"

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

nomat

Suoritamme
jatkuvaa
metalliromun
keräyStä.
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nopea nouto omalla
kalustolla, veloituksetta.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

LEASING
IiVisio on Ii-instituutin YouTube kanava,
josta löydät Ii-instituutin julkaisemaa materiaalia
mm. musiikkia, kirjavinkkejä, kulttuuria, taidetta,
vapaa-aikaa, jumppia ym. tekemistä ja
tietoa Ii-instituutin palveluista koko perheelle.

IiVisiossa ovat kesän yhteislaulutuokiot - liity
mukaan laulamaan! Linkit yhteislauluihin ja
yhteislauluvihkoihin löydät osoitteesta

ON TÄTÄ PÄIVÄÄ.
Ei kilometrirajoitteita.
Jäännösarvon neuvontapalvelu.
Vuokra-aika 60 kk:een asti.
Auto toimii vakuutena.
Kiinteä kuukausivuokra.
Helppo budjetoida.

https://iihappens.fi/hyvinvointi/ii-visio/
Kysy lisää:
samuli.hintikka@aliisari.com
tai soita 045-6468184

LEASING
ON TÄTÄ PÄIVÄÄ.
Ei kilometrirajoitteita.
Jäännösarvon neuvontapalvelu.
Vuokra-aika 60 kk:een asti.

Auto toimii vakuutena.
Kanssasi
surun
Kiinteä kuukausivuokra.
kohdatessa
Helppo budjetoida.

Perinteikäs täyden palvelun
hautaustoimisto Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin liittyvissä
Kysy lisää:
järjestelyissä.

samuli.hintikka@aliisari.com
taiKukkakaupastamme
soita 045-6468184 saat

taidokkaasti tehtyjen surusidontojen
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin,
upeat kauden kukat 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
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Iin seurakunnan tiedote koronavirukseen liittyen 1.6.2020 ALKAEN
Jumalanpalvelukset (messut ja sanajumalanpalvelukset) toimitetaan
kirkossa normaalisti kuitenkin säilyttäen turvaväli toisiin ja hyvää käsihygieniaa noudattaen (väkimäärärajoitukset: Iin kirkko ja Kuivaniemen
kirkko 100 henkilöä, Oijärven kyläkirkko 50 henkilöä ja Väli-Olhavan
seurakuntatalo 40 henkilöä). Jumalanpalvelukset lähetetään myös nettiradion kautta (linkki nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla), ja kirkolliset toimitukset toimitetaan normaalisti kuitenkin niin, että läsnä voi
olla korkeintaan noin 50 henkilöä.
Iin seurakunnan kokoavan toiminnan on kesätauolla niin kuin normaalistikin ja toiminnan aloituksesta tiedotetaan loppukesästä.
Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä keskustelua, sielunhoitoa
ja yksityistä ehtoollista varten.
Diakonian asiakasvastaanotto toimii puhelimen kautta.
Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra
IIN ALUE
Konfirmaatiomessu su 14.6. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Katoavat ja katoamattomat aarteet. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Katri Sillanpää.
Kolehti: Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori kirkko ry:n
kautta. Kesä 2 konfirmaatio ryhmä 1.
Konfirmaatiomessu su 14.6. klo 12 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Katoavat ja katoamattomat aarteet. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola, avustaa Katri Sillanpää.
Kolehti: Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori kirkko ry:n
kautta. Kesä 2 konfirmaatio ryhmä 2.
Sanajumalanpalvelus la 20.6. klo 10 Väli-Olhavan seurakuntatalolla.
Pyhäpäivän aihe: Tien raivaaja. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Messu su 21.6. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Kutsu Jumalan valtakuntaan. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola.
Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Diakoniatoimisto on suljettu 14.7. – 27.7.
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Mikäli sinulla on herännyt huoli läheisestäsi, ota yhteyttä tai koet
tarvitsevasi tukea tai apua. Meillä kaikilla huoli tulevasta on suuri. Epidemia on muuttanut 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.
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 leikkipuiston
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! Lisätietoa kampanjasta ja kolehdin lahjoitustavoista www.oulunhiippakunta.fi/piispanpyöräily.
Varhaisnuorten toimintapäivät kesällä 2020. Kesän toimintapäivät
järjestetään Karhun leirikeskuksessa. Ohjelmaan kuuluu mm. ulkoilua,
leikkejä, askarteluja, 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. Ilmoittauduthan yhteen vaihtoehtoon, jotta
mahdollisimman moni pääsee osallistumaan. 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
Keväällä ja kesällä ulkona voi huomata paljon kauniita ja mukavia asioita, kasveja 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 piirustuksen julkaisemiseen seurakunnan nettisivuilla. Halutessasi voit kirjoittaa piirustukseen etunimesi
ja ikäsi. Iin seurakunnan nettisivuille nettiperhe- ja päiväkerhoon tulee
lasten piirustusnäyttely, jossa piirustukset julkaistaan. Piirustukset ovat
näyttelyssä 11.6. asti.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Ei jumalanpalvelusta su 14.6. Kuivaniemen kirkossa.
Sanajumalanpalvelus la 20.6. klo 12 Oijärven kyläkirkossa. Pyhäpäivän
aihe: Tien raivaaja. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Messu su 21.6. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Kutsu Jumalan valtakuntaan. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku
Jaakkola. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Diakoniatoimisto on suljettu 14.7. – 27.7.
Kappelintoimisto on suljettu 8.6.-3.7.
Lohtuhuiveja sureville, tule mukaan kutomaan lohtuhuiveja sureville.
Lohtuhuivi 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 Kuivaniemen 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 Lohtuhuivien lähettiläät.
Katso lisätietoja Iin alueen ilmoituksesta tai www.iinseurakunta.fi:
esim: Varhaisnuorten toimintapäivät kesällä 2020 ja kevään piirustushaasteeseen lapsille liittyen.

Museokahvila Huilinki avautui uusin voimin

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA TEhTAALLE
Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Koronakevät ja sen tuomat
rajoitteet sekoittivat Pöllönpoikanen Oy:n eli Iin Siltojen
yrittäjien Melissa ja Shawna
Jovasen suunnitelmat Huilingin
kahvilatoiminnan
aloittamisesta. Tarkoitus oli
aloittaa toiminta huhtikuun
alussa, mutta avaamista jouduttiin lykkäämään kesäkuun toisen viikon alkuun.
Avajaiskahvit tarjoiltiin
maanantaina, jolloin myös
lounasruokailu alkoi.
– Alamme pitämään Huilingissa noutopöytää arkisin lounasaikaa. Iltaisin ja
viikonloppuisin toimimme
kahvilana, asiakaspäällikkö
Tiina Vedman kertoo.
Rajoitusten mukaan asiakkaat eivät saa ottaa itse
ruokaa tai juomaa buffetpöydästä.
– Henkilökunta annostelee ruoan noutopöydästä.
Se vaatii tietenkin enemmän
henkilökuntaa.
Koronasäädöksien mu-
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kaan ravintoloihin saa ottaa
vain puolet normaaliasiakasmäärästä. Huilingin kohdalla tämä tarkoittaa asiakasmäärän rajaamista kah-

teenkymmeneenviiteen.
– Kunta on luvannut rakentaa terassin Huilingin
eteen. Sinne saamme lisää
asiakaspaikkoja. Anniskelu-

oikeuksia olemme myös hakeneet ja tarkoitusemme on
ottaa myyntiin etenkin pienpanimoiden tuotteita, Vedman kertoo. MTR

Avajaispäivänä asiakkaita palvelivat Saara Suomela, Leila Talvitie, Kevin Ivancic, Tiina Vedman ja
Jouni Aikio.

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

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
ista
Sisäsivut
1,20
e
pmm
2 p 83 mm
Toimittaja Ii
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
o
ilm
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.
Virheestä,
joka
johtuu
esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 13
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 25.6.2020.
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
jäsenyritys
mielellään to18.6.2020 mennessä.

nomat

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

”Katoo ku Kivi-Reeta jankkikuppiisa.”
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä,
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Ii-instituutti saa sähköauton
Yhteiskäyttöautojen määrä lisääntyy
Iin kunnan henkilökunnan
käytössä on sähköautoja,
joita myös instituutin henkilöstö on käyttänyt. Autoilla
on todettu olevan niin suuri käyttöaste, että Ii-instituutille on hankittu oma
käyttöoikeus CarDen Oy:n
Hyundai Ioniq täyssähköautoon. Hyvinvointijohtaja
Tarja Rahkolan viranhaltijapäätöksellä hankittu auto
tulee Ii-instituutin henkilökunnan käyttöön syyskuussa. Käyttöoikeus maksaa
instituutille 568,06 euroa ilman arvonlisäveroa. Tehty huoltoleasingsopimus on
kestoltaan 24 kuukautta.
Kuntakonsernin käytössä

on tällä hetkellä kuusi täyssähköautoa ja kaksi täyssähköpakettiautoa.
– Kunnan käytössä olevia autoja uusitaan syksyllä.
Saamme käyttöön
kolme
tehokkaammilla akuilla varustettua autoa, joiden toimintasäde on
uusien tiukempien testien
jälkeen 320 kilometriä, energia-asiantuntija Kari Manninen Iin Micropoliksesta
kertoo.
Ii-instituutin
käyttöön
tuleva auto on yksi näistä, kahden muun mennessä yhteiskäyttöautoiksi. Ne
toimivat samalla periaatteella kuin jo käytössä oleva

Yhteiskäyttöautojen määrä nousee syksyllä kolmeen ja autojen
toimintasäde kasvaa sadalla kilometrillä yhtä latausta kohti.

kimppa-auto. Autoja käyttävät arkipäivisin kunnan
työntekijät ja iltaisin, sekä
viikonloppuisin ne ovat
kuntalaisten vuokrattavissa.
– Teknisille palveluilla

saamme syksyllä kaksi sähköpakua lisää, jolloin niiden määrä nousee neljään.
Tässä vaiheessa ne eivät ole
kuntalaisten vuokrattavissa,
autoihin sijoitettavien työ-

kaluvaunujen ja vastaavien
vuoksi. Toivottavasti tulevaisuudessa voimme tarjota
kuntalaisille myös pakettiauton yhteiskäyttöautona,
Manninen suunnittelee.

