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

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

book.miko@gmail.com

www.sisustuspalvelu.fi
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Tämän lehden liittenä on Iin LUKION MESSUTON -lehti 2021
• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

Kaikenikäisten
fysioterapiaa
HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

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

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

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

Haluamme nähdä
onko Iissä ideaa?
Kilpailuta taloushallintopalvelusi
joustavampaan tilitoimistoon

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

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

Ii Kirkkotie 2, 91100 Ii

010 237700

Kanssasi
surun
kohdatessa
Perinteikäs täyden
palvelun hautaustoimisto
Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin
liittyvissä järjestelyissä.
Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen
surusidontojen lisäksi
talveen tunnelmaa
luovat kukat kaikkiin
tilaisuuksiin ja
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi

2

nomat

nro 8
25.3.2021

-

Yksinäiset narsissit etsivät kotia Iissä

Yksinäinen narsissi odotteli
löytäjää Iin keskustan pyörätien laidalla.

Torstaina 18.3. Suomi täyttyi
kotia etsivistä tetenarsisseista, kun Kauppapuutarhaliitto järjesti Yksinäinen narsissi
-tempauksen. Tempauksessa jaettiin kotimaisia tetenarsissipaketteja
vilkkaisiin
paikkoihin ihmisten löydettäväksi ja iloksi ympäri Suomen. Löytäjä sai pitää
paketin, ja häntä pyydettiin
kertomaan somessa, mistä
narsissi on pelastettu.
Yksinäisiä narsisseja oli
jakamassa 72 toimijaa yli
50 paikkakunnalla ympäri Suomea. Mukana oli viljelijöitä, puutarhoja sekä
kukkakauppoja. Löydettyjä
narsisseja voi seurata sosiaalisesta mediasta tunnisteella
#yksinäinennarsissi.
Iin Kukkakauppa jakoi
30 narsissipakettia ympäri
Iin keskustaa. Yksinäiseen
narsissiin saattoi törmä-

tä koulujen lähellä, pyöräteiden varsilla tai vaikkapa
terveyskeskuksen parkkipaikalla.
Pienikukkainen tetenarsissi on kevään ensimmäinen oikea ulkokukka. Se

Löytäjää pyydettiin kuvaamaan yksinäinen narsissi ja kertomaan
somessa, mistä se oli pelastettu.

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

Kylien elävänä pitämiseen
tarvitaan ihmisiä

Merilapin
Munkkitupa KY

Oijärven Vanhustenkotiyhdistyksen
puheenjohtaja
Noora Huotari kantaa huolta kylien elinvoimaisuuden
säilyttämisestä.
– Syrjäisemmillä seuduilla olisi aika hiljaista, jos sieltä puuttuisivat yhteisöt ja

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

yhdessä tekeminen. Pienille kylille kaikki yhdistystoiminta on elintärkeää, oli
sitten kyseessä kylätapahtumat, harrastustoiminta tai
asuminen, hän toteaa.
Oijärven Vanhustenkotiyhdistys ry ylläpitää rivita-

lohuoneistoja, 12 yksiötä ja 5
kaksiota. Lisäksi tiloissa on
yksi liikehuoneisto ja yhteistilana kerhohuone, saunatilat ja pyykkitupa. Toimintaa
ylläpidetään kyläläisten talkoovoimin.
– Pidämme tärkeänä,

Iistä meidän tuotteet
löytyy K-Market Iistä

IIN ALUE
Ajantasainen koronatiedote ja lisätietoja löytyy
www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon
ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla).
Tervetuloa Pikkuhiiren rasteille! Rastit löytyvät pappilan pihapiiristä (Pappilantie 16). Voit kiertää rastit oman aikataulun mukaan silloin,
kun sinulle sopii. Pikkuhiiren rastit on suunnattu lapsille ja perheille.
Rastitehtävät vaihtuvat noin kahden viikon välein. Lähde liikkeelle
ulkoilemaan ja tule kiertämään Pikkuhiiren rasteja, ihmettelemään
Pikkuhiiren kertomuksia ja selvittämään hauskoja tehtäviä!
Sanajumalanpalvelus Su 28.3. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Kunnian kuninkaan alennustie, Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina:
Markku Jaakkola.
Messu To 1.4. klo 19:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Pyhä ehtoollinen.
Toimittaa: Tapani Ruotsalainen.
KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasainen koronatiedote ja lisätietoja löytyy
www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon
ja nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla).
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7
osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi

kestää pakkasta paremmin kuin mikään muu varhaiskevään
ruukkukasvi.
Tetenarsissi pärjää pienen
totuttelun jälkeen jopa kymmenessä
pakkasasteessa.
MTR

että kylällä mahdollistetaan asuminen muutoinkin
kuin omakotitaloissa. Kylälle on tärkeää saada uusia
asukkaita ja Oijärvi tarjoaa rauhallisen asuinpaikan.
Äärettömän kaunis luonto,
hyvät marja- ja metsästysmaat ja kalavedet antavat
paljon harrastusmahdollisuuksia. Kylällä toimii oma
kauppa ja kahvila, Veeran Puoti. Oijärvellä toimii
myös useita aktiivisia yhdistyksiä, jotka järjestävät kylätapahtumia ja palveluita.
Noora Huotari painottaa
yhdessä tekemisen tuovan
kanssakäymistä ja elävöittävän kylien toimintaa. Hän
toivookin yhdistysten tekevän entistä tiiviimpää yhteistyötä.
– Kylien elävänä pitämiseen tarvitaan ihmisiä ja
voimavarat
yhdistämällä
saadaan enemmän aikaan.
MTR

Viime kesänä valmistunut rivitalojen uusi varastorakennus toteutettiin talkoovoimin sekä työllistäen kaksi nuorta kesätyösetelillä.
Vain sähkö- ja lvi- töihin käytetään ammattilaisia.
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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
Toimittaja Ii
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
o
ilm
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 9
jäsenyritys
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 1.4.2021.
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
mielellään pe 26.3.2021 mennessä.
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ilmestyy maalis- ja huhtikuussa
2021 joka viikko torstaisin.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Kiitos, kiitos! sano
Iin lukkari
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Kokeilujaksolla iiläiset kotitaloudet
pienensivät merkittävästi hiilijalanjälkeään
Ii on mukana kansainvälisessä Kestävien elämäntapojen
kiihdyttämö
– hankkeessa, jossa kotitaloudet kokeilevat arjen kestäviä elämäntapamuutoksia.
Tavoitteena on saada uusia
ideoita ja innostaa iiläisiä
kohti kestävää, päästöjä pienentävää elämäntapaa.
-Kyseessä on kansainvälinen kokeilu, jossa pyritään
elämäntapamuutoksiin,
joilla on merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen
hillinnässä ja luonnonvarojen kestävässä käytössä, yhteisöaktivaattori
Johanna
Jakku-Hiivala
Micropolis
Oy:stä kertoo.
Iin lisäksi Suomesta mukana ovat Porvoo ja Kauniainen. Iin osallistujien (9

kotitaloutta) hiilijalanjäljen
keskiarvo oli lähtötilanteessa 7,5 tonnia CO2e / henkilö
/ vuosi ja materiaalijalanjälki 29,7 tonnia / henkilö
/ vuosi. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on 10,4
tonnia ja materiaalijalanjälki 40 tonnia.
Helmikuun kokeilujaksolla iiläiset kotitaloudet pienensivät hiilijalanjälkeään
määrän, joka vastaa vuositasolla 65 000 kilometriä autoilua. Iin kiihdyttämöön
osallistuvien kotitalouksien tiekartoille vuoteen 2030
sijoitetut teot vähentävät
vuotuisia päästöjä määrän,
joka vastaa 230 000 kilometrin autoilua. Hiilijalanjälki
pienenee henkeä kohti 7,5
tonnista CO2e 4,5 tonniin.

Kestäväksi arvioituun 2,5
tonnia CO2e/henkilö/vuosi
tasoon jää siis vielä reilusti
kirittävää. Suunta on kuitenkin oikea.
Kiihdyttämössä kerätyn
tiedon perusteella kaupungit ja kunnat voivat kehittää palveluitaan tukemaan
kestävämpää arkea. Kotitalouksien teoilla on siis mahdollisuus keventää myös
kaupunkien ja kuntien hiilijalanjälkeä merkittävästi.
-Ihmiskunnalla
onkin
edessä elämäntapojen muutos, joka on verrattavissa
teolliseen
vallankumoukseen. Osallistujat kokeilivat
hankkeessamme, miten voi
päästä yhden maapallon kokoiseen elämään, kokeilua
koordinoivan D-mat Oy:n

toimitusjohtaja Michael Lettenmeier toteaa. Kansainvälisessä kiihdyttämössä on
mukana kotitalouksia seitsemästä maasta: Suomesta,
Tanskasta, Saksasta, Sveitsistä, Espanjasta, Meksikosta ja Intiasta.
Kokeilujakson päätteeksi järjestettiin tulevaisuustyöpaja, jossa keskusteltiin
kokeilujakson kokemuksista ja pohdittiin mitkä teot
olisivat helpoiten toteutettavissa. Samalla pohdittiin,
miten kotikunnan palveluiden tulisi muuttua, että ne
parhaiten edistäisivät tavoitetta päästä vuoteen 2030 2,5
tonniin CO2e/henkilö Iissä,
Suomessa ja koko maailmassa. MTR

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

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ
+ KAHVI & PULLA

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

Ilmalämpöpumput
asennettuna
– myös huolto!
AT TAKA

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

SI

100%

N

E

Ä
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Soita: 050 5876 317
CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
Kestävien elämäntapojen kiihdyttämön kokeilujaksolla iiläiset
kotitaloudet pienensivät hiilijalanjälkeään määrällä, joka vastaa
vuodessa 65 000 kilometrin autoilua.

