Jo 15 vuotta yksityistä päiväkotitoimintaa Iissä
Hyvinvointia Iistä!

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Päiväkoti Ida Valpuri
Lanssitie 3, 91100 Ii
Puh. 040 930 6275

-

Elokuun alusta käynnistyy päiväkoti Ida Valpurissa 15.toimintakausi:
tarjoamme laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsiperheille!
Päiväkotiemme toiminnot yhdistyvät 1.7.2019
alkaen, jatkossa toimimme päiväkoti Ida Valpurissa, os. Lanssitie 3. Puh. 040 930 6275.
Kiitos kaikille yhdessä kulkeneille ja kasvaneille!
Ota yhteyttä ja tule tutustumaan toimintaamme!

23.5.

Nro 11 /2019

paivakoti@idavalpuri.fi | www.idavalpuri.fi

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

HYVINVOINTIFOORUMI
VALTARIN AREENAN
VIRALLISET AVAJAISET

LA 25.5.2019 KLO 9.30-17 KOULUTIE 2, Ii

TEEMANUMERO
TÄMÄN
LEHDEN VÄLISSÄ

AVOIMET OVET

Touhula Harjuntähdessä!
Touhula Harjuntähti toivottaa kaikki alueen
lapsiperheet lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan
päiväkotiin lauantaina 25.5. klo 10-11.30!

Tervetuloa!

Touhula Harjuntähti | Harjunkuja 1, 91100 Ii
Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Tuija Alikoski
045 128 3722 | tuija.alikoski@touhula.fi
www.touhula.fi

#HYTE #YHDESSÄ #OSALLISTUJAVAIKUTA

Euroopan kokoinen meppi

Maksaja: Myötätuulessa eteenpäin ry

Touhula Harjuntähden toiminta käynnistyy
elokuussa 2019. Päivän aikana pääset tutustumaan
uuden päiväkodin tiloihin sekä
kuulemaan lisää päiväkodin toiminnasta!

M
E
P
tavattavissa Iissä S-marketin edustalla
torstaina 23.5. klo 14–16.

Tervetuloa kahville ja juttelemaan!

• Saneeraukset • Uudiskohteet
• Huollot/korjaukset • Kattoturvatuotteet

Ikääntyneiden
hyvinvointitapahtuma
Iissä Emmintuvalla pe 24.5. klo 13-15

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
0447734000 / Juho • 0447734001 / Jarno

· Ilmainen sisäänpääsy
· Kävijöiden kesken arvotaan palkintoja
· Eri alojen yrittäjiä esittelemässä ja myymässä
tuotteita ja palveluja
· Oulunkaaren ikäihmisten palvelujen esittelyä
· Koululaisilla myynnissä kahvia, leivonnaisia
sekä kotiin viemisiä
· Verensokerin, verenpaineen ja
fyysisen toimintakyvyn mittauksia
· Liisa Tuikkanen Iilaakson Fysioterapiasta
vetää jumppaa
· Ym. ym.
Lämpimästi tervetuloa!

oulunkaari.com
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Merihelmen kirpputori jo perinne
IIN ALUE
Varhaisnuorten kesä 2019
Ilmoittautuminen kesän 2019 varhaisnuorten toimintapäiviin sekä leireille alkaa tiistaina 7.5. klo 17. Ilmoittautuminen tapahtuu seurakunnan nettisivujen
kautta osoitteessa https://www.iinseurakunta.fi/ryhmat/kouluikaisille/kesaleirit
Toimintapäivät 5.-6.6., 12.-13.6., 19.-20.6.,
Leirit: Sekaleiri yli 10-vuotiaille 12.-14.6., Sekaleiri alle 10-vuotiaille 18.-20.6.,
Tyttöleiri alle 10-vuotiaille 25.-27.6.. Lisätietoja sonja.paaso@evl.fi 040 621
1272.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 23.5. 14:30. Voit pyytää seurakunnan
työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Lasten kevätkirkko Ii pe 24.5. klo 09:30 Iin kirkko. Kolehti Oman seurakunnan
diakoniatyön kautta vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseksi.
Keväinen perhetapahtuma perheille ja kaikenikäisille lapsille la 25.5. klo
12 – 14 Iin seurakuntasali. Tapahtuman ohjelmassa on toimintapisteitä: Sählytutka (klo 12-13.30, sarjojen parhaat palkitaan), jongleeraus-opetusta, perinteisiä pihaleikkejä, ongintaa, onnenpyörä (0,50 € pyöräytys), arvontaa 1€
arpa, askartelua, kasvomaalausta, buffetti, makkaran myyntiä (pieni maksu
tuotteista), paloauto paikalla (hälytysvaraus). Tapahtuman tuotto yhteisvastuukeräykselle.
Messu su 26.5. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Sydämen puhetta Jumalan
kanssa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti
koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Lautapeli-iltapäivä su 26.5. klo 14 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Puistoaamu ma 27.5. klo 10 seurakunnan leikkipuisto, Puistotie 3.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 28.5. klo 12-13:30 Iin seurakuntasali.
Disney-puuhakerho ti 28.5. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Siivoustalkoot ti 28.5. klo 18 Jakkukylän hautausmaa, pullakahvit, mehut, limsat ja grillimakkarat.
Kesäperhekerho Pukkisaaren majalla ke 29.5. ja la 1.6. ja ke 5.6. ja ke 12.6.
klo 10-12 Pukkisaarenmaja, Konintie 393. Ohjelmassa on ulkoleikkejä, askartelua, lapsille sopiva hartaus ja nuotiolla makkaran paistoa. Tarjotaan välipala.
Messu to 30.5. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Korotettu Herra. Toimittaa
Matti Kinnunen, avustaa Markku Jaakkola. Kolehti avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla
MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta.
Messu su 2.6. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Pyhän Hengen odotus. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola, kolehti nimikkolähetti Pauli
Vanhasen työn tukemiseen Keniassa, (SLEY)
Isovanhempien ja lastenlasten päiväleiri ti 4.6. klo 10-13 Karhun leirikeskus,
Leirikeskuksentie 32. Ohjelmassa on mukavaa yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa, aarteen etsintää, askartelua ja nuotioherkkuja. Tarjotaan ateria. Ilmoittautuminen 29.5 mennessä puh. 0400 541 3191 tai 040 847 8936 tai seurakunnan
nettisivujen kautta.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 6.6. klo 14:30.
Perheretki Ranuan eläinpuistoon pe 7.6. klo 08-16. Linja-auto lähtee Iistä
seurakuntatalolta klo 8. Olhavasta ja Kuivaniemeltä voi tulla mukaan, kerro ilmoittautuessa mistä tulet kyytiin. Paluu Iihin klo 16. Seurakunta maksaa kyydin
ja pienet eväät. Lisäksi voi ottaa omia eväitä mukaan. Jokainen maksaa itse
liput eläinpuistoon (aikuiset 14,50 €, lapset 4-14 v. 13 €, alle 4 v. ilmainen tai
perhelippu 51 € vanhemmat ja perheen 4-14 vuotiaat lapset. Ilmoittautuminen puh. 0400 541 319 tai 040 847 8936.
Runon ja musiikin ilta pe 7.6. klo 19 Iin kirkko. Pianisti Eeva Mattila soittaa
J.S.Bachin preludeja ja W.A.Mozartin sonaatin. Teuvo Päkkilä lausuu suomalaista runoutta mm. Aale Tynnin Kaarisillan. Vapaa pääsy!
Perheiden maksuton päiväleiri ma 10.6. klo 10 Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32. Jos tarvitset kuljetusta, kerro siitä päiväleirille ilmoittautuessasi.
Ohjelmassa on mukavaa yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa, aarteen etsintää,
askartelua ja nuotioherkkuja. Tarjotaan ateria. Ilmoittautuminen 3.6. mennessä puh. 0400 541 3191 tai 040 847 8936 tai seurakunnan nettisivujen kautta.
Osallistua voi koko perhe kaiken ikäisten lasten kanssa tai toinen vanhemmista
/kummi tai tuttu aikuinen lasten kanssa.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 26.5. klo 12 Oijärven kyläkirkko. 5. sunnuntai pääsiäisestä, pyhäpäivän aihe: Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Toimittaa Matti
Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Messu to 30.5. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Helatorstai, pyhäpäivän aihe: Korotettu Herra. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Tiina Tuomikoski. Kolehti
avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta.
Sanajumalanpalvelus su 2.6. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 6. sunnuntai pääsiäisestä, pyhäpäivän aihe: Pyhän Hengen odotus. Toimittaa Pekka Soronen,
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemiseen Keniassa, (SLEY).
Kuivaniemen kesäperhekerho to 6.6. klo 10-12 seurakuntatalo.
Oijärven hautausmaan siivoustalkoot pe 24.5. klo 12. Talkoolaisille tarjolla
hernekeittoa ja pullakahvit. Kiitos kaikille Kuivaniemen hautausmaan siivoustalkoisiin osallistujille, tuli hyvää jälkeä!
Perheretki pe 7.6. Ranuan eläinpuistoon. Linja-auto lähtee Iistä seurakuntatalolta klo 8. Olhavasta ja Kuivaniemeltä voi tulla mukaan, kerro ilmoittautuessa mistä tulet kyytiin. Paluu Iihin klo 16. Seurakunta maksaa kyydin ja pienet
eväät. Lisäksi voi ottaa omia eväitä mukaan. Jokainen maksaa itse liput eläinpuistoon (aikuiset 14,50 €, lapset 4-14 v. 13 €, alle 4 v. ilmainen tai perhelippu
51 € vanhemmat ja perheen 4-14 vuotiaat lapset. Ilmoittautuminen puh. 0400
541 3191 tai 040 847 8936.
Varhaisnuorten kesä 2019. Ilmoittautuminen kesän 2019 varhaisnuorten toimintapäiviin sekä leireille alkaa tiistaina 7.5. klo 17. Ilmoittautuminen tapahtuu
seurakunnan nettisivujen kautta osoitteessa https://www.iinseurakunta.fi/ryhmat/kouluikaisille/kesaleirit Lisätietoja sonja.paaso@evl.fi 040 621 1272.
Perhetapahtuma la 25.5. klo 12 – 14 Iin seurakuntatalo, sali.
Lautapeli-iltapäivä su 26.5. klo 14 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Isovanhempien ja lastenlasten päiväleiri ti 4.6. klo 10 – 13 Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32. Ilmoittautuminen 29.5. mennessä puh. 0400 541
3191 tai 040 847 8936 tai seurakunnan nettisivujen kautta.
Perheiden päiväleiri ma 10.6. klo 10 Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32.
Ilmoittautuminen 3.6. mennessä puh. 0400 541 3191 tai 040 847 8936 tai seurakunnan nettisivujen kautta.
Lisätietoja ylläolevista ja lisää tapahtumia: Iin alue tai www.iinseurakunta.fi

Miia Hanen Maisemaravintola Merihelmestä on
jo usean vuoden järjestänyt kirpputoripäiviä Merihelmessä. Tämän kevään
kirpputoriviikonloppua vie-

tettiin 4.-5.5.
-Taitaa olla jo yhdeksäs kerta. Mukavasti ovat
sekä myyjät, että asiakkaat
kirpputorin löytäneet ja
meillä alkaa olla sekä vaki-

myyjiä, että -ostajia. Miia toteaa oman myyntipöytänsä
takaa.
Kirpputorin lisäksi Maisemaravintola Merihelmessä pidetään tänäkin vuonna

useat tanssit, sekä monia
muita tapahtumia kuten kyläjuhlat ja harrasteautojen
kokoontumisajot. MTR

Miia Hanenin iloinen olemus
on kaikille Maisemaravintola Merihelmessä poikenneille
tuttu. Tällä kertaa Miia löytyi
kirpputoripöytänsä takaa.

AK-Puukon yrittäjä Arto Arto Keltamäki esittelee puukkoja Romaniasta saapuneille Enikő Molnár
Bodrogille ja Rainer Rönnille. Enikő kertoi opettavansa suomen kieltä Romaniassa ja olevansa tutustumismatkalla Oulun yliopistoon. Sieltä he olivat lähteneet tutustumaan Merihelmen kirpputoriin.

Pop-up kakkukahvila Merihelmessä
Helatorstaina 30.5 Merihelmessä palvelee jälleen popup kakkukahvila. Kahvilan
ajan tarjolla on monia erilaisia kakkuja, jotka pääsääntöisesti ovat itse tehtyjä
paikan päällä. Kahvilassa on
huomioituna myös gluteeniton ja vegaaninen ruokavalio. Kahvi/tee ja kakkupala
ovat edullisella tarjoushinnalla koko pop-up kahvilan
toiminta-ajan.
-Pop-up jutut ovat olleet
muodissa jo pitkään, ja näin
saan tuoda intohimoani lei-

pomiseen esille. Näitä luomuksia loihdin esille meillä
kokkina toimivan Jutta Saarelan kanssa. Kakkukahviloita ei lähistöllä ole ollut
ennen meidän Pop-up kahvilaa. Asiakkaat ovat olleet
positiivisesti ilahtuneita, ja
moni on ostanutkin kotiin
viemisiä, Miia Hanen toteaa.
Tulevan Kakkukahvilan
aikana asiakkaat pääsevät
lisäksi kokeilemaan Rovaniemen Kaamos Paahtimon
Revontuli kahvia. MTR

TOIMITILAA VUOKRATTAVANA

PENTTI TUOMELA OY:LLÄ VUOKRATTAVANA TEOLLISUUSHALLIN
TOIMINTATILAA N.400 - 500 M2 (H 6 M) SOPIMUKSEN MUKAAN.
OS. LIEKSENTIE 5, 91100 Ii

YHTEYDENOTTOON VASTAA 0400 382584

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY
Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi
Merihelmen Pop-up kahvilassa on helatorstaina tarjolla kakkuja
joka makuun.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
ista
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Suuremmsista
Toimittaja Ii
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
ilmoituk jous
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
Ilmoitusmyynti:
kysy tar
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com
kysy tarjousta ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 12
ilmestyy to 6.6.2019.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään ke 29.5.2019 mennessä.

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.
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Paulikki juhlisti 30 vuotista
toimintaansa täytekakkukahveilla
Ompelimo ja kangasliike Paulikki on toiminut 30
vuotta. Juhlan kunniaksi liikkeessä tarjottiin täytekakkukahvit 8.5. jolloin
paikalla olivat molemmat
yrityksen perustajat Paula ja
Aulikki Raappana. Tällä hetkellä yrityksen omistaa Paula Raappana, Aulikin jäätyä
eläkkeelle kolme vuotta sitten.
Ennen Paulikin perustamista Paula ompeli kotonaan ja Aulikki työskenteli
paikallisessa osuusliikkeessä.
-Palanepparin
omistaja Kirsi Malo ehdotti yritystään ostettavaksi. Kysyin
Aulikilta ”alatko kaveriksi”
ja Aulikki alkoi, kertoo Paula Raappana Paulikin syntyhistoriaa 30 vuoden takaa.
Aulikki puolestaan kertoo työskennelleensä 23
vuotta osuuskaupassa ennen oman yrityksen perustamista. Paulikissa he
työskentelivät yhdessä 27

vuotta. Eläkkeelle jäätyään
Aulikki käy edelleen tarvittaessa auttelemassa Paulaa.
Juhlapäivänä
yrittäjät muistelivat asiakkaiden

kanssa kuluneita vuosikymmeniä ja totesivat olleen ilo
palvella uskollista asiakaskuntaa. MTR

Paulikista on mahdollista ostaa Unicef-nukke ja tukea näin Unicefin toimintaa maailman lasten hyväksi.
Aulikki ja Paula Raappana tarjoilivat juhlapäivänä asiakkaille täytekakkukahvit.

BH Group laadukasta työtä laadukkailla välineillä
Iihin on perustettu uusi katto- ja rakennuspalvelu BH
Group Oy. Yrityksen takaa
löytyvät pitkään työparina
työskennelleet iiläinen Juho
Backman ja haukiputaalainen Jarno Huttu. Kolmas
osakas yhtiössä on Juhon
avopuoliso Jonna Kuustie.
-Olemme yli kymmenen
vuotta työskennelleet samoissa kohteissa useilla firmoilla. Kattoala on tullut
hyvinkin tutuksi ja kontaktit sekä verkostot olivat valmiina. Siitä ja halusta päästä
tekemään laadukasta työtä laadukkailla välineillä ja
materiaaleilla oman yrityksen nimissä, syntyi idea perustaa BH Group, kertovat
Juho ja Jarno.
Yrittäjät haluavat panostaa kotimaisiin tuotteisiin
aina kun se on mahdollista
ja tarjota asiakkaille laadukkaan työnjäljen.

-Mottomme on pelkän
halvan hinnan sijaan laadukas katto laadukkailla materiaaleilla ja välineillä, Juho
Backman toteaa.
Yrityksen
erikoisalaa
ovat huopakatot ja niiden
rakenteen
saneerauksista uudiskohteisiin, mutta myös kattojen korjaukset
ja huollot hoituvat vankalla
ammattitaidolla.
-Kattojen lisäeristykset ja
kaikki kattoon liittyvät rakennustyöt, sekä muutkin
remontit pystymme hoitamaan, toteaa kolme vuosikymmentä
timpurina
työskennellyt Jarno.
Kattoja voidaan tänä päivänä tehdä ympäri vuoden,
mutta pääasiassa kattotyöt keskittyvät kesäaikaan.
Alan kausiluonteisuudesta johtuen BH Groupin yrittäjät pystyvät talvikaudella
toteuttamaan erilaisia talo-

jen sisäremonttejakin.
-Omakotitalot ovat pääasiallisia kohteita, samoin
kesämökit.
Toivottavasti mökkien omistajatkin
muistavat pyytää tarjo-

uksen,
suunnitellessaan
kattoremonttia tai kattoturvallisuustuotteiden hankkimista, Juho muistuttaa Iin
alueen mökkiläisiä.
Tilaa uudelle laadukasta

työtä tekevälle katto- ja rakennuspalvelulle yrittäjät
uskovat löytyvän, keskittyen ennen kaikkea Oulun ja
lähikuntien alueelle sijoittuviin kohteisiin. MTR

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648
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Talviriehan
arpavoittojen
lahjoittajille
yrityksille ja
yksityisille
Haukipudas, Ii,
Kempele, Oulu.
Katto- ja rakennuspalvelu BH Group on lähinnä huopakattoihin
keskittyvä yritys. Juho Backman levittää kattohuopaa Jarno Hutun valvoessa työn sujumista.

Juho ja Jarno pystyvät hoitamaan kaikki kattoihin ja remontteihin liittyvät työt vankalla ammattitaidolla.

Iin Maaseutuseura

4

nomat

"

ROMUT
RAHAKSI

Utacon noutaa kaikenlaiset metalliromut,
isot kuin pienetkin erät.
Nopea nouto ja nopea maksu.

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi
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Iin Mieslaulajat musiikkia kevyestä
klassiseen - ja rokkikin taipuu
Iiläinen mieskuoro Iin Mieslaulajat on toiminut 55
vuotta. Kuoro viettää juhlavuottaan monien tapahtumien sävyttämänä.
-Vaasan kuorofestivaaleilla vierailimme juuri,
Piippurock on ohjelmassa
Ii
cowboys-projektimme
osana kesällä ja syksyllä
vuorossa on 55 vuotisjuhlakonsertti, Iin Mieslaulajat
ry:n puheenjohtaja Markku
Vitikka kertoo.
Kuoro on vuosien varrella tehnyt useita levytyksiä ja
hakenut ohjelmistoonsa uusia tapoja esittää mieskuorolauluja, kuoron taiteellisen
johtajan Markku Koskelan
sovituksina. Myös omia sävellyksiä Koskelalta löytyy
ja niitä monet muutkin kuorot ovat ottaneet ohjelmistoonsa.
-Olemme etuoikeutetussa asemassa kuuluessamme
kuoroon, jolla on näin osaava taiteellinen johtaja kuin
Markku Koskela, Markku
Vitikka toteaa.
Iin Mieslaulajiin kuuluu
vajaa kaksikymmentä lau-

Iin Mieskuoro esiintyy myös Ii cowboys- projektissa, esittäen normaalista mieskuorolaulusta poikkeavaakin musiikkia.

lajaa. Harjoituksia pidetään
kerran viikossa. Vaikka kyseessä on mieskuoro, ovat
vaimot aktiivisesti mukana
”Kerttusissa”.
-Meillä
mieskuorotoiminta Iissä on oikeastaan
koko perheen juttu, Markku
Koskela naurahtaa.

Sekä Vitikka että Koskela
toivottavat uudet harrastajat
tervetulleiksi mukaan mieskuorotoimintaan. Kaikenikäisille laulajille löytyy tilaa
ja mukaan pääsee joko soittamalla kuoron vastuuhenkilöille tai ilmoittautumalla
kansalaisopiston kautta.

