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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Paikallista on hyödyksi yrityksille
Paikallista-hankkeesta
on
monia hyötyjä iiläisille yrityksille. Se tarjoaa yhteisen
kanavan sosiaalisessa mediassa, joten verkostoituminen on
helppoa. Myös yritysten näkyvyys paranee, joka tuo mukanaan monia synergiaetuja.
Paikallista-hankkeen
myötä yrittäjien on helpompi tar-

jota palvelujaan kuluttajille,
koska kuluttuja ymmärtää yrittäjän sitoutuneen ympäristöstrategiaan. Samalla kuluttaja
ymmärtää paikallisen yrittäjän
palvelujen tuovan kuntaan työtä ja verovaroja, sillä yrittäjä on
mukana edistämässä hiilineutraalisuutta ympäristölupauksella.

Vähähiilinen kunta puolestaan erottuu edukseen Suomessa. Se tuo Iihin tunnettavuutta,
houkuttelee uusia yrityksiä ja
asukkaita. Vihreä ajattelu on
nykypäivän trendi ja muuttuu
olennaiseksi osaksi ihmisten
kulutusvalinnoissa.
Kierrätys on osa kestävää
huolenpitoa ympäristöstä ja

taloudellisten resurssien hallintaa. Myös tätä toimintaa voidaan pitää päivän trendinä, ja
tulevaisuudessa se laajenee entuudestaan. Kierrätys edistää
vähähiilisyyttä ja on järkevää
ekologista ajattelua.

Markku Koskela

Tässä lehdessä
”Paikallista”
-teemasivut 3-6

Päiväkoti Metsätähti

yksityinen luonto- ja liikuntapainotteinen päiväkoti

Avoimet ovet

maanantaina 9.10.17 klo 15-18
Sortteeritie 14 Ii

Tule tutustumaan
toimintaamme!
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www.tikkaskodit.fi

-	Vapaita päivähoitopaikkoja!
-	Kartoitamme myös lähiaikoina perheiden
kiinnostuksen vuorohoitoon.

Hoitopaikkatiedustelut:
Tuija Alikoski, puh. 045 128 3722
tuija.alikoski@tikkaskodit.fi

Tikkaskodit Oy
Sortteeritie 14
91100 Ii

Iin Taksiasema

0200 81000
Kelan tilaukset 0100 86500
Kelan suorakorvausmatkat numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16 € + ppm/min
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Nyt kaikki

KOLUMNI

frisbeegolfia pelaamaan

Illinsaareen on avattu frisbeegolfrata. Muovikiekon heittely koriin
on mukavaa ajanvietettä. Illinsaari
tarjoaa puuhalle hyvät olosuhteet,
ja radasta on tehty sopivan vaikea
jokaiselle pelaajalle. Kiekon heittely käy kuntoilusta, jos radalla viitsii
olla tarpeeksi kauan. Myös heittotyyliä voi hioa sellaiseksi, että kalorit kuluvat.
Heiton nopeusvoimaa voi treenata, jolloin käsi sekä ylävartalon
lihakset saavat harjoitusta.
Ne ihmiset, joilta olen frisbeegolfista kysellyt eivät piittaa puuhan kuntoiluarvosta. Tärkeintä on
olla ulkona happea haukkaamassa yhdessä kavereiden ja perheen
kanssa.
Kaikki ovat sanoneet, että lajiin
jää helposti koukkuun. Kun kerran
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on päässyt radan läpi, tekee mieli parantaa tulosta. Niinpä radalle
on päästävä pian takaisin. Silläkään
ei ole väliä, meneekö kiekko kohti
haavia. Sen etsiminen pöpeliköstä
on kuulemma aivan yhtä hauskaa
hommaa kuin heittely. Saapa nähdä, ovatko Illinsaaren pusikot tulevaisuudessa täynnä hukkaan
menneitä muovikiekkoja. Tämä ei
tietenkään oikein sovi Iin ympäristöarvoihin, joten koettakaa noukkia
pelivälineet talteen.
Kaiken kaikkiaan frisbeegolf
vaikuttaa mukavalle lajille. Oikeaan golfiin verrattuna frisbeegolfissa ei ole pukukoodia. Tuulipuku on
sopiva ja aina tyylikäs asuste.

Jyri-Jussi Rekinen

Epäonnistumisen autuudesta
Tiedäthän sen tunteen, kun jokin
vain ei ota onnistuakseen? Otat
pitkän tauon jälkeen luistimet esille mielessä kevyt ja taitava kiitäminen jäällä.
Käytännössä varpaat puristuvat, kömpelyys kampittaa jo
pukuhuoneessa, terät tarttuvat
minne sattuu ja itse jäällä on sellainen olo, että olet vaaraksi pienille lapsille ympärilläsi. Entäs sitten
se, kun olet pitkään valmistellut
sopimusta, taustoittanut ja suunnitellut, mutta ei, sopimusta ei
synny. Olisit voinut tehdä vaikka
mitä muuta tuhlatulla ajalla. Aina
ei onnistu, ei. Silloin kokee olevansa surkea turhake. Mitäs hyö-

tyä minusta on, kun ei tämäkään
onnistunut?
Epäonnistunut ihminen on inhimillinen ihminen. Aito ja todellinen. Epäonnistuneesta tulee
taitava. Hän ymmärtää iloita onnistumisestaan. Miten hyvältä
tuntuukaan, kun jäällä uskaltaudut kuitenkin – kaiken epäröinnin
ja epäonnistumisen pelon keskellä
– siihen kaikkein haastavimpaan
muuviin. Ja onnistut. Ylität itsesi ja onnistut. Miten hyödylliseksi koetkaan itsesi, kun se seuraava
sopimus onnistuukin entistä paremmin. Kasvat ihmisenä ainakin
metrin verran ja koet itsesi hyvänä, osaavana, tasapainoisen onnel-

lisena ihmisenä. Tämänkin minä
osaan, onneksi uskalsin ja yritin
uudelleen.

vapaus. Toimittaa: Ruotsalainen Tapani, kanttorina: Savolainen Eija., avustaa Karppinen Sanna. Musiikkiryhmä:
Messukuoro ja Iin pelimannit. Virret:
laulamme suomalaisen messun lauluja, lauluvihkot jaetaan ovella. Kolehti:
Lähetystyöhön kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta. Seurakunta päättää
lähetysjärjestön. Muuta tietoa: Suomalainen messu on tavallinen jumalanpalvelus, jossa virsien sijaan lauletaan
säveltäjä Lasse Heikkilän tekemiä lauluja. Aiheina ovat mm. Suomen historia,
luonto ja Jumalan huolenpito. Messu
on kaikille avoin. Olet tervetullut yhdessä juhlistamaan isänmaata. Tilaisuuden jälkeen on juhlakahvit. Mukana on
messukuoro ja Iin pelimannien soittajia
sekä seurakunnan työntekijöitä. Sydämellisesti tervetuloa! Juhlakahvit.
Solu Ti 10.10.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa.
Disneypuuhakerho Ti 10.10.2017
17:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Uusi Disneyaiheinen puuhakerho. Joka
viikko aiheena uusi Disneyelokuva.
Lämpimästi tervetuloa!
Raamattu- ja rukouspiiri Ti 10.10.2017
18:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Vauvaja
taaperoryhmä
Ke
11.10.2017 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa. Ryhmä on 0-2
vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös isommat sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään.
Kerhossa on mahdollisuus jutteluun
toisten vanhempien kanssa. Lisätietoja
puh. 0400 541 319. Tule kerhoilemaan
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia
toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, olet lämpimästi tervetullut
ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa!
Ystävänkammari Ke 11.10.2017 12:00
Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Kirkkokuoro Ke 11.10.2017 14:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
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 seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. 7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa välipala ja mukavaa yhteistä tekemistä ja olemista.
Tervetuloa!
Naiskuoro To 12.10.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Nuortenilta To 12.10.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. Illan päätteeksi kahvit ja vapaata oleskelua.

askartelua ja muuta mukavaa yhteistä
tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia. Perhekerhoihin ovat tervetulleita
vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat
lasten kanssa. Tervetuloa!
Kuivaniemen seurakuntakerho ma
2.10. ja ma 16.10. klo 11 aseman vanhustentalon kerho- huoneessa. 2.10.
kerhossa mukana Pekka Soronen.
Oijärven seurakuntakerho ma 9.10.
klo 11-13 vanhustentalon kerhohuoneessa, kerhossa mukana Markku
Jaakkola ja ke 18.10. klo 11-13 Oijärven kyläkirkossa, vieraita Iin porinapiiristä, tutustuminen Oijärveltä sotaan
lähteneitten-muistomerkkiin! Kahvit
ja arvontaa. Kerhoissa kokoonnumme
porisemaan ja kahvittelemaan ja laulamaan, lämpimästi tervetuloa!
EU-ruokajako ti 3.10. klo 15-17 Oijärven vanhustentalon kerhohuoneessa.
Kuivaniemen naiskuoro keskiviikkoisin klo 16.30 seurakuntatalolla.
Hyryn nuoret laulajat keskiviikkoisin
klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistyksellä.
Äitien ja tyttöjen ilta ti 3.10. klo 17.30
– 19 Iin seurakuntatalolla, seurakuntasalissa. Illassa on mukavaa yhdessäoloa,
askartelua, hartaus ja tarjotaan iltapalaa. Tässä illassa askartelemme enkelimobilen. Tule tutustumaan toisiin äiteihin ja tyttöihin ja viettämään hyvä hetki
yhdessä! Lämpimästi tervetuloa äidit,
pienemmät ja isommat tytöt.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 4.10. ja
ke 11.10. klo 10 – 11.30 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. Ryhmä on 0-2
vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen
perhekerho. Myös isommat sisarukset
voivat tulla mukaan ryhmään. Kerhossa
on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa. Lisätietoja puh. 0400
541 319. Tule kerhoon lapsesi kanssa ja
vaihtamaan ajatuksia toisten samassa
elämäntilanteessa olevien kanssa, olet
lämpimästi tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen
kanssa.
Varhaisnuorten retki ti 24.10. klo 9
Liisan Linnaan. Lähde mukaan valloittamaan linna yhdessä toisten kanssa
ja virkistymään nuotion äärellä eväitä
syöden.

