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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

Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi

MEILTÄ LÖYTYVÄT KESÄÄN  
IHANAN VÄRIKKÄÄT 

LUONNONKANKAISET ASUSTEET!

REVONTIE 1  (R-KIOSKIN VIERESSÄ), HAUKIPUDAS
AVOINNA: MA-PE KLO 9.30-17 JA LA KLO 9.30-14

Jäälin Vaate on nyt pysyvästi 
Haukiputaalla  (R-kioskin vieressä)

Tuleppa rohkeasti 
tutustumaan valikoimaamme!

MALLEJA MYÖS 

MUODOKKAILLE 

NAISILLE JA 

ISOILLE MIEHILLE!

MAAHANTUONNIN 

ANSIOSTA 

HINTATASO 

EDULLINEN!

PALVELEVA

Valittavana kolme erikokoista omakotitaloa. 
Esim. 4 h, k ja autokatos, var 186900 eruroa. 

Avaimet käteen myös pihatyöt valmiina.

SALERA OY rakentaa 
uusia omakotitaloja 

Mujuntielle Iin keskustaan

Työt käynnissä!!!

www.salera.fi

Valittavana kolme erikokoista omakotitaloa.
Esim. 4 h, k ja autokatos, var 186900 euroa.

Avaimet käteen myös pihatöt valmiina.

p. 040 585 9809

Koneurakointi
HirvasniemiHirvasniemi
Lallintie 42 
95160 Oijärvi

Apunasi hyvän elämän arjessa
ammattitaidolla asiakkaan tarpeiden mukaan
Terveyspojat on yksityinen palveluntuottaja, 
jonka tavoitteena on antaa tukea kotona 
asumiseen ja tarjota yksilöllisiä palveluja 
asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. 

Tarjoamme palveluja myös palvelutaloissa 
asuville senioreille, jotka tarvitsevat apua 
esim. asioiden hoitamisessa, 
lääkärikäynnillä tai ulkoilussa. 

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

Tuotamme palveluita kunnan myöntämällä palvelusetelillä, sekä heille,
jotka maksavat palvelun itse. Työstämme saa kotitalousvähennyksen.

Palveluitamme:
•  Kauppa- ja muut asioin-

tipalvelut
•  Ulkoilupalvelu
•  Sosiaalinen  

kanssakäyminen 
•  Ruoanlaitto
•  Siivous: ikkunanpesut, 

ns. suursiivoukset, mat-
tojen, sohvien ym. pesut

•  Halkohuolto

•  Lumityöt,  
nurmikon leikkaus,  
muut kiinteistö- ja  
pihatyöpalvelut

•  Kuljetus- ja saattaja- 
palvelu

•  Turvapalvelu
•  Lääkkeenjako
•  Kotisairaanhoito
•  Omaishoidon vapaat

Taimentie 16, 93400 Taivalkoski
Puh. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi

Puh. 0400 407 212 Mika Lämsä
info@terveyspojat.fi

 Aukioloajat:  
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00 

Majakka Konintie 4, A  
91100 Ii

Seuraa meitä myös 
Facebookissa

TUORE POHJOIS-
NORJAN LOHI 
9,90 €/kg

sisältää fileerauksen ja suolauksen

Vielä tarjolla Perämeren lohta, 
Inarin siikaa, ym. tuoretta kalaa

TARJOUS VOIMASSA NIIN KAUAN 
KUIN KALAA RIITTÄÄ
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
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

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

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

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

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 15 23.7.2020

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 16
ILMESTYY TO 6.8.2020. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to30.7.2020 mennessä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

Valtatie 4 parantaminen 
Oulun ja Kemin välillä ete-
nee. Iin eteläpuolella ohi-
tuskaistat moottoritiehen 
saakka ovat viimeistelyvai-
heessa ja Kiiminkijoen sillan 
rakentaminen on käynnissä. 
Kuivaniemeltä pohjoiseen 
ohituskaistat valmistuvat tu-
levan syksyn aikana, samoin 
väli Viantienjoki-Maks-
niemi. Viimeinen pullon-
kaulaosuus Pohjois-Iistä 
Olhavaan on myös työn alla. 
Ohituskaistojen rakentami-
nen välille käynnistyy var-
sinaisten rakennustöiden 
osalta loppukesästä. Puus-
ton poisto ja johtosiirrot 
aloitettiin kesäkuun alus-
sa. Välille tulee kaksi ohi-
tuskaistaosuutta molempiin 
suuntiin. Urakka on kaksi 
vuotinen ja valmistuu syys-
kuussa 2021. MTR

Ohituskaistat Pohjois-Iin ja Olhavan välille 
syksyyn 2021 mennessä

Olhavasta etelään ohituskaista tulee alkamaan Lahdenperänristeyksestä. 

Suoritamme 
jatkuvaa 

metalliromun 
keräyStä.

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

www.mtkuukkeli.fi

• Tiekuntien hallintoon ja 
 isännöintiin liittyvät palvelut
• Metsäomaisuuden hoitoon
 liittyvät palvelut

Puh. 0400 155 234 |sähköposti. info@mtkuukkeli.fi

Studio Voi HyvinStudio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, Lymfaterapeutti Pakanen Liisa

puh. 0458776474
UUSI OSOITE:  Koskenniskankuja 2, Illinsaari, Ii

45 min - 40 € 60 min - 50 € 90 min - 70 €

www.studiovoihyvin.fi

Pohjois-Iistä pohjoiseen ohituskaistaosuus alkaa hieman 
Seon huoltoaseman pohjoispuolelta.

IIN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 26.7. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: 
Kirkastettu Kristus. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolai-
nen. Kolehti: Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehi-
tysmaissa muun muassa toimeentulomahdollisuuksia parantamalla 
Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Messu su 2.8. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Totuus ja harha.  
Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Kas-
vavien kirkkojen koulutustarpeiden tukemiseen Venäjällä, Etiopiassa, 
Japanissa ja Etu-Aasiassa. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys 
ry:n kautta.  
Diakoniatoimisto on suljettu 14.7. – 27.7. 
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 26.7. klo 12 Oijärven kyläkirkossa. Pyhäpäi-
vän aihe: Kirkastettu Kristus. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija 
Savolainen. Kolehti: Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen 
kehitysmaissa muun muassa toimeentulomahdollisuuksia parantamal-
la Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Sanajumalanpalvelus su 2.8. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäi-
vän aihe: Totuus ja harha.  Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina 
Eija Savolainen. Kolehti: Kasvavien kirkkojen koulutustarpeiden tuke-
miseen Venäjällä, Etiopiassa, Japanissa ja Etu-Aasiassa. Suomen Evan-
kelisluterilainen Kansanlähetys ry:n kautta.  
Diakoniatoimisto on suljettu 14.7. – 27.7. 
Katso lisätietoja Iin alueen ilmoituksesta tai www.iinseurakunta.fi 