-Haluamme olla mahdollisuuksien antajana iiläisille,
joten jatkuvuuden turvaamiseksi myös nuorille mieskuorolaulajille on tilausta,
Markku Vitikka toteaa ja
kannustaa rohkeasti ottamaan yhteyttä. MTR

MYYNTI JA ASENNUKSET

Kaikki sähkötyöt ja myös ilmalämpöpumput.

Puh. 0400 935 053
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Tervetuloa!

kesäGrilli

Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Aukioloajat:
ti - to 14-21 pe - la 14 -04 • su 12 - 21• ma suljettu

Puh. 040 708 8146

Liikkuva huolto - siellä missä tarvitset

91100 Ii
Laitakuja 4

www.konehuoltopaakkola.fi

Teija Tiuraniemi

konehuoltopaakkola@gmail.com

HUOLLAMME JA KORJAAMME KAIKENLAISEN
RASKASKALUSTON MERKISTÄ RIIPPUMATTA,
PAIKANPÄÄLLÄ, SIELLÄ MISSÄ TARVITSET, SEKÄ
HALLITILOISSAMME PORKANTIE 4, 91100 II

parturi-kampaaja

www.omakampaamo.fi/kauneuskuja4

040 9110795

Olen lomalla 20.6-8.7.2019

• Komatsu Forest Oy:n merkkihuolto
• Liebherr maansiirtokoneiden merkkihuolto

METALLINKERÄYSKAMPANJA
Siivoa piha kevääksi ylimääräisistä metalliromuista
veloituksettametallinkeräyslavalle.
Voit tuoda esimerkiksi hellat, pyöränromut, putket,
kattilat,paistinpannut, metallipurkit ja -astiat, sähköjohdot
sekä yleensä ottaen KAIKENLAISEN METALLIROMUN.
Huomioithan, että lavalle EI SAA tuoda ongelmajätettä,
kuten öljyä, akkuja yms. Isommat metalliromuerät noudamme suoraan kotipihaltasi.

Toimitsija: OULUN ROMU
puh. 044 783 112

20.5.–3.6.2019
OULU
KUIVANIEMI
YLIKIIMINKI
TYRNÄVÄ
LIMINKA
HAILUOTO

● Välivainion K-market ● Automuseon parkkipaikka
● Nelosparkki ● Mattilantie 1 (vanha koulu)
● S-market, P-alue
● Murto, Kauttaranta, P-alue
● Nuorisoseuran P-alueII
● Kunnanvarikko (Kauppatie 22)● S-Market, P-alue
● Hailuodon tori
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JBE Service suurin tuulivoiman
huoltoyhtiö Suomessa
Ii tunnetaan edistyksellisenä
kuntana tuulivoima-asioissa. Kunnan alueelle sijaitsee
yli 50 tuulivoimalaa ja lisää
on rakenteilla, sekä suunnitelmissa jopa 200 uutta tuulivoimalaa.
Ei siis ole yllätys, että
kunnassa sijaitsee myös
Suomen suurin yksittäinen
tuulivoiman huolto- ja asennustoimintaan keskittynyt
yritys JBE Service Oy.
Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Jarmo Berg on
syntyperäinen iiläinen, joka
kertoo asuneensa koko ajan
Iissä.
-Tuulivoima-alalle lähdöt
tuli otettua Raasakasta WinWindin palveluksessa, jossa työskentelin kuusi vuotta
ennen oman yrityksen perustamista, Jarmo kertoo
omasta taustastaan.
Vuonna 2012 perustettu
JBE Service Oy toimii maailmanlaajuisesti, kaukaisimpien urakoiden toteuduttua
Australiassa ja Kanadassa. Tällä hetkellä yrityksen
huolto- ja asennustiimejä työskentelee Suomessa,
Virossa ja Ruotsissa. Myöhemmin tänä vuonna alkaa
Ranskassa 21 tuulivoimalan
pääkomponenttien vaihtourakka.

-Vaikka toimimme maailmanlaajuisesti,
olemme vahvasti iiläinen yritys.
Työntekijöitä meillä on 34,
joista kolmasosa iiläisiä.
Sähkö- ja mekaniikka-asentajia haemme nytkin lisää
joukkoomme. Huollamme
vuosihuoltosopimuksilla
166 tuulivoimalaa Suomessa, Sodankylä, Kuivaniemi
ja Olhava mukaan lukien.
Lisäksi vastaamme Iin Energian ja Leppäkosken Sähkön
tuulivoimaloiden huolloista
Iissä, Jarmo Berg kertoo.
Yritys harjoittaa pienimuotoista
konepajatoimintaa
tuulivoimaloiden
huoltaminen ja asentamisen
lisäksi. Konepajatoiminnalle
yrityksellä on asianmukaiset tilat toimitilojensa yhteydessä.
Paikallista
hankkeessa
JBE Service Oy on sitoutunut siirtymään täysin sähköiseen laskutukseen, joka
on jo toteutunutkin. Lisäksi
ajoneuvoja on uusittu vähäpäästöisemmiksi ja muovin
käyttöä vähennetty. Yrityksen toimitilat Iin Vaneritiellä
lämpenevät kaukolämmöllä
ja kartonki, paperi ja metalli kierrätetään.
-Maailman valloitus kiinnostaa ja tuulivoiman tu-

BE Service Oy on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Toimitusjohtaja Jarmo Berg ja
tuulivoimala, joiden huolto- ja
asennustoimintaan yritys on
keskittynyt.

levaisuus näyttää todella
valoisalta. Teknologia kehittyy ja tuulivoima on kilpailukykyisin tapa tuottaa
sähköä. Iihin ja lähistölle
valmistuu lähivuosina paljon uusia tuulivoimaloita,
joiden
huoltotarjouksissa
uskomme olevamme vahvoilla vankan osaamisemme
ja paikallisuutemme ansiosta, Jarmo Berg toteaa.
Bergin tavoin moni muukin uskoo tuulivoimaan

Yrityksen omana tuotantona on juuri valmistunut öljynvaihtolaitteisto, jonka toimitusjohtaja kertoo helpottavan tuulivoimaloiden öljyjen vaihtoja. Laitteistolla öljyn vaihdot voidaan hoitaa alhaalta. Ylös viedään vain kolme letkua, joista yksi on hydrauliikkaöljylle, yksi voiteluöljylle ja jäteöljylle.
Tämä helpottaa ja nopeuttaa asentajien työtä, kun tuhansia litroja öljyjä ei tarvitse säiliöillä kuskata ylös alas.

tulevaisuuden sähkön tuotantomuotona. Haastattelun
aikana tuli tieto, jota Jarmo
tervehti ilolla. TuuliWatti Oy rakentaa Pohjoismai-

den suurimman jättiakun
Viinamäen tuulipuiston yhteyteen. Tuulivoiman osuuden lisääntyessä, tarvitaan
enemmän säätövoimaa, jo-

hon kehittyvä akkuteknologia tarjoaa entistä paremmat
varastointimahdollisuudet.
MTR

Konehuolto Paakkola Oy apunasi siellä missä tarvitset
Konehuolto Paakkola Oy
korjaa raskasta kalustoa
siellä missä kalusto on. Liikeideana on mennä sinne
missä asiakas apua tarvitsee.
-Iissä ei ole aikaisemmin ollut konehuoltopalvelua, vaikka koneyrittäjiä
paikkakunnalta löytyy useita. Koneet jouduttiin viemään huoltoon kauaskin ja
se vei aikaa, eikä ollut kustannustehokkain tapa, Pasi
Paakkola kertoo yrityksensä synnystä.
Pasi on pikkupojasta
saakka touhunnut erilaisten koneiden kanssa. Edelleen sama motivaatio ajaa
etsimään ratkaisuja koneiden ongelmiin ja koko ajan
kehittymään omassa työssä.
Konehuolto
Paakkola Oy:n kahdessa huoltoautossa on mittava määrä
työkaluja ja tarvikkeita, joilla huollot voi suorittaa siellä missä apua tarvitaan. Sen
lisäksi yrityksellä on huoltohalli Porkantiellä Iissä,
joka mahdollistaa isompien
huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamisen, kuin
esimerkiksi metsä maastoineen.

Yrityksen toiminta-alueena on koko Pohjois-Suomi
ja työt painottuvat Ii-Pudasjärvi-Rovaniemi
akselille.
Paikallista hankkeeseen Konehuolto Paakkola Oy liittyi
ajatuksella lisätä yrittäjien
yhteenkuuluvuuden
tunnetta ja saada aikaan positiivista kierrettä palveluihin
”iiläiset iiläisille”-periaatteella. – Aina kun on mahdollista, käytän paikallisia
palveluita.
Paikallista -merkkiin kuuluva ympäristölupaukseni tulee olemaan
kierrättäminen ja jätteen vähentäminen. Huolloista tulevat jäteöljyt kierrätetään
uusiokäyttöön asiamukaisesti, Pasi Paakkola kertoo.
Jo se vähentää ympäristön
kuormitusta, ettei kalustoa
tarvitse siirtää pitkiä matkoja laveteilla huoltoon, vaan
menemme paikalle huollot
suorittamaan.
Yrityksessä mukana oleva Minna vaimo huolehtii
toimistotöistä.
– Jatkossa tarkoituksena on siirtää kaikki mahdollinen sähköiseen muotoon
paperin kulutuksen vähentämiseksi.

Tulevaisuudessa Pasi ja
työntekijämme muun muassa pystyvät hoitamaan
tableteillaan suoraan maastosta laskutukseen tarvittavat tiedot, Minna kertoo.
Yrityksellä on riittänyt
töitä ja Konehuolto Paakko-

la Oy on vastikään palkannut työntekijän vastaamaan
tarpeeseen. -Työntekijä löytyi tuttavapiiristä ja hän onkin lyhyessä ajassa tehnyt
itsensä erittäin tarpeelliseksi yritykselle, Pasi Paakkola
iloitsee. Työntekijän myötä

myös hallitoimintaa on tarkoituksena kehittää paikallisia yrityksiä palvelevaksi,
muun muassa hydrauliikkaletkujen teko on tarkoituksena aloittaa kesän aikana.
MTR

Seuraa yritysten
kuulumisia:
facebook.com/
paikallista
Paikallista -merkistä
tunnistat iiläisistä arvoista
ylpeän yrityksen, jonka
koti- tai toimipaikka sijaitsee Iissä ja se työllistää
iiläisen yrittäjän tai iiläisiä.
Paikallista -yritys on
sitoutunut edistämään
Iin resurssiviisautta, joka
tarkoittaa kykyä käyttää erilaisia resursseja
harkitusti, hyvinvointia
sekä kestävää kehitystä
edistävällä tavalla.
Yritykset voivat hakea merkkiä maksutta
verkossa: greenpolis.fi/
paikallista.

Pasi Paakkola ja huoltoauto valmiina auttamaan.

6

nomat

nro 11
23.5.2019

-

Maailma muuttuu – muuttuuko liikuntatoiminta
Iiläiset urheiluihmiset kokoontuivat tiistaina 14.5.
pohtimaan liikunta- ja urheilutoiminnan tilaa ja tulevaisuutta.
Tilaisuuden
järjestäjänä toimi PohjoisPohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry yhteistyössä Iin
liikuntapalveluiden kanssa
ja se oli osa Oulun seudun
Leaderin rahoittamaa Yhteisöllisyydellä elinvoimaa
-hanketta.
Aiheeseen
osallistujat
johdatteli YTT Juha Heikkala, jolla on pitkäaikainen
ja laaja kokemus liikuntatoiminnan kehittämisessä.
Kuntien
liikuntatoimet ja seuratoiminta ovat
merkittävien
haasteiden
ja mahdollisuuksien edessä.
Perustavanlaatuiset
muutokset ja megatrendit
vaikuttavat ratkaisevalla tavalla kuntien liikuntatoimen
ja seuratoiminnan tulevaisuuteen.
Suomi ikääntyy ja kaupungistuu. Ilmastonmuutos
huolestuttaa nuoria. Soteja Maku-uudistusten kaltaiset rakenteelliset muutokset
hallitsevat julkista keskustelua. Digitalisaatio ja sosiaalinen media mullistavat

vuorovaikutuksen tapoja.
Samaan aikaan liikuntakulttuurikin on muutoksessa. Liikunta on trendikästä,
mutta arkiliikunnan määrä on vähentynyt. Liikuntalajien ja muotojen kirjo
on kasvanut. Urheilun olosuhdevaatimukset
ovat
korostuneet.
Vapaaehtoisuudessa
pitkäjänteisen
sitoutumisen rinnalle on tullut projektimaisuutta ja kertaluontoisuutta.
Mitä haasteita ja mahdollisuuksia nämä muutokset
luovat kuntien liikuntatoimelle ja seuratoiminnalle?
Pitäisikö liikuntaa ja urheilua ajatella aivan uudella tavalla?
Illan aikana pohdittiin muun muassa mikä
on urheilua. Onko e-urheilu urheilua, entä shakki ja
ralliautoilu? Entä riittääkö
jatkossa vapaaehtoisia urheiluseurojen toimintaan?
-Suomeen syntyy uusia
yhdistyksiä joka kuukausi lähes 200. Seurojen koko
pienenee,
vapaaehtoisten
määrän pysyessä samana.
On luonnollista, että yhden
seuran toimintaan riittää
entistä vähemmän sitoutu-

Iin liikuntapalveluiden ja iiläisten urheiluseurojen edustajat pohtivat liikunnan tulevaisuutta yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun edustajien kanssa.

neita toimijoita, vaikka urheiluseurojen toiminnoissa
edelleen toimii lähes 600 000
vapaaehtoista, Juha Heikkala kertoi.
Heikkala arveli liikunnan
säilyttävän asemansa muuttuvissakin
olosuhteissa,
kunhan haetaan nykyaikaan
sopivat toimintamuodot ja
ratkaisut. Mahdollisista ratkaisuista hän toi esille
-Tarpeet: ihmisten, jäsenten, asukkaiden ja ylipää-

tään kuluttajien tarpeiden
tunnistaminen.
-Toteuttamisen muodot:
liikunta- ja urheilutarjonnan
ja sen toteuttamisen muotojen uudistaminen erityisesti
uusien sukupolvien tarpeita
vastaavaksi.
-Toimintatavat: digitalisaation ja sosiaalisen median hyödyntäminen kaikessa
liikunta- ja urheilutoiminnassa.
-Yhteistyö: hallinnon ra-

jat ylittävät yhteistyö kaikilla sektoreilla.
-Ongelmanratkaisu: liikunnan, urheilun ja seuratoiminnan
tarjoaminen
terveydellisiä ja sosiaalisia
ongelmia koskeviksi ratkaisuiksi.
-Liikunnasta
alettiin
puhua urheilun rinnalla
1970-luvulla. Nyt mukaan
on tullut hyvinvoinnista puhuminen. Urheilun ja
liikunnan käsite on laajen-

Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta
on lisääntynyt, samoin tarjonta sekä liikunnassa ja urheilussa että yleisesti viihteessä,
erityisesti ruutuaika, Juha
Heikkala totesi.

tunut ja laajenee tulevaisuudessa entisestään. Kunnan
liikuntapalveluilla ja urheiluseuroilla on tulevaisuudessa tärkeä rooli ihmisten
hyvinvoinnin
edistäjänä.
Siksi pitää pystyä uudistumaan ja elämään ajan hermolla, Heikkala kannusti
kuulijakuntaa. MTR

Ammattina visualisti – mitä on visuaalinen markkinointi?
Miten lisätään yrityksen näkyvyyttä? Kuinka saadaan
asiakas kiinnostumaan? Miten mielikuva yrityksestä
muodostuu?
OSAO:n visualistiopiskelijat Tarja Anisimaa ja Satu
Sankala vastaavat
”Saimme suunnitella ja
toteuttaa Iin SPR:n kierrätysmyymälän näyteikkunat
osana opintojamme. Tuotteet näyteikkunassa houkuttelivat asiakkaita niin
paljon, että niitä vietiin jo
toteuttamisvaiheessa mal-

linukkien päältä. Saimme
otettua onneksi valokuvat
todistamaan näyteikkunoiden valmistumisen ennen
kuin kattauksen alta myytiin pöytä. Mikä onkaan
parempaa myyntiä ja tunnustusta työllemme kuin
tämä!”
Visuaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan muun muassa tuotteiden esillepanoa
myymälässä. Lisäksi visuaalinen markkinointi käsittää
kaiken muun yrityksestä ja
tuotteista, ulospäin näkyvän

Ammattitaitoinen visualisti luo näyteikkunoihin
lähes taidetta.

markkinoinnin ja mainonnan, esimerkiksi verkkomainonnan, painetut mainokset
sekä ympäröivässä katukuvassa tapahtuvan markkinoinnin.
Visuaalinen markkinointi ei koske ainoastaan isoja
myymälöitä. Sitä kannattaa
käyttää myös pienten myymälöiden esillepanoihin ja
näyteikkunoihin, sekä erilaisten yleisö- ja markkinatapahtumien myyntipöytien
tuotteiden esillepanoihin.
Pienissä yrityksissä tämä

Näyteikkunat suunniteltiin ja toteutettiin myymälässä myynnissä olleilla tuotteilla.

voi olla paras tapa lisätä
myyntiä.
Myynninedistämisen lisäksi visuaalisen markkinoinnin avulla luodaan
positiivista mielikuvaa yrityksestä eli imagoa. Imagon
rakentaminen on pitkä prosessi. Tarvitaan päämäärä,
kärsivällisyyttä ja innovatiivisuutta. Kilpailijoista tulee tänä päivänä erottautua
ja sen voi tehdä hyvinkin
pienillä asioilla. Tarvitaan
visuaalista silmää ja markkinatuntemusta. Visuaalinen
markkinointi maksaa itsensä helposti takaisin.
Oulussa OSAO:lla (Oulun seudun ammattioppilaitos) on juuri meneillään
viimeinen visuaalisen markkinointiviestinnän
ammattitutkinto. Tutkinnosta

valmistuu visualisteja, joiden tehtävänä on huolehtia
myymälän kokonaisvaltaisesta myymäläviestinnästä.
Visualistin
ammattitutkintoon
kuuluvat
tilasuunnittelu
ja
mittakaavapiirtäminen, erilaiset tietotekniset ohjelmat tilasuunnitteluun ja
mainosmateriaalien
tuottamiseen, näyteikkuna- ja
myymälämainonta,
sekä
esillepanojen ja myymäläkampanjoiden toteutukset.
Lähiopetuksen jälkeen opiskelijat siirtyvät työpaikoilla
tapahtuvaan koulutukseen,
joka on merkittävä osa tutkinnon suorittamista.
Jatkossa
visuaalista
markkinointia voi opiskella osana liiketoiminnan ammattitutkintoa. MTR

Visualistiopiskeljat Tarja Anisimaa ja Satu Sankala suunnittelivat
ja toteuttivat Iin SPR:n kierrätysmyymälän näyteikkunat osana
opintojaan.

