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Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi
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PYYDÄ VARUSTELTU  
TARJOUS! JA MENO 

ON KEVYEMPÄÄ  
KUIN USKOTKAAN.

FATBIKETFATBIKET

1499,-
DD FAT 70

SH.

1799,-
DD FAT 30

SH.

KYSY MYÖS SÄHKÖPYÖRIÄ LAAJASTA VALIKOIMASTAMME

www.jussinpyora.fi

MS 201 C-M

TUIRA | Valtatie 49
(08) 554 2983
AVOINNA 
MA–PE 9–18 LA 9–14

OULUNLAHTI | Jukolankuja 1–3A
(08) 554 2987
AVOINNA 

699,-
jussinpyora.fi

BR 500

599,-
Hiljainen reppupuhallin 
4-MIX-moottorilla  
64,8 cm3, 1.380 m³/h,  
10,1 kg

FS 260 C-E

699,-
ErgoStart  
kevytkäynnistys  
41,6 cm3, 2 kW/2,7 hv, 
168 cm, 7,7 kg

Ihanteellinen karsinnassa 
35,2 cm3, 1,8 kW/2,4 hv, 
30–35 cm, 3,9/4,0 kg

SIISTI SYYSPIHA

599,-

EDULLISET 
FATBIKET
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TUIRA 
Valtatie 49
(08)  554 2983
AVOINNA
MA–PE 9–18 LA 9–14

OULUNLAHTI 
Jukolankuja 1–3A
(08) 554 2987
AVOINNA
ma–pe 9–18 la 9–14

2990,-

E-Fatbike  
Rockmachine 

Avalance  
Suomi 
Edition

Kysy myös 
HAIBIKE 
SÄHKÖ-
PYÖRIÄ!

Hyvää kesää kaikille 
IiSanomien lukijoille
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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 johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
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Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.
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SEURAAVA IISANOMAT NRO 12
ILMESTYY TO 11.6.2020. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to4.6.2020 mennessä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

Kouluilla onnistunut paluu lähiopetukseen
Turvaväleihin ja hyvään käsihygieniaan on panostettu koulujen palattua lähiopetukseen. Haminan koululla turvavälit säilyivät 5luok-
kaisilla hyvin välitunnillakin.

Kouluissa palattiin lähes 
kahden kuukauden etäopis-
kelujen jälkeen lähiopetuk-
seen 14.5.

– Iloisella mielellä lap-
set palasivat kouluun ja kai-
kesta näki, että kavereita oli 
ollut ikävä. Meillä lähiope-
tukseen palasi reilut 90 pro-
senttia oppilaista, Haminan 
koulun rehtori Jari-Jukka Jo-
kela kertoo.

Hän toteaa kouluil-
la tehdyn iso työ, ennen lä-
hiopetuksen uudelleen 
aloittamista, laadittaessa 
sääntöjä, ohjeita ja aikatau-
luja erilaista koulunkäyntiä 
varten. Ruokailut on por-
rastettu, samoin välitunnil-
la ollaan muutama ryhmä 
kerrallaan. Luokkiin on teh-
ty väljyyttä ja uusia tilo-
ja on otettu opetuskäyttöön 

muun muassa liikuntasalis-
ta.

– Onhan tämä kuin uusi 
lukukausi lukuvuoden kes-
kellä ja ymmärrän opettajia 
askarruttaneen mahdollinen 
sairastuminen sekä itsen-
sä että oppilaiden kohdal-
la. Tärkeintä tässä kahden 
viikon jaksossa on lapsille 
mahdollisuus tavata kave-
reita. Opettajille puolestaan 

on tärkeää nähdä etenkin 
erityisesti tuettuja oppilai-
ta ja seurata kuinka heidän 
opiskelunsa etäopetuksen 
aikana on sujunut.

Koulut päättyvät tänä 
keväänä lauantaina 30.5. 
jolloin ala- ja yläkoulujen 
oppilaat saavat todistuksen-
sa. Lukion osalta todistukset 
postitetaan. MTR

Yksi syy pölyttäjähyönteis-
ten vähenemiselle on, et-
tei niille ole enää riittävästi 
pesäpaikkoja. Hyönteisho-
telli tehostaa kotipihan mar-
japensaiden pölytystä ja 
kasvattaa satoa.

Pörriäisiä tarvitaan mo-
nimuotoisen luonnon lisäksi 
myös monipuoliseen ruoka-
tuotantoon. Tärkeimpiä pö-
lyttäjiämme ovat mehiläiset 
ja kimalaiset. Myös perhoset, 
kukkakärpäset ja jotkut ko-
vakuoriaiset pölyttävät.

– Hyönteishotellin ra-
kentamiseen tarvitset vain 
metrin lautaa ja sahan, sekä 
vasaran ja nauloja. Pujonvar-
sia, merenrannasta löytyviä 
korsia ja vastaavia voi käyt-
tää sisustamiseen. Ne on mu-
kava käydä vaikkapa lasten 

Pelasta pörriäinen alkamalla hotellinpitäjäksi

Jos et halua hyönteishotellia itse rakentaa, Iipajalta voit hankkia 
Janne Hyvösen esittelemän mallin mukaisen hotellin ilman sisus-
tusta.

kanssa keräämässä ja tutus-
tumassa samalla lähiluon-
toon, Janne Hyvönen IiPajan 
puutyöosastolta opastaa.

Hyönteishotelli tulisi si-
joittaa aurinkoiselle, tuulelta 
ja sateelta suojatulle paikal-
le lounas-etelä-kaakko-suun-
nalle. Hotellin tulisi olla 1-2 
metrin korkeudella ympäröi-
vän kasvillisuuden yläpuo-
lella. Paikka voi olla talon tai 
varaston seinä, pensasaita tai 
vaikka kerrostalon parveke.

Hanne Hyvönen kertoo 
IiPajalta löytyvän sisustusta 
vailla olevia hyönteishotelle-
ja, joita voi pajan myymälästä 
hankkia ja sisustaa mielensä 
mukaan eri korsilla ja muilla 
pörriäisiä asunnoksi kiinnos-
tavilla täytteillä. MTR

Iin seurakunnan tiedote koronavirukseen liittyen (Piispojen ohjeistuksen 
mukaan) Jumalanpalvelukset toimitetaan kirkossa työntekijöiden läsnä 
ollessa ja sitä voi seurata internetin kautta (linkki suoratoistoon Iin seura-
kunnan kotisivuilla). Iin kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta var-
ten 2 tuntia lähetyksen jälkeen. 
 Kirkolliset toimitukset toimitetaan normaalisti kuitenkin niin, että läs-
nä voi olla korkeintaan noin 10 henkilöä.
 Iin seurakunta keskeyttää kaiken kokoavan toiminnan eli kaikki kerhot, 
piirit, ryhmät, leirit, kuorot, tapahtumat ja konsertit.
 Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä keskustelua, sielunhoitoa 
ja yksityistä ehtoollista varten. 
 Diakonian asiakasvastaanotto toimii puhelimen kautta.

Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra

IIN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 31.5. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Pyhän 
Hengen vuodattaminen.  Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. 
Jumalanpalvelus lähetetään Iin seurakunnan YouTube kanavan kautta. Kirkon 
ovet ovat avoinna kaksi tuntia jumalanpalveluksen jälkeen hiljentymistä var-
ten.
Konfirmaatiomessu la 6.6. klo 11 Iin kirkossa. Syys 1 ryhmälle. Toimittaa Matti 
Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Katri Sillanpää. 
Konfirmaatiomessu la 6.6. klo 13.00 Iin kirkossa. Syys 2 ryhmälle. Toimittaa Matti 
Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Katri Sillanpää.
Konfirmaatiomessu su 7.6. klo 10 Iin kirkossa. Kesä 1 ryhmälle. Pyhäpäivän 
aihe: Pyhän Kolminaisuuden päivä. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Mark-
ku Jaakkola, avustaa Katri Sillanpää. Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tuke-
miseen Keniassa, SLEY. 
Kouluikäisten nettikerho . Kouluikäisten nettikerhon löydät Iin seurakunnan 
nettisivuilta. Uusi kerhovideo ilmestyy nettisivuille joka maanantai ja torstai. 
Kerhonohjaajien tekemissä kerhovideoissa on mm. kokkailua, liikuntaa sekä 
askarteluja. Tervetuloa mukaan kerhoilemaan kotona! Löydät nettisivuilta 
myös muuta mukavaa toimintaa. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Nina Peltolalta 
p.0405157662, etunimi.sukunimi@evl.fi.
Pyöräile perheen kanssa!  Oulun hiippakunnan Piispanpyöräily toteutetaan 
omatoimi-pyöräretkenä! Piispanpyöräilyn ajankohta on 11.5.-30.6. Pyöräile 
perheesi tai ystäväsi kanssa teille sopivana aikana! Nallebongauksessa voit 
löytää erilaisia nalleja, jotka ovat Iin seurakunnan eri toimipaikkojen ikkunoissa 
elokuun loppuun asti. Nalleja löydät Iin seurakuntatalolta viraston ja leikkipuis-
ton puolelta (Puistotie 3), Iin kirkosta, Olhavan seurakuntatalolta, Kuivaniemen 
kirkosta ja Oijärven kyläkirkosta. Pyöräilyyn osallistujat voivat halutessaan 
ottaa kuvan tai videon pyöräretkeltä ja jakaa sen Piispanpyöräilyn sosiaalisen 
median kanavissa. Halutessaan voi lahjoittaa suvivirren sunnuntain kolehtiin 
lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen kehitysmaissa. Piispanpyöräily on 
osa valtakunnallista kilometrikisaa, jonne voit kirjata ylös ajetut kilometrit! Li-
sätietoa kampanjasta ja kolehdin lahjoitustavoista www.oulunhiippakunta.fi/
piispanpyöräily.
Mikäli sinulla on herännyt huoli läheisestäsi ota yhteyttä tai koet tarvitse-
vasi tukea tai apua. Meillä kaikilla huoli tulevasta on suuri. Epidemia on muut-
tanut normaalia elämänkulkua. Muuttuneessakin tilanteessa on tärkeää, että 
tunnemme olomme turvalliseksi ja saamme apua silloin, kun sitä tarvitsemme. 
Olkaa rohkeasti yhteydessä, jos apua tarvitsette.  diakonissa Sanna Karppinen, 
puh: 040 737 6955 Ii ja Jakkukylä, diakoni Piritta Aatsinki, puh: 040 718 2297 
Kuivaniemi, Oijärvi ja Olhava.
Nettinuortenilta to 28.5. klo 18. Osallistuaksesi tarvitset älypuhelimen tai tie-
tokoneen, johon on ladattu teams. Sovellus löytyy sovelluskaupasta ja on ilmai-
nen. Linkki nuorteniltaan löytyy joka torstai osoitteesta https://bit.ly/iinuorte-
nilta. Lisätietoja antavat nuoristyönohjaajat Katri Sillanpää p.0400-8823 ja Nina 
Peltola p.040-5157662. etunimi.sukunimi@evl.fi
Nettiperhekerho ja nettipäiväkerho. Nettipäiväkerho löytyvät Iin seurakun-
nan nettisivuilta (Lapsille ja lapsiperheille / Nettipäiväkerho). Nettiperheker-
hossa ja nettipäiväkerhossa on viikoittain vaihtuva kerho-ohjelma, jonka voi 
toteuttaa kotona. Nettikerhoista löydät viikon Raamatun kertomuksen, kerho-
viikon askartelun ja leikki-idean.
Varhaisnuorten toimintapäivät kesällä 2020. Kesän toimintapäivät järjes-
tetään Karhun leirikeskuksessa. Ohjelmaan kuuluu mm. ulkoilua, leikkejä, as-
karteluja, pelejä ja hauskaa yhdessä oloa. Toimintapäivät ovat maksuttomia ja 
tarjoamme osallistujille eväät. Toimintapäivät on jaettu ikäryhmittäin ja vuonna 
2010 syntyneet voivat valita itse kumpaan ryhmään haluaa osallistua. Ilmoit-
tauduthan yhteen vaihtoehtoon, jotta mahdollisimman moni pääsee osallistu-
maan. Toimintapäivät: 
Ti 23.6. 7 – 10-vuotiaille klo 10–14. 
Ke 24.6. 7 – 10-vuotiaille klo 10–14. 
To 25.6. 10 – 14-vuotiaille klo 10-14. 
Ke 8.7. 7 – 10-vuotiaille klo 10-14. 
To 9.7. 10 – 14-vuotiaille klo 10-14. 
Ilmoittaudu mukaan seurakunnan nettisivuilla 14.6. mennessä. Lisätietoja nina.
peltola@evl.fi / p. 040 515 7662.
Kevään piirustushaaste lapsille Ke 20.5.2020 - Pe 5.6.2020
Keväällä ja kesällä ulkona voi huomata paljon kauniita ja mukavia asioita, kas-
veja ja elämiä jotka Jumala on luonut. Käy ulkoilemassa, ja katsele ympärillesi, 
mitä kaunista ja mukavaa huomaat! Piirrä tai maalaa, mitä näet ulkona tai mitä 
asioita sinusta on mukava tehdä keväällä ja kesällä. Lähetä piirustuksestasi kuva 
perhetyön numeroon puh.0400-541319. Kirjoita viestiin vanhemman lupa pii-
rustuksen julkaisemiseen seurakunnan nettisivuilla. Halutessasi voit kirjoittaa 
piirustukseen etunimesi ja ikäsi. Iin seurakunnan nettisivuille nettiperhe- ja 
päiväkerhoon tulee lasten piirustusnäyttely, jossa piirustukset julkaistaan. Pii-
rustukset ovat näyttelyssä 11.6. asti.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Konfirmaatiomessu su 7.6. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Kesä 1 rippikoululai-
sille. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Avustaa Nina Peltola 
ja Piritta Aatsinki. Kolehti: Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemiseen Ke-
niassa, SLEY. 
Kappelintoimisto on suljettu 8.6.-3.7.
Lohtuhuiveja sureville, tule mukaan kutomaan lohtuhuiveja sureville. Lohtu-
huivi on konkreettinen tapa muistaa surevaa omaista. Sen avulla voi viestittää, 
että yhteisön tuki voi olla lohtuna vaikeassa elämäntilanteessa. Lohtuhuiveihin 
on saatavilla valmiita malleja tai sen voi toteuttaa haluamallaan tavalla. Malleja 
löytyy niin naisille kuin miehille, eikä mikään estä kutomasta vaikkapa sukkia, 
jos se tuntuu luontevammalta. Huiveihin on saatavilla ohjeita ja lankoja Kui-
vaniemen kappelintoimistosta ja diakoniatyöntekijältä. Voit sopia ohjeiden 
toimittamisesta ja lankojen noudosta puhelimitse 040 718 2297. Myös valmiit 
huivit voi toimittaa kappelintoimistoon, josta huivit toimitetaan seurakunnan 
työntekijöiden mukana sureville omaisille. Facebookissa lisätietoja ryhmistä 
Kuivaniemen lohtuhuivien lähettiläät sekä valtakunnallisesti ryhmästä Lohtu-
huivien lähettiläät. 
Katso lisätietoja ja ilmoittautuminen Iin alueen ilmoituksista tai verkkosivuilta 
www.iinseurakunta.fi esim. Varhaisnuorten toimintapäivät kesällä 2020 ja pii-
rustushaasteeseen liittyen.