IIN SEURAKUNNAN TIEDOTE KORONAVIRUKSEEN 
LIITTYEN 1.6.2020 ALKAEN

Jumalanpalvelukset (messut ja sanajumalanpalvelukset) toimitetaan 
kirkossa normaalisti kuitenkin säilyttäen turvaväli toisiin ja hyvää käsi-
hygieniaa noudattaen (väkimäärärajoitukset: Iin kirkko ja Kuivaniemen 
kirkko 100 henkilöä, Oijärven kyläkirkko 50 henkilöä ja Väli-Olhavan 
seurakuntatalo 40 henkilöä). Jumalanpalvelukset lähetetään myös 
nettiradion kautta (linkki nettiradioon Iin seurakunnan kotisivulla), ja 
kirkolliset toimitukset toimitetaan normaalisti kuitenkin niin, että läsnä 
voi olla korkeintaan noin 50 henkilöä. 
 Iin seurakunnan kokoavan toiminnan on kesätauolla niin kuin nor-
maalistikin ja toiminnan aloituksesta tiedotetaan loppukesästä. 
 Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä keskustelua, sielunhoi-
toa ja yksityistä ehtoollista varten .
Diakonian asiakasvastaanotto toimii puhelimen kautta.

Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra

Kotimaiset taitto-ovet 

Maatiloille, halleihin, pesukaduille, paloasemille

040 038 4939

findoor@findoor.fi

www.findoor.fi
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parillisina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä. 3

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

”Kusi tullee, sano 
Jakku-Kalle.”

Oolannin luontopolku vie matkalle 
historiaan ja nykyaikaan

Vatungin parkkipaikalta lähdettäessä Oolannin luontopolku al-
kaa tuulivoimapuiston vierestä.

Oolannin luontopolku sijait-
see Vatunginnokalla, lähel-
lä kalasatamaa. Kesällä 2018 
kunnostetun Oolannin luon-
topolun pituus on noin 500 
metriä. Luontopolun pääs-
tä löytyy laavu, tulipaik-
ka, puucee sekä Oolannin 
sodasta kertova muisto-
merkki. Polun varrella voit 
tutustua opastaulujen avul-
la alueen luontoon ja histo-
riaan. Auton voi pysäköidä 
Vatungin alueen parkkipai-
kalle. Alueelta löytyy opaste 
luontopolun lähtöpisteelle. 
Etenkin lasten kanssa liikut-
taessa auto kannattaa jättää 

hieman aiemmin sijaitse-
valla parkkipaikalle, jos-
ta on matkaa laavulle 200 
metriä. Oolannin luonto-
polku ei ole esteetön. Polku 
kulkee välillä rosoista ki-
vikkoa ja avokalliota, sekä 
läpi kosteikkojen. Jalkinei-
den on hyvä olla nilkkaa tu-
kevat ja sateisina aikoina 
kumisaappaat ovat tarpeel-
liset. Historian siipien ha-
vinaa voi aistia seisoessaan 
Oolannin sodasta kertovan 
muistomerkin luona. Oolan-
nin sota tarkoittaa Pohjan-
lahdella ja Suomenlahdella 
käytyjä Krimin sodan tais-

teluja vuosina 1854 ja 1855. 
Tuolloin Britannian laivasto 
operoi myös Kuivaniemen 
edustalla. 

Kuivaniemen nimis-
mies Braxeen raportoi 24. 
heinäkuuta 1855 kahakas-
ta, joka käytiin edellisenä 
ja raportointipäivänä Kui-
vajokisuussa. Englantilaisia 
sotalaivoja ilmestyi jokisuu-
hun ja yrittivät viedä kuiva-
niemeläisten halkojähtejä, 
ilmeisesti höyrylaivojensa 
polttoaineeksi. Joukko kui-
vaniemeläisiä oli kuitenkin 
asettunut rannalle ja am-
pui kanuunaveneitä, jolloin 

nimismiehen raportin mu-
kaan kaatui useita englanti-
laisia. Seuraavana päivänä 
englantilaiset yrittivät uu-
delleen, mutta joutuivat nyt-
kin luopumaan aikeistaan, 
polttaen kuitenkin jähtejä.

Oolannin luontopolun 
alussa kulkija voi nähdä 
tuulivoimapuiston ja kuulla 
tuulimyllyjen kohinan. Mat-
kalla on mahdollista virkis-
täytyä Perämeren aalloissa 
tai nauttia auringosta hiek-
karannalla. Laavulla nau-
titut nuotiomakkarat ja 
kahvit kruunaavat retkipäi-
vän. MTR

Oolannin laavulla retkipäivää viettäneet kolme perhettä kertoivat tulleensa Iistä ja vierailleensa Oolannin luontopolulla aiemminkin.

Muistomerkki kertoo Oolannin sodan taistelujen koskettaneen 
aluetta.

Avokallioiden vastapainona polku kulkee läpi rehevien kosteikkojen.
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Iin Meripelastajien uusi 
vene sai juhlallisessa vesil-
lelaskutilaisuudessa nimek-
seen Fin Door. Kappalainen 
Pekka Soronen juhlisti tilai-
suutta nimen julistamisella, 
jonka jälkeen vene laskettiin 
vesille. 

– Uuden isomman apu-
veneen hankinta tuli ajan-
kohtaiseksi eräänä syysyönä 
tapahtuneen karikoitten kes-
kellä tapahtuneen etsinnän 
aikana. Entinen vene todet-
tiin kooltaan ja varustuk-
seltaan riittämättömäksi 
tällaiseen toimintaan, Reijo 
Paakkari Iin Meripelastajis-
ta kertoo.

SMPS Iin Meripelastajat 
on perustettu vuonna 2003. 
Jäsenmäärä tällä hetkellä on 
222 henkeä, joista varsinai-
seen hälytystoimintaan on 
sitoutunut 13 henkeä. 

PV Kärkkäisen apuve-

Fin Door laskettiin vesille

Kappalainen Pekka Soronen suoritti veneen vesillelaskun.

neeksi hankitulla Fin Door 
veneen hankinnan mahdol-
listi saatu Leader-rahoitus. 
Venäjällä valmistetulle ve-
neelle tuli varustuksineen 
hintaa 16 000 euroa, josta 
avustus kattoi puolet. Ran-
takestilän tukikohtaan uu-
tuuttaan hohtava Fin Door 
saapui 18.5. 

– Ilman yhteistyökump-
paneiden merkittävää 
panosta uuden veneen han-
kinta ei olisi ollut mahdol-
lista, Paakkari kiittelee Fin 
Doorin ja Saleran mukaan 
lähtemistä osarahoittajiksi. 
MTR

Iin Meripelastajien uusi apuve-
ne laskettiin vesille 15.7. Vene 
sai nimekseen Fin Door.

Iin Eläkeläiset kokoontu-
vat toimintapäivään Illin- 
saaren hiihtomajalle. 
Koronaeristyksen päät-
tymistä muisteltiin ja ko-

Iin Eläkeläisillä toimintapäivä

Kylli Kaikkosen ohjaamina venyteltiin ja tanssahdeltiin.

