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

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

book.miko@gmail.com

11.3.

Nro 6/2021

www.sisustuspalvelu.fi

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

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

Kaikenikäisten
fysioterapiaa
HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

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

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

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

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

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

Ii Kirkkotie 2, 91100 Ii

010 237700

www.iisanomat.fi

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

Haluamme nähdä
onko Iissä ideaa?

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

Kilpailuta taloushallintopalvelusi
joustavampaan tilitoimistoon

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

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
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Pieta Väisänen nauttii
vauhdikkaasta laskusta.

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

Merilapin
Munkkitupa KY

Tikkamäessä nautittiin
talven riemuista
Tikkamäessä on riittänyt
vilskettä ja vipinää kevätalven auringon helliessä
mäenlaskijoita. Viime viikon torstaina mäki täyt-

tyi aamusta seurakunnan
päiväkerholaisista,
jotka
olivat vanhempineen ja sisaruksineen
viettämässä
mäenlaskupäivää. Laavulla

nautittiin makkaroista, pullasta ja mehuista, joita seurakunnan työntekijät olivat
tarjoilemassa.
– Seurakunnan päiväker-

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

Iistä meidän tuotteet
löytyy K-Market Iistä

IIN ALUE
Ajantasainen koronatiedote ja lisätietoja löytyy www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalvelukset toimitetaan kirkossa työntekijöiden läsnä ollessa ja sitä voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla)
Tervetuloa Pikkuhiiren rasteille! Rastit löytyvät pappilan pihapiiristä (Pappilantie 16). Voit kiertää rastit oman aikataulun mukaan silloin,
kun sinulle sopii. Pikkuhiiren rastit on suunnattu lapsille ja perheille.
Rastitehtävät vaihtuvat noin kahden viikon välein. Näillä rasteilla pääsemme Pikkuhiiren kanssa talviretkelle. Lähde liikkeelle ulkoilemaan
ja tule kiertämään Pikkuhiiren rasteja, ihmettelemään Pikkuhiiren kertomuksia ja selvittämään hauskoja tehtäviä!
Sanajumalanpalvelus Su 14.3. klo 10:00 Iin kirkko
Pyhäpäivän aihe: Elämän leipä, Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Tiina Tuomikoski.
KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasainen koronatiedote ja lisätietoja löytyy www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalvelukset toimitetaan kirkossa työntekijöiden läsnä ollessa ja sitä voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla).
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7
osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi

Pekka Nevalainen, Minna Juntunen ja Heli Pikkarainen huolehtivat seurakunnan päiväkerholaisten
turvallisuudesta ja ruokahuollosta.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

hoissa on tänä vuonna nelisenkymmentä 3 -5-vuotiasta
lasta. Edellisenä vuonna ilmoittautuneita oli peräti 80,
joten tarvetta tällaiselle toiminnalle on, seurakunnan
vastaava lastenohjaaja Pekka Nevalainen kertoo.
Mäessä lapset vanhempineen sujuttelivat alas niin
pulkalla, liukurilla kuin rattikelkallakin, riemunkiljahdusten kuuluessa läheiselle
tasamaanladulle saakka.
Päiväkerholaisten
jälkeen mäkeen saapui oppilaita Alarannan koululta
viettämään omaa liikuntapäiväänsä.
Tikkamäki on saavuttanut suuren suosion iiläisten
keskuudessa ja mäkeä sujuttelee alas eri-ikäisiä ja -tasoisia laskettelijoita. Lasten
vanhemmat toivovat kaikkien huomioivan myös pienimmät mäenlaskijat, näin
vältytään ikäviltä tapaturmilta. Kovavauhtinen ”läskipyörillä” ajelu arveluttaa
pienten lasten vanhempia,
etenkin mäen ollessa täynnä
laskijoita. MTR

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
ista
Sisäsivut
1,20
e
pmm
2 p 83 mm
Toimittaja Ii
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
o
ilm
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maaliskuussa 2021 joka viikko pääsiäiseen saakka. Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 7
jäsenyritys
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 18.3.2021.
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
mielellään pe 12.3.2021 mennessä.
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ilmestyy pääsiäiseen saakka
2021 joka viikko torstaisin.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Älä oo
Räinän Kustuna.
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Elinkeino-ohjelmassa kuusi kehittämisaluetta
Iin kunnanvaltuuston hyväksymässä
elinkeino-ohjelmassa on kuusi
kehittämisaluetta. Kunnan
viranhaltijoiden, päättäjien,
yrittäjien ja muiden sidosryhmien yhdessä laatimaan
elinkeino-ohjelmaan haluttiin valita konkreettiset elinkeinojen kehittämisalueet,
joihin kunnassa lähivuosina
panostetaan. Tällaisia painopistealueita ohjelmassa ovat:

Pentinkangas
Tavoitteena on mahdollistaa
Pentinkankaalle monipuolinen alue, jonne nykyisen
Kärkkäisen tavaratalokokonaisuuden läheisyyteen lisääntyvän vähittäiskaupan
suuryksikön sekä alueelle
jäävän teollisuuden lisäksi
voisi jatkossa sijoittua työpaikka-aluetta. Alue onkin
kunnan suurin työpaikkakeskittymä.

Liittymät
Iissä kasvuväylä tarkoittaisi
sitä, ettei läpikulkuliikenne
kulkisi enää kuntakeskustan kautta. Iin kohdalle on

suunniteltu avattavan kolme liittymää moottoritielle:
Iin eteläinen, Asema ja Sääskenhajun pohjoinen liittymä.
Eteläinen liittymä luo
kaupan ja yritystoiminnan
piikkipaikan. Elinkeinoelämä vahvistuu ja työpaikat lisääntyvät. Aseman seudulla
hyödynnetään radan ja tulevan liittymän yhteisvoima eli
monipuolisen liikkumisen ja
saavutettavuuden
solmukohta. Pohjoinen liittymä tukee kasvavaa kiertotalouden
keskusta Sääskenharjussa.

Sääskenharju

Kuivaniemen biotalousalue

Vatunki

Sijaintinsa puolesta Kuivaniemi on napakymppipaikalla pohjoisessa käynnistyvien biotalouden investointien kuten Suomen metsäteollisuuden historian suurimman investoinnin, Kemin
biotuotetehtaan
vaikutusalueella sekä lähellä Pohjois-Ruotsin
markkinoita.
Kuivaniemen biotalousalue
tuo elinvoimaa alueelle vastaten tarvelähtöisesti pohjoisen biotuoteinvestointien
tarpeisiin.

