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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

20.4.2022

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat MAREKI

 Mauri Pirttikoski 

Ammattitaidolla 
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT 

ym. kiinteistön remontit
Myös muovin hitsausta/korjausta

Härmänkuja 63 Ii • Puh. 040 552 8510

Kysy
 tarjous! 

www.mareki.fi

                    HAUTAKIVET KIVITASOT KVARTSITASOT

www.kiviliikeheikkinen.fi
yritys@kiviliikeheikkinen.fi

OMALTA VEISTÄMÖLTÄ

Posantie 10, 90620 OULU, puh. (08) 530 3720
Intiöntie 7, 90130 OULU, puh. (08) 311 3706

hautakivet • kaiverrukset 
entisöinnit • kivien nosto-oikaisut

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 
kauniit keväiset kukat 

kaikkiin tilaisuuksiin ja 
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

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

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

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

www.arvokovaoy.fi

IILÄINENIILÄINEN
IIN YRITTÄJÄT RY:N 

TIEDOTUSLEHTI
HUHTIKUU 1/2022

TÄSSÄ LEHDESSÄ 
LIITTEENÄ

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 569 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10 
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.fi

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä 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-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

HINNAT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 11 20.4.2022
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 12 ILMESTYY KE  4.5.2022. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

TO 28.4.2022 klo 11 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

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

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

JÄRJESTÖILTA
- Meijän Iin hyvinvointi

Etsimme Iin alueelta innokkaita ihmisiä, järjestöjä ja  
vapaaehtoisia tarjoamaan mielekästä toimintaa  
lapsiperheille.

Kaikki ideat otetaan innolla vastaan!
Pilotoimme Oulunkaaren kuntayhtymän, Ii-instituutti hyvinvoinnin
sekä järjestöjen kanssa eri ikäryhmille järjestöyhteistyön mallin, joka käynnistyi  
vuonna 2021 ikäihmisistä ja työikäisten osalta ja jatkuu nyt lasten, nuorten ja  
perheiden parissa.

Toimenpiteet voidaan rahoittaa Iin kunta/Ii-instituutin myöntämällä
Hyvinvointiavustuksella - tästä lisää infoa järjestöillassa.

Kutsumme teidät ti 26.4.2022
klo 17.30-19 Järjestöiltaan
Teams yhteydellä.

Ilmoittautumiset osallistumisesta
sähköpostilla riitta.raina@ii.fi

Virvonta tai virpominen on 
suomalainen lasten perinne, 
jossa käydään pääsiäisai-
kaan koskettamassa koris-
telluilla pajunkissavitsoilla 
toivottaen onnea ja terveyttä 
lorumuodossa yleensä naa-
purustolle. Nykyaikana lap-
set ovat usein pukeutuneina 
pääsiäisnoidiksi. Virpomis-
päivä on pääsiäistä edeltä 
sunnuntai, palmusunnun-
tai. 

Virpominen kuuluu 
pääsiäisperinteisiimme

Virpominen on jo var-
haiskristilliseen aikaan kuu-
lunut tapa. Tätä osoittaa, 
että suomen kielen sana vir-
pa on saatu muinaisvenäläi-
sestä muodosta. Tätä vastaa 
nykyvenäjässä verba. Sana 
virvonta on yhteydessä not-
keaa oksaa tarkoittavaan 
virpi-sanaan. Virvottaessa 
pajunkissakimppua heilu-
tetaan virvottavan edessä ja 
lausutaan virvontaluku eli 

Virpojat iiläiskodin ovella. 
Isäntäväelle on toivoteltu pit-
kää ikää ja palkkioksi on saatu 
ainakin suklaata.

-loru. Virvottavalle anne-
taan vitsa ja virpoja saattaa 
saada palkkioksi makeisia. 
MTR

IIN ALUE 
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Messu Su 24.4. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Ylösnousseen 
todistajia. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen. Kolehti: Lähetysyhdistys 
Kylväjän ulkomaisten kumppanikirkkojen missionaalisuuden vahvis-
tamiseksi.
Sanajumalanpalvelus Su 1.5. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivä: 2. sun-
nuntai pääsiäisestä. Pyhäpäivän aihe: Hyvä paimen. Toimittaa: Pekka 
Soronen. Avustaa: Pekka Nevalainen. Kolehti: Iin seurakunnan nimik-
kokohteen Suomikirkkotyön tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY).
Kirkkokuoro To 21.4. klo 18:15 Iin seurakuntasali
Torstain laulukerho To 28.4. klo 12:00 Iin seurakuntasali. Kaikenikäis-
ten lauluhetki.
Olhavalaisten porinapiiri Ti 26.4. klo 12:00 Väli-Olhavan seurakun-
tatalo
Porinapiiri Ke 27.4. klo 12:00 - 13:30 Iin seurakuntasali
Naistenilta Ke 11.5. klo 18:00 Iin seurakuntasalissa. Jenni Siljander 
vierailijana. Iltapala ja ”Lempeä rukoushetki”. Ilmoittautuminen tarjoi-
luja varten 6.5. mennessä p. 040 737 6955 / Sanna Karppinen
Nuortenilta torstaisin klo 17:30 Iin Pappilassa
Nuorten liikuntavuoro on KESKIVIIKKOISIN klo 17:30-18:30 Iisi-aree-
nalla (lohko 4).
Perhekerho perjantaisin 22.4. klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon 
Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Jakkukylän kolmen polven kerho Ti 26.4. klo 10:00 - 11:30 Maalis-
maantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Vauva- ja taaperoryhmä keskiviikkoisin klo 10:00 - 11:30 Iin seura-
kuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen 
kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin 
klo 10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavir-
katodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus Su 24.4. klo 12:00 Oijärven kyläkirkko. Py-
häpäivä: 1. sunnuntai pääsiäisestä. Pyhäpäivän aihe: Ylösnousseen 
todistajia. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen. Kolehti: Lähetysyhdistys 
Kylväjän ulkomaisten kumppanikirkkojen missionaalisuuden vahvis-
tamiseksi.
Sanajumalanpalvelus Su 1.5. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhä-
päivän aihe: Hyvä paimen. Toimittaa: Pekka Soronen. Kolehti: Iin seu-
rakunnan nimikkokohteen Suomikirkkotyön tukemiseen Tokiossa, 
Japanissa (SLEY). Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikul-
jetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 
0405718618.
Diakoniatupa avoinna 
To 21.4.2022 10:00 -alkaen
Ma 25.4.2022 10:00 -alkaen
Ke 4.5.2022 10:00 -alkaen
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 2.5. klo 11:00 Aseman liikunta-
hallin kerhotilassa.
Seurakuntakerho Ti 3.5. klo 11:00 Oijärven kyläkirkko
Nuortenilta Kuivaniemi To 28.4. klo 15:30 Nuorisotila Majakka
Perhekerho torstaisin klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen 
kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin 
klo 10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavir-
katodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä. 33Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Höpsis Höpsis 
että pyhänäki että pyhänäki 
pottuvoita.pottuvoita.

IiSanomat muuttuu ilmestymään huhtikuusta 
2022 alkaen joka toinen viikko 
keskiviikkoisin parillisina viikkoina. 

Ojakylän kyläyhdistyksen 
pilkkitapahtumassa 9.4. ei 
juhlittu liiallisilla kalansaa-
leilla. Tällä kertaa voittoon 
riitti yksi kala, Tomi Leppä-
sen pilkkimä 27,6 senttiä pit-
kä ahven. 

Vaikka kala ei ollut 
syönnillään, hauskaa yh-
dessäoloa jatkettiin nokipan-
nukahvien ja makkaroiden 

Praavan pilkkitapahtumassa 
yksi kala riitti voittoon

Antti Härmä tarjoilee makkaraa Teppo Turtiselle. Taustalla seiso-
massa pyörivän laavun kehittänyt Kauko Korvala. Laavulla istu-
massa Mauri Juopperi. (Kuva Jaana Pakanen)

ääressä Praavannokan pyö-
rivällä laavulla. Sateinen 
sää ei tällä kertaa mahdol-
listanut laavun suuntaamis-
ta auringon suuntaan, mutta 
laavu antoi mukavasti suo-
jaa tuulelta. Paikallisten 
yritysten tuella tarjolla oli 
myös mittava määrä palkin-
toja ja arpajaisvoittoja. MTR

Kilpailujen ainoan kalan saalistanut Tomi Leppänen valitsemassa 
palkintoaan. (Kuva Jaana Pakanen)

Kuivaniemen Nuorisoseu- 
ralla järjestettiin pääsiäis-
myyjäiset 9.4. Tarjolla oli 
monenmoista pääsiäiseen 
liittyvää, leivonnaisis-
ta pääsiäiskukkiin. Suurin 
vetonaula näytti tällä ker-
taa olevan pääsiäislammas, 
jota Kimmo Kallio Kallion 
Lampaasta oli tuonut tar-
jolle monessa muodossa. 
Myyjäisbingo kuului tieten-
kin päivän ohjelmaan. Jär-
jestäjille yllätyksenä se ei 
kuitenkaan tällä kertaa hou-
kutellut totuttua määrää pe-
laajia.

– Korona-aika ja edelleen 
jatkuva epidemia valitetta-
vasti näkyi, nuorisoseuran 
puheenjohtaja Raimo Iko-

Lammasherkut kävivät kaupaksi Kuivaniemen 
pääsiäismyyjäisissä

Kaupanteko on hauskaa puuhaa. Raimo Ikonen poronlihaostok-
silla Kuivaniemen Tilalihan Marjo Takalolta.

Kuivaniemen nuorisosuran pu-
heenjohtaja Raimo Ikosella 
ideoita ja tarmoa riittää. 

Kallion Lampaan pääsiäislam-
paat olivat myyjäisten veto-
naula. Kimmo Kallio esittelee 
lampaan lämminsavupaistia, 
josta myös lampaanviulu ni-
meä käytetään. 

nen toteaa.
Tulevan kesän suurta-

pahtuma nuorisoseuralla 
ovat Kuivaniemen Kesä-
markkinat heinäkuun puo-
livälissä. 

