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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

11.1.2023

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

KOTIKÄYNNIT ja tiedustelut numerosta 0800 150 150.

Ostetaan sekä 
myydään KULTAA, 
HOPEAA, kelloja, 

vanhoja rahoja, seteleitä, 
kolikoita, militariaa, 

postimerkkejä ja 
rihkamaa yms.

Arviointikäynti on 
ilmainen, eikä sido 

kaupankäyntiin. 
Tervetuloa paikalle
ilman ajanvarausta.

KAIKKI
JALOMETALLIT RAHAKSI
Meillä saat siitä parhaan hinnan
KIERTUEPAIKAT: (olemme parkkipaikalla

MAANANTAINA 16.1.2023
Klo 11.40-13.10 K-Market Timpantori
Klo 13.40-15.10 Lautia K-Market
Klo 15.20-16.50 Kemi Täiköntori
Klo 17.10-18.40 K-Market Simontori

TIISTAINA 17.1.2023
Klo 9.30-11.00 Neste Kuivaniemi
Klo 11.25-12.55 Shell Ii
Klo 13.20-14.50 ABC Sale Yli Ii
Klo 15.30-17.00 Martinniemi  
K-Market
Klo 17.10-18.40 Haukipudas 
SEO

KESKIVIIKKO 18.1.2023
Klo 9.30-11.00 Oulu  
K-Supermarket Ritaharju
Klo 11.15-12.45 Oulun Kauppatori
Klo 13.00-14.30 Kaakkuri  
Citymarket
Klo 14.45- Shell Kempele Zeppelin
Klo 16.30-18.00 Liminka  
K-Supermarket

nomatnomat

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 

talveen tunnelmaa 
luovat kukat kaikkiin 

tilaisuuksiin ja 
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

www.arvokovaoy.fi

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
 -UUDISKOHTEET 
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti 
alkaen 639 €. 

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986
www.ilerak.com

TAMMIETU -50 € PAKETTIHINNASTA!

Meiltä myös rahoitus 
– jopa 10 kk korotonta 
maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.fi

MAREKI
 Mauri Pirttikoski 

Ammattitaidolla 
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT 

ym. kiinteistön remontit
Myös muovin hitsausta/korjausta

Härmänkuja 63, Ii • Puh. 040 552 8510

Kysy
 tarjous! 

www.mareki.fi

VS 

NAISTEN LENTOPALLON 
MESTARUUSLIIGAN  

OTTELU  
SU 29.1.2023 

KLO 17 
        IISI-AREENALLA 

www.iisanomat.fi

Hyvää ja 
onnekasta 

uutta vuotta 
2023
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

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%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 1 11.1.2023
www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivo-
taan olevan  toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Toimittajat: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Jenny Kärki 050 544 4462, jenny.karki@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Terttu Salmi 0400 845 666, terttu.k.salmi@gmail.com 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

SEURAAVA IISANOMAT NRO 2 ILMESTYY KE 25.1.2023. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

to 19.1.2023 klo 11 mennessä (viimeistään pe 20.1. klo 14 mennessä)

jäsenyritys

Lajitteluvelvoitteet tiukentuvat - kompostointi-ilmoitus tehtävä
Kuntalaisten jätteiden lajittelua ohjaavat jätehuoltomäärä-
ykset ovat uudistuneet Oulun jätehuoltoviranomaisen toi-
mialueella. Toimialueen kuntia ovat Hailuoto, Ii, Kempele, 
Lumijoki, Oulu ja Pudasjärvi. Uudet jätehuoltomääräykset 
ovat tulleet voimaan 1.1.2023. 

Suurin kaikkia kuntia koskeva muutos on biojätteen la-
jitteluvelvoitteen laajeneminen pientaloihin viimeistään 
19.7.2024. Biojäte on lajiteltava kaikissa taajama-alueella 
sijaitsevissa pientaloissa. Sille on tilattava oma tai naapuri-
en kanssa yhteinen keräysastia. Vaihtoehtoisesti biojätteen 
voi kompostoida. 

Biojätteen kompostoinnista on tehtävä kompostoin-
ti-ilmoitus, jonka voi tehdä sähköisesti Oulun kaupungin 
verkkosivuilta löytyvän lomakkeen avulla. Ilmoitus teh-
dään oman kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Uutena lajitteluvelvoitteena on myös muovinkeräyksen 
järjestäminen vähintään neljän huoneiston taloyhtiöissä 

taajama-alueella. Muovipakkausten keräysastia on oltava 
asukkaiden käytössä viimeistään 1.7.2023 alkaen. 

Iissä ja Pudasjärvellä merkittäviä tiukennuksia
Lajitteluvelvoitteet ovat olleet jo aikaisemmin tiukat Hai-
luodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun taloyhtiöissä. Bio-
jäte, kartonki, lasi ja metalli on pitänyt lajitella vähintään 
neljän huoneiston taloyhtiöissä.  

Iissä ja Pudasjärvellä uudet jätehuoltomääräykset tuo-
vat sen sijaan mukanaan tiukennuksia lajitteluun. Esi-
merkiksi Iissä ei aikaisemmin ole edellytetty taloyhtiöiltä 
ollenkaan kiinteistökohtaista biojätteen, lasin, metallin, 
kartongin tai muovin keräystä

Uusien jätehuoltomääräysten myötä ohjeistus yhden-
mukaistuu, eli kiinteistökohtainen keräys on aloitettava 
kaikissa kunnissa vähintään neljän huoneiston taloyhtiöis-
sä taajama-alueella heinäkuussa 2023. 

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo
Uusien jätehuoltomääräysten noudattamista valvoo viime 
kädessä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Oulus-
sa, Hailuodossa, Kempeleessä ja Lumijoella se on Oulun 
seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta. Iissä ja 
Pudasjärvellä viranomaisena toimii Oulunkaaren ympä-
ristölautakunta.

Ensisijaisesti tavoitteena on edetä neuvomalla ja opas-
tamalla. Jos esimerkiksi taloyhtiön lajittelukäytännöt eivät 
siitä huolimatta etene lain edellyttämälle tasolle, viran-
omainen voi tehdä kiinteistölle tarkistuksen ja antaa keho-
tuksen asiasta.

Oulun jätehuoltoviranomaisen toimialueeseen kuu-
luvissa kunnissa ei ole toistaiseksi tiedossa laajamittaisia 
kompostointitarkastuksia.

IIN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 15.1 klo 10 Iin kirkko. 
Pyhäpäivä: 2. sunnuntai loppiaisesta, Toimittaa: Matti Kinnunen, 
kanttorina: Markku Jaakkola. 
Sanajumalanpalvelus Su 22.1. klo 10 Iin kirkko.
Pyhäpäivä: 3. sunnuntai loppiaisesta, Toimittaa: Tapani Ruotsalai-
nen, kanttorina: Eija Savolainen, Avustaa: Matti Kinnunen. Syysri-
parilaiset mukana suunnittelussa ja toteutuksessa.
Ystävänkammari Ke 11.1. ja Ke 25.1 klo 12 Iin seurakuntasali.
Nuortenilta To 12.1. ja To 19.1 klo 17 Iin Pappila. 
Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit.
Iin perhekerho Pe 13.1. ja Pe 20.1 klo 10 Iin seurakuntatalon 
Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Jakkukylän kolmen polven kerho Ti 17.1. klo 10. Kokoon-
numme Jakkukylän Rauhanyhdistyksen kerhohuoneessa, Maalis-
maantie 1022.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 18.1. ja Ke 25.1 klo 10 Iin Pappila.
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky Kirjekyyhky lähettää lapselle 
oman kirjepyhäkoulupostin noin kerran kuukaudessa ja postin 
voi tilata puh. 0400 541 319/ irmeli.hietapelto@elv.fi
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten maanantaisin klo 10–12 
ja 13–15 p. 045 787 25139. Seuraava ajanvaraus 16.1 ja 23.1.
Iin kirkkoherranviraston uudet aukioloajat: ma-ti klo 9.00–
14.00, ke-to klo 9.00–12.00, perjantaisin suljettu.