Leena Vuotovesi

www.iinseurakunta.fi
Iin alue
Päivystävä pappi hoito-osastolla To
28.9.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai
omaisesi luona.
7-iltapäivä To 28.9.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. 7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa välipala ja mukavaa yhteistä tekemistä ja olemista.
Tervetuloa!
Lapsikuoro To 28.9.2017 17:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
kuoroharjoitus kaikille klo 17.
Nuortenilta To 28.9. 2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. Illan päätteeksi kahvit ja vapaata oleskelua.
Iin perhekerho Pe 29.9.2017 10:00 12:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä,
askartelua ja muuta mukavaa yhteistä
tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia
ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia!
Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Perhemessu – Ikäihmisten kirkkopyhä Su 1.10.2017 10.00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jumalan sanansaattajat.
Toimittaa: Ruotsalainen Tapani, kanttorina: Jaakkola Markku. Kolehti: Seurakuntien varhaiskasvatukseen, lapsi- ja
perhetyön, erityisesti pyhäkoulu- ja
päiväkerhotyön tukemiseen ja kehittämiseen Suomen ev.-lut. Seurakuntien
lapsityön Keskuksen kautta. Muuta
tietoa: Kuljetus Oijärveltä ja Kuivaniemestä seuraavasti: Oijärven kyläkirkko
klo 8.15, Kylmälä klo 8.25, Sampola
klo 8.35, Hyry klo 8.55, Kuivaniemen
Kievari klo 9.15. ja kirkonkylän kohdalta linja-autopysäkiltä voi tulla kyytiin.
Seurakunta maksaa kirkkokyydin. Tervetuloa! Messun jälkeen kirkkokahvit
kirkon eteisessä.
Ikäihmisten kirkkopyhänjuhla su
1.10. messun jälkeen Iin seurakuntatalolla, seurakuntasalissa.
Solu Ti 3.10.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa.
Disneypuuhakerho Ti 3.10.2017 17:00
Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.

Uusi Disneyaiheinen puuhakerho. Joka
viikko aiheena uusi Disneyelokuva.
Lämpimästi tervetuloa !
Äitien ja tyttöjen ilta Ti 3.10.2017
17:30 - 19:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Illassa on mukavaa yhdessäoloa, askartelua, hartaus
ja tarjotaan iltapalaa. Tässä illassa askartelemme enkelimobilen. Tule tutustumaan toisiin äiteihin ja tyttöihin ja
viettämään hyvä hetki yhdessä! Lämpimästi tervetuloa äidit, pienemmät ja
isommat tytöt!
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 4.10.2017
10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta
talon takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille
lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös isommat sisarukset voivat
tulla mukaan ryhmään. Kerhossa on
mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa. Lisätietoja puh. 0400
541 319. Tule kerhoilemaan lapsesi
kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten
samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa, olet lämpimästi tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa!
Kirkkokuoro Ke 4.10.2017 14:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Hartaus Iin hoiva-osastolla To
5.10.2017 13:00
7-iltapäivä To 5.10.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. 7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa välipala ja mukavaa yhteistä tekemistä ja olemista.
Tervetuloa!
Nuortenilta To 5.10.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Kaikille
avoin, ohjelmallinen ilta. Illan päätteeksi kahvit ja vapaata oleskelua.
Iin perhekerho Pe 6.10.2017 10:00 12:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten
kanssa. Tervetuloa!
Suomalainen messu Su 8.10.2017
14:00 Väli-Olhavan seurakuntatalo,
kirkkosali. Pyhäpäivän aihe: Kristityn

Kuivaniemen alue
Perhemessu – Ikäihmisten kirkkopyhä su 1.10. klo 10 Iin kirkossa. Mikkelinpäivä, Enkelien sunnuntai, pyhäpäivän
aihe: Jumalan sanansaattajat. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina:
Markku Jaakkola. Kolehti: Seurakuntien
varhaiskasvatukseen, lapsi- ja perhetyön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen ja kehittämiseen
Suomen ev.-lut. Seurakuntien lapsityön
Keskuksen kautta. Muuta tietoa: Kuljetus Oijärveltä ja Kuivaniemestä seuraavasti: Oijärven kyläkirkko klo 8.15,
Kylmälä klo 8.25, Sampola klo 8.35,
Hyry klo 8.55, Kuivaniemen Kievari
klo 9.15 ja kirkonkylän kohdalta linjaautopysäkiltä voi tulla kyytiin. Seurakunta maksaa kirkkokyydin. Tervetuloa
! Messun jälkeen kirkkokahvit kirkon
eteisessä.
Ikäihmisten kirkkopyhänjuhla su
1.10. messun jälkeen Iin seurakuntatalolla, seurakuntasalissa.
Su 1.10. Kuivaniemen kirkossa ei ole
jumalanpalvelusta
Sanajumalanpalvelus su 8.10. klo 12
Kuivaniemen kirkossa. 18. Sunnuntai
Helluntaista, pyhäpäivän aihe: Kristityn vapaus. Toimittaa Matti Kinnunen,
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti:
Lähetystyöhön kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta. Seurakunta päättää
lähetysjärjestön.
Kuivaniemen perhekerho to 28.9., to
5.10. ja to 12.10. klo 10-12 seurakuntatalolla.
Oijärven perhekerho ma 2.10. ja ma
16.10. klo 13-14.30 Oijärven vanhustentalon kerho-huoneessa.
Perhekerhojen ohjelmassa on leikkiä,
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Ii näyttää Suomelle
mallia kestävässä kehityksessä
te ei toimi, huomaamme sen
heti. Esimerkiksi kunnantalon ilmastointiohjelmassa oli
aikoinaan virhe. Kun korjasimme sen, säästimme kymmeniä tuhansia. Yksityisillä
tämä on normaalia toimintaa,
mutta kunnilla ei, Alatossava
kertoo.
Vuoden 2015 loppuun Ii
on vähentänyt öljyn käyttöä
kiinteistöjen lämmityksessä
noin 300 000 euroa vuodessa.
Kiinteistöt lämmitetään nyt
paikallisella energialla. Lisäksi kunta on säästänyt sähkö- ja lämpöenergiaa vuoden
2015 loppuun mennessä lähes
600 000 euroa vuodesta 2010.
Muualla Suomessa on
huomattu Iin energiaratkaisut. Alatossava on nykyisin
kysytty puhuja eri kuntaseminaareissa.
– Olen päässyt moneen
paikkaan puhumaan. Koko
Suomi hyötyy esimerkistämme, hän sanoo.

Energiatehokkuus on
tietoinen päätös
Noin kahdeksan vuotta sitten
Iissä mietittiin erilaisia kuntaratkaisuja. Siihen mennessä
Iissä panostettiin IT-osaamiseen ja mikroelektroniikkaan.
Yllättäen huomattiin, että

maailma olikin menossa toiseen suuntaan. Kunta päätti profiloitua ympäristö- ja
energia-asioihin.
Viisi vuotta sitten Ii lähti mukaan Hinku-projektiin.
Tässä kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin
päästövähennystä
vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
Kunnat pyrkivät vähentämään
ilmastopäästöjään
lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla
energiatehokkuutta. Kunnat
kannustavat myös paikallisia
yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin. Ii on projektin pohjoisin kunta.
Tuolloin Iihin palkattiin
energiainsinööri tehostamaan
kunnan energiatehokkuutta.
Hänen pääasiallinen tehtävänsä oli hakea ympäristöratkaisuja ja säästöjä.
Samoihin aikoihin tuulivoima alkoi nousta maamme
energiakartalla. Iissä innostuttiin asiasta, ja kuntaan
rakennettiin runsaasti tuulivoimaloita 2012 alkaen. Tuulivoimarakentamisen myötä
Iihin toivottiin tulevan työpaikkoja ja asukkaita. Tässä
onnistuttiin.
– Olemme saaneet näillä

Iin kunnan uudet sähköautot
tulevat tällä viikolla. Tässä on
vielä vanha sähkömenopeli.

asioilla hyviä tuloksia, joita
emme ole pitäneet vakan alla
vaan puhuneet niistä turuilla ja toreilla, Alatossava mainitsee.

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
www.kuljetusliikebackman.fi

Micropolis toimii
käsikassarana
Micropoliksen
projektitoiminta on nykyisin Iin käsikassarana maailman turuilla
ja toreilla. Micro- ja Greenpolista käytetään erilaisten
ympäristöprojektien kokeilukenttänä. Tässä on onnistuttu: Media on tiedottanut
ahkerasti kunnan ympäristöprojekteista, ja kunnan maine
energiatehokkaana paikkana
on tullut tunnetuksi.
Kunta käyttää energiatehokasta mainettaan imagorakennuksessaan. Tämä tulee
esille esimerkiksi Iin kunnan
kotisivulta.
– Yritämme sen kautta
saada aikaiseksi myös yritysyhteistyötä ja houkutella yrityksiä Iihin, kunnanjohtaja
kertoo.
Yritykset ovat pitäneet
energiatehokkuutta pääasiassa positiivisena seikkana.
Paikallista-hankkeessa on tällä hetkellä kolmisenkymmentä yritystä, jotka ovat tehneet
ympäristölupauksen.
Kunnassa suurimmat ympäristöponnistukset
tähän
mennessä ovat olleet kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien
uudistaminen.
Öljylämmityksestä on luovuttu, ja sen
tilalle on asennettu maalämpö-, hake- tai kaukolämpöä.
Kaikki se raha, mikä ennen
maksettiin ulos, on jäänyt
kunnalle.
– Meillähän on oma sähkölaitos, Alatossava huomauttaa.
Lisäksi kunta yrittää vaikuttaa hankintoihinsa, jotta nämä olisivat ekologisesti
kestäviä. Toiveena on, että
paikkakunnan yrityksetkin
hyötyisivät Iin linjauksista. JR

20v.
Energiansäästöviikko 9.–15.10.2017
Viikolla 41 kampanjoimme järkevän energiankäytön puolesta
Haastamme kaikki iiläiset mukaan!
Juhlavuoden teemana on Yhdessä energisempi tulevaisuus

www.motiva.fi/palvelumme/energiansaastoviikko

• Rakennuksien pohjatyöt • Maa- ja piharakennustyöt
• Kone- ja kaivuutyöt • Maa-ainestoimitukset • Salaojitustyöt

OTA YHTEYTTÄ: Puh. 0400 887 268 www.jussilagroup.fi

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

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

www.oulunhautakivi.fi

www.hirsimestari.ﬁ

Ii niittää mainetta ja kunniaa
maailmalla kestävässä kehityksessä ja energiatehokkuudessa. Kesällä kunta nappasi
kestävän kehityksen Agenda 2020 -palkinnon. Tällä hetkellä Ii on mukana Euroopan
Unionin Region Stars 2017
-kilpailussa, jossa etsitään
parhaita aluekehitysprojekteja Euroopassa. Ii on loppukilpailussa kahdeksan finalistin
joukossa. Voittaja julkaistaan
10.10.
Lisäksi Iissä on eniten sähköautojen latauspisteitä
asukasmäärään
nähden, yritykset tekevät
ympäristölupauksiaan Paikallista-projektissa, kunnan
uusiin rakennuksiin asennetaan
ympäristöystävällisiä
lämmitysmenetelmiä, kuten
maalämpöä. Ii on Suomen
ykkönen kasvihuonekaasujen päästövähennyksissä.
Ja lisää kestävän kehityksen ratkaisuja tulee, lupaa
kunnanjohtaja Ari Alatossava.
– Uusia ympäristöhankkeita on suunnitteilla. Kehitämme esimerkiksi kiinteistöjen
yhteisvalvontaa. Meillä on
monta kymmentä kiinteistöä.
Pystymme valvomaan niitä
kontrolloidusti. Jos jokin lai-

kuljetusliike

Toteutamme nykyteknologialla hirsirakennuksia,
jotka ovat ekologisia ja energiatehokkaita.
Vastuullinen rakentaminen ja hyvä työnjälki
ovat meille kunnia-asia ja annamme
kaikille kohteillemme asennustakuun.u
Tarjoamme kohteemme muuttovalmiina
tai asiakkaan toiveiden mukaan..

