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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

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

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

 
 

 
 

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

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!

IiSanomat 
ilmestyy
v. 2021 

pääsiäiseen 
saakka

JOKA VIIKKO 
torstaisin. 
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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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(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
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Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous
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SEURAAVA IISANOMAT NRO 8
ILMESTYY TO 25.3.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään pe 19.3.2021 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

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

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maaliskuussa 2021 joka viikko pääsiäi-
seen saakka. Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.

IIN ALUE
Ajantasainen koronatiedote ja lisätietoja löytyy www.iinseurakunta.fi 
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon 
ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla)
Tervetuloa Pikkuhiiren rasteille! Rastit löytyvät pappilan pihapiiris-
tä (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 pää-
semme Pikkuhiiren kanssa talviretkelle. Lähde liikkeelle ulkoilemaan ja 
tule kiertämään Pikkuhiiren rasteja, ihmettelemään Pikkuhiiren kerto-
muksia ja selvittämään hauskoja tehtäviä!
Sanajumalanpalvelus Su 21.3. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Herran palvelijatar. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Markku Jaak-
kola.
Kaiken kansan kerhohetki Teamsissa Ke 24.3. klo 12:00. Ohjelmassa 
hartaus, yhteistä tekemistä ja keskustelua. Mukana diakoniatiimi: San-
na, Piritta ja Pekka. Jos tarvitset apua liittymisessä mukaan, voit olla 
yhteydessä etukäteen puhelimitse, Linkki tapahtumaan löytyy Iin seu-
rakunnan nettisivuilta ja Facebookista.

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasainen koronatiedote ja lisätietoja löytyy www.iinseurakunta.fi 
Jumalanpalveluksia 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 os-
oitteesta www.tilaavirkatodistus.fi

Alaraasakka Aili-Maria 
varhaiskasvatusopettaja, 
eläkeläinen 
Alaraasakka Eero 
metsätalousinsinööri, 
eläkeläinen 
Huotari Noora 
yrityskehittäjä 
Häkkilä Taina yrittäjä
Jokela Jari-Jukka 
rehtori, luokanopettaja 
Junes Arto linjanvetäjä 
Jussila Jukka 
maanrakennusmies 

Jutila Mika 
yhdyskuntatekniikan 
insinööri 
Jyrkäs Mervi 
merkonomi, lähihoitaja,
Kaisto Hannu agrologi, 
aluepäällikkö 
Kaleva Oili suuhygienisti, 
opiskelija 
Kehus Reijo 
prosessinhoitaja, 
tukiasematestaaja
Kiviniemi Seppo 
rakennusmestari 

Klasila Pirjo 
maatalousyrittäjä 
Koskela Pekka lehtori, 
eläkeläinen 
Kärki Jarkko 
opiskelija amk, 
lihanleikkaaja 
Matikainen Anne 
työterveydenhoitaja, HM 
Nevalainen Pekka 
vastaava lastenohjaaja 
Nevatalo Satu 
opiskelija 
Orajärvi Taisto 

eläkeläinen 
Paakkola Minna 
projektipäällikkö 
Paakkola Simo 
kauppatieteiden maisteri
Pakonen Ilkka 
maanviljelijä, yrittäjä 
Pyörälä Juuso 
prosessitekniikan opis-
kelija 
Sanaksenaho Harri 
metsätilallinen 
Sassi Satu 
sosionomi 

Södö Kati 
hoitaja 
Tapio Helka 
taloussihteeri 
Tuomela Johannes 
ekonomi, 
rakennusinsinööri 
Valaja Sanna 
sairaanhoitaja
Varanka Sirpa 
luokanopettaja 
Ylitalo Martti 
maanviljelijä, eläkeläinen 

KESKUSTA IIN EHDOKKAAT:
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Sussiunakkoon! sano Timonen, 
ku ensi kerran akkaansa halasi.

33

ilmestyy maalis- ja huhtikuussa 
2021 joka viikko torstaisin. 

Seuraavat tuulivoimakaavat 
Iissä tulevat uuden, näillä 
näkymin kesäkuussa valitta-
van valtuuston päätettäväk-
si. Kuntavaaliehdokkailta 
odotetaan selkeää kantaa 
tuulivoiman lisärakentami-
seen, mikä on tietenkin pe-
rusteltua. Kysymyksiin olisi 
yksinkertaista ottaa jyrkkä 
kanta puoleen tai toiseen, 
jos sitä pohtisi vain henki-
lökohtaiselta kannalta - tai 
yhden hankkeen osalta. Kui-
tenkin silloin, kun päätöksiä 
tehdään yhteisistä asiois-
ta, vastuu on suurempi ja 
enemmän asioita pitää ottaa 
huomioon. 

Suhtaudun päätöksen-
tekoon vakavasti, olen 
lukenut tuulivoimaa kä-
sittelevät selvitykset ja 
mielipidekirjoitukset. Iin 
kunnanvaltuustossa kaik-
ki puolueet ovat aiemmin 
kannattaneet tuulivoiman 
rakentamista eikä siitä ole 
juuri äänestelty. Nyt yhä 
useampi miettii, missä tu-
lee luonnon kantokyvyn ja 
ihmisten sietokyvyn raja 
vastaan. Iin kunta on otta-
nut kokoaan suuremman 
vastuun päästöjen vähentä-
misestä ja saanut siitä valta-
kunnallista ja kansainvälistä 
tunnustusta - kuten myös 
säästöjä ja tuloja.

