SIVULLA 4:
Kirje yli 70-vuotiaille
Iin kunnan asukkaille.

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Koronaepidemia on muuttanut normaalia tuttua elämänkulkua. Tästä kirjeestä löytyy niiden tahojen yhteystietoja, jotka voivat teitä auttaa. He ovat teitä varten. Yhdessä
selviämme tästä paremmin.

16.4.

Nro 8/2020

- Ari Alatossava, kunnanjohtaja -

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Iin Metsänhoitoyhdistys

VÄLITTÄÄ 3-METRISTÄ
KOIVUKUITUPUUTA
POLTTOPUUKSI
Hinta 45 €/kiintokuutio
(sis ALV 24 %).
Tilaukset ottaa vastaan autoilija
Reijo Backman 0400 387 682,
jonka kanssa on sovittava kuljetustaksa.
Mittaustapana painomitta.
Nuppikuormassa tulee noin 15 m3 puuta.
Metsänomistajat
II

AEH Hako Oy
• Sähköasennukset
• Ilmalämpöpumppuasennukset

Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

Puh. 040 528 5815
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Teemasivut 7-11 ja 14-17
Kanssasi surun
kohdatessa
Perinteikäs täyden palvelun
hautaustoimisto Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin liittyvissä
järjestelyissä.
Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin,
upeat kauden kukat 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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Valokuituyhteyden
suorituskykyä nostettu
poikkeusolojen ajaksi
Iisiverkko yhteistyössä operaattori Netplazan
kanssa nosti asiakkaidensa valokuituyhteyden
suorituskykyä poikkeusolojen ajaksi
Valokuituverkon palveluihin
erikoistunut tietoliikenneoperaattori Netplaza nosti yli 17
000 kuluttajaliittymän suorituskyvyn vähintään 500/500
Mbps nopeuteen. Laajakaistayhteyden suorituskyvyn
nosto on käyttäjälle maksuton ja voimassa koronakriisin
aiheuttaman poikkeustilan
ajan.
Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on kasvattanut merkittävästi ihmisten
tarvetta erilaisiin etäyhteyspalveluihin, työskentelyn ja
opiskelun siirryttyä lähes kokonaan tietoverkkojen kautta
tapahtuvaksi. Tämä on monin paikoin kuormittanut langattomien mobiiliverkkojen
suorituskykyä. Yhteydet ovat
ruuhkaisia, eivätkä palvelut
toimi kaikkialla kunnolla.
– Maksuton suorituskyvyn nosto on kädenojennus
asiakkaille. Kriisi on tuonut monin paikoin esille sen,
kuinka
epätasa-arvoisessa
asemassa ihmiset ovat sen perusteella, millainen tietoliikenneyhteys heillä kodissaan
on. On syntynyt uusi käsite,
digitaalinen tasa-arvo, johon
toimivien kiinteiden yhteyksien lisäksi kuuluu olennaisena osana myös kansalaisten
valmiudet digitaalisten palvelujen käyttöön, Netplaza
Oy:n toimitusjohtaja Tommi
Linna kommentoi.

Iin Energia Oy:n toimitusjohtaja Kari Kuusela iloitsee 1700 Iisiverkon asiakkaan
puolesta nopeuden nostoa
verkossa.
– Kiinteissä valokuituverkoissa kapasiteettia on tarjolla käytännössä rajattomasti,
joten asiakkaiden liittymien
suorituskykyä voidaan helposti lisätä. Nopeuksia voidaan huoletta nostaa, eikä
lisääntynyt käyttö aiheuta
ruuhkia verkkoihin. Palvelut
toimivat varmasti ja luotettavasti, ääni ei viipyile, eikä
kuva pätki, Kuusela toteaa.

Toimiva digi-infra on
kriisissä kullanarvoinen
Ilman kattavia valokuituverkkoyhteyksiä koronakriisin vaikutukset Suomessa
olisivat moninkertaiset. Suomessa on otettu nopealla
aikataululla käyttöön vaihtoehtoisia tapoja ylläpitää työntekoa, oppimista, elinkeinoja
ja jopa virtuaalista hoivaa. Digitaalisen
infrastruktuurin
merkitys tämän onnistumisessa on ollut avainasemassa.
Koronapandemia on osoittanut, että tietoliikenneyhteyden mobiiliutta tärkeämpää
on, että erityisesti kriisitilanteessa meillä on luotettava
kiinteä yhteys käytössämme sekä kotona että vapaa-ajanasunnolla. MTR

Enkeli kääntyi haudalle tulleiden naisten puoleen sanoen ”Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Tulkaa katsomaan, tuossa on
paikka, jossa hän makasi”

Pääsiäisvaellus toteutui omatoimisena
Poikkeusoloista huolimatta
Iin seurakunta tarjosi koko
pääsiäisen ajan mahdollisuuden omatoimiseen pääsiäisvaellukseen. Aiemmin
seurakuntatalolla toteutet-

tu vaellus oli tällä kertaa
tuotu kirkon ympäristöön.
Pääportilta lähtenyt reitti
johdatteli kulkijat läpi pääsiäisen tapahtumien. Älypuhelimen avulla kullakin

pääsiäisen tapahtumiin sijoittuvalla kohteella sai QR
koodin avulla lisätietoja.
Kirkon portaille ja kirkkopihaan oli onnistuneesti luotu
niin Getsemanen puutarha

kuin Golgata. Tyhjä hauta
toi hienosti esille pääsiäisen
sanoman ”Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista” MTR

			

Iin seurakunnan tiedote koronavirukseen liittyen (Piispojen ohjeistuksen mukaan ) Jumalanpalvelukset toimitetaan kirkossa
työntekijöiden läsnä ollessa ja sitä voi seurata internetin kautta
(linkki suoratoistoon Iin seurakunnan kotisivuilla). Iin kirkko on
avoinna hiljentymistä ja rukousta varten 2 tuntia lähetyksen jälkeen ja kirkolliset toimitukset toimitetaan normaalisti kuitenkin
niin, että läsnä voi olla korkeintaan noin 10 henkilöä.
Iin seurakunta keskeyttää kaiken kokoavan toiminnan eli kaikki kerhot, piirit, ryhmät, leirit, kuorot, tapahtumat ja konsertit.
Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä keskustelua, sielunhoitoa ja yksityistä ehtoollista varten. Diakonian asiakasvastaanotto toimii puhelimen kautta.
Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra
IIN ALUE
Sanajumalanpalvelus lähetetään su 19.4. klo 10 Iin kirkosta nettiin.
Pyhäpäivän aihe: Ylösnousseen todistajia. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kirkon ovet ovat avoinna jumalanpalveluksen jälkeen hiljentymistä varten.
Messu lähetetään su 26.4. klo 10 Iin kirkosta nettiin. Pyhäpäivän aihe:
Hyvä paimen. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen.
Kirkon ovet ovat avoinna jumalanpalveluksen jälkeen hiljentymistä
varten.
Nettiperhekerho ja nettipäiväkerho löytyvät Iin seurakunnan nettisivuilta (Lapsille ja lapsiperheille /Nettipäiväkerho). Nettiperhekerhossa ja nettipäiväkerhossa on viikoittain vaihtuva kerho-ohjelma, jonka
voi toteuttaa kotona. Nettikerhoista löydät viikon Raamatun kertomukset, kerhoviikon askartelun ja leikki-idean.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Kappelintoimisto suljettu pe 27.3. – pe 1.5. toimistoasioissa ota
yhteyttä Iin kirkkoherranvirastoon ma-pe klo 9-14, puh: 040 848
0078, Puistotie 3, 91100 Ii.

Palmusunnuntaina Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin.
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Golgatalla he ristiinnaulitsivat Jeesuksen. Lisäksi hänen oikealle
ja vasemmalle puolelleen naulittiin tuomittu rikollinen.

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

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
Suuremmsista
Toimittaja Ii
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
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Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
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
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
kysy tarjousta ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.
Virheestä,
joka
johtuu
esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 9
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 30.4.2020.
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.
jäsenyritys
mielellään to23.4.2020 mennessä.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parillisina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

”Täm´ on rehellistä, sano Sipon
Kustu, ku äimiä kauppasi”

Sepon pitkä tie takaisin Iihin
Torstaiaamuna 2.4. klo 5.30
taksi kurvaa kesämökin pihaan Iin Koirankarissa. Autosta nousee väsynyt, mutta
onnellinen mies, joka on monien mutkien kautta päässyt
Iihin.
Vuonna 1971 maailmalle lähtenyt Seppo Välikangas on palannut Iihin ja
edessä on 14 vuorokauden
karanteeni kotona. Viimeiset 10 vuotta Espanjan Marbellassa asunut mies kertoo
nauttivansa karanteeniajan
luonnon rauhasta ja aikovansa pilkkiä Iijokisuistossa.
– Olin päättänyt palata
Suomeen ja nauttia tavallisesta suomalaisesta maalaiselämästä maailma vietettyjen
49 vuoden oravanpyörässä
juoksemisen jälkeen kalastaen ja marjastaen, Seppo kertoo.
Paluulennon piti olla
Malagasta 21.3. Lontoon
kautta Helsinkiin. Lippuja
hankkiessaan hän ei tiennyt
varautua koronaepidemiaan
ja Lontoossa olisi edessä lentokentän vaihto kymmenen
tunnin odotuksineen.
– Kentällä selvisi, ettei minun olekaan mahdollista
suunnitellusti matkustaa maiden suljettua rajojaan, tuolloin pelkästään Norjan passin
omannut Seppo kertoo.
Suoria lentoja Suomeen
ei ollut tarjolla, eikä sen pa-

remmin Suomen Madridin
suurlähetystö
kuin
ulkoministeriökään pystyneet auttamaan. Suomen
kunniakonsulikaan ei Sepolle Suomen passia saanut
hankituksi, mutta lopulta
apu löytyi digi- ja väestötietovirastosta.
– Sieltä sain espanjaksi ja
englanniksi kirjoitetun todistuksen, jossa minun todettiin
olevan Suomen kansalaisen ja osoitteen löytyvän Iistä, Seppo kertoo helpotuksen
päivästä.
Kyseinen todistus mukanaan hän kävi lentokentällä
varmistamassa sen kelpaavan ja matkustamisen sikäli
olevan mahdollista. Todistuksen kerrottiin pätevän,
mutta lennot Suomeen olivat täysiä tai loppuneet kokonaan.
– Onneksi golfmatkoja
järjestävä yritys sai varattua
koneen, jolla täysi koneellinen suomalaisia pääsimme palaamaan kotimaahan.
Mukana oli paljon pyörätuolin kanssa matkustavia, sekä
koiria. Lähes 550 euroa maksaneen matkan hintaan saimme vesipullon ja croisantin,
Seppo kertoo paluulennosta.
Helsinki-Vantaan lentokentällä matkustajat joutuivat täyttämään lomakkeet
mistä olivat tulossa ja mihin
menossa, sekä ovatko he ter-

veitä vai tuntevatko itsensä
jotenkin sairaiksi. Täysin oireeton Seppo pääsi tunnin
matkalaukkujen odotuksen
jälkeen lähtemään Iihin. Yleisiä kulkuvälineitä ei saanut
käyttää, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi viranomaisten
järjestämällä kyydillä, mikä
tarkoittaa taksia, Iihin saapuminen.
Sepon mukaan Espanjassa viranomaiset reagoivat
koronaan aivan liian myöhään. Hän itse eristäytyi kolmeksi viikoksi ja on säilynyt
koko ajan terveenä.
– Tällä hetkellä Espanjassa on tiukka ulkonaliikkumiskielto ja vain kaupassa
sekä apteekissa saa käydä.
Tavaroihin saa koskea vain
muovikäsineillä ja poliisit
valvovat sääntöjen noudattamista tiukasti. Poikkeustila on voimassa ainakin 25.4.
saakka. Costa del Solilla tilanne ei ole läheskään niin
paha kuin Madridissa tai
Barcelonassa, jonne virus levisi jalkapallofanien mukana
Italiasta Mestareiden ja Eu-

rooppa-liigan otteluista.
Sepon vaimo on toistaiseksi Filippiineillä, jonne hän
ehti matkustaa juuri ennen
aluetta koetellutta tulivuorenpurkausta ja koronaepidemiaa. Perheen poika
opiskelee Englannissa Brightonin yliopistossa ja toivoo
saavansa kesäksi töitä Oulunseudulta.
– Vaimon toivon pääsevän Suomeen syksyllä. Poika
vaikuttaa olevan turvassa ja
opiskelut jatkuvat etänä hä-
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä,
toimittanut Toivo Hyyryläinen

nen Englannin kodistaan käsin. Oman eläkeasiani uskon
myös järjestyvän ja Kelan
saavan Portugalista jo kolme
vuotta odottamansa tiedot,
pian 70-vuotta täyttävä Seppo Välikangas toteaa.
Hän on myös valmis
vastaanottamaan töitä tai
tehtäviä, onhan hänellä kymmenien vuosien kokemus
kansainvälisestä toiminnasta
ja hän hallitsee myöskin täysin niin englannin-, ruotsinkuin norjan kielen. MTR

POHJOISNORJAN LOHI

11,90€/kg
sis. fileerauksen

Majakka Konintie 4, A
91100 Ii
Aukioloajat:
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00
Seuraa meitä myös
Facebookissa

Seppo ei jättänyt paluulennolla mitään sattuman varaan.
Täydessä koneessa suojavarusteet olivat hyvä lisäsuoja
Espanjassa vietetyn eristäytymisen vaihtuessa karanteeniin
Suomessa.

Iin ensimmäinen itsepalvelukassa Iin Kukkakaupalle
Iin Kukkakauppa, A. Kova
Oy on hankkinut itsepalvelukassan pari viikkoa sitten. Kassa mahdollistaa
entistä sujuvamman kukkien tilaamisen ja noutamisen
helpottamalla maksamista
itsepalvelupuolella.
– Kukkia on ollut tarjolla päivittäin itsepalveluna
aamusta iltaan aiemminkin.
Maksuvälineenä on käynyt
tähän saakka vain käteinen,

joka on pudotettu rahapussukassa luukun kautta,
Maarit Kova kertoo.
Pankkiautomaatin
muutto
kadun
toiselta
puolelta ja maksamisen siirtyminen valtaosin korteilla tapahtuvaksi saivat Iin
Kukkakaupan hankkimaan
itsepalvelukassan helpottamaan itsepalvelumyymälässä asiointia.
Maarit Kova kertoo myös

käteisellä maksamisen olevan ainakin toistaiseksi
mahdollista entisen käytännön mukaisesti.
Kaikkiin tuotteisiin on
laitettu viivakoodit, joista asiakas skannaa hinnat
ja maksaa ostokset pankkitai luottokortilla, itsepalvelukassan antamien ohjeiden
mukaisesti.
– Vallitsevissa poikkeusoloissa tämä mahdollistaa sujuvan asioinnin ilman
ihmiskontakteja. Itsepalvelumyymälän
valikoiman
oheen toimitamme puhelintilaukset tälle puolelle, asiakkaan niin halutessa, josta
hän voi ne noutaa haluamanaan aikana, Maarit toteaa
itsepalvelukassan asiointia
helpottavasta mahdollisuudesta. MTR
Iin Kukkakaupan itsepalvelumyymälä palvelee päivittäin
aamusta iltaan.