nomatnomat
--

ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parillisina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä. 3

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, 
toimittanut Toivo Hyyryläinen

”Älä mylykytä! sano 
Jakku-Kalle”

Kuivaniemen Pitäjämarkki-
nat eivät toteudu tänä vuon-
na poikkeusolojen vuoksi. 
Kyseessä olisivat olleet 35- 
vuotisjuhlamarkkinat, joille 
oli tulossa huippuesiintyjiä 
Jukka Pojasta Ti-Ti Nalleen.

– Onhan tämä harmilli-
nen asia. Mitään vastaavaa 
emme Pitäjämarkkinoiden 
historiassa ole kokeneet. 
Siirrämme siis juhlamark-
kinoita vuodella ja sama-
na heinäkuun kolmantena 
viikonloppuna 2021 on tar-
koitus järjestää markki-
nat ainakin yhtä näyttävien 
esiintyjien kera, Kuivanie-
men Yrittäjien puheenjohta-
ja Ari Kaakkuriniemi toteaa 
tyhjällä markkina-alueella 
Kuivaniemen urheiluken-
tällä.

– Harmillisesti juuri 35. 

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden 
35- vuotisjuhlamarkkinat siirtyvät

Kuivaniemen Pitäjämarkkinat 
on vuoden suurin tapahtuma 
Iissä. Markkinoilla käy kahden 
päivän aikana tuhansia ihmi-
siä, kuten vuonna 2019. 

Kuivaniemen Pitäjämark-
kinat jouduttiin perumaan 
koronan vuoksi. Esiintyjät 
olisivat jälleen myös tänä 
vuonna olleet Suomen hui-
pulta.

Pitäjämarkkinat on iso 
ponnistus Ii-instituutin va-
paa-aikaosastolta. 

- Markkinoiden suun-
nittelu käynnistetään joka 
vuosi ennen vuodenvaih-
detta, jolloin ryhdytään va-
raamaan seuraavan kesän 
esiintyjiä, sekä kartoitta-
maan markkinamyyjiä, va-
paa-aikapäällikkö Pekka 
Suopanki toteaa.

Kuivaniemen Yrittäjien hallituksen jäsenet Veikko Södö, Jouko Herva, Matti Kumpulainen, Ari Kaakkuriniemi, Arja Honkamaa ja Sari Hirvaskoski joutuvat turvavälein to-
teamaan keväisellä markkinakentällä juhlamarkkinoiden siirtyvän ensi vuoteen.

Koronarajoitukset siirsivät 
Kuivaniemen Yrittäjien ja 
Iin kunnan suurimman ta-
pahtuman Pitäjämarkkinat 
seuraavaan vuoteen. Yrit-
täjien aktiivinen toiminta 
jatkuu kuitenkin poikkeus-
oloista huolimatta.

– Jaamme stipendit van-
haan malliin Iin lukion, 
Kuivaniemen koulun, Si-
mon lukion ja Lappia am-
mattiopiston opiskelijoille, 
puheenjohtaja Ari Kaakku-
riniemi kertoo.

Lisäksi hän toteaa Yrittä-
jien hankkineen sydänisku-
rin eli defibrillaattorin, joka 
sijoitetaan Nelosparkin tiloi-
hin, kun koronan siirtämät 
koulutukset laitteen käyt-
töön Nelosparkin henkilös-
tölle ja Yrittäjien hallituksen 
jäsenille saadaan pidettyä.

Leader-rahoitusta Kui-
vaniemen Yrittäjille on 
myönnetty hankkeeseen 
”Tapahtumien järjestämi-
nen” 50 prosenttia hankkeen 
reilusta 16 000 euron koko-
naiskustannuksista.

– Hankimme rahoituk-
sen turvin uuden juhlatel-
tan, merikontin tavaroiden 
säilyttämiseen, sekä pöytiä 
ja tuoleja. Lisäksi hankinta-
listalla on kolme kappaletta 
markkinoiden mainostau-
luja, Yrittäjien sihteeri Arja 
Honkamaa kertoo. MTR

Kuivaniemen
Yrittäjillä 
aktiivista 
toimintaa

Ari Kaakkuriniemen luotsaama 
Kuivaniemen Yrittäjät toimii 
aktiivisesti, vaikka Pitäjämark-
kinat jäävätkin tänä kesänä to-
teutumatta.

Hän kertoo yhteistyön 
Kuivaniemen Yrittäjien 
kanssa sujuneen mallikkaas-
ti ja rutiinilla vuodesta toi-

seen.
– Toivottavasti korona 

helpottaa kesän ja syksyn 
aikana, jotta saataisiin yh-

teiskunnan rattaat jälleen 
pyörimään täydellä teholla. 
MTR

Nelosparkin yläkertaan on 
koronarajoitusten aikana 
valmistunut viihtyisä ko-
kous- ja koulutustila, joka 
on kaikkien tilaa tarvitsevi-
en varattavissa.

– Pikkuhiljaa tätä on ra-
kenneltu ja nyt poikkeus-

Nelosparkin kokous- ja koulutustila valmistui
oloissa oli enemmän aikaa 
saattaa projekti loppuun. 
Täällä voi vaikka Iin kun-
nanhallitus aika ajoin ko-
koustaa, Veikko Södö 
naurahtaa.

Tiloihin mahtuu reilut 
kaksikymmentä henkilöä 
ja käytettävissä on niin vi-
deotykki kuin muukin ko-
koustekniikka. Sosiaalitilat 
sisältävät saunan, joka tar-
vittaessa on myös käytettä-
vissä.

– Tarkoitus on avata ti-
lat kesäkuun alussa, jolloin 
kokoontumisrajoituksiin 
on tulossa helpotuksia, Eija 
Södö kertoo. MTR

Eija Södö Nelosparkin yläker-
taan valmistuneessa kokous- 
ja koulutustilassa. Tilat tulevat 
käyttöön kesäkuun alussa 
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Iissä on oltu edistyksellisiä 
jo yli 100 vuotta sitten. Iin 
Sähkö Osakeyhtiö perustet-
tiin 21.7.21918. Sitä seurasi-
vat Iin kunnan Sähkölaitos 
ja Iin kunnan Energialaitos. 
Vuonna 1993 Iin kunta yh-
tiöitti Energialaitoksensa ja 
syntyi kunnan 100 prosent-
tisesti omistama Iin Energia 
Oy.

– Iissä on oltu viisai-
ta ja pidetty sähköyhtiö ja 
sen toiminta omissa käsis-
sä. Olemme Suomen pohjoi-

sin sähköyhtiö, jolla on oma 
sähkönmyynti. Myös Iijoen 
sähköntuotannon osakkaak-
si pääsy on ollut sitkeiden 
neuvottelujen tulosta, josta 
kiitos kuuluu sen ajan luot-
tamushenkilöille, toimitus-
johtaja Kari Kuusela toteaa.

Iin Energia Oy siirtää 
sähköä ”vanhan” Iin alueel-
la ja myy sähköä koko Iin 
kunnan alueella, sekä jon-
kin verran kunnan rajojen 
ulkopuolelle. Asiakkaita yh-
tiöllä on yli 4800 ja henkilö-
kuntaa 12.

– Olemme luottavaises-
ti tulevaisuuteen katso-
va paikallinen sähköyhtiö, 
joka kehittää tuotteitaan 
hyödyntäen uusinta digi-
teknologiaa. Sähköntuotan-
non omavaraisuus on 60 
prosenttia, joka tuotetaan 
vesi- ja tuulivoimalla, Kari 
Kuusela kertoo.

Iisiverkko on Iin Energia 
Oy:n valokuituverkko, joka 
takaa kuntalaisille huippu-
nopeat internetyhteydet. 

Tänä keväänä Iisiverkko yh-
teistyössä operaattorinsa 
Netplazan kanssa nostivat 
asiakkaidensa valokuituyh-
teyden suorituskykyä poik-
keusolojen ajaksi. Tällä 
haluttiin helpottaa etätyös-
kentelyä ja-opiskelua.

– Iisiverkko on osoitus 
halustamme ja kyvystäm-
me olla mukana digitekno-
logian kehittämisessä. Tällä 
hetkellä Iisiverkon on hank-
kinut vajaa 2000 tilaajaa ja 
uusia tilauksia on tehty vii-
me päivinäkin, Kuusela 
iloitsee.

Paikallista hankkeeseen 
liittymisen toimitusjohta-
ja Kuusela toteaa olleen Iin 
Energia Oy:lle luonnollisen 
valinnan.

– Olemme toimineet 
ja haluamme jatkossakin 
toimia Iin ja ympäristön 
puolesta, tuottamalla kunta-
laisten tarvitseman sähkön 
uusinta digitekniikkaa hyö-
dyntäen paikallisella uusiu-
tuvalla energialla. MTR

Toimitusjohtaja Kari Kuuse-
la Iin Energia Oy:n toimitalon 
edustalla, kädessään yhtiönsä 
antamat ympäristölupaukset 
puhtaan uusiutuvan energian 
tuottamisesta.

Iin Energia tuottaa sähköä 
paikallisella uusiutuvalla energialla

Iin ydinkeskustassa sijaitse-
va Hiushuone Lumo on äi-
din ja tyttären yhteisyritys. 
Merja Pakosella on lähes 
40 vuoden kokemus kam-
paamoalalla ja omaa yrit-
täjäuraakin pian 30 vuotta. 
Tyttärensä Sanna Pakosen 
kanssa heillä on ollut yhtei-
nen yritys vuodesta 2014. 
Siihen saakka molemmat 
toimivat omalla toiminimel-
lä. Sanna on toiminut hiu-
salalla vuodesta 2008.

Paikallista hankkeessa 
Hiushuone Lumo on sitou-
tunut kierrättämään, asia-
kaslehdet mukaan lukien.

– Vakioasiakkaissam-
me on henkilöitä, jotka 
mielellään ottavat vanhoja 
lehtiämme ja luettuaan edel-
leen kierrättävät ne, Merja 
Pakonen kertoo.

Energiansäästöön on 
kiinnitetty viihtyisissä toi-
mitiloissa huomiota ja va-
laistus on vaihdettu LED 
valoihin. 

– Käyttämämme hius-
tenhoitoaineet olemme 
vaihtaneet kotimaisiin tuot-
teisiin. Valikoimastamme 

Hiushuone Lumo panostaa kotimaisuuteen
löytyy hajusteettomia, hellä-
varaisia ja ammoniakittomia 
vaihtoehtoja hiusten värjä-
yksiin, sekä kihartamiskä-
sittelyihin, Sanna Pakonen 
toteaa. 

