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UTACON OY

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

Sanna Kaisto | 050 444 0799
cap.fi/ii | ii@cap.fi | Haminantie 8

sakari.kantojarvi@utacon.fi

Iistä meidän tuotteet
löytyy K-Market Iistä

IISSÄ KASVANUT
KIRJOLOHI

9,50 €/kg

Tarjous voimassa niin kauan kuin kalaa rittää

Tuoretta siikaa merestä ja Inarinjärvestä. Paikallista maivaa.

Merilapin
Munkkitupa KY

CAP-AUTOKOULU II

Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi

Tilauksesta täytekakut,
voileipäkakut ja
gluteenittomat tuotteet
suoraan Oklahomankadun
leipomolta Kemistä.
Tai tule suoraan ostoksille!
CAP-AUTOKOULU II
AVAJAISKAHVIT
17.8. KLO 16 - 18
TERVETULOA!

0400 892 414

RAPUTILAUKSIA
OTETAAN VASTAAN
(eläviä ja keitettyjä)

Majakka Konintie 4, A
91100 Ii

Aukioloajat:
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00
Seuraa meitä myös
Facebookissa

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASK AS K ALUSTO

Kanssasi surun
kohdatessa
KA R I J .

Kaikki yhdestä numerosta

040 -160 16 16

Siellä missä tarvitset apua

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.

Yli 35 vuoden kokemuksella
- henkilö- ja pakettiautot, moottoripyörät

- raskaan kaluston hinaukset

PÄIVYSTYS 24 H
OULU - MUHOS - ROVANIEMI - SODANKYLÄ
POHJOIS-POHJANMAA & LAPPI
Tallenna numero

s
yö a u sM v t
na elu
e
ov alv
p

040 -160 1616 kännykkääsi

w w w. h i n a u s k a r i h a r t i k a i n e n . f i

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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Sanna Kaisto aloitti sopimusyrittäjänä
CAP-Autokoulu Iissä

Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

Pitkään liikenneopettajana
työskennellyt Sanna Kaisto on aloittanut maaliskuun
alussa
sopimusyrittäjänä
Suomen suurimmassa autokouluketjussa CAP-Autokoulussa. Sannan yritys SK
Koulutuspalvelut Oy tarjoaa
ajo-opetusta Iin lisäksi Haukiputaalla ja Kiimingissä.
– Omat toimitilat meillä on Iissä ja Kiimingissä,
Haukiputaalla
toimimme
etäpisteperiaatteella, Sanna
kertoo.
Ennen yrittäjäksi alkamistaan hän toimi 3
vuotta
liikenneopettajan
työsuhteessa CAP-autokoulun Iin, Kiimingin ja Oulun
toimipisteissä.
Liikenne-

opettajana hän on toiminut
kaikkiaan kolmetoista vuotta.
– Työtä pelkäämätön
luonne ja isän esimerkki
yrittämisestä lienevät suurimmat syyt yrittäjäksi ryhtymiselleni. Myös mieheni
on yrittäjä, joten vertaistukea löytyy kotioloissa.
Autokoulualan Sanna toteaa muuttuneen paljon viime vuosina, mutta usko
ammattilaisen tarpeeseen
ajo-opetuksessa on vahva.
Kovalla työllä ja ammattitaitoisella opetuksella, sekä nykyaikaisella kalustolla hän
uskoo autokoulun säilyttävän asemansa myös Iissä.
Pakollisten
ajotuntien

määrää vähennettiin vuoden 2018 ajokorttiuudistuksessa.
CAP-Autokoulussa asiakas voi valita itselleen
sopivan
opetuspaketin,
esimerkiksi
henkilöautokortille, kolmesta eri vaihtoehdosta.
Teoriaopetus
tapahtuu kaikissa vaihtoehdoissa verkko-opiskeluna.
Ajo-opetuksessa voi valita
jopa puolet simulaattorilla
tapahtuvaksi, tai ajaa kaikki tunnit autolla, oman valintansa mukaan.
Itse Sanna Kaisto on erikoistunut ajo-opetuksessa
myös mopolla ja moottoripyörällä tapahtuvaan opetukseen.

– Moottoripyörät ovat
tuttuja lapsuudesta saakka
ja monta reissua Pohjoismaihin ja kerran kauemmaksikin Eurooppaan on tullut
vuosien varrella tehtyä.
Sanna kertoo iiläisenä käyttävänsä mahdollisimman paljon paikallisten
yritysten palveluita. Myös
ajo-opetuksessa hän toivoo
käytettävän paikallisia, laadukkaita palveluita. CAPAutokoulu Iin palveluihin
ja kalustoon on mahdollista
tutustua parin viikon päästä
lähemmin Sannan järjestäessä avajaistapahtuman kahvittelun merkeissä. MTR

Yrittäjä!

IiSanomissa saatte yrityksenne
palvelut näkyville.
IiSanomat on saamamme palautteen mukaan
pidetty ja luettu lehti, jota odotetaan.
Iiläisten omana lehtenä lehtijuttujen
aiheet ovat läheltä
ja myös ilmoitukset luetaan tarkkaan.

Ota yhteys ilmoitusmyyjäämme
Pauli Tiiro 045 110 9012
pauli.tiiro@gmail.com

Studio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, Lymfaterapeutti Pakanen Liisa
45 min - 40 €

60 min - 50 €

90 min - 70 €

puh. 0458776474

UUSI OSOITE: Koskenniskankuja 2, Illinsaari, Ii

www.studiovoihyvin.fi

Sanna Kaisto on hankkinut CAP-Autokoulu Iin käyttöön laadukkaan kaluston.

