaikka alueellamme. Muhoksella on samoja
haasteita. Lumien ja roudan

sulettua uskomme muutostöiden Iissä alkavan ja liikenteen jatkossa soljuvan
sujuvammin S-Marketin pihalle ja pois, Mikko Polso kertoo, toivoen iiläisten
jaksavan vielä hetken odottaa uusia liikennejärjestelyjä. MTR

in S-Marketin liittymä Kisatielle ruuhkautuu aika-ajoin ja pysäköintialueella liikkumista haittaavat kieltomerkeistä välittämättä väärin pysäköidyt autot. Tulevan kesän aikana alueelle on tulossa merkittäviä parannustöitä sekä liittymän siirto lähemmäs Kisatien ja Kirkkotien risteystä.
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Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden
parantamisesta
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 1.2. valtuustoaloitteen liikenneturvallisuuden parantamisesta.
Aloitteessa esitetään, että Iin kunta aloittaa PohjoisPohjanmaan
ELY-keskuksen kanssa neuvottelut Asemantien, Paloasemantien ja
Timpurintien/Sorosentienristeyksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Vasemmistoliitto
kiinnittää huomiota, että risteys on vaarallinen erityisesti
kevyenliikenteen kulkijoille, jotka joutuvat ylittämään
tien kyseisessä risteyksessä.
Päivittäin siitä kulkee koulumatkalla kymmeniä, ellei satoja lapsia Haminan ja
Valtarin kouluihin.
– Jokin aika sitten joutui kolme lasta auton tönäisemäksi
kyseisessä
risteyksessä. Onneksi vältyttiin vakavammilta vammoilta. Autoliikenne on vilkasta
erityisesti Asematiellä asutuksen ja Suvantolan sotepalveluiden takia, aloitteessa
todetaan. MTR

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä
valtuustoaloite
Kunnanvaltuutettu
HeliHannele Haapaniemi jätti
kunnanvaltuuston kokouksessa 1.2. valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että
Iin kunta sitoutuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämiseen ja päättää allekirjoittaa eurooppalaisen
paikallishallinnon tasa-arvon peruskirjan.
Kuntaliitto on ollut mukana laatimassa peruskirjaa
Euroopan kuntajärjestöjen
yhteistyönä. Kuntaliitto kehottaa kuntia ja kuntakonsernin yhteisöjä sekä maakuntia hyväksymään perus-

Aloitteessa mainitussa risteyksessä on todella heikko näkyvyys etenkin Paloasemantieltä 4-tien
suuntaan.

Risteyksen joutuu päivittäin
ylittämään suuri joukko koululaisia ja muita jalankulkijoita
sekä pyöräilijöitä.

Taloustyöryhmä talouden tervehdyttämiseen
Iin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12.2020
talousarvion vuodelle 2021
ja suunnitelmakaudet vuosille 2022-2023. Hyväksytty talousarvio vuodelle 2021
on alijäämäinen, samoin ennuste suunnitelmakaudelle
2022 -2023. Tämän johdosta
kunnanvaltuuston päätöksessä todetaan, että jatketaan
talouden tasapainottamisohjelmaa ja palveluverkon tarkastelua kaikilla toimialoilla.
Talouden
tasapainottamiseksi Iissä on tehty toimenpiteitä vuodesta 2019 alkaen,
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koska vuoden 2018 tilinpäätös oli ensimmäistä kertaa
alijäämäinen Ii-Kuivaniemi
-kuntaliitoksen jälkeen. Vuoden 2020 alussa oli ylijäämää
taseessa jäljellä 1,7 miljoonaa
euroa. Jos vuosi 2021 toteutuu talousarvion mukaisesti,
kääntyy kunnan tase alijäämäiseksi.
– Kunnan taloudellisen
tilan arviointiin käytettäviä kriisikuntakriteereitä on
kaikkiaan viisi. Iin kunnalla täyttyi vuonna 2019 kriisikuntakriteereistä kaksi ja
kolmas täyttyy, jos talous to-

teutuu talousarvion mukaisesti vuonna 2021. Alijäämän
laskemisessa huomioidaan
taseeseen kertynyt alijäämä ilman harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotusta,
kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoo.
Vuoden
2020
Iin
kunnan
talous
tasapainottui saadun harkinnanvaraisen valtionosuuden 700
000 euroa ja koronaepidemiasta selviämiseen myönnettyjen tukien 2 514 885
euroa avulla. Talouden tasapainotusta edesauttoi myös

Ilman talouden pikaista kuntoon saattamista Ii ajautuu kriisikuntien joukkoon.

toimintojen
supistuminen
monella kunnan toimialueella koronarajoitusten takia.
Vastaavasti koronaepidemia
aiheutti merkittäviä lisäkuluja sosiaali- ja terveyspalveluihin.
– Kun koronaepidemia ei
enää rajoita kunnan toimintaa, eivät kunnan saamat verotulot ja valtionosuudet riitä
kattamaan nykyisen palveluverkon ja -rakenteen aiheuttamia kuluja. Rakenteiden
tarkasteluun tarvitaan työryhmä, jonka tehtävänä on
löytää uusia tuloja ja säästöjä
sekä uusia toimintamalleja,
että kunta pystyy jatkossakin toimimaan elinvoiman
ja hyvinvoinnin kehittäjänä
omalla alueella, Alatossava
toteaa.
Kunnanhallitus käsitteli talouden tasapainotusta
kokouksessaan 8.2. ja päätti perustaa taloustyöryhmän.
Jäseniksi nimettiin Johannes
Tuomela, Teijo Liedes, HeliHannele Haapaniemi, Leena
Tiiro, Risto Säkkinen, Reijo
Kehus, Petri Tervonen, Petri Hyvönen ja Helka Tapio
sekä kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja taloussihteeri/
controller. MTR

sukupuoli-identiteetti on jotain muuta kuin nainen tai
mies. Kunnat ovat avainasemassa myös kuntalaisten
yhdenvertaisuuden edistämisessä, kuten yhdenvertaisuus iän, alkuperän, kielen,
terveydentilan tai vakaumuksen perusteella, Haapaniemi toteaa aloitteessaan.
– Peruskirja kattaa kunnan poliittisen roolin ja demokraattisen
vastuun,
palvelujen tarjoajan roolin, työnantajaroolin, roolin
kestävän kehityksen edistäjänä ja roolin sukupuoleen
perustuvan väkivallan eh-