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus Su 15.1. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 
Pyhäpäivä: 2. sunnuntai loppiaisesta, Toimittaa: Matti Kinnunen, 
kanttorina: Markku Jaakkola.
Sanajumalanpalvelus Su 22.1. klo 12 Kuivaniemen kirkko.
Pyhäpäivä: 3. sunnuntai loppiaisesta, Toimittaa: Pekka Soronen, 
kanttorina: Eija Savolainen.
Kuivaniemen perhekerho To 12.1. ja To 19.1 klo 10 Kuivanie-
men seurakuntasali.Kuivaniemen perhekerhoon on ILMOITTAU-
TUMINEN, ilmoittaudu TO kerhoon viimeistään saman viikon KE 
puh. 0400 541319.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 23.1. klo 10:30 Vanhus-
tentalojen kerhohuoneella. Tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!
Seurakuntakerho Oijärvellä Ti 24.1. klo 11 Oijärven kyläkirkko. 
Tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky Kirjekyyhky lähettää lapselle 
oman kirjepyhäkoulupostin noin kerran kuukaudessa ja postin 
voi tilata puh. 0400 541 319/ irmeli.hietapelto@elv.fi
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin 
klo 10–12 ja 13–15 p. 045 787 25139. Seuraava ajanvaraus 16.1 
ja 23.1.
Iin kirkkoherranviraston uudet aukioloajat: ma-ti klo 9.00–
14.00, ke-to klo 9.00–12.00, perjantaisin suljettu.

Jakkukylän riippusilta sai 
lyhtyvalaistuksen ja Iijoen 
jäälle syntyi hieno kuvio al-
kaneen vuoden kunniaksi 
Jakkukylässä. Myös teiden 
varsille sytytettiin kynttilöi-
tä jäälyhtyihin.

Jakkukylän kyläyhdistys 
järjesti kyläläisten voimin 
toisena vuonna peräkkäin 
jäälyhtyvalaistuksen. Sää oli 
nyt haastava. Uudenvuode-
naatoksi suunniteltu sytytys 
piti siirtää räntä- ja vesisa-
teen vuoksi vuorokaudella 
eteenpäin. Uudenvuoden-
päivänä vaikeuksia aiheutti 
kova tuuli ja lumipyry. Mo-
neen lyhtyyn piti sytyttää 

Jäälyhtyvalaistus loi tunnelmaa Jakkukylään
kynttilä päivän mittaan use-
aan kertaan.

Tulen pysyminen kyntti-
löissä ja kaunis lopputulos 
vaativat tarkkuutta ja suun-
nittelua. Vuosilukua jäälle 
tekemässä ollut Maarit Sip-
pola kertoo, että kuvioon 
laitettiin lyhdyt neljän ken-
gänmitan välein:

- Matti Turtinen piirsi nu-
merot aamulla. Ensin suora-
kaiteen muotoisen alueen ja 
sen sisälle numerot apupis-
teiden avulla, Sippola ker-
too.

Silta- ja lyhtytunnelmaa 
kävi kokemassa paitsi iiläi-
siä, myös vierailijoita aina-

kin Pudasjärveltä ja Oulusta. 
Kuvia ja videoita Jakkuky-
lästä voi katsoa esimerkiksi 
kyläyhdistyksen Instagram-

tililtä: instagram.com/jak-
kukyla.

Aki Lohi

Vuosiluku Iijoen jäälle tehtiin laittamalla lyhtyjä neljän kengän-
mitan välein.

Jakkukylän sillan lyhtyvalais-
tusta kävi ihastelemassa kävi-
jöitä naapurikunnistakin.

Jakkukylän kyläyhdistys järjesti lyhtyvalais-
tuksen yhdessä kyläläisten kanssa.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko 
keskiviikkoisin parillisina viikkoina. 

Terävä ku 
Risto-Matin
äimä.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka 
on toimittanut Toivo Hyyryläinen 33

Poronhoito on ollut jo vuo-
sisatojen ajan merkittävä 
osa Pohjois-Suomen elin-
keinoelämää, kulttuuria ja 
laajemmin elämäntapaa. Po-
ronhoito on tarjonnut elin-
keinon ja sivuelinkeinon 
usealle pitäen ihmisiä har-
vaan asutuilla alueilla ja 
näin alueita asuttuina ja 

elinvoimaisina.
Poronhoitokulttuuri on 

arvokas osa myös Peräme-
ren rannikkoalueen ran-
tapalkisten historiaa. On 
arveltu, että jo 1400-luvun 
lopulla talonpojilla olisi ol-
lut poroja esimerkiksi Li-
mingassa, Iissä ja Kemissä. 
Varmaksi tiedetään, että Iin 

perunkirjoista löytyy tietoja 
poroja omistaneista taloista 
jo 1700-luvun jälkipuolelta 
lähtien Yli- ja Ala-Kiimingis-
tä sekä Yli-Iin Karjalanky-
lästä, johon kuului tuolloin 
Oijärvi ja Tannila.

Vierailin Kuivaniemen 
koululla joulukuussa kerto-
massa poroista ja poronhoi-

Suopunginheittoa ja keppiporoja.Poromiehet nuotiolla Oijärven paliskunnan vasanmerkityksessä 1970- luvun lopulla. Kuva: Aarne 
Jokelan kotiarkisto

dosta. Poronhoito on tärkeä 
osa alueen menneisyyttä ja 
elävä osa nykypäivää, mutta 
siitä puhutaan hyvin vähän. 
Jakamalla tietoa porosta ja 
poronhoidosta alueen kou-
lulaiset oppivat oman koti-
seutunsa erityispiirteistä.

Pienemmät oppilaat oli-
vat erityisen innostuneita 

poropalapelistä ja keppipo-
roista. Lisäksi he ihmetteli-
vät poron taljan pehmeyttä. 
Kysymyksiä tuli muun mu-
assa siitä, miten poro äänte-
lee ja kuinka nopeasti poro 
voi juosta. Suopunginheitto 
oli kaikille ikäluokille mie-
luista puuhaa.

Suurin osa oppilaista 

tunsi poron ja olivat nähneet 
niitä niin kotipaikkakun-
nallaan kuin matkoillaan 
eri puolilla Pohjois-Suo-
mea. Monilla koululaisista 
oli myös kosketuspintaa su-
kunsa, perheensä tai tuttu-
jensa kautta poronhoitoon. 
Osa oli ollut poronhoitotöis-
säkin mukana. Niille, joil-
le poro ei ollut niin tuttu, jäi 
toivottavasti paljon uutta ja 
mielenkiintoista oppia mat-
kaan. 

Aikaa on vierähtänyt 
kymmenisen vuotta, kun al-
lekirjoittanut on itse käynyt 
samaa koulua ja pohtinut 
kovasti mitä elämä tuo tul-
lessaan. Vielä tuohon aikaan 
en olisi uskonut, että lopulta 
porot vievät mennessään ja 
nykyään niin töissä kuin va-
paa-ajalla saan tehdä asioita 
poronhoidon parissa.

Muistan, kun 9. luokal-
la valitsin ensimmäisek-
si hakukohteeksi lukion ja 
toiseksi poronhoitajan opin-
not. Tie vei lopulta Ouluun 
lukioon, mutta onneksi koh-
talo kuljetti takaisin porojen 
pariin. Minulle on todel-
la tärkeää, että saan jatkaa 
pappani aloittamaa perin-
nettä.

Kiitokset Kuivaniemen 
koululle ja oppilaille muka-
vasta päivästä sekä innos-
tuksesta ja kiinnostuksesta! 
Koululaisille antaisin sellai-
sen vinkin matkaan, että us-
kaltakaa seurata sydäntänne 
ja tehdä asioita, joihin teillä 
on kiinnostusta. Sillä pääsee 
elämässä jo pitkälle.

Vilma SanaksenahoKuvassa Kuivaniemen koulun 9. luokkalaiset.

Kuivaniemen koululaiset tutustuivat 
poronhoitoon ja poroon

Jutun kirjoittaja, Vilma Sanaksenaho, 
asuu Kuivaniemellä ja hän on Oijär-
ven paliskunnan osakas sekä sidosryh-
mävastaava. Hän työskentelee hankkeen 
projektipäällikkönä Paliskuntain yhdis-
tyksellä ja opiskelee Lapin yliopistossa 
yhteiskuntatieteiden maisteriksi.