Uudet
ylioppilaat
Iin Lukiosta
valmistuneet
kevään 2019
ylioppilaat
Alapuranen Samuel, Bergman Tuomas,
Eriksson
Jutta, Haataja Linda, Huhtakangas Mikko, Illikainen
Allan, Jakkila Henna, Jokela Emilia, Jumisko Johanna, Jyrkäs Jani, Kaikkonen
Isabel, Karling Noora, Karvonen Joni, Kaveri Aliisa,
Kellokumpu Satu,
Keränen Urho, Kinnunen Mikael, Kiuru Aada, Kiuru Iida,
Koivula Alina, Koskela Fanni, Kyllönen Vili-Kalle, Mertala Eetu, Moilanen Roope,
Neuvonen Susanna, Ollila
Martta, Paakki Aleksi, Paaso-Rantala Akusti, Partanen Valtteri, Pyörälä Teemu,
Sassi Salla, Satokangas Ville-Valtteri, Tuominen Tomi,
Tyni Saana, Vengasaho Iida,
Väyrynen Oona.
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FOORUMI

FOORUMI
LA 25.5.2019 KOULUTIE 2, Ii
klo 9.30 Tervehdys Ari Alatossava, kunnanjohtaja
klo 9.40 Juhlapuhe Tytti Tuppurainen, kansanedustaja
klo 9.50 Valtarin Areenan avajaisnauhan leikkaus
klo 10.00 Naurujooga
klo 10.30 Virkeät vanhukset - paneelikeskustelu
Keskustelijat: Pekka Koskela, Salme Tanninen,
Kyösti Jäppinen, Matti Haatainen, Sari Vitikka
klo 11.00 Päivätanssit. Maarit Peltoniemi & Coralia
klo 12.00 Pirteät perheet - paneelikeskustelu
Keskustelijat: Minna Paakkola, Jouni Ikonen,
Raino Ojala, Anne Leppälä-Hast
klo 12.30 Mimmit Show
klo 13.00 Liikuttava yllätys
klo 13.30 Pandora
klo 14.30 Notkeat nuoret - paneelikeskustelu
Keskustelijat: Aija Söyrinki, Valtteri Paakki,
Inka Suutari, Mirja Hautakangas, Esa Niskala
klo 15.00 Skeittaus -näytös
klo 15.30 Stepa
klo 17.00 Näkemisiin

NAURUJOOGA

MAARIT PELTONIEMI

ÄONIDEAA
#HYTE #IIHAPPENS #YHDESSÄ #OSALLISTUJAVAIKUTA #IISSÄONIDEAA

VALTARIN AREENAN AVAJAISET

VALTARIN AREENAN AVAJAISET
MUKANA:
Iin urheilijat ry
Iin meriseura ry
Hobla ry, SPR Iin osasto
AC Susikädet ry
IlmastoAreena
OSK Toripata
Digittää hanke

LA 25.5.2019 KOULUTIE 2, Ii
RAVINTOLAPALVELUT:
Ravintola Merihelmi

MIMMIT

PANDORA

klo 9.30 Tervehdys Ari Alatossava, kunnanjohtaja
INVA P-ALUE:
klo
9.40
Juhlapuhe
Tytti
Tuppurainen,
kansanedustaja
Valtarin
koulun
etupiha
P-ALUEET: Kunnanvirasto,
VAPAA
PÄÄSY!
Nättepori, Haminan koulu,
klo
9.50 Valtarin Areenan avajaisnauhan leikkaus
Valtarin koulun takapiha
STEPA
klo
10.00
Naurujooga
JÄRJESTÄJÄ: IIN KUNTA/II-INSTITUUTTI LIIKELAITOS/VAPAA-AIKA/HYVINVOINTI
klo 10.30 Virkeät vanhukset - paneelikeskustelu

NAURUJOOGA

7

8

nomat

-

Meidän Ii Hyvinvointi –malli
Mikä on uusi Meidän Iin Hyvinvointi –malli?
Iin kunnanhallitus hyväksyi
kokouksessaan 10.12.2018
Meidän Iin Hyvinvointimallin.
Kunnan asukkaiden hyvinvointia käsitellään ikäryhmittäin; lapset ja nuoret,
työikäiset ja ikäihmiset. Lasten ja nuorten HyTe –asiat
valmistellaan LAPE-työryhmässä ja Nuorisovaltuustossa, Työikäisten HyTe-asiat
Kylien neuvottelukunnassa ja Liikunta-asianneuvottelukunnassa ja Ikäihmisten
asiat Vanhus- ja vammaisneuvostossa. Iin kunnan
Hyte-työryhmä koostaa aineistosta vuosittain Hyvinvointikertomuksen.
Mittareiksi valitaan Kouluterveyskyselyistä
sekä
Sotka netistä saatavat päivittyvät indikaattorit. Mittareiden
ajantasattomuus
ja käytettävyys on koettu todelliseksi haasteeksi
Pohjois-Pohjanmaan Hyteverkostotapaamisissa.
Iin
kunnan
Hyvinvointikertomuksen tulee palvella
kuntalaisia ja toteuttaa Iin
kuntastrategiaa. Iin kuntastrategiasta on johdettavissa kaksi konkreettista
tavoitetta kuntalaisten hyvinvoinnin
edistämiseksi
vuoteen 2025; Ii on onnellisten asukkaiden koti ja Jokaiselle iiläiselle löytyy oma
harrastus.
Iin kunnan valmistelussa oleva Meidän Ii Uusi
Hyvinvointi –malli täyttää Lakisääteisen Hyvinvointikertomuksen, jonka
pohjana on Iin kunnan Kuntastrategia 2018-2025. Meidän Iin Hyvinvointimalliin
kuuluvat myös lakisääteinen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi,
Ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelma, Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelma. Iin kunnan Meidän Ii
Hyvinvointimallista raportoidaan Iin kunnan talousarvio- ja tilinpäätösrytmissä.

Miten kuntalaiset pääsevät
osallistumaan
HyTe-valmisteluun?
Meidän Ii Hyvinvointimallissa kuntalaisten osallisuus
on pääroolissa.
Jokaiselta kunnan kylältä/alueella pidetään Hyvinvointityöpajoja,
joissa
työstetään Kylä-kortit; joista
käy ilmi; Nykytila, Hyvinvoinnin vahvuudet ja haasteet, hyvinvoinnin tavoitteet,
joiden pohjalta neuvotellaan
Hyvinvointisopimus
yhdistyksen ja kunnan välille. Hyvinvointisopimuksia
rahoitetaan uudella Hyvinvointiavustuksella. Hyvinvointityöpajojen kautta työn
alla ovat Pohjois-Ii, Oijär-

vi, Liesharju ja Jakkukylän
alueet sekä Vanhus- ja vammaisneuvosto.
Lisäksi Vanhus- ja vammaisneuvoston
kautta
pilotoidaan esteettömyyskartoitukset – vuonna 2019
esteettömyyskartoitukset
tehdään Kuivaniemi-taloon,
Kuivaniemen Aseman Urheilukentälle, Nätteporiin ja
Illinsaaren hiihtomajan alueelle.

Miten kunnan eri osastot
ovat mukana? Miten HyTe
–työ on organisoitu?
Iin kunnan Hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen
(Hyte) -työryhmä on vuoden 2019 alusta Iin kunnan
johtoryhmä, jossa ovat kaikkien toimialojen johtajat.
Ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä tekevät Ii-instituutti liikelaitos, Tekninen,
Opetus- ja varhaiskasvatus,
Vesiliikelaitos ja Ateria- ja
tilapalvelut.
Vuoden 2019 alusta Iiinstituutti liikelaitoksessa
tehtiin organisaatiomuutos,
jossa Ii-instituutti liikelaitoksen johtajan Tarja Rahkolan
nimike muuttui hyvinvointijohtajaksi ja tapahtumavastaava Riitta Räinä siirtyi
Hyvinvointipalveluihin hyvinvointikoordinaattoriksi.
HyTe-työ on toimintaa yhdistysten, kunnan eri osastojen, yritysten kanssa sekä
seutukunnallista ja maakunnallista yhteistyötä.

Miksi Hyvinvointifoorumi?
Valtarin Areena valmistui
vuoden 2018 lopussa ja sen
avajaisia haluttiin juhlia ja
samalla tehdä hyvinvointityötä näkyväksi Hyvinvointifoorumissa. Valtarin
Areena on lähiliikuntapaikka, jossa on tekemistä lapsille, nuorille, työikäisille ja
ikäihmisille – Kiitos PohjoisPohjanmaan AVI:lle rahoituksesta.
Hyvinvointifoorumista
lähdettiin suunnittelemaan
iiläisten näköistä eri ikäryhmät huomioonottavaa
iloista tapahtumaa, jossa on
sekä ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin asiaa, että niitä kuuluisia hyvää mieltä ja
hyvinvointia tuottavia ”sirkushuveja”. Kiitos paikallislehti IiSanomille, joka lähti
mukaan tuottamalla Hyvinvoinnin
teemanumeron,
kiitos juttujen kirjoittajille, kiitos mukaan lähteville
panelisteille, kiitos mukana oleville yhdistyksille ja
kiitos uudelle Vapaa-aikapalvelulle. Ja erityiskiitos
Pekalle ja Heinille!

Riitta Räinä
hyvinvointikoordinaattori

Kuvia Hyvinvointityöpajoista.

nro 11
23.5.2019

nro 11
23.5.2019

nomat
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Yhdessä suunniteltu hyvinvointipuisto
”Puistossa on muun muassa mahdollista nauttia taiteesta ja
luonnosta kaikin aistein, kokea vauhdin hurmaa esteettömässä keinussa sekä lenkkeillä penkiltä toiselle marjoja maistellen.
Kesän mittaan puistoon rakennetaan myös kokoontumiseen ja
esiintymiseen sopiva katos.”

Syksyllä pohdittiin yhdessä istutusten paikkoja keväällä pidettäviin istutustalkoisiin. (Kuva Ulla Autio)

Iin terveysaseman takana
avautuvan upean jokimaiseman äärelle rakennetaan
tänä kesänä taiteen, luonnon ja liikunnan keinoin hyvinvointia edistävä Lähde!
puisto! Erityistä puistossa
on, että sitä on suunniteltu käyttäjälähtöisesti osallistavien,
taidelähtöisten
menetelmien avulla. Esimerkiksi Iin Työhönvalmennuskeskuksen asiakkaat ja
henkilökunta pääsivät ideoimaan puistoa muotoilija
Ulla Aution ja ohjaaja Heta
Haanperän rakentamassa
moniaistisessa tilassa.
Moni toive ja idea toteutuu Iin kiinteistö- ja ympäristöteknisten palveluiden
toteuttamassa esteettömässä
ympäristössä. Puistossa on
muun muassa mahdollista
nauttia taiteesta ja luonnosta
kaikin aistein, kokea vauhdin hurmaa esteettömässä keinussa sekä lenkkeillä
penkiltä toiselle marjoja
maistellen. Kesän mittaan
puistoon rakennetaan myös
kokoontumiseen ja esiintymiseen sopiva katos.
Lähde! puiston konseptia ja sisältöä on ra-

kennettu
Oulunkaaren
kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteisessä, ESR rahoitteisessa
Lähde! Taiteesta voimaa arkeen hankkeessa. Esimerkiksi
mielenterveyskuntoutujien
päivätoimintakeskus Myötätuulen osaaminen näkyy
puistossa mm. ulkotilan
himmeleiden ja puiston kuviomaailman kautta. Puisto laajenee osittain myös
sisätiloihin ja veden pyörteitä onkin nähtävissä myös
Terveysaseman aulan lasiseinissä. Vastaavasti Emmintuvan aitaa koristavat
taiteilija Paula Suomisen ohjauksessa Työhönvalmennuskeskuksessa valmistetut
pisarateemaiset mosaiikkityöt.
Puisto on avoin kaikille kuntalaisille sekä vapaaseen virkistyskäyttöön että
pienten tapahtumien järjestämiseen. Esimerkiksi Iin
kansalaisopiston Kevyesti
kynällä -ryhmä tuo alueelle esityksensä Pyörrepäijen
sukupolovikokemuksia ämpäritolokulla, joka esitetään
puistossa 4.6.2019 kello 17.
Lähde! puistot ovat he-

rättäneet kiinnostusta myös
muissa kunnissa ja kaupungeissa kautta Suomen ja kesäkuussa
järjestetäänkin
omat puistopajat myös Simossa ja Vaalassa. Tavoitteena on, että erityisryhmät
ja suunniteltavien alueiden
muut aktiivikäyttäjät pääsevät mukaan suunnitteluun
mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa. Näin vältytään hukkainvestoinneilta
mutta toisaalta vaikuttamismahdollisuus
omaan
ympäristöön on myös yksi
hyvinvointia lisäävä tekijä.
Parhaimmillaan sekä suunnittelu että valmis puisto
tarjoavat aistielämyksiä, yhteisiä kokemuksia ja tutkimisen riemua!

Taija Sailio
projektipäällikkö

Lähde! Taiteesta voimaa
arkeen -hanke
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Iissä on ilo liikkua
Liikunnalla on tutkitusti lukuisia hyviä vaikutuksia
fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Liikunta ylläpitää
terveyttä, ehkäisee sairauksia ja on osa monien sairauksien omahoitoa. Liikunta
auttaa painonhallinnassa ja
vaikuttaa myönteisesti verenpaineeseen. Liikunnan
avulla pidetään luut ja lihakset vahvoina ja mieli virkeänä. Liikunta on oiva apu
stressin purkuun, antaa voi-

mia arkeen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Pisteenä
iin päälle, liikunta rentouttaa ja parantaa unen laatua.
Iissä liikunnan harrastamiseen on hyvät mahdollisuudet. Ulkoliikunnan
suosio lisääntyy ilman kesää
kohti lämmetessä. Valtarin
Areenalta löytyy monipuolinen, koko perheen kuntoilualue. Siellä on mahdollisuus
erilaisiin peleihin, tenniksestä sählyyn, myös lihas-

kuntotreeneihin löytyy oma
monipuolinen
alueensa.
Valtarin Areenalta löytyy
skeittaajille ja scoottajille
oma alue, joka mahdollistaa
erilaisten taitojen ja temppujen harjoittelun. Eikä perheen pienimpiäkään ole
unohdettu, leikkipuisto tarjoaa virikkeitä monenlaisiin
leikkeihin ja aktiviteetteihin
pikkuväelle. MTR

Liikuntaneuvonta
Mikäli liikunnan aloittaminen tuntuu yksin hankalalle, liikuntaneuvonnasta voi hakea ”potkua”
aloitukseen. Liikuntaneuvonta on kuntaisille maksutonta, yksilöllistä ja asiakaslähtöistä palvelua.
Liikuntaneuvonnasta saa tukea oman liikuntalajin
löytämiseen ja aloittamiseen, sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoon.
Liikuntaneuvojalle voi soittaa puh. 050 3950391
tai lähettää sähköpostia marjo.veijola@ii.fi ja varata ajan liikuntaneuvontaan. Voit myös mennä Iin
kunnan nettisivuille, klikkaa yläpalkista vapaaaika ja sieltä löytyy Ilo-liikuntaneuvonta. Klikkaa
ja pääset liikuntaneuvontasivustolle. Sieltä löytyy
esitietolomake, täytä se ja lähetä! Liikuntaneuvoja
on sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. MTR

Maksuttomat kesäjumpat 2019
Viikolla 24 käynnistyy maksuttomat kesäjumpat Iissä ja Kuivaniemellä.
Maanantaisin 10.6 alkaen Nätteporin piha-alue:
• klo 18 – 19 kahvakuulatunti (oma kahvakuula mukaan)
• klo 19 – 19:45 kehonhuolto
Torstaisin 13.6 alkaen Kuivaniemen liikuntahallin piha-alue:
• klo 12 – 13 kesäjumppa
• klo 13 – 13:45 kehonhuolto
Mukaan tarvitset oman jumppa-alustan, juomapullon ja pikku pyyhkeen. Liikuntaneuvoja Marjo Veijola toivottaa kaikki tervetulleiksi mukaan!
Valtarin Areenalta löytyy koko perheen kuntoilualue.

Luontokohteissa mieli lepää!

Raasakansaaren laavu on uusi Vanha Uoma -hankkeen aikaansaama laavu, ja parantaa oleellisesti
Vanhan uoman alueen virkistyskäyttöä. Saaressa on laavu ja huussi, ja se on oivallinen virkistymispaikka meloen tai soutaen kesäaikaan, talviaikaan hiihtäen tai kelkkaillen. Laavu on rakennettu alkuvuonna 2019.

Nuotiopaikoilla voi paistaa vaikka lättyjä.

Vatungissa sijaitseva Oolanninlaavu on käymisen arvoinen paikka, ja sopii etenkin lapsiperheille.
Halutessaan laavussa voi vaikka yöpyäkin. Alueella on mukavia opasteita.

Hiastinhaaran luontopolulta, kun sinne on tuotu nyt uudet kiikarit ja lintujen bongaus onnistuu paremmin. Pohjois-Iin kyläyhdistys
pitää pitkospuita kunnossa ja hoitaa ylläpitoa.
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Leikkipuistot kasvattavat hyvinvointia
aa!
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Iin leikk

Vaihtometsäntien alueleikkipuisto vaatii säännöllistä ylläpitoa.
Riikka Räihän osaavissa käsissä korjaantuu istutusten suoja-aita
alta aikayksikön.

Iin leikkipuistot ovat saaneet
muutaman vuoden aikana
melkoisen kehitysharppauksen eteenpäin. Leikkipuistoja on korjattu, kunnostettu ja
suunniteltu kokonaan uusiin
paikkoihin.
Lähtökohtana
leikkipuistojen
suunnittelussa on aina turvallisuus.
Iin leikkipuistot tarkistetaan joka viikko, ja puutteet
pyritään korjaamaan aina
viivyttelemättä. Myös rakennusvaiheessa ja suunnittelussa standardit ohjaavat
laitevalinnoissa ja materiaalipäätöksissä.
Nykyään
leikkipuistot ovat enemmänkin kokonaisvaltaisia elämyspuistoja,
joissa vain mielikuvitus on
rajana. Aktiviteetteja löytyy
laidasta laitaan, ja eritavoin
teemoitettuja puistoja on
runsaasti. Vaikka leikkivälineet näyttelevät puistoissa
suurta osaa, on myös olevaa puustoa, kasvillisuutta ja ympäröivää maisemaa
on pyritty aina säilyttämään
mahdollisuuksien mukaan.
Luonnollinen ympäristö saa
mielikuvituksen valloilleen,
ja on juuri sen takia lasten
keskuudessa kestosuosikki.
Leikkipuistot toimivat osaltaan myös oppimisympäristöinä. Kun lapset oppivat
leikkipuistoissa aikaa viettäessään arvostamaan ja kunnioittamaan ympäristöään,
säilyvät opitut hyvät tavat
myös aikuisuuteen.
Tällä hetkellä leikkipuistot pyritään tekemään
suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin puistossa tapaa
ihmisiä lähiseuduilta ja uusiin ihmisiin tutustuminen
on vaivatonta. Kun puistoja
yhdistetään, pystytään kasvattamaan välinevalikoimaa
ja erilaiset välineet mahdollistavat vauhdikkaat ja iloiset
leikit innokkaille leikkijöille.
Leikkipuistot ovat oleellisessa asemassa hyvinvoinnin
näkökulmassa:

Puistot ovat joissain tapauksissa kuin asuinalueiden
yhteisiä olohuoneita, joissa vietetään turvallista aikaa
kavereiden kanssa. Eväät
kulkevat mukana repussa,
ja pöydän ääressä voidaan
tankata energiaa innokkaimman leikin lomassa.
Kun leikkipuisto on mielenkiintoinen ja sopivan
haastava, voidaan sinne matkata kaukaakin. Tällöin koko
perhe löytää yhteistä tekemistä. Leikkipuisto voi olla
myös perheen yhteinen harrastus.
Iin kunnan leikkipuistot on suunniteltu kuntalaisia ajatellen monipuolisiksi
kokonaisuuksiksi. Jokaisessa leikkipuistossa on omaleimainen ote, ja joku ”juju”.
Esimerkiksi Illinsaareen vuoden 2018 loppupuolella valmistuneeseen
Koskikaran
alueleikkipuistoon on rakennettu varta vasten juuri
tähän puistoon oma Koskikara-peli, joka aktivoi erilaisiin leikkeihin ja kisailuun.
Vihkosaareen alkukesästä
valmistuva uimarannan oleskelualue sen sijaan on tarkoitettu hieman vanhemmille
temmeltäjille. Parkouralue
mahdollistaa monipuolisen
akrobatian ja kehittää fyysistä taitoa ja tasapainoa. Alueella on myös grillipaikka
mikäli uinnin, beachvolleyn
tai parkouralueella taituroinnin lomassa sattuu tulemaan
nälkä, voi grillissä paistaa
makkarat tai lämmittää eväsleivät.
Iin kunnan alueella on
yhteensä 13 leikkipuistoa,
joiden sijainnit on merkitty karttapohjaan Iin kunnan
nettisivuilla. Mitäpä, jos kiertäisit tulevan kesän aikana
mahdollisimman monta erilaista leikkipuistoa ja etsisit monipuolisesta joukosta
lempilaitteesi. Luulen, että
kierroksesta tulisi ainakin
hauska ja avartava.

Vilintien leikkipuisto Iissä on erinomainen esimerkki asuinalueen yhteisestä olohuoneesta.

Koskikaran alueleikkipuiston suunnittelija hortonomi Anne Suihkonen ja ympäristönhoitaja Hilla Karppinen pääsivät testaamaan uudet välineet ensimmäisten joukossa.

Koskikaran alueleikkipuiston Koskikara-peli kiinnostaa myös puiston pienimpiä leikkijöitä.
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Luonnonhelmassa opittavat asiat ovat usein lähellä käytännön elämyksiä, joista syntyy kokemuksia. Luokanopettaja Paula
Heikkinen pyrkii opettamaan kokonaisvaltaisesti. Tunnilla opitut
kokemukset voidaan purkaa yhdessä läpi vaikkapa lämpimän
juoman parissa. Kuvassa syntyy lumikenkäilyrasteja Illinsaareen.

Nykytekniikka on helppo tuoda myös ulkoympäristöön. Katariina, Mika ja Johanna ovat valokuvissaan yhdistäneet äidinkielen sanaluokat ja Egyptin historian.