Sähköautojen
osalta
Manninen kertoo, että kilpailutuksen voitti henkilöautojen osalta CarDen Oy ja
pakettiautojen osalta autolle.com.MTR

Kunnan kaksi sähköpakua saavat syksyllä seurakseen kaksi lisää.

Jakkukylän riippusillan valmistuminen siirtyy
Jakkukylän riippusillan rakentaminen on keskeytetty,
eikä silta valmistu tulevan
lukuvuoden alkuun, kuten
oli suunniteltu. Sillan suunnitelmat ja rakenteiden kestävyys ovat ulkopuolisen
asiantuntijan tarkastelussa.
Tehtävään tekninen johtaja
Janne Jokelainen on viranhaltijapäätöksellä valinnut
hankesuunnitteluvaiheessa
mukana olleen CC-Control
Oy:n. Työn arvioidaan kestävän 100 tuntia ja kustannusten olevan 9 500 euroa.
– Valittu tarkastaja on
käynyt suunnitelmat läpi
ja tehnyt ehdotuksensa
suunnittelijalle, joka on antanut oman vastineensa.
Prosessi etenee näkemysten yhteensovittamisella ja
mahdollisesti tarvittavien
toimenpiteiden suunnittelulla. Tarkastuslista on pitkä
ja suunnitelmat korjausehdotuksineen saamme heinäkuun lopussa. Sen jälkeen
käydään läpi vastuuasioita

ja mahdolliset lisämäärärahat tulevat kunnanvaltuuston käsittelyyn. Siltatyö
jatkuu aikaisintaan syyskuussa, tekninen johtaja Janne Jokelainen kertoo.
Sillan
on
suunnitellut Sweco Rakennustekniikka Oy ja urakoitsijana
toimii Mestek Oy. PohjoisEuroopan pisintä riippusiltaa rakennetaan Jakun
koulun kohdalle. Sillan kokonaispituus on 250 metriä
ja jänneväli 180 metriä. Sillan rakentaminen aloitettiin
viime marraskuussa.
Opetusjohtaja
Tuomo
Lukkari ei pidä sillan valmistumisen viivästymistä
koulukuljetusten kannalta
suurena ongelmana.
– Joukkoliikenteen linjan 29 reitti muuttuu ja auto
kiertää Jakun koulun kautta.
Näin joen eteläpuolella asuvat oppilaat pääsevät sillä
Yli-Iin kautta suoraan koulun pihalle. Venekuljetukset
tuskin jatkuvat, mutta tar-

vittaessa järjestämme täydentäviä kuljetuksiakin.
Jakkukylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja, Hannu Kaisto, on harmissaan
sillan viivästymisestä, mutta toivoo venekuljetusten
jatkuvan sillan valmistumiseen saakka.
-Ei ole kenenkään etu
kuskata lapsia Yli-Iin kautta kouluun. Venekuljetus on
tuttu ja toimiva tapa sillan
valmistumista odotellessa.
Jakkukylän sillan rakentamiseen on Iin kunta varannut
850 000 euron määrärahan.
Hankkeeseen on saatu valtionavustusta 270 000 euroa ja
Jakkukylän kyläyhdistys on
kerännyt 50 000 euron omavastuuosuuden.
Jakkukylän riippusillan rakenteita epäillään suunnitellun liian kepeiksi, eikä niiden
kestävyydestä ole varmuutta.
Siltatyö on keskeytetty ulkopuolisen asiantuntijan käydessä suunnitelmat läpi.

Siihen paljonko sillan rakentamiseen tarvitaan lisärahaa ja kuka on maksaja,
ei tekninen johtaja halunnut
ottaa kantaa ennen heinä-

kuun loppua ja tarvittavien
korjaustoimien suuruuden
selviämistä.
– Siltasuunnitelmat käydään tiuhalla kammalla läpi

ja ne tullaan saattamaan
kaikilta osin kuntoon. Sen
jälkeen on lisämäärärahaesitysten aika, Jokelainen toteaa. MTR
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Iin Metsätyö kannustaa henkilöstöä resurssiviisauteen
Iin Metsätyö on vuonna 2001
perustettu osakeyhtiö, jonka
juuret yltävät vuoteen 1975.
Tuolloin nykyisten yrittäjien
isä Heikki Paakkola hankki
ensimmäisen metsätyökoneen ja kaivinkoneen. Ensimmäinen monitoimikone
hankittiin 1991 ja puutavara-auto 2004. Tällä hetkellä
yrittäjinä toimivat Janne ja
Tuomas Paakkola, työllistäen 40 henkilöä, joista puolet
iiläisiä. Metsäkoneita yrityksellä on 13, puuautoja 5
ja kaivinkoneita 2. Lisäksi
kaluston kuljettamiseen on
kolme kuljetusautoa. Toimialueena Iin Metsätyöllä

ovat Ii, Yli-Ii, Simo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kiiminki, Ylikiiminki, Muhos ja
Oulu. Kalusto huolletaan
ja korjataan omalla hallilla Iin keskustan tuntumassa ja asentajan käytössä on
nykyaikainen
huoltoauto
maastossa tehtäviä korjauksia varten.
– Olemme sitoutuneet
investoimaan
vähäpäästöisiin työkoneisiin ja autoihin, sekä suunnittelemaan
ajoreitit ja työkohteet huolellisesti turhien ajojen välttämiseksi, toimitusjohtaja
Janne Paakkola kertoo.
Hän toteaa Iin Metsä-

Janne Paakkola Iijoen rannalla sijaitsevan toimistonsa pihalla.
Taustalla pauhaava Raasakkakoski on ollut monien tukkilaiskisojen näyttämö ja useasti on Janne sen tukilla alas laskenut.

työn uusivan metsäkoneet
5-6 vuoden välein. Tällä hetkellä vanhin käytössä oleva metsäkone yrityksellä on
vuodelta 2013.
– Uudet moottorit ovat
entistä ympäristöystävällisempiä ja uusin tekniikka on
myös työntekijöiden etu helpottaen työtä.
Työntekijöitä
koulutetaan ja opastetaan ympäristön kannalta kestävään
ajotapaan ja käytössä on
kannustepalkkaus,
johon
oleellisesti vaikuttaa ympäristöystävällisyys.
– Autoissamme on tietotekniikkaa, joka mahdol-

Janne ja Tuomas Paakkola ovat Iin Metsätyön yrittäjät.

Kesäkahvila Majakka avautui
Sopivasti
lämmenneiden
säiden myötä avautui Kesäkahvila Majakka toiseen
toimintakauteensa.
Liinu
Lehtola ja Oona Mäkelä kertovat ensimmäisen kesän
olleen mieleen jääneen kokemuksen ja he olivat odot-

taneet innolla uutta kesää
mukavassa kesätyöpaikassa.
– Olemme hieman uudistaneet tuotevalikoimaamme
ja kuplavohveleista odotamme kesän hittiä, Liinu ja
Oona toteavat jäätelöannok-

listaa seurata polttoaineen
kulutuksen lisäksi ajotapaa,
joutokäyntiä,
ylinopeuksia ja ennakoivaa ajotapaa.
Näistä muodostuu pisteytys, joka oikeuttaa työntekijän tiettyyn laatuluokkaan,
joka puolestaan määrittää kannustepalkkion suuruuden, Janne valottaa
yrityksensä ympäristöystävällisyyteen kannustamista.
Vierailu Iin Metsätyön
Olhavan
päätehakkuutyömaalle osoittaa käytännössä
metsänhoidon
muuttuneen
monimuotoisuutta suosivaksi. Avohakkuun
vaihtoehtona

sia asiakkaille tehdessään.
Kesäkahvila
Majakka
löytyy Kalaliike H.Kuhan
pihapiiristä ja palvelee asiakkaita tiistaista sunnuntaihin, sään asettamissa
rajoissa. MTR

käytetään nykyisin lisääntyvässä määrin siemenpuutai poimintahakkuita. Myös
suojavyöhykkeet ovat aiempaa suurempia esimerkiksi
suurten vesistöjen läheisyydessä.
– Jos maastosta ei löydy
sopivia pystyyn jätettäviä
keloja, tehdään tekopökkelöitä neljä kappaletta hehtaarille. Juurikääpää torjutaan
Iissäkin koneen laittaessa
kantoihin suoja-aineen automaattisesti lämpötilan ollessa yli viiden asteen.
Kuluneen
talvikauden
Janne Paakkola kertoo monessakin mielessä olleen

haasteellisen. Sääolot estivät
talvileimikoiden korjuun,
koska talviteiden pohjia ei
pystytty jäädyttämään. Lisäksi paperilakko aiheutti omia haasteitaan, samoin
metsäyhtiöiden rajoitettua
hakkuita varastoista löytyvän raaka-aineen vuoksi.
– Haastavista ajoista huolimatta katsomme luottavaisina tulevaisuuteen ja
pientä laajenemista ja liikevaihdon kasvua uskomme
tulevaisuuden tuovan, kolmetoistavuotiaasta saakka
metsäkoneilla työskennellyt
Janne uskoo. MTR

Toni Pakasella on vuosien kokemus työskentelemisestä metsäkoneilla. Kaadetut puut lajitellaan ja merkitään eri värillä tukeiksi,
pikkutukeiksi tai kuitupuiksi. Tämä helpottaa ajokoneen työskentelyä.

Pesiskenttä jälleen iloisen
toiminnan näyttämönä

Aleksi Rissanen valmiina lyömään Veeti Tammelan syötöstä.

Liinu Lehtola ja Oona Mäkelä taikovat Kesäkahvila Majakassa monenmoisia herkkuja.