Jutussa lähteinä käytetty Matti ja 
Ilkka Pitkäsen teosta Poromiehet – The 
Lapps and their reindeer sekä Juhani 
Kortesalmen kirjaa Poronhoidon synty 
ja kehitys Suomessa.
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Tapahtui Iissä vuonna 2022
Vuosi 2022 saatiin pakettiin! Tarjoamme jälleen katsa-
uksen Iin kunnan monipuoliseen tapahtumavuoteen. 
Monet tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa pai-
kallisten kalentereissa ja sydämissä. Vuoden aikana ko-

ettiin paikallisesti merkittäviä hetkiä, saatiin kuulla 
muutoksista yrityksissä, yhdistyksissä sekä kunnan ta-
holla. Myös kansainväliset tilanteet vaikuttivat elämään 
Iissä.

Vaalivirkailijat odottavat äänestäjiä.

Sillan viereen Iijoelle oli toteutettu 2022 lyhtykuvio. Siinä hehkuu 
100 lyhtyä. (Kuva Hannu Kaisto)

HELMIKUU
Kauppatien varteen nousi 
helmikuussa rakennustyö-
maa, jossa alkoi hahmottua 
uusi yksityinen Pilke musiik-
kipäiväkoti Tahti. Päiväko-
din rakensi Hoivarakentajat 
Oy ja se rakennettiin Honka-
rakenteen massiivihirrestä. 

Iin kunnanjohtajan vir-
ka saatiin täytettyä, kun 
hakuprosessin loppusuo-

TAMMIKUU
Vuosi 2022 toivotettiin ter-
vetulleeksi komeasti Jak-
kukylässä, missä vietettiin 
valon juhlaa. Kyläyhdistys 
ja talkoolaiset olivat tehneet 
satoja jäälyhtyjä valaise-
maan Jakkukylää joulusta 
uuteenvuoteen. Teiden var-
silla oli 600 lyhtyä, Jakkuky-
län uudella sillalla oli sata 
lyhtyä ja lisäksi Iijoen jäälle 
oli rakennettu sadasta lyh-
dystä vuosiluku 2022. 

Sosiaali- ja terveyspalvelu 
sekä pelastustoimen uudis-
tuksen myötä uudet hyvin-
vointialueet perustettiin ja 
palveluiden tuottaminen 
siirtyi kunnilta pois. Tam-
mikuun 23. päivänä pidet-
tiin historialliset aluevaalit, 
joissa valittiin aluevaltuus-
tot uusille hyvinvointialueil-
le. Yksi äänestyspaikoista oli 
Iin Nätteporissa, jossa vaali-
virkailijat valmistautuivat 
vastaanottamaan äänestäjiä. 

Pohjois-Pohjanmaalle va-
Helmikuussa uuden päiväkodin rakennustyömaa nousi Kauppa-
tien varteen. Kuva Mauri Hietala.

ralle päässeet Marjukka 
Manninen ja Mika Simos-
ka saapuivat 28.2. Iin kun-
nanvaltuuston kokoukseen. 
Iin uudeksi kunnanjoh-
tajaksi valittiin Marjukka 
Manninen. Suljetussa äänes-
tyksessä annettiin 31 ääntä, 
joista 18 annettiin Mannisel-
le ja 13 ääntä Mika Simos-
kalle.

MAALISKUU
Maaliskuun ensimmäisenä 
päivänä 2022 tehtiin histo-
riaa. Ensimmäinen Pohjois-
Pohjanmaan aluevaltuuston 
kokous pidettiin Oulussa. 
Kokouksessa hyväksyttiin 
hallintosääntö, valittiin kes-
keiset luottamuselimet ja 
julistettiin hyvinvointialue-
johtajan virka avoimeksi 
sekä hyväksyttiin henkilös-
tösiirtoa koskevat periaat-
teet.

Kevättalven hanget in-
nostivat jälleen järjestämään 
perinteisiä hiihtokisoja eri 
puolilla kuntaa. Iin Hiihdot 
järjestettiin 37. kerran sun-
nuntaina 12.3. Sää oli pil-
vipoutainen ja ilmassa oli 
pikku pakkasta. Kilpailijoita 
oli ilmoittautunut eri sarjoi-
hin yhteensä 49. Kilpailijoi-
ta oli iiläisten seurojen, Iin 
Urheilijat ry:n ja Iin Hiih-
toseura ry:n lisäksi useista 

muistakin pohjoissuomalai-
sista seuroista.  

Ukrainan sota aktivoi 
useat tahot toimimaan ja 
järjestämään keräyksiä uk-
rainalaisten avuksi. Piip-
purockin talkooporukka 
järjesti hoitotarvike- ja raha-
keräyksen 11.–13.3. Kolmen 
päivän aikana Iin torille tuo-
tiin runsaasti lahjoituksia. 

Maalikuussa Tikkamäes-
sä tutustuttiin ohjatusti lu-
milautailun saloihin osana 
Liikkuva koulu -hanketta. 
Innokkaita lajiin tutustujia 
riitti viikon jokaiselle illalle. 

Iin Särkijärvellä järjestet-
tiin yleiset pilkkikilpailut 
lauantaina 26.3. Särkijärven 
osakaskunta ry:n järjestämä 
kisa oli ollut monen muun 
tapahtuman tapaan tauolla 
kaksi vuotta, joten kaikki 56 
mukaan saapunutta kisaajaa 
olivat hyvin innoissaan.

Iin Hiihtojen yleisöä, osallistujia ja huoltajia nauttimas-
sa hiihdoista ja kevättalven säästä.

Tikkamäessä riitti innokkaita lautailuun tutustujia viikon jokaiselle illalle.

Piippurockin talkooporukka järjesti Iissä Ukrainaan hoitotarvike- 
ja rahakeräyksen.

littiin 79 valtuutettua. Iin ää-
nestysprosentti oli 44,2, joka 
oli Iijokilaakson korkein lu-
kema. Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen valtuus-
toon ei valittu Iistä yhtään 
edustajaa. Varalle valittiin 
Anne Matikainen (Kesk.) ja 
Teijo Liedes (Vas.).

Alkuvuodesta oli vielä 
voimassa koronarajoituksia, 
jotka koskivat kaikkia ylei-
sötilaisuuksia ja kokouksia 
sekä esimerkiksi ryhmähar-
rastuksia. Hygienia- ja mas-
kisuositukset olivat vielä 
voimassa, ja kolmannet ko-
ronarokotuksetkin olivat jo 
jaossa yli 50-vuotiaille sekä 
riskiryhmille.

Iin kunnanjohtaja Ari 
Alatossava oli vuoden 2021 
lopulla ilmoittanut siirty-
vänsä uuteen työhön Oulun 
kaupungille ja tammikuun 
20. päivänä päättyi Iin kun-
nanjohtajan viran hakuaika. 
Virkaa tavoitteli 20 hakijaa.
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HUHTIKUU
Iin lukion messut järjestettiin 
kahden vuoden tauon jälkeen 
Valtarin koululla lauantai-
na 9.4. Teemana tällä kertaa 
oli liikunta ja hyvinvointi ja 
pääesiintyjäksi saatiin futu-
risti, keksijä, tietokirjailija 
ja säveltäjä Perttu Pölönen. 
Messujen järjestäjinä toimi-
vat lukion ensimmäisen luo-
kan yrittäjyyskurssilaiset, 
apunaan kakkosluokan edel-
lisen vuoden yrittäjyyskurs-

TOUKOKUU
Pohjois-Iin koululla vietet-
tiin uusien luku- ja oleske-
lutilojen vihkiäisjuhlia 11.5. 
Koulun kellaritiloihin oli Ii-
Pajan nuorten toimesta ra-
kentuneet viihtyisät tilat, 
jotka saivat nimekseen Sa-
demetsä ja Lukula. Kunnan-
johtaja Marjukka Manninen 
tutustumassa oppilaiden 
ohjaamana Sademetsään. 

Iiläiset eläkeläisjärjes- 
töt kokoontuivat perintei- 
sesti yhteiseen liikuntailta-
päivään Illinsaaren hiihto-
majalle 10.5. Iin Eläkeläiset 
ry oli tänä vuonna järjestä-
misvastuussa tapahtumas-
ta, johon osallistuivat myös 
Iin Eläkkeensaajiin ja Elä-
keliiton Iin yhdistykseen 
kuuluvat eläkeläiset. Ennen 
yhdistysten välistä frisbee-
kisaa jumpattiin nivelet not-
keiksi. 

