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Konsertin järjestää Iin Laulupelimannit yhdessä 
Pohjois-Pohjanmaan kansanmusiikkiyhdistyksen kanssa.

Konsertin aloittaa Iin Laulupelimannit yhdessä Kuivaniemen 
ja Simon Pelimannien kanssa, mukana myös Oulun Huu-
liharppupelimannit, Pohjankartanon mandoliiniorkesteri, 
Siniruoko-ryhmä,  Remolo soitinryhmä, Akustiset-soitinryh-
mä laulajineen, Ii-Team soitinryhmä, Käköset -kuoro, Juuret 
Suomessa -kuoro, Ruska-kuoro, Iin Mieslaulajat. Lippu 5 €.

Iin Syyssoitto-konsertti
su 22.10. Valtarin koulu Koulutie 2, klo 14.00

Tässä 
lehdessä teemana
autoilusivut 4-7

Ii-instituutin puuhahenki-
löt istuttivat Tulevaisuuden 
kuusen Nätteporin edustal-
le tiistaina 3.10. Tapahtuma 
liittyi Suomen 100-vuotis-
juhlavuoteen. Ii-instituutin 
tapahtumavastaava Riitta 
Räinä kertoo, että kuusen is-
tuttamisella on pitkät perin-
teet.

– Suomen itsenäistyes-

Nätteporin edustalle istutettiin 
Tulevaisuuden kuusi

sä kylvettiin itsenäisyyden 
kuusi Helsingin Kaivopuis-
toon. Se on siellä vieläkin. 
Tänä vuonna sen kuusen sie-
menistä kasvatettuja taimia 
istutetaan ympäri Suomea, 
Räinä tietää.

Kampanjaa suojelee tasa-
vallan presidentti Sauli Nii-
nistö.

– Kyseessä on suomalai-

Kuusi on istutettu ja istutuskomitea ihailee jälkeä. Vasemmalta: Valtteri Paakki, Maria-Liisa Halonen, Jari-Jukka Jokela, Pekka Koskela, Jussi Kurt-
tila, Seppo Keltamäki, Pertti Huovinen, Pekka Suopanki, Johanna Jakku-Hiivala, Paula Pivelin, Minna Halonen, Tarja Rahkola, Aili-Maria Alaraa-
sakka ja Riitta Räinä.

seen maisemaan passaava 
kotikuusi. Nätteporin edus-
talla on lippusalkoja, joten 
paikkana se on sopiva itse-
näisyyden kuuselle, Räinä 
sanoo.

Kaikki Iin koulut istutta-
vat Tulevaisuuden kuusen 
lokakuun aikana pihoilleen. 
Kuusien yhteyteen asetetaan 
pronssilaatta, jossa kerrotaan 

kuusesta. Kaikkiaan Iihin is-
tutetaan kymmenen Tulevai-
suuden kuusta. 

Kampanjaa isännöi Oulun 
4 H -yhdistys ja myös yksi-
tyiset kansalaiset voivat osal-
listua siihen. Pronssilaatan ja 
kuusen lisäksi pakettiin kuu-
luu itsenäisyyden kuusesta 
kertova kirja.

Iin Olhavassa käytiin 29.9.1944 ensimmäisiä Lapin so-
dan taisteluita. Tässä taistelussa saksalaiset räjäyttivät 
Olhavan rautatie- ja maantiesillan ja viisi suomalaista so-
tilasta kaatui. Sen johdosta Olhavan koulun pihapiiriin 
on pystytetty vuonna 2005 Lapin sodan muistomerkki. 
Olhavan seudun kehittämisyhdistys järjesti perjantaina 
29.9. muistomerkillä Suomi 100 v juhlavuoteen kuulu-
vana seppeleenlaskutilaisuuden. Seppeleen laskivat Iin 
kunta ja Iin seurakunta, joiden edustajat käyttivät pu-
heenvuoron. Olhavan koulun oppilaat esittivät laulua. 
Mukana oli myös jonkin verran kyläläisiä. 

Seuraavassa IiSanomassa 26.10. on liitteenä Olhavan 
seutulainen -kylälehti 2017, jossa enemmän tilaisuu-
desta ja monipuolisesti juttua koko kylästä ja sen toi-
minnasta. 

Yhteyshenkilöinä ovat Maarit Tihinen 040 760 9578 
maarit.tihinen@vtt.fi ja Ilkka Pakonen 050 400 7980 
ilkka.pakonen@ii.fi. HT

Olhavassa seppeleenlasku 
Lapin sodan muistomerkille

Seppelettä laskemassa Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jo-
hannes Tuomela ja Olhavan Lapin sodan taisteluista kirjan kirjoit-
tanut Kyösti Jäppinen. 
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www.iinseurakunta.fi
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Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
12.10.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan 
työntekijää käymään luonasi tai omaisesi 
luona.
7-iltapäivä to 12.10.2017 15:00 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. 7-luokkalaisten oma 
iltapäivä, jossa välipala ja mukavaa yhteistä 
tekemistä ja olemista. tervetuloa!
Lapsikuoro to 12.10.2017 17:00 iin seura-
kuntatalo, kappeli (sisäänkäynti kirkkoher-
ranviraston ovesta). Harjoitus seurakunta-
talon kappelissa.
naiskuoro to 12.10.2017 18:00 iin seura-
kuntatalo, kappeli (sisäänkäynti kirkkoher-
ranviraston ovesta). 
nuortenilta to 12.10.2017 18:00 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. kaikille avoin, ohjel-
mallinen ilta. illan päätteeksi kahvit ja va-
paata oleskelua.
Iin perhekerho Pe 13.10.2017 10:00 - 
12:00 iin seurakuntatalo, kerhohuone. si-
säänkäynti joen puolelta talon takaa. Per-
hekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua 
ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. tule 
tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaih-
tamaan kuulumisia! 
    Perhekerhoon ovat tervetulleita van-
hemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten 
kanssa. tervetuloa!
10 -synttärit su 15.10.2017 12:00 - 15:00 
iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puisto-
tie 3. 
   tervetuloa viettämään 10 -vuotis syn-
tymäpäivääsi yhdessä muiden 10 vuotta 
täyttävien kanssa. luvassa hauskaa yhdes-
sä tekemistä, askarteluja ja leikkejä.
Gospelmessu su 15.10.2017 18:00 iin kirk-
ko. Pyhäpäivän aihe: Rakkauden kaksois-
käsky
toimittaa: soronen Pekka, kanttorina: sa-
volainen eija. kolehti: oulun hiippakunnan 
toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähe-

tystyössä. Musiikkipainotteinen ehtoollis-
kirkko, joka sopii kaikille vauvasta vaariin. 
kesto n. 45 min. Mukana nuorten gospel-
ryhmä sekä naiskuoro.
Puistoaamu Ma 16.10.2017 10:00. Puisto-
aamun kokoontuminen seurakuntatalon 
leikkipuistossa. Puistoaamun ohjelmassa 
on pyhäkouluhetki ( klo 10 ), jossa laule-
taan ja leikitään. Pyhäkouluhetken jälkeen 
voi jäädä puistoon leikkimään. 
    tervetuloa perheet, kaikenikäiset lapset 
ja perhepäivähoitajat lasten kanssa!
solu ti 17.10.2017 15:00 iin seurakuntata-
lo, kerhohuone. sisäänkäynti joen puolelta 
talon takaa.
disneypuuhakerho ti 17.10. 2017 17:00 
iin seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. uusi Dis-
neyaiheinen puuhakerho alkaa! joka viik-
ko aiheena eri Disneyelokuva. tervetuloa 
mukaan.
Porinapiiri ke 18.10.2017 10:00 - 14:30. 
Porinapiirin retki oijärvelle. lähtö klo 10 
iin seurakuntatalolta, takaisin iissä olemme 
n. klo 14. ilmottautumiset retkelle p. 040 
7376955/sanna karppinen
Vauva- ja taaperoryhmä ke 18.10.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerhohuo-
ne. sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. 
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikki-
painotteinen perhekerho. Myös isommat 
sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään. 
kerhossa on mahdollisuus jutteluun tois-
ten vanhempien kanssa. lisätietoja puh. 
0400 541 319. 
   tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaih-
tamaan ajatuksia toisten samassa elämän-
tilanteessa olevien kanssa, olet lämpimästi 
tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi 
tai useamman lapsen kanssa!
Kirkkokuoro ke 18.10.2017 14:00 iin seu-
rakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
hartaus Iin hoiva-osastolla to 19.10.2017 
13:00 tilastointi - laitoksissa
7-iltapäivä to 19.10.2017 15:00 iin seura-

kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. 7-luokkalaisten oma 
iltapäivä, jossa välipala ja mukavaa yhteistä 
tekemistä ja olemista. tervetuloa!
Lapsikuoro to 19.10.2017 17:00 iin seura-
kuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. kuo-
roharjoitus
nuortenilta to 19.10.2017 18:00 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. kaikille avoin, ohjel-
mallinen ilta. illan päätteeksi kahvit ja va-
paata oleskelua.
Iin perhekerho Pe 20.10.2017 10:00 - 
12:00 iin seurakuntatalo, kerhohuone. si-
säänkäynti joen puolelta talon takaa. Per-
hekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua 
ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. tule 
tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaih-
tamaan kuulumisia! 
     Perhekerhoon ovat tervetulleita van-
hemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten 
kanssa. tervetuloa!
sadonsiunausmessu su 22.10.2017 10:00 
iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: usko ja epäus-
ko. toimittaa: Ruotsalainen tapani, kantto-
rina: jaakkola Markku. kolehti: kristittyjen 
yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maa-
ilman puolesta Vastuuviikolla suomen eku-
meenisen neuvoston kautta.
Varhaisnuorten retki Liisan Linnaan ti 
24.10.2017 09:00 Varhaisnuorten retki lii-
san linnaan. lähde mukaan valloittamaan 
linna yhdessä toisten kanssa ja virkisty-
mään nuotion äärellä eväitä syöden.
Veteraanien kahvitus ti 24.10.2017 12:00 
iin seurakuntatalo, kappeli (sisäänkäynti 
kirkkoherranviraston ovesta). 
Raamattu- ja rukouspiiri ti 24.10.2017 
18:00 iin seurakuntatalo, kappeli (sisään-
käynti kirkkoherranviraston ovesta). 
ystävänkammari ke 25.10.2017 12:00 iin 
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
26.10.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan 
työntekijää käymään luonasi tai läheisesi 
luona.

disneypuuhakerho ti 31.10.2017 17:00 
iin seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. uusi Dis-
neyaiheinen puuhakerho alkaa! joka viik-
ko aiheena eri Disneyelokuva. tervetuloa 
mukaan.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 1.11.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerhohuo-
ne. sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. 
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikki-
painotteinen perhekerho. Myös isommat 
sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään. 
kerhossa on mahdollisuus jutteluun tois-
ten vanhempien kanssa. lisätietoja puh. 
0400 541319. 
    tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaih-
tamaan ajatuksia toisten samassa elämän-
tilanteessa olevien kanssa, olet lämpimästi 
tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi 
tai useamman lapsen kanssa!