– Olemme keskittäneet 
kaiken markkinatouhun yh-
teen päivään. Uskommekin 
tuolloin Kuivaniemen urhei-
lukentän täyttyvän yhden 
päivän aikana ennätysmää-
rästä markkinavieraita, Iko-
nen uskoo uudelleen henkiin 
heräävien Kuivaniemen 
markkinoiden vetovoimas-
ta.

Markkinoilla on moni-
puolista ohjelmaa vauvasta 
vaariin ja musiikista vas-
taavat lähialueen artistit. 
Talkoolaisia tapahtuman 
onnistunut läpivieminen 
vaatii seitsemisenkymmen-
tä.

– Nuorisoseura on pää-
järjestäjänä, mutta apua tu-
lemme saamaan monilta 
muilta paikkakunnan jär-
jestöiltä. Oulunseudun Lea-
deriltä olemme saaneet 
avustusta, mutta 5000 eu-
roa joudumme keräämään 
itse. Omavastuuosuuden 
kattamiseksi tulemme järjes-
tämään muun muassa suu-
rarpajaiset, Ikonen kertoo. 
MTR

Airi Sipola oli saanut leivonta-apua lapsenlapseltaan Alina Sipo-
lalta, joka oli mummun kaverina myös myyntitouhussa.

Auli Tolonen Jokivarren Puutarhalta oli tuonut myyntiin monenlaisia pääsiäiskukkia.

AK-Puukon Arto Keltamäki kiertää puukkoineen myyjäisissä ja 
markkinoilla ympäri Suomea. -Tottakai halusin tulla tänne, kun 
oli mahdollisuus puukkokauppoihin kotinurkilla.

Serkukset Enni Sipola ja Piiku Mustonen olivat myymässä itse val-
mistamiaan koruja.
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Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 045 110 9012!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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!

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

Palvelumme:

www.teollisuuskopla.com
Teollisuuskoplaoy@teollisuuskopla.com

• Kone- ja laitesuunnittelu
• Kone- ja laiteasennukset

• Huolto- ja  
   kunnossapito www.puustaoy.fi

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

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

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

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

lahjakirjat ja muut asiakirjat. 

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika Lämsä

terveyspojat.fi

Apunasi hyvän elämän arjessa

040 576 8856
Särkiperäntie 44 
91100 Ii

Parturi-kampaamo Tango

Ilmalämpöpumput • Maalämpö järjestelmät • LVI-työt

www.lvionni.fi
p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 

Ratatie 1, Liikekeskus, 95200 Simo

Tule jalkahoitoon, hoidetuissa jaloissa on hyvä olla

Karin Björnholm,  sairaanhoitaja

P. 044 350 6063 | Valtarintie 2, Ii 91100
Varaukset: vello.fi/ jaloista-jaloin

Jaloista Jaloin

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
 Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii

Revontie 15, Haukipudas



JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN 
JA YRITYKSIIN IISSÄ. 
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IILÄINENIILÄINEN

Pipelifen kotimaiset 
jätevesijärjestelmät valmistetaan 
Iin tehtaalla vuosikymmenten 
kokemuksella. 

Tutustu valikoimaan ja löydä 
omasi kotiin ja mökille osoitteessa 
puhdastulevaisuus.fi

Sivustolla voit myös 
• Ladata jätevesioppaan
• Tilata jätevesikartoituksen 

kiinteistöllesi
• Etsiä lähimmät suunnittelijat, 

jälleenmyyjät, asentajat ja huoltajat
• Tehdä ostoksia verkkokaupassa

pipelife.fi

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT 
AINA LÄHELTÄ!

Tarjolla omakustanteisesti Tarjolla omakustanteisesti 
lohi- tai lihapiirakkaa, lohi- tai lihapiirakkaa, 

salaattia ja kahvia hintaan 10 euroa. salaattia ja kahvia hintaan 10 euroa. 
Ilmoita myös, jos haluat iltapalan, Ilmoita myös, jos haluat iltapalan, 

niin keittiö osaa varautua hankinnoissaan. niin keittiö osaa varautua hankinnoissaan. 
Arvontaa, voit tuoda arvontavoittoja mukanasi.Arvontaa, voit tuoda arvontavoittoja mukanasi.

Saunominen on myös mahdollista Saunominen on myös mahdollista 
sopimuksen mukaan.sopimuksen mukaan.

Tervetuloa ja voit ottaa ystävän ja Tervetuloa ja voit ottaa ystävän ja 
tietysti hyvän mielen mukaan. tietysti hyvän mielen mukaan. 

Iin Yrittäjät järjestää 
KESÄKAUDEN AVAUKSENKESÄKAUDEN AVAUKSEN 

lauantaina 7.5. kello 15 alkaen Iin Silloillalauantaina 7.5. kello 15 alkaen Iin Silloilla

Ohjelmassa on karaoke -laulua Ohjelmassa on karaoke -laulua 

Sisälle Iin Siltojen ravintolaan mahtuu 
40 henkilöä, joten tarvitsemme  

sitovan ilmoittautumisen 29.4. mennessä 
eero.turtinen@iinmp.fi tai 
tekstiviesti 0400 287 230

Virkistystoimikunta, Iin Yrittäjät ry

Mukavaa kesän odotusta! 

Haminantie 32 Ii

0207 3534 53
konejare@konejare.fi

Liikkuvan kaluston varusteet

The reversible fan for diesel engines 

Kone Jare Oy 

0207 3534 53 
www.konejare.fi 
konejare@konejare.fi

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy 

0207 3534 53 
www.konejare.fi 
konejare@konejare.fi

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy 

0207 3534 53 
www.konejare.fi 
konejare@konejare.fi

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:
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KÄÄNTYVÄ TUULETIN 
DIESELMOOTTOREILLE

LUOTETTAVA RASKAAN KALUSTON
KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄ

OHJAAMON SISÄILMAN
SUODATUSJÄRJESTELMÄT

PYYDÄ TARJOUS! Hyvää joulua ja 
menestystä 

vuodelle 2020!

TERVETULOA KONE JAREN UUSIEN TERVETULOA KONE JAREN UUSIEN 
TOIMITILOJEN AVAJAISIIN TO 21.4.2022! TOIMITILOJEN AVAJAISIIN TO 21.4.2022! 
KLO 12.00-20.00, SÄIKÄNTIE 23, 91100 IIKLO 12.00-20.00, SÄIKÄNTIE 23, 91100 II

• 
• 
• 
• 
• 

Rakennuksien pohjatyöt
Maa- ja piharakennustyöt
Kone- ja kaivuutyöt
Maa-ainestoimitukset
Rantojen  ja vesistöjen 
kunnostuskaivuutyöt
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Tätä kirjoittaessani koronapande-
mia hellittää, mutta maailmanpo-
litiikassa on myrskyn merkkejä. 
Venäjän aggressiivinen ja häikäile-
mätön toiminta herättää huolta läpi 
läntisen maailman.

Kansainvälisen politiikan epä-
varmuus kärjistää 2020-luvun val-
tavia haasteita, joita meidän pitäisi 
kyetä ratkomaan: ilmastokriisi, kes-
tävyysvaje, voimakkaasti kasvanut 
julkinen velka, heikentyvä huol-
tosuhde, ikääntyvä väestö ja suuri 
joukko kansalaisia työvoiman ulko-
puolella.

Juuri nyt talousluvut näyttävät 
hyviltä, mutta kasvu on jo selkeästi 
hidastumassa.

Jotta Suomi palaa kestävän kas-
vun tielle, yrittäjyyden edellytyk-
siä pitää vahvistaa. Suomen kasvu 
vahvistuu vain menestyvien suo-
malaisten yritysten kasvun kautta.

Tarvitsemme rohkeita uudis-
tuksia, jotta Suomi – syrjäinen maa 
haastavassa geopoliittisessa tilan-
teessa – voi menestyä ja huolehtia 
kaikista kansalaisistaan. 

Uudistu Suomi
Yrittäjäjärjestö valmistautuu tänä 
keväänä eduskuntavaaleihin, jotka 
on määrä pitää ensi vuonna. Vaa-
liohjelmamme otsikko on Uudistu 
Suomi. Tarjoamme suuren joukon 
ratkaisuja, joilla Suomi voi voittaa 
haasteitaan ja menestyä 2000-luvun 
maailmassa.

Meillä on onneksi vahva perus-
ta, jolle rakentaa. Kiitos edellisten 
sukupolvien työn Suomi on vapaa 
ja vakaa oikeusvaltio, jossa on kor-
keaa osaamista ja vähän korruptio-
ta. Olemme osa Euroopan unionia, 

Yrittäjyyden merkitys 
vain kasvaa

ja yrityksillämme on pääsy maail-
man markkinoille.

Mutta meillä on myös pal-
jon parannettavaa: On aloja, joilla 
on liian vähän kilpailua. On tur-
haa byrokratiaa. Työmarkkinam-
me ovat osin jäykät. Esimerkiksi 
palkanmuodostus on Suomessa lä-
hes maailman jäykintä; palkat eivät 
nouse, kun yritys menestyy, eivät-
kä laske, kun menee huonosti. 

Veroaste on liian korkea ja hei-
kentää toimeliaisuutta. Sosiaalitur-
va ei kannusta ottamaan vastaan 
työtä, minkä vuoksi yli 300 000 työ-
ikäistä on kokonaan työvoiman ul-
kopuolella. Julkinen sektori toimii 
laajalti monilla alueilla, joille olisi 
tarjolla myös yksityisiä toimijoita ja 
pää-omaa, ja syö siten tilaa yritys-
ten kasvulta ja investoinneilta.