Maarit Kova kertoo itsepalvelukassan käytön olevan helppoa ja sujuvaa tuotteisiin sijoitettujen viivakoodien avulla.
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Kirje yli 70-vuotiaille Iin kunnan asukkaille.
Hyvä, yli 70-vuotias kuntalainen!
Meillä kaikilla huoli tulevasta on suuri. Epidemia on muuttanut normaalia tuttua elämänkulkua.
Muuttuneessakin tilanteessa on tärkeää, että tunnemme olomme turvalliseksi ja saamme apua,
silloin kun sitä tarvitsemme. Kunta, Oulunkaari, seurakunta sekä kunnassa toimivat yhdistykset
ja yrittäjät tarjoavat apuaan silloin, kun sen tarve on. Olkaa rohkeasti yhteydessä, jos apua tarvitsette. Tästä kirjeestä löytyy niiden tahojen yhteystietoja, jotka voivat teitä auttaa.
He ovat teitä varten. Yhdessä selviämme tästä paremmin.
Ari Alatossava, kunnanjohtaja

Koronaohjeistus yli 70-vuotiaille
Oulunkaari kehottaa kaikkia yli 70-vuotiaita, omaishoitajia sekä riskiryhmiin kuuluvia noudattamaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta ja välttämään liikkumista yleisillä paikoilla.
Huomioi seuraavat asiat:
1. Muista hyvä käsi- ja yskimishygienia
2. Pyydä asiointiapua sukulaisilta ja tuttavilta. Myös kunta, järjestöt ja seurakunta auttavat.
3. Hyödynnä yritysten kotiinkuljetusta ym. palveluita.
Jos ulkopuolista apua ei ole saatavilla,
ota yhteys Oulunkaaren vanhuspalveluiden palveluohjaukseen,

p. 050 3950 494 (arkisin).
Iin kunta, Oulunkaari ja Iin seurakunta
Mikäli sinulla on herännyt huoli yli 70-vuotiaasta läheisestäsi ota yhteyttä;
kotihuollon palveluesimies Sari Vitikka p. 050 3950 504 (Oulunkaari)
hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä p. 050 3950 305 (Iin kunta)
diakonissa Sanna Karppinen p. 040 7376 955 (Ii ja Jakkukylä)
diakoni Piritta Aatsinki p. 040 7182 297 (Kuivaniemi, Oijärvi ja Olhava)

Jos haluat kertoa huolesi mieluummin tutulle kylän yhdyshenkilölle,
niin tässä ovat Iin kunnan alueen kyläyhdistysten yhdyshenkilöt:
Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys ry, Eemeli Hyry p. 050 365 4441
Jakkukylän kyläyhdistys ry, Anne Matikainen p. 0400 586 003
Kuivajoen Pohjoisrannan Kyläyhdistys ry, Anne Hakoköngäs p. 0400 581 805
Iin Ojakylän kyläyhdistys ry, Jaana Pakanen p. 050 593 1491
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry, Anita Sievänen p. 0400 461 880
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry, Eija Kaleva p. 040 5375 788
Oijärven kyläyhdistys ry, Kalervo Södö p. 040 555 8873
Myllykankaan kyläyhdistys ry, Kari Nykänen p. 040 635 4237
Luola-aavan kyläseura ry, Arja Honkamaa p. 040 561 8422
Ylirannan kyläyhdistys ry, Saara Paakkola p. 044 255 3135
Alarannan kyläyhdistys ry, Mika Hast p. 050 567 0213
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Tue Paikallista
Viime IiSanomassa oli Paikallista -juttu, mutta siinä puuttui osa jäsenistä inhimillisestä erehdyksessä johtuen. Julkaisemme jutun uudelleen ja mukana ovat nyt kaikki 47
jäsentä.
Näinä aikoina on todella tärkeää tukea pieniä paikallisia yrityksiä. Tukemalla yrittäjiä turvaat palvelut lähelläsi ja pidät yllä oman paikkakuntasi tuotantoa, palveluita,
taloutta ja työpaikkoja. Paikallista -merkistä tunnistat yrityksen, jonka kotipaikka on Iissä ja se työllistää iiläisiä.
Iiläisille yrittäjille ollaan perustamassa lahjakortti -verkkokauppaa. Micropolis ja Starttipaja Valmennus
Oy avaavat pian yhteistyössä verkkokaupan, jossa iiläiset yrittäjät voivat myydä lahjakortteja. Lahjakortin ostamalla pystyt tukemaan paikallisia yrittäjiä pääsemään
yli haastavan tilanteen. Verkkokaupan kautta ostettu lahjakortti kilahtaa kätevästi asiakkaan tai vaikka ystävän
sähköpostiin, jota haluaa ilahduttaa.
Paikallista -merkin ulkoasua ollaan parhaillaan päivittämässä. Merkin uudistus tehdään, koska halutaan uusi
raikas ilme, joka kuvaa paremmin iiläisyyttä ja yrittäjyyttä, unohtamatta kuitenkaan ympäristönäkökulmaa.
Kiinnostaisiko sinua tai tiedätkö jonkun, joka haluaisi
myydä yrityksensä lahjakortteja verkkokaupassa?
Ota yhteyttä ja kerromme lisää:
Johanna Jakku-Hiivala,
johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi, 040 024 2290
tai Petri Leppänen
petri.leppanen@micropolis.fi, 040 7538 381
Verkkokauppaan löydät osoitteesta:
ii.fi/paikallista-verkkokauppa
Tsemppiä kaikille ja käytetään Paikallisia palveluita!

PAIKALLISTA yritykset:
Aallon kaluste Oy
Arvo Kova Oy
Asianajotoimisto Koskela Oy
Auringonkukkarouva
Chuan Yi
HH-Yrityspalvelu
Hiushuone Lumo Ay
Hoivapalvelut Ystävyydellä Oy
Iilaakso Oy
Iilaakson Fysioterapia Oy
Iin Energia Oy
Iin Haminan Grillikioski
Iin Jätehuolto Paakkola
Iin Lehti Oy
Iin Metsätyö Oy
Iin Micropolis Oy
Iin Putkiasennus Goman Ky
Iin Puu- ja Metallituote T:mi
Iin Päiväkoti avoin yhtiö Iitula
Iin Rengastyö
Iin sillat (Pöllönpoikanen Oy)
Insira Oy
JBE Service Oy
Juhani Nenonen Oy
Jäppinen Paavo Ky
Kaakkuriniemi Oy
Kalaliike H.Kuha
Kauneushoitola Outi
Konehuolto Paakkola
Korpiniityn lammastila
Koulutettu hieroja Sari Kanniainen
Kuiva-Kaluste Oy
Kuljetusliike Backman Ky
Kulta-Aalto Oy
Kunnostamo/ Tmi Anu Suotula
Liikuntakeskus Move
Merilapin laite- ja soitinhuolto
Metsätoimisto Kuukkeli Oy
Ompelimo ja kangasliike Paulikki
Onnen Avain Hyvinvointipalvelut
Pottu ja Poika/Nelosgrilli
Pt Pohjanteko Oy
Studio Salama
Tikkaskodit Oy
Tilataitaja
Toimistopalvelu A. Honkamaa
Yrttiaitta Saarento
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Väliaikaisilla tunnuksilla e-asiakkaaksi

LUKUVINKKEJÄ
E-KIRJASTOSTA

Uusille ja kirjastokortin
kadottaneille
asiakkaille
luodaan väliaikaisia e-asiakastunnuksia Kainuun ja
Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen e-aineistojen käyttöön.
Tunnuksen saa ottamalla yhteyttä Iin kirjaston asiakaspalveluun, numeroon 050
3950 385 tai sähköpostitse
kirjasto@ii.fi. Asiakaspalvelu vastaa arkisin kello 9–15.
Tunnusten hankkimiseen on
tulossa myös verkkolomake OUTI-verkkokirjastoon.
E-asiakastunnukset poiste-

eKirjasto palvelee lukijoita nyt kun kirjastosta
ei pääse hakemaan luettavaa. eKirjasto tarjoaa
käyttöösi mm. e-kirjoja,
e-äänikirjoja sekä e-lehtiä. Palvelua pääsee käyttämään kirjastokortilla ja
PIN-koodilla. Jos jompi
kumpi puuttuu tai on hukassa, ota yhteyttä kirjastoon.

taan automaattisesti poikkeusajan päätyttyä ja kirjaston
käyttöä voi tämän jälkeen
jatkaa hankkimalla kirjastokortin normaalin käytännön
mukaan käymällä kirjastossa.
Pohjois-Pohjanmaan eKirjastosta löytyy e-kirjojen ja eäänikirjojen lisäksi e-lehtiä,
musiikkia, dokumentteja ja
elokuvia. Palveluihin kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla.
EKirjasto löytyy OUTIverkkokirjastosta osoitteesta

outi.finna.fi.
Jos olemassa olevaan
kirjastokorttiin
liitettyä
PIN-koodia ei ole tai se on
kadonnut, uuden saa OUTI-verkkokirjaston kirjautumisikkunassa
olevan
Unohditko PIN-koodisi -linkin avulla asiakastietoihisi
kirjattuun sähköpostiosoitteeseen. Ongelmatilanteessa
voi ottaa yhteyttä kirjaston
asiakaspalveluun.

IIN KIRJASTON
VINKKEJÄ E-KIRJASTOON:

Minna Halonen
kirjastonjohtaja

Kirjasto palvelee poikkeusoloissa
Kirjastosali kevätaamun valossa ihmettelee asiakkaiden puuttumista. Kirjarivit
pysyvät suorassa ja lastenosasto järjestyksessä. On aikaa tehdä kokoelmatyötä eli
katsoa mitä lainataan ja mitä
ei, tehdä tilaa uutuuksille ja poistaa vanhentunutta aineistoa. Mieluummin
kuitenkin ottaisimme kirjastoon asiakkaat. Etsisimme
sopivan kirjan tai nuotin ja
järjestäisimme lastenosaston
touhukkaan päiväkotiryhmän jälkeen. Miten palvella asiakkaita, kun melkein
kaikki on muuttunut? Kirjasto on laitettu kiinni ja AVI
ei katso hyvällä fyysisen aineiston toimittamista muillakaan tavoilla. Kirjasto on
onneksemme siirtynyt nykyaikaan jo ennen tätä ja
siksi voimme edelleen palvella asiakkaitamme muilla
keinoin.
OUTI-verkkokirjastosta löytyy Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen
eKirjasto. Sieltä löytyy kirja e-kirjana tai e-äänikirjana,
elokuvia lapsille ja aikuisille, e-lehtiä, opetusvideoita
soitonopiskeluun, klassis-

ta musiikkia ja jazzia. Lisäksi kirjasto etsii asiakkailleen
aktiivisesti sopivia sisältöjä.
Teemme edelleen kouluyhteistyötä etänä. Kerromme
opettajille hyvistä materiaaleista mediakasvatukseen ja
tulevasta lasten ja nuorten
kirjallisuusfestivaalista, joka
toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa verkossa. Sosiaalinen media on nyt täynnä
vinkkejä siitä mitä tehdä,
kun kaikki tapahtuu kotona. Kirjastossa teemme sitä,
minkä osaamme parhaiten. Seulomme jyvät akanoista. Vinkkaamme vain
maksuttomia ja laadukkaita sisältöjä. Kerromme Timo
Parvelan päivittäisistä tarinatuokioista,
keskustakirjasto Oodin tarjoamasta
satujoogasta ja Soivan Siilin
ilmaisesta lastenkonsertista.
Lapset ja nuoret istuvat
nyt vähän liikaakin ruudun
ääressä. Siksi suosittelenkin
etsimään hyllyn perukoilta lukemattomat lahjakirjat
tai vanhempien säästämät
tyttö- ja poikakirjat. Lukekaa kirjaa ääneen yhdessä
ja unohtakaa hetkeksi uutiset maailmalta. Klassikoita

ja nykyaikaisempiakin iltasatuja löytyy ääneen luettavaksi myös verkosta.
Suosittelen tätä myös aikuisille. Lukukeskus on listannut viisi hyvää syytä lukea
juuri nyt. Lukeminen yhdistää, rauhoittaa, parantaa
unen laatua, vie uusiin maailmoihin ja auttaa oppimaan
ja keskittymään. Lukeminen vähentää stressiä ja laskee sykettä. Hyvä tarina vie
mukanaan ja pitää seuraa
silloinkin, kun muita sosiaalisia kontakteja on vähän.
Kirjastossa
autamme
mielellämme
löytämään
kuntalaisille sopivia sisältöjä vapaa-aikaan, opiskeluun
tai työhön. Annamme e-kirjavinkkejä, autamme tiedonhaussa ja voimme myös
antaa digiopastusta siinä
määrin kuin se etäyhteyksien kautta onnistuu. Elämme poikkeuksellisia aikoja
ja meidän kaikkien on opeteltava uusia keinoja tehdä
työtä, viettää vapaa-aikaa ja
harrastaa kulttuuria. Kysy
rohkeasti meiltä apua.

Minna Halonen
kirjastonjohtaja

Fantasiaa kaikenikäsille
J. K. Rowling: Harry Potter
ja viisasten kivi, (e-kirja ja
e-äänikirja, kaipo.overdrive.
com). Huippusuositun fantasiaseikkailun aloitusosa.

Perheen pienimmille
Jäntti, Riikka: Pikku hiiri,
tuuliviiri, (e-äänikirja, kaipo.bibliolibrary.fi). Pienen
hiiren touhuja kotona ja
päiväkodissa.

Kevyttä jännitystä
Nuotio, Eppu: Myrkkykeiso
(e-äänikirja, kaipo.bibliolibrary.fi). Murhia ja puutarhanhoitoa.

Haminan ja Valtarin koulut eivät
saa virka-apulaisrehtoreita
Kunnanhallitus ei hyväksynyt opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esitystä
perustaa virka-apulaisrehtorin virat Haminan ja Valtarin kouluille. Sekä Haminan
että Valtarin koulujen oppilasmäärä on tällä hetkellä yli
400 oppilasta. Henkilöstöä
kouluilla on yhteensä reilu
sata henkilöä.
Virka-apulaisrehtoreiden
tehtäväkuvat
olisivat muodostuneet pitkälti
työehtosopimusten,
perustehtäväkuvausten
ja
hallintosäännön mukaisesti. Tehtävää olisi rakennettu myös sen mukaisesti, mitä
taitoja ja osaamista valittavalla henkilöllä olisi, koulujen

erilaiset tarpeet huomioiden.
Tehtävien perustaminen olisi
vuositasolla lisännyt kunnan
menoja 18 000 – 22 000 euroa.
Kunnanhallituksen
käsittelyssä Helka Tapio esitti Mika Hastin kannattama,
ettei tehtäviä perusteta. Äänestyksessä kunnanjohtajan
esitystä hyväksyä opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan esitystä tehtävien perustamisesta kannatti viisi
jäsentä (Leena Tiiro, Risto Säkkinen, Johanna Jakku-Hiivala, Pekka Koskela,
Sanna Valaja). Helka Tapio
esitystä kannatti kuusi jäsentä (Petri Tervonen, Veli
Paakkola, Mika Hast, Helka Tapio, Aili-Marja Alaraa-

sakka, Johannes Tuomela).
Kunnanhallituksen päätökseksi tuli siis äänin 6-5, ettei tehtäviä perusteta. Risto
Säkkinen jätti asiaan eriävän
mielipiteen.
Etäkokoukset käyttöön
Vallitsevaan poikkeusaikaan liittyen kunnanhallitus
kokeili Teams-yhteyden soveltuvuutta kokousten pitämiseen etäyhteydellä ja
päätti jatkossa olevan mahdollista pitää kokouksia
etäyhteydellä Teams-yhteydellä. Päätöksellään kunnanhallitus haluaa omalta
osaltaan olla tukemassaa
maan hallituksen koronaviruksen leviämisen hillitsemistoimia. MTR

Elämäkerta
Kinnunen, Kalle ja Rämö,
Matti: Hymypoika, (e-kirja, ellibslibrary.com). Dome
Karukosken tie Lepsämästä
Hollywoodiin.

Romanttinen klassikko
Austen, Jane: Ylpeys ja ennakkoluulo, (e-äänikirja, kaipo.bibliolibrary.fi).Suurin ja
tunnetuin rakkaustarina.
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Ministerin pääsiäisen ajan tervehdys
IiSanoman lukijoille

Kehysriihtä seuraavia toimittajia kiinnostivat myös omistajaohjausasiat. Kuva: Laura Kotila/vnk.

