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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

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

MAREKI
 Mauri Pirttikoski 

Ammattitaidolla 
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT 

ym. kiinteistön remontit
Myös muovin hitsausta/korjausta

Härmänkuja 63 Ii • Puh. 040 552 8510

Kysy
 tarjous! 

www.mareki.fi

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

Onnittele
Äitiä kukkasin

-tilaa kukat kotiintoimituksella!

                    HAUTAKIVET KIVITASOT KVARTSITASOT

www.kiviliikeheikkinen.fi
yritys@kiviliikeheikkinen.fi

OMALTA VEISTÄMÖLTÄ

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

hautakivet • kaiverrukset 
entisöinnit • kivien nosto-oikaisut

 
Tervetuloa Jakkukylän uuden  

riippusillan avajaisiin lauantaina  
14.5.2022 klo 12.00 

OHJELMA 
Alkusoitto: Pohjois-Suomen maanpuolustussoittokunta 

Tilaisuuden avaus 12.00 
Kiitospuhe/Jakkukylän kotiseutulaulu: Jakun koulun oppilaat 

Iin kunnan edustajan puhe: kunnanjohtaja Marjukka Manninen 
Maanpuolustussoittokunta esittää Siunaa ja varjele meitä 

Sillan siunaaminen:  
piispa Jukka Keskitalo ja Iin kirkkoherra Tapani Ruotsalainen 

Nauhan leikkaus 
Juhlapuhe: kansanedustaja Juha Sipilä 

Yhteislauluna Maamme -laulu 
Poronlihakeitto- ja kakkukahvitarjoilu (300:lle ensimmäiselle) 

Osoite: Jakun koulu, Jakuntie 85 

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

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti 
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.
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--

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 12  4.5.2022
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 13 ILMESTYY KE 18.5.2022. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

pe 13.5.2022 klo 11 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

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

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

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

IIN ALUE 
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus Su 8.5. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Juma-
lan kansan koti-ikävä. Toimittaa: Matti Kinnunen, avustaa: Pekka Nevalai-
nen. Kolehti: Oppilaitos- ja nuorisototyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus.
Messu Su 15.5. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Taivaan kansalaisena 
maailmassa. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen. Kolehti: Nuorten toimeentu-
lon vahvistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Lapsikuoro To 5.5. klo 17:00 Iin kirkko. Harjoitus kirkossa.
Musiikkia rakkaudesta -konsertti. Su 8.5. klo 15:00 Iin kirkko. Soma En-
semble johtajanaan Elina Könönen.
Torstain laulukerho To 12.5. klo 12:00 Iin seurakuntasali. Kaikenikäisten 
lauluhetki.
Kirkkokuoro To 12.5. klo 18:15 Iin seurakuntasali
Raamattu- ja rukouspiiri Ti 10.5. klo 18:00
Naistenilta Ke 11.5. klo 18:00 Iin seurakuntasalissa. Jenni Siljander vierai-
lijana. Iltapala ja ”Lempeä rukoushetki”. Ilmoittautuminen tarjoiluja varten 
6.5. mennessä p. 040 737 6955 / Sanna Karppinen
Perhekerho perjantaisin klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerhohuo-
ne. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Vauva- ja taaperoryhmä keskiviikkoisin klo 10:00 - 11:30 Iin seurakun-
tatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Perhetapahtuma La 14.5. klo 11:00 - 13:00 Iin seurakuntatalon pihapiiris-
sä. Tapahtuman ohjelmassa on toimintapisteitä: polkuautorata, keppihe-
vosrata, ongintaa, pihapuuhaa, askartelua, onnenpyörä (0,50€/pyöräytys), 
buffetti / makkaran myyntiä (pieni maksu tuotteista), arvontaa (1€/arpa). 
Tapahtuman tuotto yhteisvastuukeräykselle. SÄÄVARAUS.
Isovanhempien ja lastenlasten kesäkerho Ke 8.6. klo 10:00 - 12:00 Iin 
Pappilassa. Ohjelmassa on leikkiä ja yhdessäoloa, tehtävärata, askartelua, 
makkaran paistoa nuotiolla ja yhteinen hartaus. Kerhossa tarjotaan mak-
karat ja pientä välipalaa. Kesäkerhoon on ILMOITTAUDU 31.5. mennessä p 
0400 541 319 tai iinseurakunta.fi.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen ko-
tisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 
10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Iin kirkkoherranvirasto on suljettu Ke 18.5.2022
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 078 
tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirka-
todistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus Su 8.5. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä: 
3. sunnuntai pääsiäisestä. Pyhäpäivän aihe: Jumalan kansan koti-ikävä. 
Toimittaa: Matti Kinnunen. Kolehti: Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri 
järjestöille, Kirkkohallitus. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa tak-
sikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 
0405718618
Sanajumalanpalvelus Su 15.5. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäi-
vän aihe: Taivaan kansalaisena maailmassa. Toimittaa: Tapani Ruotsa-
lainen. Kolehti: Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa 
Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa 
taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle 
p. 0405718618
Diakoniatupa avoinna To 12.5. klo 10:00 -alkaen
Perhekerho torstaisin klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen ko-
tisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 
10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirka-
todistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Oululainen Soma Ensemb-
le laulaa rakkaudesta äitien-
päiväsunnuntaina 8.5.2022. 
RAKASTETTU – musiikkia 
rakkaudesta kuullaan sa-
mana päivänä sekä Oulussa 
että Iissä. Keväinen konsert-
ti tarjoaa kuulijoilleen suuria 
tunteita ja pakahduttavan 
kaunista musiikkia.  

– Olen jo vuosia halunnut 
rakentaa kuorokonsertin, 
jonka teemana on rakkaus, 
Soma Ensemblen taiteelli-
nen johtaja Elina Könönen 
kertoo. Konsertti on saanut 
nimensä Juha Tapion sa-
mannimisestä kappaleesta, 
joka etenkin Kaija Koon ver-
siona ollut Elinan lohtu- ja 
voimalaulu jo pitkään: ”Ra-
kastettu on oikea nimesi ja 
tulee nimenäsi olemaan”. 

– Tämän laulun sanoma 
on kantava ajatus konser-
tissamme. Vaikka epäon-
nistuisimme elämässä ja 
ihmissuhteissa, rakkaus ei 
kuole. Olemme kaikki ra-
kastettuja. Niin meille on lu-
vattu, Elina pohtii. 

Toinen konsertin teemaa 
erityisellä tavalla rakentava 
kappale on norjalaisen Ola 

Musiikkia rakkaudesta

Gjeilon vuonna 2001 sävel-
tämä meditatiivisen kaunis 
kuoroteos Ubi Caritas. Sen 
sanoma on yksinkertaisen 
pysäyttävä: ”Siellä missä on 
rakkaus, siellä on Jumala”. 

Rakastettu-konsertissa 
kuullaan suomalaisen lau-
lumusiikin unohtumattomia 
klassikoita, kuten Oskar Me-
rikannon lauluja sekä Jean 
Sibeliuksen Rakastava, jonka 
teksti on peräisin Kantelet-
taresta. Soma Ensemble tuo 
pohjoisen yleisön kuultavak-
si myös useita menestynei-
den lauluyhtyeiden, kuten 
King’s Singersien sekä Vo-
ces8-yhtyeen, tunnetuksi te-
kemiä kappaleita.

– Lisäksi meillä on tulos-
sa naistenilta, jossa vierailee 
oppilaitospastori Jenni Sil-
jander. Hän alustaa aiheesta 
”Keskiverto keskeneräinen 
Luojansa hoivassa”. Naiste-
nilta on keskiviikkona 11.5. 
klo 18 Iin seurakuntatalol-
la. Luvassa on iltapalaa, kes-
kustelua ja lopuksi ”lempeä 
rukoushetki”. Mukana on 
seurakunnan naistyönteki-
jöitä, Eija Savolainen Iin seu-
rakunnasta kertoo. MTR

Soma Ensemble (vuoteen 2021 saakka Kamarikuoro Sofia Magdalena) on oululainen, reilun kymmenen laulajan kokoonpano, jonka jä-
senet ovat musiikin ammattilaisia tai pitkälle edistyneitä harrastajia. Kuoro on jo kolmen vuosikymmenen ajan ollut omaleimainen ja 
korkeatasoinen osa Oulun alueen musiikkielämää. Soman taiteellisena johtajana toimii Elina Könönen. 

Oppilaitospastori Jenni Siljander  vierailee Iin seurakunnan nais-
tenillassa 11.5.

Soma Ensemblen konsertissa soi rakkaus
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä. 33Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Sitä paitsi, sano Sitä paitsi, sano 
Hiltu-Kalle.Hiltu-Kalle.IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko 

keskiviikkoisin parillisina viikkoina. 