kuiVanieMen alue

sanajumalanpalvelus su 15.10. klo 12 
kuivaniemen kirkossa. 19. sunnuntai Hel-
luntaista, pyhäpäivän aihe: Rakkauden 
kaksoiskäsky. toimittaa Pekka soronen, 
kanttorina eija savolainen. kolehti: oulun 
hiippakunnan toimintaan kasvatus- , dia-
konia- ja lähetystyössä. 
sanajumalanpalvelus su 22.10. klo 12 
kuivaniemen kirkossa. 20. sunnuntai Hel-
luntaista, pyhäpäivän aihe: usko ja epäus-
ko. toimittaa Matti kinnunen, kanttorina 
Markku jaakkola. kolehti: kristittyjen yhtei-
seen työhön oikeudenmukaisen maailman 
puolesta Vastuuviikolla suomen ekumee-
nisen neuvoston kautta.
Kuivaniemen perhekerho to 12.10., ja to 
19.10. klo 10-12 seurakuntatalolla. 
oijärven perhekerho ma 16.10. klo 13-
14.30 oijärven vanhustentalon kerhohuo-
neessa.
    Perhekerhojen ohjelmassa on leikkiä, 
askartelua ja muuta mukavaa yhteistä te-

kemistä. tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia.  
    Perhekerhoihin ovat tervetulleita van-
hemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten 
kanssa. tervetuloa!
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 
16.10. klo 11 aseman vanhustentalon ker-
hohuoneessa. 
oijärven seurakuntakerho ke 18.10. klo 
11 oijärven kyläkirkossa., vieraita iin po-
rinapiiristä, tutustumme oijärveltä sotaan 
lähteneitten-muistomerkkiin ! kahvit ja 
arvontaa.
    kerhoissa kokoonnumme porisemaan ja 
kahvittelemaan, tervetuloa!
Kuivaniemen naiskuoro, harjoitus ke 
18.10. klo 16.30 seurakuntatalolla. 
Hyryn nuoret laulajat, harjoitus ke 18.10. 
klo 18.30 kuivaniemen Rauhanyhdistyk-
sellä. 
Kuivaniemen kappelintoimisto on sul-
jettu ke 11.10. – ma 13.11., toimistoasi-
oissa ota yhteyttä Iin kirkkoherranviras-
toon ma-pe klo 9-14, puh: 040 848 0078: 
Puistotie 3, 91100 II: ii.seurakunta@evl.
fi
Vauva- ja taaperoryhmä ke 18.10. klo 10 
– 11.30 iin seurakuntatalolla, kerhohuo-
neessa. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mukaan 
ryhmään. kerhossa on mahdollisuus jutte-
luun toisten vanhempien kanssa. 
    lisätietoja puh: 0400 541 319. tule ker-
hoon lapsesi kanssa ja vaihtamaan aja-
tuksia toisten samassa elämäntilanteessa 
olevien kanssa, olet lämpimästi tervetullut 
ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useam-
man lapsen kanssa.
Varhaisnuorten retki ti 24.10. klo 9 liisan 
linnaan. lähde mukaan valloittamaan lin-
na yhdessä toisten kanssa ja virkistymään 
nuotion äärellä eväitä syöden. 

Pirttitörmän kylä palaa kotiin

KOLUMNI

läläisten mielissä ja aika ajoin se 
on noussut voimakkaammin esil-
le. Syksyllä 2015 puheet Jakkuky-
län liittämisestä Iin kuntaan jälleen 
voimistuivat ja useissa kyläläisten 
yhteisissä kokoontumisissa ”hei-
tettiin ilmoille” pyyntö, että joku 
alkaisi selvittää, onko mahdollista 
irrottaa Jakkukylä Oulusta ja liittää 
osaksi Iin kuntaa? Ilmoille heitet-
tyyn pyyntöön tartuttiin viimein ja 
aloiteryhmän järjestäytymiskokous 
pidettiin 25.10.2015.

Ryhmä teki perusteellisen sel-
vitystyön osakuntaliitosprosessin 
eri vaiheista, sekä mahdollisen osa-
kuntaliitoksen eduista ja haitoista. 
Jakkukylän kyläkokous kokoontui 
jo marraskuun 2015 lopulla päät-
tämään, viedäänkö osakuntalii-
toshanketta eteenpäin. Kyläläisten 
tuki hankkeelle oli lähes yksimie-
linen. 

Virallinen aloite Oulun kaupun-
ginhallitukselle Jakkukylän liittä-
misestä Iin kuntaan, toimitettiin 
joulukuussa 2015. Iin kunnan ja Ou-
lun kaupungin päättäjät tiedotet-
tiin hankkeesta hyvin, järjestämällä 
useita tilaisuuksia, joissa valtuu-
tetuilla oli mahdollisuus kuulla 
aloiteryhmän perustelut tehdystä 
aloitteesta sekä esittää kysymyk-
siä päätöksenteon tueksi. Valtioval-
ta teki huhtikuussa 2017 päätöksen, 

että Jakkukylä liitetään osaksi Iin 
kuntaa vuoden 2018 alusta.

Pirttitörmän kylä palaa lähes 
vuosisadan evakkotaipaleelta vir-
keänä ja kehittyvänä Jakkukylänä 
takaisin vanhaan kotikuntaansa. 
Jakkukylä on luonnonkaunis, ny-
kyään yli 400 asukkaan nuorekas 
kylä, turvallisessa maaseutuympä-
ristössä. Kylä sijaitsee molemmin 
puolin Iijokea, reilun kymmenen 
minuutin päässä Iistä. Kylällä toi-
mii lähes parikymmentä yritystä, 
oma vesiosuuskunta ja useita vilk-
kaasti toimivia yhdistyksiä, joi-
den myötä toimintaa sekä yhteisiä 
hankkeita on paljon. Toivotamme 
lämpimästi kaikki uudet asukkaat 
tervetulleeksi kehittyvään kylääm-
me. Voit tutusta meihin paikan-
päällä tai nettisivuillamme www.
jakkukyla.fi. 

Iin vetovoima nojaa vahvas-
ti elinvoimaisiin maaseutukyliin. 
Kylien kehittäminen on kuntastra-
tegian ytimessä, joka sopii jakku-
kyläläisille erinomaisesti. Tuomme 
mielellään oman panoksemme pe-
rinteikkään, kylämyönteisen koti-
kuntamme, Iin kehittämiseen. 
   
Hannu Kaisto 

Iin kuntakokous käsitteli huhti-
kuun 1899 kokouksessa kunnan 
kouluasioita, päättäen perustaa 
Pirttitörmän kylän koulupiirin. Sa-
man vuoden heinäkuun kun-
takokouksessa päätettiin sitten 
yksimielisesti ostaa talokas Juho 
Alajakun omistama maa ja kartano 
6000 mk:n kauppahinnalla Pirtti-
törmän kylän kouluksi. Perinteikäs 
kyläkoulu, nykynimeltään Jakun 
koulu, on toiminut kylän sydämenä 
ja kyläläisten koulupolun lähtöpis-
teenä jo kohta 120 vuotta ja toimii 
edelleen pirteänä.

Jakkukylä oli ennen nimeltään 
Pirttitörmän kylä ja kuului Suur-Iin 
pitäjään. Vuonna 1924 Jakkukylä 
siirtyi Yli-Iin kuntaan sen irtautu-
essa Iistä. Ilmeisesti osa jakkuky-
läläisistä koki tuolloin joutuneensa 
vastentahtoisesti kuntarajan vää-
rälle puolelle ja niinpä kylällä ke-
rättiinkin nimilista ja esitettiin jo 
kesällä 1928 Iin kunnanvaltuus-
tolle, että Jakkukylän alaosa lii-
tettäisiin Iin kuntaan. Kyläläisten 
harmiksi Iin kunnanvaltuusto ei 
esitykseen tuolloin lämmennyt ja 
jakkukyläläisten taival jatkui Iin 
emäpitäjästä erossa, ensin Yli-Iin ja 
myöhemmin Oulun alla, lähes vuo-
sisadan ajan.

Halu palata takaisin vanhaan 
kotikuntaan on kytenyt jakkuky-

Kirjaa voi tilata Toivo Hyyryläiseltä:
toivo.hyyrylainen@digitoi.fi 
p. 040 5866520.

Kirja on yhdistetty hartaus- ja runokirja. Jokai-
sen hartauden yhteydessä on siihen liittyvä 
ja hartautta syventävä runo. Hartauksien ja 
runojen kehyksenä ovat kirkkovuoden juhlat ja 
keskeiset ajankohdat. Hartauksien ja runojen 
keskeinen sanoma on Kristuksessa oleva toivo.

”Jumalan armon ja 
rakkauden kipinät voivat 
tänäkin päivänä sytyttää, 
voimaannuttaa ja 
valaista tietä eteenpäin.”

TOIVON KIPINÖITÄ

Toivo Hyyryläiseltä 
uusi hartaus- 
ja runokirja

OLHAVAN SEUTULAINEN -KYLÄLEHTI 2017
Kylälehti ”Olhavan seutulainen” ilmestyy to 26.10.2017.

Lehti tehdään IiSanomien liitteenä.



nro 22/2017 3
nomat

-

Kuva Riitta Räinä

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

Haminantie 2 
P. (08) 8173 835, 040 777 8365

Ma-pe 8-18, la 9-16

Polaric auto-
shampoo 1 l

235
Paavo

Jäppinen Ky

Renkaat 
edullisesti

Tervetuloa rengaskaupoille!

100
pss

Real Snacks 
sipsit 100 g pss

CRC 5-56

1190
-silicone
-lasinpesuspray

yht.

PalsTaPyyTÄjÄT 
siian pyyntiä harjoittavien 

on osallistuttava 
mädinhankintaan. 

Jos mätiä ei tule, niin 
pyyntiä ei voi harjoittaa. 

lIPPOajIeN 
on otettava mätiä 

tai emokaloja. 
Lippoajille sumput 

kunnantalonranta ja  
kanavan veneluiska. 

Lypsykoulaantumistakin 
järjestetään. 

Muista saalisilmoitus-
velvollisuus.

SIIAN 
MÄDINHANKINTA 

IIJOKISUULLA

lisätietoja 
kala@ii.fi  

Henri 045 6051600
Risto 0400 434798

TurVaTaaN sIIaN 
TuleVaIsuus!

Metsänhoitoyhdistyksen 
toiminnanjohtaja vaihtui
Iin metsänhoitoyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Eero 
Alaraasakka jäi eläkkeel-
le lokakuun alussa. Uusi 
toiminnanjohtaja on Henri 
Turtinen, joka on koulutuk-
seltaan metsätalousinsinööri 
ja kotoisin Yli-Iistä. Iissä hän 
on asunut kuutisen vuotta.

– Työhöni kuuluu koko 
Iin metsänhoitoyhdistyksen 
toiminnan pyörittäminen. 
Teemme kaikkea, mitä yksi-
tyismetsissä ruukataan teh-
dä, hoitotöistä hakkuisiin, 
metsäarvioita ja -suunnitel-
mia, Henri sanoo.

Hänen mukaansa Iissä on 
metsät hoidettu kohtalaisen 
hyvin, mitä nyt taimikonhoi-
torästejä löytyy jonkun ver-
ran.

– Jonkun verran on räs-
tiharvennuksia, eli energia-
puukohteita. Iiläiset metsät 
ovat kuitenkin mielestäni 
keskimääräistä paremmassa 

kunnossa kuin muualla Suo-
messa, hän arvioi.

Toiminnanjohtajan yhte-
ydenpito metsänomistajiin 
on päivittäistä. Myös met-
sässä täytyy käydä: Henri on 
maastossa yli puolet työajas-
taan.