Hän kertoo hoitoainei-
den toimittajan luopuneen 
muovipussien käytöstä ja 
vaihtaneen tuotteet pape-
rikasseissa toimitettaviksi. 
Näin pystytään vähentä-
mään luontoon mahdolli-
sesti kulkeutuvan muovin 
määrää. Läheltä tulevat ko-
timaiset tuotteet vähentävät 
ympäristökuormaa myös ly-
hempien kuljetusmatkojen 
ansiosta.

Hiustrendejä Merja ja 
Sanna kertovat olevan kes-
kimäärin kaksi vuodessa.

– Enää ei juurikaan kysy-
tä, mikä nyt on muotia, vaan 
halutaan enemmän korostaa 
omaa persoonaa, Merja ker-
too.

Sanna puolestaan tote-
aa hiuksiin käytettävien 
aineiden sisällön kiinnosta-
van entistä enemmän. Her-
kistymät ovat lisääntyneet 
ja hajusteettomien aineiden 

Hiushuone Lumon yrittäjät 
Merja ja Sanna Pakonen halua-
vat panostaa kotimaisiin tuot-
teisiin.

kysyntä on lisääntynyt.
Tällä hetkellä asiakkai-

ta kiinnostavat vaalennuk-
set eri raidoitustekniikoilla. 
Myös sävytyksiä tehdään 
paljon, jotka lisäävät halut-
tua sävyä. Lisäksi tulee kiil-
toa hiuksiin. Myös kiharaa 
on alettu kysymään aiem-
paa enemmän.

Hiushuone Lumolle on 
vuosien varrella muodostu-
nut suuri vakioasiakaskun-
ta, osittain hyvän sijainnin 
ansiosta.

– Meille ei tarvit-
se asiakseen lähteä, vaan 
monet poikkeavat kauppa-
reissullaan joko ostamas-
sa tarvitsemiaan tuotteita 
tai kysymässä milloin sopi-
si hiustenleikkaus tai vaik-
kapa permanentti, Merja ja 
Sanna Pakonen kiittelevät 
liikepaikkaansa ja vakioasi-
akkaitaan. MTR

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 hakeamerkkiä maksutta verkossa: greenpolis.fi/paikallista.

Seuraa yritysten kuulumisia: facebook.com/paikallista
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Tuunataan työtä hank-
keen kautta saatu palkka-
tuki tekstiilisuunnittelijan 
työhön IiPajalle, avasi Päi-
vi Kurkelalle uusia mah-
dollisuuksia. Ohjaustyöstä 
kiinnostunut, kädentaidot 
omaava Päivi pääsi suun-
nittelemaan uusia tuotteita 
kierrätysmateriaaleista.

– Tuolloin heräsi halu 
päivittää osaamistani ja ha-
keuduin Ammattiopis-
to Luoviin suorittamaan 
kuntoutus-tuki-ohjauspal-
veluiden erikoisammatti-
tutkintoa. Valmistun sieltä 
työvalmentajaksi tulevana 
syksynä, Päivi kertoo.

Opiskelun teoriajaksot 
hän on suorittanut Luovin 
kautta ja on tällä hetkellä 
kolmannella harjoittelujak-
solla, joka toteutuu Iin Ta-
varat kiertoon- varastolla. 
Ensimmäisen harjoittelujak-
son hän suoritti IiPajalla ja 
toisen OSAO Haukiputaan 
yksikössä. Siellä Päivi työs-
kenteli erityisen tuen tar-
peen opiskelijoita opettavan 

Päivi Kurkelalle palkkatuki ja urasuunnittelu 
avasivat uusia mahdollisuuksia

ammatillisen erityisopetta-
jan työparina. Opiskelijoil-
le etsittiin polkua opiskella 
omaan tahtiin kohti ammat-
tia.

Tavarat kiertoon- varas-
tolla työt ovat monipuolisia 
ja kunnan eri toimipisteis-
tä tulleille toimistokalusteil-
le ja monille muille tuotteille 
etsitään hyötykäyttöä kun-
nan muissa yksiköissä.

– Pyrimme kehittämään 
uusia palveluita ja saamaan 
tavarat asianmukaiseen 
kuntoon ja edelleen käyt-
töön, Päivi toteaa.

Suurimman hyödyn 
hän toteaa Tuunataan työ-
tä-hankkeesta kohdallaan 
olleen erilaisista korttikou-
lutuksista. Työturvallisuus-
korttia tarvitaan monessa 
paikassa, eikä sitä tarvinnut 
lähteä kaukaa hakemaan, 
kun hanke järjesti koulutuk-
sen.

– Työskentelin aiemmin 
monessakin osa-aikaises-
sa tehtävässä. Asetin ta-
voitteeksi yhden päivätyön 

ja tavoite on valmistuttua-
ni entistä lähempänä, Päivi 
Kurkela uskoo.

Tuunataan työtä- han-
ke jatkuu vuoden 2020 lop-
puun saakka tavoitteena 
luoda uusi työllistämisen 
toimintamalli osallistamalla 
ja työllistämällä iiläisiä kes-
tävän kehityksen, resurssi-
viisauden ja kiertotalouden 
periaatteita hyödyntäen. Li-
säksi hankkeessa kannuste-
taan itsensä työllistämiseen, 
kevytyrittäjyyteen ja yrittä-
jyyteen. Hankkeen toiminta 
jatkuu normaalisti koronati-
lanteesta huolimatta. Asiak-
kaita ei tällä hetkellä tavata 
kasvokkain vaan etäyhteyk-
sin.

– Tähän EILA laatikko 
hankkeen yhteystiedosta 
kuten aiemmassa Tuuna-
taan työtä jutussa. MTR

Syksyllä työvalmentajaksi val-
mistuva Päivi Kurkela tekee 
työharjoittelujaksoa Iin Tava-
rat kiertoon-varastolla.

Voisiko kouluttautuminen olla ratkaisu työllistymiseesi? 
Ota yhteyttä Tuunataan Työtä -hankkeen henkilökuntaan ja pohditaan yhdessä sinun tilannettasi. 
Soita, lähetä tekstiviesti tai sähköposti: Mari Granholm, p. 040 846 5116, mari.granholm@ii.fi

Vuoden iiläinen ja ympäristöpalkinnon 
saaja on perinteisesti julkistettu Iin ko-
tiseutujuhlassa. Tänä vuonna kotiseu-
tuviikkoa ei järjestetä, vaan vuoden 
iiläinen julkistetaan kunnanhallituksen 
myöhemmin ilmoittamana ajankohtana. 
Ympäristöpalkinnon saaja julkistetaan 
osana IlmastoAreena 2020 ohjelmaa.

Kunnanhallitus päätti kokoukses-
saan 18.5. pyytää ehdotuksia valittavis-
ta henkilöistä 11.6. mennessä. 

Vuoden iiläinen -nimitys on myön-
netty vuodesta 2002 lähtien vuosittain 
henkilölle, joka on syntynyt, asuu tai 
toimii Iissä, ja joka on työllään, toimin-
nallaan tai saavutuksillaan tehnyt Iitä 
tunnetuksi, edistänyt kuntakuvaa tai 
vaikuttanut merkittävästi kunnan kehit-
tämiseen.

Ympäristöpalkinnon voi saada sel-
lainen, joka on teoillaan edistänyt 
asuinympäristön turvallisuutta ja viih-
tyisyyttä, rakennusperinteen säilyttä-
mistä, luonnon- ja maisemansuojelua, 
luonnonvarojen kestävää käyttöä, ener-
gian säästämistä, luonnon monimuo-
toisuuden säilyttämistä tms. kestävän 
kehityksen kannalta tärkeää tavoitet-
ta. Ympäristöpalkinnon saajasta päättää 
kunnanhallitus Iin ympäristöyhdistyk-
sen lausunnon pohjalta. MTR

Iin kunta pyytää ehdotuksia vuoden iiläisestä 
ja ympäristöpalkinnon saajasta

IlmastoAreenan yhteydessä myönnetyn Iin ympäristöpalkinnon vuonna 
2019 sai Antti J.Leinonen.

Vuoden 2019 iiläiseksi valittiin Riitta Räinä.
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 • Saneeraukset • Uudiskohteet
 • Huollot/korjaukset  • Kattoturvatuotteet

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

Yrittäjien hyvinvointia tuetaan 
”Koutsaakko nää mua” -hankkeella
Koutsaakko nää mua 
-hanke toteutetaan Iissä 
11.5.-31.12.2020. Kokonais-
kustannukset ovat 63.600 
euroa. Pohjois-Pohjanmaan 
ELY -keskus on myöntä-
nyt ESR ja valtion rahoitusta 
hankkeelle 50.880 euroa (80 
prosenttia). Iin kunnan/Ii-
instituutin rahoitusosuus on 
12.720 euroa (20prosenttia).

Ii-instituutti -lautakun-
ta päätti kokouksessaan 
18.5. kattaa omavastuuosuu-
den työllistämis- ja hyvin-
vointipalveluiden kesken 
siten, että hanketta hallinnoi-
van työllistämispalveluiden 
käyttöön siirretään 6 000 eu-
roa avustuksena hyvinvoin-
tipalveluilta.

Hankkeessa toteutetaan 
vertaiscoaching-ryhmiä, joita 
tavoitellaan määrällisesti 5. 
Yhteen ryhmään mahtuu 5-6 
yrittäjää. Vertaiscoaching-
ohjelma koostuu kuudes-
ta 1 – 1,5 tunnin mittaisesta 
virtuaalisesta tapaamisesta. 
Tapaamiset toteutetaan 2 vii-
kon välein 3 kuukauden ai-
kana (2krt/kk). Tavoitteena 
on saada yhteensä 35 osal-
listujaa (30 yrittäjää, 5 kun-
nan edustajaa). Coaching 
-ryhmiä vetää kaksi yritys-

valmentajaa. Kunta palkkaa 
kaksi henkilöä (50 prosentin 
työajalla), jotka ovat päivit-
täin yhteyksissä yrityksiin ja 
tarjoavat matalan kynnyksen 
apua poikkeustilanteessa.

Hankkeen aikana saadaan 
kokemuksia vertaiscoaching-
ryhmistä ja niitä voidaan 
hyödyntää hankkeen päätty-
misen jälkeen Iin kunnassa. 
Työllisyyden kuntakokeilun 
alkaessa jatketaan yrittäjä-
neuvonnan, -palveluiden ja 
yhteistyön tiivistämistä. Tu-
levaisuudessa mahdollisissa 
kriisitilanteissa on valmiu-
det vertaismentorointiin. Li-
säksi testataan anonyymia 
chat-palvelua ja kehitetään 
digitaalisia viestintäkanavia 
yrittäjien ja kunnan välillä.

Edellisessä kokouksessa 
pöydälle jääneet liikunnan 
vuosiavustukset jaettiin seu-
raavasti:

Iin Urheilijat 4645,68 eu-
roa, Iin Yritys 4173,23 euroa, 
Iisu 2677,17 euroa, Iin hiihto-
seura 2125,98 euroa. Ac Susi-
kädet 2125,98 euroa, Ii Volley 
1574,80 euroa, Kuivaniemen 
Yritys ry 1496,06 euroa, Iin 
Hevosharrastajat 629,92 eu-
roa, Iin Meriseura 551,18 eu-
roa. MTR

Jokivarren Jokivarren 
puutarhapuutarha

Oijärventie 1144Oijärventie 1144
Yli-Olhava Yli-Olhava 

p. 0400 192142p. 0400 192142

Kesäkukkien myynti 
Kesäkukkien myynti 

on alkanut!!!on alkanut!!!

IISSÄ TORILLA IISSÄ TORILLA ma-la, ma-la, 
juhannukseen asti.juhannukseen asti.

TARHALLATARHALLA joka päivä. joka päivä.

Mäkeläntie 51, 91100 Ii • Puh. 0500 280 388

Meiltä löydät upeat amppelit  
ja yksittäiset kukat
kotipihan koristukseksi.
Amppelit alkaen 7.00 € - 45,00 €…
MILJOONAKELLO-
AMPPELIT ALK. 17 €

Taimistolta mm.  
omenapuut , 
marjapensaat ja 
alppiruusut…

Kysy kotiinkuljetusta.
Puutarha avoinna:
ma-pe 9.00-18.00

la 9.00-16.00
su 12.00-16.00

Muina aikoina soita
puh 050 0280 388

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

Ii on lähtenyt mukaan ke-
väällä 2020 Muhoksen 4H-
yhdistys ry järjestämään 
Karhunluola-yrittäjyyskil-
pailun nuorille verkossa.  
Vuoden 2020 kisa on suun-
nattu sekä nuorille että nuo-
rille aikuisille. 