Toimittajan taloudessa hiilijalanjälki pieneni kokeilujaksolla 58
prosenttia. Tulokseen vaikutti merkittävästi lentämisen vaihtaminen liikkumiseen maata pitkin sekä matkustaminen harvemmin ja perillä viipymisajan pidentäminen.

• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

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

FURKA

40

VUOTTA.

www.furka.fi

OSTETAAN JA
NOUDETAAN
METALLIROMUA JA
ROMUAUTOJA.
Nopea nouto omalla
kalustolla, veloituksetta

UTACON OY 0400 892 414

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

www.utacon.fi
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Hyvinvointikolumni

Digipalvelujen hyödyt ja haitat
Digipalvelut ja teknologia
voivat aiheuttaa skeptisyyttä ja turhautumista uuden
opettelun kannalta, sillä
vanhat tottumukset tuntuvat parhaalta vaihtoehdolta. Moni perui sosiaali- ja
terveyspalvelujen käyntejä
viime vuonna, sillä ihmisiä
ohjeistettiin välttämään sosiaalisia kontakteja. Kipujen
ja huolien kanssa vitkuteltiin kotona, mutta pian täytyi keksiä uusia ratkaisuja
sosiaali- ja terveyspalvelujen ylläpitämiseen, ja moni
asia muuttui etäpalveluksi.
Vastaanotot
lääkärille,
hoitajille, mielenterveyspalveluille, fysioterapeutille,
kuraattorille, sosiaalipalveluille, neuvolaan ja monelle
muulle ammattilaiselle voidaan hoitaa videopuhelulla
ja apuna hoitopolkuun voidaan käyttää esimerkiksi
Omahoitoa ja joillain paikkakunnilla OmaOloa.
Etäpalvelut
herättävät

mielipiteitä, koska kaikilla ei
ole tarvittavia laitteita kuten
älypuhelinta tai tietokonetta, saati välineitä vahvaan
tunnistautumiseen
verkkopankkitunnusten avulla.
Laitteiden käyttö aiheuttaa
epävarmuutta, eikä tarvittavia digitaitoja välttämättä
ole ja yhteydet voivat olla sivukylillä huonot.
Jos henkilöllä ei ole välineitä sähköisiin palveluihin
eikä muutakaan mahdollisuutta päästä palveluiden
piiriin, se voi aiheuttaa syrjäytymistä, sillä silloin ei ole
välttämättä
motivaatiota
yrittää saada apua. Kaikilla
ei ole läheisiä, jotka olisivat
tukemassa digipalvelujen
käytössä. Palvelut voivat
olla hankalia näkö- ja kuulovammaisille ja kieltä osaamattomille.
Digipalvelujen ja etävastaanottojen tavoite on tehdä
työstä sujuvampaa, hoidosta laadukkaampaa ja hel-

pommin saatavilla olevaa.
Asiakkaiden tarpeiden ja
tarjottavien palveluiden tulisi kohdata yhteensopivina.
Etäpalvelut helpottavat ammattilaisten työtä laitteiden
toimiessa oikein, ja hoitaja
voi ottaa yhteyden kotona
asuvaan tukea tarvitsevaan
henkilöön nopeasti videoyhteydellä.
Moni työikäinen ja pitkänmatkalainen hyötyy etäpalveluista, sillä käynnin
voi hoitaa ilman siirtymistä
terveysasemalle. Asiakkaan
ei tarvitse odottaa puhelin kourassa, milloin lääkäri tai hoitaja soittaa takaisin
tai jonottaa terveysasemalla, vaan tiedot voi tarkistaa
Omahoidosta.
Kun asiakkaat ohjautuvat esimerkiksi Omahoidon
kautta etävastaanotolle ja
katsovat myöhemmin itse
laboratoriotulokset
Omahoidosta tai uusivat reseptejään sähköisesti, vapautuu

työntekijöille aikaa hoitaa
paikan päällä asiakkaita,
jotka tarvitsevat fyysistä ja
laajempaa hoitoa. Työntekijöillä säästyy aikaa, jos
ei tarvitse lähteä joka kerta
paikan päälle asiakkaan luo.
Usein digitaaliseen yhteydenottoon tai tulosten
tarkistamiseen tarvitaan älypuhelin, tabletti tai tietokone. Useilla on jo älypuhelin
taskussaan, ja se on usein
ensisijainen käytetty laite
terveystietojen hoitamiseen,
ja toiminta on näppärää.
Näin ollen ollaan itse aktiivisia hoidossa, kun omia terveystietoja voi seurata parin
painalluksen takaa, ja myös
ammattilainen voi seurata
tietoja etänä.
Kun asiakkaaseen kytketään sensoreita ja laitteita,
jotka lähettävät tiedot automaattisesti sähköisesti järjestelmiin, inhimilliset virheet
vähenevät ja asioiden kirjaaminen käsin vähenee.

Ajatellaan niin, että digipalvelut
mahdollistavat
osalle
ihmisistä
helpompia ja nopeampia tapoja saada apua, kun edelleen terveysasemat ja muut
palvelut ovat avoinna kaikille muille asiakkaille. Oma
kokemukseni on, että ammattilaisen lähestyminen ja
hänelle avautuminen aroista
ja huolestuttavista aiheista
on helpompaa tällä hetkellä videopuhelun välityksellä, koska siinä ei tarvitse olla
maskia naamalla. Maski piilottaa osan vuorovaikutuksesta ja empaattisuudesta,
eivätkä eleet ja ilmeet paljastu maskin alta.
Työntekijät
tarvitsevat
riittävän koulutuksen ja
asianmukaiset välineet sähköisten järjestelmien käyttöön tietoturvaosaamisesta
tinkimättä. Organisaatioilla voi olla digikummeja ja
-tuutoreita, jotka auttavat
työntekijöitä ja asiakkaita

sähköisten palveluiden käytössä. Samalla kun opetamme asiakkaita käyttämään
tarjolla olevia digipalveluja,
jää aikaa palvella henkilökohtaisesti asiakkaita, jotka
eivät syystä tai toisesta digipalveluja voi käyttää.

Nea Tuomaala
Oulunkaaren digikummi

Nea Tuomaala

Mopoille uusi elämä Ii Bikersin kerhossa
Iiläinen moottoripyöräkerho Ii Bikers on vajaan 60
jäsenen yhdistys, jonka tavoitteena on yhdistää kaiken ikäisiä motoristeja ja
kaksipyöräisistä kiinnostuneita. Myös nelipyöräisillä
eli mönkijöillä ajavia kerhon
jäsenistä löytyy. Talvella
ajopelinä monella kerhon jäsenellä on moottorikelkka.

Mika Onteron Pappa-Tunturin
kunnostus on vielä vaiheessa.
Ilkka Mokko puolestaan voi jo
fiilistellä Suzuki PV:n satulassa.

Kerhon toiveena on perustamisestaan saakka ollut sopivien toimitilojen löytyminen
Iistä. Kesän alussa 2020 toive toteutui ja kerhotilaksi
saatiin vuokrattua tilat vanhasta teollisuushallista Hallitien varrelta.
Kerhon tavoitteena on
koulutustoiminnan järjestäminen myös nuorille ja
ohjelmassa on niin ajotapa- kuin moponkäsittelykoulutusta. Myös mopojen
rassaaminen on uusissa kerhotiloissa mahdollista ja keskiviikkoisin kokoonnutaan
mopokerhon tiimoilta.

– Hankin heikoissa kunnossa olleen Suzuki PV
”tossumopon”, jonka olen
kunnostanut ja maalannut uuteen loistoonsa, Ilkka
Mokko kertoo upeasti kunnostetun moponsa päällä.
Mika Onterolla on työn
alla Pappa-Tunturi, joka
mallinsa ja värityksensä
puolesta toi toimittajalle legendaarisia muistoja omasta
vastaavasta ajopelistä vuodelta 1970. Kyseinen ajopeli
tosin petti toimittajan vuonna 1972 niin, että Virenin ja
Vasalan kultamitalijuoksut
Münchenin olympialaisissa

jäivät näkemättä.
– Tämä peli ei petä, kunhan projekti on valmis Mika
naurahtaa tarinan kuultuaan.
Ii Bikersin aktiivit toivovat koronan pian helpottavan, koska se on
vaikeuttanut tilaisuuksien
järjestämistä ja rajoittanut
kerhotiloissa yhtä aikaa touhuavin määrää.
– Jospa kesällä pääsisimme lähelle normaalia ja
voisimme järjestää monipuolista toimintaa seuran jäsenille ja muillekin iiläisille,
Matti Virtanen toivoo. MTR

Ilkka Mokko, Matti Virtanen, Mika Ontero, Jukka Ontero ja Lauri Berg Ii Bikersin kerhotiloissa. Tiloissa kunnostetaan ja säilytetään monenlaista kalustoa mopoista moottorikelkkoihin.
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Iin messut 2021 Valtarin koululla
siirtyvät syksyyn koronan takia.
Messujen ohjelmassa pääesiintyjän lisäksi
mm. avajaispuhe ja musiikkiesityksiä.
Paikalla lisäksi kahvio,
näytteilleasettajia, arvontaa ym. kivaa.
Lapsille oma puuhanurkkaus,
jossa mm. ongintaa ja kasvomaalausta

Päivämäärä ja ohjelma
tarkentuvat myöhemmin.