Palvelumme
•
•
•

•

Hirsirakennuspalvelu
Asiantuntijapalvelut
Siirto ja pystytys
Muuttovalmiit hirsitalot

Ota yhteyttä, niin keskustellaan projektistasi!

010 3232777 info@hirsimestari.ﬁ
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Puolet energiasta talteen Iin kouluissa ja päiväkodeissa
Iin kouluissa ja päiväkodeissa säästetään energiaa
ja vettä 50/50-periaatteen
mukaan. Kiinteistöjä seurataan kuukausitasolla ja vuoden lopussa katsotaan, onko
säästöjä syntynyt.
Kulutusta verrataan kolmeen edelliseen vuoteen.
Jos säästöjä on syntynyt,
kunta palauttaa puolet säästöistä suoraan kouluille ja
päiväkodeille. Viime vuonna säästöjä kertyi reilut 16
000 euroa, josta puolet jaettiin kouluille ja päiväkodeille.
Alussa projektissa olivat
mukana Ojakylän, Aseman
ja Kuivaniemen koulut.

Tänä vuonna 50/50 -hanketta laajennettiin käsittämään kaikki Iin koulut ja
päiväkodit.

Ojakylän koulun
energiansäästörobotti
Iin kunnan energiakoordinaattori on Ojakylän koulun esiopettaja Maria-Riitta
Paaso.
– 50/50 -hankkeen tärkein idea on se, että saamme
tehtyä lapsille ympäristökasvatuksellisen näkökulman elämään, Paaso arvioi.
Ympäristökasvatus näkyi
Ojakylän
koululla
esimerkiksi seinille kiinnitetyissä kuvissa ja vesihanoi-

hin kiinnitetyissä ”säästä
vettä” -lapuissa.
– Vietimme myös sähköttömiä tunteja. Lisäksi meillä
oli ruokalassa energiansäästörobotti Ruttunen, Paaso
kertoo.
Robotti jakoi neuvoja, mitä lapset voivat arjessa tehdä. Neuvona oli
esimerkiksi ”Sammuta suihku saippuoinnin ajaksi.”
– Kouluille pitäisi saada
toimivat energiatiimit, sillä tällä hetkellä niitä ei ole.
Energiansäästöstä pitää saada koko kunnan toimintamalli, Paaso toivoo.
Energiansäästöprojekti on tarkoitus laajentaa

kaikkiin opetus- ja varhaiskasvatuksen yksiköihin. Samalla hanke on tarkoitus
muokata kullekin ikäryhmälle sopivaan muotoon.
– Odotamme innolla Ojakylän koululle paraikaa
suunniteltavaa peruskorjausta ja sen vaikutusta koulun
lämmön, sähkön ja veden
kulutukseen tulevina vuosina. Toivomme pääsevämme
vaikuttamaan siihen, että
kouluremontin yhteydessä
koululle tehdään energiaa
säästäviä ja projektia edistäviä ratkaisuja, Paaso kertoo.
Joillakin opetusyksiköillä energiatiimit jo toimivat,
mutta toiminta on tarkoitus
saada laajenemaan kaikkiin
kouluihin.
– Laitan kotona valoja
pois, koneita kiinni ja poistan latureita seinästä. Vanhemmatkin tekevät niin,
Ojakylän koulun oppilas
Ruut Vähä kertoo.
Iita Kimpimäki kertoo,
että kotona on opittu säästämään vettä.
– Jos lähdetään reissuun,
niin kaikki töpselit otetaan
pois seinästä, Iita Kimpimäki huomauttaa.

Tuuletusta Ojakylän koulun pihalla. Vasemmalta: Ruut Vähä
(12v), Iita Kimpimäki (10v), opettaja Maria-Riitta Paaso, Maria Mäkipaaso (8v) Kaapo Krum (12v).

Energiansäästörobotti Ruttunen sijaitsi Ojakylän koulussa.

Enni-työkalu seuraa
energiansäästöä
Iin koulujen käyttöön tulee
tänä syksynä netissä pyörivä
Enni-työkalu. Sen tarkoituksena on tukea energiansäästöä julkisissa rakennuksissa
ja vaikuttaa erityisesti rakennusten käyttäjien toimintatapoihin.
Ennillä voidaan seurata
energiankulutusta kuukausittain ja samalla seurata saavutettuja säästöjä. Ennin on
kehittänyt Vaasan yliopisto.
– Koulut voivat kirjata Enniin energiankulutustietoja. Sinne voivat liittyä
myös koulujen energiatiimit ja sen kautta voidaan vä-

littää viestejä esimerkiksi
kiinteistöhuollolle, Iin resurssiviisas-ohjelman päällikkö Irja Ruokamo sanoo.
Enni on helppokäyttöinen
ja kätevä työkalu. Esimerkiksi Iin koulujen vuotuinen
sähkön ja veden kulutus on
helposti saatavilla. Kaavioiden mukaan veden kulutus
kouluissa on suurimmillaan
marras- ja helmikuussa. Pienimmillään se on kesäloman
aikana heinäkuussa. Ennin
mukaan viime vuonna Aseman koululle palautettiin
energiasäästötoimien ansiosta 1 685 euroa. Ojakylän
koulun energiansäästöt käsittivät kolmen vuoden aikana yli 1 500 euroa. JR

K-Market lupaa vähentää ruokahävikkiä ja Studio Salama paperijätettä
Paikallista-hankkeessa olevat iiläiset yritykset ovat tehneet ympäristölupauksia. Iin
K-Market lupaa vähentää
ruokahävikkiä.
– Vähennämme ruoan
roskiin kantamista niin, että
ruoka menisi käyttöön muun
muassa ruoka-apuun. Lisäksi hinnoittelemme halvemmalla ruokaa, jonka päiväys
on menossa umpeen, kauppias Mauri Kesonen Iin KMarketista sanoo.
Iin K-Marketin kirjattu ruokahävikki on noin
0,9 prosenttia. Tämä vastaa
suurin piirtein hyvän henkilöauton hintaa. Lasti ylijäämäruokaa lähtee jakoon

nykyisin pari kertaa viikossa.
Tieto
Paikallista-hankkeesta tuli K-Marketin tietoon Micropoliksen kautta.
Markkinointiin hanketta ei
ole käytetty, mutta vihreä
tarra on näkyvästi esillä marketissa.
– Tietysti jatkamme kierrätyslinjaamme tulevaisuudessa. Se on tätä päivää. Viisi
vuotta takaperin kaupan piti
hävittää välittömästi kaikki
yljäämäruoka. Niitä ei saanut säilyttää edes kylmiössä.
Siitä on edetty valtavia harppauksia. Ihmisten asenne ja
keskustelut ovat muuttuneet
aivan eri sävyisiksi, Kesonen

Juho Tauriaisen selfie Studio Salamasta.

kertoo.
Koko K-ryhmän tavoitteena on vähentää kaupoissa syntyvää ruokahävikkiä
10 prosenttia vuoteen 2020
mennessä.

Paperijäte talteen
Juho Tauriainen Studio Salamasta kertoo, että hänen
yrityksensä haluaa edistää

iiläisen ympäristön hyvinvointia. Ympäristölupauksessa Studio Salama lupaa
vähentää paperijätteen määrää ja tehostaa jätteiden lajittelua.
– Meillähän tulee monenlaista jätettä kuvien leikkaamisesta.
Kierrätämme
mahdollisimman
paljon,
Tauriainen sanoo.

Mauri Kesonen on Iin K-Marketin kauppias.

Tieto
Paikallista-hankkeesta tuli hankkeen koordinaattorilta, joka käväisi
paikan päällä Studio Salamassa kertomasta ympäristöasioista.
– Tietysti meillä on ympäristösertifikaatti ja vihreä tarra. En ole tosin vielä
hoksannut hyödyntää niitä
markkinoinnissa, Tauriainen

sanoo.
Tulevaisuudessa Studio
Salama aikoo hankkiutua lopullisesti eroon muovipusseista.
– Käytämme pahvilaatikoita. Kun tavaraa tulee,
laitamme laatikot talteen.
Paperijäte ei tarvitse muovipussia, Tauriainen kertoo. JR
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Uudistettu,
laajennettu
AUTOKORJAAMO
JA -PESULA!

Iin sydämessä

Viime vuoden keväällä järjestötalolla lopetettiin öljyn poltto ja rakennettiin maalämmitysjärjestelmä.

Iin Järjestötaloa lämmitetään
nyt maalämmöllä
Iin Järjestötalo rakennettiin 1960-luvun lopulla. Talo
on vielä liki alkuperäisessä
kuosissaan, suurin muutos
ulkoasuun on ollut vesikaton
muuttaminen
tasakatosta
harjakattoon. Taloa on peruskorjattu määrätietoisesti vuodesta 2007 alkaen.
Viimeisin iso remontti tehtiin vuonna 2016 keväällä,
jolloin Järjestötalolla lopetettiin öljyn poltto ja rakennettiin maalämmitysjärjestelmä.
Lämmitysmuodon muutos
oli tarpeen, sillä talon pannuhuoneessa keitti vettä alkuperäinen öljykattila, jonka
tehot kohdistuivat lähinnä
noen tuottamiseen. Tilanne oli se, että talon lämmitys
oli liian kallista ja pannuhuoneen laiteremontti joka tapauksessa tulossa.
Maalämpöinvestoinnilla
ajateltiin siis kohentaa Järjestötalon taloutta ja maapallon
ilmakehää.
Investointi oli kuitenkin aika kallis, joten päätöstä jouduttiin pohtimaan
hartaasti. Tietämyksemme
maalämmöstä oli vähäistä,
ainakin suhteessa ennakkoluuloihin. Onneksi Iin kunta
oli jo raivannut tietä muuttamalla kiinteistöjään maalämpösysteemiin,
joten
käyttökokemuksia oli saatavilla päätöksen tueksi. Opas-

tusta saimme Iin Micropolis
Oy:n energia-asiantuntijalta
Kari Manniselta. Suuret kiitokset hänelle!
Maalämmitysjärjestelmä
on nyt ollut käytössä reilun
vuoden. Systeemi on toiminut hyvin ja Järjestötalon
lämmityskustannukset ovat
vähentyneet ennakkolaskelmien mukaisesti. Voi sanoa,
että tähän astiset käyttökokemukset ovat paremmat kuin
uskallettiin toivoakaan.