Allan Jokela
ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

IIN ALUE
Ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen su 9.8. klo 15 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa.
Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Pekka
Nevalainen. Kolehti: Koulutus-, seurakunta- ja diakoniatyöhön eteläsudanilaisten pakolaisten keskuudessa Ugandassa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta.
Messu su 16.8. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Etsikkoaikoja. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Kasvavien kirkkojen koulutustarpeiden tukemiseen Venäjällä, Etiopiassa,
Japanissa ja Etu-Aasiassa. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n kautta.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen su 9.8. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa
Pekka Nevalainen. Kolehti: Koulutus-, seurakunta- ja diakoniatyöhön
eteläsudanilaisten pakolaisten keskuudessa Ugandassa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta.
Sanajumalanpalvelus su 16.8. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Etsikkoaikoja. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina
Eija Savolainen. Kolehti: Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen uskonkäsityksen ja identiteetin vahvistamiseen Suomen teologisen instituutin kautta.
Katso lisätietoja Iin alueen ilmoituksesta tai www.iinseurakunta.fi

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat, lahjakirjat,
muut asiakirjat, kaupanvahvistukset.
Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu
Voit sopia tapaamisen myös kotiisi.
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Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
ista
Sisäsivut
1,20
e
pmm
2 p 83 mm
Toimittaja Ii
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
o
ilm
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.
Virheestä,
joka
johtuu
esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 17
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 20.8.2020.
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
jäsenyritys
mielellään to13.8.2020 mennessä.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parillisina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Reilut sata kilometriä
tasatyönnöllä
Iin Urheilijoiden lupaava
nuori hiihtäjä Roope Sassi
on harjoitellut kesäkauden
ahkerasti pyöräillen, juosten
ja rullasuksilla hiihtäen. Lisäksi ohjelmassa on punttiharjoittelua ja lihashuoltoa.
– Innostuin hiihtämisestä seurattuani pikkusiskon
kilpailuja, pian kuusitoista
vuotta täyttävä Roope kertoo.
Seurattuaan mieshiihtäjien harjoittelua ja vedettyään
50 kilometrin rullasuksilenkkejä hän päätti tempaista sadan kilometrin lenkin
Iin Ylirannalta Pudasjärven
Kipinään ja takaisin.
– Aluksi houkuttelin kaveria mukaan, mutta lopulta
pukkasin lenkin yksin.
Isä Tuomo kertoo edellisenä iltana vieneensä 30 kilometrin kohdalle juomaa ja

suklaapatukoita. Varsinaista
suoritusta hän seurasi aluksi
paikannuksen avulla ja vei
iltapäivällä Roopelle ruokaa
70 kilometrin kohdalle.
– Välillä vähän hirvitti
miten poika jaksaa, kun paikannustietoja ei tullut. Sitten paikannus taas toimi ja
oli helpottavaa nähdä pojan
olevan liikkeellä.
Matkaa Roopelle kertyi 100,1 kilometriä ja aikaa
matkaan meni reilut seitsemän tuntia. Kaloreita kului
4650 ja juomaa lähes viisi litraa.
– Mahtavaa oli huomata jaksavansa näinkin pitkiä
lenkkejä, joten suunnitelmissa on jossain vaiheessa
tehdä sama uudelleen, muitakin nuoria hiihdon pariin
kannustava Roope toteaa.
MTR

”On näitä, sano
Rätti pottuja.”
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Koululaiset palaavat katukuvaan
Koulut alkavat Iissä keskiviikkona 12.8. Kevään
etäopetusjakson jälkeen viimeiset kevätviikot oltiin
lähiopetuksessa. Syksy aloitetaan lähiopetuksessa opetushallituksen
kesäkuisen
ohjeistuksen mukaan väljästi ja turvavälit huomioiden.
Epidemiatilanteen mahdollisesti pahentuessa on mahdollista järjestää opetusta lähi- ja
etäopiskelua vuorotellen.
Ekaluokkalaisia Iissä aloittaa tänä vuonna noin 160,
joista Haminan koulussa 74.
– Haminan koulussa opiskelee tämän lukuvuoden
alkaessa kaikkiaan 485 oppilasta, mikä on ennätysmäärä
oppilaita, rehtori Jari-Jukka
Jokela kertoo.
Hän muistuttaa autoilijoita katukuvaan ilmestyvästä
suuresta lapsimäärästä, joista etenkin pienimmillä ei ole

samaa kokemusta liikenteestä kuin aikuisilla.
– On meidän aikuis-

ten velvollisuus huolehtia
heidän turvallisesta koulutiestään ja sovittaa oma ajo-

nopeutemme sen mukaan,
Jokela painottaa aikuisten
vastuuta. MTR

Haminan koulussa opiskelee alkavana lukuvuonna ennätykselliset 485 oppilasta.

Atte Backman tykkää matematiikasta

Roope Sassi pukkasi koko 100 kilometrin matkan tasatyönnöllä.

Tänä syksynä koulunsa Haminassa aloittava Atte Backman kertoo tykkäävänsä
matematiikasta. Itse koulunkäynnistä tykkäämisestä
hän ei viikko ennen koulun
alkamista ollut ihan varma.
– En ole oikein vielä asiaa
pohtinut. Samaan luokkaan
on tulossa kaveristani kolme, Atte totesi.
Tikkasenharjussa asuvalla Atella on koulumatkaa
2 kilometriä. Matkalla on
useita haasteellisia risteyksiä ja joko Yli-Iin tai Alarannan tien ylitys.
– Vanhempia mahtaa
Aten koulun alkaminen jännittää enemmän kuin poikaa
itseään, Toni ja Hanna Backman arvelevat.
Atte kulkee kouluun
pyörällä, paitsi päivinä, jolloin hän on aamu- ja iltapäivähoidossa. Silloin matka
taittuu autolla. Koulutietä ei
ole vielä harjoiteltu, mutta
tällä viikolla harjoittelu aloitetaan isän ollessa lomalla.
– Koulun alkamisviikon
olen lomalla ja vien Aten
kouluun. Kouluun tutustumisia ei korona-aikana järjestetty, joten aikamoinen
hyppy tuntemattomaan esikoisemme koulun aloittaminen on, Hanna toteaa.
Backmanit ovat kuitenkin luottavaisia kaiken hyvin sujumisesta, vaikka
koulumatkan turvallisuus
vähän arveluttaakin. He toivovatkin kaikkien muistavan koulujen alkamisen ja
olevan liikenteessä erityisen
varovaisia. MTR

Hanna ja Toni Backmanin esikoinen Atte aloittaa koulun tänä syksynä. Pikkusisko Ennillä on ikää 3
vuotta, joten kouluasiat eivät vielä ole ajankohtaisia hänelle.
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Olhavanjoen kalataloudellinen
virtavesikunnostus etenee

Tuliaronkosken yläpuolella sijaitsee leveä Tuliaronsuvanto.