Kuivaniemen
Vatungissa
on merellinen kokonaisuus,
johon on vuosien myötä
rakentunut kala- ja virkistyssataman ympärille myös
yhteisomistuksessa
oleva
ravintolarakennus
Pooki,
EU-tuella rakennettu huoltorakennus sekä kunnan omistama ja ylläpitämä kalahalli.
Alueella on aktiivisia toimijoita: kalastajat, kyläyhdistys
ja osakaskunta. Vatunkia kehitetään kalankasvatus ja kalaelinkeino edellä yhdessä

Entisen kaatopaikan alueelle Vt 4:n varteen Sääskenharjuun
tavoitellaan
kiertotalouskeskittymää.
Alueelle olisi sijoittumassa
kiertotalousyritys ja teollisuuksien sivuvirtoja hyödyntävän
CircLab-hankkeen
kautta mahdollisesti lisää
yritystoimintaa.
Yritysnäkökulmasta kiertotalous perustuu ajatukseen, jossa
yritykset hyötyvät toistensa
ylijäämämateriaaleista.

toimijoiden kanssa. Tätä seuraa matkailun kehittyminen.

Iijokisuisto
Iijokisuiston kokonaisuus on
moninainen ja toimijoita on
paljon. Suistoon kuuluu Natura-alue ja sen viisitoista
suojelukasvia sekä linnuston
perusteella suojeltu Hiastinhaaran lintualue. Alueen virkistyskäyttöä halutaan lisätä.
Iijokisuisto nostetaan matkailun ja virkistyksen vetovoimaiseksi kohteeksi. Tämä
Vanhasta Uomasta merelle –kohde on omalaatuinen
ja puoleensa vetävä. Puhdas
Iijokisuisto tukee hyvää asumista ja kestävää matkailua
Iissä. Rannat ovat saavutettavissa. Kalastus kukoistaa.
Alueen kulttuurihistoria ja
taide koukuttavat. Iijokisuiston kehittämistä toteutetaan
laajassa yhteistyössä: kylä- ja
asukasyhdistykset, jakokunnat, kunta ja yritykset yhdessä. MTR

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

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ
+ KAHVI & PULLA

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

Ilmalämpöpumput
asennettuna
– myös huolto!
AT TAKA

I
AH
Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 499 €. Kaupan
TAKUU
päälle alan kovin
NN
T
U S T YÖ S
Rahat takaisin -takuu!
Lue lisää: www.coolerykkoset.ﬁ
R

SI

100%

N

E

Ä

AS

Soita: 050 5876 317
CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

OSTETAAN JA
NOUDETAAN
METALLIROMUA JA
ROMUAUTOJA.
Elinkeino-ohjelmassa Iijokisuisto nostetaan matkailun ja virkistyksen vetovoimaiseksi kohteeksi, jossa puhdas luonto tukee hyvää
asumista ja kestävää matkailua Iissä.

Nopea nouto omalla
kalustolla, veloituksetta

UTACON OY 0400 892 414

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

www.utacon.fi

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

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

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös omakustannekirjat.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

Puh. 0400 385 281

www.vkkmedia.fi
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Latujen kunnossapitoon
luvataan jämäkkyyttä
FURKA

40

VUOTTA.

www.furka.fi

Ikäihmisten
rokotusaikoja voi nyt
varata omatoimisesti
Yli 80-vuotiaat ja samassa
taloudessa asuvat omaishoitajat voivat nyt varata ajan
soittamalla
koronarokotusnumeroon. Myös lähiomainen voi varata ajan
ikäihmisen puolesta. Toistaiseksi muut rokotusryhmät eivät voi itse varata
aikoja.
Yli 80-vuotiaiden ja heidän
kanssaan
asuvien
omaishoitajien rokotukset
ovat Oulunkaarella loppusuoralla. Kaikkia ryhmään
kuuluvia ei ole kuitenkaan
tavoitettu useista yrityksistä
huolimatta, joten Oulunkaaren henkilökunta jatkaa heidän tavoittamistaan. Kaikki
yli 80-vuotiaat rokotteen haluavat saavat rokotteen heti
kun he varaavat ajan tai heidät tavoitetaan muuten.
16-69-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset jatkuvat, ja 70-80-vuotiaiden ja
samassa taloudessa asuvien
omaishoitajien rokotukset
alkavat maaliskuun puolivälissä. Tällä hetkellä henkilökunta soittaa ja tarjoaa
aikaa heille. Rokotusvuorossa olevien kannattaa vastata
myös itselle tuntemattomiin
numeroihin. Jos kuntalainen
ei vastaa ensimmäisellä kerralla, henkilökunta yrittää
tavoittaa uudestaan.
Koronaan liittyvää työtä tekevät työntekijät sekä
ikäihmisten asumisyksiköiden asukkaat ja henkilökunta ovat saaneet ensimmäisen
rokotteen ja osa jo vahvistusrokotteenkin.
16-69-vuotiaista
riski-

ryhmäläisistä ensimmäisenä ovat vuorossa henkilöt,
joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus.
Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi elin- tai kantasolusiirto, tietyt syövät, vaikea
puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuais- tai keuhkosairaus,
kakkostyypin diabetes ja
downin oireyhtymä. Sen,
kuuluuko henkilö riskiryhmään, arvioi hoitava lääkäri yhdessä Oulunkaaren
muun henkilökunnan ja tarvittaessa Oys:n kanssa. Esimerkiksi syöpäpotilaiden
rokotukset järjestetään niin,
että ne sopivat ajallisesti yhteen mahdollisten syöpähoitojen kanssa.
Kela ei korvaa rokotusmatkoja, joten Oulunkaaren henkilökunta ei voi
valitettavasti kirjoittaa taksilappuja. Rokotuksia järjestetään osassa kuntia myös
iltaisin tai lauantaisin, jolloin omaisilla on paremmat
mahdollisuudet huolehtia
kuljetuksista.
Viimeisen viikon aikana Oulunkaarella annettiin
noin tuhat rokotusta. Ensimmäisen rokotteen on saanut
tällä hetkellä noin 2600 henkilöä, ja toisenkin rokotteen
saaneita on noin 380 henkilöä. Alueen kokonaisväkiluku on noin 26 200, kun
mukaan lasketaan myös alle
16-vuotiaat. Tällä hetkellä
Suomessa ei ole suunniteltu
alle 16-vuotiaiden rokottamista. Rokotusmäärien tie-

dot päivittyvät parin päivän
viiveellä. Rokotteita annetaan koko ajan sitä mukaa,
kun niitä Oulunkaarelle saadaan.
Jos epäilee sairastavansa
koronaa, tulee soittaa oman
terveysaseman ajanvarausnumeroon.
Rokotuskysymyksissä sen sijaan tulee
soittaa kuntakohtaiseen koronarokotusnumeroon.
Ajantasaista tietoa rokotusten etenemisestä saa muun
muassa Oulunkaaren nettisivuilta, Facebook-tililtä ja
paikallismedioista.
Vs.
perhekeskuskoordinaattori Kirsi Kähkönen
jatkaa rokotuksiin liittyvän lisähenkilökunnan rekrytointia kevään ja kesän
rokotuksia varten. Työntekijöitä tarvitaan tuolloin
sekä
puhelinpalveluun,
ajanvaraustyöhön että itse
rokotustapahtumiin.