Velkatielle loppu
Suomen heikkouksia pitää uskaltaa 
korjata. Seuraavissa eduskuntavaa-
leissa on kysymys talouden suun-
nasta ja uudistuksista. Emme voi 
jatkaa velkapolitiikkaa, sillä seu-
raava kriisi on ovella. Jos joudum-
me siihen valtavassa velkalastissa, 
se heikentää kykyämme selvitä.

Velkapolitiikan sijaan tarvit-
semme kasvupolitiikkaa, joka kan-
nustaa ihmisiä töihin ja yrittäjiä 
riskinottoon sekä investointeihin. 
Vain siten voimme turvata suoma-
laisen hyvinvointivaltion talouden 
perustan ja huolehtia kaikista tässä 
maassa asuvista.

Mikael Pentikäinen
Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja

Mikael Pettilä: ”Tarvitsemme rohkeita uudistuksia, jotta Suomi – syrjäinen maa 
haastavassa geopoliittisessa tilanteessa – voi menestyä ja huolehtia kaikista kan-
salaisistaan. ”

Nykymaailman globaalisuus on 
antanut meille jatkuvasti uusia 
mahdollisuuksia, maapallo ei ole 
ikinä ollut näin pieni. Varsinkin 
yritysmaailmassa globaalisuus ja 
digitaalisuus on mahdollistanut 
paljon tuottavuuden kehittämises-
sä. Tuottavuus on ollut länsimais-
sa valitettavan huonolla tasolla, ja 
laskenut 70 luvulta lähtien. Tätä on 
pyritty kehittämään siirtymällä en-
tistä suurempiin tuotantoyksiköi-
hin halpatuotantomaissa. 

Nyt kriisien aikana on huomattu 
globaalin toiminnan haavoittuvuus 
joka taloudessa. Siinä kun me olem-
me tottuneet, että kaikkea on saata-
villa, onkin muuttunut, ettei näin 
aina olekaan. Ja jos jotain olisikin 
saatavilla, hinta on saattanut mo-
ninkertaistua lyhyessä ajassa. Yksi 
merkittävä keskustelun aihe Euroo-
passa ja meillä Suomessa on ollut 
energian omavaraisuus. Samalla 
on arvioitu vihreän siirtymän otta-
van suuria loikkia eteenpäin ener-
giasektorilla. 

Siinä kun globaalisuus on tehnyt 
maailmasta pienemmän, on myös 
pienestä tullut suurempi. Tarkoi-
tan tällä sitä, että yksittäisillä yri-
tyksillä tai ihmisillä on suurempi 
mahdollisuus vaikuttaa kaikkeen. 
Paremmat mahdollisuudet hyö-
dyntää maailmanlaajuista osaamis-
ta. Globaalisuus hyvä, mutta riskit 
alkavat olla nyt nähtävillä. Siinä 
kun valtiotasolla mietitään riippu-
vuuksien purkamista mm. energi-

Kannatetaan paikallisuutta ja 
tehdään töitä sen eteen

antuotannossa, on myös erilaisia 
riippuvuussuhteita hyvä miettiä 
muilla tasoilla kuten kunnan, yri-
tysten, sekä henkilökohtaisilla ta-
soilla. 

Kansainvälistyminen varmas-
ti on jo hyvässä vauhdissa, se mikä 
on ehkä hieman unohtunut tai jää-
nyt varjoon, on paikallinen toi-
meliaisuus. Kuntatasolla tämä 
tarkoittaa mahdollistamista. Täy-
tyy paremmin saada poistettua es-
teitä yrittämiseltä, työllistämiseltä, 
sekä panostaa mahdollisuuksiin 
asuinpaikkakuntana. Iin läheisyys 
Ouluun tai Kemiin näillä ener-
giahinnoilla ei helpota meidän me-
nestysmahdollisuuksiamme, ei 
vaikka valtaväylät ovatkin saatu 
hyvään kuntoon. Täytyy poistaa li-
sää menestymisen esteitä. Samoin 
yrityksillä on paljon mietittävää, 
kuinka menestyä täällä. Toimeliai-
suutta on vain lisättävä. 

Vaikka verottaja onkin toimil-
laan hankaloittanut kyläyhteisöjen 
perinteistä talkootoimintaa, olisi si-
täkin perinnettä syytä saada jälleen 
jaloilleen. Talkoot ovat erinomais-
ta paikallista toimintaa, joilla yhtei-
söön kuuluvuutta ja aktiivisuutta 
sekä asuin viihtyvyyttä saadaan 
lisättyä. Tämä on tärkeää, jos ha-
luamme olla olemassa pitkälle tule-
vaisuuteen. 

Myös henkilökohtainen talou-
dellinen toimeliaisuus vaatii ko-
hentamista. Se on ainoa tapa, jolla 
voimme vähentää riippuvuuttam-

me globaalien ilmiöiden lyödessä 
vasten kasvojamme. Iin vetovoima 
on sen toimeliaat ihmiset. Toimeliai-
suus heijastuu ihmisistä yrityksiin, 
kuntaan, ja takaisin. Toimeliaisuut-
ta lisäämällä olemme vähemmän 
riippuvaisia naapurikunnista ja 
maailmanlaajuisista ilmiöistä. Toi-
meliaisuudella voimme lisätä pal-
veluita, työtä, ja viihtyvyyttä, ja 
jopa lisätä omaa vaikutusvaltaa täs-
sä kutistuvassa maailmassa. Kuka 
tietää, josko joskus maailma olisi 
jollain tapaa hieman riippuvainen 
Iiläisestä osaamisesta. 

Globaalisuus, ja paikallisuus pi-
tää pyrkiä yhdistämään viisaasti, jos 
haluamme menestyä. Paikallinen 
toimeliaisuus on siihen hyvä kei-
no. Kannatetaan siis paikallisuutta 
ja tehdään töitä hieman enemmän 
sen eteen. Myös kansainvälisillä si-
joitusmarkkinoilla on alettu hakea 
muitakin vaihtoehtoja kuin esimer-
kiksi Kiina. On huomattu mitä ris-
kejä kaikkien munien laittamisella 
samaan koriin voi pahimmillaan 
olla. Tässä mielessä omalla toime-
liaisuudellamme voi olla mahdol-
lisuutensa, myös kansainvälisen 
rahan saamiselle paikkakunnallem-
me. Siinä kun maailma kutistuu, 
meillä on mahdollisuus kasvaa, ja 
poistaa samalla riippuvuuttamme 
maailman melskeessä.

Juha Kallio 
Puheenjohtaja Iin Yrittäjät ry

Juha Kallio: ”Nykymaail-
man globaalisuus on anta-
nut meille jatkuvasti uusia 
mahdollisuuksia, maapallo 
ei ole ikinä ollut näin pie-
ni.” 

”Siinä kun maailma ku-
tistuu, meillä on mahdol-
lisuus kasvaa, ja poistaa 
samalla riippuvuuttamme 
maailman melskeessä.”
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Iin Yrittäjät ry:n hallitus 2022
IIN YRITTÄJÄT RY KEVÄTKOKOUS

ke 27.4.2022 klo 18 Iin Micropolis

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kaikki jäsenet tervetuloa! 

Uusia jäseniä kutsutaan erityisesti mukaan. 
Tilaisuus esitellä yrityksen palveluja.

Mukana myös uusi Iin kunnanjohtaja  
Marjukka Manninen 

ja aikaisempi kunnanjohtaja 
Ari Alatossava. 

Hallitus

www.merihelmiravintola.fi     040 689 8380

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAS KALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16
Siellä missä tarvitset apua
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 book.miko@gmail.com

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
 040 505 4117

- Kaikki kodin remontit ammattitaidolla 
 30 vuoden kokemuksella.
- Rakennuspuusepän työt
- Korjausrakentaminen, myös märkätilat
	 (sertifikaatti)

www.sisustuspalvelu.fi

TUTUSTU LASKURIIN: 
Iilaakso.fi

Kodinomaista ja 
hellää hoivaa 

ikääntyville ihmisille

Alice Pekkala 
050 374 8956

Hoitajat 046 878 4542

Ii, Rimatie 11

IIN KONEPAJA OY IKP SERVICE OY

Tätä kirjoittaessani takana on 
vasta reippaan viikon verran 
harjoittelua Iin kunnan ruo-
rissa. Miltäpä sitten se kuu-
luisa ensikuva näyttää? Ii on 
onnistunut profiloitumaan, 
olemaan edelläkävijä valta-
kunnallisesti ja jopa globaa-
listi erityisesti kestävyyteen 
ja ilmastoasioihin liittyen. 
Onnistunut näyttämään, että 
pieni voi olla suuri, jos tahto-
tilaa, rohkeutta ja ketteryyt-
tä löytyy. En ole ihan varma, 
onko tätä ja sen mahdolli-
suuksia ihan täysmittaises-
ti ymmärretty, muistetaanko 
se ja onko sitä pystytty täysin 
hyödyntämään? Jos ei, mik-
si ei? 

Onko korona ja vielä tämä 
päälle tullut sota ajanut mei-
dät synkkyyteen ja tuijotta-
maan liikaakin sisäänpäin? 
Näkemään vain harmaat pil-
vet ja erityisesti kääntänyt 
fokuksen taloustilanteeseen, 
johon toki on syytäkin kiin-
nittää huomiota. Tarkan eu-
ron politiikkaa on tarpeen 
harrastaa ja rönsyt karsia 
sekä virtaviivaistaa montaa-
kin asiaa, mutta pelkästään 
jarrupolkimen päälle ei ole 
syytä eikä tarkoituksenmu-
kaista hypätä. Tärkeää on 
keskittyä elinvoiman ja tu-
levaisuuden rakentamiseen 
yksissä tuumin. 

Yrityksillä on erittäin mer-
kittävä rooli paikkakunnan 
elinvoimaisuudessa monin 
tavoin niin työpaikkojen, 
veroeurojen kuin monipuo-
lisen palvelutuotannonkin 
näkökulmasta. 