Iin kunta toteuttaa kesän
2020 aikana kaksi kalataloudellista kunnostushanketta.
Lapin ELY-keskus on myöntänyt avustusta kalataloudellisten toimenpiteiden
toteuttamiseen sekä Kuivajoella että Olhavanjoella.
Hankkeilla pyritään parantamaan jokien tilaa ja
arvoa, sillä uomien kalataloudellinen tuotto on osittain heikentynyt. Molemmat
hankkeet toteuttavat Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueiden toimenpideohjelmaa
2016-2021. Lisäksi Kuivajo-

en kunnostamista varten on
laadittu vuonna 2018 Kuivajoen vesiensuojelun yleissuunnitelma sekä raportti
lohikalojen ja nahkiaisen kutualueiden riittävyyden ja
kunnon selvittämiseen Kuivajoen koskialueilla.
Olhavanjoella kunnostusten toteuttajana toimii Iin
kunta Olhavan Osakaskunnan ja Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen ollessa
aktiivisina paikallistoimijoina. Vuosina 2018-2019 Olhavanjoella
kunnostettiin
kutualueita viidellä eri kos-

Kaivinkoneella poistetaan koskeen kasvaneita pusikoita ja siirrellään kiviä ohjaamaan vedenvirtauksia. Lisäksi joenpohjaan laitetaan kutusoraa, sekä tarvittaessa kuusipuita.

kialueella.
Kalataloudellisten kunnostushankkeiden
tavoitteena
on
parantaa
vaelluskalojen, rapujen ja
nahkiaisen
elinympäristöä, erityisesti lisääntymisolosuhteita, palauttamalla
koskialueita
lähemmäksi
luonnontilaa.
Pääasialliset
kunnostusmenetelmät ovat koskialueiden
kiveäminen
poikasalueiksi ja asentopaikkojen luomiseksi, virran
ohjailu kuiville jääneiden
uomanosien vesittämisek-

Vesa Rantanen, Heikki Greus ja Olavi Valtonen seuraamassa Tuliaron kosken kunnostusta.

si sekä runsas kutualueiden
rakentaminen.
Hankkeiden positiiviset vaikutukset
kohdistuvat erityisesti lohikalastoon, mutta myös nahkiaiseen ja rapuun.
– Kaikkiaan Olhavanjoella kunnostetaan tässä vaiheessa 18 koskialuetta, nyt
työn alla olevan Tuliaronkosken ollessa yhdeksäs
kunnostettava, työmaapäällikkönä kohteessa toimiva
Perämeren kalatalousyhteisöjen liiton toiminnanjohtaja
Vesa Rantanen kertoo.
Kutusoran lisäksi kos-

keen laitetaan myös kuusipuita lisäämään elävää
ainesta
mahdollistamaan
vesiperhosten munimisen
onnistumisen. Niistä kehittyvät toukat ovat kalojen
tärkeää ravintoa
– Kivikynnyksen yläpuolelle saadaan näin kutualue,
jossa on myös koskeen laitettavien puiden ansiosta
”akanvirtoja”, puutavaran
toimittaneen Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen
Olavi Valtonen ja Heikki
Greus kertovat.
Koskien kunnostuksen

ansiosta Olhavanjoesta on jo
saatu yli 40 senttimetriä pitkä harjus ja useampia yli 30
senttisiä.
– Olhavanjoessa kutee
erittäin harvinainen meriharjus, joka elää meressä.
Keväisin se käy kutemassa
jokeen, palaten saman tien
mereen. Myös jokiharjusta
alueella esiintyy, Vesa Rantanen kertoo.
Kunnostushankkeilla toivotaan muidenkin lohikalojen, jopa merilohen löytävän
tiensä kunnostettuihin jokiin. MTR
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Mika Moisejeff peltikaton pinnoitus- eli maalaustöissä. Katto on ensin pesty liasta, sammaleesta ja jäkälästä. Mahdolliset ruosteet on
poistettu ja reiät paikattu, jos sellaisia on löytynyt.

Kaikki käyttämämme aineet ovat ammattikäyttöön suunniteltuja. Hyvät tuotteet siivittävät loistavaan lopputulokseen, Ilkka
Teppo kertoo maaleja sekoittaessaan.

Säännöllinen huolto tuplaa kattosi käyttöiän
Suomen Erikoispinnoite on
vesikattojen sekä julkisivujen
puhdistus- ja pinnoitustöihin
erikoistunut asiantuntijayritys. Yrityksen pääasiallinen
toiminta-alue on Pohjois-Suomi, mutta suuria työkohteita
yrityksellä on Etelä-Suomen
suuria kaupunkeja myöten.
– Varovasti arvioiden 70
prosenttia kohteistamme on

sadan kilometrin säteellä Oulusta, Ilkka Teppo kertoo.
Hän tuli vuonna 2012 perustetun yrityksen palvelukseen vuonna 2015. Pari
vuotta myöhemmin Ilkka
osti yrityksen, joka työllistää
tällä hetkellä yrittäjän lisäksi
kuusi työntekijää.
Yrityksen asiakaskunta
koostuu asunto-osakeyhti-

öistä ja yksityisistä kiinteistönomistajista,
kattaen
kattojen kunnostukset niin
pelti- tiili – kuin huopakatoille. Jutun tekohetkellä Ilkka Teppo ja Mika Moisejeff
olivat peltikattojen kunnostus- ja pinnoitustyössä Oulun
Sivakan kohteessa Haukiputaalla.
– Pääasiassa kohteemme

ovat kolmikerroksia tai matalampia taloja, vaikka joukossa on toki ollut korkeitakin
kerrostaloja pääkaupunkiseudulla. Katinkullan viikkoosakkeiden kattoja olemme
huoltaneet ja viiden vuoden
ajan. Tänä kesänä ohjelmassa on viimeiset talot, jolloin
kaikkien Katinkullan talojen
katot tulevat kunnostetuiksi.