”Sukupuoleen liittyvää
epätasa-arvoista kohtelua kokevat
niin naiset kuin miehetkin.
Sukupuolten tasa-arvo koskee yhtä
lailla henkilöitä, joiden
sukupuoli-identiteetti on jotain
muuta kuin nainen tai mies.”
kirjan ja toteuttamaan sitä
tehokkaasti käytännössä.
– Sukupuolten tasa-arvo
on erityisen tärkeää huomioida nyt, kun kunnissa on
käynnissä isoja muutoksia
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen näyttäessä
todennäköiseltä. Myös taloudellisesti vaikeina aikoina
on tärkeää huolehtia sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta kunnan
kestävinä arvoina. Sukupuoleen liittyvää epätasa-arvoista kohtelua kokevat niin
naiset kuin miehetkin. Sukupuolten tasa-arvo koskee
yhtä lailla henkilöitä, joiden

käisijänä. Peruskirjan allekirjoittamisen myötä kunta
sitoutuu laatimaan toiminnallisen
tasa-arvosuunnitelman, jossa tulee esittää
tavoitteet, toimenpiteet ja
resurssit peruskirjan tavoitteiden toteuttamiseksi.
Suomessa
tasa-arvon
peruskirjaan
ensimmäisinä ovat sitoutuneet Espoo,
Helsinki, Kaarina, Kerava, Korsnäs, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Uusikaarlepyy,
Närpiö, Oulu, Paimio, Salo,
Tampere, Turku, Vantaa
sekä Uudenmaan ja Pohjanmaan liitot. MTR

Kuntaliitto kehottaa kuntia allekirjoittamaan eurooppalaisen
paikallishallinnon tasa-arvon peruskirjan ja toteuttamaan sitä tehokkaasti käytännössä.
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Strategisempaa osallistamista
kuin missään maailmassa?
Open Agenda – Osallistava kuntademokratia digitaalisin keinon – hanke on
saanut valtionvarainministeriöltä reilun 500 000 euron rahoituksen vuosille
2020-2022. Hankkeen toteuttajana toimii Iin kunnan
toimeksiannolla Iin Micropolis Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.1. 2021 – 31.10.
2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 616 900 euroa.
Hanketta rahoittavat valtiovarainministeriö, hanketta
toteuttamassa olevat kunnat
ja kaupungit sekä PROTO –
Pohjois-Suomen muotoilijat
ry. Iin lisäksi mukana ovat
Inarin, Tuusulan ja Lapinjärven kunnat sekä Pietarsaaren kaupunki. Iin kunnan
omarahoitusosuus on 20 000
euroa.
Hanke yhdistää kuntalaisia osallistavan strategisen
päätöksenteon ja digitaalisten palvelujen kehittämisen

yhdeksi
kokonaisuudeksi. Valtionvarainministeriö
rahoittaa kuntien toimintamallien kehittämistyötä
siten, että digitaalisten palvelujen kehittäminen ja kuntalaisten osallisuus nähdään
yhdessä työkaluna kuntien
palveluprosessien uudistamisessa.
– Kaikissa Suomen kunnissa pohditaan, miten ottaa kuntalaiset paremmin
mukaan omia asioitaan koskevaan
päätöksentekoon
- puhumme siis osallisuudesta. Toki kyseessä on kuntasektoria laajempi ilmiö.
Kaupallisella puolella puhutaan
asiakaslähtöisestä
tai asiakaskeskeisestä kehittämisestä, siinäkin voittoa
tavoitellaan
peittoamalla kilpailijat asiakkaat paremmin huomioon ottavalla
palvelulla. Iin kunta haastaa itsensä ja omat kuntalaisensa niin, että Iin kunnassa

tullaan tekemään osallisuustyötä strategisemmin kuin
tietääksemme
missään
muualla maailmassa, toteaa Open Agenda hankkeen
projektipäällikkö
Johannes Helama kehittämisyhtiö
Micropolikselta.
Mitä tämä tarkoittaa
konkreettisesti iiläisten osalta? Hankkeen vetäjä lupaa,
että he eivät tule pyytämään kuntalaisilta ideoita
kunnan kehittämisestä, sillä
näkökulma käännetään toisinpäin.
- Tässä hankkeessa olemme kiinnostuneita kuntalaisten omasta elämästä, eli
kaikkien Iissä asuvien ihmisten arjen sujuvuudesta.
Näin saamme ehkä aiempaan paremmin selville,
miten voimme kuntalaisia
palvella.
Helama toteaa tämän olevan tärkeää erityisesti vaiheessa, jossa yritetään valjastaa

myös digitalisaatio ihmisten
palvelemiseen aiempaa paremmin.
Digitalisaation hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla ei ole nykyisten
palvelujen muuttamista digitaaliseen muotoon, vaan arjen
keskiössään pitävää palvelujen uudelleensuunnittelua
ja koko toimintamallin muutosta.
- Jos pyydämme sinua
kunnan
kehittämisiltaan,
anna meille ”satikutia”. Tavoitteemme on toki houkutella sinut mukaan, mutta
siten, että vasta jälkikäteen
huomaat kantaneesi kortesi kekoon myös yleisemmän
ja yhteisen kehittämisen nimissä. Tulemme hankkeen
edetessä haastamaan niin
yritykset, yksittäiset asiantuntijat kuin myös yhteisöt
mukaan kokeilujen kautta toteutettavaan kehittämiseen.

Innovatiiviset vähähiiliset palvelut -hankkeessa kuntalaiset suunnittelivat kuntakeskuksen toimintoja.