Pitkä talvi on takana ja koronarajoitukset höllentyivät
kesäkuun alussa. Rajoitusten lieventymisen myötä,
pesisväki on päässyt aloittelemaan joukkueharjoittelua
pesiskentälle.
– Pesäpalloharjoitukset
on aloitettu pienryhmissä ja
pesäpallokentällä pystyimme toukokuun ajan harjoittelemaan maksimissaan 10

henkilöä yhtä aikaa. Sarjat käynnistyvät kesäkuun
puolenvälin paikkeilla. Peleihin tulee erityisjärjestelyitä, esimerkiksi hutunkeittoa
ei ole ja joukkueet pelaavat
ulkopeliä omalla pallolla.
Monen juniorin harmistukseksi kaikki kesän pesisleirit
on peruttu, Iin Urheilijoiden
pesäpallojaoston puheenjohtaja Jenni Tolonen kertoo.

F-juniorien harjoituksissa
intoa riitti, valmentaja Jarno
Heinosen opastaessa uusia
pelaajanalkuja kansallispelimme saloihin.
-Muutama tyttökin on
joukkueeseen tulossa, vaikka tänään kaunis kesäilta
on tainnut johdattaa heidät
uimarannalle tai jäätelökioskille, Jarno huikkaa harjoitusten lomassa. MTR
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Iin Sillat panostaa lähiruokaan ja uusiutuvaan energiaan

Rivitalon ja päärakennuksen katoille asennetut aurinkopaneelit tuottavat huomattavan osan Iin Siltojen tarvitsemasta sähköstä.

Iin Sillat on monien mahdollisuuksien majapaikka Iin
keskustassa Iijoen rannalla. Melissa ja Shawna Jovanen ovat toimineet paikan
yrittäjinä vuodesta 2015 alkaen. Muutamassa vuodessa perinteikäs leirintäalue
on kunnostettu perinteitä
kunnioittaen. Tänä päivänä
Iin Sillat tarjoaa majoitusta
niin telttailijoiden kuin karavaanareiden
tarpeisiin,
mökkimajoitusta
unohtamatta. Remontoidussa rivitalossa löytyy korkeatasoista
majoitusta aamiaisella, joka
tarjoillaan uudessa ravintolassa. Ravintolan eteen
valmistuu
juhannukseen
mennessä 50 paikkainen terassi ja uudet vastaanottotilat ovat rakenteilla.
Toiminnassaan Iin Sillat
panostaa voimakkaasti lähiruokaan ja paikallisiin tuottajiin.

– Käytämme JJ-Lihan
luomulihaa ja Kalaliike Kuhalta hankkimaamme kalaa.
Muutkin hankinnat teemme
paikallisista liikkeistä, asiakaspäällikkö Tiina Vedman
kertoo.
Koronan hän toteaa näkyneen heidänkin toiminnassaan ja kevään lomalaiset
jäivät saapumatta. Normaalioloissa paikka olisi ollut
täyteen varattu Lappiin matkaaville lomailijoille.
– Onneksemme meillä on
majoittunut useita työporukoita, jotka ovat paikanneet
peruutuksia.
Aamiaiset
majoittujille on pystytty toimittamaan
huoneisiin ja ravintoloiden
saadessa jälleen olla auki,
riittää ravintolassa tilaa aamupalavieraille, vaikka vain
puolet asiakaspaikoista saavat olla käytössä.
– Koska buffet ei ole sal-

littua, olemme annostelleet
aamupalan jokaiselle erikseen ja se tietenkin vaatii
enemmän käsipareja, Tiina
Vedman toteaa.
Sähkö tuotetaan ensisijaisesti aurinkopaneeleilla,
joita on sijoitettu sekä päärakennuksen, että rivitalon
katolle. Niiden yhteenlaskettu teho on 14kW. Tarvittaessa lisäsähköä saadaan
alueen edellisen omistajan
vesivoimalasta, joten kaikki
Iin Siltojen käyttämä sähkö
tuotetaan uusiutuvalla energialla.
Alkaneen kesän uskotaan
Iin Silloilla olevan vilkkaan,
vaikka venäläiset matkailijat
puuttuvatkin asiakaskunnasta. Kotimaisia matkailijoita on alueella jo vieraillut
useiden asuntoauto ja -vaunukuntien muodossa. Rajoitusten höllentyessä kesälle
on tehty varauksia kiihty-

vään tahtiin.
– Kotimaan matkailu on tämän kesän trendi ja
asuntoauto/-vaunumatkailu kokee uuden tulemisen,
Vedman ennustaa.
Iin Silloilla vieraileva voi
tutustua lähiseutuun vaikkapa vuokraamalla pyörän.
Myös SUP-lautoja ja muita
vesiliikunta välineitä on kesän aikana mahdollista alueelta vuokrata.
Kesäkuun toisella viikolla Iin Siltojen taustalta löytyvä Pöllönpoikanen
Oy avasi ravintolan Museokahvila Huilinkiin, jossa
avajaiskahvit juotiin maanantaina. MTR
Asiakaspalvelupäällikkö Tiina
Vedman kädessään Iin Siltojen
antamista ympäristölupauksista muistuttavat taulut. Taustalla Iijoki kuohuu alkukesän
komeudessaan.

Vieraslajitalkoot alkoivat Iissä
Vieraslajitalkoot ovat Tuunataan
työtä- hankkeen ja Iin kunnan
yhteinen kampanja, joka alkoi virallisesti kesäkuun alussa jatkuen elokuun loppuun. Kuntalaiset
on haastettu mukaan kitkemään
vieraslajeja omien kiinteistöjensä alueella. Kunta vastaa omista
alueistaan tuhoamisen suhteen.
Vieraslajit ovat lajeja, jotka

Komealupiini

ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan
uudelle
alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella.
Haitalliset vieraslajit aiheuttavat
vakavaa vahinkoa alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille,
metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat myös aiheuttaa
huomattavaa taloudellista haittaa,

Jättipalsami

vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai
kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat myös olla
sosiaalisia tai esteettisiä. Tällaisia
selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäisiä lajeja torjutaan koko EU:n
alueella.
Iin alueen yleisimmät vieraslajit ovat komealupiini, jättipalsami ja jättiputki. MTR

Jättiputki

Iin Silloilta on mahdollista vuokrata läskipyöriä ja Teslan sähköautolle löytyy oma latauspiste.
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Kunnanvaltuusto hyväksyi
alijäämäisen tilinpäätöksen
Iin kunnanvaltuusto sai toukokuun lopun kokouksessa käsiteltäväkseen vahvasti
alijäämäisen tilinpäätöksen
vuodelta 2019. Alijäämää
kertyi lähes 3 miljoonaa euroa.
– Iin kunnan talous oli
alijäämäinen toista vuotta peräkkäin. Verotulot kehittyivät monen vuoden
heikon kasvun jälkeen ja verotilitysten ongelmista huolimatta hyvin, kasvua 1,8
miljoonaa euroa (+5,6 prosenttia).
Ansiotuloverot
kääntyivät nousuun. Valtionosuudet kasvoivat 0,2

miljoonaa euroa (+0,8 prosenttia) ja toimintatuotot 0,6
miljoonaa (+7,8 prosenttia).
Verotulojen kasvu ei kuitenkaan ollut riittävällä tasolla,
sillä kustannukset nousivat
yhteensä 3,6 miljoonaa euroa (+ 5,4 prosenttia). Vuosikate oli positiivinen eli
syömävelkaa ei otettu, kunnanjohtaja Ari Alatossava
totesi valtuutetuille.
Viime vuoden investoinnit
olivat
yhteensä
7,4 miljoonaa euroa. Suurin investointi oli uusi liikuntakeskus, joka saatiin
valmiiksi loppuvuonna. In-

vestointitarve on edelleen
liian korkealla tasolla. Investointien rahoittamiseksi
kunnan on otettava lisää lainaa ja näin kunta velkaantuu.
– Taloussuunnitelmakausi eli vuodet 2020 - 2022 tulevat olemaan taloudellisesti
vaikeita. Talousarvio 2020
on vuoteen lähdettäessä 2,8
miljoonaa euroa alijäämäinen. Jos tämä toteutuu, aiemmat ylijäämät on syöty.
Talouden tasapainottamistyö jatkuu. Rakenteellisia
uudistuksia on välttämätöntä tehdä, Alatossava jatkoi.
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Kunnanvaltuutetut käsittelivät yli seitsemän tuntia tilinpäästä ja vaadittavia
toimenpiteitä talouden kuntoon saamiseksi. Keskustelun jälkeen tilinpäätös
hyväksyttiin ja vuoden 2019
alijäämä katettiin aiempien
vuosien ylijäämästä. Kertynyttä ylijäämää kunnan taseessa on tämän jälkeen
reilut 1,7 miljoonaa euroa.
Valtuusto hyväksyi 59
000 euron määrärahan varhaiskasvatuspalveluille
määräaikaisten lapsiryhmien toimintaan vuodelle 2020.
Samalla päätettiin perustaa määräaikaisen varhaiskasvatuksen opettajan
tehtävä, sekä kaksi määräaikaista varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan tehtävää ajalle 1.8.2020-31.7.2021.
Lapsiryhmät toimivat Kisakentäntalossa ja Micropoliksessa, osana Haminan
päiväkodin toimintaa. MTR

Kokouksen aluksi kunnanjohtaja Ari Alatossava, kunnanhallituksen
puheenjohtaja
Johannes Tuomela ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo
Liedes luovuttivat valtuutettu
Jari-Jukka Jokelalle tasavallan
presidentin viime itsenäisyyspäivänä myöntämän kunniamerkin.