Ulkona oppiminen virkistää ja
vetää suupielet korviin
Ajatus ulkona oppimisesta
Alarannan koulun luokanopettaja Paula Heikkisellä lähti liikkeelle käytännön
pakottavasta voimasta.
-Opettaminen siirtyi pikkuhiljaa ulos, koulun alettua olla sisätiloissa ahdasta,
varsinkin kun koin toiminnallisen oppimisen itselleni
entistä enemmän läheisemmäksi toimintatavaksi, kertaa Paula ulko-oppimisen
alkutaivaltaan.
Olin kuullut Paulan ta-

vasta opettaa, ja päätin käydä tutustumassa ulkoluokan
toimintaan
käytännössä.
Paikalle päästyäni yllätyin
oppimiskokemuksen kokonaisvaltaisuutta.
Sujuvasti tunnilla valokuvattiin ja
yhdistettiin
näyttelytaitoja Egyptin historian havinaan. Kaikki tämä tapahtui
kirpsakassa maaliskuisessa
pakkassäässä - eikä kukaan
näyttänyt edes palelevan.
Pääsin kysymään Jereltä
ja Eveliinalta, miten he oli-

vat kokeneet ulkoluokkailun, eivätkä he keksineet
mitään huonoja kokemuksia luokkahuoneen siirtymisestä pihalle. ”Hauskinta on
ollut se, ettei tarvitse istua
koko ajan. Ulkona oppimisessa vaihtelu on parasta, ja
on hauskaa, kun paperitehtävät puuttuvat. Maisemat
vaihtuvat, ja päivän kruunaa se, että saa liikuntaa”,
huikkaa parivaljakko koulutehtävän lomasta, jossa harjoitellaan luovuuden lisäksi

Oppiminen voi luokkahuoneen lisäksi tapahtua aivan yhtä hyvin myös luonnon helmassa.

ohjeiden kuuntelua. Kätevää tehdä se ulkoympäristössä, jossa erilaisten tilojen
kirjo on suurempi kuin sisäluokassa, mietin.
Paula-opettajan mielestä
ulkona oppiminen vahvistaa parhaimmillaan ryhmän
yhtenäisyyttä ja ryhmään
kuuluvuutta,
oppilaitten
osallisuutta, oppimisen iloa,
vuorovaikutustaitoja,
yhdessä tekemistä sekä ongelmanratkaisutaitoja.
Juuri
niitä arkielämän taitoja parhaimmillaan.
-Opetussuunnitelmassa puhutaan toiminnalli-

sista
opiskelumuodoista
sekä siitä, kuinka oppimisympäristöjä tulee laajentaa
luokkahuoneen seinien ulkopuolelle
ympäröivään
maailmaan. Liikkuva koulu -hanke on tuonut suomalaiseen peruskouluun koko
ajan liikunnallista elämäntapaa sekä ajanut toiminallisuutta omalta osaltaan
osaksi koulupäiviä. Ulkona
oppiminen vastaa kaikkiin
edellä mainittuihin huutoihin, kertaa Paula koulumaailman tämänhetkistä arkea.
Alarannalla Paulan luokka opiskelee ulkona viikossa

tyypillisesti yhden koulupäivän. Opiskelu tapahtuu
tyypillisesti koulun pihalla toiminnallisesti erilaisten
pelien, leikkien ja tehtävien
kautta, joissa toimitaan joko
pareittain, pienessä ryhmässä tai koko luokan kanssa.
Lisäksi se voi myös olla erilaisia retkiä lähiympäristöön
joko esimerkiksi luontoon
tai vaikka johonkin omassa
kunnassa toimivaan tahoon.
Opettajalta se vaatii omakohtaista innostuneisuutta
asiaa kohtaan, sekä pitkäjänteisyyttä. Ennen kuin opettaja itse, oppilaat, kodit
sekä koulu ottavat asian itselleen ja toiminta nähdään
positiivisena, tarvitaan useampia työtunteja. Kuten
kaikki uusi, tämäkin vaatii
aikaa.
-Omien kokemusten pohjalta ja ennen kaikkea oppilailta saadun palautteen
perusteella voin suositella ulkona opiskelua ja oppimista kaikille, jos se edes
ajatuksen tasolla tuntuu
mielenkiintoiselta ja itselle sopivalta toimintatavalta.
Itselle se ainakin on tuonut
uuden tavan tehdä omaa
työtä, nähdä oppilaat erilaisin silmin sekä viedä itselle
työssä sydäntä lähellä olevia asioita eteenpäin.” Toteaa Heikkinen lopuksi. Siitä
ei voi olla eri mieltä, kun katsoo oppilaiden punaisia poskia ja rohkeaa heittäytymistä
erilaisiin oppimistilanteisiin.

Teksti ja kuvat
Hilla Karppinen

Hyvinvointia Iistä!
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Skeittaus ja scoottaus saivat oman harrastuspaikan
Valtarin Areenan yhteyteen
valmistunut skeittiparkki on
otettu innolla vastaan skeittausta ja scoottausta harrastavien keskuudessa.
Areenan avajaisten yhteydessä Hobla ry järjestää
yhdessä Real Dealin kanssa ”Real Deal Skate Jam”
tapahtuman skeittiparkin
alueella.

-Luvassa on vierailevia
skeittaajia, dj musiikkia ja
monenmoista hauskaa meininkiä, Markku Jesiöjärvi
Hoblasta kertoo.
Real Deal Skate Jam on
kaikille avoin iltapäivän tapahtuma, jonka jälkeenkin
on mahdollista skeittailla
asiantuntijoiden opastuksella. MTR

Eemeli Jaukkeri iloitsee uudesta skeittiparkista, joka tarjoaa hyvät olosuhteet scootti harrastuksellekin.

Viljo Lohi näyttää kuinka skeittilauta pysyy hallinnassa vaikeissakin tempuissa.

Suunnistus on mainio laji terveysliikunnaksi
Suunnistus on mainio laji,
jossa kukaan ei katsele liikkuuko rivakasti vai kävellen. Joskus kävellen on jopa
nopeammin perillä kuin
juosten. Laji sopii erinomaisen hyvin terveysliikunnaksi, sillä suunnistusta voi
harrastaa lähes retkimielessä ja helppoja kuntorasteja (iltarasteja) löytyy joka
paikkakunnalta
ainakin
kerran kesässä. Suunnistus
sopii myös koko perheen liikunnaksi, jossa juokseminen epätasaisessa maastossa
vahvistaa luita. Suunnistus
helpottaa painon hallintaa,
kehittää sydän- ja verenkiertoelimistöä,
parantaa
kolesterolipitoisuuksia ja sokerinsietoa.
Suunnistuksen suorituspaikat eivät kuitenkaan ole,
kiintorasteja lukuun ottamatta, pysyvästi maastossa.
Lajin erikoiseurat ja muut
lajia harrastavat seurat tekevät runsaasti talkootyötä,
ennen kuin kilpailija tai kuntoilija pääsee nauttimaan lajista täysin siemauksin.

-Suunnistuskartta on liikuntapaikka, jonka eteen
tehdään runsaasti suurelle
yleisölle näkymätöntä työtä. Kartan valmistusvaiheet
ovat ilmakuvaus, stereotulkinta, maastotyö (suurin
työvaihe), puhtaaksi piirtäminen, tarkistukset ja tulostaminen tai painattaminen,
vuosikymmeniä iiläisessä
suunnistuksessa vaikuttanut Seppo Keltamäki kertoo.
Sähköiseen muotoon tallennetut kartat on myöhemmin helppo päivittää. Kartat
tehdään kansainvälisen normiston mukaan, joten karttaa osaa lukea kaikkialla.
Karttoja voi ostaa suunnistusseuroilta tai kunnan liikuntapalveluista.

Vauvasta vaariin
Suunnistus on laji, jota
voi harrastaa lähes vauvasta vaariin periaatteella. Harrastus on helppo
aloittaa vaikkapa Hipposuunnistuskoulusta,
jota
Iissä järjestää Iisu maanantaisin. Seuraava ko-

koontuminen on 27.5. Iin
Micropoliksessa.
Kuntoaan suunnistaja voi
testata vaikkapa Oulurasteilla, joita Iissä järjestävät
sekä Iin Yritys, että Iisu. Tapahtumapäivät kesällä 2019
Iissä ovat 28.5. 18.7. 22.8.
Oulurastit ovat matalankynnyksen tapahtumia, joihin jokainen löytää omalle
kunnolleen ja taitotasolleen
sopivan radan. Lisätiedot
www.oulurastit.info
Oulurasteilla on hyvä
muistaa muutama perussääntö. Noudata järjestäjien
ohjeita ja opasteita. Valitse
ratasi kuntosi ja taitotasosi mukaan. Oulurastit ovat
kuntoilutapahtumia, ei kilpailuja. Voit edetä omaan
tahtiisi ja tarvittaessa kysyä
muilta neuvoja. Ilmoittaudu
lähdössä ja maalissa. Oulurastien vastuuhenkilöt ovat
velvollisia
huolehtimaan,
että kaikki maastoon lähteneet tulevat turvallisesti takaisin. MTR

SUUNNISTUSKOULU jatkuu
Kokoontuu maanantaisin klo 18.
Mukaan voi tulla edelleen.
Lisätietoa Iisun nettisivulla
www.iisu.fi
OP Oulu

Iisun junioreita maastoharjoituksissa 1990-luvulla. Moni kuvan suunnistuksen aluista jatkavat edelleen suunnistamista ainakin kuntoilumuotona.

Kuntoaan suunnistaja voi testata vaikkapa
Oulurasteilla, joita Iissä järjestävät
sekä Iin Yritys, että Iisu.
Tapahtumapäivät kesällä 2019 Iissä
ovat 28.5. 18.7. 22.8.
Oulurastit ovat matalankynnyksen tapahtumia,
joihin jokainen löytää omalle kunnolleen ja
taitotasolleen sopivan radan.
Lisätiedot www.oulurastit.info
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Tietoa elintarvikkeiden nykysäädöksistä
Oulunkaaren ympäristöpalveluilta kysyttiin tietoa elintarvikkeiden nykysäädöksistä. Tässä pieni tietopaketti ilmoitetuista
elintarvikehuoneistoista. Näissä ohjeissa ei ole otettu huomioon alkutuotantoa tai eläinperäisten elintarvikkeiden
valmistustoimintaa, joka vaatii elintarvikehuoneiston hyväksynnän. Nämä ohjeet eivät ole tässä kokonaisuudessaan, lisätietoja
löytyy tarvittaessa Ruokaviraston sivuilta tai Oulunkaaren ympäristöpalveluiden ympäristötarkastajilta.
Elintarvikehuoneisto – Milloin tarvitsee tehdä toiminnastaan elintarvikehuoneistoilmoitus kunnan viranomaiselle?
Yleisesti kun myydään, käsitellään tai tarjoillaan elintarvikkeita kuluttajille, tulee toiminnasta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus. Elintarvikehuoneistot kuuluvat
pääsääntöisesti säännöllisen viranomaisvalvonnan piiriin.
Elintarvikevalvonnan tarkastukset arvioidaan Oiva-arviointijärjestelmän mukaisesti. Oiva-valvontatiedot ovat julkisia. Oiva-raportin tulee olla esillä Oiva-raportin näet yleensä
yrityksen sisäänkäynnin yhteydessä esim. oven vieressä,
myyntitiskillä tai yrityksen internet-sivulla.
Poikkeuksena lainsäädännössä mainitaan elintarvikehuoneiden ilmoittamisesta seuraavaa: ilmoitusta ei tarvitse
tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä elintarvikealan
toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon
kahvi- ja keksitarjoilu) tai toimija on yksityinen henkilö tai
toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (myynti
vuodessa alle 10 000 euroa).
Elintarvikehuoneisto voi olla myös ns. liikkuva huoneisto esim. jäätelöauto, liikuteltava myyntikoju. Liikkuvasta
elintarvikehuoneistosta tulee toimijan tiedottaa 4 vuorokautta ennen tuloaan sen kunnan elintarvikeviranomaiselle,
johon on menossa myymään tai tarjoilemaan tuotteita.
Esimerkkejä tilanteista ja toiminnoista, joissa ei vaadita
elintarvikehuoneistoilmoitusta:
Pop-Up-ravintola: Elintarvikelain mukaan yksityisen
henkilön vähäriskinen pop up -ravintolatoiminta on tietyin
ehdoin mahdollista eikä toiminnasta tarvitse ilmoittaa kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.
Vähäriskisenä tai kohtuullisen vähäriskisenä elintarvikkeiden valmistuksena voidaan pitää esimerkiksi leipomista,
kinkku- tai juustovoileipien koostamista tai keitto-, pata- ja

laatikkoruokien valmistamista ja niiden välitöntä tarjoilua.
Tartarpihvien, medium jauhelihapihvien, graavikalan, mädin tai sushiannosten valmistusta ja tarjoilua ei katsota vähäriskisenä toimintana vaan tällöin tulee toiminnasta tehdä
elintarvikehuoneistoilmoitus kunnan elintarvikeviranomaiselle.
Ruokaviraston näkemyksen mukaan pop up -ravintolaa
voi pitää 12 päivänä kalenterivuoden aikana ennen kuin toiminnasta tarvitsee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.
Pullan tai muun vähäriskisen tuotteen valmistus kotona ja
myynti torilla (pakkausmerkinnät tulee olla tuotteissa) kun
myynti on alle 10 000 euroa vuodessa ja tuotteet ovat vähäriskisiä.
Kasvis-, hedelmä- ja marjajalosteiden valmistus ja myynti koemarkkinointi mielessä (kuten mehut, hillot, kasvisjalosteet).
Urheiluseurojen, asukasyhdistysten, koululuokkien esim.
makkaran paisto ja myynti edellyttäen että, toiminta ei ole
elinkeinon harjoittamista ja myynti alle 10 000 euroa vuodessa.
Urheilu- ym. tapahtumat, joissa järjestäjä pitää kahviota
missä myydään sämpylöitä, leivonnaisia tai lounasruokaa,
kun tapahtuma on kertaluonteinen. Ilmoitusrajana pidetään
enintään 12 tapahtumaa vuodessa.
Yksityisen henkilön oman sadon myynti: itse tuotettujen
kasvisten, marjojen ja hedelmien myynti kuluttajille, toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin tai lahjoittaminen esim.
kouluun, päiväkotiin tai palvelutaloihin. Kyseinen toiminta katsotaan alkutuotannoksi joka ei vaadi myöskään ilmoitusta. Samoin kuin marjojen, sienten ja yrttien jatkojalostus
kerääjän toimesta (kuivataan, pakastetaan, jäädytetään, ryöpätään, soseutetaan) ja toimittaminen suoraan kuluttajalle,
myyntiin, tarjoiluun tai jatkojalostukseen, katsotaan vähäriskiseksi toiminnaksi.
Hygieniapassi – Milloin vaaditaan hygieniaosaamistodistus?

Kun työntekijä käsittelee pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa vaaditaan työntekijältä hygieniapassi.
Hygieniapassi vaaditaan, kun pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita mm. pilkotaan, siivutetaan, jauhetaan, sekoitetaan, kypsennetään, keitetään, jäähdytetään,
pakastetaan elintarvikehuoneistossa. Esimerkiksi ruoan valmistaminen, irtojäätelön annosteleminen ja myyminen elintarvikehuoneistossa ovat tällaisia toimintoja.
Hygieniapassia ei tarvitse mm. seuraavissa esimerkeissä:
Kun leipomotuotteita valmistetaan kuumentamalla ja
jos niissä ei käytetä raaka-aineena helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja valmiiseen tuotteeseen ei ole lisätty helposti pilaantuvia elintarvikkeita esim. kermavaahtoa. Kypsän
makkaran, hotdogin tai muun vastaavan tuotteen kuumentaminen asiakkaalle höyryssä, mikrossa tai grillissä.
Hygieniapassi tulee hankkia, kun kolme kuukautta sellaista työtä tulee täyteen, jossa hygieniapassi tulee olla. Jos
työ on lyhyitä jaksoja, kaikki työjaksot lasketaan yhteen.
Kun työjaksoja on yhteensä yli kolme kuukautta, työntekijä tarvitsee hygieniapassin. Jos työjaksot ovat yhteensä alle
kolme kuukautta, hän ei tarvitse hygieniapassia.
Hygieniapassin voi saada suorittamalla hyväksytysti Ruokaviraston laatiman erityisen hygieniapassitestin tai
esittämällä todistuksen sellaisesta tutkinnosta tai koulutuksesta, johon vastaavat tiedot katsotaan sisältyvän. Luettelo
hygieniapassitestaajista, jotka järjestävät testejä, löytyy Ruokaviraston sivuilta.
Tartuntatautilain mukainen lääkärin tai terveydenhoitajan tekemä terveystodistus vaaditaan työntekijältä, joka
työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita.

Oulunkaaren ympäristöpalvelut

Ruokaviraston (entinen Evira) sivuilta löytää tarkemmat ohjeet eri toiminnoista:
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/toiminnan-aloittaminen/elintarvikehuoneistot/elintarvikehuoneistoimoitus-vai-laitoshyvaksynta/

Roskaus seis!
”Eikä!” oli ainakin itselläni huudahdus, kun huomasin tienpiennarten paljastuvan sulavan lumen jäljiltä, ja vielä
uinuvan nurmikon peitteenä lojuvan
kasapäin talven jäljiltä ympäristöön
päätyneitä pillimehutetroja ja pahvimukeja.
Roskaaminen taitaa olla aika inhimillistä: Nurkkiin saattaa kerääntyä jos
jonkinmoista tavaraa odottamaan sitä
päivää, että tavaraa saatetaan tarvita
vielä jossain. Kevät on uuden alku, ja
sen takia oivallinen hetki siivota nurkat
tarpeettomasta tavarasta. Taidankin jutun kirjoittamisen jälkeen oitis tehdä
myynti-ilmoituksen tarpeettomasta yöpöydästäni, ja kirjasta, joka ei ollutkaan
niin kiinnostava, että olisin päässyt alkua pidemmälle.
Roskat ovat osa elämäämme myös
kodin ulkopuolella. Joskus roska-astia,
johon olit suunnitellut tyhjän pahvimukisi päätyvän saattaakin olla täynnä.
Tällöin roska saattaa mielenilmauk-

kauneimpien
”Ii kuuluu Suomen
kuntien joukkoon.”
aisi roskata mitään
”Miksi kukaan halu
Ii on?”
niin kaunista, kuin

sen seurauksena päätyä roska-astian
viereen ja tuulen mukana tanssahdella
luontoon.
Muovi, jota useimmissa roskissa
löytyy, on siitä ikävä materiaali, ettei
se häviä koskaan luonnosta. Sen takia
kannattaa tarkasti miettiä seuraavalla kerralla, kun viattomalta ja pieneltä
tuntuva karkkipaperi lipsahtaa roskaastian sijaan pensaiden juurelle.
Jos ajatellaan asiaa positiivisesti,
on roskattu ympäristö onneksi helppo
muuttaa siistimmäksi. Toimeen tarttumalla ja siivoamalla se onnistuu hitaasti, mutta taatusti varmasti!
Ii kuuluu Suomen kauneimpien
kuntien joukkoon. Joku saattaa syyttää
mielipidettäni puolueelliseksi, mutta
itse soisin sen kuluttavan kuntamaailman kauneuskisan korkeinta pallia.
Niin harvinaislaatuinen sen luonto on.
Sen takia keskusta-alueen roskamäärä ja metsästä löytyvät sohvakätköt vetävät mieleni maahan. Miksi kukaan

haluaisi roskata mitään niin kaunista,
kuin Ii on?
Tilanne ei ole missään nimessä toivoton, mutta kunnan siisteyden ylläpitoon tarvitsemme kaikkien panosta.
Voisimmeko ottaa askeleen kohti roskatonta Iitä roska kerrallaan? Mitäpä
jos sinä, jutun lukija, seuraavalla kerralla ulkona kulkiessasi nappaisit muiden iiläisten ohella roskan päivässä
pois luonnosta. Tällä logiikalla Ii olisi jo
vuoden päästä ainakin 300 000 roskaa
puhtaampi.
Siivous on siitä mukavaa puuhaa,
että työn tuloksen näkee välittömästi.
Sillä on selkeä vaikutus hyvinvoinnin
kasvamiseen. Loppujen lopuksi monikaan askare ei saa samanlaista tunnetta
aikaan. Kun elämme puhtaassa ympäristössä, tuntuu, että on helpompi hengittää, sillä puhtaus rauhoittaa. Siivous
on myös erinomainen tapa nollata aivot
rankan päivän jälkeen.
Siivous auttaa luomaan rauhan tun-

netta ja on hyödyllinen treeninmuoto. Seuraavalla lenkillä voit yhdistää
nämä molemmat: Nappaa roskapussi
mukaan, ja testaa uutta hittilajia, roskajuoksua eli ploggingia. Lajissa yhdistyy
kuntoilu ja ympäristöstä huolehtiminen, sillä hölkkääjä poimii maasta lenkin varrelta löytämänsä roskat.
Olen aina tiennyt, että Iistä löytyy
ideaa. Haastaisinkin nyt juuri sinut, jutun lukija, miettimään omia hauskoja
tai yllättäviäkin tapoja pitää ympäristöstä huolta. Ota rohkeasti yhteyttä,
jutun kirjoittajaan, ympäristönhoitaja
Hilla Karppiseen, niin katsotaan, mitä
saisimme yhdessä aikaan.
Hyvinvoivan, roskattoman ympäristön aikaansaamisessa juuri sinä olet
avainasemassa.