FURKA

40

VUOTTA.

www.furka.fi

Open Agenda -hanke on
kokonaisuudessaan kutsu
yhteiskuntamme uudistamiseen. Helmi-maaliskuun
2021 aikana siinä etsitään
uudenlaista tapaa toteuttaa niin sanottu suuren yleisön mielipidettä kartoittava
kuntalaisbarometri, jonka
avulla voidaan tutkia kun-

talaisten arkea ja sen sujuvuutta.
Osallisuutta
viedään
hankkeessa eteenpäin EUkomission Regio Stars 2017
palkitussa
”Innovatiiviset vähähiiliset palvelut”
- hankkeessa kehitettyä toimintamallia
jalostamalla.
MTR

Projektipäällikkö Johannes Helama vakuuttaa Open Agenda –
hankkeen lähtevän kehittämään iiläisten arjen sujuvuutta helpottavia palveluita kuntalaisten palvelutarve lähtökohtana.
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Kestävien elämäntapojen kiihdyttämössä
pienennetään hiilijalanjälkeä
Ii on mukana kansainvälisessä Kestävien elämäntapojen
kiihdyttämö
– hankkeessa, jossa kotitaloudet kokeilevat arjen kestäviä elämäntapamuutoksia.
Tavoitteena on saada uusia
ideoita ja innostaa iiläisiä
kohti kestävää, päästöjä pienentävää elämäntapaa.
– Kyseessä on kansainvälinen kokeilu, jossa pyritään
elämäntapamuutoksiin, joilla on merkittävä vaikutus
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnonvarojen
kestävässä käytössä, yhteisöaktivaattori
Johanna
Jakku-Hiivala
Micropolis
Oy:stä kertoo.
Iin lisäksi Suomesta mukana ovat Porvoo ja Kauniainen. Iin osallistujien (9
kotitaloutta)
hiilijalanjäljen keskiarvo on 7,8 tonnia CO2e / henkilö / vuosi
ja materiaalijalanjälki 29,7
tonnia / henkilö / vuosi.
Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on 10,4 tonnia ja
materiaalijalanjälki 40 tonnia.
– Tänä vuonna kiihdyttämöön osallistuvat Iin lisäksi
myös Porvoo ja Kauniainen.

Porvoossa kotitalouksia on
mukana 8 ja he ovat parhaillaan kokeilujaksolla 22.2.
saakka. Porvoossa osallistujien hiilijalanjäljen keskiarvo
on 8,6 tonnia CO2e / henkilö / vuosi ja materiaalijalanjälki 32 tonnia / hlö / vuosi.
Kauniaisissa aloitetaan hiilijalanjälkien mittaaminen
8.3. ja tiekarttatyöpaja 17.3.,
projektipäällikkö Salla Lahtinen D-mat Oy:stä toteaa.
D-mat on tulevaisuuden
asiantuntijayritys, jonka tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä ja rerussiviisasta,
yhden planeetan kokoista
elämää.
Mikäli kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset,
tarvitsisimme lähes viisi maapalloa. Kulutamme
siis enemmän kuin mikä on
maapallon rajoissa kestävää. Meidän on kuitenkin
mahdollista muuttaa kulutustamme niin, että myös
jälkipolvet voivat nauttia
puhtaasta ja elinvoimaisesta
ympäristöstä.
Tätä mukana olevat yhdeksän iiläistä taloutta
kokeilevat neljän viikon kokeilujaksolla helmikuussa.

Verkkotyökalun avulla he
ovat laskeneet hiili- ja materiaalijalanjälkensä,
jonka jälkeen 28.1. pidetyssä
tiekarttatyöpajassa
jokainen kotitalous laati itselleen
suunnitelman kestävään elämäntapaan. Viikot 6-9 kotitaloudet kokeilevat arjessa
tiekartalle valittuja kestäviä
elämäntapoja. Sen jälkeen
he raportoivat, mitä jakson aikana tuli tehtyä ja siltä pohjalta lasketaan, kuinka
kokeilut vaikuttivat hiilijalanjälkeen. Maaliskuussa on
vuorossa tulevaisuustyöpaja, jossa pohditaan keinoja
saavuttaa tavoitetaso, joksi vuonna 2030 on arvioitu
2,5 tonnia CO2e/henkilö/
vuosi.
Kiihdyttämössä
kerätyn tiedon perusteella kaupungit ja kunnat voivat
kehittää palveluitaan tukemaan kestävämpää arkea.
Aikaisemmissa vastaavissa projekteissa kotitaloudet
onnistuivat pudottamaan
hiilijalanjälkensä keskimäärin jopa yli 20 prosentilla. Kotitalouksien teoilla on
siis mahdollisuus keventää
myös kaupunkien ja kunti-

en hiilijalanjälkeä merkittävästi.
– Ihmiskunnalla onkin
edessä elämäntapojen muutos, joka on verrattavissa
teolliseen
vallankumoukseen. Osallistujat kokeilevat hankkeessamme, miten
voi päästä yhden maapal-

Mikäli kaikki
kuluttaisivat
kuin suomalaiset,
tarvitsisimme
lähes viisi
maapalloa.

lon kokoiseen elämään,
kokeilua koordinoivan Dmat Oy:n toimitusjohtaja
Michael Lettenmeier toteaa.
Kansainvälisessä kiihdyttämössä on mukana kotitalouksia seitsemästä maasta:
Suomesta, Tanskasta, Saksasta, Sveitsistä, Espanjasta,

Meksikosta ja Intiasta. Ensimmäisenä vuonna oli Suomessa mukana kahdeksan
kotitaloutta. Koko projektia
koordinoi saksalainen Wuppertal-instituutti. Suomessa
koordinaattorina on D-mat
Oy. MTR

Tiekarttatyöpajassa apuna käytettiin 1,5 asteen palapeliä, jonka avulla valittiin tekoja hiilijalanjäljen pienentämiseen kestävälle tasolle.

