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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

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

Kaikenikäisten 
fysioterapiaa

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

Ii Kirkkotie 2, 91100 Ii
010 237700

 
 

 
 

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
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• Myös lumien pudotukset

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN

• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

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

www.sotaniemi.fi
Revontie 2 B, Haukipudas

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

www.iisanomat.fi

IiSanomat 
ilmestyy 
maalis- ja 

huhtikuussa 
2021 

JOKA VIIKKO 
torstaisin. 

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
KATSASTUS

kaikilla
mittauksilla

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

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Avajaistarjous:

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan
päälle!

Myös rekisteröintipalvelut 
ja muutoskatsastukset!
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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-
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SEURAAVA IISANOMAT NRO 6
ILMESTYY TO 11.3.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään pe 5.3.2021 mennessä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko. 
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IIN ALUE

Ajantasainen koronatiedote ja lisätietoja löytyy 
www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalvelukset toimitetaan kirkossa työntekijöiden läs-
nä ollessa ja sitä voi seurata internetin kautta (linkit suora-
toistoon ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla)
Sanajumalanpalvelus Su 7.3. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhä-
päivän aihe: Jeesus, Pahan vallan voittaja. Toimittaa: Matti 
Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. Musiikkiryhmä: Kirk-
kokuoro

KUIVANIEMEN ALUE

Ajantasainen koronatiedote ja lisätietoja löytyy 
www.iinseurakunta.fi 
Jumalanpalvelukset toimitetaan kirkossa työntekijöiden läs-
nä ollessa ja sitä voi seurata internetin kautta (linkit suora-
toistoon ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla)
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 
040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli su-
kuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi
Sanajumalanpalvelus Su 7.3. klo 12:00 Kuivaniemen kirk-
ko. Pyhäpäivän aihe: Jeesus, Pahan vallan voittaja. Toimittaa: 
Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. 

Iin seurakunnan nuori-
sotyön laskiaisrieha ke-
räsi Tikkamäkeen suuren 
joukon mäenlaskijoita laski-
aistiistaina. Illan hämärty-
essä pakkanen alkoi tuntua 
poskissa ja varpaita kipriste-

Laskiaismäessä posket punoittivat 
ja varpaissa kipristeli

li, mutta se ei menoa haitan-
nut. Laavulla seurakunnan 
työntekijät tarjoilivat kuu-
maa mehua ja käristemak-
karoita.

– Tarkkaa osallistujamää-
rää oli mahdoton laajassa 

Katri Sillanpää, Sanna Karppinen, Miikka Kelahaara ja Nina Pelto-
la huolehtivat ruoka- ja juomahuollon toimivuudesta. (Kuva Min-
na Hiltunen)

Nuotio lämmitti ja makkarat maistuivat. (Kuva Minna Hiltunen)

rinteessä laskea. Kaikki va-
raamamme 70 makkaraa tuli 
syödyksi ja hauskaa oli, seu-
rakunnan nuorisotyöohjaaja 
Katri Sillanpää kertoi onnis-
tuneen tapahtuman jälkeen. 

Mäessä nähtiin illan ai-

kana monenlaista mäenlas-
kuvälinettä. Liukurit, pulkat 
ja rattikelkat sujahtelivat su-
lassa sovussa rinteitä alas, 
vaikka aika ajoin meno oli 
hurjan vauhdikasta. MTR

Jesse Kaisto ja Jere Hiltunen pikku tauolla laskettelun lomassa 
(Kuva Minna Hiltunen)

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986
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ilmestyy maalis- ja huhtikuussa 
2021 joka viikko torstaisin. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

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

Hävisi ku 
Kimmanni hakoon.

33

Iin lukion yrittäjyyskurs-
silaisten organisoimat Iin 
Messut järjestetään tänä 
vuonna Valtarin koulul-
la lauantaina 10.4. Järjeste-
lyt ovat hyvässä vauhdissa, 
vaikka koronaepidemia on-
kin varjostanut valmisteluja. 
Messupäällikkö Jani Seppä 
ja lehtipäällikkö Anton Mä-
enpää kertovat messujen 
teeman olevan tänä vuonna 
Liikunta&Hyvinvointi.

– Yritykset ovat suh-
tautuneet positiivisesti 
yhteydenottoihimme ja pöy-
tävarauksia on alkanut tulla 
mukavasti, Jani Seppä tote-
aa.

Tänä vuonna Iin Messu-
jen Messulehti toteutetaan 
yhteistyössä Iin Lehti Oy:n 
kanssa ja jaetaan iiläisille Ii-
Sanomien liitteenä 25.3.

– Iloitsemme yhteistyön 
alkamisesta paikallisen sa-
nomalehden kanssa ja toi-
vomme yritysten lähtevän 
aktiivisesti ilmoittamaan Iin 

Iin Messujen valmistelut hyvässä vauhdissa

Lehtipäällikkö Anton Mäenpää 
toivoo yritysten lähtevän aktii-
visesti mukaan Iin Messuleh-
den toteuttamiseen.

Ohjaava opettaja Kati Kuivalainen, lehtipäällikkö Anton Mäenpää, messupäällikkö Jani Seppä, laskutuspäällikkö Otto Koistinen ja oh-
jelmapäällikkö Olivia Palola kantavat päävastuun tämän vuotisten Iin Messujen järjestelyistä.

Messulehdessä, lehtipäällik-
kö Anton Mäenpää ja ohjaa-
va opettaja Kati Kuivalainen 
totesivat lehtityöryhmän 
kokoontuessa suunnittele-
maan lehden sisältöä yhdes-
sä IiSanomien toimittajan 
kanssa. MTR

Haluamme nähdä 
onko Iissä ideaa?

Kilpailuta taloushallintopalvelusi 
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi

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

Monelle kuivaniemeläiselle 
terveyskeskus näkyy kotipi-
halta, mutta koronarokotuk-
seen on lähdettävä Iihin. 

Useiden toive on, että ro-
kotteen pistäjä saataisiin 
Kuivaniemelle eikä niin, että 
siellä asuvat joutuvat käy-
mään Iissä jokainen omalla 
kyydillään ja kustannuksel-
laan. Mistä tulee säästö täl-
laisessa kulkemisessa? Eräs 
kuivaniemeläinen ker-
toi joutuneensa pyytämään 
Oulussa asuvan tyttären-
sä käyttämään häntä roko-
tuksessa, koska ei rohkene 
lähteä rokotukselle yksin 
kunnan toiselle laidalle.

Kahdesta rokotuskäyn-
nistä tulee saattajalle ajoki-
lometrejä yhteensä 450 tässä 
tapauksessa. Rokotettavan 
saattajalta/avustajalta me-
nee aikaa joka reissuun 2-4 
tuntia. Jos lähiterveyskeskus 
olisi auki, pääsisi sinne näin 
talvella esimerkiksi potkuril-
la ilman saattajaa.

Vielä esitän toivomuksen, 
että taksien kuljettavat oli-
sivat rokotusvuorossa kär-
kipäässä, koska kuljettavat 
ihmisiä rokotettavaksi ja au-
tossa turvavälejä on hanka-
la pitää.

Raimo Ikonen

Kuivaniemelle toivotaan 
rokotuspiste

Säde Ikonen saamassa koronarokotteen terveydenhoitaja Riikka 
Mustosen pistämänä.

Sakari Vääräkangas, Anja Huhtala ja Säde Ikonen rokotusmatkal-
la Kuivaniemeltä Iin terveysasemalle.
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Lounais-Lapin retkiopas esittelee 
kattavasti Iin kohteita

Lounais-Lapin retkiopas esittelee kattavasti myös Iin retkikohteita.

Kemiläinen tietokirjaili-
ja Pentti Korpela on ah-
kera luonnossa liikkuja. 
Freelancer- valokuvaaja/
toimittajana hän on aiemmin 
julkaissut neljä patikointio-
pasta, kolme Espanjasta ja 
yhden Madeiralta. Viiden 
vuoden tiiviin salapoliisi-
työn jälkeen päivänvalon 
näki Lounais-Lapin retkio-
pas, jossa esitellään katta-
vasti Hailuodosta Pelloon 
yltävän alueen retkikohteet.

– Lounais-Lapin alueel-
la riittää tuntemattomia, 
mielenkiintoisia, upeita ja 
hyödyntämättömiä luon-
tokohteita. Täältä löytyy 
polkuja ja reittejä, joiden 
olemassaolosta matkailijat 
– saati valtaosa asukkaista 
– eivät tiedä mitään, Pentti 
Korpela toteaa.

Lounais-Lapin alueen 
laajentamista totuttua laa-
jemmaksi hän perustelee pe-
rinteisellä ”lannan rajalla”

– Helsingistä katsoen 
Oulu on Lappia ja Hailuoto 
kuului itseoikeutetusti mu-
kaan oppaaseen.

Oppaan tekeminen vaati 
Korpelalta vuosien työn maas- 
totutkimuksineen ja perus- 
tietojen keräämisineen. 

Osan tiedosta hän löysi 
kuntien nettisivuilta, osan 
erilaisista kartoista. Myös 
paikallisilta asukkailta saa-

tu tieto oli ensiarvoisen 
tärkeää. Lounais-Lapin ret-
kiopasta tutkiessaan lukija 
hämmästyy työn tarkkuu-
desta ja upeista kuvista, joil-
la kohteita esitellään.

– Tätä opasta voi pitää 
päätyönäni ja retkikohteiden 
kartoitusta elämäntapana-
ni, Pentti Korpela kertoo 
Lounais-Lapin retkioppaan 
merkityksestä itselleen.

Lounais-Lapin opaskir-
ja on 340-sivuinen ja esit-
telee kattavasti niin alueen 
kaksi virallista kansallismai-
semaa (Aavasaksa ja Hai-
luoto) kuin alueelta löytyvät 
180 laavua ja kotaa. Karttoi-
hin merkitsemättömiä, har-
vojen tietämiä luolia löytyy 
vaarojen kalliorinteiltä yli 60 
kappaletta. Kohderyhmänä 
ovat kaikki retkeilystä, pa-
tikoinnista, ulkoilusta, luon-
nosta, paikalliskulttuurista 
ja historiasta kiinnostuneet 
ja liikuntaa harrastavat.