Ilmasto muuttuu ja muu-
tosvauhdin hillitsemisek-
si on välttämätöntä lisätä 
uusiutuvan energian tuo-
tantoa. Sähkönkulutus ei 
ole vähenemässä, päin vas-
toin. Energiantuotanto ai-
heuttaa aina haittoja, vaikka 
hyödyt olisivat suuret. Hai-
tat ovat usein paikallisia, ei-
vätkä häviäjät ja voittajat 
ole useinkaan samoja taho-
ja. Haittojen lieventämisek-
si tulee tehdä kaikki voitava. 
Etuja, haittoja ja riskejä tulee 
arvioida ja vertailla eri ener-
giantuotantomuotojen välil-
lä. Esimerkiksi ydinvoiman 
lisärakentamista en voi kan-
nattaa, koska riskit ovat liian 
suuret - lisäksi se on hidasta 
ja kallista. Uraanin louhin-
nasta aiheutuu paikallisia 
haittoja, ydinvoimalan käy-
tön aikaiset riskit voivat olla 
pienet, mutta toteutuessaan 
kielteiset vaikutukset voivat 
olla ennalta-arvaamattoman 
laajoja. Ydinjäte on aika-
pommi tuleville sukupolvil-
le niin pitkään, että sitä on 
mahdotonta edes käsittää.

Tuulivoimapuisto vaikut- 
taa alueen luontoon voimak-
kaasti. Luonnon monimuo-
toisuuden vaaliminen ei 
saisi jäädä ilmastotavoittei-
den jalkoihin.  Hankkeiden 
yhteisvaikutuksia voi tul-

la, paitsi tuulivoimala-alu-
eiden välillä, niin mielestäni 
myös Kemin biojalostamon 
kanssa. 

Tuulivoimapuistoalueet 
ovat usein ainakin osittain 
metsätalousaluetta, johon on 
odotettavissa puunhankin-
taa. Senkin vaikutus alueen 
luontoon voi olla merkittävä. 

Kemin tehdasaluekaan 

le on suunnitteilla tuu-
livoimapuistojen lisäksi 
muitakin isoja hankkei-
ta, joiden vaikutukset koh-
distuvat samoille alueille: 
Sääskenharjun kiertotalous-
hanke, ohitustieratkaisut 
ramppeineen, rataverkoston 
kehittäminen. Kaikki suu-
ret infrahankkeet lisäävät 
myös tarvetta maa-aines-

Päätöksenteon monta näkökulmaa

”Suhtaudun päätöksentekoon vakavasti, 
olen lukenut tuulivoimaa käsittelevät 
selvitykset ja mielipidekirjoitukset. 

Etuja, haittoja ja riskejä tulee arvioida ja 
vertailla eri energiantuotantomuotojen 

välillä.”

ei Iihin näy, ja yleensäkin 
on helpompi hyväksyä sel-
laista, joka on vähän kau-
empana omasta elinpiiristä.  
Entisenä kemiläisenä var-
tuin tehtaan piipun var-
jossa, uimaan hypeltiin 
ruskeankeltaisena kelluvan 
vaahdon ylitse. Raha haisi 
ja sitä siedettiin, koska toi-
meentulo oli tärkeää. Iissä, 
kuten monessa muussakin 
paikassa, uhrattiin joki vuo-
sikymmeniksi energiantuo-
tantoon.

Iin kunnan alueel-

talouteen ei myöskään ole 
mitätön. Koko kuntakenttä 
on isoissa haasteissa tarvit-
tavien palveluiden järjestä-
misten kanssa. Kyseessä ovat 
meidän kaikkien yhteiset tar-
peet ja rahat.

Kuten kaikissa asioissa, 
kaavaratkaisuissa on monia 
arvioitavia kohtia. Nyt vi-
reillä olevat tuulivoimakaa-
vat ovat laatimisprosessissa 
eikä vielä tiedetä, millaisista 
vaihtoehdoista lopulta pää-
tetään. Ymmärrän ärtymyk-
sen, jos nykyisten päättäjien 
ja kuntavaaliehdokkaiden 
taholta tuntuu kuuluvan 
vain toisaalta-toisaalta -poh-
dintaa, vaikka isoihin pää-
töksiin haluttaisiin heti 
kyllä- tai ei-vastaus. Mieles-
täni Ollinkorven 42 voima-
lan puisto on kooltaan liian 
massiivinen ja vaikutuksil-
taan liian paljon haittoja ai-
heuttava, eikä sitä sellaisena 
tulisi toteuttaa. 

Myös Iin kunnan strate-
ginen yleiskaava 2040 koko 
kunnan alueelle on vireil-
lä. Yleiskaavan tavoitteena 
on ohjata kunnan maankäy-
tön suuria linjoja ja tukea 
kunnan strategisia tavoit-
teita. Tavoitteena on muo-
dostaa yhteinen näkemys 
siitä, mihin suuntaan kun-
taa halutaan kehittää. Tämä 

yleiskaava tulisikin nyt saa-
da valmiiksi ennen muita 
vireillä olevia isoja suunni-
telmia, jotta kokonaisarvio 
hankkeiden vaikutuksista 
olisi mahdollista muodos-
taa. 

