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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Kuivaniemen
Pitäjämarkkinat
20.-21.7. 2019
Markkinaohjelma
on sivulla 4.
Tervetuloa markkinoille!

UUSIEN TILOJEN AVAJAISET 1.8.2019
osoitteessa Karpalotie 15, Ii

AVOIMET OVET
klo 16:00

Avajaistarjouksia salikorteista

Vuoden iiläinen 2019
Riitta Räinä on vaikuttanut positiivisella asenteella ja persoonalla myönteisen
kuntakuvan syntymiseen.
Tämä asenne näkyy hänen
toiminnassaan ja siitä välittyy tekemisen ilo. Hän
on aina valmis auttamaan.
Hän on avoin uusille ehdotuksille ja on ollut mukana
ideoimassa ja kehittämässä useita kuntalaisille suunnattuja tapahtumia. Omalla

Riitta Räinä
innostavalla ja myönteisellä asenteella hän saa myös
muut mukaan.
Riitta on työskennellyt
Iin kunnassa yli 20 vuotta,
toimien mm. maataloussihteerinä, elinkeinoasiamiehenä ja tapahtumavastaavana.
Nykyisessä tehtävässä kunnan hyvinvointikoordinaattorina hän vastaa kunnan
hyvinvointikertomuksen
laatimisesta ja ennaltaeh-

käisevän hyvinvointityön
ja päihdetyön koordinoimisesta. Hän toimii lisäksi
kunnan järjestö- ja kyläyhdyshenkilönä.
Kotiseutujuhlassa huomionosoituksen
vastaanottanut Riitta kertoi
yllättyneensä valinnastaa,
ollen samalla otettu päästessään osaksi vuoden iiläisten
ketjua. MTR

PIIPPUROCK Iissä pe 2.8. klo 20:00 - 00:00 ja la 3.8. klo 18:00 - 02:00 Rantakestilän tapahtuma-alueella.

Tervetuloa aurinkoiseen
Merihelmeen
NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

AVOINNA joka päivä klo 8 alkaen
www.merihelmi.fi
AAMUPALA KLO 8-10 6 €
LOUNAS JOKA PÄIVÄ

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

Pallojäätelöt

20.7. Pitäjänmarkkinatanssit
Mikko Tapio & Mysteeri
3.8. Tanssit
Juha Alvari & ork. klo 20:30-00:30
		
- Ilmaiset tanssit!
		 - 100:lle ensimmäiselle kakkukahvit!
17.8. Tanssit
Tapio Kyngäs & Lemppari

Alkoholin
ulosmyynti
Lisää tapahtumia
facebook-sivuilla!

Tervetuloa!

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

Vuoden iiläinen 2019 Riitta Räinä Huilingin näyttämön katsomossa, jonka aikaan saamisessa
hänellä oli tärkeä rooli.
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Kuivaniemen kotiseutupäivänä
korostettiin iloa ja vapautta

Kunnan tervehdyksen juhlaan toi kunnanhallituksen
ensimmäinen varapuheenjohtaja Pekka Koskela. (Kuva Sanna Kontio)

Juhlapuheen pitänyt Mirja Vehkaperä loi uskoa Kuivaniemen tulevaisuuteen. (Kuva
Sanna Kontio)

Kuivaniemen kotiseutujuhlaa vietettiin Nuorisoseuran
talolla perinteitä kunnioittaen ja tulevaisuuteen luottaen.
Juhlapäivä aloitettiin jumalanpalveluksella Kuivaniemen kirkossa, jonka jälkeen
oli seppeleenlasku sankarihaudoille.
Varsinainen
juhlan aluksi hiljennyttiin
kunnioittamaan hiljaisella
hetkellä kotiseutuyhdistyksen poisnukkuneita jäseniä
Anni Kehusta ja Erkki Paasoa.
Kunnan
tervehdyksen
juhlaan tuonut kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja
Pekka

Koskela muisteli, millaista
oli elämä Kuivaniemellä 50
vuotta sitten.
-Montako kauppaa, koulua, montako lapsen syntymää tuona vuonna oli?
50 vuotta ei ole pitkä aika.
Säästöpankki, posti, monet
kyläkaupat ovat poistuneet,
Koskela muisteli.
Samalla hän katsoi luottavaisesti
tulevaisuuteen
ja totesi kotiseudun olevan
iloa ja vapautta, sekä kaikkien kuivalaisten juurien olevan edelleen Kuivaniemellä.
Juhlapuheen
pitänyt
Mirja Vehkaperä totesi kotiseudun merkityksen ko-

rostuvan, kun sitä katsoo
kauempaa.
-Kotiseudun tärkeyden
huomaa vasta, kun sitä katsoo kauempaa, Vehkaperä
kertoi huomanneensa.
Kemiin suunnitellut isot
metsäteollisuuden
investoinnit tuovat alueelle työtä
ja toimeentuloa. Valtion satsaukset Iin ja Kuivaniemen

alueen
liikenneyhteyksiä
parantavat liikkumista. Samalla ne kuitenkin nopeuttavat myös mahdollisuutta
ajaa paikkakunnan ohi, Vehkaperä totesi puheessaan.
Juhlan
monipuoliseen
ohjelmaan kuului lisäksi musiikkiesityksiä ja lausuntaa, sekä ruokailu juhlan
aluksi. MTR

Liput saapuivat juhlavasti paikalle ja ne laittoivat paikalleen Matti Ellilä, Tuomas Miettunen ja Paavo Kestilä. (Kuva Sanna Kontio)

Kuivaniemen ja Simon Pelimannit esiintymässä kotiseutujuhlassa. (Kuva Sanna Kontio)

Iin Yrityksen yleisurheilukilpailut
IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 18.7. klo 14:30. Voit pyytää
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Nuortenilta to 18.7. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Sanajumalanpalvelus su 21.7. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä: Apostolien
päivä. Pyhäpäivän aihe Herran palveluksessa. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti palaneen Ylivieskan uuden
kirkon rakentamiseen.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 25.7. klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 28.7. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä: 7. sunnuntai helluntaista. Pyhäpäivän aihe Rakkauden laki. Toimittaa Saara
Alamäki, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Kristillisen spiritualiteetin
vaalimiseen Hiljaisuuden Ystävien kautta.
Diakoniatoimisto on suljettu 15.7. - 28.7.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 1.8. klo 14:30.
Veteraanien kahvit to 1.8. klo 12 Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie
32.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Markkinakirkko su 21.7. klo 12 Kuivaniemen pitäjänmarkkinat, lavalla. Apostolien päivä, pyhäpäivän aihe: Herran palveluksessa. Toimittaa
Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Ylivieskan uuden
kirkon rakentamiseen kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.
Sanajumalanpalvelus su 28.7. klo 12 Oijärven kyläkirkko. 7. sunnuntai
helluntaista, pyhäpäivän aihe: Rakkauden laki. Toimittaa Saara Alamäki, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen Hiljaisuuden ystävien kautta.
Diakoniatoimisto suljettu 15.7. – 28.7.
Katso lisätietoja ylläolevista ja lisää tapahtumia: Iin alue tai www.iinseurakunta.fi

Iin Yrityksen nuorten yleisurheilukilpailuissa näkyi kesän
innokas harjoittelu onnistuneina suorituksina ja uusina ennätyksin varsinkin pituushypyssä.
MTR
TULOKSET:
T5 40 m + pituus: Iisa Klaavuniemi 9,86 + 193, Petra Schultz
11,27 + 180, Reetta Leppiniemi
11,52 + 167, Enni Ojanen 12,33
+ 114.
P5 40 m + pituus: Luka Klaa-
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vuniemi 15,73, Ville Kosamo
11,40 + 154.
T6 40 m + pituus: Minea
Heikkilä 9,17 + 192, Olga Holmi 10,59 + 180, Adessa Tornberg
11,01 + 132, Pieta Klasila 9,41 +
201.
P6 40 m + pituus: Atte Backman 8,64 + 226, Asseri Kantola 9,15 + 168, Lauri Miettunen
10,40 + 149, Eetu Seppänen 8,03
+ 231.
T7 40 m + pituus: Elma