Suomen Erikoispinnoitteelta asiakas saa myös kattojen kevät- ja syyshuollot,
sekä erilaiset kattoturvatuotteet. Talvella tehdään kysynnän ja lumitilanteen mukaan
kattolumitöitä.
– Kausiluoteisia töitähän
nämä ovat, eikä kesällä juurikaan ehditä lomailla.
Yritys operoi kattoja kol-

men työyksikön voimin.
Puolet työntekijöistä on Iistä, josta myös etelän kohteet
operoidaan.
– Kilpailu alalla on kovaa, mutta tasaista kasvua
on toimintamme ollut ja tästä
kesästä näyttää tulevan ennätysvilkas, Ilkka toteaa tyytyväisenä. MTR

Korona innosti iiläiset remontoimaan
ja puutarhan hoitoon
Maaliskuussa alkaneet koronarajoitukset
lamaannuttivat monien yritysten
toiminnan. Näin kävi myös
Iijoen Raudan ja Kärkkäisen
Iin tavaratalon kohdalla.
– Maalis- ja huhtikuu olivat todella vaikeita. Yhteistyö paikallisen K-kaupan
kanssa ruokakuljetuksien
toteutuksessa säästi työntekijämme lomautukselta,
Marko Tanhua Iijoen Raudasta kertoo.
Toukokuusta alkaen hän
toteaa liikevaihdon olleen
10 prosentin kasvussa vuoteen 2019 verrattuna. Iiläiset
innostuivat kotona pysymisohjeita noudattaessaan
remontoimaan ja maalaamaan, sekä tekemään terasseja.
– Näillä paikataan jonkin verran menetettyä, mutta isot investoinnit ovat
edelleen jäissä, joten koko

vuoden osalta olemme liikevaihdon suhteen jäljessä
viime vuodesta. Olisikin toivottavaa, että oman kunnan
yritysten palveluita käytettäisiin. Vain näin yritysten
ja palveluiden säilyminen
paikkakunnalla
voidaan
turvata. Kotimaisuus ja paikallisuus kunniaan, Tanhua
kehottaa.
Iin Kärkkäisen myymäläpäällikkö Reijo Hirvasniemi
puolestaan toteaa iiläisten
koronan myötä villiintyneen
puutarhanhoitoon.
– Työvälineitä sekä puu-

Iijoen Rauta on monipuolinen
rautakauppa Iin keskustassa.
Kuluneena kesänä terassitarpeilla on ollut suuri kysyntä.

tarhaan, että remontointiin
on ostettu ennätysmääriä.
Samoin kalastukseen, pyöräilyyn ja vapaa-aikaan liit-

tyviä tuotteita. Yhteiskunta
ilmeisesti tarvitsi tällaisen
ikävän herätyksen, jonka
myötä itse tekeminen nousi

uuteen kukoistukseen.
Iin Kärkkäisellä onkin
touko-kesäkuun hyvin sujuneen myynnin ansios-

ta saatu maaliskuussa alas
mennyt liikevaihto takaisin
normaalitasolle. MTR
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Kuivaniemen kotiseutumuseon
alue kehittyy
Ollikaisen talo kunnostettiin 2006-2007.

Kauko Vakkala, Pentti Ervasti ja Raimo Suomela aitan paaluperustusten viimeistelytyössä.

Kuivaniemen kotiseutuyhdistyksen sihteeri Anne Riepula ”piian aitassa”.

Kuivaniemen
kotiseutuyhdistyksen omistama kotiseutumuseo
sijaitsee
Kuivaniemen kirkolle menevän tien varressa. Kotiseutuyhdistys on perustettu
vuonna 1950. Yhdistys tallentaa kotiseudun perinnettä
esineistöin, kuvin, kirjoituksin ja muistitiedon avulla
muun muassa harjoittamalla museotoimintaa. Kuivaniemen kotiseutuyhdistys
on vireä yhdistys, joka järjestää kesäisin useita tapahtumia. Korona-aika on tänä
kesänä estänyt joukkokokoontumiset, mutta 23.8.
pidetään Elorieha yhdessä
Simon Pelimannien kanssa.
Museon kunnostamisesta ja aukipitämisestä yhdistyksen jäsenet huolehtivat
talkoovoimin. Tiistai-iltaisin on pidetty talkoita, joissa
keskimäärin viisitoista henkilöä on kunnostanut koti-

Pihatalkoissa naisenergia on valttia.

seutumuseon aluetta.
Kuivaniemen
Osuuskaupan rakennettua uuden
myymälän kirkonkylälle se
myi myymälärakennukset
huutokaupalla
syyskuussa 1953. Tästä huutokaupasta kotiseutuyhdistys sai
rakennukset kotiseutumuseota varten. Tontin kotiseutuyhdistys sai ostaa vuonna
1974. Peruskorjaus päärakennukseen tehtiin vuonna
1998. Samalla rakennettiin
venekatos. Pihalla oleva Ollikaisen talo siirtyi kotiseutuyhdistyksen omistukseen
vuonna 2006. Rakennuksen
katto uusittiin ja ulkovuori korjattiin talkoovoimin
2006-2007.
Kunnan lahjoittaman aitan yhdistyksen jäsenet pystyttivät vuosina 2018-2019.
Tälle kesälle aittaan on saatu näyttely kuvaamaan ”piian aittaa”. MTR