Kunnanhallitus hyväksyi
koko henkilöä koskevan
yt-menettelyn aloittamisen
Iin kunta käynnisti talouden
tasapainottamistyön joulukuussa 2018. Vuoden 2019
aikana toteutetut talouden
tasapainotustoimet
eivät
ole olleet riittävät. Koronan talousvaikutukset ovat
heikentäneet tilannetta entisestään. Koronasta aiheutuu
sekä tulojen menetystä että
menojen lisäystä.
Talouden
tasapainottamistyötä jatketaan sekä
kunnassa että Oulunkaaren
kuntayhtymässä. Koska toimenpiteillä voi olla myös
henkilöstövaikutuksia vuosille 2020 ja 2021, on käynnistettävä
yhteistoiminta
-menettely.
Työnantajan ensisijainen
tarkoitus on yt-menettelyssä yhteistyössä henkilöstön
edustajien kanssa löytää vapaaehtoisia keinoja menojen vähentämiseksi vuosina
2020 ja 2021. Keinot voivat
liittyä henkilöstöetuuksiin,
prosesseihin ja työn tehostamiseen. Viimesijaisina keinoina harkittavaksi
tulevat lomautukset sekä
työvoiman vähentäminen
osa-aikaistamisen tai irtisanomisten kautta tai työsuhteen ehtojen heikentäminen.
Näillä perusteilla kunnanhallitus päätti aloittaa
tuotannollisin ja taloudellisin perustein koko henkilöstöä koskevan yt-menettelyn,
jonka päämääränä on löytää keinot talouden tasapainottamiseksi vuosina 2020 ja
2021.

Iin Urheilijoille puskurilaina
Iin Urheilijat ry on saanut
Suomen
Kotiseutuliitolta 45 000 euron avustuksen
Iin Urheilijoiden toimitalon
vesikaton remonttiin. Vesikattoremontin kokonaiskustannusarvio on 60 000 euroa.
Iin Urheilijat haki kunnalta
60 000 euron puskurilainaa
(korko 0 %) hankeen toteuttamisen mahdollistamiseksi.
Maksuaikatauluksi yhdistys esitti 15 000 euroa/vuosi vuosina 2021 - 2024.
Kunnanhallitus myönsi
Iin Urheilijoille 45 000 euron
puskurilainan, jonka takaisinmaksuaika on 31.12.2020.
Puskurilainan on tarkoitus
turvata hankkeiden rahoitus tilanteissa, joissa avustus maksetaan jälkikäteen.
Kunta voi myöntää puskurilainaa ainostaan myönnetyn avustuksen verran ja
takaisinmaksu tulee suorittaa heti, kun Kotiseutuliiton
avustus on maksettu. Kunta
ei toimi hankkeiden omarahoitusosuuden lainarahoittajana.

Kunnan edustajia nimettiin
Osuuskunta Team Kalan kokouksiin 31.5. saakka nimettiin edustajaksi Oili Kaleva
ja varaedustajaksi Ari Alatossava. Monetra Oulu Oy:n
neuvottelukuntaan Iin edustajaksi 31.5. saakka nimettiin
Ari Alatossava. MTR

Ympäristönhoitomestari Juha Kerkelä eläkkeelle
Lähes 30 vuoden uran PVOVesivoiman
palveluksessa tehnyt Juha Kerkelä jää
eläkkeelle kesäkuun alussa.
Kemijärveltä kotoisin oleva
Juha opiskeli tie- ja vesira
kentamisen rakennusmestariksi Oulussa. Tie Pohjolan
Voima Oy:n palvelukseen
kulki Oulun vesi- ja ympäristöpiirin, sekä Salaojakeskuksen kautta.
– Pohjolan Voima Oy
haki sopimusteknikkoa, johon tehtävään tulin valituksi ja aloitin marraskuussa
1990. Tehtävänkuvani oli
tuolloin ensisijaisesti muun
muassa rantojen kunnossapito- ja korvausasioihin liittyvä sopimustoiminta. Ajan
myötä se on muuttunut paljon, Juha kertoo.
Nykyisellä konsernin vesivoimatuotannosta vastaavalla PVO-Vesivoima Oy:llä
on päätösten mukaan muun
muassa velvoite huolehtia
säännöstelyn ja voimalai-

tosten käytön maanomistajille aiheuttamien haittojen
korjaamisesta vaikutusalueellaan. Vesivoiman tuotantoon liittyy veden nousu ja
lasku, sekä juoksutusten
mukaan vaihteleva virtaama. Tämä muokkaa rantoja,
ja joissain kohti niitä on tarpeen suojata.
Rantojen eroosiosuojausta tehdään kahdella tavalla: suojaamalla rantaa soran
ja louheen avulla tai käyttämällä suojaukseen paikan
päältä löytyviä pohjakiviä.
– Suuri vapaaehtoinen
ympäristönhoitokokonaisuus tehtiin vuosina 19912004. Silloin Haapakosken,
Pahkakosken, Kierikin ja
Maalismaan vanhoihin uomiin tehtiin jälleen vesimaisemat rakentamalla 26
pohjapatoa. Vuonna 2017
käynnistyi kehittämishanke Raasakan vanhan uoman
virkistys- ja käyttöarvon
nostamiseksi seuraavan vii-

den vuoden aikana yhteistyössä Iin kunnan, sekä
Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien kanssa, ympäristönhoitomestari Juha Kerkelä
kertoo.
Ympäristönhoito
on
muutakin kuin suurimuotoisia suojauksia. Siihen
kuuluu muun muassa rantojen, maa- ja pohjapatojen
raivausta, sekä maapatojen
tausta-alueiden kuivatusjärjestelmien kunnossapitoa.
– Monenlaisten ihmisten ja sidosryhmien kanssa
olen saanut vuosikymmenten aikana tehdä yhteistyötä. Yhteistyö Iin kunnan ja
iiläisten
kyläyhdistysten
kanssa on sujunut hyvin,
etenkin Pohjois-Iin ja Ylirannan kyläyhdistykset ovat olleet aktiivisia, Juha toteaa.
Hän uskoo, ettei riitapaikkoja ole jäänyt ja asiat
ovat ratkenneet neuvottelemalla ja puhumalla, vaikka
joskus onkin puhuttu aluk-

si, ainakin vastapuoli, vähän kovemmalla äänellä.
Rauhallisena neuvottelijana tunnettu Juha onkin ollut
mieluisa yhteistyökumppani vesiympäristönhoidossa
niin kunnan virkamiehille,
kuin kyläaktiiveille.
Eläkepäivien koittaessa
Juha Kerkelä suuntaa mökilleen ”puuhamaahan” Kemijärvelle. Päivät täyttyvät
remppailusta, ulkoilusta ja
kalastuksesta, sekä metsästyksestä. Kuntosali ja erilaiset ryhmäliikunnat ovat
myös miehen lempiharrastuksia, joille on nyt enemmän aikaa.

Vaikeitakin asioita on joutunut
ratkomaan joskus pitempäänkin, mutta aina niihin on joku
ratkaisu löytynyt, niin kuin tähänkin jonkun entisen yhtiöläisen irvileuan mahdottomaksi
virittämään värkkiin.

– Lavatansseja olemme
vaimon kanssa harrastaneet reilut 20 vuotta. Jospa
tuo korona-aika helpottaisi
ja pääsisimme taas lajia harrastamaan. Nyt on koittanut se ”sitten kun on aikaa”

eli pitäisi olla kaikelle sillekin aikaa, mistä työelämässä on puhuttu, että ”sit ku
on aikaa”, Juha kertoo suunnitelmistaan eläkepäivien
alkaessa. MTR
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Juhannusviikolla 15.-19.6. K-Market simontorilta

KesKiKesän Juhlaan
Paikallinen ja Palveleva
Pringles

Paulig

Juhla mokka
kahvi 500 g

kypsä maissi

sipsit
190 g

3

Yksittäin 4,49/kpl

4,-

atria Hiillos

Hätälä

10,-

kPl

Yksittäin 2,49/kpl

grillimakkarat 400 g tai
makkarapihvit 320 g

3,-

2

Pkt

Yksittäin 1,99/pkt

laitilan

9

90

Ruodoton lohifilee

14

95

grillisieni

limonaadit

330 ml

2

Prk

400 g

1

12

99

Pack

Sis. pantit 1,80

ras

kg

2 kpl, 400 g

1

49
Pkt

Jalostajan

marinoidut sillit
229/110 g

5,-

2

Prk

Omasta uunista

karjalanpiirakat ja
groissantit

2,-

5

kPl

Osallistu arvOntOihin!
Palkintoina mm. riiPPukeinu terassille sekä grilli.
SIMONTORI

Tervetuloa! Ihanaa kesää ja juhannusta Sinulle.

Oman kylän kauppasi

Ratatie 1, 95200 Simo

simontori
vuOKraPalJu

ma-la
su

8-21
10-21
NOUTOPISTE
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Iin Yrittäjien kevätkokouksessa monia huomionosoituksia

Heimo Turunen ja Tuija Alikoski muistivat kukkasin uusia Iin Yrittäjien jäseniä. Juha Kallio vastaanottamassa muistamista yrityksenä Juhan Automaalaamon edustajana.

Iin Yrittäjien kevätkokous pidettiin leppoisassa
yhteistyön hengessä Micropoliksessa 2.6. Yrittäjiä oli
paikalle saapunut kaksikymmentä, josta puheenjohtaja Tuija Alikoski myhäili
tyytyväisenä.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus.
Toimintakertomuksesta puheenjohtaja nosti esille etenkin Paikallista- hankkeen.
– Tarkoituksena on saada iiläiset ja iiläiset yritykset
käyttämään oman paikkakunnan yritysten palveluita. Vuoden lopussa mukana
olevia yrityksiä oli jo 46, Tuija Alikoski kertoi.
Hallituksen jäsen Heimo

Turunen ja puheenjohtaja
kukittivat kokouksessa Iin
Yrittäjien uusia jäseniä, sekä
merkkipäiväänsä viettäneitä
yrittäjiä.
Uusista
jäsenyrityksistä paikalla olivat Pohjolan
Rakennusvalvonta, Satun
Valmennus- ja Liikuntapalvelut, Kone Jare, Korpiniityn Lammastila ja Juhan
Automaalaamo.
Lisäksi
muistettiin JS-Havula Jukka-Pekka Sassia.
Eero Tuomelaa ja Risto
Väyrystä muistettiin pyöreiden vuosien täyttymisestä,
Kokouksen lopuksi Iin
Yrittäjät suunnittelivat tulevaa toimintaansa, muun
muassa
virkistysmatkaa
syksylle. MTR

Iin Yrittäjien kevätkokoukseen osallistui runsaasti yrittäjiä.

