JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

Kauneimmat kukkaset Äidille
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MYYNTI
Iin torilla ke 5.5. - su 9.5.
Tarhalla joka päivä

-

Jokivarren puutarha
29.4.

Nro 12/2021

Oijärventie 1144,
Yli-Olhava
p. 0400 192142

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Puutarha
avoinna
• Kukkivat
orvokit
• Ruukutetut
yrtit ja
kesäkukat
• Lannoitteet
• Mullat

Ilahduta äitiä
äitienpäivänä!

Tervetuloa! Welcome!

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN
• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot
p. 044 342 0341 (24h)

Mäkeläntie 51, 91100 Ii • Puh. 0500 280 388
Palvelemme ark. 9-17, la 9-14, su lepäämme

p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)
www.sotaniemi.ﬁ
Revontie 2 B, Haukipudas

MUUTA PUU
RAHAKSI
Ostamme energiaksi kelpaavaa
puuta pysty- ja hankintakaupalla
ympäri vuoden.
Tarjoa meille esimerkiksi ensiharvennus- ja harvennuskohteita sekä nuoren metsän kunnostuskohteita.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:
Mikko Koistinen, puh. 040 617 4974
mikko.koistinen@vapo.fi

(Ii, Kiiminki, Kuivaniemi, Pudasjärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki)

Hyvää vappua kaikille!

Haluamme nähdä
onko Iissä ideaa?

Onnittele
Äitiä kukkasin

-tilaa kukat kotiintoimituksella!

Kilpailuta taloushallintopalvelusi
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi
Siljonkatu 73, 90120 Oulu
henri.kylen@tilintakojat.fi
050 598 0081

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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UTACON OY 0400 892 414

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

www.utacon.fi

RAKENNUSPELLIT IISTÄ
MITTOJENNE MUKAAN
Piipunpellit, ikkunalistat yms.
Myös korjaustyöt
Kotitalousvähennys

Virkkulantie 418, Asema

Puh. 040 521 3401

Voi soittaa myös iltaisin ja lauantaisin!

ValtariAreenan skeittiparkki on saavuttanut suurten suosion. Uuden skeittiparkin rakentamisen mahdollisuutta esitetään tutkittavaksi Tikkasenharjuun.

Ilmalämpöpumput
asennettuna
– myös huolto!
AT TAKA

I
AH
Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 499 €. Kaupan
TAKUU
päälle alan kovin
NN
T
U S T YÖ S
Rahat takaisin -takuu!
Lue lisää: www.coolerykkoset.ﬁ

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

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

SI

100%

N
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KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät
www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon ja
nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla)
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi
Sanajumalanpalvelus Su 2.5. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Taivaan kansalaisena maailmassa. Toimittaa: Pekka Soronen,
kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn
tukemiseen SLEY:n kautta.
Seurakuntakerho Ma 3.5. klo 11:00 Seurakuntakerho kokoontuu Kuivaniemitalolla Majakan tiloissa. Mukaan mahtuu tämänhetkisten kokoontumisrajoitusten mukaisesti 10 henkilöä. Koronatilanteen vuoksi muutokset mahdollisia.
Seurakuntakerho Ti 4.5. klo 11:00 Oijärven kyläkirkko. Mukaan mahtuu
tämänhetkisten koronarajoitusten puitteissa 10 henkilöä. Jos tulijoita on
enemmän, niin huolehditaan turvallisuudesta ulkoilemalla kerhon puitteissa niin, että sisälle ei synny ruuhkaa.
Muutoksetkin on mahdollisia, joten seuraillaan tilannetta!

Tikkamäkeen rakennettiin ensimmäinen osa kuntoportaita.
Nyt vastaavaa rakentamista kiirehditään valtuustoaloitteella Kuivaniemelle.

AS

IIN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät
www.iinseurakunta.fi
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit suoratoistoon ja
nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla)
Pikkuhiiren rastit löytyvät pappilan pihapiiristä (Pappilantie 16). Voit
kiertää rastit oman aikataulun mukaan silloin kun sinulle sopii. Pikkuhiiren rastit on suunnattu lapsille ja perheille. Rastitehtävät vaihtuvat noin
kahden viikon välein. Lähde liikkeelle ja tule kiertämään Pikkuhiiren rasteja, ihmettelemään Pikkuhiiren kertomuksia ja selvittämään hauskoja
tehtäviä!
Kirkkokuoro To 29.4. klo 18:00 Iin kirkko
Messu Su 2.5. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Taivaan kansalaisena maailmassa. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen.
Kolehti: Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemiseen SLEY:n kautta.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi

Kunnanvaltuuston kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta harrastuspaikkojen
rakentamisen edistämisestä. Valtuutetut Jari-Jukka Jokela ja Oili Kaleva esittävät,
että Iin kunta selvittäisi mahdollisuutta rakentaa lapsille
ja nuorille skeittiparkin Tikkasenharjuun. he toteavat
”Tikkasenharju on Iin lapsija nuorisovaltaisin asuinalue.
Skeittiparkki tukisi lapsi- ja
nuorisoystävällisen kunnan
mainetta.”
Kunnanvaltuutettu Harri Sanaksenahon valtuustoaloitteessa puolestaan esitetään kuntoportaiden rakentamista Kuivaniemelle joko
valaistun kuntoradan tai liikuntahallin läheisyyteen.
”Kanta-lin Tikkamäen kuntoportaista on saatu erittäin
hyvää palautetta liikuntakokemusten myötä. Kuivaniemeläiset liikunnanharrastajat
ovat toivoneet kuntoportaita myös Kuivaniemelle. Niiden rakentaminen lisää sekä
monipuolistaa liikuntamahdollisuuksia. Esitän kuntoportaiden rakentamiseen tarvittavaa lisämäärärahavarausta ja kuntoportaat rakennettavaksi jo tulevan kesäkauden
aikana Kuivaniemen keskustaajamaan sopivalle paikalle”,
Sanaksenaho toteaa aloitteessaan. MTR
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Maksamme reilun
korvauksen

Harrastuspaikkojen rakentamisesta
valtuustoaloitteet
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Soita: 050 5876 317
CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii
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OSTETAAN

Rantakairan Sähkö Oy:n
osakekirjoja ja arvo-osuuksia.
Myös perikunnan
kadonneet osakekirjat.