Yritykset ovat vähintään-
kin se kallisarvoinen polt-
toaine, jos ei välillä jopa 
moottorikin paikkakunnal-
le.  Yhteistyöllä päättäji-
en, viranhaltijoiden, eri alan 
yritysten, järjestöjen ja kun-
talaisten kanssa yhteinen ta-
voite ja tahtotila on kyllä 
saavutettavissa, uusi nousu-
kiito löydettävissä, kunhan 
vaan tavoite ja visio on riittä-
vän selkeä ja tahtoa sekä te-
koja löytyy. 

Meillä on todella paljon 
mahdollisuuksia niin luon-
non, monipuolisten asuin-
paikkojen ja harrastus- ja 
virkistysmahdollisuuksien 
kuin erityisesti Iin sijainnin 
suhteen. Nämä palvelevat 
myös yrityksiä ja yrittäjiä 
siinä missä kuntalaisiakin. 
Iin kunnassa, sekä sen lä-
hialueella olevat koulutus-
mahdollisuudet ja joustavat 
koulutuksen muodot aut-
tavat osaavan työvoiman 
saamisessa. Isot hankkeet 
lähialueella niin pohjoises-
sa kuin etelässäkin tarjoa-
vat monipuolisia tekemisen 
paikkoja. Sijainti, jonka sano-
taan ratkaisevan kaiken, on 
melko tavalla optimaalinen.  
Erityisesti nyt, kun tiestöä-

Yhdessä yrittäen

kin on pistetty parempaan 
kuntoon molempiin suun-
tiin. Siinäpä sitä tarttuma-
pintaa, haastetta, mutta ihan 
konkreettista mahdollisuut-
takin. Lähellä kasvukeskuk-
sia voimme hyödyntää myös 
kasvavan, aidoksi vaihtoeh-
doksi muodostuneen moni-
paikkaisen työnteon.

Paikallisesti on hyvä huo-
mata, että paljon tapahtuu 
normiarjessammekin. Pe-
ruspalvelut ovat hyvin saa-
vutettavissa, kunnan ja eri 
yhteisöjen ja yritysten yh-
teistyö sujuu varsin hyvin. 
Viime vuoden aikana Iihin 
perustettiin 62 uutta yritys-
tä, Iihin laajensi tai sijoittui 
15 yritystä. Se on paljon se 
niin työpaikkoina kuin elin-
voimanakin. 

Tärkeitä yhteistyönpaikko-
ja ovat kaavoitusratkaisut, 
niihin vaikuttamisen mah-
dollisuudet sekä riittävän 
aikaiset keskustelut tulevis-
ta kaavoitusasioista kasvun-
suuntineen. 

Siksi on tosi merkityk-
sellistä, että kunnan eri toi-
mijoiden ja yritysten väliset 
suhteet ovat sujuvat ja avoi-
met sekä kohtaamiset sään-
nöllisiä. Toinen, erittäin 
merkityksellinen asia on han-
kintapolitiikka. Kunnan han-
kinnoista puhutaan paljon, 
eikä syyttä. Niillä on merki-
tystä ja toki niitä myös sää-
televät melko tarkkaankin 
eri lait, erityisesti laki julki-

sista hankinnoista eri kiemu-
roineen. Mutta ei se sekään 
temppurata tekemätön paik-
ka ole. Olennaista on olla liik-
keellä ajoissa, käydä avoin 
markkinavuoropuhelu, teh-
dä markkinakartoitus sekä 
valita kriteerit, jotka mah-
dollistavat myös paikallisen 
osallistumisen. Liian suuria 
kokonaisuuksia ja tarpeetto-
mia inhouse-rakenteita ei ole 
tarkoituksenmukaista raken-
taa ja loppujen lopuksi se, 
että käytetään maalaisjärkeä, 
auttaa huomattavasti.

Toki joudumme joskus 
esimerkiksi riskienhallin-
nan näkökulmasta totea-
maan, että tuottajaa ei vaan 
lähinurkilta löydy. Sekin on 
hyvä muistaa, että yrityksiä 
eikä varsikaan yksittäistä ku-
luttajaa, ei hankintalaki kos-
ke. Siis siinäpä paikka ihan 
rehdisti ja vilpittömästi ve-
tää ronskisti kotiinpäin, os-
taa oman kunnan yritykseltä, 
omassa kunnassa tuotettu-
ja tavaroita tai palveluja. Sitä 
ei estä kukaan ja kaikki pär-
jäävät, kunhan laatu ja hin-
ta ovat kohdillaan ja miksipä 
eivät olisi. 

Kunnan yrityspalvelut pal-
velevat maksutta kaikkia 
Iin yrityksiä, niin toimin-
taansa aloittavia kuin liike-
toimintaansa kehittäviä.

Hienoja hankkeita on 
käynnissä, käynnistymäs-
sä, työn alla ja ajatuksissa, 
mutta aina niitä mahtuu li-

sääkin. Erityisen tuottoisaa 
olisi, jos yritykset liittäisivät 
voimiaan yhteen ja hakisivat 
rahoitusta erilaisiin yhteis-
hankkeisiin. Ne ilahduttavat 
usein myös rahoittajia, joka 
voi tarkoittaa rahapussin 
hihnojen höllentymistä.  

Yritysten palvelutarjo-
aman merkitys on ensiarvoi-
sen tärkeä niin työpaikkojen, 
elinvoiman kuin ihan pal-
velutarjonnankin näkökul-
masta. Mitä monipuolisempi 
ja laajempi yrityskenttä on, 
sen enemmän se tuo mah-
dollisuuksia ja toisaalta elin-
voimaa sekä vetovoimaa 
kaikille. Todella tärkeää on 
myös vetovoimaiset kes-
kustat, joissa erityispalvelut 
voivat kehittyä. Sen kehitty-
misen osalta olennaisen tär-
keää on riittävä ostovoima 
ja erityisesti ostovoiman oh-
jautuvuus. Hanki siis pai-
kallista. Monikeskustaisessa 
ja kyläisessä kunnassa myös 
kylien vaikutus ja vetovoima 
on ilmeinen ja tärkeä. Myös 
siitä on pidettävä huolta kes-
kustan kehittämisen rinnal-
la. Tämä haastaa niin julkista 
kuin yksityistäkin palvelu-
tuotantoa. 

Miten sitten voi ja saa vai-
kuttaa, osallistua.

Kunnan strategiatyö 2030 
on käynnissä ja peruslinjat 
ovat muodostumassa mo-
nipuolisen ja osallistavaan 
työskentelyyn perustuen. 
Seuraavaksi on yhteinen 
näytön paikka siinä, miten 
teemme porukassa strategi-
an eläväksi. Toinen erittäin 
merkityksellinen ja isosti vai-
kuttava asia on se, miten pu-
humme kunnastamme, on se 
sitten asuinkuntamme, työn-
antajamme, kotiseutumme 
tai yrityksemme sijaintipaik-
ka. Omat toimijat ja viesti 
meiltä on uskottavin ja luo-
tettavin – merkityksellisisin. 

Huolehditaan kaikki ai-
doin, jokapäiväisin teoin 
jatkossakin Iin elin- ja ve-
tovoimasta sekä mainees-
ta yhdessä yrittäen. Uuden 
kunnanjohtajan on myös 
tärkeä päästä kärryille sii-
tä, mitä tapahtuu ja millai-
sia yrityksiä meillä oikein 
onkaan. Kutsu siis ihmeessä 
kylään ja kerro!

Valoisaa kevättä kaikille,

Marjukka Manninen, 
Iin kunnanjohtaja

”Huolehditaan kaikki aidoin, jokapäiväisin teoin jatkossakin Iin 
elin- ja vetovoimasta sekä maineesta yhdessä yrittäen. Uuden kun-
nanjohtajan on myös tärkeä päästä kärryille siitä, mitä tapahtuu ja 
millaisia yrityksiä meillä oikein onkaan. Kutsu siis ihmeessä kylään 
ja kerro!”
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www.ppy.fi

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

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

RENKAAT EDULLISESTI

JÄPPINEN KY

ASENNETTUNA  Myös korjaukset!
Ystävällistä palvelua Keskellä Kylää. Tervetuloa!

Haminantie 2, Ii puh. 08 817 3835, 040 777 8365

Kisatie 1 
ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21

www.k-market.fi

OMAN KYLÄN KAUPPA

Oma kauppasi verkossa.

Piisilta 1 (Micropolis) 91100 Ii. P. 044 529 1111

Lounas buffet
10,90 LOUNAS

MA-PE
KLO 10.30-13.30

eläkeläiset (>63) opiskelijat (15-18 v.) 8,90
lapset 11-15 v.  8,90, lapset 4-10 v.  6,90
vanhukset > 90 ja lapset < 4 v.  ilmainen

A la Carte ma-pe klo 13.30 - 17.00

 

Raskaankaluston lisävarusteiden asennus- ja huoltotöihin 
erikoistunut Kone Jare on perustettu vuonna 2005. Vuosien 
varrella yritys on tehnyt jo yli 10 000 asennustyötä, toimialu-
eenaan koko Suomi. 

-Toimintamme on kasvanut ja kehittynyt vuosien varrel-
la, joten uusien toimitilojen hankinta oli täysin välttämätöntä. 
Varasto, asennustila ja toimistotila eivät vastannet nykypäi-
vän vaatimuksia pienen kokonsa vuoksi, yrittäjä Olli Jaara 
kertoo.

Uusien toimitilojen avajaisia vietetään torstaina 21.4. klo 
12.00-20.00 osoitteessa Säikäntie 23 Iin Ojakylässä. Tuolloin 
on mahdollista tutustua yrityksen toimitilojen lisäksi laajaan 
valikoimaan tuotteita, joita Kone Jare edustaa. MTR

Kone Jaren uudet toimitilat löytyvät Iin Ojakylästä, osoitteesta Säi-
käntie 23.