Ohjaavan
opettajan
tervehdys
s. 2

Haastateltavana
liikunnan opettaja
Jouni Välipakka
s. 2

Iin messut
järjestetty jo
12 eri vuotena
s. 3

Iin Yrittäjien
tervehdys
s. 4
Iin messut järjestysnumerolla 13. odottavat
yhä toteutumistaan

Nuori yrittäjä
Anton Mäenpää
s. 5
Jos mietit omaa firmaa,
tartu reippaasti toimeen

Iin Messut
järjestetty
jo 12 eri
vuotena.
Lue sivu 3

Aktiivisesti
seuran
jäsenenä
s. 6

Lukion
liikkuva rehtori
s. 6

Iin Kuntoklubin
yrittäjä
Jari Pikkarainen
s. 7

Liikunnan harrastaminen on
kuin panisi rahaa pankkiin

Seuraa meitä
Instagram: iinmessut2021
Kunnan tapahtumakalenteri:
www.ii.fi
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Ohjaavan opettajan tervehdys
Syksyllä 2019 astuin suuriin saappaisiin, kun perin Iin messut järjestävän
lukion
yrittäjyyskurssin
Kati Kuivalainen puuhaa innokkaasti Iin messujen eteen, mutta samalla huokaa että nyt jos
koskaan koronamääräysten ja
–rajoitusten nopeasti muuttuessa on enemmän kuin totta,
että mikään ei ole niin varmaa
kuin epävarma.

vetovastuun edeltäjältäni lehtori Margit Kemiläiseltä, jonka aloitteesta ja
toimesta messut on menestyksekkäästi järjestetty
jo kymmenisen kertaa.
Vuosi sitten saimme innokkaan opiskelijaryhmän
kanssa messuvalmistelut
tehtyä ja kaikki oli valmista h-hetkeä varten, kunnes tuli korona ja muutti
kaiken. Messut jäivät pi-

tämättä voimassa olleiden
rajoitusten takia.
Tänä vuonna messuryhmään on tullut mukaan uusia opiskelijoita
viimevuotisen ydinjoukon
lisäksi ja aivan yhtä innokkaasti on messujen eteen
tehty hommia, vaikka korona on tänäkin vuonna
vaikuttanut tekemiseemme monella tapaa. Henkilökohtaisten kontaktien

määrä on ollut vähäisempää. Olemme opiskelleet
välillä etänä eivätkä yritysvierailut ole olleet suositeltuja. Yhteyttä on täytynyt
pitää enemmän puhelimitse ja sähköpostitse. Korona on aiheuttanut myös
sen, että yritykset ovat varovaisempia mainostamisensa suhteen.
Nyt jos koskaan koronamääräysten ja –rajoitus-

ten nopeasti muuttuessa
on enemmän kuin totta,
että mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. Sormet ja varpaat ristissä
toivomme kuitenkin, että
näemme Iin messuilla
10.4.!

Iissä 26.2.2021
Kati Kuivalainen

Haastatteltavana liikunnan opettaja Jouni Välipakka

”Työ on monipuolista ja vaihtelevaa.”
Miten päädyit liikunnanopettajaksi?
– Lukion lentopallojoukkueessa pelatessasin 80-luvun
puolivälissä oma liikunnanopettajani kysäisi treenien
jälkeen lukion jälkeisistä opinnoista. Vastatessani liikunnanopettajajuuden kiinnostavan sain varoituksen, että
siellä sitten luistelet kaukalolla varpaat jäässä. Varoituksesta huolimatta kävin armeijan jälkeen toistamiseen
pääsykokeissa Jyväskylän liikuntatieteellisessä ja opiskelupaikka tupsahti.
Miten voi päästä liikunnanopettajaksi?
– Minun hakuaikanani liikunnanopettajaksi pystyi valmistumaan ainoastaan Jyväskylän liikuntatieteellisessä.
Nykyään lienee mahdollista valmistua yläkoulun liikunnanopettajaksi ainakin joissakin opetttajankoulutuslaitoksissa valitsemalla sivuaineekseen liikunnan. Lukion
liikunnanopettajanpätevyyteen tarvinnee edelleen käydä liikuntatieteellinen.
Harrastatko liikuntaa vapaa-ajalla ja jos niin mitä?
– Mieliharrastukseni tällä hetkellä on tennis, myös
muutkin mailapelit. Peruskuntoa tulee ylläpidettyä hiihtämällä, pyöräilymällä ja juoksemalla. Metsätyötkin ovat
repertuaarissa. Yläkouluikäisenä pelasin lentopallo,
hiihdin ja juoksin kisoja. Jyväskylässä opiskeluaikanani
harrastin aktiivisesti triathlonia. Saksan Rothissa vuonna 1993 täysmatkan aikani oli 9h31min (4,2 km uintia,
180 pyöräilyä ja maraton).
Onko ollut mukavaa?
– Pääasiassa viihdyn työssäni. Työ on monipuolista ja
vaihtelevaa. Kivat opetusryhmät ja mukavat työkaverit
takaavat sen, että töihin voi lähteä hyvillä mielin.
Mikä on ollut parasta?
– Hienoa on nähdä, kun useimmiten oppilaat pitävät liikunnasta ja innostuvat erilaisista liikuntamuodoista. Mukavia juttujakin kuulee jälkeenpäin liikuntatuntien
vaikutuksesta oppilaiden arkielämään, esimerkiksi alakoululainen juoksemassa talon ympäri harjoitellakseen
yläkoulun lenkkiä varten. Hienoa on myös seurata oppilaiden urheilu-urien jatkumista peruskouluajan jälkeen.
Koululiikunnalla ei liene paljoakaan merkitystä huippuurheilulle. Kuitenkin olen opettanut Hannu Tihiselle jalkapalloa, Jari Mönkköselle telinevoimistelua ja monta
kertaa ainakin yritin puolustaa Juha-Matti Aaltosta, tosin kaukalopallossa.

Anton Mäenpää

Jouni Välipakka hiihtoreissulla Illinsaaressa.
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Iin Messut järjestetty
jo 12 eri vuotena

Grillimakkarapisteellä sisääntulokäytävän varressa olivat messuille toivottamassa tervetulleeksi yrittäjyyskurssilaisista Inka, Aada,
Tuomas, Valtteri, Voitto ja Antti. He kertoivat Iin lukion reilusta 60
lukion ykkösistä valinneen yrittäjyysopinnot 28 oppilasta, jotka
kaikki olivat messujärjestelyissä mukana.

Iin messuilla on pitkä perinne eli niitä on järjestetty
12 kertaa. Koronan vuoksi
viime vuonna messut jouduttiin perumaan. Tänä
vuonna 10.4. suunnitellut
messut on siirretty syyskuulle, ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Viimeksi Iin messut
järjestettiin
lauantaina
6.4.2019 Valtarin koululla.
Messujen järjestäjänä toimi perinteiseen tapaan Iin
lukion ensimmäisen luokan yrittäjyyskurssilaiset
apunaan
kakkosluokan
edellisen vuoden yrittäjyyskurssilaisia. Pääteemana
oli ”Äänestä ja vaikuta”,
jonka puitteissa oli rehtori
Tuomas Kulhan vetämä viime eduskuntavaalien kansanedustajaehdokkaiden
vaalipaneeli.
Koulun
juhlasalissa
oli yrittäjien ja yhdistysten myynti- ja esittelypöytiä sekä esiintymislavalla
ohjelmassa muotinäytös,

musiikkia, messupäällikön
Iina Loukusan tervetulotoivotus sekä opetusjohtaja Tuomo Lukkarin puhe.
Arvontaan saivat kaikki
osallistua pienellä maksulla ja opiskelijoilla oli
kahvio sekä grillimakkarapiste. Lapsille oli oma
leikkihuone, jossa oli kasvomaalausta,
ongintaa,
värityskuvia ja lautapelejä.
Iin Punainen risti oli järjestänyt ensiapupalvelun.
Vaalipaneelissa olivat
mukana yhdeksän eri puolueen ehdokkaita. Rehtori
Tuomas Kulha kertoi paneelissa esitettyjen aiheiden ja kysymysten tulleen
oppilaiden yhteisesti laatimina.
Paneeli aloitettiin ilmastoasioilla, jonka jälkeen
kysyttiin ehdokkaiden mielipiteitä metsien hoidosta
ja hakkuista. Siinä toivottiin metsien hakkuiden
päätöksenteon
pysyvän
Suomessa, puurakentami-

Oulunkaaren esittelypisteessä kerrottiin ikäihmisten kuntouttamistoiminnasta, joka alkoi Kuivaniemeltä 14 vuotta sitten. Iissä
toimintaa on ollut 12 vuoden ajan. Joka arkipäivä kokoontuviin toimintaryhmiin osallistuu noin 70 henkeä, ikähaitarin ollessa 6394 vuotta. Kuntouttamistoiminnalla tuetaan kotona-asumista ja
kokoontumisissa on myös sosiaalinen puoli; kenenkään ei haluta
jäävän yksinäiseksi. Maija Järvenpää kertoi käyneensä ryhmässä
reilut seitsemän vuotta ja neljäs vasemmalta Sirkka Jäppinen on
myös ollut mukana useita vuosia. Keskellä fysioterapeutti MarjaLeena Lang ja ohjaaja Anne Mäkipaaso.