Jakkukylän riippusilta 
avattiin juhlavassa siltajuh-
lassa ja kesäisen lämpimäs-
sä säässä lauantaina 14.5. 
Koko kylän ja koko kunnan 
kannalta sillan merkitystä ja 
tärkeyttä osoitti juhlimaan 
saapunut yleisömäärä, yli 
700 henkilöä.

IiSun isännöimä Kelterin 
viesti, Pohjois-Pohjanmaan 
AM-viesti ja kansallinen 
pitkä matka suunnistettiin 
Olhavan maastoissa touko-
kuun viimeisenä viikonlop-
puna. Lähtöpaikalla riitti 
kovasti juttua kilpailijoiden 
ja toimitsijoiden kesken. 

Iin lukion messuryhmään kuuluivat takana vasemmalta: Santeri Törmänen, Samuli Mäenpää, Niklas 
Kuusiluoto, Aleksi Ahola, Niilo Smeds, Otto Koistinen ja Olivia Palola. Edessä vasemmalta: Kati Kui-
valainen, Miia Hautakangas, Neea Mertala, Jasmine Nevalainen ja Ella Juntti. Lisäksi ryhmään ovat 
kuuluneet Luukas Alaranta, Siiri Kyröläinen, Anton Mäenpää, Mariella Randell ja Jani Seppä.

Iin Yrittäjien sihteeri Mari Ma-
tinlassi ja puheenjohtaja Juha 
Kallio kiittivät Ari Alatossavaa 
hyvästä yhteistyöstä yrittäjien 
ja kunnan välillä ja saman hy-
vän yhteistyön toivoivat jatku-
van kunnanjohtaja Marjukka 
Mannisen kanssa. 

Vanhojen viimeinen hupitanssi.

Kunnanjohtaja Marjukka Manninen tutustumassa oppilaiden oh-
jaamana oleskelutilaan, joka sai nimekseen Sademetsä.

Eläkeläisten liikuntapäivässä majan pihalla jumpattiin nivelet 
notkeiksi.

silaisia. 
Iin Yrittäjien kevätkoko-

uksessa keskiviikkona 27.4. 
Iin Yrittäjien sihteeri Mari 
Matinlassi ja puheenjohta-
ja Juha Kallio kiittivät Iin 
entistä kunnanjohtajaa Ari 
Alatossavaa hyvästä yhteis-
työstä ja toivoivat sen jatku-
van uuden kunnanjohtaja 
Marjukka Mannisen kanssa.

Koronaepidemian siir-
tämät Iin lukion vanhojen 
tanssit tanssittiin Iisi-aree-

nalla huhtikuun viimeise-
nä perjantaina. Normaalisti 
tanssit ovat helmikuulla.

Jakkukylän sillan avaamisnauhan leikkasivat Jakun koulun oppilas Catlyn Kenttä, Iin kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo ja kan-
sanedustaja Juha Sipilä. Nauhaa pitelivät Iin kunnan vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki ja 
vapaa-aikasihteeri Heini Perttula.

Olhavan maastossa suunnistettiin Kelterin viesti. Suunnistajat ovat kuin yhtä perhettä ja lähtöpai-
kalla riittää juttua kilpailijoiden ja toimitsijoiden kesken.

Tukkilaisromantiikkaa 
saatiin kokea Iijoella 22.5. 
kun Kymmenen iiläistä hur-
japäätä laski tukkilautal-

la vaativien koskien läpi. 
Jarmo Alasiurua toteutti 
ystävineen haaveensa ja ke-
vättulvien aikaan laskivat 

Iiläisille hurjapäille Tikkalankoski tarjosi laskijoille todellisen 
haasteen 22.5.

Jakkusuvanto toimi välietappi-
na koskenlaskijoille. 

Maalismaan kosket. Reit-
ti kulki Mannisen rannasta 
Jakkusuvannon kautta Lai-
nepudakselle.
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KESÄKUU 
Illinjuoksujen aloituksessa 
2.6. riitti kisaajia ja yleisöä 
kuin vanhoina hyvinä aikoi-
na. Tapahtuman suosion ar-
vellaan liittyvän sekä hyvän 
kisan ja kisahengen lisäk-
si tapahtuman sosiaaliseen 
luonteeseen. 

Iin Yrityksen yleisurhei-
lukoulut alkoivat Iin urhei-
lukentällä 7.6. Kentälle oli 
kokoontunut suuri joukko 
yleisurheilusta kiinnostu-
neita lapsia ja nuoria. Iiläi-
sen yleisurheilun grand old 
man Pertti Huovinen jaksaa 
vuosikymmenestä toiseen 
ohjata Iin Yrityksen yleisur-
heilijoita. 

Art Ii Biennaalin avajai-
set pidettiin KulttuuriKaup-
pilassa 15.6. Vuoden 2022 
biennaalin teema on ”Ilmas-
sa”. Biennaaliin valittiin 14 
taideteosta, joiden tekijät 
ovat kotimaisia ja kansain-
välisiä taiteilijoita ja taide-
kollektiiveja. 

Iin Meriseura ry juhlis-
ti 50. toimintavuottaan juh-
lalounaalla tukikohdassaan 
Iin Röytässä lauantaina 18.6. 
Veneilyseuran juhlaan oli 
saapunut noin 50 seuran jä-
sentä, joiden joukossa oli 
jopa perustajajäseniä. 

Kesän 2022 Illinjuoksut ovat alkaneet ja tanner tömisee. Kisaajia ja yleisöä oli runsaasti.

Iiläisen yleisurheilun grand old man Pertti Huovinen jaksaa vuosikymmenestä toiseen ohjata Iin Yri-
tyksen yleisurheilijoita. Hyvin taipuu ohjaaja (toinen oikealta) itsekin.

Heli-Hannele Haapaniemi toi miehensä Timo Haapaniemen kans-
sa kunnan tervehdyksen juhlivalle Iin Meriseuralle, jota vastaaot-
taa Meriseuran puheenjohtaja Janne Lahdenperä.

HEINÄKUU
Iin kotiseutuviikon pääjuh-
laa vietettiin sunnuntaina 
3.7.2022 Huilingin näyttä-
möllä ja alueella. Vuoden 
iiläiseksi valittiin Hannu 
Kaisto. Jakkukylän kasvattia 
ja kyläaktiivia Hannu Kais-
toa kiitellään ja kuvaillaan 
aikaansaavaksi supermie-
heksi, joka ajattelee sydä-
mestään Iin parasta.

Paikallisten nuorten osaa-
jien järjestämä RoppaRanta-
Rock houkutteli Vatunkiin 
yli 200 kävijää nauttimaan 
merellisen festarin tunnel-
masta ja kevyen musiikin 
elämyksistä 2.7. Yksi taita-

Fiilistelyä RoppaRantaRockin lavalla tarjoili Taskujauheliha -yh-
tye, jonka biisin sanoituksissa kuultiin myös viittaus Kuivanie-
meen ja Roppikseen. Kuva Jere Vorne

Oijärven 30. vetouistelukisan voittajajoukkueet. Kuva Veli-Pekka Pyörälä

Olhavapäivää vietettiin kolmen vuoden tauon jälkeen. Mukava 
oli tavata tuttuja  ja juttu luisti.

Samba-tytöt toivat tulista tunnelmaa Kuivaniemen Kesämarkki-
nat -tapahtumaan.

vista esiintyjistä oli Tasku-
jauheliha -yhtye, jonka biisin 
sanoituksissa kuultiin myös 
viittaus Kuivaniemeen ja 
Roppikseen. 

Kuivaniemen kotiseutu-
päivää ja Kotiseutuyhdistyk-
sen 70- vuotisjuhlaa vietettiin 
kesäisellä Kuivaniemellä sun-
nuntaina 10.7. Jumalanpal-
veluksen ja seppeleen laskun 
jälkeen juhlakansa siirtyi Kui-
vaniemen Nuorisoseuran 
talolle, jossa heitä odotti ma-
koisa lohikeitto kahveineen.

Oijärvellä pidettiin jo jär-
jestyksessään 30. vetouistelu-
kisat, joka keräsi perinteiseen 
tapaan kymmeniä osallistu-

jia. Kuvassa kisan voittaja-
joukkueet. 