Iin Yrittäjien uusia jäseniä. Olli Häyrynen Korpiniityn Lammastila, Vesa Hyrkäs ja Kari Jussila Pohjolan Rakennusvalvonta, Olli Jaara
Kone Jare, Satu Kaisto Satun Valmennus- ja Liikuntapalvelut, Juha Kallio Juhan Automaalaamo.

Suomen ensimmäinen autobingo Kuivaniemen Nuorisoseuralla

Raimo Ikonen iloitsi rajoitusten höllentymisestä ja bingotoiminnan jatkumisesta. Autobingon äänentoistosta vastasi Ville Kortesalmi.

Jaana Lohilahti ja Jonna Telkkälä (etupenkillä), sekä Ulla Lohilahti ja Lahja Ruikka (takapenkillä) olivat saapuneet pelaamaan
Suomen ensimmäistä autobingoa Iistä. He kertovat käyvänsä
säännöllisesti nuorisoseuran bingoissa ja nyt nimenomaan halunneensa kokeilla pelaamista autossa.

Maaliskuun puolivälistä saakka tauolla ollut bingotoiminta
jatkui Kuivaniemen Nuorisoseurantalolla
sunnuntaina
7.6. Ensimmäistä kertaa Suomessa tarjolla oli mahdollisuus pelata autosta käsin.
– Yhtään en osaa arvata paljonko väkeä on tulossa. Puhelin on soinut pitkin
viikkoa tulostaan ilmoittaneiden soitellessa ja kysellessä
asiasta. Saa nähdä, aiheuttaako koko päivän jatkunut
sade ja kova tuuli poisjääntejä, nuorisoseuran puheenjohtaja Raimo Ikonen pohdiskeli
muutama tunti ennen h-hetkeä.
Bingolla on pitkät perinteet Kuivaniemen nuorisoseuran toiminnassa ja bingoa
ovat monet ehtineet tauon
aikana kaivata. Rajoitusten
helpotuttua, voidaan taloon
sisälle ottaa enintään 50 henkilöä. Taatakseen mahdollisimman monelle turvallisen
pelaamismahdollisuuden,
heräsi Raimo Ikosen mieleen
ajatus rantauttaa autobingo
myös Suomeen.
– Olemme parikymmentä vuotta käyneet Haaparannan autobingossa, ja olen siitä
tykännyt. Myös meidän autobingollemme bingolupaa hakiessa vetosin Haaparannan

Suomen ensimmäinen autobingo keräsi mukavasti pelaajia.

järjestelyjen
toimivuuteen.
Autobingo tuntui olevan uusia asia luvan myöntävälle
Poliisihallituksen arpajaishallinnolle.
Illan käytännön järjestelyjen hän kertoo suunnitellun
hoituvan siten, että pelikirjan myynnissä 45 ensimmäistä ostajaa voivat halutessaan
jäädä pelaamaan sisälle. Muiden osalta pelaaminen tapahtuu autoissa talon pihalla.
Piha-alueelle on järjestetty
äänentoisto ja bingon osuessa kohdalle, pelaaja tööttää
merkiksi. Tämän jälkeen tarkastaja saapuu autolle tarkastamaan bingon.

– Kaikki tämä vaatii enemmän henkilökuntaa ja meitä
on tänään paikalla kymmenkunta. Uusi peliohjelma nopeuttaa osaltaan toimintaa ja
bingoruudukon tarkastus on
helpompaa.
Keskimäärin
Kuivaniemen nuorisoseuran bingossa
on käynyt 82,5 pelaajaa. Vuoden 2019 viimeisessä bingossa pelaajia oli 150.
Ikonen olettaa koronan
aikana syntyneen kaipuun
bingoon saavan uskolliset pelaajat liikkeelle ja uutuuden
viehätyksen saattavan tuoda
runsaasti uusia kokeilijoita
pelaamaan bingoa autoissa.

Autobingo rantautui alun
perin Ruotsiin 1970-luvulla
Yhdysvalloista. Nykyisin se
on suosittua etenkin PohjoisRuotsissa ja Haaparannan
autobingossa käydään pelaamassa runsaasti myös Suomen puolelta. Ensimmäisen
kerran Suomessa järjestävään
autobingoon eivät ruotsalaiset voi koronarajoitusten
vuoksi osallistua. Rajoitusten
helpottaessa pelaajia liikkunee jatkossa rajan yli molempiin suuntiin. MTR
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Tervetuloa tutustumaan UUTEEN MYYMÄLÄÄN
Kempeleen Hakamaahan osoitteeseen Vauhtikuja 2
Kaikki Temared-perävaunut
2-vuoden takuulla

NORTH 3515R KUOMULLA!

Öljyt ja voiteluaineet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydrauliöljy
32/46
20L

Iso peruskärry, pitkillekkin tavaroille!
Lavan koko: 1500 x 3500 mm
Lehtijousitus AL-KO
Avattavat etu- ja takalaidat
Vaneroitu perälauta
Kippi, nokkapyörä
4 kpl lavakoukkuja
Omapaino: 275kg
Kokonaismassa: 750 kg
Renkaat: 155/70 R13

49,-

100cm korkealla
Jaxal-kuomulla

1990,sis. alv.

125cm korkealla
Jaxal-kuomulla
Hinnat sisältävät
Jaxal-kuomun
asennuksen!

2090,-

AL-KO akselit (2kpl)
Nokkapyörä
KNOTT vinssi
Ajorampit
Lavakoko: 2160x4000mm
Kokonaismassa: 2700kg
Omapaino: 650kg
Renkaat: 195/55 R10C

Lisävarusteena:
Alumiinilaidat

690,-

CarKeeper 3620 P Jarrulla
•
•
•
•
•
•
•
•

AL-KO akseli
Kippi, nokkapyörä
KNOTT vinssi
Ajorampit
Lavakoko: 2000x3600mm
Kokonaismassa: 1500kg
Omapaino: 454kg
Renkaat: 195/55 R10C

20L

Moottoriöljy
TS-4
15W-40
20L

65,-

3490,sis. alv.

55,-

sis. alv.

Carplatform 4021 Jarrulla
•
•
•
•
•
•
•
•

Multifarm
STOU
10W30
20L

20L

sis. alv.

20L

Moottoriöljy
TS-7
10W-40
20L

2990,sis. alv.

79,-

20L

Kaikki varaosat
ja tarvikkeet,
maatalous-, metsä- ja
urakointikoneisiin.

Korottomalla joustorahoituksella maksuaikaa jopa 60kk. Kysy lisää myyjiltämme!
UUSI OSOITE:

• www.lakkapaa.com •

Vauhtikuja 2
90440 Kempele
Avoinna:
ma-pe 8-17
Puh. 010 755 7300

Konemyynti
Kimmo Junttila
045 6749 626

Varaosamyynti
Janne Manninen
045 7750 6072

10

nomat

nro 12
11.6.2020

-

As Oy Iin
Haminankartano

V U O T TA

Jokisuuntie 4, 91100 Ii
ESITTELY
Torstaina
11.6.
klo 17–18
Esittely työmaalla
Jokisuuntiellä

Kotona kuin
kesämökillä
upean jokimaiseman varrella, kävelymatkan päässä
palveluista!
As Oy Huvilapuutarha rakentuu Iin Haminaan jokivarteen upealle ja rauhaisalle paikalle. Parvekkeelta
avautuvat upeat jokimaisemat Iijokisuistoon ja ulkona voit ihastella Iin Haminan historiallisia puitteita
tai levähtää jokirannassa. Keskustan palvelut löytyvät kävelyetäisyydeltä hyvine kulkuyhteyksineen
Ouluun ja Kemiin päin.
Vielä vapaana:
A1 3h+kt+s, 75,5 m2, Mh. 62 370 € ja Vh. 207 900 €
A3 3h+kt+s, 59,5 m2, Mh. 50 250 € ja Vh. 167 500 €
TEMOTEK-KODIN SINULLE VÄLITTÄVÄT
Jari Alaiso, LKV
p. 045 648 5391
jari.alaiso@temotek.fi

temotek.fi/kodit

Vesa-Matti Tervonen, LKV
p. 050 343 8857
vesa-matti.tervonen@temotek.fi
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JJ-Clean erikoistunut graffitien poistoon
Iiläisen nuoren yrittäjän
Juho Jääskeläisen yrityksen
JJ-Cleanin työkohteet koostuvat pääasiassa toisten tekemien sotkujen pesuista.
Suurin osa kohteista on Oulussa, kiinteistön huoltofirmojen tilaamia graffitien
poistoja.
– Jonkin verran kohteita
on myös Tornion kaupungilta, vuonna 2016 yrittäjänä
aloittanut Juho kertoo.
Yrityksen toimenkuvaan
kuuluvat myös kattopesut ja
sammalen poistot erilaisilta
kattopinnoilta.
- Käytössämme on täysin

mobilisoitu
painepesukalusto, joten voimme suorittaa pesut aina paikan päällä,
vaikka käytössä ei olisikaan
kiinteistön omia vesi- tai
sähköpisteitä, oli kohde sitten korkealla tai matalalla ja
lähes säässä kuin säässä.
Viime vuoden kohteista
merkittävin Iissä oli kirkon
katon peseminen. Raasakan
kalalaitoksen kalankasvatusaltaiden pesuista JJ-Clean
on huolehtinut jo useiden
vuosien ajan.
– Työn onnistumisen
kannalta
avainasemassa
ovat oikeanlaiset ja tarpeek-

si tehokkaat erikoispesuaineet. Ne hankin suoraan
maahantuojalta.
Korona-ajan Juho Jääskeläinen kertoo lisänneen
paikkojen sotkemista ja sitä
kautta heidän työtään.
Kiinteistöjen ja teollisuuskohteiden lisäksi JJ-Clean
tarjoaa erilaisten maansiirtokoneiden pesuja.
– Jos ihmiset lakkaisivat
sotkemasta seiniä ja muita
kohteita graffiteilla ja muilla sotkuilla, olisi se hyvä
rakennetulle ympäristölle,
mutta tietäisi meille töiden
loppumista, Juho naurahtaa.
Sellaista ei liene näköpiirissä, joten JJ-Cleanin työ
rakennetun ympäristön siistijänä jatkuu.
– Työmme on verrattavissa dopingtestaajien ja
urheilussa huijaavien kilpajuoksuun. Graffitien tekijät
saavat käyttöönsä entistä tehokkaampia maaleja ja me
yritämme löytää uusia erikoispesuaineita niiden poistamiseen, Juho toteaa. MTR

Juho Jääskeläisen JJ-Clean on
erikoistunut graffitien poistoon ja muihin erikoispesuihin.