Kone Jarelle uudet 
toimitilat Säikäntielle

A.wiik
Traktoriurakointi

0405199866

Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu 
3D-koneohjausmallit

www.pmpoy.comwww.pmpoy.com

LUOTETTAVAA TYÖTÄ LUOTETTAVAA TYÖTÄ 
JO VUODESTA 1989JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

Paulaharjuntie 22, 90530 OULU Paulaharjuntie 22, 90530 OULU 
0400 884 1380400 884 138
Gneissitie 16, 90620 OULU Gneissitie 16, 90620 OULU 
0400 287 4830400 287 483

040 8381 648  |  info@jjinfra.fi
www.jjinfra.fi   ...

Ympärivuotista 
koneurakointia Iissä  

ja Oulun seudulla!
Kaivinkone-, traktori- ja pienkuormain-

työt, maa- ja kiviainestoimitukset, 
teiden ja pihojen kunnossapito.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!








VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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Kahtena edellisenä vuonna 
koronan vuoksi peruuntu-
neet Iin lukion messut saa-
tiin tänä vuonna järjestettyä 
suunnitellusti, teemana lii-
kunta ja hyvinvointi. Mes-
sujen järjestäjinä toimivat 
lukion ensimmäisen luokan 
yrittäjyyskurssilaiset, apu-
naan kakkosluokan edellisen 
vuoden yrittäjyyskurssilai-
sia. Messupäällikkönä toi-
minut Jani Seppä on lukion 
toisen vuosiluokan oppilas, 
joka kuului messuryhmään 
jo viime vuonna. Tuolloin 
messuista tuli lopulta ”mes-
suttomat messut”, joskin 
messulehti toteutettiin sil-
loin, kuten tänäkin vuonna, 
yhteistyössä Iin Lehti Oy:n 
kanssa.

Tänä vuonna messujen 
pääesiintyjäksi oli saatu fu-
turisti, keksijä, tietokirjailija, 
säveltäjä ja moniosaaja Perttu 
Pölönen. Pölönen tunnetaan 

Iin lukion messuilla luotiin uskoa tulevaisuuteen
muun muassa lukioaikana 
kehittämästään musiikinteo-
rian opiskelua helpottavas-
ta Sävelkello-keksinnöstään. 
Hän on myös voittanut Eu-
roopan suurimman nuorten 
tutkimuskilpailun.

Ihmisellä on tunteet,  
toisin kuin koneella
Vauhdikkaassa esitykses-
sään Pölönen visioi tu-
levaisuuden taidoista ja 
identiteetistä. Lisäksi hän 
hahmotteli tulevaisuuden lu-
kujärjestystä, jossa jälki-is-
tunnon paikalla on rakkaus.

– Tulevat vuodet ja vuo-
sikymmenet pakottavat jo-
kaisen meistä miettimään 
paikkaamme tässä maail-
massa uudestaan. Kun maa-
ilma muuttuu, on myös 
käsityksemme itsestämme 
muututtava. Tulevaisuuden 
identiteetti kannattaa raken-
taa taitojen varaan. Oletko 

sinä mahdollistaja, innosta-
ja, kiteyttäjä tai kirkastaja? 
Onko lähipiirissäsi ristipö-
lyttäjää, välittäjää, linkittäjää 
tai läsnäolijaa? Jos olet selki-
yttäjä, joustavoittaja, kom-
poneeraaja tai laajennuttaja, 
mitä sinä voisit tehdä tule-
vaisuudessa?

Pölönen totesi ihmisen 
voivan tehdä töitä kuin ko-
neen tai hän voi työskennel-
lä intohimoisesti.

– Rutiininomaiset työt 
kannattaa automatisoida 
ja päästää ihmiset toteutta-
maan intohimojaan.

Koulun tärkeimpänä teh-
tävänä Perttu Pölönen näkee 
nuorten auttamisen löytä-
mään intohimonsa ja heidän 
itsetuntonsa vahvistamisen.

– Nuorelta ei kannata ky-
syä, mitä työtä haluat tehdä 
isona. Sen sijaan kannattaa 
kysyä millaisessa ympäris-
tössä haluat työskennellä tai 

millaisissa vaatteista näet it-
sesi tulevaisuuden työssäsi, 
hän kiteytti ajatustaan.

Tietoa ja huvitusta
Messujen näytteilleasettajat 
jakoivat messuvieraille mo-
nenlaista tietoa omilla osas-
toillaan. Lisäksi tarjolla oli 
erilaisia arvontoja ja lapsil-
le monenlaista hauskuutta 
kasvomaalauksesta pomp-
pulinnaan. Temmellyksen ja 
osastoihin tutustumisen lo-
massa oli mahdollista käy-
dä virkistäytymässä kahvion 
herkkujen äärellä.

– Yleisötavoitetta emme 
tälle vuodelle rohjenneet 
asettaa. Tärkeintä oli, että 
nuoret saivat kokemus-
ta tapahtuman kaikilta osa-
alueilta, suunnittelusta 
toteutukseen ja tapahtuman 
jälkipuintiin, vastuuopetta-
ja Kati Kuivalainen kertoo. 
MTR

Sylvester Eriksson-Bique ja Virpi Tervonen kertoivat oululaisesta Pok-
kinen parkrun kuntoilutapahtumasta. Tapahtuma kannustaa liikun-
taan ja sosiaaliseen yhdessäoloon hyvinvoinnin edistämiseksi.

Perttu Pölösen esiintyminen keräsi yleisön lavan eteen.

Iin Yrittäjien osastolta tavoitimme Mari Matinlassin ja Anna Turtisen, jotka esittelivät Yrittäjäyhdistyk-
sen toimintaa ja tekeillä olevaa juhlakirjaa.

Kahviossa palvelivat Mariella Randell, Siiri Kyröläinen ja Miia Hautakangas.

Perttu Pölönen(oikealla) vierailulla Iin Yrittäjien osastolla. Yrittäjistä 
kuvassa Mauri Pirttikoski, Anna Turtinen ja Mari Matinlassi.
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Messuryhmään kuuluivat takana vasemmalta: Santeri Törmänen, Samuli Mäenpää, Niklas Kuusiluoto, Aleksi Ahola, Niilo Smeds, Otto Koistinen ja Olivia Palola. Edessä vasemmalta: Kati Kuivalainen, Miia Hau-
takangas, Neea Mertala, Jasmine Nevalainen ja Ella Juntti. Lisäksi ryhmään ovat kuuluneet Luukas Alaranta, Siiri Kyröläinen, Anton Mäenpää, Mariella Randell ja Jani Seppä

Johanna Jakku-Hiivala esitteli Paikallista-hanketta, sekä markkinoi 
nuorille yrittäjyyttä kesätyömahdollisuutena.

Etsivää nuorisotyötä messuvieraille esittelivät Esa Niskala ja Sara 
Hakala.

Iin nuorisovaltuuston edustajat Isabella Alaraasakka, Peppi Riep-
pi, Marjut Hiiva ja Jimi Randell keräsivät toiveita nuorisovaltuuston 
toiminnan kehittämiseksi.

Iin hyvinvointitalon toiminnoista kertoivat Karin Björnhol, Satu Kaisto ja Paula Harju. Lasten suosikki oli pomppulinna, jonne joutui jonottamaan. Kerrallaan sai pomppia vain kolme lasta.
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Kotimaiset taitto-ovet
Maatiloille, halleihin, pesukadulle, paloasemille.. .

0400 384 939 �ndoor@�ndoor.� www.�ndoor.�

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

p. 0400 – 522 602• Maa- ja vesirakentaminen
• Maa-ainesten kuljetus ja myynti

• Kunnallistekniset työt
• Ympäristörakentaminen

• Purkutyöt
• Louhinnat

• Nosturi- ja kurottajapalvelut
 • Viemäreiden ja salaojien avaukset ja pesut

• Kaivojen tyhjennykset
• Teiden ja pihojen talvi- ja kesäkunnossapitotyöt

• Lavetti- ja erikoiskuljetukset sekä 
liikenteenohjauspalvelut

• Maa- ja metsätalousurakointi
• Vieraskasvien torjuntapalvelut

Koneurakointia laadulla jo vuodesta 1963!

p. 0400 – 522 602

p. 0400 – 522 602
s-posti: teemu.suvanto@suvantoinfra.fi

Jokisuuntie 15, 91100 Ii
puh. 08-817 7940

0400 253 270
Lea Tumelius

KODINOMAISTA
ASUMISTA

MIELENTERVEYS-
KUNTOUTUJILLE
30 VUODEN AJAN

kuljetusliike

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

Arto AlasaarelaArto Alasaarela  0400 686 252

KONE- ja KAIVUTYÖ 
ALASAARELA
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Viime päivien tapahtumat 
ovat vyöryttäneet eteem-
me käsittämättömän sodan 
kauhut ja tuhon Ukrainas-
sa. Naisia ja lapsia joutuu 
pakosalle, miehiä jää taiste-
lemaan. 

Ukraina itsenäistyi Neu-
vostoliiton hajottua vuonna 
1991. Neuvostovalta oli koh-
dellut Ukrainaa kaltoin var-
sinkin 1930-luvun alussa. 
Stalinin johtamassa pakko-
kollektivisoinnissa puolue 
kuritti erityisesti ukrainalai-
sia ja ryösti heidän kipeästi 
tarvitsemansa viljan. Seu-
rauksena oli holodomorik-
si kutsuttu suuri nälänhätä, 
jossa menehtyi miljoonia 
ukrainalaisia.      

Tämän jutun mottona 

Ukrainalainen Pokrova
”Miekat taotaan auran teriksi. Yksikään kansa ei kohota miekkaa toista vastaan”.

olevat lauseet on mukailtu 
Raamatusta (Miika 4:1–4), ja 
ne julistavat, että kenenkään 
ei tarvitse pelätä sotaa. Ne 
on kaiverrettu ukrainaksi 
erääseen Suomussalmella si-
jaitsevaan muistomerkkiin. 
Mutta onko nyt käymässä 
niin, että aurat onkin taot-
tu miekoiksi ja vesurit kei-
häiksi? 