Iin rokotusnumero
Rokotusnumeroista voi kysyä lisätietoja koronarokotuksiin liittyen. Myös
saamansa ajan voi muuttaa
tai perua. Tällä hetkellä ajanvarauksia voivat tehdä soittamalla vain yli 80-vuotiaat
ja heidän omaishoitajansa,
muille ryhmille henkilökunta toistaiseksi soittaa kotiin
ja tarjoaa aikaa.
Ii rokotusnumero: 08
5875 5011 palvelee ma-pe
kello 8-9, rokotuspaikka Iin
terveysasema / neuvola.

Oulunkaari tiedotus

Ii rokotusnumero: 08 5875 5011
palvelee ma-pe kello 8-9,
rokotuspaikka Iin terveysasema / neuvola.

Latujen
kunnossapitoon
liittyvät puutteet ja kunnossapidon aloituksen viivästyminen ovat viime
viikkoina puhuttaneet hiihdon harrastajia. Etenkin
kunnan pohjoisosissa ja Kuivaniemen taajamassa latujen
kunnostuksen ovat harrastajat kokeneet hoituneen liian
suurella viiveellä.
Toissa viikonloppuna ongelmat kirvoittivat useita
kuntalaisia kommentoimaan
asiaa sosiaalisen median kanavilla.
–
Minulle
saamamme palaute tuli yllätyksenä.
Olemme
tehneet
asianmukaiset
päätökset
kunnossapitoluokista ja antaneet tarvittavat resurssit
töiden suorittamiseen. Lautakuntana olemme eläneet
hyvässä uskossa asioiden
olemisesta kunnossa, yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Mika Hast kertoo.
Selviteltyään asioiden todellisista tilaa, hän toteaa

surukseen huomanneensa
latujen kunnossapidon heikon tilanteen, etenkin sivukylien osalta. Koululaiset
eivät ole päässeet liikuntatunneilla lähiladuille hiihtämään, eikä kaikkien latujen
kunnostusta ollut tälle talvelle edes aloitettu.
– Tämä ei ole ollut päättäjien tahto ja olemme puuttuneet asiaan. Kunnan eri osia
tulee kohdella tasapuolisesti
ja tehdyt päätökset tulee toimeenpanna, Hast painottaa.
Puheita tiettyjen kyläkulmien latujen tahallisesta
hoitamatta jättämisestä hän
pitää tuulesta temmattuina.
-Päättäjien nimenomainen tahto on ollut ja on taata
kaikille kylille harrastusmahdollisuudet, kunnossapitoluokat huomioiden ja aloittaa
latujen kunnostus viimeistään päätettynä aikana. Näin
ei ollut tapahtunut, joten jouduimme asiasta käymään
vakavan palautekeskustelun
ja laittamaan kunnossapito-

kaluston liikkeelle. Saimme
tällä toimenpiteellä kaikki ladut auki hiihtolomaviikoksi. Ne myös pidetään auki,
Mika Hast vakuuttaa.
Nyt ilmi tulleiden ongelmien perussyiden hän kertoo
olevan päättäjien tiedossa ja
painottaa, ettei syy ole latujen kunnostuksessa maastossa suorittavissa henkilöissä.
-He ovat hoitaneet tunnollisesti kaikki kunnostustehtävät, jotka heidän on
annettu suorittaa. Ongelma on lautakunnan päätösten täytäntöönpanossa ja
siihen tulee saada huomattavasti nykyistä enemmän jämäkkyyttä. Kuntalaisilla on
oikeus odottaa latujen kunnostuksen hoituvan päätösten mukaisesti ja päättäjillä
tulee olla varmuus tehtyjen
päätösten siirtyvän käytännön toimiksi. Sama koskee
tietenkin myös muiden liikuntapaikkojen kuten jääalueiden kunnossapitoa. MTR

iläiset ovat aktiivisia liikkujia ja kunnossa olevat liikuntapaikat ovat vilkkaassa käytössä. Keväiset
aurinkokelit houkuttelevat etenkin aurinkoisille laduille.

Yläkoulut ja lukio jatkavat lähiopetuksessa
Opetus jatkuu Iissä lähiopetuksena myös niin sanotun sulkutilan aikana eli
8.-28.3.2021. Kaikissa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
kunnissa ollaan toimimassa
saman linjauksen mukaisesti. Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien
yleisötilaisuuksien
osallistujamäärä rajataan Iissä kuuteen henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.
Yli 18-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään 8.28.3.2021 väliseksi ajaksi.
Tämä koskee kaikkia kunnan hallinnoimia sisäliiTuomas Kulhan johtama Iin lukio jatkaa lähiopetuksessa, samoin kunnan yläkoulut.

kuntatiloja eli Iisi-areenaa,
Kuivaniemen liikuntahallia
ja kuntosali sekä koulujen
liikuntasalien ilta- ja viikon-

loppukäyttöä. Urheiluseurat
voivat edelleen järjestää alle
18-vuotiaiden
harrastetoimintaa. MTR
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Pohjois-Iin koululaiset lomalle
pakkashiihtojen kautta

HIIHTOKILPAILUT 2021

Latutaisto oli ankaraa, mutta rehtiä.

Pohjois-Iin koulun perinteiset hiihtokilpailut järjestettiin perjantaina kipakassa
pakkassäässä. Aamun parinkymmenen asteen pakkanen lauhtui nousevan
auringon voimasta niin, että
hiihdot voitiin läpi viedä
suunnitellusti. Koulun hyvä
henki näkyi läpi tapahtuman ja ladulla käytiin ankaria, mutta rehtejä taistoja,
toisia kannustaen ja liikunnasta nauttien.
Samaan aikaan koululla
vieraili kirjastoauto Akseli
viimeistä kertaa, joten ilmassa oli myös haikeiden jäähyväisten tuntua. Ruokailun ja
palkintojenjaon jälkeen koululaiset pääsivät ansaitulle
talvilomalle, joten monet aikoivat viettää hiihtäen ja ulkoillen. MTR
Näin hauskaa on hiihto, kertoivat 5.luokkalaiset Saaga
Pesämaa ja Luna Sassi.

2.luokan poikien palkintojenjaossa riitti tunnetta ja riemua.