Olhavapäivää vietettiin 
kolmen vuoden tauon jäl-
keen 9.7. ja tapahtuma oli 
yleisömenestys! Areenalla 
nähtiin vanhoja autoja ja ko-
neita, rompetori, kotieläinpi-
haa ja paljon ohjelmaa, sekä 
tietenkin porinaa tuttavien 
kesken. 

Kuivaniemelle saatiin jäl-
leen markkinatunnelmaa, 
kun lauantaina 16.7. Kui-
vaniemen kesämarkkinat 
järjestettiin Kuivaniemen ur-
heilukentällä. Pääjärjestäjänä 
tapahtumassa oli Kuivanie-
men Nuorisoseura. 

ELOKUU
Lauantaina 6.8. Iin Rantakes-
tilässä rokattiin Piippurockin 
sloganin mukaisesti kesän 
rouheimmilla festareilla. 
Esiintymässä oli muun muas-
sa tyrnäväläinen garage rock 
-legenda Jolly Jumpers sekä 
Stinkfoot, joka on perustettu 
vuonna 1978 iiläis-haukipu-
taalaisena yhteistyönä.  

Iijoen alimmalla vesivoi-
malaitoksella Iin Raasakas-

sa vietettiin lauantaina 27.8. 
avoimien ovien päivää. Noin 
viisisataa henkilöä kävi päi-
vän aikana tutustumassa 
vesivoiman tuotantoon ja ka-
lanhoitoon. Samalla sai tutus-
tua pian 80 vuotta täyttävän 
Pohjolan Voiman histori-
aan. Tutustumiskierroksille 
osallistujat sonnustautuivat 
turvapäähineisiin ja huo-
mioliiveihin. 

Stinkfoot

Raasakan 
kierroksella.
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JOULUKUU
Iissä itsenäisyyspäivää juh-
littiin kunnan omassa juh-
lassa 6.12. seurakuntatalolla. 
Samana iltana kuultiin Iin 

Raasakan 
kierroksella.

SYYSKUU
Valtakunnallista Yrittäjän 
päivää juhlistettiin maanan-
taina 5.9. Tällä kertaa päivän 
keskiössä ovat lapset ja nuo-
ret, teemalla ”Jotta jokainen 
nuori tahtoisi toimia yritte-
liäänä yhteiskunnan jäse-
nenä”. Iin yrittäjät juhlivat 

Kuivaniemellä Yrittäjän päivää vietettiin Mainingin maun edustalla olevalla torilla. Kuva  Ari Kaak-
kuriniemi

LOKAKUU
Vanhusten viikkoa vietettiin 
valtakunnallisesti 2.–9.10. ja 
sen tiimoilta eri puolilla Iitä 
järjestettiin runsaasti ohjel-
maa, kuten Entisten nuorten 
nuokkarilla, jossa Hannu 
Kurttila pääsi testaamaan 
Playstation 5 -rallipeliä. 

Maanantaina 17.10. 
Iin kunnan, Micrpolik-
sen, Iinyrittäjien sekä Poh-
jois-Pohjanmaan yrittäjien 
yhteistyödelegaatio jalkau-
tui iiläisiin yrityksiin kuu-
lemaan ajankohtaisia 
kuulumisia. Vierailulla käy-
tiin V.A.V. Group Oy:llä 
sekä Iin Automaalaamolla. 
Päivän lopuksi PPY:n edus-
taja Marjo Kolehmainen 
kävi esittelemässä keväällä 
tehtyä kuntabarometriä Iin 
kunnanhallitukselle. 

Kesän ajan Iin Satakarissa 
työskenteli karvaisia kesä-
työläisiä, kun lampuri Ville 
Eskola oli vienyt osan lam-
paistaan tekemään maise-
mointityötä ja laiduntamaan 
saaristoon. Syys-lokakuus-
sa lampaat haettiin talveksi 
mantereelle. 

MARRASKUU
Tiistaina 1.11. järjestettiin 
Työtä iisisti Iissä -tapah-
tuma Micropoliksen, Iin 
yrittäjien ja Iin kunnan yh-
teistyönä. Tapahtuma ko-
kosi yhteen yrittäjiä sekä 

aamukahvien ja lipunnoston 
merkeissä. Kuivaniemellä 
päivää juhlittiin tarjoamal-
la kahvia ja makkaraa yli sa-
dalle kävijälle. 

Torstaina 22.9. Kuiva-
niemen Vatungissa järjes-
tettiin kalankäsittelyvesien 
puhdistusjärjestelmän esit-

telytilaisuus. Paikalla oli 
toistakymmentä mökkiläis-
tä ja muuta kiinnostunutta 
kuuntelemassa, kun Owatec 
Group Oy:n toimitusjohtaja 
kertoi, kuinka merkittävän 
paikallisen työllistäjän Lai-
takarin kalan jätevedet tul-
laan jatkossa käsittelemään.

Hannu Kurttila pääsi testaamaan Playstation 5 -rallipeliä Entis-
ten nuorten nuokkarilla, JOPO-luokkalaisten ihastellessa menoa.

Satakarin lampaiden kokoamisessa tarvitaan reilu kymmenen 
henkilöä, aitoja ja ison osan työstä tekee paimenkoirat.

Iin Vuoden Yrityksen äidin ja tyttären muodostama yhteinen per-
heyritys on toiminut vuodesta 2014 lähtien.

työllistämisen ja yrittämisen 
palveluiden asiantuntijoita 
verkostoitumaan sekä ker-
tomaan, millaisia palvelui-
ta Iistä löytyy helpottamaan 
työvoiman kysynnän ja tar-
jonnan kohtaamista.

Isäntäjoukkue PerPo ja innokkaita Ii Volleyn nuoria, jotka pääsivät avustamaan Iisi-areenalla käydyssä lentopallo-ottelussa 26.11.

Iin Yrittäjien syyskoko-
us ja pikkujoulu pidettiin 
lauantaina 19.11. Chuan Yi 
ravintolassa Iin Micropo-
liksessa. Iin Vuoden 2022 
Yrityksenä palkittiin Hius-
huone Lumo Ay, yrittäjinä 

Merja ja Sanna Pakonen. 
Seurakuntavaaleissa sun- 

nuntaina 20.11. Iin kirkko-
valtuustoon saatiin merkit-
tävä osuus uutta puhtia, sillä 
kirkkovaltuustoon valittiin 
yhdeksän uutta jäsentä. Iin 

seurakuntavaaleissa äänes-
tysprosentti oli 15,1 joka oli 
hieman parempi kuin valta-
kunnallinen tulos. 

Iissä päästiin nauttimaan 
mestaruusliigatason lento-
pallosta lauantaina 26.11. 

kun Iisi-areenalla Perungan 
Pojat eli PerPo Rovaniemel-
tä kohtasi Hurrikaani-Loi-
maan. Mukana menossa oli 
Ii Volleyn urheilulliset nuo-
ret. 

Sampolassa kävi kuhina 3.12. joulumyyjäisissä.

Mieslaulajien komea kon-
sertti, jota saapui kuule-
maan noin sata henkilöä.

Joulunajan perinteisiä 
tapahtumia kuten joulu-

myyjäisiä ja pikkujouluja pi-
dettiin runsaasti eri puolilla 
Iitä. Oijärven Sampolassa 
vietettiin menestyksekkäi-
tä joulumyyjäisiä lauantaina 

3.12. ja järjestäjänä tapahtu-
massa oli Oijärven kyläyh-
distys. 

Kuivaniemen ja Simon 
pelimannit, joka toimii Iin 

kansalaisopiston ryhmänä, 
järjesti jouluista tunnelmaa 
Joulukonsertin muodossa 
sunnuntaina 4.12. Kuivanie-
men liikuntahallilla. 

Kuivaniemen ja Simon peöiomannit järjestivtä joulukonsertin 4.12. Kuvassa Opettaja Elina Kakko-
Delha viulussa, Anne Riepula haitarissa, Reijo Ollikainen rummuissa, Voitto Lepinoja kitarassa, Ant-
ti Leppäjärvi kontrabassossa, Pentti Leppäjärvi mandoliinissa sekä laulajat Leena Hentonen, Anita 
Tuuttu, Veijo Kauppila, Eero Viinamäki, Tarja Viinamäki, Selina Ylitalo ja Marjaana Hietala.
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Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
myynti@iinautotarvike.com
Avoinna: ma-pe 9-17

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot
• 3D-nelipyöräsuuntaus (kysy tarjous)

renkaat kaikille teille

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä: 0400 845 666 / Terttu Salmi, 0400 385 281/Heimo Turunen

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • Puh. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot, 
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat,

lahjakirjat ja muut asiakirjat. 