Valo voittaa
Vuoden kiertokulussa pääsiäinen edustaa kääntymistä talven pimeydestä kohti
kevättä, uutta syntymää ja
valoa. Tänä vuonna pääsiäisen tuoma hengähdystauko
on ollut monelle meistä tarpeen. Viesti valon voitosta ja
kevään synnystä ovat tervetulleita poikkeusolojen keskelle. Ne antavat toivoa ja
valavat uskoa: tästäkin selvitään.
Pääsiäistä
edeltäneet
päivät olivat vilkkaita niin
eduskunnassa kuin valtioneuvostossa.
Hallitus
kokoontui kevään kehysriiheen, mutta tavallisista
oloista poiketen kehyksen
lisäksi päätimme samalla myös historiallisen suuresta lisätalousarviosta. Nyt
tehdyillä päätöksillä panostamme ihmisten terveyteen,
toimeentuloon, kuntien tilanteen parantamiseen, yritystoimintaan, maaseudun
yritystoimintaan, kulttuuriin ja liikuntaan.
Me olemme hallituksessa
varautuneet turvaamaan ihmisten päivittäistä toimeentuloa tänä vuonna yhteensä
noin 1,5 miljardilla eurolla.
Etuusmenoissa joustetaan
sen mukaan, mikä tarve on.
Ketään ei jätetä oman onnensa nojaan. Se on hyvinvointivaltion tehtävä.
Monessa kodissa on
viime viikkoina venytty uskomattomiin suorituksiin. Etätyöt yhdessä
pienten lasten ja kotikoululaisten kanssa saavat riittävätkin neliöt tuntumaan
välillä ahtailta. Kun kavereita voi nähdä vain rajatuilla
tavoilla ja isien ja äitienkin
tukiverkot ovat lähinnä sähköisiä, ollaan monissa perheissä jouduttu miettimään
ja keksimään täysin uudenlaisia tapoja arjen pyörittämiseen. Osalle kyseessä on
myös taloudellinen uhraus.
Siksi riihessä sovittiin alle
10-vuotiaiden lasten kanssa
töistä palkatta poissa olevan
vanhemman väliaikaisesta
tuesta lapsen hoitamiseen
kotona.
Koronakriisi on osunut
lujaa monen kunnat talouteen. Tukeaksemme kriisin
hoidossa ponnistelevia kun-

tia, olemme hallituksessa
päättäneet ensi toimena korvata kuntien vuoden 2020
verotulojen
menetyksiä.
Hallitus valmistelee myös
toukokuun
lisätalousarvioesitykseen kuntien tukipaketin, jonka koko on
vähintään miljardi euroa.
Koronakriisin
terveydenhuollolle ja viranomaisille
aiheuttamat kustannukset
korvataan täysimääräisesti.
Kriisioloissa myös henkinen hyvinvointimme on
koitoksella. Siksi on tärkeää
turvata myös aloja, joilla tuotetaan aineetonta yhteistä
hyvää. Kriisin vuoksi ahdinkoon joutuneita kulttuurin,
liikunnan ja nuorisotyön toimijoita tuetaan yhteensä yli
60 miljoonalla eurolla.
Koronan aiheuttamat ja
nyt toukokuuhun jatketut
rajoitustoimet näkyvät pyhien vietossa. Suuret sukulounaat jäivät tänä pääsiäisenä
kokematta, perheiden yhteiset pääsiäismatkat ja –retket tekemättä. Myös meidän
perheessämme jouduttiin
juhlimaan tänä vuonna eri
tavalla kuin mihin olemme
tottuneet. Erilaisuudestaan
huolimatta pääsiäisen pyhät
antoivat silti hetken aikaa
pysähtyä, nauttia perheen
ja ystävien läheisyydestä –
joskin tällä kertaa modernin
teknologian ja puhelimen
avustuksella – sekä mahdollisuuden ulkoilla ja nauttia
auringosta.
Pitenevät päivät lupaavat
kevään tuloa ja valon voittoa pimeästä. Niin on käynyt ennen, niin käy myös
nyt.

Tytti Tuppurainen
Kansanedustaja,
eurooppa- ja omistajaohjausministeri, Oulu
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Iin kunta tukee yrityksiä ja
elinkeinoelämää
Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.4. kunnan
tukitoimenpiteistä, joilla iiläisiä yrityksiä voidaan tukea ja auttaa selviytymään
koronakriisin yli.
Iin Yrittäjien puheenjohtaja Tuija Alikosken kuntaan
lähettämässä kirjeessä tuodaan julki yrittäjien huolia
ja toivotaan kunnalta yhteistyön tiivistämistä.
- Kaivataan selkeästi ohjeita ja suosituksia kunnan ja
yrityksien yhteistyöstä. Miten toimitaan esimerkiksi
vuokrien osalta ja miten hankintatoimi toimii nyt poikkeusaikana ja ylipäätään,
miten paikkakunnan yrittäjät otetaan nyt huomioon ja
päätöksiä tehdään sujuvasti
ja nopeasti. Toivon, että yritysten toimintaedellytysten
ja kunnan elinvoiman turvaamiseksi pystymme nyt
tiivistämään yhteydenpitoa
koronakriisin aikana. Kuten
kaikessa muussakin, kunta
on yrittäjän läheisin kumppani, Alikoski kirjoittaa.
Kunnanhallitus totesi Iissä Micropoliksen olevan
elinkeinojen kehittämisestä
vastaavan tahon. Micropolis on kartoittamassa iiläisten yritysten tilannetta eri
toimialojen osalta. Erityisesti
matkailusta tulonsa saavien,
sekä palvelualojen yritysten liikevaihto on tipahtanut merkittävästi. Yritykset
sopeuttavat
toimintaansa
vastaamaan syntynyttä tilannetta. Tämä tulee näkymään
lomautuksina ja irtisanomisina. Tilanteeseen vastaamisen
tekee vaikeaksi se, että arviot
epidemian kestosta vaihtelevat suuresti. Tästä johtuen
mieliala yrityksissä on epätietoinen ja huolestunut.
Keskustelua kunnan, Micropoliksen ja yritysten välillä
tulee tiivistää entisestään.
Tilanteen helpottamiseksi
kunnanhallitus päätti useita
toimenpiteistä elinkeinoelämän tilanteen helpottamiseksi Iissä.

Iin Yrittäjien puheenjohtaja Tuija Alikosken kuntaan lähettämässä kirjeessä tuodaan julki yrittäjien
huolia ja toivotaan kunnalta yhteistyön tiivistämistä.

Kaikki yritykset soitetaan
läpi ja varmistetaan, että tieto tukien saatavuudesta on
olemassa. Valmistaudutaan
2000 euron yksinyrittäjätuen käsittelyyn ja nimetään
viranhaltija, joka tekee päätökset.
Hankinoissa kunnan yksiköt aikaistavat mahdollisuuksien mukaan tälle
vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi
katsomiaan
hankintoja. Kunnan hankinnat pyritään mahdollisuuksien mukaan kohdistamaan
paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö
huomioiden.
Pienhankintoja
pyritään
suuntaamaan sellaisille paikallisille toimijoille, joiden
osalta tilanne on koronaviruksen vuoksi haastavinta.

Kuntakonserniin
kuuluvat
toimijat
antavat
tapauskohtaisesti vuokranhuojennusta sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat
supistamaan toimintaansa,
keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan
toimitilansa. Vuokrahuojennuksen kesto riippuu koronakriisin pituudesta, ja se
sovitellaan erikseen yrityskohtaisesti.
Kunta on avannut lahjakorttiverkkokaupan iiläisille
yrityksille. Siihen liittyminen
on maksutonta ja Micropolis opastaa liittymisessä.
Myynnistä menee provisio
palveluntuottajalle.
Verkkokauppa on osoitteessa:
www.lahjakortitnetistä.fi/ii.
Lisäksi kunta vetoaa kaikkiin kuntalaisiin ja yrityksiin,

jotta ostoksia suunnattaisiin mahdollisimman paljon paikallisiin yrityksiin.
Palveluyrittäjiä voi tukea
esimerkiksi ostamalla lahjakortin palveluun etupainotteisesti ja käyttää palvelun
sitten, kun epidemia on ohi.
Kunnan ostolaskujen
maksuja yrityksille voidaan
aikaistaa.
Myyntilaskujen
laskuttamista voidaan lykätä ja niille sopia pidempiä
maksuehtoja. Myös jo laskutetuille ja maksamattomille
saataville voidaan myöntää
maksuaikojen pidennyksiä
maksimissaan 90 päivää.
Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti
yksinyrittäjätuen viranhaltijapäätökset tekevät kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.
MTR

Micropolis on elinkeinojen kehittämisestä vastaava
taho Iissä, joka kartoittaa yritysten tilaa ja tuen tarvetta koronakriisistä selviämiseksi.
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Kuivaniemi
Kuivaniemi on Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosassa sijainnut entinen Suomen kunta. Kuivaniemen lakatessa olemasta itsenäisenä kuntana sen väkiluku oli 1 987, ja väestötiheys 2,1 asukasta/km². Kunnan pinta-ala oli 1 149,58
km², josta 34,51 km² oli sisävesistöjä ja 187,86 km² merialueita. Kuivaniemi kuuluu nyt Iin kuntaan.
Kuivaniemen naapurikuntia olivat Ii, Pudasjärvi, Ranua,
Simo ja Yli-Ii. Kuivaniemen alueen halki virtaa Kuivajoki,
joka saa alkunsa alueen suurimmasta järvestä, Oijärvestä.
Valtatie 4 sivuaa kunnan keskustaajamaa. Lähimmät kau-
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pungit ovat Kemi ja Oulu. Kuivaniemen alueella sijaitsevat
Merihelmen matkailualue sekä Vatungin kalasatama.
Kuivaniemen nimikkokasvi oli kullero ja nimikkoeläin
oli puolestaan norppa (esiintyi myös kunnan vaakunassa,
sama vaakuna säilyi kuntaliitoksessa ja on nyt Iin vaakuna).
Iin nimikkokasvi on pulskaneilikka.
Iin kunta ja Kuivaniemi yhdistyivät 1. tammikuuta 2007.
Kuntaliitoksen nimeksi tuli Iin kunta. Entisen Kuivaniemen
kunnan alue kuuluu poronhoitoalueeseen muusta Iin kunnan alueesta poiketen. (Lähde: Wikipedia)

Oijärvellä lunta riittää kaukaakin saapuville kelkkailijoille
Kulunut talvi on ollut moottorikelkkailua harrastaville haasteellinen.
Rannikolla ei lunta ole ja jäät ovat
etenkin jokien osalta heikkoja. Merellä jäätä riittää, mutta lumetto-

malla jäällä ajaminen on kalustolle
tuhoisaa. Iin alueella pääsee kuitenkin loistaviin olosuhteisiin kelkkailemaan, vaikkapa Oijärveltä.
– Olemme useamman kerran käy-

neet täällä tai Pudasjärvellä. Lunta ei
Oulussa ole ollut, joten sitä on pakko
hakea kauempaa, kertoo Toni Rissanen Veeran Puodin pihalla.
Hän ja kolme kaveriaan olivat

juuri käyneet Ranualla, ajaen 125 kilometrin lenkin. Reitin ja urien kaverukset kertoivat olevan hyvässä
kunnossa, joten kelkkailukausi jatkuu ainakin pääsiäisen yli. MTR

Toni Rissanen, Tommi Huotilainen, Jorma Alikoski ja Janne Haanpää olivat saapuneet Oulusta kelkkailemaan Oijärvelle. Tällä kertaa retki oli suuntautunut Ranualle, päivämatkaksi tullen 125 kilometriä.
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Ohituskaistojen rakentaminen käynnistyi
Väylä on tehnyt urakkasopimuksen Kreate Oy:n kanssa
Vt 4 ohituskaistojen rakentamisesta Kuivaniemen ja Simon välille. Urakkahinta on
noin 5,8 miljoonaa euroa.
– Urakan toteuttamisen myötä liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus
valtatiellä paranee. Syksyllä valmistuu tämän urakan
lisäksi myös ViantienjokiMaksniemi-osuus Simossa,
joten syksyn jälkeen Oulu-Kemi-parantamishankkeen toimenpiteet Olhavasta
pohjoiseen ovat liikenteen
käytössä, Väylän projektipäällikkö Jukka Päkkilä kertoo.

Työt käynnistyivät
mittaustöillä
Urakassa rakennetaan ohituskaistapari valtatielle 4
Viinamäentien
(maantie

18813)/ Pohjoisrannantien
(maantie 18811) sekä Ranuantien (maantie 924) väliselle osuudelle, jonka pituus on
noin 7,5 kilometriä. Tieosuudelle rakennetaan keskikaide sekä riista-aidat valtatien
molemmille puolille. Keskikaiteen rakentamisen vuoksi katkaistaan yksityisteiden
liittymiä, joille rakennetaan
korvaavat kulkuyhteydet.
– Työt käynnistyivät mittaustöillä maaliskuun puolivälissä, jonka jälkeen alkoi
puuston poisto ja rakennustöiden valmistelu. Pääosin
ohituskaistojen vaatima tien
leventäminen pystytään toteuttamaan nykyisen tien
sivussa, mutta nopeusrajoituksia joudutaan laskemaan,
sekä kaistoja ajoittain kaventamaan, sanoo kohteen työpäällikkö Juha Schönberg
Kreatelta. MTR

Ohituskaistojen rakentaminen Kuivaniemi – Simo välille on alkanut. Käynnissä on puunpoisto ja rakennustöiden valmistelu.

Pääsiäinen on yrittäjälle rauhoittumisen aikaa
Pääsiäisen aika on normaalioloissa yrittäjille rauhoittumisen aikaa ja yhdessäoloa
perheen, sekä ystävien kesken. Tänä vuonna tilanne on
toinen ja huoli tulevaisuudesta kaivaa etenkin pienyrittäjin mieltä.
-Moni pienyrittäjä on todellisessa hädässä, eikä tämä
helppoa tule olemaan millään yrittämisen sektorilla,
Kuivaniemen Yrittäjien puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi toteaa.
Kaakkuriniemen autoista
viisi kuljettaa kalaa Norjasta Aasian markkinoille, pääosin Helsingistä lähtemään.
Pääsiäisenä yrityksen koko
kalusto on poikkeuksellises-

ti kotona, eikä varmaa tietoa
ajojen tulevaisuudesta ole.
-Vielä vallitseva kriisi ei
ole meitä koko voimallaan
kohdannut, mutta pelko on,
ettemme mekään siltä säästy.
Koko kuljetusala tulee tästä
kärsimään, pitkänlinjan yrittäjä Ari Kaakkuriniemi arveli
tänä poikkeusolojen pääsiäisenä.MTR

Ari Kaakkuriniemi taustallaan
yrityksensä viisi kalankuljetusrekkaa, jotka poikkeuksellisesti olivat kaikki yhtä aikaa
Kuivaniemellä.

Kuivaniemi hyötyisi Kemin biotuotetehtaasta
Metsä Groupiin kuuluva
Metsä Fibre tekee parhaillaan
hankesuunnittelua
uuden
biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Toteutuessaan
investoinnin arvo olisi 1,5
miljardia euroa eli kyseessä
on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.
Koko suorassa arvoketjussaan Suomessa biotuotetehdas työllistäisi yhteensä noin
2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen. Uudet
työpaikat syntyvät pääasiassa metsänkorjuuseen ja
kuljetuksiin. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutus arvioidaan olevan lähes
10 000 henkilötyövuotta, josta
yli puolet tehtäisiin Kemissä.
Kemiin
suunniteltavan

uuden biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö
olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli noin 4,5 miljoonaa nykyisen tehtaan käyttöä
enemmän. Puu on tarkoitus
hankkia pääosin Suomesta.
Puunhankinnan
varmistaminen edellyttää hankintaalueen
mahdollisuuksien
edelleen arviointia kotimaisen puun osuuden maksimoiseksi.
-Tässä olisi Iillä tuhannen
taalan paikka olla kehittämässä Kuivaniemen aluetta. Yrittäjäyhdistys pitää tärkeänä
saada Kuivaniemelle vuokra-asuntotuotantoa, jolla voisimme houkutella tehtaan
tulevaa työväkeä asumaan
tänne. Samoin kunnan tulisi
tarkistaa Kuivaniemellä olevien yli kymmenen vapaan

asuntotontin hintaa niin. että
ne houkuttelisivat rakentamaan uusi koti juuri tänne,
Ari Kaakkuriniemi toteaa.
Kuivaniemen Yrittäjät toivovatkin Iin kunnan aktivoituvan asiassa, kuten Simon
kunta on tehnyt saadakseen mahdollisesta tehdasprojektista mahdollisimman
suuren hyödyn. Investointipäätös
biotuotetehtaan
rakentamisesta tehdään aikaisintaan syksyllä 2020.
MTR
Kuivaniemen Yrittäjäyhdistyksen sihteeri Arja Honkamaa
ja puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi toivovat Iin kunnalta
aktiivista otetta Kuivaniemen
kehittämiseen myös Kemiin
suunnitellun biotuotetehtaan
kautta.
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Arja Honkamaa, Matti Kumpulainen, Pekka Koskela, Veikko Södö ja Ari Kaakkuriniemi ovat huolissaan Kuivaniemen terveysaseman toiminnan keskeyttämisestä.

