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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

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

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S2 
sähköurakointi-

pätevyys

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.

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

Tilaa 
kultaharkko 

joululahjaksi!

(09) 512 7298
www.jalonom.fi

Tule arvioituttamaan korusi ilmaiseksi ja 
muuta ne rahaksi. Testaamme myös 

leimaamattoman arvometallin 
ammattitaidolla.

Maksamme jalometallisi arvon

HETI KÄTEISENÄ TAI
TILILLE!

  Ostamme kultaa ja hopeaa: 

Kärkkäisen pihassa
Sorosentie 2, Ii

Pe  17.12.  
Klo 10-17

TIEDOTUS ALUEEN ASUKKAILLE!

I I N  J Ä R J E S T Ö T A L O L L A  1 8 . 1 2 . 2 0 2 1  K L O  1 0 : 0 0 - 1 2 : 0 0

Sote-soppaa ja riisipuuroa
Ohjelmassa mukavaa rupattelua sote-uudistuksesta,

puuronsyöntiä ja paikalla myös sote-valmistelussa mukana

oleva ANNE HUOTARI.

Paikalla myös Iin

Vasemmiston

ehdokkaat!

Tulethan paikalle vain terveenä.

Tarkistamme koronapassin.

LEIPOMOMYYMÄLÄ
AVOINNA

WWW.PUTAANPULLA.FI / PUTAANPULLA

MA–TO

LA

klo 7.30–16.30

suljettu

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi
puh. 08 563 8700

PE klo 7.30–17.00

IIN JÄRJESTÖTALOLLA 18.12.2021 KLO 10:00-12:00

Sote-soppaa ja riisipuuroa
Ohjelmassa mukavaa rupattelua sote-uudistuksesta,

puuronsyöntiä ja paikalla myös sote-valmistelussa mukana

oleva ANNE HUOTARI.

Paikalla myös Iin

Vasemmiston

ehdokkaat!

Tulethan paikalle vain terveenä.

Tarkistamme koronapassin.

 TULOSSA: 
6.1.22 klo 17-19  Vasemmistoliiton Iin ehdokkaat 
 Facebook-striimissä
8.1.22 klo 12-15  Vaaliteltta S-Marketin pihalla

JOKIVARREN PUUTARHA, 
Oijärventie 1144, Yli-Olhava

puh. 0400 192142

AloitammeAloitamme  
JOULUKUKKIEN JOULUKUKKIEN 

myynnin myynnin 
Iin Järjestötalolla, Iin Järjestötalolla, 

Laurintie 3, Laurintie 3, 
pe 17.12 klo 10 pe 17.12 klo 10 

jatkuen jouluun astijatkuen jouluun asti

Peruutettu koronan vuoksi



2
nomatnomat

--
nro 42

16.12.2021

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

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

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 42  16.12.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 43 ILMESTYY TO 23.12.2021. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 

mielellään pe 17.12.2021 klo 12 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka viikko. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan 
toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittajat Ii 
Mauri Hietala 050 3950365, mauri.hietala@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

IIN ALUE 
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Seuraa koronatilanteen aiheuttamia muutoksia tilaisuuksissa 
verkkosivuiltamme. Yleisohje kuuluu: vain terveenä tilaisuuteen. 
Joululaulukirkko Su 19.12. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Herran syntymä on lähellä, Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: 
Eija Savolainen, Kolehti: Vienan-Karjalan työn tukemiseen Venä-
jällä, Inkerin kirkko. Laulamme kauneimmat joululaulut -vihkon 
lauluja.
Aattokirkko Pe 24.12. klo 15:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Lupa-
ukset täyttyvät. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savo-
lainen, Musiikkiryhmä: Kirkkokuoro. Kolehti: Oman seurakunnan 
diakoniarahaston hyväksi. Voit katsoa jumalanpalveluksen strii-
mattuna netissä Iin seurakunnan YouTube -kanavan kautta, linkki 
tähän löytyy seurakunnan kotisivuilta. 
Jouluyönmessu Pe 24.12. klo 23:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Lupaukset täyttyvät. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija 
Savolainen. Musiikkiryhmä: Lotta Pakanen, laulu. Kolehti: Oman 
seurakunnan diakoniarahaston hyväksi. Voit katsoa jumalanpal-
veluksen striimattuna netissä Iin seurakunnan YouTube -kanavan 
kautta, linkki tähän löytyy seurakunnan kotisivuilta.
Joulukirkko La 25.12. klo 10:00 Väli-Olhavan seurakuntatalo. Toi-
mittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: 
Oman seurakunnan diakoniarahaston hyväksi.
Sanajumalanpalvelus Su 26.12.2021 10:00 Iin kirkko. Toimittaa: 
Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Kristittyjen 
perheiden traumaterapiaan, vertaistukiryhmien toimintaan, raa-
matunopetukseen sekä koulutukseen Irakissa ja Syyriassa toimivis-
sa ”Toivon keskuksissa”. Voit katsoa jumalanpalveluksen striimattu-
na netissä Iin seurakunnan YouTube -kanavan kautta, linkki tähän 
löytyy seurakunnan kotisivuilta.
Aattohartaus Pe 31.12. klo 18:00 Iin kirkko. Toimittaa Pekka Soro-
nen, kanttorina Markku Jaakkola.
Sanajumalanpalvelus Su 2.1. klo 10:00 Iin kirkko. Toimittaa: Tapa-
ni Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Päihde- ja 
kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.
Messu To 6.1. klo 10:00 Iin kirkko. Toimittaa: Matti Kinnunen, kant-
torina: Eija Savolainen. Kolehti: Seurakuntatyöhön ja teologiseen 
koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.
Kirkkokuoro To 16.12. klo 18:00 Iin seurakuntasali
Kauneimmat joululaulut Su 19.12. klo 15:00 Väli-Olhavan seura-
kuntatalo. Tilaisuuteen pääsee koronapassilla.
Kauneimmat joululaulut Su 19.12. klo 18:00 Iin kirkko. Tilaisuu-
teen pääsee koronapassilla.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna 
seuraavan kerran 10.1.2022.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaa-
virkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Seuraa koronatilanteen aiheuttamia muutoksia tilaisuuksissa 
verkkosivuiltamme. Yleisohje kuuluu: vain terveenä tilaisuuteen.
Joululaulukirkko Su 19.12. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Py-
häpäivän aihe: Herran syntymä on lähellä. Toimittaa: Pekka So-
ronen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Vienan-Karjalan työn 
tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko. Laulamme virsien sijaan 
kauneimmat joululaulut- vihkosta. Palvelutehtävissä Eläkeliiton 
Kuivaniemen yhdistys. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa 
taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miet-
tuselle p. 0405718618
Joulukirkko - Kuivaniemien kirkossa La 25.12. klo 08:00. Toi-
mittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: 
Oman seurakunnan diakoniarahaston hyväksi. Voit katsoa juma-
lanpalveluksen striimattuna netissä Iin seurakunnan YouTube -ka-
navan kautta, linkki tähän löytyy seurakunnan kotisivuilta.
Sanajumalanpalvelus La 1.1. klo 18:00 Kuivaniemen kirkko. Toi-
mittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Suo-
men Lähetyslentäjät ry:n hengen pelastavien lentojen tukemiseen 
turvattomilla ja vaikeakulkuisilla alueilla kehittyvissä maissa. Suo-
men Lähetyslentäjät ry eli MAF:n kautta.
Messu To 6.1. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Toimittaa: Matti Kin-
nunen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Seurakuntatyöhön ja 
teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna 
seuraavan kerran 10.1.2022.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaa-
virkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