Yleisesti Iin Järjestötalosta
Talon omistaa Iin Järjestöyhdistys ry joka koostuu
iiläisistä työväenjärjestöistä. Peruskorjauksia on tehty
omin varoin ja talkoovoimin,
ulkopuolista avustusta on
saatu Suomen Kotiseutuliitolta ja myös Iin Lähineuvostolta.
Suomen
Kotiseutuliitto tukee seurantalojen korjauksia, mutta vain niitä
kohteita joilla se katsoo olevan
kulttuurihistoriallista
arvoa. Järjestötalon kulttuurihistorialliselle arvolle antoi puoltavan lausunnon
Pohjois-Pohjanmaan
museon rakennustutkija Pasi
Kovalainen v. 2007. Suomen Kotiseutuliitto hyväksyi lausunnon ja myönsi Iin
Järjestötalolle ensimmäisen
korjausavustuksensa.

Sen jälkeen taloa on peruskorjattu lähes vuosittain
ja tunnustustakin on tullut.
Suomen Kotiseutuliiton rakennustutkija Leni Pakkala
kirjoitti artikkelissaan Seurantalojen helmet:
”On olemassa teoria,
että rakennus on uhanalaisimmillaan noin 40 vuotta valmistumisensa jälkeen:
siinä ei ole enää uutuusarvoa, mutta ei vielä vanhuuden tuomaa viehätystäkään.
Tuolloin juuri olisi syytä olla tarkkana. Olisi hyvä
malttaa korjaustöiden yhteydessä ronskia uusimista ja
nykyaikaiseen kuosiin muuttamista. Vuonna 1969 valmistunutta Iin järjestötaloa
voidaan hyvin pitää arvokkaana aikakautensa esimerkkinä. Iin järjestöyhdistyksen
väki on pitänyt talostaan
huolta ja korjannut sitä pieteetillä.”
Järjestötalo ei ole pelkästään yhdistysten käytössä,
talolla kokoontuvat muun
muassa jumppakerhot, laulukuorot ja Järkkävisailijat.
Taloa vuokrataan myös perhejuhliin,
pikkujouluihin
yms. tilaisuuksiin. Tervetuloa puhtaan energian taloon!
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TULE TUTUSTUMAAN!

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

Jussi Piippo

Iin Järjestötalon voi varata Hilkka Kalliorinteeltä, puh. 0400 910 520
Iin järjestöyhdistyksen puheenjohtajana toimii Timo Haapaniemi, puh. 0400 686 924

Paikallista -hankkeen yritykset Iissä
Aallon Kaluste Ky
Arvo Kova Oy
Aatsto Koskela Oy
HH-Yrityspalvelu
Hieroja Sari Kanninen
Iin Energia Oy
Iin Haminan Grillikioski
Iin Jätehuolto Paakkola Oy
Iin Lehti Oy

Iin Mikropolis Oy
Iin Putkiasennus Goman Ky
Iin Puu- ja Metallituote Tmi
Iin Päiväkoti Iitula
Iin Rengastyö
Jäppinen Paavo Ky
Kaakkuriniemi Oy
K-Market, Ii
(Kesonen & Hiltunen Oy)

Kuljetusliike
Backman Ky
Kulta-Aalto Ky
Pottu&Poika Oy
Pt PohjanTeko Oy
Studio Salama
Tikkaskodit Oy
Tilataitaja

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220
Kuva: Iin kunta/Jorma Kauppi
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Paikallista-merkki houkuttelee
yrityksiä ympäristöystävällisyyteen

kirjanpito - palkanlaskenta – muut toimistopalvelut

Puh. 040 7711 898 | heikki.helekoski@hh-yrityspalvelu.fi



www.hh-yrityspalvelu.fi



420

Grillistä

Maukkaat hampurilaiset

4
430
650

alk.

50

www.facebook.com/
paikallista
Tervetuloa mukaan!

Porilaiset
alk.

Kebab hampurilaiset
alk.

Monen iiläisen yrityksen
ovessa komeilee vihreä Paikallista-merkki. Se osoittaa
yrityksen olevan ylpeä paikallisista arvoistaan ja ympäristöystävällisyydestään.
Paikallista -merkkiä on
kehitetty yhdessä iiläisten
yrittäjien kanssa ajatuksella; kokeillaan, kerätään kokemuksia ja kehitetään sen
pohjalta eteenpäin. Alun perin idea lähti yrittäjiltä itseltään, ja Micropolis on ollut
apuna alulle panemisessa,
markkinoimisessa ja ympäristölupauksissa. Olemme positiivisesti yllättyneet,
miten aktiivisesti yritykset ovat lähteneet mukaan
rakentamaan yhdessä tarinaa paikallisuuden puolesta. Yrittäjien osallistuminen
mahdollistaa sen, että Paikallista -merkillä voidaan
luoda sellaista sisältöä, joka
on aidosti ”iiläistä”. Tällöin
Paikallista -merkin sisältö
ja lupaus nousee enemmän-

kin tekemisen eli ympäristölupausten kautta, kertoo
projektipäällikkö Kristiina
Nurmenniemi.
Hankkeessa
mukana olevan yrityksen kuuluu
työllistää
iiläinen
henkilö. Samalla yritykset
tekevät julkisen ympäristölupauksen. Lupauksia on
tehty mm. energiansäästöstä, materiaali- ja energiatehokkuudesta.
Paikallista-hankkeessa
on otettu mallia Rovaniemeltä, jossa on ollut käynnissä vastaava projekti. Iissä
siihen on lisätty ympäristötietoutta, muun muassa hiilineutraaliutta.
Paikallista-hankkeessa
on myös mukana Maavälke,
joka on yrityksille suunnattu ympäristöhanke.
–Olemme tehneet ”Resurssiviisas Ii” -tiekartan,
koska ympäristöasiat on
nostettu kunnassa merkittäviksi. Yritykset ovat tärkeitä

Kristiina Nurmenniemi (vas.) ja Irja Ruokamo ovat Micropoliksen puolesta mukana Paikallista-hankkeessa.

toimijoita kunnassa. Erillistä budjettia hankkeelle ei ole
tehty. Hankkeen edetessä
katsomme, millaista tukea
yritykset tarvitsevat, Micropoliksen resurssiviisauden
ohjelmapäällikkö Irja Ruokamo toteaa.
Yritys voi liittyä Paikal-

lista-hankkeeseen facebooksivun kautta, jossa on linkki.
Facebook-sivun osoite on
puolestaan www.facebook.
com/paikallista.
– Kaikki yritykset ovat
tervetulleita mukaan Paikallista-hankkeeseen, toivottaa Ruokamo. JR

Ympäristölupauksia yrityksiltä

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
8-18, lakuuluvilta
klo 9-16 Iin Micropolis Oy
KyselimmeMa-pe
Paikallistaklo
–hankkeeseen
iiläisiltä yrityksiltä, mikä on heidän vapaamuotoinen
ympäristölupauksensa ja millä tavoin he toteuttavat sitä
yrityksensä toiminnassa.
Tässä vastauksia gallup -kyselyn tuloksena.

HH-Yrityspalvelu
Vähennämme paperijätteen määrää, emme kopioi ja tulosta
turhaan ja panostamme energiatehokkuuteen. Ihan mukavasti lupaus on toteutunut, siirrymme koko ajan enemmän
sähköiseen palveluun ja vältämme paperijätettä viimeiseen
asti.

Iin Haminan Grillikioski
Yritetään vähentää muovipussien käyttöä ja jätettä. Kohtuudella toteutunut, osa asiakkaista tosin pyytää vielä muovipussin tuotteille.

PT Pohjanteko Oy

Luotsataan kaikkinensa koko kunnan ilmastotyötä kaikilla
osa-alueilla ja pyritään panostamaan kimppakyyteihin.

Iin Puu- ja Metallituote Tmi
Puutavaran hankinta suoritetaan lähialueen sahoilta ja
höyläämöiltä. Ylijäämä menee polttopuumateriaaliksi lähistölle. Sahanpuru ja höylänlastu säkitetään ja paikalliset hevostallit käyttävät sen hyödyksi.

Sitoudumme toimimaan ympäristöä kunnioittaen ja energiataloudellisesti. Pyrimme kierrättämään kaiken, mikä on
mahdollista.

Tikkaskodit Oy

Toiminnassa näkyy koko ajan paikallisuus, tutustutaan lähiympäristöön ja opetetaan lapsille kierrätystä. Ohjelmassa
on tulossa myös yritysvierailuja.

Päiväkodissa luonto ja liikunta ovat painoalueet. Metsämeritoimintaa; ainakin kerran viikossa järjestetään metsäretki. Lapsille opetetaan kierrätystä ja luonnon kunnioitusta ja
heidän kanssaan kerätään roskia lähialueilta. Sähköä säästetään, mm. valot sammutetaan, kun lähdetään huoneesta.
Pesuaineet on vaihdettu luontoystävällisemmiksi. Ilmalämpöpumppu on käytössä sähkölämmityksen lisäksi (yösähkö).

Pottu&Poika Oy/ Nelos-Grilli

Riikka Takalo

Iin päiväkoti, Iitula

Lähialueen raaka-aineet; liha on Röngän naudanjauhelihaa
ja sämpylät tulevat Kuivaksen leipomosta.

