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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

18.5.2022

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

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

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 
kauniit keväiset kukat 

kaikkiin tilaisuuksiin ja 
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

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

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

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

www.arvokovaoy.fi

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

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

Kuivaniemen Nuorisoseuralla
su 22.5. klo 13.00
la 11.6. klo 18.00

Lippu 15 €, sisältää kahvit
Iin Huilingissa

la 23.7. klo 19.00
su 24.7. klo 16.00

Lippu 10 €

Kuivaniemen Roolinvaihtajat 
esittää Simo Perämäen 

komedian
UUNON KUUMAT PUUMAT

Kuivaniemen Nuorisoseuralla
su 22.5. klo 13.00
la 11.6. klo 18.00

Lippu 15 €, sisältää kahvit
Iin Huilingissa

la 23.7. klo 19.00
su 24.7. klo 16.00

Lippu 10 €

Kuivaniemen Roolinvaihtajat 
esittää Simo Perämäen 

komedian

UUNON 
KUUMAT PUUMAT

TERVETULOA MUKAAN 
KAIKEN IKÄISET 

SUUNNISTUSKOULU
alkaa Iissä 

tänään keskiviikkona
18.5.2022  klo 18.00

Haminan koulu uusi puoli, 
Valtarintie

sekä  aloittelijat että 
aikaisemminkin mukana olleet.  

Ellet pääse mukaan eka kerralla, 
ehdit mukaan seuraavilla kerroilla. 

Tietoa löytyy Iisun nettisivulta  www.iisu.fi
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 13 18.5.2022
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 14 ILMESTYY KE 1.6.2022. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

pe 27.5.2022 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

Koronaepidemian siirtämät 
vanhain tanssit tanssittiin Iin 
lukiolla huhtikuun viimeise-
nä perjantaina. Normaalisti 
tanssit ovat helmikuulla. Ii-

Vanhain tanssit tanssittiin huhtikuun lopulla

Helmi Hanhisalo ja Lauri Kuusiluoto.

Vanhojen viimeinen hupitanssi.

Salla Miero ja Osmo Jäävirta.Keskellä Ati Berg ja Sanni Paaso.

IIN ALUE 
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus Su 22.5. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivä: 5. sun-
nuntai pääsiäisestä. Pyhäpäivän aihe: Sydämen puhetta Jumalan kanssa. 
Toimittaa: Pekka Soronen. Musiikkiryhmä: Kirkkokuoro. Kolehti: Hengel-
lisen elämän vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja 
tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakun-
tien ja kirkollisten kouluttajien kanssa. Hiljaisuuden ystävät ry.
Messu To 26.5. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Korotettu Herra. 
Toimittaa: Matti Kinnunen. Kolehti: Vienan-Karjalan työn tukemiseen Ve-
näjällä. Inkerin kirkko.
Messu Su 29.5. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivä: 6. sunnuntai pääsiäisestä. 
Pyhäpäivän aihe: Pyhän Hengen odotus. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen. 
Kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Koulutuksen mahdollistamiseen ja 
opetuksen laadun parantamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Lapsikuoro To 19.5. klo 17:00 Iin seurakuntasali. Harjoitus seurakunta-
talolla.
Madetojan musiikkilukion tyttökuoro To 26.5. klo 15:00 Iin kirkko.
Perhekerho perjantaisin klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerho-
huone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Vauva- ja taaperoryhmä keskiviikkoisin klo 10:00 - 11:30 Iin seura-
kuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Kesäperhekerho Iin Pappila Ma 30.5., Ke 1.6., Ma 6.6. klo 10:00 - 12:00.
Isovanhempien ja lastenlasten kesäkerho Ke 8.6. klo 10:00 - 12:00 Iin 
Pappilassa. Ohjelmassa on leikkiä ja yhdessäoloa, tehtävärata, askarte-
lua, makkaran paistoa nuotiolla ja yhteinen hartaus. Kerhossa tarjotaan 
makkarat ja pientä välipalaa. Kesäkerhoon on ILMOITTAUDU 31.5. men-
nessä p 0400 541 319 tai iinseurakunta.fi.
Hautausmaan siivoustalkoot Ke 25.5. klo 09:00 Kruununsaaren hauta-
usmaa. Harava mukaan.
Hautausmaan siivoustalkoot Ti 31.5. klo 17:00 Jakkukylän hautaus-
maa. Harava mukaan.
Olhavan hautausmaan siivoustalkoot To 2.6. klo 09:00 Olhavan hauta-
usmaa. Harava mukaan.
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 25.5.2022
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 
Messu Su 22.5. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä: 5. sunnun-
tai pääsiäisestä. Pyhäpäivän aihe: Sydämen puhetta Jumalan kanssa. 
Toimittaa: Pekka Soronen. Kanttorina: Markku Jaakkola. Avustaa: Matti 
Kinnunen, Piritta Aatsinki, Sanna Karppinen, Tapani Ruotsalainen. Koleh-
ti: Hengellisen elämän vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriit-
tiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, 
hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa. Hiljaisuuden ystävät ry.
Messu To 26.5. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko
Pyhäpäivän aihe: Korotettu Herra. Toimittaa: Matti Kinnunen. Kolehti: 
Vienan-Karjalan työn tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko. 
Messu Su 29.5. klo 12:00 Oijärven kyläkirkko
Pyhäpäivä: 6. sunnuntai pääsiäisestä. Pyhäpäivän aihe: Pyhän Hengen 
odotus. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen. Kolehti: Koulutuksen mahdol-
listamiseen ja opetuksen laadun parantamiseen Kirkon Ulkomaanavun 
kautta.
Diakoniatupa avoinna To 19.5. klo 10:00 -alkaen
Perhekerho to 19.5., ti 31.5., ti 7.6. klo 10:00 – 12:00 Kuivaniemen seu-
rakuntasali.
Kuivaniemen hautausmaan siivoustalkoot Ti 24.5. klo 08:00 Kuivanie-
men hautausmaa. Harava mukaan.
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.

si-areenalla nähtiin tänäkin 
vuonna taidokasta tanssia ja 
pukuloistoa. Ohessa Iin tä-
män vuotiset vanhain tanssit 
kuvien muodossa. MTR

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

Maksamme reilun 
korvauksen

www.utacon.fi

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA JA 
ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Lappasee ku Lappasee ku 
tannilaisen tannilaisen 
pöntön kansipöntön kansi

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko 
keskiviikkoisin parillisina viikkoina. 

Valtatien 4 pitkän aikavälin 
tavoitetilan ratkaisuja selvi-
tetään Iin kunnan Olhavan 
ja Kuivaniemen taajamien 
sekä Myllykankaan kohdilla

Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus laatii suun-
nitelmia samanaikaises-
ti käynnissä olevan Iin 
kunnan strategisen yleis-
kaavan kanssa. Liikenne-
tarkastelussa laaditaan 
periaateratkaisut Olha-
van ja Kuivaniemen taaja-
mien sekä Myllykankaan 
liikennejärjestelyistä. Suun-
niteltavat periaateratkaisut 
palvelevat sekä valtatien 4 
tavoitetilan saavuttamista, 
että Iin kunnan maankäytön 
kehittämistä.

Valtatie 4 on valtakun-
nallinen tason I pääväylä ja 
osa Eurooppa-tasoista TEN-
T-ydinverkkokäytävää. Sen 
merkitys erityisesti valta-
kunnallisen tavaraliikenteen 
kannalta on suuri. Tutkit-
tavien toimenpiteiden läh-
tökohtana on vuonna 2020 
valmistunut selvitys ”Val-
tatiekäytävän 4 ja 29 kehit-
tämisen periaatteet välillä 
Helsinki - Tornio/Haapa-
ranta”. Siinä määritettiin 
koko välille pitkän aikavä-
lin tavoitetila, joka vastaa 
pääväyläasetuksen ja TEN-
T-ydinverkkokäytävän 
edellyttämää tasoa. Tavoit-
teena on parantaa valtatien 
4 sujuvuutta ja turvallisuut-
ta. Pohjois-Iin ja Kuivanie-
men välisen tieosuuden 
kehittämistavoitteita ovat 
mm. jatkuva keskikaiteel-

Valtatien 4 pitkän 
aikavälin tavoitetilan 
ratkaisuja selvitetään

linen ohituskaistatie ja eri-
tasoliittymät. Tieosuudella 
nopeusrajoituksen on oltava 
vähintään 80 km/h ja tavoit-
teellisena nopeusrajoitukse-
na on 100 km/h.

Liikennetarkastelun alus-
tavia periaateratkaisuja on 
nähtävillä kaavaluonnoksen 
yhteydessä Iin kunnan verk-
kosivuilla. Kunnan strategi-
sesta kaavasta järjestettiin 
yleisötilaisuus Nätteporissa 
tiistaina 26.4. Tilaisuudes-
sa esiteltiin myös valtatien 4 
alustavat periaateratkaisut. 

Iin kunnan strategisen 
kaavan valmisteluaineiston 
nähtävilläolokuulutus on 
Iin kunnan internetsivuil-
la virallisissa ilmoituksissa 
26.5. saakka. Kuulutusaika-
na yleiskaavan valmisteluai-
neisto on sähköisesti luettavissa 
Iin kunnan kaavoituksen 
nettisivuilla ja kuntalaisilla 
ja muilla osallisilla on mah-
dollista esittää valmistelu-
aineistosta, myös valtatien 
4 ratkaisuvaihtoehdoista, 
mielipide. Mielipiteet pyy-
detään toimittamaan 26.5. 
mennessä kunnanhallituk-
selle.

Kaavahankkeen etene-
mistä voi seurata koko kaa-
vaprosessin ajan Iin kunnan 
nettisivuilla. Valtatien 4 pit-
kän aikavälin tavoitetilan 
toimenpiteiden suunnit-
telua Pohjois-Pohjanmaan 
alueella voi seurata myös 
Väyläviraston nettisivulta 
Vt 4 tavoitetila (vayla.fi).