Iin Eläkeläisten puheenjohtaja Eero Teppo (etualalla) ajatusten-
vaihdossa makkaranpaistopaikalle kokoontuneiden miesten 
kanssa. Ilmeistä päätellen Eero on juuri vitsin murjaissut.

kemuksia vaihdettiin 
kahvittelun ja makkaroiden 
syönnin lomassa. Turva-
välein yhteislaulettiin hai-
tarimusiikin säestyksellä. 

Hienossa kesäsäässä myös 
venyteltiin nivelet notkeik-
si Kylli Kaikkosen ohjeuk-
sessa.

– Pitkä tauko toiminnois-
sa oli ohi ja halusimme ko-
ronarajoitusten sallimissa 
rajoissa tarjota virkistystä jä-
senillemme Iin Eläkeläisten 
puheenjohtaja Eero Teppo 
kertoi makkaranpaiston lo-
massa. MTR
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Oulun Arvokiinteistöt johtava 
kiinteistönvälittäjä Iissä

Sauli Hämälä Rakennusliike Salerasta yhdessä Oulun Arvo-
kiinteistöjen Riikka Niemitalon ja Osmo Mertalan kanssa juuri 
myydyn omakotitalon suurella kuistilla. Vastaava taloja Salera ra-
kentaa Mujuntien alueelle kaikkiaan kahdeksan.

Rakennusliike Saleran Mu-
juntien varteen rakentuvista 
omakotitaloista ensimmäi-
nen sai uudet omistajat ju-
hannuksen jälkeen. Tanja 
Liedeksen ja Jouni Halosen 
uutuuttaan hohtavan ta-
lon pihalla ajatuksia uusien 
omistajien kanssa vaihtoivat 
Sauli Hämälä Rakennusliike 
Salerasta ja Osmo Mertala, 
sekä Riikka Niemitalo Ou-
lun Arvokiinteistöistä.

– Tiesimme tarkkaan mil-
laista taloa emme halua. Sel-
laista, jonka halusimme ei 
löytynyt. Saulin kanssa oli 
helppo päästä yhteisym-
märrykseen ja saimme alus-
ta saakka olla vaikuttamassa 
talon materiaaleihin ja vas-
taaviin, Tanja Liedes kertoo.

Sauli Hämälä puolestaan 
toteaa alueelle tänä vuonna 
valmistuvat kolme taloa ja 
neljännen rakentamisen al-

kavan. Ensi vuoden suunni-
telmissa on toiset neljä taloa 
Mujuntien varteen.

Kohteen myynnistä vas-
taavan Oulun Arvokiinteis-
töjen omistaja Osmo Mertala 
kertoo tehneensä yhteistyö-
tä Hämälän kanssa jo pari-
kymmentä vuotta.

– Laadukkaita kohtei-
ta on helppo myydä ja Ii 
on meille tärkeä markki-
na-alue, itsekin Iissä asuva 

Mertala toteaa.
Oulun Arvokiinteistöt 

Mertala perusti vuonna 2006 
ja Lapin Arvokiinteistöt 
vuonna 2009. Oulun Arvo-
kiinteistöt on iiläinen yritys, 
jonka toimitusjohtajan nui-
jan Mertala luovutti heinä-
kuussa Pentti Heikkiselle. 
Henkilökuntaa on tällä het-
kellä yksitoista.

Kiinteistönvälittäjä Riik-
ka Niemitalo kertoo kaup-

paa tehdyn koronasta 
huolimatta kiihtyvään tah-
tiin ja Iissä toteutuvan hei-
dän kauttaan Iissä 40-50 
kauppaa tänäkin vuonna.

– Huhtikuussa teimme 
10 asuntokauppaa. Eten-
kin uudehkoille ja moder-
nisoiduille vanhemmillekin 
omakotitaloille on kysyntää. 
Kaupat syntyvät kivutto-
mimmin, kun laatu ja hinta 
ovat kohdallaan, Riikka to-

teaa.
Uutena ilmiönä välittäjät 

ovat huomanneet sijoittajien 
alkaneen ostaa kohteita Iistä.

– Ostohinnat ovat selväs-
ti Oulua alhaisempia, mutta 
vuokrataso on lähes sama. 
Näin tuotto on sijoitetulle 
pääomalle parempi, Osmo 
Mertala arvelee ilmiön syyk-
si. MTR

Monien kuntoilijoiden ja kil-
paurheilijoiden toive kunto-
porteista toteutuu osittain 
kuluvan kesän aikana. Tik-
kamäkeen suunniteltujen 
kuntoportaiden rakentami-
nen on hyvässä vauhdissa ja 
tänä kesänä mäkeen valmis-
tuvat ensimmäiset 27 metriä 
kuntoportaita, sisältäen 39 
askelmaa.

– Nyt valmistuvat por-
taat ovat kuntoportaiden 

Tikkamäen kuntoportaiden ensimmäinen osa käyttöön
helpointa osaa. Kaikkiaan 
kuntoportaille on tarkoitus 
lähivuosina saada mittaa 
130 metriä, hyödyntäen Tik-
kamäen eri puolia, liikun-
tapaikkamestari Pasi Rajala 
kertoo.

Kuntoportaiden myötä 
Tikkamäki palvelee kuntoi-
lijoita ympäri vuoden. Tal-
vella mäessä voi laskea niin 
pulkalla kuin suksilla tai 
vaikka lumilaudalla. Hiih-

Maastopyöräily on koko per-
heen harrastus, jolle Tik-
kamäen alue antaa hyvät 
olosuhteet.

Kuntoportaiden ensimmäisellä osalla on pituutta 27 metriä.

täjien käytössä on 6 kilomet-
rin mittainen valaistu latu 
ja laavu tulisijoineen tarjo-
aa hyvän taukopaikan. Ke-
säaikana alue on suosittu 
maastopyöräily- ja lenkkei-
lypaikka, jota kuntoportaat 
sopivasti täydentävät. MTR
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Iin Laulupelimannit ja Poh-
jois-Pohjanmaan Kan-
sanmusiikkiyhdistys 
järjestivät 12.7. soitto- ja lau-
luiltapäivän, joka huipentui 
yhteislauluun yleisön kans-
sa. Soitto- ja lauluiltapäi-
vän aikana iiläiset ja Oulusta 
sekä Oulun ympäristöstä 
tulleet soittajat opettelivat 
Osmo Hakosalon johdol-
la jammailemaan enemmän 
korvakuulolta 1800-luvun 
kansanmusiikkia, kuin nuo-
teista katsoen.

Soittajia lavalla nähtiin 
kolmisenkymmentä, jotka 
säestivät lavan laulajia ja yh-
teislaulutilaisuuteen saapu-
nutta noin viittäkymmentä 
yhteislaulajaa.