– Iin alueelta löytyy mo-
nia ainutlaatuisia kohteita. 
Mieleen jäivät Jakkukylän 
rakenteilla oleva riippusil-
ta ja Purusaari, jonne pääs-
täkseen on käytettävä lossia. 
Joen ylitys käsipelilossilla 
on ainutlaatuinen elämys. 
Hiastinhaaran luontopol-
ku on todella upea, Iijoen 
virratessa polun vieressä 
ja lampaiden huolehtiessa 

maisemanhoidosta. Kestilän 
sahan piippu ja koko alue 
ovat historiallisesti merkit-
täviä kohteita. Pankinno-
kan kota ja ympäröivä ranta 
ovat koko alueen upeimpia 
paikkoja, jossa voi kokea äk-
kisyvän joen ja matalan avo-
meren samalla kertaa, Pentti 
Korpela kuvailee oppaan Iin 
kohteita, äänessään kuuli-
jaankin tarttuvaa innostusta.

Oppaan tekemiseen ku-
luneet viisi vuotta eivät 
ole menneet hukkaan, ku-
ten ei myöskään autoon 
uhratut rahat. Pentti Kor-
pela ei omistanut autoa en-
nen tämän työn aloittamista. 
Voidakseen käydä tutus-
tumassa kaikkiin oppaassa 
mukana oleviin kohteisiin, 
hän joutui auton hankki-
maan.

– Kävelin maastossa tu-
hansia kilometrejä ja alueen 
laajuuden vuoksi auto oli 
välttämätön hankinta.

Lounais-Lapin retkiop-
paasta hän toivoo tulevan 
kaikkien luonnossa liikku-
jien perusteos, jonka avulla 
saa lisää sisältöä liikkumi-
seensa ja retkeilyyn. Koro-
nan myötä lähimatkailu on 
lisääntynyt ja yllättävän lä-
heltä voi löytää upeita en-
nen kokemattomia kohteita. 
MTR

Oppaassa esitellään Iin kulttuurihistoriasta muun muassa Kestilän sahan piippu.Hiastinhaaran luontopolku on suosittu lähimatkailukohde.

Opaskirjasta kiinnostuneet voivat hankia kirjan 
suoraan tekijältä joko 

sähköpostilla kivalo.kirjat@gmail.com tai 
facebookista/Pentti Korpela Kemi.
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en 1.–9. sekä lisäopetuksen 
oppilaat. Tavoitteena on 
juurruttaa Suomen malli py-
syväksi toimintatavaksi Iin 
kunnassa.

Iissä hankkeen puitteissa 
aloitettiin helmikuun alussa 
lähes 90 erilaista harrastus-
kerhoa, jotka kokoontuvat 
joko ennen koulutyön alka-
mista tai heti koulun loput-
tua.

– Ajatuksena hankkees-
sa on ollut se, että lapset ja 
nuoret ovat päässeet vai-

Meidän Ii harrastamisen mallin kerhot alkoivat

Aseman koulun lautapelikerhossa Lukas Kynkäännie-
mi, Maija Leskinen, Isla Loukusa, Eerika Mäkelä (vasen 
pöytä) ja Pieta Puurunen, Maiju Pakanen, Pyry Lehtola 
ja Lauri Ylitalo miettivät peliin sopivia sanoja.

Ojakylän koulun kerhovalikoimasta löytyy myös kepparikerho.

Meidän Ii -harrastamisen 
mallin tarkoituksena on 
mahdollistaa jokaiselle lap-
selle ja nuorelle mieluisa ja 
maksuton harrastus koulu-
päivän yhteydessä. Suomen 
mallissa yhdistyvät lasten ja 
nuorten kuuleminen harras-
tustoiveista, olemassa ole-
vien hyvien käytäntöjen ja 
toimintatapojen koordinoi-
minen sekä koulun ja har-
rastustoimijoiden yhteistyö. 
Kohderyhmänä on perus-
opetuksen vuosiluokki-

Aliisa Koistinen tuulettaa Iisi-areenan kiipeilyseinällä. Tässä kii-
peilykerhossa opetetaan seinäkiipeilyn perusasiat.

Kätevät Kädet - kerhossa Aseman koululla on valmistettu muun 
muassa koru kaarnasta.

kuttamaan siihen, millaisia 
kerhoja Iissä järjestettäisiin. 
Lapset ja nuoret vastasivat 
viime syksynä kyselyyn, jos-
sa kartoitettiin tätä asiaa. 
Vastausten perusteella Iihin 
saatiin monipuolisia kerho-
ja, harrastuskoordinaattori 
Henri Hand kertoo.

Hän iloitsee, etteivät las-
ten ja nuorten toiveet ol-
leet pelkästään perinteisiä 
liikunta-, käsityö-, musiik-
ki- tai kuvataidekerhoja. 
Oppilaat toivoivat näiden li-

säksi esimerkiksi keppari-, 
kokki-, eräily-, lego-, kiipei-
ly-, valokuvaus- ja musiik-
kikerhoa, jossa perehdytään 
rock- ja heavy-kitaroinnin 
perusteisiin.

– Valitettavasti ihan 
kaikkia kerhotoiveita ei ol-
lut mahdollista toteuttaa, 
mutta suurimmaksi osaksi 
pystyimme tarjoamaan ne 
kerhot, joita lapset ja nuoret 
toivoivat. Täytyy nostaa hat-
tua Iin kouluille, koska tällä 
hetkellä Iissä pyörii noin 90 

kerhoa viikoittain pelkäs-
tään tämän hankkeen toi-
mesta. Kerho-ohjaajat ovat 
pääsääntöisesti koulun hen-
kilökunnasta, mutta myös 
koulun ulkopuolisille ker-
ho-ohjaajille on ollut tarvet-
ta, Hand toteaa.

Kerho-ohjaajina toimivat 
opettajien lisäksi muun mu-
assa Iin seurakunnan nuori-
sotyöntekijät.

Kaikki iiläiset lapset ja 
nuoret kuultiin koulukoh-
taisesti ja saatujen tietojen 

pohjalta laadittiin koulu-
kohtainen harrastuslukujär-
jestys. Iin kunta hyödynsi 
opetus- ja kulttuuriministe-
riön Koululaiskyselyä 2020 
kuulemisen välineenä sekä 
lisäksi kuuli lapsia ja nuo-
ria luokkakohtaisesti ky-
selemällä. Kuulemisessa 
kysyttiin lasten ja nuorten 
harrastustoiveita koulukoh-
taisesti. MTR
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Viime syyskuussa perustet-
tu Iin A-kilta ry on saanut 
toimintansa hyvään alkuun 
ja A-killassa iloitaan, että 
mukaan on tullut lisää vä-
keä pitkin syksyä ja talvea. 
”Olen saanut täällä uusia ys-
täviä, se on parasta”, muuan 
A-kiltalainen toteaa. Kiltail-
loissa on koolla vajaa kym-
menkunta osallistujaa ja 
kahvin äärellä vaihdetaan 
kuulumisia, jutellaan niitä 
näitä ja puhutaan myös va-
kavasti ja rehellisesti päih-
desairaudesta.

A-killassa ei tarvitse 
ylläpitää kulisseja

Uusille tulijoille A-kilta-
laiset haluavat muistuttaa, 
että A-kiltaan on mata-
la kynnys. Viikkokausien 
päihteettömyyttä ei edelly-
tetä; ainut ehto on, että tulija 
on sillä hetkellä selvin päin. 

”Meille todellakin us-
kaltaa tulla selvin päin. Ei 
ehkä ole helppoa myöntää 
itselle, että tarvitsee apua, ja 
saattaa miettiä mielessään, 
mitä muut ajattelevat. Täällä 
emme kuitenkaan kysele ke-
nenkään asioista, jokainen 
saa kertoa sen, mitä haluaa. 

Iin A-killassa suunnitellaan tutustumisretkiä muihin Pohjois-Suo-
men A-kiltoihin ensi kesänä. ”Olisi mukava nähdä, miten muil-
la paikkakunnilla toimitaan ja saada vinkkejä omaan A-kiltaan.”  
Kuva: Kirsi Mäki

”Tarkoitus on, että jokainen tulee 
nähdyksi ja kuulluksi semmoisena kuin 

on, hiljaisena tai puheliaana, arkana 
tai rohkeana. A-killassa kukaan ei 

ole toisen yläpuolella, olemme saman 
arvoisia kaikki.”

”A-killassa ei tarvitse yl-
läpitää kulisseja, saa olla re-
hellisesti oma itsensä, jonka 
kohdalle on sattunut päih-
desairaus”, yksi kiltailtaan 
osallistuva toteaa ja jatkaa: 

”Minulle vertaistuki ryh-
mässä on parasta, se on jopa 
parempaa kuin yksittäinen 
keskustelu ammattilaisen 
kanssa. Tästä sairaudesta 
toipumiseen tarvii jotakin 
apua.” 

A-kiltatoiminnassa sinän-
sä ei hoito- ja tukimuotoja 
aseteta paremmuusjärjestyk-
seen, vaan korostetaan, että 
jokaisen tulisi löytää se apu, 
joka itse kullakin parhai-
ten auttaa. Ja ymmärretään 
myös se, että toisen puoles-
ta ei kukaan voi raitistua, se 
jää päihdeongelmaiselle it-
selleen − mutta tukea siis on 
tarjolla. 

Saa olla myös hiljaa ja kuun-
nella, mitä muut puhuvat. 
Tarkoitus on, että jokainen 
tulee nähdyksi ja kuulluksi 
semmoisena kuin on, hiljai-
sena tai puheliaana, arkana 
tai rohkeana. A-killassa ku-
kaan ei ole toisen yläpuolel-
la, olemme saman arvoisia 
kaikki.”

Iin A-kilta kokoontuu 
kiltailtaan joka maanantai 
kello 17 Pappilassa. Ensiker-
talainen on yhtä tervetullut 
mukaan kuin vakioporuk-
kakin. 

Lisätietoja A-killasta saa 
puheenjohtaja Marika Heik-
kilältä puh. 046 954 0815.