Kaikki hankkeet tulee 
nostaa samalle kartalle ja 
varmistaa avoin valmistelu 
yhdessä kuntalaisten kans-
sa. Iin kunta on ollut edel-
läkävijä ilmastotyössä ja 
palkittu myös kuntalaisten 
osallistamisesta siihen. Hy-
vällä yhteistyöllä meillä on 
kaikki edellytykset pysyä 
edelläkävijänä myös tilan-
teessa, kun suurimittainen 
lisätuulivoiman rakentami-
nen ei enää tunnu parhaalta 
ratkaisulta.

Heli-Hannele Haapaniemi
Iin Vihreät 

ten ottoon. Näillä kaikilla 
on vaikutuksia luontoon, 
maisemaan, kuntakuvaan ja 
asumisviihtyvyyteen. Huo-
li omasta lähiympäristöstä 
ja terveydestä on aito. Isot 
hankkeet aiheuttavat usein 
ristiriitaa yhteisössä ja sosi-
aaliset vaikutukset lisäävät 
pahaa oloa.  

Tuulivoimapuistojen koh-
dalla on huomattava myös 
maanomistajien näkökul-
ma, sillä heillä on aivan 
perusteltu oikeus tulonhank-
kimiseen. Vaikutus kunta-

Mahtavaa, ihanan, aivan 
upeaa, olivat taideluistelu-
polulla hiihtolomaviikon 
perjantaiaamuna kuuluneet 
kommentit. Lapset vanhem-
pineen ja isovanhempineen 
täyttivät polun luistimineen 
koko viikon ja positiivista 

Taideluistelupolulla riitti vipinää ja vilskettä
palautetta riitti.

– Paluumuuttajina olem-
me todella yllättyneitä, että 
tänne on saatu näin hyvä 
rata. IiSanomista luimme 
polusta ja päätimme lähteä 
sitä testaamaan, kuusi vuot-
ta Siilinjärvellä asunut ja vii-

Saaga ja Riikka Kaakinen vauh-
dissa taideluistelupolulla.Erkki Mäkipaaso kunnostamassa taideluistelupolun jäätä.

me kesänä Iihin palannut 
Riikka Kaakinen kertoi.

Hän oli saapunut tes-
taamaan rataa yhdessä tyt-
tärensä Saagan kanssa ja 
hyvin homma molemmilta 
sujui.

Liikuntapaikkamesta-
ri Pasi Rajala iloitsee tai-
deluistelupolun saamasta 
suosiosta ja lupaa rataa kun-
nostettavan niin kauan kuin 
olosuhteet sallivat.

Taideluistelupolku löy-
tyy Iin pappilan vierestä, 
Koskiniemessä sijaitsevasta 
taidepuistosta. MTR
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munista poronkäristykseen 
ja leivonnaisista erilaisiin 
marjoihin.

Suurin jono oli totuttuun 
tapaan Marja Areenan mar-
ja-autolle. Pielavedeltä oli 
jälleen tuotu tilaukset, sisäl-
täen monenlaisia marjoja ja 
marjatuotteita.

– Ii on hyvä kauppa-
paikka, jonne on ilo tulla. 
Keskimäärin meillä on kol-
misenkymmentä asiakasta 
joka jakokerralla. Kyllä tän-
ne kannattaa ajaa, tuotteita 
jakanut Jani Lipponen huik-
kaa Marja Areenan autosta.

Korona lisäsi lähiruoan suosiota ja Rekon asiakasmääriä
Ylitorniolaisen Kangas-

kosken Kanalan Janne Barsk 
on ollut mukana Iin Rekon 
perustamisesta saakka.

– Uskollinen asiakaskun-
ta tänne saa tulemaan, hän 
toteaa.

Kuivaniemen Tilalihan 
Ismo Takalo oli ensimmäis-
tä kertaa Iin Rekossa ja asi-
akkaita riitti.

– Ihmiset ovat löytäneet 
lähiruoan ja meidän poro-
tuotteemme, jos mitkä ovat 
todellista lähiruokaa, Kui-
vaniemen Hyrystä saapunut 
Ismo totesi. MTR

Kangaskosken Kanalan Janne Barsk on ollut mukana Iin Rekon 
perustamisesta saakka.

Iin lähiruokarengas Rekon 
asiakasmäärät ovat kasva-
neet kuluneen vuoden ai-
kana. Koronan pakotettua 
ihmiset kotioloihin, on lä-
hiruoka noussut arvoonsa. 
Rekossa tuottajat ja kulutta-
jat kohtaavat ilman välikä-
siä ja kuluttajien on helppo 
hankkia lähiruokaa ja tavata 
niiden tuottajia. Tilaaminen 
tapahtuu fb-ryhmän kaut-
ta ja tilaukset noudetaan Iin 
torilta.

Hiihtolomaviikon torstai-
na tarjolla oli monipuolinen 
valikoima tuotteita kanan-

Kuivaniemen Tilalihan Ismo Takalo oli ensimmäistä kertaa myy-
mässä Iin Rekossa.

Marja Areenan marja-autolle on joka kerta pisin jono.

Heli-Hannele ja Timo Haapaniemi ovat tuttu näky Iin Rekon os-
tajien joukossa.

Metkatuote muutti Iin keskustaan

Metkatuotteen myymälän uutuuksiin kuuluvat Martinniemessä 
asuvan suklaamestarin suklaatuotteet.

Kaisa Korkalan suunnitelmissa on 
kahvilan avaaminen Metkatuot-
teen myymälän yhteyteen entiseen 
Osuuspankin pankkisaliin.