Muistomerkkiin on ku-
vattu madonnahahmo, joka 
pitelee käsissään vaatet-
ta. Ikonitaiteessa suojele-
va ja rukoileva Jumalanäiti 
on esitetty kannattelemassa 
kapeaa huntua. Ortodoksit 
viettävät lokakuussa Pokro-
vaa eli Jumalansynnyttäjän 
suojeluksen juhlaa. Nimitys 
tulee venäjän pokrov-sanas-

ta, joka tarkoittaa suojeluk-
sen ja varjeluksen lisäksi 
peitettä, suojaa, huivia tai 
huntua. 

Ukrainalaiset pystyttivät 
Suomussalmen muistopat-
saan vuonna 2009 muistoksi 
70 vuotta aiemmin alkaneen 
talvisodan taistelusta, jossa 
suomalaiset pysäyttivät ja 
motittivat Raatteentielle uk-
rainalaisen 44. divisioonan 
huonosti johdetut, viluiset ja 
nälkiintyneet joukot. Tuhan-
sia puna-armeijan sotilaita 
menehtyi.  

Ukrainalaisen taiteili-
jan Vitaliy Rozhikin suun-
nittelema muistomerkki 
on Suomen ankaraa talvea 
symboloivaa harmaata gra-
niittia. Jumalanäiti seisoo 
syvennyksessä, jota kier-
tää nauhana teksti miekko-
jen takomisesta auroiksi. 
Hahmo kannattelee Ukrai-
nan vertauskuvia heisipuun 
oksaa ja huntua, jonka hän 
ikään kuin levittää hautojen 
ylle. Jalustan tekstissä pyy-
detään Ukrainaa rukoile-
maan kaatuneiden sielujen 
puolesta.

Sisko Ylimartimo
Kirjoittaja on Iijoen varrelta 
syntyisin oleva tietokirjailija. 
Hän asuu nykyisin Rova-
niemellä.

Lähteitä: 
Anne Applebaum: Punainen 
nälkä. Stalinin sota Ukrainas-
sa. Siltala 2018.
Sisko Ylimartimo: Marian kat-
se. Kuvia, kuvitelmia ja kerto-
muksia. Avain 2021.

Suojeluksen ja 
varjeluksen liina 
sekä heisipuun 
oksa symboloivat 
Ukrainaa.

Vitaliy Rozhik: Ukrainalaisten muistomerkki (2009). Laatta muistomerkin jalustassa. 

Tienviitta muistomerkille.

Maaliskuun viimeisenä päi-
vänä Illinsaaren hiihtoma-
jalla vieraili odotettu vieras. 
Itse Henri Hippo oli saapu-
nut kannustamaan reippai-
ta hiihtäjiä Iin Urheilijoiden 

ja Oulun Osuuspankin yh-
dessä järjestämiin Hippo-
hiihtoihin. Ladulla nähtiin 
hiihtämisen riemua ja maa-
lissa kaikki saivat ansaitse-
mansa mitalit. MTR

Henri Hippo vieraili Iin Hippohiihdoissa

Iloiset hiihtäjät Eevi ja Enni Tiiro. (Kuva Sonja Lappalainen)

TULOKSIA
Järjestäjänä oli Iin Urheilijat yhdessä Oulun Osuuspan-
kin kanssa.
Sarjat 5 - 6 vuotta hiihdettiin ilman ajanottoa.
T5: Isla Pakanen, Adelia Kaisto, Evena Kaisto, Eevi Tiiro, 
Enni Tiiro, Viola Pikisaari, Alisa Turtinen, Roosa Partanen, 
Jenni Ojala ja Lili Kiuttu
P5: Hemmo Kurttila, Aatu Hanhela, Jere Hiltunen, Vilja-
mi Hiltunen, Onni Rasinkangas, Sampo Keränen, Rasmus 
Partanen, Taavi Tahkola ja Daniel Segejeff
T6: Silja Puikko, Ella Maunu, Kiira Hiltula, Ebba Knuuti, 
Matilda Räisänen, Melissa Soudunsaari ja Leanna Lehtola
P6: Lenni Kreus, Eeli Yläpuranen, Ossian Lohi, Atte Klaa-
vuniemi, Eeli Mustonen, Miko Viinamäki, Viljami Päri, 
Lenni Kaisto ja Peetu Päkkilä
Sarjat 7 - 12 vuotta, joille kirjattiin aika.
P7, 1 km: 1. Joona Tammia 3.58, 2. Väinö Ronkainen 4.41, 
3. Aarni Juntunen 5.45, 4. Ahto Juntunen 7.42, 
T8, 1 km: 1. Viola Kaisto 3.01, 2. Sara Pakanen 3.58, 3. 
Saaga Puikko 5.39
T9, 1 km: 1. Avelia Lehtola 2.35, 2. Aliisa Kiuttu 3.17, 3. 
Linnea Pakanen 3.32, 4. Silvia Kreus 3.49
P9, 1 km: 1. Eetu Seppänen 2.17, 2. Vertti Sorakangas 
2.24, 3. Nikolas Hökkä 2.25, 4. Asseri Kantola 2.52, 5. Pee-
tu Ronkainen 2.55, 6. Konsta Kaisto 2.56, 7. Onni Päri 4.11
P10, 2 km: 1. Joosua Hökkä 7.42, T11, 2 km, 1. Maiju 
Sorakangas 7.12, 2. Ninni Kantola 10.08
P11, 2 km: 1. Niilo Mustonen 7.22, 2. Joose Kaisto 8.09, 
T12, 2 km, 1. Nella Seppänen 7.19
P12, 2km: 1. Sebastian Hökkä 6.51, 2. Daniel Kaisto 6.56Henri Hippo juhlisti läsnäolollaan Iin Hippohiihtoja. (Kuva Sonja Lappalainen)



6
nomatnomat

--
nro 11

20.4.2022

Iin Urheilijoiden hiihto-
koulun kauden päättäjäisiä 
vietettiin Illinsaaren hiihto-
majalla huhtikuun ensim-
mäisen päivän aurinkoisena 
iltana. Useiden kymmenten 
lasten iloinen joukko hiihte-
li ja laski mäkeä stadionalu-
eella, ennen banaanihipan 
leikkimistä. Lopuksi pais-
tettiin makkarat nuotiolla ja 
jaettiin osallistujille diplo-
mit talven uurastuksesta.

– Meillä oli kaikkiaan 75 
lasta toiminnassa, joista ker-
rallaan paikalla 30-50, hiih-
tokoulun vastaava Anna 
Lappalainen kertoi.

Hiihtokoulun päätteeksi banaanihippaa Hiihtokoulun päätteeksi banaanihippaa 
ja käristemakkaraaja käristemakkaraa

Enni ja Eevi pääsivät pappansa Ville Tiiron kanssa makkaranpais-
toon.

Hiihtokoulun vastaava Anna Lappalainen kirjoittamassa diplomeja hiihtokoululaisille. Jokainen sai vuorollaan omansa.

Hiihtämään oppii hiihtämällä ja talven harjoittelu näkyy suori-
tuksissa.

Banaanihipassa hipan kiinnisaamat jäävät kädet ylhäällä banaa-
niasentoon. Vapautus tapahtuu banaani kuorimalla, kuten etu-
alalla.

Reino Rasilaisen ja Soili Jääskeläisen toimittama kir-
ja ”Komiat, reirut ja lupsakkaat” (Valitut Palat 2015) 
vie lukijan tutustumaan omaan heimoonsa ja maakun-
taansa. Se onkin tarpeen, sillä onhan Suomessa hil-
jaisia ja ujoja karjalaisia, tuppisuita savolaisia ja jopa 
vaatimattomia eteläpohjalaisia.

Turun eräänlaiset symbolit ovat Matti ja Teppo. Hevos-
miesten Uutistoimisto HUTIn sähke kertoo, että Turus-
sa jo toimivan TepOilin vieressä on nyt MatOil. Ja nyt, 
kun on tankattu, Tampereelle oppimaan paikallisia lii-
kennesääntöjä: 

Pyöräilijöille: Jos ajap polkupyörälläs mummun kumoon, 
niv verä niska kyyryy ja  poljep pakoo. Kyä sej joku siittä kor-
jaa. Pyöräile ykssuuntasta katua vastavirtaa. Se oj jännää.        
 Jalankulkioille: Kum polkupyäräiliä ajaa sivuttes, nim 
murjase sitä kyynärpäällä kylkee. Jossei kekään nää. Vihelte 
ittekses, kattele taivaalle ja ot tärkeen näköne, kun kävelet 
karun ylittep päin punasta.

    * * *
Ja sitten vielä piipahdus Satakuntaan. Vaimo on pais-
tamassa kananmunia kun aviomies ilmestyy hänen sel-
känsä taakse ja alkaa opastaa:
 – Varovaste, varovaste, lait lissä rasva! Sää paista liija 
mont kerrallas. Liijan mont! Käännä niit! No nyy, huh! Lait 
nyy lissä rasva. Varovaste! Varovaste nyy! Käännä ne nyy. 
Noppiaste! Varo nyy vähä! Varo! Eiih, älä unhot suala. Laita 
sualaa niil. Sualaa! 
 Vaimo: – Mikä ihme sua oikke vaiva? Luuleksää etten 
mää ossaa muutamaa kananmuna paistaa? 
 Aviomies: – Mää halusi vaa näyttää, milt se tuntuu, ku 
mää aja autoo! 
 
    * * *                                                     
Kahvilassa: – Luin mielenkiintoisen historiallisen romaa-
nin, ja keksin, mikä ero on huviretkellä ja ristiretkellä, Make 
selittää Kakelle. – Katsos, huviretki muuttuu ristiretkeksi sil-
loin, kun vaimo lähtee mukaan.