! P. 044 521 2121
Tar joa

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
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 13
jäsenyritys
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 6.5.2021.
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.
mielellään pe 30.4.2021 klo 12 mennessä.
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ilmestyy maalis- ja huhtikuussa
2021 joka viikko torstaisin.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Pois eestä, posti
tullee!
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Iin Vihreiltä valtuustoaloite paremman
seniorikuntosalin puolesta
Vihreiden
valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston
kokouksessa 19.4. valtuustoaloitteen paremman seniorikuntosalin saamiseksi

Iihin.
Valtuustoaloitteessa Vihreät esittävät suunnittelun
aloittamista ja toteavat muun
muassa: ”Iissä ruvetaan pi-

kaisesti suunnittelemaan parempaa
seniorikuntosalia
kuin nykyinen, Iisi-areenan
yläkerrassa sijaitseva kuntosali. Iisi-areenan sali, alle

40 neliön suuruisena ja hankalan mallisena, ei riitä Iin
ikääntyvän ja/tai toimintarajoitteisen väestönosan tarpeisiin. Tila sijaitsee avoimessa
nurkkauksessa juoksuradan
vieressä ja siellä on vain
muutama harjoittelulaite. Tilassa pystyy harjoittelemaan
vain alle 10 henkilöä yhtä
aikaa. Iissä toimi useiden
eri järjestöjen ja yhdistysten omatoimisesti järjestämiä kuntosaliryhmiä silloin,
kun seniorisali sijaitsi vielä Avopalvelukeskuksessa.
Nykyisessä salissa ryhmät
Iin Vihreät esittävät valtuustoaloitteessaan paremman seniorikuntosalin suunnittelun
aloittamista. Iisi-areenan seniorikuntoilualueelle mahtuu
vain alle 10 henkilöä kerrallaan.
Tämä ei edistä senioreiden sosiaalista kanssakäymistä, mikä
on tärkeää fyysisen toimintakyvyn lisäksi.

on jouduttu jakamaan useampaan alaryhmään, mikä
haittaa toiminnan sosiaalisista puolta”
Lisäksi he toteavat: ” Iissä asui vuonna 2020 noin
900 yli 75-vuotiasta kuntalaista.
Väestöennusteen
mukaan vuonna 2030 yli
75-vuotiaita tulee olemaan
noin 1300 ja vuonna 2040 yli
1600, eli noin 80 prosenttia
enemmän kuin viime vuonna. Ikääntyvien toimintakyky heikkenee selvästi noin
75 vuodesta alkaen. Yli
80-vuotiaista naisista vain
29 prosenttia selviytyy puolen kilometrin kävelystä.
Ikääntyvien toimintakyvyn
heikkeneminen johtaa suurempaan avun tarpeeseen.
Kunta järjesti viime vuonna
kotihoidon, palveluasumisen ja hoivahoidon palveluja
lähes 6,8 miljoonalla eurolla.
Tähän asti ikääntyvien toimintakyky on vuosien mit-

taan koko ajan parantanut,
mutta viimeisimmän Finterveys 2017-tutkimuksen mukaan tämä suotuisa kehitys
saattaa olla hidastumassa.
Mikäli tulevan ikääntyneen väestön toimintakyky
ei parane, tarkoittaa se yhteiskunnalle Iin osalta (ilman tulevia rakenteellisia
muutoksia) yli viiden miljoonan euron lisäystä vanhuspalvelujen
budjettiin.
Tähän verrattuna pieni lisäresurssi parempaan seniorisaliin on taloudellisesti
erittäin kannattavaa, koska lisääntynyt voimaharjoittelu tutkitusti parantaa
iäkkäiden fyysistä toimintakykyä. Lisäksi yhdessä tehty harjoittelu edistää myös
sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Pudasjärvellä tämä on otettu huomioon
ja kuntosalit on rakennettu
jopa uusien palveluasuntojen yhteyteen.” MTR

Simontori

Biolanin piha tuotteet saapuvat simontorille!
Biolan

Biolan

45 l

45 l

Kesäkukka- Puutarhan
multa
musta multa

Biolan

Luonnonlannoite
pakki

Biolan

Biolan

40 l

1,2 kg

Komposti ja Kasteluhuussikuivike lannoite

10 l

2

aa
Mukav
!
vappua
Biolan

Kasvusäkki

SIMONTORI

60 l

4

14,- 13,- 1790 990 895 10,PSS

yksittäin 8€/pss

PSS

yksittäin 4€/pss

KPL

PKt

PSS

PrK

Meillä verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu!

Oman kylän kauppasi
Ratatie 1, 95200 Simo

Simontori

VUOKRAPALJU

NOUTOPISTE

Tervetuloa!
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Biojäteastia ei vie paljon tilaa ja lajittelu on helppoa.

-
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Iin Kiinteistö- ja jätehuolto Paakkolan jäteauto tyhjentämässä biojätettä sisältävää auton etusäiliötä Ruskossa.

Biojätteen matka keittiöstä hyötykäyttöön
Biojätteen keräys alkoi Iissä tammikuun puolessa välissä.
Iin Vuokratalojen liitettyä 9 rivitalokiinteistöään biojätteiden
keräykseen ja Iin kunnan ”Kimpassa jätteetön” -kampanjan
tarjoamien jäteastioiden myötä toiminta saatiin käyntiin.
– Tällä hetkellä keräämme
biojätteet 45:stä kiinteistöistä, joista 10 on omakotitaloja,
Veli Paakkola Iin Kiinteistö- ja jätehuolto Paakkolasta kertoo.
Hän toivoo useampien kiinteistöjen lisäävän jätteiden lajittelua ja tulevan
mukaan biojätteiden erilliskeräykseen.
– Omakotiasukkaat voivat lähteä mukaan myös
kimpassa ja kerätä useamman kiinteistön biojätteet
yhteen astiaan. Keräys on
tällä hetkellä mahdollista
Iin keskustassa ympäristöineen, Alaranta mukaan lukien.
Bioastioiden hän ker-

too kiinteistöissä täyttyvät
epäsäännöllisesti, mikä aiheuttaa pienehköllä kiinteistömäärällä
haasteita
biojätteiden toimittamisessa
Ruskon jätekeskukseen.
– Keräämme biojäteitä jäteauton etusäiliöön sitä mukaan, kun astiat täyttyvät.
Talvikaudella ne on pystytty säilömään astiassa ja
viemään kuukauden välein Ruskoon. Kesäkaudella
tämä ei ole mahdollista, joten joudumme viemään ne
käsittelyyn vajaakuormina
useammin, Veli kertoo.
Käytännössä
jäteauto
ajaa ensin polttolaitokselle, jonne tyhjennetään auton
suuri takaosan polttokel-

poista jätettä sisältävä säiliö.
Sen jälkeen poiketaan Ruskossa tyhjentämässä auton
etusäiliön biojäte. Ruskossa
biojäte kipataan siiloon, jossa muovipussit revitään irti,
biojäte silputaan ja ajetaan
mädättämöön.
Biokaasulaitoksen mädätysprosessissa biomassasta
syntyy hiilidioksidia ja metaania, joka voidaan polttaa
lämmöksi, muuntaa sähköksi tai jalostaa liikennepolttoaineeksi. Lisäksi prosessissa
syntyvä
mädätysjäännös
voidaan käyttää kierrätyslannoitteena ja pellonparannusaineena. MTR

Jäteauton kuljettaja Olli Alamäki tyhjentää kiinteistön biojäteastiaa jäteauton etusäiliöön.