Huoli Alarannan lasten koulutiestä kasvaa
Kun Alarannan koulu suljetaan
sisäilmaongelmien
takia, lisääntyy koulutietään kulkevien lapsien määrä Alarannalta keskustaan.
Tämä on huolestuttanut vanhempia, sillä tiellä kulkee
vilkas liikenne. Erityisesti Jokisuuntien ja Alarannantien
risteys koetaan vaaralliseksi, sillä kyseisellä paikalla on
tapahtunut onnettomuuksia.
Lasten uusi koulumatka
alkaa 9. lokakuuta. Silloin
noin 90 koululaista ryhtyy
kulkemaan aamuin ja illoin
liikenteessä.
– Meillä on huoli tästä. Jokisuuntien ja Alarannantien

risteyksessä on sattunut onnettomuuksia,
Alarannan
kyläyhdistyksen jäsen, kunnanvaltuutettu ja isä Mika
Hast sanoo.
Hän on ottanut asiasta
yhteyttä kunnan päättäjiin ja
Ely-keskukseen.
– Risteykseen pitäisi saada peili ja lisää valaistusta,
jotta näkyvyys lisääntyisi.
Ennen kaikkea autoilijoiden
huomio on tässä risteyksessä
tärkeää, Hast kertoo.
Kustannukset eivät peilistä ja lisävalaisimesta ole
kovin mittavat. Ely-keskus
vastasikin Hastin tiedusteluihin ripeästi. Myös kunta

on suhtautunut asiaan positiivisesti.
– Toimitin Ely-keskukselle karttapohjat ja he reagoivat heti seuraavana aamuna.
Heidän mielestään tämä on
järkevä ja kannatettava hanke, Hast kertoo.
Myös lapsista varoittavien liikennemerkkien lisääminen olisi hänen mielestään
paikallaan.
– Onhan niitä itse tehtyjäkin liikennemerkkejä nähty. Kyllä me kaikki konstit
käytämme. Tämä asia koskee suurta joukkoa ihmisiä,
Hast tuumaa. JR
Mika Hast seisoo Jokisuuntien ja Alarannantien risteyksessä.
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Perinteet jatkuivat Kuivaniemen elo- ja kalamarkkinoilla

Elo- ja kalamarkkinat ovat alkamassa. Jari Jämsä on etualalla.

Kuivaniemen elo- ja kalamarkkinoilla oli leppoisa
ja mukava tunnelma syksyisestä tihkusateesta huolimatta lauantaina 16.9.
Järjestäjänä toimi totuttuun
tapaan Kuivaniemen Nuorisoseura ry. Tarjolla oli muun
muassa vaatteita, kalatuotteita, leipää ja pullaa sekä
paikallisten tuottajien perunaa. Nuorisoseurantalolle oli
kerääntynyt toistakymmentä
myyjää. Kanttiinissa tajoiltiin
maittavaa lohisoppaa.
– Näitä markkinoita on
järjestetty ainakin toistakymmentä vuotta, Kuivaniemen
Nuorisoseuran sihteeri Jari
Jämsä muistelee.

Remontti odottaa
nuorisoseurantaloa
Kuivaniemen

nuoriso-

seurantalo on nähnyt tapahtuman ja toisenkin 60
ikävuotensa aikana, sillä rakennus valmistui 1957. Se
oli kylmillään muutaman
vuoden 80-luvun puolessa
välissä. Taloa remontoitiin
myöhemmin ja piakkoin sitä
remontoidaan lisää.
– Kaikki ikkunat ja ovet
on tarkoitus vaihtaa ja sähköt on tarkoitus laittaa uusiksi, Jämsä tietää.
Mutta mikä markkinakansaa kiinnosti tällä kertaa?
Ainakin nahkiset tekivät
kauppansa. Myös kylmäsavulohi ja leipomotuotteet olivat kansalaisten mieleen.
– Kalatuotteet ovat viime
vuosina olleet vähenemään
päin. Parina viime vuonna
niitä ei ole ollut ollenkaan,
Jämsä kertoo.

Makkarat maistuvat markkinakansalle. Saman pöydän ääressä myydään myös perunoita.

Savilaakson leipomon pöydän ääressä käy vilske. Leipää ostaa Kai Pakanen. Vieressä on Katri Hietala, jonka sylissä on neljän kuukauden
ikäinen Elsa. Takana on Juuso Pakanen (4v).

Riikka Takalo (oik.) ostaa nahkisia Irma Vakkurilta.

Kuivaniemen
nuorisoseura ry on vireä yhdistys.
Sen järjestämiä tilaisuuksia ovat muun muassa hiljattain
pidetyt
Wanhan

Haminan markkinat, Vatunkipäivät ja joulumarkkinat.
Lisäksi talolla pidetään bingoiltoja ja muita vapaa-ajantapahtumia. Joulumarkkinat

ovat saavuttaneet suuren
suosion kinkkuarpajaistensa takia.
– Silloin joulukinkku arvotaan kerran tunnissa,

Nuorisoseuran aktiivijäsen
Raimo Ikonen tietää.
Kuivaniemen
Nuorisoseurassa on tällä hetkellä
noin 100 jäsentä. JR

Lionsit lahjoittivat television hoivakotiin
Iin Lions Club lahjoitti 55:n
tuuman television Iin hoivaja palveluasunnoille maanantaina 18.9.
Idea lahjoituksesta lähti
Iin hoiva- ja palveluasuntojen hoitajilta Ulla Huoviselta
ja Minna Piriltä. Hoitajamme
ajattelevat asukkaiden parasta ja heidän arjen sujuvuutta
sekä mielekkyyttä.
Päiväsalin televisiota oli
aiemmin haastava katsoa, sillä aiempi televisio ei ollut kokonsa puolesta ”ison tilan
televisio”. Hoitaja otti yhteyttä Iin Lions clubiin, ja siitä
viikon päästä iso televisio komeili päiväsalin olonurkkauksessa.
Iin Lions Clubilta tuli 4
miestä, jotka asensivat televi-

sion paikoilleen ja käyttökuntoon. Paikalla Lions Clubin
puolesta olivat Arto Kaisto,
Hannu Pakonen, Sauli Hämälä ja Heikki Helekoski.
Tilaisuuden jälkeen Iin hoivaja palveluasuntojen asukas
Aune Viinamäki piti kiitospuheen yhdessä vs. palveluesimiehen, Hillevi Turpeisen
kanssa. Asukkaat, hoitajat ja
lahjoittavat joivat pullakahvit
tilaisuuden päätteeksi.
Iin hoiva- ja palveluasuntojen asukkaat ja henkilökunta ovat erittäin kiitollisia
lahjoituksesta. Lahjoitus on
saanut asukkailta ja hoitajilta paljon kiitosta. Tilaisuus oli
täynnä naurua ja ilta oli mukavaa yhdessä oloa.
Iin Lions club ja heidän

puolisonsa ovat tiiviisti mukana meidän arjessamme.
Lions Clubin puolisot käyvät
ulkoiluttamassa asukkaitamme säännöllisesti. Seija Pietikäinen onkin tuttu näky Iin
hoiva- ja palveluasunnoilla.
Lisäksi olemme osallistuneet
yhdessä ulkoilukampanjaan.
Ulkoilukamapanjaa toteuttaa asukkaiden kanssa henkilökunta ja Lionsien puolisot.
Tulossa on myös yhteinen ulkoiluiltapäivä teemaan liittyen.
Myös joulun alla tapahtuvasta piparien leivonnasta on
jo sovittu, Lions Clubin puolisot tulevat asukkaiden kanssa
viettämään iltapäivän piparien leivonnan merkeissä.
Olemme erittäin iloisia

ja kiitollisia yhteistyöstä. Se
tuo asukkaille paljon mielekkyyttä arkeen. Iin Lions Club
toimii esimerkillisesti vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoistyö
tuo mielekkyyttä niin vapaaehtoistyöntekijälle, kuin
asukkaille sekä hoitajille. Vapaaehtoistyöntekijöitä olisi
mukava saada arkeemme lisää. Jokaiselta löytyy erilaisia
vahvuuksia, joita voi hyödyntää.

Hillevi Turpeinen

Hannu Pakonen ja
Hillevi Turpeinen kättelevät.
Taustalla uusi televisio.

Tytti Tuppurainen piipahti Iissä
Kansanedustaja
Tytti Tuppurainen (sd.) vieraili lauantaina 23.9. Iissä
S-Marketin edessä keskustelemassa
kansalaisten kanssa. Vierailu kuului
osaltaan
demarikansanedustajien jalkautumiseen
kansan pariin. Taustalla on
lähestyvä vaalisuma, Sotepulmat ja opposition huoli
eriarvoistuvasta yhteiskunnasta.
– Haluamme tavata ihmisiä ja kuunnella heidän

viestejään,
Tuppurainen
kertoo.
Hän kertoo Iin olevan
entuudestaan tuttu paikka.
– Tämä on omaleimainen
kunta, joka on onnistunut
kasvattamaan väestöpohjaansa. Se vaalii myönteisesti kulttuuria esimerkiksi
kauhuelokuvafestivaalilla.
Ai, olenko käynyt Iik-festivaaleilla? En ole käynyt
siellä, mutta tunnen festivaalin taustalla olevia henkilöitä, Tuppurainen sanoo.

Iissä ihmisiä puhuttivat
pienituloisten kansalaisten
toimeentulo, Sote-asiat ja
syrjäkylien tilanne. Muun
muassa nämä olivat kuivaniemeläisen Tuomas Miettusen mielen päällä.
– Miten syrjäkylien ihmisten käy, kun Soten myötä kaikki palvelut siirtyvät
keskukseen, hän ihmetteli.
Sote-keskusteluissa syrjäkylille tarjotaan sähköistä
asiointia. Tuppurainen tuumasi, että tämä on kestämä-

Tytti Tuppurainen keskustelee Tuomas Miettusen kanssa päivänpolttavista kysymyksistä.

tön ratkaisu.
–
Syrjäkylillä

asuu

ikääntyvää kansaa, jotka eivät välttämättä hallitse ny-

kytekniikaa, Tuppurainen
arvioi. JR
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Veeran Puoti
Oijärvellä avattiin

Juha Höyhtyän nappaama voittokuva.