Oulun Seudun Leader 
ry:n vuosikokous pidettiin 
torstaina 28.4. Iin Micro-
poliksella. Kokouksen pu-
heenjohtajana toiminut Iin 
kunnanjohtaja Marjukka 
Manninen toi avauspuheen-
vuorossaan esille muun 
muassa Leader-toiminnan 
tärkeyden sekä yhteistyön 
merkityksen kehittämis-
työssä. Oulun Seudun Lea-
der valmistelee parhaillaan 
ohjelmakauden 2023-2027 
paikallista kehittämisstra-
tegiaansa. Strategian pe-
rusta on alueen asukkaiden 
näkemykset paikallisista 
tarpeista. Näitä ovat mm. 
palveluiden parantaminen, 
retkeily- ja harrastusmah-
dollisuuksien sekä liikun-
tapaikkojen kehittäminen, 
nuorten toiminta ja työllis-
tyminen sekä digitalisaation 
edistäminen. 

Oulun Seudun Leaderin 
hallitukseen valittiin useita 
uusia jäseniä. Iin varsinai-
sena jäsenenä jatkaa Tauno 
Kova, (varalle Mika Mus-
tonen, uusi), Kempeleestä 

uutena Saara Ukura, (Jan-
ne Malkamäki, uusi), Ylikii-
mingistä uutena Eeva-Maria 
Parkkinen (Arvi Mäläskä 
Oulunsalo, uusi), Kiimin-
gistä Lauri Mikkonen (Eero 
Laine, uusi), Pudasjärveltä 
Paula Paukkeri (Helena Koi-
vukangas, uusi), Utajärvel-
tä Heikki Pirttikoski (Raili 
Kokko, uusi), Yli-Iistä Mar-
ja Lahdenperä (Veera Im-
piö Oulu, uusi), Muhokselta 
Sirkka Tihinen (Heidi Pöy-
kiö), Haukiputaalta Niina 
Halonen (Mika Huusko). 

PoPLi Vuoden paikalli-
nen kehittäjä

Illan tilaisuudessa pal-
kittiin vuoden paikallisena 
kehittäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Liikunta ja Urheilu ry, 
PoPLi. Järjestö on vuosien 
2015-2022 aikana toteutta-
missaan Leader-rahoitteisis-
sa hankkeissa järjestänyt 
paljon erilaisia koulutuksia 
ja tapahtumia eri ikäisille 
ihmiselle, joihin on osallis-
tunut noin 14 500 henkilöä. 
Järjestön hanketoiminta on 
kohdistunut erityisesti har-

vaan asutulle alueelle missä 
on vähemmän erilaisia har-
rastusmahdollisuuksia tai 
palveluita tarjolla paikalli-
sille asukkaille.

Lisäksi perinteisesti pal-
kittiin myös vuoden Nuo-
riso Leader projekti ja tänä 
keväänä 250 euron jatkoto-
teutusrahan sai Tirinkylän 
pelimiehet -niminen pro-
jekti, jota ovat toteuttaneet 
Artturi Kantojärvi, Justus 
Lehmikangas sekä Vili Vää-
räniemi Kiimingistä. Tirin-
kylän pelimiehet projektin 
avulla hankittiin erilaisia 
pelivälineitä pihapeleihin 
Tirinkylän koulun läheisyy-
teen. Valinnassa painottui 

Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja urheilu -palkinnon vastaanotti-
vat Ilkka Kurttila ja Esko Hassinen. 

yhdessä tekeminen sekä yh-
teisöllisyys. Lisäksi kannus-
taminen ympärivuotiseen 
liikkumiseen.

Nuoriso Leader on nuor-
ten oma rahoitusväline, joka 
on tarkoitettu 13–25-vuotiai-
den nuorten omien projek-
tien toteuttamiseen. Nuoriso 
Leader rahoituksella tue-
taan muun muassa nuorten 
yhteisiä harrastusväline-
hankintoja, tapahtumien 
järjestämistä ja yrityskokei-
luja. Paras projekti palkitaan 
vuosittain jatkototeutusra-
halla.

Pudasjärveläinen -lehti

Tauno Kova jatkaa Oulun Seudun 
Leaderin hallituksessa

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen. 

Vuoden Nuoriso Leader projekti -palkinnon vastaanottivat 
Artturi Kantojärvi ja Justus Lehmikangas.

Pertti Huovisen 
uutuuskirjaa

voi ostaa tekijältä 
Iin Järjestötalolla 
lauantaina 7.5. klo 14-15.

Hinta 30 euroa.

Ii – Lyhyt nimi, pitkä historia

Tikkaskodit Oy:n yrittäjät 
Tuija ja Joni Alikoski aloit-
tavat varhaiskasvatuksen 
palveluntuottajina 1.8.2022 
Päiväkoti Harjuntähdessä, 
Iin Liesharjulla. 

Tikkaskodit Oy on vuon-
na 2013 perustettu Iiläinen 
perheyritys. Alikosket ovat 
toimineet Iissä aiemminkin 
päiväkotiyrittäjinä vuosina 
2013-2018, nyt uuden mah-
dollisuuden avautuessa, ei 
päätöstä aloittaa yrittäjänä 
jälleen tarvinnut pohtia pit-
kään. ”On huikea fiilis palata 
takaisin varhaiskasvatuksen 
kentälle ja vielä omassa tu-
tussa asuinkunnassa” - Tui-
ja Alikoski sanoo. 

Päiväkoti Harjuntähti tar- 
joaa luonto- ja liikuntapai-
notteista varhaiskasvatusta, 
uudessa vuonna 2019 päivä-
kodiksi rakennetussa kiin- 
teistössä Liesharjulla. Lies-
harju tarjoaa erinomaiset 
puitteet harjoittaa luonto- 
ja liikuntapainotteista var-
haiskasvatusta. ”Pääsemme 
metsäretkelle suoraan päi-
väkodin pihasta” Tuija Ali-
koski kertoo. Luonto- ja 
liikuntapainotteisuus näkyy 
monipuolisesti lasten arjessa, 
esimerkiksi säällä kuin sääl-
lä ulkoilu päivittäin, sään-
nölliset liikuntaleikkikoulu 
tuokiot, viikottaiset Met-
sämörri -metsäretket, ym- 
päristökasvatus jne.

Asiakasperheiden lapsil-
le tarjotaan myös ilta-aikaan 
ilmaista liikunnallista kerho- 
toimintaa. Päiväkodin erikoi- 
suutena on myös kaksi ker-
taa vuodessa pidettävät yö-
päiväkodit. Koko tarjottava 

Tikkaskodit Oy palaa jälleen 
varhaiskasvatuksen 
palveluntuottajaksi Iissä

palvelukokonaisuus on ke-
hitetty tukemaan perhei-
tä heidän kasvatustyössään. 
”Haluamme kerhotoimin-
nalla tarjota perheen pie-
nimmille (alle kouluikäisille) 
harrastustoimintaa ja samal-
la tarjota vanhemmille het-
ken omaa aikaa, esimerkiksi 
kaupassa käyntiin” Tuija Ali-
koski toteaa. Myös yöpäivä-
kodit ovat lähtöisin samasta 
ajatuksesta: 

”Kaikilla perheillä ei ole 
tukiverkostoa, jolloin yöpäi-
väkoti tarjoaa vanhemmil-
le hetken omaa aikaa, lapset 
ovat tutussa ja turvallises-
sa yöpaikassa.” Tuija kertoo. 
Varhaiskasvatus on Päivä-
koti Harjuntähdessä saman-
hintaista kuin kunnallisessa 
varhaiskasvatuksessa. ”Per-
heet saavat kaiken tämän 
samaan hintaan”- Tuija Ali-
koski luettelee. 

Tikkaskodit Oy on saa-
nut erittäin positiivisen vas-
taanoton Iiläisiltä. ”Paikkoja 
on varattu jo 52, jolloin jäljel-
lä on enään muutamia paik-
koja varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa” Tuija kertoo. 
Tuija Alikoski kertoo, että 
henkilöstöäkin on jo tulevalle 
syksylle palkattu kahdeksan 
ja vielä muutamia valintoja 
tehdään parhaillaan. ”Olem-
me saaneet timanttisia osaa-
jia palkattua ja uskon, että 
tällä tiimillä tulemme tarjoa-
maan erittäin osaavaa ja luo-
tettavaa varhaiskasvatusta”. 

Harjuntähdessä aloittaa 
elokuussa 2022 myös esiope-
tus. ”Esiopetuksen saaminen 
taloon, on erittäin hieno asia” 
Tuija toteaa loppuun. 