Kokeiluun osallistuvan toimittajan taloudessa tavoitteena on nopealla aikataululla päästä nykyisestä 6,2 tonnin CO2e/henkilö/vuosi hiilijalanjäljestä 2,3 tonnin CO2e/henkilö/vuosi tasoon. Kestäväksi arvioitu tavoitetaso hiilijalanjäljelle vuonna 2030 on 2,5 tonnia CO2e/henkilö/vuosi.
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Laskiaisriemua luistavilla lumilla
Laskiainen ja ystävänpäivä sattuivat tänä vuonna
samalle sunnuntaille. Yöllinen lähes 30 asteen pakkanen lauhtui puoleen päivään

mennessä ja pilviharson läpi
paistanut aurinko houkutteli perheitä liikkeelle. Kirkollisessa mielessä laskiainen
on kevätpaastoa ja pääsi-

äistä edeltävä juhla. Nykyisin sitä vietetään lähinnä
keväisenä mäenlaskujuhlana, jonka perinteisiin kuuluvat myös hernekeitto ja

laskiaispullat. Iissä perheet
suuntasivat mäenlaskuun Illinsaareen ja Tikkamäkeen,
joka houkutteli vierailijoita
naapurikunnistakin.
-Täällä on todella hyvä
mäki laskea laudalla, siksi
tulimme juuri Tikkamäkeen
tänään, Martinniemestä Iihin saapuneet lautailijapojat
kertoivat.
Luistavat hanget saivat myös hiihtäjät nauttimaan ulkoilusta ja suosituin
paikka oli Illinsaaren ympäri kiertävä kuntolatu.
Etenkin iäkkäämmät hiihtävät hyödyntävät kuntolatua
tasamaanladun ohessa keväisenä lähivirkistyspaikkana, jonne autottomankin on
helppo piipahtaa suoraan
Iin keskustasta. MTR

Hannu Kuha kertoi olevansa paikalla kuuden lastenlapsensa
kanssa. Papan antamiin vauhteihin ehtivät tällä kertaa Elle, Benjamin, Eeli ja Aino.

Laskiaisena liikutaan perhekunnittain.

Niilo Pyykkönen ja Lenni Kreus mehutauolla mäenlaskun lomassa

Illinsaaren ympäri avattu kuntolatu oli laskiaisena ahkerassa käytössä.

Väinö, Oiva, Onni ja Eino Lauhikari kehuivat Tikkamäkeä hyväksi lautailupaikaksi. Pojat olivat tulleet paikalle Martinniemestä.

Onko lisätuulivoiman rakentamisessa Iissä enää mitään järkeä?
Ii on ollut tuulivoimayhtiöiden luvattu maa. Tähän
saakka kaikki tuulivoimakaavat ovat menneet läpi ilman yhtään valitusta, mikä
on ollut tuulivoimayhtiöille
houkuttavaa tuuliolosuhteiltaankin otollisella alueellamme. Iin kunnassa oli vuoden
2020 lopussa yhteensä 56
toiminnassa olevaa tuulivoimalaa ja 47 voimalalle lisäksi oli lupa. Helmikuun
alussa valtuusto hyväksyi 50
tuulivoimalan Yli-Olhavan
osayleiskaavan.
Suurhiekan
merituulipuisto Perämerellä Iin ja
Haukiputaan yleisillä vesialueilla on saanut luvan 76
merituulivoimalalle. Iin kunnassa on tällä hetkellä rakennettu ja luvitettu yhteensä
179 tuulivoimalaa. Lisäksi
Ollinkorpeen Pohjois-Iihin
suunnitellaan 42 tuulivoimalaa ja Kovasinkankaalle
6. Ollinkorven tuulipuistohankkeen voimalat sijoittuvat keskeisesti Kivimaan
runkotien varteen, junanradan ja Yli-Iin kunnanrajan
välille, Urkistonsuolta Tultakankaalle saakka Olhavan
puolelle. Viimeisimpänä Kotakankaan alueelta ollaan
vuokraamassa maanomistajilta tuulivoimatuotantoon
uusia maa-alueita. Nämä
huomioiden olemme jo 277

myllyn kokonaismäärässä.
Kauppalehdessä oli taannoin
otsikko: ”10 000 asukkaan Ii
on pian Suomen kovin tuulivoimamagneetti: Voimaloiden kokonaismäärä ylittää 200:n, jos
hankkeet toteutuvat.” Riittääkö tämäkään?
Iin strategisen yleiskaavan tuulivoimaselvityksessä
Iin kunnan tuulivoimaloiden määräksi arvioidaan
tulevaisuudessa 323 kpl lapakorkeudeltaan 120 -300
metristä voimalaa. Tuohon
määrään sisältyy uusia tuulivoima-alueita mm. EteläIin alueelta, Kuivaniemen
koillisosasta ja Jakkukylästä.
Yhtenä potentiaalisena kohteena nähdään myös turvetuotannosta poistuvat alueet.
Isoille tuulipuistoille Iistä ei
enää löydy maa-alueita, joten ennakoitu yli 300 tuulivoimalan määrä tuo tarpeen
myös löytää pienempiä, alle
seudullisen tuulipuiston rajan (10 voimalaa) suuruisia
alueita. Nämä pienemmät
voimala-alueet saadaan pystyyn nopealla aikataululla,
koska niille ei tarvitse tehdä
ympäristövaikutusten arviointia ja yksittäiset voimalat
voidaan rakentaa suunnittelutarveratkaisulla ilman kaavaa.
Tuulivoimateknologia
on kehittynyt isoilla harp-