Kuivaniemen terveysaseman toiminnan
keskeyttäminen huolestuttaa
Oulunkaaren palvelutuotantolautakunnan 18.3. tekemä päätös keskeyttää
Kuivaniemen
terveysaseman toiminta koronaepidemian takia kesäsulkuun
saakka on herättänyt paljon kysymyksiä ja pelkoja Kuivaniemellä. Jatkuuko
toiminta enää ollenkaan ja
miksi juuri Kuivaniemi suljettiin, ovat monet ihmetelleet. Pelkoa toiminnan
jatkumisesta ja hämmennystä on lisännyt epäilys Oulunkaaren päättävien elinten
yrittävän sivuuttaa Iin kunnanvaltuuston aiemmin tekemä päätös toiminnan
jatkumisesta Kuivaniemellä.
Oulunkaari oli säästötoimena esittänyt Kuivaniemen
terveysaseman lakkauttamista
Palvelutuotantolautakunta keskeytti Kuivaniemen
terveysaseman
toiminnan
varmistaakseen henkilökunnan riittävyyden ja keskitti
toiminnot Iin kunnan osalta Iin terveysasemalle, jonne
avattiin erillinen infektiovastaanotto. Kuivaniemen ter-

veysaseman tavanomainen
miehitys on 1 sairaanhoitaja, 2 lähihoitajaa, 0,4 lääkäriä,
0,4 fysioterapeuttia, 0,8 psykiatrista sairaanhoitajaa, 1
hammaslääkäri, 1 hammashoitaja ja 1 terveydenhoitaja.
– Kyllä tässä nyt käveltiin Iin kunnanvaltuuston
päätöksen yli korona verukkeena ja tarkoitus on Kuivaniemen
terveysaseman
pysyvä sulkeminen, Matti
Kumpulainen toteaa mielipiteenään.
Iin
kunnanhallituksen
varapuheenjohtaja
Pekka
Koskela kertoo ymmärtävänsä Oulunkaaren huolen
tilojen korkeista käyttökustannuksista.
– On totta, että tilat
ovat Oulunkaaren käyttöön turhan suuret ja niistä perittävä vuokra on
kallis. Vahva epäilyksemme Kuivaniemellä on, että
vuokraan on sisällytetty laskennallisia kuluja palveluista, joita ei ole ollut tarvetta
Oulunkaarelle tuottaa. Siksi olisi kohtuullista kunnan
antaa ateria- ja tilapalvelu-

liikelaitokselle mahdollisuus
pienentää tilavuokrat Oulunkaarelle vastaamaan niiden todellisia ylläpitokuluja,
Pekka Koskela toteaa.
Sekä Kumpulainen, että
Koskela ihmettelevät tuoko
toimintojen keskittäminen
paremman suojan tartuntoja
vastaan, kuin hajauttaminen
pienempiin tiimeihin.
Kuivaniemen
väestörakenne on viime aikoina
muodostunut
sellaiseksi,
että yli puolet alueen asuk-

kaista on 65 vuotta täyttäneitä. Heillä ei ole useinkaan
autoa käytettävissään ja Iin
palveluiden saavuttaminen
julkisilla kulkuvälineillä on
hankalaa.
– Kuivaniemen Yrittäjäyhdistys ja vanhusjärjestöt
odottavatkin Oulunkaarelta selkeää vastausta, normalisoituvatko palvelut ja
Kuivaniemen terveysasema
jatkaa toimintaansa koronan
jälkeen, Matti Kumpulainen
kiteyttää paikallisten järjes-

”Palvelutuotantolautakunta keskeytti
Kuivaniemen terveysaseman toiminnan
varmistaakseen henkilökunnan
riittävyyden ja keskitti toiminnot Iin
kunnan osalta Iin terveysasemalle, jonne
avattiin erillinen infektiovastaanotto.
Kuivaniemen terveysaseman tavanomainen
miehitys on 1 sairaanhoitaja, 2 lähihoitajaa,
0,4 lääkäriä, 0,4 fysioterapeuttia,
0,8 psykiatrista sairaanhoitajaa,
1 hammaslääkäri, 1 hammashoitaja ja
1 terveydenhoitaja.”

töjen kannan.
Toiminta tulee jatkumaan, vakuuttaa yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Kysyimme asiaa Oulunkaaren yhtymävaltuuston
puheenjohtaja Jari-Jukka Jokelalta, joka vakuuttaa Kuivaniemen
terveysaseman
säilyvän toimivana yksikkönä koronan jälkeen.
– Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta teki
kokouksessaan 18.3.20 päätöksen Kuivaniemen terveyskeskuksen tilapäisestä
sulkemisesta 22.6.20 saakka. Päätös perustuu Koronaepidemiaan varautumiseen
yhdistämällä niin Kuivaniemen kuin Iin resurssit.
Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta keskitettiin Iin pääterveysasemalle.
Näin pystyttiin perustamaan
erillinen infektiovastaanotto Iin pääterveysasemalle
ja varautumaan myös muihin yleisvaarallisen tartuntataudin
leviämisen
ehkäisemiseksi kuuluviin
toimenpiteisiin.
Päätös toiminnan kes-

keyttämisestä
Kuivaniemen terveysasemalla on
siis määräaikainen ja ennakointi Kuivaniemen terveysaseman sulkemisesta
lopullisesti käyttämällä syynä nyt tehtyä määräaikaista sulkemista on aiheeton.
Palvelutuotantolautakunta toimivaltaan ei edes kuulu terveysaseman lopullinen
sulkeminen.
Iin kunnanvaltuusto on
aiemmin linjannut, että Kuivaniemellä tulee säilyttää
terveyskeskuspalvelut
ja
tuo päätös on toki edelleen
voimassa. Tehty toimintojen
keskeytyspäätös perustuu
poikkeusoloihin ja tartuntatautilain säännöksiin, jossa kunnan tartuntatautien
torjunnasta vastaava toimielin (Oulunkaarella palvelutuotantolautakunta) voi
tartuntataudin leviämisen
ehkäisemiseksi suorittaa siihen liittyviä toimenpiteitä,
Jari-Jukka Jokela totesi.
Kuivaniemen
terveysasema avautuu siis tehtyjen
päätösten mukaisesti kesäsulun päätyttyä 16.8. MTR
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Eikka ei säätä säiky
Palmusunnuntain aurinko
houkutteli ihmisiä liikkeellä
mitä erilaisimpiin liikuntamuotoihin. Oijärvellä liikkujia haittasi kylmä viima, eikä
hiihtäjiä järvellä näkynyt.
Järven kohdalla tapasimme
kuitenkin tutun näyn, Eino
Nymanin palatessa polkupyörällä
kalastusmatkaltaan.
-Tämä talvi on ollut pyöräilyn kannalta helpompi kuin edellinen. Suppo ja
liukkaus ovat tietenkin aika
ajoin haitanneet, alkuvuoden aikana 1700 kilometriä

pyöräillyt Eikka kertoo.
Hän pyöräilee läpi vuoden, eivätkä tuulet tai tuiskut menoa haittaa. Useana
vuonna hän on pyöräillyt
yli 10 000 kilometriä, viime
vuonna 11 300 kilometriä.
– En varsinaisesti ole
asettanut tavoitetta tämän
vuoden osalle, mutta niin
paljon pyöräilen kuin mahdollista. Viimeiset kolme
viikkoa ovat päivämatkat
olleet 45 kilometrin luokkaa,
hän huikkaa ja hyppää pyöränsä selkään, tuulen tuivertaessa Oijärvellä. MTR

Oijärvellä sijaitseva Veeran Puoti palvelee tarvittaessa myös kotiinkuljetuksella.

Veeran Puoti palvelee
kotiin saakka
Oijärvellä asiakkaita palveleva Veeran Puoti toimittaa
tarvittaessa kauppatavarat
asiakkaan kotiin saakka.
– Koronaepidemia ei juurikaan näy kotiinkuljetusten
määrässä. Meillä tämä palvelu on ollut normaali käytäntö, jolle on selkeä tarve,
Veera Kuha kertoo.
Koulujen siirryttyä etäopetukseen, on Veeran Puoti saanut lisää asiakkaita,
osan lapsiperheitä muutettua ahtaista kaupunkiasunnoista Oijärven rauhaan
mökeilleen. Maan hallituksen päätös sulkea ravintolat
ja baarit, on Veerakin joutunut sulkemaan yrityksensä
baarin.
– Tämä vaikuttaa oleellisesti liikevaihtoomme ja
joudun harkitsemaan työntekijän irtisanomista. Itse
yrittäjänä pystyn sinnittelemään, mutta työntekijään ei
varaa ole, Veera surkuttelee
koronaepidemian vaikutuksia Veeran Puodin toimintaan. MTR

Baarin sulkeutuminen ainakin toukokuun loppuun saakka vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen
heikentävästi, Veera Kuha toteaa.

Tee vapuksi ennakkotilaus ja nouda
suoraan Oklahomankadun leipomolta Kemistä.
Tai tule suoraan ostoksille!

Merilapin Munkkitupa KY
Talvipyöräily vaatii kunnon pukeutumisen. Eino Nyman osaa
kymmenien vuosien kokemuksella varautua vallitseviin ososuhteisiin.

Oklahomankatu 1, 94700 Kemi | p. 040 159 6053
munkkitupatilaus@gmail.com
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Pienet yrittäjät ovat Pulassa
– auta Pientä!
Nyt on apu tarpeen! Hyvä uutinen on se,
että sinä voit auttaa. Ohjaamalla ostoksiasi nyt pienyrittäjille olet tärkeänä osana säilyttämässä kotimaan työpaikkoja.
Samalla varmistat, että myös pienyrittäjien perheet selviytyvät tässä rajussa muutoksessa ja yhteiskunnan rattaat pyörivät
mahdollisimman vakaina.

Miksi pienet ovat pulassa?
Koronaviruspandemian vaikutukset iskevät voimalla pienyrittäjiin. Tavara ei

liiku, tilauksia ei tule ja aiemmin sovitut
työt peruuntuvat. Tapahtumien peruuntuminen ja siirtyminen vie elannon paitsi
tapahtumajärjestäjiltä, myös esiintyjiltä.
Meillä on nyt mahdollisuus tehdä viisaita, harkittuja valintoja ja puhaltaa
yhteen hiileen. Samalla voimme antaa
tukemme sille, että Suomi selviytyy maailman muutoksissa mahdollisimman hyvin.
Pientenkin ostosten kohdistamisen
kerrannaisvaikutukset voivat olla suuret.

Ole mukana varmistamassa, että juuri sinun eurosi on luomassa turvaa ja hyvinvointia myös paikallisille pienyrittäjille.

Mitä voit tehdä?
Osta iiläisistä/kuivaniemeläisistä pienistä kaupoista, hanki lahjakortteja palveluihin, jotka voit hyödyntää pandemian
kukistuttua. Suosi oman kylän yrittäjää ja
kotimaisuutta. Tapoja on monia.
Meillä on yhteisönä voima pitää huolta
toisistamme. Kohdistamalla arjen ostok-

jäsenyritykset:
Maanrakennus
Herva Ky

Kuiva-Kaluste Oy

Kaivu-Urakointi
Tapio Hyry

Kaakkuriniemi Oy H&M Miettunen Ky
Ratatie 112 A
KUIVANIEMI
044 564 7411

Peltolantie 14
HYRYOJA
0400 127 481

Miettunen J-P
Tmi

Vanhatie 137
KUIVANIEMI KK
08 724 7562
0400 290 547

Toimistopalvelu
Arja Honkamaa

Aarne
Juntunen Ky

Traktoriurakointi
J. Nieminen

Erä-Pata
Elämyspalvelut
Avoin Yhtiö

Myllykivikankaantie
170
KUIVANIEMI
0400 514 380

Pysäkkitie 46
KUIVANIEMI KK
0456 300 441

Kuivaniemen
Kievari

Juhla- ja
pitopalvelu Aurora

Maanrakennus
K. Hiltunen

JRV-Tekniikka

Lohitie 2
KUIVANIEMI
08 724 7278

Kuivajoentie 897
KUIVANIEMI
040 911 9761

Ratatie 2
KUIVANIEMI
040 533 4814

Jahtikuja 1B5
KUIVANIEMI
040 861 2857

viisautta valintoihin!
yhdessä
me selviämme!
Kuivaniemen
yrittäjät ry

#ostapieneltä #autanyt
Vanhatie 9 A
KUIVANIEMI
050 441 3121

Närränharjuntie 228
OIJÄRVI
0400 290 848

Muovitehtaantie 5
KUIVANIEMI
041 460 5414

set sekä palvelut paikallisille pienille yrityksille ylläpidämme tuotantoa, palveluita ja taloutta. Se on parasta arkista turvaa
aivan meille kaikille.

Kuiva-Turve Oy
SIMO
0400 127 405

Kodinkonehuolto
H Kehus Ky
Onkalonperäntie 38
KUIVANIEMI
0400 394 259

Tälläri Oy

Oijärventie 1668
HYRYOJA
0400 390 504

Metsä Hyvönen oy

Miettunen Aaro

Oijärventie 21
KUIVANIEMI
0400 293 269

Vittaniemi
Jorma Tmi

Rovaniementie
1268 B
TÖRMÄ
044 212 1426

Metsäkoneurakointi Pentti
Soikko

Lomituspalvelut
Antti Karén

Kuljetusliike
J.Malinen Oy

Merihelmi
Camping

Kukka ja
Kemikalio Pirtti

Veeran Puoti

Nelosparkki oy

Veljekset
Aaro ja Sauli

Putkinotkontie 1 A
KUIVANIEMI
0405618422

Kuivajoentie 25
KUIVANIEMI
0400 399 170

Kuivajoentie 4380
OIJÄRVI
040 152 7855

Kallion Lammas
Kuivajoentie 540
KUIVANIEMI
044 513 4154

Viinamäentie 116
KUIVANIEMI
040 535 9257

Kirkonkyläntie 7
KUIVANIEMI
08 724 7125

ELP Ojala Oy
Kaukolantie 28
KUIVANIEMI
040 185 5667

Vähäkuja 1
KUIVANIEMI
040 722 0010

Kehus Ay
Jääsköntie 10
KUIVANIEMI
0400 396 595

Väätäjä Markku
Taipaleentie 127
KUIVANIEMI
0500 581 006

Kumpuniementie 3
KUIVANIEMI KK
040 577 0763

Miettulantie 24
KUIVANIEMI
0400 162 125

Rynkyntie 35
KUIVANIEMI
0400 695 876

Päivi Sanaksenaho
Ratatie 2
KUIVANIEMI
040 771 3792
040 188 0632

Erä-Valakia

Sarin Hius- ja
Kauneushuone

Vähä Kuivanuorontie
29
KEMI
040 508 8667

Ratatie 13
Kuivaniemi
040 757 9128
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Pienet yrittäjät ovat Pul
– auta Pientä!
Nyt on apu tarpeen! Hyvä uutinen on se,
että sinä voit auttaa. Ohjaamalla ostoksiasi
nyt pienyrittäjille olet tärkeänä osana säilyttämässä kotimaan työpaikkoja. Samalla
varmistat, että myös pienyrittäjien perheet
selviytyvät tässä rajussa muutoksessa ja
yhteiskunnan rattaat pyörivät mahdollisimman vakaina.

Miksi pienet ovat pulassa?
Koronaviruspandemian vaikutukset iske-

vät voimalla pienyrittäjiin. Tavara ei liiku,
tilauksia ei tule ja aiemmin sovitut työt peruuntuvat. Tapahtumien peruuntuminen ja
siirtyminen vie elannon paitsi tapahtumajärjestäjiltä, myös esiintyjiltä.
Meillä on nyt mahdollisuus tehdä viisaita, harkittuja valintoja ja puhaltaa yhteen
hiileen. Samalla voimme antaa tukemme
sille, että Suomi selviytyy maailman muutoksissa mahdollisimman hyvin.
Pientenkin ostosten kohdistamisen ker-

rannaisvaikutukset voivat olla suuret. Ole
mukana varmistamassa, että juuri sinun
eurosi on luomassa turvaa ja hyvinvointia
myös paikallisille pienyrittäjille.