STT info

Valtatie 4:n kehittämisratkaisuja suunnitellaan Olhavan ja Kuiva-
niemen taajamien sekä Myllykankaan kohdalla.
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Iin ydinkeskustaan rakennet-
tava nelikerroksinen asunto-
osakeyhtiö Iin Keskuspuisto 
on ennakkomarkkinoinnis-
sa. Rakennusliike Häyrynen 
Oy:n toimesta toteutetta-
va kohde tulee sijoittumaan 
Iin keskustan läpi kulkevan 
Kirkkotien varteen, vasta-
päätä Haminan koulua. Talo 
sijoittuu Iin keskustan kehit-
tämissuunnitelmassa ehdo-
tetulle kerrostaloasumisen 
alueelle.

– Olemme kiinnittäneet 
erityishuomiota sekä talon 
ulkonäköön että ulko- ja si-
sätilojen esteettömyyteen. 
Talon väritys mukailee 
vastapäisen koulun julki-
sivun värimaailmaa. Polku-
pyörävaraston Kirkkotien 
puoleinen tiiliseinä jatkuu ai-
tamuurina lukittavine port-
teineen kerrostalon seinään 

Viihtyisää asumista eri 
elämäntilanteissa

asti lisäten piha-alueen yk-
sityisyyttä, kertoo Risto 
Häyrynen Rakennusliike 
Häyryseltä.

Taloon tulee kaikkiaan 21 
asuntoa. Taloyhtiön omal-
le tontille sijoittuu moni-
puolinen piha-alue, jolla 
sijaitsevat muun muassa yh-
teinen aidattu virkistysalue 
leikki- ja pihavarustuksineen 
sekä istutuslaatikoineen.

– Istutuslaatikot mah-
dollistavat vaikkapa hyö-
tykasvien kasvattamisen. 
Haluamme, että taloyhtiön 
piha-alue tarjoaa kaikille 
asukkailleen viihtyisää ole-
mista ja yhteistä tekemistä, 
kertoo Anna-Mari Neuvo-
nen Häyrynen Oy:ltä.

Taloyhtiön etuja ovat 
muun muassa piha-alueen 
helppokulkuisuus ja esteet-
tömät sisätilojen ratkaisut, 

kuten yhteiskäyttöön tule-
va saunaosasto. Asuminen 
on tässä kohteessa mahdol-
lista, vaikka elämäntilanteet 
muuttuvat. Puhumattakaan 
erinomaisesta sijainnista, jos-
sa päiväkodit, koulut ja kes-
kustan muut palvelut ovat 
lähellä helpottamassa niin 
lapsiperheen, nuorten ai-
kuisten kuin varttuneem-
man sukupolven elämää.

Kaikissa asunnois-
sa on kokolasinen parve-
ke, jossa on vakiovarusteena 
kaihtimet sekä yläosan par-
vekelaseihin että alaosan kai-
teeseen.

– Tällä haluamme säilyt-
tää talon yhtenäisen, hillityn 
ilmeen tällä keskeisellä pai-
kalla, Anna-Mari toteaa.

Risto Häyrynen painot-
taa piha-alueen helppo-
kulkuisuutta ja tasaisuutta 

esimerkiksi rollaattorilla tai 
pyörätuolilla liikkumiseen.

– Saavuttaaksemme tä-
män tasaamme pihaa niin, 
että tontin pohjoisreunaan 
tulee pihan korottamisen 
johdosta metrin korkuinen 
tiilimuuri ja sen päälle kevy-
empi 90 senttimetriä korkea 
aita. Nämä takaavat myös 
Puistotien varressa oleville 
taloille rauhalliset pihat.

Talon on suunnitellut 
Keijo Veikkola Suunnitte-
lutoimisto Veikkola Ky:stä. 
Aiemmin hän on suun-
nitellut Iihin muun mu-
assa lähellä sijaitsevan 
asunto-osakeyhtiö Iin Kaner-
vanpuiston. - Jo hankkeen 
suunnitteluvaiheessa olem-
me saaneet kannustavaa 
viestiä kuntalaisilta, että ker-
rostalotyyppiselle asumis-
muodolle on kysyntää, Risto 
kertoo.

Asunto Oy Iin Keskus-
puiston rakentamisen on tar-
koitus alkaa loppukesästä, 
jolloin talo valmistuisi kesäl-
lä 2023.

– Kohde on ollut ennak-
komarkkinoinnissa reilun 
viikon ajan. Varauksia on 
tullut tasaiseen tahtiin, Risto 
toteaa ennakkomarkkinoin-
nin alusta. Rakennettava ta-
loyhtiö vastaa Iin kunnan 
tavoitteeseen kasvattaa väki-
lukuaan tasaisesti ja mahdol-
listaa keskustassa asumista. 
MTR

Talon pääsisäänkäynti ja kulku 
tulevat Oikopolun kautta.

Vastaava työnjohtaja Ari Tuo-
minen Iin keskustaan tulevan 
asunto-osakeyhtiö Iin Keskus-
puiston tontilla.

IiSanomissa saatte yrityksenne palvelut näkyville. 
IiSanomat on saamamme palautteen mukaan pidetty 

ja luettu lehti, jota odotetaan.
Iiläisten omana lehtenä lehtijuttujen  aiheet ovat 

läheltä  ja myös ilmoitukset luetaan tarkkaan.

Ota yhteys 
p. 045 110 9012, tai 0400 385 281

info@iinlehti.fi

Yrittäjät, yhteisöt, yksityiset!
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Canemure-hanke järjestää 
Pohjois-Pohjanmaalla hank-
keeseen kuuluvien kuntien 
Iin, Pyhäjärven ja Tyrnävän 
kanssa aurinkopaneeleiden 
yhteishankinnan. Iiläisil-
le yhteishankintaa esiteltiin 
Micropoliksessa 5.5. pide-
tyssä tilaisuudessa, johon 
oli saapunut vajaat 20 aurin-
kosähköstä kiinnostunutta 
kuulijaa.

– Yhteishankinnan tar-
koituksena on tehdä hankin-

Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankintaa esiteltiin
ta mahdollisimman helpoksi 
tilaajille ja saada hintaetua 
tilauskoon kasvaessa. Yh-
teishankinnassa on valmiik-
si kilpailutettu eri kokoiset 
aurinkosähköjärjestelmät: 
2,5 kWp, 4,5 kWp ja 7 kWp. 
Saatujen tarjousten perus-
teella laitetoimittajaksi on 
valittu suomalainen yritys 
Pohjois-Suomen Tekniikka-
palvelut Oy. Valintaperus-
teena olivat hinnan ohella 
Motivan asentajasertifioin-

ti, takuut ja kotimaisuusas-
te, energia-asiantuntija Kari 
Manninen Iilaako Oy:stä 
kertoi.

Antti Koret, Pohjois-
Suomen Tekniikkapalvelu 
Oy:stä esitteli erilaisia vaih-
toehtoja ja tarjouskilpailun 
voittaneita aurinkopaneele-
ja ja muita järjestelmän tuot-
teita.

– Yhteishankinnassa ti-
laaja tekee sopimuksen lai-
tetoimittajan kanssa, ja 

Micropoliksen tilaisuuteen osallistui parikymmentä aurinkosähköstä kiinnostunutta henkilöä.

hankinta etenee toimittajan 
ja tilaajan välisen sopimuk-
sen mukaisesti. Järjestelmät 
toteutetaan avaimet kä-
teen-toimituksina. Yhteis-
hankintaan ilmoittautuville 
tehdään kohteeseen suun-
nittelukäynti, jonka yhtey-
dessä varmistetaan sopivan 
aurinkovoimalan ja asen-
nuksen toteutettavuus sekä 
kustannukset kohteessa. 
Aurinkovoimalan tilaukses-
ta laaditaan erillinen tilaus-
sopimus, Koret kertoi.

Tilaisuuden jälkeen hän 
totesi saaneensa muuta-
mia kutsuja suunnittelu-
käynneille Iissä. Tyrnävälle 
käyntejä on sovittu jo huo-
mattavasti enemmän.

Manninen ja Koret totea-
vat kaikkien halukkaiden 
pääsevän yhteishankintaan 
mukaan ja toivovat saavan-
sa yhteydenottoja kevään 
aikana. Yhteishankintahin-
nat ovat voimassa syyskuun 
loppuun saakka.

Yhteistyötahona toimivan 
Canemure-hankkeen tavoit-
teena on lisätä kotitalouksien 
uusiutuvan energian käyttöä 
ja energiatehokkuutta. Han-
ketta toteuttaa, Iilaakso Oy. 

Osahankkeessa kestävän 
arjen kokeiluja suunnataan 

esimerkiksi kuntalaisten uu-
siutuvan energian käytön 
lisäämiseen ja kotien ener-
giatehokkuuden parantami-
seen. Hanke huomioi EU:n 
vihreän siirtymän tavoitteet 
ja mahdollisuudet esimer-

kiksi vihreän rahoituksen 
muodossa. 

Canemure on 21 part-
nerin ja 15 osarahoittajan 
konsortio, jonka koordinaat-
torina toimii Suomen ympä-
ristökeskus SYKE.  MTR

Energia-asiantuntija Kari Manninen kertoi yhteishankinnasta ja 
valintaperusteista valitulle aurinkosähköjärjestelmälle.Antti Koret esitteli aurinkopaneelit ja kertoi, kuinka yhteishankinta käytännössä etenee.

www.furka.fi

40 
VUOTTA.

FURKA

Ii-instituutti-lautakunta on 
jakanut avustuksia liikunta-, 
nuoriso- ja kulttuuritoimin-
taan sekä päättänyt hyvin-
vointiavustusmäärärahan 
kohdentamisesta.

Osallistavan budjetoin-
nin hyvinvointiavustus-
määrärahaa myönnettiin 10 
000 euroa Oijärven kyläyh-
distykselle Iin Oijärven vir-
kistys- ja uimaranta-alue 
viihtyisäksi ja turvallisek-
si -hankkeeseen, 5 000 euroa 

Ii-instituutti jakoi avustuksia
Kuivaniemen osakaskunnal-
le Esteetön Oolanti – hank-
keeseen ja 5 000 euroa Iin 
Ojakylän kyläyhdistyksel-
le Praavan halkoautomaatti 
-hankkeeseen.