pauksilla, tornien korkeudet ja lapojen pituudet ovat
kasvaneet. Lupia haetaan jo
pyyhkäisykorkeudeltaan 300
metriä korkeille torneille, jotka näkyvät yhä kauemmaksi. Näin korkeissa myllyissä
roottorin pyyhkäisemä pinta-ala on todella iso, reilut
kolme hehtaaria eli 4 jalkapallokenttää! Tämä nykyinen tuulivoimateknologian
kehitys on havaittavissa selvästi Iin alueelle suunnitteilla olevissa ja hyväksytyissä
tuulivoimahankkeissa.
Hankealueelle sijoittuvien myllyjen korkeudet kasvavat, koska korkeammalla
käy navakampi tuuli. Lavat pyörivät latvusten yllä,
jolloin metsät eivät heikennä tuulta. Kun tuulen nopeus kaksinkertaistuu, myllyn
teho peräti kahdeksankertaistuu. Esimerkiksi Yli-Olhavan
tuulivoimapuiston
osayleiskaavassa on annettu
lupa teholtaan 5-9 megawatin ja pyyhkäisykorkeudeltaan 300 metrin myllyihin,
joista ei ole vielä käytännön
kokemuksia.
Mittakaavaa kuvaa hyvin
se, että Eiffel-tornin korkeus on 324 metriä. On selvää,
että näillä tuulivoimala-alueilla luontoharrastukset, virkistäytyminen ja luonnon
kokeminen katoavat täysin,

kun alueet ovat lähekkäin ja
myllyjä on tiheässä. Suunnitellut tuulivoimalat tulevat
muuttamaan koko Iin kunta-alueen
maisemakuvaa
merkittävästi. Alueellisesti on huomioitava myös Iin
kuntarajan läheisyyteen Oulun puolelle rakentuvat IsoRytisuon (lähelle Yli-Iitä) ja
Ketunmaankankaan (Iin ja
Haukiputaan rajalla) tuulivoimalat, joiden maisemaym. vaikutukset ulottuvat
myös Iin kunnan puolelle.
Korona-aika on vahvistanut ihmisten yhteyttä puhtaaseen ja koskemattomaan
luontoon.
Luonnossaliikkuminensekä luonnon ja luontokohteiden arvostus on lisääntynyt.
Mahdollisuutta saada hyvinvointia ja terveyttä asuinpaikkamme
luonnosta
tulisi vaalia. Päätökset, joita
nyt tehdään, ovat lopullisia
ja vahingot peruuttamattomia. Tuulivoimaloista saatavilla kiinteistöverotuloilla ei
luontoon kohdistuvia tuhoja
voida korvata eikä ihmisten
hyvinvointia taata.
Tämä kooste osoittaa
suunnan, mihin tuulivoimatuotannolla halutaan edetä Iin kunnassa. Virkamiesten kuin kunnanvaltuutettujen on huolehdittava nyt
hyvinvointiamme ja elin-

voimaamme tukevasta turvallisesta ympäristöstä eikä
eriarvoistaa ja viedä meiltä
kuntalaisilta yhtäläinen oikeus omaisuuden suojaan ja
terveelliseen ympäristöön.
Suomessa tulisikin saada nyt
pikaisesti voimaan nykyistä
tiukemmat säännökset ja ohjeet tuulivoimaloiden ympäristön asukkaiden, luonnon
ja maiseman huomioon ottamisesta.
Nyt on aika esittää mielipiteemme, jotta Ollinkorven kaava ei etenisi.
Ollinkorven
tuulipuistohankkeen
osayleiskaavan valmisteluaineisto on
nähtävillä kuulemista varten 17.1.-12.3.2021 väliseksi
ajaksi ja valmisteluaineisto
kokonaisuudessaan löytyy
Iin kunnan nettisivuilta virallisista ilmoituksista. Kannattaa
myös
osallistua
kaavaprosessin aikana järjestettäviin kaikille avoimiin
yleisötilaisuuksiin kuten to
18.2.2021 klo 17–19 pidettävään webinaariin, josta
lisätietoja Iin kunnan nettisivuilta. Kannustamme ottamaan kantaa ja esittämään
mahdolliset huolenne kaavan lähtökohdista ja sisällöstä. Myös osallistumis- ja
arviointiselostuksen riittävyydestä voi antaa palautetta. Mielipide voi olla , että

vastustan Ollinkorven tuulipuistohanketta ja kannatan
vain 0-vaihtoehtoa, jolloin
Ollinkorven alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon
ei toteuteta.
Kirjalliset mielipiteet ja
kannanotot on toimitettava kuntaan 12.3.2021 mennessä. Monessa kunnassa on
saatu asukkaiden aktiivisuudella estettyä tuulipuistojen
rakentaminen. Viimeksi kuluvan vuoden alussa Akaan
kaupunginhallitus
kuuli
kunnan asukkaita eikä hyväksynyt luvituksessa olleita
tuulivoimaloita. Ollaan mekin aktiivisia ja tuodaan äänemme kuuluville.
Pohjois-Iissä 15.2.2021

Auvo Anisimaa, Matti
Järvi, Anu Käyrä, Aune
Olkoniemi, Mika Mähönen,
Seppo Paakkola, Jukka
Sassi, Anita Sievänen,
Markku Veijola, Leena
Tiiro
PS: Netissä on auki adressi Ei
enää lisätuulivoimaa Iihin, käy
sinäkin allekirjoittamassa.
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Palveluhakemisto.
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

Kodin kaikki
kiintokalusteet
suoraan valmistajalta

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

ä tarjous!
UUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyyd

UUT

renkaat kaikille teille

´
HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Kuiva-Kaluste Oy

Muovitehtaantie 5, 95100 Kuivaniemi
041 4605 414 | myynti@kuivakaluste.fi
www.kuivakaluste.fi

LIHAMYYNTIÄ • KOTITALKKARIPALVELUA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

www.korpiniitynlammastila.fi

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

TILAPUOTI

Kemintie 512, Ii
VERKKOKAUPPA KOTITALKKARI

040 705 0739
LVI-PALVELUITA
PÄIVYSTYS 24 h
- lvi-huolto
- uudisrakentaminen
- saneeraukset,
- putkien sulatus

Puh. 040 4878364 | harri@lvionni.fi
KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194
laitejasoitinhuolto@gmail.com

Tukes S2
sähköurakointipätevyys

• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset
• Sähkösennukset • Pienkonekorjaukset ja muut palvelut
• Musiikkitarvikemyynti

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

TAIDEKÄSITÖITÄ

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

TAKSEJA

Iin Alueen Taksit
yhdestä numerosta
0200 81000

www.lvionni.fi

Kela tilaukset 0800 93150

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

TILITOIMISTOJA

PARTURI
Iijo
Kirkkotie 8, Ii
P. 040 562 6243

Avoinna: ma-to 10.00-17.00, pe 10.00-16.00

Kiinteistöhuolto
Uudisrakentaminen
Remontointi

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

Toimin ilman ajanvarausta.