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi

www.puustaoy.fi

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 1, Liikekeskus | 95200 Simo

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

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

Maksamme reilun korvauksen

www.utacon.fi

OSTETAAN JA NOUDETAAN 
METALLIROMUA JA ROMUAUTOJA

UTACON OY 0400 892 414

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

AVOIMET OVET AMLGYMILLÄ LAUANTAINA 14.1. KLO 11.00-16.00

TERVETULOA TUTUSTUMAAN AMLGYMIN TARJONTAAN,
TREENAILEMAAN ILMAISEKSI TAI VAIKKAPA KAHVILLE!

LAKSONTIE 2, Ii | 050 407 1957 | WWW.AMLGYM.FI

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi
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Iin kunnan, Kuivaniemen 
Yrittäjien sekä Iin Yrittäji-
en yhteinen perinteinen ko-
koontuminen järjestettiin 
maanantaina 19.12. maise-
maravintola Merihelmen 
kabinetissa. Tapahtumassa 
vaihdettiin kuulumisia, kes-
kusteltiin ajankohtaisista ai-
heista ja nautittiin yhteinen 
lounas.

Kahden yrittäjäyhdistyk-
sen ja kunnan perinteisiä 
tilaisuuksia pidetään kah-
desti vuodessa ja yhteistyö-
tä tarvitaan - etenkin näin 
haastavina aikoina. Alusta-
vasti pohdittiinkin tapaa-
misten pitämistä hieman 
useammin. Energiakriisi 
hinnannousuineen puhutti, 
sillä tilanne vaikuttaa myös 
merkittävästi valtaosaan 

Yrittäjien ja kunnan yhteistyölle on tarvetta
yrityksistä sekä kunnan toi-
mintoihin.

Kustannuksien kohoami-
sen vuoksi myös Kiertokaa-
ri ilmoitti loppuvuodesta 
joutuvansa nostamaan hin-
toja. Kuivaniemellä jäte-
huoltoyrittäjänä toimiva 
Jukka-Pekka Miettunen oli 
asiasta pahoillaan, sillä hän 
joutuu Kiertokaaren hinnan-
korotuksen vuoksi nosta-
maan myös omia hintojaan. 
Hän toivoi asiakkaiden ym-
märtävän, ettei hinnannou-
su ole yrittäjän oma valinta 
ja toivoi myös, ettei hinnan-
nousun vuoksi ”omat kaato-
paikat” yleistyisi.

Iin kuntaa tapahtu-
massa olivat edustamas-
sa kunnanjohtaja Marjukka 
Manninen, elinvoimajohtaja 

Kahden yrittäjäyhdistyksen ja kunnan tapaamisista kahdesti vuodessa on muodostunut jo perinne.

Helena Illikainen, kunnan-
hallituksen puheenjohtaja 
Ilkka Pakonen sekä kunnan-
valtuuston puheenjohtaja 
Johannes Tuomela. 

Manninen kiitti yrittä-
jiä vuodesta ja yhteistyös-
tä. Hän totesi, että Iissä ja 
Kuivaniemellä on selkeäs-
ti suuri tarve asunnoille, jot-
ta myös kuntaan tulevalla 
työvoimalla olisi paikkoja, 
mihin asettua. Iin kunta on 
tosissaan sitoutunut vahvan 
ja kestävän kasvun asialle, 
ja siksi Iissä on viriämässä 
lisää yrittämisen mahdolli-
suuksia.

Illikainen oli iloinen 
päästessään tutustumaan li-
sää paikallisiin yrittäjiin ja 
joukossa olikin jo monia hä-
nelle tuttuja kasvoja. Hän 

kertoi, että Iin Micropo-
likselta löytyy asiantunte-
musta yrityksien tarpeisiin 
ja yhteyttä kannattaa ottaa 
matalalla kynnyksellä. Ensi 
keväänä on luvassa kes-
kustelutilaisuus liikenne-
järjestelyihin ja Valtatie 4:n 
muutoksiin liittyen.

- ELY-keskuksen suun-
nitelmat ovat vasta alkute-
kijöissään, mutta meidän 
on tärkeää olla mukana 
jo alkumetreillä. Yrittäji-
en näkemyksiä paikallisista 
olosuhteista pitää kuulla jo 
alustavien suunnitelmien 
aikana, kun myöhemmäs-
sä vaiheessa niihin on vai-
keampi vaikuttaa, Illikainen 
totesi. 

Jenny Kärki

Ruokailun äärellä keskusteltiin muun muassa aurinkoenergiasta ja paikallisen energiaverkon mah-
dollisuuksista. Kuvassa Ari Kaakkuriniemi, Johannes Tuomela, Hannu Kehus, Jukka-Pekka Miet-
tunen, Helena Illikainen ja Arja Honkamaa.

Yrittäjät ja kunnan edustajat kokoontuivat Maisemaravintola Merihelmen kabinettiin. Kuvassa 
Anna Turtinen, Ilkka Pakonen, Matti Kumpulainen, Marjukka Manninen ja Veikko Södö.

Iin Yrittäjien tervehdyksen toi puheenjohtaja Juha Kallio.
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RANTA. MAAKLAAMA. KUVA: MAURI HIETALA.

Tyhjästä minäkin aloitin – 
ja nyt on miljoona velkaa!
Tämä järvenpääläinen sananparsi kuvastaa tilannetta, 
jolloin ihminen on – tieten tai tahtomattaan – joutunut 
talouskurimuksen pyörteisiin. Rahasta tietysti puhutaan 
Jarkko Laineen ja Matti Kuusen toimittamassa teoksessa 
Sitaatit ja lentävät lauseet (Otava 1996). Tässä todellises-
sa kirjajytkyssä on 10 000 sitaattia ja 8 000 lentävää lau-
setta! Ja niissä tietysti puhetta siitä, mistä on puutetta:

* * Raha on kuin lanta; hyödytöntä, ellei sitä levitä. (Francis 
Nacon).
* * Tiedän nyt, mikä erottaa ihmisen eläimistä: rahahuolet. 
(Jules Renard).
* * Raha on kaiken pahan alku ja juuri, mutta myös rahan puu-
te on sitä. 
* * Rahat tai henki! Ryöväri antaa teidän valita. Mutta nainen 
vie molemmat. Samuel Butler.
                                                    * * *

Raha kiinnostaa Suomessakin kuten Kuusen toimittama 
Rapatessa roiskuu (Nykysuomen sananparsikirja; SKS 
1988) todistaa:   
* * Rahhaa on että ranteita pakottaa. Tyrnävä.
* * Rahhaa on enempi ku muuta paperia. Raahe.   
* * Meillä ei tarvita naapuriapua muuta kun rahan pienimi-
sessä. Alajärvi. 
* * On sit leivän päälle muutakin laitettavaa kun ylähuul. Asik-
kala.
* * Kuka maksaa viulut, se määrää nuotin. Järvenpää.
                                                       * * *

Ja vielä jokunen rahaisa sananparsi Kaija Valkosen kokoa-
masta TÄSSÄ AJASSA –viisautta arkeen ja juhlaan -kirjasta (Va-
litut Palat 2005):
* * Jos olet pankille velkaa miljoonan, sinulla on ongelma. Jos 
olet sille velkaa miljardin, pankilla on ongelma. Argentiinalai-
nen sananparsi.
* * Jos on nainut naisen, joka nautinnokseen tuhlaa rahaa, ei 
auta muuta kuin opetella tekemään työtä nautinnokseen. E. 
W. Howe.
* * Säästäväisyys on erittäin hyvä asia. Varsinkin, jos vanhem-
pamme ovat harrastaneet sitä. Winston Chuchill.
                                                       * * *

Utasen Jaska kertoo kahden kaveruksen jutustelusta kahvi-
lassa:
Ari: – Mitäpä arvelet, antaisikohan pankki minulle lainaa? 
Kari: – Onko sinulla siellä ketään tuttua töissä?  
Ari: – Ei ketään. 
Kari: – No sittenhän sinun kannattaa yrittää!
                                                       * * *

Kampaajalla: – Salli kertoi, että aiot erota Harrista. Miksi ih-
meessä?
Alli: – No meillähän ei alun perinkään ollut mitään yhteistä, ja 
menin Harrin kanssa naimisiin vain hänen varakkuutensa ta-
kia. Mutta nyt ne Harrin rahat ovat loppuneet! 
                                                            * * *

MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi  

Keskustan Iin kunnallisjär-
jestö kokoontui syyskoko-
ukseen Iin Micropolikseen 
jouluisissa tunnelmissa. Jou-
luruokailun lomassa ja ko-
kouksen aluksi saimme 
tutustua uuteen kansan-
edustajaehdokkaaseen Olga 
Oinas-Panumaan Pudas-
järveltä. Olga on 23-vuoti-
as toimittaja, joka opiskelee 
Oulun yliopistossa aihee-
naan Suomen kieli sekä La-
pin yliopistossa aiheenaan 
politiikkatiede.