– Meillä on joka kesä ol-
lut yhteislaulutilaisuuksia 
Huilingin alueella. Nyt ko-
rona-aikana olemme voineet 
tehdä vain nettiin laulu-
tuokioita. Siksi halusimme 
edes yhden yhteislauluti-
laisuuden pitää heti, kun se 
rajoitusten puitteissa oli 
mahdollista. Samalla tar-
josimme muualta tuleville 
soittajille mahdollisuuden 
tulla mukaan. Yllättävän 
runsaasti soittajia saapuikin, 
Unto Kukka Iin Laulupeli-
manneista iloitsi tilaisuuden 
jälkeen. MTR

Huilingin lavalla yhteislaulua ja kansanmusiikkia

Vas.: Aurinkoisesta iltapäivästä ja musiikista nautittiin katsomossa ja nurmikolla 
laulaen.

 Laulupelimannit vahvistettuna vierailijoilla laulattivat yhteislauluja.

Yllä: Osmo Hakosalo opasti soittajia 1800-luvun kansanmusiikille ominaiseen tun-
teella ja korvakuulolla soittamiseen.

Iin Metsästysseuran ampu- 
maradalle kokoontui suuri 
joukko ammunnasta kiinnos- 
tuneita naisia, Iin Reserviläis- 
ten tarjotessa mahdollisuut-
ta kokeilla sotilaspistooliam-
muntaa. 

– Alkuperäinen idea taisi 
tulla Moisejeffin Riston puo-
lisolta, että olisi kiva päästä 
kokeilemaan. Meille on tul-
lut nyt parin vuoden aikana 
kivasti uusia nuoria miehiä 
jäseniksi, sitä mukaa kun 
vanhempi kaarti on jäänyt 
pois aktiivitoiminnasta, Iin 
Reserviläisten puheenjohtaja 
Sami Junnila kertoo.

Hän toteaa kypsytelleensä 
ajatusta ja alkuperäinen idea 
puolisoille järjestettävästä ti-
laisuudesta laajeni kaikille 
naisille avoimeksi tapahtu-

Iin Reserviläisillä onnistunut tapahtuma naisille
maksi.

– Naisia ei ole käynyt ai-
koihin Iissä Reserviläistoi-
minnassa mukana. Joskus 
80-luvulla on ollut jopa nais-
jaosto, mutta se toiminta on 
aikain saatossa hiipunut.

Iissä on toiminut kak-
si reservilaisyhdistystä Iin 
Reserviläiset ja Iin Seudun 
Reserviupseerit. Upseerien 
yhdistysmuotoinen toiminta 
on ollut hajanaista ja yhdistys 
on ollut Patentti- ja rekisteri-
hallituksen lakkautettavien 
yhdistysten listalla. Sami 
Junnilan olisi toive yhdistää 
kaikki iiläinen vapaaehtoi-
nen maanpuolustustyö sa-
man katon alle sotilasarvoon 
tai sukupuoleen katsomatta. 

Naisille suunnatussa ta-
pahtumassa Iin Reserviläis-

ten ampuma-asekouluttajat 
Sami Junnila ja Risto Moise-
jeff opastivat osallistujia jä-
reiden aseiden käsittelyssä ja 
käytössä. Sen jälkeen ammut-
tiin 5+5 harjoituslaukausta, 
sekä 10 laukauksen kilpasar-
ja. Lopuksi päivän parhaat 
palkittiin.

– Lähes kahdenkymme-
nen naisen osallistujajoukko 
oli iloinen yllätys, Sami tote-
si onnistuneen tapahtuman 
jälkeen.

Tarkimmaksi naisampu- 
jaksi kisassa osoittautui Nii-
na Sassi 87 pisteellä. Toiseksi 
ja kolmanneksi tulleet am-
puivat molemmat 70pistettä. 
Kymppi ratkaisi sijoituksen 
ja toiseksi tuli Hanna-Kaisa 
Kokomäki, Hilla Päkkilän ol-
lessa kolmas. MTR

Iin Reserviläisten varapuheenjohtaja Risto Moisejeff opastaa naisten tapahtuman osallistujia ammunnan saloihin. 

Riikka Ruonala seuraa tarkkaivaisena Mika Moisejeffin esitellessä käytettävää asetta.
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Metsätoimisto Kuukkeli tie-
dottaa, että Pohjois-Iissä 
Kivimaantie on suljettuna 
13.7.-31.8. Palosuon ja Vesi-
suon väliseltä osuudelta tien 
perusparannustöiden vuok-
si. Tien runko muotoillaan 
mm. tiehöylällä ja kauha-
kuormaajalla, jonka jälkeen 
tehdään murskeet levitys 
ja jyräys. Koko Pohjois-Iin 
metsätien tiekunnan tiestö 

Perusparannustyö Kivimaantiellä 
Palosuon ja Vesisuon välillä

Kivimaantie on suljettuna elokuun loppuun saakka Palosuon ja Vesisuon väliseltä osuudelta tien 
perusparannustöiden vuoksi. Tien runko muotoillaan mm. tiehöylällä ja kauhakuormaajalla, jonka 
jälkeen tehdään murskeet levitys ja jyräys.

suljetaan liikenteeltä 22.7. 
– 31.8. -20 väliseksi ajaksi, 
viimeistelytöiden vuoksi. 
Tiestö avataan liikenteelle 
heti kun se on turvallista.

Tien sulkemisella ha-
lutaan turvata työrauha 
sekä välttää ylimääräisten 
kustannuksien muodos-
tuminen. Kuukkelista huo-
mautetaan, että suljetulla 
alueella työskentelevät ko-

neet eivät väistä henkilöau-
toliikennettä.

Tien sulkeminen on to-
teutettu muovisin työ-
maa-aidoin, mutta mikäli 
liikennettä on sulusta huo-
limatta, sulkeminen tehdään 
järeämmillä rakenteilla. Pää-
toteuttaja sekä urakoitsi-
ja pahoittelevat tilannetta ja 
siitä aiheutuvaa haittaa tien 
käyttäjille. HT

Sinisellä merkattu suljetut tien osuudet. Kartta Paikkatietoikkuna.fi

Iiseudun Kelkkailijat ry on 
lähettänyt Iin kunnalle kir-
jeen vuonna 2017. Kirjeessä 
esitetään, että Iin kunta ha-
kee maanmittaustoimitusta 
(reittitoimitus) Iin kunnan 
alueella sijaitseville mootto-
rikelkkaurille. Toimituksella 
moottorikelkkaurista muo-
dostuisi virallisia moottori-
kelkkareittejä.

Reitin kunnossapidon 
vastuu siirtyy reittitoimi-
tuksen myötä kunnalle. 
Kunnossapidon vastuuseen 
kuuluu syksyllä käyttöön-
ottotarkastus sekä tarkas-
tuksen jälkeen virallisten 
kelkkareittimerkkien asenta-
minen. Näillä toimenpiteillä 
reitti todetaan turvalliseksi 
ja käyttöön otetuksi vuosit-
tain. Kunnossapidon tasosta 
eli lanauksesta ei ole määrä-

Moottorikelkkareitistön valmistelu keskeytettiin
yksiä ja näin ollen kunta voi 
päättää sen itse.