Rehtori Tuomas Kulhan vetämässä vaalipaneelissa olivat mukana Vasemmistoliiton Risto Kalliorinne, SDP:n Tytti Tuppurainen, Vihreiden
Silja Keränen, Keskustan Jussi Ylitalo, Sinisten Pirkko Mattila, Kristillisdemokraattien Ritva Huusko, Perussuomalaisten Juha Vuorio, Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie ja Seitsemän tähden liikkeestä Mika Koivisto.

sen lisääntymistä, nuorien
metsien hoitamista ja lisätä metsien monimuotoista
käyttöä. Yksityismetsissä
metsien hoidon vastuu on
metsänomistajalla, johon
heiltä toivottiin aktiivisuutta.
Suurin yksimielisyys oli
pikakysymykseen voittaako Kärpät Suomen mestaruuden, siihen uskoivat
kaikki ehdokkaat. (Tosin
mestaruuden voitti HPK
seitsemännessä finaaliottelussa otteluvoitoin 4-3,
Kärpille tuli SM-hopeaa).
Pitääkö
toisen
asteen koulutuksen olla ilmaista, viritti vilkkaan
keskustelun ja kuultiin perusteltuja puheenvuoroja
asiasta. Koulutuksen tärkeyttä korostettiin kaikissa
puheenvuoroissa ja nähtiin ammattitutkinnon tärkeys peruskoulun jälkeen

auttavan
ratkaisevasti
nuorien työllistymisessä.
Maahanmuuttoakin käsiteltiin ja ehdokkaat saivat esittää näkemyksiä,
miten työpaikkoja saadaan erityisesti nuorille.
Nuorten ja lapsien hyväksikäyttökin nousi esille ja
ehdokkaat saivat esitellä,
miten turvallisuuden tunteesta huolehdittaisiin.
Viimeisenä oli juontajan
yllätysveto, jossa ehdokkaille jaettiin sattumanvaraisesti esittelytehtävä
paneeliin osallistujista ja
kertoa, miksi hän olisi hyvä
kansanedustaja. Siinä jokainen oli kohtelias ehdokaskollegoilleen ja kuultiin
varsin hyviä puheenvuoroja toinen toisensa esittelyssä.

Pääsylippujen myynnistä huolehtivat messujen järjestelyihin apuun
tulleet kakkosluokan oppilaat Sofia, Emma Lotta, Perttu ja Lauri

Heimo Turunen
Lapsille oli järjestetty omana ohjelmana mm. kasvomaalausta, ongintaa, värityskuvia ja lautapelejä.
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puhtaasti
tuulivoimalla

Iin messut, järjestysnumerolla 13. odottavat yhä
toteutumistaan

www.megatuuli.fi

Juha Kallio on Iin Yrttäjät ry:n
puheenjohtaja

Iin lukion yrittäjyyskurssilaisten järjestämiä Iin
messuja on pitänyt siirtää
koronan vuoksi jo kolme
kertaa. Ongelmallista tässä on tietysti se, ettei nuorilla ole loputtomasti aikaa
jättää tekemättä kurssinsa
näkyvin harjoitus.
”Oli miten oli, messut tulevat, ennemmin tai
myöhemmin…. siitä olen
varma!”
Yrittäjää kuvastaa hyvin
sellainen ominaisuus, että
asiat pitää saada tehtyä,
nyt tai heti…. mieluummin
jo eilen. Yrittäjyyttä kuvas-

tavat myös sanat, ideointi,
toimeliaisuus, ja aikaansaaminen.
”kuka tietää milloin sen
kuningasidean löydät”
Messut ovat hyvä yhdistelmä ideointia ja toteuttamista, juuri sellaista
toimintaa mitä yrittämiseenkin vahvasti liittyy.
Mutta ennen kaikkea messut ovat suurelta osin
verkostoitumista, niin järjestäjille, kuin messuille
osallistuvillekin.
Korona, on rajoittanut
inhimillistä
kanssakäymistä suuresti, samoin
yritysten
keskinäisestä

jen nuoret järjestäjät ovat
mahdollisia
tulevaisuuden yrittäjiä. Ylipäätään
yrittäjyyden
opiskelusta
ei voi olla mitään muuta
kuin hyötyä, alkoipa sitten koskaan yrittäjäksi tai
ei. Toiset ajautuvat yrittäjyyteen työuran jälkeen
ja toisilla yrittäjyys on jo
nuoresta asti päämääränä. Yrittelijäisyys palkitaan
menestyksenä myös työelämässä, joten siitäkin
syystä yrittäjyyttä kannattaa jo nuorena opiskella.
Toivotaan siis, että Iin
messut saadaan taas
pian järjestettyä, niillä on

”Yrittäjyyden opiskelusta ei voi olla
mitään muuta kuin hyötyä, alkoipa
sitten koskaan yrittäjäksi tai ei.”
verkostoitumisesta on tullut etäyhteyksien myötä jotenkin onttoa. Inhimillisyys
haihtuu, ja laimenee sähköisissä kanavissa – niin
se vain on.
Iin messuilla on myös
paikallisesti erittäin suuri merkitys, sillä messu-

suuri merkitys messuille
osallistuville yrittäjille ja
järjestäjille, mutta sitäkin
suurempi merkitys koko
yhteisölle.

Juha Kallio,
puheenjohtaja
Iin Yrittäjät ry

Kotimaiset taitto-ovet

Maatiloille, halleihin, pes ukadulle, paloas emille...
0400 384 939

findoor@findoor.fi

www.findoor.fi
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Nuori yrittäjä:

”Jos mietit omaa firmaa,
tartu reippaasti toimeen!”

Anton Mäenpään yritys Pihanza tekee erilaisia pihatöitä asiakkaan toiveiden mukaan.

Iin lukion ensimmäisen
vuoden opiskelijalla Anton
Mäenpäällä on nuoresta
iästään huolimatta ollut jo
viime kesästä lähtien oma
yritys, Pihanza.
Kekseliäs nimi on yhdistelmä toimialasta ja
Antonin
lempinimestä.
Anton tekee siis erilaisia
pihatöitä, esimerkiksi ruohonleikkuuta, asiakkaan

toiveiden mukaisesti. Suurin syy oman yrityksen pystyyn laittamiseen oli halu
tehdä töitä ja saada siten
oppia tulevaisuutta varten.
Oman rahan tienaaminen
tulee siinä ohessa mukavana bonuksena. Kesätöiden kysymistä muualta
Anton ei oikeastaan edes
harkinnut.
Firman perustaminen ei

Antonin mielestä ollut erityisen vaikeaa, joskin paperihommat
aiheuttivat
jonkin verran haasteita. Pihatöissä tarvittavat "työkalut" löytyivät omasta takaa
kotoa. Sieltä Anton sai ja
saa myös muuta apua ja
tukea. Hänen vanhempansa ovat nimittäin myös yrittäjiä.
Tähän mennessä Anto-

nilla on yrittäjyydestä pelkkää hyvää sanottavaa.
Mihinkään negatiiviseen
hän ei yrittäjän urallaan ole
törmännyt. Näin ollen hän
uskaltaa suositella oman
yrityksen
perustamista
myös muille nuorille: Jos
vähänkään mietit omaa firmaa, tartu vaan reippaasti
toimeen! Neuvoja ja apua
saa kokeneemmilta, kun
vain rohkeasti pyytää.
Opiskelulle ja harrastuksille nuorella täytyy toki
myös olla aikaa. Nämä
huomioon ottaen Anton on
sitä mieltä, että töitä on
riittänyt sopivasti, mikä ei
tarkoita, etteivätkö uudetkin asiakkaat olisi tervetulleita. Tähän mennessä
työ on painottunut kesäaikaan, mutta Anton on
valmis tekemään pieniä pihahommia myös talvella.
Tulevaisuuttaan Anton
ei ole vielä pohtinut kovin
tarkkaan. Opiskelujen jälkeen yrittäjyys on hänen
mielestään kuitenkin yksi
varteen otettava vaihtoehto. K.K.

KESTOkouru
• Sadevesijärjestelmät
• Tikkaat

• Kattosillat
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Puh. 040 547 1562
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The reversible fan for diesel engines
konejare@konejare.fi

Hyvää joulua ja
menestystä
vuodelle 2020!
KÄÄNTYVÄ TUULETIN
DIESELMOOTTOREILLE

PYYDÄ TARJOUS!

KIRJOITA VAAKARIVEILLE VIHJEISTÄ LÖYTYVÄT SANAT.
NUOLELLA MERKITTYYN PYSTYRUUDUKKOON
MUODOSTUU TUTTU SANA.

The reversible fan for diesel engines

LUOTETTAVA RASKAAN KALUSTON
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Tänne mennään leikkaamaan tukka
Tämä vie rosvoja vankilaan
Tällä haistat asioita
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The reversible fan for diesel engines

Lehmät tuottavat tätä
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Kun olet kipeä, menet tänne
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olli.jaara@konejare.fi
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Tapaamme ensi
syksyllä messuilla!

Messuryhmäläiset: Kati Kuivalainen, Olivia Palola,
Otto Koistinen, Jani Seppä, Anton Mäenpää
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Aktiivisesti
seuran jäsenenä
Kellon Työväen Urheilija ry on yleisseura, joka on perustettu vuonna 1937. Seurassa toimivat jalkapallo-, ikämies-, voimistelu- ja lentopallojaostot. Haastattelussa
seuran voimistelujaostoon kuuluva Jenni Krankka kertoo mietteitään seurassa toimimisesta.
Kuka olet?
– Olen Jenni Krankka ja toimin seurassamme voimistelujaostossa valmentajana, jaoston jäsenenä, tuomarina, koulutusvastaavana ja kouluttajana.
Kuinka kauan olet ollut mukana seurassa?
– Aloitin voimistelun 3. luokalla 28 vuotta sitten ja
valmennuksen 23 vuotta sitten. Jaostossa olen toiminut
useamman vuoden ajan pariin otteeseen näiden vuosien aikana.
Miten päädyit mukaan seuran toimintaan?
– Kaverit houkuttelivat mukaan joukkueeseen ja mukavaan harrastukseen. Innostuin yläasteella valmennuksesta ja sillä tiellä olen edelleen. Seurassamme otetaan
myös nuoret mukaan toimintaan, joten minutkin napattiin nopeasti mukaan mm. yhteisten tapahtumien suunnitteluun.
Miksi halusit lähteä mukaan seuratoimintaan?
– Se tuntui luonnolliselta jatkumolta omalle voimistelulle. Seurassamme on hyvä yhteishenki ja kaikki otetaan mukaan.
Oletko saanut koulutusta tehtävääsi seurassa?
– Olen saanut kouluttautua valmennuksessa ja tuomaroinnissa Voimisteluliiton koulutuksissa. Jaostossa
toimimiseen en ole saanut erityistä koulutusta, mutta
perehdytystä kokeneemmilta seura-aktiiveilta silloin aikanaan.
Miten seurassa toimiminen on vaikuttanut muuhun elämääsi?
– Se on tuonut paljon uusia tuttavia ja ystäviä. Yhteishenki ja yhteisöllisyys on parasta sekä tietenkin lasten
kanssa toimiminen!
Riittääkö vapaa-aikasi seurassa toimimiseen?
– Hyvin on aika riittänyt. Toki välillä pitää punnita asioita ja suhteuttaa ajankäyttö perheen arkeen ja elämäntilanteeseen. Mutta aina on seuralta löytynyt joustavuutta
tähän. Nykyään valmennan omaa tytärtäni ja tämä on
nyt meidän yhteinen juttumme!