Kilpailu on jaettu kahteen 
sarjaan: a) 13-17-vuotiaat ja 
b) 18-28-vuotiaat. Kilpailun 
ensimmäiselle kierroksel-
le osallistutaan täyttämällä 
hakulomake 31.5. mennessä 

Ii mukana Karhunluola kilpailussa
karhunluola.org sivustolla. 
Osallistua voi yksin tai tii-
minä. Viisi valittua kustakin 
sarjasta pääsee finaaliin, joka 
järjestetään verkkotapahtu-
mana kesäkuussa. Kilpailun 
tarkoituksena on kannustaa 
nuoria yrittäjyyteen, syn-
nyttää menestystarinoita ja 
lisätä Oulu- ja Iijokilaakson 
elinvoimaa. Parhaille on lu-
vassa rahapalkintoja, kertoo 
Noora Huotari Iin Micropo-
liksesta. HT

Iin kotiseutumuseo aukeaa 
kävijöille kesäkuun toisella 
viikolla, yhtä aikaa museo-
kahvila Huilingin kanssa. 
Museo on auki kesäkuus-
sa supistetulla aikataululla, 
mutta heinäkuussa melkein 
joka päivä.

Museon yläkertaan on 
rakennettu syksyllä ja ke-
väällä uutta näyttelyä, joka 
myös avautuu kesän aika-
na kävijöille. Näyttelynava-
jaisia ei tänä kesänä pystytä 
pitämään, mutta ehkä sitten 
ensi kesänä juhlistetaan sen-

Iin kotiseutumuseo avautuu kesäksi
kin edestä? Uudessa näyt-
telyssä kävijät pääsevät 
tutustumaan muun muassa 
käsitöihin ja niiden tekijöi-
hin, vanhaan ruokakulttuu-
riin, sotaan ja rauhaan ja 
vanhoihin kulkupeleihin. 

Lapset on erityisesti huo-
mioitu uudessa näyttelyssä, 
ja sinne on esimerkiksi tee-
tetty hurmaava minikokoi-
nen leikkileivinuuni lasten 
leikkeihin. Leikkileivinuu-
ni, kuten suuri osa muista-
kin näyttelyrakenteista on 
teetetty Iipajalla.

MUSEON AUKIOLOAJAT:
KESÄKUU: Avoinna 8.6.-30.6 ti, ke ja to klo 12-17.

HEINÄKUU: Avoinna 1.7.-31.7. ti-la joka päivä klo 11-18.
Vapaa pääsy!

Kaikenlaiset sivunvalmistus- ja 
painopalvelut kauttamme. 

www.vkkmedia.fi • www.iisanomat.fi 

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 28

vkkmedia@vkkmedia.fi

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

AjankohtaistaAjankohtaista
Pääskysestä ei päivääkään!Pääskysestä ei päivääkään!
Kesä on tullut ja puutarha Kesä on tullut ja puutarha 
kylpee väreissä.kylpee väreissä.
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Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Maan hallituksen ohjeiden 
mukaisesti AVI on päät-
tänyt höllentää kokoontu-
misrajoituksia. Kesäkuun 
alusta alkaen maksimissaan 
50 henkilön kokoontumiset 
ovat sallittuja.

– Meillä sekä Iin että Kui-
vaniemen urheilukentät 
ovat normaalisti käytössä. 
Kentille annetaan järjestöille 
käyttövuoroa ja heidän vas-
tuullaan on huolehtia sään-
nösten noudattamisesta, 
liikuntapaikkamestari Pasi 
Rajala kertoo.

Ulkoliikuntapaikoil-
la turvaetäisyydet ja yh-
teen paikkaan kokoontuva 
harrastajien määrä on suh-
teellisen helppo rajata annet-
tuihin ohjeisiin sopivaksi. 

– Myös Iisi Areena avau-
tuu yleisölle, samoilla 
kokoontumis- ja hygienia-
ohjeilla, liikuntahallivalvoja 
Allan Nyman toteaa liikun-
tahallin avautumisesta.

Urheilukentän viereen 
valmistunut Iisi Areena pal-
velee normaalioloissa myös 
kentän käyttäjien pesu- ja 
pukeutumistiloina. Kentän 
ympärille käyttäjät ovat toi-
voneet aitaa, sekä juoksura-
tojen ja katsomon välisen 
alueen päällystämistä.

Urheilukentät avautuvat normaaliin käyttöön

Liikuntahallivalvoja Allan Ny-
man, liikuntapaikkamestari 
Pasi Rajala ja liikuntapaikan-
hoitaja Erkki Mäkipaaso to-
teavat Iin urheilukentän 
nurmikon tarvitsevan vielä ai-
kaa ennen kuin sinne voi men-
nä palloa potkimaan,

– Näihin asioihin yh-
dyskuntalautakunta ottaa 
kantaa kokouksessaan tou-
kokuun lopulla. Suunnitel-
missa on aidata kentän ja 
liikuntahallin välinen alue, 
jolloin esimerkiksi mopoilla 
ei voida kenttäalueelle ajaa, 
tekninen johtaja Janne Joke-
lainen valaisee esitettyjen 
toiveiden toteutumista.

Iin urheilukentän nurmi-
alueen osalta liikuntapaik-
kojen hoidosta vastaavat 
toivovat käyttäjiltä malttia.

– Alueelle ei ole syy-
tä mennä, ennen kuin se 
kunnolla vihertää. Rikkou-
tuneen nurmen korjaami-
nen käyttökuntoon kestää 
vuodesta kahteen. Nurmi-
kon päälle jäädytetty luis-
telualue hidastaa osaltaan 
nurmikon kasvun käynnis-
tymistä, Pasi Rajala toteaa. 
MTR
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Tänäkin kesänä Iin pesäpallokentällä nähdään iloista pesäpallo-
toimintaa, kuten kesän 2019 pesiskoulussa.

Iin Urheilijat ovat mui-
den urheiluseurojen tavoin 
joutuneet sopeuttamaan 
toimintansa vallitseviin 
poikkeusoloihin.

– Seuramme suhtau-
tuu vakavasti ja vastuul-
lisesti koronaviruksen 
aiheuttaman COVID-19 -tar-
tuntatautiepidemiaan. Nou-
datamme viranomaisten 
suosituksia ja teemme oman 
osamme viruksen leviämi-
sen ehkäisemiseksi, Iin Ur-
heilijoiden puheenjohtaja 
Marko Jussila kertoo.

Iin Urheilijoilla vilkkaan 
toiminnan kesä 
poikkeusjärjestelyin

nut ministeriöstä tarkemmat 
ohjeistukset esimerkiksi ot-
telutapahtumien ja pelien 
järjestämiseen liittyen. Pe-
leihin tulee erityisjärjestelyi-
tä, esimerkiksi hutunkeittoa 
ei ole ja joukkueet pelaa-
vat ulkopeliä omalla pallol-
la. Myös muita tarkennuksia 
on liitosta tulossa. 

Monen juniorin harmis-
tukseksi kaikki kesän pesis-
leirit on peruttu.  

– Joukkueita meillä on 
G-junioreissa, F-tytöissä ja 
-pojissa, E-junioreissa, D-ju-

”Metallinkeräys Rysän pihalla 
on puolestaan alkanut, 

jatkuen syksyyn saakka. 
– Keräykseen saa tuoda metalleja 

konttien ollessa paikallaan.”

Pesäpallojaoston puheen-
johtaja Jenni Tolonen kertoo 
pesäpalloharjoitusten alka-
neen pienryhmissä ja pesä-
pallokentällä voi toukokuun 
ajan harjoitella maksimis-
saan 10 henkilöä yhtä aikaa. 

– Pienimmät G-juniorit 
eivät kuitenkaan vielä ole 
aloittaneet treenejä. Tree-
neissä noudatetaan Pesä-
palloliiton antamia ohjeita. 
Lisäksi pyritään harjoittele-
maan esimerkiksi pienissä 
ryhmissä sisälläkin. Pesä-
pallokentän huoltorakennus 
on poissa käytöstä ainakin 
toistaiseksi toukokuun lop-
puun saakka.

Pesäpallosarjat alkavat 
näillä näkymin kesäkuun 
puolessa välissä ja ne jat-
kunevat syyskuulle saak-
ka. Sarjaohjelmat saadaan 
vasta toukokuun lopulla, 
kun pesäpalloliitto on saa-

nioreissa sekä Naisten maa-
kuntasarjassa. Erityisesti 
tyttöjen oma joukkue pitkän 
tauon jälkeen ilahduttaa. 
Miesten joukkuetta ei vali-
tettavasti hyvältä vaikutta-
neen alun jälkeen saatukaan 
kasaan. Ilmainen pesiskou-
lu on suunnitelmissa, mutta 
sen ajankohtaa vielä mieti-
tään ja sovitetaan yhteen al-
kavan pelirumban kanssa. 
Myös perhepesiksen toteu-
tusta ja toteutustapaa poh-
ditaan, Jenni Tolonen kertoo 
Iin Urheilijoiden pesiskesäs-
tä.

Tukkilaiskisat on joudut-
tu tältä kesältä perumaan. 
Metallinkeräys Rysän pi-
halla on puolestaan alkanut, 
jatkuen syksyyn saakka.

– Keräykseen saa tuo-
da metalleja konttien olles-
sa paikallaan, Marko Jussila 
painottaa. MTR

Poikkeusajat vaikuttavat 
suunnistustoimintaankin. 
Rovaniemelle myönnetty Ju-
kolan Viesti siirtyy vuoteen 
2021, eikä suuria suunnis-
tustapahtumia muutenkaan 
voida järjestää.

– Illinsaaressa ja Ol-
havassa järjestämme 
mahdollisuuksia omatoi-

Iisu kannustaa omatoimisuunnistuksiin  
ja kartoittaa Jakkukylässä

Iisu on aktiiviesti toimiva suunnistuksen erikoisseura, joka normaalioloissa järjestää lukuisia kilpailuja kesät talvet.

misuunnistukseen. Ke-
säkuun alusta lähtien 
tulemme tietyin välein ra-
dat suunnittelemaan, seuran 
puheenjohtaja Markku Lou-
kusa kertoo. 

Omatoimirastit ovat 
tänä vuonna Oulurastien-
kin toteutustapa eri puolil-
la aluetta. Rastiliput viikoksi 

metsään muutamille kartoil-
le kerrallaan, karttoja saa-
taville niin paperisina kuin 
sähköisenä, ei ajanottoa eli 
emittejä, mutta reittinsä voi 
ladata rastit.fi:hin tai livelo-
xiin, jos sellainen on tarjolla.

Iisu on aloittanut uuden 
suunnistusalueen kartoitus-
töiden valmistelut Jakkuky-

lään.
– Joen eteläpuolelle hau-

tausmaan takamaastoihin 
valmistuu jossain vaihees-
sa uusi suunnistuskartta, 
Markku Loukusa valottaa 
hanketta. MTR

Iin Yrityksen yleisurheilu-
kesästä on poikkeusolois-
ta huolimatta tulossa vilkas. 
Urheilukentällä pidetään 
toiminnat entisen kaltaise-
na, nykyinen koronatilan-
ne ja viranomaisten ja SUL:n 
ohjeet huomioiden. Tiistai- 
ja torstai-iltaisin on yleis-
urheilukoulu 6-8 vuotiaille. 
9-16-vuotiaille on omat har-
joitukset.

– Ryhmät toimivat eril-
lään eri puolilla kenttää, jo-
ten ongelmia ei pitäisi tulla, 
vaikka porukkaa tulisikin 

Perinteiset Illinjuoksut alkavat kesäkuussa
yli 50. Kentällä pitäisi olla 
uusissa tiloissa pesupaik-
ka käsille. Pukuhuoneita ei 
SUL:n ohjeistuksen mukai-
sesti käytetä muuten kuin 
vessojen osalta, Pertti Huo-
vinen kertoo.

Yrityksen yleisurheilu-
harjoituksissa on käynyt ke-
säisin muiden seurojen ja eri 
lajien, kuten painin, jääkie-
kon, hiihdon ja jalkapallon 
harrastajia. He ovat edelleen 
tervetulleita.

Perinteelliset Illinjuoksut 
alkavat kesäkuussa. Niissä 

Perinteiset Illinjuoksut toteutuvat tänäkin vuonna.

noudatetaan myöskin AVI:n 
ja SUL:n ohjeita. Turvavä-
lit pyritään pitämään niin 
juoksijoiden kuin katsojien-
kin osalta. ”Kirkonpenkille” 
otetaan istujia vain kahden 
metrin välein. Ajanottokop-
piin ilmoittaudutaan ovelta 
yksitellen. Majan sisällä ovat 
käytössä vain vessat. Käsi-
enpesu ja desinfiointi sisällä, 
sekä peseytyminen joessa, 
jos tarkenee. Näin seura oh-
jeistaa Illinjuoksujen osalta.

– Juoksuja ovat odot-
taneet niin kilpaurheilijat 

kuin kuntoilijatkin koko pii-
rin alueella. Haluamme tar-
jota mahdollisuus testata 
talven treenien tulosta. Ko-
rostetaan kaikkien paikal-
le tulevien omaa vastuuta 
ohjeitten noudattamisessa, 
Huovinen painottaa ohjei-
den noudattamisen tärkeyt-
tä.