    * * *
Pikku Viivi: – Oli kiva kuunnella mummolassa, kun pappa 
kertoi, miten ajat ovat muuttuneet. Ennen vanhaan ei esi-
merkiksi ollut ympäristöä, jota suojella! 

    * * *
Viikon pähkinä: Kuka oli ensimmäinen suomalainen, jol-
la oli sähköposti?
 Vastaus: Frans Email Sillanpää.

    * * *
Lounaalla: – Luin lehdestä, että naiset hallitsevat maail-
maa vuonna 2050.
 – Mitä – vielä silloinkin!

    * * *
MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia

Komiat, reirut ja lupsakkaat

JOUTSENIA HUHTIKUUSSA. KUVA: MAURI HIETALA

 Hiihtokoulun ohjaajat yhteis-
kuvassa Jenniina Jussila, Mi-
mosa Sassi, Kaisa Lappalainen, 
Anna Lappalainen (vastuuve-
täjä), Iida Lappalainen, Sofia 
Lappalainen ja Eemil Penna-
nen

Hiihtokoulussa pienim-
mät opettelivat hiihdon al-
keita, kaatumisesta alkaen. 
Isompien ryhmässä keski-
tyttiin hiihdon tekniikkaan 
ja muihin lajin hienouksiin.

Annan lisäksi ohjaajina 
toimivat Sofia, Iida ja Kai-
sa Lappalainen. Apuohjaa-
jina hiihtokoulussa olivat 
Jenniina Jussila, Eemil Pen-
nanen ja Mimosa Sassi. Me-
huhuollosta vastasi seuran 
monitoiminainen Aino Joki-
nen. MTR

Ohjelma: 
11.30 Vappumarssi lähtee Järjestötalolta
12.00 Vapputerveyhdys Iin torilla 
 Avaussanat: 
 kunnanhallituksen 1. vpj. Teijo Liedes
 Juhlapuhe: 
 Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston 
 puheenjohtaja Olli Kohonen
13.00  Juhlat siirtyvät järjestötalolle. 
 Esiintymässä Latvapalo Duo! 
 Ohjelmassa myös kyselytunti 
 kunnanvaltuutetuille.

 Tervetuloa!

IIN VAPPUJUHLA 1.5.2022

II
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen
KEVÄTKOKOUS

tiistaina 26.4.2022 klo 18 
Pohjois-Iin koululla

Kyläyhdistyksen nettisivut  https://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. 
Tervetuloa!

30.4.2022 klo 20.30-01.00Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

TANSSIT 
SEURALLA

Liput 13 €Esiintyy Rojal

Tervetuloa

Strateginen yleiskaava 2040 – valmisteluvaiheen 
nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti 28.3.2022 kokouksessaan aset-
taa yleiskaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. 
Yleiskaavalla ennakoidaan ja luodaan kunnan tulevaisuut-
ta tavoitevuoteen saakka. Yleiskaavan tavoitteena on ohjata 
kunnan maankäytön suuria linjoja ja tukea kunnan strategi-
sia tavoitteita. Strateginen yleiskaava toimii voimassa olevien 
yleiskaavojen yläpuolella ohjaavana ja yleispiirteisenä kehit-
tämistavoitteiden asettajana. Kaavan pääteemoja ovat suoje-
lu ja muut ympäristöarvot, asuminen, elinkeinot, liikenne sekä 
virkistys ja matkailu.

Strategisen yleiskaavaprosessin kanssa samaan aikaan on 
käynnissä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hanke, jos-
sa tarkastellaan valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan liiken-
nejärjestelyjä. Liikennetarkastelussa vaihtoehtotarkastelujen 
kautta laaditaan periaateratkaisut Olhavan, Myllykankaan ja 
Kuivaniemen taajamien liikennejärjestelyistä. Periaateratkai-
sut esitetään strategisessa yleiskaavassa. Ratkaisut mm. tien 
yksityiskohtaisen sijainnin osalta tarkentuvat myöhemmin laa-
dittavassa tiesuunnitelmassa. Tiesuunnitelma laaditaan lakia 
liikennejärjestelmästä ja maantiestä noudattaen. Iin kunta on 
mukana suunnittelussa, ja alustavat vaihtoehtoiset liikenne-
järjestelyt asetetaan kaavan valmisteluaineiston mukana jul-
kisesti nähtäville ja niistä kerätään palautetta.

Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoi-
tuksissa 12.4.–26.5.2022 välisen ajan. Kuulutusaikana 
yleiskaavan valmisteluaineisto on sähköisesti luettavissa kaa-
voituksen internetsivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavil-
la-olevat-kaavat. Aineistoa on mahdollista käydä sähköisesti 
lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipis-
teessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.

Yleiskaavan valmisteluaineistoa ja ELY-keskuksen liiken-
netarkasteluja koskeva esittelytilaisuus järjestetään Nät-
teporin auditoriossa (Puistotie 1, Ii) tiistaina 26.4.2022 
klo 17–19. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös 
etäyhteydellä (Teams). Liittymislinkki ja ohjeet etäyhteydellä 
osallistuville tulevat ennen tilaisuutta Iin kunnan kaavoituksen 
internet-sivuille osoitteeseen https://www.ii.fi/nahtavilla-ole-
vat-kaavat. Tervetuloa osallistumaan joko paikan päälle tai 
etäyhteydellä!

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmis-
teluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään 
toimittamaan 26.5.2022 mennessä sähköisesti osoitteeseen 
kirjaamo@ii.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 
91101 Ii.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin 
ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Lisätiedot:  
Iin kunta, vt. maankäytön asiantuntija Elina Nissinen
elina.nissinen@ii.fi  p. 050 408 3811 

Iissä 28.3.2022
Kunnanhallitus

KUULUTUS

Iiläinen Jouni Hattunen ei 
säätä pelkää, kun kyse on 
hiihtämisestä. Tämä latu-
jen herrasmies on tuttu mo-
nille Iin laduilla hiihtäville 
ja hiihtää lähes päivittäin. 
Usein hän jakaa hiihdon lo-
massa tietoa, missä ladut on 
ajettu, auttaen näin muita 
hiihtäjiä suuntaamaan kun-
nostetuille laduille.

– Löysin hiihdon muu-
tettuani Iihin kymmenkun-
ta vuotta sitten. Aiemmin 
en juurikaan ollut suksilla 
käynyt ja alku tuntui todella 
hankalalta, Jouni toteaa.

Latujen herrasmies matkalla 
uuteen ennätykseen

Jouni Hattunen Tasamaan ladulla. Tasamaan lisäksi hän hiihtää 
Illinsaaressa ja Illin kuntoladulla. Kuvaushetkellä kilometrejä on 
näille lumille takana lähes 2000.

Vuosien varrella taito 
on karttunut ja päivittäiset 
hiihtolenkin ovat kasvaneet 
jopa yli 50 kilometrin mit-
taisiksi. Tänä talvena hän on 
hiihtänyt himpun alle 2000 
kilometriä ja tavoite on ylit-
tää kolmen vuoden takainen 
kauden ennätys 2164 kilo-
metriä.

– Lumiolosuhteet ovat 
suosineet ja tavoite on hiih-
tää toukokuulle saakka. Vii-
me talvena lumet loppuivat 
17.4. ja kilometrejä kertyi 
2035. MTR

BINGOBINGO
2323

151522 88
44

Su 24.4. klo 17.00Su 24.4. klo 17.00  
500 € mp | 500 € pr50
2 x 100 € | 5x50 €

Tervetuloa!  

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Ii-seura piti keskiviikkona 
6.4. kevätkokouksen ravin-
tola Krunnissa. Muutamia 
asiapäätöksiä jouduttiin siir-
tämään seuraavaan kokouk-
seen, koska yhteensattumien 

Ii-seuran toiminta koostuu kulttuurista ja kotiseututoiminnasta
vuoksi osa päättäjistä oli es-
tynyt tulemasta paikalle. 

Puheenjohtajan alus-
tuksessa kävi ilmi, että 
Ii-seuraan kaivattaisiin uut-
ta verta. Seuran toiminta 

koostuu kulttuurista ja ko-
tiseutuhistoriasta sekä -toi-
minnasta.

Kokouksessa oli vierai-
lijana kirjailija, historioitsi-
ja ja lauttaprojektin idean 
isä Jarmo Alasiurua. Hän 
kertoi rakenteilla olevas-
ta tukilautasta. Tulevana 
keväänä rakennetaan noin 
20 metriä pitkä tukkilaut-
ta. Talvella on kaadettu 100 
kappaletta kuusitukkeja, jot-
ka kasataan lautaksi Yli-Iin 
Mannisen rannassa. Lautan 

Jarmo Alasiurua esitteli ke-
vätkokouksessa toukokuussa 
Iijoella toteutettavaa tukki-
lauttaprojektia. Keskellä Kau-
ko Lohi ja oikealla Pasi Päkkilä.

lasku tapahtuu toukokuun 
puolivälissä, Iijoen tulva-
tilanteesta riippuen. Mie-
histöön kuuluu seitsemän 
uskaliasta lautturia, jotka 
laskevat lautan monien kuo-
huvien koskien läpi, aina Ja-
kunsuvantoon asti. Siellä 
lautta rantautuu hetkeksi, 
yleisön ihailtavaksi. Matka 
jatkuu edelleen Pajarinkos-
ken kautta Laineputaalle, 
jonne lautta rantautetaan ja 
puretaan aikanaan.

Lautan lasku on yleisöta-
pahtuma, johon on ilmainen 
pääsy. Tapahtumalla halu-
taan osoittaa kunnioitusta 
edesmenneille tukkilaissu-
kupolville ja -kulttuurille.