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

Soita: 050 5876 317

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 549 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www.coolerykkoset.fi

Ilmalämpöpumput 
– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

Aluevaalien ehdokasasettelu 
parhaillaan käynnissä
Aluevaalit toimitetaan sun-
nuntaina 23.1.2022, jossa va-
litaan Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueelle 79 val-
tuutettua. Hyvinvointialu-
een tehtävänä on järjestää 
terveyden- ja sosiaalihuol-
lon ja pelastustoimen pal-
velut Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan 30 kunnasta 
koostuvalla alueella. Tehtä-
vät siirtyvät hyvinvointialu-
eelle 1.1.2023 alkaen alueen 
kunnilta, sosiaali- ja terve-
ydenhuollon kuntayhty-
miltä, sairaanhoitopiiriltä 
(myös erityishuoltopiiriltä) 
ja pelastuslaitoksilta. Ylin-
tä päätösvaltaa hyvinvoin-
tialueella käyttää valtuusto 
– aivan kuten kunnissakin. 
Seuraavan kerran aluevaalit 
toimitetaan samanaikaisesti 
kuntavaalien kanssa vuon-

na 2025. Vuodesta 2025 luki-
en aluevaalit ja kuntavaalit 
toimitetaan samanaikaisesti 
neljän vuoden välein. Alue-
vaaleissa vaalipiirinä on 
koko hyvinvointialue eli eh-
dokkaat asetetaan koko hy-
vinvointialueelle. Aluevaali 
on avoin listavaali kunta-
vaalien tapaan. Äänestäjät 
saavat kotiin kirjeen äänes-
tysoikeudesta ja toimivat 
aluevaaleissa kuntavaalien 
tapaan.

Äänioikeusrekisterin tie-
tojen poimintapäivä eli 
millä hyvinvointialueella 
äänestäjä on äänioikeutettu: 
3.12.2021, ehdokashakemus- 
ten jättäminen aluevaali-
lautakunnalle tapahtuu vii-
meistään 14.12. kello 16. 

Aluevaaleissa vaalipiirinä on koko Poh-
jois-Pohjanmaa eli ehdokkaat asetetaan 
koko hyvinvointialueelle.

Ehdokkaat saa-
vat numerot jou-
lun aatonaattona 
23.12. Ennakko-
äänestys tapah-
tuu 12.–18.1.2022, 
varsinaisen ää-
nestyspäivän ol- 
lessa sunnuntai-
na 23.1.Valtuus-
to aloittaa työnsä 
maaliskuun alus-
ta. MH Lämmin kiitos kuluneista vuosista 

ja vuosikymmenistä.
Toivotamme oikein Hyvää Joulua ja 
Liikunnallista Uutta Vuotta!

Iin Yritys 110 v

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi vuosijuhlaa ei järjestetä.

Jäsenet, toimitsijat, yhteistyökumppanit.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

2021 ilmestyy joka viikko torstaisin. 
33

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

Justiin 
ku Luukisen 
kaloja.

Iin kunnanvaltuusto ko-
koontui maanantaina 29.11. 
päättämään muun muas-
sa kuluvan vuoden toteutu-
neesta taloudesta sekä ensi 
vuoden talousarviosta ja toi-
mintasuunnitelmasta. 

Kunnan investointeihin 
oli varattu talousarviovuo-
den 2021 investointiosassa 
3 462 000 euroa. Uudiskoh-
teisiin kohdistui tästä sum-
masta nettomääräisenä 2 010 
000 euroa. Tästä summas-
ta valtaosa kohdistui Ha-
minan päiväkotiin ja loput 
Jakkukylän siltaan. Merkit-
tävimmät muutokset johtui-
vat muun muassa opetus- ja 
varhaiskasvatuspalveluiden 
uudisrakentamisen viiväs-
tymisestä. Haminan päi-
väkotiin, oli varattu 1 800 
000 euroa. Nyt investoin-
tiin varattiin suunnittelu- ja 
maansiirtokuluja kuluvalle 
vuodelle 150 000 euroa.

Kiinteistö- ja ympäristö-
teknisten palveluiden uu-
sinvestointeihin oli varattu 
nettomääräisenä 210 000 
euroa. Summa koostui Ja-

Iin kunnan taseessa ylijäämää – lainaa käytetään investointeihin

kun riippusillasta, johon oli 
budjetoitu menoja 385 000 
euroa ja tuloja 275 000 eu-
roa. Edellä mainitut summat 
ovat muuttuneet lukuihin 
745 000 euroa ja 395 000 eu-
roa, johtuen odottamatto-
man kalliista toteutuksesta 
sekä valtionavun lisäykses-
tä, nettosumman ollessa 350 
000 euroa.

Kunnanhallitus oli esittä-
nyt, että vuoden 2021 inves-
tointimenoiksi hyväksytään 
yhteensä 2 060 000 euroa (ta-
lousarviossa 3 512 000 eu-
roa) ja investointituloiksi 
550 000 (talousarviossa 275 
000 euroa), jonka valtuusto 
hyväksyi. 