Mitä voit tehdä?
Osta iiläisistä yrityksistä, hanki lahjakortteja palveluihin, jotka voit hyödyntää pandemian kukistuttua. Suosi oman kylän yrittäjää ja kotimaisuutta. Tapoja on monia.
Meillä on yhteisönä voima pitää huolta

toisistamme. Kohdistamalla arjen ostokse
sekä palvelut paikallisille pienille yrityksille
ylläpidämme tuotantoa, palveluita ja talout
ta. Se on parasta arkista turvaa aivan meille
kaikille.

julkinen sektori

Iin Yrittäjät haastavat myös julkisen sek
torin toimijoita tässä tilanteessa tekemään
hankintoja mahdollisimman paljon paikal
lisista yrityksistä. Tällä varmistamme iiläis

jäsenyritykset:
Aallon Kaluste Oy
Sahatie 1
II
0207 622 230
040 516 4180

Anttila Tuomo Ky
Kantolantie 13
II
040 555 2736

#osta
Arctic Nature Oy

Arvo Kova Oy

Automaatio
Turkki Oy

B&B
Villa Kauppila Oy

BF Capital Oy

Huovinen Hannu T:mi

Koskikarankuja 16
II
044 455 6560

ICT Konsultointi
KaJo Oy

Ida Valpuri Ky

Kirkkotie 1
II
050 320 6513
050 525 8077

Hoivahoito
Illikainen Oy

Iin Lehti Oy

Iin Metsätyö Oy
Kielokuja 26
II AS
0400 391 855

Iin Mp Oy

Palstatie 9
II
0400 287 230
040 564 6063

Iin Palvelukoti Oy

Insira Oy

Iso-Syötteen
Keidas Oy

Jaara-Kiinteistöt Oy
Leipojantie 2
II
010 323 2777
044 015 0130

Kaakkuriniementie 28
KUIVANIEMI KK
0400 645 850

Kerttu-Inkeri

Kiinteistö - osakeyhtiö
Iin Teletalo Oy

Klasila-Yhtiöt Oy

Kuljetusliike
Backman Ky

Kulta-Aalto Ky

Kylmä- ja Kodinkonehuolto Tuikkanen

Piisilta 1
II
044 988 6474

Hermoratahieroja
Sirkka Jaara

HH-Yrityspalvelu

Iin Herkutteluhetki Oy

Iin huolto ja
asennus Ky

Iin Jätehuolto
Paakkola Oy

Insinööritoimisto
Airlon Oy

Insinööritoimisto
Alaplan
Tiirankuja 8, II
041 504 2772

Virkkulantie 26
II
0400 788 459

Kahera Oy

Kari Mustonen Oy

Kauneushoitola Outi

Pikkusorosentie 53
II
040 744 9738

Sorosentie 2
II
0207 716 174
0456 713 259

ILERAK

Posankuja 4 A
II
040 352 4986

K&K Forest Oy

Puistotie 11
II
040 771 1898

Yli-Iintie 467
II
040 584 8571

Konintie 101
II
041 438 4375

Hiushuone
Lumo Avoin Yhtiö

Haminantie 1
II
08 817 6100

Palukantie 22
II AS
08 817 3496
0400 388 622

Romekievarintie 1
Syöte
0440 838 668
044 527 8498

Lanssitie 3
II
050 407 4409

Jokisuuntie 15
II
08 817 7940

Jancotec Oy

Koneurakointi
J-M Paakkola

Korpiniityn
Lammastila

Koskelan Laki Oy

Merjo Ky

Metsätoimisto
Kuukkeli Oy

Mähönen Jouni
Kantolantie 41
II
040 580 6719

Tangontie 70
II
040 141 0737

Neone

Nokikolari Lämsä

Present-Rakenne Oy

Liikuntakeskus
MOVE

Puutuomela Oy /
JT-Talo

Pyörivä Pyörä Ky
Säikäntie 6
II
0400 530 417

Haminantie 32
II
088173300

Tangotassu

Terätekniikka Oy

Tiiron
Raudoituspalvelu

Tilitoimisto
Terttu Rousu

Merilapin Laite- ja
Soitinhuolto
Kuusitie 35
II
0400 747 194

Pitokamu Oy
Korpiniityntie 3
II
040 481 9121

Studio Salama
Piisilta 1
II
040 743 8373

Kemintie 512
II
040 705 0739

Paakkarintie 57
II
040 738 8242

Pottu ja Poika Oy
Ouluntie 370
II
045 122 7009

T:mi Iin Mikrotuki
Kangastie 10
II
044 700 1177

Tammikuja 2
II
0400 155 234

Kantolantie 145
II
050 401 7652

Eero Tuomela Tmi
Iin Etu-Rengas
Lieksentie 4 Ii
II
0400 588 735

Kuljetus
Jonne Rajala Oy
Ojakyläntie 407
II
040 963 4155

Lieksentie 13
II
044 208 5738

Sorsaletontie 66
II
0400 217 330

Huukontie 3
II AS
040 513 1020
040 513 1962

Kemintie 2000
OLHAVA
0453 124 446

Veistämöntie 8
II
040 762 0083

Kantolantie 922
OLHAVA
041 459 6796

Alakatu 24
II
08 817 6355

Kirstinharjuntie 11
II
0400 448 873

Kirstinharjuntie 1
II
040 738 0052

Kauppilantie 12
II
040 749 1913

Kuusitie 12
II
040 938 4191

Palukantie 12
II AS
0400 389 534

Honkalantie 2
II
08 817 4614
0400 287 011

Korpitie 6
PUDASJÄRVI
0400 385 281

Illinsaarentie 180
II
0400 682 924

Pentintie 12
II
0400 387 682

Siljonkatu 70
OULU
0207 280 180
0400 687 502

Hallitie 24, Iilaakso
II
0400 829 260

C/O Kauppatie 5
II
050 511 1555

Kirkkotie 1
II
0456 507 256

Lemmenkuja 2B
II
044 329 3881

Virkkulantie 183
II
040 583 2130

Pakasentie 13
II
040 553 2881

Laksontie 23
II
0400 348 670

Nordbull Oy
Sortteeritie 5
II
0400 283 130

Iin Sillat

Ojakyläntie 439 A II
08 817 3134,
040 731 7325
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ten yritysten selviytymistä poikkeuksellisen
ajan ylitse. Se tuo työtä ja verotuloja paikkakunnalle ja on parasta työllisyyspolitiikkaa.

viisautta valintoihin!
yhdessä
me selviämme!
iin
yrittäjät ry

apieneltä #autanyt
BH Group Oy

Chuan Yi

Reijo Goman
0400 383 942

CodeHammer

Tilhikuja 1
II
044 773 4000

Poolatie 19 A
II
044 529 1111

Iilaakso Oy

Iilaakson
Fysioterapia Oy

Iin Autohuolto Ky

Iin Pohjantutkimus &
Mittauspalvelu Oy

Iin Putkiasennus
Goman Oy

Iin Puu- ja
Metallituote Tmi

JBE Service Oy

Jokivarren
Puutarha Ky

Piisilta 1
II
08 553 6700
040 567 6700

Leipojantie 4
II
0400 380 688

Vaneritie 5
II
040 183 3637

Laitakuja 4
II
050 5234649
040 5088476

Valtarintie 6
II
0400 585 564

Tiirankuja 8
II
040 7626125

Kauppatie 24
II
040 767 1582

Veistämöntie 57
II
044 058 4694

Jovi.Tm

Väinö Klasila

Tikkaskodit Oy

Elinan Kotileipomo Ay

Ensiapukoulutus
Hanna Maaria

Alarannantie 411 II
0400 388 305
Maalismaantie 1015
YLI-II
08 817 2650
050 367 8469

Iin Automaalaamo Oy
Pentintie 26
II
0449723559

Iin Puunjalostus Oy
Sahatie 3
II
08 817 4910
0400 687 875

JS Havula

LVI Asennus
Kantola Oy

LVI ONNI OY

Maalausliike
Ari Eriksson Oy

Maanrakennus
Kalle Klasila

Oulun Arvokiinteistöt Oy
Vanhatullinkatu 8
OULU
0400 581 960
08 311 2270

Oulun Karuselli/
Iin Taksikyyti

Parturi-kampaamo
Tango

Pelkosenniemen
apteekki

Raktell Oy

Rautio Ilkka Tmi

Logidelive Oy

Olhavan Kotiranta ky
Kemintie 1945
OLHAVA
08 817 5322
044 597 7628

Ot-Kumi Oy
Lieksentie 8
II
08 655 8800
0400 805 482

Rakennuspalvelu
Puusta Oy

Rakennuspalvelu
Sokra Oy

Kunnostamo

Tmi Kimmo
Kautovuori

Närhinkuja 6 B
II
040 679 6355

Pihlajatie 5
II
0400 998 809

Iirep Oy Ab

Raasakantie 115 B
II AS
050 925 5055

Konetyö Klasila Oy

Kylätalkkari
Service Oy

Niittytie 36
II
044 557 7677

Iin Taksiajot
Sirpa Rautio

Kauppatie 8
II
050 373 7774
050 564 6063

KONEPASI Ky

Poikkisaarentie 48
II
08 817 3120
040 708 2438

Heinäläntie 19
II
040 565 1979

Iin Päiväkoti, Iitula

Laurintie 2
II
050 449 3535

Konemyynti Ojala

Kisatie 1
II
040 158 7000

Maalismaantie 338
II AS
040 418 4049

Vorellirannantie 1
YLI-II
050 911 1739
040 703 2155

Konehuolto Paakkola

Kone Jare Oy

Kantolantie 822
II
040 529 0537

Iin Haminan
Grillikioski

Paloasemantie 13
II
08 818 0220
0400 683 696

Jussila Group Oy

Koistisen
Korjaamo Oy

Kuukkelinkuja 6
II
050 307 9355

Iin Fysio

Alarannantie 343
II
044 251 2146

Lieksentie 11
II
0208 384 530
0400 224 857

Juhani Nenonen Oy

Kärppäsuontie 794
YLI-OLHAVA
045 234 9733

K-Market Ii/
MM Rajaniemi Ay

Iin Energia Oy

Fin Door Oy

Juhan
Automaalaamo Oy

Yli-Iin tie 332
II AS
040 824 3461

Oljärventie 1144
YLI-OLHAVA
0400 192 142

Oijäventie 1220
YLI-OLHAVA
040 869 7338

Erikois- ja
rakennuspuutyö
Kimmo Hand

Säikäntie 24
II
0400 460 032

Paasorannantie 11 A
II
040 510 6746

Puusepäntie 32
II
0400 694 857

TMI M-J Puolakka
Kauppatie 18
II
044 033 4050

Pappilantie 14
II
040 708 8146

Juontotie 7
II
044 975 8910

Konintie 32
II
040 511 5432

Tyrnäväntie 3
OULU
020 792 9870

Kaukolantie 28
KUIVANIEMI KK
040 185 5667

Höyläämötie 10
KELLO
0400 991 329

Särkiperäntie 44
II
040 576 8856

Salera Oy

Pihlajatie 5
II
0400 937 739
0500 937 739

Uittotie 5
II
0400 680 163

Verkonrakennus
Sipola

Wiik Anssi T:mi

Myllypurontie 5
II
040 520 0223

Virkkulantie 317
II AS
040 519 9866

Kauppatie 4
II
0400 411 517

Virkkulantie 141
II
040 844 3727

Klasilantie 26
II AS
0400 238 823

Sodankyläntie 2
PELKOSENNIEMI
016 851 266

Lieksentie 5
II
08 817 3135
0400 887 268

Klasilantie 41
II AS
0400 585 232

Mareki

Härmänkuja 63
II
040 552 8510

Piha- ja
Vihersuunnittelu
AnitaS
Sorosentie 138
II
0400 359 205

Satun valmennus ja
liikuntapalvelut

Sisustuspalvelu
Miko Böök Oy

Wilmiina Oy/
Pannukakkutalo Oulu

Ylirannan Ratsutila

Maalismaantie 244 B
II AS
044 201 7778

Pojankuja 2 As. 1
II
045 698 4437

Tangontie 70
II
040 505 4117

Yli-Iintie 183
II
040 417 4761
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PAIKALLISET LIHAJALOSTEET

Kallion Lammas
Kuivaniemi

http://facebook.com/kallio.lammas/

p. 044 513 4154

Metsäkoneurakointi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170

Kesken kiivaimman kevätsesongin tullut baarien sulkemispäätös vaikuttaa myös Nelosparkin toimintaan. Kotiruokaboksit ja kotiinkuljetukset ovat yrittäjien vastaus vaikeaan tilanteeseen.

Nelosparkista ruokaa koteihin
Nelosparkissa ei jääty pyörittelemään peukaloita vaan
alettiin pyörittelemään lihapullia ja muita herkkuja
kotiruokabokseihin, hallituksen määrätessä ravintolat ja baarit suljettavaksi.
– Iso iskuhan tämä meille
oli kiivaimman kevätsesongin keskellä ja jouduimme

lomauttamaan kuusi työntekijää, Eija Södö Nelosparkista kertoo.
Baarien sulkemismääräys
ei koske ruoan ulosmyyntiä,
joten takeaway annoksia,
pizzoja ja hampurilaisia on
edelleen Nelosparkista saataville. Uutuutena on viikoittain vaihtuvan listan

mukainen kotiruokaboksi,
jonka voi joko itse noutaa tai
se tuodaan asiakkaan kotiin.
– Samalla meiltä on
mahdollista tilata muitakin kauppatavaroita, jotka
tuomme
kotiruokaboksin
ohessa, Eija toteaa.
Poikkeustilan
keskellä
yrityksessä jaksetaan uskoa
tulevaisuuteen ja tilanteen
normalisoiduttua avataan
muun muassa kalanmyyntitiskit.
– Valtiovallan lupaamia
avustuksia tässä odotellaan ja toivottavasti luvattuja euroja alkaisi näkyä
yrittäjien tileillä. Monel-

la pienyrittäjällä on hätä ja
koko toiminnan jatkaminen
vaakalaudalla, Veikko Södö
toteaa vallitsevasti tilanteesta.
Nelosparkissa hän kertoo
olevan kokoustilojen rakentamisen yläkerran tiloihin
loppuvaiheessa ja rekkaliikennettä helpottavan toisen
liittymän rakentamisen piha-alueelle alkavan mahdollisimman pian.
– Pakko tässä on uskoa
yrittämiseen ja uida vaikka
vastavirtaan, Veikko toteaa
kokoustilojen yhteyteen tulevaa saunaosastoa esitellessään. MTR

Janne Vakkuri 040 861 2857

Kelirikko- ja kesäleimikoilla
on nyt kysyntää!
Maksuton puunmyyntisuunnitelma!

Otappa yhteyttä!
Kuivaniemi Juha Raappana 0400 318 607
Ii Henri Turtinen 040 553 2335

Metsänomistajat

Pääsiäisenä asiakkaita palveli Niina Haarala.

Nelosparkin kokoustiloihin tulee myös saunaosasto.

Kuivaniemi
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POIKKEUSOLOJEN TOIMENPITEITÄ
KAUPASSAMME ASIAKKAILLE
RISKIRYHMIEN oma kauppa asiointiaika
ma 7.00-8.00 ja to 7.00-8.00.
KOTIINKULJETUKSET
JA KERÄILY

KOTONA VIIHTYMISEEN TARJOAMME
PALJUJA VUOKRALLE

Soita meille 016266331 tai laita sähköpostia
mari.tirroniemi@k-market.com
Keräämme kauppa ostoksesi valmiiksi,
ne tarvitsee vain noutaa.

Vuokraushinnat
-vuorokausi 70 EUR
-viikonloppu PE-LA (2päivää) 150 EUR
-viikonloppu PE-SU (3päivää) 180 EUR
Kysy tarjous, tuodaan tarvittaessa kotipihaan!

Voit myös kerätä ostoslistan kätevästi
kruoka.fi-sivulla, kun valitset kauppamme
ja jaat ostoslistan sähköpostiosoitteeseen
mari.tirroniemi(at)k-market.com.
Tarvittaessa tuomme ostoksesi kotiovellesi,
Simon kunnan kanssa yhteistyössä.

OLEMME AVANNEET Alko.fi:n verkkokaupan
noutopisteenTilaa Alkon tuotteita meiltä
noudettavaksi. Tuotteiden maksu suoritetaan
tilauksen yhteydessä ja tuotteet ovat
noudettavissa 2-3 päivän kuluessa.

MUISTATHAN:
•
•
•
•
•

älä tule kipeänä kauppaan
huolehdi käsihygieniasta
yski tai aivasta hihaan/nenäliinaan
toivomme että suosit kortti- ja lähimaksamista
kysy tarvitseeko joku lähipiirissäsi kauppa-apua

Oman kylän kauppasi

!
Ä
I
P
P
M
E
S
T

Simontori
Ratatie 1, 95200 Simo
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Kuiva-Turpeen taloon kaksi esteetöntä asuntoa
Kuiva-Turve Oy suunnittelee omistamaansa kiinteistöön kahden esteettömän
asunnon rakentamista. Kiinteistö sijaitsee Kuivaniemen
keskustassa ja asunnoiksi ollaan muuttamassa tiloja, jota
jäivät tyhjilleen Vapon luovuttua tiloista pari vuotta

sitten. Rakennuksen toisessa päässä toimii Kuivaniemen Sivuapteekki. Myös
muita yrityksiä kiinteistössä toimii.
– Vallitsevan tilanteen
vuoksi olemme päättäneet vapauttaa pienyrittäjät
vuokranmaksusta kahden
kuukauden ajaksi. Tällä haluamme tukea heidän selviämistään poikkeusajan yli,
Kuiva-Turpeen hallituksen
puheenjohtaja Matti Kumpulainen kertoo.
Esteettömien
asuntojen hän toivoo kiinnostavan
vaikkapa jokivarren sivukylillä asuvia ikäihmisiä

Kuiva-Turve Oy:n suunnittelemista esteettömistä asunnoista kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä hallituksen puheenjohtaja Matti Kumpulaiseen.

muuttamaan Kuivaniemen
palveluiden piiriin.
– Alustavissa suunnitelmissa on 70 neliöinen kaksio
ja vajaa 80 neliöinen kolmio. Ne varustetaan täysin
esteettömiksi, eikä tiloihin
tule kynnyksiä. Ovet pyrimme toteuttamaan liukuovilla, jolloin niistäkään ei tule
tilaa vieviä esteitä huoneistojen sisätiloihin.
Kuiva-Turve Oy:n päättävät elimet käsittelevät
asiaa huhtikuun lopulla ja
huoneistojen on tarkoitus
olla muuttovalmiina alkusyksystä 2020.
– Mikäli yhtiön hallitus
hyväksyy luonnokset, alkaa varsinainen suunnittelu.
Saadaksemme selville asukkaiden kiinnostusta tällaisia
asuntoja kohtaan, toivomme yhteydenottoja vaikkapa
minulle, Matti Kumpulainen toteaa. MTR

Suunnitelmissa
on kahden
esteettömän
asunnon
rakentaminen.