Liikuntatoimen 
yleisavustusta myön-
nettiin seuraavasti: Iin Ur-
heilijat 5083,34 euroa, Iin 
Yritys 3833,34 euroa, Iisu 
2500 euroa, Iin Hiihtoseura 
2250 euroa, Ii Volley 2083,33 
euroa, Ac Susikädet 1833,33 

euroa, Kuivaniemen Yritys 
1333,33 euroa, Iin Meriseu-
ra 583,33 euroa ja Iin Hevos-
harrastajat 500 euroa.

Nuorisotyön yleisa-
vustusta myönnettiin 800 
euroa Iin MLL:n paikallis-
yhdistykselle.  Kulttuurin 
yleisavustuksia saivat Kui-
vaniemen kotiseutuyhdistys 
1000 euroa ja Iin pelimannit, 
Iin näyttämöyhdistys, Iin 
mieslaulajat ja Ii-seura, ku-
kin 500 euroa. MTR
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Lumien sulaminen on jäl-
leen kerran paljastanut, mitä 
kaikkea teiden varsille tal-
ven aikana heitellään tai 
tuuli tuo muualle lojumaan 
jäänyttä roinaa. Iin Hiih-
toseuran aktiivit talkoile-
vat roskia pois Kuivaniemi 
– Ii – Haukipudas alueella. 
Urakka aloitettiin vesisateen 

Iin Hiihtoseura 
tienvarsia siistimässä

Sama kohta näytti Iin Hiihtoseuran talkoolaisten urakoinnin jäl-
keen siistiltä, joten kesä saa tulla.

Teiden varret ovat talven jälkeen täynnä erilaista roskaa.

säestämänä 7.5. kokoontu-
misella Pohjois-Iin Seolle, 
josta lähdettiin ryhmissä eri 
alueille.

– Roskia kertyi runsaas-
ti ja urakkaa jäi vielä seuraa-
vaan viikonloppuun, Terhi 
Pesämaa kertoi ensimmäi-
sen talkoopäivän jälkeen. 
MTR

Kauden viimeisen turnauk-
sensa Iisi-areenalla pelan-
neet Ii Volleyn c-tytöt voivat 
olla tyytyväisiä kauteensa. 
Turnauksen ensimmäinen 
peli Torniota vastaan hävit-
tiin 1-2. Ensimmäinen erä oli 
vähän uneliasta, toinen voi-
tettiin ja kolmannessa tiukka 
tappio. Toinen peli Kempe-
lettä vastaan voitettiin 3-0. 
Jokainen erä oli tiukkaa tais-
telua. Päivän pistehai oli Iin 
joukkueessa Anni Vähäkuo-
pus 23:lla henkilökohtaisel-
la pisteellä. Katsojia ottelut 
keräsivät useita kymmeniä/
peli ja kanttiinissa leivon-
naiset tekivät kauppansa.

Kesäkuun alussa ty-
töt lähtevät Kauhavalle Po-
wer Cup turnaukseen. Tytöt 
aloittivat syksyllä ensim-
mäistä kertaa isolla kentäl-
lä ja pallolla sekä kuudella 
kenttäpelaajalla pelaamisen. 
Jokainen pelaaja kehittyi 
vuoden aikana huimasti. 
Alakauttasyötöt vaihtuivat 
yläkauttasyöttöihin ja hyp-
pysyöttöihin, ja joukkue hal-
litsee nyt sujuvasti rooleilla 
pelaamisen. SM-sarjassa si-
joitus oli 75./129. Joukkueen 
valmentajat Eve Koivuvaara 
ja Sirpa Salmi ovat tehneet 
tyttöjen kanssa hyvää työtä.

Turnauksen jälkeen seu-
ran valmentajat ja tukijou-
kot kokoontuivat Ravintola 
Krunniin suunnittelemaan 
tulevaa kautta. MTR

Ii Volleyn c-tytöillä menestyksekäs kausi

Ii Volley on rakennellut hyökkäyksen, joka päätetään onnistuneella iskulyönnillä.

Ii Volleyn c-tyttöjen joukkue valmentajineen.

Seuran aktiiveja suunnittele-
massa tulevaa kautta.
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Vapun viettämisellä vappu-
marsseineen on Iissä pitkät 
perinteet. Iin ensimmäiset 
vappujuhlat olivat todennä-
köisesti jo vuonna 1906 Ete-
lä-Iin työväenyhdistyksen 
voimin, mutta varmuudella 
ainakin vuonna 1908.

Ensimmäinen katkos Iin 
vappujuhliin tuli ensimmäi-
sen maailmansodan ja si-
sällissodan takia vuosiksi 
1917-1919. Uudelleen juh-
lia pidettiin 1920-luvun ajan, 
mutta Lapuan liikkeen pai-
nostuksesta vuonna 1930 
säädetyt niin sanotut kom-
munistilait lakkauttivat työ-
väenliikkeen järjestöt Iisäkin, 

Iissä jälleen perinteinen vappuIissä jälleen perinteinen vappu

ja vappujuhlaperinne katkesi 
toisen kerran. Talvi-, jatko- ja 
Lapin sodat katkaisivat kol-
mannen kerran vappujuhli-
en vieton.

Koronavirus vuonna 2020 
katkaisi perinteen neljännen 
kerran. Viime vuonnakaan ei 
saanut järjestää joukkotapah-
tumia, mutta silloin järjes-
tettiin Iissä virtuaalivappu, 
jossa puheita ja musiikkia sai 
seurata netin kautta.

Tänä vuonna rajoituksia ei 
ollut ja vappua juhlittiin Iis-
sä perinteisin menoin mars-
seineen ja puheineen. Kylmä 
tuulinen sää verotti jonkin 
verran marssijoiden ja ylei-

sön määrää, mutta tunnelma 
oli lämmin niin toritapahtu-
massa kuin sen jälkeen Iin 
Järjestötalolla.

Toritapahtuman avannut 
Iin kunnanvaltuuston ensim-
mäinen varapuheenjohtaja 
Teijo Liedes totesi kunnas-
sa olevan tärkeiden päätös-
ten ajan.

– Olemme tekemässä uut-
ta kuntastrategiaa, meille 
valmistuu kohta uusi strate-
ginen yleiskaava ja kunnan 
virkahenkilöjohto on vaihtu-
nut tai vaihtumassa melkein-
pä kokonaan. Tarvitsemme 
päättäjien ja kunnan viran-
haltijoiden yhteispeliä ja yh-

teistä näkemystä siitä, mihin 
suuntaan kuntalaivaa ale-
taan navigoida. Tarvitsemme 
myös kuntalaisten osallisuut-
ta, heidän näkemyksiään sii-
tä, millaista Iitä he haluavat 
tulevaisuudessa, Liedes to-
tesi.

Liedes kantoi huolta myös 
maailmantilanteesta, etenkin 
Venäjän toimista Ukrainassa.

– Vasemmistoliiton Iin 
osasto on lahjoittanut Suo-
men Punaisen Ristin ka-
tastrofirahastoon 1000 euroa 
Ukrainan humanitaariseen 
apuun. Se ei ole paljon ver-
rattuna siihen tuhoon, jota 
Ukrainassa Venäjän joukot 
ovat tehneet, mutta on se kui-
tenkin tärkeä signaali siitä, 
mitä mieltä olemme Venäjän 
hyökkäyksestä, Liedes sanoi.

Juhlapuheen pitänyt Poh-
jois-Pohjanmaan vasem-
miston puheenjohtaja Olli 
Kohonen puuttui puhees-
saan Venäjän toimiin Ukrai-
nassa.

– Kuuluin aluksi niihin, 
jotka eivät pitäneet Venäjän 
hyökkäystä mahdollisena. 
Nyt luottamus Venäjään on 
mennyt pakkasen puolelle, 
ja ne lukemat eivät tule nou-
semaan sieltä edes keskike-
sän helteillä. Venäjän johtajat 
ovat kauniisti sanottuna jär-
jettömiä.

Latvapalo Duon musiikista nautittiin Iin Järjestötalolla. (Kuva 
Timo Haapaniemi)

Kevään ensimmäiset jäätelöt vappumarssia katsellessa ovat monille perinne. (Kuva Mauri Hietala)

Kahden vuoden tauon jälkeen Iissä  jälleen marssittiin. (Kuva Mauri Hietala)

Kohonen muistutti myös 
väestön ikääntymisen tuovan 
lisäpaineita sotepalveluille ja 
piti hyvänä asiana soteuudis-
tuksen aikaansaamista. 

– Sote-alan ammattilaisten 
työ takaa Suomelle ja suo-
malaisille osan siitä sisäises-
tä turvallisuudesta, joka on 
yhteiskunnan toimivuuden 
kannalta olennainen asia. 
Kun on tieto siitä, että hoita-
jat ja lääkärit auttavat, kun 
hätä on suurin, voi elämään-
sä elää rauhallisemmin mie-
lin. 

– Faktaa on se, että Poh-
jois-Pohjanmaalla ihmiset 
ikääntyvät kovaa vauhtia. 
Koko kunta-alalta eläköi-
tyy koko maassa vuoteen 
2029 mennessä noin kol-
mannes työntekijöistä. Alan 

Toritapahtuman avasi kunnanvaltuuston ensimmäinen varapu-
heenjohtaja Teijo Liedes. (Kuva Mauri Hietala)

Vasemmistoliiton Jussi Saramo kuntalaisten jututettavana

Juha Haapala ja Teijo Liedes ovat pitkänlinjan vasemmistovai 
kuttajia, joten juttua riitti Iin torilla tavattaessa.

Jussi Saramolle yleisöllä oli kysymyksiä niin, ettei hän kunnolla ehtinyt edes yhteiskuvaan vasem-
mistovaikuttajien kanssa.

työpaikkojen hakijamäärät 
ovat olleet monella paikka-
kunnalla jo kovassa lasku-
suunnassa viime vuosina. 
Varsinkin sote-alan ammatti-
laisista on huutava pula kaik-
kialla maassa, eikä tilanne 
tule helpottamaan jatkossa-
kaan, Kohonen muistutti.