Talousarvio 2022 ja talous-
suunnitelma 2023 - 2024
Kunnan omaan palvelutuo-
tantoon vuonna 2022 kuu-
luvat seuraavat palvelut: 
keskushallinto, elinvoima-
palvelut, hallintopalvelut, 
opetus- ja varhaiskasvatus-
palvelut, Ii-instituutti sekä 
Kiinteistö- ja ympäristötek-
niset palvelut sekä Iin vesi-

liikelaitos.
Kunnan ostamat palve-

lut vuonna 2022 ovat: Ou-
lunkaaren kuntayhtymä/ 
sosiaali- ja terveyspalvelut 
ja kuntapalvelutoimiston 
talous-, henkilöstö- ja tie-
tohallintopalvelut, Micropo-
lis Oy/elinvoimapalvelut, 
Iilaakso Oy/energiate-
hokkuustoimet Oulu-Koil-
lismaan pelastusliikelaitos/
pelastuspalvelut, Pudasjär-
ven kaupunki/Oulunkaaren 
ympäristöpalvelut, Oulun 
kaupunki/joukkoliiken-
ne, Oulun kaupunki/maa-
seutuviranomaispalvelut ja 
jätehuollon viranomaispal-
velut.

Summat tuhansissa 
euroissa
Iin kunnan talousarvion 
2022 toimintatuloiksi on ar-
vioitu 8 671 euroa, toimin-
tamenot -76 791 euroa eli 
toimintakatteeksi muodos-
tuu -68 115 euroa. Verotulot 
ovat 37 626 euroa, valtion-
osuudet 32 727 euroa ja ra-
hoitustuotot/rahoitusmenot 

ovat –198 euroa.
Vuosikateeksi muodos-

tuu näin ollen 2 039 euroa. 
Poistot ovat -3 914euroa, jo-
ten tilikauden tulos on -1 
874 euroa. Poistoeron vä-
hennys on 82 euroa. Näin 
ollen tilikauden alijäämäksi 
tulee -1 792 euroa (miljoona 
seitsemänsataayhdeksän-
kymmentäkaksituhatta) eu-
roa.

Iin kunnan taseessa ei 
ole kattamatonta alijäämää, 
joten alijäämän kattamis-
velvollisuutta ei ole suun-
nitelmakaudella. Taseeseen 
oli kertynyt ylijäämää vuo-
den 2021 alussa 2,824 mil-
joonaa euroa.

Nettoinvestoinnit vuo-
delle 2022 ovat 6,274 mil-
joonaa euroa, josta Iin 
vesiliikelaitoksen osuus on 
0,930 miljoonaa euroa. Täs-
sä taloudellisessa tilanteessa 
kunta on varautunut otta-
maan ensi vuoden aikana li-
sää pitkäaikaista lainaa 14,0 
miljoonaa euroa, jolla mak-
setaan aikaisemmin nostet-
tuja lainoja 9,610 miljoonaa 
euroa. Loppuosa lainan nos-
tosta käytetään investointi-
en rahoittamiseen.

Kuntien taloustilanne ei 
ole heikentynyt koronapan-
demian johdosta. Iin kun-
nan kunnallisverot kasvavat 
kuntaliiton arvion mukaan 
kuluvana vuonna 6,3 pro-
senttia. Vuoden 2022 kun-
taliiton verotuloennusteessa 
on arvioitu Iin kunnallisve-
rotulojen nousevan 2,7 pro-
senttia kuluvan vuoden 
tasosta. Iin kunnan kunnal-
lisveroprosenttia valtuusto 
ei ole aiemmassa kokouk-
sessa korottanut, vaan se pi-
detään vuoden 2021 tasossa 
eli 21,50 prosentissa.

Vuoden 2022 tulovero-
prosentti määrittää myös 
vuoden 2023 kunnallisve-
roprosentin vähennettynä 

sote-uudistuksessa siirty-
väksi arvioidulla veropro-
sentilla. Tämänhetkinen 
vähennysarvio on 12,39 pro-
senttia. Kunnanvaltuusto 
päätti aikaisemmissa koko-
uksissaan pitää myös kiin-
teistöveroprosentit vuoden 
2021 tasolla.

Sote-uudistus vaikuttaa 
merkittävästi kunnan 
talouteen
Suunnitelmakaudella vuo-
den 2023 alusta toteutu-
va Sote-uudistus vaikuttaa 
merkittävästi kunnan ta-
louteen ja rahoitukseen. 
Uudistus vaikuttaa vero-
tusoikeuteen, valtionosuus-
järjestelmään, omaisuuteen, 
sopimuksiin ja osaan henki-
löstöä. Kunnan vuoden 2022 
talousarvio määrittää suu-
relta osin uuden kunnan tu-
lopohjaa myös vuoden 2023 
osalta.

Talousarvion käsittelyn 
yhteydessä Harri Sanak-
senaho esitti, että Kuivanie-
men keskustaajaman uusien 
vuokra-asuntojen suunnit-
teluun ja tarvekartoituk-
seen varataan 20 000 euron 
määräraha. Useissa puheen-
vuoroissa nousi esille ajatus, 
että asia olisi järkevämpi 
hoitaa Iin vuokratalot Oy:n 
kautta, koska siellä on pa-
rempi asiantuntemus Kui-
vaniemen asuntotilanteesta. 
Juho-Jussi Heinäaho ja Mika 
Hast kannattivat Sanak-
senahon esitystä. Koska oli 
tehty kannatettu ehdotus 
määrärahan lisäämisestä ta-
lousarvioon, suoritettiin ni-
menhuutoäänestys asiasta.

Suoritetussa äänestyk-
sessä kunnanhallituksen 
esitystä kannatti 26 valtuu-
tettua: Alaraasakka Eero, 
Fäldt Eila, Haapaniemi He-
li-Hannele, Hyvönen Petri, 
Jakku-Hiivala Johanna, Jo-

kela Jari-Jukka, Kaisto Han-
nu, Kaleva Oili, Kehus Reijo, 
Keränen Kirsti, Klasila Pir-
jo, Koskela Markku, Lauri 
Jarmo, Laurila Inka, Liedes 
Teijo, Paaso Aila, Pakonen 
Ilkka, Säkkinen Risto, Tapio 
Helka, Tervonen Petri, Tii-
ro Leena, Tuomela Johan-
nes, Valaja Sanna, Varanka 
Sirpa, Jutila Mika ja Torvi-
nen Katja. 