Päiväkoti Harjuntähti tarjoaa luonto- ja liikuntapainotteista var-
haiskasvatusta, uudessa vuonna 2019 päiväkodiksi rakennetussa 
kiinteistössä Liesharjulla.
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Viime joulukuussa käyttöön-
otettu Iijoen ylittävä Poh-
jois-Euroopan pisin kevyen 
liikenteen riippusilta on otet-
tu Jakkukylällä innolla vas-
taan. Riippusillan virallisia 
avajaisia juhlistetaan lauan-
taina toukokuun 14. päivä. 
Sillan siunaamisen toimit-
taa piispa Jukka Keskita-
lo yhdessä Iin seurakunnan 
kirkkoherra Tapani Ruotsa-
laisen kanssa. Juhlapuheen 
pitää kansanedustaja Juha 
Sipilä. Musiikista vastaa-
vat Jakun koulun oppilaat 
sekä Maanpuolustussoitto-
kunta. Avajaispuheen pi-
tää kunnanjohtaja Marjukka 
Manninen. Tilaisuudessa on 
porokeittotarjoilu. Juhlaan 
odotetaan runsaasti yleisöä. 

Jakun koulun oppilaat 

Jakkukylän uusi riippusilta on lisännyt 
koululaisten jaksamista

Alkutalvesta revontulet valaisivat Jakkukylän riippusiltaa.

Tiitus Sakko, Mileah Leppä-
lä, Hilda Mustonen sekä Da-
niel Kaisto kehuvat kaikki 
uutta siltaa. 

”Hyvä kun pääsee nope-
ammin kulkemaan, ei tar-
vitse herätä niin aikaisin”, 
viitosluokkalainen Daniel to-
teaa. Mileah puolestaan ker-
too, että hänen piti ennen 
herätä jo kuudelta ehtiäkseen 
kahdeksaksi kouluun. En-
nen siltaa joen eteläpuolella 
asuvat lapset kulkivat opin-
ahjoon joko koulukyydein, 
talvisin kävellen jäätä pitkin 
tai sulien vesien aikaan vene-
kyydein. Koulunjohtaja Anu 
Piltonen vahvistaa, että ly-
hentyneet koulumatkat nä-
kyvät konkreettisesti koulun 
arjessa. 

”Koulupäivä on helpot-

tunut kovasti. Lukujärjestys 
toimii paremmin ja odotte-
lu on vähentynyt. Saamme 
järjestettyä helpommin ker-
hotoimintaa ja tukiopetus-
tunteja. Lapset ovat olleet 
selkeästi pirteämpiä, kun 
saavat jopa tunnin enemmän 
nukkuma-aikaa ja tulevat 
omin toimin raittiissa ulkoil-
massa kouluun.” 

Jakun koulun oppilais-
ta noin puolet ja osa koulun 
henkilökunnasta käyttää sil-
taa päivittäin. Lapset käyt-
tävät siltaa myös kouluajan 
ulkopuolella, sillä kavereita 
asuu joen molemmin puolin. 
Silta helpottaa vanhempien-
kin elämää, kun lapsia tarvit-
see kuskata vähemmän. Silta 
on myös aktiivisessa käytös-
sä kyläläisten toimesta ja 

Piltonen mainitsee, että jo 
varhain aamuisin sillalla nä-
kee päivän ensimmäisiä reip-
pailijoita kävelylenkillä. 

”Riippusilta on ollut ky-
lälle todella tärkeä juttu, sillä 
on ihan valtavan iso merki-
tys. Tätähän on täällä jo use-
amman sukupolven ajan 
odoteltu.” 

Riippusilta kiinnostaa myös 
matkailijoita 
Joulun ja uuden vuoden ai-
kana silta houkutteli satoja 
kävijöitä Oulun seudulta.

”Jakkukylän kyläyhdis- 
tys rakensi sillalle ja tienvar- 
teen tunnelmallisen jäälyh-
tyvalaistuksen, joka oli juuri 
vuoden pimeimpään aikaan 
ainutlaatuisen upea. Oulun 
seudulla matkailijoita kiin-

nostaa erityisesti vesialueet 
ja lähiluontokohteet ja niitä-
hän meillä Iissä on”, kertoo 
Iin kunnan markkinoinnista 
vastaava Anna Saksio. 

Iin kunta on tehnyt riip-
pusillan yhteyteen alusta-
van aluesuunnitelman, jossa 
on huomioitu mahdollisten 
matkailupalveluiden kehit-
tyminen tulevaisuudessa. 
Sillan molemmilla rannoil-
la on opastetaulut, joiden 
avulla voi tutustua Jakkuky-
län historiaan ja palveluihin. 
Kunta toteuttaa koulun puo-
leiselle rannalle nuotiopai-
kan ja rannalla on jo valmiina 
hyvä veneenlaskupaikka. 

Iijoen ja sen sivujokiin Iin, 
Oulun, Pudasjärven ja Tai-
valkosken alueilla on toi-
vottu varsinkin vesistöön 
liittyviä matkailupalvelui-
ta. Toukokuussa käynnisty-
vän Iijoen Lumo -hankkeen 
tavoitteena on auttaa Iijoen 
matkailuyrittäjiä verkostoi-
tumaan, luoda alueelle lisää 
vesistö-, kulttuuri- ja kou-
lutusmatkailun tuotteita ja 

palveluita sekä tuoda niille 
näkyvyyttä. Iin kunnan ke-
hittämisyhtiö Micropolis Oy 
on saanut Iijoen matkailun 
kehittämiseen lähes 290 000 
euron budjetin EU:n maa-
seuturahastolta. 

”Riippusillalta avautuu 
hienot maisemat Iijoelle mo-
lempiin suuntiin. Veikkaan, 
että moni käy sillalta seu-
raamassa esimerkiksi jäiden 
lähtöä. Kävelyetäisyydellä 
riippusillasta sijaitsee lisäksi 
esimerkiksi Purusaaren ret-
keilyreitti ja laavu, jonne kul-
jetaan kesällä jokiuoman yli 
omatoimisesti köysilossilla. 
Kesällä koulun puoleiselle 
rannalle avautuu kyläläisen 
ylläpitämä siltakioski. Ti-
lausajoja- ja matkapaketteja 
myyvä Saaga Travel järjestää 
heinäkuussa Oulusta tiistai-
sin päiväretkiä Iihin, ja yksi 
heidän käyntikohteista on 
riippusilta”, Saksio kertoo. 

Iin kunta tiedotus 

Jakun koulun oppilaat (oikealta) Tiitus, Mileah, Hilda ja Daniel sekä koulunjoh-
taja Anu ovat kulkeneet siltaa pitkin jo useamman kuukauden ajan, eikä joen 
ylittäminen tunnu pelottavalta. Lapset tietävät, miten sillalla käyttäydytään; 
sillalla ei saa pyöräillä, juosta tai pomppia ja kaiteille kiipeily on myös kielletty. 

Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy 
Antti Koret 

puh. 040 043 4657 
antti.koret@tekniikkapalvelu.fi

Iilaakso Oy
Energia-asiantuntija Kari Manninen 

puh. 040 152 1511 
kari.manninen@iilaakso.fi

Iilaakso Oy 
Projektikoordinaattori Konsta Joro

puh. 050 551 2352 
konsta.joro@iilaakso.fi

    Yhteystiedot/Lisätietoja:

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta
Pohjois-Pohjanmaalla kevään aikana
Canemure-hankkeen puitteissa Tyrnävällä, Iissä ja Pyhäjärvellä toteutetaan yhteishankinta aurinkovoimalois-
ta, johon voivat osallistua kotitaloudet, yritykset ja yhteisöt. Sähkönhinnan noustessa aurinkopaneeleista saatava 
hyöty suurenee ja järjestelmän takaisinmaksuaika putoaa vauhdilla.

Yhteishankinnan ideana on saavuttaa hintaetua ja tehdä hankinta 
helpoksi hankkeen kilpailuttaessa tarjoukset, tilaaja tekee 
ainoastaan oman tilaussopimuksen yrityksen kanssa. 
Tällä kertaa asennuspalvelun tarjoaa 
PohjoisSuomen Tekniikkapalvelu Oy, 
kolmella eri kokoisella järjestelmällä; 
2,5 kWp, 4,5 kWp ja 7 kWp

Hankinnan tiimoilta järjestetään 
infotilaisuudet 
Tyrnävän kunnantalolla 3.5. klo 17 ja 
Iissä Micropoliksen koulutustilassa 5.5. klo 17, 
joihin kaikki asiasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita.
Tilaisuuksia voi seurata myös etänä, linkki verkkosivulla.
Infotilaisuuteen osallistuminen ei sido tilaamiseen.
micropolis.fi/aurinkosahko-yhteishankinta

Vappujuhla torilla, vapputanssit Kuivaniemellä

Enemmän juttua vappujuhlasta seuraavassa IiSanomassa. Sekä myös enem-
män vapputansseista ja Viinamäkien vaiheista seuraavassa IiSanomassa.