Simossa poikkeusaika on lisännyt asiointia lähikaupoissa
Poikkeusaika
ja
kehotus pysytellä kotona, sekä
siirtyminen etätöihin ja etäopiskeluun, ovat näkyneet
lisääntyneinä asiakasmäärinä lähikaupoissa niin Simossa kuin muissakin alueemme
kunnissa. Iin K-Marketin kaltaista verkkokauppaa Simon
kauppaliikkeillä ei ole, mutta
tarvittaessa kauppatavaroita viedään riskiryhmäläisille kotiin. Yhteistyössä Simon
kunnan kanssa on järjestetty asiointiapua ja kotiinkuljetukset yli 70-vuotiaiden
osalta.
– Olemme lisänneet liikkeen aukioloaikaa ja varanneet
riskiryhmäläisille
mahdollisuuden kauppa-asioidensa hoitamiseen ennen
normaalia aukioloaikaamme
kello 6.15.-7.00 väliselle ajalle, Sale Simon myymäläpääl-

likkö Tanja Ylikärppä kertoo.
– K-Market Simontorilla vastaava mahdollisuus on
maanataisin ja torstaisin kello 7.00 – 8.00 välisenä aikana,
kauppias Aki Poikila toteaa.
Molemmissa Simon päivittäistavarakaupoissa
on
huomattu
asiakasmäärien
huomattava kasvu, poikkeusolojen sidottua ihmiset aiempaa enemmän koteihinsa.
– Vaikka turistien normaalisti tuoma lisämyynti jääkin tänä vuonna
toteutumatta, ovat paikalliset
korvanneet tämän ja myyntimme on selvästi lisääntynyt. Toivottavasti tämä
ikävä poikkeusaika tuo jotain myönteistäkin ja ihmiset
jatkossakin arvostavat lähipalveluita, K-Market Simontorin toinen kauppias Mari
Tirroniemi toteaa. MTR

K-Market Simontorin kauppias Aki Poikila lupaa jatkossakin panostaa tuotteiden tuoreuteen ja kotimaisuuteen, taatakseen laadukkaat elintarvikkeet simolaisille omasta lähikaupasta.

Sale Simon myymäläpäällikkö Tanja Ylikärppä iloitsee lisääntyneistä asiakasmääristä, joita on ilo palvella vuosi sitten valmistuneissa uusissa tiloissa.

Simossa kunta ja paikalliset liikkeet tarjoavat yhdessä asiointiapua yli 70-vuotiaille
Maan hallituksen linjaamien
toimenpiteiden mukaan yli
70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa
mahdollisuuksien mukaan.
Monilla on läheisiä, ystäviä, naapureita, jotka ovat
jo auttaneet näitä henkilöitä. Kaikilla ei kuitenkaan
ole paikkakunnalla sellaisia henkilöitä ja apua tullaan tarvitsemaan, on Simon
kunnassa todettu ja tartuttu
toimeen.
Kunnan
henkilökunta on soittanut jokaiselle yli
70-vuotiaalle simolaiselle,
tehden
tarvekartoituksen
välttämättömien kauppa- ja
apteekkiasioiden hoitamisesta. Samalla on vaihdettu

kuulumiset ja ohjattu ikäihmisiä tarvittaessa Oulunkaaren
palveluohjauksen
piiriin.
Asiointiavun koordinoinnista vastaa Soile Vakkala. Toisena työntekijänä on
Marisa Rajaniemi. Kauppaasioinnit toteutetaan yhteistyössä K-Market Simontorin
ja Sale Simon kanssa. Molemmissa kaupoissa on avattu asiakkaille mahdollisuus
tilisopimuksiin, jotka laskutetaan kerran kuussa.
Kauppa-asioissa asiointiapua tarvitsevat tekevät
tilauksensa puhelimitse asiointiavun vastaaville, jotka
huolehtivat yhdessä vapaaehtoisten kanssa tavaroiden
keräilyn ja kuljetuksen apua

tarvitseville. Kuljetuspäivät
ovat tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai.
Apteekkiasioinnit toteutetaan yhteistyössä Simon

apteekin kanssa. Tilaukset
voi tehdä puhelimitse suoraan apteekkiin ja tilaus toimitetaan asiointikuljetuksen
mukana asiakkaalle.

K-Market Simontori kuljettaa tarvittaessa kauppatavarat kotiin
muillekin riskiryhmille kuin yli 70-vuotiaat.

K-Market
Simontorin
kauppias Mari Tirroniemi
ja Sale Simon myymäläpäällikkö Tanja Ylikärppä ovat
tyytyväisiä
yhteistyöhön

kunnan kannassa ja haluavat omalta osaltaan olla tukemassa yli 70-vuotiaiden
kauppa-asioinnin varmistamista. MTR

Sale Simon uusi kiinteistö valmistui vuosi sitten. Samassa kiinteistössä toimii myös Simon Apteekki.
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Iin varhaiskasvatus toimii poikkeusaikanakin
Iin kunnassa varhaiskasvatusta ja sen yhteydessä
esiopetusta myös poikkeusaikana. Tällä turvataan
yhteiskunnan
toiminnan
kannalta kriittisten alojen
henkilöstön lasten pääsy
varhaiskasvatukseen
ja
mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa,
että lasta hoidetaan kotona,
jos siihen on mahdollisuus.
– Iiläiset vanhemmat
ovat esimerkillisesti noudattaneet toivetta lasten hoitamisesta kotona. Lapsista 31
prosenttia on tällä hetkellä
kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Yksityisellä puolella luku on hieman tätäkin
pienempi, varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela kertoo.
Lapsimäärän
vähentymisestä huolimatta kunnan kaikki päiväkodit ovat
avoinna varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille.
Ryhmäperhepäiväkodeista Jakku on siirtynyt toimi-

maan Lakson päiväkodille
omaan tilaansa. Olhavan Tenavatuvan osalta vanhemmilla on ollut mahdollisuus
valita lapsilleen poikkeusajaksi hoitopaikka joko Kuivaniemeltä tai Iistä Nikkarin
päiväkodilta.
– Tällä olemme halunneet tarjota hoitopaikan
vanhempien työssäkäyntimatkan varrelta. Kaikissa tapauksissa tutut hoitajat ovat
seuranneet lasten mukana
uuteen hoitopaikkaan. Sama
käytäntö meillä on loma-aikoinakin, jolloin yksiköitä
yhdistellään, Uutela toteaa.
Uutela painottaa varhaiskasvatuksen edelleen
toimivan kaikille sitä tarvitseville ja esimerkiksi vuoro-

hoidossa ollaan varauduttu
mahdollisuuteen lisähoitotarpeesta.
– Jos kriittisillä aloilla

työskenteleville vanhemmille osuvat työvuorot samaan
aikaan, on varhaiskasvatusta päätetty 13.5. saak-

tarvittaessa lähiopetuksessa, sekä käyttävät koulujen
aamu- ja iltapäivätoimintaa.
MTR

VUOKRATTAVANA

POHJOISNORJAN LOHI

60 m2 kaksio
KUIVANIEMELLÄ

11,90€/kg

Kuivaniemen päiväkoti ja
muut Iin kunnan päiväkodit
toimivat normaalisti poikkeusaikanakin.

Opetusta poikkeusoloissakin
Koulutyön siirryttyä etäopetukseen, joutuivat oppilaat ja opettajat pikaisella
aikataululla sopeutumaan
uuteen tilanteeseen. Kuivaniemen koululla tähän
oli hyvät valmiudet, eikä
koulutyö ole kärsinyt koulunkäyntimuodon muutoksesta.
– Meillä on Iissä hyvä
laitekanta ja Kuivaniemen
koulun 5.-9. luokkien oppilaiden käytössä olivat jo
koulun läppärit. Nopeasti saimme lapset varustet-

ka tarjota myös 1-2luokkien
oppilaille iltaisin, öisin ja
viikonloppuisin. Arkipäivisin nämä lapset opiskelevat

tu myös alempien luokkien
osalta laitteilla, mikäli kotoa
ei koneita löytynyt, rehtori
Markku Varanka Kuivaniemen koululta kertoo.
1.-2. luokkien oppilaiden
opetus tapahtuu pääosin
whatsappia jaWilmaa hyödyntäen, opettajien opettaessa etänä kotoa käsin.
3. luokasta alkaen opetukseen käytetään Teamsia,
etäopetuksen tapahtuessa
opettajajohtoisesti.
– Oppilaat ovat kuva- ja
ääniyhteydessä ryhmänä.

Meillä kaikki oppilaat ovat
hienosti opetuksessa mukana, eikä ketään ole jäänyt
opetuksen ulkopuolelle. Erityistuen oppilaiden tukena
erityisopettaja antaa yksilöja tukiopetusta. Iisiverkko
ja sen erinomainen toiminta
ovat myös olleet vahva tuki
etäopetuksen onnistumiselle, Varanka toteaa.
Lähiopetuksessa Kuivaniemellä on kolme esikoululaista, joiden opetuksen
esikouluopettaja ohjeistaa ja
paikalla oleva koulunkäyn-

ninohjaaja valvoo opiskelun
onnistumisen.
– Kuivaniemellä on terve koulurakennus, eikä
sisäilmaongelmia ole. Koulunkäynnin
palatessa
normaaliksi pystymme tarvittaessa helpottamaan Valtarin koulun tilaongelmia,
järjestämällä entistä useamman iiläisen oppilaan opetuksen Kuivaniemen koulun
tiloissa, rehtori Markku Varanka kertoo Kuivaniemen
koulun mahdollisuuksista.
MTR

sis. fileerauksen

asunto-osakeyhtiö
Vasankarinpuisto.
Erittäin siisti,
vapautuu 1.5.2020.

Majakka Konintie 4, A
91100 Ii

Tiedustelut
puh 0400 393586

Aukioloajat:
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00
Seuraa meitä myös
Facebookissa

Rakennusurakointi

T:mi Tauno Johansson
RAKENNAN UUTTA JA
SANERAAN VANHAA
Kuivaniemen koulun etäopetus toimii ongelmitta. Hyväkuntoinen koulurakennus mahdollistaa tarvittaessa useammankin oppilaan
opiskelulle asianmukaiset tilat.

Simoniemi

puh.0400 657 381
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Ystävän
menehtyminen
pysäytti
Huhtikuun alkupäivinä saamani viesti Pentti Soinin äkillisestä kuolemasta oli shokki. Eihän se voinut pitää paikkaansa, juurihan olimme pari päivää
aiemmin vaihtaneet ajatuksia ja olit kiitellyt sähköpostissa ”Kiitos Tapsa, maailman nopein toimittaja”.
Varmistussoittojen jälkeen tähän suru-uutiseen oli
pakko uskoa ja monenlaisia muistoja tulvahti mieleeni.
Alkutalvesta olin pyytänyt sinulta lupaa eräiden
kuvien käyttämiseen muistelmakirjassani. Tuolloin
totesin sinulle ”on mielestäni korrektia kysyä lupa
kaikilta vielä hengissä olevilta kuvan käyttöön, meitä näinkin pitkään yhteisten asioiden hoidossa mukana olleita ei enää montaa ole”. En tuolloin osannut
arvata, että iloisesti antamasi lupa toteutuukin vasta
poismenosi jälkeen.
Tiemme kohtasivat aikuisiällä. Synnyit ja kasvoit
Yli-Olhavassa, joka muodostui minullekin rakkaaksi
paikaksi heti muutettuamme Iihin 1980-luvun alussa. Olit jo aktiivisesti mukana kunnallisessa päätöksenteossa ja erilaisissa järjestöissä. Tultuani mukaan
Iin päättäviin elimiin istuimme lukemattomissa kokouksissa eri toimielimissä tämän vuoden alkuun
saakka. Olit päättänyt jättää politiikan seuraavissa vaaleissa ja toivotin sinulle voimia jaksaa jatkaa,
kun kiitit vuosikymmenten yhteistyöstä, minun hypätessä sivuun politiikasta. Ele, joka lämmitti mieltäni ja osoitti suuruutesi ihmisenä ja ystävänä. Olimme
vuosikymmenten saatossa useinkin olleet erimieltä,
mutta et koskaan antanut sen häiritä ystävyyttämme.
Iin ympäristönsuojelulauta, kunnanvaltuusto,
kunnanhallitus, Iin Energia Oy:n hallintoneuvosto,
Iilaakso Oy:n hallitus, Oulunkaaren yhtymävaltuusto ja monet muut olivat paikat, joissa yhdessä saimme olla vaikuttamassa Iin asioihin.
Ystävyytemme syventyi entisestään yhteisten kokemusten myötä vuonna 1990 Latviassa, kun yhdessä pelkäsimme Ladan takapenkillä, minne meitä
viedään ja metsä synkkeni ympärillä. Olitkin jatkossa itseoikeutettu vieras perhejuhlissamme, joissa
ammattitaitoasi tarvittiin, vaikkapa hääkuvaajana.
Viime vuosina sain olla tukemassa pyrkimyksiäsi
valokuituyhteyden saamiseksi koko Iin alueelle. Yhdessä otimme kiitoset ja arvostelut vastaan ja yhdessä iloitsimme hankkeen lopulta onnistuessa. Myös
tuulivoimasta ajatuksemme kohtasivat ja näit sen Iille suurena mahdollisuutena.
Opin tuntemaan sinut monipuolisena henkilönä, joka aina ajatteli kotikuntansa ihmisten parasta
ja pyrki huolehtimaan myös kuntatalouden tasapainosta. Avoimena iloisena persoonana loit ympärillesi
turvallisen ilmapiirin, jota jään suuresti kaipaamaan.

Lepää rauhassa ystäväni.
Matti-Tapio Rissanen
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Haminan puretun päiväkodin paikalle esitetään rakennettavaksi 160 lapsen päiväkoti.

Haminaan esitetään rakennettavaksi
uusi päiväkoti
Varhaiskasvatuspalveluissa
olevien lasten määrä, erityisesti Iin keskusta-alueella, on
ollut kasvussa syksystä 2018
alkaen. Lisäksi palvelumuotona vuorohoito on ollut kasvava. Varhaiskasvatuksen
käytössä olevissa toimitiloissa ei ole ollut mahdollisuutta laajentuneen toiminnan
järjestämiseen. Vuosien 2019
ja 2020 aikana on lisätty yhteensä 75 kunnallista
varhaiskasvatuspaikkaa kolmeen eri kiinteistöön, joista
kahdessa kiinteistössä varhaiskasvatustoimintaa
on
mahdollista järjestää vain
määräajan 31.7.2020 saakka.
Lisäksi kunnallisia varhaiskasvatuspaikkoja
lisättiin
elokuussa 2019, kun otettiin käyttöön Alarannan päi-

väkoti. Varhaiskasvatuksen
osallistumisaste on Iissä noin
67 prosenttia kaikista varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevista lapsista.
Iin kunnanvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan
2.12.2019, että talousarvion
Investointiosassa muutetaan
Haminan päiväkodin vuoden 2020 investointirahaksi
100 000 euroa ja että suunnittelun aloittamisesta tehdään
tarvittavien selvitysten teon
jälkeen erillinen valtuuston
päätös.
Yhdyskuntalautakunta
käsitteli asiaa kokouksessaan
1.4. ja päätti esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle
myönnettäväksi 100 000 euron määrärahan Haminan
päiväkodin suunnitteluun.