Klaavuniemi 8,33 + 241, Helmi Härkönen 9,52 + 188, Elviira
Leppäniemi 9,02 + 207, Senja
Wiik 8,09 + 230.
P7 40 m + pituus: Aapo Ojanen 8,09 + 239.
T9 40 m + pituus: Oona Pesämaa 7,49 + 261, Ninni Kantola
7,47 + 268, Nella Seppänen 7,14
+ 310.
P9 40 m + pituus: Albert Holmi 8,92 + 251, Aatu Ojanen 7,65
+ 258, Robert Holmi 300 (pituus)

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

T11 60 m + pituus: Viivi
Heikkilä 11,23 + 278, Saaga Pesämaa 11,83 + 275.
P11 60 m + pituus: Luukas
Leppänen 10,25 + 331.
T12 60 m + pituus: Janna Pahikainen ,81 + 357.
P12 60 m + pituus: Joona
Heikkilä 9,39 + 380.
T15 100 m + pituus: Aino
Veijola 14,21 + 441.
P15 100 m + pituus: Mikael
Malmihuhta 13,39 + 479.

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
ista
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Suuremmsista
Toimittaja Ii
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
ilmo
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com
kysy tarjousta ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

jäsenyritys

SEURAAVA IISANOMAT NRO 16
ILMESTYY TO 1.8.2019.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to25.7.2019 mennessä.

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 johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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Iin Kotiseutupäivänä pohdittiin

Iiläiseksi valittu hyvinvointikoordinaattori Riitta Räinä seuranaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes, kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela, kunnanjohtaja Ari Alatossava ja hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola.

Juhlapuheen pitäjä vuoden
2018 iiläinen Katja Körkkö kertoi olevansa ylypiästi iiläinen.

Iin Kotiseutujuhlan juonsi JariJukka Jokela.

Kunnan tervehdyksen juhlaan
toi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes.

Iin Kotiseutupäivän pääjuhla huipensi tapahtumien
sarjan pohdintaan kotiseutuhengen olemuksesta.
Kotiseutupäivä aloitettiin
seppeltenlaskulla sankarihaudoille, jonka jälkeen tarjolla oli lohisoppaa ennen
varsinaista kotiseutujuhlaa.
Juhlan jälkeen päivä jatkui
muun muassa viikinkimiekkailunäytöksellä ja Wanhan
Haminan kierroksella, sekä
keppariturnajaisilla.
Pääjuhlan aluksi Johanna
Pakanen ja Veli-Pekka Kantola esittivät Markku Jesiöjärven säestämänä kauniita
tulkintoja kansainvälisestikin kuuluisista kappaleista.
Kunnan tervehdyksen juhlaan toi kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Teijo Liedes
pohtien kotiseutuhenkeä.
- Vanhemman väestön
keskuudessa se ilmenee kaihoisana menneiden muistelemisena,
menneiden
perinteiden, työtapojen ja
elämäntapojen muistelemisena ja osin elvyttämisenäkin. Entäpä sitten se toinen
puoli väestöstä, nuoret ja
nuoret aikuiset? Miten heissä kotiseutuhenki ilmenee,
Liedes kysyi.
Liedes totesi tarvittavan
kovasti
mietintää,
kuinka nuoret saataisiin
juurtumaan kotiseudulleen.
Hän oli pohdinnoissaan
päätynyt kolmeen ensiarvoisen tärkeään seikkaan.

Iin Laulupelimannit esiintyivät juhlayleisölle Unto Kukan johdolla.

- Ensimmäinen ehto on
elämisen mahdollisuudet:
pitää löytää työtä ja toimeentuloa, jotta elämää
voi suunnitella eteenpäin.
Toinen ehto on harrastusmahdollisuudet:
perheen
elämä käy Iissä hankalaksi, jos lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ovat
Oulussa. Kolmas ehto on
suvaitsevaisuus. Nykyinen
yhteiskunta on hyvin heterogeeninen, siis meillä on
erilaisia ja eritaustaisia väestöryhmiä, ammattien kirjo on valtava jne. Miten me
käymme
vuoropuhelua,
kuuntelemme toisiamme ja
hyväksymme sen, että joku
on toista mieltä, Liedes totesi.
Puheensa lopuksi hän toi
esille Iin ilmastotyön ja tulevan IlmastoAreenan.
- Iihän on saanut rutkasti kansallista ja kansainvälistä mainetta ilmastotyöstä,
BBC:n video lienee katsellut
jo yli neljä miljoonaa ihmistä ympäri maalimaa. Olisiko siitä, että Ii todella on
edelläkävijä
ilmastotyössä, kiertotaloudessa ja energiansäästössä jollain tapaa
meidän yhteiseksi asiaksi?
Voisiko jokainen iiläinen
saada tyydytystä siitä, että
olemme yhdessä onnistuneet siinä, missä muualla ei
ole vielä onnistuttu? Voimmeko sanoa ylpeinä, että
tehkää perässä, jos se onnis-

tuu meiltä, kyllä se onnistuu
teiltäkin, Liedes pohdiskeli.
Juhlapuheen
pitänyt,
vuoden 2018 vuoden iiläinen Katja Körkkö puolestaan muisteli asettumistaan
Iihin ja iiläisten ihanaa asennetta ottaa hänet osaksi iiläisyyttä.
- Ostettuani Iin Kotipitsan, vein joka aamu,
takahuoneessa seinämaalien lopuilla maalatut nuolet tienvarsille opastamaan
miten meille osataan ja illalla keräsin ne taas auton
kyytiin. Pian kuntalaiset
huomasivat tekemiseni ja
tulivat kysymään, voisivatko he saada nuolia ja viedä
vaikka kelkkareittien varsille. Minut otettiin todella
lämpimästi vastaan ja minun haluttiin menestyvän
täällä, Katja totesi.
Moninkertainen
MMmitalisti hehkutti voivansa
tänä päivänä rinta rottingilla sanoa olevansa iiläinen ja
äärettömän ylpeä siitä.
Juhlassa
julkistettiin
myös vuoden iiläinen 2019.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela kertoi kunnanhallituksen
valinneen kuntalaisten ehdotuksista vuoden iiläiseksi
Riitta Räinän, joka on useissa rooleissa vaikuttanut Iin
kunnan kehittymiseen jo yli
kahdenkymmenen vuoden
ajan. MTR

Veli-Pekka Kantola ja Johanna Pakanen esiintyivät Markku Jesiöjärven säestäminä.