Thomas Haltulanderin muistomerkki puhdistettiin
Kuivaniemen
kotiseutuyhdistyksen aktiivit ovat
puhdistaneet Thomas Haltulanderin
muistomerkin
Myllykankaalla.
Pauli ja Helga Haltun
poika Tuomas on ensimmäinen akateemisen loppututkinnon
suorittanut
kuivaniemeläinen.
Isänsä
kuoltua äiti lähetti Tuomaksen kouluun. Varojen puutteessa hänet suunniteltiin
lähetettäväksi Kainuuseen
katekeetaksi. Niittymaiden
panttauksen ja naapurei-

den takuun turvin Tuomas
kuitenkin kykeni jatkamaan
lukujaan. Ajan hengen mukaan Tuomas Haltusta tuli
nyt Thomas Haltulander.
Tuomas opiskeli Upsalassa vuonna 1657 ja Turussa
1659 ja 1666. Tuomaan kerrotaan opiskeluaikanaan olleen kepposten tekijä, mistä
häntä rangaistiin. Valmistuttuaan hän toimi Alatornion-Tornion kappalaisena
vuonna 1668. Haukiputaan
kappalaiseksi hän tuli vuonna 1680, ja siellä hän kuoli

yhdeksän vuotta myöhemmin.
Paulin isä oli tullut Säämingiltä asumaan Jänkkälän taloa. Hänen jälkeensä
tila jaettiin kahdelle pojalle
ja Paulille rakennettiin talo
tilan toiselle puolikkaalle.
Muistomerkki on sijoitettu tälle Tuomaan kotitalon
raunioille Myllykankaalle,
Jänkkäläntieltä pohjoiseen
n. 200 m. Myöhemmin mainitut tilat yhdistettiin.
Thomas
Haltulanderin muistomerkki on teh-

ty Ylivieskan kiviveistämöllä Hannes Paason ohjeiden
mukaan. Hän pystytti sen
poikansa kanssa v. 1969.
Tämä on hänen viimeinen
muistomerkkityönsä. Patsasta ei ole paljastettu, eikä
se ole kenenkään huollossa.
MTR

Muistomerkkiä pesemässä Pekka Ellilä, Aino Pakanen ja Antti
Ellilä.
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Jääkäripolku sai
opastaulut
Läntisen Jääkäripolun kunnostuta välillä Kuivaniemen
Veska – Simon Ylikärppä on
tehty vuodesta 2013 alkaen. Polun kokonaispituus
on kahdeksantoista kilometriä, josta Iin kunnan alueella
seitsemän kilometriä. Polkua pitkin jääkäriehdokkaat
kulkivat reilut sata vuotta
sitten etelästä kohti Tornionjokirantaa.
– Haluamme säilyttää
tärkeän osan Suomen itsenäistymisen historiaa tulevien sukupolvien tietoon,
kunnostamalla ja merkitsemällä Läntisen Jääkäripolun
osuuden, jonka varrella si-

jaitsevalla Maaninkajärven
kämpällä käytiin Simon kahakkana tunnettu taistelu
11.12.1916, kertoo Pekka Ellilä.
Nyt Jääkäripolku on saanut opastaulut, joista toisen
kustansi Kuivaniemen kotiseutuyhdistys ja toisen Kuivaniemen Yrittäjät. MTR

Opastaulua pystyttämässä olivat Antti Ellilä, Kauko Vakkala,
Pentti Ellilä, Heikki Paaso, Raimo Suomela, Pekka Ellilä, Pihla Klasila ja Saku Vakkuri.

Illinjuoksujen kausi puolivälissä

Illinjuoksuissa kaiken ikäiset lähtevät sulassa sovussa matkaan.

Illinjuoksujen kausi 2020 saapui puolivälikrouviin heinäkuun lopussa. Aurinkoinen
lämmin sää suosi tapahtumaa, jossa runsaslukuista
juoksijajoukkoa kannustettiin
tasapuolisesti. Koronarajoitusten helpottumista enna-

Arto Hiltula matkalla selkeään
voittoon.

koiden kirkonpenkeillä oli
liiankin tiivis tunnelma. Vitosen nopein oli Illin oma poika Arto Hiltula selvällä erolla
Tatu Korhoseen ja Hannu
Kirstinään. Iiläisten jäsentenvälisissä Heikki Tiiro löi niukasti Toni Backmanin, josta

Pekka Kukkula puolestaan jäi
pari sekuntia.
Kakkosen nopein oli Jere
Viinamäki. MTR
TULOKSET
Vitonen
1. Arto Hiltula 17.27 2. Tatu

Loppusuorakamppailussa Heikki Tiiro oli Toni Backmania vahvempi.

Korhonen 17.36 3. Hannu
Kirstinä 17.40 4. Heikki Tiiro 18.42 5. Toni Backman
18.43 6. Pekka Kukkula 18.45
7.Pekka Kuokkanen 19.37 8.
Timo Kaveri 19.50 9. Patrik
Mäenpää 20.06 10. Tuomas
Koistinen 20.12 11. Kirsi Ki-

velä 20.26 12. Saana Ukkonen
20.49 13. Minna Sääskilahti
21.00 14. Aki Huovinen 21.32
15. Esko Takalo 21.37 16. Saaga Sassi 21.52 17) Jari Meriläinen 21.55 18. Susanna Sipola
22.13 19. Maarit Kaveri 22.24
20. Jukka Palokangas 22.35
21) Kariina Kauppinen 22.45
22. Vesa Savolainen 22.52 23.
Mikael Nyberg 23.26 24. Hilla Mäenpää 23.39 25. Saana
Backman 23.50 26. Kati Kuivalainen 24.08 27. Reijo Hummastenniemi 24.24 28. Pekka
Kuivalainen 24.28 29. Jorma
Puurunen 24.36 30. Heili Vierto-Suorsa 24.41, 31. Jussi Tiiro 24.42, 32. Erkki Manninen
25.12 33. Kari Backman 25.41
34. Timo Turpeinen 26.04 35.
Taisto Kaikkonen 29.24 36.
Jouni Hattunen 31.56.
Kakkonen
1. Jere Viinamäki 7.56 2. Matteus Tuomikoski 8.23 3. Lumia Tuomikoski 8.27 4 Saaga
Pesämaa 8.38 5. Oskari Hekkala 8.58 6. Emilia Hakasalmi 9.33 7. Heta Mäenpää 9.44
8. Miklos Tuomikoski 9.52, 9)
Elias Dahl 10.03 10. Josefiina
Hekkala 14.13
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Hiastinhaaran luontopolku tutustuttaa
kävijän arvokkaaseen Natura-alueeseen

Lintutornissa olevilla kiikareilla satunnainen matkailijakin voi tarkkailla Kantolanlahden ja Hiastinhaaran vesilinnustoa.