Iin kirkon katosta tuli kuin uusi sammaleen poiston ja pesun jälkeen.

Raasakan kalalaitoksen altaat Juho Jääskeläinen pesee vuosittain.

Lämmöstä nautittiin
Vihkosaaren uimarannalla
Juuri päättynyt lukuvuosi
ja pohjoiseen saapunut helleaalto saivat monet lähtemään piknikille tai muuten
virkistäytymään Vihkosaaren uimarannalle ja Iijoen
aaltoihin. Pitkä kevät koti-

oloissa kaipasi vastapainoa
ja auringosta nautittiin täysin rinnoin.
Kati Nättinen poikansa Sasun kanssa, sekä Jonna
Latvanen tyttärensä Ilonan
kanssa nauttivat piknikistä

Iijoen raikas vesi ei pelottanut auringonpalvojia.
– Virkistävää, huikkasivat pojat laiturilta.

rantahiekalla.
– Kellosta lähdin Iissä vierailemaan ja samalla nauttimaan kesäpäivästä ystävän
kanssa piknikille, Kati kertoi
lasten touhutessa rantahiekalla. MTR

Kati Nättinen ja
Sasu Haapala yhdessä Jonna ja
Ilona Latvasen
kanssa piknikillä
Vihkosaaren rantahiekalla.
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Iin Urheilijoiden taloa kunnostetaan
Suomen Kotiseutuliitto on
myöntänyt Iin Urheilijoille 45 000 euron avustuksen
seuran toimitalon kunnostamiseen.
Seurantalojen
korjausavustus on harkinnanvarainen valtionavustus,
jonka jakamisesta Suomen
Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön
toimeksiannosta. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa
veikkausvoittovaroista.
Seurantalojen
korjausavustuksilla on tarkoitus
säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti
arvokasta
rakennusperintöä,
mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä
parantavat välttämättömät
muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten,
vakiintuneessa
käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.

– Toimitalomme vaatii
välittömiä korjaustoimenpiteitä, ennen kaikkea katon
osalta. Saatu avustus ja hyväksytyt kattosuunnitelmat
mahdollistavat tarjouspyyntöjen lähettämisen vesikaton
uusimisesta, Iin Urheilijoiden puheenjohtaja Marko
Jussila kertoo.
Suunnitelman
mukaan
talon tiilikatto vaihdetaan
kolmiorima huopakattoon.
Vastaava katto on Iin seurantaloista muun muassa Iin
Työväentalossa. Kustannukset tulevat olemaan huomattavan suuret.
Yhteistyössä talossa kokoontuvan Lions Club Iin
kanssa Iin Urheilijat kunnostavat taloa talkoilla muun
muassa
ulkomaalauksen
osalta. Ensimmäisenä talkoopäivänä huomattava osa talosta sai uuden maalipinnan
ja ympäristöä siivottiin ahkerien talkoolaisten toimesta.
– Edellinen suuri remont-

ti talossa on tehty 1980-luvun
puolivälissä, jolloin uusittiin
salin lattia ja muita sisätiloja,
Lions Club Iin talkooporukkaa johtanut Väinö Klasila
muistelee.
Vesikaton kunto huolettaa myös Klasilaa ja ensiapuna on tarkoitus vaihtaa
rikkoutuneita kattotiiliä uusiin.
1920-luvulla rakennettu
talo on lähes sadan vuoden
ajan palvellut monien yhdistysten toimitalona. Alun
perin talon omisti Iin Valistustalo Oy, joka myi talon
Suojeluskunnalle. Sotien jälkeen omistus siirtyi Iin Maamiesseuralle ja 1970-luvulta
saakka se on ollut Iin Urheilijoiden omistuksessa.
– Talon tarkkaa valmistumisajankohtaa ei arkistoista löydy. Väinö Tolosen
teos ”Sanomia Iistä ja Yli-Iistä 1925-1939” valaisee asiaa
siltä osin, että vuoden 1925
juhlatilaisuudet Iissä on pi-

Väinö Klasilan opastamina Oili Kaleva, Kaisa Tolonen ja Pauliina Jäävirta rappaavat vanhaa maalia
Iin Urheilijoiden talon seinästä.

detty Nuorisoseuran talolla.
Vuoden 1926 alusta tilaisuudet on siirretty Valistustalolle. Talon seinässä oleva kyltti
puolestaan kertoo paikalla toimineen Suojeluskunnan vuodet 1923-1944. Koska
talo on tehty talkoilla, voidaan rakennustöiden olettaa
kestäneen kolmisen vuotta ja
talon valmistuneen vuoden
1926 alussa, iiläinen historioitsija Pertti Huovinen kertoo Iin Urheilijoiden talon
vaiheista.
Marko Jussila uskoo yhteistyön voimaan ja erilaisilla tempauksilla saatavan
rahoituksen mahdollistavan
saadun avustuksen lisäksi
toimitalon saneeraamien entistä ehompaan kuntoon.
– Talon pitkä historia
velvoittaa meitä huolehtimaan sen kunnosta. Tarkoitus on juhlia toimitalomme
100-vuotisjuhlia erinomaiseen kuntoon saatetussa talossa. MTR

Talkoot vaativat ruoka- ja juomahuollon toimivan. Anri SteniusVeijola vastasi maalaustalkoisiin osallistuneiden huollon toimivuudesta.

Iin Urheilijoiden puheenjohtaja Marko Jussila toteaa ammattimiehen olevan asialla Jari Klasilan
maalatessa.

Päivään lempeän aamujumpan kautta

Kylli Kaikkonen ja Eeva Kakkonen lempeässä aamujumpassa liikuntaneuvoja Marjo Veijolan (oikealla) ohjauksessa.

Lämmin aurinkoinen tiistaiaamu oli houkutellut vajaat
kymmenen naista aloittamaan päivänsä lempeän
aamujumpan kautta. Liikuntaneuvoja Marjo Veijolan ohjauksella saatiin veret
kiertämään ja nivelet notkeiksi.
– Maksuttomia kesä-

jumppia pidämme heinäkuun alkuun saakka.
Maanantaisin
kahvakuulaa ja tiistaisin lempeä aamujumppa,
molemmat
Nätteporin
piha-alueella.
Keskiviikkoisin kesäjumppa
ja kehonhuolto ovat tarjolla Kuivaniemitalon pihalla,
Marjo Veijola kertoo. MTR

Pihajumpat mahdollistavat ohjatun liikunnan turvavälein kauniista luonnosta ja säästä nauttien.
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Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: p. 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PITOPALVELUA

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

Ii JH Paakkola Oy

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
MONIPUOLISTA PALVELUA:
Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/
tyhjennys

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden avaus/kuvaus
Pihojen harjaukset

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 045 110 9012

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

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

Tukes S3
sähköurakointipätevyys

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

Tikkamäen kuntoportaiden rakentaminen alkaa
Monien kuntoilijoiden ja kilpaurheilijoiden toive kuntoporteista toteutuu osittain
kuluvan kesän aikana. Tikkamäkeen
suunniteltujen
kuntoportaiden rakentaminen on alkanut ja tänä kesänä mäkeen valmistuu
ensimmäiset 27 metriä kuntoportaita, sisältäen 39 askelmaa.
– Emme saaneet hankkeeseen investointirahaa, mutta asian tärkeyden vuoksi
olemme haalineet käyttötalouden puolelta rahat kuntoportaiden rakentamisen
aloittamiseen, ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettunen kertoo.
Portaiden leveydeksi tulee 2 metriä, porrasnousu on
17 senttimetriä ja etenemä
70 senttimetriä. Tikkamäkeen on suunniteltu kolme erityyppistä portaikkoa,
joissa on erilaiset kaltevuudet ja etenemät.
– Nyt valmistuvat portaat ovat kuntoportaiden
helpointa osaa. Kaikkiaan
kuntoportaille on tarkoitus
lähivuosina saada mittaa
130 metriä, hyödyntäen Tik-

kamäen eri puolia, liikuntapaikkamestari Pasi Rajala
kertoo.
Kuntoportaiden
suunnittelussa on hyödynnetty
muun muassa Kempeleen
Köykkyristä saatuja oppeja
ja kokemuksia.
– Panostus liikuntaan ja
liikuntapaikkoihin edistää
kunnan vetovoimaa. Iistä
käydään paljon töissä muualla ja kunnalta odotetaan
asuinpaikkakunnalla panostusta hyvinvointiin. Siinä
liikunnan merkitys on ensiarvoisen tärkeä, Pasi Rajala
toteaa kuntoportaiden perusanturaa valaessaan.
Kuntoportaiden
ensimmäinen osa tulee sijoittumaan
Tikkamäen
eturinteeseen ja lähtee alhaalta kohti mäen ensimmäistä tasannetta. MTR

Liikuntapaikkamestari Pasi Rajala ja liikuntapaikanhoitaja
Erkki Mäkipaaso perusanturan
valutöissä. Perusantura siirretään pohjatöiden valmistuttua
Tikkamäkeen ja kuntoportaat
rakentuvat sen päälle.
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Hiastinhaara ja Patakari saivat
kesälampaansa
Mosaiikkipallot. Paula Suomisen ”Kummalliset Kukat” on vuoden
2020 Biennaalin pääteos.