Viikinkimiekkailunäytös kiinnosti myös nuoria.
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Vieraslaji Jättipalsami
Yksivuotinen
jättipalsami on suurikokoinen kasvi,
joka on alun perin kotoisin
Himalajan alueelta Intiasta.
Korkeutta sillä on yleensä
1,5-3m. Pehmeä varsi on punertavan sävyinen. Kukinto
on 5-12 kukkainen terttu, ja
suurehkot kukat ovat eriasteisen punaisia, joskus valkeitakin. Jättipalsami kukkii
heinä-syyskuussa, ja kasvaa
Etelä-Lappia myöten.
Jättipalsami on levinnyt
luontoon monien muiden
vieraslajien tapaan puutarhakarkulaisena. Näyttävä ja
helppohoitoinen jättipalsami saavutti suuren suosion,
eikä sen nopeaa leviämistä kukkapenkin rajojen ulkopuolelle osattu aavistaa.
Kilpailukykyisenä kasvina
se valtaa nopeasti laajojakin
alueita syrjäyttäen alkuperäistä kasvustoa. Leviämistä
tehostaa kasvin siemenkodat, jotka poksahtavat auki
kosketuksesta,
siementen
lentäessä jopa 7m päähän.
Yhdessä kasvissa voi olla
4000 siementä, ja myös pienet, alle 10 cm:n kokoiset
yksilöt kukkivat ja tuottavat
siemeniä.
Jättipalsami viihtyy esimerkiksi rannoilla, ojanvarsissa, kosteissa metsissä ja
kaatopaikoilla, ja on yleinen
asutuksen lähellä. Monet
kasvustot ovat saaneet alkunsa, kun puutarhajätettä
on viety luontoon. Kuivuutta se ei kuitenkaan siedä.
Erityisen helposti palsami
leviää joki- ja purovarsia
myöten, missä se myös aiheuttaa eroosiota. Hentojuuri-

sena kasvina palsami ei sido
maata samalla tavalla kuin
monivuotinen kasvillisuus.
Jättipalsamista on paljon haittaa Suomen luonnossa. Se voi muodostaa
laajoja yhden lajin kasvustoja, jossa ei ole tilaa muille
kasveille. Paikoitellen jättipalsami on päässyt valtaamaan jopa kokonaisten
metsien aluskasvillisuuden.
Jättipalsami vähentää luonnon monimuotoisuutta ja
virkistyskäyttöarvoa.
Sen
isot, hyönteisiä houkuttelevat kukat jättävät monet alkuperäiskasvit varjoonsa,
mikä aiheuttaa kilpailua pölyttäjistä.

Popsi pois!
Jättipalsamia voidaan hyödyntää ruuanlaitossa tietyin
varauksin.
Alkuperäisellä asuinalueellaan siemeniä
syödään raakana, ja lehdet
keitetään. Kukista tehdyn
juoman kerrotaan viilentävän. Kukkia voi käyttää salaatin koristeena, ja lehtiä
salaatissa. Lehdet tulee mielellään ryöpätä, kuivata tai
keittää mahdollisten haittaaineiden poistamiseksi, ja
liiallista käyttöä on luonnollisesti vältettävä. Englanniksi internetistä löytyy paljon
vinkkejä haitallisten vieraslajien käytöstä ruuanlaitossa, ja onpa asialle pyhitetty
oma suuntauksensa, jonka
pyrkimyksenä on ratkaista
vieraslajiongelmat syömällä
ne. Hakusanalla “invasivore” löytyy asiasta lisätietoa.
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34.
PERJANTAI 19.7.2019

20.-21.7.2019

18.00 Markkinahölkänstartti
Kuivaniemen koululta
Ilmoittautuminen klo 17. Jokivarren lenkki n. 10,5 km
Järjestäjä: Kuivaniemen yritys ry
23-03 Normipäivä Kuivaniemen
Kievarissa
www.kuivaniemi.fi

LAUANTAI 20.7.2019
10:00 Markkinaportit avautuvat
11:00 Avajaiset
12:00 Koomikko Matti Patronen
13:00 Eini + bändi
14:30 Lastenesiintyjä Taikuri Roope Ylitalo
15:30 Markkinabingo
18:00 Markkinaportit sulkeutuvat
Karaoke Kuivaniemen Yrittäjien teltalla
klo 20 saakka

MARKKINOILLE
VAPAA PÄÄSY!
TERVETULOA!

SUNNUNTAI 21.7.2019
10:00 Markkinaportit avautuvat
11:00 Yhteislaulua
Kuivaniemen Pelimannit
12:00 Markkinajumalanpalvelus
13:00 Janne Raappana+bändi
14:00 Yhteislaulua
Kuivaniemen Pelimannit
15:00 Markkinabingo
16:00 Vuoden markkinamyyjän
palkitseminen
17:00 Markkinaportit sulkeutuvat

- Yli 100 markkinamyyjää
- Sotkun munkit!
- Kuivaniemen Yrittäjien
teltalla Karaoke
- Ohjelman ja muut aikataulut löydät
www.visitii.fi/kuivaniemenpitäjämarkkinat
- Pidätämme oikeudet muutoksiin
Tervetuloa!
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Iiris Salmivaara
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KUVA ANNE-MARI SYRJÄLÄINEN

klo 21-02 Oijärven Sikajuhlat
Kake Randelin. Lippu 18€
klo 21-02 PookiTanssit Merihelmessä
Mikko Tapio. Lippu 15€
Kuivaniemen Kievari on avoinna.

Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos
Markkinapaikat: Heini p. 050 3950 498
Lisätietoja: Pekka p. 050 3950 392

Kuivaniemen
Kievari
Lohitie 2,
Kuivaniemi

Puh. 08 724 7278
Avoinna ti-to 15-22, pe-la 15-03, su 15-21

Jättipalsamista on paljon
haittaa Suomen luonnossa.
Se voi muodostaa laajoja ja
reheviä yhden lajin kasvustoja, jossa ei ole tilaa muille kasveille.

5.7. Leilan karaoke
6.7. Kievarin juhlatansseissa
Juha Alvari orkestereineen
10.7. Tervetuloa Kievarin
34-vuotisjuhlaan
		 -Pöytä koreana klo 14 - 17
		 -Syssin karaoke klo 20 - 24
		 (ei pääsymaksua)
12.7. Syssin karaoke klo 22 - 03
13.7. Ohjelma avoin!
19.7. Radio Luxenburg klo 22 - 04
20.7. Markkinatanssit
Pentti Karjalainen klo 22 - 04
26.7. Syssin karaoke klo 22 - 03
27.7. Ohjelma avoin!

Tervetuloa!
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Huilinki Soi leppoisassa
lauantai-illassa
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Vieraslajeilla tarkoitetaan lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle aluelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella.

Vieraslaji Komealupiini eli lupiini

The Skandinistas saapui Oulusta viihdyttämään Huilinki Soi tapahtumaan.

Perinteinen Huilinki Soi tapahtuma sai tällä kertaa uuden taustayhteisön iiläisen
kulttuuriyhdistys
Hobla
ry:n otettua päävastuun tapahtumasta. Lavalle nousivat Ramblin´Tane Lee, The
Skandinistas, Lanai, Natural
Boogie (AU) sekä Hanski &
The Boys. Alueelta löytyivät
lisäksi Hobla kirppis, Hobla touhupiste lapsille, Hobla kojusta sai kahvia sekä
pientä purtavaa. Huilinki
kahvilasta yleisö voi nauttia lohisopasta. Leppoisan
lauantai-illan tapahtuman
järjestelyissä olivat Hoblan
lisäksi mukana Huilingin
kahvila ja Iin kunta. MTR

Lupiinia tavataan kaikkialla Suomessa erityisesti tienpientareilla
ja pellonlaidoilla. Suuret kukinnot ovat tavallisesti sinivioletteja,
vaaleanpunaisia tai valkoisia. (Kuvat Eila Lahtinen)

Ramblin Tane Lee ensimmäisellä soolokeikalla.

Hobla ry:n puheenjohtaja Lea Forsberg yhdessä Eila Wiikin kanssa Hoblan myyntikojulla.