Hilla Karppinen,

ympäristönhoitaja, Iin kunta,
050 4644 630
hilla.karppinen@ii.fi

Iin kunta järjestää perjantaina 24.5. Roskatempauksen klo 18-19.30,
johon olet lämpimästi tervetullut keräämään roskia keskusta-alueelta.
Talkoolaisille luvassa talkookahvit Iin torilla.
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Iin hapkidoseura iiläisten hyvinvoinnin edistäjänä
Iin hapkidoseurassa harjoitellaan korealaista itsepuolustuslajia sin moo
hapkidoa. Seuran toiminta
Iissä on monipuolistanut Iin

harrastustarjontaa.
Hapkidossa oppii itsepuolustusta, kunnon samalla kasvaessa. Hapkido
rasittaa kehoa monipuoli-

sesti ja uusien taitojen oppimisen myötä kehonhallinta
paranee. Fyysisen kunnon
kohottamisen lisäksi hapkidoharjoituksissa saa nol-

lattua pään esimerkiksi
työasioiden suhteen, koska
harjoitellessa täytyy keskittyä tehtäviin tekniikoihin.
Hapkidoa harjoitellaan

itseä varten, mutta harjoittelu tapahtuu aina muiden
kanssa. Kolme kertaa viikossa tapahtuvissa harjoituksissa ystävystyy nopeasti

muiden kanssa, ja harjoituksissa käymisestä muodostuu myös tärkeä sosiaalinen
tapahtuma. MTR

Hapkido on monipuolinen itsepuolustuslaji. (Kuvat Timo taskinen)

Retkeily perheen hyvinvointia
edistämässä - Iissä on lähiretkeilijän paratiiseja
”Isi, lähdetään kesällä taas
yöksi sinne vaeltamaan”
kuulen kolmasluokkalaisen
poikani toteavan minulle.
Hymy karehtii suupieliini,
ja tunnen tästä lausahduksesta hyvää mieltä. Syksyiset marjaretket, talviset
hiihdot kuutamon valossa,
kevään linturetket ja kesäiset kalastusreissut ovat selvästikin jääneet muistiin
mukavina ja positiivisina
asioina.
Luonnossa liikkumisella
on paljon hyvinvointivaikutuksia. Luonto aktivoi liikkumaan monella tapaa ja
lisää selkeästi myös henkistä hyvinvointia. Itse koen,
että perheemme yhteinen
luontoharrastus on edistänyt koko perheemme hyvinvointia. Yhteinen aika
luonnossa ja siellä yhdessä
koetut kokemukset lähentävät perhettä. Lähiretkeily
on myös ekologista ja edullista ajanvietettä. Retkeily
ei vaadi paljoa, mutta antaa
vastineeksi paljon. Kiireen
sävyttämän arjen keskellä
on mukava pysähtyä nuotiotulen
rauhoittavaan
loimutukseen aidosti kuulemaan, mitä toiselle kuuluu.
Meillä Iissä on useita
hienoja retkikohteita. Iijoki ja meri antavat vahvan
omaleimaisuuden Iin luontoon. Keväiset hiihtoretket
ja kesän veneretket Iijoelle kuuluvat perheemme perinteisiin. Kesäpäivän vietto
aallonmurtajalla on parhaita tapoja viettää kesäpäivää,
mitä tiedän. Syyttä ei aal-

lonmurtajaa kutsuta Iin Rivieraksi. Iistä löytyy myös
todellista erämaan tuntua.
Oijärven takana alkavassa Litokairassa voi todella kokea olevansa keskellä
”ei mitään” suurten soiden
ympäröimänä. Myös asutusalueiden liepeiltä löytyy
mukavia lähiretkikohteita,
kuten tasamaanladun laavu,
Hiastinhaaran lintutorni ja
niin edelleen. Ilokseni olen
huomannut, että viimeisten
vuosien aikana retkipaikkojen kunnostukseen ja siisteyteen on yhä enemmän
kiinnitetty huomiota. Kunnan internet-sivuilta löytyy
hyvin vinkkejä siihen, mistä löytää mukavia tulistelupaikkoja.
Perheretkeilyssä on muutamia kullanarvoisia seikkoja, jotka kannattaa ottaa
huomioon.
Ensinnäkin,
eväiden tulee olla viimeisen päälle. Vedellä ja leivänkantturalla ei lasten kanssa
kauaksi pötki. Kuuma kaakao, voisilmäpulla ja nuotiomakkara sekä joku mukava
pieni extraherkku saa mutruisenkin suun leveään hymyyn. Matkan mitassa ei
myöskään kannata liikaa ahnehtia.
Lasten kanssa retkeillessä hienoa on se, että kun
olet retkellä, olet jo perilPerheen kanssa retkeily opettaa lapsille oikeaa luontosuhdetta. Kuvassa Janne
Puolitaival
Martimoaapalla
poikiensa Aatoksen (vas.) ja
Elon kanssa.

lä. Valitse siis lähellä oleva
mielekäs kohde, jonne pääsee riittävän helposti. Älä
ota retkeilyyn lasten kanssa mitään suuria tavoitteita
muutoinkaan, vaan retkeile lasten ehdoilla. Älä myöskään varo ja ”suojele” lasta
liikaa.
Anna lapsen kokeilla kiehisten vuolemista puukolla,
työntää nenänsä mättääseen
ja vähän kiipeilläkin, jos sopiva kiipeilypuu löytyy.

Tarkkailkaa ympärillä näkyvää luontoa ja kerro heille luonnosta.
Muurahaisten, ampiaisten ynnä muiden ötököiden
elämä esimerkiksi on lasten
mielestä todella mielenkiintoista. Kannattaa esimerkiksi pysähtyä seuraamaan
muurahaispesän elämään ja
kertoa lapsille siitä, miten
eri eläimet elävät.
Ajassamme
puhutaan
paljon ilmastonmuutokses-

ta. Mitä ilmastonmuutoksesta lopulta seuraa, ja mistä
se johtuu, ei ole yksiselitteistä. Siitä kaikki ovat varmasti kuitenkin yhtä mieltä,
että ihmisen pitää suhtautua
luontoon kunnioittavasti ja
arvostavasti. Itse ajattelenkin, että yksi tärkeimpiä asioita vanhemmuudessa on
opettaa ja kasvattaa lapsistamme ympäristötietoisia
kansalaisia.
Ajatukseni tähän kas-

vatustyöhön on hyvin yksinkertainen: opeta lastasi
rakastamaan luontoa. Kun
lapsi
rakastaa
luontoa,
hän haluaa myöskin toimia luontoa suojelevasti.
Ja miten tämä tehdään: vie
lapsesi luontoon, kerro hänelle luonnosta, haistelkaa
ja maistelkaa luontoa. Niin
yksinkertaista se on!

Teksti ja kuva
Janne Puolitaival
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Iin urheilulähettiläät
ylypiästi iiläisiä maailmallakin
Iistä on vuosien saatossa lähtenyt maailmalle monia
huippu-urheilijoita, joiden uran perusta on luotu Iin
maisemissa. Heidän menestystään ja sykähdyttäviä tunteita
herättäneitä onnistumisiaan olemme saaneet seurata

JuhaMatti Aaltonen
SM-liigajoukkue Pelicansia
edustava Aaltonen tunnetaan kaukaloiden taiteilijana. Hyvänä päivänä hän voi
yksin ratkaista pelin joukkueelleen. Aaltosen vahvuuksina pidetään hyvää
pelisilmää, laukausta, kiekonkäsittelytaitoa, luovuutta sekä sulavaa luistelua.
Miten Juhis kokee hyvinvoinnin ja miten hän rentoutuu?
-Hyvinvointi on laaja käsite. Minulle se on kokonaisvaltainen juttu ja tunnen
asioiden olevan hyvin, kun
saan urheilla ja levätä. Siitä tulee fyysisesti hyvä fiilis. Rentoutumiseen riittää
iso sohva ja hyvä tv-ohjelma, jota saan katsoa yhdessä
vaimon kanssa, Iin ihme-

miehen lempinimeä kantava
Aaltonen toteaa.
Monissa maissa urallaan
pelannut Juhis toteaa iän
tuoneen uusia näkökulmia
elämään.
-Nuorempana sitä vaan
meni ja pelasi. Nykyisin on
tullut tärkeäksi myös millaisessa kaupungissa pelaa
ja olisiko vaimonkin mahdollista olla mukana. En halua vaimon uhraavan omaa
uraansa takiani, vaikka haluaisinkin olla kauden yhdessä. Ensi kaudeksi on
sopimus Pelicansin kanssa,
mutta mahdollisuus lähteä
muuallekin on kirjattu, Juhis
toteaa tulevasta kaudesta.
Peliuraa hän uskoo olevan vielä jäljellä 5-7 vuotta,
jonka jälkeen Juhis toivoo

Suomen voitettua jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 2011, järjestettiin pelaajille monia juhlallisuuksia. Juhiksen juhliessa oli koko Ii liikkeellä.

voivansa jatkaa lätkän parissa ja viedä lajia eteenpäin.
-Juuret ovat aina Iissä ja kerron ylypiänä olevani täältä kotoisin. Ilolla
olen seurannut Iin kehitystä
ja jopa BBC:n huomioineen
kunnan saavutuksia. Olkaa
onnellisia ja jatkakaa samalla tyylillä, älkääkä ainakaan
liittykö Ouluun, JuhaMatti
Aaltonen kannustaa.
-Mennään omalla tyylillä edelleen, kuten minäkin
kaukalossa, hän naurahtaa
lopuksi. MTR

Pois eestä mä oon Iistä. Juhis
ja MM-kisojen voittopokaali
2011 saapuvat kansanjuhlaan
Huilingin lavalle.

monissa arvokisoissakin. Mitä heille kuuluu nyt ja miten he
pitävät huolta omasta hyvinvoinnistaan? Selvittääksemme
asian, tapasimme kolme menestynyttä iiläislähtöistä
huippu-urheilijaa asian tiimoilta.
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Hannu Järvenpää
Varttuneemmat
muistavat Hannu Järvenpään kaukaloiden työmyyränä, jota
ei helpolla siirretty syrjään Hannun parkkeerattua
”hakattavaksi” vastustajan
maalille. MM-kisoissa vuonna 1985 Tsekkoslovakiassa,
Prahassa hän voitti kisojen maalipörssin yhdeksällä
osumalla.
Pelaajaurallaan Järvenpää saavutti MM-hopeaa
vuoden 1992 kisoissa. Maajoukkueessa hän pelasi 126
ottelua ja hän on Suomen

Jääkiekkoleijona
numero
176. Winnipeg Jetsin joukkueessa Hannu pelasi NHL
-liigaa kaudet 1986-1989.
Pelaajauran jälkeen Hannu Järvenpää on toiminut
menestyksekkäästi valmentaja, ensin Suomessa ja viimeiset kymmenen vuotta
Keski-Euroopassa.
-Kolme kautta meni Sloveniassa, kolme Itävallassa. Sitten kausi Unkarissa
ja puolitoista Saksassa. Viimeiset kolme kautta olen
valmentanut
Unkarissa,

jossa seuraavan kaudenkin
valmennan, Hannu kertoo
työtilanteestaan.
Hannu toteaa henkisen ja
fyysisen hyvinvoinnin kulkevan kohdallaan käsikädessä ja tunteen tästä iän
myötä vain vahvistuneen.
-Hikijumppa auttaa jaksamaan nykyisessä työssäni
jääkiekkovalmentajana ulkomailla. Kun on fyysisesti hyvässä kunnossa, tuntuu
hyvältä ja on helpompi kestää paineita. Poppaskonsteja
ei ole, vaikeinta on sohvalta

Kauden harjoitukset ovat ohi Fehérvár AV19 joukkueella. Päävalmentaja Hannu (oik.) sekä apuvalmentaja Lolly suuntaavat kesälaitumille.

lähteminen, Hannu vinkkaa.
Iissä hän vierailee kaksi-kolme kertaa vuodessa,
jolloin ohjelmaan kuuluvat
muun muassa lenkit Illinsaaren pehmeillä poluilla.
-Ii on minulle rakas paikka, joka on muuttunut vuosien varrella edukseen.
Meni vuosia maailmalla,
ennen kuin tajusin omasta

urastanikin, että Huovisen
Pertti teki minusta jääkiekkoilijan. Yrityksen yleisurheiluharjoituksissa minusta
tuli nopea, ketterä ja voimakas. Tästä olen Pertille ja Iille kiitollinen, vuosi vuodelta
enemmän iiläiseksi itsensä
tunteva Hannu Järvenpää
kiittelee. MTR

Lehdistötilaisuus joukkueen kapteenin ja nuoren managerin
kanssa. Järvenpää näyttää olevan ainoa, joka on ymmärtänyt unkarilaista huumoria.

Tanja Kari
Tanjan saavuttamat yksitoista paralympialaisten kultamitalia maastohiihdossa
ovat saavutus vailla vertaa.
Lisäksi hän voitti kahdeksan MM-kultaa ja neljä EMkultaa sekä lukuisia muita
mitaleita niin olympia- kuin
maailmanmestaruustasolla.
Aktiiviuransa jälkeen Tanja on kuulunut useiden vuosien ajan WADA:n (World
Anti-Doping Agency) urheilijakomiteaan, sekä Kansainvälisen paralympiakomitean
urheilijakomiteaan. Tanja ni-

mettiin kaikkien näiden saavutusten perusteella Suomen
Hall of famen jäseneksi numero 58, ensimmäisenä paraurheilijana.
Hall of fame on kunnianosoitus urheilusankareille,
johon voidaan nimetä henkilöitä, jotka ovat kuuluneet lajissaan maailman eliittiin tai
heillä on ollut muuten poikkeuksellinen merkitys urheilun historiassa.
Tanja kertoo työskennelleensä jo neljätoista vuotta
Utahin yliopiston kuntou-

Tanja työssään opettamassa hiihtoa Mountain
Dell Salt Lake Cityssä.

tuspuolella ja tekevänsä
kiinteää yhteistyötä USA:n
paralympiaurheilijoiden
kanssa. Työtehtävät kuljettavat luottamustoimissa edelleen myös ympäri maailmaa.
-Olen asunut Salt Lake
Cityssä vuodesta 2005. Iissä kuitenkin vierailen Tangon mökillä niin usein kuin
mahdollista. Mitä enemmän

olen Iistä pois, sitä enemmän
Iihin kaipaan. Täällä löydän
mielenrauhani ja täällä ovat
monet tärkeät ihmiset, sekä
muistot. Ii on minulle ihan
oma juttunsa, Illi ja sen ladut,
Tangon mökki ja sauna. Niitä ei mikään maailmassa voita, Tanja hehkuttaa Iitä.
Hyvinvoinnin hän toteaa kohdallaan koostuvan

useista osa-alueista, joiden
tasapainosta syntyy elämän
kokonaisuus ja hyvinvointi.
Fyysisen hyvinvoinnin hän
toteaa vaikuttavan kaikkeen
muuhunkin ja olevan kaiken
perusta.
-Perhe ja sosiaaliset suhteet ovat tärkeimmät. Juoksu
ja hiihto puolestaan purkautumiskanavia, joihin pahan
Urheilijalähettiläänä
PyeongChangissa.

päivän fiilikset hukutetaan,
Tanja kertoo.
-Toivottavasti iiläiset tajuavat miten helppoa täällä
on lähteä liikkeelle ja harrastaa. On hyvät liikuntapaikat,
jotka vielä paranevat liikuntahallin myötä, Tanja Kari
kannustaa iiläisiä pitämään
huolta kunnostaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan. MTR
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Vihkosaaren uimarantaa ehostetaan ja
leikkipuistoja parannetaan

Veneenlaskupaikan loivennus helpottaa vesille pääsyä.

Vihkosaaren uimarannan oleskelualueen avajaiset ovat kesäkuussa.

-Vihkosaareen tulee tänä
vuonna parkour-alue, kiikku, istutuksia, toinen beach
volley -kenttä, grillipaikka ja
oleskelualue. Toisen beach
volley-kentän käytön voi
varata, ja toista voi käyttää
silloin kun se on vapaa. Vihkosaaren oleskelualueen on

neenlaskuluiska toteutettiin
Vanha Uoma -hankkeen toimesta. https://kalaaiista.
fi/kalahankkeet/iijoen-vanhan-uoman-kehittaminen/ .
Vihkosaaren oleskelualueen
avajaiset ovat kesäkuussa.
Tänä vuonna Iissä ei rakenneta uusia leikkikent-

suunnitellut Carmenia Oy,
Iin kunnan ympäristönhoitaja Hilla Karppinen kertoo.
Vihkosaaren
uimarannan veneenlaskuluiskaa on
loivennettu ja parannettu,
ja näin soutuveneen laskeminen uimarannan puolelta
käy nykyään helposti. Ve-

tiä, mutta perusparannetaan
olevia leikkikenttiä ja lisätään varustelutasoa olevien
puistojen osalta. Myös rakentuvien koulujen pihojen
suunnittelussa pyritään rakentamaan kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat
piha-alueiden käytön va-

paa-ajalla ja näin lisäävät
mahdollisuutta aktiiviselle
vapaa-ajan vietolle etenkin
lapsiperheille.
-Koskikaran alueleikkipuisto valmistui loppuvuodesta 2018, ja se parantaa
Illinsaaren ympäristön leikkimahdollisuuksia oleelli-

Hyvin toteutettu pyörätie on
monipuolinen liikuntapaikka
Muutama vuosi sitten 4-tien varteen valmistunut pyörätie on ollut myös rullaluistelijoiden ja -hiihtäjien ahkerassa
käytössä tasaisen pintansa ansiosta.
-Tiesuunnitelmat olivat ELY-keskuksella jo valmiit, kun kunnassa pohdimme, olisiko tästä mahdollista tehdä
rullalautailijoiden, -luistelijoiden ja -hiihtäjien toivoma reitti harrastukselleen, Iin
eläkkeelle jäänyt tekninen johtaja Markku Vitikka kertoo pyörätien tasaisemman
pintarakenteen syntyhistoriaa.
Aluksi ELY-keskus ei lämmennyt
kunnan ehdotukselle muuttaa pinnan kivilaadun koko pienemmäksi 0-12 kokoiseksi. Neuvottelujen jälkeen asia ratkesi
kunnan toivomalla tavalla, kunnan sitoutuessa maksamaan raekoon muutoksen
kustannuksina 6 000 euroa.
-Koskaan en muista kuitenkaan laskua tulleen. Taisi olla miljoonaurakassa
niin pieni osuus, ettei sitä laitettu meille
maksuun, Vitikka naurahtaa.
Iiläinen huippuhiihtäjä Aija Söyrinki kiittelee kuntaa aktiivisuudesta asian suhteen ja kertoo käyttävänsä osuutta
paljon rullahiihtoharjoittelussaan.
-Myös Maalismaantien uusi päällyste on tosi hyvä ja antaa mahdollisuuksia harjoitteluun useammillakin reiteillä,
Aija kertoo kesäharjoittelustaan. MTR

Aija Söyrinki vauhdikkaassa rullahiihtoharjoituksessa Iistä etelään johtavalla pyörätiellä.

sesti. Se on luonnollinen,
ympäröivään ympäristöön
sopiva leikkipuisto, jonka välineet on rakennettu/
suunniteltu varta vasten tätä
leikkipuistoa ajatellen, Hilla
Karppinen toteaa. MTR
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Museo - historiaa meille kaikille
Museo on monimuotoinen
laitos, mutta sen perusperiaate on yksinkertainen:
Museo tallettaa meidän
kaikkien yhteistä historiaa ja
kulttuuriperintöä myöhemmille sukupolville. Näin
paikallistasolla talletetaan
tietenkin sitä paikallista,
ikiommaa iiläistä perinnettä. Museo ei tietenkään ole
pelkkä varasto, vaan museoiden tarkoitus on myös pitää yhteistä historiaamme
esillä, kaikille nähtävillä.
Meillä Iissä on viime
vuosina panostettu siihen,
että museo olisi myös viihtyisä. Näyttelyitä on vuosien saatossa uusittu ja
tänä vuonna viljamakasiinin perusnäyttelyn uusiminen viedään loppuun myös
yläkerran osalta. Museolle
on sen myötä tuotu enemmän tekemistä ja kokemista, aivan kaiken ikäisille
– esimerkiksi arkeologinen
hiekkalaatikko, jolla lapset
saavat kaivaa ja kokeilla arkeologin ammattia. Lisäksi
alakerrassa on tänäkin kesänä tuttuun tapaan vaihtuva
näyttely, josta myös vakikävijöille löytyy joka kesä
jotakin uutta. Tänä kesänä
uutuutena
museoalueelle
tulee myös kepparirata, joka
on lainakeppareineen kaikkien kävijöiden vapaassa
käytössä museon aukioloaikoina! Samaten museolle tulee muitakin aktiviteetteja,
ja kävijät voivat esimerkiksi
ostaa tai painaa itse museon
kangaskasseja pientä korvausta vastaan.
Meillä Iissä on myös panostettu saatavuuteen. Mu-

seon sisäänpääsy on kaikille
täysin ilmainen. Museo on
auki kaksi kuukautta kesässä, kuutena päivänä viikossa, jotta mahdollisimman
monella olisi mahdollisuus käydä museossa haistelemassa oman kotikylän
historian havinaa. Museo
onkin helposti tavoitettavaa hyvinvointia parhaimmillaan. Museon ohessa voi
pyörähtää kahvilla viihtyisässä museokahvila Huilingissa, tai kelin suosiessa
vaikkapa päiväkävelyllä Iin
kuvankauniissa wanhassa
Haminassa. Kulttuurinnälkäiset voivat kiertää koko
Ruustinnan reitin KulttuuriKauppilalle saakka, jonka varrelta löytyy aiempien
vuosien Art Ii Biennaalien
ympäristötaideteokset.
Syksyllä museo ei ole
enää joka päivä auki, mutta
vilskettä ei puutu: Syksyllä
koululaisryhmät aloittavat
vierailunsa. Nykyisin museolla vierailee parhaimmillaan jopa parikymmentä
oppilasryhmää joka syksy. Museossa eri-ikäiset lapset pääsevät tutustumaan
historiaan aina vähän eri
näkökulmasta, kuin koulunpenkillä. Museo voikin olla
sitä kovasti mainostettua ilmiöoppimista parhaimmillaan!