Olivia Palola
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Lukion liikkuva rehtori
Kävin haastattelemassa
lukiomme rehtoria Tuomas
Kulhaa. Kulha kertoo, että
rehtorin työssä työskenteleminen on hyvin vaihtelevaa. Kulhan mukaan
toista samanlaista päivää
ei tule. Päivään voi kuulua
esimerkiksi monia pieniä
asioita, kuten sähköpostien ja viestien hoitamista,
mutta sitten siellä voi olla
myös esimerkiksi kokouksia opettajien kanssa.
Työhön kuuluu myös
sellaisia päiviä, joissa ei
ole sovittuna mitään, jolloin voi paneutua pitempää keskittymistä vaativiin
tehtäviin. Kulha kertoo,
että hänellä on joka päivä
töihin mennessään suunnitelma, mitä hän päivän
aikana tekee. Päivän aikana saattaa kuitenkin ilmetä jokin uusi asia, jonka
takia työpäivä voikin mennä eri asian hoitamisessa,
kuin aluksi oli tarkoitus.
Kulhan mukaan työssä
tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja, sillä rehtori tekee
yhteistyötä
esimerkiksi
vanhempien, opettajien,
ja koulun ulkopuolisten
tahojen kanssa. Rehtorin
työhön kuuluu myös hallintotehtävät, joihin kuuluu esimerkiksi resurssien
jakamista ja lukujärjestysten tekemistä. Myös lukion
taloudellinen johtaminen
tulee työssä esille. Lukion
pedagoginen johtaminen
on myös osa työtä, jolloin
katsotaan, millainen lukion sisältö on, sekä mitä
asioita painotetaan.
Kulha pitää parhaana
asiana työssään tietynlaista vapautta, joka antaa
hänelle mahdollisuuden
määrittää itse työtään.
Kulha kertoo oppilaiden
henkisen kasvun seuraamisen olevan mielenkiin-

Iin lukion rehtori Tuomas Kulha työn touhussa. Hän toteaa että poikkeusolojen myötä on työhön saapunut uusia haasteita.– Vanhojen, jopa rutiininomaisten ongelmien tilalle on tullut uusia ongelmanratkaisutehtäviä, jotka tuovat vaihtelua työhön.

toista, sillä nuoret, jotka
yläkoulusta lukioon saapuvat, ovat vielä lapsia, jotka
sitten lukion aikana kehittyvät nuoriksi vastuuntuntoisemmiksi aikuisiksi.
Poikkeusolojen myötä
rehtorin työhön on saapunut myös uusia haasteita,
sillä päätöksiä joutuu tekemään todella nopeasti.
Esimerkiksi ennen joulua
mentiin
etäopetukseen
yhden yön hälytysajalla. Kulha kertoo kuitenkin
nauttineensa poikkeusolojen tuomista haasteista,
sillä vanhojen, jopa rutiininomaisten
ongelmien
tilalle on tullut uusia ongelmanratkaisutehtäviä,

jotka tuovat vaihtelua työhön.
Kulha kertoo koulun
johtamisen vaativan epävarmuuden sietämistä, sillä uusia asioita tulee eteen
nopeasti, niitä pitää ratkoa nopeasti sekä täytyy
toimia nopeasti. Asioiden
mittasuhteisiin
laittaminen on myös hankalaa,
sillä kaikki asiat, jotka tulevat esille, ovat tärkeitä,
mutta sitten voi tulla myös
semmoisia asioita, jotka
menevät muiden edelle,
jolloin pitää osata siirtää
muita töitä.
Rehtorin työn ulkopuolella Kulha kertoo harrastavan lukemisen ja

lenkkeilyn
ulkopuolella
myös pientä kennel –toimintaa, sillä heillä on ollut italianvinttikoiria 12-13
vuotta, joiden kanssa on
mukava lenkkeillä, ennen
niiden kanssa tuli Kulhan
mukaan myös kisattua.
Kulha mainitsee myös selostaneensa vinttikoirien
ratajuoksun
maailmanmestaruuskilpailua. Kulha
kertoo pelanneensa salibandya jo 25 vuotta, jota
hän ei niinkään enää ajattele harrastuksena, vaan
kertoo sen olevan enemmänkin osa hänen identiteettiään.

Otto Koistinen

IIJOKISUUN VIEHE- JA
VERKKOLUVAT MYY
Nenonen, Jäppinen, Kärkkäinen
Lisätietoa:
kalaaiista.fi/luvat/
Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat
Yhteishenki ja yhteisöllisyys on parasta seurassa. Kuva: Jukka Hämeenniemi.

Kalastus on erityisen hyvä harrastus
Kalan syönti on parasta ilmastotyötä
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Liikunnan harrastaminen on
kuin panisi rahaa pankkiin

Tsemppiä opintoihin!

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi

Iin Kuntoklubi tunnetaan
Iin ensimmäisenä, ja hyvät treenimahdollisuudet
omaavana
kuntosalina.
Kuntosalin perustaja Jari
Pikkarainen on perustanut
yrityksen jo vuonna 1994.
Haastattelussa Pikkarainen kertoo olleensa aina
kiinnostunut urheilusta ja
yrittäjyyden olleen mielessä lähes koko aikuisiän.
– Kun perustin yrityksen
vuonna 1994, ei Iissä ollut
kuntosalia, joten vastasin
yrityksen perustamisella
kysyntään.
Pikkaraisella ei ole ollut
aikomusta varsinaisesti
laajentaa yritystään, mutta
noin 10 vuotta sitten heräsi ajatus toiminnan laajentamisesta hierontaan ja
jäsenkorjaukseen ja yleensä lihashuoltoon. Tämä
palvelu on ollut saatavilla
Iin Kuntoklubilla jo kuuden
vuoden ajan.
Pikkarainen on myös
aloittamassa
voimavalmennuskoulutuksen tänä
keväänä, jonka tarkoituksena on päivittää Pikkaraisen jo valmiiksi rautaista
otetta voimailun suhteen.
Pikkarainen on kilpaillut
voimanostoa Ruotsissa jo
1980-luvulla, ja yhdet SMkisatkin on tullut koettua.

Kokemusta on siis karttunut monelta vuodelta.
Pikkarainen on myös harrastanut moottoriurheilua.
Mikä on juuri sinun suosikkiliikkeesi
voimanostoon liittyen?
– Suosikkiliikkeeni voimanostossa on jalkakyykky, jota en loukkaantumisen vuoksi nyt pysty kunnolla harjoittamaan.
Kyykky on kuningaslaji - tämän on lausunut
maailmanmestari
Kyösti Vilmi. Nykyisin voin treenata voimanostoliikkeistä
täysipainoisesti vain maastanostoa.
Pikkarainen kertoo treenaamisessa kaikkein tärkeintä hyvinvoinnin kannalta olevan kohonnut yleiskunto, parantunut lihasvoima, liikunnan tuoma mielen hyvinvointi ja mahdolliset uudet ystävät, joita
treenaaminen saattaa antaa.
Miten motivoisit muita
liikkumaan enemmän?
– Liikunnan harrastaminen / voimaharjoittelu on
jokaiselle kuin laittaisi rahaa pankkiin tulevia vuosia varten. Koskaan ei ole
liian myöhäistä aloittaa!

Jani Seppä

https://www.facebook.com/PohjoisIi

KUNTO
KLUBI

KUNTOSALI
& HIERONTAPALVELUT
HIERONTAPALVELUT
KUNTOSALI &
Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068
Kauppatie
12, Ii • P. 040 568 4068
www.iinkuntoklubi.fi

www.iinkuntoklubi.fi

Koulutettu hieroja Anne Tiiro
Virkkulantie 187 91100 Ii p. 040 755 1602

- klassinen hieronta
- alkuperäinen ja kokonaisvaltainen hermoratahieronta
- kalevalainen jäsenkorjaus
- lymfahoito
- Voice Massage

Kosmetologipalvelut

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit • Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Jari Pikkaraisen Iin Kuntoklubi tunnetaan Iin ensimmäisenä hyvät
treenimahdollisuudetv omaavanan kuntosalina.

SKY Kosmetologi
Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • P. 040 044 8873

info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

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

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ
+ KAHVI & PULLA

MA–PE 10.00–14.00
www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220
Kuva: Iin kunta/Jorma Kauppi

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700
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n.fi • 010 271
ulu • info@airlo

4
Voudintie 3 • 90

lon.fi

3220 • www.air

pipelife.fi

Pipelifen kotimaiset
jätevesijärjestelmät
valmistetaan Iin tehtaalla
vuosikymmenten kokemuksella.