Monivuotinen,
hernekasveihin kuuluva lupiini on
kaunis kasvi, jonka kukintaa monet ihastelevat. Lupiini on kuitenkin erittäin
haitallinen vieraslaji. Erilaisia lupiinilajeja on olemassa 150-200, mutta Suomessa
komealupiini on aiheuttanut eniten ongelmia.
Kaikki Suomessa esiintyvät lupiinit ovat vieraslajeja,
jotka on tuotu Eurooppaan
koriste- ja rehukasviksi Pohjois-Amerikasta 1800-luvun
alussa. Se levisi puutarhoista nopeasti luontoon, ja sitä
myös kylvettiin teiden varsille, jonne haluttiin saada
helppohoitoinen kasvi. Lupiini alkaakin olla paikoin
jo niin vakiintunut näky
tienvarsilla, että harva edes
mieltää sitä vieraslajiksi.
Helposti
tunnistettava lupiini kasvaa 60-150cm
korkeaksi, ja sitä tavataan
kaikkialla Suomessa erityisesti tienpientareilla ja
pellonlaidoilla. Suuret kukinnot ovat tavallisesti sinivioletteja, vaaleanpunaisia
tai valkoisia. Kukinta alkaa keskikesällä, ja päättyy
heinäkuun jälkeen. Tilalle
muodostuu vähitellen har-

maantuvia, karvaisia siemenpalkoja. Yksi kasvi
tuottaa jopa tuhansia siemeniä, jotka säilyvät itämiskykyisinä jopa 50 vuotta.
Siementen lisäksi kasvi valtaa alaa myös voimakkaan
juuristonsa avulla. Lupiini sietää kuivuutta hyvin,
ja jättää alkuperäiset ketokasvit varjoonsa, hävittäen
samalla niistä riippuvaiset
hyönteislajit. Maatalouden
muutoksien myötä ovat perinteiset
maaseutuympäristöt, kuten niityt ja kedot,
hävinneet suurelta osin. Monet harvinaistuneet kasvi- ja
hyönteislajit ovatkin löytäneet avoimet tienvarret uusiksi
kasvupaikoikseen.
Valitettavasti juuri siellä
myös lupiini viihtyy. Tienvarsilta lupiinin tiedetään
leviävän niityille ja lehdoille, joiden monimuotoisuus
on erityisen herkkää.
Lupiini rehevöittää maaperää typellä, jota se kerää ilmasta juurinystyröissä
olevien bakteerien avulla.
Voimakas ravinteisuuden
muuttuminen myös hävittää muut kasvit. Lupiinin
kukissa näkee alkuun paljon
erilaisia värejä, mutta vä-

hitellen kasvusto muuttuu
kauttaaltaan siniseksi. Taustalla on perinnöllisyys; sininen väri on dominoiva eli
vallitseva esimerkiksi valkoiseen tai vaaleanpunaiseen nähden. Suomessa on
viime aikoina tehty karkulaishavaintoja myös toisesta
lupiinilajista, alaskanlupiinista.

Kaunis kimpussa
Lupiineita voi huoletta leikata kauniiksi kimpuiksi maljakkoon, ja estää tällä
tavalla lupiinin siementämisen. Kovin monta päivää
kasvit eivät maljakossa kestä, mutta uusia kukintoja
kehittyy jatkuvasti, joten kerättävä ei lopu.
Lupiinikimput ovat myös
näyttävä koriste esimerkiksi
kesähäihin. Kahvipöydissä
lupiinit toimivat vieraiden
kesken luontevana keskustelunaloituksena, ja samalla tulee helposti puheeksi
muutkin vieraslajit. Kimppu tulee hävittää sekajätteen
mukana.

Iiris Salmivaara

Markkinahölkkä
19.7.2019 klo 18:00

Reittinä Jokivarrenlenkki, matka 10,5 km.
Vaihtelevat maastot; asfalttia ja metsäpolkua
Lähtö klo 18:00 Kuivaniemen koululta (Opintie 30)

SARJAT:
alle 18 v tytöt/ alle 18 v pojat,
Yleinen miehet /Yleinen naiset
Yli 60 v miehet /Yli 60 v naiset
Osallistumismaksu 20 euroa
Lohisoppa maistui ykeisölle.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet: kuivaniemenyritys.sporttisaitti.com
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Neljättä Olhavapäivää juhlisti ennätysyleisö

Pertti Haimakainen allaan Ural moottoripyörä vuodelta 1967. Jukka Haimakaisen Ural on vuodelta 1989.

Sauli Tolonen bingoisäntänä. Bingoon osallistui katsomon täydeltä pelaajia.

Neljättä kertaa vanhojen koneiden ympärille rakennettu Olhavapäivä sai iiläiset ja
lähialueiden asukkaat liikkeelle ennätysmäärin.
Olhava Areena oli täynnä
rompetori/peräkärrykirppismyyjiä, vanhoja autoja ja
koneita, traktoreita ja mopoja, sekä moottoripyöriä.
Päivän teeman mukaisesti Perinteet olivat kunniassa.
Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Maarit Tihinen oli
silmin nähden tyytyväinen
ja iloisen yllättynyt yleisöryntäyksestä.
-Emme osanneet varautua näin suureen kiinnostukseen, joten parkkipaikoista
on aika ajoin ollut pulaa.
Erinomaisten talkoolaisten
ansiosta kaikki on kuitenkin
mennyt hienosti ja lohisoppaa, sekä muita tuotteita on
riittänyt kaikille, Maarit kertoi tapahtuman lomassa.
Perinteinen
paraatiajo
vanhalla kalustolla saatiin
onnistuneesti tehtyä myyntikojujen ja yleisön välistä,
johdossa Pekka Parviaisen

Perinteiseen tapaan paraatiajo kiersi Olhava Areenan.

omistama ja ohjaama vanha
Oripään paloauto vuosimallia 1982.
Vanhojen mopojen paraatiajon keulalla puolestaan ajoivat vieraaksi
saapuneet Raahen Rapapapat, sekä Kempeleen Papparazzit.
Olhava Areenalle oli
koottu näyttävä kokoelma
muutakin menneitä vuosikymmeniä edustavaa välineistöä, kuin autoja ja
työkoneita. Tarmo Kamula oli tuonut kokoelmistaan
nähtäville mittavan määrän kameroita ja 16mm
elokuvakoneita, sekä kelloja ja filmien kehittämiskalustoa. Kotieläintarhassa
yleisö pääsi tutustumaan
lampaisiin ja vasikoihin,
sekä tekemään hankintoja Korpiniityn Lammastilan
osastolta.
Leikkimielisiä kilpailuja
oli tarjolla niin Yli-Olhavan
Maamiesseuran organisoimassa Nännikumien heittokisassa, kuin kepparikisassa
tai bingossa. MTR

Paraatiajoon osallistui myös Zetor vuodelta 1957. Taustalla maamoottoreita ja muita koneita vuosikymmenten takaa.

Aaro Juutinen ja Pentti Soini jututtamassa Olhava Areenan areenavastaavaa Kalevi Stenbergiä. Keskustelun lomassa Pentti kehui
lohisoppaa todella maukkaaksi.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava kiitteli Maarit Tihistä Olhava seudun kehittämisyhdistyksen aktiivisesta otteesta kehittää Olhavan kyliä.

Pekka Ellilä myi rompetorilla tarpeita tynnyreiden valmistukseen.
Pekan myymät tynnyritarvikkeet olivat vanhoja suolattuja vuotia sisältäneitä tynnyreitä, jonka hän on aikanaan hankkinut Kokkolasta.

Maarit Tihinen haastattelemassa Kempeleen Papparazzien puheenjohtaja Anssi Lindahlia ja Raahen Rapapappojen puheenjohtaja Aaro Storlöparea.