Toritapahtuman jälkeen 
väki kokoontui Iin Järjestö-
talolle, jossa oli mahdollista 
keskustella paikallisten päät-
täjien kanssa. Musiikista huo-
lehti Latvapalo Duo / Taneli 
Haapala ja Tapio Wiik. Kon-
sertti veti hyvin yleisöä ja oli 
loistava. Tarjolla oli Hank 
Williamsin, Johnny Cash-
in, J. Karjalaisen ja soittajien 
omaakin musiikkia. MTR

Vasemmistoliiton kansan-
edustaja ja 1.varapuheenjoh-
taja Jussi Saramo vieraili Iissä 
lauantaina 14.5. Hän osallis-

kysymyksiä ja keskustelua 
herättivät ajankohtaiset asiat 
kuten hoitajapula ja palkka-
us sekä Natoon liittyvät asiat.

Saramo kertoi ymmär-
tävänsä hoitajien palkka-
vaatimukset, mutta niistä 
neuvottelemisen olevan työ-
markkinajärjestöjen asian. 
Suomen hakeutumisen Na-
toon hän näkee vallitsevassa 
tilanteessa järkevänä ja kan-
nattavansa hakemuksen jät-
tämistä.

Piirikokouksesta lisää seu-
raavassa IiSanomissa. MTR

tui Pohjois-Pohjanmaan Va-
semmiston piirikokoukseen 
Iin Järjestötalolla. Ennen ko-
kousta Saramo oli kuntalais-

ten jututettavana Iin torilla. 
Paikalla oli myös muita va-
semmiston vaikuttajia pii-
ri- ja kuntatasolta. Yleisössä 
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Iiläiset Tarja ja Eero Viinamä-
ki ovat vetäneet tanssikursse-
ja 19 vuoden ajan. Kurssien 
pitämisestä alkusysäys tuli 
Kuivaniemen seuran talol-
la vuonna 2003 ja sen jälkeen 
he ovat vetäneet kursseja ah-
keraan Kuivaniemen lisäksi 
Iissä sekä ympäristön paikka-
kunnilla. Kurssien pitäminen 

Tanssitaidolla iloa elämään reilut 25 vuotta

on nyt tullut päätösvaihee-
seen. Sen merkeissä Vapun 
aattona lauantaina 30.4. Vii-
namäet palasivat juurilleen ja 
olivat kutsuneet tanssikurs-
sien oppilaita Kuivaniemen 
seuralle täytekakkukahvil-
le ja vapputansseihin. Kut-
sua oli noudattanut noin 100 
tanssinharrastajaa eri puo-

lilta Pohjois-Pohjanmaata ja 
Lappia. Tansseissa oli myös 
muita tanssijoita, joten seu-
ralla oli onnistunut tanssi-ilta 
simolaisen Rojal -tanssiorkes-
terin tahdittama. 

– Tanssi on meille rakas 
asia ja teemme sitä hyvällä 
sykkeellä, suurella sydämel-
lä. Tanssin parissa olemme 
saaneet uusia kokemuksia ja 
onnistumisia sekä iloa ja nau-
tintoa liikunnan parissa, joka 
tuo hymyn huulille! Tanssien 
jälkeen seuraavana päivänä 
olo on tosi mukava. Tuntee, 
että kaikki lihakset ovat saa-
neet liikunta-annoksensa. 
Tanssin positiiviset terveys-
vaikutukset on myös tie-
teellisesti todistettu. Tanssi 
on monipuolinen harrastus, 
Eero ja Tarja kertoivat. 

Viinamäet ottivat nuo-
ruudessa ensiaskeleet lavoil-
la ja sen jälkeen tanssia on 
harrastettu aktiivisesti reilun 
neljännesvuosisadan ajan. 
Eerolla ja Tarjalla oli menes-
tystä lavatanssikilpailuissa, 
joihin he aktiivisesti ottivat 
osaa. Tanssikurssitoiminta 
lähti liikkeelle vuonna 2003 
Kuivaniemen seurantalol-
la Jukola-projektin tiimoil-
ta, kun Ikosen Raimo kyseli 
lavatanssikursseille vetäjää. 
Harrastus on vienyt sydä-
men, sillä tiellä on oltu tähän 
saakka. 

– Ehkäpä lyhyttanssikurs-
seja vielä tulevaisuudessa 
pidetään, vihjaavat Tarja ja 
Eero. 

Kurssien lisäksi Viinamä-
et ovat vetäneet vuosittain 

kevätkauden ykkösmatkat 
eri puolille maata rentoutuen 
kylpylöissä sekä tanssien 
joko kylpylässä tai läheisil-
lä tanssilavoilla. Suosittuja 
ovat olleet myös syyskauden 
päätteeksi pidetyt pikkujou-
lut yhdessäolon, ruokailun ja 
tanssin merkeissä. 

Perinteistä tanssimusiikkia 
modernilla otteella
Kuivaniemen seurantalo on 
tuttu paikka vapputanssien 
orkesterille Rojalille. Yhty-
een kaikki viisi jäsentä asu-
vat Kuivaniemen naapurissa 
Simossa.  Yhtye on kiertä-
nyt tanssipaikkoja nykyisel-
lä kokoonpanolla vuodesta 
2013 lähtien. Orkesteri soit-
taa perinteistä tanssimu-
siikkia modernilla otteella. 
Ohjelmistossa on uudempia-
kin biisejä yhtyeen omilla so-
vituksilla. Joukossa on viisi 
omaakin biisiä. Vapputanssit 
aloitettiin Mantsurian kuk-
kulat -valssilla ja ilta pää-
tettiin valssiin Rantakoivun 
alla. 

Solistina toimivan Vil-
le Vakkalan mukaan tanssi-
keikkoja on tulevalle kesälle 
mukavasti tiedossa korona 
hiljaiselon jälkeen. Lähipaik-
kakunnille suuntautuvat 
keikat ovat mieluisia. Kah-
den viikon kuluttua oli mm. 
esiintymiskeikka tiedossa 
Pintamon kyläseuran tans-
seihin Pudasjärvelle.

Yhtyeen jäsenille oli myös 
tuttua Tarja ja Eero Viinamä-
en tanssikurssit, joita on ollut 
vuosien varrella myös Simos-
sa. 

Kuivaniemen Nuorisoseu-
rantalon tansseista on vuosi-
kymmenien ajan vastanneen 
Raimo Ikosen mukaan tans-
siorkesteri Rojalin kanssa on 
hyvä ja pitkä yhteistyö. Bin-
gotoiminta on nykyisin seu-
ralla päätoimintamuoto. 
Kuivaniemen roolinvaihta-
jilla on näytelmätoimintaa ja 
kesän kuluessa talossa pide-
tään perhejuhlia sekä eri ti-
laisuuksia. Seuraavat tanssit 
ovat viimeistään markkinoi-
den aikaan heinäkuussa.

Heimo Turunen 

Kiitos iloisista tanssikursseista Kuivaniemi, Simo, Ii, 
Tervola, Oijärvi, Olhava ja Kemi. Silmissä siintävät 
jo kesälavat ja hyvän fiiliksen tanssi-illat. Kaunis kii-
tos kaikille, joiden kanssa olemme saaneet jakaa nämä 
ihanat muistot. Oli todella hienoa nähdä seuran talolla 
myös vanhoja tanssin ystäviä vuosikymmenten varrel-
ta sankoin joukoin ja pitkien matkojenkin päästä tulitte 
vapputansseihin. 

Tarja ja Eero Viinamäki

Simolainen tanssiorkesteri Rojal soitti viihdyttävää tanssimusiikkia. Petri Mikkola basso, Ville Vak-
kala laulu, Lari Heikka rummut, Tuomas Mikkola kitara ja Tero Mikkola kitara. 

Tarjan ja Eeron kiitos

Viulisti, säveltäjä ja etno-
musikologi Tuomas Rou-
nakari tulee johdattamaan 
osallistujat karhumyytin 
syövereihin Iin kirjastossa 
keskiviikkona 25.5. kello 18. 
Hän työstää tällä hetkellä 
väitöskirjaansa suomalais-
ugrilaisten kansojen kar-
humyyteistä. Rounakari on 
käynyt Siperiassa useam-
man kerran ja tehnyt yhteis-
työtä alkuperäiskansojen 
kanssa eri projekteissa. Hän 
on ollut myös Korpiklaanin 
viulisti. 

Rounakarilta ilmestyi 
toinen sooloalbumi Bear 
Awakener huhtikuussa. Al-
bumilla sukelletaan kar-
hunherättäjälauluihin, joilla 
on kunnioitettu mesikäm-
mentä suomalaisten, han-

Karhunherättäjälauluja Iin 
kirjastossa

tien ja mansien perinteessä. 
Karhumyytti on yllättävän 
samanlainen näissä kolmes-
sa kulttuurissa. Suomalai-
nen etnografi ja kielitieteilijä 
Artturi Kannisto keräsi kat-
tavan kokoelman hantien 
ja mansien kansanrunout-
ta asuessaan Siperiassa kuu-
den vuoden ajan. Kanniston 
kokoelma on Rounakarin al-
bumin perusta, jolle hän luo 
sovituksillaan omanlaisensa 
maailman. 

Kaikille avoimessa luen-
tokonsertissa Rounakari ker-
too Kanniston kokoelmasta 
ja esittää uuden albumin 
musiikkia. Tule matkalle 
luontosuhteemme juurille 
Iin kirjastoon.

Iin Kirjasto tiedotus 

Etnomusikologi Tuomas Rounakari johdattaa karhumyytin juuril-
le Iin kirjastossa.

Eero ja Tarjan Viinamäen järjestämää täytekakkutarjoilusta vas-
tasivat aktiivi nuorisoseuralainen Sirkka Junes ja Eeron ja Tarjan 
tytär Laura Ylitalo, jonka tytär Linnea tanssii aktiivisesti oululai-
sen Cheer -tanssiryhmän edustusjoukkueessa.  