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
AINA LÄHELTÄ!

Tutustu valikoimaan ja löydä
omasi kotiin ja mökille osoitteessa
puhdastulevaisuus.fi
Sivustolla voit myös
•

Ladata jätevesioppaan

•

Tilata jätevesikartoituksen
kiinteistöllesi

•

Etsiä lähimmät suunnittelijat,
jälleenmyyjät, asentajat ja
huoltajat

•

Tehdä ostoksia verkkokaupassa

nro 8
25.3.2021
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

RAKENNUS JA REMONTTI

HIETALA

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

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

PARTURI-KAMPAAJA

Jouko Hietala p. 040 835 3490

Tervetuloa!

Sassintie 2, 91140 Olhava
rjr.hietala@gmail.com

08 4156 3882
Vääränpolku 13, 91100 Ii
kuvastin@luukku.com

www.rakennusliikehietala.com
SIIVOUSPALVELUT • KODINHOITOPALVELUITA

PERUNKIRJOITUS- YM ASIAKIRJAPALVLUITA

IIN TYÖOSUUSKUNTA

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

Allan Jokela

Luotettavaa ja tuttua siivoustoimintaa,
asiointia, pyykinpesua ym. kodinhoitoapua

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat, lahjakirjat,
muut asiakirjat, kaupanvahvistukset.

Huhtikuja 24, 91100 Ii
Muista kotitalousvähennys

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Parturi-kampaamo Tango

Apunasi hyvän elämän arjessa

040 828 9497

040 576 8856
Särkiperäntie 44
91100 Ii

HIERONTAPALVELUT
LAHJAKORTTI
HIERONTAAN.

TANJA VARPENIUS

Kaikki kodin remontit millin tarkkuudella

Studio Voi Hyvin
Koulutettu hieroja,
Lymfaterapeutti
Pakanen Liisa

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

PARTURI-KAMPAAMO

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi.

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

TILITOIMISTOJA

TEIJA KURTTILA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!

Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687

Lue
IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

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

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

Maankäytön asiantuntijan viran perustaminen uuteen valmisteluun
Yhdyskuntalautakunta oli
esittänyt
kunnanhallitukselle, että Iihin perustetaan
maankäytön asiantuntijan
virka 1.5.2021 alkaen. Samalla esitettiin lakkautettavaksi maankäytön suunnittelijan
tehtävä ja Heini Ervasti siirtävistä maankäytön asiantuntijan virkaan.
Maankäyttö- ja rakennus-

lain mukaan kunnassa, jonka
asukasluku on yli 6000, tulee
olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys.
Lain edellyttämät tehtävät
tulisi hoitaa virkavastuulla, joten kaavoitustehtävistä vastaavaan toimeen tulisi
perustaa virka.
Kunnanjohtaja esitti kun-

nanhallitukselle maankäytön
asiantuntijan viran perustamista 1.4. alkaen ja Heini
Ervasti siirtämistä perustettavaan virkaan.
– Asiaa ei ole syytä lykätä toukokuulle, koska muodollinen päätöksenteko on
hoidettavissa
maaliskuun
aikana ja yli 6 000 asukkaan
kunnassa tulee olla virkavas-

tuulla toimiva kaavoittaja,
kunnanjohtaja perusteli esitystään.
Kunnanhallitus ei kuitenkaan esitystä hyväksynyt,
vaan palautti asian uuteen
valmisteluun.
Esittelytekstissä kunnanhallitukselle todettiin:
Iin kunnan maankäytön suunnittelijan toimi on

alun perin perustettu vuonna 2016, tehtävänimikkeellä
arkkitehti, ja tehtävänimike
on muutettu toukokuussa
2017 maankäytön suunnittelijaksi. Tämän jälkeen tehtävä
on merkittävästi laajentunut ja tehtävän vastuut kasvaneet. Tällä hetkellä toimen
haltija vastaa itsenäisesti kunnan maapolitiikasta ja

kaavoituksesta. Maankäytön suunnittelijan tehtävänimike ei nykyisellään vastaa
tehtävää, ja antaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille väärän käsityksen tointa
hoitavan henkilön toimivaltuuksista. Nykyistä tehtävää
kuvaisi paremmin tehtävänimike; Maankäytön asiantuntija. MTR
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Teknisen johtajan valinta
etenee – kolme hakijaa
henkilöarviointiin
Teknisen johtajan valintaprosessi oli kunnanhallituksen käsittelyssä 15.3. Virka
julistettiin alun perin haettavaksi 17.1. mennessä. Myöhemmin hakuaikaa jatkettiin
kahteen kertaan niin, että
virkaan oli mahdollista hakea 28.2. saakka.
Määräaikaan hakemuksia jätettiin yhteensä 22
kappaletta. Valmistelutyöryhmä, kunnanjohtaja Ari
Alatossava, kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes
Tuomelan sekä jäsenet Mika
Hast, Petri Tervonen ja Helka Tapio arvioi hakemukset
kokouksessaan 2.3. Valmistelutyöryhmän jäsen Petri
Tervonen ilmoitti, että hän

on jatkossa esteellinen osallistumaan valintaprosessiin.
Valmisteluryhmä päätti kutsua haastatteluun seuraavat
hakijat: Jukka-Pekka Flygare
Oulu, Ville Keränen Hyrynsalmi, Harri Vaarala Oulu ja
Silja Syri Liminka.
Kunnanhallitus puolestaan päätti, että teknisen
johtajan henkilöarviointiin
kutsutaan Ville Keränen,
Harri Vaarala ja Silja Syri.
Teknisen johtajan tehtäviä
hoitaa valintaprosessin ajan
aiemmin teknisen johtajan
virkaa hoitanut Janne Jokelainen. Vuoden alussa hänet
siirrettiin kiinteistöpäällikön
tehtävään. MTR

Kirjastonhoitaja Minna Halonen tenttasi Kokoomuksen Jussi
Kurttilalta ja Keskustan Reijo Kehukselta, miksi kannattaa äänestää kuntavaaleissa. (Kuvakaappaus youtubelähetyksestä 17.3.)

Kohti kuntavaaleja
– puolueet tutuksi
Iin kirjasto ja Iin kansalaisopisto järjestävät Live-stream vaalitilaisuuksia
IiVisio-youtubekanavalla.
Kohti kuntavaaleja – puolueet tutuksi lähetyksissä
puolueet esittäytyvät ja kertovat tavoitteistaan Iin tulevissa kuntavaaleissa. Viime
viikolla tavoitteistaan kertoivat keskiviikkona Keskusta
ja Kokoomus sekä torstaina
SDP ja Perussuomalaiset. Tämän viikon keskiviikkona
ovat vuorossa Vasemmistoliitto ja Vihreät.
Puolueiden itse valitsemia edustajia haastattelevat
kirjastonjohtaja Minna Halonen ja kansalaisopiston rehtori Jaana Soronen.
– Haluamme näillä tilaisuuksilla jakaa kuntalaisille
tietoa, mitä tavoitteita puolueilla on ja miten ne näkyvät
Iissä, Minna Halonen totesi ensimmäisen lähetyksen
aluksi.
Puolueiden
edustajina kysymyksiin vastaavat
Reijo Kehus Keskusta, Jussi Kurttila Kokoomus, Risto
Säkkinen SDP, Petri Hyvö-

nen Perussuomalaiset, Teijo Liedes Vasemmistoliitto
ja Heli-Hannele Haapaniemi
Vihreät. Tilaisuuksista tehdään livelähetyksen lisäksi
tallenne, joten ne kaikki ovat
nähtävissä IiVisiossa myös
jälkikäteen.
Puolueiden kantaa tiedustellaan omien tärkeimpien vaaliteemojen lisäksi
muun muassa Iin talouden
kuntoon saattamisen keinoihin, kuntalaisten mukaan ottamiseen päätöksentekoon,
ilmastotoimiin ja kunnan
vetovoimatekijöihin. Myös
nuorisovaltuusto on tehnyt
tenttiin oman kysymyksensä ja chatin kautta voi myös
kysyä, samoin kysymyksiä
otetaan mukaan demokratiapuun kysymyksistä.
Ensimmäisen
lähetyksen perusteella puolueilla on
selkeästi erilaisia näkemyksiä kunnan kehittämisestä ja
painopistealueista. Kannattaa katsoa kaikkien puolueiden tallenteet, niistä voi olla
apua omaa äänestyskäyttäytymistään miettiville. MTR

Oulunkaaren uusin koronarokotetiedote
Oulunkaari siirtyy noudattamaan THL:n uusinta, viime viikolla julkaistua
ohjeistusta
rokotusjärjestyksestä. Jos olet jo saanut
koronarokoteajan, se on voimassa normaalisti.
THL:n uuden ohjeistuksen mukaan Astra Zenecan
rokotetta voidaan antaa aiemmasta poiketen myös yli
70-vuotiaille. Oulunkaarellakin ehdittiin jo aloittaa
alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset Astra
Zenecalla, mutta ne keskeytetään siksi ajaksi, että kaikki
yli 70-vuotiaat ovat saaneet
rokotteen. Näillä näkymin
alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset jatkuvat jälleen huhtikuussa.
Jatkossa kaikkia kolmea
Suomessa hyväksyttyä rokotetta voidaan antaa yli
70-vuotiaille, mikä nopeuttaa ikäihmisten rokotetahtia. Yli 70-vuotiaiden osalta
sairaudet eivät vaikuta rokotusjärjestykseen,
vaan
vuoro määräytyy pelkästään iän mukaan.
Tällä hetkellä yli 80-vuotiaiden ja heidän kanssaan
asuvien omaishoitajien rokotukset ovat Oulunkaarella
loppusuoralla. Kaikkia ryhmään kuuluvia ei ole kuitenkaan tavoitettu useista

yrityksistä huolimatta, joten
Oulunkaaren henkilökunta jatkaa heidän tavoittamistaan. Kaikki yli 80-vuotiaat
rokotteen haluavat saavat
rokoteajan heti kun he soittavat koronarokotusnumeroon tai heidät tavoitetaan
muuten. Simossa ajan varaaminen itse ei ole vielä
tällä viikolla mahdollista.
Myös lähiomainen voi varata ajan ikäihmisen puolesta.
Toistaiseksi muut rokotusryhmät eivät voi itse varata
aikoja.