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

Janne Vakkuri 040 861 2857

YRITTÄJÄ! Ilmoita IiSanomien Palveluhakemistossa. IiSanomat jaetaan kaikkiin iiläisiin talouksiin.

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

10

nomat

Sauvakävelylle pakkasesta välittämättä
Iin Eläkeläisten sauvakävelyt alkoivat kirpakassa pakkassäässä 8.2. Korona ei salli
vielä sisätoimintojen aloittamista Järjestötalolla. Ulkona
alle 10 henkilön ryhmätoiminnot on kuitenkin päätetty Iin Eläkeläisillä aloittaa.

– Meillä on kaksi ohjaajaa, joten tarvittaessa
voimme jakaantua kahteen
ryhmään, Eila Fäldt ja Kylli
Kaikkonen kertoivat ensimmäisen sauvakävelyn aluksi.
Vajaan kymmenen hen-

kilön ryhmä suuntasi iloisen
puheensorinan säestämänä
Järjestötalolta kohti Iin toria,
eikä parinkymmenen asteen
pakkanen näyttänyt paikalle
saapuneita haitaavan.
– Kokoonnumme maanantaisin ja torstaisin. Ke-
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vätaurinko
alkaa
pian
lämmittää, joten uskon ettei jatkossa ole yli 15 asteen
pakkasia, kun lähdemme
liikkeelle, Kylli Kaikkonen
totesi pakkasrajaa kysyneille. MTR

Kuivaniemen
terveysasema suljettuna
kesäkuun loppuun
Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta päätti kokouksessaan 27.1. jatkaa Kuivaniemen terveysaseman sulkemista 30.6.2021 saakka.
18.3.2020 palvelutuotantolautakunta päätti sulkea
Kuivaniemen
terveysaseman infektiovastaanottojen
ylläpitämisen turvaamiseksi. Päätöstä on jatkettu vallitsevan epidemiatilanteen
vuoksi kuukausi kerrallaan.
Oulunkaaren kuntayhtymän palvelutuotantolautakunta
on
kokouksessaan 18.3.2020 §35 päättänyt viranomaisen toimivaltuuksista
yleisvaarallisen
tartuntataudin torjunnassa
ja päättänyt siirtää toimivaltaansa johtavalle lääkärille
ja tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Tartuntatautilain 58§ mukaan kunnan
tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin/tartuntatautilääkäri voi päättää
toimialueellaan tilojen sulkemisesta laajaan tartuntavaaraan liittyvissä asioissa.
Koronarokotukset
on
aloitettu Oulunkaarella. Ensimmäisenä on rokotettu
THL:n ohjeistusten mukaan
henkilöstö, joka työskentelee todettuja tai epäiltyjä

koronapotilaita hoitavilla infektiopoliklinikoilla ja vuodeosastoilla sekä ympärivuorokautisen hoivan asukkaita ja henkilökuntaa. Rokotusten saatavuuden mukaan rokotuksissa edetään
THL:n järjestyksen mukaan
seuraaviin väestöryhmiin.
Laajemmat kaikki Oulunkaaren alueen kuntalaiset
kattavat joukkorokotukset
on suunniteltu toteutettavan
kevään tai alkukesän aikana. Rokotusten järjestäminen tulee vaatimaan paljon
resurssia.
Edellä mainituista syistä
terveyspalvelujohtaja Liisa
Cajan-Suokas esitti palvelutuotantolautakunnalle Kuivaniemen
terveysaseman
sulkemisen jatkamista 30.6.
saakka ja toimintojen keskittämistä sulun ajaksi Iin
pääterveysasemalle. Lisäksi
kuivaniemeläisille tarjotaan
edelleen mahdollisuutta asioida Simon terveysasemalla.
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Iiläisistä lautakunnan
jäsenistä päätöksentekoon
osallistuivat Hannes Hekkala, Tauno Kivelä ja Maire
Turtinen. MTR

Iin Eläkeläiset sauvakävelevät maanantaisin ja torstaisin.

IlmastoAreena täyttää jälleen
Huilingin alueen elokuussa
IlmastoAreena on Suomen
merkittävin, kaikille avoin
ja ilmainen ilmastofestivaali, jonka tavoitteena on, että
kaikki äänet tulevat kuuluviin. Se tuo päättäjät ja
kansalaiset sekä elinkeinoelämän, tieteen, taiteen ja
kulttuurin edustajat mukaan yhteiseen ilmastokeskusteluun.
Vuonna 2019 kaksipäiväisenä ulkoilmatapahtumana
Iin Huilingin puistoalueella järjestetty IlmastoAreena
keräsi yli 6 500 vierailijaa.
Päälavalle nousi yli 55
puhujaa ja 100 esiintyjää. Lisäksi yli 50 yhteistyökumppania toi festivaaliin näytille
omat ilmastoratkaisunsa.
IlmastoAreena
järjestettiin viime vuonna koronarajoitusten
vuoksi
poikkeuksellisesti verkossa,
mutta festivaali saapuu jälleen fyysisenä tapahtumana
Iin Huilinkiin tämän vuoden elokuussa.
Tämän vuoden teemana
on kuluttajan hiilijalanjäljen
muodostuminen, eli liikkuminen ja matkailu, kulutta-

minen, ruoka, rakentaminen
ja asuminen.
Näitä asioita tarkastellaan
erityisesti oikeudenmukaisuuden, kansalaisvaikuttamisen, uusien ratkaisujen,
energian ja talouden näkökulmista. Lisäksi tarjolla on

monia eri näkökulmia ilmastonmuutokseen yhteistyökumppaneiden kautta,
jotka tuovat tapahtumaan
omat ilmastoratkaisunsa.
Luvassa on siis jälleen
runsaasti pää- ja sivuohjelmaa kahdella eri lavalla

sekä toimijoiden ilmastoratkaisuja tarjoava IlmastoTori.
IlmastoAreena järjestetään Iin Huilingin puistoalueella 20.–21.8.2021.
Yhteistyökumppaneiden
haku tapahtumaan on käynnissä. MTR