Viime kesänä Kaisa Korka-
lan Iin tuoma Metkatuote on 
saanut uudet tilat Iin torin 
laidalta, entisestä Osuuspan-
kin talosta. Aiemmin pankki-
salina toimineeseen tilaan on 
saneerattu sekä Metkatuot-
teen tuotantotilat että myy-
mälä/kahvilatila.

– Tavarantoimittaja puo-
lella tapahtuneiden odot-
tamattomien muutosten 
vuoksi jouduin laajentamaan 
omaa toimintaan. Aiemmat 

tilat kävivät ahtaiksi ja tilai-
suuden tulessa siihen oli tar-
tuttava, Kaisa kertoo vielä 
hieman keskeneräisissä uu-
sissa toimitiloissa.

Metkatuote on kotimai-
nen tuotemerkki, jonka vali-
koimiin kuuluvat laadukkaat 
kotimaiset tuotteet kauniissa 
omaperäisissä pakkauksissa. 
Lisäksi valikoimaan kuuluu 
urheiluseuroille, -joukkueil-
le ja koululuokille suunnattu 
oma varainhankintamallisto.

– Kaikki tuotteemme ovat 
Suomessa suunniteltuja ja 
valmistettuja. Pesuaineet 
ovat ekologisia, vegaanisia ja 
luontoa säästäviä.

Kaisa Korkala kertoo 
suunnitelmissa olevan myös 
kahvilan avaamisen myy-
mälän yhteyteen. Tällä hän 
toivoo voivansa tarjota viih-
tyisän taukopaikan, jossa voi 
hengähtää ja nauttia joko pe-
rinteiset tai Metkan maku-
kahvit, joita valikoimissa on 

monia eri makuja.
-Kahvilan avaaminen ei 

tietenkään ole mahdollis-
ta keskellä koronarajoituk-
sia, vaan suunnitelma, joka 
toteutuu aikanaan koro-
nan helpotuttua. Metkatuot-
teen myymälä palvelee tällä 
hetkellä Pop up- tyylises-
ti vaihtelevin aukioloajoin. 
Aukiolosta tiedotamme Met-
katuotteen sivuilla ja lii-
ketilan ovessa. Myymälän 
lopullisesti valmistuttua laa-

jennamme tulevaisuudessa 
aukioloa, Kaisa toteaa

Metkatuotteen myymä-
lä tulee palvelemaan joka 
arkipäivä ja sinne sijoittuu 
myös Schenker-noutopiste. 
R-Kioskin lopetettua Iissä, 
lähin noutopiste on sijainnut 
Haukiputaalla.

-Myymälään tulee myyn-
tiin omien tuotteidemme 
lisäksi Metkan arvoihin sopi-
via lahjatavaroita, jotka ovat 
suomalaista tuotantoa ja lä-

hellä käsin tehtyjä.
Kaisa kertoo pyörittele-

vänsä monenlaisia ideoita 
Metkatuotteen ympärillä ja 
toivoo kuntalaisten kertovat 
toiveistaan ja ottavansa mie-
lellään vinkkejä vastaan.

– Vinkkien pohjalta on 
helppo lähteä erilaisia asioita 
kokeilemaan, hän kannustaa 
ottamaan yhteyttä. MTR
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YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
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

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

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

LVI-PALVELUITA

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

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

HIERONTA • 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

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

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

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

IIN TYÖOSUUSKUNTA
Luotettavaa ja tuttua siivoustoimintaa, 

asiointia, pyykinpesua ym. kodinhoitoapua

040 828 9497
Huhtikuja 24, 91100 Ii 
Muista kotitalousvähennys

SIIVOUSPALVELUT • KODINHOITOPALVELUITA

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA
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Iin Urheilijoiden kansalliset 
hiihdot hiihdettiin hiihtolo-
maviikkoa edeltävänä sun-
nuntaina. Edellisen päivän 
lumimyräkän jäljillä latu oli 
saatu hyvään kuntoon ja 
kesti loistavasti perinteisel-
lä hiihtotavalla hiihdettyjen 
kilpailujen rasitukset. Ko-
ronasäännöksistä johtuen 
kilpailut jouduttiin järjestä-
mään ilman yleisöä ja juni-
orisarjojen jälkeen pidettiin 
puolen tunnin tauko ennen 
muiden sarjojen aloittamis-
ta. Tällä ja selkeällä alueiden 
rajaamisella kontaktit rajat-
tiin minimiin. Hiihtomaja 
ei ollut käytössä, eikä pal-
kintoja jaettu perinteiseen 
tapaan. Nihkeä pakkaskeli 
teki hiihtämisestä raskasta, 
mikä näkyi monessa sarjas-
sa suurina aikaeroina kilpai-
lijoiden välillä.

Iin Hiihtoseuran Saaga 
Pesämaa oli ylivoimainen 
sarjassaan N 12, voitta-
en 3 kilometrin kisassa toi-
seksi tulleen Haapajärven 
Urheilijoiden Ruuth Tör-
mäsen lähes minuutilla. 