Harri Sanaksenahon esi-
tystä kannatti viisi valtuu-
tettua: Hast Mika, Heinäaho 
Juho-Jussi, Hyvärinen Veli-
Heikki, Koskela Pekka ja Sa-
naksenaho Harri.

Puheenjohtaja totesi, että 
kunnanvaltuusto oli hyväk-
synyt kunnanhallituksen 
esityksen. Sanaksenaho jätti 
asiaan eriävän mielipiteen. 
Hannu Kaisto esitti, että ta-
lousarviokirjan lukuun 11/
Kunnan konsernin toiminta 
ja talous tehdään Iin vuok-
ratalot Oy:n kohdalle kirjaus 
siitä, että vuokra-asuntojen 
tarveselvitys tehdään koko 
kunnan alueelle. Esitys hy-
väksyttiin yksimielisesti.

Säästötavoite miljoona 
euroa
Kunnanvaltuusto hyväk-
syi kokouksessaan edelleen, 
että vuoden 2022 alkupuo-
lella käynnistetään hallinto- 
ja rakenneuudistus, jonka 
tavoitteena on tasapainot-
taa taloutta ja sopeuttaa pal-
velurakenteita vastaamaan 
nykyistä ja tulevaa tarvetta. 
Tällä tavoitellaan noin mil-
joonan euron säästöä. Li-
säksi valtuusto päätti, että 
palveluverkkotarkastelua 
jatketaan kaikilla toimialoil-
la. Talousarvioon varattiin 
määräraha hallinto- ja ra-
kenneuudistustyöhön. MH

Kunnanvaltuuston kokous 29.11., vs. vs. hallintojohtaja Anu Kosonen, kunnanvaltuuston puheen-
johtaja Johannes Tuomela, kunnanjohtaja Ari Alatossava, kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka 
Pakonen. (Kuvakaappaus videostreamista) 

Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnan alueella saa jou-
lupuun käydä hakemassa 
valtion mailta. Hakemiseen 
tarvittavan joulukuusiluvan 
saa hankittua helposti Erälu-
vat-verkkokaupasta.

Joulukuusilupa oikeuttaa 
hakemaan enintään kolme 
metriä pitkän joulukuusen 
valtion talouskäytön piirissä 
olevista monikäyttömetsistä. 
Luvan ostajan on itse varmis-
tettava alueen kuuluminen 

Metsähallituksen metsäta-
louskäytössä oleviin moni-
käyttömetsiin. Joulupuuta ei 
saa hakea suojelu- tai retkei-
lyalueilta. Monikäyttömet-
sien sijainnin saa helpoiten 
selville Retkikartasta osoit-
teessa www.retkikartta.fi 
ja valitsemalla karttatason 
”metsätalouden monikäyt-
tömetsät”. Retkikartta toimii 
myös mobiililaitteilla.

Kun sopiva paikka on 
löytynyt ja lupa on ostettu-

na, voi lähteä valitsemaan 
sopivaa joulupuuta. Puu 
noudetaan tien varresta, kor-
keintaan parikymmenen 
metrin etäisyydeltä tiestä. Is-
tutettuja puita ei saa ottaa. 

Metsähallituksen Erälu-
vat-kauppa toimii osoittees-
sa verkkokauppa.eraluvat.
fi. Joulukuusilupakaupoille 
pääsee valitsemalla ylävali-
kosta ”Muut luvat” ja sen jäl-
keen ”Luonnontuoteluvat” 
ja ”Joulukuusi”.

Verkkokaupasta hankittu 
joulukuusilupa on voimassa 
seitsemän vuorokautta va-
litusta ostopäivästä lähtien. 
Kuusilupia voi ostaa mak-
simissaan viisi kappaletta. 
Joulukuusiluvan hinta on 10 
euroa. 

Metsähallitus tiedotus 

Nouda itse täyden kympin joulukuusi
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NOUDETAAN

OULUN ROMU  

P. 044 783 1121 
www.oulunromu.fi.

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA-
PALVELUT!

ROMUTTAMOALAN PALVELUITA

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

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

HIERONTA • FYSIOTERAPIA  • JÄSENKORJAUS
KUNTOSALI • JALKAHOITOA YM  KAUNEUDENHOITOA

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

HAMMASTEKNIKKO- JA LÄÄKÄRIPALVELUT

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

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

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 1, 95200 Simo

PARTURI-KAMPAAMOPALVEUJA SÄHKÖASENNUKSIA

Oulu, Haukipudas, Ii, Yli-Ii, Kiiminki ja Ylikiiminki

KOTITALOUDET JA YRITYKSET
sähköasennukset ja -urakoinnit

SÄHKÖLIIKE J.AUTIO OY
Jani Autio 040 584 1486

Lue 
IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Iin kunnan talviliikuntapaik-
kojen hoitamisessa kiireisim-
pään eli I-luokkaan kuuluvat 
keskeiset liikuntapaikat, joi-
ta ovat Iin keskuskentän kau-

Iin kunta hoitaa talviliikuntapaikkoja
kalo ja luistelualue, Valtarin 
Areenan kaukalo, Kuivanie-
men keskuskentän kaukalo ja 
luistelualue sekä Illinsaaren 
ladut, Kuivaniemen aseman 

valaistu latu (ei viikonloppu-
päivystystä) ja Tasamaanla-
tu. Näiden liikuntapaikkojen 
hoitoaika on päivittäin tar-
peen vaatiessa latujen osalta 
joulukuun alusta maaliskuun 
loppuun ja jääalueiden ja 
kaukaloiden osalta joulu-
kuun puolivälistä maalis-
kuun loppuun. 

II-luokan liikuntapaikat 
sijaitsevat pääosin koulujen 
yhteydessä ja palvelevat en-
sisijaisesti koululaisliikuntaa. 
Näiden liikuntapaikkojen hoi- 
toaika on arkipäivisin jääalu- 
eiden ja kaukaloiden osal-
ta tammikuun alusta maa-
liskuun puoliväliin ja latujen 
osalta maaliskuun loppuun. 