– Vaikka tietotekniikka on 
kehittynyt ja on hienoja ilma-
kuvia, kyllä metsään täytyy 
jalkautua. Tekninen kehitys 
ei vielä ole niin pitkällä, että 
esimerkiksi leimikkosuunni-
telman voisi tehdä käymät-
tä metsässä. Puhumattakaan 
metsäarviosta tai -suunnitel-
masta, hän sanoo.

Iin kunnan alueella on 
noin 700 yksityistä metsän-
omistajaa, ja paikkakun-
nan metsistä suurin osa on 
yksityisessä omistuksessa. 
Valtion metsää Iistä löytyy 
Yli-Olhavasta.

Koskematontakin metsää 
löytyy Iistä, sillä muun mu-

assa Valto Pernun Säätiöllä 
on metsiä, joihin ei ole kir-
ves koskenut. Nämä metsät 
on suojeltu Valto Pernun tes-
tamentilla.

Kysynnän ja tarjonnan laki
Suuri osa Henri Turtisen 
työstä on metsäneuvontaa. 
Maanomistajat haluavat tie-
tää, mitä metsässä pitäisi 
tehdä: Esimerkiksi milloin 
pitäisi tehdä taimikonhoitoa. 
Lisäksi puun hinta kiinnos-
taa metsänomistajia aina.

– Viime vuosina on tehty 
yhä enemmän metsäarvioita 
joko perunkirjaan tai omista-
janvaihdoksiin liittyen, Hen-
ri kertoo.

Kiireisintä työaika on 
keväällä, jolloin metsän-
viljelyhankkeita, taimikonis-
tutuksia ja metsänkylvöjä on 

paljon. Iin metsämaat ovat 
pääasiassa ojitettuja soita. 
Kangasmetsiä on suhtees-
sa vähän, ja puunkorjuutyöt 
tehdään pääasiassa talvella.

Puun hinnassa on vallalla 
epäsuhde kuitupuun kysyn-
nän ja tarjonnan välillä. Kui-
tupuuta on enemmän tarjolla 
kuin kysyntää. Iin kuitupuu 
menee pääasiassa Kemiin 
ja Ouluun, mutta piakkoin 
avattava Äänekosken suu-
ri sellutehdas tulee ehkä se-
koittamaan kuvioita. Puun 
virran arvellaan kääntyvän 
Oulun eteläpuolelta Ääne-
koskelle päin.

– Puun hinnassa ei viimei-
sen kolmen vuoden aikana 
ole tapahtunut juuri mitään. 
Metsänhoidollisesti kiireel-
lisiä harvennuksia jää teke-
mättä sen takia, että puulle ei 
ole menekkiä, Henri kertoo.

Henri Turtinen on tavatta-
vissa maanantaina Iin metsä-
hoitoyhdistyksen toimistolla 
Kirkkotie 8:ssa, muuten ta-
paamisajan voi varata puhe-
limitse. 

Eerolla ei ole  
vapaa-ajan ongelmia
Iin metsänhoitoyhdistyk-
sen entinen toiminnanjohtaja 
Eero Alaraasakka aikoo elä-
kepäivillään keskittyä omien 
metsien hoitoon, luottamus-
toimiin, kirjoittamiseen ja 
musiikkiin.

– Vapaa-ajan ongelmia ei 
ole. Minulla on monenlaisia 
hommia. Harrastan muun 

Eero Alaraasakalla ei käy aika pit-
käksi eläkeellä.

muassa suunnistusta, me-
lontaa ja tukkilaisperinnettä, 
hän kertoo.

Metsäasiat ovat hänellä 
aina mielessä. Kuten harven-
nushakkuut, joita Iissä on 
Alaraasakan mukaan paljon 
rästissä.

– Metsänhoitotöitä piisaa 
kyllä. Nyt voidaan hyödyn-
tää sitä puuvarastoa, joka on 
syntynyt aikaisempien vuo-
sikymmenien aikana. Nyt al-
kaa tulla sadonkorjuu, johon 
harvennushakkuut kuulu-
vat, hän arvioi.

Hänen mielestään Iissä on 
valtavat määrät harvennus-
hakkuita kaipaavia metsä-
maita.

– Kun niitä on harven-
nettu, seuraava vastaava 
toimenpide on tulossa heti 
perään 10-15 vuoden päästä. 
Pinta-alaa on valtavasti, Ala-
raasakka kertoo.

Hän oli Iin metsänhoi-
toyhdistyksessä 36 vuotta. 
Tänä aikana metsien puu-
määrä on lisääntynyt voi-
makkaasti.

– Kun Mauri-myrsky oli 
1982, niin Iissä kaatui arvioi-
den mukaan 15 000 kuutio-
ta puuta. Jos nyt olisi sama 
myrsky, niin puita kaatui-
si ehkä 10-20-kertainen mää-
rä. Silloin oli paljon lyhyitä, 
harsittuja metsiä ja ojitus-
alueiden metsät olivat valta-
osaltaan taimikoita. Nyt on 
hoidettuja metsiä, joissa on 
isompia puita, Alaraasakka 
laskee.

Henri Turtinen neuvoo metsäasioissa.

Syksy on erityisesti siika-aika. 
Siikaa pyydetään ja saadaan 
verkoilla, padoilla, lipoilla. 
Siika on lähiruokaa, sitä syö-
dään Iissä varmaankin tuhan-
sia kiloja, osa myydään, osa 
lähtee ympäri Suomea syötä-
väksi. 

Siiasta on Perämerellä kak-
si eri lajia, vaellussiika ja pik-
ku/karisiika. Pikkusiika on 
paikallinen, jää nimensä mu-
kaisesti pieneksi. Se tulee 100 
– 200 gramman painoisena 
sukukypsäksi ei kasva suu-
remmaksi.  Pikkusiikaa oli-
si meressä tosin paljon, mutta 
sitä pyydetään liian vähän.  

Syksyllä siikaa, paikallista ja varmasti lähiruokaa
Toinen, pääasiallinen 

kalastuskohde on selväs-
ti kookkaampi vaellussiika. 
Vaellussiika käy Ahvenan-
maalla asti. Luontaisissa olois-
sa vaellussiika nousee merestä 
jokeen ja kutee joessa. Hedel-
möittynyt mäti muhii joessa 
talven, keväällä vastakuoriu-
tunut siika oppii syömään, 
vaeltaa mereen, kasvaa me-
ressä 4-6 vuotta. Tulee sitten 
takaisin jokeen sukua jatka-
maan. Kierto jatkuu.  

Iijoen vaellussiian olisi tu-
houtunut vuosikymmeniä sit-
ten, ellei siikaa olisi hoidettu, 
istutettu ja kalastettu järkeväs-

ti ja vastuullisesti. Raasakan 
voimalaitos estää siian nou-
sun, siian luontainen lisään-
tyminen ei onnistu. Niinpä 
70-luvulta lähtien siian emo-
kaloja ja mätiä on otettu tal-
teen. Kalastajien osa siian 
hoidossa on keskeinen. Ka-
lastajat pyytävät emokaloja 
elävänä sumppuihin, lypsä-
vät ja hedelmöittävät mädin, 
vievät mädin Rantakestilän 
hautomolle. Mäti on talven 
ajan hautomon lasisuppilois-
sa. Keväällä hautomolla syn-
tyy miljoonia pieniä siikoja.  
Siiat päästetään heti keväällä 
jokeen tai luonnonravintolam-

mikkoon kasvamaan. Tämän 
jälkeen siiat kasvavat vapaas-
ti ja luontaisesti 4-6 vuotta me-
rellä ja tulevat takaisin jokeen.  
Nykyoloissa luontainen vael-
lussiian kierto on jatkunut 
kohta puolivuosisataa.  

Iijoella vaellussiika onkin 
täysin kalanhoitotoimien va-
rassa. Raasakan voimalalle 
suunniteltu kalatie ei tuo sii-
alle nousumahdollisuuksia, 
se tiedetään etukäteen. Iijo-
en vanhan uoman hankkeen 
avulla vaellussiialla on tosin 
jatkossa mahdollisuus nous-
ta vanhaan luonnonuomaan. 
Luonnonuomassa siika voi 

kutea ja lisääntyä. Mutta siika-
hoito, emokalojen talteenotto 
on kuitenkin tulevaisuudes-
sakin välttämätöntä ainakin 
seuraavan puolivuosisataa tai 
niin kauan kuin voimalalai-
tokset toimivat.  

Merialueen vaellussiika ei 
ole vain Iijoen vaellussiian va-
rassa. Kiiminkijoen siikakanta 
lisääntyy luontaisena, mutta 
myös Kiiminkijoella on järjes-
tetty vuosikymmenien ajan 
siian mädin talteenottoa ja sii-
kakannan hoitoa. Tänä talve-
na ja jatkossakin Kiiminkijoen 
siian mäti haudotaan Ranta-
kestilässä, paikallista yhteis-

työtä kehitetään. Kuiva- ja 
Olhavanjoelle siikaa on istu-
tettu säännöllisesti, jossain 
määrin joet tuottavat siikaa, 
toistaiseksi mädin talteenottoa 
ei ole vielä järjestetty.  Hoito-
toimien ansiosta jokiemme sii-
katilanne on kuitenkin hyvä.  

Paikallisuus, vastuullisuus, 
kestävä kehitys, luontoarvot, 
lähiruoka – nämä arvot sopi-
vat kaikkeen kalaan erityisen 
hyvin.  Syödään siikaa hyvillä 
mielin, mahdollisimman pal-
jon.

Risto Tolonen

iijoen PalstaPYYtäjät jokaisen syksyllä siikaa pyytävän on luovutettava hedelmöitettyä 
siian mätiä hautomolle.   

liPPoajat voivat itse lypsää mädin ja tuoda sen Rantakestilän hautomolle. kunnantalon 
rannassa ja illin venelaiturilla on emokalasumput, joihin naaraskaloja voi jättää.
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Iiläisten autot ovat keski-
määrin 14-vuotiaita, mut-
ta jokseenkin hyväkuntoisia. 
Näin sanoo autokatsastus-
yrittäjä Mika Klasila Iin Kat-
sastus Oy:sta.

– Ei iiläisiä autoja voi 
moittia ollenkaan. Täällä hyl-
käysprosentti on vähän ala-
kantissa valtakunnalliseen 
tasoon, sillä se on noin 27 
prosenttia. Autokanta on hy-
vässä kunnossa, vaikka se on 
keskimääräistä vähän van-
hempaa, Klasila kertoo.

Tyypillinen iiläinen au-
toilija ajelee Toyotalla tai 
Volkswagenilla, ja koneena 
hyrskyttää dieselkäyttöinen 
laite. 

Tyypillisin vika ei suin-
kaan autoissa ole ruoste, 
koska menopelit suojataan 
nykyisin hyvin. Viat keskit-
tyvät katsastajan mukaan 
jarruihin, valoihin ja niveliin.

Ii on hyvä paikka yritykselle
Iin Katsastus Oy työllistää 
tällä hetkellä neljä ihmistä. 

Iissä ajellaan kohtalaisen hyväkuntoisilla autoilla
Yritys on ollut toiminnassa 
vuodesta 2006, jolloin Klasila 
puolisoineen ostivat Oulun 
Katsastus- ja Oulun Auto-
katsastus Oy:n. Myöhemmin 
Oulun toimipiste myytiin 
pois ja Iihin toiminta siirtyi 
2012. Lisäksi yritys omistaa 
toisen toimipisteen Oulun-
salossa.