Kirsi Mäki, 
järjestökoordinaattori-
koulutussuunnittelija, 
A-Kiltojen Liitto ry

Ijoen kalatalousalueen toi-
minta-alue kattaa koko Ii-
jokivarren, Iijoen edustan 
merialueelta Kuusamon ra-
jalle saakka.  Helmikuun 
kokouksessaan kalatalous-
alueen hallitus päätti yhtyä 
Perämeren kalatalousaluei-
den yhteiseen esitykseen lo-
hisaaliiden seurannasta ja 
sen kehittämisestä.   

Kaikilta istutettavilta lo-
hilta on poistettu rasvaevä. 
Villeillä luonnossa synty-
neillä lohilla rasvaevä on 
paikallaan.  Näin istutuska-
la ja villi lohi voidaan hel-
posti erottaa saaliissa.  

Kalastajien on aina il-
moitettava saadut lohet jo 
mereltä Ely-keskuksen ka-
lastusvalvojille ja kun ka-
lastaja tulee rantaan, niin 
paikalle tulevien kalastus-
valvojien on mahdollisuus 
tarkistaa istukkaiden ja vil-
lien saalisosuudet.  Mene-
telmä on luotettava eikä 
toteuttamiseen käytännössä 
ollenkaan lisätyövoimaa tai 
erityisiä tutkimusohjelmia.     

Menetelmää on jo epävi-
rallisesti käytetty. 

Kattavamman tiedon 
saamiseksi Iijoen kalatalo-
alue esittää yhdessä muiden 
Perämeren kalatalousaluei-
den kanssa että, että valvon-
nasta vastaava Ely-keskus ja 
valtion kalantutkimuslaitos 
Luke ottavat menetelmän 
virallisesti käyttöön. Näin 
lohikalastusta on tulevai-
suudessa mahdollista ohjata 
villien lohien suojelemisen 
suuntaan.  Tämä on tärkeää 
Tornionjoen ja Simojoen vil-

Iijoen kalatalousalue esittää 
lohisaaliin seurantaa

Talvella noin 10 senttimetrin yksi- vuotiailta lohilta (405 000) ja yksi-vuotiailta taimenilta (105.000) leikataan pieni rasvaevä pois. Kalat 
on nukutettu ja ovat laitoksella vielä vuoden. Kylmän veden ansiosta pienet kalat selviävät koettelemuksesta hyvin. Rasvaevän pois-
ton ansiosta istutettu kala on helppo erottaa villistä kalasta.

Lohen rasvaevän poistoa Raasakan kalanviljelylaitoksella Iissä.

lien lohikantojen suojelus-
sa, mutta tulevaisuudessa 
myös Iijoen luonnossa syn-
tyvien lohien turvaamiseksi. 

Iijoen kalatalousalue on 
parhaillaan valmistelemassa 

koko aluetta kattavaa käyt-
tö- ja hoitosuunnitelmaa, 
jossa lohen palauttamiseen 
tähtäävät toimet ovat tär-
keässä osassa.  Yksi osa tätä 
kokonaisuutta on kalastuk-

sen kehittäminen niin, että 
luonnossa syntyneet villit 
lohet voivat palata kotijo-
kiinsa. 

Risto Tolonen
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Kuivaniemen Tilaliha Osuus- 
kunta on perustettu vuonna 
1997.  Osuuskunnan osak- 
kaina ovat yksittäiset poro- 
miehet, Iin kunta, Kuiva- 
Turve Oy ja Oijärven palis-
kunta. Tuotantotilat sijait- 
sevat omassa hallissa Kuiva-
niemen Hyryssä.

– Osuuskunta perustet-
tiin, että lihat voidaan jalos-
taa lähellä ja samalla saada 
lihalle parempi hinta, osuus-
kunnan hallituksen puheen-
johtaja Ismo Takalo kertoo.

Aluksi porot myytiin raa-
kalihoina, nykyisin niistä 
tehdään myös monenlaisia 
säilykkeitä ja makkaroita.

Yritys on vuosien varrel-
la laajentanut toimitilojaan ja 
tällä hetkellä Hyryssä teuras-
tetaan myös lampaita ja villi-
sikoja.

– Asiakaskunta koostuu 
näiden osalta Oulun ympä-
ristökunnista, Pudasjärvel-
tä, Ranualta ja Hailuodosta. 
Iiläisistä lammastiloista teu-
rastamme ja jatkojalostam-
me Korpiniityn Lammastilan 
ja Kallion Lampaan lampaat.

Poroherkut Kuivaniemen 
Tilalihasta

Kuivaniemen Tilalihan 
omassa myymälässä on tar-
jolla niin poron käristys- ja 
jauhelihat kuin säilykkeet ja 
kevään koittaessa myös gril-
limakkarat. Joulunaika oli 
kylmäsavutuotteiden seson-
kia.

– Korona lisäsi myyn-
tiämme merkittävästi. Vasta- 
simme kysyntään lisäämäl-
lä omia ostojamme niin, että 
meillä on nykyisin myymä-
lä auki ympäri vuoden. Kan-
nattaa ennakolta soittaa ja 
sopia myymälässä käynnis-
tä. Koko aikaa emme paikal-
la päivystä, Takalo kertoo 
myymälän aukioloajoista.

Hän on työ ohella koulut-
tautumassa elintarvikealan 
ammattipätevyys tavoittee- 
na. Tulevaan jouluun men-
nessä on tutkinto suoritettu-
na.

– Osuuskunta työllis-
tää lisäkseni yhden työnte-
kijän. Tarkoituksemme on 
laajentaa toimintaamme ja 
suunnitelmissa on lämmin-
savutuotteiden valmistuk-
sessa käytettävien uunien 

uusiminen.
Poro ja lammas täydentä-

vät hyvin toisiaan yrityksen 
työllistäjinä. Porojen teu-
rastus on etupäässä syksyl-
lä, lammasta teurastetaan 
ympäri vuoden. Omassa 
myymälässä on saatavilla 
tuoretuotteita ja pakastettu-
ja lihoja sekä erilaisia säilyk-
keitä.

– Toivotamme kaikki ter-
vetulleiksi tutustumaan 
tarjontaamme ja kaupoille Hy- 
ryn myymäläämme. Samalla 
voi tehdä pienen kotiseutu-
matkan kauniiseen Kuivajo-
kivarteen. 

Kuivaniemen Tilalihan 
tuotteita on jatkossa mahdol-
lista tilata myös Iin lähiruo-
karengas Rekon kautta, joten 
Hyryyn ei välttämättä tarvit-
se lähteä poroherkkuja saa-
dakseen. MTR

Kuivaniemen Tilaliha Osuuskunnan myymälä/teurastamohalli sijaitsee Kuivaniemen Hyryssä.

Ismo Takalo palvelee asiakkita 
Kuivaniemen Tilalihan myymä-
lässä, josta löytyvät monenlai-
set poroherkut.

Nämä poron ruhot Ismo paloittelee seuraavaksi.

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

Nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta

www.utacon.fi

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA JA 
ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme. 
Myös omakustannekirjat.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

VKK-Media Oy
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Kevätauringosta ja hiihdos-
ta nauttiville on tarjolla mo-
nipuolinen latuverkosto 
jäälatuja. Hiihtolomalaiset 
ja kevätkuntoilusta raik-
kaassa ulkoilmassa viihty-
vät voivat valita useista eri 
vaihtoehdoista, joiden au-
rinkovarmuutta on vielä täl-
le keväälle lisätty.

Rantakestilästä Iijoki-
suulle ja Hiastinhaaraan 
menevä latu on siirretty kul-
kemaan Iijoen pohjoisreu-
nalle (Konin puoli). Näin 
ladulla voi nauttia ja rus-

Aurinkoladuille ruskettumaan

Rantakestilästä  ladut Aallonmurtajalle ja Hiastinhaaraan ovat siirtyneet joen aurinkoiselle pohjois-
reunalle.

kettua ilman Karhun saaren 
muodostamaan varjoa ilta-
päivällä hiihtäville. Aallon-
murtajalla on retkeilijöiden 
käytettävissä kota ja Hias-
tinhaaran lintutornin lähei-
syydessä laavu.

Illinsaaren ympäri kul-
keva kuntolatu on kunnos-
tettu isolla latukoneella ja 
tarjoaa hyvät mahdollisuu-
det hiihdosta nauttimiseen 
aivan kuntakeskuksessa. 
Retkieväät voi nautiskella 
vaikkapa hiihtomajan luo-
na olevalla laavulla. Jak-

Karttaan on piirretty Jakkukylän ”aurinkolatu”. Silloin kun aurinko paistaa, voi Jakkusuvannon au-
rinkoladulla nauttia auringonpaisteesta aamusta iltaan. 

llinsaaren kiertävä kuntolatu on ajettu isolla latukoneella ja helposti saavutettavissa myös kuntakeskuksesta Kaivoksen yhdysladun kautta.

kukylän kyläyhdistys on 
puolestaan avannut aurin-
koladun Jakkusuvannolle 
riippusillan tuntumaan. Täl-
tä ladulta on yhteys Puru-
saaren laavulle. Impivaaran 
lenkki Jakkukylässä, Iijo-
en eteläpuolella, on myös 
aurinkoisessa maastossa, 
eikä sillä tarvitse pelätä ve-
den nousemista laduille. 
Impivaarassa hiihtäjin käy-
tettävissä on autiotupa. Jää-
laduilla voi ajoittain esiintyä 
vesiongelmaa. MTR
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Aurinkoladuille ruskettumaan
Karhun saareen vuonna 2017 
aloitettu asemakaavan laa-
dinta on päätetty lopettaa. 
Asemakaavoituksen tavoit-
teena oli merellisen Karhun 
saaren asuinalueen toteut-
tamisen mahdollistaminen 
saaren keskiosaan. Iin seura-
kunnan omistuksessa oleva 
alue on tällä hetkellä raken-
tamaton ja sen pinta-ala on 
noin 18 hehtaaria. 

Alue kuuluu Natu-
ra 2000 -ohjelmaan, joten 
suunnittelussa kiinnitettiin 
erityistä huomiota saaren 

Karhun saaren asemakaavan laatiminen lopetetaan

Kluuvit ovat paikkoja, joissa 
luonnon historia näkyy, eikä 
rakentamista ole helppoa to-
teuttaa niiden lähellä ilman 
vaikutuksia pohjaveden ta-
soon.