Veeran Puoti on avoinna
ti-to klo 11–18, pe-la 11–22 ja su 11–18.
Oijärveläinen Veeran Puoti on loppusuoralla remontissaan. Sitä on tehty nyt jokseenkin puolitoista vuotta.
– Lattiat ja väliseinät piti purkaa. Lämmitysjärjestelmä uusittiin, kauppias Veera Kuha kertoo.
Lisää tilaa ei tullut, mutta entiset tilat saivat uuden muodon. Veeran Puoti oli ennen Oijärven kauppa, ja se perustettiin 1968. Ensi vuonna se täyttää 50
vuotta. Nykyisellä omistajallaan se on ollut helmikuusta 2016. Puodissa on peruselintarvikkeiden lisäksi kahvio olutoikeuksineen.
– Jatkossa järjestämme viikonloppuisin kerran
kuukaudessa ohjelmaa, kuten karaokea, Veera Kuha
lupaa.
Rakennus käsittää noin 200 neliötä, joista kauppa- ja baaritilana on noin puolet. Veera Kuha ryhtyi kauppiaaksi, kun kauppakiinteistö tuli myyntiin
puolitoista vuotta sitten. Sitä ennen hän oli osa-aikaisena työntekijänä Oijärven kaupassa.
– Sain silloin työllistettyä itseni, hän mainitsee.
Remonttihommat on tehty itse ja talkootyövoimaa
hyväksi käyttäen. JR

Kunnon Mummola
Merihelmessä
Iin Merihelmessä järjestetään
maanantaina 2.10. neljä tuntia kestävä Kunnon Mummola-tapahtuma, joka on
kaikille ikääntyneille tarkoitettu toiminnallinen tapahtumapäivä. Kunnon Mummola
on alun perin Lapin Liikunnan kehittelemä tapahtuma,
jossa pääasiallisena teemana
on tasapaino ja siihen liittyvät asiat.
Iissä järjestettävä Kunnon
Mummola
toteutetaan
yhteistyössä
eri
tahojen kanssa. Mukana on
Pohjois-Pohjanmaan Liikunnalta Eikka-bussi, jossa voi
käydä kehonkoostumusmittauksessa ja tehdä käden puristusvoiman
mittauksen.
Luvassa on erilaisia toimintakyvyn testauksia, Oulunkaaren fysioterapeutti ja Iin
kunnan liikuntaneuvoja vetävät tapahtumassa yhteis- ja
aivojumppia ja Kuivaniemen
yläkoululaiset
ohjaavat
ikäihmisiä tablet-tietokoneiden avulla digitaalisten sovellusten ja sivustojen pariin.
Muistiin liittyvistä asioista voi jutella Oulun Seudun
Muistiliiton henkilön tai Oulunkaaren
muistihoitajan
kanssa. Lapin ammattikor-

keakoulusta Kemistä tulee
geronomiopiskelijoita, jotka antavat palautepisteillä tietoa toimintakykytestien
tuloksista, antavat tietoa
ikääntyneen terveyteen ja
hyvinvointiin liittyen sekä
jakavat aiheeseen liittyvää
materiaalia.
Tapahtumassa on mahdollisuus mittauttaa verenpaine ja tutustua
Oulunkaaren sähköisiin palveluihin. Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojalta
voi kysyä asunnon muutosja korjaustöihin liittyvistä
asioista. Kaverikoira Dassa
tulee omistajansa kanssa paikalle kertomaan halukkaille
kaverikoira-toiminnasta.
Tapahtumassa on arvonta
Olhavan Porinapiirin hyväksi kello 12.30, luvassa hyviä
palkintoja. Alkusanat kello
10 lausuu kotihoidon esimies
Sari Vitikka. Merihelmen
Kunnon Mummola on osa
geronomiopiskelija Rita Leinosen opinnäytetyötä.
Paikalle voi tulla, vaikka
ei haluaisikaan tehdä toimintakykytestejä. Lounasmahdollisuus on alennettuun
hintaan. Oulunkaari tarjoaa
kahvit. RL

Päivi Moisalan ottama voittokuva.

Olhavassa palkittiin
valokuvauskilpailuun osallistuneita
Yli-Olhavan Maamiesseuran
talo oli täyttynyt juhlakansasta, kun Olhavan seudun
kehittämisyhdistyksen viime keväänä käynnistämän
”Olhava sanoin ja kuvin”
-kilpailun palkintoja jaettiin.
Juhlassa esitettiin myös Olhava-aiheista ohjelmaa.
– Mietimme kehittämisyhdistyksessä, millä tavoin
voisimme saada nuoria aktivoitumaan toimintaan ja
myös nuorille jotakin toimintaa. Siitä nousi idea valokuvauskilpailuun, juhlan
seremoniamestarina toiminut Maarit Tihinen sanoo.
Valokuvauskilpailun tuomaristossa olivat Helka Tapio, Helena Kanervo, Riitta
Muhonen, Leena Takaluoma
ja Juho Tauriainen.

Monipuolista ohjelmaa
Ennen valokuvauskilpailun
tulosten julkistamista kuultiin Pentti Puolakan lausuma ”Aatella” -runo, jonka oli
kirjoittanut Paavo Kolehmainen.
Tämän jälkeen kuultiin
Leena Takaluoman esitelmä Nybyn lasitehtaasta, joka
vaikutti Olhavassa 1782–
1885.
Kyseessä oli aikansa suurimpiin kuuluva lasia valmistava tehdas. Tilaisuuden
musiikkiannista vastasi Jemina Turunen, joka lauloi
kaksi sävelmää. Seija Aho
esitti Maarit Tihisen kirjoittaman ”Lapselleni” -runon.

Leena Takaluoma (vas.) ja valokuvauskilpailun voittajat Arttu Pakonen, Juha Höyhtyä ja Päivi Moisala.

Kovatasoinen
valokuvauskilpailu
Valokuvauskilpailun
palkinnot jakoi Leena Takaluoma. Hänen mukaansa kuvat
kertovat, että Olhava on toimelias ja elämän makuinen
kylä.
– Tietysti täällä tallennetaan jokea, luontoa ja metsää.
Ne ovat tämän kylän erityispiirteet. Toivomme, että
tämä kisa saa jatkoa, Takaluoma sanoi.
Voittajakuvista etsittiin
tarinoita, elämän makua ja
Olhavan piirteitä sekä erikoisuuksia.
– Nuorisoa pidetään selfiekuvien ottajina ja tietokonepelaajina. Tämä kisa
osoitti, että se on pienen pieni osatotuus. Nuorten sarjan
kuvien perusteella syntyy

Yli-Olhavan Maamiesseuran talo täyttyi juhlakansasta.

selvä käsitys, että on selvä
käsitys luonnosta ja maisemasta, Takaluoma mainitsi.
Tuomaristo oli niin vaikuttunut nuorten kuvien kovasta tasosta, että se päätti
palkita kolme parasta kuvaa.
Palkinnon saivat Salla Miero,
Juha Höyhtyä ja Arttu Pakonen. Aikuisten sarjan voitti
Päivi Moisala. Voittokuvassa lapsi uittaa kaarnalaivaa.
– Kuvassa on Toivo-poikani. Kävimme kesäkuun
ensimmäisellä viikolla viettämässä laatuaikaa koulurannassa ja veistimme siellä
kaarnaveneitä, Moisala kertoi.
Lisäksi
tilaisuudessa
jaettiin 50 euron arvoisia
lahjakortit kilpailuun osallistuneille. Stipendin saivat
Juuso Muhonen ja Noora
Ahola. JR

Lapselleni
Kultalangalla minä ompelen
siteet välillemme.
Ompelen.
Ompelen, vaikka tiedän,
etteivät ne kestä
elämän myrskyissä:
Kun tuulet vievät Sinut
kauas läheltäni,
yhteenkuuluvuus ja rakkaus
viitoittaa oikean polun.
Kultalangalla minä ompelen
siteet välillemme.
Lapseni,
ymmärrät katseestani;
- ilo, suru, huoli, rakkaus:
Sinun on mentävä,
etsittävä polkusi.
Yhteenkuuluvuus ja rakkaus
ulottuu Taivaaseen asti.
Kirjoittanut:
Maarit Tihinen
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Palveluhakemisto.
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Avoinna: ma-pe 9-17
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• hydrauliikkaletkut
korjaamopalvelut
• työkalut• öljynvaihdot aikaa
• •autotarvikkeet
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autotarvikkeet • työkalut • Mobil-öljynvaihdot
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Iiläisten parhaat palvelut!

Syyspiristystä
hiuksillesi

s! us!
tarjou
ä tarjo
t. Pyyd
pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä

3D pyöränsuuntauslaittee
UUTUU
! 3D
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UUT

Kirkkotie 1 91100 Ii
TERVETULOA!

renkaat kaikille teille

LVI ja sähköpalveluja

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

KUNTO
KLUBI

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

valokuvauspalvelut ja painotuotteet

VKK-Media Oy

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

- Ei toimistomaksua

www.merihelmi.fi

050 320 6513

renkaat kaikille teille

oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste: Valtarintie 2, p. 050 466 4899

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen
Olemme avoinna klo 8-20
Aamupala klo 8-10 6 € | Lounas klo 10.30-17.00

• hydrauliikkaletkut

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT

Ravintolapalveluita

kampaamo- ja parturipalveluita

Marko Veittikoski, sähkö- ja LVI-asentaja
puh. 040 513 6815 | lampotaloveittikoski.fi
lampotaloveittikoski.fi

Ilmoita
Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä
p. 040 439 9963!
Lue IiSanomat netissä:
www.iisanomat.fi

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.iisanomat.fi
www.vkkmedia.fi

Illinsaaren frisbeegolfrata avattiin
Illinsaaren
frisbeegolfradan avajaisiin oli kerääntynyt noin 100 kiinnostunutta
kansalaista lauantaina 16.9.
Kolea ja tihkusateinen keli
ei pelottanut kiekon heittelystä kiinnostuneita, vaan
kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomelan
avaussanojen jälkeen pelivälineet alkoivat kolahdella
maaleihin.

Ensimmäisen heiton teki
Johannes Tuomela. Se kaarsi
komeasti kohti maalia, mutta kiertyi viime hetkellä kohti kaukaisia maisemia.
Tuomela muistutti puheessaan, että frisbeegolfradalla edistetään lasten ja
nuorten viihtyvyyttä ja aktiivista vapaa-ajan toimintaa.
– Frisbeegolf sopii kaiken
ikäisille. Rataa voivat hyö-

Monet halusivat heti kokeilla, kuinka muovikiekko lentää satimeen.

dyntää koulu-, harraste- ja
eläkeläisryhmät,
Tuomela
totesi.
Hänen mukaansa frisbeegolfrata osaltaan lisää Iin vetovoimaa
houkuttelevana
asuinpaikkana.
– Se lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja piristää lähimatkailua. Tarvitsemme tällaisia
harrastusmahdollisuuksia,
jotka eivät tarvitse suuria sat-

sauksia ja pääomia. Rata täydentää myös mukavasti tätä
hiihtomajan ympäristöä, josta on vähitellen muodostumassa loistava koko perheen
ulkoilukeskus, Tuomela kertoi.
–
Jääurheilumahdollisuuksien lisääminen voisi
olla tulevaisuudessa sopiva
lisä alueen tarjontaan, hän
jatkoi.