Iin kansalliset hiihdot onnistuneesti läpi 
koronasäännökset huomioiden

Miehet 55 vuotta 5 kilomet-
rillä Iin Hiihtoseuran Pek-
ka Kukkula löi Kempeleen 
Keijo Pulkkisen reilulla mi-
nuutilla. Miehet 16 vuotta 
5 kilometrillä käytiin puo-
lestaan tiukka taistelu Li-
perin Hiihtoseuran Aapo 
Kurttilan voittaessa toisek-
si tulleen Paltamon Urhei-
lijoiden Kasper Heikkisen 
reilulla kahdella sekunnilla. 
Kolmanneksi tullut Iin Ur-
heilijoiden Matias Uusitalo 
jäi voittajasta kahdeksan se-
kuntia.

Naisten 10 kilometriä vei 
nimiinsä Tampereen Pyrin-
nön Amanda Saari ennen Iin 
omaa tyttöä Aija Söyrinkiä. 
Aija edustaa Vuokatti Ski 
Team Kainuuta.

Miesten 15 kilometrin no-
pein oli Haapajärven Kiilo-
jen Matti Korhonen selkeällä 
erolla Taivalkosken Metsä-
Veikkojen Eero Mannilaan. 
Kolmas oli Petteri Lauren 
Team Skiers. 

Kaikki tulokset löyty-
vät netistä: Iin Hiihdot 2021 
(sporttisaitti.com) MTR

Janne Uusitalo Pihtiputaan Tuisku, Jämin Jänteen Emmi Hakomäki ja Team Skiersin Iina Lauren Illin-
saaren kilpailun tiimellyksessä. Matka taittui sulassa sovussa.

Oili Kaleva huolehti palkinnot 
oikeille henkilöille. Palkinnot 
haettiin itse, varmistaen ter-
veysturvallisuuden toteutumi-
nen.

Tampereen Pyrinnön Amanda Saari saapuu vauhdikkaasti maa-
liin naisten sarjan voittajana.

Olipa kova reissu, totesi naisten 10 kilometrillä toiseksi hiihtä-
nyt Aija Söyrinki.

Iin Urheilijoiden Jorma Aal-
to sijoittui toiseksi Miehet 60 
vuotta 5 kilometrillä.

in Urheilijoiden Roope Sassi lähdössä matkaan. Lähettäjät Ari Järvenpää ja Eino Kaveri katsovat tar-
kasti kaiken menevän sääntöjen mukaan.

Miesten 15 kilometrin voittajan Haapajärven Kiilojen Matti Kor-
hosen meno oli vauhdikasta lähdöstä maaliin ja tasatyönnössä 
riitti voimaa.

Tuloksia: (Muissa kuin yleinen, 
mainittu vain voittaja ja iiläiset).
Miehet yleinen 15 km 1. Matti 
Korhonen Haapavesi 44,28,0, 2. 
Eero Mannila Taivalkoski 45.18,9, 
3. Petteri Laurén Team Skiers 
45.47,3, 4. Viljami Vuorre Kuu-
samo 47.37,0, 5. Janne Uusitalo 
Pihtipudas 48.05,7, 6. Iisakki Pon-
nikas Kerava 49.19,8, 7. Jaakko 
Kotajärvi Taivalkoski 51.51,7, 8. 
Ilkka Ruuska Haapajärvi 56.52,5.
Naiset yleinen 10 km 1. Aman-
da Saari Tampere 33.44,9, 2. 
Aija Söyrinki Vuokatti Ski Team 
34.40,4, 3. Anni Huuha Tampere 
35.07,5, 4. Emmi Hakomäki Jämi 
35.16,3, 5. Mari Harju Kalajoki 
36.24,8, 6. Saana Ukkonen Team 
Skiers 36.47,5, 7. Iina Lauren 
Team Skiers 37.32,6, 8. Tanja Kel-
lokumpu Liminka 38.42,6, 9. San-
na-Mari Purola Kemi 39.20,6, 10. 
Mari Patanen Saloinen 39.22,8. 
M10 2 km 1. Hannes Leinonen 
Utajärvi 8.27,2, 4. Niilo Musto-

nen Ii 9.38,8. 
N10 2 km 1. Eedith Törmänen 
Haapavesi, 2. Oona Pesämaa Ii 
9.46,1. 
M12 3 km 1. Matias Latomaa Ve-
teli, 7. Lenni Mustonen ii 15.01,9
N12 3 km 1. Saaga Pesämaa Ii 
13.24,6
N14 3 km 1. Aliisa Kärkkäinen Li-
minka, 4. Saaga Sassi Ii 12.57,5
M16 5 km 1. Aapo Kurttila Liperi, 
3. Matias Uusitalo Ii 16.39,4.
N18 5 km 1. Siiri Jutnunen Kai-
nuu 19.04,6, 2. hanna Soronen ii 
19.27,9
M18 10 km 1. Antti-Jussi Raap-
pana Taivalkoski, 2. Roope Sas-
si Ii 32.39,4
M45 10 km 1. Kauko Heinikoski 
Ii 32.14,9
M55 5 km 1. Pekka Kukkula Ii 
17.03,4
M60 5 km 1. Jussi Hytönen Pulk-
kila 16.51,6, 2. Jorma Aalto Ii 
18.53,1
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Eläkeläispariskunta haluaa vuokrata 
mökin/ rivitalo-asunnon  kesä-elokuu n. 3 kuukaudeksi 

tai sop. mukaan Iistä. Max 10 km keskustasta!  