Ylläpidettävät retkiladut 
ovat Rantakestilä - aallon-
murtaja - Hiastinhaaran lin-
tutorni sekä Kuivaniemessä 
Karttimon latu ja Jokikylän / 
Hyryn latu (vk 10) 

Retkiladut kunnostetaan 

viikoittain ja hoitoaika on 
vuoden alusta maaliskuun 
loppuun. Latujen yhtey-
dessä olevien tulipaikkojen 
puuhuolto hoidetaan viikon-

lopuiksi samoin maaliskuun 
loppuun saakka. 

Mikäli lumitilanne on ke-
väällä hyvä, tarkastellaan la-
tujen ylläpidon jatkamista 

tapauskohtaisesti. Liikunta-
paikkojen hoito kuuluu Iin 
kunnan yhdyskuntalauta-
kunnalle. MH

Latuja on monelaisille hiihtotyyleille. Tässä luistellaan. Perinteinen hiihtotyyli

Maanmittauslaitoksen uusi asiakaspalve-
lu piste avasi ovensa tiistaina 7.12. uusissa 
tiloissa Uusikatu 52, samassa tilassa Veron 
asiakaspalvelun kanssa.

Uusi palvelupiste on avoinna asiakkaille 
arkipäivisin 9–16.15. Palvelupisteessä asiak-
kaat voivat hoitaa kiinteistöihinsä liittyviä 
asioita, saada huoneistotietojärjestelmään 
liittyvää neuvontaa, tilata karttatuotteita ja 
saada tietoa Maanmittauslaitoksen sähköi-
sistä palveluista.

– Oulun toimipaikka muutti entisten toi-

mitilojen remontin vuoksi. Muut toimin-
not muuttavat Linnanmaalle kauemmaksi 
Oulun keskustasta. Asiakaspalvelu toimii 
muutostöiden ajan Veron asiakaspalve-
lun kanssa samassa tilassa keskustasijain-
nin vuoksi. Samalla voidaan hakea uusia 
tapoja virastojen väliseen yhteistyöhön ja 
yhteiseen tilojen käyttöön, kertoo tietopal-
velupäällikkö Pekka Jakobsson.

Maanmittauslaitos tiedotus 

Maanmittauslaitoksen Oulun asiakaspalvelu avasi uusissa tiloissa
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Perinteiset joulumyyjäiset 
pidettiin järkällä lauantaina 
4.12. Ennakkotilausten mu-
kaisesti leipurimme olivat 
leipasseet maukkaita kak-
kuja, pitkoja, piirakoita, saa-
ristolaisleipiä ja ässätkin tuli 
pyöräytettyä. 

Maija ja Eila tehtaili-
vat kauniita makrametöitä, 
Eeva ja aputontut teki-
vät kuusenhakokransseja, 
Jussin tekemiä luutia ym. 

tuotteita oli myös kaupan, 
unohtamatta kerholaistem-
me kutomia villasukkia ja 
lapasia. Ritva paisteli tort-
tuja ja saimme nauttia hy-
vät torttukahvit. Joitakin 
jälkitilauksia tuli, joten vie-
lä emme jää lomalle. Näin 
korona aikana etukäteen 
tehdyt tilaukset ovat hyvä 
asia, silloin ei tule ruuhkaa 
myyntipaikalle ja turvavälit 
säilyvät . Pysytään terveinä.

Iin Eläkeläiset toivottavat oikein 
Hyvää ja Rauhallista joulua sekä Hyvää Uutta Vuotta.

Hyvin suunniteltu on puo-
liksi tehty myös jouluna. He 
ovat julkaisseet muistilistan. 
Työt kannattaa suunnitella 
etukäteen erityisesti silloin, 
kun aikaa on vähän. Apu-
na voit käyttää esimerkik-
si tämän listan kysymyksiä, 
poimia siitä itsellesi tärkeät 
asiat ja täydentää listaa.

Käytännön asiat
Hanki joulukortit ja pos-
timerkit. Kirjoita ja posti-
ta ne ajoissa. Muista myös 
sähköiset kortit, tee lahjalis-
ta. Tarkista lasten ja aikuis-
ten kokonumerot pehmeitä 
paketteja varten. Hanki ja 
paketoi joululahjat. Piilota 
hyvin. Sovi joulupukin vie-

Martoilta ohjeet jouluvalmisteluihin
railu. 

Joulumyyjäisistä voit 
löytää hyviä joululahjoja ja 
-ruokia. Toimita joulupa-
ketit perille. Käy jouluter-
vehdyksillä lähimmäistesi 
luona. Tarkista joulukoris-
teiden ja sähkökynttilöiden 
kunto. Hanki kynttilät ja 
hautakynttilät, muista tuli-
tikut. Muista hankkia ajois-
sa joulukuusi.

Ruokajutut
Mieti pyhien ruokalista. Kat-
so marttojen menuehdotuk-
set. Tilaa kinkku. Tee ruokia 
ja leivonnaisia pakastimeen. 
Osta säilyviä jouluruokia 
ajoissa. Muista puuromante-
lit. Hanki jouluservetit.

Koti joulukuntoon
Puhdista tai kiillota joulu-
kattauksen astiat ja aterimet. 
Puhdista jääkaappi. Puhdis-
ta sauna. Puhdista kynttilän-
jalat. Tarkista joululiinojen 
kunto. Tuuleta vuodevaat-
teet ja vaihda puhtaat laka-
nat. Tee tilaa joulukoristeille 
ja joulukuuselle. Vie lehdet 
keräykseen. Imuroi, pyy-
hi pölyt, pese vessat ja kyl-
pyhuone. Vaihda pyyhkeet. 
Pese tarvittaessa uuni kin-
kun paiston jälkeen. MH