Hyvinvointikysely
kansalaisilta
Ii-Instituutin teltalla oli
käynnissä hyvinvointikysely kuntalaisille erilaisista tapahtumista.
Kansalaisilta
kyseltiin, mikä tuo hänelle
hyvinvointia ja mitkä asiat lisäisivät hänen hyvinvointiaan. Ikäkategoriat kyselyssä
olivat lapset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset.
– Saamme käytännössä
vastauksia siihen, mitkä ovat
hyvinvoinnin kohteet. Niistä voidaan tehdä hyvinvointisopimuksia, joihin kunta ja

yritykset sitoutuvat. Niistä
voi tulla hyvinvointilupauksia, Ii Instituutin tapahtumavastaava Riitta Räinä sanoo.
Kuntalaisten hyvinvointiasioita kysellään koko
syksyn ajan. Analysointivaiheen jälkeen niitä työstetään
eteenpäin
hyvinvointityöryhmässä.
Mitä kansalaiset toivoivat
hyvinvointinsa perustaksi?
Kyselyn perusteella ainakin
näitä: Luontoa, perhettä, jääkiekkoa, liikuntaa, kavereita,
The Beatlesia, frisbeegolfia,
urheilua ja kuukauden 15.
päivää. JR

Johannes Tuomela on katkaissut frisbeegolfradan avajaisnauhan. Tarja Rahkola (vas.), Jari-Jukka Jokela, Pekka Suopanki ja Riitta Räinä tarkkailevat tilannetta.
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Hyvinvointikertomus Kirjailija Sirpa Kähkönen
vieraili Nätteporissa
etenemässä
Iin kunnan Hyvinvointikertomus etenee. Kuntalaisten
kuulemisen kierros starttasi lauantaina 16.9. Illinsaaren Frisbeegolf radan avajaisissa. Kuntalaisilta kysyttiin
kaksi hyvin henkilökohtaista kysymystä: Mikä tuo minulle hyvinvointia ja mitkä asiat lisäisivät minun hyvinvointia?
Kuntalaisten hyvinvoinnin kuulemiskierrokset jatkuivat maanantaina 25.9. Kyläkisälli -tapahtumassa
Jokikylällä. ja jatkuvat edelleen Kunnon Mummola Merihelmessä maanantaina 2.10, Vanhusten liikuntapäivä
Illinsaaressa torstaina 5.10., Entisten nuorten Nuokkari tiiistaina 7.10., Veso-päivä Valtarin koululla la 14.10.,
Leikkilauantai Valtarin koululla lauantaina 18.11. sekä
Iin Joulunavaus ja Kirjaston yö Nättepori perjantaina
24.11. Hyvinvoinnin kuulemista suoritetaan myös muinakin aikoina, kun tilaisuus sen tekemiseen syntyy.

Oijärvellä
palvelee kyläavustaja
Oijärven kyläyhdistys on palkannut kyläavustajan, joka
tekee pientä korvausta vastaan koti- ja pihatöitä Oijärven
alueella. Kyläavustajan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi haravointi, lumityöt, lämmityspuiden ladonta ja avustaminen
erilaisissa kotitöissä, kuten siivouksessa. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on tukea Oijärven kylän ikäihmisten kotona asumista. Kyläavustaja kuljettaa töissä mukanaan myös
kyläyhdistyksen kannettavaa tietotupaa, eli tietokonetta ja
tulostinta.
Kyläavustaja on palkattu ajanjaksolle 18.9.201731.5.2018, ja mahdollisuuksien mukaan toimintaa jatketaan
myös kesällä 2018. Kyläyhdistys on palkannut kyläavustajan TE-toimiston palkkatuella. Iin kunnan ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Työtä luonnosta Iissä –hanke
on ollut mukana suunnittelemassa toimintaa ja avustanut
yhdistystä muun muassa kouluttamalla toimijoille työnantajataitoja sekä avustamalla palkkatukihakemuksen laadinnassa.
Kyläavustajana toimii Oijärvellä asuva Soili Tauriainen.
Avustustyöt tilataan numerosta 046 552 0463. Toiminta-alueena on Oijärven kylän seutu.

Riikka Takalo uusi
ilmoitusmyyjä
IiSanomissa
Riikka Takalo aloitti tiistaina 19.9. ilmoitusmyyjän
työt IiSanomissa. Hänet tapaa tavallisesti Micropoliksessa olevasta IiSanomien
toimistosta. Lehtitoimituksessa työskentely on Riikalle uusin aluevaltaus
laajaan työhistoriaan.
-Vaikka asunkin Oulussa, olen tässä reilun
vuoden verran ehtinyt tutustua Iihin ja sen aktiivisiin asukkaisiin. Olenpa
ollut joitakin vuosia sitten myös hetken aikaa Iin
Kukkakaupassa
töissä,
kun opiskelin floristiksi.
Vapaa-ajalla olen innokas käsitöiden harrastaja ja
varsinkin villasukkia neu-

lon jatkuvalla syötöllä.
Odotan innolla yhteistyötä
niin yritysten kuin kunnan
asukkaidenkin kanssa! HT

Nätteporin saliin oli kerääntynyt 32 kirjallisuuden
ystävää kuuntelemaan kirjailija Sirpa Kähkösen ajatuksia
kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta torstaina 14.9. Kähkönen oli edellisenä iltana
ollut Kuivaniemellä puhumassa. Siellä hän oppi tärkeän seikan:
– Täytyy sanoa, että
”Kuivaniemelle”, Kuopiosta lähtöisin oleva Kähkönen
kertoo.
Hamina teki vaikutuksen
Kähköseen.
– Se oli vaikuttava kokemus. Ihan kuin olisin ollut
ulkomailla matkailemassa
tai aikamatkalla. En ole käynyt täällä aikaisemmin, hän
mainitsee.
Pohjois-Suomi ei ole tähän
mennessä esiintynyt juurikaan Kähkösen romaaneissa,
vaikka hänellä jossakin vaiheessa oli Petsamo-kuume,
kuten hän itse asian ilmaisee.
– Esimerkiksi Lakanasiivet -romaanissa se näkyy
voimakkaasti. Lapissa en ole
ikinä ollut elämässäni, mutta aion paikata tämän virheen lähivuosina. Lähden
siis Lappiin vaeltamaan.
– Voi olla, että tuleviin
teoksiin sujahtaa jotakin Iistä ja näistä seuduista. Hamina oli niin vaikuttava paikka!

Ukki vei kirjallisuuden pariin
Kähkönen on kirjoittanut 12
teosta. Ensimmäinen teos julkaistiin 1991.
Kähkösestä tuli kirjailija,
koska hän kuuli lapsena paljon isovanhempiensa ja su-

Sirpa Kähkönen ja Graniittimies-romaani

kulaisten tarinoita. Lisäksi
isoisän muistikirja oli tärkeä
hänelle. Ukki kirjoitti siihen
runoja ja tarinoita.
– Hän piti minua sylissään keinutuolissa ja kertoi
tarinoita. Hän osti minulle kirjoja. Kirjoitin runoja
17-vuotiaasta saakka, ja 10
vuotta sen jälkeen ilmestyi
esikoisromaanini. Siinä välissä kirjoitin runoja ja lehtijuttuja. Kustannussopimuksen
löytyminen ei ollut vaikeaa,
koska olin löytänyt oman sanomisen tapani, Kähkönen
toteaa.
Hänen kirjoissaan on pal-

jon murrekieltä. Sen juuret
juontavat hänen lapsuuteensa.
– Se on sydämen kieltä,
jolla meitä on lapsena hoivattu. Se tulee esille silloin, kun
puhutaan tunteisiin liittyvistä asioista.

Suvun vaiheet
vaikuttavat kirjoihin
Kähkösen suvun menneisyys vaikuttaa voimakkaasti
hänen kirjoihinsa. Varsinkin
suvussa kulkeva sanaton perintö.
– Te kaikki tiedätte sen,
miten lapsena koetitte kysyä

asioista, joihin ei tullut vastausta. Psykologit puhuvat
taakkasiirtymistä. Suvussani
oli katkeruutta sisällissodasta ja Neuvostoliittoon kadonneista sukulaisista, Kähkönen
kertoo.
Isovanhempien tarinat ja
niihin liittyneet lapsuudenmuistot veivät hänet kirjoittamaan sodasta ja historiasta.
– Isoisän runokirja kulkee
aina mukanani. Olen kirjoittanut kirjasarjaani rakkauden
ja surun tunteilla. Yritän kuvata kirjoissani kärsimiämme
taakkoja, Kähkönen toteaa.
JR

Kuhan kalaliike täytti pyöreitä
Kalaliike H. Kuha on toiminut Iissä Nelostien varressa 20
vuotta. Sen kunniaksi lauantaina 16.9. tarjoiltiin liikkeen
pihassa lohisoppaa, friteerattuja maivoja ja kalanuggeteja.
Lisäksi paikalla oli Iin Meripelastusseura esittelemässä kalustoaan.
– Teimme kansalle 350 annosta lohisoppaa. Teimme sitä
välillä lisää, että kaikille riittää, yrittäjä Hannu Kuha kertoo.
Parhaillaan Kuhan kalaliik-

keessä eletään vilkkaita aikoja.
– Näin nahkisaikana on
väkeä liikkeellä. Myös siikaaikana olisi kaloille paljon kysyntää, mutta siian saanti on
heikentynyt viime aikoina,
Kuha harmittelee.
Kalaliike H. Kuha keskittyy tuorekalojen jalostamiseen
ja erilaisiin kalankypsennysmenetelmiin. Yksityisasiakkaiden lisäksi sen tuotteita on
saatavissa elintarvikealan tukkuliikkeissä, leipomoissa ja
vahittäismyymälöissä. JR

Kuhan kalaliikkeen pihalla on vilskettä lauantaina. Etualalla Hannu
Kuha.

Iin Meripelastusseura esittelee kalustoaan kalaliikkeen pihassa. Kodassa tarjoiltiin nokipannukahvia, lohisoppaa, friteerattuja maivoja ja lohinuggeteja.
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Viitosluokkalaisten
mielikuvitus pääsi valloilleen

Yhdistykset toimivat on kympin
palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa
+ alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi

Yhdistykset
toimivat

Suomi-Venäjä-Seuran Iin osasto
järjestää Ii-Instituutin kanssa
yhteistyössä bussikuljetuksen

Kuivaniemen NS

Kansantanssiryhmä
Gzhelin konserttiin

BINGO
sunnuntaina
1.10. klo 18.00
Palkinto 400€/pr 50 |
700 €/mp | 2x100 € | 5x50 €
Torttukahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Ouluun sunnuntaina
22.10.2017 klo 14:30

Konserttimatkan hinta
lippuineen 30 €
Lippuja myyvät:
Aini Autio
p. 040 829 1312
Timo Haapaniemi
p. 0400 686 924
Bussikuljetus lähtee Iin
torilta su klo 14.30 ja
palaa takaisin heti
konsertin jälkeen.