Anna ja Eero Turtinen Iistä, Juhani Ulkuniemi Torniosta ja Matti 
Elillä Kuivaniemeltä muistelivat täytekakkukahveilla tanssikurs-
seja, ykkösmatkoja eri puolille Suomea ja mukavia syyskauden 
päättäjäispikkujouluja. 

Tanssissa saa uusia kokemuksia ja onnistumisia sekä iloa ja nautintoa liikunnan parissa. Vapputansseihin osallistui noin 140 tanssijaa. 
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Pohjois-Iin koululla vietet-
tiin uusien luku- ja oleske-
lutilojen vihkiäisjuhlia 11.5. 
Koulun kellaritiloihin oli Ii-
Pajan nuorten toimesta ra-
kentuneet viihtyisät tilat, 
jotka saivat nimekseen Sade-
metsä ja Lukula. Tilat vihki-
nyt kunnanjohtaja Marjukka 
Manninen totesi pitävän-
sä erinomaisena asiana, että 
oppilaat ovat saaneet ideoi-
da tilat ja olla toteutuksessa 
mukana.

– Mielestäni kaikissa kou-
luissa tulisi olla paikka, jos-
sa viihdytään. Tärkeää on, 
että tilat säilyvät kunnossa 
ja niitä käytetään, Manninen 
totesi.

Samalla hän leikkisästi 
kehotti oppiaita valvomaan, 
ettei koulunjohtaja ala viih-
tymään tiloissa liian hyvin.

– Olemme lukioaikojen 
opiskelukavereita, joten tun-
nen hänen metkunsa Mar-
jukka nauratti oppilaita.

Projektin vetäjän IiPajal-

Pohjois-Iin koulu sai oman hyvän olon paikanPohjois-Iin koulu sai oman hyvän olon paikan

Anu Piira-Lapinkangas ”Sademetsään” toteuttamansa nurkkauksen esittelijänä.

ta toiminut Tanja Kähkönen 
iloitsi kellarin saadessa uu-
den käytön Pohjois-Iin kou-
lulla.

– Saimme vapaat kädet 
toteuttaa oppilaiden ideat 
ja pystyimme lähes 0-bud-
jetilla kierrättämisen ja 
kunnostamisen avulla ai-
kaansaamaan viihtyisät tilat 
romuvarastojen tilalle. Ai-
noastaan tilojen matot ovat 
uutena hankitut, itse taidet-
ta tiloihin lahjoittanut Käh-
könen totesi.

Kolmosluokkalaisten 
laulettua Tommi Lähti-
sen ”Kevät ja minä” jälkeen 
koulun salissa suoritettiin 
juhlallinen nauhan leikka-
us, jonka jälkeen vuoros-
sa oli tiloihin tutustuminen. 
”Sademetsä” on oleskelutila 
ja ”Lukula” tila, josta löytyy 
vaikkapa erilaista lukemis-
ta. Osa siellä olevista kir-
joista on saatu lahjoituksena 
Kemin kirjastosta. MTR

Tanja Kähkönen oli lahjoittanut tilat yhdistävän käytävän seinille 
itse tekemäänsä taidetta.

Kolmosluokkalaiset esittivät Tommi Läntisen ”Kevät ja minä”.

Aurora Syrjälän ja Isla Mäenpään pitelevän nauhan leikkasivat kunnanjohtaja Marjukka Manninen ja IiPajan edustajat Tanja Kähkönen, Anu Piira-Lapinkangas ja Jaakko Hurskainen.

Kunnanjohtaja Marjukka Manninen tutustumassa oppilaiden ohjaamana oleskelutilaan, joka sai nimekseen Sademetsä.
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Iiläiset eläkeläisjärjestöt ko-
koontuivat perinteisesti yh-
teiseen liikuntailtapäivään 
Illinsaaren hiihtomajalle 10.5. 
Iin Eläkeläiset ry oli tänä 
vuonna järjestämisvastuus-
sa tapahtumasta, johon 
osallistuivat myös Iin Eläk-
keensaajiin ja Eläkeliiton Iin 
yhdistykseen kuuluvat elä-
keläiset.  Iltapäivän aluksi ve-
nyteltiin hiihtomajan pihalla 
Paavo Halosen johdolla, jon-
ka jälkeen vuorossa oli yh-
distysten välinen frisbeekisa. 
Siinä voiton vei Eläkeliiton 
Iin yhdistys joukkueella Lee-
na Ojala, Kalle Kehusmaa. 
Kakkossijan jakoivat yhtä 
heittoa heikommalla yhteis-
tuloksella Iin Eläkeläisten 
Eila Fäldt ja Esko Peltola sekä 
Iin Eläkkeensaajien Aila Rah-
kola ja Pekka Uitto.

Frisbeen jälkeen oli hyvä 
käydä kodassa maukkailla 
makkaroilla, ennen siirtymis-
tä yhteislaulun pariin majan 
sisätiloihin. Lopuksi nautit-
tiin tietenkin kahvit ennen 
kotimatkalle lähtöä.

Korona-ajan hiipuminen 
näkyi päivän osallistujamää-
rässä ja Illinsaareen saavut-
tiin autojen lisäksi pyörillä, 
joita kertyi hiihtomajan sei-
nän vierukset täyteen.

Järjestelyvastuun kan-

Eläkeläisten liikuntapäivä liikunnan riemua ja 
hauskaa yhdessäoloa

Herkulliset käristemakkarat saivat vedet paistajienkin suupieliin.

taneen Iin Eläkeläiset ry:n 
puheenjohtaja Eero Teppo 
iloitsi runsaasta väkimääräs-
tä ja kehui eläkeläisten Iissä 
olevan kuin yhtä suurta per-
hettä, vaikka kuuluvatkin 
useaan järjestöön.

Iin Eläkkeensaajien Salme 
Tanninen kertoi kesän yhtei-
sistä tapahtumista, joita ovat 
muun muassa yhteislauluti-
laisuudet yhdessä Iin Laulu-
pelimannien kanssa.

– Kesäkuun lopun trapet-
sitaiteilija Hanna Moilasen 
esiintyminen Huilingin la-
valla kannattaa laittaa myös 
jo nyt kalentereihinne, Salme 
totesi. MTR

Eila Fäldtin tyylinäyte frisbeegolfissa. Joukkuetoveri Esko Peltola seuraa tarkasti taustalla heiton onnistumista.

Majan pihalla jumpattiin nivelet notkeiksi.

Hiihtomaja täyttyi eläkeläisten yhteisessä liikuntailtapäivässä.

Alkuvuosina liput laskettiin puolitankoon kello 10-14 väliseksi 
ajaksi, muun osan päivästä lippu oli tangon huipussa. Vuodesta 
1995 alkaen on lippu pidetty koko päivän tangon huipussa.

Iin sankariristille seppeleen laskivat Iin kunnan, iiläisten järjestö-
jen ja Iin seurakunnan edustajina Johannes Tuomela, Markku Vi-
tikka ja Pekka Soronen.

Kaatuneitten muistopäivä 
perinteisin menoin

Kaatuneitten muistopäi-
vää vietetään toukokuun 
kolmantena sunnuntai-
ta. Sitä on vietetty vuodes-
ta 1940 alkaen, jolloin sitä 
alettiin viettää ” nyt päät-
tyneessä sodassa kaatunei-
den sankarivainajien sekä 
myös kaikkien murroskau-
tena vuonna 1918 molem-
min puolin vakaumuksensa 
puolesta henkensä uhran-
neitten yhteisenä uskonnol-
lisena muistopäivänä”.

Nykyisin päivänä muis-
tellaan ja kunnioitetaan 
kaikkia muitakin sodissa tai 
sodanluonteisissa tehtävis-
sä, kuten rauhanturvaami-
sessa, henkensä antaneita.

Tänä vuonna korona-
rajoitukset eivät rajoitta-
neet päivän perinteitä, joten 
kirkoissa kokoonnuttiin 
jumalanpalveluksiin ja san-
karihaudoille laskettiin sep-
peleet. MTR
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Jakkukylän riippusilta avat-
tiin juhlavassa siltajuhlas-
sa ja kesäisen lämpimässä 
säässä lauantaina 14.5. Koko 
kylän ja koko kunnan kan-
nalta sillan merkitystä ja 
tärkeyttä osoitti juhlimaan 
saapunut yleisömäärä, yli 
700 henkilöä. Siltahankkeet 
puuhamies Hannu Kaisto 
totesi avajaispuheessaan sil-
taa Jakkukylään haaveillun 
vuosikymmeniä.

– Jakun koulua on käyty 
123 vuotta ja koko sen ajan 
osa oppilaista on tullut joen 
takaa. Kylän varttuneim-
mat, Jakun koulun entiset 
oppilaat muistavat hyvin ne 
ajat, kun taksikyytiä ei tar-
jottu huononkaan jäätilan-
teen aikana. Tuolloin joki 
ylitettiin osan matkaa kä-
vellen, venettä vierellä työn-
täen ja sulapaikkojen yli 
soutaen. Sen vuoksi kyläl-

Jakkukylän siltajuhlassa korostui yhteisöllisyysJakkukylän siltajuhlassa korostui yhteisöllisyys

le on haaveiltu ja puuhattu-
kin siltaa vuosikymmenet. 
Noin 40 vuotta sitten maan-
tiesiltahanke olikin vähällä 
toteutua. Siltasuunnitelmat 
nykyisen riippusillan pai-
kalle oli tehtynä ja rahoitus 
pääosin kasassa, mutta sil-
loisessa kuntapäätöksente-
ossa hanke kuitenkin kaatui.

Osakuntaliitoshankkeen 
virittyä myös siltahanke sai 
uutta virtaa ja syntyi idea 
Pohjois-Euroopan pisim-
mästä riippusillasta, Kaisto 
kertoi.