Tuloslista		
1 LK POJAT: 1. Kantola Asseri 0:08:00,00 |2.akanen Juuso 0:08:17,00 |3. Syrjälä Rasmus 0:08:19,00 |4.oistinen
Luka 0:09:03,00 |5. Valle Anton 0:10:38,00 |6.iettunen
Lauri 0:11:54,00 |7. Eriksson Alvar 0:11:54,00
TYTÖT 1.LK: 1. Häcklin Ellen 0:08:03,00 |2. Kanniala Juulia 0:09:02,00 |3. Alaranta Viena 0:09:06,00 |4. Lapinkangas Amanda 0:09:40,00
2 LK POJAT: 1. Rissanen Aleksi 0:04:51,00 | 2. Ojanen
Aapo 0:05:21,00 |3. Koistinen Nooa 0:05:43,00 |4. Alaranta
Eemi 0:06:38,00 |5. Jaara Nicolas 0:06:46,00 |6. Alakärppä
Patrik 0:07:00,00 |7. Kortetjärvi Eino 0:08:40,00 |8. Eriksson Alfred 0:09:06,00 |9. Ronkainen Kaapo 0:09:42,00 |10.
Hoisko Jussi 0:10:40,00
2 LK TYTÖT: 1. Mäenpää Heta 0:04:55,00 |2. Häyrynen
Helmi 0:06:33,00 |3. Jääskelä Sofia 0:07:04,00 |4. Turtinen
Hilla
0:07:24,00 |5. Murtoniemi Netta 0:09:56,00 |6.
Valle Vivian 0:10:07,00
3 LK POJAT: 1. Mustonen Niilo 0:08:09,00 |2. Taskila Peetu 0:09:18,00 |3. Siurua Mikael 0:10:13,00 |4. Ojanen Aatu
0:11:09,00 |5. Kantola Joona 0:11:19,00 |6. Hiltunen Kalle
0:12:39,00 |7. Pakanen Viljami 0:15:14,00 |8. Nikula Peetu
0:15:25,00 |9. Alakärppä Daniel 0:17:00,00 |Erkkilä Onni
#ARVO!		
3 LK TYTÖT: 1. Pesämaa Oona 0:06:54,00 |2. Kantola
Ninni 0:08:44,00 |3. Lämsä Julia 0:13:20,00 |4. Lämsä Olivia 0:13:52,00 |5. Koiste Pihla 0:17:43,00 |6. Kukkala Mea
0:18:19,00 |7. Klaar Milla 0:18:25,00
4 LK POJAT: 1. Miettunen Akseli 0:11:11,00 |2. Mäenpää
Elias 0:14:45,00 |3. Jaara Daniel 0:14:59,00 |4. Pietilä Juho
0:17:17,00 |5. Häyrynen Hiski 0:17:19,00
4 LK TYTÖT: 1. Tolonen Siiri 0:08:43,00 |2. Mäenpää
Neea 0:10:47,00 |3. Alakärppä Emilia 0:11:11,00 |4. Alaranta Senni 0:11:51,00 |5. Pakanen Enni 0:13:11,00 |6.Juntti Moona0:17:49,00 |7.Kukkala Mimosa 0:17:50,00 |8.
Eriksson Ada 0:18:21,00 |9. Kortetjärvi Brita 0:19:39,00
5 LK POJAT: 1. Mustonen Lenni 0:07:31,00 |2. Kantola
Leevi 0:08:21,00 |3. Moilanen Tuomas 0:09:21,00 |4. Paananen Aatu 0:09:26,00 |5. Mäenpää Sebastian 0:09:51,00
|6. Pietilä Tomi 0:19:51,00 |7. Koski Eerik 0:23:25,00 |8.
Käyrä Valtteri 0:25:23,00
5 LK TYTÖT: 1. Pesämaa Saaga 0:06:52,00 |2. Jääskelä
Iida 0:11:13,00 |3. Sassi Luna 0:12:15,00 |4. Jaara Miranda
0:13:09,00 |5. Lepistö Jasmin 0:14:17,00 |6. Kurkela Anni
0:16:53,00
6 LK POJAT: 1. Tolonen Otto 0:07:22,00 |2. Hanhisalo
Touko 0:08:45,00 | 3. Hekkala Tuomas 0:11:07,00 |4. Siurua Eliel 0:11:13,00 |5. Lämsä Joona 0:13:28,00 |6. Jakku
Joni 0:15:01,00 |7. Similä Otso 0:19:16,00 |8. Paaso Julius
0:20:15,00 |9. Pyörälä Juuso 0:46:35,00
6 LK TYTÖT: 1. Häcklin Eerika 0:08:13,00 |2. Tervonen
Tuuli 0:08:50,00 |3. Kanninen Moona 0:10:36,00 |4. Alaranta Miina 0:11:27,00 |5. Häyrynen Fanni 0:11:57,00 |6.
Paananen Oona 0:12:28,00 |7. Hiltunen Sofia 0:13:26,00|8.
Ruskoaho Reetta 0:17:53,00 |9. Nevanlinna Viivi 0:18:10,00
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Jounilla ensimmäinen tuhat täynnä
Jouni Hattunen on aktiivinen hiihtäjä, joka ei pelkää
tuulia tai tuiskuja. Hei ensimmäisten lumien ilmestyttyä latupohjille hän suuntaa
sukset polkupyörän kuljettaen hiihtämään. Kausi jatkuu yleensä toukokuulle,
jos vai jostain lähialueilla
löytyy lunta. Tämä Iin latujen legenda tamppaa ensilumen ladut itse, eikä koskaan
valita latujen huonosta kunnosta. Kunhan vain on lunta, Jounin löytää jostain päin
Iin latuja. Eniten hän kertoo

hiihtävänsä tasamaanladulla.
– Tuhat kilometriä tuli
täyteen maaliskuun alussa.
Viime talvena hiihdin 2008
kilometriä ja se on tavoite
saavuttaa tänäkin talvena,
Jouni Hattunen kertoo.
Ensimmäisen kerran hän
uskaltautui
helmikuussa
kokeilemaan 50 kilometrin
hiihtolenkkiä.
– Hyvin jaksoin, kun en
liikaa kiirehtinyt, hän toteaa
tästä yli 7 tuntia kestäneestä
urakastaan. MTR

Jouni Hattunen talven ensimmäisen tuhannen hiihtokilometrin jälkeen.

Helmikuun puolivälissä Jouni
hiihti tasamaanladulla 50 kilometrin lenkin.

Retkiluistelurata Olhava Areenalle kyläläisten aktiivisuudella

Retkiluistelun lisäksi alueella voi harrastaa hiihtoa, kylän hiihtolatujen lähtöpaikka sijaitsee areenalla.

Timo Ervasti kunnostamassa retkiluistelurataa jäänhoitokoneella.

Olhava on aktiivinen kylä,
jossa monet yhdistykset ja
yksityiset henkilöt tekevät
yhdessä töitä kyläläisten hyväksi. Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen lisäksi
kylällä toimii useita yhdistyksiä, jotka tuottavat kyläisille toimintaa ja virkistystä
arjen keskelle.
Tänä talvena yksittäiset kyläläiset halusivat
parantaa harrastusmahdollisuuksia jäädyttämällä ja
ylläpitämällä retkiluistelurataa Olhava Areenalla. Mukaan talkoisiin lähteneet
kyläläiset huolehtivat aurauksista, jäädytyksistä ja sähkötöistä. Kunnalta saatiin
kierrätysteemalla vanha valaisin, joka kunnostettiin ja
asennettiin valaisemaan rataa. Rata onkin ollut aktiivisessa käytössä ja monet ovat

Retkiluistelussa monet ovat
luistelleet yli 10 kilometrin
lenkkejä.

luistelleet radalla yli 10 kilometrin lenkkejä. Olhavan
koulun pihalla ovat pelaamisesta kiinnostuneet voineet harrastaa kaukalossa,
jossa on pelattu muun muassa pipolätkää.
Ennen hiihtolomaviikkoa
tullut lauha jakso ja sen jäl-

keinen lumisade veivät retkiluisteluradan
heikkoon
kuntoon. Tähän saumaan
kunta tarjosi auttavan kätensä ja rataa kunnostettiin
jäänhoitokoneella,
tarkoituksena saada rata
luistelukuntoon vielä hiihtolomaviikoksi.