VOIT KOTONA LAITTAA BIOJÄTTEESEEN:
• ruoantähteet ja pilaantuneet elintarvikkeet
• hedelmien, juuresten ja kananmunien kuoret
• pienet esim. linnun luut ja perkeet
• jähmettyneen paisto- tai kinkkurasvan pakattuna esim. maitopurkkiin
• käytetyn ruokaöljyn muovipullossa
• kahvin- ja teenporot
• talouspaperit ja paperiset lautasliinat
• kuihtuneet kukat ja vähän huonekasvien multaa
• kotieläinten häkkien siivousjätteet.
PAKKAA BIOJÄTE:
• sanomalehteen
• muovipussiin
• paperipussiin
• kaupan paistopisteen ikkunallinen paperipussikin käy
• kirjekuoreen
• biohajoavaan pussiin.
Jos pihan biojäteastiassa on koko astian suojaava suojasäkki, voit tyhjentää
keittiön biojätteen irtonaisena keräysastiaan. Ympäristöystävällisin biojätteen
keräyspussi on joko paperista tai kartongista, jonka voit taitella kätevästi sanomalehdestä. MTR

Jäteauton etusäiliö tyhjennetään sivulle kääntäen ja kaataen sisältö avautuvan kattoluukun kautta.
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Karitsoiminen vuoden kiireisintä aikaa

Tilauksesta täytekakut,
voileipäkakut ja
gluteenittomat tuotteet
suoraan Oklahomankadun
leipomolta Kemistä.
Tai tule suoraan ostoksille!

Merilapin
Munkkitupa KY
Oklahomankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053
munkkitupatilaus@gmail.com

Iistä meidän tuotteet
löytyy K-Market Iistä
Emän suojassa on karitsan turvallista olla ja totutella maailmaan.

Eskolan lampolassa Simossa eletään vuoden kiireisintä aikaa. Lammastilan 550
uuhesta (yli vuoden ikäinen
naaras) noin 300 karitsoi ja
lampolaan syntyy reilut 400
karitsaa.
– Optimaalista olisi, jos
uuhi karitsoisi kaksi karitsaa.
Yhden karitsoivilla voi karitsa olla niin suuri, että tulee
vaikeuksia. Kolme karitsaa
kerralla karitsoivat taas saavat aika pieniä karitsoja, lampuri Ville Eskola kertoo.
Kevään kiireisenä aikana
tilalla karitsoimisia valvovat
Villen lisäksi kolme työntekijää ja yksi harjoittelija.
– Ilman osaavaa porukkaa en urakasta selviäisi, Ville kiittelee työntekijöitään.
Karitsoimisessa varmistetaan syntymän onnistuminen ja karitsan leimautuminen emään. Siksi rakennetaan
paljon pikkukarsinoita leimautumisen helpottamiseksi.
Aamuvuoro aloittaa kello
5 Kari Sipolan johdolla työt.

Silloin jokaiseen karsinaan
huolehditaan kuivitus eli
olki, heinä, väkirehu ja vedet.
Lisäksi juotetaan tarvittavat
karitsat tuttipullolla ja ruokitaan ne lampaat, jotka eivät
karitsoi. Iltatyöt aloitetaan
kello 15 ja tehdään vastaavat
toimenpiteet. Tuttipullojuottoa tehdään 5 kertaa päivässä
noin kymmenelle karitsalle.
– Vuorokauden aikana
voi kiireisimmillään karitsoida 20 uuhea eli yhteensä
vuorokaudessa voi syntyä
jopa 35-40 karitsaa. Jokaisen
karitsan maidonsaanti turvataan ja ne laitetaan emiensä
kanssa yksiöihin, jolla turvataan tarvittava leimautuminen emään ja ravinnonsaanti
emälle. Karitsoja syntyy kelloon katsomatta, Ville Eskola kertoo.
Eskolan lampola tuottaa etupäässä karitsan lihaa.
Teurastamona
käytetään
Rönkää Kemissä.
– Jonkin verran olen lihaa
käsitellyt Kuivaniemen Tilalihassa ja ne lihaerät ovat

KIINTEISTÖ • SIIVOUS • AVUSTUS

Tehokasta,
joustavaa ja
ammattitaitoista
palvelua yrityksille
ja koteihin!

Ota yhteyttä niin räätälöimme sinulle sopivan palvelun!

KiiSA Palvelut Oy | kiisa-palvelut@outlook.com
Merja Hannila 040 763 1442
Emma juottaa ja hellii vastasyntynyttä karitsaa.

saaneet paljon kehuja.
Kun karitsat on vierotettu emistä, siirtyvät Ville Eskolan lampaat kesäksi
maisemanhoitotöihin moniin saariin Iin ja Simon
edustalle sekä Perämeren
kansallispuiston alueelle.
– Pensaskarissa lampaistamme ovat parin kesän ajan
osaltaan huolehtineet paimenlomaa viettävät. Tämä
Metsähallituksen Luontopalveluiden paimentoiminta on
ollut erittäin suosittua ja ha-

kemuksia paimeneksi saareen on vuosittain ollut 700.
Tälle vuodelle toiminta laajenee Selkäsarven saareen,
jossa olevista lampaistamme
paimenet myös huolehtivat.
Kansallispuistojen
Paimenviikkojen aikana hoivataan paikasta riippuen
lampaita, lehmiä tai hevosia.
Ne ovat olleet todella suosittujuna ja tulevan kesän paimenviikoille lähetettiin yli 14
000 hakemusta. MTR

Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

Vappusäässä,

SUUT JÄÄSSÄ
Merihelmen jäätelökioski avataan
VAPPUNA!

Ympärivuotista
koneurakointia Iissä
ja Oulun seudulla!
Kaivinkone-, traktori- ja pienkuormaintyöt, maa- ja kiviainestoimitukset,
teiden ja pihojen kunnossapito.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
040 8381 648 | info@jjinfra.fi
www.jjinfra.fi ...