Kansallisia GB-kilpai-
luja yleisurheilussa ei tänä 
vuonna koronatilanteesta 
johtuen järjestetä. MTR
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Vapaa-aikapalveluiden 
kesäjutut

KESÄKUU:
KESÄJUMPAT vko 23 – 27 (1.6 – 1.7.)
Ii Nättepori / Huilingin näyttämö
maanantaisin klo 18 – 19 kahvakuula / Nätteporin piha-alue (Hui-
lingin näyttämö sateella)
tiistaisin klo 10 – 11 lempeä aamujumppa / Nätteporin piha-alue 
(Huilingin näyttämö sateella)
Kuivaniemi / Kuivaniemitalon piha-alue
keskiviikkoisin klo 12 – 13 kesäjumppa
keskiviikkoisin klo 13 – 14 kehonhuolto
Jumpat ovat maksuttomia. Ennakkoilmoittautuminen tekstiviestillä 
liikuntaneuvojalle jumppapäivänä, tuntia ennen jumppaa!
Järjestäjä: Ii-instituutti, vapaa-aikapalvelut/ liikuntaneuvoja Marjo 
Veijola, p.050 3950 391.

KESÄKERHOT vko 23-26 ma-to 10-12
vko 23 Iisi-areena, Ojakylän koulu, Pohjois-Iin koulu
vko 24 Jakkukylän koulu, Aseman koulu, Olhavan koulu
vko 25 Oijärvi Sampola, Kuivaniemen urheilukenttä, Jokikylä
Kerhoihin otetaan enintään 20 alakouluikäistä/kerho.
 • Ilmoittautumiset arkisin klo 10-16: 
  Jussi Mertala puh. 050-383 9984 tai 
  Marjo Takalo puh. 050-3950 401.
 • Ilmoittautua voi pe 29.5. klo 12 saakka.
 • Kerhojen minimi osallistujamäärä on 5 henkilöä.
 • Kerhot järjestetään ulkona, joten sään mukainen 
  pukeutuminen.

PIHANUOKKARI NUORILLE 
vko 23-25 ma-to 13.30-15.30
 o Vko 23 Valtarin areena
 o Vko 24 Valtarin areena
 o Vko 25 Kuivaniemitalon piha
 • erilaisia pihapelejä ja kahvittelua!

PERJANTAIJAHTI 6.6., 12.6. ja 26.6.
 o Iin nuorisotyön instagram-tilille tulee ohjeet miten osallistua
   (@iinuorisotyo)
 o Vihjeiden mukaan etsitään paikkoja ja ensimmäinen saa 
  lahjakortin.
 o Pe 6.6. Iissä, pe 12.6. Kuivaniemellä ja pe 26.6. Iissä ja 
  Kuivaniemellä.

PIHANUOKKARI NUORILLE (7LK.-17V.) VKO 26
 o ma-to Kuivaniemitalon piha / Valtarin areena klo 13-16
 o pihapelejä, retkiä, kahvittelua jne.

LIIKUNTAHALLI AVOINNA 1.-30.6. 
(suljettu 19.6.) arkisin klo 8-22,
noudattaen Suomen valtioneuvoston ja Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston antamia ohjeistuksia. 
Vapaita vuoroja (myös päivävuoroja) voi varata Julius-varauskalen-
terista Vapaa-aikapalveluiden sivulta:https://iihappens.fi/liikunta/lii-
kuntapaikat/. 
Kuivaniemen kuntosali avoinna 1.6. lähtien normaalisti.

MUSEO AVOINNA kesäkuussa 8.6.-30.6 
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12-17
heinäkuussa 1.7.-31.7. tiistaista lauantaihin 
joka päivä klo 11-18 
Museonhoitaja Hanna Puolakka, p. 040 5382 711.

HEINÄKUU:
Etsivä nuorisotyöntekijät tavoitettavissa normaalisti arki-
sin klo 8-16.

ELOKUU:
LIIKUNTAHALLI AVAUTUU 3.8.

NUORISOTILAT AVAUTUVAT VKO 35

POWER PARK-REISSU NUORILLE 29.8.
Iin nuorisovaltuusto järjestää retken Powerparkiin la 29.8. 
Reissu on tarkoitettu 12-17-vuotiaille iiläisille nuorille. 
Reissun hinta on 38€/hlö, joka sisältää matkat ja rannekkeen huvi-
puistoon. Ilmoittautuminen alkaa ma 1.6.2020 sähköpostiosoittee-
seen: iin.nuorisovaltuusto@ii.fi 

Muistathan kertoa ilmoittautuessasi koko nimesi, ikäsi, pituutesi ja 
puhelinnumerosi sekä huoltajan nimen ja puhelinnumeron. 
Ilmoittautuminen päättyy 14.8.2020. 
Lisätietoja: iin.nuorisovaltuusto@ii.fi

Vallitsevat kokoontumis-
rajoitukset vaikuttavat mo-
nella tapaa Ii-instituutin ja 
etenkin vapaa-aikapalvelui-
den toimintaan.

– Kaikki yleisötapahtu-
mat ovat peruuntuneet, eikä 
tänä kesänä järjestetä Ilois-
ta Iijokipyöräilyä, Tukki-
laiskisoja tai Kuivaniemen 
Pitäjämarkkinoita, vapaa-ai-
kapäällikkö Pekka Suopan-
ki kertoo.

Kesätyöntekijöitä Iin 

Vapaa-aikapalveluilla erilainen kesä
kunta ei tänä vuonna palk-
kaa, joten vapaa-aikapal-
veluiden kesätoiminnat 
pyöritetään omalla henkilö-
kunnalla.

Maksuttomia kesäjump-
pia järjestetään kesäkuun 
ajan Huilingin näyttämöl-
lä ja Kuivaniemitalon pi-
ha-alueella. Kesäkerhoja 
alakouluikäisille löytyy tar-
jonnasta lähes kaikilla Iin 
kylillä. Alakoululaisille tar-
koitettuihin kesäkerhoihin 

Kokoontumisrajoitusta salliessa 50 henkilön kokoontumiset, avautuu Iisi areena käyttöön kesäkuun alussa.

otetaan korkeintaan 20 las-
ta/kerho. Pihanuokkareita 
pidetään ValtariAreenalla 
ja Kuivaniemitalon pihalla. 
Tarjolla on erilaisia pelejä ja 
kahvittelua.

Perjantaijahti nimisiä ta-
pahtumia on kesäkuisina 
perjantaina niin Iissä kuin 
Kuivaniemellä. Iin nuoriso-
työn instagram-tilille tulevi-
en ohjeiden mukaan etsitään 
paikkoja. Ensimmäiselle on 
luvassa lahjakortti.

Liikuntahalli avautuu ke-
säkuun ajaksi arkipäiviksi, 
noudattaen valtioneuvoston 
ja aluehallintoviraston ko-
koontumis- ja hygieniaohjei-
ta. Museo avautuu kesäkuun 
alkupuolella ja kesän aika-
na yläkerrassa on esillä uusi 
näyttely. Jos tilanne nor-
malisoituu, avautuvat toi-
minnat syksyllä normaaliin 
tapaan vapaa-aikapalvelui-
den eri sektoreilla. MTR

Vuoden 2018 alla iiläisillä 
nuorilla oli tylsää ja he miet-
tivät mitä voitaisiin tehdä.

– Silloin heiteltiin ilmaan 
mahdollisimman hullu-
ja ajatuksia muun muassa 
”Kävelläänkö Ouluun”. Siitä 
ajatus kypsyi toteutukseen 
ja vuoden 2019 pääsiäisenä 
kävelimme eka kerran, Art-
tu Toppinen kertoo Iin to-
rilla.

Tempaus päätettiin uu-
sia tänä keväänä ja kuudeksi 
kasvanut nuorisojoukko kä-
veli matkan uudelleen lau-
antaina 16.5.

Sää oli matkan aikana 
kaikkea mahdollista, au-
ringonpaisteesta räntäkuu-
roihin. Matkaan lähdettiin 
aamuviideltä ja perillä Ou-
lussa kävelijät olivat klo 
15.15. Matkaa nuorille kertyi 
lähtöpaikasta riippuen 35-40 
kilometriä.

Läppänä heitetty ajatus toteutettiin 
kävelemällä Iistä Ouluun

Arttu Toppinen, Julius Lohi, 
Kaapo Krum, Ruut Vähä, Ukko 
Puhakka ja Viljo Lohi torjuivat 
tylsyyttä kävelemällä Iistä Ou-
luun.

Vajaa viikko kävelyn jäl-
keen nuoret ovat sitä mieltä, 
että tämä on nähty ja jotain 
uusia tempauksia aletaan 

suunnitella.
Tämän kesän lomasuun-

nitelmiin heillä kuuluu 
porukalla käydä ainakin 

polkupyöräretki erään ryh-
mään kuuluvan kesämö-
kille. Matkaa kertyy 60 
kilometriä suuntaansa. MTR
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Iin Meripelastajat on yhdis-
tys, jonka tarkoituksena on 
toimia yhdistyksen alueel-
la vapaaehtoisen meripe-
lastustoiminnan tunnetuksi 
tekemiseksi ja meriturval-
lisuuden edistämiseksi, he-
rättää alueella innostusta 
vapaaehtoista meripelastus-
ta kohtaan, sekä toimia alu-
eella turvallisen veneilyn 
edistämiseksi. Toimintaan 
kuuluu suorittaa meri- ja sisä-
vesialueella etsintä- ja meri-
pelastustyötä viranomaisten 
johtamissa tehtävissä, sekä 
ylläpitää viranomaisten ja 
Meripelastusseuran vaa-
timaa valmiutta. Lisäk-
si järjestetään valistus- ja 
neuvontatoimintaa, sekä 
tuetaan Suomen Meripelas-
tusseuran toimintaa. 

Yhdistyksen toimitilat 
sijaitsevat Iin Rantakesti-
lässä, jossa kokoonnutaan 
normaalioloissa viikoittain. 
Iin meripelastajien meritu-
kikohta on Röytän saarella, 
jossa sijaitsevat historialli-
set rakennukset Lastaaja ja 
Luotsila. Rakennukset omis-
taa Metsähallitus, joka on 
vuokrannut ne yhdistyksen 
käyttöön. 

– Tämä kevät on ollut 
meillekin haasteellista ai-
kaa. Koulutuksia ei korona-
rajoitusten vuoksi ole voitu 
järjestää kuin etänä ja kalus-
ton kunnostusta on aiem-
masta poiketen suoritettu 
pienissä 2-4 henkilön ryh-
missä. Avovesikausi on 
alkamassa ja pyrimme kai-
kesta huolimatta laskemaan 

Iin Meripelastajien kalustoon täydennystä
kaluston vesille toukokuun 
aikana, päivystävä pääl-
likkö ja alusvastaava Reijo 
Paakkari kertoo.

Yhdistyksen kalusto on 
tälle kaudelle täydentynyt 
PV Kärkkäisen apuveneeksi 
hankitulla Fin Door veneel-
lä, jonka hankinnan mahdol-
listi saatu Leader-rahoitus. 
Venäjällä valmistetulle ve-
neelle tuli varustuksineen 
hintaa 16 000 euroa, josta 
avustus kattoi puolet. Ran-
takestilän tukikohtaan uu-
tuuttaan hohtava Fin Door 
saapui 18.5. 

– Ensisijainen tehtä-
vämme on ihmishenkien 
pelastaminen. Yleensä pys-
tymme samalla pelasta-
maan myös veneen, koska 
sen rantaan hinaaminen on 
samalla ihmishenget pelas-
tava toimenpide. Uusi vene 
täydentää sopivasti kalus-
toamme ja mahdollistaa 
rantautumisen ja pelastus-
toiminnan kohteissa, jonne 
PV Kärkkäisellä emme pää-
sisi, Paakkari toteaa.

Iin Meripelastajien toi-
mintaa hälytystilanteissa 
johdetaan Merivartioston 
Turun yksiköstä käsin. Iis-
sä ollaan sitouduttu päivys-
tämään ja ollaan miehistöllä 
valmiudessa.

Veneiden kunnostusta 
suorittaneet Antero Pieti-
lä ja Ari Malmberg kertovat 
yhdistyksen mielellään ot-
tavan uusia jäseniä toimin-
taansa mukaan.

– Etenkin nuoria toivoi-
simme toimintaan mukaan, 

koska vallitsevina poikke-
usaikoina riskiryhmäläiset 
eivät voi toimintaan osallis-
tua, Antero toteaa.

Iin Meripelastajat on ai-
noa meripelastusyhdistys 
Suomessa, jolla on käytös-
sään navigointisimulaattori. 
Sen avulla voidaan kuival-
le maalle luoda merelliset 
olosuhteet sumuineen, aal-
toineen ja muine vaihtuvi-
ne meriolosuhteineen. Tämä 
mahdollistaa todentuntuiset 
olosuhteet harjoitella navi-
gointia ja pelastustoimintaa 
erilaisissa olosuhteissa.

– Tässäkin meillä oli apu-
na Leader-rahoitus, Reijo 
Paakkari kiittelee.