Ii on autokatsastustoi-
mintaan hyvä paikka, koska 
kunnassa ei ole kilpailua ky-
seiseltä alalta. 

– Asiakkaat ovat ottaneet 
meidät hyvin vastaan. Kun-
nassa on ollut hyvä yrittää, 
Klasila kertoo.

Alussa toiminta kunnan 
kanssa ei oikein ottanut tuul-
ta alleen. 

– En saanut kiinteistön 
hankinnan suhteen min-
käänlaista apua kunnal-
ta. Kiinteistöjä oli kuitenkin 
silloin vapaana ja jouduin 
hankkimaan tiedon itse, Kla-
sila kertoo.

Nykyinen toimipiste sopii 
katsastustoiminnalle erin-

omaisesti. Paikka sijaitsee 
Micropoliksen takamaastos-
sa ja sinne on helppo ajaa. 
Asemalla voidaan katsastaa 
henkilöautojen lisäksi myös 
raskasta kalustoa.

Katsastusmaailma  
muuttuu
Katsastusbisnes oli tuot-
toisaa vielä parikymmen-
tä vuotta sitten. Nyt kilpailu 
on lisääntynyt ja yrittäjiä on 
tullut runsaasti alalle. Kym-
menisen vuotta sitten isot 
kansainväliset firmat ostivat 
pieniä katsastuskonttoreita, 
mutta nyt tämä ostobuumi 
on vähentynyt.

– Nyt katsastusksella elää, 
mutta se ei ole enää kovin 
haluttu bisnes. Kukaan ei 
enää osta firmoja, vaan pie-
net yrittäjät yrittävät kaupa-
ta omia yrityksiään, Klasila 
kertoo.

Kilpailu on myös laskenut 
hintoja noin viiteenkymp-
piin. Iissä auton voi katsastaa 
45 eurolla (pakokaasumit-

taus on 10 euroa) ja jälkitar-
kistus on ilmainen. Viimeksi 
mainitusta pitää useissa kat-
sastuskonttoreissa pulittaa 
lisähinta.

Iin Katsastus on avoin-

na viitenä päivänä viikos-
sa maanantaista perjantaihin 
kello 8–16.30. 

– Joulukuu ja helmikuu 
ovat hiljaisimmat kuukau-
det. Muuten työt jakautuvat 

Iiläinen autokanta on hyvässä kunnossa, vaikka se on keskimääräistä vähän vanhempaa, toteaa Mika Klasi-
la Iin Katsastuksesta.

tasaisesti. Loma-aikoina lis-
tat ovat täynnä, kun väkeä 
on vähemmän töissä, Klasi-
la kertoo.

Iin Rengastyö on yhtä kuin 
yrittäjä Henri Tuomela. Mui-
ta työläisiä ei ole, lukuun 
ottamatta satunnaisia kiire-
apulaisia ja työelämään tu-
tustujia.

– Kiireisenä aikana teen 
pyöreätä päivää. Poliisit 
ovat käyneet ikkunan taka-
na katsomassa, ovatko asiat 
täällä kunnossa, kun ovat aa-
muyöllä huomanneet valoa 
hallistani työskennellessä-
ni renkaiden kimpussa, Tuo-
mela kertoo.

Tuomela tuli alalle vii-
si ja puoli vuotta sitten. Hän 
oli aiemmin työskennellyt 

Renkaita huolletaan vaikka tien päällä
turve- ja auraushommissa. 
Myös rengasliikeessä työs-
kentelykokemusta oli kerty-
nyt. 

Iissä ei ollut renkaisiin 
ja rengashuoltoon erikois-
tunutta yritystä, vaikka ren-
kaita myydäänkin useassa 
paikassa.

– Renkaista pidetään 
huolta vaihtelevasti Iis-
sä. Toiset vaihtavat ren-
kaansa ajoissa, toiset eivät. 
Kesärenkaiksi kysytään ny-
kyisin paljon halpoja renkai-
ta. Talvirenkaiksi huolitaan 
laadukkaampia, Tuomela sa-
noo.

Kitkarenkaita ei Iissä juuri 
kysytä, vaikka Tuomela itse 
sellaisilla talvella ajeleekin. 

– Ne ovat hyvät talviren-
kaat. Kannattaa kuitenkin 
valita laadukkaat kitkaren-
kaat ja jättää muut huomiot-
ta, Tuomela opastaa.

Rengastyön asiakkaina 
on raskaan kaluston ajajia 
ja henkilöautoilijoita. Ras-
kaan kaluston rengashuoltoa 
tehdään vaikka tien päällä. 
Apuun lähdetään, mutta jär-
kevän välimatkan päähän. 
Tuomela on tavoitettavissa 
vaihtelevalla menestyksellä 
kännykästään mihin vuoro-
kauden aikaan tahansa, py-
hänä ja arkena.

– Tämän työn tekee kan-
nattavaksi raskas kalusto. 
Sitä työtä on tasaisesti, Tuo-
mela kertoo.

Traktorin rengas vaihdettiin 
puolessa tunnissa
Iin Sanomien toimittajan ol-
lessa käymässä Iin Ren-
gastyössä huollettiin siellä 
traktorinrengasta, jossa ei 
pysynyt ilma. Rengas vaih-
dettiin uuteen huollettuun 
noin puolessa tunnissa.Henri Tuomela huoltaa traktorinrengasta.

Tuomela on oppinut yri-
tyselämän kiemurat kanta-
pään kautta. Hän kuuluu Iin 
Yrittäjiin, mutta ei juurikaan 
ole aktiivinen toimija järjes-

tössä.
– Sijainniltaan Ii on yri-

tykselleni sopiva. Asiakas-
kuntansa on vakiintunut 

vuosien varrella lukumää-
rältään sellaiseksi, että töitä 
piisaa tasaisesti, Henri tote-
aa.  JR

Traktorinrengas on paikallaan. Jari Tiiro (oik.) avustaa Henri Tuomelaa.

HAUTAKIVET
Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi 

www.oulunhautakivi.fi
 

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY
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www.koukkupaja.fi 

Tarjouspyynnöt ja tilaukset: 
010 420 1700

info@koukkupaja.fi
”Koukkupajan asennuspisteissä asennamme 

laadukkaat vetokoukut autoosi satumaisen edullisesti.”

HELSINKI  ESPOO  TURKU   TAMPERE  JYVÄSKYLÄ  LAHTI 
OULU  VAASA  SEINÄJOKI LAPPEENRANTA KUOPIO

Olemme Suomessa ainoa 
tehtaan hyväksymä
alkuperäislaadun 
vetokoukkujen 
asennuspiste

Kestävät laitteet vaativiin olosuhteisiin
- Yli 85.000 km kelkkareittejä 
Suomi, Ruotsi, Norja

- Paljon valmiita reittipisteitä mm.
tulipaikat, kodat, autiotuvat, tankit ym.

- Mukana kiinnitystarvikkeet kelkkaan

Katso lisää www.automasa.fi

KELKKANAVI

Lumijoentie 8
(Limingantulli)
90400 Oulu

p. 050 465 0890

Meiltä myös auto-, 
rekka- ja MP-navit 

sekä päivitykset

www.automasa.fi 

KELKKANAVIT
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Asiakasvirta käy tasaisesti Iin 
Autotarvike Oy:ssa. Aivan 
vielä ei talvirenkaita vaihde-
ta, mutta muunlaisia auto- ja 
koneasioita asiakkailla riit-
tää. Firma on ollut nykyisessä 
muodossaan vuodesta 2009.

– Teemme autojen huoltoa 
ja varaosamyyntiä. Aiemmin 
meillä oli vain varaosamyyn-
tiä, mutta hallin myötä laa-
jensimme palvelumme myös 
autohuoltoihin. Korjaamotoi-
minta tukee varaosamyyntiä, 
toimitusjohtaja Harri Aalto 
sanoo.

Eräs Iin Autotarvikkeen 
myyntivalteista on nopea ja 
tehokas palvelu, sillä autojen 
pikkuviat korjataan usein sa-
man tien. Jos tarvittavaa osaa 
ei löydy hyllystä, se tilataan 
seuraavaksi päiväksi.

– Ihminen on nykyisin niin 
hektinen, että palvelu pitää 
saada saman tien, Aalto tie-
tää.

Toiminta naapurikorjaa-
mojen kanssa käy jouhevasti. 
Jos menopelissä on esimer-
kiksi ilmastointivika, passite-
taan se sellaiseen paikkaan, 
jossa vika korjataan.

Iin Autotarvike luottaa hyvään ja nopeaan palveluun
Huonot tiet  
vahingoittavat renkaita
Iiläisten autoja vaivaavat sa-
mat viat kuin muuallakin. 
Eräs sellainen ovat jakopää-
remontit, joille ei näy loppua. 
Oulun seudun autoja vai-
vanneeseen riesaan on pyrit-
ty löytämään vastausta viime 
vuodet, mutta lopullista rat-
kaisua sille ei ole löytynyt. 
Epäilyt kohdistuvat esimer-
kiksi jakopään pyörittäjän 
heikkoon metalliseokseen tai 
maantiesuolaan. Joihinkin 
autoihin pitää jakopää vaih-
taa 40 000 – 60 0000 kilomet-
rin välein.

– Jos kone hajoaa, niin sil-
loin puhutaan tuhansien eu-
rojen remontista. Onneksi 
öljynvaihtohuollon yhteydes-
sä vika on helppo havaita. Jos 
ruskeaa pölyä on jakopään 
kopassa, niin silloin pitäisi 
auto huoltaa, Aalto kertoo.

Tiestön huono kunto on 
aiheuttanut autoilijoille yhä 
enemmän rengasongelmia. 
Autotarvikkeessa on huo-
mattu, että kudosvaurioi-
sia renkaita on autojen alla 

yhä enemmän. Tällaisia vau-
rioita syntyy, kun ajetaan 
asfalttitiessä olevaan terävä-
reunaiseen monttuun.

– Kerran kun sellaiseen 
monttuun ajetaan kovalla 
vauhdilla, vaurioituu rengas 
saman tien. Lopulta siihen 
tulee patti kylkeen ja rengas 
ryhtyy jumputtamaan. Myö-
hemmin rengas voi räjähtää, 
Aalto kertoo.

Osa Fixus-ketjua
Iin Autotarvike työllistää nel-
jä ihmistä. Lisäksi mukana on 
yksi ulkopuolinen ilta- ja vii-
konlopputyöntekijä sekä työ-
harjoittelija. Varaosapuoli 
käsittää muitakin kuin auto-
tarvikkeita, kuten esimerkiksi 
työkoneiden tarvikkeita.

– Asiakkainamme on Iin 
ympäristön metsäkone- ja 
traktorimiehiä. Heille pitää 
tehdä esimerkiksi letkukorja-
uksia, ja näitä töitä tehdään 
silloin kun asiakas tarvitsee, 
Aalto kertoo.

Nykyisin Autotarvikkeen 
palveluihin kuuluvat myös 
hybridi- ja sähköautojen 
huollot, joten tällaisten me-

nopelien omistajien ei tarvitse 
enää toimittaa autojaan Ou-
lun merkkihuoltoihin.

Iin Autotarvike kuuluu Fi-
xus-ketjuun, jonka kautta hoi-
detaan markkinointia. Saman 
ketjun kautta toimitetaan Au-
totarvikkeeseen varaosia. Nii-
tä tilataan myös muualta.

– Pienellä paikkakunnal-

la pitää asiakkaalle olla mon-
ta vaihtoehtoa, joten emme 
voi olla sidottuna vain yhteen 
maahantuojaan, Aalto selit-
tää.