Hanna Puolakka
museonhoitaja
Museossa eri-ikäiset lapset
pääsevät tutustumaan historiaan aina vähän eri näkökulmasta, kuin koulunpenkillä.

Hyvinvointia liikunnasta
Iiläinen urheiluseura Ac
Susikädet
perustettiin
kymmenen vuotta sitten
kaveriporukan
kaukalopallojoukkueen ympärille.
Sittemmin homma on laajentunut niin, että kaukalopallojoukkueen
lisäksi
tassulogon alla palloilee tätä
nykyä yksi vitosdivarin salibandyjoukkue sekä vuosittain lähes 200 junioria
kaukalopallo-, salibandy- ja
jalkapallokerhoissa.
Junioritoiminnassa seuran ajatuksena on ollut tarjota matalan kynnyksen lajiin
tutustuttavia kerhoja. Junioreiden kilpailutoimintaa ei
Susikäsillä ole ollut, mutta
esimerkiksi monet salibandykerholaiset ovat ponnistaneet kerhoista muiden
seurojen kilpajoukkueisiin
pelaamaan. Eniten tunkua
on ollut alle 10-vuotiaiden
kerhoihin, vaikka myös

yläkoulun ryhmien perään on kyselty usein. Kerhojen myötä Susikädet on
pystynyt myös tarjoamaan
kesätöitä nuorille kerhonvetäjille.
Susikädet on halunnut
kannustaa lapsia liikkumaan myös jakamalla vuosittain stipendit liikunnan
opiskelussa
menestyneille alakoululaisille. Tänäkin keväänä jokaisella Iin
alakoululla stipendin saa
oppilas, joka ”on liikunnallinen, suhtautuu positiivisesti liikunnan tunteihin ja
liikkumiseen
ylipäätään,
kannustaa kaveria ja käyttäytyy fiksusti”.
Divariporukoiden
ja
kerhotoiminnan
lisäksi
Susikädet on järjestänyt satunnaisesti myös puulaakiturnauksia. Etenkin joulun
tienoilla pelattu salibandypuulaaki saavutti jon-

kinlaisen
kulttimaineen.
Haaveissa olisi herätellä
henkiin myös kaukalopallopuulaakiperinne, joka keräsi
takavuosina Iin kaukalon ja
kaukalon laidat täyteen innokkaita puulaakiurheilijoita ja kannustusjoukkoja.
-Iissä lajitarjonta on ollut
pitkään vähäistä varsinkin
palloilun osalta. Kunnollisten sisäliikuntatilojen puuttuminen on saanut aikaan
sen, että palloiluharrastajat
ovat kulkeneet harrastamassa Oulussa ja Haukiputaalla.
Tähän saadaan toivottavasti muutos uuden liikuntahallin
valmistumisen
myötä. Haaveissa on, että
jatkossa esimerkiksi salibandyssa lasten ja nuorten kilpatoimintaa olisi myös Iissä.
Tämä vaatii tilojen lisäksi
myös uusia innokkaita seuraihmisiä, Jussi Kurttila Ac
Susikädet toteaa. MTR
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IIJOKIPYÖRÄILY
#K
LA 15.6.2019

klo 11.00 Ohjelmaa Kauppakeskus Kärkkäisellä. Paikalla tubettaja Jaakko Parkkali.
klo 12.30 Startataan Iloiseen Iijokipyöräilyyn Kauppakeskus Kärkkäiseltä
klo 13.00 Kahvitauko Illinsaaren hiihtomajalla
klo 14.00 Pyöräillään Huilinkiin Iin Kala- ja maalaismarkkinoille
klo 15-17 Kärkkäisellä Sirkustyöpaja - Oulun Tähtisirkus
Kahvi-, mehu- ja makkaratarjoilu. Koko perheen iloinen pyöräilytapahtuma.
Pyöräiltävä matka on noin 10 km ja matkan aikana kuullaan mm. musiikkia.
Etu- ja taka-autoina toimivat Iin kunnan sähköautot.
Matkavauhti on hiljainen, joten soveltuu kaiken ikäisille.

Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos/liikunta ja tapahtumat
Lisätietoa: Pekka p. 050 3950 392 / Heini p. 050 3950 498
Yhteistyökumppanit: Iin kunta, Kauppakeskus Kärkkäinen

#IIJOKIPYÖRÄILY #IIHAPPENS #YHDESSÄ
#IINKUNTA #VAPAA-AIKA #HYVINVOINTI

IIN KOTISEUTUVIIKOT
ma-pe 24.-28.6. Iin Harmonikkaviikko lounasmusiikkia Museokahvila
Huilingissa klo 11.15, ilmaisia yllätyskonsertteja eri puolilla Iitä. Päätöskonsertti pe 28.6. klo 18 Huilingin Näyttämöllä. Liput 10€/5€.

ke 26.6. Yhteislaulua ja kansanmusiikkikonsertti klo 18
Huilingin Näyttämöllä, Iin Laulupelimannit. Vapaa pääsy.
la 29.6. Iin Tukkilaiskisat klo 13-18 Iin Raasakkakoskella,

esiintyy mm. Hausmylly, lippu 5€/alle 18 v. ilmaiseksi.
Tukkilaistanssit klo 21-02 Rantakestilässä, TT-Purontaka, lippu 13€.

su 30.6. Naamioteatteri Linnun huudon esitys klo 14 Rantakestilässä,
Iin Urheilijat pitää kanttiinia. Vapaa pääsy!

ma-pe 1.-5.7. Hobla ry:n järjestämä musiikki- ja bändileiri.
Lisätietoja: www.hobla.fi

ma 1.7. Naamioteatteri Linnun huudon esitys klo 18 Rantakestilässä.

Vapaa pääsy!

ti 2.7. Kirjailijoiden Ii –kierros. Lähtöpaikka klo 18 Vesaisen patsas.
Vapaa pääsy!

ke 3.7. Musaleiri. Hobla ry:n musaleirin opetuspäivä klo 10-15
Huilingin Näyttämöllä. Vapaa pääsy!

ke 3.7. Yhteislaulua klo 18 Huilingin Näyttämöllä.
Iin Laulupelimannit. Vapaa pääsy!

pe 5.7. Venäläinen sirkusryhmä. Esitys klo 14 Huilingin Näyttämöllä.
Vapaa pääsy!

la 6.7. Huilinki Soi Huilingin tapahtuma-alueella
Lisätietoja: www.hobla.fi

la 6.7. Iiso Watercross klo 10-18 Vihkosaaren uimaranta. Liput 10€/alle
12 v. ilmaiseksi. Lisätietoa: www.iiseudunkelkkailijat.com
su 7.7. Kotiseutuviikkojen Pääjuhla

klo 10.00 Jumalanpalvelus Iin kirkossa
klo 12.30 Kotiseutupäivien pääjuhla Huilingin Näyttämöllä. Vapaa pääsy!
klo 14.00 Museopäivä lapsiperheille Iin kotiseutumuseolla. Vapaa pääsy!
klo 16.00 Wanhan Haminan –kierros. Lähtö Uittopatsaalta. Vapaa pääsy!
Kotiseutuviikkojen aikana Tuunataan työtä -hanke tavattavissa Huilingin
mökissä. Tervetuloa!

Lisätietoja: Ii-instituutti liikelaitos/Vapaa-aika

Riitta p. 050 3950 305, Heini p. 050 3950 498, Hanna p. 040 538 2711

Katso lisää tapahtumia www.ii.fi/kalenteri
Kesän teemanumero ilmestyy 6.6.2019
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Pesäpallo kantaa pitkälle
Jos meiltä kysytte, niin pesäpallo on paras harrastus. Ja
parasta siinä on se, että kaikki voivat olla siinä jollakin
tavalla hyviä.
Pesis on monipuolinen
laji, joten voit olla vaikkapa taitava lyöjä, kova heit-

täjä, hyvä etenijä, älypelaaja,
uhrautuva joukkuepelaaja
tai sinnikko, joka ei luovuta ensimmäisen vastoinkäymisen tullen. Yhdelläkin
edellä mainitulla ominaisuudella voi pärjätä pesiksessä, ja jos jollakin on nuo

kaikki, on jo varsinainen supersankari – menestyäkseen
ei siis ole pakko osata kaikkea. Pesäpallo on myös katsojaystävällinen peli: olipa
kyse mistä joukkueesta tai
sarjasta tahansa, pelit ovat
tapahtumarikkaita ja mo-

Viuhka on tuttu apuväline pesäpallossa.

nipuolisia, vaikka sääntöjäkään ei tarkkaan tuntisi.

Joukkuelaji kasvattaa
monenlaisia taitoja

Pesäpalloa läpi elämän

Pesis kehittää monenlaisia
fyysisiä taitoja, esimerkiksi
silmä-käsi-koordinaatiota,
ketteryyttä, kehonhallintaa,
lihasvoimaa ja kestävyyttä.
Lajinäkökulmasta
on
opittava myös pelaamaan
yhteen sekä omaksuttava joukkueen pelitapa ja
oma rooli osana joukkuetta.
Joukkuelajina pesäpallo kehittää kuitenkin myös sellaisia taitoja, jotka kantavat
elämässä pidemmälle kuin
yksittäiset lajiominaisuudet.
Joukkue kasvattaa hyväksymään ihmisten erilaisuuden, kunnioittamaan
toisia ja tekemään töitä yhdessä tavoitteiden eteen.
On oltava pitkäjänteinen,
on otettava vastuuta itsestä
ja muista. Väistämättä eteen
tulee myös ristiriitoja, joten
on myös opittava selvittämään niitä - siltoja rakentamalla, ei polttamalla.
Pesäpallosta saa mahtavia yhdessä olemisen ja
tekemisen kokemuksia sarjatasoon, taitotasoon tai
ikään katsomatta. Olitpa millainen tahansa, pesäpallon avulla voit löytää
elinikäisiä ystäviä, uusia tuttavuuksia, sekä oppia uusia
asioita yhdessä tekemällä.

Pesäpalloharrastuksen voi
aloittaa jo ihan pienenä osallistumalla vaikkapa pesiskouluun. Sieltä voi jatkaa
juniorijoukkueeseen, ja siitä
aina vaikka Suomen huipulle Superpesikseen saakka.
Juniorijoukkueen jälkeen
osa pelaajista haluaa jatkaa
kohti ammattimaisempaa
harjoittelua ja pelaamista, ja
iiläinen pesistoiminta onkin
tuottanut aikojen saatossa
monia huippupelaajia. Osa
pelaajista taas haluaa juniorijoukkueen jälkeen pelata alemmilla sarjatasoilla
tai puulaakisarjoissa. Pesäpallon pelaajapolku voi siis
lähteä moneen eri suuntaan
eikä harrastuksen tarvitse
missään vaiheessa loppua.
Pesiksen voit aloittaa
myös aikuisena menemällä
mukaan harrasteryhmään,
jossa kokeneemmat harrastajat
voivat
opastaa harrastuksessa alkuun
eri taitotasot huomioiden.
Pesis onkin niitä harvoja lajeja, joissa aikuiset ja
lapset, tytöt ja pojat, miehet ja naiset voivat yhdessä
pelata sekajoukkueissa tai
epämuodollisissa harjoituksissa.
Pesiksestä
puhuttaessa on tietenkin muistettava
myös pesisjunioreiden vanhemmat - heille laji tarjoaa
peleissä jännittämistä, mukana elämistä voitoissa ja
tappioissa sekä paljon yhteisöllistä tekemistä joukkueiden
taustajoukoissa,
talkoissa ja muissa mukavissa tempauksissa.

Pesisjunioreiden peli-ilo
kuuluu kauas
Pesisjunioreiden
peleissä pesiksen parhaat puolet
kuuluvat ja näkyvät kauas. Peli voitetaan tai hävitään joukkueena, kaveria
kannustetaan ja pienistäkin onnistumisista iloitaan.
Ja vaikka tappioitakin jos-

Hobla ry hyvinvoinnin edistäjänä
Ihmisen hyvinvointi koostuu useista osatekijöistä,
joista keskisimmät liittyvät kolmeen ulottuvuuteen,
terveyteen, materiaaliseen
hyvinvointiin ja koettuun
hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijöiksi taas
luetaan sosiaaliset suhteet,
itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma. Yhä useammin koettua
hyvinvointia mitataan elämänlaadulla, jota muovaavat terveys ja materiaalinen
hyvinvointi, samoin kuin
yksilön odotukset hyvästä elämästä, ihmissuhteet,
omanarvontunto ja mielekäs tekeminen.
-Meillä oli unelma ja me
toteutimme sen, perustamalla Iihin Kulttuuriyhdistys

Hoblan. Otamme nyt ensiaskelia, mutta kasvumme
myötä askeleet vakaantuvat
ja lisääntyvät. Tarkoituksemme on ylläpitää, edistää
ja tukea kulttuuritoimintaa,
sekä kansalaisten kulttuuriharrastuksia. Edistämme
yhteisöllisyyttä, sekä kansalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia, uudistaen ja
kehittäen kulttuurikäsitystä,
puheenjohtaja Lea Forsberg
Hobla ry:stä kertoo.
Tämän vuoden suunnitelmat
yhdistyksellä kohdistuvat seuraaviin
kulttuurialoihin,
musiikki, liikunta, käsityö ja taide.
Koko toiminnan tarkoituksena on tuottaa ihmisille hyvää oloa ja mieltä niin
fyysisesti kuin psyykkisesti. Vuoden tapahtumat

Hobla ry aloitti Iin Työväentalolla huhtikuun alussa
järjestetyllä koko perheen
tapahtumalla. Hyvinvointifoorumissa yhdistyksellä on
oma esittelypiste, sekä päävastuu skeittausalueen tapahtuman järjestäjänä. MTR

Hobla ry on perustettu värittämään ja kehittämään iiläistä
kulttuurielämää, sekä tuottamaan kuntalaisille hyvinvointia.

Kesällä 2019 IiU tarjoaa
ilmaisen pesiskoulun
kaikille 6 – 12-vuotiaille
lapsille:
PAIKKA:
Rysän pesiskenttä
AIKA:
maanantai ja tiistai
klo 15 – 16 (8 – 12 v)
klo 16 – 17 (5 – 7 v)
Seuraa myös ilmoitteluamme
perhe-/harrastepesiksestä:
https://iinurheilijat.
sporttisaitti.com/
Instagram: IiU-pesis
Facebook: Ii Pesis

kus tulee, ne unohtuvat nopeasti.
Kun kyselimme IiU:n junioreilta, miksi pesistä kannattaa harrastaa, saimme
iloksemme monenlaisia vastauksia: yksi tykkäsi heittämisestä, toinen lyömisestä,
kolmas voittamisesta. Neljäs ja viides tykkäsivät joukkueessa olemisesta, kuudes
siitä, että kunto paranee ja
seitsemäs oli oppinut olemaan pelkäämättä palloa.
Poikkeuksetta mieleen olivat jääneet myös pelit, leirit ja treenit. Yksi junnuista
kuitenkin kiteytti pesiksen
parhaimmat puolet tyhjentävästi: ”Se on vaan parasta!”

Jenni Tolonen ja
Sami Aho

Kirjoittajat ovat sekaantuneet
pesäpalloharrastukseen pahemman kerran ja toimivat Iin Urheilijoiden
pesäpallojaoston
puheenjohtajana ja sihteerinä.
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Hyvinvointia Iistä!

Hyljebongausta ja -jahtia Perämerellä
Kiireinen elämänrytmi ja
osin vieraantuminen luonnosta saa entistä useamman
hakeutumaan
luonnonrauhaan
vapaa-ajallaan.
Joillekin rauhoittuminen tapahtuu marjastaen tai luonnossa samoillen, toisille taas
vaikkapa metsästäen. Useinkaan tähän ei tarvita edes
asetta, pelkkä kamera riittää.
Erä-Pata
Elämyspalvelut tarjoaa monia mahdollisuuksia tutustua Perämeren
jäälakeuksiin ja bongata
vaikkapa hylkeitä. Myös häirikkönorppia on mahdollista
päästä metsästämään.
-Hylkeiden määrän lisääntyminen on ollut selkeästi nähtävissä, retkien
oppaana toimiva Petri Ylikiuttu kertoo.
Jahti ja bongauspaketit
ovat koko päivän paketteja, johon sisältyvät matkat,
ruokailut, oppaan ja jahdissa käytettävät välineet (ei
aseet). Bongaukseen tarvitset
mukaan kiikarit.
-Halutessasi
mahdollisuus myös yöpyä saaressa
ja jatkaa jahtia/bongausta

koko viikonlopun tai viikolla
1-3 päivää. Viikonloppupakettien suosio onkin kasvanut, samoin metsästäminen
vain kameralla, Petri toteaa.
Erä-Pata järjestää myös
muita opastettuja retkiä, sekä
kursseja kuten eräkokkikurssit. MTR

Kysy vapaita
paikkoja

Metsästäminen kiikareilla ja
kameralla on lisääntynyt viime
vuosina.

Soita meille 050 3737 774
tai laita postia iitula@iitula.fi
www.iitula.fi

Hyljejahti vaatii asianmukaiset
varusteet.