Vapputanssit olivat Kuivaniemen Nuorisoseuralla vapun aattona lauantaina 30.4. Tanssien suosio 
yllätti myönteisesti järjestäjät. Tanssinopettajat Eero ja Tarja Viinamäki olivat kutsuneet mukaan 
tanssikurssiensa oppilaita ja tarjosivat kaikille täytekakkukahvit ympäri Pohjois-Pohjanmaata. He 
aloittivat tanssikurssien pitämisen 19 vuotta sitten Kuivaniemen seurantalolta ja ovat nyt päättele-
mässä kurssitoimintaa. ”Tanssia emme kuitenkaan jätä”, Viinamäet tuumasivat. 

Iissä oli vappuna Iin Vasemmiston järjestämä Vappujuhla torilla, 
jonne marssittiin Järjestötalolta. Puhujina olivat Pohjois-Pohjan-
maan Vasemmiston puheenjohtaja Olli Kohonen ja Iistä kunnan-
valtuutettu Teijo Liedes. Kuva Mauri Hietala.
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Parasta kerhossa on kaikki - ja kaverit

Tähän mennessä osallistujia on 18 ja uudet ovat tervetulleita joka kerta.

Iin Urheilijat ovat järjestä-
neet erityislasten ja -nuor-
ten liikuntakerhoa vuoden 
2020 alusta alkaen koronara-
joitukset huomioon ottaen. 
Tällä hetkellä kerhoa pide-
tään tiistaisin Iisi-Areenalla. 
Kerho on suosittu ja toivot-
tu. Tähän mennessä osal-
listujia on 18 ja uudet ovat 
tervetulleita joka kerta.

Kerhossa on liikunnal-
lisia leikkejä ja pelejä, jois-
ta suosituimpia ovat hippa, 
polttopallo ja jäämies. Myös 
yhdessäolo on kerholaisil-
le tärkeää. Suurin osa ker-
holaisista on jo ennestään 
toisilleen tuttuja koulun tai 
työtoiminnan kautta.

Liikuntakerhon vastuu-
vetäjinä toimivat Jenna Jus-
sila ja Anna Lappalainen, ja 
apuohjaajina Sofia Lappa-
lainen, Kaisa Lappalainen 
ja Jenniina Jussila. Kerhon 
nuorimmaiset ovat 7-vuoti-
aita ja vanhin on 28 vuotta. 

Jokaisella kerholaisella 
on oma kerhokortti, johon 
saa lisätä tarran jokaisen 
kerhon alussa, johon on 
osallistunut. Aina viisi tar-
raa kerättyään kerholainen 
saa valita itselleen kerhopal-
kinnon.

Maria Lappalainen on in-
nokas kävijä siskojensa oh-
jaamassa kerhossa. Maria on 
saanut kerättyä monta tar-
raa ja saanut uusia kaverei-
ta kerhosta.

Henna-Riikka, Saara ja 
Katariina kertovat tulevansa 
kerhoon aina hyvällä mielel-
lä. Heidän mielestään mu-
kavinta on ihan kaikki, ja 
näin toteaa myös Jimi. Hen-
na-Riikka mainitsee vielä, 
että on kivaa, kun saa tehdä 
temppuja.

Nea Backman käy ker-
hossa vanhempiensa avus-
tamana. Hänen mielestään 
parasta on, kun pääsee 
jumppasaliin ja näkee tuttu-

ja ihmisiä. Nea kertoo, että 
hän käy kerhon lisäksi myös 
ratsastamassa. 

Anna Lappalainen 
Kuvat Sonja Lappalainen

Nean mielestään parasta on, kun pääsee jumppasaliin ja näkee 
tuttuja ihmisiä. Anna ohjaaja vieressä. 

Kerhossa on liikunnallisia leikkejä ja pelejä, joista suosittua on muun muassa hippa. 

Maria Lappalainen on innokas 
kävijä kerhossa. 

Jokaisella kerholaisella on oma kerhokortti, johon saa lisätä tarran jokaisen kerhon alussa.
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Iin Yrittäjät järjesti maalis-
kuun lopulla aamupalatilai-
suuden, jossa vieraili partner 
Jukka-Pekka Vuolukka Toi-

Verotuksesta saatiin tietoa Iin Yrittäjien aamupalalla
mitusjohtajakoulusta Oulus-
ta. Oman esittelyn jälkeen 
hän kertoi, että Toimitusjoh-
tajakoulu on Oulussa pää-

paikkaa pitävä pk-yritysten 
koulutus- ja konsultointiyri-
tys. Toimialueena on koko 
Suomi ja painopistealu-
eina Pohjois--Pohjanmaa, 
Lappi, Pirkanmaa, Kes-
ki-Suomi, Pohjanmaa sekä 
pääkaupunkiseutu. Yhteis-
työkumppaneina ovat mm. 
Ely-keskukset ja Taitota-
lo. Toiminnassaan koulu-
tusyritys keskittyy lähinnä 
pk-yrityksiin ja niiden avain-
henkilöiden valmentamiseen 
ja konsultointiin. 

Aamun aiheena ollees-

Jukka-Pekka Vuolukka valot-
ti maaliskuun lopulla aamupa-
lalle kokoontuneille yrittäjille 
verotuksen asioita useista eri 
näkökulmilta. 

Torstaina 19.5. on yrittäjien aa-
mupalalla aiheena on yrittäjän 
ravitsemus. Siitä luennoi ravin-
tovalmentaja, kilpaurheilija ja 
yrittäjä Aleksi Laajoki.

ta yritysverotuksesta ja 
yrittäjien sekä osakkaiden 
verotuksesta Juolukka kävi 
läpi eri yritysmuotojen ve-
rotuksen pääperiaatteet esi-
merkkeineen ja nykyiset 
verotuskannat. Tietoa tuli 
myös nykyisistä perintöve-
ro- ja lahjaveroasteikoista. 
Osallistujien kanssa pohdit-
tiin yritysmuodon valintaan 
vaikuttavia seikkoja vero-
tuksen näkökulmasta. Oh-
jeita tuli myös verottajalle 
tehtävistä ennakkoratkai-
suhakemuksista sekä vero-
tarkastuksen periaatteista. 
Lopussa keskusteltiin vero-
tuksesta yleensä ja aamu-
palatilaisuudessa vieraillut 
Juolukka vastaili yrittäjien 
esittämiin kysymyksiin. 

Tulevaa toimintaa
Kesäkauden avaukseen yrit-
täjät osallistuvat lauantaina 
7.5 kello 15 alkaen Iin Silto-
jen ravintolassa. Ohjelmassa 
on muun muassa karaoke-
laulua, ajatusten vaihtoa ja 
mukavaa yhdessäoloa tarjoi-
lujen ja saunomisenkin mer-
keissä. Ilmoittautumiset Eero 
Turtiselle. 

Seuraava maksuton aa-
mupalatilaisuus on torstaina 
19.5. kello 7 Chuan Yi ra-
vintolassa Micropoliksessa. 
Aiheena on yrittäjän ravit-

semus. Siitä luennoi ravinto-
valmentaja, kilpaurheilija ja 
yrittäjä Aleksi Laajoki. Mu-
kaan toivotetaan mukaan 
kaikki iiläiset yrittäjät, myös 
osa-aikaiset ja kevytyrittä-
jät. HT

Iin Yrittäjien kevätkokouk-
sessa keskiviikkona 27.4. 
huomioitiin uusia jäse-
niä, joita olikin tullut reilut 
10 viimeisen reilun puolen 
vuoden aikana. Kokoukses-
sa esittäytyi myös Iin uusi 
kunnanjohtaja Marjukka 
Manninen ja nykyiset kuu-
lumiset kertoi Iissä edelleen 
asuva, mutta työpaikkansa 
Oulun kaupungille helmi-
kuussa muuttanut, Ari Ala-
tossava. Iin Micropoliksessa 
pidetyssä kokouksessa oli 
23 osallistujaa. Sääntömää-
räisinä asioina hyväksyttiin 
viime vuoden tilit sekä toi-
mintakertomus. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Juha 
Kallio ja sihteerinä Mari Ma-
tinlassi. Keskustelu oli myös 
vilkasta.

Industrial Pipe Servi-
ce Oy yrittäjä Eetu Kaattari 
kertoi toimivansa LVI-alal-
la. Yrityksessä suoritetaan 
lisäksi teollisuusputkisto-
jen asennuksia ja hitsauk-
sia, teräsrakennetöitä sekä 
suoritetaan erilaisia hitsa-
uksia yrityksen toimitilois-
sa tai asiakaskohteissa. Työt 

Iin Yrittäjien uusia jäseniä huomioitiin kevätkokouksessa
suuntautuvat ympäri Suo-
mea. Yritys on toiminut 
vuodesta 2017 saakka. 

Kuljetus Häkkilä Oy, 
yrittäjä Klaus Häkkilä ker-
toi toimineensa maanra-
kennus ja maansiirtoalalla 
seitsemän vuotta. Yritykses-
sä on myös soran, hiekan, 
murskeen, sepelin ja mullan 
myyntiä ja kuljetusta sekä 
pihojen ja talojen perustus-
ten maatöitä. 