Ii on hänen mukaan-
sa hyvä paikka yrittää, vaik-
ka kilpailu on kiristynyt 
autohuoltamoiden osalta. 
Tällä hetkellä kunnassa on 

viis korjaamoa ja pari nyrk-
kipajaa.

– Asiakkaita riittää kaikil-
le, vaikka nettikauppa syö-
kin varaosamyyntiä. Olemme 
kuitenkin optimistisia tule-
vaisuuden suhteen, Aalto ar-
vioi. JR

Harri Aalto on tuttu näkyy Iin Autotarvikkeen tiskin takana

Automyynti M. J. Puolakka 
on myynyt menopelejä Iis-
sä jo vuodesta 2005. Asia-
kaskunta on vakiintunut, ja 
autoja myydään vuosittain 
noin 250-300. 

Moni auton ostajista tu-
lee muualta kuin Iistä, sil-

Autokauppa alkoi harrastuksena

lä markkinointi tapahtuu 
nykyisin netin kautta. Tär-
keimmät kanavat siellä ovat 
autotalli.com ja nettiauto.
com.

– Autoja haetaan satojen-
kin kilometrien päästä, yrit-
täjä Markku Puolakka sanoo.

Alussa Puolakka myi au-
toja kotipihaltaan muun työn 
ohessa. Nykyiselle myyn-
tipaikalle hän saapui 2010 
tammikuussa.

– Alussa tein autokaup-
paa harrastuksen puolesta. 
Pian siitä tuli kuitenkin am-

Markku Puolakka on vuoden 1976 Datsun 100 A:n vieressä. Kilometrejä tässä pelissä on 130 000.

matti, Puolakka kertoo.
Myyntikohteita löytyy 

huutokaupoista ja parin ou-
lulaisen merkkiliikkeen 
kautta.

– Merkkiliikkeet eivät 
myy tällaisia edullisimpia 
autoja. Ne myyvät ne sitten 
meille kauppiaille useam-
man yksilön nipuissa, Puo-
lakka sanoo.

Tällä hetkellä myynnis-
sä on parisenkymmentä me-
nopeliä: Toyota, Mersu, Pösö 
ja monta muuta. Eräässä 
kaupan nurkassa on hieno 
Datsun 100 A vuodelta 1976. 
Se ei kuitenkaan ole kaupan.

– En karsasta mitään au-
tomerkkejä. Kaikille merkeil-
le löytyy ostajansa. Toyota 
on aina suosittu, koska se on 
eräs Suomen suosituimmista 
merkeistä, Puolakka arvioi.

Auton myyntiin vaikut-
tavat monet asiat. Eräs tär-
keimmistä ovat kilometrit. 
Jos niitä on paljon, se kom-
pensoidaan hinnassa. Vähän 
ajetut bensa-autot ovat kaik-
kein kysytyimpiä.

– Niiden kanssa ei ole 

huolta, saadaanko niitä myy-
tyä. Niitä tulee aina joku 
hakemaan, autokauppias tie-
tää.

Kauppaan tulleista autois-
ta yli puolet ostetaan ulkoa. 
Loput tulevat vaihdossa.

Renkaanpotkijat  
ovat harvassa
Ii on Puolakan mukaan mu-
kava kunta yrittää. Paikka-
kunta on sopivasti hyvien 
kulkuyhteyksien varrella, 
joten autoja voidaan hakea 
kaukaakin. Kunnasta on löy-
tynyt Puolakalle sopivia yh-
teistyökumppaneita.

Hän kuuluu Iin yrittäjiin, 
mutta ei ole aktiivisesti mu-
kana yhdistyksen toiminnas-
sa.

– Liikepaikka löytyi ai-
koinaan hyvin. Tämä on teh-
ty autoliiketilaksi aikoinaan, 
Puolakka sanoo.

Liiketilaan mahtuu 13 au-
toa, ja jos asiakas haluaa pe-
rimmäiseen nurkkaan ajetun 
auton (kuten usein tapah-
tuu), täytyy edestä siirtää 
tukku autoja pois. Tämä käy 

autokauppiaalta tottuneesti.
– Järjestän asiakkaalle hä-

nen halutessaan rahoituk-
sen ja teen tarvittaessa kaikki 
paperityöt: vakuutukset ja 
rekisteröinnin, Puolakka ker-
too.

Koska autokauppa on 
siirtynyt hyvin pitkälle tie-
toverkkoon, tulee harva asi-
akas autokauppaan muuten 
vain potkimaan renkaita. 
Usein autoa on syynätty pit-
kään ja hartaasti nettisivul-
ta, ja kun autoliikkeen ovesta 
astutaan sisään, on ostopää-
tös monesti valmiina. Toki 
koeajolle lähdetään sen jäl-
keen, kun kauppiaalle on 
soitettu ja kyselty auton yk-
sityiskohdista.

– Pyrin kertomaan au-
toista hyvin tarkat yksityis-
kohdat renkaiden pinnoista 
lähtien. Jos joku tulee kau-
empaa, niin hän tietää, mikä 
odottaa paikan päällä. Suu-
ri osa heistä ottaa auton mu-
kaansa. Minulla on paljon 
vakioasiakkaita, sellaisia jot-
ka ovat ostaneet viisi tai kuu-
si autoa, Puolakka kertoo.

iisanomissa on hyvää ilmoitustilaa. 
Lehti jaetaan Iissä (ja Kuivaniemellä sekä Jakkukylässä) 

joka talouteen joka toinen torstai. 
Lehti on myös maksutta luettavissa netissä www.iisanomat.fi

ota yhteyttä p. 050 439 9963!
nomat
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Micropolis juhli 20-vuotista taivaltaan

Komea rivi sähköautoja il-
maantui Iin kunnantalon pi-
halle torstaina 27.9. Kyseessä 
olivat Hyundai IONIQ Elec-
tric -menopelit, joilla kunnan 
työntekijät huruuttelevat lä-
hivuodet. Leasingsopimus 
on kirjoitettu Secto Automo-
tiven kanssa kahdeksi vuo-
deksi, ja vuodessa autolle 
kertyy kunnan ajossa kilo-
metrejä 50 000. Autot toimit-
ti Wetteri Oy. Uusien autojen 
käyttösäde on tehtaan ilmoi-

Ii sai uusia sähköautoja

tuksen mukaan noin 280 ki-
lometriä yhdellä latauksella.

Aikaisempien autojen toi-
mintasäde oli käytännössä 
noin 150 kilometriä. Se muo-
dostui esteeksi käytölle, kos-
ka latauspisteitä muualla 
kuin Iissä on vielä harvassa.

Kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava kertoo, että sähköautojen 
käyttö ja väkilukuun nähden 
Suomen suurin latausverkos-
to ovat lisänneet Iin positiivis-
ta mainetta maailmalla.

– Positiivinen viesti on 
mennyt eteenpäin. Sähkö-
autojen käyttö Iissä on luon-
taista, koska kunnassamme 
tuotetaan sähköä, kunnan-
johtaja toteaa.

Hiljainen ja miellyttävä 
ajokokemus
Millainen sähköinen Huyn-
dai oli käytössä? Koeajon 
suoritti Ari Alatossava, joka 
oli tyytyväinen ajokokemuk-
seen.

–  Ajo tuntui hyvältä. Ta-
valliseen autoon verrattu-
na tässä on se ero, että kun 
kaasua painaa kiihtyy auto 
paljon paremmin kuin polt-
tomoottoriauto, kunnanjoh-
taja kuvailee.

Uudet sähköautot ovat 
jatkumoa kunnan ympä-
ristötyölle, joka tähtää 80 
prosentin hiilidioksidipääs-
tövähennykseen vuoteen 
2020 mennessä. Tavoite on 
jopa 30 vuotta EU:n tavoitet-

Kunnanjohtaja Ari Alatossava kättelee Wetteri Oy:n Oulun paikallis-
päällikkö Arto Tahvanaista. Vieressä Secto Automotive Oy:n Pohjois-
Suomen aluepäällikkö Antti Suhonen.

Ari Alatossava ottaa tuntumaa uuteen sähköautoon.

ta ripeämpi.  
– Ii näyttää esimerkillisil-

lä ympäristötalkoillaan tu-
levaisuuden suuntaa koko 
kuntasektorille. Itse ajoin täl-
laisella autolla yhdellä la-
tauksella 240 kilometriä, kun 
näitä autoja tuli Suomeen, 
kertoo Secton Pohjois-Suo-
men aluepäällikkö Antti Su-
honen. 

Uusien autojen vuotuiset 
ajokilometrit vastaavat ki-
lometrikorvauksina noin 20 

500 euroa. Täyssähköllä ajet-
tujen kilometrien hinta (50 
000 km) on vuodessa 735,50 
euroa ja leasingkuukausi-
vuokra on 650 euroa.  

Kun uutta sähköautoa 
käytettiin nyt Iissä ensim-
mäistä kertaa, huruuteltiin 
reittiä Ii-lentokenttä-Muhos-
lentokenttä-Ii.  Kilometrejä 
kertyi noin 180, ja akkuvir-
ta riitti tähän ajoon hyvin. JR

jäsenten lisäksi muun mu-
assa yhteistyökumppanien, 
ympäristökuntien, yritysten 
ja ympäristökeskusten edus-
tajia.

Juhlapuhujana oli Suomen 
ympäristökeskuksen johta-
ja professori Jyri Seppälä. Iin 
kunnanjohtaja ja entinen toi-
mitusjohtaja Ari Alatossava 
valotti teknologiakeskuksen 
taustaa sekä menneitä vuosia. 
Pitkäaikainen hallituksen pu-
heenjohtaja tohtori Maarit Ti-

Micropoliksen taustajoukot Mauri Hietala (vas.), Leena Vuotovesi, Ari Alatossava ja entinen toimitusjohtaja Jorma Kinnunen. Taustalla ympäris-
tölupausseinä. (Kuva: Antti Leinonen)

hinen kertoi mielikuvituksen 
merkityksestä kehitystyössä. 

Nykyinen toimitusjohta-
ja Leena Vuotovesi puhui ti-
laisuuden alussa ja lopussa. 
Hän muistutti juhlakansaa 
puheessaan, että kaikki ovat 
yhdessä tulevaisuuden teki-
jöitä.

– Vain yhdessä tekemäl-
lä onnistumme saamaan ai-
kaiseksi kestäviä ratkaisuja 
tulevaisuudelle. On tärkeää 
rohkeasti kokeilla uusia asi-

Leena Vuotovesi onnittelee Maarit Tihistä.  (Kuva: Antti Leinonen)

Toimisto- ja talousassistentti Laila Viitanen on pitänyt Micropoliksesta 
huolta kaikki 20 vuotta. (Kuva: Antti Leinonen)

oita. Ihmisen ei tarvitse ala-
ti tietää, minne tie lopulta 
vie. Aina ei kannata olla vain 
muutoksessa mukana, mutta 
voi olla myös suunnan näyt-
täjänä, Vuotovesi arvioi.

Palkintona paikallista koru-
taidetta
Juhlassa palkittiin Micropo-
liksen toiminnassa ansioitu-
neita henkilöitä. Korutaiteilija 
Annukka Pitkäsen valmista-
mat palkintokorut saivat Lai-

la Viitanen, Maarit Tihinen ja 
Ari Alatossava.

Juhliin oli koottu myös 
video, jossa talon nykyinen 
henkilökunta kertoi työstään.