Terassin lasitukset
MUSTOSEN
LASI KY

Asentajankatu 4, 94600 Kemi, p. 016 223 864
Päivystys 0400 695 880
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Kuivaniemen palokuntanuorilla
vilkasta toimintaa
Kuivaniemen puolivakinaisen palokunnan nuorisoosaston johtaja Jussi Heinäaho iloitsee toiminnan
jatkumisesta korona-aikanakin.
– Vuosi sitten kaikki toiminta joutui tauolle kevään
ajaksi. Syksyllä saimme toiminnan hyvin käyntiin
syyskuussa ja hetken tauon
jälkeen olemme pystyneet
toimimaan alle 10 henkilön
pienryhmänä.
Kuivaniemen
nuorisoosastoon kuuluu vajaa kaksikymmentä nuorta, joista
harjoituksiin on voitu ottaa
kerrallaan kahdeksan. Kaksi
paikkaa on varattu ohjaajille. Pienellä paikkakunnalla
tämä on toiminut hyvin ja
omassa whatsapp-ryhmässä
on sovittu, ketkä tulevat paikalle. Nuoriso-osaston nuoret ovat iältään 8-15 vuotiaita.
Harjoituksia on pidetty
kahden viikon välein, kaksi
tuntia kerrallaan. Pääasiallinen harjoituspaikka on ollut
Kuivaniemen paloasema.
– Normaali aikoina meillä on ollut yhteisharjoituksia
lähialueiden nuorten kanssa. Niitä ei ole voitu vuoteen
pitää. Toiveissa on saada
kauden päätös 24 tunnin
harjoituksena Kattilapirtillä,
Heinäaho toivoo.

Tässä harjoituksessa pääpaino on ryhmäytymisellä
ja poikkeusolojen harjoituksella. Nuorilta otetaan puhelimet pois ja he kantavat
vedet joesta sekä huolehtivat kämpän lämmittämisestä puilla. Näin opitaan
tärkeitä poikkeusolojen vaatimia taitoja.
– Ohjaajille on normaalisti vuosittain kaksi tapaamista, joissa Lapin ja Oulun
alueiden ohjaajat kokoontuvat saamaan uutta oppia.
Viime aikojen harjoitusten Jussi Heinäaho toteaa olleen liikunnallisia nuorten
omasta toiveesta. Kuivaniemen Palomiesyhdistyksen
hän kertoo avustaneen varustehankinnoissa ja leirejä varten on saatu käyttöön
uusi puolijoukkueteltta sekä
uusia asuja. Hankinnassa
ovat myös uudet kypärät.
– Tämä ilmainen harrastus näkyy myös kylällä ja
vuosi sitten meidän nuori
pelasti kaverinsa hukkumiselta. MTR

Kuivaniemen palokuntanuoret harjoittelemassa perusselvitystä 15.4. (Kuva Lotta Heinäaho)

Palokuntanuoret harjoittelevat pääosin Kuivaniemen paloasemalla.

Kunnallisvaaliehdokkaaksi
ehtii vielä
Kunnallisvaalien
siirtyminen kesäkuulle tarjoaa
puolueille ja valitsijayhdistyksille mahdollisuuden
täydentää ehdokashakemuksia tai jättää kokonaan
uusia listoja 4.5. saakka.
Iissä ehdokkaita on
maaliskuussa jätetyillä listoilla yhteensä 72. Soittokierros eri puolueille
osoittaa kaikkien listoille edelleen otettavan mieluusti lisää ehdokkaita.
Viime aikoina Iissä on
keskusteltu kunnan kehittämisen pysähtymisestä
Kuivaniemellä. Selvitimme soittokierroksella myös
ehdokkaiden alueellista jakautumista ja saimme eri
ryhmiltä seuraavat nimet
Kuivaniemeltä ehdolla
olevista henkilöistä.
Vasemmistoliitto: Jussi Heinäaho, Kimmo Juopperi, Tauno Kivelä.
Vihreät: Martti Kaarre.
Perussuomalaiset: Petri Hyvönen, Pentti Matila,
Kirsti Keränen.
Keskusta: Pirjo Klasila, Noora Huotari, Arto
Junes, Sirpa Varanka, Reijo Kehus, Juuso Pyörälä,
Harri Sanaksenaho, Pekka
Koskela.
Kokoomus ja SDP ilmoittivat, ettei heillä vielä
ole ehdokkaita Kuivaniemeltä. MTR

Vatungin huoltorakennus vuokrataan
osakaskunnalle
Vatungin
satama-alueella oleva veneilijöiden ja
karavaanareiden
huoltorakennus on ollut viime
vuodet käyttämättömänä.
Huoltorakennus on kunnan omistuksessa ja sijaitsee
Kuivaniemen osakaskunnalta vuokratulla maalla. Maanvuokrasopimus on
voimassa vuoden 2037 maaliskuun loppuun saakka.
Osakaskunta on esittänyt
huoltorakennuksen
vuokraamista heille kahdeksi vuodeksi, jona aikana
osakaskunta pyrkii selvittämään eri mahdollisuudet
rakennuksen käytölle. Selvitettävänä on mahdollinen yhteistyö paikallisten
yrittäjien kanssa. Kahden
vuoden koeajan jälkeen pyritään tekemään pitkäaikainen vuokrasopimus koeajan
kokemusten perusteella.
– Haluamme olla mukana alueen kehittämisessä

ja saada selville, mitä ovat
huoltorakennuksen todelliset ylläpitokustannukset.
Sen jälkeen on helpompaa
suunnitella ja miettiä, mitä
kaikkea yritystoimintaa ja

muuta tiloissa voisi olla,
Kuivaniemen osakaskunnan
hoitokunnan puheenjohtaja
Paula Juopperi kertoo.
Yhdyskuntalautakunta
käsitteli vuokrausasiaa ko-

kouksessaan 21.4. hyväksyen
huoltorakennuksen
vuokraamisen Kuivanimen
osakaskunnalle
kahdeksi
vuodeksi 200 euron vuosivuokralla. MTR

Lampaanlihaa ja -jalosteita
mm. säilyke,grillimakkara ja kebab
http://facebook.com/kallio.lammas/
p. 044 513 4154

Lohitie 2, Kuivaniemi Puh. 08 724 7278

Vatungin sataman huoltorakennus tarjoaa hyvät tilat monenlaiselle toiminnalle. Kuivaniemen osakaskunta on vuokrannut tilat kahden vuoden koeajalle, saadakseen selville tilojen todelliset ylläpitokustannukset.
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Kuivaniemellä uskotaan Kemin biotehtaan
myönteisiin heijannaisvaikutuksiin
Metsä Fibren biotuotetehtaan rakentamisen varmistuminen Kemiin, on tuonut
ympäröivälle alueelle toivoa heijannaisvaikutuksista.
Sekä Simossa että Kuivaniemellä toivotaan osan uusista
työntekijöistä löytävän kotinsa täältä. Myös biosellun
jatkojalostamiseen uskotaan.
– Pelkkä sellun valmistaminen ja myyminen tuntuu
kallisarvoisen raaka-aineen
haaskaukselta. Jatkojalostaminen vaikkapa tekstiiliteollisuudessa olisi luonnollista,
Iin yrityskehittäjä Noora

Huotari toteaa.
Hän kertoo Kuivaniemen
alueelta löytyvän runsaasti yritystoimintaa soveltuvia
tontteja ja asuntorakentamiseen on tarjolla monia erityyppisiä tontteja.
– Veitsiluodon tehtaiden lakkauttamisaikeet tulivat pahaan saumaan, mutta
uskoa tulevaan emme ole
menettäneet.
Päinvastoin
pyrimme kaikin keinoin saamaan uutta yritystoimintaa ja asukkaita niin Iin kuin
Kuivaniemen
taajamiin.
MTR

Ii panostaa jatkossakin biotalouteen ja haluaa tarjota monipuoliset vaihtoehdot asuinrakentamiseen.