Moottorikelkkarei-
tin arvioidut perustamis-
kustannukset ovat noin 
200 000 euroa, jotka tuli-
si sisällyttää talousarvion 
investointiosaan. Perusta-
miskustannuksiin voi ha-
kea Leader-rahoitusta. 
Reittitoimitukseen liittyvät 
maanlunastuskustannuk-
set ja maanmittaustoimitus-
kustannukset ovat arviolta 
noin 30 000 euroa, jotka tu-
lisi sisällyttää talousarvi-
ossa käyttötalousosaan. 
Tämän lisäksi perustamis-
vuonna tarvittaisiin noin 40 
000 euron henkilöresurssi 
käyttötalousosaan. Reitin yl-
läpidon (muun muassa la-
naus, merkinnät, raivaus, 
jne.) vastuu tulisi kunnalle, 

ja vuosittaiset ylläpitokus-
tannukset olisivat arviolta 
noin 25 000 euroa. Ylläpito 
vaatisi myös henkilöresurs-
sia arviolta noin 10 000 eu-
roa vuodessa.

Hankkeeseen on haet-
tu Oulun seudun Leaderil-
ta hankeavustusta 31.1.2018 
vireille tulleella hakemuk-
sella. Oulun seudun Leade-
rin hallitus on käsitellyt Iin 
kunnan moottorikelkkareitti 
-hakemuksen 23.4.2020 pitä-
mässään kokouksessa. Lea-
derin hallitus on päättänyt, 
että hakemusta ei rahoiteta.

Yhdyskuntalautakun-
ta päätti edellä oleviin seik-
koihin viitaten keskeyttää 
moottorikelkkareitistön val-
mistelun kunnan nykyisen 
taloudellisen tilanteen joh-
dosta. MTR

Iissä on runsaasti moottorikelkkailijoita, jotka kunnossapitävät moottorikelkkauria. Kelkkailijoiden 
toive on jo vuosia ollut saada kuntaan virallinen moottorikelkkareitistö.

Kukapa meistä ei olisi aja-
tellut, että elintapoihin pitäi-
si alkaa kiinnittää huomiota. 
Merkittävä osa meistä ei kui-
tenkaan noudata ravitse-
mus- ja liikuntasuosituksia. 
Elintapasairaudet eivät ole 
vähentyneet, vaikka tietoi-
suus hyvistä elintavoista on 
lisääntynyt. Miksi niiden 
muuttaminen on niin vaike-
aa?

Muutokseen tarvitaan jo-
kaisen yksilön oma halu. 
Usein motivaattoreina ovat 
esim. kohonneet kolestero-
li- tai sokeriarvot, sepelval-
timotaudin sukurasitus tai 
oma ulkonäkö. Usein elinta-

Sepelvaltimotauti ja itsehoito hyvää elintapaa
pamuutokseen havahdutaan 
vasta sydäntapahtuman is-
kiessä ”salamana kirkkaal-
ta taivaalta”. Viimeistään 
tällöin elintapamuutos on 
erittäin tärkeää. Sepelval-
timotaudin riskitekijöiden 
hyvä hoito, terveet elämänta-
vat, lääkehoito ja tehokas ve-
renpaineenhoito hidastavat 
ja voivat jopa pysäyttää se-
pelvaltimotaudin etenemisen 
ja lisätä elinvuosia. 

Säännöllinen liikunta 
on tärkeä osa sepelvaltimo-
taudin omahoitoa. Se mm. 
laskee verenpainetta, paran-
taa kolesterolitasapainoa ja 
vaikuttaa myönteisesti soke-

riaineenvaihduntaan. Viikos-
sa tulisi harrastaa 2,5 tuntia 
reipasta ja 1,5 tuntia rasitta-
vampaa liikuntaa. Voit aloit-
taa pienestä ja pikkuhiljaa 
lisätä tekoja ja tehoa - huo-
maat positiivisia vaikutuksia 
voinnissasi.

Kesäsato on nyt parhaim-
millaan! Sydänystävällinen 
ruokavalio sisältää erityi-
sesti kasvipohjaisia rasvoja, 
kasviksia, kaloja ja vähäras-
vaisia tai rasvattomia maito-
valmisteita. Kannattaa suosia 
sydänmerkin omaavia tuot-
teita. Säännöllinen ruokaryt-
mi ja monipuolinen ruoka 
edistävät sydänterveyttä. 

Alkoholin runsas kerta-
käyttö lisää mm. sydäninfark-
tin vaaraa ja saattaa pahentaa 
sydänoireita. Sitä tuleekin 
käyttää kohtuurajoissa. Tu-
pakoinnin lopettaminen on 
erittäin tärkeää etenkin sy-
dänpotilaille. Se nostaa elin-
ikää jopa kymmenen vuotta, 
pienentää sydäntapahtuman 
uusiutumisriskiä ja pysäyt-
tää valtimoiden kalkkeuma-
tautia. Tupakointi lisää mm. 
sepelvaltimotaudin ja sy-
däninfarktin vaaraa ja aihe-
uttaa erektiohäiriöitä.

Sairastuminen voi vaikut-
taa seksuaalielämään, ja var-
sinkin alussa haluttomuus on 

yleistä. Kun seksielämä tu-
lee jälleen ajankohtaiseksi, 
yhdynnät voi huoletta aloit-
taa, kun tavalliset kotityöt ja 
portaissa kävely sujuvat on-
gelmitta. Yhdyntä voi alus-
sa epäonnistua, ja seksiin 
voi tarvita enemmän aikaa ja 
ymmärrystä. Yhdyntä lisää 
sydämen työmäärää. Lyhyt-
vaikutteisia nitroja kannattaa 
pitää saatavilla kuten liikun-
tasuoritustenkin aikana. 
Erektiolääkkeet ja nitraatti-
valmisteet eivät sovi yhteen, 
koska ne voivat laskea veren-
painetta - käytöstä on aina 
neuvoteltava lääkärin kans-
sa.

Sydänsairaus vaikuttaa 
moneen asiaan elämässä, 
myös psyykkiseen hyvin-
vointiin. Jos voimavarat eivät 
riitä, ota yhteyttä meihin tai 
lääkäriin, esim. Omahoito-
viestillä. Pidä itsestäsi huolta 
ja arvosta terveyttäsi. Seuraa 
verenpainearvoja, käy vuosi-
kontrolleissa. Nauti kesästä 
ja elämästä! 

Sydänterveisin sydänhoitajat 
Iin terveyskeskuksesta. 