Tilaisuuden musiikista 
vastasivat Anni Mesilaakso 
(laulu) ja Sampo Närhi (pia-
no). Voimalan perustaja Antti 
Kaarlela kertoi yrittäjyydes-
tään kulttuuri- ja tapahtu-
matilassa. Hän toimi myös 
juhlan seremoniamestarina. 
Juhlat pidettiin 4.10.

Micropoliksen 20-vuotisjuh-
liin oli kokoontunut noin 100 
vierasta, ja tilaisuudessa jo-
kainen osallistuja antoi oman 

ilmastolupauksensa. Juhla pi-
dettiin Oulun Voimala 1889 
-taide- ja tapahtumatilassa. 
Mukana oli henkilökunnan 
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Iin ympäristöyhdistyksen aktiiviporukka arvioi kuvia: Sanna Koivisto (vas.), Heli-Hannele Haapaniemi ja Eija 
Alaraasakka.

Luontokokemuksia 
Iissä

nämä kuvat osallistuivat luonto-
kokemuksia iissä -kilpailuun ja ovat 
parhaillaan nähtävissä kulttuuri-
kauppilassa 17.10. saakka.

Tarja Anisimaa kuvasi simpukan etsintää.

Jorma Kauppi nappasi kuvan luonnon väriloistosta.

Riitta Muhosen kuvassa on kalastustunnelmaa ja 
energiantuotantoa.

Tuula Hurskainen kuvasi linnunpesää.

Teija Pakanen kuvasi maiseman Ylirannalta.

Merja Jeronen tallensi näkymän merenrannalta.

Heini Perttulan nappaamassa kuvassa on meri läsnä.

Aila Paason kuvassa esiintyy leppoisa kesäilta.

Oulunkaaren kuntayhtymän 
TyöTakomo-hankkeen en-
simmäinen toimintavuosi on 
takana. Sen eri toimintojen 
piirissä on ollut yhteensä 104 
kuntien määrittämiin kohde-
ryhmiin kuuluvaa asiakasta. 

 Iissä ensisijaiseksi koh-
deryhmäksi on määritelty 
30-50 –vuotiaat työttömät, 
joiden ammatillinen kou-
lutus on puutteellinen tai 
vanhentunut. Kohderyh-
mien ensisijaisuusmää-
rittelyistä huolimatta 
hankkeen asiakkaaksi voivat 
hakeutua kaikki kohdekun-
tien työttömät työnhakijat 
sekä työttömyysuhan alla 
ja työelämän ulkopuolel-
la olevat. Palkkatukirahoja 
käytetään ensisijaisiin koh-
deryhmiin kuuluvis-
ta asiakkaista heihin, joiden 
tulevaisuuden poluttami-
seen palkkatukityöjaksolla 
katsotaan olevan suurin vai-
kutus. 

Kokonaisuutena voidaan 
todeta hankkeen asiakkai-
den pysyneen erittäin hyvin 
hankkeen toimenpiteiden 
piirissä, kunnes ovat löytä-
neet oman polun kohti uutta 
työpaikkaa. Keskimäärin asi-
akkaat olivat hankkeen toi-

Työtakomo-hankkeella vuosi 
toimintaa takana

minnan piirissä reilut kolme 
kuukautta

Hankkeen toimenpiteet 
kattavat henkilökohtaisten 
keskustelujen lisäksi työn-
haun asiakirjojen laatimista, 
yritysvierailuja, työhaastatte-
luharjoituksia ja –kontakteja 
sekä vaivattomasti etäyhtey-
dellä toteutettuja lyhyitä val-
mennuksia ja erilaisia infoja, 
esimerkiksi opiskeluun liit-
tyen. Kesä-heinäkuussa 2017 
sekä Vaalassa että Pudasjär-
vellä toteutettiin kahdeksan 
viikon kuntovalmennus, jo-
hon valittiin yhteensä kuu-
si motivoitunutta työkunnon 
kohottajaa. 

Iissä ensimmäinen ryhmä 
aloittaa loka-marraskuussa. 

Kesän toinen kohokoh-
ta oli Työnhaun tyylikoulu –
valmennus, joka toteutettiin 
kaikkien paikkakuntien yh-
teisenä verkkokoulutuksena. 

Erityisenä kokeiltavana 
toimintamallina on Vuok-
raWerstas, joka käsittää 
kohdekuntiin palkkatuel-
la määräajaksi työllistetyt 
hankkeen asiakkaat. Tähän 
mennessä em. EU-palkka-
tukea on kohdistettu 39 asi-
akkaaseen. Palkkatukijaksot 
ovat olleet kestoltaan 3-6 

kuukautta. Toimintamallin 
mukaisesti työllistetyt ovat 
hankkeen toimenpiteiden 
piirissä myös palkkatuki-
jakson aikana ja osallistuvat 
työaikana muun muassa yri-
tysvierailuihin ja koulutuk-
siin. Hanketyöntekijöiden 
tuella he etsivät itselleen 
edelleensiirtokohdetta alu-
een yrityksistä ja yhdistyk-
sistä. Edelleensiirrossa kunta 
säilyy työntekijän varsinaise-
na työnantajana ja laskuttaa 
yritystä vain toteutuneista 
työtunneista. Ely-keskuksen 
syyskuussa tekemä rahoituk-
sen keston pidennyspäätös 
tarkoittaa yrittäjien kannalta 
sitä, että kuntien ja yritysten 
väliseen työllistämisyhteis-
työhön tarkoitettu Vuok-
raWerstas on pidempään 
yrittäjien kokeiltavissa. 

Hankerahoituksen tuen-
saaja on Oulunkaaren kun-
tayhtymä ja projektista 
vastaa projektipäällikkö 
Harri Ojanperä Iistä. 

Työtakomo tiedotus 

Luonto hehkuu 
Iin Ympäristöyhdistyksen 
viime kesänä järjestettyyn 
”Luontokokemuksia Iis-
sä” -valokuvauskampanjaan 
osallistui kahdeksan kuvaa-
jaa. 

– Pyysimme kuvaan myös 
tarinat. Nämä ovat yhtä tär-
keitä kuin kuvatkin. Kam-
panjassa juuri kokemukset 
olivat merkityksellisiä, He-
li-Hannele Haapaniemi Iin 
Ympäristöyhdistyksestä ker-
too.

Kampanjan tarkoituk-
sena oli kannustaa ihmisiä 
tarkkailemaan ja huomioi-
maan iiläistä luontoa, sen ra-
kennettua ja rakentamatonta 
ympäristöä kuten esimer-
kiksi kuntakeskuksia, maa-
seutumaisemaa, eläimistöä, 
vesistöä, saaria ja metsiä.

Useassa lähetetyssä ku-
vassa on vettä: Iijoki tai Pe-
rämeri. Eläimiä kuvissa ei 
esiinny, mutta eräs kuvaaja 
oli tallentanut tyhjän linnun-
pesän. Pari kuvaa on otettu 
hämärän aikaan ja valtaosa 

kuvista sijoittuu valoisaan 
vuorokaudenaikaan. Yöllä 
ei kukaan kuvannut. Jokai-
nen kuva oli tallennettu di-
gimuodossa, filmikameraa 
ei kukaan käyttänyt. Luon-
tokokemusten kuvaamisessa 
nousi esiin, että luontoa aisti-
taan monin tavoin.

– Mukana oli laadukasta 
ja osaavaa kuvaamista, jossa 
tunnelma oli tavoitettu hy-
vin, Sanna Koivisto Iin Ym-
päristöyhdistyksestä kertoo.

Kuvat ovat nähtävillä 
KulttuuriKauppilassa 17.10. 
saakka. Samalla kansalaiset 
voivat äänestää Kulttuuri-
Kauppilassa mieleistään ku-
vaa. Voittaja palkitaan 100 
eurolla. Kaikkien kampan-
jaan valokuvalla osallistunei-
den kesken lisäksi arvotaan 
Suomen Luonto -lehden 
vuosikerta.

–Tutut lenkkipolut ja ar-
jen luontomaisemat ovat tär-
keitä, Eija Alaraasakka Iin 
Ympäristöyhdistyksestä ker-
too.

Ympäristöseminaari 
syksyllä
Luontokuvakilpailun yhtey-
teen puuhataan ympäristö-
seminaari, joka järjestetään 
KulttuuriKauppilassa mar-
raskuun alussa. Seminaarin 
ohjelma valmistetaan kilpai-
lun kuvien ja kertomusten 
perusteella.

Valintaperusteet ovat tai-
teellinen toteutus, luontoko-
kemuksen välittyminen ja Iin 
kunnan ympäristön erityis-
laatuisuuden esiin tuominen. 

Seminaarissa pohditaan 
iiläisille tärkeitä paikkoja ja 
miten ympäristöä voitaisiin 
suunnitella siten, että kunta-
laisille tärkeät luonto- ja kult-
tuuripaikat säilyisivät.

– Seminaarissa pohditaan 
myös sitä, miten luonto tuo 
ihmisille hyvinvointia. Tämä 
näkökulma tulee kilpailuku-
vien tarinoissa hyvin esille, 
Alaraasakka kertoo.

Ympäristöyhdistykseen lähetetyissä kuvissa

”Mukana oli laadukasta ja osaavaa kuvaamista, 
jossa tunnelma oli tavoitettu hyvin.”
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Syyspiristystä 
hiuksillesi

050 320 6513
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Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
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•  korjaamopalvelut
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•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta
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www.iisanomat.fi
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Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 050 439 9963! 

Iin Kruununsaaren hau-
tausmaalla paljastettiin 
perjantaina 29.9. Sanna Koi-
viston teos ”Pienen pieni”. 
Kyseinen patsas on omistet-
tu syntymättömille ja vasta-
syntyneinä kuolleille lapsille. 
Patsaassa enkeli pitä sylis-
sään pientä lasta. Kivijalkaan 
on kirjoitettu sanat ”Lapselle 
jota emme saaneet” ja ”Lap-
selle jonka saimme vain het-
keksi”.

Paljastustilaisuuden pu-
heen piti Iin kirkkoherra 
Tapani Ruotsalainen, joka 
myös siunasi teoksen.

– Tämä muistopaikka ker-
too meille siitä surusta ja kai-
pauksesta, joka kertoo lapsen 
menetykseen aivan alussa. 
Tässä paikassa saa hiljentyä, 
rukoilla, sytyttää muisto-
kynttilän ja aivan konkreet-

Sanna Koiviston tekemä patsas paljastettiin hautausmaalla
tisesti muistaa tätä lasta, 
Ruotsalainen sanoi.

Sanna Koiviston mielestä 
kyseessä on kaunein hänen 
koskaan tekemänsä teos.

– Olen tässä patsaassa ta-
voittanut sen tunnelman, 
jonka pyrin tavoittamaan, 
Koivisto kertoo.

Entuudestaan Iin hauta-
usmaalla on kaksi Koiviston 
teosta Valto Pernun ja Eila 
Torvelan haudoilla.

”Pienen pieni” -patsaan 
kivityön on tehnyt Arvo 
Kova Oy. Aloitteen muisto-
paikasta teki Iin seurakun-
nan kirkkoneuvoston jäsen ja 
valtuutettu Seija Pietikäinen.

Sanna Koivisto on Pienen pieni 
-patsaan ääressä.