75-79-vuotiaiden
rokotukset jatkuvat
Iissä 75-79-vuotiaiden ja
heidän
omaishoitajiensa rokotukset jatkuvat. Tällä hetkellä henkilökunta
soittaa ja tarjoaa aikaa, joten kuntalaisten tarvitsee
toistaiseksi vain odottaa.
Heidän jälkeensä, näillä näkymin maaliskuun lopulta lähtien, vuorossa ovat
70-74-vuotiaat ja heidän
omaishoitajansa. Rokotusvuorossa olevien kannattaa
vastata myös itselle tuntemattomiin numeroihin. Jos
kuntalainen ei vastaa ensimmäisellä kerralla, henkilökunta yrittää tavoittaa
uudestaan.
Koronaan liittyvää työ-

tä tekevät työntekijät sekä
ikäihmisten asumisyksiköiden asukkaat ja henkilökunta ovat saaneet ensimmäisen
rokotteen ja osa jo vahvistusrokotteenkin.
Seuraamme
tiiviisti,
muuttuvatko kuntalaisten
rokottamiskuljetukset jatkossa
Kela-korvattaviksi.
Virallista valtakunnallista
päätöstä Kela-korvauksista
ei toistaiseksi ole, joten toistaiseksi henkilökuntamme
ei voi kirjoittaa taksi-lappuja. Rokotuksia järjestetään
osassa kuntia myös iltaisin
tai lauantaisin, jolloin omaisilla on paremmat mahdollisuudet
huolehtia
kuljetuksista.
Kotona rokottaminen ei
valitettavasti ole mahdollista, sillä rokotteet ovat
hyvin vaativia kuljettaa ja
säilyttää. Lisäksi koronarokotteissa kuten muissakin
rokotteissa on aina anafylaktisen shokin vaara, minkä vuoksi on tärkeää, että
rokotepaikalla on riittävästi henkilökuntaa ja asianmukaiset välineet mahdollisen
shokin tai muiden jälkioireiden varalta.
Jos epäilee sairastavansa
koronaa, tulee soittaa oman
terveysaseman ajanvarausnumeroon.
Rokotuskysy-

myksissä sen sijaan tulee
soittaa kuntakohtaiseen koronarokotusnumeroon.
Ajantasaista tietoa rokotusten etenemisestä saa muun
muassa Oulunkaaren nettisivuilta, Facebook-tililtä ja
paikallismedioista.
Vs.
perhekeskuskoordinaattori Kirsi Kähkönen
jatkaa rokotuksiin liittyvän lisähenkilökunnan rekrytointia kevään ja kesän
rokotuksia varten. Työntekijöitä tarvitaan tuolloin
sekä
puhelinpalveluun,
ajanvaraustyöhön että itse
rokotustapahtumiin.

Rokotusnumero ja
soittoaika
Rokotusnumeroista voi kysyä lisätietoja koronarokotuksiin liittyen. Myös
saamansa ajan voi muuttaa
tai perua. Tällä hetkellä ajanvarauksia voivat tehdä soittamalla vain yli 80-vuotiaat
ja heidän omaishoitajansa,
muille ryhmille henkilökunta toistaiseksi soittaa kotiin
ja tarjoaa aikaa.
Rokotusnumero Iissä on
08 5875 5011, joka palvelee
ma-pe kello 8-9. Rokotuspaikkana on Iin terveysasema/neuvola, Asematie 169.

Oulunkaari tiedotus

Kalastusta valvotaan myös talvella
Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat ovat kehittäneet kalastusvalvontaa alueillaan.
Maaliskuun alussa merialueella suoritetussa valvonnassa todettiin tyytyväisenä,
että talvella verkkokalastusta harjoittavat kalastajat ovat tietoisia säädöksistä
ja myös niitä noudattavat.
Verkkoavannot olivat selkeästi merkitty ja kalastajatiedot olivat asianmukaisia.
Talvi- ja myös kesäkalastajien on muistettava, että
verkoissa, padoissa, rysissä,
katiskoissa, hauki- ja madekoukuissa on oltava kalastajien nimi ja yhteystieto
selvästi näkyvillä. Luonnollisesti on oltava myös kalas-

tukseen oikeuttava lupa, jos
ja kun lupa vaaditaan.
Pyydyksissä
vaadittava kalastajan nimi sekä yhteystieto ovat aika uusi
kalastuslainsäädös.
Tällä on myönteinen vaikutus
valvontaan ja sen suorittamiseen ja on samalla kalastajan oikeuksia tukeva. Jos
pyydyksessä on kalastajan tiedot, on helppo ottaa
yhteys mahdollisista puutteista merkinnöissä. Jos vastaavasti kalastajatietoja ei
ole, valvoja ei voi antaa ohjeita mahdollisista puutteista. Mikäli pyydyksiä ei ole
asiallisesti merkitty, eikä kalastajan yhteystietoja ole,
valvojilla on oikeus ottaa

pyydykset pois vedestä. Talvella jään alta tähän ei heti
välttämättä ryhdytä.
– Laitetaan huomautus.
Jos puutteet eivät korjaannu,
valvojat voivat varustautua
myös verkon poisottoon, jakokunnan edustajat toteavat.
Kesällä tilanne on selkeämpi. Jos pyydyksiä ei ole
merkitty lippusaloin, eikä
kalastajan yhteystietoja ole,
herää epäilys, että kalastaja
tietoisesti toimii kalastuslain
vastaisesti. Kalastusvalvojat voivat silloin välittömästi
ottaa pyynnin pois vedestä.
Aina se ei ole mahdollista,
mutta seuraavilla valvontakerroilla valvojat varautu-

vat pyyntien takavarikkoon.
Kalastukseen liittyy kuitenkin säädöksiä, jotka eivät
välttämättä ole kaikille kalastajille tuttuja.
-Valvonnan tavoite ei ole
vaikeuttaa tai estää hyvää
kalastusharrastusta.
Valvonnan päätavoite on tiedottaa ja ohjata kalastajia ja
harrastajia säädöksistä niin,
että harrastus tapahtuu kaikille samojen säännösten
mukaisesti. Hyvin usein
myös kalastajat kokevat asiallisen kalastusta ohjaavan
kalastusvalvonnan myönteisesti, valvojat kertovat. MTR
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Iin päiväkoti Iitulaan lisää
varhaiskasvatuspaikkoja
Iin päiväkoti Iitula on toiminut
Iin kauppatiellä maaliskuusta
2013. Tämän yksityisen päiväkodin yrittäjänä toimii Anna
Turtinen. Varhaiskasvatuspaikkoja päiväkodissa on ollut
36. Tammikuussa toimitetulla hakemuksella paikkamäärää on anottu nostettavaksi 42
-paikkaan.
Varhaiskasvatusjohtaja
on tehnyt päiväkoti Iitulan
toimitiloihin tarkastuskäynnin 10.2.2021, jossa käytiin
läpi kiinteistön toimitilat
sekä keskusteltiin päiväkodin käytännön toiminnan
järjestämiseen liittyvistä asioista. Päiväkotiyrittäjä on

toimittanut
varhaiskasvatuspalveluille
päiväkodin
pohjakuvan, josta käy ilmi
lasten käytössä olevat tilat
(neliömäärät), muut päiväkodin tilat sekä miten lapsiryhmät tulevat toimitiloissa
jakaantumaan. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluille on
toimitettu ympäristöpalveluiden tarkastajan tekemä
terveydensuojelunlain mukainen päiväkotien toimitilojen tarkastusraportti sekä
Oiva- tarkastusraportti. Oulunkaaren ympäristöpalveluiden tarkastus päiväkotiin
toiminnanharjoittamisesta on
tehty 3.2.2021.

Tarkastuskertomuksessa ilmeni muutamia kiinteistön tiloihin liittyviä puutteita ja korjaustoimenpidekehotuksia, joista on päiväkodille annettu tarkemmat ohjeet tarkastuskertomuksessa sekä määräaika
todettujen puutteiden saattamiseksi kuntoon maaliskuun
2021 aikana. Päiväkotiyrittäjä on ollut yhteyksissä varhaiskasvatuspalveluihin
maaliskuun aikana korjaustoimenpiteiden osalta, ja toimenpiteet on jo aloitettu.
Palotarkastus on päiväkodin
toimitiloihin tehty viimeksi
vuonna 2019.

YKSITYISTEIDEN
KUNNOSSAPITOAVUSTUKSIEN HAKU
Iin kunta julistaa yksityisteiden avustukset haettavaksi kirjallisesti
30.4.2021 mennessä.
Lomakkeita avustuksen hakemiseen sekä ehdot avustuksen myöntämiseen ovat saatavilla Iin kunnan asiointipisteestä ja kunnan wwwsivuilta; https://www.ii.fi/yksityistiet.