Art Ii Biennaalin teoksia
Iihin ja Kuivaniemelle

Lampuri Olli Häyrysen tuomat lampaat kirmaavat maisemanhoitotöihin Hiastinhaaran laitumelle.

Korpiniityn
lammastilan lampurin Olli Häyrysen
traktori
kurvaa
Hiastinhaaran luontopolun
parkkipaikalle kyydissään
kuusi maisemanhoitotöihin
tulevaa lammasta. Peräkärryn lavan laskeuduttua ja
portin avauduttua luontopolulle, säntäävät lampaat
kesälaitumelleen.
– Alkuvaiheessa tuon tälle Hiastinhaaran laitumelle
kuusi ja Patakariin viisi lammasta. Heinäkuulla tuon
tarvittavan määrän lisää,
että laidun tulee syödyksi

Pohjois-Iin
kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Anita Sievänen
iloitsee yhteystyöstä ELYn ja
paikallisen lampurin kanssa.

sovittuun korkeuteen, Olli
toteaa.
Korpiniityn lammastilan
lampaat laiduntavat kesän
luonnon laitumilla. Kaksi
niistä on tilan omia. Hiastinhaaran ja Patakarin lisäksi
lampaat hoitavat maisemanhoitotöitä Nybyn perinnemaisemassa ja Munakarin
saaressa Kellon Kiviniemen
edustalla.
–
Kesälampaat
ovat
nyt seitsemättä kesää tekemässä
maisemanhoitotyötään
Hiastinhaaran
lammaslaitumella ja neljättä kesää Patakarin lammaslaitumella. Laitumet ovat
perinnebiotooppeja ja kuuluvat Natura 2000 luonnonsuojeluohjelman piiriin,
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Anita Sievänen kertoo.
Viime vuonna lammaslaidunalueet liittyivät LUOMU-valvonnan piiriin ja
LUOMUtarkastus suoritetaan alueilla joka vuosi kesän alussa. Tänä vuonna
tarkastus tehtiin etänä eli
katsottiin, että kaikki sitoumukset ja muut valvontapaperit ovat kunnossa.
–
Kyläyhdistys
on
tehnyt
kummastakin
laitumesta ELYn kanssa ympäristösopimuksen ja Korpiniityn lammastilan kanssa
yhteistyösopimuksen lampaiden kesälaiduntamisesta. MTR

Hiastinhaaran luontopolku ja
Patakarin lintutorni ovat suosittuja retkikohteita.

Art Ii Biennaali -taidetapahtumassa
10.-14.6.2020
on esillä kaikkiaan kymmenen teosta. Biennaalin teema
on tänä vuonna maan tieto.
Biennaalin teokset pohtivat
jokainen omalla tavallaan
ihmisen ja luonnon suhdetta
sekä maan olemusta ja sen
hiljaista tietoa. Teokset kommentoivat aikaamme ja pyytävät meitä pysähtymään ja
hiljentymään kuullaksemme yhteisen maapallomme
ääntä.
Teokset sijoittuvat eri
puolille Iin keskustaajamaan, sekä yksi sijoittuu
Kuivaniemelle.
Karoliina Niemelä & Pirjo Lempeä: Alku on luonnonsavesta tehty veistos.
Teos rakentuu Pankinnokan
uimarannalle Kuivaniemellä. Kalevalan mukaan aikojen alussa oli vain vettä ja
ilmaa, eikä maailma vielä
ollut muodostunut. Ainoa
olento oli Ilmatar, joka kellui
varhaisessa meressä. Maailman ensimmäinen lintu teki
pesän Ilmattaren polvelle
ja muni seitsemän munaa,
joista maailma rakennettiin.
Kuivaniemen Pankinnokalle rakentuu suuri savinen
muna, jota taitelijat työstävät ikiaikaisen tekniikan
mukaisesti. Lopuksi teos
poltetaan kovaksi.
Taiteilijat ovat paikalla
keskiviikkona 10.6. ja torstaina 11.6. klo 13-14. Teoksen avajaiset ovat lauantaina

13.6. klo 12-13.
Miia Kettusen Landshapes maataideteos on toteutettu yhteistyössä Valtarin
koulun oppilaiden kanssa.
Landshapes on ympäristötaideprojekti, jonka lähtökohtana toimii paikallisen
maan merkityksen korostaminen osana kallisarvoista
ekosysteemiä. Maan ja kokemuksellisen maasuhteen
tutkimisen perusteella syntyvä maataideteos muodostuu Iin maaperään kesän
aikana, Vanhan Haminan
pellolle.
– Teoksessa on kymmenen osaa, jotka yhdistyvät
toisiinsa. Jokainen kuvio
perustuu yhden oppilaan
luonnokseen, josta yksinkertaistin maahan muodostuvan symbolin, taiteilija Miia
Kettunen kertoo.
Rovaniemeläinen Kettunen on KulttuuriKauppilan
toukokuun residenssitaiteilija.
Iin kunnan uusin julkisen taiteen hankinta, posiolaisen kuvataiteilija Paula
Suomisen kolmen mosaiikkiveistoksen
kokonaisuus ’’Kummalliset Kukat’’
on vuoden 2020 Biennaalin
pääteos. Julkistus tapahtuu
Art Ii Biennaalin avajaisten
yhteydessä torstaina 11.6.
(kutsuvierastilaisuus).
Art Ii Biennaalin 2020
opastettu kierros yleisölle on sunnuntaina 14.6. Iin
Lähde! –puistosta. MTR

Hyvää
Juhannusta!
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Tuomas Ojala siirtyi aikuisopiston rehtoriksi
Pohjois-Iin
koulunjohtaja
Tuomas Ojala on siirtynyt
kesäkuun alussa PSK-Aikuisopiston rehtoriksi.
– Sinänsä tähän ei mitään
dramatiikkaa sisälly, eteenpäin menoa elämässä vain.
Kiitollisin mielin ja PohjoisIin koulu lämmöllä tulee aja-

tuksissa säilymään, Tuomas
toteaa.
PSK-Aikuisopisto
(entiseltä nimeltään PohjoisSuomen Koulutuskeskus)
on Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiön ylläpitämä yksityinen ammatillinen
koulutuskeskus, joka järjes-

tää erityisesti aikuisväestölle suunnattua ammatillista
perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutusaloina ovat kauppa ja hallinto,
luonto- ja ympäristöala, johtaminen ja asiantuntijuus,
yrittäjyys sekä sosiaali- terveysala.

VARAA VUOROSI!

Iisi-areenan ja Iin koulujen liikuntasalien
VAKIOVUOROHAKU
syys- ja kevätkaudelle 2020-21

Pohjois-Iin
koulunjohtajana toimii ainakin toistaiseksi kyläläisille tuttu
opettaja Jouni Rajanen. Hän
on aiemminkin kyseistä tehtävää hoitanut. MTR

Haku avoinna varauskalenteri Juliuksessa 5.-19.6.2020
Jäljelle jääneitä vuoroja voit hakea myös myöhemmin!
Irtovuoroja voit hakea elokuun alusta lähtien
Julius-varauskalenterin kautta.
Katso tarkemmat ohjeet: iihappens.fi/liikunta/liikuntapaikat
HOX!
Iisi-areena on avoinna kesäkuussa arkisin klo 8-22
(suljettu 19.6. sekä auki poikkeuksellisesti 29.-30.6. klo 14-22)
Iisi-areena on suljettu heinäkuussa.
Lisätiedot:
vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki, p.050 3950 392.

AUTOO
BING8
Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

su 14.6. klo 18.00
KUIVANIEMEN SEURALLA

23

4

2

15

320 € mp | 2 x 100 € | 5 x 50 €
1 x polkupyörä
Tervetuloa!
Tuomas Ojala siirtyi Pohjois-Iin koulunjohtajasta aikuisopiston
rehtoriksi.

Ps. nyt voit pelata Bingoa seuralla ja
takapihalla Autossa ja varoa koronaa

Jouni Rajanen on aiemminkin hoitanut koulunjohtajan tehtäviä
Pohjois-Iin koululla.

Illinjuoksut alkuun sadesäässä
Lähdössä riitti säpinää yli 50 juoksijan sännätessä metsään. Nopeinta vauhtia piti kauden avauksessa numerolla 114 juossut Samuli Hussa.

Kaikesta näki, kuinka juoksijat olivat odottaneet Illinjuoksujen
aloittamista.
Poikkeuskevät ja kunnon
testausmahdollisuuksien
puuttuminen olivat saaneet
yli 50 juoksijaa hyödyntämään ensimmäistä mahdollisuutta kamppailla toinen

toisiaan vastaan. Kokoontumisrajoitukset helpottuivat kesäkuun alussa niin,
että tapahtuma voitiin poikkeusjärjestelyin viedä läpi.
Ilmoittautuminen
tapahtui ajanottokopin ovella
yksi kerrallaan turvavälein.
Yleisölle oli niin ikään mer-

kitty turvaetäisyydet kirkonpenkeille, joille mahtui
huomattavasti
normaalia
vähemmän katsojia. Sadesää
ei haitannut sen enemmän
juoksijoita kuin katsojiakaan, vaan paikalla oli suuren urheilujuhlan tuntua,
vaikka Hiihtomaja ei ollut-

kaan käytettävissä.
Ennen lähtöä Matti Backman kajautti komeasti Suvivirren ”Jo joutui armas aika”
toivottaen samalla juoksijoille turvallista ja rehtiä kilpailua.
Kauden ensimmäisen Illinjuoksun voittaja Samuli
Hussa Limingan Niittomiehistä kirjautti kovan ajan
15.22. Hussa on menestynyt
kansallisella tasolla etenkin
1500m juoksussa, josta hänellä on palkintokaapissaan
vuodelta 2018 sisäratojen
SM-pronssi. Toiseksi kiristi
loppusuoran kirikamppailussa hiihtosuunnistaja Tero
Kirkonpenkeillä yleisö seurasi
tapahtumaa turvavälein. Matti
Backman (toinen vasemmalta)
lauloi kauden ensimmäisten
Illinjuoksujen kunniaksi Suvivirren ennen juoksijoiden matkaan lähettämistä.