       - 60min fysioterapia 50 € 
- Kotikäynnit yli 80 vuotiaille 10 km säteellä 60 € 
TARJOUS!   

ajaNVaraus ja TIedusTeluT 044 700 2550

Tervetuloa Palvelevalle Katsastusasemalle.
IIn Katsastus oy

 avoinna ma-pe 8.00-16.30

Vaneritie 12, 91100 Ii

Iin Katsastus Oy on suomalainen katsastusasema Iissä, joka tarjoaa henkilöautojen katsastuk-
sia hyvällä asenteella ja ammattitaidolla. Kuorma- ja pakettiautot yli 3,5t kaluston Katsastuksis-
sa ota yhteyttä numeroon: 044 700 2550 ja mainitse että on kyse raskaammasta ajoneuvosta.
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Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus on asettanut tiesuunnitelman nähtäväksi.

Yllämainittu tiesuunnitelma pidetään yleisistä teistä 
23.6.2005/503 annetun maantielain 27 §:n mukaisesti ylei-
sesti nähtävänä 30 päivän ajan iin kunnanvirastossa, osoit-
teessa jokisuuntie 2.

Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on 
osoitettava Pohjois-Pohjanmaan elY-keskukselle ja ne on 
toimitettava iin kunnalle ennen nähtävilläoloajan 29.9.-
29.10.2017 päättymistä osoitteeseen: iin kunta, jokisuun-
tie 2, Pl 24, 91100 ii. 

iin kunta 

kuulutus
Valtatien 4 parantaminen välillä 
Kello - Räinänperä, oulu, Ii

Ii haluaa lisää takseja
Taksien määrää halutaan lisätä Iissä. Näin linjasi Iin kunnan-
hallitus kokouksessaan 25.9. Iin kunnassa on saatujen selvi-
tysten perusteella 15 taksia, joista yhdeksän on varustettu 
esteettömiksi. Näistä Iin keskustassa on 10, joista on 5 estee-
töntä. Olhavassa ja Kuivaniemellä on kaksi esteetöntä taksia 
ja Oijärvellä yksi tavallinen taksi. Opetustoimen asiakkaista 
yhdellä on oikeus esteettömään kulkuneuvoon. 

Vammaispalvelulain mukaisia päätöksiä oikeudesta es-
teettömään kulkuneuvoon on myönnetty 25 asiakkaalle. Tak-
sien määrän lisäykseen vaikuttaa Jakkukylän liittyminen 
Iihin vuodenvaihteessa. Alueella on yli 400 asukasta, joiden 
luontainen asiointisuunta on Ii. Jakkukylässä on myös perus-
opetuksen alakoulu, jonka oppilaista osa kuuluu lakisäätei-
sen koulukuljetuksen piiriin.

Hyvinvointikeskuksen  
paikkaan selkeyttä
Hyvinvointikeskusten sijoittelussa tulisi ottaa maantieteelli-
set ja alueelliset erot huomioon. 

Näin linjasi Iin kunnanhallitus sosiaali- ja terveyshuollon 
PoPSTer-raportin lausunnossaan. Kunnanhallituksen mieles-
tä esitetty aluejako on Iin kunnan osalta epätarkoituksenmu-
kainen ja perusteet ovat epäselvät.

Hallituksen mielestä hyvinvointikeskuksen olisi hyvä si-
jaita sellaisessa kuntakeskuksessa, johon luontainen ostos- ja 
työmatkaliikenne jo muutoinkin suuntautuu. Hyvinvointi-
keskuksia määriteltäessä olisi syytä huomioida nykyisten toi-
mitilojen soveltuvuus sekä tilojen ajanmukaisuus ja tekninen 
kunto. Iin kunta on viime vuosina investoinut Iin terveysase-
man ja hyvinvointikeskukseen noin 10 miljoonaa euroa. 

Kunnanhallituksen mukaan tilat ovat hyväkuntoiset, ajan-
mukaiset ja terveet.

Valtuuston kokouksien  
sähköiseen levittämiseen  
ei rahaa
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että val-
tuuston kokouksia voidaan harkinnan mukaan pitää eri 
puolilla Iitä, mutta ensi vuoden talousarvioon ei sisällytetä 
Nätteporin auditoriossa tapahtuvaa kuvaamista, tallennusta 
ja jälkilähetystä mahdollistavaa määrärahaa. 

Samalla hallitus linjasi, että valmisteilla olevassa vies-
tintäohjeen päivityksessä otetaan kantaa siihen, voidaanko 
joistakin merkittävimmistä kokouksista lähettää suoraa net-
tiyhteyttä. 

Päätösesitysten takana oli valtuutettu Harri Sanaksenahon 
(kesk.) aloite, jonka mukaan kunnanvaltuusto kokouksia pi-
dettäisiin suurimmissa kyläkeskuksissa, jotta kuntalaisten 
olisi helpompi osallistua kokouksiin. Lisäksi Sanaksenaho 
esitti kunnanvaltuuston kokousten videoimista, lähettämistä 
netissä suorana ja tallentamista jälkikatselua varten.

Vauvarahalle ei edellytyksiä
Kunnanhallituksen mielestä Iillä ei ole edellytyksiä vauva-
rahan maksamiselle. Iin Perussuomalaisten valtuustoryhmä 
esitti aloitteessaan, että kunta selvittäisi niin kutsutun vau-
varahan maksamista lapsiperheille esimerkiksi ensimmäisen 
kahden vuoden ajan. Vauvarahan suuruus olisi 200 - 500 eu-
roa kuussa. Rahan tarkoitus olisi houkutella lapsiperheitä Ii-
hin ja ehkäistä poismuuttoa.

Hallituksen mielestä kustannukset olisivat Iissä syntyvän 
ikäluokan koon vuoksi liian suuret.

Toivo Hyyryläiseltä on ilmes-
tynyt uusi hartaus- ja runo-
kirja.

Pohjoista laatukirjallisuut-
ta kustantava Väyläkirjat jul-
kaisee yli-iiläisen ja Iissäkin 
mm. Ii-Seurassa vaikuttavan, 
kotiseutuneuvos, rovasti Toi-
vo Hyyryläisen uuden kirjan 
”Toivon kipinöitä”. Kirja on 
yhdistetty hartaus- ja runo-
kirja. Jokaisen hartauden yh-
teydessä on siihen liittyvä ja 

Toivon kipinöitä
hartautta syventävä runo. 

Hartauksiin liittyy usein 
virsi tai hengellinen lau-
lu Raamatun sanaan perus-
tuvan puheen lisäksi. Tähän 
kirjaan Hyyryläinen on koon-
nut 82 hartauskirjoitustaan ja 
saman verran runojaan. Har-
taudet ovat pidetyt eri ai-
koina kirkossa ja muualla 
erilaisissa tilaisuuksissa sekä 
lehdissä.

Hartauksien ja runojen ke-

hyksenä ovat kirkkovuoden 
juhlat ja keskeiset ajankohdat. 
Mukaan otetuista runoista 
kaikki ovat hänen kynästään 
lähtöisin. Runoissa on muu-
tamia hänen suomentamiaan 
tai kielellisesti uudistamiaan 
vanhoja runoja. Suurin osa 
niistä on aikaisemmin julkai-
semattomia.

Runot on tarkoitettu sy-
ventämään, selkeyttämään 
ja elävöittämään hartaus-

kirjoituksen aihepiiriä. Niis-
tä löytyy säveltäjille sopivia 
tekstejä. Hartauksien ja ru-
nojen keskeinen sanoma on 
Kristuksessa oleva toivo. Ju-
malan armon ja rakkauden 
kipinät voivat tänäkin päivä-
nä sytyttää, voimaannuttaa ja 
valaista tietä eteenpäin. HT

Toivon kipinöitä -kirjaa voi tilata 
suoraan kirjailijalta. Kirjan kannet 
kuvannut Anja Hyyryläinen

to 26.10. painoon lähetetään ma 23.10.
to 9.11. painoon lähetetään ma 6.11.
to 16.11. painoon lähetetään ma 13.11., ko 
lehti on samalla, iiläinen, iin Yrittäjien lehti
to 23.11. painoon lähetetään ma 20.11.
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ILmestyy 
seURAAVAstI:

Tästä eteenpäin on tavoitteena, että lehti ilmestyy joka 
viikko jouluun saakka.  Tiedotamme myöhemmin lisää.

www.iisanomat.fi

Kokousten kierrättäminen 
puhutti valtuustossa

Kunnanvaltuuston ko-
kousten julkaiseminen reaa-
liaikaisena netissä puhutti 
Iin kunnanvaltuustoa 2.10. 
Aloitteen oli alun perin teh-
nyt Harri Sanaksenaho 
(kesk.). 

Kunnanhallitus esitti val-
tuustolle, että kokouksia 
voidaan pitää harkinnanva-
raisesti ympäri Iitä, mutta ta-
lousarvioon ei tallennus- ja 
lähetysvarusteita sisällytetä. 
Sanaksenaho esitti puheen-
vuorossaan laajan kuntalais-
palautteen perusteella, että 
vähintään yksi valtuuston 
kokous vuodessa pidetään 
Kuivaniemellä ja Jakkuky-
lässä. 

Samalla hän esitti tarpeel-
lisen kokoisen investointi-
määrärahan varattavaksi 
2018 talousarvioon valtuus-
ton kokousten kuvaukseen, 
äänitykseen, tallennukseen 
ja jälkilähetyksen laitehan-
kintoihin Nätteporin audito-
rioon.

– Edellä mainitut toimen-
piteet lisäävät kuntapää-
töksentekoon avoimuutta 
ja etenkin syrjäkylille tasa-
puolisemmat seurantamah-
dollisuudet valtuuston 
kokouksista, Sanaksenaho 

sanoi.
Valtuutettu Jarmo Lau-

ri (kok.) huomautti, että vi-
deoinnille on laskettu hintaa 
9 000–30 000 euroa. Lisäk-
si hän kyseli, paljonko kun-
nanvaltuutettujen kuljetus 
maksaisi Kuivaniemelle ja 
Jakkukylään. 

Hallintojohtaja Annas-
tiina Junnila vastasi, että 
yksittäisen kokouksen kilo-
metrikorvausarvio on noin 1 
500 euroa, jos kokous pidet-
täisiin Kuivaniemellä.

Asia eteni lopulta äänes-
tykseen, koska valtuutettu 
Mika Hast (vas.) esitti asian 
jättämistä pöydälle. Hastin 
ehdotus voitti äänestyksen 
numeroin 25–9.

Illinsaaren pyörätietä 
kiirehditään
Valtuuston kokouksessa 
kuultiin yksi valtuustoaloi-
te, sillä sosiaalidemokraat-
tien valtuustoryhmä esitti, 
että Illinsaaren kaava-alueen 
pyörätie toteutetaan mah-
dollisimman pian ja sille va-
rataan määräraha. Samalla 
huomioitaisiin Illinsaaren lii-
kuntamahdollisuudet myön-
nettäessä rakennuslupia. 

Tiellä liikkuu paljon koulu-
laisia ja alueella on paljon lii-
kuntaa harrastavia ihmisiä.

Kiireellisenä käsiteltävä-
nä asiana käsiteltiin valtuu-
tettu Tellervo Jyrkän (kesk.) 
kuntalaisilta saamansa yh-
teydenottoa. Jyrkältä oli ky-
selty Iin kunnan avoimien 
työpaikkojen välittämis-
tä vuokratyönvälitysyhtiön 
kautta.