Omassa varainhan-
kinnassa yhdistyksen yh-
teistyökumppaneina ovat 
muun muassa Oulun yli-
opisto ja Metsähallitus, sekä 
Maakrunni-säätiö, joiden 
kanssa on sopimus tutkijoi-
den kuljettamisesta. Myös 
paikallinen yrityselämä tu-
kee Iin Meripelastajien toi-
mintaa yhteistyösopimusten 
muodossa.

– PV Kärkkäisen uu-
siminen olisi lähivuosina 
ajankohtaista. Pienelle yh-
distykselle reilun puolen 
miljoonan euron hanke on 
kuitenkin ylivoimainen teh-
tävä, Reijo Paakkari toteaa. 
MTR

Reijo Paakkari ihastelemassa juuri Iihin saapunutta Fin Door venettä, joka tulee toimimaan taustal-
la näkyvän PV Kärkkäisen apuveneenä.

Ari Malmberg ja Antero Pietilä kaluston kevätkunnostuksissa. Taustallaan PV Kärkkäinen ja Sale-
ra Rescue.

Uimakauden lähestyessä 
jokaisen tulisi miettiä tai-
tojaan toimia, joutuessaan 
vaikkapa hukkuvaa pelas-
tamaan.

Tauno Kivelä Iin SPR:n 
EA-ryhmästä opastaa välit-
tömästi soittamaan 112 jou-
duttaessa pelastustoimiin. 
Hän kehottaa jättämään lin-
jan auki ja kaiuttimen päälle 
puhelimessa. Näin hätäkes-
kus voi opastaa avun anta-
jaa.

– Rauhoita pelastetta-
vaa kertomalla hänelle, että 
apua on tulossa. Se antaa 
pelastettavalle turvallisuu-
den tunnetta ja voimia jak-
saa vielä vähän aikaa. Vedä 
hukkuva kuivalle maalle ja 
aloita tarvittaessa elvytys-
toimet viidellä puhalluksel-
la ja kolmellakymmenellä 
painalluksella, hän opastaa.

Etenkin kylmässä vedes-
sä kysymys on minuuteis-
ta, eikä vaikkapa kevätjäihin 
pudonnutta pidä mennä pe-
lastamaan ilman apuvälinei-
tä. Apuvälineen olisi hyvä 
olla jokin kelluva, vaikka-

Hukkuvan pelastamisessa kysymys on minuuteista
pa ämpäri. Se on syytä sitoa 
köyteen, jolloin pelastusvä-
lineen voi heittää pelastetta-
valle ja vetää hänet turvaan.

– Pääasia on, ettei pelas-
tajakin ole pelastettavana 
avun saapuessa, Tauno pai-
nottaa.

Veneilyssä hän kehottaa 
kiinnittämään huomion tur-
vavarusteiden riittävyyteen 
ja kaikkien käyttävän liivejä. 

– Uidessa ei pidä yliarvi-
oida voimiaan, eikä huma-
lassa tulisi olla mitään asiaa 
uimaan tai veneilemään.

Merihelmen uimarannan 
heikko kunto saa Myllykan-
kaalla asuvan Taunon miet-
teliääksi.

– Rannan kuntoon saami-
nen olisi tärkeää kyläläisten 
uimapaikkana ja imagoky-
symys koko kunnalle. Mo-
net ohikulkijat pysähtyvät 
rannalla ja käyvät ihaile-
massa kauniita auringonlas-
kuja. Useisiin tauluihinkin 
näky on vuosien varrella 
ikuistettu. MTR

Merihelmen rannan heikkoa kunto saa Tauno Kivelän mietteliääksi. Hän toivoo Iin kunnan edistävän myös sivukylien uimamahdolli-
suuksia ja edistävän rantojen kunnossapitoa.
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Alkukeväästä ennustet-
tua suurtulvaa ei Iissä tänä 
vuonna nähdä. Iijoen latva-
vesien suuret lumimäärät ja 
korkeat vesiarvot saivat vi-
ranomaiset ja voimayhtiöt 
varautumaan jopa kaikkien 
aikojen tulvaan.

– Hurjimmissa ennus-
teissa virtaamahuipuiksi en-
nustettiin 1600 kuutiometriä 
sekunnissa. Kylmä kevät on 
kuitenkin hidastanut lumien 
sulamista, jolloin sulamisve-
det jakautuvat pidemmälle 
ajalle. Toukokuun viimeisel-
le viikolle ennustettu huip-
puvirtaama näyttäisi jäävän 
950 kuution luokkaan, käyt-
töpäällikkö Antti-Pekka Si-
pola PVO-Vesivoimasta 
kertoo.

Iissä säästyttäneen suurtulvalta
Näillä vesimäärillä tul-

vasta tulee hieman kes-
kimääräistä suurempi, 
mutta vahingoilta vältyt-
täneen. Raasakan voima-
laitoksen ohijuoksutukset 
vanhaan uomaan ovat olleet 
400 kuutiota sekunnissa ja 
niiden odotetaan nousevan 
huippuvirtaaman aikaan 
600 kuutioon sekunnissa.

– Hetkellisesti voimme 
joutua juoksuttamaan van-
haan uomaan jopa 1000 
kuutiometriä sekunnissa, 
Raasakan voimalaitoksen 
yläpuolen puhdistamisen 
ajaksi. Sinne kertyy tulvan 
mukana kaikenlaista roi-
maa, Sipola toteaa kevään 
etenemisestä voimayhtiön 
näkökulmasta. MTR

Toukokuun puolivälin jälkeiset lumikuurot saivat maan valkoiseksi Iin keskustassa. Jokien virtaamalle kylmä sää on eduksi, eikä en-
nustettua suurtulvaa Iissä koeta.

Raasakan säännöstelypadolta on vettä juoksutettu vanhaan uomaan 400 kuutiometriä sekunnissa. Hetkellisesti voidaan joutua juok-
suttamaan jopa 1000 kuutiota.

Suljettuna olleet kirjastot 
avautuvat pikkuhiljaa. Tou-
kokuun ajan kirjastoihin voi 
palauttaa kirjoja ja noutaa 
varattua aineistoa.

– Kirjastojen ollessa sul-
jettuina, olemme valinneet 
ja tilanneet syksyn kirjat, 
markkinoineet eKirjastoa 
ja olleet aktiivisia somes-
sa. Virtuaalikirjailijavierai-
lut on toteutettu niin Iissä 
kuin Kuivaniemellä. Lisäksi 
olemme tehneet kokoelma-
työtä ja poistaneet vanho-
ja kirjoja, Iin kirjastonjohtaja 
Minna Halonen kertoo.

Kesäkuun alussa kirjastot 
avautuvat yleisölle, mutta 
tätä juttua tehdessä ei vielä 
ollut tarkkaa tietoa mahdol-
lista rajoituksista.

– Lehtisalien osalta muun 
muassa odotamme ohjeita. 
Kesällä meillä on normaalis-
tikin suppeammat aukiolo-

Kirjaston lukuvinkit kesälukemiseksi

Toukokuun loppuun saakka 
kirjastot palvelevat rajoitetus-
ti. Hygieniaohjeet löytyvät jo 
ulko-ovella ja käsidesiä kirjas-
toissa on saatavilla useissa eri 
pisteissä.

ajat, niin tänäkin vuonna
Pyynnöstämme Iin kirjas-

tonjohtaja valitsi muutamia 
lukuvinkkejä kuntalaisten 
kesälukemiseksi. Minnan 
Halonen suosittelee seuraa-
via kirjoja: 

Tero Somppi: Katedraa-
limurhat

Kaksoismurha Uspens-
kin katedraalissa. Rikos-
poliisit Mikko Vuori ja Ari 
Manner selvittävät tapaus-
ta. Poliisi-isä Mikon huolena 
myös 13-vuotiaan tyttären 
nettituttavuus.  

Johanna Venho: Ensim-
mäinen nainen

Pohdiskeleva romaani 
Sylvi Kekkosen elämästä. 
Sylvi viettää aikaa rakkaal-
la mökillään Katermassa ja 
muistelee elämäänsä, kir-
joittamistaan ja perhesuhtei-
taan. 

 Marja Björk: Raaka-Ars-
ka Sirppisilmä

Arska eli oikeasti Airi, on 
pitopalveluyrittäjä, joka jou-
tuu keskelle kummallisen 
kuoleman selvittelyä. Björ-
kin uusin teos on kirjailijan 
ensimmäinen dekkari ja li-
sää on kustantajan mukaan 
tulossa.  

Tove Jansson: Katse 
horisontin yli: sitaatteja 
luonnosta, merestä ja ih-
misluonnosta

Meri ja luonto olivat 
Janssonille erityisen tärkei-
tä. Teos sisältää sitaatteja 

Kirjastonhoitaja Minna Halonenesittelee  ja kesän lukuvinkkikir-
joja.

Janssonin kirjallisesta tuo-
tannosta ja kuvituksena on 
Tove Janssonin maalauksia 
ja piirroksia. Kaunis kirja on 
omiaan aurinkoisiin kesä-
päiviin, mökkilaiturille luet-
tavaksi. MTR

Tänä keväänä Iin lukiosta valmistui 38 uutta ylioppilas-
ta. Poikkeusolojen vuoksi perinteistä juhlaa ei lukiolla 
järjestetä koulujen päättymispäivänä. Kevään ylioppi-
laille järjestetään yhteisöllinen juhlatapahtuma lauan-
taina 29.8.

Uudet ylioppilaat ovat: Aalto Salla, Alamäki Anni, 
Erkkilä Suvi, Haapakoski Jere, Hassinen Joel, Huhta Ir-
ja-Sisko, Joensuu Maija, Junes Paavo, Juntti Milla, Kaik-
konen Joona, Kaisto Maria, Klasila Lotta, Koivukangas 
Artturi, Koivuvaara Jaakko, Korvala Eleanoor, Koskela 
Iida, Kurkela Sara, Lapinkangas Lauri, Litendahl Pinja, 
Loukusa Emma, Mehtomaa Joona, Miettunen Ville Mä-
enpää Niklas, Mäkipaaso Roosa, Nevalainen Jeremias, 
Niemelä Nanni, Nikkinen Diana, Pakanen Lotta, Pyö-
rälä Markus, Ruonala Iida, Savela Janette, Seppä Kimi, 
Simonen Teemu, Särkelä Leevi, Tiiro Aino, Tolonen 
Valtteri, Tuohimaa Viivi, Törmänen Hilla. MTR

Iin lukiosta 38 uutta 
valkolakkia

Onnittelut uusille Onnittelut uusille 
ylioppilaille ja ylioppilaille ja 

menestystä menestystä 
jatko-opiskeluihin jatko-opiskeluihin 

kaikille!kaikille!  



12
nomatnomat

--
nro 11

28.5.2020

Kesäkukat loistollaan ovat 
Jokivarren puutarhalle si-
sään asuvan ensimmäinen 
näky. Toinen toistaa kau-
niimmat kukat ja kukka-
amppelit tervehtivät tulijaa. 
Jostain kukkien seasta kuu-
luu yrittäjä Auli Tolosen 
iloinen tervetulotoivotus. 
Koronakevät ei ole juuri-
kaan puutarhalla näkynyt, 

Jokivarren puutarha valmiina kesään
vaikka olikin aluksi lannis-
taa.

– Valmistauduin vie-
mään kukat suoraan asiak-
kaiden oville, koska ajattelin 
ettei kukaan uskalla mis-
sään liikkua. Alkushokin jäl-
keen ihmiset ovat kuitenkin 
rohkaistuneet kevään ede-
tessä lähtemään liikkeelle ja 
moni vanhempikin ihminen 

Auli Tolosella on vankka kokemus puutarha-alalta. Jokivarren 
puutarha on toiminut jo reilut 30 vuotta.

Jokivarren puutarha hehkuu kukkaloistoa, etualalla tulppaanipelargonia.

on käynyt virkistäytymässä 
puutarhalla, Auli kertoo.

Äitienpäivämyynnin hän 
kertoo olleen positiivisen yl-
lätyksen niin puutarhalla 
kuin Iin torilla. Jonkin ver-
ran hän oli vienyt kukkia 
asiakkaiden koteihin ja lä-
himaksu oli suosituin mak-
sutapa.

Toimittajaa matkal-

la säikytellyt toukokuinen 
raekuurokaan ei puutarhu-
ria hätkäytä.

– Aurinkoiset ja kuivat 
päivät, sekä kylmät yöt ovat 
keväällä meille edullisista 
aikaa. Kylvöihin ei iske tai-
mipolte, eikä kastelulle ole 
tarvetta, kuten liian aikaisin 
tulleilla kesäkuumilla, Auli 
toteaa.

Orvokkeja hän kertoo 
menevän ensimmäisenä ke-
väällä. Pääosin kesäkukat 
hankitaan kuitenkin vasta 
kesäkuun puolivälissä.