Soita Merjalle p. 044 292 2056    

Halutaan vuokrata

Kuivaniemen suunnasta on 
oltu viranhaltijoihin yhtey-
dessä kouluasioihin liitty-
en. Huoltajat ovat kysyneet 
kouluasioiden oikeaa ti-
laa, koska erilaisia toisis-
taan poikkeavia mielipiteitä 
ja väitteitä on julkisuudes-
sa ja somessa esitetty. Tällä 
kirjoituksella haluamme an-
taa huoltajille ja muille asi-
asta kiinnostuneille oikeaa 
tietoa.

Iin kunta tuottaa perus-
opetusta yhdeksässä toimi-
pisteessä. Näistä seitsemän 
on alakouluja (vuosiluokat 
1-6), Valtarin koulu on Iin 
keskustassa toimiva yläkou-
lu (7-9) ja Kuivaniemen kou-
lu on yhtenäiskoulu (1-9). 
Perusopetuksen lisäksi kou-
luilla toimii esiopetuksen 
ryhmiä. Toisen asteen ope-
tusta annetaan Iin lukiossa. 
Iin peruskouluissa on oppi-

Oikeaa tietoa Kuivaniemen kouluasioista
laita tänä lukuvuonna 1469. 

Iin opetus- ja varhaiskas-
vatuslautakunta hyväksyi 
syksyllä toimialansa palvelu-
suunnitelman vuosille 2021 
– 2025. Palvelusuunnittelun 
tarpeisiin ovat johtaneet pie-
nentyvät ikäluokat, palvelu-
tarpeiden muutokset, tilojen 
ja resurssien tilanne sekä 
muuttoliike. Edellisen kerran 
palveluverkkosuunnittelua 
Iissä toteutettiin laajamittai-
semmin vuosina 2014-2015.

Kuivaniemen koulukiin-
teistö on hyvässä kunnossa 
eikä isoja perusparannuksia 
ole tarve lähivuosina tehdä. 
Koulun tilat mahdollistavat 
opetuksen noin 300:lle oppi-
laalle. Ongelma on oppilas-
määrän nopea aleneminen. 
Kuivaniemellä opiskelee 
alakoulussa tänä lukuvuon-
na 67 ja yläkoulussa 64 op-
pilasta. Lisäksi koululla 

toimii esiopetuksen ryh-
mä, jossa on tällä hetkellä 
13 lasta. Ensi lukuvuodek-
si perusopetuksen oppilai-
den määrä vähenee siten, 
että alakoulussa on 59 op-
pilasta ja yläkoulussa 58 op-
pilasta. Lukuvuoden 2022 
alussa oppilaita on ennus-
teen mukaan alakoulussa 55 
ja yläkoulussa 51 oppilasta. 
Tulevina vuosina suunta on 
sama, oppilasmäärän vähe-
neminen vaihtelee toki vuo-
sittain. 

Yläkoulun opetuksen jär-
jestäminen on pedagogises-
ti haastavaa oppilasmäärän 
laskiessa. Näin ollen on tar-
peen miettiä erilaisia vaih-
toehtoja opetuksen laadun 
ja kustannustehokkuuden 
näkökulmista. Tämän joh-
dosta Iin kunnanvaltuus-
to hyväksyi osana tämän 
vuoden talousarviota lau-

selman, jossa todetaan, 
että palvelusuunnitelman 
ja opetus-ja varhaiskasva-
tuslautakunnan päätöksi-
en mukaisesti vuonna 2021 
käydään neuvotteluja Si-
mon kunnan kanssa ope-
tuksen järjestämisestä sekä 
valmistellaan Kuivaniemen 
yläkoulun järjestelyjä vuo-
den 2022 elokuusta alkaen. 
Päätöstä Kuivaniemen kou-
lun tai sen osan lakkaut-
tamisesta ei ole olemassa. 
Suunnitelmissa on saada 
neuvottelujen, selvitysten ja 
vaihtoehtojen arvioinnin jäl-
keen kokonaisuus kunnan-
valtuuston päätettäväksi 
syksyllä 2021 vuoden 2022 
talousarvion käsittelyn yh-
teydessä. 

Käytännössä järjestelyt 
voivat tarkoittaa yläkou-
lun osalta opetuksen in-
tegroimista. Tätä voidaan 

toteuttaa yhdistämällä ope-
tusryhmiä Simon yläkou-
luun, Valtarin yläkouluun 
tai molempiin. Myös yh-
teisiä opettajia, hallintoa, 
oppilashuoltoa ja osittais-
ta opiskelua eri toimipis-
teissä voidaan toteuttaa. 
Tilannetta tarkastellaan mo-
nesta näkökulmasta ja huo-
mioidaan muun muassa 
vaikutukset oppilaiden ar-
keen (esimerkiksi koulu-
matkoihin, valinnaisuuteen, 
sosiaalisiin suhteisiin), ope-
tusjärjestelyihin (opetus-
ryhmät, oppimisen tuki, 
opetussuunnitelma), henki-
löstöön (osaaminen ja päte-
vyydet, työ- ja virkasuhteet, 
työyhteisöt) sekä talou-
teen (kustannustehokkuus, 
muuttuvat kustannukset, 
kuljetukset). 

Olipa ratkaisu mikä hy-
vänsä, kunnan vastuulla 

on kuljettaa oppilaat kou-
luun, kun koulumatka ylit-
tää 5 kilometriä tai reitti on 
katsottu oppilaalle ikä- ja 
kehitystasoon nähden liian 
vaaralliseksi tai rasittavak-
si. Suuri osa Kuivaniemen 
koulun oppilaista on jo täl-
lä hetkellä koulukuljetuksen 
piirissä.