Kari Kiuttu

Vuoden iiläinen -nimi-
tys on myönnetty vuodes-
ta 2002 lähtien vuosittain 
henkilölle, joka on synty-
nyt, asuu tai toimii Iissä, ja 
joka on työllään, toimin-
nallaan tai saavutuksillaan 
tehnyt Iitä tunnetuksi, edis-
tänyt kuntakuvaa tai vaikut-
tanut merkittävästi kunnan 

Vuoden iiläinen 2022 
etsintään

kehittämiseen. Vuoden ii-
läisen nimitys julkistetaan 
perinteiseen tapaan koti-
seutuviikon pääjuhlassa. 
Kunnanhallitus päätti koko-
uksessaan 11.4. pyytää kun-
talaista ehdotuksia vuoden 
iiläiseksi valittavasta henki-
löstä. MTR

Vuoden 2021 vuoden iiläinen – nimityksen sai järjestöaktiivi Rai-
mo Ikonen, joka kuvassa työn touhussa Kuivaniemen nuoriso-
seuran pääsiäismyyjäisissä. 

Iin Urheilijat ry:n sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 
ke 27.4.2022 klo 18.00

Iin Urheilijaintalolla.  

Tervetuloa!  
Johtokunta
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PPääääeessiiiinnttyyjjäännää::    
EErrjjaa  LLyyyyttiinneenn  

Chicken Grass 

Art Ii Biennaali
Ilmassa

Iissä, Kuivaniemellä ja Jakkukylässä

15.-19. kesäkuuta 2022

Ohjelmaa koko perheelle!

Iin kunnanhallitus käsit-
teli kokouksessaan 11.4. 
useita valtuustoaloitteita, 
joihin esitetään kunnanval-
tuustolle hyväksyttäväksi 
laaditut vastaukset. Käsit-
telyssä olivat valtuusto-
aloitteet uudesta jätelaista, 
skeittiparkista, Terveysase-
man liittymän katuvalais-
tuksesta ja Paloasemantien/
Sorosentien risteysalueen 
turvallisuuden parantami-
sesta. Valtuustoaloitteet ja 
kunnanhallituksen esityk-
set luettavissa tarkemmin 
pöytäkirjasta kunnan netti-
sivuilla.

Hallinto- ja talousjohta-
jan viran kunnanhallitus ju-
listi haettavaksi huhtikuun 
loppuun mennessä. 

Hallinto- ja talousjohtaja 
johtaa, valvoo ja kehittää hal-
lintopalveluiden toimialaa 
ja vastaa kunnan yleis-, ta-
lous- ja henkilöstöhallinnos-
ta sekä kunnanhallituksen 
alaisesta valmistelutyös-
tä. Kelpoisuusvaatimukse-
na tehtävään on soveltuva 
ylempi korkeakoulututkin-
to sekä vahva talous- ja hen-
kilöstöasioiden osaaminen. 
Lisäksi edellytetään aikai-
sempaa kokemusta vastaa-
vissa tehtävissä. Tehtävässä 
menestyminen edellyttää 
hyviä vuorovaikutus- ja yh-
teistyövalmiuksia.

Vastauksia valtuusto-
aloitteisiin ja hallinto-
johtajan virka hakuun

Ollinkorven tuulivoima-
kaava uuteen käsittelyyn
Kunnanvaltuuston 24.1.2022 
tekemän päätöksen jälkeen 
on todettu kaksi esteellisyyt-
tä asian valtuustokäsittelyn 
yhteydessä. Esteellisyyksi- 
en syyt ovat valtuutetun suku- 
laisen maanomistus kaava- 
alueella sekä varavaltuute- 
tun maanomistus kaava- 
alueella. Molemmissa tapa-
uksissa kyseessä on menette-
lyvirhe, minkä johdosta tehty 
päätös tulee kumota ja asias-
ta tehdä uudelleen päätös, 
minkä yhteydessä virheelli-
nen menettely korjataan.

Kunnanhallitus päätti 
esittää kunnanvaltuustolle 
tehdyn päätöksen kumoa-
mista ja samalla esitetään 
kunnanvaltuuston hyväk-
syttäväksi 7.12.201 hy-
väksymänsä Ollinkorven 
tuulivoimapuiston osayleis-
kaava. Leena Tiiro esitti, 
että kunnanvaltuuston pää-
tös esitetään kumottavak-
si, mutta kunnanhallitus 
ei esitä tuulivoimapuiston 
osayleiskaavaa valtuuston 
hyväksyttäväksi. Esitys rau-
kesi kannattamattomana. 
MTR

Pohjois-Pohjanmaan hyvin- 
vointialueella on tällä het-
kellä työn alla hyvinvointi- 
aluestrategia, joka ohjaa alu-
een sosiaali- ja terveyspalve-
luiden sekä pelastustoimen 
kehittämistä. Strategia on ko- 
konaisuutta ohjaavista oh- 
jeista tärkein, ja sen laatimi- 
seen on Pohjois-Pohjanmaal- 
la osallistettu laajasti sekä 
päättäjiä, henkilöstöä että 
eri sidosryhmiä. Haluan 
nostaa esille muutamia tär-
keitä kohtia laajasta koko-
naisuudesta.

On tärkeää, että palve-
luita saa sujuvasti ja oi-
kea-aikaisesti, joten on 
kehitettävä asiakkaan tar-
peista lähtevää palveluoh-
jausta. Palveluohjaus on 
tärkeää erityisesti, jos on 
tarve useiden palveluiden, 
esim. perusterveydenhuol-
lon, erikoissairaanhoidon, 
sosiaalihuollon, mielenter-
veys- ja vammaispalvelui-
den, yhteensovittamiseen. 

Hyvinvointialueelle laditaan strategiaa

Se, miten tässä onnistumme, 
kertoo myös sen, miten on-
nistumme koko sote-uudis-
tuksessa.

Palvelujen yhteensovit-
tamien ja hoidon jatkuvuus 
ovat hyvinvointialueen 
kannalta avainasioita, kun 
tahdomme saada toiminnal-
lisilla muutoksilla parempia 
palveluita ja taloutta kes-
tävälle pohjalle. Nyt paljon 
palveluita tarvitsevat asiak-
kaat joutuvat liian usein et-
simään oikeaa palvelua eri 
paikoista. Pohjois-Pohjan-
maan hyvinvointialueen 
strategialuonnoksessa tuo-
daan esiin muun muassa 
etäkäyntien määrä. On syy-
tä pohtia, mitä sähköisten 
palveluiden osuus fyysisis-
tä käynneistä kertoo, tai mit-
taako se sitä, että palveluita 
saadaan sujuvasti ja oikea-
aikaisesti. Etäpalveluiden 
tulisi korvata liikkumi-
sen tarvetta, jotta niistä oli-
si myös taloudellista hyötyä.

Tulevaisuudessa tar-
vitaan tiivistä yhteistyö-
tä järjestöjen ja muiden 
sidosryhmien kanssa hy-
vinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi. On syytä luo-
da suunnitelma matalan 
kynnyksen kohtaamispaik-
kojen, esim. kylätupien, ns. 
sotekahviloiden ja -neuvo-
loiden lisäämiseksi koko 
aluella.

Hyvinvointialueen hen-
kilöstön työhyvinvointi tu-
lee paljolti määrittämään 
myös palveluiden toimi-
vuutta. Olennaista on se, 
että työantaja käy hyvää 
vuoropuhelua henkilös-
tön kanssa ja puuttuu ilme-
neviin ongelmiin nopeasti. 
Hyvinvointialuestrategiassa 
pitää seurata aktiivsesti hen-
kilöstön ylitöiden ja eettisen 
kuormituksen määrän kehi-
tystä esim. ottamalla käyt-
töön Työterveyslaitoksen 
Mitä kuuluu? -kysely ja seu-
rata tiiviisti opiskelijatyyty-
väisyyttä.

Hyvinvointialuestrategias-
sa halutaan myös kehittää 
rohkeasti uutta:

1. Pitää kehittää yhteis-
työssä järjestöjen ja mui-
den toimijoiden kanssa 
palvelutarpeeseen poh-
jautuvia johtamis- ja toi-
mintamalleja tukemaan 
palvelujen yhteensovitta-
mista, vaikuttavuutta ja 
kustannustehokkuutta sekä 

hyvinvointialuellamme että 
pohjoisella yhteistyöalueel-
la. Erityisesti lähiesihenki-
löiden työtä pitää tukea.

2. Pitää rakentaa toi-
mivat järjestelmät tuke-
maan tiedolla johtamisen 
toteutumista, luoda toi-
mintamalli rakenteellisen 
sosiaalityön asiakastyöhön 
perustuvan tiedon tuottami-
seksi asiakkaiden tarpeista 
ja niiden yhteiskunnallisista 
yhteyksistä sekä tarpeisiin 
vastaavien palvelujen vai-
kutuksista.

3. Pitää luoda toimivat 
yhteistyörakenteet ja moni-
tieteinen tutkimusohjelma 
yhteistyössä Pohjois-Poh-
janmaan ja pohjoisen yh-
teistyöalueen tutkimus- ja 
koulutusorganisaatioiden 
kanssa tiedon keräämiseksi 
uudistuksen toteutumisesta.

4. Pitää sitouttaa hyvin-
vointialueen sidosryhmiä 
yhteiskehittämiseen. Muun 
muassa asiakasraatien ja 
kokemusasiantuntijoiden 
toimintaa pitää kehittää vai-
kuttavuuden lisäämiseksi.

Strategia on varsin ylä-
tasolla toimintaa ohjaava 
asiakirja. Seuraavaksi hy-
vinvoinialueelle laaditaan 
järjestämissuunnitelma, jos-
sa ohjataan toimintaa enem-
män käytännön tasolla.

Teijo Liedes
vara-aluevaltuutettu
Tulevaisuuslautakunnan jäsen

Teijo Liedes: ”On tärkeää, että 
palveluita saa sujuvasti ja oi-
kea-aikaisesti, joten on kehi-
tettävä asiakkaan tarpeista 
lähtevää palveluohjausta.”

”Nyt paljon palveluita tarvit-
sevat asiakkaat joutuvat liian 

usein etsimään oikeaa palvelua 
eri paikoista.”