Tulistop Oy:n insinöö-
ritoimiston yrittäjänä toi-
mii Maria Rekinen, joka 
kertoi erikoistuneensa ra-
kennusten palokatkojen 
suunnitteluun. Kokemusta 
on sadoista eri tyyppisistä 
palokatkosuunnittelukoh-
teista. Rekinen kertoi asu-
neensa Iissä kolme vuotta. 

Kuningasjätkä Esa Pa-
kanen kertoi aloittaneen-
sa yrittäjänä vuonna 2016. 
Metsätaloutta palvelevas-
ta toiminnasta ammatti-
taitoa löytyy erityisesti 
metsuritöistä. Pakanen val-
mistaa myös korkki-, olki- ja 
punontatuotteita. Iijoen var-
rella on suurehko maa-alue, 

jonka varalle hän suunnitte-
lee monipuolista toimintaa. 
Esittelynsä yhteydessä hän 
lauloi Jätkän humpan.

Iin Konepalvelu Oy:n 
yrittäjä Antti Pakanen ker-
toi toimivansa maanraken-
nus- ja maansiirtoalalla sekä 
tekevänsä traktoritöitä. Hän 
oli Iin Yrittäjien uusin jäsen, 

koska oli liittynyt jäsenek-
si kokousta edeltävänä päi-
vänä. 

Paulan Jooga & Hyvin-
voinnin yrittäjä Paula Har-
ju kertoi pitävänsä ohjattuja 
joogatunteja Haukiputaal-
la ja Iissä sekä suorittavansa 
hierontaa ja antavansa eri-
laisia hoitoja mieltä ja kehoa 

 Uusia Iin Yrittäjien jäseniä muistettiin kukkakimpulla ja toivotettiin tervetulleeksi yhdistyksen toimintaan. Eetu Kaattari Industrial 
Pipe Service Oy, Esa Pakanen T:mi Kuningasjätkä, Klaus Häkkilä Kuljetus Häkkilä Oy, Paula Harju Paulan Jooga&Hyvinvointi, Maria Re-
kilä Tulistop Oy ja Antti Pakanen Iin Konepalvelu Oy.

hellien. Yritys on toiminut 
vuodesta 2018. Iissä hän on 
toiminut viime syyskuusta 
alkaen. 

Uusista jäsenistä kevät-
kokoukseen olivat estyneet 
saapumaan Asennustuo-
te Oy Henry Kaisto, Talo-
taitaja Ky Pekka Piispanen, 
Pii Technic Oy Paavo Päk-
kilä, Raili Leinonen Tmi, Ra-
kennus ja Remontti Hietala 
Jouko Hietala, Rakennus 
Takarautio Janne Takarau-
tio, Rasipa Oy Johanna Kais-
to, Sähköpaja Paavola Arto 
Paavola, Iin Hihna ja Teolli-
suuspalvelu Oy Jarkko Ter-
ho ja MoRel Knives Oy Ari 
Malmberg. 

Kunnan yritysmyönteisyys 
jatkuu
Huhtikuun alusta Iin kun-
nanjohtajana toiminut Mar-
jukka Manninen kertoi 
vierailevansa mielellään yri-
tyksissä, kun vain kutsu-
ja tulee. Hän vakuutti Iin 
kunnan yritysmyönteisyy-
den jatkuvan. Iin yritysten 
monipuolisuuden tuovan 
elinvoimaa kuntaan. Yrityk-

sien hän toivoi tekevän yh-
teistyötä myös keskenään 
ja käyttävän toistensa pal-
veluja. Uusien yritysten si-
joittumisessa kuntaan on 
tällä hetkellä haasteena yri-
tystilojen puute. Sitä kuiten-
kin pyritään kehittämään, 
hän totesi. 

Helmikuussa Oulun kau-
pungin resurssijohtajak-
si siirtynyt Ari Alatossava 
sanoi jatkavansa asumista 
Iissä ja käyttävänsä paikka-
kunnan palveluja. Ainoas-
taan työpaikka on siirtynyt 
Ouluun. Hän kertoi tulleen-
sa Iilaakson Teollisuusky-
lä Oy: n toimitusjohtajaksi 
vuonna 2000, joten Iissä oli 
reilun 20 vuoden työrupea-
ma monissa eri tehtävissä, 
vuodesta 2017 lähtien kun-
nanjohtajana. 

Iihin on paljon raken-
nettu ja kunta kasvanut 20 
vuoden aikana. Saman ke-
hityksen hän uskoi jatkuvan 
edelleen. 

Heimo Turunen

Iin Yrittäjien sihteeri Mari Matinlassi ja puheenjohtaja Juha Kallio kiittivät Ari Alatossavaa hyvästä 
yhteistyöstä yrittäjien ja kunnan välillä ja saman hyvän yhteistyön toivoivat jatkuvan kunnanjohta-
ja Marjukka Mannisen kanssa. 

Esa Pakanen lauloi Jätkän 
humpan oman esittäytymisen-
sä yhteydessä saaden kokouk-
sen osallistujilta innostuneet 
aplodit. 
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Iin Yrityksen huhtikuun tes-
tijuoksu juostiin koronan 
takia ensimmäisen kerran 
kolmeen vuoteen. Kisa ke-
räsi mukavasti osallistujia. 
Mainio juoksusää vaikutti 
juoksijamäärään ja mahdol-
listi juoksemisen lähes ke-
säkamppeissa. Sulilla teillä 
pidettiinkin hyvää vauhtia. 
Miesten kympin nopein oli 
oululainen Joona Holappa 
kauden parhaalla ajallaan, 
joka on toista minuuttia pa-
rempi, kuin hänen tilasto-
aikansa. Lujaa paineli koko 
kärkikolmikko. Iiläistrio 
Kyösti Kujala, Heikki Tiiro, 
Thomas Sandström paransi 
reilusti SB:tä. 

Yhteislähtö miesten kans-
sa oli naisten kympin kaksi-
kon Iida Haatajan ja Marika 

Vauhtia Testijuoksun kympillä ja vitosella
Krohnsin mieleen. Hyvä ve-
toapua siivitti kelpo ai-
koihin. Huhtikuun tapaan 
ohjelmassa oli myös puoli-
maraton, jolla puolitusinaa 
juoksijaa testasi kuntoaan 
Terwamaratonia varten. No-
pein oli kemiläinen Teuvo 
Kuusela, joka jakoi voiman-
sa puolimatkassa johtanutta 
Roni Hoolia paremmin jät-
täen Tornion miehen reip-
paasti taakseen. 

Vitosella paineli Limin-
gan nuori Aapo Mäkiniemi 
hurjaa kyytiä. Seitsemän-
toista minuutin alitus lupaa 
hyvää kesälle. Viime vuon-
na Aapo oli ikäluokkansa 
kakkonen Suomessa 300 ja 
800 metrillä. Naisten vito-
sella vetäisi Oulussa opiske-
leva Suolahden Urhon Saija 

Seppä kovan ajan. Hänel-
lä on kolmisenkymmentä 
SM-mitalia junioreissa ja ai-
kuisissakin muutama sekä 
maaotteluedustuksia. Pari 
viime vuotta on ollut hil-
jaisempaa, mutta nyt Sep-
pä tekee kovaa paluuta 
kansalliseen kärkeen. Hän 
kiitteli Aapo Mäkiniemen 
vetoapua. Toukokuun rata-
kymppiä ei järjestetä mm. 
urheilukentän paksujen ki-
nosten takia. PH

TULOKSIA
Miehet 10 km 1) Joona 

Holappa Oulu 34.04, 2) Ant-
ti Männikkö LNM 34.47, 3) 
Iiro Erkkilä OP 35.37, 4) Ilpo 
Seppänen Selkosen Metsäs-
täjät 37.34, 5) Kyösti Kujala Ii 
38.23, 6) Heikki Tiiro IiY 39.11, 

7) Thomas Sandsröm IF Sibbo 
Vargarna 44.22, 8) Jouko Pert-
tula Ii 46.42. 

M40 10 km 1) Jouko Lehto-
la Ylikiiminki 40.45. 

M45 10 km 1) Jani Määttä 
LNM 38.41, 2) Tuomas Ron-
kainen KuivA 40.29, 3) Jorma 
Puurunen PuU 54.39. 

M50 10 km 1) Mika Mörsä-
ri Keminmaa 40.50, 2) Markku 
Loukusa IiY 45.24, 3) Jukka Pa-
lokangas OlsHe 45.54, 4) Jar-
mo Holappa KeMaKi 50.17. 

M55 10 km 1) Taisto Latva-
lehto LNM 45.08, 2) Jouko Ta-
kalo 47.51, 3) Vesa Savolainen 
HauHe 53.38. 