Maarit Lauri, 
Katri Sipola, 
Heljä Oinas
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Heinäkuun toisena vii-
konloppuna Illinsaaressa 
karsittiin kisapaikoista ama-
töörien SM-kisoihin frisbee-
golfissa. Paikalla oli lajin 
huippuja ympäri Suomea, 
kaukaisimmat Ahvenan-

Kisapaikoista taisteltiin 
Illinsaaren frisbeegolfradalla

Etenkin väylä 17 oli kilpailijoille pituutensa ja metsään kaventuen 
todella haasteellinen. Avausheittojen jälkeen kiekkojen etsintään 
osallistuivat ryhmän jäsenet joukolla.

Illinsaaren frisbeegolfrata tarjoaa vaihtelevat olosuhteet väylästä riippuen. Tässä juniorit Iijoen rantamaisemassa puttaamassa.

Riina Körkkö, Saara Männikkö, Heidi Valkola ja Julia Haaraniemi 
väylällä kolme lauantain kilpailussa. Osalle heistä tämä väylä oli 
molempina päivinä tosi haastava. 

Tero Pesonen oli saapunut Iihin Ahvenmaalta. Teron sijoitus sarjassa Master 50+ oli yhteistuloksissa kahdeksas.

T5 40 m + pituus
Saaga Moilanen 9,60 + 182, 
Enni Backman 11,19 + 141, 
Enni Ojanen 10,34 + 196, 
Katri Leppäniemi 11,50 + 46

P5 40 m + pituus
Onni Keltamäki 10,70 + 188

T6 40 m + pituus
Aada Kautto 8,83 + 237, 
Reetta Leppäniemi 9,85 + 
169, Netta Lakso 9,85 + 137, 
Lilja Laurila 8,18 + 186.

P6 40 m + pituus
Ville Kosamo 10,00 + 194, 
Justus Ojala 9,28 + 224

T7 40 m + pituus
Peppi Keltamäki 9,35 + 213, 
Olga Holmi 8,97 + 214, Jen-
na Ojala 9,03 + 193

P7 40 m + pituus
Kaarlo Moilanen 8,18 + 258, 
Atte Backman 7,82 + 253, 
Eetu Seppänen 7,56 + 280

Iin Yrityksen lasten 
yleisurheilukilpailut

T9 40 m + pituus
Alina Kautto 7,21 + 263, El-
viira Leppäniemi 8,35 + 246, 
Aino-Maria Karvonen 8,08 + 
270, Pihla Laurila 7,40 + 284

P9 40 m + pituus
Onni Hokkanen 7,37 + 284, 
Aatu Ojanen 7,07 + 280, 
Aapo Ojanen 7,65 + 274

T11 60 m + pituus
Olga Hokkanen 8,94 + 400, 
Nella Seppänen 10,18 + 306

T13 60 m + pituus
Saaga Sassi 9,77 + 407, Fanni 
Hokkanen 8,92, Janna Pahi-
kainen 9,70 + 387

P13 60 m + pituus
Atte Rautakoski 11,87 + 263, 
Luukas Leppänen 10,25 + 
344

P17 100 m + pituus
Voitto Kärkkäinen 13,20 + 
523

Iin Yritys järjesti toiset lasten yleisurheilukilpailut. Muka-
vassa kesäsäässä oli rento meininki. Pituushypyssä toimit-
sijoiden ja huoltajien kannustus siivitti kierroskierrokselta 
pitempiin hyppyihin. Kesälomat verottivat hieman osanot-
tajia, joita oli kuitenkin ihan mukavasti. MTR

Eskolan lampaat maiseman-
hoitotöihin Satakariin

Lampuri Ville Eskola lampaineen matkalla Satakariin.

Tuulinen alkukesä ja lampu-
rin heinäkiireet viivästytti-
vät tänä vuonna lampaiden 
siirtoa maisemanhoitotöihin 
Perämeren saariin.

– Harvinaisen hankalat 
tuuliolot ja maatalousyrittä-
jän kiireet tulivat nyt tutuik-
si. Poutapäivät piti käyttää 
heinätöihin ja sopivia tuulet-
tomia olosuhteita jouduim-

me odottamaan heinäkuun 
alkupäiviin. Satakariin lam-
paat saimme vasta 7.7. lam-
puri Ville Eskola kertoo.

Eskolan lammastilan lam- 
paita on kesän ajan mai-
semanhoitotöissä reilussa 
kymmenessä saaressa syys-
lokakuun vaihteeseen saak-
ka. Satakarissa lampaita on 
35. MTR

maalta saakka.
Kyseessä oli viimeinen 

mahdollisuus lunastaa kisa-
paikka Jyväskylässä 1.-2.8. 
järjestettäviin juniorien tai 
Virpiniemessä 14.-16.8. jär-
jestettäviin aikuisten SM-ki-

soihin.
Kahden päivän aikana 

nähtiin useita huippusuori-
tuksia, joskin epäonnistumi-
siakin Illinsaaren vaativilla 
radoilla. Koronatilanteesta 
johtuen kilpailut järjestettiin 

ilman yleisöä, tiukkoja tur-
vaohjeita noudattaen.

Tulokset löytyvät 
https://discgolfmetrix.
com/1209850. MTR

Villa Kauppilan kahvila palvelee Villa Kauppilan kahvila palvelee 
ti-la klo 11-18 koko kesän ajanti-la klo 11-18 koko kesän ajan

Kauppilantie 12,  91100 Ii 
044 241 4797

info@villakauppila.fi

Majoitus- ja pitopalvelua
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YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

PARTURI-KAMPAAMOJA

TILITOIMISTOJA

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

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

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S3 
sähköurakointi-

pätevyys

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

KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

Ii JH Paakkola Oy

Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/
tyhjennys

MONIPUOLISTA PALVELUA: Nosturiautotyöt 
Likakaivojen tyhjennys 
Viemäreiden avaus/kuvaus
Pihojen harjaukset

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

PitoPalvelu

- Maukkaat ruuat
- Aidot kotileivonnaiset

- Täyte- ja voileipäkakut
  sekä muut juhlaherkut

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

040 7627 168

MR Nuohous OyMR Nuohous Oy
NUOHOUSTA

PITOPALVELUA

0400 850 340

Nina Timonen  Kuivaniemi

Parturi-kampaamo

  Nines

Yli-Olhavan maamiesseura 
järjesti sunnuntaina onkikil-
pailut, jatkaen viime vuon-
na aloitettua perinnettä. 
Osallistujia oli yhteensä 45, 
näistä nuorten sarjassa (alle 
16vuotiaat) kymmenen.

Ilma oli lämmin ja aurin-
koinen, mutta järvellä tuuli, 
mikä ilmeisesti oli syy saa-
liin vähyyteen. Alle kymme-
nen kilpailijaa jäi kokonaan 
ilman saalista. Ilman saalista 
jääneiden kesken arvottiin 
Kalaliike Kuhan lahjoittama 
lahjakortti, jonka voitti Riit-
ta Muhonen. Saaliiksi onki-
jat saivat lähinnä ahventa, 
mutta myös haukia.