IIN KALA- JA MAALAISMARKKINAT 2019
La 15.6.2019 klo 10.00 -16.00
Iin Wanha Hamina (Puistotie 3)
• Lähiruokaa, tuotteita ja tuottajia
• Esittelyssä mm. IlmastoAreena,
Perämeren Kalatalousyhteisöjen
Liitto, Haukimedia
Lisätietoa
kalaaiista.fi / tapahtumat
Risto 0400 434798 | Henri 045 6051600

HIERONTA • JALKOJENHOITO • KESTOLAKKAUS KYNSILLE
IHOKARVOJEN SOKEROINTI • RIPSET • KULMAT
HEMMOTTELUHOIDOT • TUOTEMYYMÄLÄ

Hoitola avoinna ajanvarauksella ma-pe/la
Sopimuksesta palvelukoti-, laitos- ja kotikäynnit

Maksniementie 28, Maksniemi

Varaa aikasi
040 528 2208

nro 11
23.5.2019
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Leikkilauantaita vietettiin iloisissa tunnelmissa

Lasten lempipuuhia tapahtumassa oli ison leikkivarjon alla makaaminen, aikuisten heijatessa sitä edestakaisin.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Iin paikallisyhdistyksen valtakunnallisen
leikkipäivän
tapahtuma
11.5., Leikkilauantai, kutsui
perheitä pelaamaan, leikkimään ja viettämään aikaa
yhdessä. Leikkilauantai järjestettiin nyt kolmatta kertaa MLL:n toimesta ja tällä
kertaa mukana olivat myös
Leikkien, Nosh Organics
ja ME&I -konsultit esittelemässä sekä myymässä tuotteitaan.
Valtarin koulun aulassa
ja salissa leijaili ihana vohveleiden tuoksu ja arpajaisissa kaikki arvat olivat
voitollisia. Kaikki lapset sai-

vat mukaansa ilmapallot kotiin viemiseksi.
Haluamme kiittää arvontaan lahjoittaneita tahoja: Iin
Apteekki, Iin hammashoitola, Iin kemikalio-, tekstiili- ja
luontaistuote, Iin seurakunta, K-Market Ii, Konehuolto
Paakkola Oy, Nivea, Nordex Energy GmbH, Oy Halva Ab ja S-Market Ii, sekä
Ii-instituuttia tapahtuman
välineiden
lainaamisesta.
Kiitos myös kaikille tapahtumaan osallistujille!
MLL:n Iin paikallisyhdistyksen toiminnalla on
Iissä pitkät perinteet. Paikallisyhdistys on perustettu 27.5.1925, eli ensi viikon

maanantaina yhdistys saavuttaa
kunnioitettavan
94 vuoden iän. Yhdistykset ovat yhtä kuin vapaaehtoisensa ja toiminta on
tekijöidensä näköistä. Viikoittain vapaaehtoisten pitämä MLL:n perhekahvila
tarjoaa tärkeän kohtaamispaikan vanhemmille ja lapsille. Perhekahvila toimii
tiistaisin klo 10-12 nuorisotila Nurkassa.
Yhdistyksen aktiivijäsen
Ritva Ylipahkala kertoo, että
perhekahvilassa
nimensä
mukaisesti nautitaan yhdistyksen tarjoamista kahveista
ja mehuista leivän tai keksin kera. Tärkein ajatus on
kuitenkin tarjota perheille
paikka hengähtää arjen askareista. Vauvat saavat jokeltelukavereita, taaperot
sekä isommat lapset leikkiseuraa ja vanhemmat
vertaistukea muista vanhemmista. Joku keskustelu saattaa antaa kultaakin
kalliimman vinkin omaan
lapsiperhearkeen.
Kuluvan kauden aikana isommat lapset ovat askarelleet
halloweenhämähäkkejä,
joulutonttuja, pääsiäistipuja ja vappuviuhkoja perhekahvilassa. Kävijät voivat
myös esittää toiveita toimintaan liittyen ja olla mukana muokkaamassa ohjelmaa
omien toiveiden suuntaan.
Perhekahvila jää kesäkuussa tauolle, mutta avaa oven-

sa jälleen elokuussa.
Kannattaa seurata ilmoitustauluja ja Facebookia.
Tällä kaudella yhdellä kertaa paikalla olevien vanhempien määrä on liikkunut
kymmenen molemmin puolin, ja paikalla on ollut aina
vähintään yhtä monta lasta.
Ritva toivottaa myös uudet
kävijät tervetulleeksi perhekahvilaan. - Sinne voi tulla,
kun aamupalalta ehtii ja lähteä, kun päiväunet pukkaa
päälle. Kahvilassa pienet
vauvat voivat nukkua sisätiloissa turvakaukaloissaan
tai vaunuissaan ikkunan
alla, ja vanhemmat saavat
rauhassa kahvitella.
Kesän aikana on tarkoituksena kokoontua leikkipuistoissa ja uimarannoilla
(säävarauksella), joten kannattaa liittyä seuraamaan
ajankohtaista
ilmoittelua
perhekahvilan (Iin MLL:n
perhekahvila) ja paikallisyhdistyksen (MLL:n Iin paikallisyhdistys)
Facebook
-ryhmissä. Yhdistys on järjestänyt syksyn ja kevään
ajan sunnuntaisin Vauhtiviikarit
-liikuntakerhoa
Pohjois-Iin koulun liikuntasalissa, jossa lapset ovat
voineet liikkua vapaasti vanhempiensa seurassa. Tämän kevään osalta
Vauhtiviikarit ovat loppuneet ja vetäjiä haetaan tulevaksi syksyksi. Koulujen
päättyessä yhdistys jakaa
kaikille Iin kunnan kouluille
jaettavaksi yhteensä 20 kappaletta Tsemppi-stipendejä ja jouluisin jaamme Hyvä
Joulumieli -lahjakortteja yhteensä kymmenelle iiläiselle
perheelle. Tulevana syksyn
suunnitelmissa on järjestää
jäsenillemme ilmainen retki lähialueen kohteeseen,
retken kohdetta ei ole vielä
päätetty.
Meillä on mukava ja aktiivinen
vapaaehtoisten
porukka MLL:n Iin paikallisyhdistyksessä ja rento tekemisen meininki. Kaikki
uudet jäsenet ja vapaa-ehtoiset ovat tervetulleita mukaan toimintaamme!

Minna Paakkola
Perhekahvilassa on kuluvalla kaudella usein laululeikitty ja moni lapsi on päässyt laulupussiin kurkistamaan. Kuvassa perhekahvilan vetäjä Sanna Viinamäki on pitämässä laulutuokiota.

Mannerheimin lastensuojeluliiton Iin paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja

Virva Puumala

JussiVänttinenkuva

Lappeenrannan laulukilpailun
voittajapari Iin
Lauluviikon avajaiskonserttiin
Iin lauluviikko on 12 vuodessa vakiinnuttanut paikkansa tasokkaana klassisen
musiikin tapahtumana Oulun alueella. Iin lauluviikolle osallistuu vuosi vuodelta
klassisen musiikin laulajia
eri puolelta Suomea ja ulkomailta. Aivan kuten lauluviikon perustajan Juhani
Alakärpän unelmat ovat
kantaneet eteenpäin, niin
on ollut myös tämän vuoden Avajaiskonsertin solistien Virva Puumalan ja Jussi
Vänttisen suhteen. Konsertti kuullaan Iin kirkossa
maanantaina 10.6. kello 18.
Avajaiskonsertissa Puumalan ja Vänttisen rinnalla loistavat pianistit Juho Lepistö ja
Juho Alakärppä.
Raahelaislähtöinen Virva Puumala ja espoolainen
Jussi Vänttinen ovat tulleet suuremman yleisön tietoisuuteen voitettuaan tänä
vuonna Lappeenrannan laulukilpailun naisten ja miesten sarjat. Laulukilpailun
voittajapari ei matkaa Iihin ensimmäistä kertaa,
sillä molemmat ovat osallistuneet
aiemmin
Iin
lauluviikon kursseille. Kilpailuvoiton myötä laulajien ura on nosteessa ja
Virva Puumala nähdään
myös toukokuun lopulla järjestettävässä Mirjam Helin
-laulukilpailussa.
Sopraano Virva Puumala (s. 1990) opiskelee Sibelius-Akatemiassa klassisen
laulumusiikin maisterikoulutusohjelmassa Sirkka Parviaisen ja Soile Isokosken
johdolla.
Lauluopintojaan

Virva on täydentänyt mm.
useiden tunnettujen opettajien mestarikursseilla. Sibelius-Akatemian opintojen ja
Oulun ammattikorkeakoulun laulunopettajaopintojen
lisäksi Virva on opiskellut musiikkikasvatusta Oulun yliopistossa, josta hän on
valmistunut kasvatustieteen
maisteriksi. Vuonna 2018
Virva voitti yhdessä pianisti Juho Lepistön kanssa Helsinki-Lied-kilpailun, ja jatkoi
menestystään
voittamalla
Lappeenrannan laulukilpailujen naisten sarjan vuoden
2019 alussa.
Jussi Vänttinen on espoolainen baritoni ja Lappeenrannan laulukilpailun
miesten sarjan voittaja 2019.
Hän opiskelee Sibelius-Akatemian oopperaluokalla, josta hänen on määrä valmistua
maisteriksi joulukuussa 2019,
sekä samanaikaisesti Tukholman
Operahögskolanissa,
josta hän valmistuu maisteriksi kesäkuussa 2019.
Vänttinen on esittänyt
useita ooppera- ja operettirooleja. Hän on esiintynyt
Oulu Sinfonian sekä Lohjan
kaupunginorkesterin solistina, sekä esiintyy aktiivisesti myös liedlaulajana. Jussi
Vänttistä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Pro
Musica-säätiö, Martin Wegeliuksen muisto –säätiö, Selim
Eskelinin säätiö, Oopperan ja
baletin tukisäätiö, sekä Sibelius-Akatemian tukisäätiö.

Teksti Virva Puumala
Kuvateksti Jussi Vänttinen

Kirjastojen e-aineistojen suosio jatkaa kasvuaan
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto julkaistiin 8. helmikuuta tänä
vuonna. Kirjastojen asiakkaat ovat löytäneet e-aineistot erittäin hyvin, laina- ja
varausmäärät ovat kasvussa. Suosituimpia ovat olleet
e-kirjat, e-äänikirjat ja e-lehdet. Suomenkieliset aineistot ovat lainatuimpia, mutta

myös englanninkielisten eaineistojen käyttö lisääntyy.
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjaston kokoelmaan kuuluvia e-kirjoja ja
e-äänikirjoja on lainattu alkuvuoden aikana noin 20 000
kertaa. Varauksia niihin on
tehty melkein 8 000. E-lehtipalveluita on käytetty yli 108
000 kertaa. Kirjaston eloku-

vien- ja musiikinsuoratoistopalveluihin on alkuvuoden
aikana tullut noin 8 000 katselua ja kuuntelua.
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastossa on yhteensä noin 2500 e-kirjaa ja
e-äänikirjaa, yli 7000 e-lehteä, tuhansia tunteja musiikkia, satoja elokuvia ja paljon
aineistoa itseopiskeluun ja

tutkimukseen. eKirjastosta
löytyy luettavaa, katsottavaa
ja kuunneltavaa kymmenillä eri kielillä. Erilaisia e-aineistoja on niin lapsille ja
nuorille kuin kaiken ikäisille aikuisillekin. E-aineistojen valikoimaa ja sisältöjen
määrää kehitetään jatkuvasti. E-äänikirjojen ja e-kirjojen
jatkuvasti kasvavan suosion

myötä aineistot ovat paljon
lainassa. Kiinnostaviin e-kirjoihin tai e-äänikirjoihin kannattaakin tehdä varaus.
Ellibs ja OverDrive ekirjapalveluiden käyttö on
helpointa Ellibs ja Libby -nimisten sovellusten kautta, jotka löytyvät ilmaiseksi
mobiililaitteen sovelluskaupasta. Ellibs sisältää pääosin

suomenkielistä aineistoa ja
OverDrive pääosin englanninkielistä. Suurinta osaa epalveluista on mahdollista
käyttää etänä ja kaikkien palveluiden käyttö on ilmaista.
E-palveluihin kirjaudutaan
kirjastokortin numerolla ja
PIN-koodilla.

Minna Halonen

E-aineistopalveluiden linkit löytyvät osoitteesta https://outi.finna.fi/Content/ekirjasto
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Iin kirkkokuoro johtajanaan kanttori Eija Savolainen. (Kuva Juho ”Salama” Tauriainen)

Kirkkokuoron 100-vuotisjuhlamessu Iin kirkossa
Kaatuneiden muistopäivän
juhlamessussa Iin kirkossa kirkkokuoro lauloi virret äänissä, koska samalla
juhlittiin Iin kirkkokuoron
100-vuotistaivalta.
Mes-

sun musiikki oli rikkaasti toteutettu, esimerkiksi
synnintunnustus ja uskontunnustus laulettiin. Lisäksi
virsiä säestettiin tavallisuudesta poikkeavasti soitin-

yhtyeellä, jossa oli mukana
piano, viulu, sello ja huilu.
Juhlamessussa
kirkkoherra Tapani Ruotsalainen
saarnasi päivän teemasta
”taivaan kansalainen maail-

Iin kirkko täyttyi kirkkokuoron 100-vuotisjuhlamessussa.

massa.
-Kristittyinä emme elä
vain tämä maailmaa tai aikaa varten. Vaikka se saattaa tuoda surumielisiäkin
tunteita, sisältyy siihen iloa
ja vapautta. Saan elää rohkeasti, olen osa Jumalan
suunnitelmaa ja laulaen
saan ilmaista iloa Jumalan
armoteoista, Ruotsalainen
totesi saarnassaan.
Samalla hän iloitsi kirkkokuoron toimimisesta Iissä jo 100 vuotta, jonka aikaa
kuoro on laulanut Jumalalle
ylistystä ja kiitosta.
-Laulu on ollut aina tärkeä
osa jumalanpalvelusta. Jo
Jeesus opetuslapsineen lauloi psalmeja ylistäen Jumalaa, Ruotsalainen muistutti
laulamisen merkityksestä
seurakunnassa.
Kirkkokuoron johtajana
toimii kanttori Eija Savolainen. Juhlamessussa soitinyhtyeen muodostivat Sara
Laakkonen huilu, Salla Ku-

jala viulu, Mari Puolitaival sello ja Markku Jaakkola
piano.
Juhlamessun
ehtoollisen jälkeen kirkkokansa siirtyi sankarivainajien
muistomerkille. Siellä kunnan, seurakunnan ja kansalaisjärjestöjen seppeleen

laskivat Mauno Hautala,
Markku Vitikka ja Tapani
Ruotsalainen.
Tämän jälkeen vuorossa
oli juhlaruokailu seurakuntatalolla, sekä kunniamerkkien jako 30 vuotta ja 20
vuotta Iin kirkkokuorossa
laulaneille. MTR

Kaatuneiden muistopäivän seppeleen sankarivainajien muistomerkille laskivat Iin Sotaveteraanien sihteeri Mauno Hautala,
Iin kunnan edustajana Markku Vitikka, sekä kirkkoherra Tapani
Ruotsalainen.

TuuliWatti rakentaa jättiakun Viinamäen tuulipuistoon
TuuliWatti Oy rakentaa
Pohjoismaiden suurimman
sähkövaraston Iin Viinamäen tuulipuiston yhteyteen.
Simon kunnan puolelle sijoittuva kuuden kontin ja
kuuden megawatin suuruinen jättiakku on kooltaan ja
teholtaan kolminkertainen
aiempiin vastaaviin sähkövarastoihin verrattuna. Akkuinvestoinnin arvo on 3,5
miljoonaa euroa. Markkinaehtoisesti rakennettavat
Viinamäen tuulipuisto ja

sähkövarasto valmistuvat
syksyllä 2019.
Hanke on kokoluokassaan ensimmäisiä, jossa yhdistetään tuulivoimaloiden
ja akun erittäin nopeat säätöominaisuudet tukemaan
sähköverkon hallintaa. Sähkötehoa voidaan säätää
silmänräpäyksessä. Perinteisillä voimalaitoksilla ei
tällaiseen reagointinopeuteen päästä.
– Megawattiluokan akustot ovat tervetullut lisä

suomalaiseen sähköjärjestelmään. Ne tarjoavat lisää
mahdollisuuksia
tasapainottaa sähkön tuotantoa ja
kulutusta yhä reaaliaikaisemmiksi muuttuvilla sähkömarkkinoilla, johtaja Jussi
Jyrinsalo kantaverkkoyhtiö
Fingridistä sanoo.
Tuulivoimalla tuotetaan
jo kymmenes osa Suomen
sähkönkulutuksesta. Kun
sääolosuhteiden muutoksille herkemmin reagoivan uusiutuvan energian tuotanto

kasvaa, myös sähkön määrän säätämisen tarve korostuu.
– Vahvan teknologisen
kehityksen ansiosta tuulivoimasta on tullut kilpailukykyisimpiä tapoja tuottaa
uusiutuvaa sähköä. Akkuinvestoinneilla parannetaan
tuulisähkön kilpailukykyä
entisestään, TuuliWatin toimitusjohtaja Henrikki Talvitie kertoo.
Akuston toimittaa ranskalaisyhtiö SAFT. Suomalai-

nen Merus Power toimittaa
puolestaan verkkokonvertterit, kojeistot ja muuntajat,
jotta akkua voidaan käyttää
mahdollisimman monipuolisesti yhdessä tuulivoiman
kanssa sähköverkon tarpeisiin. Nyt tehtävä akkuinvestointi hyödyttää myös
kaikkia sähkön käyttäjiä, sillä se pienentää sähköverkon
ylläpidon kustannuksia.
– TuuliWatin hanke
osoittaa, että suomalaiseen
uusiutuvan energian tekno-

logiaosaamiseen luotetaan.
Samalla se nostaa yrityksemme johtavaksi sähkövarastotoimittajaksi Suomessa.
TuuliWatin edistyksellinen
tapa yhdistää tuulivoimaa
ja sähkövarastoja mahdollistaa lisää uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon ilman
häiriöitä, Merus Powerin
toimitusjohtaja Kari Tuomala sanoo.

Tuuliwatti tiedotus
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

Sohvalta lenkkipolulle tai salille?

• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

PARTURI-KAMPAAMOJA

* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus

Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

Meillä myös ilta-aikoja

Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256
www.kulta-aalto.com

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi

KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKKEITÄ

PARTURIPAINOTTEINEN

Anu Suotula
044 5577 677

Parturi-Kampaamo

Laguuni

www.kunnostamo.com

Jonna Perätalo
p. 040 166 4419
Huhtikuja 17, 91100 Ii

Kalevalaista jäsenkorjausta
Intialaista päähierontaa
Iin Haminassa
Kysy lisää tai
varaa aika numerosta

PITOPALVELUA

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

MYÖS LAHJAKORTIT

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

YRITTÄJÄ!
Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Pitokamu Oy • Korpiniityntie 3, 91100 Ii • 050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi • www.pitokamu.fi

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Pesäpalloilijat haluavat harjoitella liikuntahallissa
Iin Urheilijoiden pesisnuoret vetosivat päättäjiin
saadakseen rakenteilla olevaan liikuntahalliin harjoitustilat myös pesäpallon
lajiharjoitteluun. Yhdyskuntalautakunnalle
luovutetussa kirjelmässä toivotaan

lyönti- ja heittopaikkaa liikuntahalliin, sekä mahdollisuutta pelata harjoituspelejä.
Tämän mahdollistamiseksi
pesäpalloilijat toivovat vielä kerran harkittavan hallin lattiamateriaalia ja eri
suojausvaihtoehtoja pesä-

pallo-otteluiden mahdollistamiseksi.
Iin Urheilijoilla on 130 lisenssipelaajaa pesäpallossa ja harjoitusvuoroja on
talvikaudelle vaikea saada riittävästi. Pesäpalloilijat
tuntevat joutuvansa aloitta-

Iin Urheilijoiden pesisnuorten kirjelmän yhdyskuntalautannalle luki Konsta Kyllönen.

maan sarjakauden takamatkalta, vastustajien päästyä
harjoittelemaan
halleissa,
joissa on paremmat mahdollisuudet lajinomaisiin harjoituksiin.
Kirjelmän vastaanottanut yhdyskuntalautakun-

nan puheenjohtaja Mika
Hast totesi hallin tulevan nimenomaan kaikkien kuntalaisten käyttöön ja tervehti
ilolla kuntalaisaktiivisuutta
pyrkiä vaikuttamaan asioihin ajoissa.
-Hallin tulee soveltua

mahdollisimman monille lajeille, joten on haasteellista
löytää lattiamateriaali, joka
soveltuu kaikille, Hast totesi, luvaten samalla lautakunnan tarkasti tutkivat eri
vaihtoehdot. MTR

Veera Tolonen luovutti vetoomuskirjeen yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Mika Hastille.
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Pohjois-Iin koulun Rynkeby Koulujuoksu juostiin uudelle kävely- ja pyörätielle merkatulla 500 metrin radalla.