Linnainmaa. Kyrös-Rastia
edustava joensuulainen saavutti hiihtosuunnistuksessa
MM-pronssia Ruotsissa talvella 2019. Illinjuoksuissa

hän joutui taipumaan Hussalle lähes minuutin.
Kakkosen nopein oli Iin
oma tyttö Saaga Sassi ajalla
7.55. MTR

TULOKSET
Kakkonen
1.Saaga Sassi 7.55 2.Sofia Kivelä 8.38 3.Jooa Piltola 8.31 4.Saaga Pesämaa 8.44 5.Inga Niemelä
9.00 6.Oona Pesämaa 9.02 7.Heli
Vierto-Suorsa 9.33 8.Neela Piltonen 16.12
Vitonen
1.Samuli Hussa 15.22 2.Tero Linnainmaa 16.19 3.Tuomas Aho
16.20 4.Markku Nikkanen 16.49
5.Aarre Paukkeri 16.55 6.Joona
Holappa 17.10 7.Juha-Matti Heinonen 17.12 8.Eetu Luoma 17.14
9.Jaakko Kotajärvi 17.16 10.Arto
Hiltula 17.25 11.Kyösti Kujala
17.39 12.Tatu Korhonen 17.46
13.Lauri Päkkilä 18.15 14.Matias Uusitalo 18.22 15.Hannu Kirstinä 18.25 16.Heikki Tiiro 18.36
17.Esa Mäkelä 18.40 18.Sakari

Ylönen 19.04 19.Toni Backman
19.06 20.Teemu Pyörälä 19.18
21.Pekka Kukkula 19.23 22.Roope Sassi 19.40 23.Pekka Kuokkanen 19.43 24.Paavo Niemelä
19.46 25.Markku Loukusa 20.15
26.Patrik Mäenpää 20.29 27.Jyrki Leskelä 20.33 28.Mari Patanen 20.34 29.Kirsi Kivelä 21.07
30.Markku Hänninen 22.04
31.Aki Huovinen 22.32 32.Hilla Mäenpää 23.04 33.Ari Suorsa 23.10 34.Jari Meriläinen 23.22
35.Milla Patanen 23.26 36.Vesa
Savolainen 23.40 37.Arto Hand
23.04 38.Pauli Holmi 23.11
39.Hanna Soronen 24.40 40.Kati
Kuivalainen 25.21 41.Pekka Kuivalainen 25.52 42.Timo Turpeinen 25.55 43.Anette Hollander
33.17 44. Jouni Hattunen 35.15.
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FATBIKET
ALK.

E-Fatbike
Rockmachine
Avalance
Suomi
Edition

DD FAT 70

EDULLISET
FATBIKET

SH.

599,-

1499,-

DD FAT 30
SH.

PYYDÄ VARUSTELTU
TARJOUS! JA MENO
ON KEVYEMPÄÄ
KUIN USKOTKAAN.

Keväthuolto
Mersullesi

1799,- 2990,-

Nyt huollon yhteydessä

Kesärenkaiden vaihto
veloituksetta!

Kysy myös
HAIBIKE
SÄHKÖPYÖRIÄ!

SIISTI SYYSPIHA

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

699,-

Designed by Freepik

MS 201 C-M

Nopea palvelu • Edulliset hinnat • Mobil-öljyt
Laadukkaat varaosat jopa 3 vuoden takuulla

FS 260 C-E

BR 500

699,-

599,-

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

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

KYSY MYÖS SÄHKÖPYÖRIÄ LAAJASTA VALIKOIMASTAMME

www.jussinpyora.fi

jussinpyora.fi

OULU • YLIVIESKA • KEMINMAA • mbosa.fi

Oulu

Kallisenhaara 4
TUIRA
TUIRA | Valtatie 49 OULUNLAHTI
OULUNLAHTI | Jukolankuja 1–3A
Valtatie 49
Jukolankuja 1–3A
2983
(08)(08)
554554
2983
(08) (08)
554 554
29872987
AVOINNA
AVOINNA
AVOINNA
AVOINNA
MA–PE
9–18
LA 9–14ma–pe 9–18 la 9–14
MA–PE
9–18
LA 9–14

Varaosat, p. 08 554 0220
varaosat@mbosa.fi
Korjaamo, p. 08 311 6961
korjaamo@mbosa.fi

Keminmaa

Teollisuuskylänraitti 10
keminmaa@mbosa.fi
p. 08 613 9003

Monta tapaa harrastaa geokätköilyä
Geokätköilyn aloittaminen
on helppoa, siihen ei tarvita kuin älypuhelin ja hiukan
uteliaisuutta. Puhelimeen
voi ladata Geocaching-sovelluksen ja rekisteröityä
Geocaching.com -sivustolla.
Kannattaa valmiiksi miettiä,
minkä nimimerkin itselleen
valitsee, sillä nimimerkillä sinut tullaan tuntemaan
geokätköily-yhteisössä. Yksinkertaistettuna
geokätkö on maastoon piilotettu
purkki, joka sisältää lokivihkon, johon kätkön löytäjä kirjaa nimimerkkinsä
todisteeksi löydöstä. Kätkön

koordinaatit on ilmoitettu Geocaching.com -sivustolla ja sitten vaan haetaan
joko puhelimen sovelluksella tai erillisellä gps-laitteella.
Kätköstä on ilmoitettu myös
paljon tarkentavaa tietoa:
koko, maaston vaativuus
sekä arvio siitä onko kätkö
helposti löydettävissä. Löydetty kätkö kirjataan myös
nettisivuille.
Kätköily on harrastajien ylläpitämä systeemi ja
ne kätköt on joku toinen asiaa harrastava tehnyt. Meillä hurahdettiin kätköilyyn
yli kymmenen vuotta sitten.

Hyvällä tuurilla kätköstä voi löytää kulkija, travel bugin. Sen voi
ottaa mukaansa, jos on mahdollisuus siirtää se toiseen kätköön
jatkamaan matkaansa valloittamaan maailmaa. Kätköpurkki voi
kooltaan vaikkapa nano. Silloin myös lokivihko on tosi pieni.

Tällä hetkellä kätköjen etsiminen on lähinnä muiden
reissujen ohessa ex tempore
-hakemista. Sen sijaan omat
kätköt vaativat viikoittaista
huoltoa - ylläpidossa on kätköjä taideteoksesta tusinapurkkiin. Kätkön omistajan
vastuulla on, että nettisivulla on ajantasainen tieto kätköstä, jottei kätköä haeta
turhaan. Nettisivuille kirjatuista lokeista kätkön omistaja saa tiedon kätkön
kunnosta ja ehkäpä jonkin hauskan tarinan luettavakseen - kuten myös muut
kätköilijät. Monet harrastajat tekevät pieniä avustavia
huoltotoimia havaitessaan
puutteita. Meillä on enimmillään ollut n. 50 tehtyä
kätköä ja tapana on tehdä
tarvikerepun kanssa huoltoreissuja korjaamaan syntyneet vahingot. Aikojen
saatossa osa kätköistä on jo
arkistoitukin. Ihan mihin tahansa kätköä ei voi tehdä,
ennen kuin oman kätkön saa
julkaistua järjestelmään, se
menee kokeneiden kätköilijöiden, tarkastajien, hyväksyttäväksi. Kun uusi kätkö
julkaistaan, alkaa kiihkeä
kilpajuoksu, kuka on ensimmäinen löytäjä. Paistumassa

ollut marjapiirakka on tullut
joskus nykäistyä kesken kaiken uunista ja on otettu äkkilähtö kätköä hakemaan.
Uusista kätköistä voi tilata
itsellään hälytyksen tekstiviestillä tai sähköpostiin.
Mikä sitten oikein on
homman juju? Miksi hakea
maastosta purkkeja, joita
kaapit pursuavat itselläkin?
Useimmiten kätkön piilottaja haluaa esitellä jonkin
mielenkiintoisen paikan, joten kätköjen johdattamana
tulee nähneeksi paikkoja,
joihin ei tulisi muuten mentyä. On tullut kontattua siltojen alustoja, kiipeiltyä
puissa ja tutkittua kummallisia rakenteita. Timppa löysi Moskovajoen ylittävältä
rautasillalta pienen magneettikätkön minun hoputtaessa
lopettamaan
hakemisen - näytti erittäin
epäilyttävältä se touhu.Tarjolla siis löytämisen riemua
ja rasittavaa turhautumista,
kun jostain syystä taitavasti naamioitua kätköä ei meinaakaan millään löytyä. Osa
kätköistä on tarkoituksella
helppoja, riittää kun löytää
paikan - joidenkin kätköjen
paikantamiseksi voi joutua
ratkaisemaan arvoituksen,

jotka voivat olla hyvinkin
haastavia. Tai sitten kätkö
on naamioitu, camottu, ovelasti.
Tänä keväänä pyöräily
ja ulkoilu lähimaastossa ollut suosittua ja sen huomaa
myös runsaista kätköjen löytöilmoituksista. Iistä löytyy
useita kymmeniä kätköjä
ympäri kuntaa, myös hieno
8-osainen Juuret Iissä -geokätkösarjaa, joka esittelee
Iin luonnonkauniita maisemia ja tunnettuja henkilöitä, joiden juuret ovat syvällä
Iissä. Kätköilyä on mahdollista harrastaa juuri sillä tavalla ja niin paljon kuin itse
haluaa - voi hakea muutaman kätkön silloin tällöin tai
perehtyä monenlaisiin haasteisiin ja hienouksiin. Muutaman uudenkin kätkön
idea on jo jonkin aikaa pyörinyt mielessä - joskus se sitten napsahtaa kohdalleen:
paikka, purkki ja tarina.

Heli-Hannele Haapaniemi

Kätköilyn myötä Heli-Hannele
on tutustunut moneen mielenkiintoiseen paikkaan.