Päiväkotiyrittäjä kertoi
varhaiskasvatusjohtajan tarkastuskäynnin yhteydessä,
että palotarkastus tehdään
uudelleen vuoden 2021 aikana. Yksityiselle varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle
omavalvontasuunnitelman
laatiminen on pakollista.
Varhaiskasvatusjohtajalle on toimitettu päiväkodin
omavalvontasuunnitelma,
josta käy ilmi varhaiskasvatustoimintaan liittyvät muut
käytännöt laadun ja turvallisuuden kannalta.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli asiaa
kokouksessaan 18.3. ja hyväksyi Iin päiväkoti Iitulan
varhaiskasvatuspaikkojen lisäämisen 42 varhaiskasvatuspaikkaan 1.4.2021 alkaen.
Varhaiskasvatuspaikkojen lisääminen hyväksyttiin
sillä edellytyksellä, että tarkastuskertomuksessa vaaditut toimenpiteet ja korjaukset
ovat suoritettu maaliskuun
aikana. MTR

Avustusanomukset tulee määräaikaan mennessä toimittaa osoitteella; Iin kunta, Tekniset- ja käyttäjäpalvelut, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostilla; tekniset@ii.fi.
Yhdyskuntalautakunta

KUULUTUS
Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315, 325 ja
326 – valmisteluvaiheen nähtävilläolo
Iin kunnanhallitus päätti 15.3.2021 kokouksessaan asettaa
asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan
alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on
mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle.
Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoituksissa
24.3.–23.4.2021 välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaavan valmisteluaineisto on sähköisesti luettavissa kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat.
Aineistoa on mahdollista käydä sähköisesti lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa Iisiareena, Kisatie 2 B, Ii.
Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin
ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 23.4.2021 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin
kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Lisätiedot:
maankäytön suunnittelija / kaavoittaja
Heini Ervasti, p. 050 4083811, heini.ervasti@ii.fi

Iin päiväkoti Iitulan varhaiskasvatuspaikkojen lukumäärä lisääntyy 1.4. 36 paikasta 42
paikkaan.

Iissä 15.3.2021
Kunnanhallitus

II

OMAn Kylän KAUppA

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 25.-28.3.
Atria

Nautaviljapossu
jauheliha

HK

Kulta Katriina

Sininen
lenkit

Jauhetut kahvit

3
(5,70/kg)

pKt

Myös tummat, luomu ja reilu,
ei erikoissekoitukset eikä
plus-tuotteet.
Rajoitus
1 erä/talous.

500-580 g

700 g

99

450-500 g

2

5,-

3

pKt

(4,31-5,00/kg)

Plussa-KOrtIlla

-15%

Ilman Plussa-korttia
2,95 pkt (5,09-5,90/kg)

Oman kylän kauppa

Kisatie 1, 91100 Ii. P. 040 158 7000

10,pKt

Ii

(6,67-7,41/kg)

Plussa-KOrtIlla

-22-24%

Ilman Plussa-korttia
4,29-4,39 pkt (8,78-9,53/kg)

Tervetuloa!

Vapaan
kanan munia
M10 580 g
Rajoitus
1 erä/talous.

2

50

(2,16/kg)

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

2

RAS
Plussa-KOrtIlla

-28%

Ilman Plussa-korttia
1,75 ras (3,02/l)

Conference
päärynä
Hollanti

1

49
Kg

Meillä verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu!
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Akolan kartanossa majoittuva voi rentoutua kylpyläosastolla.

Akolan kartano on hallinnut Iijoen rantamaisemaa jo vuodesta 1796.

Akolan kartanon kunnostushanke ehdolla
EU-arkkitehtuuripalkinnon saajaksi
Mies van der Rohe -säätiö on julkistanut osan vuonna 2022 jaettavan EU:n arkkitehtuuripalkinnon ehdokkaista. Suomesta ehdokkaaksi nimettiin kohteita pääkaupunkiseudun lisäksi Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalta.
Suomalaisista arkkitehtitoimistoista JKMM sai kaksi
palkintoehdokkuutta: Helsinkiin vuonna 2019 valmistunut K-Kampus ja
Iissä sijaitseva Akolan kartanon
kunnostushanke.
Muut suomalaisehdokkaat
ovat OOPEAA:n Villa Koivikko, Avanto-arkkitehtien
suunnittelema Kyrö Distillery Companyn tynnyrivarasto, Verstas-arkkitehtien
Helsinki Biennaali -paviljonki, AOR-arkkitehtien Jätkäsaaren koulu sekä kaksi
Arkkitehtuurin
Finlandia
-palkittua kohdetta, K2S- ja
NRT-arkkitehtien Olympiastadionin peruskorjaus ja
uudistaminen sekä Arkkitehtitoimisto Kati Salonen
& Mona Schalinin suunnittelema Käärmetalon peruskorjaus.
Kaikkiaan
palkintoehdokkaaksi nimettiin nyt
449 kohdetta 41 maasta. Ehdokkaiden joukossa on ensimmäistä kertaa kohteita

muun muassa Tunisiasta,
Moldovasta ja Armeniasta.
Koronapandemian vuoksi
joka toinen vuosi jaettavan
palkinnon aikataulua on pidennetty, ja vuonna 2022 jaettavan EU Mies Award
-palkinnon ehdokkaita nimetään lisää syyskuussa.
Edellisen kerran, vuonna
2019, suomalaisista ehdokkaista menestyi parhaiten
ALA-arkkitehtien suunnittelema Helsingin keskustakirjasto Oodi, joka pääsi
neljänkymmenen finalistin
joukkoon. Itse palkinto ei
ole vielä osunut Suomeen.
Akolan kartanon omistaja, arkkitehti Teemu Kurkela, iloitsee kohteen saamasta
ehdokkuudesta.
– Maailma on muuttunut ja restaurointikohteet kiinnostavat aiempaa
enemmän. En kartanon
kunnostushanketta suunnitellessani todellakaan ajatellut siitä kilpailukohdetta.
Siksi arkkitehtiliiton teke-

mä valinta asettaa Akolan
kartanon kunnostushanke
ehdolle lämmittää mieltä,
Kurkela toteaa komean kartanon ensimmäistä kerrosta
esitellessään.
Kartanon peruskorjaus
kesti kolme vuotta ja on osin
vielä työn alla suuren rakennuksen toisessa kerroksessa.
– Ensimmäisessä kerroksessa on uutta modernia
osaa, joka ei yritäkään olla
uusvanhaa. Uusi on uutta,
mutta henki sopii vanhaan.
Päätimme tässä kerroksessa
säilyttää ikkunat ja ovet sekä
uunit, sekä pyrkiä 1800-luvun alun tyyliin vanhaa restauroidessamme.
Kartanon toisessa kerroksessa on alkuperäistä
säilytetty mahdollisimman
paljon, muun muassa eri aikakausien tapetteja on nähtävillä seinillä. Ikkunat ja
ikkunoiden alaosat seinistä on kunnostettu, muutoin
seinät ovat alkuperäisessä
kunnossaan.

Toisessa kerroksessa on säilytetty alkuperäistä mahdollisimman
paljon.

Komeat metsäsukset odottavat hiihtäjiä.

Kolmannen kerroksen ullakkotilaan on kunnostettu kesäkäyttöön soveltuvaa
laajaa tilaa, joka soveltuu
monenlaiseen tilaa vaativaan käyttöön.
Kartanon ensimmäinen
kerros lämmitetään maalämmöllä, toisen kerroksen
lämmityksen hoituessa ilmalämpöpumpuilla.
Teemu Kurkela kertoo
vuokraavansa Akolan kartanoa ja tiloissa on nukkumapaikat 12 henkilölle.
– Korona on vaikuttanut
meidänkin toimintaamme
ja toimintakonsepti hakee
vielä muotoaan. Ideana mi-

Keittiöosasto sijaitsee kartanon uudessa modernissa osassa
(Kuva Teemu Kurkela)

nulla on tarjota vieraille
”Maatalolomailukokemus”.
Majoitus on hotellitasoa,
pieni kylpyläosasto mukaan
lukien, mutta tilaa on reilusti ja oheen voidaan yhteistyökumppaneiden kanssa
räätälöidä mitä erilaisempaa
toimintaa, hän kertoo.
Komealla paikalla Iijoen
rannalla sijaitseva kartano
onkin oiva paikka kalastuksesta ja luonnosta kiinnostuneille. Sauna ja palju, sekä
kanootti, läskipyörät ja metsäsukset ovat vieraiden käytettävissä.
– Meillä voi keskittyä rentoutumaan ja paikalla mahdollisesti oleviin ystäviin
ilman häiriötekijöitä. Tiloissa ei esimerkiksi ole ollenkaan televisiota. Sen sijaan
voimme tarjota vaikkapa
joogaa, yhteistyöverkostoja
lähialueen yrittäjien kanssa
toivova Kurkela toteaa.

Kartanon sisäänkäynti on kaunis ja luokseen kutsuva

Hän kertoo tavoitteena
olevan laajan yhteistyöverkoston, joka työnimenä on
”Akolan ystävät”
Akolan kartano on rakennettu vuonna 1796, rakennuttajana Kemin ja
Kajaanin kihlakunnan tuomari Julius Conrad Antell.
Kurkelan suvulle kartano
siirtyi vuonna 1910 Matti Jämsän ja Heikki Kurkelan ostaessa Akolan tilan.
Tuolloin pytingiksi kutsuttu päärakennus ja nykyinen Seurasen puoli jäivät
Kurkelalle ja toinen puoli Jämsälle. Akolan omistajiksi tulivat Heikki ja Anna
Kurkela. Heikki Kurkelan
jälkeen Akolan omistajaksi
tuli hänen poikansa Martti
Kurkela. Sen jälkeen päärakennus siirtyi Paavo Kurkelalle ja nykyisin sen omistaa
hänen poikansa Teemu Kurkela. MTR