Kuivaniemen terveysasema on ollut suljettuna maaliskuusta
2020 alkaen. Toiminta terveysasemalla alkaa uudelleen aikaisintaan heinäkuussa 2021, palvelutuotantolautakunnan jatkettua
sulkemista kesäkuun loppuun saakka.

OSTETAAN JA
NOUDETAAN
METALLIROMUA JA
ROMUAUTOJA.
Nopea nouto omalla
kalustolla, veloituksetta

UTACON OY 0400 892 414

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

Ensimmäinen IlmastoAreena vuonna 2019 keräsi Huilingin alueelle reilut 6 500 vierailijaa.

www.utacon.fi
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SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN
IIN OSASTON VUOSIKOKOUS
ti 2.3.2021 klo 18
Järjestötalo, Laurintie 3, Ii

Kokousjärjestelyt voimassaolevin koronavarotoimin.
Tarvittaessa voit olla yhteydessä yhdistyksen
puheenjohtaja Timo Haapaniemeen p. 0400 686 924

Tervetuloa!

Haminan päiväkodin
rakentamiseen
seurantaryhmä
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KUULUTUS

Ilmoitus moottorikelkkailureitin
Kiiminki–Kierikki–Yli-Tannila ja
Isokangas–Harakkaperä reittisuunnitelmien ja reitinpitäjän hyväksymisestä tehdyistä päätöksistä,
Oulu ja Ii
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 27.1.2021 § 8 on hyväksytty moottorikelkkailureitin Kiiminki–Kierikki–Yli-Tannila, Oulu
ja Oulunkaaren ympäristölautakunnan kokouksessa
28.1.2021 § 107 moottorikelkkailureitin Kiiminki–Kierikki–Yli-Tannila ja Isokangas–Harakkaperä, Ii reittisuunnitelmat ja reittien pitäjäksi Oulun kaupungin liikuntapalvelut.
Oulun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan päätös on nähtävillä verkkosivuilla http://asiakirjat.ouka.fi ja
Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätös verkkosivuilla www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut.
Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen
johtokunnalle ja Oulunkaaren ympäristölautakunnalle
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Lisätietoja antavat ympäristötarkastaja Eeva-Liisa Kähkönen, p. 044 703 6765 Oulun seudun ympäristötoimi ja
ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, p. 050 395 0366
Oulunkaaren ympäristöpalvelut.

www.ouka.fi

Haminan päiväkodin rakentamisen on tarkoitus alkaa syyskuussa 2021. Päiväkoti nousee tontille, josta vanha Haminan päiväkoti purettiin huonon kunnon vuoksi.

Haminan päiväkodin rakentamiseen on varattu vuosille 2021 – 2022 3,6 miljoonan
euron määräraha. Hankkeen
aikataulutavoitteena on, että
rakentaminen käynnistyisi
syyskuussa 2021 ja rakennus
otettaisiin käyttöön marraskuussa 2022. Rakennushankeen ohjaamista varten
perustetaan seurantaryhmä,
jossa on edustettuna käyttäjät, toteuttajat ja hankkeeseen liittyvät päätösvaltaiset
toimielimet.
Seurantaryhmän tehtävänä on valvoa, että rakennushanke etenee kunnan strategisten ja hankkeelle muutoin
määritettyjen
tavoitteiden mukaisesti sekä seurata hankkeen taloudellista
toteumaa. Seurantaryhmä
toimii yhdyskuntalautakunnan alaisena, raportoi toiminnastaan lautakunnalle ja
antaa lausuntonsa lautakunnan päätös- tai esitysvallassa
olevien, hanketta koskevien päätösten valmisteluun.
Nämä päätökset ovat hallintosäännön mukaisesti esitykset kunnanhallitukselle

lopullisten suunnitelmien
hyväksynnästä ja urakoitsijan valinnasta.
Hankkeen aikana muodostuu
toimintaryhmiä,
jotka
ohjaavat
hankkeen suunnittelua ja toteutusta, ja huolehtivat
kaikkien sidosryhmien osallistamisesta hankkeeseen.
Operatiivisesta toiminnasta
vastaavat viranhaltijat toimivat seurantaryhmän valmistelijoina ja raportoivat
hankkeen etenemisestä lautakunnalle kokouksittain tiedonantoasioina. Viranhaltijoista seurantaryhmän jäseniksi on nimetty tekninen
johtaja, varhaiskasvatusjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja
taloussihteeri/controller.
Seurantaryhmän jäseniksi yhdyskuntalautakunta on
valinnut Mika Hastin ja Sanna Valajan. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaa
ryhmässä edustavat Reijo
Kehus ja Leena Tiiro. Kunnanhallitus valitsi omaksi edustajakseen ryhmään
Jonannes Tuomelan. MTR

TIKKAMÄESSÄ PULKKAILIJAT SAAVAT HYVÄT VAUHDIT.