PUUKAUPPA MIELESSÄ?
Asiantuntijat löytyvät
meiltä!

Metsänomistajat
Kuivaniemi Juha Raappana 0400 318 607
Ii Henri Turtinen 040 5532335
Ii Petri Kuokkanen 0400 239920

Kuivaniemen teollisuusalueelle toivotaan lisää yrityksiä. Sopivia tontteja löytyy hyvien kuluyhteyksien varrelta.

Petokannan kasvu huolestuttaa poromiestä
Kuivaniemeläinen poromies
Tuomas Ruonala kertoo poronhoidon käyvän koko
ajan vaikeammaksi. Muu
maankäyttö ja petokannan
kasvu huolestuvat alueen
suurimman poromäärään
omistajaa.
– Petokanta kasvaa koko
ajan. Susi on pahin, koska
se tappaa tappamisen ilosta.
Karhukin verottaa porokantaa, mutta ei samassa määrin, hän toteaa.
Isosydänmaan paliskuntaan kuuluvan Ruonalan
porot laiduntavat pääosin
Simon ja Kuivaniemen alueilla. Isosydänmaan paliskunta kuuluu Itäkemijoen
merkkipiiriin.
Paliskunta
sijaitsee Simon, Ranuan ja
Tervolan kuntien alueella.
Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Narkauksen, idässä
Kuukkaan ja etelässä Oijärven paliskuntiin. Länsipuo-

lelta paliskunta ulottuu
Perämeren rantaan saakka.
Paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä on 2000 ja
poronomistajia on 68. Paliskunnan pinta-ala on reilut 2
200 neliökilometriä.
Tuomas Ruonalan porot
teurastetaan pääsääntöisesti Kuivaniemen Tilalihassa,
jonkin verran myös Ranuan
teurastamolla.
– Poronlihan kysyntä on
ollut tasaisen hyvää, mutta
hinta on ollut laskussa. Se ja
nousevat kustannukset syövät toimeentuloa, Ruonala
toteaa elinkeinonsa kannattavuudesta. MTR

• LVI-urakoinnit,
-asennukset ja -tarvikkeet
• Maalämpö- ja
energiaratkaisut
• Öljylämmityksen korvaaminen 		
ilma-vesi / maalämpö pumpulla
(Huom! 4000€ valtion avustus,
kun vaihtaa öljylämmityksen pois)

Jani Pajari

040 524 9984
jani.pajari@jiipeetalotekniikka.fi

www.jiipeetalotekniikka.fi

AEH Hako Oy
• Sähköasennukset
• Ilmalämpöpumppuasennukset

Tuomas Ruonalan porot teurastetaan pääosin Kuivaniemen Tilalihan tiloissa.

Puh. 040 528 5815
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Ravintolasulku näkyi Kuivaniemellä

Maisemaravintola Merihelmessä valmistaudutaan kesäsesonkiin. Kuvassa oikealla näkyvien aurinkopaneeleiden kohdalle tulee katoksen alle jäätelökioski. Vappua voi juhlistaa vaikka maukkaalla jäätelöllä.

Nelosparkin viihtyisissä tiloissa on tilaa ruokailla terveysturvallisesti.

Ravintoloiden sulkeutuminen kesken kevään hiihtomatkailusesonkia vaikutti
myös Kuivaniemellä toimivien ravitsemusliikkeiden
toimintaan.
– Meillä take away ruokaa pystyttiin myymään
koko sulun ajan ja grillituotteilla oli ilahduttavasti
kysyntää, Eija Södö Nelosparkista kertoo.
Nelosparkki avattiin heti
sulun päätyttyä ja matkailijat löysivät paikan sekä notkuvat lounaspöydät heti
ovien avauduttua.
– Sulku päättyi perjantaina ja lauantaina paikka oli
täynnä ruokailijoita, turvavälit muistaen, Eija kertoo
vauhdikkaasta paluusta uuteen normaaliin.
Maisemaravintola Merihelmi oli suljettuna sulun takia kuusi viikkoa.
–
Manamansalossa
myimme take away annoksia, Merihelmen ollessa suljettuna, Ari Ala-opas kertoo.
Hän toteaa rajoitusten
hankaloittaneen
suuresti Merihelmen toimintaa,
jonka he avasivat kesken
koronaepidemian. Usko tulevaisuuteen on kuitenkin
vankka ja vapuksi Merihelmen pihalla avautuu jäätelökioski.
– Kaikki tarmo suunnataan kesämatkailuun, kevätsesongin jäätyä sulun
alle. MTR

Oolannin laavulla on helppo vierailla ympäri vuoden.

Kevätaurinko
houkuttelee liikkumaan
Viime viikot keväinen aurinko on hellinyt ja houkutellut ihmisiä ulkoilemaan.
Vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkeat lämpötilat ovat sulattaneet lumet
ja jäilläkin ovat olleet viime
hetket ulkoilusta nauttimiseen.
Kuivaniemen
alueella on useita paikkoja, joista
on helppo lähteä Peräme-

ren jääulapoille. Merihelmi
Campingin
parkkipaikka
ja Vatunginnokka ovat olleet etenkin kelkkailijoiden
suosimia lähtöpaikkoja. Vatungissa liikkuneet ovat samalla voineet hyödyntää
lähistöllä olevaa Oolannin
laavua, jossa myös lintujen
kevätmuuttoa seuranneet
ovat tuttu näky. MTR