Leo Tervosen itse valmistama perinnepurjevene näkyi komeasti
4-tielle ja on muodostunut Olhavapäivän tunnukseksi. Taustalla
uusi infotaulu, jossa tiedotetaan Olhavan tapahtumista.
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Yleisöä viihdyttämässä Kalevi Ilkka, Arvo Viinamäki, Edvard Leinonen, Marja-Liisa Halonen ja Paavo Kolehmainen.

Tarmo Kamula esittelemässä itse valmistamaansa autoa vuodelta
1976. Tarmo oli tuonut paikalle myös runsaasti kameroita ja muuta valokuvauskalustoa.
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Rompetorilla riitti ostajia ja ostettavaa oli runsaasti tarjolla.

Olhavalaiset Timo ja Teemu Tapio sekä Lada Niva vuodelta 1980.

Korpiniityn lammastilan lampuri Olli Häyrynen oli tuonut paikalle lampaita ja lammastuotteita.

Ii Open Triathlon Vihkosaaressa

Poikien sarjan voittaja Eemeli Tammela selvitti rankan urakan hyvävoimaisena.

Iin Urheilijoiden organisoima Ii Open Triathlon keräsi mukavasti osanottajia
Vihkosaaren uimarannalle
ja lähimaastoihin. Kylmästä jokivedestä selvinneet
kilpailijat jatkoivat kisaa
pyöräilyosuudella,
jonka
jälkeen vuorossa oli juoksuosuus.
Tänä
vuonna
kisattiin samalla Iin kunnanmestaruuksista ja mukaan olikin uskaltautunut
ilahduttava määrä iiläisiä
osanottajia niin lasten kuin
aikuisten sarjoissa.
Miesten sarjan nopein oli
Harri Määttä ajalla 35.51.
Toiseksi sijoittui Pertti Haapamäki ja kolmanneksi
Simo Tammela, joka vei samalla kunnanmestaruuden.
Toiseksi kunnanmestaruuskilpailussa tuli Janne Puolitaival, lyöden kolmanneksi
sijoittuneen Jouni Välipakan
kahdellatoista sekunnilla.
Naisten paras oli Suvi
Kangaskokko ajalla 36.48.
Paras iiläinen Tanja Ylisirniö sijoittui kokonaiskilpailussa neljänneksi. Toiseksi
kunnanmestaruuskilpailussa tuli Minna Wahlberg.
Pojissa
parhaat
olivat iiläisveljekset Eemeli ja
Veeti Tammela. Tytöissä
parhainta vauhtia piti Saaga Pesämaa, vieden koko-

naiskilpailun voiton myötä
myös kunnanmestaruuden.

Tulokset
Miehet: 1.Harri Määttä 35.51 2.Pertti Haapamäki
37.02 3.Simo Tammela 37.49
4.Pekka Keskiaho 30.00
5.Janne Puolitaival 40.12
6.Jouni Välipakka 40.24 (10
osallistujaa)
Naiset:
1.Suvi
Kangaskokko 36.48 2.Veera
Paananen 37.01 3.Heini Joensuu-Manninen 38.10 4.Tanja
Ylisirniö 39.05 5.Anu Junnila 39.26 6.Minna Lintulahti
42.16 (13 osallistujaa)
Pojat: 1.Eemeli Tammela 5.50 2.Veeti Tammela 5.59
3.Jooa Piltonen 6.35 4.Jaakko
Pietilä 7.05
Tytöt: 1.Saaga Pesämaa 6.23 2.Minja Halonen
7.22 3.Oona Pesämaa 7.26
4.Neela Piltonen 7.45 5.Hilla Määttä 7.59 6.Salla Pietilä
8.12. MTR

Miesten kolme parasta. Vasemmalla toiseksi tullut Pentti Haapamäki, keskellä voittaja Harri
Määttä ja oikealla kolmanneksi tullut Simo Tammela. joka
samalla vei Iin kunnan triathlonmestaruuden.

Poikien ja tyttöjen kisa ei ratkennut uintiosuudella, jonka kaikki selvittivät joutuisasti.
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ISK Watercross 2019

Ympäristöpäällikkö Marko Kaveri ja varikkopäällikkö Teemu Särkelä olivat tyytyväisiä watercross tapahtuman toteutumiseen
myös tänä kesänä.

Lähtö saa veden ja hiekan lentämään ja on näyttävää nähtävää.

Petri Alakiuttu joukkoineen huolehti ruoka- ja juomahuollon riittävyydestä.

Näytteillä olleet kelkat ja mönkijät olivat etenkin lasten mieleen.

Iin seudun kelkkailijoiden
isännöimä watercross järjestettiin toisen kerran Vihkosaaren uimarannalla 6.7.
Kansallisena ajettu kilpailu keräsi osanottajia ympäri
Pohjois-Suomea ja on ainoa
Pohjois-Pohjanmaalla ajettava kisa lajissa.
Veden päällä moottorikelkoilla ajettava watercross
on näyttävä laji, jossa vesi ja
hiekka lentävät, sekä moottorit pärisevät. Järjestävän
seuran edustajia kilpailuihin
osallistui tänä vuonna neljä.
-Ensimmäinen
watercross vuosi sitten sai
suuren suosion ja yleisöä
paikalle kertyi 2000. Täl-

lä kertaa asetimme yleisötavoitteeksi 1500, joka
toteutuikin, vaikka aamun
epävakainen sää sai monet empimään lähtemistään
tapahtumaan. Kiitos aktiivisen talkooväen ja kunnan päättäjien myönteisen
suhtautumisen watercross
tapahtuma on saatu värittämään Iin kesää, kilpailun
ympäristöpäällikkö Marko
Kaveri kertoo.
Tällaisen tapahtuman järjestämistä Iin parhaalla uimarannalla ja sopivuutta
ilmastoystävällisen kunnan
imagoon on myös arvosteltu. Ainakin tämän vuotisen tapahtuman jälkeen

paikat olivat nopeasti siistityt, joten Marko Kaverin
vakuutteluille ympäristön
huomioimisessa oli katetta.
Iissä järjestettävä IlmastoAreena elokuussa on kuitenkin oiva paikka pohtia myös
watercrossin tulevaisuutta
kiihkottomasti keskustellen
ja yhdessä sopien. MTR

too alkavat syksyn aikana
ja tarjolla on muun muassa
nassikkapainia, kuntonyrkkeilyä ja kuntoilumielessä erilaisia kamppailulajeja,
joiden ohjaamiseen Pasi on

hankkinut koulutusta.
-Samat kortit käyvät uudella salilla kuin ennenkin ja
entiset laitteet siirretään sinne hankittujen uusien laitteiden lisäksi. Kuuntelen

Tulokset 2019
Naiset: 1. Pinja Pesonen,
Ylä-Lapin Moottorikelkkailijat Ry, 2. Noora Juujärvi,
Lapin Moottorikelkkailijat
Ry, 3. Niina Kallojärvi, Lapin Moottorikelkkailijat Ry
Harraste: 1. Jaakko Petä-

jämaa, Tornion Moottorikerho Ry, 2. Niko Klasila, Oulun
Seudun Moottorikelkkailijat
Ry, 3. Aleksi Rehu, Vuokatti Racing Ry
Alle 600: 1. Juha Jolma, Pellon Moottorikerho
Ry, 2. Matias Niva, Pellon
Moottorikerho Ry, 3. Joonas
Seipiharju, Ylä-Lapin Moottorikelkkailijat Ry
Open: 1. Pasi Leivo, YläLapin Moottorikelkkailijat
Ry, 2. Jani Tryyki, Tornion
Moottorikerho Ry, 3. Tero
Kuivalainen, Lapin Moottorikelkkailijat Ry

Liikuntakeskus Move tuplaa tilansa

Liikuntakeskus Moven ovet
ovat jo raollaan uudessa osoitteessa Karpalotie 15. Sali avautuu käyttöön elokuun alussa.