Iin Yritys
Urheilukerho
7-10 -vuotiaille. Alarannan
koululla keskiviikkoisin klo
18-19. Ohjaajina Inka ja Veera. Ei osallistumismaksua.
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Kirjailija Tuutikki Tolosen
sanataidetyöpajoja oli Iin
viitosluokkalaisille 18.-22.9.
Työpajat olivat osa ”Kirjailijoiden Suomi100 -juhlavuosi kirjastossa” -hanketta.
Sen tarkoituksena on tehdä
kotimainen kirjallisuus ja
lukeminen näkyväksi Suomen juhlavuodessa. Sanataidetyöpajoihin osallistui
11 luokkaa.
Tuutikin työpajan teemana oli ”Koulun todelliset
asukkaat”.
– Halusimme katsoa tuttuja ympäristöjä uusin silmin, Tuutikki Tolonen
kertoo.

Niinpä lapset etsivät
koulusta merkkejä salaisesta elämästä. Osoittautui,
että koulussa asuukin outoja otuksia, joista koulun tuttuun ympäristöön on jäänyt
merkkejä. Lapset kuvasivat
näiden otusten maailmaa ja
löytämiään jälkiä. Lopputulos oli vaikuttava.
– Viitosluokkalaiset lähtivät mukaan valtavan hienosti ja syvällisesti. Heidän
löytämänsä vaihtoehtoiset
maailmat olivat mahtavia.
Katselin niitä iho kananlihalla hämmästyksestä, Tolonen kuvailee.
Kirjailijoiden Suomi100

-juhlavuosi kirjastossa näkyy Iissä myös niin, että
hankkeen aikana osallistutaan
valtakunnalliseen
”Suureen
Lukuseikkailuun”.
– Järjestämme lukemiseen liittyviä kilpailuja ja
tapahtumia
yhteistyössä
koulujen kanssa, kirjastonhoitaja Marita Turtinen kertoo.
Tavoitteena on lasten ja
nuorten lukuinnostuksen lisääminen.
Tuutikki Tolonen
opastaa lapsia

Kyläkisälli starttasi Jakkukylässä

-

Ilmestyvät
seuraavasti:
To 12.10.
painoon lähetetään ma 9.10.
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.
Tästä eteenpäin on tavoitteena, että lehti ilmestyy joka
viikko jouluun saakka. Tiedotamme myöhemmin lisää.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4500 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella
sekä Jakkukylään.

Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja:
Jyri-Jussi Rekinen 040 910 0852
jyrijussirekinen@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti:
Riikka Takalo 040 439 9963
riikka@iinlehti.fi
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,
Kajaani

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm
2 p 83 mm
3 p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

ista
Suuremmsista
ilmoituk ous
kysy tarj

Hinnat:
Etusivu
1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
Hinta sisältää alv. 10%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro22 ilmestyy ke 12.10.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 5.10.2017
jäsenyritys

www.iisanomat.fi

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.

Jakkukyläläiset olivat innokkaasti mukana Kyläkisällissä.

Jakkukyläläiset olivat innostuneesti liikkeellä, kun
Eikka-bussi kurvasi Jakun
koululle tiistai iltana. Samalla käynnistyi vuoden kestävä
liikuntaohjelma.
Kyläkisälli-hanke on Oulun seudun Leaderin rahoittama kolmivuotinen hanke,
jota Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry koordinoi.
Kyläkisälli-hankkeen

myötä sivukylille saadaan
neuvoja ja opastusta terveyteen ja hyvinvointiin.
Kyläkisälli-bussi kiertää
kuuden kunnan alueella ja
Iin kunnasta vuoden kestävässä Kyläkisälli-ohjelmassa on mukana myös Jokikylä
Kuivaniemeltä.
Yksittäisiä kyläiltoja järjestetään halukkaiden kylien
kanssa ja niitä tullaan syksyl-

lä järjestämään mm. Ylirannalla ja Ojakylässä.

Kehonkoostumusta
mitattiin
Eikka-bussissa oli mahdollisuus kehonkoostumus mittaukseen ja Jakun koulun
liikuntasalissa oli leikkimielinen liikuntakisailu. Liikkeellä oli niin nuoria kuin jo
varttuneempaakin väkeä.

Innostus tapahtumaan oli
selvästi nähtävissä.
Kehonkoostumusmittauksen
tuloksia
käytiin yhdessä läpi PoPLin
aikuisliikuntapäällikön ja
hankkeessa toimivan projektikoordinaattori
Ilkka
Kurttilan kanssa. Samalla
tuli muistutus säännöllisestä ruokailurytmistä ja terveellisestä
ruokavaliosta.
Kasviksia, hedelmiä ja marjoja unohtamatta.
Kyläkisälli-toiminta jatkuu kehonhuoltotunneilla
11.10. ja 1.11. kello 17. Kehonhuoltotunneilla
keskitytään lihashuoltoon ja
venyttelyyn. Tunnit ovat Jakun koululla ja halukkaat
voivat ilmoittautua mukaan
ennakkoon
sähköpostilla
jakkukyla@gmail.com.
Lisätietoja Kyläkisällitoiminnasta antaa Ilkka Kurttila 050 308 7711.

Anne Matikainen

Sähköä kuluu kohta taas enemmän
– varaudu lämmityskauteen tiivistämällä koti
Syksy lisää perinteisesti sähkönkulutusta. Lämmityskauteen kannattaa valmistautua
ajoissa, jotta sähkölaskun
loppusumma ei tule yllätyksenä.
Syksyllä sähkön hintakehitykseen vaikuttaa erityisesti se, miten paljon sää
kylmenee ja miten paljon sataa vettä. Jos syksy on lämmin ja sateet tuovat vettä
vesimakasiineihin,
jolloin
sähköä saadaan tuotettua
vesivoimalla, hintaan ei ole
odotettavissa juurikaan nousua.
Jos puolestaan pystyy
vaikuttamaan siihen, mihin

vuorokauden aikaan käyttää
eniten sähköä – esimerkiksi lämmittää sähkösaunaa tai
pesee pyykkiä – tuntihinnoitteluun perustuva pörssisähkösopimus voi pidemmällä
tähtäimellä tulla edullisemmaksi.

Tiivistämällä lämpö
pysyy sisällä
Kesällä kotien sähkönkulutus on minimaalista. Alkava lämmityskausi kuitenkin
lisää kulutusta, mikä näkyy
etenkin sähkölämmitteisissä
kodeissa.
– Sähköllä lämpiävässä
kodissa yli puolet sähköstä

kuluu lämmitykseen. Jos kulutus on esimerkiksi 15 000
– 18 000 kilowattituntia vuodessa, lämmityskaudella se
voi nousta 500-650 kilowattituntia. Tämä tarkoittaa noin
60-80 euroa kuukaudessa.
Suurimmat lisäykset kulutukseen tulevat silloin, kun
ulkolämpötila putoaa pakkasen puolelle, sanoo toimitusjohtaja Elina Kivioja
Vattenfallilta.
Jotta lämmityskauden ensimmäinen sähkölasku ei aiheuttaisi ikävää yllätystä,
talven lähestymiseen kannattaa valmistautua ajoissa.
Jos kotona on ilmalämpö-

pumppu, sen asetukset säädetään talvea varten. Myös
ilmanvaihto kannattaa tarkistaa ja joko palauttaa lämmön talteenotto päälle tai
vaihtaa kesäkennot normaaleihin kennoihin. Laitteiden
tiivisteet on hyvä uusia tarvittaessa.
– Lämmöneristyksen kannalta ikkunat ovat kotona
heikoin lenkki, sillä niiden
kautta jopa 35 prosenttia
lämmöstä karkaa ulos. Ennen pakkasia onkin hyvä
tarkistaa, että ovien ja ikkunoiden tiivisteet ovat kunnossa.
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X-on –retki
3. – 6. luokkalaisille

#SYYSLOMA

Maanantaina 23.10.2017
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Lähtö klo 9.45 Kuivaniemen Kievari, klo 10.20 Iin entinen linja-autoasema, klo 11-14 Ouluhallilla.
klo 14.30 Golden Rax Ideapark, n. 15.40 Iin linja-autoasema, n. 16.10 Kuivaniemen Kievari
Hinta 10 € sis. ruokailu Raxissa ja kuljetukset. Saa ottaa omiakin eväitä matkaan ja Ouluhallin kahvio on avoinna,
joten voi ottaa ns. taskurahaa mukaan. Nimikoikaa lastenne vaatteet, jotta löytyvät helpommin.
Ilmoittautuminen Iin kunnan yhteispalvelupisteeseen p. 050 310 3458.
Ilmoittautuminen alkaa ma 25.9.2017 klo 9. Lisätietoja: Ii-instituutti/Akseli Hinkkala p. 050 3950 399
Tiistaina 24.10.2017

Retki Liisan Linnaan
Alakoululaisille

Retki klo 9-14. Lähde mukaan seikkailemaan Liisan Linnaan! Valloita linna ennen toista joukkuetta, löydä aarre ja
nauti eväitä nuotion loimussa. Retkimaksu 10€. Ilmoittautumiset: iinseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset.
Lisätietoja: Iin seurakunta nuorisotyönohjaaja Outi Kuru p. 040-5157662 http://www.liisanlinna.fi
Tiistaina 24.10.2017

Nurkka ja Majakka
1.-6. luokka klo 15-18 ja 7. luokkalaisista 17-vuotiaisiin klo 18-21
Nuorisotilat avoinna ja ohjelmassa pelailua, askartelua ja yhdessäoloa.
Lisätietoja: Ii-instituutti/Akseli Hinkkala p. 050 3950 399

Keskiviikkona 25.10.2017

Paintball Karhu

13-17 -vuotiaille

Kokoontuminen Avelanrantaan klo 12, Hinta 5 € sis. pelit ja makkarat. Saa ottaa omat eväät mukaan. Pelin kesto
noin 2 h. Ilmoittautuminen Iin kunnan yhteispalvelupisteeseen p. 050 310 3458 .
Ilmoittautuminen alkaa ma 25.9.2017 klo 9. Lisätietoja: Ii-instituutti/Akseli Hinkkala p. 050 3950 399
torstaina 26.10.2017

Nurkka ja Majakka
1.-6. luokka klo 15-18 ja 7. luokkalaisista 17-vuotiaisiin klo 18-21
Nuorisotilat avoinna ja ohjelmassa pelailua, askartelua ja yhdessäoloa.
Lisätietoja: Ii-instituutti/Akseli Hinkkala p. 050 3950 399

#II #YHDESSÄ #II-INSTITUUTTI #NUORISOTYÖ
#IINSEURAKUNTA#IIHAPPENS #SYYSLOMA