Hiastinhaaran
luontopolku ja Patakarin lintutorni
sijaitsevat sopivan pyöräilymatkan päässä Iin keskustaajamasta. Polulle on hyvät
opasteet 4 tieltä alkaen ja
matkaa keskustasta polun
parkkipaikalle on 4,5 kilometriä.
Alueella kulkee kaksi

luontopolkureittiä Hiastinhaaran reitti (2 kilometriä)
ja Patakarin reitti (0,7 kilometriä), joka sijaitsee alueen loppupäässä lintutornin
ja laavupaikan ympärillä.
Molemmat reitit kulkevat
pitkospuita pitkin ja reitit
soveltuvat maastoltaan hyvin lapsiperheille.

Polun lähtöpaikan vieressä on viihtyisä uimapaikka ja mahdollisuus eväiden nauttimiseen.

Lintutornin ja laavun lisäksi alueella on biokäymälä, levähdyspaikkoja sekä 7
opastaulua, jotka kertovat
alueen luonnosta ja eläimistä tarkemmin. Laavupaikan
liiterisssä on polttopuita.
Paras retkeilyaika on
keväästä syksyyn, koska alueella ei ole talvikunnossapitoa.
Kesällä
Pohjois-Iin kylän lampurin lampaat tekevät alueella
merkittävää maisemanhoitotyötä, joten alueella kulkiessa pitää ehdottomasti
huolehtia
porttien
sulkemisesta.
Lampaiden
syöttäminen on kielletty, laiduntaville lampaille riittää
kyllä syötävää alueella. Koirien kanssa liikuttaessa koirat tulee pitää kytkettyinä.
Hiastinhaaran alue kuuluu
Natura 2000-luonnonsuojelualueeseen ja on valtakunnallisesti
merkittävä
vesilintukohde. MTR

Korpiniityn Lammastilan lampaat huolehtivat alueen maisemanhoitotöistä.

Luontopolku kulkee kauniissa rantamaisemassa, jossa opastaulut esittelevät muun muassa alueen arvokasta linnustoa.

Patakarin lintutornin rakentamista on tuettu Leader-rahoituksella.
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

PITOPALVELUA

Ii JH Paakkola Oy

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
MONIPUOLISTA PALVELUA:
Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/
tyhjennys

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden avaus/kuvaus
Pihojen harjaukset

NUOHOUSTA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

MR Nuohous Oy

PitoPalvelu

040 575 7192

hakkilataina@gmail.com

040 7627 168

TILITOIMISTOJA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

PARTURI-KAMPAAMOJA

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Kaikenlaiset - Maukkaat ruuat
- Täyte- ja voileipäkakut
juhlatarjoilut - Aidot kotileivonnaiset sekä muut juhlaherkut

Parturi-kampaamo

Nines

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

0400 850 340
Nina Timonen Kuivaniemi

YRITTÄJÄ!

Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä
p. 045 110 9012!

TOIMITILOJEN VUOKRAUSTA JA MYYNTIÄ

TOIMITILAA VUOKRATTAVANA
KIINTEISTÖ ON MYÖS MYYTÄVÄNÄ

PENTTI TUOMELA OY:LLÄ VUOKRATTAVANA/MYYTÄVÄNÄ
TEOLLISUUSHALLIN TOIMINTATILAA N. 400 - 500 M2
(H 6 M) SOPIMUKSEN MUKAAN. OS. LIEKSENTIE 5, 91100 II

YHTEYDENOTTOON VASTAA 0400 382584

Kirpputori Iin torilla
Heinäkuun viimeinen päivä
valkeni Iissä kauniin aurinkoisena. Aikaisin aamusta
tori alkoi täyttyä tavaroitaan
eri puolille toria levittelevistä myyjistä. Kirpputoritapahtuma oli alkamassa.
– Olemme tällä samalla
porukalla kiertäneet kirpputoritapahtumia eri puolilla
Oulunseutua. Tänä vuonna monet tapahtumista ovat
peruuntuneet, joten olemme
omatoimisesti kokoontuneet
eri paikoissa, Martinniemestä saapunut Tapio Lahtinen
kertoi.
Myyjiä oli paikalle saapunut Oulusta, Martinniemestä ja Olhavasta. Heti
aamusta alueelle kierteli tavaroihin tutustujia ja kauppa kävi. MTR

Tapio Lahtinen oli saapunut Iin torin kirpputorille Martinniemestä.

Myyjät olivat korona-aikaan sopivasti levittäytyneet eri puolille laajaa toria.
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Kansainvälinen taiteilijaresidenssien innovaatioverkosto rakentumassa:

ResArtisin arktinen toimisto Iihin

Nuorisoseuran markkinat järjestetään seurantalolla ja piha-alueella.