M60 10 km 1) Pertti Lapin-
kangas ONMKYU 40.32, 2) 
Timo Krohns ONMKYU 47.59. 

M65 10 km 1) Aulis Kaa-
sinen ONKYU 46.48, 2) Esko 

Takalo OlsHe 47.27, 3) Aimo 
Alatalo KeMaKi 1.04.43. 

M70 10 km 1) Alpo Talven-
saari KeMaKi 50.37, 2) Pekka 
Kuivalainen Ii 58.13. 

M80 10 km 1) Eero Hanni 
OlsHe 58.17. 

Naiset 10 km 1) Iida Haata-
ja OP 38.41, 2) Marika Krohns 
PuU 41.20 

N45 10 km 1) Miia Heikura 
Kemi 44.01. 

N50 10 km 1) Jatta Seppälä 
AlPi 46.38. 

N55 10 km 1) Kati Kuivalai-
nen Ii 52.28, 2) Kati Ariluoma 
AlatAhjo 53.25. 

N60 10 km 1) Satu Siika-
aho OlsHe 49.42, 2) Mervi 
Perkkiö OlsHe 51.04. 

M40 puolimaraton  1) Roni 
Hooli Alat.Ahjo 1.36.46. 

M50 Puolimaraton 1) Teu-

vo Kuusela Kemi 1.34.07, 2) 
Petri Ariluoma Alat.Ahjo 
1.45.16. 

M55 Puolimaraton 1) 
Arto Hand Juoksuliike Oulu 
1.50.09. 

M60 Puolimaraton 1) Tais-
to Puurunen OlsHe 1.39.32. 

M65 Puolimaraton 1) Kim-
mo Marttinen Tornio 1.39.49. 

P15 5 km 1) Aapo Mäkinie-
mi LNM 16.43. 

T15 5 km 1) Saaga Sassi IiY 
20.51. 

M19 5 km 1) Roope Sassi 
IiY 20.31. 

Miehet 5 km 1) Arto Hiltu-
la IiY 19.13. 

M80 5 km 1) Heikki Pauk-
keri KeMaKi 30.54. 

Naiset 5 km 1) Saija Seppä 
Suol.Urho 17.22, 2) Heli Vier-
to-Suorsa Onkamo 26.46.

Kyösti Kujala kiersi iiläisistä nopeimman kympin hyvällä ajalla.Kympin voittaja Jyväskylän Kenttäurheilijain Aleksi Ruokamo.Aulis Kaasiselle ei ollut juuri vastusta löytynyt Iin teillä.

JP ja murtovaras keräsi väen elokuviin

JP ja murtovaras elokuva ja 
helluntaiseurakunnan tarjo-
amat leffaherkut houkuttelivat 
Nätteporin auditorion täyteen.

lasta ja joitakin vanhempia 
lisäksi.

– Olemme todella iloisia 
ja toivottavasti elokuvailta 
oli mukava kokemus kaikil-
le osallistuneille. Muutama 
lapsi kertoi elokuvan olleen 
”tosi hyvä” ja osa olikin sitä 
pyöräillyt katsomaan jopa 
7 kilometrin päästä Iin si-
vukyliltä. Iin helluntaiseu-
rakunnan osalta elokuvan 
järjestäminen oli osa lapsi- 
perhe- ja koulutyötä, koulu-
pastori Raino Ojala kertoo. 

Hän tekee kouluvierai-
luja Iissä ja tarjoa elokuvaa 
myös kouluilla katsottavak-
si yhtenä monista vierailuai-
heistaan. Elokuvasta löytyy 
lisäinfoa osoitteesta:

https://jpjamurtovaras.
fi/tietoa-elokuvasta/  MTR

Iin helluntaiseurakunnan ja 
Iin kirjaston yhteistyössä to-
teuttama elokuvanäytös ”JP 
ja murtovaras” sai runsaan 
yleisömäärän kokoontu-
maan Nätteporin auditori-
oon.

 Lähes tuntia ennen elo-
kuvan alkua oli vajaa 30 
lasta jonottamassa ”eloku-
vasaliin” ja helluntaiseura-
kunnan reilulle 50 henkilölle 
varatut ilmaiset leffaherkut 
menivät kaikki kuin kuu-
mille kiville. Lopulta eloku-
vaa oli katsomassa reilut 100 
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Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 045 110 9012!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

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

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

Palvelumme:

www.teollisuuskopla.com
Teollisuuskoplaoy@teollisuuskopla.com

• Kone- ja laitesuunnittelu
• Kone- ja laiteasennukset

• Huolto- ja  
   kunnossapito

www.puustaoy.fi

Tule jalkahoitoon, hoidetuissa jaloissa on hyvä olla

Karin Björnholm,  sairaanhoitaja

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

Jaloista Jaloin

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

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

lahjakirjat ja muut asiakirjat. 

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 

Ratatie 1, Liikekeskus, 95200 Simo

Ilmalämpöpumput • Maalämpö järjestelmät • LVI-työt

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

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

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

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

TRAKTORIURAKOINTI J.NIEMINEN 

Myllykivikankaantie 170 Kuivaniemi
0400 514 380  • juha.n@hotmail.com

Pihojen ja teiden auraukset
Ym. alaan kuuluvat työt

Ajanvaraus: 
vello.fi/hierojarailileinonentmi

Akuutti-aika kyselyt: 
0440 968 594 (tekstiviestillä) 

Koulutettu hieroja, 
Raili Leinonen tmi

Rahkolantie 3, 91100 Ii
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Kone Jaren uudet 
toimitilat käyttöön
Kone Jare on vuonna 2005 
perustettu yritys, joka 
keskittyi aluksi raskaan 
kaluston keskusvoitelujär-
jestelmien myyntiin ja asen-
nuksiin. Muutaman vuoden 
kuluttua yritys alkoi toimi-
maan myös sammutusjärjes-
telmien kanssa.

- Tällä hetkellä vali-
koimissamme ovat myös 
ohjaamon hengitysilman-
suodattimet, ajoneuvo-
lämmittimet sekä Engcon 

Sauli Laakkonen ja Antti Hentilä esittelivät Puusta Oy:n toimin-
taa.

rototiltit (=pikakiinnitysjär-
jestelmät), Olli Jaara kertoo.

Yrityksen uutuuttaan 
hohtavat toimitilat avattiin 
juhlallisesti 21.4. konepäivi-
en merkeissä, jolloin hallin 
pihalla toimintojaan esitte-
livät myös muutamat muut 
iiläiset yritykset.

- Toimintamme on kas-
vanut ja kehittynyt vuosien 
varrella, joten uusien toimi-
tilojen tarve oli välttämätön. 
Pienen kokonsa vuoksi ai-

emmat tilat eivät vastanneet 
nykypäivän vaatimuksia, 
Olli Jaara toteaa uusien toi-
mitilojen tarpeellisuudesta.

Uudet tilat mahdollista-
vat asiakkaille nopeat toimi-
tukset, kun tavaraa voidaan 
pitää enemmän varastossa. 
Oma huolto- ja asennushal-
li mahdollistavat puolestaan 
huoltojen ja asennusten te-
kemisen, mikäli asiakkaalla 
ei ole omaa huoltohallia.

- Pääosa toiminnastam-

me keskittyy edelleen asiak-
kaiden luona tapahtuvaan 
raskaan kaluston lisävarus-
teiden asennustoimintaan 
koko Suomen alueella.

Avajaispäivänä paikal-
la vierailu runsaasti yrittä-
jiä ja muita kiinnostuneita, 
joille tarjolla oli niin suolais-
ta kuin makeaa ja pihalla oli 
mahdollista paistaa makka-
raa sekä jututtaa yritysten 
edustajia. MTR

Olli Jaara ja Ninni Karppinen Kone Jare Oy:n uuden hallin pihal-
la avajaispäivänä.

Yrittäjä Olli Jaara uudessa varaosahallissa. Kone Jaren toimialu-
eena on koko Suomi.

Avajaispäivän tarjoiluista vastasi Pitokamu, Marja Jaaran ja Tere-
sa Salmelan toimesta.

Kestokouru Oy:n yrittäjä Markus Karvonen ehti välillä makkaran-
paistoon.

Iin Yrittäjien kukat Olli Jaaralle luovutti yhdistyksen varapuheenjohtaja Anna Turtinen. Muut yrittäjät kuvassa Reijo Backman, Eero 
Turtinen ja Sauli Laakkonen.
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Tuula Valkaman sanoittama Äideistä parhain on jo 50 vuo-
den ajan kuulunut rakkaimpiin Äitienpäivän lauluihin. Kai-
ja Valkosen kokoama Elämäsi matkalle (Oy Valitut Palat 
1993) puolestaan sisältää monia herkkiä ajatuksia äideistä:
Kun tänään on Roosan, Rosan ja Ruusun päivä sekä ensi 
sunnuntaina Äitienpäivä, on tietysti mukava, kun voi onni-
tella heitä kaikkia näin:

Eeva Kilpi: On lasten ja mummojen valtakunta, siellä ruusut 
kukkivat keskellä lunta. 
Heikki Turunen: Naisista kaunein, ruusuista villein, äideistä 
ihanin.
Suomalainen sananlasku: Äidin sydän on villoja pehmeämpi.
Hilja Haahti: Vain sydän äidin, tunnet sen, näin hellä on ja läm-
pöinen. 
Se riemuitsee sun riemustas, se tuntee huoltas, tuskias.