Kisaajat kiittelivät mu-
kavaa ja rentoa ilmapiiriä 
ja hyviä palkintoja. Järjestä-
jät haluavatkin kiittää spon-

Onkikilpailut Yli-Olhavan Pirttijärvellä
soreita, jotka mahdollistavat 
onnistuneen kilpailun. MTR

SARJOJEN PARHAAT
Miehet

1. Jani Orava 1834 g 2. Veli-
Matti Ervasti 1196 g 3. Tuo-
mas Meriläinen 1098 g

Naiset
1. Henna Sallinen 854 g 
2. Eija Kaikkonen 598 g 3. 
Emmi Kinnunen 597 g

Nuoret
1. Nooa Jussila 326 g 2. Eeli 
Jussila 199 g 3. Eelis Kelta-
mäki 176 g

Yli-Olhavan Pirttijärvellä on-
gittiin kilpaa rennolla meinin-
gillä.
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Taitelija Sanna Koiviston 
norppateos kelluu tänäkin 
kesänä Iijoella, ilahduttaen 
ohikulkijoita. Teos kelluu Ii-
joen siltojen läheisyydessä, 
täydentäen samalla Koskinie-
men ympäristötaidepuistoa. 
Koiviston teos teki neitsyt-
matkansa Iin IlmastoAree-
nassa viime vuonna, jonka 
jälkeen se kellui Iijoella syk-

syyn saakka.
Koronatilanteesta joh-

tunen tämän vuotinen Il-
mastoAreena on peruttu 
yleisötapahtuminen osalta.  
Verkkotapahtuminen sarja 
käynnistyy elokuun loppu-
puolella. Niissä etsitään il-
mastokestävän elvytyksen 
ratkaisuja. MTR

Ilmastonorppa ilahduttaa ja 
tervehtii ohikulkijoita Iissä

Kotitaiteilijoiden näyttely kiinnostaa yleisöä, joten avajaisiin oli saapunut runsaasti vieraita. Kuva Jari-Jukka Jokela.

Käytäväkohtaamisia – Kulttuurikauppilan 
kotitaiteilijoiden kesänäyttely
KulttuuriKauppilassa näh-
dään kesällä entisten ja ny-
kyisten kotitaiteilijoiden 
yhteisnäyttely ”Käytävä-
kohtaamisia”. Näyttelyn 
avajaiset olivat 8.7, näytte-
ly on auki 2.8. saakka. Näyt-
telyssä ovat mukana Helena 
Kaikkonen, Sanna Koivis-
to, Antti J.Leinonen ja Antti 
Ylönen. MTR

Näyttelyn avajaiset olivat 8.7. 
Takana Antti J.Leinonen, Hele-
na Kaikkonen ja Antti Ylönen. 
Edessä Sanna Koivisto yhdessä 
hyvinvointijohtaja Tarja Rah-
kolan ja vastaavan tuottajan 
Jetta Huttusen kanssa. Kuva 
Jari-Jukka Jokela.

TULOKSET
Vitonen

1. Aleksi Karppinen 15.40 2. 
Joona Holappa 16.47 3. Arto 
Hiltula 17.37 4. Ilari Jounila, 
17.50

5. Juha-Matti Lehtinen 18.01 
6. Hannu Kirstinä 18.03 7. Heik-
ki Tiiro 18.22 8. Toni Backman 
18.24

9. Roope Sassi 18.46 10. Ak-
seli Takala 19.08 11. Patrik 
Mäenpää 21.05 12.Valtteri Mäl-
linen 21.40 13. Saaga Sassi 21.59 
14. Jari Meriläinen 22.14 15. 
Aleksi Mällinen 22.52 16. Jenna 
Kanko 22.52

17. Harri Takala 23.10 18. 
Vesa Savolainen 23.12 19. Mar-

Kaatosade lakkasi ennen 
Illinjuoksuja
Näyttää tänä kesänä olevan 
samanlaiset perjantai. Päiväl-
lä esterikeliä ja kun Illinjuok-
sujen aika koittaa, mukavan 
kirkasta. 

Tilanne toistui myös hei-
näkuun toisena perjantaina, 
eivätkä juoksijat ainakaan 
sateesta kastuneet. Illin 
maastot huolehtivat hien 
pintaan ja paidan kastumi-

sen sitä kautta.
Nopeinta vauhtia vitosel-

la piti Aleksi Karppinen, jol-
le Joona Holappa jäi reilun 
minuutin. Vajaan minuu-
tin Holappaa hitaampana 
Arto Hiltula kiri kolmannek-
si.  Kakkosen nopein oli Mat-
teus Tuomikoski ennen Jere 
Viinamäkeä ja Sari Kettusta. 
MTR

jut Vuorenmaa 25.05 20. Sanna 
Liimatta 25.20 21. Timo Tur-
peinen 26.03 22. Erkki Torvela 
31.14 23. Jouni Hattunen 31.53 
SB.

Kakkonen
1. Matteus Tuomikoski 8.11 2. 
Jere Viinamäki 8.14 3. Sari Ket-
tunen 8.29, 4. Saaga Pesämaa 
8.42

5. Lumia Tuomikoski 8.48 6. 
Emilia Hakasalmi 9.14 7. Nooa 
Niva 9.31 8.Heta Mäenpää 9.33 
9. Elias Dahl 9.45 10. Benjamin 
Tuomikoski 10.03 11. Oona Pe-
sämaa 10.18 12. Anni Pennanen 
12.34 

13. Katariina Pennanen 
16.05. Yksi DNF.

Kunta on saanut Maanmitta-
uslaitokselta tiedon kunnan 
alueella 21.4.2020 tapahtu-
neesta kiinteistöluovutukses-
ta. Kiinteistöluovutus koskee 
kauppaa, jonka kohteena on 
määräala kiinteistöstä Koti-
kontu 139-401-150-171. Mää-
räalan pinta-ala on noin 13,9 
hehtaaria. Voimassa ole-
vassa yleiskaavassa (2012) 
määräalan alue on osoitet-
tu selvitysalueena (se) sekä 
maa- ja metsätalousvaltaise-
na alueena (M-/M-1-alueet). 

Määräalan eteläosa sijoit-
tuu kaavan ohitustievara-
uksen alueelle. Määräalan 
keskiosaan on myös osoitet-
tu katkoviivoin ohjeellinen/
vaihtoehtoinen kokoojaka-
tulinjaus. Kunnalla on etuos-
tolain (1977/608) mukaan 
etuosto-oikeus kunnassa si-
jaitsevan kiinteistön kau-
passa maan hankkimiseksi 
yhdyskuntarakentamista 
varten. Määrä ala sijaitsee 
lainvoimaisessa yleiskaavas-
sa (2012) merkityn ohitustie-
varauksen liittymäalueella 
sekä sen läheisyydessä ja 
näin ollen määräala on si-
jainniltaan tärkeä tulevan 
yhdyskuntarakentamisen 
kannalta.