Keväällä 2018 Iin ympäristöyhdistys järjesti kävelyretken suun-
nitellulle asemakaava-alueelle. Iin kunnan maankäytön suunnit-
telija/kaavoittaja Jaakko Raunio esittelee aluetta kartalta Tiina 
Vuononvirralle ja Lassi Kalleiselle. Kalleinen oli laatinut saaren 
luontoarvojen selvityksen Natura-arviointiin liittyen ja toimi ret-
kellä oppaana.

luontoarvoihin. Asemakaa-
van luonnoksessa alueelle 
oli suunniteltu kolmesta eri 
osa-alueesta koostuva asuin-
alue, jossa jokaiselle osa-
alueelle oli mahdollista 
suunnitella omanlaisensa 
ilme. 

Kukin osa-alue koos-
tui yhteiskäyttöalueiden 
ympärille rakentuvista 
noin kymmenen asuinton-
tin kokonaisuuksista. Kol-
mesta osa-alueesta itäosan 
alueella asuintontteja oli 
17, eteläosan alueella 25 ja 

pohjoisosan alueella 13. Yh-
teensä asuintontteja oli 55 
kappaletta.

Asemakaavoitettavan alu- 
een keskiosa oli jätetty val-
misteltavana olevan yleis-
kaavan mukaisesti vapaaksi 
rakentamiselta. Alue oli osoi-
tettu lähivirkistysalueena, 
jonne voidaan sijoittaa ulkoi-
lureittejä ja leikkipaikka. Alu-
eella sijaitsevat kluuvit oli 
osoitettu luontoselvityksen 
perusteella merkinnällä luon-
non monimuotoisuuden kan-
nalta erityisen tärkeä alue.

Valmisteluvaiheen jäl-
keen on selvitetty muun 
muassa alueen tulvakorke-
uksia ja niiden vaikutuksia 
rakentamiseen. Alkuvuo-
desta 2020 on saatu Ilma-
tieteen laitoksen lausunto, 
jonka mukaan alimman ra-
kentamiskorkeuden tulee 
olla kaavassa +2,85m (N60). 
ELY-keskuksen kanssa on 
pidetty työneuvottelu kesä-
kuussa 2020 kaavan etene-
misestä sekä tulva-asioista, 
alimmasta rakentamiskorke-
udesta ja Natura-arvioinnin 
täydennyksestä. Lisätar-
kasteluja on tehty koskien 
asemakaava-alueen mahdol-
lista tonttimäärää sekä ra-
kentamisen kustannuksia. 

Kunta on käynyt neuvot-
telun asemakaava-alueen 
maanomistajan Iin seura-
kunnan kanssa kaavoituk-
sen reunaehdoista sekä 
jatkamisen edellytyksis-
tä loppuvuodesta 2020. Iin 
seurakunnan kirkkoneuvos-
to on päättänyt tammikuus-
sa 2021, että tällä hetkellä 
ei ole esiin tulleiden raken-

nusvaatimusten takia tar-
koituksenmukaista jatkaa 
Karhun asemakaavoitus-
ta. Kunnanhallitus käsitte-
li asiaa kokouksessaan 22.2. 
ja päätti lopettaa 11.12.2017 
käynnistetyn asemakaa-
van laatimisen karhun 
saaren keskiosan alueel-
le.  Kaavan laadinnan aloit- 
tamisesta päätettiin kun-
nanhallituksessa äänestys- 
päätöksellä, äänin 7-2. Han-
ketta vastustaneet pelkäsivät 
alueen ainulaatuisten luon-
toarvojen tuhoutuvan asun-

torakentamisen myötä. 
Karhun saareen valmis-

tui silta vuonna 2017. 730 
000 euroa maksaneen sil-
lan kustannuksiin Iin kun-
ta ja seurakunta osallistuivat 
molemmat 170 000 eurolla. 
Osallistumisen ehtona oli, 
että saaren keskiosaa kehi-
tetään asuinalueena. Muina 
sillan rahoittajina olivat Ete-
lä-Iin jakokunta 170 000 eu-
rolla ja Karhun yksityistien 
hoitokunta 220 000 eurolla. 
MTR

Jakun koulun pihalle parkkeera-
tun kirjastoauto Akselin ympäril-
le kokoontuneet koulun oppilaat 
juhlistivat auton viimeistä koulul-
la vierailua laululla ja vilkutuksil-

la. Kirjastoautotoimintaa Iissä on 
ollut vuodesta 1991 alkaen ja nyt 
käytöstä poistuva auto on lajissaan 
toinen, hankittu vuonna 2006. Op-
pilaat lauloivat jäähyväisiksi ”Ak-

seli ajelee varovasti, ettei kaadu 
kirjalasti”, jonka jälkeen vilkutet-
tiin hyvästiksi.

– Kirjastoautotoiminnan korvaa-
jaksi olemme suunnittelemassa ”Iin 

kiertävää kirjastomallia”, josta tie-
dotamme teille myöhemmin, kir-
jastonjohtaja Minna Halonen kertoi 
kirjastoautoa kaipaamaan jääville 
oppilaille. MTR

Vilkutukset kirjastoauto Akselille

Jakun koulun oppilaat lauloivat ja vilkuttivat hyvästiksi 
kirjastoauto Akselille, joka vieraili koululla viimeisen kerran 26.2.
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Iiläisten hyvin tuntema 
opettaja ja monitoimimies 
Pentti Puolakka on naut-
tinut eläkepäivistään jo 15 
vuotta. Alarannan Pöllästä 
maailmalle lähtenyt ja 1991 
Iihin opettajaksi palannut 
Pentti viihtyy lapsuuden 
maisemissaan, marjastaen ja 
kalastaen sekä seuraten ur-
heilua aktiivisena penkkiur-
heilijana. 

Nuorena urheilusta kiin-
nostunut mies tunnetaan 
myös näytelmien käsikir-
joittajana, näyttelijänä sekä 

Aktiivisen eläkeläisen 
elämää Pöllässä

kirjailijana ja lukuisten paki-
noiden ja lehtiartikkeleiden 
kirjoittajana. Omia kirjoja 
on julkaistu kaksi. Uittonäy-
telmä veti yli 2000 katso-
jaa ja Valto Pernu Säätiön 
20-vuotisjuhliin hän kirjoitti 
näytelmän seniorien näytel-
mäpiirin esitettäväksi. Onpa 
hän ehtinyt vaikuttaa poli-
tiikassakin yli 40-vuotta ja 
laulaa niin Iin Mieslaulajissa 
kuin seurakunnan kuoros-
sa ja karaokekin taittuu. Iin 
vanhuksille hän kävi usei-
den vuosien ajan lukemassa 

EmminTuvalla ja alle kou-
luikäisille lapsille Iin kirjas-
tossa yhdessä vaimonsa ja 
muutamaan muun vapaaeh-
toisen kanssa.  Maraton on 
taittunut alle kolmen tun-
nin ja palkintokaapista löy-
tyy muun muassa opettajien 
mestaruushiihtojen hopea-
mitali 40-vuotiaiden sarjas-
ta. 

Toimittajan ihmetelles-
sä, kuinka olet saanut aikasi 
eläkkeellä kulumaan, Pent-
ti vastaa: 

– Hyvin ja odotin innolla 

eläkkeelle pääsyä.
Työuransa opettaja-

na hän teki Alahärmässä, 
Sallassa, Raahessa ja Iis-
sä, osallistuen samalla mo-
niin paikkakunnan elämää 
vilkastuttaneisiin tehtäviin 
liikunnan ja kulttuurin pa-
rissa.

– Sallassa aloin juok-
semaan ja pian olinkin jo 
liikuntalautakunnassa. Raa-
hessa olin jo sen verran hy-
vässä kunnossa, että aloin 
hiihtämään kilpaa. Salois-
ten Reippaassa valmensin 

ja kouluttauduin hiihdon A-
valmentajaksi saakka.

Pentin valmennettavat 
saavuttivat noina vuosina 
useita Suomenmestaruuk-
sia ja muita mitalisijoja ju-
niorisarjoissa. Oman työnsä 
ohella hän toimi kaupun-
gin urheiluvastaavana, joten 
Suomi tuli tutuksi kilpai-
lumatkojen suuntautuessa 
ympäri maata.

Iissä hän on toiminut niin 
kunnan kuin seurakunnan 
luottamuselimissä ja johta-
nut muun muassa kunnan 
vapaa-ajan lautakuntaa nel-
jä vuotta. Kevään kunnallis-
vaaleissa hän ei enää aio olla 
ehdolla.

Opiskeluaikoina saa-
tu kipinä kirjoittamiseen on 
tuottanut 225 pakinaa nimi-
merkillä ja satoja lehtiartik-
keleita.

– Lapsemme opettivat 
minut suunnistamaan ja 
teimme perheellä useita kil-
pailu-/ lomamatkoja Kai-
nuun Rastiviikolle. Viiden 
vuoden ajan kirjoitin Raa-
hen Seutu lehteen suunnis-
tus- ja hiihtojuttuja, joihin 
myös otin tarvittavat kuvat.

Eläkkeelle päästyään 
Pentti Puolakka toteaa 
muuttuneensa vuosien ajak-
si lähes ammattikalastajaksi. 
Hänellä oli enimmillään yli 
20 verkkoa talvipyynnissä. 
Pulkka perässä mies hiih-
ti merelle useiden tuntien 
kalastusmatkoille. Syksyt 
ja keväät harrastus tapah-
tui veneellä ja pyynnissä oli 
kuusi verkkoa.

– Mökillä vietän paljon 
aikaa ja nyt on ollut mah-
dollista toteuttaa suurin-
ta intohimoani marjastusta 

Tangonhaaran varressa Pöl-
län mökillään viihtyvä Pentti 
Puolakka kertoo nauttivansa 
eläkkeellä olosta, eikä kuulu 
”Mielensäpahoittajiin” vaikka 
karvahattua pitääkin.

koko marjastuskauden ajan. 
Työssä ollessa en ehtinyt 
kuin hillastamaan. Sillä tie-
nasin monena vuonna yh-
den kuukauden palkan.

Eläkevuosinaan Puo-
lakka on kerännyt kaikkia 
luonnonmarjoja ja parhai-
na vuosina hän on myynyt 
puolukkaa 800 kiloa.

– Lastenlasten jopot on 
saatu hankittua marjastus-
tuloilla, hän naurahtaa.