Korona-ajasta huolimatta selvitty
Kuivaniemen Seurantalo on
elänyt viime ajat hiljaiseloa,
kuten muutkin kokoontumispaikat koko maassa. Viimeinen bingo järjestettiin
marraskuussa, jonka jälkeen
kokoontumisrajoitukset
ovat estäneet suuremmat tapahtumat.
– Vuosi sitten alkoi talon
remontti ja otimme lainan.
Koronan keskellä remontti saatiin tehdyksi ja lainastakin on jo kolmasosa
maksettu,
Kuivaniemen
nuorisoseuran puheenjohtaja Raimo Ikonen kertoo.
15 vuotta palvellut pellettipoltinkin
jouduttiin
uusimaan, joten seuran pääasiallisen
rahanhankintakeinon, bingon alkamista
odotetaan hartaasti.
– Bingoa odottavat niin
pelaajat kuin seuran rahakukkaro, Raimo toteaa.
Hän uskoo autobingojen
olevan mahdollisia toukokuun puolivälissä, koska ne
voidaan järjestää terveysturvallisesti pelaajien istuessa
autoissaan.
– Olimme viime kesänä
ensimmäinen paikkakunta Suomessa, jossa autobingoja järjestettiin. Viime

aikoina on kyselyjä tapahtuman
järjestämisen
opastamisesta tullut Tamperetta myöten. Olen luvannut konsulttikäynnin ja
ensimmäisen
autobingon
järjestämisen Ranualla.
Toimelias puheenjohtaja toivoo koronasta päästävän mahdollisimman pian ja
kertoo seuran suunnitelmis-

sa olevan myös discon sekä
Elo- ja Kalamarkkinoiden
järjestämisen kesän aikana.
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden
peruuntumista
surraan monien yhdistysten
piirissä Kuivaniemellä, niin
myös nuorisoseurassa.
– Valtavan pettyneitä olemme kunnan päätökseen. Tällä päätöksellä on

leikattu tukijalka monen
yhdistyksen
toiminnalta.
Markkinoiden tuotolla on
rahoitettu monien yhdistysten toimintaa. Pitäjämarkkinoiden puuttuminen näkyy
väistämättä paikkakunnan
harrastustoiminnan supistumisena, Raimo Ikonen toteaa. MTR

Vatungista merelle suunnistava voi nähdä kuinka paljon Iin rannikolla on tuulivoimaloita.

Merihelmi Campingistä on suora yhteys merelle.

Kuivaniemen Koirahoitola
Löytöeläinten
talteenotto
Kuusistontie 15, 95110 Kuivaniemi
Kuivaniemen nuorisoseuran puheenjohtaja Raimo Ikonen iloitsee seuran selviämisestä vaikean korona-ajan keskellä, toivoen samalla bingotoiminnan olevan pian taas mahdollista.

040 720 0506
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Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 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

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA
JALKAHOITOA
Parturi-kampaamo Hiusstudio Freesi
Yksilöllistä hiusalan palvelua ammattitaidolla

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Nettiajanvaraus:
www.hiusstudiofreesi.fi
Valtarintie 2 T 1, 91100 Ii
P. 044 4914 808
hiusstudiofreesi@gmail.com

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

PERUNKIRJOITUS- YM ASIAKIRJAPALVLUITA

Allan Jokela

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA
Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat, lahjakirjat,
muut asiakirjat, kaupanvahvistukset.
Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu
Voit sopia tapaamisen myös kotiisi.

TAKSEJA

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687

II:N ALUEEN TAKSIT
UUDESTA TILAUSNUMEROSTA

0100 3020

Kela-tilaukset 0800 93150
Ota taksi - Tilaa otaxi!

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Apunasi hyvän elämän arjessa

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Karin Björnholm,
sairaanhoitaja
Puh. 044 350 6063
Ajanvaraus:
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Valtarintie 2, Ii

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

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

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme
juuri sinulle
tai läheisellesi
sopivan palvelukokonaisuuden!

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii
Revontie 15, Haukipudas

Vasemmistoliitolta valtuustoaloite Rantakestilän alueen kehittämisestä
Vasemmistoliiton valtuutetut/varavaltuutetut Pertti
Huovinen, Sauli Keltamäki, Leena Tiiro, Teijo Liedes,
Mika Hast, Tauno Kivelä,
Aini Autio, Johanna JakkuHiivala, Hilkka Kalliorinne ja Tapani Teppo jättivät
kunnanvaltuuston
kokouksessa valtuustoaloitteen
Rantakestilän alueen kehittämisen jatkamisesta.
”Esitämme, että Rantakestilän kehittämistä jatketaan niin että alueesta
saadaan Iijoen uitosta ja
muusta siihen liittyvästä
historiasta kertova paikka,
jossa on entistä paremmat

puitteet järjestää monenlaisia tapahtumia, johon alue
on sijainnillisesti ja maisemallisesti
erinomainen.”
aloitteessa todetaan.
Aloitetta he perustelevat seuraavasti ” Alarannalla oleva Rantakestilän
alue on hieno paikka, jolla
on pitkä ja monivivahteinen
historia. Siellä on Suomen
ensimmäisen höyrysahan
piippu, alue on ollut Iijoen
uiton keskeinen toimintapaikka. Välirauhan aikana
Rantakestilässä oli varuskunta. Yli 200 vuotta sitten paikka oli Oulun ja Iin
herrojen juonittelu- ja juhli-

mispaikka. Rantakestilässä
järjestetään nykyisin erilaisia tapahtumia. Aluetta kannattaisi kehittää ja siistiä
vetovoimaiseksi matkailuja vierailupaikaksi. Alueen
historiasta kertovin tauluin
ja kartoin Rantakestilästä voitaisiin saada kiinnostava kohde Lähde-puiston,
KulttuuriKauppilan ja Ruustinnan reitin jatkoksi. Se
palvelisi myös koulujen opetusta.” MTR
Rantakestilässä on pidetty monia suuria tapahtumia. Kuva
vuoden 2019 Lumivalakiat tapahtumasta.
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Iin Urheilijoiden juniorityö kantaa hedelmää
– Maakuntasarjaan omilla kasvateilla
Rosvopaistin salaisuus
Vappulounaalla:
– Tarjoilija, miksi tätä annosta kutsutaan rosvopaistiksi?
– Se kyllä selviää kunhan saatte laskun!
			
***
Laihialaisten Vappubrunssilla.
– Minulle tuli Vapusta mieleen punainen väri ja siitä
taas naapurin Teijo, joka osti morsiamelleen syntymäpäivälahjaksi kalliin huulipuikon.
– Miten se Teijo raski ostaa sen huulipunan? Nuukalan Veijo hämmästelee.
– No kas kun hän laski, että hän saa se vähitellen takaisin! Saitalan Reijo naureksii.
			
***
Yksinäinen iltahartaus.
Vanhaemäntä oli tapansa mukaan tullut iltahartauteen, joka oli peruttu koronan takia. Pastori selvitti
emännälle tilanteen ja kysyi, pidetäänkö hartaus.
– Jos hyvältä paimenelta katoaa yksi lammas ja se
sitten löytyy, niin jättääkö paimen tuon nälkäisen lampaan ruokkimatta? mummo kysyy.
Se oli pastorin mielestä hyvä kysymys, ja kun kanttorikin sattui olemaan paikalla, he päättivät vetää iltahartauden vanhan kaavan mukaan: kuusi virttä ja
kaksi saarnaa.
– Oliko hyvä näin? pastori kysymään emännältä viimeisen virren jälkeen.
– No nälkäinenhän tämän lammas oli, mutta ei sille
silti olisi tarvinnut koko heinähäkillistä syöttää! mummo vastaa.
			