– Aika röpelöinenhän
tämä on, mutta toivottavasti vielä luistelukuntoiseksi saadaan, jäänhoitokone
traktorin perässä rataa kunnostanut Timo Ervasti kertoi
perjantaiaamun
paukkupakkasessa. MTR

Olhava Areena ympäristöineen on vilkkaassa käytössä ympäri vuoden.
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Valto Pernun säätiö
jakoi apurahoja
Valto Pernun säätiön jakamat kuvataiteen apurahat
2021 jakautuivat kuudelle henkilölle. Iiläisistä apurahaa saivat Kaisa Kerätär
3000 euroa työskentelymatkaan Tokioon, Antti Ylönen
3000 euroa valokuvanäyttelyn järjestämiseen Helsingissä, Antti J. Leinonen 2500
euroa kameran hankintaan
ja Juha Piltonen 900 euroa
sarjakuvaprojektiin.
Kaisa Kerätär työskentelee visuaalisen taiteen
kansainvälisten projektien
kuraattorina ja tuottajana,
mihin hänellä on monipuolinen koulutus ja kokemus.
Hän kuuluu muun muassa
Suomen Kuraattorien yhdistys SKY ry:hyn ja ResArtis-järjestöön. Valto Pernun
säätiö tukee Kaisa Kerättären ensisyksyistä matkaa
Tokioon, Yokobo Art Space taiteilijaresidenssiin, mis-

sä hän työskentelee, pitää
tutkija/taiteilijapuheenvuoroja yleisötilaisuuksissa ja
jatkaa verkostoitumista ja
neuvotteluja tulevista yhteistyöprojekteista Suomen
ja Japanin taide- ja kulttuuriorganisaatioiden välillä.
Kuvanveistäjä ja valokuvaaja Antti Ylönen on työskennellyt kotimaan lisäksi
muun muassa Espanjassa,
Intiassa ja Turkissa. Viimeisten 20 vuoden aikana hän
on vieraillut useasti Japanissa ja osallistunut siellä
näyttelyihin ja yhteistyöprojekteihin. Antti Ylönen on
Suomen Kuvanveistäjäliiton ja Oulun Taiteilijaseuran
jäsen sekä KulttuuriKauppilan perustajajäsen. Näyttelytoiminta on vakuuttavaa
sekä Suomessa että ulkomailla.
Valto Pernun säätiö
myöntää Antti Ylöselle

apurahaa Galleria Laterna
Magicissa, Helsingissä, heinäkuussa 2021 pidettävän
valokuvanäyttelyn kuluihin. Näyttelyn kuvamateriaali on kuvattu viidessä eri
maassa.
Valokuvataiteilijoiden
liittoon kuuluvan Antti J.
Leinosen työ valokuvaajana
on painottumassa yhä enemmän lehtikuvauksen ohessa
valokuvataiteeseen. Kahden
viime vuoden aikana hän
on pitänyt yksityisnäyttelyitä Helsingissä, Vaasassa ja
Norjan Lofooteilla sekä osallistunut ryhmänäyttelyyn
valokuvataiteen museo Fotografiskassa Tukholmassa.
Ryhmänäyttely Michiganissa, USA:ssa, peruuntui
koronan vuoksi. Valokuvakirjahanke etenee ja uusia
projekteja on aluillaan. Valto Pernun säätiö myöntää
Antti J. Leinoselle apurahaa

erityisesti taidekuvaukseen
soveltuvan
digikameran
hankintaan.
Juha Piltonen on valmistumassa
kuvataiteen
tutkintolinjalta Lapin ammattikorkeakoulun Tornion
yksiköstä. Hän tekee sekä digitaalisia töitä että traditionaalista taidetta, erityisesti
hiilipiirros-, akryyli- ja öljymaalaustekniikoilla. Valto Pernun säätiö myöntää
Juha Piltoselle apurahaa sarjakuvaprojektiin. Sarjakuva
tullaan julkaisemaan sekä
netissä että pienenä omakustanne-eränä myös painetussa muodossa.
Lisäksi apurahaa saivat
Suvi Mannonen Haukiputaalta näyttely- ja materiaalikuluihin 2 500 euroa ja Kai
Tirkkonen Haukiputaalta
Veistäjä -dokumenttielokuvan tekemiseen 2 500 euroa.

Reijo Kehus sai kunnanvaltuuston kokouksen alussa hänelle
myönnetyn Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1 luokan mitalin sekä asiaan kuuluvat kukat.

Reijo Kehuksen juhlahetki
valtuuston kokouksen aluksi
Iin kunnanvaltuuston kokous 1.3. aloitettiin juhlahetkellä. Tasavallan presidentin
Reijo Kehukselle myöntämä
Suomen Valkoisen Ruusun
ritarikunnan 1luokan mitali
luovutettiin juhlallisesti, joskin poikkeusolojen vuoksi
ilman yleisöä.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes totesi oppineensa tuntemaan
Reijon aktiivisena, suorasanaisena, yhteistyökykyisenä vastuunkantajana, jonka
kanssa on helppo neuvotella
ja löytää yhteisiä näkemyksiä kuntalaisten parhaaksi.
Reijo Kehus on ollut mu-

kana kunnallisessa päätöksenteossa vuodesta 2009.
Hän toimii tällä hetkellä
kunnanvaltuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja johtaa sekä opetus- ja
varhaiskasvatuslautakuntaa
että tarkastuslautakuntaa.
Harrastuksina hänellä ovat
muun muassa palokuntatyö, autourheilu ja metsästys.
– En politiikkaan lähtiessäni osannut kuvitellakaan
tällaista
huomionosoitusta joskus saavani. Totta kai
tuntuu sydäntä lämmittävältä, Reijo totesi kiitospuheessaan. MTR

Iisi-areenan seniorikuntoilualue on otettu innostuksella vastaan
ja laitteet ovat ahkerassa käytössä. Jatkossa samalla käyttömaksulla voi käyttää myös viereistä juoksusuoraa ja vaikkapa alakerran kuntosalia.

Iisi-areenan käyttömaksuihin muutoksia

Taitelijapariskunta Kaisa Kerätär ja Antti Ylönen saivat molemmat 3 000 euron apurahan omien projektiensa kuluihin.