Nuorisoseuran markkinat
avaavat Kuivaniemen
tapahtumakesän
Elokuun puolivälissä järjestettävät markkinat Nuorisoseurantalolla ovat ensimmäinen suurempi tapahtuma koronan jälkeen Kuivaniemellä.
Reilut viisitoista vuotta nuorisoseura on järjestänyt syysmarkkinoita Elo- ja
Kalamarkkinoiden nimellä
Vatungissa ja seurantalolla.
Viime vuosi jäi väliin, mutta
nyt perinne herätetään henkiin Markkinat nimellä.
– Mukavasti on myyjiä jo
ilmoittautunut mukaan. Paikalla on niin vaate- kuin lihakauppias, sekä hunajaa ja
leipää myyvät kojut. Mai-

Pohjois-Pohjanmaalla
alkaa ainutlaatuinen hanke,
jossa luodaan uudenlaista liiketoimintaa ja yhteistyötä taiteen ja kulttuurin
alalle. Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle
(KRIPA)-hankkeessa maakunnan residenssitoimijat,
resurssit ja voimavarat kootaan yhteen ja käynnistetään
sektori- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö maaseutuelinkeinojen sekä julkisen ja
kolmannen sektorin kanssa. Hankkeessa kartoitetaan
residenssitoiminnan
strategisia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia
sekä pilotoidaan residenssien välittäjäliiketoimintaa
mm. matkailussa, taiteili-

joiden työllistämisessä sekä
taiteen ja tieteen yhteistyöhankkeissa.
Hankkeessa on vahva kansainvälinen ulottuvuus ja sen
pitkän tähtäimen tavoitteena
on avata maailmanlaajuisen
taiteilijaresidenssien yhteistyöjärjestön ResArtisin arktinen toimisto Iin kuntaan ja
siten avata kansainvälisille
taidetoimijoille portti pohjoiseen.
Arktinen toimisto edistää
myös merkittävästi PohjoisPohjanmaan
residenssien
kansainvälistä toimintaa ja
nostaa ne globaalin näkyvyyden ja yhteistyön piiriin.
Toiminnan
kehittäminen
perustuu
maaseutumaisen
ympäristön
vetovoimalle ja luovien alo-

jen potentiaalin kasvattamiselle Pohjois-Pohjanmaalla.
Innovaatioverkoston
tavoitteena on saada aikaan
pysyviä toimintakenttää tukevia rakenteita alueella
ja lisätä toimijoiden osaamista kansainvälisellä taidekentällä. KRIPA -hanke
perustuu aiemmin laadittuun Pohjois-Pohjanmaan
taiteilijaresidenssien kehittämissuunnitelmaan, jossa
olivat mukana lähes kaikki
Pohjois-Pohjanmaan kunnat
ja joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin
kanssa.
Hankkeessa kiinnitetään
erityistä huomiota globaalin
tilanteen kehittymiseen ja
ekologisuuden näkökohtiin
ja sen kansainvälistä ulot-

tuvuutta rakennetaan kestävällä tavalla.
Hanketta
rahoittaa
ELY-keskus /EU:n Maaseuturahasto ja se liittyy
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan
Hankkeen toteuttajia ovat
Iin kunta, Raahen kaupunki sekä Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry.
Hankkeeseen rekrytoitavan
projektipäällikön
työpiste sijaitsee Iin Taidekeskus
KulttuuriKauppilassa. Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

Jetta Huttunen
vastaava tuottaja

voja paistetaan ja nuorisoseuran pisteestä löytyvät
herkulliset letut, nuorisoseuran puheenjohtaja Raimo
Ikonen kertoo.
Markkinoiden oheisohjelma on juttua tehdessä
vielä osin auki, mutta markkinabingoa pelataan joka
tapauksessa. Piha-alueelle
Kallion Lammas tuo lampaita näytille.
– Korona aiheuttaa järjestäjille edelleen lisätöitä
ja markkinavieraiden tulee
muistaa turvavälit, sekä hygieniaohjeet, runsasta osanottoa markkinoille toivova
Ikonen toteaa. MTR

Hankkeeseen rekrytoitavan projektipäällikön työpiste sijaitsee Iin Taidekeskus KulttuuriKauppilassa. Kuva Antti J. Leinonen.

Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke
etsii Taidekummeja
Kallion Lammas tuo alueelle lampaitaan ilahduttamaan markkinavieraita.

Lähde! Taiteesta osallisuutta
-hanke etsii Taidekummeja
työskentelemään Oulunkaaren kuntayhtymän alueella hankkeen kohderyhmien
kanssa. Haku on auki 6.8.
saakka! Tehtävään haetaan
Kuntarekryn kautta. Työ alkaa 1.9. tai sopimuksen mukaan.
Taidekummin tehtävänä
on jalkautua yhteisöjen pariin etsien osallistujien vahvuuksia ja toimien ohjaajana
yksilö- ja pienryhmätoiminnassa. Taidekummi tekee
taidetta yhdessä osallistujien kanssa heidän ehdoillaan.
Taidekummin
osaamisaluetta on myös alueen toimijoiden tuntemus ja

asiakkaan kannustaminen
kunnan tai kolmannen sektorin palvelujen pariin. Taidekummi on taiteen alan
ammattilainen, joka toimii
tiiviissä yhteistyössä erikseen nimettyjen sosiaali- ja
terveyspalveluiden osaajien,
Lähdekummien kanssa. Taidekummin työtä fasilitoivan
sote-työparin tehtävä on
löytää omaan työympäristöön sopivia tapoja hyödyntää ja jatkaa taidetoimintaa.
’’Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeessa
(2017–2020) pilotoitu Taidekummi-toimintamalli
on osoittautunut niin toimivaksi osallistujien hyvinvoinnin tukijana, että

toimintaa haluttiin jatkaa
ja kehittää edelleen. Nuorten ja maahanmuuttajien
työpolkujen
tukemisessa
hyödynnettyä mallia laajennetaan nyt myös muille
käyttäjäryhmille, ja toimintaa sovitetaan entistä tiiviimmin osaksi asiakkaan
palvelupolkuja’’, projektipäällikkö Heidi Jäärni summaa.
Taidekummi –toiminnan
kohderyhmiä ovat mielenterveyskuntoutujat ja päihdekuntoutujat, sosiaalisen
kuntoutuksen
tarpeessa
olevat työikäiset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret,
maahanmuuttajat sekä kehitysvammaiset koko Ou-

lunkaaren kuntayhtymän
alueella. Mukaan etsitään
eri taiteenalojen ammattilaisia, joilla on kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä
ja halu kehittää yhteistyötä
kunnissa.
Hakijoilta edellytetään
omaa vahvaa taiteellista
ammattitaitoa ja verkostoa,
aikaisempaa kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä ja erityisryhmien kanssa
työskentelystä, pedagogista suuntautumista sekä itsenäistä ja joustavaa työotetta.
Haku on avoinna kaikkien taiteenalojen edustajille,
esimerkiksi kuvataide, elokuva, sanataide, teatteri,
tanssi, musiikki jne.
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Lue
IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

KUULUTUS
Iin Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus
Leipojantien alueella – voimaantulo
Iin kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 15.6.2020.
Kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.
5.8.2020
Iin kunnanhallitus

2

Klo 18.00 su 9.8.,
15
su 23.8. ja su 30.8.
KUIVANIEMEN SEURALLA

Tervetuloa!