Joulukuusen voi hakea itsekin 
metsästä.  Muista kysyä lupa 
maanomistajalta. Jos ei voi itse 
mennä metsään, kuusen voi 
ostaa kuusenmyyjiltä.
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Murrehöystöä 
nakkikioskilla 
Niitynpään Tuula on lähettänyt katkelman tosielämästä. 
Paikallisella nakkikioskilla kohtaavat asiallinen myyjä ja 
muheva savolaisisäntä:
– Ja mitäs teille? – Mitteepä tässä, kiitos vuan kysymästä.
– Tarkoitan – mitä te syötte? – Purkkoo, mutta kyllä tästä on 
maku männy. 
– No mitä te tilaatte? – Aku Ankkoo, mutta nyt ottasin hampu-
rilaesen.
     – Selvä. Ja minkälaisen hampulaisen? – No eikös se ou se 
systteemi, jossa on      pihivi ja kaks kuorta. Pitäishän se teijän 
tiällä tiettee.
– Syöttekö täällä? – Sillon tällön harvakseltaan.
– Puhun nyt hampurilaisesta. Tuleeko se mukaan? – Kah, jos 
se vuan tahtoo.
– Siis – otatteko mukaan? – Tule vuan jos halluut!
– Siis: syöttekö hampurilaisen täällä? Uattelin kyllä, että tuol-
la pöyvässä . . .
– Saako laittaa kaikki mausteet? – Jos ne vuan mahtuu, vähä 
kyllä eppäilen.
– Eli: kaikki mausteet? – Joo . . .mutta kanelin suap jättee poik-
keen.
–Voi helskutti teidän kanssanne!! – Vai niin, jotta tällasta pal-
velluu. Taijanpa sitte jättee tilloomata ja hakkee hallista muik-
kukukon!
    * * *
SUOMI MURRE SUOMI -murresanakirja kertoo, miten selviy-
tyä sanailusta nakkikioskin jonossa ja pöydässä (suluissa tar-
vittaessa käännökset suomeksi):
Pikkujoulujen aikaan kun ei nakkikioskin jonossa koronapas-
sikaan auta etuiluun!
Pohjalainen: – Muiren kun pohojalaasten on aivan turha yrit-
tää etuilla! Siitä voi saara terootettua rautaa rintahan. Pohoja-
laanen ei kasta puukkua selekähän.  
Savolainen: – Myö savolaeset ollaa sellasta porukkoo, jotta 
ku me syyvää kokkelpimöö ja ohrarieskyö, nii siinä pohjalae-
set juipit on hilijoo pia sen jäläkee. Ja puukkoloiha myö ei pe-
lätä! 

Tamperelainen (rauhoittelevasti): Tota noi, tersepä terse! 
(Hauska tutustua!).
Turkulainen: Ei mar, katoks tunttiakses? (Tunnemmeko?).
Stadilainen: Tsau! Kuis pyyhkii?  Mikä kondis, jäbä? Mis 
budjaat? (Terve! Miten menee? Kuinka voit? Missä olet töis-
sä?).
Karjalainen: Käyvää partaa tantsittammaa! (Ruvetaan syö-
mään!). 
Turkulainen: Onk mittä muut ko nakei? (Onko mitään kas-
vissyöjille?).
Oululainen: Söin tuota lahanaa niin rupes janotammaa. (Sai-
sinko vettä?). Peräpohjalainen: Hyvä se on herraa kiittää ko 
itte kokkarhet syöpii. Lähethän kothin voita syömään.
Savolainen: Jo olj ypläkkätä peräruokoo ja tämmöjstä vuan 
höröllörökkiä! (Olipa makeaa jälkiruokaa ja kahvi oli laihaa!). 
    
    * * *

MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi 

KAZUE SHIMOMURA. TALVIKUVA. TAUSTALLA AKOLAN KARTANO.

Pohjois-Suomen boksarit 
sparrasivat Iisi Areenalla
Pohjois-Suomen nyrkkeily-
seurat järjestävät kuukau-
den parin välein yhteisiä 
sparrileirejä. Leireillä ote-
taan otteluharjoituksia pa-
reja vaihdellen. Yhteisten 
leirien ideana on saada otte-
lusilmää kehittävää harjoit-
telua sparraamalla muiden 
kuin oman seuran ottelijoi-
den kanssa. 

Edellinen leiri oli pari 
viikkoa sitten Rovaniemel-
lä ja nyt itsenäisyyspäivän 
aattona Iissä. Tämän kirjoit-
tajan pistäytyessä salissa, oli 
juuri alkamassa viiden erän 
treenisessio. Varttitunnin 

matsaus näytti saavan hien 
irti ja sykkeen nousemaan. 
Kaikkiaan harjoittelua oli 
muutama tunti palauttavine 
taukoineen. 

Järjestelyistä Iissä vasta-
sivat Iin Yrityksen valmen-
tajina touhuavat Markku 
Kalliorinne ja Janne Kärk-
käinen. Paikkakuntalai-
sia ottelijoita olivat Voitto 
Kärkkäinen, Topi Terho ja 
Aku Kanninen, joka harjoit-
telee Yrityksen treeneissä 
usein. Osallistujia oli saapu-
nut Iin lisäksi Rovaniemeltä, 
Kemistä, Oulusta, Kiimin-
gistä, Kajaanista ja muuta-

ma poika Ruotsin puolelta 
IF Bodenista. Valmentajia 
oli iiläisten lisäksi kaikista 
mukana olevista seuroista. 
Kolminkertainen suomen-
mestari Markku Kaliorinne 
kertoi leirin olevan samal-
la osalle osanottajista val-
mistautumisharjoitus viikon 
päästä pidettäviin SM-nyrk-
keilyihin. Markku itse, joka 
tuomaroi ahkerasti nyrk-
keilykisoja, sanoi jättävän-
sä SM-kisat väliin Helsingin 
pahan koronatilanteen ta-
kia. 

Vastaava leiri pidet-
tiin viime vuonnakin Iis-

sä. Markku Kalliorinteen ja 
Janne Kärkkäisen mukaan 
Iisi Areena sopii tarkoituk-
seen hyvin. Ii on osallis-
tujien kotipaikkakuntien 
suhteen keskeisellä paikalla. 
Yrityksen nyrkkeilyharjoi-
tukset ovat tiistaisin ja tors-
taisin kello 18 Iisi Areenan 
nyrkkeilytilassa. Kaksitois-
ta vuotta täyttäneet voivat 
tulla tutustumaan lajiin pai-
kan päälle. Keskiviikkoisin 
voi harrastaa kuntonyrkkei-
lyä. POH

Toistakymmentä otteluparia levittäytyi hallin lohkolle. 