***
Lasten suusta:
– Tuohon naapuriin muutti rikas perhe, Mirja uskoutuu Viiville. – Niiden lapset suunnittelevat nyt kirjettä Korvatunturille, jossa ne kysyvät, mitä joulupukki
toivoo saavansa heiltä joululahjaksi.
			
***
Naisten kesken:
– Tiedätkö, mikä on miesten käsitys romanttisesta
illasta? Vuokko kysyy Outilta. – Se on jääkiekko-ottelun katseleminen televisiosta kynttilänvalossa!
			
***
Rautakaupassa:
– Vävy osti meille lahjaksi jatkuvalämmitteisen kiukaan, Luikurin pappa kertoo. – Minä haluan vaihtaa
sen, sillä meillä sauna lämpiää vain lauantaisin.

Yhtä tärkeää kuin on oppia lyömään, on taito saada pallo kiinni ja nopeasti kotipesään.

Muutaman vuoden tauon jälkeen Iin Urheilijat on
saanut jalkeille joukkueen
pesäpallon miesten maakuntasarjaan.
– Joukkueen runko muodostuu omista junioreistamme. Paukkerin Kari teki ison
työn joukkueen kasaamisessa, Jenni Tolonen kiittelee.
Hän kertoo seuran pesäpallotoiminnan purjehtivan
muutenkin myötätuulessa
ja maakuntasarjaan osallistutaan myös naisten joukkueella.
– Sielläkin päävastuun
kantavat oman juniorityön
kautta joukkueeseen nousseet pelaajat. Me mummot
olemme siirtyneet katsomoon tai makkaranmyyntiin, Jenni toteaa pilke
silmäkulmassa.
Erittäin iloisia seurassa
ollaan c-poikien joukkueesta, joka on saanut muutaman
vahvistuksen kertaalleen lopettaneista Oulun Lipon junioreista. Tässä iässä ollaan
drop out-iässä, joten nyt
harrastamisen ei jää kiinni
ainakaan joukkueen puuttumisesta.
Nuoremmissa ikäluokissa, e- ja d-junioreissa samoin
kuin f-junioreissa Iin Urheilijat osallistuu sarjoihin yhdistelmäjoukkueilla, joissa
tytöt ja pojat pelaavat samoissa joukkueissa.
– G-junioreissa on harjoituksissa ollut vilskettä,
parinkymmenen pelaajan
kirmatessa samaan aikaan
oppia saamassa ja taidot
ovatkin karttuneet hurjasti.
Iin Urheilijoiden pesiskesään kuuluvat lisäksi pesiskoulut ja perhepesis, joista
myöhemmin lisätietoja. Pesäpallojaostossa on myös
tapahtunut muutoksia ja jaoston johdossa on aloittanut
Tapani Huhta. MTR

Martti Kähkönen

tietokirjailija,
kesämökkiläisenä Iissä jo 21 vuotta

Harjoitukset pesiskentällä ovat
alkaneet ja palloa lyödään innokkaasti.

Veitsiluodon tehtaan lakkauttaminen tuntuu Iissä ja Simossa
Stora Enso ilmoitti tiistaina
20.4. aikeistaan lakkauttaa
paperi- ja sellutehtaansa Kemissä.
Kyseessä on mittaluokaltaan suurin työntekijöiden
vähentäminen tehtaan alasajon myötä. Työnsä menettää 670 ihmistä. Toiminnan
on määrä päättyä kuluvan
vuoden kolmannella vuosi-

neljänneksellä.
Stora Enson ilmoitus oli
valtava takaisku ja pettymys
Kemille, sekä ympäröivälle alueelle. Kaksi kuukautta
aiemmin Metsä Fibre oli ilmoittanut kaikkien aikojen
mittavimmasta metsäteollisuuden investoinnista ja nyt
tunnelmat vaihtuivat kertaheitolla ilosta sysimustiksi.

Alihankkijat ja muut kerrannaisvaikutukset mukaan
lukien uhattuna on jopa
1500 työpaikkaa.
Työpaikkojen menetys
koskee osaltaan myös Simoa
ja Iitä, joista käydään paljon
töissä Kemissä.
Simon
kunnanjohtaja
Vivi Marttila kertoo noin 50
simolaisen menettävän työ-

paikkansa.
– Tämä on todella suuri isku koko kunnalle ja verotulojen menetykset ovat
mittavia,
puhumattakaan
perheiden ja yksittäisten ihmisten hädästä.
– Todella ikävä ja surullinen päivä, Iin kunnanjohtaja
Ari Alatossava toteaa. Hän
kertoo ilmassa olleen va-

roitusmerkkejä tähän suuntaan, mutta toivoneensa
tehtaan jatkuvan ja omistajan investoivan siihen.
Tarkkoja lukuja työnsä
menettävistä iiläisistä tai simolaisista ei ole käytettävissä, ellei työnantaja niitä
ilmoita.
– Iistä käy Kemissä töissä noin 100 ihmistä. Heis-

tä joitakin kymmeniä lienee
Veitsiluodon työntekijöitä,
Alatossava arvio.
Pendelöinnin
Kemin
suuntaan hän kertoo olevan noin 10 prosenttia Ouluun tapahtuvasta. Jokainen
menetetty työpaikka on kuitenkin liikaa ja vaikuttaa
heikentävästi niin yksilön
kuin kunnan kannalta. MTR
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Iin Vasemmisto järjestää Virtuaalivappujuhlat
Vasemmiston Iin osasto järjestää vappulähetyksen Järjestötalolta lauantaina 1.5.
kello 12-13.30. Koronan takia perinteisiä vappujuhlia
ei voida tänäkään vuonna
järjestää, mutta vappua haluttiin kuitenkin juhlia jollakin tavalla. Vapun juhlintaan
pääset nyt osallistumaan
omalta kotisohvaltasi.
Vappujuhlan ohjelmassa
on opetusministeri Jussi Saramon, kansanedustaja Hanna
Sarkkisen ja Iin Vasemmis-
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toliiton puheenjohtaja Teijo Liedeksen tervehdykset,
musiikkia Duo Pyörälä &
Kantolan esittämänä, sekä
kuvia aiemmista vappujuhlista. Ohjelmassa on myös
varattu aikaa kysymyksille
ja keskustelulle. Kuntalaiset
voivat lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen:
johanna.jakku-hiivala@ii.fi.
Striimauksessa on myös käytössä chat-palsta, jonne voi
esittää kysymyksiä tai lähettää terveisiä tapahtuman ai-

kana. Tapahtuman juontaa
Timo Haapaniemi.