Laitakujalla Iissä toimivan
liikuntakeskus Moven tilat ovat käyneet ahtaiksi, joten toiminta siirtyy elokuun
alussa uusiin hulppeisiin tiloihin Karpalotie 15 sijaitsevaan entiseen Fasadin
toimitaloon.
-Kävijämäärät ovat nousseet sen verran suuriksi, että
nykyiset tilat ovat käyneet
auttamattoman pieniksi. Pitkän etsinnän jälkeen uudet
tilat löytyivät ja remontin
jälkeen avaamme uudessa paikassa elokuun alussa,
yrittäjä Pasi Outila kertoo.
Move saa käyttöönsä 500
neliömetrin tilat, joista 350
neliömetriä on varsinaista
kuntosalia ja 60 neliömetriä ryhmäliikuntatilaa. Loput tiloista pitävät sisällään
puku- ja pesutilat, sekä uu-

tuutena lapsiparkin.
-Lapsiparkissa lapset voivat muun muassa pelata
pleikkarilla, piirrellä ja askarrella. Näin vanhemmat
voivat rauhassa kuntoilla ja
salille voi huoletta ottaa lapset mukaan, Pasi Outila valottaa uutta toimintaa.
Liikuntakeskus
Move
suljetaan nykyisissä Laitakujan tiloissa perjantaina
26.7. ja avataan Karpalotiellä seuraavana torstaina 1.8.
-Muuttotalkoot ovat 27.28.7. jolloin apua otetaan kiitollisuudella vastaan, Outila
kertoo.
Liikuntaryhmien hän kerLiikuntakeskus Move muuttaa elokuun alussa ja saa
käyttöönsä hulppeat tilat Karpalotiellä.

herkällä korvalla asiakkaiden toiveita ryhmäliikuntamuodoista ja tarvittaessa
palkkaan ohjaajankin, Pasi
Outila toteaa Moven toiminnasta uusissa tiloissa. MTR
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Elias
Oikarinen Sundquist

Larissa
Tursas

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

OULU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIN PISTE:Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo
• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi

Meillä myös ilta-aikoja

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Kalevalaista jäsenkorjausta
Intialaista päähierontaa
Iin Haminassa
Kysy lisää tai
varaa aika numerosta

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO
Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VALMENNUKSET
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Valtarintie 2
Haukipudas Nikintie 1

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

MYÖS LAHJAKORTIT

KUNTO
KLUBI

Cambrigde valmentaja
Sanna Tervonen P. 040 721 3772
sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

PARTUREITA, KAMPAAMOJA

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT
Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068
www.iinkuntoklubi.fi

PARTURIPAINOTTEINEN

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Jonna Perätalo
p. 040 166 4419
Huhtikuja 17, 91100 Ii

Parturi-Kampaamo

Laguuni

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus

Sari Hirvaskoski

Parturi-kampaaja, kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone
Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

PITOPALVELUA

Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

www.kunnostamo.com

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

Pitokamu Oy • Korpiniityntie 3, 91100 Ii • 050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi • www.pitokamu.fi

Vatungin 20 vuoden ikäiset tuulivoimalat
tuottavat edelleen sähköä
Kuivaniemen
Vatungin
tuulipuisto on rakennettu 2000-luvun vaihteen molemmin puolin ja laitokset
edustavat teknologialtaan ja
dimensioiltaan sen ajankohdan kehittyneimpiä ratkaisuja.
Tuulipuisto on siirtynyt
Leppäkosken omistukseen
vuonna 2012. Tuulipuiston vanhin edelleen toiminnassa oleva 500 kW voimala
on vuodelta 1995. Viimeisin

ja sekin aikoinaan Suomen
suurin 2 MW tuulivoimala
on vuodelta 2003. Tuulisähköä on tuotettu vuosittain
keskimäärin 10 000 - 13 000
MWh eli noin 20 vuoden toimintansa aikana Vatungissa
on tuotettu tuulisähköä yli
200 000 MWh. Määrä vastaa
yli reilusti yli 10 000 sähkölämmitteisen omakotitalon
sähkön vuosikulutusta.
Vatungin voimaloita
on huollettu säännöllises-

ti ja niillä arvioidaan nykyisellään olevan jäljellä vielä
useiden vuosien käyttöiän.
Vatungin voimaloita vastaavia, mutta vähän käytettyjä tuulivoimaloita ja niiden
osia on edelleen helposti saatavissa käytettyinä eli
varaosia tai jopa kokonaisia
kunnostettuja tuulivoimaloita kierrätetään ja niillä on
Euroopassa omat toimivat
markkinansa. On mahdollista, että jossain vaihees-

sa osa Vatungin voimaloista
voidaan korvata vastaavalla
kunnostetulla ”kierrätysvoimalalla”.
Nyt Suomeen rakennettavat uudet tuulivoimalat
ovat kaikilta dimensioiltaan
ja muilta ominaisuuksiltaan näitä vuosituhannen
vaihteen voimaloita moninkertaisesti
suurempia
ja kehittyneempiä. Yksi tai
muutama nykyaikaisempi ja
napakorkeudeltaan sekä te-

holtaan 2-3 kertainen ”megatuulivoimala”
tuottaa
vuodessa saman määrän
sähköä kuin koko Vatungin
tuulipuiston kahdeksan tuulivoimalaa yhteensä.
Vuoden 2018 lopussa
Suomen tuulivoimakapasiteetti ylitti 2000 MW ja tuulisähköä tuotettiin noin 5,8
TWh. Vuonna 1999 Suomen
tuulivoimakapasiteetti oli
noin 40 MW ja tuulisähköä
tuotettiin noin 0,05 TWh,

josta Vatungin tuulipuisto
osuus oli vajaa viidennes.
Kahdessa vuosikymmenessä tuulivoiman tuotantokapasiteetti on 50-kertaistunut
ja tuotetun tuulisähkön
määrä on 120-kertaistunut.

Leppäkoski tiedotus
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AML GYM syntyi
rakkaudesta lajiin
Iin keskustaan avataan uusi
kuntosali AML GYM. Saliyrittäjä Aleksi Laajoki siirtää
myös hieronta- ja personal
trainel palvelunsa saman
katon alle entisen Valintatalon tiloihin.
-Haave omasta kuntosalista on kytenyt mielessä pikkupojasta asti ja nyt
avautui mahdollisuus toteuttaa riittävät puitteet
omalle harjoittelulle. Samalla Iihin saadaan oikea
kuntosali, joka tarjoaa mahdollisuudet saliharjoitteluun
niin aktiiveille kuin tavallisille kuntoilijoillekin ikään
katsomatta.
Tilaa uudella salilla on
peräti 600 neliömetriä, joten laitevalikoima tulee
olemaan Iin laajin ja monipuolisin. Laitteet Aleksi on
hankkinut useilta laitevalmistajilta, varmistaen näin
sopivat laitteet eritasoisille
käyttäjäryhmille. Salin laitteissa on huomioitu myös
ikääntyneet esimerkiksi erilaisella kuntopyörällä, joka
soveltuu paremmin ikääntyneiden nivelille kuin perinteiset
kuntopyörät.
Juoksumattoja salille tulee
useita, sekä laaja valikoima
vaativaankin saliharjoitteluun sopivia laitteita.
-Hierontatilat
sijoittuvat heti respan ja kahvitteluhuoneen taakse, joten
hierontoihin tulevien ei tarvitse kulkea varsinaisen
kuntosalin kautta. Kahvitteluhuoneessa asiakkaat voivat nauttia kupposen kahvia
automaatista tai omia eväitä, Aleksi kertoo tulevista tilajärjestelyistä.
Asiakaskunnan uusi saliyrittäjä uskoo paikkakun-