– Riippusillan myötä 
Jakkukylästä on tullut tun-
nettu, yhtenäinen, entistä 
yhteisöllisempi kylä. Kylä-
läisten arkielämä on helpot-
tunut. Kouluun, kavereille 
ja harrastuksiin on joen yli 
turvallista kulkea, oli keli 
mikä tahansa. Silta lisää ih-
misten liikuntaa ja vähen-

tää autoilua, jolla on kunnan 
koulukuljetusten säästön li-
säksi myös kansantervey-
dellistä merkitystä.

Uskon, että silta lisää kas-
vavan ja vireän Jakkukylän 
vetovoimaa asuinpaikkana 
merkittävästi sekä tuo kiin-
nostavana matkailukohtee-
na monia mahdollisuuksia 
koko kuntaan. Sillan myötä 
on myös avautunut kaunis 
pyöräilyn rengasreitti Iijo-
ki -vartta Jakkukylään ja ta-
kaisin.

Yhteisöllisyys ja kyläisten 
vahva tekemisen meinin-
ki korostuivat myös muissa 
puheissa.

Kunnanjohtaja Marjuk-
ka Manninen kertoi olleen-
sa mukana siltapyöräilyssä 
vuonna 2018 ja ajatelleensa 
”Kovat on Jakkukylässä ta-
voitteet ja haaveet”

– Täällä ei kuitenkaan 
jääty vain haaveilemaan, 
vaan ryhdyttiin tuumas-
ta toimeen. Lopputulokse-
na on upea silta, joka tulee 
olemaan vetovoimatekijä 
koko kunnan tulevaisuudel-
le. Toivottavasti muutkin 
Iin kylät ottavat mallia Jak-
kukylästä, sillä kylien elin-
voima pitää kyläläisten itse 
tehdä.

Sillan virallisen avaami-
sen ja nauhan leikkaamisen 
jälkeen puhunut kansan-
edustaja Juha Sipilä totesi 
matkan varrella olleen mo-
nia esteitä ylitettävänä, mut-
ta lopputuloksen olevan 
hienon.

– No nyt se on viimeinkin 
valmis, eihän se ookko tehä, 
Sipilä totesi leikkisästi.

Ensimmäisen kerran hän 

kertoi kuulleensa siltaide-
asta Jakkukylän Iihin liit-
tymisen juhlassa reilu neljä 
vuotta sitten.

– Ajattelin, että tässä on 
hanke, jolle on todellinen 
tarve ja haluan olla muka-
na sitä edistämässä. Ehdo-
tin, että ensin kannattaa 
varmistaa yksityisen, hank-
keen oman rahan osuus, sen 
jälkeen on helpompi men-
nä kunnan ja valtion juttu-
sille rahoitusta kyselemään. 
Muistan siltapyöräilyssä 
konkreettisesti tunteneeni, 
kuinka lämmin ja tiivis yh-
teisö teillä täällä on. Tämä 
projekti on osoitus siitä, että 
pienetkin kylät voivat olla 
kokoaan suurempia, kun 
jaksetaan puuhata yhdessä.

Oulun hiippakun-
nan piispa Jukka Keskita-
lo siunasi sillan yhdessä Iin 
kirkkoherra Tapani Ruotsa-
laisen kanssa.

– Uskon sillan tuottavan 
siunausta koko kylälle ja 
siunaavan nimenomaan sen 
asukkaita hyvällä elämällä, 
hän totesi.

Jakun koulun oppilaat 
kertoivat, kuinka sillan myö-
tä koulumatkat ovat muut-
tuneet turvallisemmiksi ja 
liikkuminen harrastuksiin 
sekä kavereille on helpottu-
nut. Samalla autoilu on vä-
hentynyt ja kunto kasvanut.

Maanpuolustussoitto-
kunta soitti juhlan aluksi 
Sinitakkien marssin ja Jääkä-
rimarssin. Juhla päättyi hei-
dän säestämänään Maamme 
lauluun, jonka jälkeen juhla-
yleisölle oli tarjolla poron-
lihakeittoa ja kakkukahvit. 
MTR

Sillan avaamisnauhan leikkasivat Jakun koulun oppilas Catlyn Kenttä, Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo ja kansanedustaja Juha Sipilä. 
Nauhaa pitelivät Iin kunnan vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki ja vapaa-aikasihteeri Heini Perttula.

 Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo siunasi riippusillan. 
Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen avusti toimitusta.

Ilman teitä ja sitoutumistanne tätä rippusiltaa ei olisi, Hannu 
Kaisto korosti puheessaan kyläläisten ja yhteistyökumppaneiden 
merkitystä.Juhlan juonsivat reippain ottein Isella Jaara ja Silva Räihä.
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Siltakahvila avautui Jakkukylässä
Jakkukylään valmistuneen 
Pohjois-Euroopan pisim-
män kevyenliikenteen riip-
pusillan koulun puoleisella 
rannalla avautui äitienpäi-
väviikonlopuksi Siltakah-
vila. Kahvilaa pyörittävät 
nuoret jakkukyläiset yrit-
täjät Milja, Konsta ja Ilo-
na Kosola sekä Anni, Janika 
ja Jonne Kaisto. Tuekseen 
he ovat saaneet Iin kunnan 
nuorten kesätyösetelin sekä 
asiantuntija-apua yritysneu-
vojalta.

Avajaispäivää häiritsi 
hieman aamuinen vesisade, 
mutta iltapäivällä asiakkaita 
kävi jo reippaasti. Aurinkoi- Kempeleestä saapunut perhe Göös tutustui riippusiltaan ja nautti sen jälkeen Siltakioskin antimista.

Sillan ylittäminen on helppoa ja turvallista. Tämä on positiivinen 
pettymys, heiluvaa siltaa odottaneet Göösit totesivat.

Siltakahvila on avautunut riippusillan koulun puoleisessa rannas-
sa. Kuvassa pieni valkoinen rakennus oikealla.

Konsta Kosola, Jonne Kaisto ja Ilona Kosola valmiina palvele-
maan asiakkaita. Taustalla Arja Kosola.

nen äitienpäivä puolestaan 
sai väen liikkeelle ja siltaan 
sekä Siltakahvilaan käytiin 
tutustumassa sankoin jou-
koin.

– Kauimmaiset asiakkaat 
ovat olleet liikkeellä Ranual-
ta, asiakkaita palvelleet Jon-
ne Kaisto ja Konsta Kosola 
kertoivat äitienpäivän alku-
illasta.

Perhe Göös oli lähtenyt 
tutustumaan siltaan Kem-
peleestä ja samalla nautittiin 
makoisat kahvit Siltakahvi-
lassa.

Sillan ylittämisen jälkeen 
perhe kertoi hymyssä suin 
ja pilke silmäkulmassa sillan 

olleen ”pettymys”.
– Eihän se heilu yhtään 

ja on niin mukava ja help-
po kulkea, he totesivat po-
sitiivisesta pettymyksestään 
rippusillan ylitettyään.

Samaan tulokseen tuli 
myös toimittaja, ylitettyään 
sillan kohtuullisessa sivu-
tuulessa, ilman sillan pie-
nintäkään heilumista.

Siltakahvila palvelee asi-
akkaita toukokuun ajan vii-
konloppuisin ja kesäkuun 
alusta joka päivä. MTR

Jakun koulun oppilaat lauloivat Jakkukylän kotiseutulaulun runsaslukuisen yleisön edessä.

Maanpuolustussoittokunta avasi juhlan ”Sinitakkien marssilla”

Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela, kansanedustaja Juha Sipilä, Iin entinen 
kunnanjohtaja Ari Alatossava, siltahankeen puuhamies Hannu Kaisto, Iin kunnanjohtaja Marjukka 
Manninen, hänen takanaan Iin kunnan tekninen johtaja Ville Keränen ja Oulun hiippakunnan piis-
pa Jukka Keskitalo iloisessa ajatustenvaihdossa.
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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

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

Ajanvaraus: 
vello.fi/hierojarailileinonentmi

Akuutti-aika kyselyt: 
0440 968 594 (tekstiviestillä) 

Koulutettu hieroja, 
Raili Leinonen tmi

Rahkolantie 3, 91100 Ii • Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset 
• Sähkösennukset • Pienkonekorjaukset ja muut palvelut 
• Musiikkitarvikemyynti

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S2 
sähköurakointi-

pätevyys

Olen lomalla 27.5.-3.6.2022
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Valokuvaaja Sini Yrjänä vie-
raili Iissä huhtikuussa ja piti 
Nätteporin auditoriossa esi-
tyksen luovasta ja voimaut-
tavasta valokuvauksesta. 
Yleisötilaisuuden oli järjestä-
nyt Iin kirjasto.

Sini Yrjänä valmistui va-
lokuvaajaksi vuonna 2010 
(VAT) ammattiopisto Lap-
piasta, Torniosta. Sen lisäksi 
hän on opiskellut voimautta-
van valokuvaksen perustei-
ta mm. Pohjois-Pohjanmaan 
kesäyliopistossa Oulussa. 
Hänen ensimmäinen projek-
tinsa valmistui vuonna 2016, 
josta julkaistiin Piilosta - Iha-
naisten matka minuuteen 
kirja. Hänen toinen, Suomen 
100 vuotisjuhlavuoden pro-
jekti valmistui joulukuus-
sa 2017. Siinä kuvasin 50 eri 
ikäistä henkilöä oman koti-
kuntani alueelta.

”Valokuvaajana minua 

Sini Yrjänä ja voimauttava valokuvaus
kiinnostaa ja innostaa eni-
ten ihmisten kuvaaminen. 
Olen ihmettelijä, valon ja 
varjon leikin ihastelija, kau-
neuden etsijä ja tunnelmien 
tallentaja. Pidän runoista ja 
kirjoittelen itse runoja myös 
kuvaushetken tunnelmista, 
ihmisten kohtaamisesta.”

”Ensimmäisen kamera-
ni sain 10-vuotiaana ja siitä 
asti olen kuvannut ihmisiä ja 
luonnon yksityiskohtia. Olen 
kuvannut filmille, kehittänyt 
itse kuvia, käynyt useilla eri 
valokuvauskursseilla ja nyt 
ammattilaisena kuvaan digi-
taalisesti ja valmistan kuvat 
Lightroomilla raakakuvista 
”digipimiössäni”.