Matkailu on tärkeä osa 
eläkeläisen elämää ja per-
hepiirissä on tehty monia 
matkoja etelän aurinkoon. 
Eläkeläisopettajien kans-
sa Puolakat ovat käyneet 
muun muassa Amsterda-
min risteilyllä sekä Jääme-
rellä.

– Lausuntapiiri ja yhtei-
set esiintymiset Seija Ahon 
kanssa ovat olleet antoisia 
ja mieleen jääviä, täyteläistä 
eläkeläisen elämää viettävä 
Pentti Puolakka toteaa.

Terveellisistä elämän-
tavoistaan huolimatta hän 
joutui sydämen ohitusleik-
kaukseen 2012.

– En tuntenut kipuja, 
mutta valmentajakokemuk-
sellani tajusin, ettei kaikki 
ole kunnossa, kun en py-
synyt vaimon mukana sau-
vakävelylenkeillä. Ensin 
epäiltiin astmaa, kunnes 
varjoainekuvaus paljasti ve-
risuonten olevan pahasti tu-
kossa. Leikkauksen jälkeen 
jaksaminen palautui muuta-
massa viikossa, hän kertoo 
pysäyttävästä kokemukses-
ta.

Mökkielämään onkin 
kuulunut tähän talveen 
saakka avannon aukipitämi-
nen tuuralla, sekä saunas-
ta avantoon pulahtaminen. 
Tälle talvelle hän totesi run-
saslumisuuden mukanaan 
tuoman polkujen auki lapi-
oimisen laajan pihapiirin eri 
rakennuksiin riittävän ruu-
miillisen kunnon ylläpitä-
miseen. MTR

Oulunkaaren yhtymähalli-
tus valitsi keskiviikon ko-
kouksessaan Oulunkaaren 
vanhuspalvelujohtajaksi ou- 
lulaisen Hannele Pöyki-
ön. Pöykiö on hoitanut vi-
ransijaisuutta jo pari vuotta 
Matti Vähäkuopuksen siir-
ryttyä Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin palve-

Vanhuspalvelujohtajaksi Pöykiö, henkilöstöpäälliköksi Saglamer 

Kuvassa Hannele Pöykiö

lukseen. Aiemmin Pöykiö 
on toiminut muun muas-
sa Iin hoiva- ja asumispal-
velujen palveluesimiehenä. 
Koulutukseltaan Pöykiö on 
hallintotieteiden maisteri ja 
erikoissairaanhoitaja. Varal-
le valittiin oululainen Han-
na Siltakoski. 

Henkilöstöpäällikön vir-

kaan yhtymähallitus valitsi 
oululaisen Sanni Saglame-
rin. Saglamer on työskennel- 
lyt aiemmin muun muas-
sa Oulun kaupungilla hen-
kilöstöasiantuntijana, ja 
koulutukseltaan hän on kas-
vatustieteen maisteri. 

Oulunkaarella on ai-
emmin ollut erikseen 

hallintojohtajan ja henkilös-
töpäälliköiden virat. Muu-
taman viime vuoden ajan 
tehtävät olivat kuitenkin yh-
distettynä samaan virkaan.  
Hallinto- ja henkilöstöjoh-
taja Juha Torvisen siirryttyä 
Oulun kaupungille virka on 
päätetty jälleen jakaa, ja vir-
katehtävien muutos tulee 

valtuuston käsittelyyn maa-
liskuun lopulla. Vt. hallinto- 
ja henkilöstöjohtajana toimii 
Mirja Klasila.   

Oulunkaari tiedotus
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Haukiputaan Ahmojen Lei-
jona-jääkiekkokoulu laaje-
ni helmikuun alussa Iihin. 
Valtari Areenan kauka-
lo täyttyy torstai-iltaisin in-
nokkaista tytöistä ja pojista, 
jotka ohjaajien opastuksella 
tutustuvat lajin saloihin. 

– Leijona-kiekkokoulu on 
suunnattu alle 9-vuotiaille 
tytöille ja pojille. Kiekkokou-
lussa pääsee luistelemaan, 
leikkimään ja pelaamaan 

Leijona-kiekkokoulussa opitaan leikin varjolla

koulutettujen ohjaajien 
opastamana jäällä. Leijona-
kiekkokoulun tapahtumat 
sisältävät lajiteknisiä harjoi-
tuksia, kuten luistelua, kie-
kon- ja mailan käsittelyä, 
sekä pelejä ja leikkejä. Har-
joitteet mukautetaan lapsen 
ikä- ja taitotasoa vastaaviksi, 
kiekkokoulun rehtori Marko 
Paananen kertoo.

Hän kertoo Ahmojen 
toiminnassa olevan paljon 

Kiekkokoulun peleissä on vauhtia. Kuvassa valkoisten hyökkääjä on purjehtimassa läpi sinisten puolustuksen ja kohta verkko soi.

Kiekkokoulun ajaksi osallistujille annetaan käyttöön Leijonapeli-
paita. Aleksi Rissasen pelipaita on Leijonien sininen edustuspaita. 
Paidat kerätään kauden jälkeen seuran myöhempien kiekkokou-
lujen käyttöön.

junioreita myös Iistä ja seu-
ran jo pitkään suunnitelleen 
harrastusmahdollisuuden 
tarjoamista Iin ulkojäillä. 
Moni iiläisjunnu käy har-
joittelemassa Haukiputaan 
jäähallilla ja nyt heillä on 
mahdollisuus lisäoppiin ko-
tikunnassa. Kiekkokoulun 
myötä lajin pariin on tullut 
paljon uusia iiläisiä tyttöjä ja 
poikia.

Osa kiekkokoulun oh-

jaajista on iiläisiä, osa tulee 
paikalle Haukiputaalta. Lei-
jona-kiekkokoulun rehtori 
organisoi toimintaa ja tekee 
harjoitussuunnitelmat, joi-
ta ohjaajat harjoituksis-
sa toteuttavat. Iissä ryhmät 
toimivat helmi-maaliskuun 
ajan. Pienempien ryhmäs-
sä osanottajat ovat iältään 
3-5-vuoriaita ja isompien 
ryhmässä 5-9-vuotiaita.

– Viime talvena pidim-

me Iin päiväkodeilla luis-
telukouluja. Koronan takia 
niitä ei tänä talvena ole voi-
tu järjestää. Ensi talvena py-
rimme sitäkin toimintaa 

Kuten tiedämme uusi sote-
uudistusyritys on jälleen 
parhaillaan käynnissä. 
Tavoitteena on tuottaa 
palveluja kuntalaisten saa-
vutettavaksi mahdollisim-
man tasa-arvoisesti ilman 
palvelupolun katkoja. Uu-
distuksessa siirretään sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
painopistettä peruspalvelui-
hin ja varhaiseen ongelmien 
ehkäisyyn. Tavoitteena on 
nopeuttaa hoitoon pääsyä. 

Valtakunnallisesti ja alu-
eellisesti useat sadat työ-
ryhmät suunnittelevat ja 
kehittävät erilaisia toiminta-
malleja, jotta muutamilla eri 
ponnistuksella aiemmin yri-
tetty soteuudistus saataisiin 
maaliin vuonna 2023. 

Pohjois-Pohjanmaalla työ- 
tä on viety eteenpäin maa- 
kunnallisen PopSote-hank-
keen kautta. Hankkeessa 
ovat mukana kaikki Pohjois-
Pohjanmaan kunnat ja sote-
organisaatiot. Hankkeen pro- 
jektijohtajana on entinen 
Haapaveden kaupunginjoh-
taja Jouko Luukkonen. 

Oulunkaaren kuntayh-
tymästä uudistustyön kes-
keisillä avainpaikoilla ovat 
mm. kuntayhtymäjohta-
ja Leena Pimperi-Koivis-
to, Leena Mämmi-Laukka 
ja Anu Vuorinen. Lapin vas-

taavaa työtä on vetämässä 
projektijohtajana Mirva Sal-
mela, joka on virkavapaalla 
Oulunkaaren perhe- ja sosi-
aalipalvelujohtajan virasta.

Meitä Iin kunnan päät-
täjiä on valmistelutyön eri-
laisissa kokoonpanoissa. 
Itse toimin Oulunkaaren 
alueellisessa poliittisessa 
ohjausryhmässä varapu-
heenjohtajana. Näitä alueel-
lisia työryhmiä tarvitaan, 
jotta rakennehankkeen pal-
velustrategiatyö tehdään 
maakunnallisesti alueelliset 
erityispiirteet ja -kysymyk-
set huomioiden. Ryhmäm-
me seuraa siis PoPSoten 
hanketyötä alueellaan, tuo 
valmisteluun näkemyksiä 
alueellisista erityispiirteistä 
sekä osallistaa poliittista ja 
viranhaltijajohtoa hanketyö-
hön. Ryhmän työskentelyyn 
osallistuvat myös kaikkien 
Oulunkaaren alueen kunti-
en johtajat.

On Iin etu, että Oulun-
kaaren viranhaltijat kuin 
me päättäjät, voimme olla 
vaikuttamassa tuleviin pal-
veluihin ja saada meille ii-
läisille hyvät lähtökohdat 
mahdollisen uuden aika-
kauden alkaessa aikanaan.

Oulunkaaren osallisuus-
pajoissa on esille noussut 
palvelunäkökulmina yleinen 

hyvinvoinnin edistäminen, 
ongelmien ennaltaehkäisy 
ja varhainen tuki. Palvelu-
jen tulee olla laadukkaita lä-
hipalveluja ja kuntalaisten 
perustarpeita vastaavia. Li-
säksi kotiin annettavat palve-
lut korostuivat vastauksissa.

Yksittäinen kuntalainen 
pitää kyselyjen mukaan tär-
keimpänä kunnan tuotta-
mana palveluna laadukkaita 
terveyspalveluja ja erityises-
ti lääkärille pääsyä. Toinen 
esille nouseva asia on huoli 
vanhuspalvelujen laadusta.

Kattava terveyskeskus 
vuodeosastoineen on siis 
ehdottomasti säilytettävä 
Iissä. Lääkärille tulee pääs-
tä mahdollisimman pian ja 
sen tulee mielestäni olla lä-
hipalvelu.