nalla riittävän ja tarjonnan
lisäävän kysyntää kuntosalipalveluille.
-Iin kaikilla saleilla on
oma
erityisosaamisensa
ja salini tulee olemaan nimenomaan kuntosali, josta jokainen löytää itselleen
sopivat laitteet harjoitteluun, olipa sitten jo pitkälle
edennyt harrastaja tai vastaalkaja, Aleksi Laajoki toteaa
kysymykseen kuntosalien
määrän kasvamisesta paikkakunnalla.
AML GYM avautuu heinä-elokuun
vaihteessa.
Tiloihin on tehty perusteellinen remontti ja etenkin ilmanvaihdon toimivuuteen
on panostettu. Samoin laitevalikoimaan, jonka yrittäjä
vakuuttaa
olevan
paikkakunnan laajimman.
Aleksin valmennusryhmät
siirtyvät omalle salille, jonne ovat tervetulleita myös
muut valmentajat valmennettavineen.
-Isoista investoinneista
huolimatta haluan tarjota iiläisille vain parasta ja panostaa laatuun niin tiloissa
kuin laitteissakin. Rakkaus
lajiin ei salli tehdä puolittaista vaan heti alusta saakka parasta mahdollista,
Aleksi kertoo.
Kehonrakennuksessa urheilijana menestynyt Aleksi panostaa täysillä omaan
uraansakin ja kauden tärkein kilpailu on edessä
syyskuun loppupuolella pidettävät SM-kilpailut.
-SM-kilpailujen jälkeen
katson, osallistunko kisoihin Euroopassa, Aleksi toteaa. MTR

Iin kunnan johto, sekä Iin ja Kuivaniemen Yrittäjien hallituksen jäsenet pitävät säännöllisesti yhteyttä. Tällä kertaa kesäinen kokoontuminen oli Villa Kauppilassa.

Yrittäjien ja kunnan kesäinen
kokoontuminen

Iin kunnan sekä Iin ja Kuivaniemen yrittäjien hallituksen jäsenten kesäisessä
kokoontumisessa
tiistaina
2.7. Villa Kauppilassa kuultiin ajankohtaiskatsaus kunnan kuulumisista. Yrittäjien
kyselystä oli tullut myönteistä palautetta kunnan elinkeinotyöskentelystä. Erityisen
myönteisenä koettiin myös
uutinen, kun Iin Micropolis
Oy oli tehnyt päätöksen uuden Iin yrityskehittäjän palkkaamisesta. Toimitusjohtaja
Leena Vuotovesi esitteli heti
tuoreeltaan 1.7. virkaan valitun yritysasiantuntija Noora
Huotarin, joka aloittaa 12.8.
uutena Iin yrityskehittäjänä. Toimisto tulee olemaan
Micropoliksessa. Huotarin
valinta tapahtui 16 hakijan
joukosta.
Kunnanjohtaja Ari Alatossavan katsauksessa oli

paljon rakentamista ja kaavaasioita. Ensi vuoden alussa
palvelut aloittava Iin Liikuntakeskus on kunnan suurin yksittäinen investointi.
Selvityksen alla on, että tullaanko palvelut järjestämään
kunnan vai yrittäjävetoisena.
Tärkeää on, että keskuksessa on maksimaalinen käyttöaste.
Uusia tuulimyllyjä kunnan alueelle on tulossa jopa
47 ja kaavoituksessa vielä lisää 55-135 ja sitä kautta työtä,
maan omistajille vuokratuloja ja kunnalle lisää kiinteistöverotuloja. Myös muu
rakennustoiminta on vilkasta, sillä kunnan alueelle omakotitalojen rakennuslupia on
myönnetty alkuvuonna 15.
Kunnan virastotalon viereen
on kohoamassa 23 huoneiston kerrostalo ja Mujuntien
varteen on rakenteilla 10

omakoti- ja paritalohuoneistoa. Kuivaniemellä Turveruukin
bioterminaalin
rakentamishanke edistyy hyvää vauhtia. Piha on asfaltoitu tänä kesänä. Alueella
tullaan käsittelemään mittava määrä puuta.
Iin ohitustiehanke on tieasioissa Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan kärkihankkeita.
Suunnittelu kuitenkin kestää pitkään ja tie toteutuu aikaisintaan vuonna 2025-26.
Mikäli hanke toteutuu, sen
kustannusarvio on noin 100
miljoonaa euroa.
Uusi hallitus on lupaillut kunnille hieman aikaisempaa enemmän valtion
avustuksia, joka tulee petraamaan omalta osaltaan
kunnan taloutta. Asukkaita
on Iissä 9902. Viime vuonna
syntyi 104 lasta, perustettiin
51 uutta yritystä, entisiä lak-

Yrityskehittäjällä juuret Oijärvellä

Rakkaus lajiin sai Aleksi Laajoen perustamaan oman kuntosalin.
Iin keskustaan sijoittuva AML GYM odottaa viimeisiä laitetoimituksia ja avautuu heinä-elokuun vaihteessa.

Heinäkuun alussa Iin kunnan yrityskehittäjäksi valittu Noora Huotari kertoi
sukujuurensa isän puolelta
olevan Oijärvellä. Siellä on
myös Nooran perheellä kesämökki, joka on aktiivisessa käytössä.
Hän itse kertoi syntyneensä Ylivieskassa. Työura
17 vuoden ajalta on pankkimaailmasta Satakunnasta, tarkemmin Honkajoella.
Tältä ajalta on tullut vahva
kokemus esimerkiksi yritysrahoituksesta, josta on suuri
hyöty myös tulevassa tehtävässä iiläisten yrittäjien parissa.
Viimeiset kaksi vuotta
hän on asunut Oulussa, jossa asuu edelleenkin. Huotari
on tyskennellyt ProAgrialla

eri tehtävissä muun muassa
digi- ja tietoturva-alueella.
-Tavoitteenani on kehittää Iistä paras paikka asua ja
elää. Tämä tapahtuu muun
muassa kasvun esteitä poistamalla ja rakentamalla
kumppanuuksia yrittäjien
ja pankkien välillä. Kaikenlainen yritysneuvonta kuuluu tehtäväkuvaani ja aion
myös kiertää yrityksissä tutustumiskäynneillä, kehtoi
12.8. Iin yrityskehittäjänä
aloittava Huotari suunnitelmistaan. HT

Iin kunnan uusi yrityskehittäjä
Noora Kauppi haluaa poistaa
kasvun esteitä niin yrityksistä
kuin yleensä Iissä.

kautui 37, joten plussaa oli
14. Työllisyysaste on nyt 68,1
prosenttia eli korkeimpia Iin
historiassa ja työttömyysprosentti 10,2 eli alin lukema Iin
historiassa. Kahdella teollisuusyrityksellä on toteutumassa laajennuksia.
-On erittäin myönteinen
asia, että ihmisillä on töitä,
totesi Alatossava.
Villa Kauppila yritystä esitelleet yrittäjät Hanna
Ahonen ja Titta Ervasti kertoivat erityisesti majoitustoiminnan olleen vilkasta kesän
aikana.
Vapaamuotoinen
keskustelussa kunnanjohtaja ja
johtavat luottamushenkilöt
vastailivat kysymyksiin sekä
kuultiin eri yrittäjien kesäisiä
kuulumisia. HT
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Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
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Palkinnot: 670 € mp | 500 € pr 51
2 x 100 € | 5 x 50 €
Tervetuloa!
Loppukesän bingokalenteri:
Ma 12.8 klo 18:00. Ma 26.8 klo 18:oo. Ma 9.9 klo 18:00. Ma 23.9. klo18:00
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PÄÄESIINTYJÄN
KAKE RANDELIN