Sini Yrjänä kertoi tilai-
suudessa voimauttavasta 
– voimaannuttavasta kuva-
uksesta. ”Voimauttavan va-
lokuvauksen menetelmä on 
palkittu Miina Savolaisen ke-

hittämä sosiaalipedagoginen 
menetelmä mikä perustuu 
tietoiseen ja rakkaudelliseen 
tapaan katsoa ”lempeä kat-
se”. Voimaannuttavaa ku-
vausta on kaikki sellainen 
kuvatyöskentely ja kuva-
us, mikä antaa voimaa, voi-
mauttaa ja tuo iloa. Sinä 
päätät, mikä on sinulle voi-
mauttava tapa työskennel-
lä kuvien kanssa.  Kuvaatko 
itse, katseletko toisten otta-
mia kuvia, työskenteletkö 
yksin kuvien kanssa vai ha-
luatko jakaa ajatuksia kuvis-
ta toisten kanssa.”

Tilaisuudessa osallistu-
jat saivat valita Sini Yrjänän 
esille laittamista valokuvis-
ta mieleisensä ja kertoa toisil-
le, mitä tunnelmia, ajatuksia, 
muistoja kuva tuo mieleen. 
Valittavina oli kymmenittäin 
Sinin ottamia valokuvia. MH

Yleisö tarkasteli kuvia ja kertoi niiden herättämistä tunteista ja ajatuksista.

Sini Yrjänä kertoi voimaan-
nuttavasta valokuvauksesta.

Sini Yrjänän valokuvia paikalla olleiden 
valittavaksi ja kerrottavaksi.

Iin kunnanvaltuusto hyväk-
syi uusintakäsittelyyn tulleen 
Ollinkorven tuulivoimayleis-
kaavan kokouksessaan 2.5. 
Kunnanvaltuuston 24.1.2022 
tekemän päätöksen jälkeen 
on todettu kaksi esteellisyyt-
tä asian valtuustokäsittelyn 
yhteydessä. Esteellisyyk-
sien syyt ovat valtuutetun 
sukulaisen maanomistus 
kaava-alueella sekä varaval-
tuutetun maanomistus kaa-
va-alueella. Molemmissa 
tapauksissa kyseessä on me-
nettelyvirhe, minkä johdos-
ta tehty päätös tulee kumota 
ja asiasta tehdä uudelleen 
päätös, minkä yhteydessä 
virheellinen menettely kor-
jataan.

Virheellisessä järjestyk-
sessä syntynyt päätös tehtiin 

Ollinkorven tuulivoimakaava hyväksyttiin uudelleen
äänin 24-7. Uusintakäsitte-
lyssä Leena Tiiro esitti Tauno 
Kivelän ja Oili Kalevan kan-
nattaman. ettei osayleiskaa-
va hyväksytä. Äänestyksessä 
kaavan hyväksymistä kan-
natti 26 valtuutettua (Fäldt 
Eila, Haapaniemi Heli-Han-
nele, Hast Mika, Hyvönen 
Petri, Kaisto Hannu, Kehus 
Reijo, Keränen Kirsti, Klasi-
la Pirjo, Koskela Pekka, Lau-
ri Jarmo, Liedes Teijo, Paaso 
Aila, Tapio Helka, Tervonen 
Petri, Tuomela Johannes, Va-
laja Sanna, Varanka Sirpa, 
Autio Aini, Jutila Mika, Kak-
ko Jaska, Keltamäki Seppo, 
Matikainen Anne, Nevata-
lo Satu, Ruottinen Johanna, 
Sanaksenaho Harri ja Torvi-
nen Katja.) Vastaan äänesti 4 
valtuutettua (Jokela Jari-Juk-

ka, Kaleva Oili, Tiiro Leena ja 
Kivelä Tauno.

Esteellisinä kokouksesta 

Kunnanvaltuuston kokouksen aluksi muistettiin kokona-aikana pyöreitä vuosia täyttäneitä valtuutettuja. Pekka Koskela, Heli-Hannele 
Haapaniemi, Leena Tiiro ja Mika Hast saivat kukat kunnanjohtaja Marjukka Mannisen ojentamina. (Kuva kokouksen nettitallenteesta)

asian käsittelyn ajaksi pois-
tuivat Jussi Kurttila (lähisu-
kulaisen maanomistus, Valto 

Pernun säätiön hallituksen 
jäsen), Minna Paakkola (lä-
hisukulaisen maanomistus) 

ja Eero Alaraasakka (Valto 
Pernun säätiön hallituksen 
jäsen). 



14
nomatnomat

--
nro 13

18.5.2022

Nätti-Jussi on pian Netti-Jussi!
Reino Rasilaisen ja Soili Jääskeläisen toimittama ”Komiat, 
reirut ja lupsakkaat” (Valitut Palat 2015) kertoo maa-
kunnista kaskujen valossa. Lapista monelle muistuu en-
simmäiseksi mieleen legendaarinen ”Nätti-Jussi”. Juho 
Vihtori Nätti (1890–1964) oli metsätyömies, josta on teh-
ty lehtijuttuja, kirjoja, näytelmiä, seminaareja ja eloku-
via. Pian kai Nätti-Jussi onkin jatkossa Netti-Jussi! 
Tässä yksi tyypillinen tarina: Nätti-Jussi kävi pankis-
sa nostamassa repun täyteen rahaa. Pankkineiti kirjasi: 
”Nätti otti vähäsen.” 

   * * *
Nätti-Jussi hiihteli Inarin puolella savotalle rahattomana. 
Joka penni oli huvennut maalikylässä hummailuun. Pöllinte-
koa oli, mutta ei ollut työkaluja. Savotan kauppias pelasti ti-
lanteen myymällä Nätille pokasahan velaksi. Elämä näytti taas 
hymyilevän ja niinpä Nätti lausahti: – Nyt se on Nätti taas sa-
hanomistaja.

   * * *
Kaksi saamelaista oli päässyt kesätöihin TVH:lle. Heillä oli 
tapana keitellä kahvia tulilla, tienpenkalla metsän puolella. 
Lappiin oli annettu metsäpalovaroitus, ja työnjohtaja varoit-
ti miehiä: – Entäpä jos nuo teidän tulet karkaavat metsään?
– Jo vain net karkaavat, niin tehemmä uudet tulet!

   * * *
Tunturihotellin baaritiskillä pari paikkakunnan nuorta 
miestä yritti hieroa lähempää tuttavuutta kahden turistitytön 
kanssa. Miehet eivät halunneet paljastaa kotipaikkaansa, kun 
tytöt sitä kysyivät. Toinen vastasi: – Met olemma Vanthaalta. 

   * * *
Pari miestä ajeli öiseen aikaan autolla Kolarin kirkonkylän 
läpi. Kylän raitilla mennä jolkotteli koira, joka ei suostunut 
väistämään autoa. Kuski aprikoi, pitäisikö hänen ajaa koiran 
päältä. Kyydissä ollut varoitti: 
– Älä aja, koira on kylän ainoa veronmaksaja!

   * * *
Vanha isäntä oli joutunut hoidettavaksi luonnonparanto-
laan. Siellä hänelle oli syötetty vihanneksia ja annettu amme-
hoitoja. Mies palasi kotiin ja siellä kysyttiin:
– Miten net sinua siellä hoitivat?
Isäntä vastasi ykskantaan: – Heiniä ethen ja takapuoli vethen. 

   * * *
Sotien jälkeen, kun monista tavaroista oli pula, Lapissa 
harjoitettiin paljon salakuljetusta. Eräs Tornion mies käve-
li päivittäin Haaparannan puolelle ja palatessaan työnsi aina 
mukanaan kottikärryn täynnä hiekkaa. Rajavartijat penkoi-
vat harva se päivä kottikärryn hiekan, mutta mitään kiellettyä 
ei hiekasta koskaan löytynyt. Toiset kysyivät mieheltä, onko 
tuossa nyt mitään järkeä – tuoda hiekkaa Ruotsin puolelta, 
onhan sitä riittämiin Suomessakin. 
Mies vastasi: – Enhän minä sieltä hiekkaa tuokaan, vaan kot-
tikärryjä! 

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

KEVÄÄN KOHINAA IIJOELLA. KUVA: MARTTI KÄHKÖNEN

Lintuharrastajien toukokuun 
kohokohta, Tornien taisto, 
järjestettiin pitkästä aikaa 
virallisesti koronavuosien 
jälkeen. Pohjois-Iin kyläyh-
distyksen joukkue (Juk-
ka Sassi, Ilkka Kärkkäinen, 
Pauli Jussila) marssi päät-
täväisin mielin 7.5. lauan-
taiaamuna klo 5.00 torniin 
kiikareiden ja kaukoputki-
en linssit puhdistettuina val-
miina taistoon.

Myöhäisestä keväästä 
huolimatta lintuja oli run-
saasti liikkeellä ja ensimmäi-
sen tunnin saldoksi saatiin 

Tornien taiston paluuTornien taiston paluu

45 lintulajia. Sorsalajeja oli 
mukavasti muun muassa  
harmaasorsa, lapasorsa, silk-
kiuikku, uivelo. 

– Kahlaajiakin näimme 
yllättävän hyvin, vaikka nii-
den suhteen olimme epäile-
väisiä, kun lahdella oli vielä 
paljon jäätä, bongaajat ker-
toivat. Rengastettu meri-
hanhi tutkaili mahdollisia 
pesäpaikkoja, toivottavas-
ti samaa katseli myös kana-
danhanhipariskunta, joka oli 
tullut tutustumaan Hiastin-
lahteen. Petolintujen ja pik-
kulintujen suhteen sadesää 

Sateisessa säässä päivän havainnot jäivät hieman aiempien vuosien määrästä. Kuva Jukka Sassi

Meriharakan näyttävä laskeutuminen. Kuva Jukka Sassi

Kalasääski etsiskeli saalista lähes lintutornin päällä. Kuva Jukka 
Sassi

teki aamutuntien jälkeen 
tepposet, lopettaen lintujen 
laulut ja lennot, joten moni 
tuttu laji alueelta jäi havait-
sematta. Kalasääskikin jäi il-
man kalaa, mutta lämmitti 
joukkueen mieltä tullessaan 
lähes tornin päälle etsimään 
saalista. 