Ii-instituutti -lautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.2.
ehdotetut muutokset Iisiareenan käyttömaksuihin.
Aiemmin jokainen tilan on
hinnoiteltu erikseen. Jatkossa on mahdollista käyttää
samalla käyttömaksulla useampaa tilaa. Liikuntahallin
toiminnan ja käytettävyyden kannalta on tarkasteltu eri tilojen ja toimintojen
yhteensopivuutta sekä hinnoittelua. Tilojen käytettävyyden ja toimivuuden
kannalta on todettu hyväksi, että nyrkkeilytilaa,

kuntosalia, kamppailu- ja
budotilaa, seniorikuntoilualuetta sekä juoksusuoraa/
lyöntipaikkaa voisi käyttää
maksettuaan yhden hinnan
näiden tilojen käytöstä/tunti. Näiden osalta lautakunta
päätti jatkossa olevan mahdollista maksaa käyttömaksu koskien vain yhtä edellä
mainituista tiloista tai kaikkia niitä koskeva yhteismaksu. Kaikkien viiden tilan
osalta käyttömaksu on kaksinkertainen yhden tilaan
käyttömaksuun verrattuna.
MTR
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot
us!

Pyydä tarjo
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Studio Voi Hyvin

RAKENNUS JA REMONTTI

HIETALA

HIERONTAPALVELUT
Koulutettu hieroja,
Lymfaterapeutti
Pakanen Liisa

Kaikki kodin remontit millin tarkkuudella

LAHJAKORTTI
HIERONTAAN.

Jouko Hietala p. 040 835 3490
Sassintie 2, 91140 Olhava
rjr.hietala@gmail.com

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

www.rakennusliikehietala.com

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

KIINTOKALUSTEITA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Kodin kaikki
kiintokalusteet
suoraan valmistajalta

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

Kuiva-Kaluste Oy

040 962 6504

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

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
´

LIHAMYYNTIÄ • KOTITALKKARIPALVELUA

Kiinteistöhuolto
Uudisrakentaminen
Remontointi

www.korpiniitynlammastila.fi

Janne Vakkuri 040 861 2857
TILAPUOTI

Kemintie 512, Ii
VERKKOKAUPPA KOTITALKKARI

040 705 0739

Maalismaantien kevyenliikenteen
väylää esitetään jatkettavaksi
Yhdyskuntalautakunta
päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää
MAL-sopimukseen
liittyen Maalismaan kevyenliikenteen väylän jatkamiseen
450 000 euron määrärahan
siten, että vuoden 2021 talousarvion investointiosaan
myönnetään 22 500 euron
lisämääräraha, ja vuosien
2022 ja 2023 talousarvion investointiosaan loput 427 500
euroa hankkeen etenemisen
mukaisesti.
Oulun seudun MAL-sopimuksen 2021- 2023 hankkeiksi on Iin osalta esitetty
Pyöräilyn ja jalankulun verkkosuunnitelman yleisötilaisuusuus täytti Nätteporin
auditorion.

Maalismaantien kevyen liikenteen väylän jatkamista
ja kevyen liikenteen väylien
viitoitusta. Maalismaantien
alustava
kustannusarvio
on 900 000 euroa ja viitoituksen 100 000 euroa. Kustannukset
jakautuisivat
puoliksi valtion ja kunnan
välillä. Viitoituksen osalta
kunnanvaltuusto on myöntänyt vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 50 000
euron määrärahan ja hanke
tullaan toteuttamaan vuoden 2021 aikana.
Maalismaantien ja Konintien osalta esillä on
pyöräilyn ja jalankulun
verkkosuunnitelmassa aiemmin ollut myös niin
sanottu
”Kylätie”-malli. Kylätie on uusi väylätyyppi, jossa parannetaan

pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita. Kylätieratkaisussa osoitetaan tiemerkinnöin
ensisijaisesti jalankululle ja
pyöräliikenteelle nykyistä
enemmän tilaa tien reunoilta. Pientareen tai vaihtoehtoisesti pyöräkaistan leveys
voi olla esimerkiksi 1,25–
1,5 metriä ja näiden keskelle
jäävän ajokaistan leveys esimerkiksi 3,0–4,0 metriä. Kylätiellä autoliikenteen määrä
ei saa olla kovin suuri, koska autoilijoiden käytössä on
yksi kaista ja autojen kohdatessa toistensa nämä käyttävät pientareelle tarkoitettua
tilaa.
Tämä malli sai kuntalaisilta tyrmäävän vastaanoton, kun sitä esiteltiin
yleisötilaisuudessa ja siitä
on Iin osalta luovuttu. MTR
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Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen
LVI-PALVELUITA
PÄIVYSTYS 24 h
- lvi-huolto
- uudisrakentaminen
- saneeraukset,
- putkien sulatus

Puh. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi
PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

PARTURI
Iijo
Kirkkotie 8, Ii
P. 040 562 6243

PERUNKIRJOITUS- YM ASIAKIRJAPALVLUITA

Allan Jokela

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA
Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat, lahjakirjat,
muut asiakirjat, kaupanvahvistukset.
Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu
Voit sopia tapaamisen myös kotiisi.

SIIVOUSPALVELUT • KODINHOITOPALVELUITA

IIN TYÖOSUUSKUNTA
040 828 9497

Toimin ilman ajanvarausta.

PARTURI-KAMPAAMO

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687

Iin Alueen Taksit
yhdestä numerosta
0200 81000
KELA-tilaukset 0800 93150

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Apunasi hyvän elämän arjessa

Luotettavaa ja tuttua siivoustoimintaa,
asiointia, pyykinpesua ym. kodinhoitoapua

Huhtikuja 24, 91100 Ii
Muista kotitalousvähennys

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

TAKSEJA

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

Tukes S2
sähköurakointipätevyys

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

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

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

TILITOIMISTOJA

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

Taide ja liikunta kättä lyö taideluistelupolulla

Hiihtolomaviikolla voi Iissä yhdistää liikunnan riemun ja taide-elämyksen. Ruustinnan
reittiin kuuluvaan taidepuistoon Koskiniemessä (Pappilan vieressä) on jäädytetty polku, jota luistellessaan voi samalla ihailla puiston ympäristötaidetta. Taidepuistosta on
jäädytetty niemessä kiertävä tasainen osa. Autolla saapuville löytyy parkkipaikka pappilan läheltä Pappilantien varresta. MTR
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Kunnanviraston ja Nätteporin alueen
tuleva maankäyttö pohdittavana
Iin kunnanviraston ja Nätteporin alueen tulevaisuuden maankäyttö on otettu
tarkasteluun. Kunnanhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen alueella

korttelissa 23.
Asemakaavan muutoksen laatimisen tavoitteena
on tarkastella Kirkonseudun
asemakaavan hallinto- ja virastorakennusten kortteli-

alueen tulevaa maankäyttöä.
Korttelissa sijaitsee tällä hetkellä kunnanviraston sekä
Nätteporin
rakennukset.
Asemakaavan muutoksella
tarkastellaan muun muassa

virastorakennusten ja asuinrakentamisen yhteensovittamisen mahdollisuuksia.
Suunnittelualue sijaitsee Iin
kuntakeskustassa Kirkkotien päässä ja Iijoen rannan

välittömässä läheisyydessä.
Suunnittelualuetta ympäröivät rannan puolella puistoalue sekä venesatama/
venevalkama. Muutoin ympäröivät alueet ovat rakennettuja. Suunnittelualueen
itäpuolella kulkee Puistotie. Alueen pinta-ala on noin
hehtaari ja se on kunnan
omistuksessa.
Kaavan laadinnalla toteutetaan kunnan maapoliittista ohjelmaa, jossa
nostetaan esiin muun muassa kunnan keskustaajaman
tiivistäminen
ja
kehittäminen. Kaavasuunnittelu tapahtuu Iin kunnan johdolla konsulttityönä.