Iin Kirkonseudun asemakaavan muutos Kauppatien
alueella – voimaantulo
Iin kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen
7.12.2020. Kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.
5.2.2021
Iin kunnanhallitus

KUULUTUS
Iin Keskustaajaman osayleiskaava, Kirkkosaari / Leppisaari osa-alue – voimaantulo
Kunnanvaltuusto hyväksyi Iin Keskustaajaman osayleiskaavan Kirkkosaari-Leppisaaren osa-alueen 4.9.2017 §88.
Kaavasta tehtiin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus hyväksyi 23.8.2019 antamallaan päätöksellä
valituksen keskeisimmiltä osin ja kumosi osittain kunnanvaltuuston tekemän päätöksen. Kunta on hakenut asiaan liittyen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein
hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa 12.5.2020 tulleella
päätöksellä.
Kunnanvaltuuston 4.9.2017 §88 hyväksymä kaava tulee tällä kuulutuksella voimaan niille alueille, joiden osalta hallintooikeus ei kumonnut kaavapäätöstä. Voimaan tullut kaavakartta on nähtävillä Iin kunnan kaavoituksen internet-sivuilla:
https://www.ii.fi/voimassa-olevat-kaavat
5.2.2021
Iin kunnanhallitus

Jakkukylän osayleiskaava hyväksyttiin
– kyläläisten aktiivisuus palkittiin
Jakkukylän
osayleiskaava hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa
helmikuun
alussa. Valtuutetuille kaavaa esitellyt projektipäällikkö Merja Isteri kaavan
laatineesta Ramboll Finland
Oy:stä kertoi, että kaava
mahdollistaa
Jakkukylään
huomattavan määrän uudisrakentamista. Rantavyöhykkeen ulkopuolella A-alueella
sijaitsee arviolta 30 rakennuspaikkaa ja M-4-alueella
arviolta jopa 270 rakennuspaikkaa. M4- alueet ovat maaja metsätalousaluetta, johon
voi hakea rakennuspaikkoja tapauskohtaisilla suunnittelutarveratkaisuilla.
Rantavyöhykkeellä on aiemmin kaavoitettuja rakentamattomia rakennuspaikkoja
pysyvälle asunnolle 12 kappaletta ja loma-asunnolle 33
kappaletta.
Kaavoitustyö alkoi vuoden 2018 alussa Jakkukylän
kyläyhdistyksen esityksestä.
Kyläyhdistys päätti kokouksessaan 10.5.2017 esittää Iin
kunnalle, että kunta käynnistää Jakkukylän osayleiskaavan uudistamisen heti
kuntaliitoksen toteuduttua,
vuoden 2018 alussa.
– Esitys tehtiin heti, kun
osakuntaliitos oli saanut

Jakkukylässä löytyy uudesta
kaavasta paljon rakennuspaikkoja. Myös rantavyöhykkeelle
on aiemman kaavan mukaisesti mahdollisuuksia rakentaa
pysyvää ja loma-asutusta.

Valtionvarainministeriön
hyväksynnän. Osakuntaliitoksen yksi suuri motiivi oli
juuri se, että saamme kaavan uudistettua kylille rakentamisen sallivaksi. Oulun
kanssa se oli osoittautunut
mahdottomaksi,
Jakkukylän kyläyhdistyksen sen hetkinen puheenjohtaja Hannu
Kaisto kertoo.
Kaisto samoin kuin kyläyhdistyksen
nykyinen
puheenjohtaja Matti Räty
iloitsevat kaavan hyväksy-

misestä. Kaava vauhdittaa
kyläyhdistyksen
pyörittämän tonttipörssin toimintaa.
Tonttipörssi avattiin vuonna
2017 ja nyt tarkoituksena on
alkaa kartoittamaan, kenellä
on rakentamiseen soveltuvia
tontteja ja olisivatko he halukkaita laittamaan tontteja
myyntiin.
Kunnanvaltuustossa kaavasta käytettiin runsaasti
puheenvuoroja, eniten puhuttivat rantarakentamiseen
ja maisemapeltoihin liittyvät

asiat. Uudessa kaavassa ei
ole kajottu rantavyöhykkeen
ja joen väliseen alueeseen.
Siihen on merkattu vuonna
2000 hyväksytyn osayleiskaavan rakennuspaikat ja
muut kohteet.
Lopulta kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan lähes yksimielisesti. Oili Kaleva esitti
kaavan palauttamista uuteen
valmisteluun, mutta esitys
raukesi kannattamattomana.
Kaleva jätti päätökseen eriän
mielipiteen. MTR
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II

OMAn Kylän KAUppA

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 18.-21.2.
Erä!

Erä!

Atria perhetilan

Atria

Valkosipulimajoneesi

kanan
Balkan ja
juustobalkan jauheliha

470 ml

400 g

500 g

3

10,- 1
kpl

3

Vihreitä
kuulia jäätelö

(7,09/l)

Oman kylän kauppa

Ii

Tumma
rypäle

Omena
puola

500 g
Etelä-Afrikka

350 g/480 ml
laktoositon

2

plO

rAS

Kisatie 1, 91100 Ii. P. 040 158 7000

Idared

Fazer

10,- 5,- 0

99

(4,98/kg)

(6,67/kg)

Erä!

Sibylla

pkT

79

(5,21/l)

Tervetuloa!

ma-pe 7-21
la
8-21
su
10-21

kg

1

79

(3,58/kg)

rAS

Meillä verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu!

Huollot
ja varaosat
Mersullesi
Nyt avattu!
Paremman palvelun autohuolto kaikille
automerkeille Oulun Limingantullissa.

MERCEDES-BENZ-huollot
Nopea palvelu • Edulliset hinnat • Mobil-öljyt
Laadukkaat varaosat jopa 3 vuoden takuulla

Tuo autosi meille, me pidämme siitä hyvää huolta –
sinun ja autosi parasta ajatellen.
Kysy lisää ja varaa huoltoaika:
08 613 9010 • pohjolanautohuolto.fi

OULU • YLIVIESKA • KEMINMAA • mbosa.fi

Oulu

Kallisenhaara 4

Varaosat, p. 08 554 0220
varaosat@mbosa.fi
Korjaamo, p. 08 311 6961
korjaamo@mbosa.fi

Keminmaa

Teollisuuskylänraitti 10
keminmaa@mbosa.fi
p. 08 613 9003

Kallisenhaara 4, p. 08 613 9010
oulu@pohjolanautohuolto.fi • pohjolanautohuolto.fi