-Suurimpana yllätyksenä 
saimme seurata haarapääs-
kyjä useampaankin ottee-
seen, jotka hyönteissyöjänä 
jäivät kyllä siinä kelissä näl-
käiseksi.

Joukkue alkoi kastumaan 
sateen vain yltyessä ja kii-

karit huurussa he olivat jo 
vääntämässä nuoresta har-
maalokista isolokkia, joka 
olisikin ollut melkoinen yl-
lätys. Lopullinen tulos oli 
63 eri lintulajia, joka olosuh-
teet huomioiden on huippu-
tulos.

Koko Suomen alueella 
järjestettyyn Tornien tais-
toon osallistui reilut 300 lin-
tutornia. MTR

Kanadanhanhipariskunta etsiskelemässä sopivaa pesäpaikkaa. 
Kuva Jukka Sassi
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Tuomas Rounakari
Luentokonsertti

karhunherättäjälauluista
 

ke 25.5. klo 18-19:30
Iin kirjasto, Nätteporin

auditorio

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Järjestää Iin kirjasto

Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

Rainer Bollström

Tanssit Maisemaravintola 
Merihelmessä 27.5. klo 21

30 v juhlakiertueella

Kuivaniemen Roolinvaihta-
jat on harjoitellut ilman oh-
jaajaa kesänäytelmää. Iin 
Kansalaisopisto ei järjes-
tänyt kurssia tälle opinto-
kaudelle. Kokoonnuimme 
syksyllä ja päätimme kokeil-
la omalla porukalla. Kansa-
laisopisto auttoi saamaan 
näytelmäkäsikirjoituksia va-
littavaksi.

Päädyimme Simo Perä-
mäen komediaan Uunon 
kuumat puumat, joka kertoo 
Uunon ensimmäisestä ul-
komaanmatkasta Espanjan 
Torremolinokseen. Siellä-
hän sitten sattuu ja tapahtuu 
ja kotona vauhti vain kiih-
tyy. 

Anita Tuuttu

Kuinkahan Uunolle käy?

”Miksi ette avanneet, kun kolkutin?” Hen-
kilöt on vas. Kaisa Lammassaari (Sirkka 
Junes), Raisa Havumäki (Tarja Heinikoski) 
ja Ville Lammassaari (Mikko Karhu).

”Löytyyköhän Rosalle töitä?” Henkilöt on vas. Toini  Alanko (Eeva Miettunen), Uuno Lammassaari 
(Tauno Kivelä), Rosa Martinez (Anita Tuuttu), Janne Kulmala (Matti Ellilä), Ville Lammassaari (Mikko 
Karhu) ja Kaisa Lammassaari (Sirkka Junes).

ESITYKSIÄ ON KUIVANIEMEN SEURANTALOLLA: 
su 22.5. klo 13 ja la 11.6. klo 18. 

Lipun hinta on 15 euroa sisältäen kahvit. 

Tervetuloa joukolla, takuulla hauskaa!

AUTOBINGO / BINGO
AUTOBINGO / BINGO

2323
151522 88

44

Su 22.5. klo 18.00Su 22.5. klo 18.00  
500 € mp | 500 € pr50    
2 x 100 € | 5x50 € Tervetuloa!  

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

KUIVANIEMEN SEURALLA
KUIVANIEMEN SEURALLA

2323
151522 88

44

Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Iin kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan koko-
uksessaan 2.5.2022 § 48. Päätöksellä kumottiin kunnan-
valtuuston päätös 24.01.2022 § 7.

Kaavan tiedot löytyvät Iin kunnan kaavoituksen internet-
sivuilta: https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat

Iissä 2.5.2022

ILMOITUS

Olhavan seudun Kehittämisyhdistys ry:n
YLEINEN KOKOUS

ti 24.5.2022 klo 18.00 Olhavan koululla.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Huom! Kunnanjohtaja Marjukka Manninen 
ti 24.5. klo 17.00 Olhavan koululla. 

Tervetuloa!

IIN HUILINGISSA:
heinäkuun viikonvaihteessa la 23.7. klo 19.00 ja su 24.7. klo 16.00

Lipun hinta on 10.

Northern Lights Zirko-
nit on cheertanssin lasten 
edustusjoukkue, joka tree-
naa kaksi kertaa viikossa 
Taskilassa Northern Lights 
Cheerleading hallilla. Jouk-
kueessa on 17 taitavaa tans-
sijaa, kolme valmentajaa ja 
joukkueenjohtaja. Mukana 
on kaksi iiläistä Jenni Ylita-
lo ja Alina Moilanen. 

Joukkue uudistui melkein 
kokonaan kaudelle 2021-
2022, kun edellisen kau-
den joukkueesta suurin osa 
siirtyi junioreiden ikäluok-
kaan. Zirkonit ovat olleet 
sarjansa mestareita vuodes-
ta toiseen, kovissa taistoissa. 
Suurin vastus viime vuosi-
na on ollut Helsingin jouk-
kue. Tytöt ovat treenanneet 
ahkerasti koko vuoden koh-
ti pääkilpailuja. Kahdesta 
aiemmasta pienemmästä ki-
sasta tytöt toivat kotiin kul-
taa, mutta tärkein oli silti 
sarjan pääkisa, Rovaniemel-
lä kisattava Super-kilpailu. 
Huhtikuussa Rovaniemel-
lä Zirkonit voittivat jälleen 

Jenni Ylitalo ja Alina Moilanen 
kilpailevat cheertanssijoukkueessa

kultaa tämän kauden Ma-
gic-teemaisella ohjelmalla. 
Piste-eroa hopeaan ottanee-
seen Helsingin joukkuee-
seen oli huimat 17 pistettä. 
Joukkue jatkaa harjoittelua 

kohti seuran kevätnäytöstä 
ja sitten jäävät kesälomalle 
jättäen katseet syksyllä alka-
vaa kautta kohti.

Laura Ylitalo 

Iistä cheertanssin joukkueessa 
ovat kuudesluokkalaiset Lin-
nea Ylitalo ja Alina Moilanen.
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Ennakkomarkkinoinnissa

UUSIA KERROSTALOASUNTOJA  Iin keskustaan, Kirkkotie 6:een

Koti keskellä kylää
Asunto Oy Iin Keskuspuiston sijainti on ihanteellinen: 
Palvelut ovat kivenheiton päässä. 

Piha-alueen helppokulkuisuus ja esteettömät  
sisätilojen ratkaisut, kuten yhteiskäytössä oleva 
saunaosasto, mahdollistavat asumisen 
erilaisissa elämäntilanteissa.

Myyntihinnat  49 183 - 82 012 €
Vh. 122 957 - 205 029 €

KYSY LISÄÄ   

JA PYYDÄ KOHDE-ESITE: 
040 563 6219 
toimisto@hayrynenoy.fi

 

38,5 m2
41 m2 
44 m2
48,5 m2

2 h+k         
2 h+k+sa    
2 h+k+sa   
2 h+k+sa   

 

61m2
66 m2 
66,5 m2

3 h+k+sa       
3 h+k+sa    
3 h+k+sa   

ASUNTOJEN KOOT

6.-10.6.2021
Ii – Raatin uimahalli – Ii  
Ryhmät 1. Vesikirput: 6-7-vuotiaat max 8 henkilöä. Uintiopetus klo 10:30-11.30 (vapaata uintia 11.15-11.30)
Ryhmä 2. Vesiveijarit 8-9-vuotiaat max 12 henkilöä. Uintiopetus klo 11.15-12.15 (vapaata untia 11.15-11.30)
Ryhmä 3. Vesiveijarit 8-9-vuotiaat max 12 henkilöä. Uintiopetus klo 12.15 - 13:15 (vapaata uintia 13.00-13:15)
Kuljetus 
Lähtö: Iisi-areena klo 9.10 – Raatti 10.10 
Paluu: Raatti 13.30 - Iisi-areena klo 14.00  

13.-17.6.2021
Kuivaniemi – Ii – Raatin uimahalli – Ii –  Kuivaniemi
Ryhmät 4. Vesiveijarit 8-9-vuotiaat max 12 henkilöä. Uintiopetus klo 10:30-11.30 (vapaata uintia 11.15-11.30)
Ryhmä 5. Vesikirput: 6-7-vuotiaat max 8 henkilöä. Uintiopetus klo 11.15-12.15 (vapaata untia 11.15-11.30)
Ryhmä 6. Vesikirput: 6-7-vuotiaat max 8 henkilöä. Uintiopetus klo 12.15 - 13:15 (vapaata uintia 13.00-13:15)
Kuljetus 
Lähtö: Kuivaniemen kievari 8.30 - Iisi-areena klo 9.10 – Raatti 10.10 
Paluu: Raatti 13.30 - Iisi-areena klo 14.00 – Kuivaniemen kievari klo 14.30 
 
Uintiopetus kestää 45minuuttia/uintiryhmä
Uimakoulumaksu: 40 euroa (sis. kuljetuksen ja uimaopetuksen)
Ilmoittautuminen Iisi-areenan asiointipisteeseen p. 050 3103 458, 
jonka jälkeen voi suorittaa maksun Iisi-areenan asiointipisteeseen tai Kuivaniemen kirjastoon. 

OMAT UIMAKAMPPEET JA EVÄÄT MATKAAN!
Järjestäjä Ii-Instituutti/nuorisotyö
Lisätietoja: Lea Alioravainen 050 3950 393

UIMAKOULUT 6-10.6. JA 13.-17.6.

UIMAKOULUT ILMOITTAUTUMISET 
ALKAA 18.5.2022 klo 9 

 p. 050 3103 458