Alustavan aikatauluarvion
mukaisesti kaavamuutos on
kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä loppuvuodesta 2021.
Kunnanviraston
kiinteistössä on pahoja sisätilaongelmia ja Nätteporin
kiinteistön kunto edellyttää suuria perusparannustoimia.
Kunnanviraston
vieressä sijainneen hammashoitolan paikalle on aiemmin rakennettu kerrostalo.
Nyt tarkasteluun tulee mahdollisuus sijoittaa kunnanviraston ja mahdollisesti myös
Nätteporin paikalla uusia
kerrostaloja. MTR

1:1, 500

Asemakaavan muutoksen yhteydessä otetaan kantaa paitsi kunnanviraston myös Nätteporin alueen tulevaan maankäyttöön. Molempien kiinteistöjen kunto edellyttää mittavia perusparannustoimia, mikäli ne aiotaan säilyttää.

Kaavamuutos koskee korttelia 23 Iijoen rannassa.

Avustusta kelkkaurien
kunnossapitoon

Olhavanseudun kelkkailijoiden Teppo Ylitalo, Miikka Ylitalo, Jorma Pernu, Heikki Greus,
Olavi Valtonen ja Ari Kamula lähdössä kelkkauria kunnostamaan helmikuussa 2020.

Yhdyskuntalautakuntamyönsi Olhavanseudun kelkkailijoille 3000 euron avustuksen
kelkkaurien kunnossapitoon.

Avustus koskee uraston
talvikunnossapito sekä liikenne- ja reittimerkkien
uusintaa. Olhavanseudun

kelkkailijoilla on moottorikelkkauria hoidettavana
noin 70 kilometriä. Iin kunnan alueella kelkkakerhot

ovat hoitaneet kelkkaurien
merkitsemisen ja kunnossapidon. Iin kunta on avustanut toimintaa. MTR
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Kohti
kuntavaaleja

KUULUTUS
Karhun asemakaava – kaavoituksen lopettaminen
Karhun asemakaavan laatiminen on käynnistetty loppuvuodesta
2017. Suunnittelualue sijoittuu Karhun saaren keskiosaan ja sen
tavoitteena on ollut suunnitella saaren luonto-arvot huomioiva
asuinalue.

- puolueet tutuksi

Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2019.
Valmisteluvaiheen jälkeen on selvitetty mm. alueen tulvakorkeuksia ja niiden vaikutuksia rakentamiseen sekä tehty lisätarkasteluja koskien asemakaava-alueen mahdollista tonttimäärää
sekä rakentamisen kustannuksia. Alueen maanomistajan kanssa
käydyn neuvottelun ja edellä mainittujen lisätarkastelujen lopputuloksena kunnanhallitus on 22.2.2021 kokouksessaan päättänyt
lopettaa asemakaavan laatimisen Karhun saaren keskiosan alueelle.

Miksi kannattaa äänestää kuntavaaleissa?

VAALITAPAHTUMAT

Live-stream!

ke 17.3. klo 18 Keskusta ja Kokoomus
to 18.3. klo 18 SDP
ke 24.3. klo 18 Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto
to 25.3. klo 18 mahdolliset muut puolueet

Ii-instituutin

IiVisio
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Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija /
kaavoittaja Heini Ervasti p. 050 4083811, heini.ervasti@ii.fi
Ii 22.2.2021
Kunnanhallitus

youtube-kanavalla

Tapahtumissa puolueet esittäytyvät ja vastaavat yleisön ennalta esittämiin
kysymyksiin. Puolueiden edustajia haastattelevat Iin kirjastonjohtaja
Minna Halonen ja kansalaisopiston rehtori Jaana Soronen.

IIN KIRJASTO

Oulun vakinainen palotoimi 100 vuotta

Oulun palokunnasta aluepelastuslaitokseksi
-historiakirja valmiina
Oulun vakinainen palotoimi täytti vuonna 2020 täydet 100 vuotta. Vaiheet
Oulun palokunnasta Oulu-Koillismaan aluepelastuslaitokseksi on koottu
historiateokseksi, jonka painos valmistui 23.2. Nykyiseen
Oulu-Koillismaan
pelastustoimen alueeseen
kuuluu 13 kuntaa muun
muassa Ii ja Pudasjärvi.
400 sivua käsittävä teoksen Oulun palokunnasta aluepelastuslaitokseksi
1920 - 2020, on toimittanut

tietokirjailija Martti Kähkönen, joka viettää paljon aikaa perheen Iin vapaa-ajan
asunnolla.
Toimituskunnassa ovat
toimineet palopäällikkö evp.
Jouni Kreus, pelastusjohtaja
Petteri Helisten ja pelastuspäällikkö Mika Haverinen.
Valtaosa historiakirjan painoksesta jaetaan pelastustoimen sisällä. Painoksesta
tarjotaan kirjat myös pelastustoimialueen kuntien pääkirjastoille.
Oulun vakinainen palo-

kunta perustettiin vuonna
1920. Taustalla olivat kokemukset 1800-luvun suurpaloista sekä useista muista
vuosisadan vaihteen suurista tulipaloista. Pormestari P.
Turpeisen talosta 16.7.1916
alkanut ja kokonaisen korttelin tuhonnut tulipalo antoi
viimeisen sysäyksen vakinaisen palokunnan perustamiseksi. Monissa aloitteissa
todettiin, että VPK ja väestöstä muodostettu niin sanottu pakkopalokunta eivät
ole riittäviä väestön ja omai-

suuden suojelemiseksi tulipaloilta.
Vakinaisen
palokunnan ensimmäinen paloasema valmistui vuonna 1922
Oulun keskustaan nykyisen Vaaranpuiston läheisyyteen. Henkilöstönä oli aluksi
palomestari, ruiskumestari
ja 8 palomiestä. Hälytyksiin
lähdettiin hevosilla tai jalkaisin esimerkiksi potilaalle
tarkoitettuja työntöpaareja
työntäen. Alkuvuosien hälytysmäärän tiedetään olleen noin 40 tehtävää/vuosi.
Palokunnan
tehtävät
muodostuivat nykyiseen tapaan tulipalojen sammuttamisesta, erilaisten muiden
onnettomuuksien torjumisesta ja sairaankuljetuksesta.
Hälytysilmoitukset
saatiin aluksi kirkontornissa
päivystävältä palovartijalta
Historiateoksen toimittaja ja
toimituskunta vasemmalta palopäällikkö evp. Jouni Kreus,
pelastusjohtaja Petteri Helisten, tietokirjailija Martti Kähkönen ja pelastuspäällikkö
Mika Haverinen.