Iissä on käyty vilkasta 
keskustelua Kuivaniemen 
terveyskeskuksen osalta. 
Kuivaniemen terveyskes-
kus on Korona- aikana ollut 
jo vuoden verran suljettuna. 
Sulkupäätös on kaikkiaan 
ollut erittäin valitettavaa, 
mutta tehty toimintojen 
keskeytyspäätös perustuu 
poikkeusoloihin ja tartun-
tatautilain säännöksiin, jos-
sa kunnan tartuntatautien 
torjunnasta vastaava toimi-
elin (Oulunkaarella palve-
lutuotantolautakunta) voi 

tartuntataudin leviämisen 
ehkäisemiseksi suorittaa sii-
hen liittyviä toimenpiteitä. 
Kuivaniemeläisillä on myös 
oikeus tähän lähipalveluun.

Vanhuspalveluja ei voi 
laskea tulevaisuudessa pel-
kän laadukkaan kotihoi-
don varaan, vaikka suurin 
osa ikäihmisistä toivoo saa-
vansa olla mahdollisimman 
pitkään kotona. Hoivapaik-
koja on myös oltava. Tästä 
kaikesta minulla itselläni on 
vuosien omakohtainen ko-
kemus, toimiessani muuta-
man vuoden edesmenneen 
isäni omaishoitajana.

Jari-Jukka Jokela
Kunnanvaltuutettu, Ii 
(Kesk)

Sotea työstetään jälleen myös iiläisten hyväksi

jatkamaan, kiekkokoulun 
rehtori kertoo Ahmojen tu-
levaisuuden suunnitelmista 
Iin osalta. MTR

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

Soita: 050 5876 317

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 499 €. Kaupan 
päälle alan kovin 
Rahat takaisin -takuu!
Lue lisää: www.coolerykkoset.fi

Ilmalämpöpumput 
asennettuna
– myös huolto!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 

Ratatie1 (Liikekeskus), 95200 Simo
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Pitkään odotettujen Il-
linhiihtojen kausi saatiin 
alkuun helmikuun puoli-
välissä. Iin Hiihtoseuran 
organisoimia hiihtoja jär-
jestetään koko kevät kah-
den viikon välein. Kauden 
aloitusta vaikeutti koro-
nan lisäksi kireä pakkanen, 
eikä osanottajamäärä nous-
sut kovin suureksi. Korona-
rajoitukset järjestäjät olivat 
huomioineet hienosti, osoit-
taen ulkoliikuntaa voitavan 
toteuttaa turvallisesti poik-
keusaikoinakin. Toimitsi-
jat käyttivät maskia ja sen 
käyttöä edellytettiin kaikilta 
muilta, paitsi kilpailijoilta. 
Sisätiloista käytössä olivat 
vain wc-tilat, joissa kaikkien 

Illinhiihdot alkoivat 
pakkaskelissä

Teemu Pyörälää ei kiristyvä pakkanen haitannut.

oli käytettävä maskia.
Illinhiihdot 16.2.2021 

Tulokset. Hiihtotavan 
sai jokainen itse päättää. 
(P=perinteinen, V=vapaa) 

1 km 1. Veeti Sorakangas 
8.53 (V)

2 km 1. Niilo Mustonen 
11.05 (P) 2. Hugo Perttula 
13.09 (V) 

3 km 1. Lenni Mustonen 
15.13 (P) 2. Sofia Perttula 
17.03 (V) 

5 km 1. Jukka Hinttala 
15.04 (V) 2. Jani Jussila 15.43 
(V) 3. Tapio Hökkä 16.06 (V) 
4. Hannu Niemelä 16.18 (P) 
5. Teemu Pyörälä 17.01 (V) 
6. Paavo Niemelä 18.00 (V)
MTR

Sofia Perttulan lähdössä oli menoa ja meininkiä.

Perinteiset Iin Jääravit on 
jouduttu perumaan tämän 
kevään osalta. 18 vuoden 
tauon jälkeen Rannikon He-
vosseura herätti tapahtu-
man henkiin vuonna 2013. 
Tänä vuonna olisi ravat-
tu 6.3. Ravit olisi järjestet-

Iin Jääraveja ei ravata tätä keväänä

Iin Jääravit keräävät runsaasti yleisöä Illinsuvannolle. Tänä vuonna yleisöä ei olisi voitu tapahtumaan päästää.

ty seitsemättä kertaa uuden 
alun jälkeen.

– Kerran jouduimme ra-
vit perumaan tapahtu-
ma-aamuna, lauhan sään 
sulatettua lumet ja rata 
muuttui liukkaaksi vesi-
lammikoksi. Nyt jäätä ja 

pakkasia riittäisi, mutta 
koronarajoitusten vuok-
si emme saisi ottaa tapah-
tumaan yleisöä. Näin ollen 
jouduimme tekemään pää-
töksen, ettei raveja ole ta-
loudellisesti mahdollista 
järjestää, Matti Tiiro Ranni-

kon Hevosseurasta kertoo.
Ravien peruuntuminen 

tarkoittaa samalla sitä, ettei 
tänä keväänä ole retkiluiste-
lurataa, jona Illinsuvannon 
ravirata on tapahtuman jäl-
keen toiminut. MTR

Iin seurakunnan perhe-
työ on toteuttanut lapsille 
ja lapsiperheille suunnatun 
”Pikkuhiiren rastit” -polun 
pappilan pihapiiriin. Ensim-
mäisillä rasteilla Pikkuhii-
ri pohtii ystävyyttä. Polulla 
on kuusi tehtävärastia, jois-
sa ystävyyden merkitystä 
pohditaan monesta näkö-
kulmasta, Jumalan ja Jeesuk-
sen merkitystä unohtamatta. 

– Halusimme korona-ai-
kanakin tarjota lapsiper-
heille toimintaa ja mukavaa 
yhdessä tekemistä. Rasti-
tehtävät vaihtuvat kahden 
viikon välein. Maaliskuun 
alussa Pikkuhiiri on talviret-

Pikkuhiiren rastit Iin pappilan pihapiirissä
kellä ja seuraavina aiheina 
tulevat olemaan palmusun-
nuntain ja pääsiäisen ta-
pahtumat, seurakunnan 
perhetyöntekijä Irmeli Hie-
tapelto kertoo.

Pikkuhiiren rastit voi 
kiertää oman aikataulun 
mukaan, silloin kun se itsel-
le sopii. Ajankohtaiset tie-
dot kulloisistakin rastien 
teemoista löytyvät seura-
kunnan nettisivuilta ja lehti-
ilmoittelusta. MTR

Sydän kertoo välittämisestä ja 
ystävyydestä.

Tällä rastilla saa jättää enkelijälkiä.  Pikkuhiiren rastit voi kiertää oman aikataulun mukaan, silloin kun se itselle sopii.
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita IiSanomien Palveluhakemistossa. IiSanomat jaetaan kaikkiin iiläisiin talouksiin.
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.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

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

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

• 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

LVI-PALVELUITA

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

www.lvionni.fi
Puh. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Kirkkotie 8, Ii 
P. 040 562 6243

Avoinna: ma-to 10.00-17.00, pe 10.00-16.00 
Toimin ilman ajanvarausta.

Iijo
PARTURI

Iin Alueen Taksit
yhdestä numerosta

0200 81000
KELA-tilaukset 0800 93150

TAKSEJAHIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Janne Vakkuri  040 861 2857

Kiinteistöhuolto 
Uudisrakentaminen 
Remontointi

Kodin kaikki 
kiintokalusteet 

suoraan valmistajalta

Kuiva-Kaluste Oy
Muovitehtaantie 5, 95100 Kuivaniemi

041 4605 414 | myynti@kuivakaluste.fi 
www.kuivakaluste.fi

KIINTOKALUSTEITA

040 705 0739

´

Kemintie 512, Ii

TILAPUOTI   VERKKOKAUPPA   KOTITALKKARI

www.korpiniitynlammastila.fi

LIHAMYYNTIÄ • KOTITALKKARIPALVELUA

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika Lämsä

terveyspojat.fi

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Apunasi hyvän elämän arjessa

Studio Voi HyvinStudio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, 
Lymfaterapeutti 

Pakanen Liisa

puh. 045 877 6474  | Koskenniskankuja 2, Illinsaari, Ii
www.studiovoihyvin.fi

LAHJAKORTTI 
HIERONTAAN.

RAKENNUS JA REMONTTIRAKENNUS JA REMONTTI 
HIETALAHIETALA

Kaikki kodin remontit millin tarkkuudella
Jouko Hietala p. 040 835 3490
Sassintie 2, 91140 Olhava
rjr.hietala@gmail.com

www.rakennusliikehietala.comwww.rakennusliikehietala.com

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA



14
nomatnomat

--
nro 5

4.3.2021

Koronarajoitusten helpo-
tuttua lasten liikunnan jär-
jestämisessä, polkaisi Iin 
Hiihtoseura käyntiin kaiva-
tut ja odotetut hiihtokoulut. 

Lasten riemua hiihtokoulussa

Iin Hiihtoseuran hiihtokoulu alkoi kuulaassa pakkassäässä. Lasten ilo ja riemu oli aistittavissa turvaetäisyyden päähänkin.

Jo aiemmin oli seuran 
toimesta tarjottu mahdolli-
suutta omatoimisesti kiertää 
hiihtokoulurataa joka maa-
nantai. Nyt ohjaajat olivat 

fyysisesti läsnä ja opetusta 
voitiin alkaa toteuttamaan 
ryhmässä. 

Tälle talvelle ensim-
mäinen hiihtokoulu keräsi 

paikalle viitisenkymmentä las- 
ta, jotka selvästi nauttivat 
hiihdon riemusta ja yhdes-
säolosta. MTR

Iin kunnanhallitus antoi 
vastineita useisiin valtuus-
toaloitteisiin ja esittää vas- 
taukset kunnanvaltuustolle. 
Tällä kertaa vastaukset an- 
nettiin kuuteen valtuusto- 
aloitteeseen, jotka käsitteli- 
vät muun muassa kunta-
laisten kyselytuntia valtuu-
tetuille, kunnanvaltuuston 
budjettikokousten käytän- 
nön muutoksia, sydänisku-
rin hankkimista Kuivanie-
men taajamaan, matkalipun 
ostamisen mahdollistamista 
koulukyyteihin, Illinsaaren 
liikuntakeskuksen kehittä-
mistä sekä aloitetta ryhtymi-
sestä toimenpiteisiin, joilla 
päätösten toimeenpano saa-
tetaan kuntalain mukaisek-
si.