Kunnanhallitus on käsi-
tellyt asiaan alkukesän aika-
na kolmeen kertaan. Ensin 
asia palautettiin uudelleen 
valmisteluun, kunnanjohta-
jan esitettyä kunnan käyt-
tävän etuosto-oikeuttaan. 
Toisessa käsittelyssä päätet-
tiin, ettei etuosto-oikeutta 
käytetä, vaan hyväksytään 
maanomistajan kanssa neu-
voteltu maankäytön esiso-
pimus. Risto Säkkinen jätti 

Etuosto-oikeuden 
käyttäminen hiertää Iissä

eriävän mielipiteen etuosto-
oikeuden käyttämättä jättä-
misestä.

Kolmannen kerran asia oli 
kunnanhallituksen käsitte-
lyssä 7.7. koska kunta on saa-
nut kirjaamisviranomaiselta 
tiedon, että maankäytön esi-
sopimus ei kuulu maakaa-
ren 14 luvun §1 mukaisiin 
kirjattaviin erityisiin oikeuk-
siin. Näin ollen maankäytön 
esisopimukseen sopimuseh-
doksi kirjatun maanomista-
jan kirjaamisvelvollisuuden 
ei ole mahdollista toteutua, 
eikä esisopimusta ole mah-
dollista merkitä lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteriin rasitteek-
si.

Näin ollen kunnanjohtaja 
jälleen esitti kunnan käyttä-
vän etuosto-oikeuttaan. Ko-
kouksessa Helka Tapio esitti 
Oili Kalevan kannattamana, 
ettei kunta käytä etuosto-oi-
keuttaan, vaan maanomista-
jan kanssa tullaan laatimaan 
kaavoitusvaiheessa maan-
käyttösopimus.

Äänestyksessä kunnan-
johtajan esitys sai neljä ään-
tä (Risto Säkkinen, Leena 
Tiiro, Petri Tervonen, Mika 
Hast). Helka Tapion esityk-
sen kannalla oli kuusi kun-
nanhallituksen jäsentä (Oili 
Kaleva, Veli Paakkola, Hel-
ka Tapio, Sanna Valaja, Han-
nes Hekkala, Pekka Koskela. 
Kunnanhallitus päätti siis 
äänin 6-4, ettei kunta käytä 
etuosto-oikeuttaan kiinteis-
tökauppaan kiinteistöstä Ko-
tikontu 139-401-150-171.

Petri Tervonen ja Risto 
Säkkinen jättivät päätökseen 
eriävän mielipiteen. MTR
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Iin kunnassa aloitetaan syyskuussa 2020 avoin varhaiskas-
vatustoiminta Liikuntahalli Iisi-Areenalla. Toimintaa järjeste-
tään lapsiryhmätoimintana ja tilapäisenä varhaiskasvatus-
toimintana. Avoin varhaiskasvatustoiminta niin lapsiryhmissä 
kuin tilapäisvarhaiskasvatuksessa on tarkoitettu kotihoidossa 
oleville 2-5 vuotiaille lapsille. 

Toimintaan osallistuminen ei katkaise kotihoidon tukea eikä 
toiminnasta peritä maksua. Mikäli kotihoidossa oleva lap-
si osallistuu lapsiryhmätoimintaan, tällöin ei ole mahdollista 
käyttää tilapäistä varhaiskasvatuspalvelua. Mikäli lapsella 
on kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatuspaikka, tällöin 
ei voi osallistua avoimen varhaiskasvatuksen ryhmiin. Avoin 
varhaiskasvatustoiminta on suunnitelmallista varhaiskasva-
tusta, ja se pohjautuu varhaiskasvatusta ohjaaviin lakeihin ja 
paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.  

Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin haku alkaa 
4.8.2020 klo 9.00, hakuaika loppuu 11.8.2020. Ennen 
4.8.2020 klo 9.00 saapuneita hakemuksia ei huomioida. Ha-
kemus tehdään sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella Iin 
kunnan nettisivujen kautta. 

Lue lisää aiheesta varhaiskasvatuksen nettisivuilta kohdasta 
ajankohtaista.

Haku avoimeen varhaiskasvatustoimintaan 
käynnistyy 4.8.2020

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

500 € pr 50 Tervetuloa!

AUTO-AUTO-
BINGOTBINGOT

su 26.7. ja 2.8. klo 18.00 
KUIVANIEMEN SEURALLA

22

2323 88

1515

44

440 € mp |2 x 100 € | 5 x 50 €

MARKKINAT 
15.8 klo 10 -15 

Myyntipaikat Raimo 044 209 4496

Iin kunta toteuttaa heinä-elokuun aikana kaksi virtavesi-
en kunnostushanketta Lapin ELY-keskuksen myöntämällä 
rahoituksella. Hankkeilla parannetaan Olhavanjoen ja Kui-
vajoen vaelluskalojen elinympäristöä ja lisääntymismah-
dollisuuksia palauttamalla jokien koskialueita lähemmäksi 
luonnontilaa.

Kunnostustyöt pyritään aloittamaan Olhavanjoella 
27.7.2020. Tarkoituksena on kunnostaa 13 kohdetta välillä 
Pihlajaniemi-Kokkoniemenkoski. Työnjohtajana toimii Perä-
meren kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n Vesa Rantanen. 

Kuivajoella työt aloitetaan elokuun 1. tai 2. viikolla. Kunnos-
tettavat kohteet ovat välillä Metsoniva-Sonnikoski. Työnjoh-
tajana toimii Osuuskunta Virtatiimin Eero Hiltunen.

Kunnostustöistä saattaa aiheutua hetkellistä veden samen-
tumista.   

Lisätietoja
Iin kunta / Teija Härkönen
teija.harkonen@ii.fi
p. 040 199 6048

Kalataloudelliset kunnostushankkeet 
käynnistyvät

Vielä ehdit, sillä Iin kotiseutumuseo 
on avoinna ti-la klo 11-18 

heinäkuun loppuun saakka.
Oliko Iissä 

mammutteja? 

Millainen mies oli se 
Olhavan hourooti? 

Ketä ne oli ne 
vainolaiset? 

Paljonko 
lampaanvillaa 

tarvitaan villasukkiin?

Näihin ja moniin 
muihin kysymyksiin 

löydät vastauksen Iin 
kotiseutumuseosta!

Oletko käynyt jo tänä kesänä Iin kotiseutumuseossa?

Lisätietoa 
https:

//iihappens.fi/
kulttuuri/
museot/

Tervetuloa! Vapaa pääsy!
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www.iisanomat.fi

 • Saneeraukset • Uudiskohteet
 • Huollot/korjaukset  • Kattoturvatuotteet

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
0447734000 / Juho • 0447734001 / Jarno

• LVI-urakoinnit, 
 -asennukset ja -tarvikkeet 
• Maalämpö- ja 
 energiaratkaisut
• Öljy- ja pellettipoltinten 
 huollot ja asennukset

Jani Pajari

040 524 9984
jani.pajari@jiipeetalotekniikka.fi

www.jiipeetalotekniikka.fi