Perusteluina yhdyskuntalautakunta esittää. Pienistä yksiköistä luopuminen
ja uuden päiväkodin rakentaminen mahdollistaisi
toiminnallisesti varhaiskasvatuksen saattamisen oppimisympäristöjen
osalta
varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman edellyttämälle
tasolle ja mahdollistaisi juuri
varhaiskasvatustoimintaan tarkoitetut nykyaikaiset
ja tarkoituksenmukaiset tilat. Tämä parantaisi varhaiskasvatuksen laatua sekä
toimintavarmuutta vuorohoidossa. Toiminnallisesti
ja taloudellisesti olisi tarkoituksenmukaisinta
tuottaa
varhaiskasvatusta niin, että
pienistä
varhaiskasvatusyksiköistä luovutaan (Lak-

son päiväkoti, Alarannan
päiväkoti, Jakun ja Olhavan
ryhmäperhepäiväkodit, Kisakentän ja Micropoliksen tiloissa toimivat lapsiryhmät)
ja pienten yksiköiden varhaiskasvatus toiminta siirtyisi uuteen päiväkotiin Iin
keskustaan. Varhaiskasvatuksen tekemän selvityksen
pohjalta
kiinteistötekniset
palvelut ovat arvioineet, että
160 lapsen päiväkoti voidaan rakentaa Haminan puretun päiväkodin paikalle,
ja alueen liikennejärjestelyt
pystytään järjestämään turvallisesti. Uuden päiväkodin
hankevaiheen kustannusarvio on noin 3,8 miljoonaa euroa. MTR

Ii aloittaa hävikkiruoan jakelun pilottihankkeena
Iin kunnanhallitus vastasi
kokouksessaan 6.4. useisiin
valtuustoaloitteisiin.
Taina Häkkilän ym jättämään
valtuustoaloitteeseen ylijäämäruoan jakamisesta vähävaraisille,
kunnanhallitus
totesi vastauksenaan: Iin
ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen talousarvioon sisältyvässä hyvinvointikortissa
on tavoitteena kuntalaisten
hyvinvoinnin lisääminen.
Ateria- ja tilapalveluliikelaitos aloittaa ylijäämäruoan jakamisen yhteistyössä
Ii-instituutin vapaa-aikapalveluiden kanssa hävikkiruokapilotissa, jossa Valtarin
koulun hävikkiruoka jae-

taan nuoriso-ohjaajien toimesta nuorisotilalta iiläisille
lapsille ja nuorille.
Vasemmiston
valtuustoryhmä oli esittänyt valtuustoaloitteessaan,
että
opetuspalvelut ja yhdyskuntapalvelut aloittavat yhteistyön valaisemattomien ja
sellaisten teiden kartoittamiseksi, jotka aurataan vasta illalla ja niiden valaistuksen ja
kunnossapitoaikataulun tarkoituksenmukaiseksisuunnittelemiseksi, sekä käynnistävät

Ylijäämäruoanjakelu tulee tapahtumaan Iisi-areenan nuorisotiloissa.

vastaavan yhteistyön ELY:n
kanssa sen hallinnimien
teiden osalta. Tämän valtuustoaloitteen osalta kun-

nanhallitus palautti asian
uudelleenvalmisteluun.
MTR
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Keväinen merenjää pilkkijän paratiisi
Keväinen aurinko ja valkoisena hohtava merenselkä ovat saaneet pilkkijät ja
muut jäällä liikkujat suuntaamaan
ulkoilemaan
keväiselle merenjäälle. Olhavajoen suulla on etenkin
viikonloppuisin ollut kymmeniä autoja 4-6 kilometrin
päässä mantereelta sopivan
kaukana toisistaan.
– Tämä on hyvä pakopaikka koronalta, etenkin
kun olosuhteet jäällä ovat
suosineet autoilua jäällä.
Jäätä on 80 senttimetriä, eikä
lumi haittaa, kertoo suoraan
autostaan pilkkivä Hannu

Kurttila.
Kurttila kertoo saaliin
olevan toisarvoisen. Tärkeintä on rentoutua raittiissa ilmassa auringosta
nauttien.
Kauko Raappana puolestaan on tuonut jäälle
pilkkikopin, jota voi vetää
moottorikelkan tai mönkijän
perässä tai kuljettaa peräkärryssä, kuten tällä kertaa.
Koppia on mahdollista lämmittää kaminalla. Sisälle
mahtuu istumaan ja pilkkimään kerrallaan kaksi henkilöä. MTR

Kauko Raappanan pilkkikoppi mahdollistaa pilkkimisen tuulessa
ja tuiskussakin. Sisällä on mukavan lämmintä kahdelle henkilölle kerrallaan.

Jere Hiltunen on jo kokenut pilkkijä, joka viihtyy aavoilla jäälakeuksilla.

Tämä on laiskan miehen tapa luonnosta ja raittiista ilmasta nauttimiseen, naurahtaa suoraan autostaan pilkkivä Hannu Kurttila.

Iin Urheilijoiden pesiskauden alku viivästyy
Valitsevat poikkeusolot vaikuttavat voimakkaasti myös
urheiluseuratoimintaan. Kokoontumisrajoitukset ovat
muuttaneet joukkuelajien
harjoitukset omatoimiseen

harjoitteluun, eikä sarjatoiminnan alkamisesta ole varmuutta missään lajissa.
– Pesiskauden alku on
siirtynyt, eikä tarkkaa tietoa
alkamisajasta ole. Pesäpal-

Iin Urheilijoiden pesäpallotoimintaan osallistuu runsaasti lapsia ja varttuneempia
lajin harrastajia. Kuva juniorien kauden
palkitsemistilaisuudesta syksyllä 2019.

loliittokin on joutunut tekemään lyhyitä lomautuksia.
Positiivista on, että esimerkiksi tuomari- ja valmentajakoulutuksia järjestetään
verkkokoulutuksina, Jenni

Tolonen kertoo.
Iin
Urheilijoiden
joukkueiden
hän
kertoo
harjoitelleen
omatoimisesti
valmentajien
laatimien ohjelmien mu-

kaan. Pienimmille treenejä
ei ole poikkeusoloissa järjestetty.
– Meillä on alkamassa myös pesiskummien pesishaaste, jossa meidän

juniorit haastavat lapsia pienimuotoiseen aktiviteettiin.
Kannattaa seurata ilmoitteluamme asiasta, Jenni toteaa
seuran pesisväen tulevista
suunnitelmista. MTR

20

nomat

Yksinyrittäjille tukitiedote
Yksinyrittäjien koronatuen
valmistelu etenee: kunnille
on tulossa rahoitusta ja tarkemmat ohjeet haun järjestämisestä.
– Iin kunta sai torstaina
9.4. alustavat yksinyrittäjien
tukeen liittyvät ohjeet ja hakemusluonnokset. Kunta tulee hakemaan valtionavun
heti, kun se on mahdollista.
Yrittäjien haettavaksi tukihakemus avataan heti, kun
se on mahdollista. Pyrimme siihen, että tukihakemus
on jätettävissä pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Tiedotamme heti, kun hakemuksia on
kuntaan mahdollista jättää.
Avustamme
hakemusten
täyttämisessä tarpeen mukaan, kertoo Iin yrityskehittäjä Noora Huotari.

Yksinyrittäjätuki lyhyesti
Yksinyrittäjä voi saada valtiolta 2000 euron suuruisen
kertaluonteisen tuen, joka
jaetaan kuntien kautta. Tuki
myönnetään
hakemuksen
perusteella
yksinyrittäjän
toiminnan
harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Yksinyrittäjä hakee

tukea yrityksen sijaintikunnalta.
Tuen myöntämisen kriteerit ovat alustavasti seuraavat: yrittäjän tulee olla
päätoiminen yrittäjä, yrityksessä tulee olla vain yksi
yrittäjä, ei työntekijöitä, yrityksellä on merkittävästi heikentynyt taloudellinen
tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen vuoksi, ja tilanne on heikentynyt
31.12.2019 jälkeen, yritys ei
ole ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä ja yrityksellä ei ole
verovelkaa.

Tietoa työnhakijaksi
ilmoittautuvalle yrittäjälle
Laki yrittäjien oikeudesta
työttömyysturvaan on voimassa 8.4. lähtien. Oikeus
koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta
yritystoiminnan
muodosta. Yrittäjän on työttömyysturvaa saadakseen
tehtävä kaksi asiaa: ilmoittauduttava
työnhakijaksi
TE-toimistoon sekä haettava
työmarkkinatukea Kelasta.
Yrittäjän tulee ilmoittautua
työnhakijaksi 15.4. mennes-

sä, jotta hän voi saada työmarkkinatukea takautuvasti
16.3. lähtien.
Yrittäjä voi saada väliaikaisesti työmarkkinatukea
koronavirusepidemian aiheuttaman kysynnän heikkenemisen vuoksi. Yrittäjällä on
oikeus työttömyysturvaan,
jos epidemian takia päätoiminen työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on
epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089 euroa/kk.
Työmarkkinatukea voidaan maksaa 16.3.–30.6.2020
välisenä aikana. Tukea voi
kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset
täyttyvät.
Yrittäjän on huomattava tehdä kaksi asiaa: ilmoittauduttava
työnhakijaksi
TE-toimistoon sekä haettava työmarkkinatukea Kelasta. Tuen saaminen ei edellytä
yritystoiminnan lopettamista.

Miten yrittäjä ilmoittautuu
työnhakijaksi?
Kätevämmin ilmoittautuminen työnhakijaksi hoituu TEtoimiston Oma asiointi -verk-

Yrityskehittäjä Noora Huotari on omalta osaltaan
valmis auttamaan yrittäjän työmarkkinatuen sekä
yksinyrittäjän 2000 euron
kertaluonteisen tuen hakemisessa.

kopalvelussa. Yrittäjälle ei
ole erillistä sähköistä ilmoittautumislomaketta,
vaan
hän tekee normaalin työnhakijaksi ilmoittautumisen. Ilmoittautumisessa on tärkeä
tehdä kaikki vaiheet. Muuten työnhaku ei astu voimaan. Huolellinen tietojen
täyttäminen jouduttaa käsittelyä.
Oma asioinnissa työnhakijaksi ilmoittautumisessa
tehdään seuraavat vaiheet:
Täydennä yhteystietosi ja
työnhaun tiedot Askel askeleelta -ohjeen mukaisesti. Tee
palvelutarvearvio viimeistään 2 arkipäivän kuluessa.
Päivitä suunnitelma viimeistään 7 arkipäivän kuluessa.
Työttömyysturvalaki ei
edellytä yrittäjää hakemaan
kokoaikatyötä.
Kuitenkin
vastaamalla Oma asioinnissa
asiaa koskevaan kysymykseen ’Kyllä’, nopeutuu työttömyysetuuden käsittely.
Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi 15.4. mennessä, jotta hän voi saada
työmarkkinatukea takautuvasti myös työnhakua edeltävältä ajalta 16.3. lähtien. Jos
yrittäjä ilmoittautuu 15.4. jälkeen, työmarkkinatukea voi
saada aikaisintaan työnhaun
alkamisesta lukien ja edellytysten muuten täyttyessä.
Jos TE-toimisto pyytää
asiassa selvitystä, kannattaa
selvitys antaa mahdollisimman pian Oma asiointi-verkkopalvelun kautta.

Miten työmarkkinatukea
haetaan?
Työmarkkinatukea haetaan
Kelasta ja Kela maksaa työmarkkinatuen yrittäjälle.
Kela rakentaa yrittäjille
oman verkkohakemuksen.
Kela ilmoittaa kela.fissä tarkemmin, milloin yrittäjä voi
täyttää hakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa.
Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä YEL-vakuutuksen voimassaoloa. Yrittäjä
voi hakea sekä yksinyrittäjän
tukea että työmarkkinatukea. Niitä ei soviteta yhteen,
eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen
määrään.

IiSanomat

Esi- ja perusopetuksen oppilaille ateriakorvaus
Iin kunnan johtoryhmä
päätti kokouksessaan 2.4
kouluruokailujen järjestämisestä poikkeusoloissa. Esi- ja
perusopetuksen oppilaille
huoltajien taloudellisen tilanteen niin vaatiessa myönnetään ateriakorvaus, jonka
suuruus on 3 euroa/oppilas/koulupäivä ajalla 18.3.-

13.5.2020.
Ateriakorvauksen maksaminen toteutetaan maksuosoituksena alueen ruokakauppoihin.
Perheet arvioivat itse tarpeen
ateriakorvaukseen.
Opetuksen järjestäjä tarkistaa oikeuden ateriakorvaukseen. Huoltajat voivat

käydä valitsemastaan iiläisestä lähikaupasta ostamassa tarvikkeita esi- ja
perusopetuksessa olevien
oppilaiden ruokailun järjestämiseen. Maksuosoituksella ei voi ostaa muuta kuin
elintarvikkeita (ei makeisia
tai virvoitusjuomia).
Esiopetuksen osalta tuki
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koskee oppilaita, jotka eivät osallistu lähiopetukseen kunnan tai yksityisen
palveluntuottajan järjestämässä esiopetuksessa. Ateriakorvauksen tavoitteena
on tukea iiläisiä perheitä selviämään poikkeusoloissa.
MTR

Oulunkaaren
vanhuspalveluiden
varautuminen
koronavirukseen
Oulunkaaren vanhuspalveluissa on varauduttu koronavirukseen valmiuslain voimaan tulon jälkeen monella
tapaa. Valmistautumista ohjaavat sosiaali- ja terveysministeriön, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ohjeistukset.
Ulkopuolisten vierailut Oulunkaaren asumisyksiköissä ja vuodeosastoilla kiellettiin valtioneuvoston
määräyksen mukaisesti, ja yksiköiden toiminnassa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksia.
Esimerkiksi yksiköiden sisäisiä kokoontumisia on vähennetty ja asukkaat ruokailevat pääsääntöisesti omissa
huoneissaan. Asukkaiden päivittäisistä aktiviteeteistä
huolehditaan nyt muilla tavoin. Siivousta on myös tehostettu.
”Seuraamme tarkasti kansallisia ja alueellisia tiedotteita sekä ohjeita ja tiedotamme aktiivisesti henkilöstöä tilanteen kehittymisestä. Tällä hetkellä on tärkeää
toimia siten, että pyrimme kaikin keinoin estämään
viruksen leviämisen”, sanoo Oulunkaaren vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö.
Valmiuslain astuttua voimaan myös ikäihmisten
päivätoiminta keskeytettiin. Erilaisista digitaalisista välineistä on kuitenkin etsitty ratkaisua niin päivätoiminnan kuin kotihoidonkin asiakkaille, joille on tarjottu
mahdollisuutta hankkia maksutta käyttöönsä etävalvontalaitteita tai muita päätelaitteita. Oulunkaaren Digikummin johdolla niiden välityksellä on kotihoidon
asiakkaille järjestetty erilaista ohjelmaa, kuten jumppia ja juttelutuokioita. Laitteiden avulla tässä epätavallisessa tilanteessa voidaan korvata joitain kotikäyntejä,
mutta kaikille asiakkaille turvataan hyvä ja asianmukainen hoito. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää, että
lakisääteiset palvelut on pystyttävä tarjoamaan myös
poikkeusoloissa, ja esimerkiksi omaishoitajien vapaita järjestetään edelleen halukkaille. Näin tuetaan
omaishoitajien työtä ja jaksamista.

Kotihoidossa haasteena
suojainten saatavuus
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kotihoidossa on
käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi henkilökunnan mahdollisesti kantamalta taudilta. Kotihoidossa haasteena on
ollut kertakäyttöisten hengityssuojainten saatavuus,
kuten kansallisestikin on uutisoitu. Oulunkaaren kotihoidon työntekijöille on hankittu kertakäyttöisten suojainten lisäksi kankaisia suojaimia, joita voidaan käyttää
terveiden asiakkaiden kanssa asioidessa. Asiakkaille
annetaan lisäksi ohjausta hygienia-asioissa sekä viruksilta ja taudeilta suojautumisessa.
”Suojaintilanne on maailmanlaajuisestikin huono ja
toivomme, että saamme riittävästi suojaimia käyttöömme mahdollisimman pian. Suojaimia hankitaan alueellisen hankintarenkaan lisäksi myös omien kanavien
kautta. Tarve on suuri, sillä jo viikoittainen menekki on
Oulunkaarenkin alueella valtava. Kotihoito tekee kunnissa keskimäärin 200 käyntiä päivittäin, mikä tarkoittaa 7000 kertakäyttöistä suojainta viikossa Oulunkaaren
alueella. Kaiken kaikkiaan vanhuspalveluiden työntekijät ovat tehneet erittäin hyvää ja vastuullista työtä
näiden poikkeusolojen aikana”, kertoo Hannele Pöykiö.
”Varautumista koskevat suunnitelmat ohjaavat epidemioihin ja pandemiaan varautumista. Suojainten
tarve koronatilanteeseen varautumisessa on hyvin erityinen, sillä niitä tarvitaan poikkeuksellisen paljon terveydenhuollon lisäksi vanhus- ja perhepalveluissa.
Oulunkaari tekee muiden toimijoiden kanssa koko ajan
tiivistä yhteistyötä suojautumisvarustetilanteen osalta, jotta voimme vastata voimakkaasti lisääntyneeseen
kysyntään. Tilanne kohenee koko ajan. Asiakkaiden ja
työntekijöiden turvallisuus tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää”, toteaa Oulunkaaren
kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto.

Oulunkaari tiedotus
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Palveluhakemisto.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: p. 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

HIERONTA • KAUNEUDENHOITO • JALKA- JA KYNSIHOITOJA

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Jalkahoitoja Iin alueella

PARTURI-KAMPAAMO

Hoitolavastaanotto AML GYM, Laksontie 2, 91100 Ii
Myös kotikäynnit tarvittaessa.