– Kesäkuun kymmenet-
tä päivää odottaa suurin 
osa kesäkukkia hankkivis-
ta, eikä tuo vanhan kansan 
viisaus ihan hihasta vetäis-
ty ajankohta ole, Auli nau-

rahtaa.
Kesästä hän uskoo säiden 

suhteen tulevan normaalin 
ja kylmää kevättä seuraa-
van lämmin kesä. Kukista 
suosikkeja tullevat olemaan 
edelleen japaninkello, lumi-
hiutale, pelargonia ja daali-
at. MTR

”Kesäkuun kymmenettä päivää 
odottaa suurin osa kesäkukkia 
hankkivista, eikä tuo vanhan 
kansan viisaus ihan hihasta 

vetäisty ajankohta ole.”

Vallitsevan koronaepidemian vuoksi Iin 
seurakunta on keskeyttänyt toistaiseksi 
kaiken kokoavan toiminnan. Kerhot, pii-
rit, leirit, kuorot, tapahtumat ja konsertit 
ovat joko tauolla tai toteutuvat erimuo-
dossa. 

– Kesän 2020 toimintapäivät järjes-
tämme Karhun leirikeskuksessa. Toi-
mintapäivien ohjelmaan kuuluu muun 
muassa ulkoilua, leikkejä, askarteluja, 
pelejä ja hauskaa yhdessäoloa. Toimin-
tapäivät ovat maksuttomat ja päivässä 
tarjotaan eväät. Toimintapäivät on jaettu 

ikäryhmittäin ja vuonna 2010 syntyneet 
voivat valita kumpaan ryhmään osallis-
tuvat. Ilmoittauduthan yhteen vaihtoeh-
toon, jotta mahdollisimman moni pääsee 
mukaan, seurakunnan nuorisotyönoh-
jaaja Katri Sillanpää kertoo.

Nuorille seurakunta tarjoaa nuorte-
niltoja torstaisin Iin pappilassa. 

– Rippikoulut pidetään tänä kesänä 
päivärippikouluina omalla paikkakun-
nalla. Iissä Karhun leirikeskuksessa ja Iin 
pappilan tiloissa, sekä kirkkoa hyödyn-
täen. Kuivaniemellä paikkana ovat seu-

rakuntatalo ja vieressä sijaitseva kirkko, 
kappalainen Matti Kinnunen kertoo.

Perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto 
puolestaan toivoo perheiden aktiivista 
osallistumista omatoimisesti muun mu-
assa Piispanpyöräilyyn. Piispanpyöräi-
ly on Oulun hiippakunnan piispa Jukka 
Keskitalon liikuntatapahtuma, joka jär-
jestettiin ensi kerran 2019. Vuoden 2020 
tapahtuma toteutetaan haastekampan-
jana, jolla rohkaistaan perheitä tai ystä-
vyksiä liikkumaan yhdessä. Pyöräretken 
ajankohdan voi valita itse.

– Rohkaisemme perheitä pyöräile-
mään yhdessä jollekin alueen kirkolle tai 
kappelille ja bongaamaan sen ikkunas-
ta nallen. Tapahtuman osallistujat voivat 
halutessaan ottaa kuvan tai videon pyö-
räretkeltä ja jakaa sen Piispanpyöräilyn 
sosiaalisen median kanavissa. #piispan-
pyöräily #nallebongaus Piispanpyöräi-
ly on osa valtakunnallista kilometrikisaa 
(www.kilometrikisa.fi), jonne voit kirja-
ta ylös ajetut kilometrit, Hietapelto ker-
too. MTR

Seurakunnan kesä päivätoimintoina

Karhun leirikeskus tarjoaa hyvät mahdol-Karhun leirikeskus tarjoaa hyvät mahdol-
lisuudet vesiaktiviteetteihin. Turvavälitkin lisuudet vesiaktiviteetteihin. Turvavälitkin 
on helppo vesillä pitää riittävinä.on helppo vesillä pitää riittävinä.
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Palveluhakemisto 
Iiläisten parhaat palvelut!

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä: 

p. 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 
0400 385 281/Heimo Turunen

PITOPALVELUA

TILITOIMISTOJA

YRITTÄJÄ!  
Ilmoita IiSanomien Palveluhakemistossa. 

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

Vallitsevista poikkeusolois-
ta johtuen Kaatuneitten 
muistopäivän juhlallisuu-
det järjestettiin tänä vuonna 
ilman yleisöä. Kaatuneitten 
muistopäivää vietetään vuo-
sittain toukokuun kolman-
tena sunnuntaina kaikissa 
Suomen sodissa ja rauhan-
turvaustehtävissä menehty-
neiden kunniaksi.

Kaatuneitten muistopäivän 
juhlallisuudet ilman yleisöä

Kaatuneitten muisto-
päivän perinteisiin kuuluu 
muun muassa sankarihau-
doilla vieraileminen ja sep-
pelten lasku. Päivä on myös 
vakiintunut liputuspäivä 
vuodesta 1977 alkaen. Aluk-
si Suomen lippu pidettiin 
suruliputuksen tapaan puo-
litangossa klo 10-14. muun 
osan päivästä koko tangos-
sa. Vuodesta 1995, jolloin 
toisen maailmansodan päät-
tymisestä tuli kuluneeksi 50 
vuotta, on liputettu normaa-
liin tapaan koko päivä.

Tänä vuonna Iin kun-
nan, Iin seurakunnan ja 
kansalaisjärjestöjen kunni-
anosoitus oli Iin, Olhavan, 
Kuivaniemen ja Oijärven 
sankarihaudoilla. Oijärvel-
lä kunnianosituksen suorit-
tivat Lyyli Pallaspuro, Ahti 
Pallaspuro ja Jouko Pääkkö-
lä. Iin sankariristille seppe-
leen laskivat Matti Turtinen, 
Helge Timonen ja Tapani 

Kaatuneitten muistopäivän 
seppele Iin sankaristillä. 

Sodissa kaatuneitten muistolle liputettiin myös Iin seurakunnan toimesta

Kuivaniemen sankariristille seppeleen laskivat Lea Kestilä, Pekka 
Koskela ja Eeva Miettunen. Lippuvartion muodostivat Raimo Olli-
kainen, Matti Ellilä ja Paavo Kestilä. Kuva Pekka Ellilä.

Ruotsalainen. Kuivaniemen 
sankarihautausmaan sanka-
riristille seppeleen laski Pek-
ka Koskela avustajinaan Lea 
Kestilä ja Eeva Miettunen. 
Lippuvartion muodostivat 

Raimo Ollikainen, Matti El-
lilä ja Paavo Kestilä. Olha-
vassa seppeleen laskivat 
Alpo Tuomela, Heikki Lah-
denperä, sekä Veikko ja Kai-
su Jyrkäs. MTR

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset
• Pienkonekorjaukset ja muut palvelut • Musiikkitarvikemyynti

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194 
laitejasoitinhuolto@gmail.com

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S3 
sähköurakointi-

pätevyys

Talosi ansaitsee terveen katon
PUHDISTAMME JA PINNOITAMME KATTOSI 

TEHOKKAASTI ILMAN MYRKKYJÄ

Suomen Erikoispinnoite Oy 
Huhtikuja 7, 91100 Ii | Ilkka Teppo 050 571 5157 | ilkka.teppo@erikoispinnoite.fiwww.erikoispinnoite.fi
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Avoimet kylät -päivä 13. ke-
säkuuta toteutetaan tänä 
vuonna koronatilanteen 
vuoksi turvallisesti verkos-
sa. Avoimet kylät verkossa 
-päivää vietetään nyt vii-
dettä kertaa ja se on vuoden 
2020 suurin kylätapahtu-
ma. Viime vuonna Avoimet 
kylät -päivä keräsi 100 000 
osallistujaa yli 600 kyläta-
pahtumaan ympäri Suomen. 
Tapahtuman järjestävät yh-
teistyössä Suomen Kylät ry, 
maakunnalliset kyläyhdis-
tykset ja paikalliset yhdis-
tykset ja aktiivit. Järjestäjille 
tehdyn kyselyn pohjalta ta-
pahtumissa vieraili vuonna 
2019 arviolta 93 000 kävijää, 
joiden lisäksi tapahtumiin 
osallistui noin 9 000 vapaa-
ehtoista. Vapaaehtoistyötä 
päivän tapahtumien eteen 
tehtiin yhteensä noin 55 000 
tuntia, siis lähes miljoonan 
euron arvosta.

Yleisimmin järjestettyjä 
tapahtumia olivat kirppu-
torit, talkoot, kesäkahvilat ja 
erilaiset kotiseutua tai kult-
tuuria esittelevät tapahtu-
mat.

 ”Kylät, paikallisuus ja 
yhteisöllisyys kiinnostavat 
ja toimivat vastavoimana ai-
kamme juurettomuudelle, 
individualismille ja kuplissa 
elämiselle”, totesi Suomen 
Kylät ry:n puheenjohtaja 
Petri Rinne iloitessaan ta-
pahtuman saamasta suosi-
osta.

13.6. on myös Valtakun-
nallinen Kyläkauppapäivä, 
joka järjestetään jo yhdek-
sättä kertaa, tänäkin vuon-

AVOIMET KYLÄT ja KYLÄKAUPPAPÄIVÄ
13.6.2020 verkossa ja tervetuloa Pohjois-Iihin!

na yhdessä Avoimet Kylät 
-tapahtuman kanssa. Ko-
ronaviruksen aiheuttamasta 
poikkeustilanteesta johtu-
en tämäkin tapahtuma siir-
tyy turvallisesti kokonaan 
verkkoon. Kesäkuun toisena 
lauantaina kauppojen ter-
vehdykset ja tapahtumaan 
osallistuvat kaupat löytyvät 
osoitteesta avoimetkylat.fi/
kylat-kartalla.

Pohjois-Iin kyläyh-
distys ry osallistui viime 
vuonna Avoimet Kylät-ta-
pahtumaan ja järjestimme 
yhdessä POPLin kanssa 
Hiastinhaaralle melonta- ja 
suppailutapahtuman.

Myös tänä vuonna olem-
me perinteisesti mukana ja 
turvallisesti ja osallistum-
me verkossa päivän ta-
pahtumiin. Vuonna 2017 
julkaisimme alkuperäisen 
pohjoisiiläisen Pertti Huo-
visen kirjoittaman kylähis-
torian ”Meijän Pohojos-Ii” 
ja nyt olemme nykypäiväs-
sä videolla ”Meijän Pohojos-
Ii tänään”. Tähän olemme 
saaneet suunnittelijaksi ja 
käsikirjoittajaksi myös poh-
joisiiläisen freelance valo-
kuvaajan ja videokuvaajan 
Antti J. Leinosen.

Koronavirus on muut-
tanut elämäämme ja han-
kaloittanut mm.yrittäjien 
elämää ja näin haluamme 
omalta osaltamme tukea 
Paikallista-yritystä, jonka 
koti- tai toimipaikka on Ii 
ja työllistää iiläisen yrittä-
jän tai useita iiläisiä. Kiitos 
myös Ii-Instituutille videon 
tekemiseen saamastamme 

kulttuurin kohdeavustuk-
sesta.

Tapahtumapäivänä avoi-
metkylat.fi-sivustolle jul-
kaistaan Suomen kartta, 
josta pääsee linkkien avul-
la tutustumaan kylien tuot-
tamaan sisältöön. ”Meijän 
Pohojos-Ii tänään” ensi-esi-
tys on siis 13.6. - tervetuloa 
kylään!

Hiastinhaaran kevättä  
ja kesää
Vielä viikolla 20 kevään ja 
kesä tulo oli ainakin toista 
viikkoa myöhässä. Hiastin-
haara alkoi olla sulanut ko-
konaisuudessaan, jossain 
paikoin vielä jäätä ja lun-
ta näkyi laikkuina. Hiastin-
haara ja Hiastinlahti ovat 
tärkeitä muuttoaikaisia le-
vähdysalueita linnuille, 
mutta on myös vesilintujen 
ja kahlaajien suosimaa pesi-
mäaluetta.

Äitienpäivänä 10.5.2020 
luontoharrastajiemme Juk-
ka ja Heidi Sassin kiikariin 
osui harvinainen musta-
pyrstökuiri, josta havainnot 
ovat viimeksi 10.5.2011 Pet-
ri Lampilalta ja 18.5.2007 
Pauli Jussilalta. Mustapyrs-
tökuiri on Suomessa harvi-
nainen pesimälintu, jonka 
ainoat säännölliset pesimä-
alueet ovat Pohjois-Pohjan-
maan rannikolla, erityisesti 
Liminganlahdella. Toivot-
tavasti tämä havaittu yksi-
lö oli katsastamassa tulevaa 
pesimisaluettaan. Musta-
pyrstökuirin pääasiallista 
elinympäristöä ovat ranta-
niityt, mutta laji pesii vä-

hemmässä määrin myös 
pelloilla ja soilla. Suomes-
sa pesii vain 70–90 paria 
ja laji on luokiteltu erittäin 
uhanalaiseksi. Ja toinenkin 
harvinaisuus näkyi 16.5. Pa-
takarilla nimittäin manda-
riinisorsa, joita Suomessa 
havaitaan vuosittain 10-25.
Värikästä koirasta ei voi se-
koittaa mihinkään muu-
hun sorsalintuun, vaikkakin 
morsiosorsakoiraalla on sa-
mantyyppinen väritys höy-
henpuvussaan. Alun perin 
mandariinisorsa on kotoi-
sin Itä-Aasiasta, mutta on 
sittemmin levittäytynyt is-
tutusten avulla esimerkiksi 
Eurooppaan.