Iiläisiä oppilaita käy jo 
nyt muissa kunnissa koulua. 
Tällöinkin oppilaista saata-
va valtionosuus tulee oppi-
laan kotikuntaan. Kuntien 
välisellä sopimuksella mää-
ritellään, miten opetuksen 
järjestämisestä vastuussa 
oleva kunta laskuttaa oppi-
laan kotikuntaa.

Ari Alatossava, 
kunnanjohtaja
Tuomo Lukkari, 
opetusjohtaja

Vasemmistoliiton Iin os. ry:n 
KEVÄTKOKOUS 

Koronarajoitukset huomioidaan.

su 21.3.2021 klo 18 Iin järjestötalolla, Laurintie 3

Tervetuloa!     
Johtokunta

Iissä 72 kunnallisvaaliehdokasta
Kunnallisvaalien ehdokas-
hakemukset tuli alkupe-
räisen aikataulun mukaan 
jättää viimeistään 9.3. ja vaa-
lipäivän oli tarkoitus olla 
18.4. Vaalit kuitenkin siirty-
vät koronaepidemian vuoksi 
ja varsinainen vaalipäivä on 
13.6. Myös ehdokasasettelun 
takaraja muuttuu ja puoluei-
den on mahdollista muoka-
ta ehdokashakemuslistojaan 
4.5. saakka. Samalla avautuu 
mahdollisuus uusille valitsi-
jayhdistyksille jättää ehdo-
kashakemuslista, vaikka sitä 
ei olisi vielä tehty. Iin tule-
vaan valtuustoon valitaan 31 
valtuutettua eli 4 vähemmän 
kuin nykyisessä valtuus-
tossa. Uusien kunnanval-

tuustojen toimikausi alkaa 
oikeusministeriön esityksen 
mukaisesti 1.9.2021.

9.3. mennessä Iissä jäte-
tyissä ehdokaslistoissa on 
yhteensä 72 ehdokasta. Kes-
kustalla on ehdokkaita 32, 
Vasemmistoliitolla 11, Ko-
koomuksella 10, Vihreillä 10, 
Perusuomalaisilla 5 ja Dema-
reilla 4.

Ehdolla ovat
Kansallinen Kokoomus: 
Alanikula Jesse, Kaakinen 
Juho, Kallio Juha, Kave-
ri Marko, Koskela Markku, 
Kurttila Jussi, Lauri Jarmo, 
Tervonen Petri, Torvinen 
Katja, Turtinen Anna.

Suomen Keskusta: Ke-

hus Reijo, Tapio Helka, Ala-
rasakka Aili-Marja, Huotari 
Noora, Varanka Sirpa, Ora-
järvi Taisto, Valaja Sanna, 
Alaraasakka Eero, Jokela Ja-
ri-Jukka, Paakkola Simo, 
Koskela Pekka, Paakkola 
Minna, Häkkilä Taina, Pako-
nen Ilkka, Sassi Satu, Tuome-
la Johannes, Kaisto Hannu, 
Södö Kati, Kiviniemi Seppo, 
Jyrkäs Mervi, Ylitalo Mart-
ti, Kaleva Oili, Jutila Mika, 
Nevalainen Pekka, Sanak-
senaho Harri, Kärki Jark-
ko, Jussila Jukka, Junes Arto, 
Pyörälä Juuso, Matikainen 
Anne, Klasila Pirjo, Nevata-
lo Satu.

Perussuomalaiset: Hyvö-
nen Petri, Kakko Jaska, Ma-

tila Pentti, Keränen Kirsti, 
Hyvärinen Veliheikki.

SDP: Keltamäki Seppo, 
Laurila Inka, Malo Juho, Pel-
tovuoma Annika.

Vasemmistoliitto: Au-
tio Aini, Fäldt Eila, Hamari 
Tuula, Heinäaho Jussi, Jak-
ku-Hiivala Johanna, Juoppe-
ri Kimmo, Keltamäki Sauli, 
Kivelä Tauno, Liedes Teijo, 
Tiiro Leena, Turtinen Maire.

Vihreä Liitto: Alaraasak-
ka Eija, Haapaniemi Heli-
Hannele, Jovanen Melissa, 
Kaarre Martti, Kerätär Kai-
sa, Konttila Johanna, Paaso 
Aila, Sandgren Harri, Tikka-
nen Eija, Vilkuna Jussi. MTR

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 23, 
kunnanviraston ja Nätteporin alueet – vireilletulo

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 22.2.2021 § 62 
käynnistää Iin kirkonseudun asemakaavan muutoksen kortte-
lissa 23. Korttelissa sijaitsee tällä hetkellä kunnanviraston sekä 
Nätteporin rakennukset. Asemakaavan muutoksen laatimisen 
tavoitteena on tarkastella korttelin tulevaa maankäyttöä sekä 
mm. virastorakennusten ja asuinrakentamisen yhteensovitta-
misen mahdollisuuksia.