Markku Kalliorinne valvoi treeniä. iläiset mestari ja kisälli. Oikealla Aku Kanninen ja vasemmalla 
Voitto Kärkkäinen. 
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Lisäys viime viikon lehdessä 
olleeseen Tilalihan juttuun
 
Kuivalaisessa (Kuivaniemen nuorisoseuran lehti 9.12.) ol-
leesta jutusta: ”Kuivaniemen Tilalihalta monenlaisia tuot-
teita” puuttui kuvien ottajan nimi. Kuvat juttuun on ottanut 
Vilma Sanaksenaho.

Iin Energia mukana Suomen 
suurimman tuulipuiston  
toteuttamisessa
Kymppivoiman, Oulun 
Energian ja Kuopion Ener-
gian muodostama yhteen-
liittymä on uusiutuvan 
energian yhtiö OX2:n kanssa 
allekirjoittanut sopimuksen 
455,4 megawatin tuulipuis-
ton toteuttamisesta Lestijär-
velle. Iin Energia mukana 
hankkeessa Kymppivoima 
Oy:n kautta 

Kyseessä on Suomen 
suurin tuulivoimahanke. 
Vuosittainen energiantuo-
tanto tulee olemaan yli 1,3 
terawattituntia, mikä vas-
taa noin kahta prosenttia 
koko Suomen vuoden 2020 
sähköntuotannosta. Valmis-
tuessaan Lestijärven tuu-
lipuisto tulee tuottamaan 
merkittävän määrän uusiu-
tuvaa energiaa suomalaista-
louksiin. 

Lestijärven tuulipuiston 
kauppahinta on noin 650 
miljoonaa euroa ja se sisäl-
tää myös tuulipuiston tuo-
tannollisen hallinnoinnin 
koko sen elinkaaren ajan. 
Investoinnista ennakoidaan 
jäävän talousalueelle noin 
20 prosenttia. Tuulipuistoon 
rakennetaan yhteensä 69 
tuulivoimalaa, joiden enim-
mäiskorkeus on 240 met-

riä. Tuulipuiston arvioidaan 
valmistuvan vuoden 2024 
loppuun mennessä. 

“Hienoa saada Suomen 
suurimman hankkeen omis-
tajiksi suomalaisia energia-
toimijoita”, toteaa OX2:n 
maajohtaja Teemu Loik-
kanen ja jatkaa: ”Tämä on 
samalla konkreettinen as-
kel kohti vihreää siirtymää 
energia-alan investoidessa 
enenevässä määrin uusiutu-
vaan energiaan”. 

OX2 toteuttaa tuulipuis-
ton avaimet käteen -periaat-
teella. Rakentamisen jälkeen 
se jää vastaamaan tuuli-
puiston teknisestä ja talou-
dellisesta hallinnoinnista. 
Rakennustyöt ovat käyn-
nistyneet sähkönsiirtoon 
vaadittavan 400 kilovoltin 
voimalinjan osalta, joka ra-
kennetaan Lestijärveltä Ala-
järvelle. 

Lestijärven tuulipuiston 
lisäksi OX2:lla on Suomessa 
rakenteilla 71 tuulivoimalaa 
ja se vastaa 79:n tuotannossa 
olevan tuulivoimalan tekni-
sestä ja kaupallisesta hallin-
noinnista Suomessa.

IiSanomat 
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hintoihin sisältyy alv. Isommat ilmoitukset sop. mukaan. Tervehdykset toivomme olevan lehden tekijöillä to 9.12. klo 16 mennessä 

s-postilla: info@iinlehti.fi, puh. 045 110 9012/Pauli, 0400 385 281/Heimo.

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta

toivottaa Perhe x

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

JOKIVARREN PUUTARHA 
Oijärventie 1144, Yli-Olhava p. 0400 192142

Aloitamme Aloitamme 
JOULUKUKKIEN MYYNNIN JOULUKUKKIEN MYYNNIN 

Iin Järjestötalolla, Iin Järjestötalolla, 
Laurintie 3, Laurintie 3, 

pe 17.12 klo 10 pe 17.12 klo 10 
jatkuen jouluun astijatkuen jouluun asti

Parantaakseen alueen sähkönsiirtokapasiteettia ja käyttö-
varmuutta Fingrid Oyj rakentaa uuden 110 kV voimajohtoyh-
teyden Oulun Leväsuon ja Iin Isokankaan välille.

Edellä sanotusta syystä Fingrid Oyj on 16. marraskuuta 2021 
hakenut valtioneuvostolta lupaa, jonka perusteella voimajoh-
toalueen vaatimat käyttöoikeudet on mahdollista perustaa 
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 
annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla. Johto-
hanke sijaitsee Oulun kaupungin ja Iin kunnan alueilla ja sen 
pituus on noin 27 kilometriä.
 
Lunastuslupahakemus liitteineen, ympäristöselvitystä lukuun 
ottamatta, on nähtävillä 17.12.2021 - 31.1.2022 välisen ajan 
yllä mainittujen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla/nettisivuil-
la. Hankkeen ympäristöselvitys on nähtävillä osoitteessa 
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentami-
nen/voimajohdot/ymparistoselvitys-levasuo-isokangas/

Asianosaisille, joiden etua ja oikeutta asia koskee, vara-
taan mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun 
lain (603/1977) 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Mahdollinen 
lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriön 
kirjaamoon osoitteella: PL 32, 00521 00023 VALTIONEU-
VOSTO tai kirjaamo.tem@gov.fi  31. päivä tammikuuta 2022 
mennessä. Lausuntokirjeessä on mainittava lunastuslupa-
hakemuksen asianumero VN/30159/2021.

FINGRID OYJ

FINGRID OYJ:N LUNASTUSLUPA-
HAKEMUS LEVÄSUO – ISOKANGAS C

Iin Työllistämispalvelut edis- 
tävät nuorten, osatyöky-
kyisten ja haastavassa työ-
markkina-asemassa olevien 
henkilöiden aktivoitumista ja 
työllistymisen mahdollisuuk-
sia. 

Yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa pyritään poista-
maan yksilön työllistymisen 
esteitä ja löytämään ratkaisut 
työllistymisen polulle.