Elinkeino-ohjelma kunnan-
valtuuston käsittelyyn
Elinkeino-ohjelmaan kun-
nanhallitus lisäsi työlli-
syysastetavoitteeksi 76 
prosenttia ja päätti Jakku-

Kunnanhallitus antoi vastineita valtuustoaloitteisiin
kylän siltaa pyrittävän hyö-
dyntämään matkailussa.

Elinkeino-ohjelmaa val-
mistelleeseen työryhmään 
ovat kuuluneet kunnanhal-
lituksen edustajina kunnan-
hallituksen puheenjohtaja ja 
työryhmän puheenjohtaja 
Johannes Tuomela, kunnan-
valtuuston puheenjohtaja 
Teijo Liedes, kunnanjohtaja 
Ari Alatossava, Heli-Hanne-
le Haapaniemi, Leena Tiiro 
sekä Reijo Kehus, Iin Yrit-
täjistä Juha Kallio ja varalla 
Juho Tauriainen sekä Hei-
mo Turunen, Kuivaniemen 
Yrittäjistä Ari Kaakkurinie-
mi, kehittämisyhtiö Micro-
polikselta hallituksen jäsen 
Minna Paakkola, varapu-
heenjohtaja Maija Väyry-
nen, yrityskehittäjä Noora 
Huotari ja toimitusjohtaja, 
työryhmän sihteeri Leena 
Vuotovesi sekä kiinteistöyh-
tiö Iilaakso Oy:stä toimitus-
johtaja Antti Tuomaala. 

Lisäksi työryhmään ovat 
kuuluneet kiinteästi tek-

nisten palveluiden joh-
taja Janne Jokelainen ja 
kaavoittaja Heini Ervasti, 
sekä kulloiseenkin teemaan 
vieraiksi kutsuttavat alan 
yrittäjäedustajat ja muut si-
dosryhmät. Työryhmä ko-
koontui kahdeksan kertaa.

Iin kunnan elinkei-
no-ohjelmalla tavoitellaan 
elinvoimaa kuntaan. Täl-
lä tarkoitetaan kasvua, jota 
syntyy alueen kehittyvis-

Elinkeino-ohjelmassa Jakkuky-
län riippusiltaa pyritään hyö-
dyntämään matkailussa. Sillan 
on määrä valmistua tulevan 
kesän aikana. Kuvassa Jakun 
koulun henkilökunta ja op-
pilaat kiittävät Jari Jussilaa ja 
Aaltojen Kunkku venettä tur-
vallisista koulukuljetuksista. 
Jatkossa koulumatkat Iijoen yli 
taittuvat taustalla näkyvää sil-
taa pitkin. 

tä yrityksistä, alueelle sijoit-
tuvista uusista yrityksistä, 
investoinneista, lisääntyväs-
tä työpaikkojen määrästä, 
vahvasta vetovoimaista ja 
uusista asukkaista. Elinvoi-
maa voidaan edistää käy-

tännön toimenpiteillä kuten 
esimerkiksi maankäytöllä, 
joukkoliikenteellä, yritys-
ten kasvua tukevilla yritys-
palveluilla, korkeakoulujen 
kanssa tehtävällä yhteiske-
hittämisellä, innovatiivisilla 

hankinnoilla ja kuntatiedon 
avaamisella yritysten käyt-
töön. Lopullisesti elinkei-
no-ohjelman hyväksyy 
kunnanvaltuusto. MTR

Koronatilanteesta johtuen viikottaiset toiminnat
 lopetamme toistaiseksi, lukuunottamatta sauvakävelyä, 

joka jatkuu maanantaisin ja torstaisin. 
Lähdemme liikkeelle Järjestötalolta klo 12. 

Tervetuloa kävelylle.

Seuraammeviranomaisten ohjeita ja 
muutoksista ilmoitamme myöhemmin.

JOHTOKUNTA

1969 Iin eläkeläiset ry

Iiläisten oma lehti IiSano-
mat on ilmestynyt Iissä jou-
lukuusta 2016 lähtien. Reilun 
neljän vuoden aikana lehti 
on vakiinnuttanut asemansa 
iiläisten oma lehtenä. Maalis-
kuun alusta lähtien lehden il-
mestymiskerrat muuttuvat 
joka viikkoiseksi, kun se on 
ilmestynyt tähän saakka joka 
toinen viikko. Kokeilua jat-
ketaan huhtikuun loppuun 
ja jos näyttää tarvetta joka 
viikkoiselle julkaisulle ole-
van, niin IiSanomat ilmes-
tyy sitten vakituisesti kerran 
viikossa. Lehti jaetaan joka 
talouteen koko Iin kunnan 
alueella ja lehti näkyy koko-
naan myös netissä. Kustan-
tajana on Iin Lehti Oy, jonka 
kotipaikkana on Iin kunta. 
Lehtiyritys on Iin Yrittäjien ja 
Kuivaniemen Yrittäjien jäsen 
ja aktiivitoimija myös Paikal-
lista -yhteisössä. 

Lehdessä julkaistaan kum- 
mankin yrittäjäyhdistyksen 
kanssa yhteistyönumeroi-
ta; Iiläinen Iin Yrittäjät sekä 
Kuivaniemen Kesä-/mark-
kinalehti, jota on tehty jo 

IiSanomat alkaa ilmestymään 
joka viikko

-80-luvulta lähtien. Hyvä yh-
teistyö on Iin kunnan, seu-
rakunnan, eri yritysten sekä 
Iin alueella toimivien yhdis-
tysten kanssa, joista monien 
kanssa on julkaistu yhteisiä 
teemanumeroita. 

Yrityksen takana ovat jo 
-90 luvulta saakka Iihin ja 
Kuivaniemelle lehtiä ja mui-
ta julkaisuja toteuttaneet 
yrittäjät Heimo Turunen ja 
Eila Lahtinen, joilla on myös 
yritys VKK-Media Oy. Heil-
lä on myös useamman kym-
menen vuoden kokemus 
lehtiyrittämisestä ja lehti-
en tekemisestä. Iissä vastaa-
vat lehden toimittamisesta ja 
markkinoinnista Matti-Tapio 
Rissanen ja Pauli Tiiro. 

Uutiskynnys on paik-
kakunnan uutisille hyvin 
matala. Lehden puolelta kan-
nustetaan omatoimisuuteen 
ja -aloitteellisuuteen omi-
en asioiden tiedottamisessa, 
toki kaikki tuki annetaan leh-
den puolelta. 

Heimo Turunen 
päätoimittaja 
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Kuntavaalien ehdokkaiden asettaminen Iin kunnassa

Vuoden 2021 kuntavaalit järjestetään sunnuntaina huhtikuun 18. 
päivänä 2021.

Iin kunnanvaltuustoon valitaan 31 valtuutettua ja heille kuntalain 
17 §:n mukainen määrä varavaltuutettuja. Puolueella, vaaliliitolla 
tai yhteislistalla on oikeus asettaa enintään 47 ehdokasta.

Hakemukset puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkai-
semisesta ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta asiakirjoineen 
on jätettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 klo 
16.00. Tarvittavat asiakirjat ovat saatavissa kunnan Asiointipis-
teestä (Kisatie 2) tai internetistä osoitteesta www.vaalit.fi.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri hallintojohtaja Annastiina Junni-
la vastaanottaa em. asiakirjoja kunnan-virastolla 8.3. klo 9.00 – 
12.00 sekä 9.3. klo 12 – 16.00 sekä muutoin erikseen sovittavina 
aikoina. Vaalilain 38 ja 40 §:n mukaiset oikaisut ja ilmoitukset on 
lain edellyttäminä aikoina jätettävä keskusvaalilautakunnan sih-
teerille.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Jokisuuntie 2, 91100 Ii ja puhe-
linnumero 040 6464 011.

Iissä 18.2.2021
IIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KUULUTUS
Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.

Äänestysalueet, vaalipäivän äänestyspaikat ja äänestyspaikkojen osoitteet Iin kunnassa:

Äänestysalueen nro ja nimi: Äänestyspaikka ja käyntiosoite:
1. Läntinen Ii Nättepori (aula ja auditorio), Puistotie 1
2. Itäinen Ii Nikkarin päiväkoti (liikuntasali), Timpurintie 7
3. Pohjoinen Iijokivarsi Pohjois-Iin koulu (liikuntasali), Virkkulantie 27
4. Olhava Olhavan koulu (liikuntasali), Hietaniementie 2
5. Kuivaniemi Kuivaniemen liikuntahalli, Mattilantie 1
6. Jokikylä Jokikylän liikuntasali, Ylihyryntie 2
7. Oijärvi Oijärven vanhustenkoti, Lallintie 9

Kunnan äänestysaluejako on muuttunut 1.1.2021. Äänestäjiä joiden äänestyspaikka on aiemmin ollut Ala-
rannan, Aseman tai Ojakylän koulu tai Nättepori, pyydetään tarkistamaan nykyinen äänestysalue ja paikka 
äänioikeusilmoituskortista.

VAALIPÄIVÄNÄ ÄÄNESTYSPAIKAT OVAT AVOINNA KLO 9.00 - 20.00

Ennakkoäänestysaika: keskiviikko 7.4 – tiistai 13.4.2021
Ennakkoäänestyspaikat sekä niiden aukioloajat ovat:

Kirjasto-monitoimitalo Nättepori (auditorio ja aula), Puistotie 1, 91100 Ii, 
Avoinna arkisin klo 12.00 - 19.00, lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 - 14.00.
Kuivaniemen liikuntahalli, Mattilantie 1, 95100 Kuivanimi 
Avoinna arkisin klo 11.00 - 17.00, lauantaina klo 12.00 - 14.00.