   * * *  
Kanteletar: Lämmin paita liinaisenki oman äidin ompelema,
vilu on vaippa villainenki vaimon vierahan tekemä.
Jaakko Juteini: Aina löydän avoimena äidin helman hupaisen
isän polven istuimena tunnen minä turvaisen.
Maria Jotuni: Ei mikään tingi niin paljon ja taitavasti kuin äi-
din sydän.
Tommy Tabermann: Äitini on hellyys, siksi on pääni tähdissä.
Aleksis Kivi: Olla äiti, se on pyhä ja korkea asianhaara.
Lauri Viita: Äidit vain, nuo toivossa väkevät, Jumalan näkevät.
Reino Rinne: Autuaita ovat äidit. Ilman heitä ei elämä jatkuisi.

   * * *  
Äitien elämään kuuluvat lähimmin aviomies ja lapset – tä-
hänkin tapaan:
Aviomies: – Nyt kun äiti on sairaana, minä olen luvannut tehdä 
tänään ruokaa. Äitihän on kehunut. että minä osaan valmistaa 
sekä hernekeittoa että lihapullia.
– Kumpaa se on? Ville ja Tiina kysyvät yhteen ääneen. 
  
   * * * 
Koulun jälkeen: – Meidänpä ope ei ole koskaan nähnyt lepak-
koa, Viivi kertoo.
Äiti: – No on kyllä! 
Viivi: – Ei ole. Minä piirsin lepakon ja ope kysyi, mikä se on!

   * * *                                                          
Meillä kotona: – Äiti, äiti! pikkuinen Teija huutaa innoissaan. 
– Tänään me opimme koulussa, että mehiläiset pyyhkivät ku-
kista pölyt!
– Ja minäpä tiedän, mistä lapset tulevat, pikkusisko Seija säes-
tää. – Jos niillä on pyörässä tanko ja selässä reppu, ne tulevat 
koulusta. Jos ei, ne tulevat tarhasta.

   * * *
Äidin käydessä kaupassa pikkuinen Tero joutui huolehtimaan 
muutaman viikon ikäisestä pikkuveljestään. Pikkuveljen kova-
ääninen huuto havahdutti naapurin rouvan, joka tuli katso-
maan, mikä on hätänä. 
– Vauvalla on nälkä, Tero selitti. – Ja sapuska vaan juoksee kau-
poissa! 

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

FASAANI. KUVA: MAURI HIETALA

Äideistä parhain sä oot

Sinikka Illikaisen yritys Hoi-
vahoito Illikainen oy on toi-
minut vuodesta 2016 lähtien 
ja se tarjoaa arkea helpotta-
via palveluita Iin, Haukipu-
taan ja Pudasjärven alueella.

Palveluihin kuuluu 
muun muassa kotisiivous-
ta, lapsiperhepalvelua, ko-
tihoitoa, kotisairaanhoitoa, 
omaishoitoa ja esimerkiksi 
kehitysvammaisille ja ikäih-
misille henkilökohtaista 
avustusta. Yritys työllistää 
tällä hetkellä noin 20 henki-
löä.

Toiminta on vakuuttanut 
ympärillä olevat asiakkaat ja 

Sujuvampaa arkea ja turvallista kotihoitoa
yhteistyökumppanit jousta-
valla sekä palveluhenkisel-
lä asenteella. Tästä kertoo 
myös yrityksen asiakaskun-
ta, josta kaikuu runsaasti po-
sitiivista palautetta.

- Mun työntekijät ovat ti-
mantteja! On ihanaa kuul-
la, miten he osaavat kohdata 
ikäihmisiä ja muita asiakkai-
tamme. Meillä on käytös-
sämme omahoitajaperiaate, 
joten jokainen työntekijä on 
sitoutunut huolehtimaan 
omasta tontistaan. Näin 
työntekijä voi tuntea asiak-
kaan asiat paremmin ja tar-
jota parhaan tuen, Illikainen 

kertoo.
Yritys kuuluu Alina hoi-

vatiimi -franchising ketjuun, 
jolla on noin 40 yrittäjää eri 
puolilla Suomea. Toimintaa 
siis ohjaa ketjun arvot ja li-
säksi SHQS-laatuohjelman 
avulla tarkkaillaan jatku-
vasti työn laatua ja ohjataan 
prosessien kehitystä.

- Haluamme, että jokai-
selle asiakkaalle on aikaa, 
jotta työ tulee hoidetuksi 
kunnolla ja työntekijät voi-
vat antaa aikaa sekä olla läs-
nä vanhuksille. Pyrimme 
hoitamaan työtä kuntoutta-
valla työotteella, jossa myös 

asiakas voi tarttua tehtäviin.
Osa asiakkaista tulevat 

kunnan/kaupungin ja sosi-
aalipalveluiden kautta. Osa 
asiakkaista on myös itse-
maksavia, jolloin palvelu on 
myös kotitalousvähennyksi-
en piirissä.

- Tehtävät tukipalvelu- 
asioinneissa ovat lisäänty-
neet vallitsevan epidemiati-
lanteen vuoksi, joten uusia 
työntekijöitä tarvitaan koko 
ajan. Lisäksi voimme tehdä 
monenlaisia kotiaskareita 
tai lähdemme vaikkapa las-
ten kanssa nuotiolle makka-
ranpaistoon. JK

Metsäilta
to 12.5. klo 18-20 Iin kirjasto,

Nätteporin auditorio
Metsien monimuotoisuus vs. tuotto? 

Onko molempien tavoittaminen mahdollista?

Tervetuloa kuulemaan esityksiä ja keskustelemaan
aiheesta. Vieraana kirjailija, metsäekologian lehtori

Petri Keto-Tokoi sekä metsäasiantuntija Satu Heikkilä.
Tapahtuman avaa kunnanjohtaja Marjukka Manninen.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Järjestää: Iin kirjastojen demokratiahanke ja Iin ympäristöyhdistys ry.

Yrittäjä Sinikka Illikainen kehuu vuolaasti työntekijöidensä palveluhenkisyyttä ja huolellista työotetta. Vasemmalta Aija Savela, Merja 
Soronen, Pia Hautaniemi, Karoliina Leppänen, Sinikka Illikainen ja Johanna Hirsso.
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IISI-AREENAN JA LIIKUNTASALIEN  

VAKIOVUOROHAKU 
URHEILUSEUROILLE JA YHDISTYK-

SILLE KAUDELLE 2022-23 
4.-25.5.2022 KLO 18 ASTI 

IISI-AREENA LOMAKKEELLA:  
iihappens.fi/liikunta/iisi-areena 

LIIKUNTASALIT VARAUSKALENTERISTA:  
iihappens.fi —> Tilojen varaus 

Lisätiedot:  
vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki 

p. 050 3950 392, pekka.suopanki@ii.fi 

1969 IIN ELÄKELÄISET RY

Aurinkoista kesää kaikille. 
Pidetään huolta toisistamme unohtamatta itseämme!

Talven lumet alkavat hiljalleen sulaa ja kesän tuloa odotellaan.Olem-
me ahkerasti jumpanneet (kiitos, Eila, Kylli ja Paavo), pelanneet erilai-
sia pelejä, tehneet käsitöitä ja tehneet jopa muutaman matkankin, 
ottaen huomioon korona -pirulaisen, joka on edelleen riesanamme.
 Tärkeää on ollut hyvä yhteishenki. Olemme viihtyneet toistem-
me seurassa, toinen toistamme tukien. Nyt onkin aika kiittää ihan 
jokaista mukanaolosta.

Tulevaa toimintaa:
Ti 10.5. klo 13  kokoonnumme Iin Eläkeläisjärjestöjen kanssa yhtei-
seen liikuntapäivään Illinsaaren majalle.
Ma 6.6. klo 12 Järjestötalolla tarjoamme jäsenillemme lohisoppaa. 
Jotta osaamme varata riittävästi soppatarpeita, ilmoitathan tulosta-
si ja mahdollisesta ruoka-allergiastasi 31.5. mennessä 040 822 9274/
Kaarina, 040 771 3327/Eila.

Syyskauden ohjelmasta ilmoitamme loppukesällä.

Käsityöt ovat makrame-töitä, joita kerholaiset ovat tehneet Maija-
Liisan opastuksella. Jumppakuvat ovat maanantai-jumpasta, jossa 
osallistujia 20-30 henkilöä, Kyllin johdolla.