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KIVET • KUKAT • ARKUT • JNE

METTOVAARAN HAUTAUSPALVELU
Ii, Jakkukylä p. 0400 387 047
Kiiminki p. 040 561 7399
www.kiiminginkukka.ekukka.fi

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset
• arkut
• kukkasidonnat
• hautakivet

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Ajanvaraus:
www.iinjalkahoito.com tai
soita numeroon 045 784 01888
Tanja Kähkönen jalkahoitaja

Uutta!
ePassi käy
maksuvälineenä
jalkahoitoon

Kynsisalonki

RUSETTI

Nails, lashes & beaty

P. 0400 330 231
Laitakuja 4, 91100 Ii
PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

ParturI
Iijo

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687
NUOHOUSTA

MR Nuohous Oy
040 7627 168
PITOPALVELUA

Kirkkotie 8, Ii
P. 040 562 6243
Avoinna: ti-pe 10-18, la 9-15
Toimin ilman ajanvarausta.

Parturi-kampaamo

Fysioterapiaa Iissä
Varaa aika 010 237 700 tai fysios.fi

KAUNEUSKUJA
Nettiajanvauraukset:
www.timma.fi/kauneuskuja
040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

Kirkkotie 2, 91100 Ii

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

Sari Hirvaskoski

Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

040 962 6504

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
TEKSTIILI- JA KEMIKALIOKAUPPAPALVELUITA

AITOKAUPPA

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

YRITTÄJÄ!
Ilmoita IiSanomien
Palveluhakemistossa.
Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Iin Kemikalio-tekstiili
ja Luontaistuote
Laksontie 1, 91100 Ii
p. 08 817 3360

Avoinna ma - pe 9 - 17, la 9 - 13
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Palmusunnuntaina Jakkukylän laduilla riitti
auringosta nauttivia kuntoilijoita

Mikko Hokkanen ja Katja Pietilä olivat facebookista lukeneet Jakkukylän laduista ja lähteneet Kiimingistä niihin tutustumaan.

Veljekset Aate, Elia, Valtu, Valde ja Ilja Ämmänpää paistelivat makkaraa Purusaaren laavulla.

Anna, Alma, Väinö ja Mikael Turtinen muuttivat pari vuotta sitten Joensuusta Iihin. Palmusunnuntain auringosta he nauttivat Jakkukylässä yhteistä aikaa jäällä viettäen.

Aurinkoisella jäällä mieli lepää ja kaikille riittää tilaa.

Aurinkoinen palmusunnuntai oli saanut hyvin
hoidettuja latuja etsiskelleet kuntoilijat suuntaamaan
Jakkukylän
aurinkoladulle ja muille kylän 25 kilometrin latuverkoston
laduille.
Haastattelukierros aurinkoladulla ja Purusaaren
laavulla osoitti kuntoilijoista valtaosan saapuneen Iin keskustasta,
mutta myös naapurikunnista.
– Kunta vastaa Jakun
koulun ladun kunnossapidosta. Muut ladut ylläpidetään kyläyhdistyksen
toimesta, Jakkukylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kaisto kertoi
aurinkoisella Iijoella hiihdellessään. MTR

www.jakkukyla.fi

Korona-aikana nuorista tarvitaan näkymättömiä sankareita
Koronavirus on mullistanut
monen nuoren elämän, kun
tuttu koulurutiini on keskeytynyt eivätkä kaveripiirin hyvät ystävät enää ole
jatkuvasti läsnä. Myös vastuu omasta oppimisesta on
lisääntynyt.
Tilanne ei varmasti ole
helppo ja kotona oleminen saattaa kiristää hermojen lisäksi myös välejä omiin
vanhempiin tai seurustelukumppaniin.
Rutiineja joutuu etsimään uusista
asioista, ja tarve ystävien
kanssa olemiseen ja yhteydenpitoon on kova. Halu-

amme kuitenkin muistuttaa
nuoria siitä, että tässä poikkeustilanteessa nuorista kaivataan nyt nimenomaan
näkymättömiä
sankareita: pysyttelemällä kotona ja
välttämällä isoja kaveriporukoita, voi oikeasti säästää
jonkun ihmisen hengen.
Koronavirus on yleisvaarallinen tauti, mikä tarkoittaa sitä, että se leviää
helposti. Parasta temmellyskenttää sille ovat ystäväpiirin kokoontumiset, joissa
oleskellaan tiiviisti yhdessä. Jo esimerkiksi neljän ystävän kokoontuminen voi

altistaa tartunnalle neljä kokonaista perhettä. Ja vaikka
koronaviruksen oireet ovat
useimmilla ihmisillä lieviä,
voivat ne joillekin aiheuttaa hengenvaaralliset oireet.
Sosiaalisia kontakteja ei siis
ole turhaan kehotettu vähentämään ja välttämään.
Valitettavasti kaikki nuoret
eivät ole tätä ymmärtäneet,
vaan kavereiden tai seurustelukumppanin kanssa
oleskelua on jatkettu kuten
ennenkin. Nuorten olisikin hyvä kysyä itseltään,
mikä ja missä liikkuminen
on minulle niin tärkeää ja

välttämätöntä, että annan
koronavirukselle mahdollisuuden levitä omaan tai ystävieni perheisiin.
Nuorilla on puolellaan
myös etu, jota monella vanhemmalla ihmisellä ei ole:
olette taitavia teknologioiden, laitteiden ja sosiaalisen median käyttäjiä. Nyt
jos koskaan näiden mahdollisuuksien käyttö yhteydenpitoon ja ystävien
kanssa olemiseen on enemmän kuin sallittua ja suositeltavaa. Jos taas tuntee, että
rajoitukset vaikuttavat vahvasti omaan mielialaan eikä

ystäville tai läheisille puhuminen auta, voi keskusteluapua hakea esimerkiksi
koulukuraattoreilta ja kouluterveydenhoitajilta. Myös
valtakunnalliset tukipuhelimet palvelevat.
Vaikka kotona oleskelu
ja etäyhteydenpito saattavat
tuntua tylsältä, kehotamme nuoria silti olemaan kärsivällisiä
ja
pysymään
näkymättömissä,
kuten
moni muukin ihminen tällä hetkellä. Liikkumisen
rajoitukset ja muut koronavirusta vastaan tehdyt toimenpiteet ovat toimivia, ja

jos vielä jaksamme niitä jonkin aikaa noudattaa, rajoituksia voidaan alkaa myös
asteittain purkaa. Kavereiden tai seurustelukumppanin tapaamista ei tarvitse
odottaa
näkymättömissä
ikuisuutta.

Oulunkaari
Mirva Salmela perhe- ja
sosiaalipalvelujohtaja,
Tuula Saukkonen
johtava lääkäri, ylilääkäri
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KUULUTUS

KUULUTUS
Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennuksen 2025 muutos
Pentinkankaan alueella – vireilletulo

Iin Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä
yhdistetty kaava- ja YVA-selostus nähtäville

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 6.4.2020 § 91 käynnistää Iin keskustaajaman
osayleiskaavan laajennuksen 2025 muutoksen Pentinkankaan alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle.

Iin kunnanhallitus on päättänyt 6.4.2020 § 92 asettaa Yli-Olhavan tuulivoimapuiston
osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-selostuksen julkisesti nähtäville kuulemista varten 17.4. – 1.6.2020 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA
30 §, YVAL 17 § ja 20 §, YVAA 5§)

Kaavamuutoksen alustavan aluerajauksen mukaisen suunnittelualueen pinta-ala on 20 hehtaaria. Kaavamuutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota kaupallisten ja yhdyskuntarakenteellisten
vaikutusten arviointiin sekä liikenteellisten vaikutusten arviointiin.

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva sähköinen yleisötilaisuus järjestetään
webinaarina tiistaina 12.5.2020 klo 17.00-19.00.
Linkki ja ohjeet webinaaria koskien tulevat ennen tilaisuutta Iin kunnan kaavoituksen internetsivuille osoitteeseen https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä ELY-keskuksen hanketta koskeville internet-sivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva.
Tervetuloa osallistumaan webinaariin!

Kaavamuutokseen liittyen laaditaan seuraavassa vaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ja osallisilla
on mahdollisuus jättää mielipiteitä. Nähtävillä olosta kuulutetaan erikseen.
Lisätiedot:
tekninen johtaja Janne Jokelainen, p. 0401851 790 janne.jokelainen@ii.fi
maankäytön suunnittelija / kaavoittaja, Heini Ervasti p. 050 4083811 heini.ervasti@ii.fi
Ii 6.4.2020
Kunnanhallitus

Jakkukylän riippusillan
rakentaminen etenee
Nimilaattojen toimittaja valittiin

Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 68 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjoiseen. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue koostuu kolmesta osa-alueesta, joista kaksi sijoittuu Yli-Olhavan
ja Hyryn kylien väliselle alueelle ja yksi Yli-Olhavan kylän ja Oulun Yli-Iin kunta-rajan väliselle
alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tutkittavat sähkönsiirtovaihtoehdot
ulottuvat myös Simon kunnan alueelle. Oulun kaupungin alueelle ulottuvista sähkönsiirtovaihtoehdoista on luovuttu.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain mukaista
ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä.
Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kaksi vaihetta: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (joka on julkaistu osana
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (joka julkaistaan nyt osana kaavan valmisteluaineistoa eli kaavaluonnosta).
Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan
käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointiselostus
pidetään nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla sekä osoitteessa https://
www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat, ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/
yliolhavantuulivoimayva sekä Simon kunnan internet-sivuilla virallisissa ilmoituksissa.
Nähtävilläoloaikana valmisteluaineisto sisältäen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen on
luettavissa myös Iin kunnanviraston asiointipisteessä osoitteessa Jokisuuntie 2 kunnanviraston
aukioloaikoina.
Valmisteluaineistosta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 1.6.2020 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24,
91101 II tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Jakkukylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kaisto iloitsee siltahankkeen saamasta tuesta ja
kiittää kaikkia lahjoittajia.

Jakun koulun kohdalle rakentuvan riippusillan koko,
muoto ja korkeus ovat jo
nähtävillä. Syksyllä 2019 alkanut rakentaminen on
edennyt kannen asennusvaiheeseen. Silta valmistuu
kesän 2020 aikana ja on käytettävissä viimeistään koulujen alkaessa elokuussa.
Sillan kokonaispituus on
250 metriä, jännevälin olles-

sa 180 metriä. Silta on Pohjois-Euroopan jänneväliltään
pisin metallirakenteinen kevyenliikenteen riippusilta.
Jakkukylän
kyläyhdistys keräsi riippusiltaa varten
reilun 50 000 euron omarahoitusosuuden. 92 yksityishenkilöä ja 24 yritystä
osallistui hankkeen rahoitukseen haluamalla ikuistaa
nimensä laattaan omistaja,

toivon ankkuri tai rakkautta otsikon alle. Kyläyhdistys
on kilpailuttanut nimilaatan
toimittajat ja valinnut laattatoimittajaksi Paasikivi Oy:n.
Laatat kiinnitetään sillan
molempiin päihin ja laatoissa olevat nimet paljastetaan
sillan valmistuttua. MTR

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen pe-rusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä on nähtävissä samoissa paikoissa kuin valmisteluvaiheen aineisto
sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-selostuksen.
Iissä 6.4.2020
Iin kunnanhallitus
Lisätietoja antavat:
Kaavoittaja ja menettelyvastaava:
Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91101 Ii
Janne Jokelainen
Tekninen johtaja
puh. 040 1851 790, janne.jokelainen@ii.fi

Heini Ervasti
Maankäytön suunnittelija
puh. 050 4083 811, heini.ervasti@ii.fi

Konsultti:
Ramboll Finland Oy
Kauppatori 1-3 F, 60100 Seinäjoki
Kaavan laadinta:
Juha-Matti Märijärvi
Projektipäällikkö
puh. 040 825 6260,
juha-matti.marijarvi@ramboll.fi

Ympäristövaikutusten arviointimenettely:
Ville Yli-Teevahainen
YVA-projektipäällikkö
puh. 040 590 4286,
ville.yli-teevahainen@ramboll.fi

YVA-yhteysviranomainen:
Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus
Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue PL 86, 90101 Oulu
Tuukka Pahtamaa
Ylitarkastaja
puh. 029 503 8394, tuukka.pahtamaa@ely-keskus.fi
Hankkeesta vastaava:
Megatuuli Oy
Teknobulevardi 3-5 01530 Vantaa

Palmusunnuntain aurinko helli rakenteilla olevan riippusillan alittaneita hiihtäjiä. Silta valmistuu
kesän 2020 aikana.

Lauri Lammivaara
Toimitusjohtaja
puh. 044 033 0498, lauri.lammivaara@megatuuli.fi
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IIN KIRJASTO
eKirjasto avoinna 24/7
https://outi.finna.fi/

IIN KANSALAISOPISTO JA
TAIDEKOULU
Iin kansalaisopiston toiminta jatkuu usein kurssien osalta etäopetuksena. Jos oman kurssin osalta
joku mietityttää, kysy henkilökunnalta lisää.

Uusille ja kirjastokortin
kadottaneille asiakkaille
luodaan väliaikaisia e-asiakastunnuksia eKirjastoon.
Ota yhteyttä kirjastoon.
Asiakaspalvelu arkisin klo 9-15
p. 050 3950 385, kirjasto@ii.fi

Tarjoamme myös digittää
-hankkeen kautta maksutonta
digineuvontaa.

Seuraa Iin kirjastoa
Facebookissa ja Instagramissa

Seuraa Iin kansalaisopistoa
Facebookissa ja Instagramissa

TUUNATAAN TYÖTÄ –HANKE

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Uraohjausta, työnhaun
neuvontaa etäyhteyksin ja
puhelimitse:

Etsivät nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa ma-pe klo 8-16
puhelimen, etäyhteyksien ja somekanavien kautta.
Ota rohkeasti yhteyttä etsiviin, jos korona pisti elämäsi
mutkikkaaksi, kaipaat selvittelyapua arjen asioissa tai haluaisit
muuten vain jutella luottamuksellisesti mieltä painavista asioista.

Mari Granholm, 0408465116
https://www.ii.fi/tuunataan

https://iihappens.fi/nuorisotyo/etsiva-nuorisotyo/
Jaana Helander p. 050 3950 400 jaana.helander@ii.fi
Sara Hakala p. 050 3950 402 sara.hakala@ii.fi

IIPAJA

NUORISOTYÖ POIKKEUSOLOSUHTEISSA

Iipajan kuntouttava työtoiminta
on keskeytetty 13.5. asti. Pajatyöntekijöihin voi ottaa rohkeasti
yhteyttä matalalla kynnyksellä
missä tahansa asiassa.
Tavoitat meidät sähköpostitse ja
puhelimitse sekä Whatsappilla.

Iin nuorisotyö on tavoitettavissa näinä poikkeusaikoina digitaalisesti.
Nuorisotyöntekijöihin voi ottaa rohkeasti yhteyttä matalalla kynnyksellä missä tahansa asiassa. Nuorisotyö voi esimerkiksi tarjota apua
koulutöissä tai jutteluseuraa, jos haluaa vaihtaa kuulumisia, jutella
etäopiskelusta tai ihan mistä vaan. Teemme sisältöä eri sosiaalisen
median tileille arkipäivittäin.
Nuorisotyön tavoittaa näiden kanavien kautta:

YKSILÖVALMENTAJA
Satu Saarela p. 050 338 3977,
satu.saarela@ii.fi
PUUTYÖOSASTO
Janne Hyvönen p. 050 388 1844,
janne.hyvonen@ii.fi
VIHER –JA VARASTOPAJA
Jari Perälä p. 050 593 0390, jari.
perala@ii.fi
Riikka Räihä p. 050 462 6886,
riikka.raiha@ii.fi
SEINÄTÖN TYÖVALMENNUS
Seija Kaisto p. 040 157 9889,
seija.kaisto@ii.fi

Instagram:
@iinuorisotyo, @iinetsivanuorisotyo, @iintmarjo, @etsivasara
Snapchat: iintmarjo (nuorisotyön yhteinen tili)

Seuraa Iipajaa
Facebookissa ja Instagramissa

Discord - virtuaalinuokkari:
Discordissa olemme paikalla pitämässä Iin omaa virtuaalinuokkaria ma, ke ja pe klo 12-16 sekä ti ja to klo 14-18.
Osallistuaksesi keskusteluun sinun
tarvitsee vain tehdä tunnukset itsellesi.
https://discord.gg/V65SVdk
Tiktok: @iinuorisotyo
Whatsapp:
Whatsapissa olemme tavoitettavissa
ma, ke ja pe klo 8-16 sekä ti & to 8-18.
Marjo Ohenoja 0503950393, Jaana Helander 0503950400,
Sara Hakala 0503950402, Jussi Mertala 0503839984,
Marjo Takalo 0503950401
HYPERLINK ”https://discord.gg/V65SVdk”