Mandariinisorsa pesii 
puunkolossa. Se ruokailee 
sekä vedessä että maalla, ja 
on alkuperäisillä esiintymis-
alueillaan muuttolintu.

Hiastinlahden alue muo-
dostuu Hiastinhaarasta, 
joka on Iijoen suiston tulva-
haara ja varsinaisesta Hias-
tinlahdesta, joka kuuluu 
valtioneuvoston 3.6.1982 
vahvistaman valtakunnal-
lisen lintuvesisuojeluohjel-
man alueeseen Hiastinlahti 
LVO-110233 sekä EU:n Na-
tura 2000-verkoston sa-
mannimiseen kohteeseen FI 
1100600. Vesialue ja Pataka-
rin lintutorni ovat lintuhar-
rastajien suosima lintujen 
tarkkailukohde, ainutlaatui-
nen alue, jota ei löydy mis-
tään muualta Suomesta.

Kyläyhdistyksenä olem-
me seuranneet huolestuneita 
Hiastinlahden nykykuntoa. 
Laajat ja tiheät järvikaisla-

ruohikot ja lisänä maanko-
hoaminen ovat tukkineet ja 
umpeuttaneet lahden pik-
kuhiljaa ja seurauksena on 
ollut vesilintujen vähene-
minen, koska ne kaipaavat 
avointa vettä ympärilleen 
nähdäkseen ympäristöön. 
Useiden keskustelujen ja yh-
teydenottojen jälkeen olem-
me saaneet ilahduttavan 
viestin, jossa todetaan, että 
Hiastinlahdella tullaan teke-
mään tämän kevään ja kesän 
aikana linnustoselvitys, jon-
ka perusteella ja muutoinkin 
arvioidaan alueen mahdolli-
set hoitotarpeet.

Hiastinlahden Natu-
ra-alueen tilan arvioinnin 
yhteydessä viime vuonna ar-
vioitiin, että suiston uloim-
pien saarten raivaaminen 
ja avoimena pitäminen oli-
si alueen linnustolle eduk-
si. Sen jälkeen laaditaan 
mahdolliset suunnitelmat 
ja hankitaan suostumukset 
maanomistajilta. Kun nämä 
ovat valmiina voidaan tar-
vittaessa aloittaa hoitotyöt ja 
tässä haluamme Pohjois-Iin 
kyläyhdistyksenä olla mu-
kana.

Hiastinhaaran kesään 
kuuluvat myös lampaat, jot-

ka tulevat nyt seitsemättä 
kesää tekemään maiseman-
hoitotyötään Hiastinhaaran 
lammaslaitumelle ja neljät-
tä kesää Patakarin lammas-
laitumelle. Hiastinhaaran 
lammasaita rakennettiin 
toukokuussa 2014 ja Pata-
karin lammasaita syksyllä 
2016. Pohjoisiiläisen lampu-
rimme Olli Häyrysen Texel-
rotuiset lampaat tuodaan 
heti laiduntamaan, kun 
syönnöstä riittää tarpeeksi 
uuhille ja karitsoille toden-
näköisesti kesäkuun alku-
päivinä.

Toivomme, että lam-
paat saavat tehdä rauhassa 
omaa työtään ja lampaiden 
ruokkiminen mm. oksia ja 
puita kaatamalla Natura 
2000-luonnonsuojelualueel-
la on ehdottomasti kielletty 
ja huomioitte, että lammas-
laidunten portit sulkeutuvat 
jälkeenne.

Ja koirat on pidettävä 
myös aina kytkettyinä niin 
laidun kuin laavualueella-
kin.

Kesäterveisin
Anita Sievänen
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry

Hiastinhaaran kesään
kuuluvat myös lampaat

Valtakunnalliseen Avoimet Kylät – tapahtumaan 13.6. 
osallistutaan etänä.

Poikkeusoloissa moni ikäih-
minen ja muihin riskiryh-
miin kuuluva on joutunut 
pohtimaan kauppa-asiatkin 
uusiksi. 

Rohkenenko käydä 
kaupassa tai saanko asi-

Iissä päivittäistavarat 
toimitetaan kotiin saakka

Jukka Alakärppä Iijoen Rau-
dasta toimittamassa Iin K-
Marketista tilattuja tuotteita 
asiakkaalle.

ointiapua läheisiltä tai naa-
pureilta. Moniin muihin 
kuntiin verrattuna Iissä asi-
at hoituvat sujuvasti. 

Valmiita ruoka-annoksia 
voi tilata useilta toimittajilta 
ja päivittäistavarat toimite-

taan netistä tilattuna kotio-
velle saakka. 

Palvelun tarjoaa Iin K-
Market yhteistyössä Iijoen 
Raudan kanssa, joka huo-
lehtii kuljetuksista. 

Tämä on hyvä lisä kau-

pan noutopisteestä ostosten 
noutamiselle, etenkin autot-
tomille. MTR
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Kedollinen kukkia!
Saavillinen saunahetkiä!

Hyppysellinen hauskuutta!
Aimo annos aurinkoa!

Suven suloisuutta!
Hyvää kesää kaikille!

Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti 
yli 10 henkilön julkiset kookontumiset on

kielletty 31.5.2020 asti.

Siksi myös kyläyhdistyksemme päätti siirtää yhdistyksen kevätkokouksen 
(tammi-toukokuu) pitämisen syyskokouksen (syys-joulukuu) yhteyteen kuitenkin 

yleistä epidemiatilannetta seuraten. Yhdistetyn kevät- ja syyskokouksen 
ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin syys-joulukuun aikana.

www.facebook.com/PohjoisIiwww.facebook.com/PohjoisIi
www.pohjoisiinkylayhdistys.fiwww.pohjoisiinkylayhdistys.fi

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
Hallitus

Osallistumme etänä valtakunnalliseen 
Avoimet Kylät – tapahtumaan 13.6. - seuratkaa tiedottamista Käsitellään sääntöjen 

10 §:ssä määrätyt asiat.

Tervetuloa!
Hallitus

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n 
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 
11.6.2020 klo 17.00 

osoitteessa Mattilantie 1, 
Kuivaniemi

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN  
(LV 20-21) HAKUAIKAA JATKETAAN

Hakuaikaa jatketaan 31.5.2020 saakka

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito on tarkoitettu 1.-2. 
vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisop-
pilaille klo 7:00-17:00 väliselle ajalle.

Ilmoittautuminen tapahtuu Iin kunnan Wilman kautta. 

Tarkemmat tiedot ja hakeminen www.ii.fi/tiedotteet 

Iin kunta
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Pidetään Ii siistinä -kampan-
ja järjesti siivoustalkoot Iis-
sä ja Jakkukylässä torstaina 
20.5. Totuttuun tapaan tal-
kooporukka keräsi tien ja 
katujen varsilta roskia Iin 
ydinkeskustasta Kärkkäisen 
kauppakeskukselle.

Jakkukylässä tempaistiin 
ensimmäistä kertaa ja kylä-
läiset osoittivat joukkovoi-
man merkityksen yhteisen 
viihtyvyyden edistämisek-
si. Kylän raitteja siivottiin 
Iijoen molemmin puolin yh-
teensä yli 60 henkilön voi-
min. Roskia Jakkukylän 
kyläraittien varrelta kertyi 
jätesäkkeihin iso peräkär-
ryllinen. Joen eteläpuolelta 
liikkeelle lähdettiin Jaaran 
lanssissa olevan metallin-
keräyslavan luota ja poh-
joispuolella Työväentalon 
pihalta.

Järjestäjien puolesta jaet-
tiin talkoolaisille jätesäkit ja 
kiitokseksi kahvilipukkeet 

Iissä ja Jakkukylässä siistittiin talkoohengessä

Anni, Eedit ja Tiitus Sakko siivosivat Jakkukylän raittia Iijoen ete-
läpuolella.

Jakkukylän Työväentalon pihalla Emma Turpeinen odottaa jätesäkkiään jaon suorittaneelta Pent-
ti Räihältä.

Eedel Räihä ja Inka Vuorma aloittivat siivousurakkansa Iijoen 
pohjoispuolella Jakkukylään saapumisesta kertovan kyltin koh-
dalta kohti Jakun koulua.

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 
joka pidetään 18. päivänä kesäkuuta 2020 kello 10.00 Simossa 
yhtiön toimipisteessä osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinai-
sen yhtiökokouksen käsiteltäviksi kuuluvat asiat.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeen-
omistajalla, joka on 8.6.2020 merkittynä osakkeenomistajaksi Eu-
roclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään 
hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien 
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja il-
moittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoita-
jayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka 
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yh-
tiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 16.6.2020 klo 10.00

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Rantakairan Sähkö 
Oy:ssä, Lanssitie 1, 95200 Simo.

Simossa 2.4.2020
Rantakairan Sähkö Oy
hallitus

KOKOUSKUTSU

niin Iissä kuin Jakkukylässä. 
Jätesäkit lahjoitti J Kärkkäi-
nen Oy ja pullakahvit tarjo-
aa Iin Autokeidas. Jokainen 

Autokeitaalle kahvilipuk-
keen palauttava osallistuu 
lisäksi Pannukakkutalon 

lahjoittaman lahjakortin ar-
vontaan. MTR

Pesiskesä on taas täällä – vielä Pesiskesä on taas täällä – vielä 
ehdit mukaan joukkueisiin!ehdit mukaan joukkueisiin!

Pesisjunioreiden kesäharjoittelu on alkanut ja 
aloitamme pelit kesäkuun puolessa välissä. 
Vielä ehdit mukaan joukkueeseen – ota yhteyt-
tä joukkueenjohtajiimme:

G-juniorit (alle 8-vuotiaat tytöt ja pojat), 
Mika Koistinen, p. 0400 481 570
F-pojat (alle 10-vuotiaat), 
Heini Tammela, p. 040 569  6271
F-tytöt (alle 10-vuotiaat), 
Kaisa Tolonen, p. 044 578 0110

Ilmainen pesiskoulumme alkaa heinäkuulla 
– seuraa ilmoitteluamme!

Saamme toimintaamme Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön myöntämää seuratukea.

LUOLA-AAVAN 
KYLÄSEURAN JA 

MAATALOUSNAISTEN 
YLEISET KOKOUKSET

ti 9.6.2020 klo 19.00 
Kylätuvalla

Yleiselle kokoukselle 
päätettäväksi kuuluvat asiat.
   

Tervetuloa !
Iin Yritys

6-8-vuotiaille ti ja to klo 18.00 - 19.00, 
alkaa 2.6.2020

YLEISURHEILUHARJOITUKSET
9-16-vuotiaille ti ja to klo 18.00-19.30, 
alkaa 2.6.2020

YLEISURHEILUKOULU  
Iin Keskuskentällä
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25. 
Kävin 

museossa

1. 
Keräsin kolme 

erilaista kukkaa

2. 
Oleskelin 
villasukat 

jalassa

3. 
Kävelin 

metsässä

4. 
Pyöräilin

5. 
Luin kirjaa

7. 
Kävin veden 

äärellä

8.
 Pelasin 
pallolla

9. 
Soitin tärkeälle 

ihmiselle

10. 
Tein kukka-
seppeleen

11. 
Uin tai 

kastelin
varpaat

12. 
Kastelin
kukkia 

13. 
Pesin 

ikkunat

14. 
Kävin

sauvakävelyllä

15. 
Kävin 

ongella

16. 
Nautin

kesäherkkuja

17. 
Saunoin

18. 
Bongasin 
perhosen

19. 
Löysin 

neliapilan

20. 
Löysin 

geokätkön

21. 
Poimin marjoja 

ja sain suun 
makiaksi

22. 
Kävin

päiväkävelyllä ja
keräsin roskia

23. 
Kävin 

lempipaikassa

24. 
Pelasin 

pihapelejä

Osallistu Ii-instituutti -tapahtumat facebook-sivulla kesäbingoon, Osallistu Ii-instituutti -tapahtumat facebook-sivulla kesäbingoon, 
suorittamalla vähintään 5 kesätekemistä ja postaamalla niistä kuvat suorittamalla vähintään 5 kesätekemistä ja postaamalla niistä kuvat 

Kesäbingo -tapahtuman alle. 1 rivin, 2 rivin tai koko lapun suorittaneiden Kesäbingo -tapahtuman alle. 1 rivin, 2 rivin tai koko lapun suorittaneiden 
kesken arvotaan liikunnallisia palkintoja. Osallistumisaika 1.6.-12.8.kesken arvotaan liikunnallisia palkintoja. Osallistumisaika 1.6.-12.8.

6. 
Bongasin 

linnun