Näin pääset osallistumaan
Iin Vasemmiston
vappujuhliin:
Mene tietokoneella tai puhelimella osoitteeseen: livekuvaukset.fi
Klikkaa yläreunassa palkkia ”Livelähetykset”, avautuvalla sivulla näkyy tulevat
lähetykset. Klikkaa laatikkoa, jossa lukee ”Iin Vasem-

miston
virtuaalivappu”.
Lähetys alkaa 15 minuuttia
ennen tapahtumaa. Klikkaa
avautuvalla sivulla ruudun
päällä olevaa nuolta. Saat
ruudun isommaksi klikkaamalla lähetysruudun oikeassa alareunassa olevaa neliötä
(fullscreen). Nauti lähetyksestä ja halutessasi osallistu
chatissä keskusteluun!

Iin Vasemmisto

Iin Eläkeläiset ry

Kesää kohti olemme menossa ja johtokunta on päättänyt seuraavista tapahtumista:
Virkistyspäivä ke 19.5. klo 12
alkaen Illinsaaren maisemissa. Pitkästä aikaa myös arpajaiset.
Teatteriretki 11.7. Taivalkoskelle katsomaan Jokijärven Pölkky
-teatterilla esitettävää Avioliittosimulaattori näytelmää. Lipun hinta 15
eur/ hlö, yhdistys maksaa kuljetuksen. Ennakkovaraus on tehty 40
hengelle. Lähtöaikataulu ilmoitetaan
myöhemmin.
Hailuoto kutsuu 26.-27.7.
Majoitumme Luotsihotellissa, huonehinnat 105-185 euron välillä sisältäen
aamiaisen. Tutustumme Hailuodon
Panimoon, tikkuröijy käsitöihin sekä
käymme Hailuodon kauniissa kirkossa. Matka on omakustanteinen.
Matkoista ja aikatauluista
sekä tarkemmasta ohjelmasta lisätietoa myöhemmin. Ilmoittautumiset
20.5 mennessä Kaarinalle puh. 040
822 9274.

Oikein hyvää vappua kaikille!
Kuntavaaliehdokas!
Varaa mainostilaa enen vaaleja.
Muista kiittää äänestäjiäsi vaalien jälkeen.

Huom! Otamme edelleen
huomioon koronarajoitukset ja toimimme viranomaisten ohjeiden mukaan.

https://karhunluola.org/
sekä
https://www.facebook.com/karhunluolayrittajyyskilpailu/

Lisätietoa:
Yrityskehittäjä Noora Huotari
noora.huotari@micropolis.fi
040 683 0541
Yhteisöaktivaattori Johanna Jakku-Hiivala
johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi
0400 242 290
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ELÄMÄNILOINEN, LUONNONLÄHEINEN JA ELINVOIMAINEN II
Tutustu ehdokkaisiin ja kuntavaaliohjelmaan https://yhdistykset.vihreat.fi/iin.vihreat/

Vielä voit lähteä mukaan ehdolle 4.5.2021 asti.
Ota yhteyttä! Heli-Hannele Haapaniemi (pj.)
puh. 050 4107 060, helihannele.haapaniemi@gmail.com.

IIN VIHREIDEN KUNTAVAALITEESIT

• panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin
• varmistetaan pääsy peruspalveluihin sujuvasti ja
		 matalalla kynnyksellä
• kuntalaiset ovat asiantuntijoita omaa elämää ja
		 ympäristöä koskevissa asioissa
• avoimuus, suvaitsevaisuus ja lähidemokratia lisäävät
		yhdenvertaisuutta
• liikunta, luonto ja kulttuuri takaavat arjen hyvinvoinnin

ELINYMPÄRISTÖMME ON HYVÄN SUUNNITTELUN ARVOINEN
• kaikessa päätöksenteossa huomio ympäristöön
• turvallinen, viihtyisä ja esteetön ympäristö on perusoikeutemme
• lähiliikuntapaikat, yhteiset ranta-alueet sekä luonto- ja
		 kulttuuripolut lisäävät tyytyväisyyttä Iihin
• panostetaan puurakentamiseen sekä kuntakeskuksen alueen
		suunnitteluun
• turvataan yhdyskuntarakennetta sekä rakennusperintöä ja
		kulttuuriympäristöä
• kannatamme vähäpäästöistä liikkumista, uusia kevyen
		 liikenteen ratkaisuja sekä parempia tietoliikenneyhteyksiä
• Iin vesistöjen, metsien ja muiden luontokohteiden
		 monimuotoisuutta tulee vaalia

TULEVAISUUS EDELLYTTÄÄ ROHKEITA TEKOJA
• yhteisöllisyys on voimavaramme
• digitalisaatio avuksi turvaamaan palveluita ja lähidemokratiaa
• kehittämistyössä neuvontaa ja tukea erityisryhmille
• lisätään vaikuttamismahdollisuuksia rohkeilla kokeiluilla
• yhdenvertaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja
		 koulutukseen perustana hyvälle tulevaisuudelle
• varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelusuunnitelman
		 edelleen kehittäminen ja toimeenpano
• nuorille lisää vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa

ELINVOIMA SYNTYY YHTEISTYÖSTÄ JA JUUREVASTA IILÄISESTÄ ELÄMÄSTÄ
• luonnonläheistä elämää turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä
• Iissä on vetovoimaa vastata matkailun kysyntään
• kannatamme luonto- ja kulttuuritapahtumia sekä yhteistyötä niitä
		 järjestävien yritysten ja yhteisöjen kanssa
• investoimme tulevaisuuteen kestävää kehitystä ja kiertotaloutta
		 edistämällä ja tekemällä resurssiviisasta elinkeinopolitiikkaa
• edistämme eri elinkeinoja pitkän tähtäimen maanhankinnan,
		 liikenneratkaisujen, kestävän talouden sekä monipuolisten
		 palveluiden kuten yritysneuvonnan avulla

HYVINVOINTI LUO PERUSTAN HYVÄÄN ELÄMÄÄN

Iin Vihreät
kuntavaaliehdokkaat 2021

Iin Vihreät maksaa mainoksen.

Eija Alaraasakka
Kasvatustieteen maisteri,
väitöstutkija

Heli-Hannele Haapaniemi
ICT-suunnittelija

Mel Jovanen
Yrittäjä

Martti Kaarre
Eläkeläinen

Kaisa Kerätär
Biologi, taideagentti

Johanna Konttila
Filosofian maisteri,
sairaanhoitaja

Aila Paaso (sit.)
Kasvatustieteen tohtori,
ammatinopettaja

Harri Sandgren
Eläkeläinen

Eija Tikkanen (sit.)
Lähihoitaja,
kemian laborantti

Jussi Vilkuna
Filosofian maisteri,
kehittäjäopettaja
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