puhelimitse, myöhemmin
palolennättimen ja eri puolille kaupunkia sijoitettujen
palokellojen kautta.
Ajan saatossa hevoset vaihtuivat paloautoihin, miesvoimalla toimivat
sammutusruiskut polttomoottoripumpuiksi ja palokellot puhelimiin.
Vakinaiseen palokuntaan saatiin ensimmäinen
paloauto vuonna 1925. Tämän jälkeen polttomoottorikäyttöiset
ajoneuvot
yleistyivät sekä tulipalojen
sammutuksessa että sairaankuljetuksessa. Viimeisistä hevosista luovuttiin
talviajan etujen vuoksi kuitenkin vasta vuonna 1947.
Nykyisen Oulun vakinainen
pelastustoimi
on osa vuonna 2004 toimintansa
aloittanutta
aluepelastuslaitosta. Pelas-

tustoimialueeseen kuuluu
13 kuntaa Hailuoto-Kuusamo väliltä. Paloasemia on 23
ja päätoimista henkilöstöä
ensihoidon henkilöstö mukaan lukien noin 400. Päätoimisen henkilöstön tärkeänä
tukena on sivutoiminen sopimushenkilöstö, kuten on
ollut vakinaisen pelastustoimen koko 100-vuotisen historian ajan, ja jo ennen sitä.
Pelastustoimen tärkeimmät lakisääteiset tehtävät
ovat onnettomuuksien ehkäisy,
onnettomuuksiin
varautumista edistävä neuvonta ja opastus sekä kiireellinen pelastustoiminta.
Pelastuslaitos tuottaa lisäksi ensihoitopalvelua ja sitä
tukevaa ensivastetoimintaa.

Tomi Honkakunnas
riskienhallintapäällikkö

Kuntavaalit siirtyvät huhtikuusta kesäkuulle
Kuntavaalit päätettiin viime viikonloppuna
siirtää huhtikuulta kesäkuulle. Uusi vaalipäivä on sunnuntai 13. kesäkuuta.
Kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun
ottamatta kannattivat siirtoa. Siirron syynä
on nopeasti pahentunut koronatilanne, jon-

ka vuoksi huhtikuun vaalien terveysturvalliEnnakkoäänestys on 26.5-8.6. eli aikaa on
suus voi vaarantua.
pidennetty kahteen viikkoon, jotta mahdolEhdokashakemusten viimeinen jättöpäivä lisuudet turvalliseen äänestämiseen paranesiirtyy tämän viikon tiistailta 9.3. toukokuun vat.
4. päivään. Jo ehdolle asettuneiden ei tarvitse
Valtuustot aloittavat työnsä elokuun aluskuitenkaan ilmoittautua uudestaan.
ta. HT
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Kunnan osallistuminen suurten kesätapahtuminen
järjestelyihin tulee uudelleen harkintaan
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Kuningasjätkä-tapahtuma on vuosittain
kerännyt runsaasti yleisöä Raasakkakoskelle.
Kunnanvaltuuston
kokouksessa 1.3. jätettiin useita
valtuustoaloitteita. Iin kirjaston kehittämistä omatoimikirjaston
suuntaan
esitetään aloitteessa, jonka jättivät Jari-Jukka Jokela,
Pekka Koskela Reijo Kehus
Oili Kaleva, Harri Sanaksenaho, Taina Häkkilä, Kati
Södö, likka Pakonen, Sanna
Valaja Ahti Häyrynen, Eero
Alaraasakka, Jaakko Höyhtyä ja Johannes Tuomela.
Pekka Koskelan, Reijo Kehuksen, Jari-Jukka
Jokelan ja Pentti Jokelan allekirjoittamassa valtuustoaloitteessa esitetään Kemin
tulevan biotehtaan huomioimista
panostamalla

pohjoisten alueiden tonttitarjontaan. Kuivaniemen
ja Olhavan alueille rakentuvien
tuulivoimaloiden
kiinteistöverotuotoista he
esittävät osan suuntaamista
alueella syntyvien haittojen
kompensointina alueiden
kehittämiseen. Lisäksi he
esittävät kunnan jatkossakin
kantavan päävastuun Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden järjestämisestä.
Sosialidemokraattinenvaltuustoryhmä jätti aloitteen
kuntalaisten suhtautumisen
selvittämisestä keskusteluja kuntalaistilaisuuksin sekä
kuntalaisraadein tuulivoimaloiden määrään ja sijaintiin
sekä tuulienergian haittojen

ja hyötyjen läpikäymisestä.
Kokoomuksen valtuustoryhmä puolestaan jätti aloitteen yhteistyössä poliisin ja
muiden viranomaisten kanssa laadittavasta ohjeistuksesta lainvastaiseen toimintaan
puuttumisesta kouluissa.
Aili-Marja Alaraasakka,
Reijo Kehus, Mervi Jyrkäs
ja Jari-Jukka Jokela jättivät
valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Iin kunta vastaa
tulevaisuudessakin
aikaisempien vuosien tapaan
merkittävän tukkilaisperinteen ”Kuningasjätkä” -tapahtuman järjestämisestä.
Valtuuston
puheenjohtaja Teijo Liedes totesi aloitteista käydyssä

keskustelussa, että valtuustoaloitteet tulee tuoda
kunnanhallituksen valmisteluun viipymättä.
– Päätöksillä on kiire, mikäli tapahtumat halutaan
järjestää ensi kesänä.
Useat valtuutetut totesivat puheenvuoroissa, että
talousarvion käsittelyn yhteydessä tehtyä päätöstä
kunnan luopumisesta Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden
ja Kuningasjätkä-tapahtumien järjestämisvastuusta tulee
pohtia uudelleen. Muutama valtuutettu tosin oli sillä
kannalla, ettei tehtyä päätöstä ole syytä muuttaa. Pari
seuraavaa kuukautta näyttävät, tekeekö kunnanvaltuus-

to aiemmasta päätöksestään
poikkeavan linjauksen ja
kunta kantaa edelleen päävastuun Kuivaniemen Pitäjä-

markkinoiden ja Kuningasjätkä-tapahtuman järjestelyistä. MTR

SIMONTORI

Nähdäänkö Kuivaniemellä edelleen huippuesiintyjiä, kuten Janne Raappana vuonna 2019, ratkeaa lähikuukausina.

Simontori

mukavaa hiihTolomaa!
TarjoukseT voimassa To-su 11.-14.3.

kulta katriina

kahvi
500 g

Lapin puikula

olvi

3

10,-

Chips
perunalastut
200 g

pkt

3

Oman kylän kauppasi
Ratatie 1, 95200 Simo

49
pSS

VUOKRAPALJU

vichy

12x0,33 l plo
(1,21/l)
sis. pantin 1,20
Atria

Hiillos
grillimakkarat ja
makkarapihvit
320-400 g

NOUTOPISTE

Simontori

5

Paistopisteestä:
vaasan

99 Herkkumunkki

1

pACk

99
pkt

50 g

paljun
vuokraus

8-21
10-21
Tervetuloa!
ma-la
su

5

1,kpL

2

100,-

vrk

Meillä verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu!