Hän hoitaa poroja ja on 
useissa luottamustoimissa 
mm Pudasjärven kaupungin 
valtuuston puheenjohtaja, 
Pohjois-Pohjanmaan alue-
valtuuston edustaja, pienten 
kuntien neuvottelukunnan 
puheenjohtaja. Tämä teho-
kas ja selkeäsanainen nainen 
katsoo tulevaisuuteen ja ha-
luaa olla rakentamassa ja ke-
hittämässä Suomen maata. 
Hän toivoo myös nuorten 
osallistuvan ja innostuvan 
politiikasta – myös uutta su-
kupolvea tarvitaan päätök-
sentekoon.

Toiminta – mennyttä ja 
tulevaa
Keskustan kunnallisjärjes- 
töllä on takanaan toimin-
nallinen vuosi ja vapaaeh-
toiset osallistuivat useisiin 
tapahtumiin, joiden teema-
na olivat muun muassa kun-
nallisvaalit sekä aluevaalit. 
Kesän ja syksyn tapaamisis-
sa on katse ollut jo eduskun-
tavaaleissa.

Iissä on vieraillut vuoden 
sisällä kansanedustajista 
Pekka Aittakumpu, Mik-
ko Kinnunen, maa- ja met-
sätalousministeri Jari Leppä 
Juha Sipilä Jakkukylässä ja 

Keskustan Iin kunnallisjärjestö valitsi 
toimihenkilöt vuodelle 2023

viimeksi Kuivaniemen Ke-
sämarkkinoilla Hanna-Lee-
na Mattila.

Edellisen kunnanjohta-
jan Ari Alatossavan sanoin 
”aina, kun kansanedusta-
ja on tulossa kuntaan, hänet 
on otettava vastaan”. Hy-
vin sanottu ja Iin keskustan 
kunnallisjärjestö toivottaa-
kin edustajat ja myös tule-
vat ehdokkaat tervetulleeksi 
meille Iihin.

Eduskuntavaalien yhte-
ydessä tullaan järjestämään 
erilaisia tapahtumia, joissa 
kuntalaiset voivat tavoittaa 
ja haastatella ehdokkaita. 
Toiveissa on myös lasten 
ja perheiden perinteinen ja 
suosittu laskettelureissu Pu-
dasjärven Syötteelle.

Syyskokouksen valinnat
Syyskokous valitsi kun-
nallisjärjestön hallituksen 
puheenjohtajaksi Reijo Ke-
huksen ja varapuheenjoh-
tajaksi Jari-Jukka Jokelan. 
Kunnallisjärjestön hallituk-
sen sihteerinä jatkaa Helka 
Tapio.

Kunnallisjärjestön hal-
litukseen valittiin Jarkko 
Kärki, Anne Matikainen, 
Kirsimaria Pakonen, Aili-
Marja Alaraasakka, Johan-
nes Tuomela, Sirpa Varanka 
ja varalle Taina Häkkilä, Ilk-
ka Pakonen ja Eero Alaraa-
sakka. Viestintävastaavaksi 
valittiin Jari-Jukka Jokela, jä-
senvastaavaksi Reijo Kehus, 
vaalipäälliköksi Aili-Mar-
ja Alaraasakka ja talouden-

Uusi pudasjärveläinen kansan- 
edustajaehdokas Olga Oinas-
Panuma, kävi tutustumassa Iin 
keskustan kunnallisjärjestön 
toimintaan.

Keskustan Iin kunnallisjärjestö kokoontui syyskokoukseen Iin Micropolikseen jouluisissa tunnelmissa.

hoitajaksi Minna Paakkola. 
Toiminnantarkastajaksi va-
littiin Ritva Liedes ja varal-
le Helena Hekkala.

Piirin kokouksiin valittiin 
edustajiksi Ilkka Pakonen, 
Helka Tapio, Johannes Tuo-
mela sekä varalle Kirsimaria 
Pakonen, Eero Alaraasakka, 
Minna Paakkola. Paikallis-
osastojen kokouksien edus-

tajina toimivat Reijo Kehus 
ja Ilkka Pakonen.

Iin keskustan kunnallis-
järjestö kiittää yhteistyös-
tä, kaikista yhteydenotoista 
ja osallisuudesta sekä toi-
vottaa kaikille hyvää uutta 
vuotta 2023.

Hallitus

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita 
menneestä vuodesta. menneestä vuodesta. 

Toivotamme kaikille liikunnallista Toivotamme kaikille liikunnallista 
Uutta Vuotta!Uutta Vuotta!

Iin Yritys ryIin Yritys ry
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KUIVANIEMEN SEURALLA
SuSu 15.1. klo 16.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

500 € pr50 | 500 € MP 
2 x 100 € | 5x50 ym. Tervetuloa!

 (Radio Pooki tanssit pe 20.1.2023)

Valoo Täyskuitu vahvis-
taa asemiaan Suomen va-
lokuitumarkkinoilla 28.12. 
solmitulla kaupalla, jolla se 
hankkii omistukseensa Iin 
Energia Oy:n Iisiverkko-lii-
ketoiminnan. Iisiverkko on 
Iin ja Kuivaniemen alueil-
la toimiva valokuituverkko, 
johon on liitetty noin kaksi-
tuhatta kotitaloutta. Yhteen-
sä verkon saatavuusalueella 
on yli viisituhatta taloutta.

- Iin seutu on meidän kan-
naltamme tärkeä alue koko 
Pohjois-Pohjanmaan ja Me-
ri-Lapin jo sovittujen sekä 
tulossa olevien verkkohank-
keiden kannalta. Meillä on 
käynnissä rakennushank-
keita Iin eteläpuolella Hau-
kiputaalla ja laajennamme 
tulevana vuonna koko Ou-
lun alueelle. Iin valokuitu-
verkko asiakkaineen liittyy 
näihin luontevasti, Valoo 
Täyskuidun toimitusjohtaja 
Tommi Linna kertoo.

- Iisiverkko on hyvin ra-
kennettu ja ylläpidetty va-
lokuituverkko, mistä suuret 
kiitokset Iisiverkon kehit-
täjille. Se on helppo liittää 
osaksi maanlaajuista Valoon 
Täyskuitu -verkkoa.

- Olemme kehittäneet 
valokuituverkkoa mää-
rätietoisesti alueemme 
asiakkaiden hyvien tietolii-
kenneyhteyksien turvaami-
seksi. Iisiverkolla on ollut 
suuri merkitys koko Iin ta-
lousalueen kehityksen kan-
nalta, ja tulevaisuudessa 
nopeiden yhteyksien mer-
kitys vain korostuu. Nyt on 
oikea hetki siirtää Iisiverk-
ko Valoo Täyskuidulle, joka 

Valoo Täyskuitu ostaa 
Iisiverkon Iin Energialta

pystyy ottamaan kokonais-
valtaisen vastuun verkon 
kehittämisestä ja ylläpidos-
ta, sanoo Iin Energian toimi-
tusjohtaja Kari Kuusela.

- Tarkoituksemme on 
kasvattaa määrätietoises-
ti valokuituverkon käyttäjä-
määrää Iin ja Kuivaniemen 
alueilla ja myös rakentaa li-
sää verkkoa niin, että va-
lokuitu tulee kaikkien Iin 
asukkaiden saataville. Liit-
tymäsopimukset siirtyvät 
automaattisesti Valoo Täys-
kuidulle ja palvelut jatkuvat 
toistaiseksi ennallaan. Myös 
uusia nopeampia yhteyksiä 
on tulossa tarjolle, Tommi 
Linna vinkkaa.