Team Rynkebyn koulujuoksu Iissä
Pohjoismaiden suurimmassa hyväntekeväisyysjuoksussa koululaiset juoksivat
vakavasti sairaiden lasten
hyväksi. Tänä vuonna Team
Rynkebyn järjestämään hyväntekeväisyysjuoksuun oli
ilmoittautunut 250 000 lasta
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
-On hienoa, että niin monet koulut ovat mukana
Koulujuoksu-tapahtumassa. Suhteellisen pienellä vaivalla saadaan isoja asioita
aikaiseksi, sanoo Team Rynkeby- God Morgon Oulun
Valtteri Vanhatalo.
Koululaiset ympäri Suomea juoksivat syöpään sairastuneiden lasten hyväksi,
jotta heillä olisi mahdolli-

suus saada maailman parasta hoitoa. Lasten juostuja
hyväntekeväisyyskilometrejä vastaavat lahjoitukset
kohdistetaan Aamu Säätiön
kautta lasten syöpähoitojen
tutkimukseen ja hoitojen kehitykseen.
Suomessa
Koulujuoksu järjestettiin nyt kolmatta kertaa. Mukana oli yli 180
koulua ja päiväkotia, joissa
yhteensä huikeat 30 000 reipasta juoksijaa.
Koululaiset olivat hankkineet itselleen sponsoreita,
jotka lahjoittivat haluamansa summan sponsoroimansa
koululaisen jokaisesta 500m
kierroksesta.
Iin kouluista tapahtumaan osallistuivat Iin Ase-

man/Ylirannan
koulu,
Pohjois-Iin koulu, sekä Kuivaniemen koulu.
Team Tynkebyn Koulujuoksu oli tarkoitus juosta
kaikissa Suomen kouluissa
perjantaina 3.5. Osassa maata, kuten Iissäkin, sankka
lumipyry sai järjestäjät siirtämään juoksun seuraavalle viikolle. Asema/Yliranta
juoksi kuitenkin säätä uhmaten alkuperäisen suunnitelman mukaan.
Pohjois-Iin koululla juostiin maanantaina 6.5. ja Kuivaniemellä torstaina 9.5.
Pohjois-Iin oppilaista ahkerimmin juosseet oppilaat ehtivät tunnin aikana
juosta 16 kierrosta eli 8 kilometriä. Kuivaniemen kou-

lulaiset puolestaan juoksivat
tunnissa yhteensä yli 800
kilometriä. Kuivaniemellä
Pohjoisrannan ja Jokikylän
kyläyhdistykset olivat aktiivisesti mukana tapahtumassa, sponsoroiden omien
kyliensä koululaisten juoksua lahjoituksilla.
-Koulujuoksu on hieno
tapa yhdistää liikkumisen ja
auttamisen ilo. Tunnin liikkuminen yhdessä toisten
oppilaiden kanssa antaa kaikille oppilaille iloisen mielen ja samalla voidaan auttaa
syöpään sairastuneiden lasten hoitojen ja tutkimuksen
kehittämistä, Valtteri Vanhatalo kiteyttää Team Rynkebyn Koulujuoksun idean.
MTR

Rynkeby Koulujuoksuun osallistuivat Iin kouluista Asema/Yliranta, Pohjois-Ii ja Kuivaniemi.

Valtteri Vanhatalo Team Rynkeby-God Morgon Oulu ja PohjoisIin koulun henkilökunta merkkasivat jokaisen oppilaan rannenauhaan juostut kierrokset.

Liikuntanuoriso ja
kulttuuriavustuksia
myönnettiin
Ii-instituutin
toimesta
Ii-instituutti -liikelaitoksen
johtokunta myönsi kokouksessaan 15.5. avustuksia
liikunta- nuoriso- ja kulttuuritoimintaan.
Liikuntatoiminnan yleisavustuksina myönnettiin 19
000 euroa seuraavasti:
Iin Urheilijat 4615,38 euroa, Iin Yritys 3923,08 euroa, Iisu 2384,62 euroa, Iin
Hiihtoseura 2153,85 euroa,
AC Susikädet 1769,23 euroa, Ii Volley 1538,46 euroa,
Kuivaniemen Yritys 1461,54
euroa, Iin Hevosharrastajat
615,38 euroa, Iin Meriseura
538,46 euroa.
Kulttuuritoiminnan yleisavustuksia johtokunta myönsi 2900 euroa seuraaville:
Kuivaniemen kotiseutuyhdistys 1000 euroa, Ii-seura 900 euroa, Kuivaniemen
ja Simon pelimannit 500 euroa, Suomi-Venäjä-Seuran
Iin osasto 500 euroa.
Nuorisotyön yleisavustusta myönnettiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Iin paikallisosastolle 800 euroa. MTR

Illinjuoksuissa jokainen voi testata kuntoaan joka kesäperjantai.

Yleisurheilussa poikkeuskesä

Yleisurheiluharjoitukset jatkuvat tänäkin kesänä, vaikka suurempien kilpailujen osalta eletäänkin välivuotta.

Iin Yrityksen yleisurheilukesä on poikkeuksellinen tänä
vuonna. Ensimmäistä kertaa
27:ään vuoteen seura ei järjestä kansallisia yleisurheilukisoja tai am- ja pm-kisoja.
Syy on se, että rakenteilla
olevan liikuntahallin takia
keskuskentällä ei ole kisoihin
tarvittavia tiloja tai laitteita.
-Toiminta toki jatkuu. Kesäkuussa aloitetaan yleisurheilukoulut, jotka entiseen
tapaan ovat kahtena iltana
viikossa. Oma koulu on entiseen tapaan 6-8-vuotiaille
ja 9-15-vuotiaille. Koulujen
alkamisesta ilmoitetaan lehdissä ja Yrityksen nettisivuilla. Mukaan voi tulla,
vaikka ei olisi jäsenkään.
Toiminta on maksutonta, Iin

Yrityksen yleisurheiluvalmentaja Pertti Huovinen kertoo
Yleisurheilu antaa monipuolisen pohjan muidenkin
lajien harrastukseen, mitä
ovat esimerkkinä tässä IiSanomissa oleva iiläistaustaiset huippu-urheilijat. Useissa
lajeissa tarvittavaa nopeutta,
ketteryyttä ja kimmoisuutta
saa kesän treeneissä.
-Kesän aikana pidämme
viime vuosien tapaan suosittuja lastenkisoja parin-kolmen viikon välein. Ne ovat
matalan kynnyksen tilaisuuksia ja kaikille avoimia,
Huovinen toteaa.
Perinteiset ja legendaariset Illinjuoksut seura aloittaa
touko-kesäkuun vaihteessa,

jatkuen joka perjantai syyskuun loppuun saakka. Kuntonsa mukaan voi kiertää
vitosen tai kakkosen. Mitään sarjajakoja iän tai sukupuolen mukaan ei ole.
Jokainen voi juosta oman hyvinvointinsa hyväksi, mikä
Illinjuoksujen perimmäinen
tarkoituskin on. Luvassa ei
ole palkintoja, mutta sitäkin
enemmän hyvää mieltä.
-Yrityksen
voimanostajilla on arvokisoja syksyn mittaan. Kesän aikana
treenataan ja ohjelmassa on
muutamat
penkkarikisat,
Huovinen hoksauttaa lopuksi Yrityksen monipuolisesta
toiminnasta. MTR
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Alarannan koulun
hankesuunnitelma hyväksyttiin

Iin Eläkeläiset ry

1969

Yhdistyksen kevätkauden päättäjäiset jäsenille lohisopan merkeissä
pe 24.5. klo 12 alkaen. Ilmoittautumiset 21.5. mennessä Kaarinalle
p. 040 822 9274. Tervetuloa!

Bingo

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo su 26.5.2019 klo 17
5

9

20
7
38

Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 5*30 € + 50 €,
vitosbingo: 20 € + 50 € + 100 €.
Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 5 €
Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa!
Kevään bingokalenteri: ma 10.6. klo 18. 00

BINGO

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

MA 3.6.2019 klo 18.00

Alarannan uusi koulu rakennetaan entisen koulun paikalle. Koulusta tulee Joutsenmerkkikoulu.

Iin kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 13.5.
Alarannan koulun hankesuunnitelman ja päätti
aloittaa KVR-urakan kilpailutuksen.
Alarannan koulun rakentamisen ja suunnitteluun on
vuodelle 2019 varattu 500
000 euron määräraha. Alarannan koulun hankesuunnitelmassa on esitetty kuusi
kotiluokkatilaa, keittiö, ruokala ja tarvittavat aputilat.
Uudisrakennuksen
koko

on noin 980 m2. Suunnitelman mukaan Puustelliin tullaan sijoittamaan teknisen
käsityön luokkatila, terveydenhoitajan tilat ja monitoimitila. Alarannan koulun
hankesuunnitelma painottaa
kunnan strategian mukaisesti ilmastovastuullisuutta.
Koulusta tulee Joutsenmerkki-koulu, ja sen kilpailutuksen arviointiperusteina ovat
Joutsenmerkki-pisteet, tarjoushinta, referenssit ja jatkettu jälkivastuuaika. MTR

Iin kunnanhallitus on päättänyt 13.5.2019 kokouksessaan asettaa
kaavamuutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien vuokra-asuntojen
toteuttaminen tontille.
Asemakaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä Iin
kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100
Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus) 16.5. – 17.6.2019 välisen ajan.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 17.6.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin
kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Lisätietoja kaavahankkeista antaa maankäytön suunnittelija / kaavoittaja Jaakko Raunio p. 050 4083811 jaakko.raunio@ii.fi
Ii 13.5.2019
Kunnanhallitus

KUULUTUS
Kirkonseudun asemakaavan muutos, Jokisuuntien ja Rytikujan tiealueet (maantie 18755), valmisteluvaiheen nähtävilläolo

8

23

KUULUTUS
Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 39 tontti 1, valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Ryhmämatka kylpylähotelli Rauhanlahteen 26.-29.5., puolihoito +
matkat 210 €/hlö, maksettava pe 24.5. mennessä Iin Eläkeläiset tilille FI57 5350 0220 0074 42. Lähtö Järjestötalolta su 26.5. klo 10.
Paluu ke 29.5. huoneiden luovutusten jälkeen noin klo 12. Arvontaa!

YLI-OLHAVAN
MAAMIESSEURALLA

27
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Palkinnot: 550 € mp | 300 € pr 50
Tervetuloa!
2 x 100 € | 5 x 50 €
Puustelliin sijoitetaan teknisen käsityön luokkatila, terveydenhoitajan tilat ja monitoimitilat.

Kesäfestarit
Kuivaniemen
seuralla

Iin kunnanhallitus on päättänyt 6.5.2019 kokouksessaan asettaa
kaavamuutoksen val-misteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa Rytiku-jan ja Jokisuuntien
maantiealueista katualuetta.
Asemakaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä Iin
kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100
Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus) 10.5. – 10.6.2019 välisen ajan.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 10.6.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin
kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Lisätietoja kaavahankkeista antaa maankäytön suunnittelija / kaavoittaja Jaakko Raunio p. 050 4083811 jaakko.raunio@ii.fi
Ii 6.5.2019
Kunnanhallitus

Kuivaniemen
Nuorisoseura järjestää kesäfestarit
perjantaina 14.6 kello 11-15
Kuivaniemen Nuorisoseurantalolla. Virkistystoiminnan kohderyhmänä ovat
etupäässä henkilöt, jotka
eivät rajoitteidensa vuoksi pääse osallistumaan tapahtumiin;
esimerkiksi
vammaiset tai muuten liikuntarajoitteiset sekä jatkuvassa
laitoshoidossa
olevat. Tapahtuma on tietenkin kaikille avoin.
Tähän mennessä varatut esiintyjät ovat Jarkko
Honkanen&Taika, Mari
Ylikärppä,
Fortissimo
plays, Hurriganes ja Ville
Kortesalmi karaoke.
Ohjelmassa on myös
Onnenpyörä, arvontaa ja
kilpailuja. Saatavana on
hernesoppaa ja muurikkalättyjä sekä buffet palvelee.
Liput ovat 20 euroa,
joka sisältää hernekeittoruokailun.
Esiintymiset ovat ulkona, ruokailu ja karaoke sisätiloissa. RI

Ilmoittautumisia toivotaan
mielellään etukäteen
10.6. mennessä.
Raimo Ikonen, 044 209 4496
raimojuhaniikonen@gmail.com

LUE IiSanomat netistä:

www.iisanomat.fi
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ENSIESITTELY

Sunnuntaina 26.5.
klo 11–12.30
Museokahvila
Huilinki, Ii

Kotisi
kesämökkimaisemalla

Rakennamme Iijokivarteen koteja
kesämökkimaisemalla
As Oy Iin Haminankartanosta löydät kodin upealla
kesämökkimaisemalla. Tunnelmallinen Iin Hamina,
keskustan palvelut ja upeat jokimaisemat sijaitsevat
kävelymatkan päässä.

Huoneistoja 23 kpl, huoneistokoot 38 m2 – 75,5 m2.
Myyntihinnat 46 760 € - 95 920 €
LEIKKAA TA
Velattomat hinnat 116 900 € – 239 800 €.
Tule tutustumaan ja ihastu!

AREN YMPÄRISTÖPALVELUT TIEDOTTAA

töpalvelut on kunveydensuojelu- ja
omainen
sekä
järjestäjä Iissä,
ellä ja Vaalassa ja
suojeluviranomainotto) Iissä, Pudasmutta ei Vaalassa.

1.1.2019. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä vähentää tupakan saatavuutta
ja tupakointia sen haitallisuuden takia.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TIEDOTTAA:
6.

Eläintenpitäjäksi tulee rekisteröityä
myös yksittäisiä lampaita, vuohia,
temotek.fi/kodit
(mini)sikoja tai siipikarjaa jne. pitävien harrastajien. Rekisteröityminen
- JA
tehdään kunnan maaseutuelinkei10.
noviranomaiselle ja samalla rekisteTIEDOTTAA:
röidään eläintenpitopaikka. Eläintenmyyminen, joka on
pidon päätyttyä rekisteröinnit tulee
mosta, edellyttää,
päättää.
Oulunkaaren ympäristöpalvelut
on kun1.1.2019. Tavoitteena on pitkällä aikaehnyt elintarvikenan elintarvike-, terveydensuojelu- ja
välillä vähentää tupakan saatavuutta
7. Alkutuotannon
muutoksista,
kuten
tupakkavalvontaviranomainen
sekä
ja tupakointia sen haitallisuuden
tasen (vaikka
varsieläinlääkintähuollon karjanpidon
järjestäjä Iissä, lopettaminen
kia.
tai suei ole). Pudasjärvellä, Utajärvellä ja Vaalassa ja
kupolvenvaihdos, tulee ilmoittaa
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TIEDOTTAA:
hirvenlihaa
saa
nen (ml.
maa-ainestenotto)
Iissä, Pudaskirjallisesti
sekä kunnan maaseutujärvellä
ja Utajärvellä, mutta ei Vaalassa.
6. Eläintenpitäjäksi tulee rekisteröityä
lahtivajasta,
jossa
elinkeinoviranomaiselle
että elintarmyös yksittäisiä lampaita, vuohia,
on tehty elintarvivikevalvontaan (esim.
kunnaneläin(mini)sikoja
tai siipikarjaa jne. pitäELINTARVIKE- JA
vien harrastajien. Rekisteröityminen
us.
Tarkastamalääkärille). Ympäristöluvanvaraisen
TERVEYDENSUOJELUJA
tehdään kunnan maaseutuelinkei(ei jauhelijaa
tai
maatilan tulee lisäksi
nimenomainoviranomaiselle
ja samalla rekisteTUPAKKAVALVONTA TIEDOTTAA:
mistaja saa myydä
röidään eläintenpitopaikka.
sesti ilmoittaa muutoksesta
kunnanEläinten1. Tarkastetun lihan myyminen, joka on
pidon päätyttyä rekisteröinnit tulee
poronomistaja
on
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
peräisin teurastamosta,
edellyttää,
päättää.
a ja suoramyyntiä
että tuottaja on tehnyt elintarvike7.
Alkutuotannon
muutoksista,
huoneistoilmoituksen
(vaikkatulee
varsi- haudata
8. Raadot
viipymättä
ja kuten
kehuoneistoilmoikarjanpidon lopettaminen tai 11.
sunaista huoneistoa ei ole).
hyvin Pudasjärvellä
ja Iissä Eviran
kupolvenvaihdos,
tulee ilmoittaa
2. Tarkastamatonta ohjeiden
hirvenlihaa saa
kirjallisesti
sekä kunnan
maaseutumukaan.
Raatojen
tulee
myy dä vain, jos lahtivajasta, jossa
elinkeinoviranomaiselle että elintaran vaihtumisesta
odottaa
hautaamista
peitettyinä.
liha käsitellään, on
tehty elintarvivikevalvontaan (esim. kunnaneläinttymisestä (koskee
kehuoneistoilmoitus.
TarkastamaMahdollisesta
haaskapaikasta
tulee
lääkärille). Ympäristöluvanvaraisen
tonta poronlihaa (ei jauhelijaa tai
ke- ja terveydenmaatilan tulee lisäksi
nimenomaitehdä
rekisteröimisilmoitus
kunjalosteita) poronomistaja saa myydä
sesti
ilmoittaa
muutoksesta
kunnan
kohteita) tulee
ilVaala, Utajärvi ja
edellyttäen,
että naneläinlääkärille.
poronomistaja on
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
tehnyt teurastusta
ja suoramyyntiä
ren ympäristöpalYli-Iin
suuralue
kuuluvat raatoke8. Raadot tulee haudata viipymättä ja
koskevan elintarvikehuoneistoilmoiräilyalueeseen, jahyvin
tuotantoeläinlajiPudasjärvellä ja Iissä Eviran
tuksen.
ohjeiden
mukaan. Raatojen tulee
en
hautaaminen
on
pääsääntöisesti
Ravintolan toimijan vaihtumisesta
ös pienet 3.osuusodottaa hautaamista peitettyinä.
kielletty.
tai toiminnan päättymisestä
(koskee
Mahdollisesta haaskapaikasta tulee
mittaa riskinarvi-

TEMOTEK-KODIN SINULLE VÄLITTÄÄ

puutarhajätettä kuten kuivia risuja
ympäristöpalveluille.
Jari
Alaiso,
LKV
ja oksia. Polttaminen ei saa aiheut045 648tai
5391,
jari.alaiso@temotek.fi
13. Polttoainesäiliöt (lämm
taa naapurustollep. savumuuta
maatilasäiliöt) tulee
Vesa-Matti
Tervonen, LKV
haittaa. Jätteet tulee toimittaa
asianvirallisella tarkastajalla
p. 050 343 8857,
vesa-matti.tervonen@temotek.fi
mukaiseen keräykseen.
Maatalousvälein. Säiliöiden säänn
muovien keräyksistä löytyy tietoa
totarkastuksella voida
internetistä hakusanalla ”maatalokalliita maanpuhdistus
usmuovien keräys”. Edellisvuosien
vat vuodot.
pyöröpaaleja ei tule jättää pellonreunaan, vaan ne tulee kompostoida il14. Maa-ainestenotto kotit
man muoveja ja verkkoja.
on sallittua omalta ma

Elämänlaatua rakentamassa!

asti ja edellyttää sen jä
Likakaivojen (sakokaivojen) tyhjentusta
Oulunkaaren
ym
LEIKKAA
TALTEEN!
"
nys tulee tilata ensisijaisesti jäteluille. Maa-ainesten lu
huoltoyritykseltä. Sakokaivolietettä
edellyttää maa-ainesluv
ei saa levittää käsittelemättömänä
puutarhajätettä kuten kuivia risuja
ympäristöpalveluille.
ta.
peltoon
eikä
koskaan
metsään.
Viljeja oksia.
Polttaminen
ei saa
aiheut13. Polttoainesäiliöt (lämmitysöljy- ja
lijä taa
voinaapurustolle
tyhjentää savuomattaijamuuta
muutamien
15. Ympäristöluvan tai maa
maatilasäiliöt) tulee tarkastuttaa
haittaa. Jätteet tulee toimittaa asiannaapurien
sakokaivot
edellyttäen,
tamisluvan
päätyttyä
virallisella tarkastajalla
10 vuoden
mukaiseen keräykseen. Maatalousvälein. Säiliöidensaa
säännöllisellä
ettämuovien
lietteeseen
lisätään
sammutetkeräyksistä
löytyy tietoa
jatkaa kunilman uutta
totarkastuksella voidaan ehkäistä
”maatalotua internetistä
kalkkia hakusanalla
8,5 kg / m3,
sekoitetaan
kalliita maanpuhdistustoimia vaatiusmuovien keräys”. Edellisvuosien
16. Muusta kuin vähäisest
hyvin
ja annetaan
vaikuttaa
vat vuodot.
pyöröpaaleja
ei tule jättää
pellonreu- 2 tuntia.
ta on ilmoitettava ELY
naan, vaan
ne tulee
kompostoida
Levitetty
liete
tulee
kirjatail-lohkokir14. Maa-ainestenotto kotitarvekäyttöön
man muoveja ja verkkoja.
vähintään
sallittua omalta
maalta 50060
m3 vrk etuk
janpitoon. Utajärvellä nykyisten onjäasti
ja
edellyttää
sen
jälkeen
ilmoivaatii vesilain mukaise
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Tupakan valvontamaksut nousevat

alueella saa polttaa pieniä määriä

pelastuslaitokselle ja Oulunkaaren

www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut
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