Mies, joka olet sairastanut, 
tai sairastat syöpää, 

kiinnostaako vertaistukiryhmä?

POHJOIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS 
KUIVANIEMEN OSASTO

TERVETULOA MUKAAN KE 11.5. KLO 18 
VANHUSTENTALON KERHOHUONEELLE!

Vieraana vertaistukiryhmän vetäjä Osmo Lassi Oulusta.

Iin Ojakylän kyläyhdistyksen 

KEVÄTKOKOUS 
TORSTAINA 12.5. KLO 17.30 

Antti Härmän talossa Härmänkuja 42

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KEVÄTKOKOUS 
Tiistaina 17.5.2022 klo 18.00 

Meripelastajien maja, RantaKestiläntie 10

Esillä on sääntömääräiset asiat ja päätetään sääntöjen 
muuttamisesta Tukiliiton mallinsääntöjen mukaisesti. 

Hallitus kokoontuu klo 17.30. 
Tervetuloa!            

Hallitus

Iin Kehitysvammaisten Tuki ry:n

Yli-Olhavan Metsästysyhdistys ry järjestää

KEVÄTHIRVIPEIJAAT

Tilaisuuden lopuksi palvilihan huutokauppa.

Tervetuloa
Johtokunta

Maiden vuokraajille ja seuran jäsenille perheineen
maamiesseurantalolla lauantaina 

14.5.2022 klo 12.00 alkaen. 

BINGOBINGO
2323

151522 88
44

Ma 9.5. klo 18.00Ma 9.5. klo 18.00  
500 € pr50 | 500 € mp  
2 x 100 € | 5x50 € Tervetuloa!  

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

KUIVANIEMEN SEURALLA
KUIVANIEMEN SEURALLA

2323
151522 88

44

YRITTÄJIEN AAMUPALA 
 

Tervetuloa! 
Iin Yrittäjät ry

torstaina 19.5. klo 7 – 9.00 
Chuan Yi ravintola Iin Micropolis

Aamupala on avoin kaikille Iiläisille yrittäjille. 
Myös osa-aikaisille- ja kevytyrittäjille.

Tilaisuus alkaa maksuttomalla Puffet-aamiaisella.

Yrittäjän ravitsemuksesta 
luennoi ravintovalmentaja, 

kilpaurheilija ja 
yrittäjä Aleksi Laajoki. 

Ilmoittautumislinkki Iin Yrittäjien nettisivuilla. 
Voi myös ilmoittautua: mari.matinlassi@neone.fi 

tai tekstiviesti 040 141 0737

S-vaalilautakunta on julkis-
tanut Arinan kevään 2022 
edustajistovaalien tuloksen. 
Äänioikeutta käytti 56 958 
osuuskaupan asiakasomis-
tajaa, äänestysprosentin ol-
lessa 32,2 %. 65-jäseniseen 
edustajistoon valittiin 35 
nais- ja 30 miesjäsentä, jois-
ta 34 oli uusia. Edustajistoon 
valitut ja kaikkien ehdok-
kaiden äänimäärät on jul-

Iistä Arinan edustajiston 
vaaleissa neljä henkilöä läpi

kaistu www.arina.fi/vaalit 
vaalisivuilla. Uusi edus-
tajisto kokoontuu Arinan 
hallintoneuvoston, hallituk-
sen ja johtoryhmän kanssa 
20.-22.5. Rovaniemelle val-
mennukseen ja sääntömää-
räiseen kevätkokoukseen.

Iistä edustajistoon tulivat 
valituiksi Oili Kaleva, Jari-
Jukka Jokela, Kirsimaria Pa-
konen ja Anneli Riepula. HT
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Tikkaskodit Oy | Tuija Alikoski | P. 044 985 3660 | tuija.alikoski@tikkaskodit.fi

Tikkaskodit Oy on Iiläinen perheyritys vuodesta 2013. 
Päiväkoti Harjuntähti aloittaa Iin Liesharjulla 1.8.2022.

Tarjoamme lapsillenne 
luonto- ja liikuntapainoitteista varhaiskasvatusta.

Avoimet ovet 28.-29.7.2022 klo 10 - 14

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

 Lue lisää ja hae päivähoitopaikkaa www.tikkaskodit.fi
Tikkaskodit Oy, Tuija Alikoski p. 044 985 3660, tuija.alikoski@tikkaskodit.fi

Vapaita päivähoito- 
ja esiopetuspaikkoja 

syksylle 2022

Haluatko saada kaikki lapsesi saman ”katon” alle?

Iin kansalaisopiston näytel-
märyhmä on tarttunut Arto 
Seppälän 1970-luvulla kir-
joittamaan menestysnäytel-
mään Viisi naista kappelissa. 
Ensimmäinen esitys on per-
jantaina 6.5. kello 19 Iin 
Nätteporin auditoriossa. 
Seuraavat esitykset ovat lau-
antaina 7.5., lauantaina 14.5 
ja sunnuntaina 15.5.

Menevä myyntimies 
Kalervo Räsänen on itse-
murhaan päätynyt naisten-
hurmaaja ja vauhtiveikko. 
Kappelin siunaustilaisuu-
teen on kutsuttu viisi Rä-
säselle läheistä naista: äiti, 
vaimo, ex-vaimo, rakas-
tajatar ja ystävätär. Kukin 
heistä on kuvitellut olevan-
sa Kalervon värikkään elä-
män päähenkilö. Päähenkilö 
on kuitenkin kuollut mies, 
Räsänen itse, joka saapuu 
näyttämölle naisten muisto-
jen, toiveiden ja pettymys-
ten myötä. Millainen mies 
oli Räsänen - ja miksi nämä 
naiset on kutsuttu hänen siu-
naustilaisuuteen? Paikal-
la ovat myös pappi ja suntio 
todistamassa omalaatuista 
muistotilaisuutta. 

Näytelmä käsittelee vaka-
vaa aihetta koomisin sävyin. 
Menevästä miehestä kerto-
vassa näytelmässä on muka-
na myös menevää musiikkia. 
Ohjaus ja tekstin sovitus An-

Viisi naista kappelissa 
-menestysnäytelmä Iissä

na-Kaisa Järvi, musiikin sovi-
tus: Panu Koskela. Rooleissa 
ovat Jukka Kaleva - Kalervo 
Räsänen, Irja Kiuttu - Salme 
Räsänen, äiti, Aila Lehto-
nen - Maija Räsänen, vaimo, 
Minna Karvonen - Sirkka 
Räsänen, ex-vaimo, Heidi 

Tiri- Lahja Siren, rakastaja-
tar, Emilia Ojala - Marja Nii-
ranen, ystävä, Kari Kiuttu 
– pappi, Lea Backman – sun-
tio. Liput ovat 10 euroa, vain 
käteismaksu! 

IiSanomat

Viisi naista kappelissa kertoo liikemies Kalervo Räsäsen (Jukka 
Kaleva) tragikoomisia piirteitä saavasta muistotilaisuudesta. Läs-
nä ovat mm. kirkkoherra (Kari Kiuttu) sekä entinen vaimo (Minna 
Karvonen) ja leski (Aila Lehtonen).

Iijokisuun maisemista ja 
alueen uittoperinteeseen 
liittyvästä toiminnasta on 
valmistunut videosarja. Ku-
vausprojektin ovat toteutta-
neet Hannu Lievetmursu ja 
Leena Happonen. 

Kuvaustiimi on kuvan-
nut vuosien varrella Iis-
sä monia mielenkiintoisia 
kohteita, esimerkiksi Iijoki-
varren voimalaitoksia ja eri 
kyliä. Tällä kertaa projekti 
kuitenkin rajattiin uittope-
rinteeseen, Iin Vanhaan Ha-

Iijokisuun uiton ja Haminan 
perinnemaisemat yläilmoista

Moni Lievetmursun ja Happosen videoita katsellut on yllättynyt Iin jokisuun ja ranta-alueen upeis-
ta maisemista.   

minaan ja keskustaan. 
Dronella vuosina 2020-

2021 kuvattuihin vide-
oihin on myös upotettu 
vanhoja valokuvia Iijoki-
suun uitosta ja Haminasta. 
Tarkoitus on esitellä tuttu-
ja perinnemaisemia uudesta 
näkökulmasta. Moni aiem-
pia videoitamme katsellut 
on yllättynyt Iin jokisuun ja 
ranta-alueen upeista merel-
lisistä maisemista.  

Iissä toimiva Valto Pernu-
säätiö on tukenut projektia. 

Kaikille avoin dronevide-
oiden esitys ja teemaan liit-
tyvät porinat pidetään/
pidettiin tiistaina 3.5. kello 
17.30. Iin kirjaston Nättepo-
rin auditoriossa.

Minna Halonen