Iin Energia Oy on Iin 
kunnan omistama sähköyh-
tiö. Iisiverkko on Iin Ener-
gian valokuituverkko, joka 
tarjoaa asiakkailleen huip-
punopeat internetyhteydet 
sekä monipuoliset tietolii-
kenne- ja viestintäpalvelut. 
Operaattoripalvelut Iisi-
verkkoon tuottaa Cinia Oy.

Valoo Täyskuitu on suo-
malainen valokuituyhtiö, 
jonka missiona on tehdä 
Suomesta kansainväliset mi-
tat täyttävä tietoyhteiskunta 
tuomalla valokuituun pe-
rustuva tiedonsiirtoyhteys 
mahdollisimman moneen 
suomalaistalouteen. Digi-
taalisessa maailmassa va-
lokuituyhteys on sähkön, 
veden ja viemäröinnin kal-
tainen osa perusinfrastruk-
tuuria, johon jokaisella on 
oikeus.

Tiedote

Menossa mukana:
Mika Jefremoff

Juha Alvari
Tanssiorkesteri Tähtihetki

Rojal
Ari Kettukangas
Joonas Hepola

 
 

OLUTBAARI AUKI!

Kirkonkyläntie 17, 95100 Kuivaniemi
Puh. 044 209 4496
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Oijärventie 1091 Yli-Olhava

BingoBingo
Su 22.1. klo 17.00

Palkinnot: 
irtolehti 100 €, vihko 6x10 €, 5x30 €+50 €, 
vitosbingo 10 €, 20 €, 50 €, 100 €

Kahvio ja 
arvontaa.

Kuponkien hinnat: 
irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 6 €.

Tervetuloa!

Kemiläinen tietokirjailija FT 
Juha Ylimaunu saapuu Iihin 
ja Kuivaniemelle kertomaan 
viime vuonna ilmestynees-
tä kirjastaan Pirtusota ja sa-
lakuljettajat: Pohjanlahden 
tuntematon historia. Yli-
maunun teos tarjoaa run-
saasti uutta tietoa ja kumoaa 
vanhoja käsityksiä kieltolain 
ajasta Pohjanlahdella. 

Tilaisuudet järjeste-
tään Kuivaniemen kirjas-
tolla maanantaina 16.1. 
kello 17.30 sekä Iin kirjastol-
la torstaina 19.1. kello 18. Ti-
laisuuksiin on vapaa pääsy. 
Ylimaunu kertoo runsaan 
kuvamateriaalin avulla Pe-
rämeren pirtusodan tapah-
tumat, seuraukset ja ketkä 
olivat Suomen todelliset pir-
tukuninkaat.

Teos on ensimmäinen 
faktoihin perustuva kuva-
us Pohjanlahden alkoholin 
salakuljetuksesta 1919–1939 
ja sen harjoittajista. Kir-
ja kuvaa, miten kieltolain 

Perämeren pirtusodasta esitykset 
Iissä ja Kuivaniemellä

säätämistä seurannut, pirtu-
sotana tunnettu aika eteni: 
ketkä voittivat tai hävisi-
vät, mitä keinoja käytettiin 
ja miksi esimerkiksi Me-
rivartiolaitos perustettiin. 
Omat tarinansa kirjassa saa-
vat niin Haukiputaan ja Iin 
rannikon pirtutakavarikot 
ja salakuljettajat kuten myös 
Perämeren pirtukuninkaat 
ja heidän apurinsa.

Kirjassa puhutaan sala-
kuljettajista oikeilla nimillä. 
Heitä oli kaikista kansanker-
roksista. Menestyjiä olivat 
ne, jotka osasivat lopettaa 
ajoissa ja sijoittaa rahansa 
laillisiin liiketoimiin. Var-
sinkin suursalakuljettajien 
toiminta on ollut hämärän 
peitossa. Nyt heidän taus-
tojaan, operaatioitaan ja lai-
vojaan on jäljitetty lukuisista 
eri lähteistä. Usean kirjas-
sa kuvatun suursalakuljet-
tajan toimintaa ei ole ennen 
tiedetty. 

Pirtusodan taloudelliset 

panokset olivat suuret, aluk-
sia ja lasteja menetettiin. 
Aseellisia yhteenottojakin 
tapahtui. Suomen rannikoil-
la ei ole nähty näin suuri-
mittaista laitonta toimintaa 
ennen tätä aikaa eikä sen jäl-
keen.

Kieltolain aika oli raaka 
ja Suomen kansaa jakava. 
Kaikkien salakuljettajien toi-
minta ei päättynyt kieltolain 
kumoamiseen tai sotaan. So-

Pirtulaiva Madonian miehistö ennen Pohjanlahdelle lähtöä. 
Kuva: Viron merenkulkumuseo.

ta-aikoina eräiden taitoja 
tarvittiin muissa salaisissa 
operaatioissa.

Kirjassa Juha Ylimaunu 
paikkaa jo toisen Itämeren 
kulttuurihistorian tietoau-
kon. Hänen väitöskirjansa 
Itämeren hylkeenpyynnistä 
(2000) on klassikko alallaan 
ja merihistorian oppikirja-
nakin käytetty.

IiSanomat

Pirtulaiva Hailuodon redillä kesällä 1924 ja kemiläiset Tuovisen veljekset ovat saaneet maistiaiset. Kuva: Pekka Tuovisen arkisto.
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Marraskuussa 2022 saapui 
jälleen tuttu Saunumin kär-
rysauna Iin Vihkosaareen 
ilostuttamaan avantouima-
reita. Kärrysauna varataan 
nettiajanvarauksen kaut-
ta kahdeksi tunniksi ker-
rallaan. Saunaan mahtuu 
mukavasti 4–6 henkilöä ja 
hieman tiivistäen jopa kym-
menen henkilöä.

Idea avantosaunalle syn-
tyi jo viime talvena, kun 
Savanto’s Enterprise Oy:n 
Niko Ukkola ja Juho Tauri-
ainen kokeilumielessä teki-
vät viikon tempauksen.

- Idea syntyi raikkaassa 
avannossa, kun katselimme 
parkkipaikalle päin ja huo-
masimme, että tilaa saunalle 
voisi olla. Mutta onko tilaus-
ta, se selviää kokeilemalla, 
miehet ajattelivat.

Viikon tempaus jatkui 
seuraavalle viikolle, kol-
mannen viikon ja lopulta 
Saunumin kärrysauna oli 
Vihkosaaressa maaliskuun 

Vihkosaaren sauna jälleen käytössä

Joulukuussa Vihkosaaren avantouintipaikka oli tunnelmallisesti valaistu.

puoleen väliin saakka.
- No siitähän tuli suosittu 

juttu! Uimareita kävi Hauki-
putaalta, Oulusta ja vähän 
kauempaakin saunomassa, 
Juho kertoo innoissaan.

Mihin asti sauna on Vih-
kosaaressa, on vielä arvoi-
tus, mutta toivottavasti 
ainakin tammi- ja helmi-
kuun ajan. Vihkosaaren 
avantoa pitää yllä Iin kunta 
ja se on avoin kaikille. Park-
kipaikalla on myös vaattei-
den vaihtoa varten koppi, 
johon saa kunnalta avaimen 
vuodeksi 20 euron hintaan.

Niko Ukkola jäi loppu 
keväästä pois Savantoksen 
toiminnasta, mutta on ollut 
taustatukena taustalla.

- Juoksevaa vettä en kyllä 
kanna, mutta ideoin, tsemp-
paan ja ostan saunavuoroja 
kyllä, virnistelee Niko, joka 
keskittyy kasvattamaan tak-
siyritystään Iissä.

IiSanomat

Saunumin kärrysaunaan mahtuu mukavasti neljästä kuuteen henkilöä, tiivistäen jopa kymmenen.Saunalle vesi juoksee näppärästi suoraan avannosta.

Vihkosaaren avantoa ylläpitää Iin kunta ja se on avoin kaikille.

Viime vuonna Vihkosaaren saunalle saapui uimareita ja saunojia Haukiputaalta, Oulusta ja vähän 
kauempaakin.