Laitos- ja sosiaalihuollon ennakkoäänestyspaikat: 
Iin hoiva- ja hoito-osastot sekä Kuivaniemen hoivaosasto ja palveluasunnot. Vaalitoimikunta ilmoittaa ajankoh-
dista laitoksissa erikseen.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse, viimeistään 
tiistaina 6.4.2021 mennessä klo 16.00. Kotiäänestyslomake löytyy ja on tulostettavissa https://vaalit.fi/aanes-
taminen-kotona. Tarvittaessa lomakkeen voi käydä tulostamassa Iisi -Areenan asiointipisteestä sen poikkeus-
aukioloaikojen puitteissa.
   Ilmoittautumislomakkeen voi jättää kunnanviraston (Jokisuuntie 2) alaoven vieressä olevaan postilokeroon 
tai lähettää osoitteeseen Kotiäänestys / Iin kunnan keskusvaalilautakunta, PL 24, (Jokisuuntie 2), 91101 Ii. 
Sähköisesti henkilötietoja sisältävän ilmoituksen voi lähettää vain turvapostin kautta. Turvapostia voi lähet-
tää sivulta www.turvaposti.fi – valitse Lähetä turvapostia vastaanottajalle – osoitteeksi ii.yhteispalvelupiste@
turvaposti.fi

Puhelimitse ilmoittumisia otetaan vastaan numerossa 040 – 1847 787 ajankohtina 29.3.- 1.4. klo. 8-14. sekä 
6.4. klo. 8 – 16.00. (pl. lounastauot 11-11.30).

Äänestäjän on kaikissa äänestysmuodoissa varauduttava esittämään henkilöllisyytensä vaalitoimitsijalle. Mi-
käli henkilö ei omista mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on poliisilta mahdollista hakea maksuton 
väliaikainen henkilökortti. 

Iin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on PL 24, (Jokisuuntie 2), 91101 Ii.

Vaaleissa noudatetaan Oikeusministeriön ja THL:n sekä Oulunkaaren ohjeita terveysturvallisuudesta.

Iissä 2.3.2021 
IIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KUULUTUS

Iin kunnan liikunnan ja nuorisotyön yleisavustukset, tapahtumi-
en kohdeavustukset sekä kulttuurin kohde-ja yleisavustukset 
ovat haettavissa maaliskuun 2021 loppuun mennessä. 
Liikunnan ja nuorisotyön kohdeavustuksia voi hakea ympäri 
vuoden. Hyvinvointiavustuksissa on jatkuva haku. 

Sähköiset hakemukset ja säännöt: iihappens.fi/avustukset

Lisätiedot: 
Pekka Suopanki, pekka.suopanki@ii.fi, p.050 3950 392 
(nuorisotyön ja liikunnan avustukset)
Riitta Räinä, riitta.raina@ii.fi, p.050 3950 305 
(hyvinvointiavustukset)
Minna Halonen, minna.halonen@ii.fi, p.050 3106 802 
(kulttuuriavustukset)

AVUSTUSTEN HAKU 2021

Keskustan Iin kunnallisjär-
jestön syyskokous 2020 pi-
dettiin koronarajoitusten 
sallimissa rajoissa Haminan 
koululla helmikuun alussa. 
Kokoukseen oli mahdolli-
suus osallistua myös etänä. 
Monet osallistuivatkin ko-
koukseen kotisohvaltaan.

Yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Reijo Kehus 
ja varapuheenjohtajaksi Ja-
ri-Jukka Jokela. Sihteerik-
si valittiin Helka Tapio sekä 
muiksi hallituksen jäseniksi 
Jarkko Kärki, Anne Matikai-
nen, Pekka Koskela, Jaak-
ko Höyhtyä, Taina Häkkilä, 
Juuso Pyörälä ja Aili-Marja 
Alaraasakka. Varajäseniksi 
valittiin Sanna Valaja ja Eero 
Alaraasakka.

Sääntömääräisten asi-
oiden lisäksi kokouksessa 
hyväksyttiin Iin keskus-
tan kunnallisvaaliohjelma. 
Myös Kuivaniemen Pitäjä-
markkinoiden ja Iin Tukki- 
laiskisojen jatkumisesta kan-
nettiin kokouksessa huolta. 

Keskustan tavoitteena on 
tapahtuminen jatkuminen 
samoilla periaatteilla kun-
nan tukemana kuin ennen 
koronaa vuonna 2019.

Iin kunnassa voi elää  
hyvää elämää
Keskustan vaaliohjelmas-
sa Iissä korostetaan kunta-
talouden tasapainotusta ja 
investointien saamista kes-
tävälle tasolle. 

Iitä halutaan kehittää ve-
tovoimaisena kuntana yri-
tyksille ja asukkaille sekä 
päätöksenteon olevan yrit-
täjyyteen kannustavaa. 

Asuin- ja kasvuym-
päristöä keskusta halu-
aa kehittää turvalliseksi ja 
viihtyisäksi, jossa on har-
rastusmahdollisuudet kai-
kenikäisille. Ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikkaa tode-
taan vaaliohjelmassa kehi-
tettävän ratkaisukeskeisesti 
ja realistisesti. 

Tähän kuuluvat hallit-
tu tuulivoima, kiertotalous 
ja kierrätys sekä vesistöjen 
kunnossapito ja metsien mo-
nimuotoinen käyttö. Kunta-
politiikasta halutaan tehdä 
tasavertaista, oikeudenmu-
kaista ja luotettavaa. MTR

Reijo Kehus johtaa Iin Keskus-
taa kohti kevään kunnallisvaa-
leja.

Keskustan Iin 
kunnallisjärjestö 
Reijo Kehuksen 
johdolla kohti 
kuntavaaleja
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Ollinkorven tuulivoima-
hanketta esiteltiin yleisölle 
etänä järjestetyssä yleisöti-
laisuudessa 18.2. Yhteysvi-
ranomaisen puheenvuoron 
käytti Tuukka Pahtamaa 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksesta, kertoen YVA-suun- 
nitelman ja kaavan arvioin-
nin etenevän rintarinnan.

– Yhteysviranomaisen 
perusteltu päätelmä arvi-
ointiselostuksesta on tulos-
sa toukokuun puolivälissä, 
Pahtamaa totesi.

Iin kunnanjohtaja Ari Ala- 
tossava totesi kyseessä ole-
van ison asian Iille ja iiläi-
sille.

– Kaavoitus on intressien 
yhteensovittamista ja kaa-
voitusprosessin aikana pyri- 
tään löytämään kaikkia tyy- 
dyttäviä ratkaisuja, tavoit-
teena saada kaava sellaisek-
si, että kaikki voisivat sen 
hyväksyä.

Hankkeesta vastaavan Il-
matar Oy:n edustajat toivat 
esille tuulivoiman olevan 
edullisin tapa tuottaa säh-
köä. Samalla voidaan luo-
pua fossiilisista polttoaineita 
ja tuulivoimapaikkakunnille 
syntyy uusia verotuloja.

– Tuulivoima luo uusia 
teollisia investointeja ja työ-

Ollinkorven tuulivoimahanketta esiteltiin
paikkoja ilman valtion tu-
kia, projektijohtaja Erkka 
Saario kertoi.

Projektipäällikkö Noo-
ra Jaakamo puolestaan ker-
toi Pohjois-Iin asukkaiden 
ja muiden antaman palaut-
teen pohjalta päädytyn 42 
tuulivoimalan vaihtoehtoon 
Ollinkorven tuulivoimahank- 
keessa.

– Voimalapaikat on pois-
tettu radan länsipuolelta ja 
lintujen muuttoreitit on otet-
tu aiempaa paremmin huo-
mioon.

Ympäristövaikutusten ar- 
vioinnin konsulttina toimi-
neesta Ramboll Finaland 
Oy:stä luontoselvitysten 
vastuuhenkilö Heikki Hol-
men esitteli laajaa ja moni-
puolista luontovaikutusten 
arviointiaineistoa ja arvioin-
tiin käytettyjä menetelmiä.

– Tuulivoimapuiston vai-
kutukset luontotyyppeihin, 
kasvillisuuteen ja eläimis-
töön kohdistuvat ensisijaises- 
ti alueille, joille tehdään ra-
kentamistoimia. Puusto kaa- 
detaan ja kasvillisuus pois-
tetaan tuulivoimaloiden pe- 
rustusten, nosto- ja asennus-
alueen sekä huoltoteiden 
ja kiviainesten ottoalueilta. 
Välittömien vaikutusten li-

säksi eläimistöön voi koh-
distua välillisiä vaikutuksia, 
kuten häiriön lisääntymisen 
tai ympäristön vesitalouden 
muuttumisen seurauksena, 
hän totesi.

Yleisökysymyksissä esil-
le nousivat päällimmäisi-
nä hankkeen vaikutukset 

Laaditut selvitykset. Ollinkorven tuulivoimahankkeen vaikutuksista on tehty laajat ja monipuoliset selvitykset.

ihmisiin ja eläimiin. Lisäk-
si kysyttiin muun muassa 
maanvuokraussopimuksiin 
liittyvistä asioita. Myös voi-
maloiden purkuun liittyvät 
asiat ja kustannukset kiin-
nostivat.

Erkka Saario kertoi, että 
myllyjen käyttöiän päätyt-

tyä Ilmatar huolehtii alueen 
ennallistamisesta tai solmii 
uudet maanvuokraussopi-
mukset ja rakentaa uudet 
voimalat.

Ollinkorpeen suunnitel-
lut 42 tuulivoimalaa toisivat 
Iin kunnalle kiinteistövero-
ja noin 1,2 miljoonaa euroa 

vuodessa. Verotusarvo pu-
toaa 2,5 prosenttia vuodes-
sa, joten summa pienenee 
vuosittain kuitenkin niin, 
että jäännösarvo on 40 pro-
senttia lähtötason arvosta. 
MTR

1,-
Tervetuloa! 

Kisatie 1, 91100 Ii. P. 040 158 7000
Ii

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

Oman kylän kauppa

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 4.-7.3.

II

1,-

OMAn Kylän KAUppA

Atria
Atrilli
grillimakkara
400 g

Forssan 
Riisipiirakka
6 kpl/390 g

Banaani
Erä!

Atria 
Italian-, 
peruna- ja 
punajuuri-
salaatti 400 g

Erä!

2,50/kg) (2,50/kg) (4,00/kg)
1,- 099

kg099
kg

Meillä verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu!

(2,56/kg)

Erä!

pkt 1,-RAs pss

Atria
palvirouhe
250 g

Erä!

pkt

Appelsiini