– Ateria- ja tilapalveluis-
sa on ollut vaikeuksia saa-
da sijaistyövoimaa, joten 
sijaispoolia on alettu kerätä 
välitysyhtiön kautta, hallin-
tojohtaja Annastiina Junnila 
vastasi.

Risto Säkkinen (sd.) huo-
mautti, että palkatun työn-
tekijän tuntipalkan päälle 
vuokratyöfirma laskuttaa 
vielä 4-7 euron palkkiokulut.

Jarmo Lauri (kok.) muis-
tutti, että henkilöstövuokra-
uksen tuntikulut Iin kunnalle 
ovat 23,40 euroa tunnilta ja 
budjettiin on varattu määrä-
raha ostopalveluille.

Eero Alaraasakka (kesk.) 
puolestaan kyseli, että onko 
mahdollista, että vaikka os-
topalvelut ostettaisiin suo-
malaiselta yritykseltä, 
työntekijät olisivatkin muun 

maalaisia. Valtuuston pu-
heenjohtaja Teijo Liedeksen 
mukaan tällainen mahdolli-
suus on olemassa. Henkilös-
tövuokrausyhtiöiden käyttö 
sijaistarpeen täyttämisessä 
päätettiin jättää kunnanhalli-
tuksen pohdittavaksi.

Kuivaniemen paikoitusalue 
halutaan kuntoon
Kiireellisenä asiana käsitel-
tiin myös Jaakko Höyhtyän 
(kesk.) mainitsema Kuiva-
niemen liikuntahallin pai-
koitusalueen huono kunto. 
Kyseiseltä alueelta on puret-
tu rakennus, jonka paikalle 
on tuotu hiekkaa. Viime tal-
vena paikkaan upposi muu-
an traktori.

– Paikoitusalueen kun-
nostaminen pitäisi saada 
eteenpäin, jotta alue olisi it-
senäisyyspäivään mennessä 
kunnossa. Viime joulujuhli-
en aikana autot olivat yksi-
tyisten pihoilla. Kunnostus 
ei ole kuin periaatekysymys: 
Sinne tarvitaan 5 tai 10 sora-
kuormaa ja asia on hoidettu, 
Höyhtyä kertoi.

Asia päätettiin ottaa esille 
tekniseen lautakuntaan.

aineistopäivä viimeistään edellisen viikon torstaina, joten 
lehden taittopäivät on torstai ja perjantai. lehtien paino-
päivä on maanantai ja väliin jää viikonloppu. 
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virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
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Seuraava IiSanomat, nro23  ilmestyy to 26.10.2017
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Hinta sisältää alv. 10%.

suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 22 /2017

jäsenyritys www.iisanomat.fi

Palkinnot: 620 €/mp | 
450 € pr 50 | 2x100 € | 5x50 € |
ym. tervetuloa!

BIngO 
su 15.10.2017 
klo 18.00

Iin Syyssoitto-konsertti jo 22. kerran
Iin Syyssoitto-konsertti sun-
nuntaina 22.10. Valtarin kou-
lulla on nyt järjestyksessään 
kahdeskymmenes Iin Laulu-
pelimannien järjestämä syys-
konsertti. Konsertti sisältää 
runsaasti monipuolista kan-
sanmusiikkia ja lisäksi neljän 
kuoron esityksiä. Konsert-
ti alkaa siten, että peliman-
nit soittavat yleisön sisään 
tullessa Konsta Jylhän ym. 
kansansoitto-kappaleita ter-
vetulomusiikkina.

Konsertin aloittaa Iin 
Laulupelimannit yhdessä 
Kuivaniemen ja Simon Peli-
mannien kanssa. Luvassa on 
aivan uudentyyppinen kan-
sanmusiikkikimara, jossa 
esitetään lauluja ja soittoa eri 
maista. Sen jälkeen vuorotte-
levat soitinryhmät ja kuorot. 
Soitinryhmiä on useita. Ou-
lun Huuliharppupelimannit 

esittävät nimensä mukaises-
ti kappaleita huuliharpuille 
sovitettuna. Oulusta on mu-
kana myös Pohjankartanon 
mandoliiniorkesteri, joka 
soittaa omille instrumenteil-
leen sovitettuja kappaleita 
mm. Espanjasta, Ruotsista ja 
myös Suomesta. 

Oululainen Siniruoko on 
folkhenkinen ryhmä, jonka 
ohjelmistoon kuuluu mm. 
amerikkalaisista folksävel-
mistä muokattuja kappaleita. 
Joissakin lauluissa on nok-
kelat suomenkieliset sanoi-
tukset. Kemistä on mukana 
kaksi soitinryhmää. Remolo 
soittaa taidokkaasti mando-
liineilla, kitaroilla ja bassolla 
moniäänistä soitinmusiikkia. 
Akustiset-soitinryhmä, joka 
on myös mandoliini/ kitara/
basso kokoonpano, esiintyy 
laulusolistinsa kanssa. Ku-

kahan laulaa tänä vuonna? 
Ii-Team soitinryhmä koos-
tuu Iin Ja Kuivaniemen soit-
tajista. 

Ohjelmassa on Suomi 
100-vuoden kunniaksi mu-
siikkia tänä vuonna ilmesty-
neestä Sofia Walzer-kirjasta, 
joka sisältää vanhaa, Oulus-
sa soitettua soitinmusiikkia 
1800-luvun alkupuolelta. 
Kappaleet ovat hyvää soit-
totaitoa vaativia katrilleja, 
polskia jne. joita on soitet-
tu muun muassa  pohjolan 
pääkaupungeissa ja hoveissa 
1800-luvulla. 

Kuoroista kolme on se-
kakuoroja. Käköset esit-
tää erityisesti karjalaista 
perinnemusiikkia, useimmi-
ten karjalan kielellä, johta-
jana on Vitaly Chapkovich. 
Juuret Suomessa kuoro 
on peräisin Haaparannas-

ta. Nimi jo kertoo siitä, että 
laulajilla on sukujuuret joen 
toiselta puolelta, Suomes-
ta. Ruska-kuoro on kemiläi-
nen sekakuoro, joka esittää 
kuoromusiikkia muulloinkin 
kuin ruska-aikana. 

Iin Mieslaulajat on Syys-
soitossa ainoa perinteistä 
mieskuoromusiikkia esittä-
vä ryhmä. Kemin, Haaparan-
nan ja Iin kuoroja johtaa Veli 
Tikkanen. Konsertin päättää 
kaikkien esiintyjien yhdes-
sä esittämät pari tuttua lau-
lua. Ja yleisö pääsee myös 
osallistumaan yhteislauluun. 
Konsertti on kahvikonsertti. 
Salin perällä toimii kahvila 
koko konsertin ajan. 

Konsertin järjestää Iin 
Laulupelimannit yhdessä 
Pohjois-Pohjanmaan kansan-
musiikkiyhdistyksen kans-
sa. UK

Iin Syyssoitto-konsertti on sunnuntaina 22.10. Konsertin järjestää Iin Laulupelimannit yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kansanmusiikkiyhdistyksen 
kanssa. 

Iin SPR:n Pointissa ystävä-
toiminnassa mukana olevi-
en tapaamisessa jutustelu on 
innostusta täynnä: kerrotaan 
kuulumisia, ja ilahtuneet 
huudahdukset seuraavat 
toistaan kun joku kertoo, 
mitä kaikkea on tehnyt ystä-
väksi löytämänsä ikäihmisen 
kanssa. 

Osalla paikalle tulleista 
on ’oma’ ystävä, toiset käy-
vät ilahduttamassa vaikka-
pa hoivaosaston vanhuksia 
esimerkiksi lukemalla heil-
le ääneen. Ikäihmisten Ilta-
pirtti –tapaamisia on myös 
järjestetty Pointissa.  Kai-
kille yhteinen kokemus on, 
että juttuseuraa ja ystävää 
kaipaavien vanhusten seu-
ra on koettu tärkeäksi ja mie-
luisaksi – jonkun elämässä 
on ollut tyhjä paikka omien 
isovanhempien poismenon 
jälkeen, tai jostakin syystä 
vanhojen ihmisten kertomat 
tarinat menneistä ajoista ovat 
aina kiinnostaneet.

Iin SPR:n viime kevää-
nä pienen tauon jälkeen 

Ystävyyttä syksyn keskellä
käynnistyneestä ystävä-
toiminnasta on saatu mu-
kavia kokemuksia. Uusia 
vapaaehtoisia ystäviä tar-
vittaisiin lisää, sillä toivei-
ta saada ystävä vanhukselle 
tulee Iin osaston ystävätoi-
minnasta vastaavalle Tarja 
Petäjäjärvelle  koko ajan joko 
omaisilta tai Iin vanhusten 
kotipalvelujen henkilökun-
nalta. 

Uutta ystävätoiminnan 
kurssia ollaankin nyt järjes-
tämässä vielä tämän syksyn 
aikana, tarkempi ajankohta 
täsmentyy myöhemmin.

Tarja Petäjäjärvi toivoo, 
että mahdollisimman moni 
uskaltaisi lähteä mukaan ns. 
matalalla kynnyksellä – mi-
hinkään ei tarvitse sitoutua, 
vaikka kurssille osallistuisi-
kin. 

Ystävänä voisi toimia 
vaikka ’kertaluontoisesti’, 
vaikkapa jonkinlaisen van-
huksille järjestettävän ulkoi-
luttamistempauksen tms. 
myötä. Tai sitten voi todella 
löytää itselleen hyvän ystä-

vän jostakusta ikäihmisestä 
– vapaaehtoinen saa myös it-
selleen paljon iloa ja hyvää 
mieltä.

Myös Iin kansalaisopis-
to on lähtenyt mukaan 
kunnassa virinneeseen kiin-
nostukseen vapaaehtoisvoi-
min tehtävän auttamisen 
esillenostamisesta. Syyskau-

della on menossa aiheeseen 
liittyvä luentosarja.

Kaksi luentoa on vie-
lä jäljellä, jota pidetään Nät-
teporissa, torstaina 12.10. ja 
keskiviikkona 15.11. 

Anne Huhta

Ystävätoiminnassa mukana olevia koolla Iin SPR:n Pointin tiloissa.

Luennot vielä toRstAInA 12.10., aiheena Vapaaehtoistyö Iissä, ja 
KesKIVIIKKonA 15.11. aiheena Auttajakurssi. 

Luennoitsijoina on sPR:n kouluttajia ja aika ja paikka 18.00-19.30 nättepori. 

UrheIlUtIedOn 
KUNNANMESTA-
RUUSKILPAILU
max 5-henkisille joukkueille 
Järjestötalolla su 15.10.2017 
klo 14.00.

iin YriTYS

Jos olet kiinnostunut ammattiyhdistystoiminnasta tule 
syyskokoukseen ma 20.11 klo 18:00 Huilinkiin ja ala 
aktiiviksi.

Tehdään yhdessä tulevaisuuden JHL yhdistys sillä 
yhdessä olemme enemmän!

Jokainen uusi toimija saa 50 euron JHL-Shopin lahja-
kortin 

Iin jHl 351 yhdistyksen

eTsINTÄKuuluTus!
Etsimme joukkoomme uusia hallituksen 

jäseniä, puheenjohtajaa ja luottamusmiehiä.

Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat,
Valitaan puheenjohtaja, hallitus ja luottamusmiehet, 

sekä muut esille tulevat asiat

Ruokatarjoilu. tervetuloa!
Hallitus

Iin jHl ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Ma 20.11. klo 18:00 Huilingissa, Puistotie 4, Ii

Tervetuloa mukaan!
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