Oulunkaari ja työntekijäjärjestöt
sopivat palkkojen harmonisoinnista
Oulunkaaren kuntayhtymä,
Super ja Tehy ovat päässeet sopuun työntekijöiden
palkkojen harmonisoinnista. Kuntayhtymä on sopuun
tyytyväinen, vaikka se tarkoittaakin noin 1,3 miljoonan euron kustannuksia ja
sillä on vaikutusta jäsenkuntien talouteen. Kuntayhtymä
toivoo, että tulevissa hallinnollisissa uudistuksissa varmistetaan lainsäädännöllä,
että perustettavia organisaatiota ei laiteta vastaaviin,
taloudellisesti erittäin haasteellisiin palkankorotustilanteisiin.
Kuntayhtymä on ollut
vastaajana Oulun käräjäoikeudessa kahdeksassa eri
työntekijäjärjestöjen nostamassa kanteessa, jotka ovat
koskeneet 420 työntekijän

palkkausta. Oikeudenkäynnissä on ollut kysymys työsopimuslaissa
säädetyn
samapalkkaisuusperiaatteen toteutumisesta. Kuntayhtymä on muodostunut
viidestä jäsenkunnasta, joiden sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö on
työsopimuslain
liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden
mukaisesti
siirtynyt
kuntayhtymän
henkilöstöksi vuosien 20102011 aikana.
Kuntayhtymän jäsenkunnissa työntekijöiden palkkaus on ollut samoissa tai
samanarvoisissa tehtävissä
erilainen. Kuntayhtymä on
aloittanut palkkojen yhdenmukaistamisen jo vuonna
2011, mutta niitä ei ole vielä
harmonisoitu loppuun pää-

asiassa jäsenkuntien taloudellisen tilanteen vuoksi.
Työtuomioistuin
antoi
viime vuoden keväällä ratkaisun Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymää koskevassa lähes
vastaavassa
tapauksessa.
Ratkaisussaan tuomioistuin
linjasi palkkojen harmonisointivaatimuksen
siten,
että kaikille työntekijöille
tuli samanarvoisissa tehtävissä maksaa sitä palkkaa,
jota maksettiin korkeinta
palkkaa saavalle työntekijälle.
Samapalkkaisuusvaatimusta on liikkeenluovutustilanteissa
tulkittu
oikeuskäytännön perusteella siten, että palkat on harmonisoitava kohtuullisen
siirtymäajan kuluessa. Kai-

kissa kahdeksassa kanteessa keskeinen kysymys oli,
miten pitkäksi tuo kohtuullinen harmonisointiaika voi
muodostua ja mitkä seikat
siihen vaikuttavat.
Kuntayhtymä ja työntekijäjärjestöt ovat päässeet
kanteissa yksimieliseen sovintoon. Sovintosopimuksen mukaan työntekijöiden
palkkaa korotetaan taannehtivasti joko 1.7.2014 tai
1.1.2015 alkaen verrokkitasoon, jolla tarkoitetaan
sitä korkeinta palkkatasoa,
jota samanarvoisissa tehtävissä on kuntayhtymän
työntekijälle maksettu. Sovintoratkaisun kustannukset kuntayhtymälle ovat
yhteensä noin 1,3 miljoonaa
euroa.
Kuntayhtymä on tyyty-

väinen sovintoratkaisuun
siitäkin huolimatta, että ratkaisu rasittaa merkittävästi
jäsenkuntien taloutta.
Oulunkaari
haluaa,
että jatkossa valtion päättäjät huomioivat sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksissa, että suuria
työnantajayksiköitä muodostettaessa maakunta- tai
muulle mahdolliselle hallinnolliselle
rakenteelle,
joudutaan väistämättä saman erittäin kalliin ongelman eteen. Kun lukuisat eri
työnantajat maksavat eritasoisia palkkoja samanarvoisissa tehtävissä, työnantajan
vaihtuessa kaikille työntekijöille on maksettava harmonisointiajan
kuluttua
työtehtävän korkeinta palkkaa.

Kuntatyönantajia edustava KT on laskenut, että
palkkojen
harmonisointikustannukset
maakuntapohjaisessa sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksessa tulisivat olemaan jopa
700 miljoonaa euroa. Oulunkaaren käsityksen mukaan asialla on niin mittavat
taloudelliset
vaikutukset,
että palkkojen harmonisointi tulisi toteuttaa vähitellen,
mikä edellyttäisi lainsäädännöllisiä ratkaisuja tulevan
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä.

Oulunkaari tiedotus
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Toripäivän aikana tehtiin kauppaa ja tavattiin tuttuja.

Oijärven VPK:n toimintaa esittelivät palomiehet Tapio Hirvasniemi ja Asko Hiltula.

Oijärven Sampolassa pidettiin onnistunut toripäivä 6.7.
Oijärven Mökkihöperöiden,
Kyläyhdistyksen ja Nuorisoseuran aktiivit olivat
lyöneet hynttyyt yhteen ja
kolmen yhdistyksen voimin
saatiin aikaan niin myyjiä
kuin asiakkaita miellyttänyt
tapahtuma.
Tällä kertaa pöytäpaikan
sai ilmaiseksi ja arvonnassa
oli hyviä voittoja. Myyjiä oli
paikalla useita kymmeniä,
osa ulkona ja osa Sampolan
salissa.
-Hieman yöllinen sade
näytti pelottavan asiakkaita
aamulla, mutta puolenpäivän aikaan alkoi asiakkaita
saapua runsaammin, kertovat Mökkihöperöiden puheenjohtaja Esko Ahde ja
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Södö.
Ilkka Palokangas esitteli
Oijärvi Bikercampingin toimintaa, sekä edustamiaan
tuotteita.

-2017 aloimme kehittää
erämatkailua täällä, kierrettyämme kymmenen vuotta
moottoripyörällä Euroopassa. Joka maasta löytyy bikercamp, joten oli aika saada
sellainen Suomeenkin. Oijärvi on sopivasti Helsingin
ja Nordkappin puolivälissä, joten asiakkaat KeskiEuroopasta ovat alkaneet
mukavasti löytää todellisen luontokokemuksen tarjoavan paikkamme, jossa
majoittuja ei löydä sähköjä,
eikä juoksevaa vettä.
Piha-alueella oli runsaasti myyjiä ja kauppa kävi seurustelun lomassa. Lisäksi
palokunta esitteli kalustoaan ja toimintaansa. MTR

Ilkka Palokangas esitteli Oijärvi Bikercampin tarjoamia mahdollisuuksia, sekä edustamiaan tuotteita.

Maria ja Esko Ahde Oijärven
Mökkihöperöistä ja Kalervo
Södö Kyläyhdistyksestä pitivät hyvänä kolmen järjestäjätahon yhteistyötä. Toripäivän
kolmas järjestäjätaho oli Oijärven Nuorisoseura.

AK-Puukon Arto Keltamäki on tuttu myyjä Oijärven toripäivässä.

KARKAAKO KIINTEÄT
KULUT KÄSISTÄ?
Kysy
rohkeasti
Meiltä
tuotantotilaa
yrityksellesi
nyt alle toimitiloja.
5€/m²

OTA
YHTEYTTÄ
Antti Tuomaala
040 6721 389

Vain 25 minuuttia Oulusta!

KARKAAKO
KARKAAKOKIINTEÄT
KIINTEÄT

Jorma Veteläinen Yli-Olhavasta oli ensimmäistä kertaa myymässä Oijärven toripäivässä.

OTA
OTA
YHTEYTTÄ
YHTEYTTÄ