Kaavamuutokseen liittyen laaditaan seuraavassa vaiheessa 
osallistumis- ja arviointisuun-nitelma, joka asetetaan julkisesti 
nähtäville. Nähtävilläolon aikana pyydetään lausunnot ja osal-
lisilla on mahdollisuus jättää mielipiteitä. Nähtävilläolosta kuu-
lutetaan erikseen.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin 
ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Lisätiedot: maankäytön suunnittelija / kaavoittaja Heini Ervasti 
p. 050 4083811 heini.ervasti@ii.fi

Ii 22.2.2021
Kunnanhallitus

KUULUTUS

Oijärven Vanhustenkotiyh-
distys ry pudotteli rivitalo-
jen katoilta  lumeja talkoilla.  
Vanhustenkotiyhdistyksen 
puheenjohtaja Noora Huo- 
tari kertoi, että lunta on 
aika paljon ja täytyy ke-
ventää painoa varmuuden 
vuoksi ja saadaanhan tässä 
kaikki hyötyliikuntaa. Van-
hustentalolla tehdään kaikki 

Lumet katolta talkoovoimin
talkoilla, mitä osataan. Rivi-
talot alkaa olla täynnä. Vain 
yksi  yksiö on vapaana ja se-
kin on varattu kesän alus-
ta. Kaksioista on ollut kova 
kysyntä, olemme tehneet 
remontteja täysin talkoovoi-
malla. 

Pentti Jokela

Katolla Vanhustenkotiyhdistyksen puheenjohtaja  Noora Huota-
ri sekä  Kauko Höyhtyä. 

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
OLEMME SAANEET SOLARIS-LOMIEN 

TUETUN LOMAN 50 HENGELLE AJALLE 30.8.-4.9.2021. 

1969 Iin Eläkeläiset

Lomapaikka on Kylpylähotelli Rauhalahti. Hakemuksia saa 
Iin Järjestötalolta maanantaisin ja torstaisin klo 12-13.30.

Hakemuksen voi tehdä myös netissä osoitteessa 
www.solaris-lomat.fi (mainittava ryhmän nimi Iin Eläkeläiset ry). 

Hakuaika päättyy 30.4.2021. 
Loma on avoin kaikille, yhdistyksen jäsenyyttä ei tarvita.

Lisätietoja Kaarinalta p. 040 822 9274
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Haluamme nähdä 
onko Iissä ideaa?

Kilpailuta taloushallintopalvelusi 
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi

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

Iin Yrittäjien hallituksen jär-
jestäytymiskokouksessa va- 
littiin yhdistyksen varapu-
heenjohtajaksi Anu Suotu-
la-Teppo, sihteeriksi Heimo 
Turunen ja rahastonhoita-
jaksi/kirjanpitäjäksi Heikki 
Helekoski. Puheenjohtaja-
na on toiminut vuoden 2021 
alusta lähtien syyskokouk-
sen valitsemana viime vuo-
den varapuheenjohtajana 
toiminut automaalaamoyrit-
täjä Juha Kallio.

Edellä mainittujen lisäksi 
hallituksessa ovat jäseninä 

Anu Suotula-Teppo Iin Yrittäjien varapuheenjohtajaksi

Marja Jaara, Melissa Jova-
nen, Mari Matinlassi, Pasi 
Outila, Mauri Pirttikoski ja 
Saila Päkkilä-Rokolampi. 

Huvitoimikuntaan valit-
tiin Mauri Pirttikoski, Eero 
Turtinen ja Anneli Klasila. 
Toimikunta voi kutsua mu-
kaan täydennykseksi, ketä 
katsoo tarpeelliseksi. Oppi- 
laitostoimikuntaan tulivat Ju- 
ha Kallio, Marja Jaara ja 
Saila Päkkilä-Rokolampi. 
Hyvinvointitoimikuntaan tu- 
livat Anu Suotula-Teppo, 
Pasi Outila, Mari Matinlassi 

Iin Yrittäjien tämänhetkinen hallitus. Edessä Saila Päkkilä-Rokolampi, Anu Suotula-Teppo ja Heimo 
Turunen. Takana Melissa Jovanen, Marja Jaara, Pasi Outila, Mari Matinlassi, Juha Kallio ja Mauri Pirt-
tikoski. 
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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 18.-21.3.

II

OMAn Kylän KAUppA

Kariniemen
Gourmet 
kananpojan 
paistileikkeet
500 g

Idared
Omena
Puola

Valio 
Voi normaali-
suolainen 500 g
Rajoitus 
2 pkt/talous

(7,98/kg) (4,98/kg) (6,94/l)
100

KG

Meillä verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu!

Ras

Fazer
Herkuttelu-
jäätelöt
480 ml

appelsiini
Espanja

Ilman Plussa-korttia 
4,99 ras (9,98/kg)

-20%
Plussa-KOrtIlla 249

PKt Ilman Plussa-korttia 
3,35 pkt (6,70/kg)

-25%
Plussa-KOrtIlla 10,-

3
KPl

Ilman Plussa-korttia 
4,65 pkt (9,69/l)

-28%
Plussa-KOrtIlla 059

KG

ja Marja Jaara. 
Uutena on palkitsemis-

toimikunta, joka valitsee 
mm. Vuoden Yrittäjän, Vuo-
den Nuoren yrittäjän. Siinä 
ovat yhdistyksen puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja, 
sihteeri, edellisen vuoden 
yrittäjät sekä kunnan puo-
lelta kunnanjohtaja, yritys-
kehittäjä, Micropoliksen 
toimitusjohtaja tai joku heis-
tä.

Iin Yrittäjissä todettiin 
olevan 132 jäsentä. HT