Tukea työnhakijalle
Työvoimakoulutus Oulus-
sa järjestettävään työvoi-
makoulutukseen haetaan 
TE-toimiston verkkosivujen 
kautta.

Palkkatuki
Työllistämispalvelut koor-
dinoi palkkatuettua työl-
listämistä Iin kunnan ja 
Oulunkaaren kuntayhty-
män Iin alueen toimipisteis-
sä vuosittain talousarvioon 
varattujen määrärahojen ra-
joissa, edellyttäen, että TE-
toimisto myöntää työttömän 
työnhakijan työllistämiseen 

Iin työllisyyspalvelut edistävät 
työllistymisen mahdollisuuksia

palkkatukea. TE-toimiston 
myöntämä tuki on harkin-
nanvaraista ja edellytykset 
sen saamiseen selvitetään 
tapauskohtaisesti. Palkkatu-
ella palkatun henkilön tulee 
olla iiläinen.

Työkokeilu 
Työkokeilun tarkoitukse-
na on selvittää ammatinva-
linta- ja uravaihtoehtoja tai 
tukea paluuta työmarkki-
noille. Kyseessä ei ole työ-
suhde mutta työkokeiluun 

osallistuvalle työttömäl-
le työnhakijalle maksetaan 
työkokeilun ajalta työttö-
myysetuutta sekä tietyin 
edellytyksin kulukorvausta 
osallistumispäiviltä. Työllis-
tämisen palvelukeskus et-
sii yhteistyössä asiakkaan 
ja lähettävän tahon kanssa 
asiakkaalle soveltuvan työ-
kokeilupaikan kunnan pal-
velualueilta.

Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttavalla työtoimin-

nalla tarkoitetaan palve-
lua, jonka tarkoituksena 
on parantaa henkilön elä-
mänhallintaa sekä luoda 
edellytyksiä työllistymiselle. 
Kuntouttavassa työtoimin-
nassa ei synny virkasuhdet-
ta eikä työsuhdetta henkilön 
ja toimintaa järjestävän tai 
toteuttavan tahon välille. 
Kuntouttavaa työtoimintaa 
toteutetaan esimerkiksi Ii-
Pajalla. MH
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16.12.2021Selviämme koronasta sisulla ja päättäväisyydellä, 
kuten aikanaan sodan sankarit tiukoista paikoista

Lippukulkueen kantajat Risto Moisejeff, Markku Vitikka ja Saka-
ri Liedes. Iin seurakunnan kappalainen Pekka Soronen toi Iin seurakunnan 

tervehdyksen.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela toi Iin kun-
nan tervehdyksen.

Huilisti Miina Alaranta esitti P.J.Hannikaisen ”Menueton” Tiina Kukkulan säestyksellä.Juhlapuheen piti Iin nuorisovaltuuston sihteeri Mona Kela.

Iin kunnan itsenäisyyspäi-
vän juhlaa vietettiin itse-
näisyyspäivänä 6.12. Iin 
seurakuntatalolla. Juhlavä-

elle oli tarjolla juhlakahvit 
ja useita ohjelmanumeroi-
ta. Juhla alkoi lippukulku-
eella, jossa lippuja kantoivat 

Iin reserviläiset, Markku Vi-
tikka kantoi Suomen lippua, 
sotainvalidien lippua Ris-
to Moisejeff ja reserviläis-
ten lippua Sakari Liedes. 
Samaan aikaan juhlavä-
ki lauloi Siniristilippumme 
-laulua. 

Juhlapuheen piti Iin 
nuorisovaltuuston sihteeri 
Mona Kela. 

–Korona-aikana vapaut-
tamme on jouduttu rajoit-
tamaan eikä kyseinen aika 
ole vielä ohitse. Mutta em-
meköhän me siitä selviä si-
sulla ja päättäväisyydellä, 
kuten aikaisemminkaan so-
dan sankarit eivät luovutta-
neet tiukan paikan tullessa. 
Sillä, että Suomi on itsenäi-
nen, saan ilmaisen koulu-
tuksen, minulla on vapaus 

liikkua Suomessa ja Suomen 
luonnossa, puhua Suomea 
ja opiskella muitakin kieliä, 
minulla on sananvapaus, 
saan toteuttaa itseäni oman 
luovuuteni kautta, saan va-
lita omat ystäväni. Jos omat 
voimavarani loppuvat, mi-
nulla on oikeus korkeatasoi-
seen terveydenhuoltoon ja 
myös taloudelliseen tukeen.

Kunnan tervehdyksen 
esitti kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Johannes Tuo-
mela. Hän totesi, että tulisi 
joskus pohtia, mitä meiltä 
puuttuu. Koropandemia on 
vaikuttanut monella taval-
la meidän jokaisen elämään. 
Terveydenhuollon henkilös-
tö on joutunut koville. Myös 
yrittäjät ovat kärsineet ko-
ronasta. Teemme töitä, jot-
ta tulevilla sukupolvilla olisi 
parempi Suomi. Itse kunkin 
kannattaa pohtia, mitä it-
senäisyys merkitsee meille 
suomalaisille. 

Iin seurakunnan terveh-
dyksen juhlaan toi kappalai-
nen Pekka Soronen. 

Iin kansalaisopiston lau-
luryhmä esitti Tiina Kuk-
kulan säestyksellä ”Niin 
kaunis on maa”. Huilisti 
Miina Alaranta esitti Tiina 
Kukkulan säestyksellä P.J. 
Hannikaisen Menuetton. 
Lopuksi laulettiin yhdessä 
Maamme -laulu.

Mauri Hietala

Itsenäisyyspäivänä laskettiin seppele Iin sankarihaudoille. Iin seurakunnan puolesta Pekka Sipilä, 
Iin Reserviläisten Matti Turtinen ja Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela.

Kuivaniemellä itsenäisyyspäivänä kirkonmenojen jälkeen oli kunnianosoitus kaatuneiden sankari-
ristillä. Lippuvartiossa Paavo Kestilä, Matti Ellilä, Sauli Kehus. Havuseppeleen laskivat Pekka Koskela 
ja Eeva Miettunen. Kaikki henkilöt, kuten myös kuvan lähettäjä Pekka Ellilä, ovat veteraanien lapsia.

Iin kansalaisopiston lauluryhmä esitti laulun ”Niin kaunis on maa”.