500 € pr 50

500 € mp |2 x 100 € | 5 x 50 €

MARKKINAT
la 15.8 klo 10 -15
Kuivaniemen Seuralla
• Markkina-Bingo
klo 14.00
• Muurikkalettuja
• Lihajalosteita
• Leipäkauppias
• Paistettuja muikkuja
• Sigg vaatemyynti
• Aalon karkkikauppa
• AK - Puukko
• Aloevera
Taikuri
Roope Ylitalo
klo 11 ja 13.

KIRPPUTORIMYYJÄ
YM. MYYJIÄ

MUDWOMAN – ylistys Äiti Maalle
Iin kunta/Taidekeskus KulttuuriKauppila ja Iin kansalaisopisto sekä Veeran
verstas -taidepaja järjestävät Mudwoman -työpajan 10.-22.8. Työpaja on osa
hanketta, jossa luodaan yhteisöllinen
taidepuutarha
Iin Suvantolan Lähde –puistoon.
Työpajassa tehdään veistos luonnonsavesta Äiti

Maan ylistykseksi. Työtä
ohjaavat iiläiset kuvataiteilijat Sanna Koivisto ja Antti Ylönen. Työtä tehdään
arkisin päiväsaikaan Lähde-puistossa Suvantolassa
Iin terveyskeskuksen takana. Savenveistopajan osallistujat ovat oululaisen
Veeran verstas -taidepajan
nuoria. Mukaan kutsutaan
myös iiläisiä nuoria ja kai-

kenikäisiä kiinnostuneita.
Mudwoman on myös naamioteatterityöpaja,
jossa
improvisoidaan esitys ekologisista teemoista. Teatterin teossa käytetään isoja
paperimassanaamioita, joita
on nähty Iissä aikaisempinakin kesinä. Teatterityöpajaa
ohjaavat Anna-Kaisa Järvi,
Sanna-Maija Karjalainen ja
Anna-Leena Järvi. Mukaan

Myyntipaikkavaraukset
Raimo 044 209 4496

Iin Yritys
Nyrkkeilyharjoitukset alkavat
3.8.2020 ma ja pe klo 18:00 Iisi-areena
Nyrk.sali. ikäraja 12 v.
Kuntonyrkkeily alkaa 2.9. ke klo 19:30.

Teatterin teossa käytetään isoja paperimassanaamioita, joita on nähty Iissä aikaisempinakin kesinä.

toivotaan kaikenikäisiä teatterin harrastajia ja ammattilaisia, aikaisempi kokemus
ei tarpeen. Harjoitukset ovat
iltaisin Lähde -puistossa.
Esitykset ovat perjantaina 21.8. kello 18 ja lauantaina
22.8. kello 14 Lähde-puistossa, samalla esitellään Mudwoman -saviveistos.

Anna-Kaisa Järvi
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Elokuun tarjouksia K-Market Simontorilta
nomat

-

PAIKALLINEN JA PALVELEVA
Kulta Katriina

HK

Kahvi
500 g

3

Arla

Laktoositon
meijerivoi

Sininen
lenkki

500 g

10,- 4,-

1

PKT

99

2 KPL

Yksittäin 3,99/pkt

pkt

Leivon

Keksikuviot
800 g

2

Cola- ja Jaffa
virvoitusjuoma
0,33 L 12-pack

6

99

99

SIMONTORI

pkt

Erä Simo-aiheisia mukeja 9.90e/kpl. Verkkokaupassamme elokuun ajan keräilymaksu 0€

Oman kylän kauppasi

Tervetuloa!

Simontori

Ratatie 1, 95200 Simo

ma-la
su

NOUTOPISTE

VUOKRAPALJU

Keväthuolto
Mersullesi
Nyt huollon yhteydessä

Kesärenkaiden vaihto
veloituksetta!

MERCEDES-BENZ-huollot
Nopea palvelu • Edulliset hinnat • Mobil-öljyt
Laadukkaat varaosat jopa 3 vuoden takuulla

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.

Palveluitamme:
• Kauppa- ja muut asiointipalvelut
• Ulkoilupalvelu
• Sosiaalinen
kanssakäyminen
• Ruoanlaitto
• Siivous: ikkunanpesut,
ns. suursiivoukset, mattojen, sohvien ym. pesut
• Halkohuolto

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

• Lumityöt,
nurmikon leikkaus,
muut kiinteistö- ja
pihatyöpalvelut
• Kuljetus- ja saattajapalvelu
• Turvapalvelu
• Lääkkeenjako
• Kotisairaanhoito
• Omaishoidon vapaat

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

OULU • YLIVIESKA • KEMINMAA • mbosa.fi

Oulu

Kallisenhaara 4

Varaosat, p. 08 554 0220
varaosat@mbosa.fi
Korjaamo, p. 08 311 6961
korjaamo@mbosa.fi

Keminmaa

Teollisuuskylänraitti 10
keminmaa@mbosa.fi
p. 08 613 9003

8-21
10-21

Taimentie 16, 93400 Taivalkoski
Puh. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
Puh. 0400 407 212 Mika Lämsä
info@terveyspojat.fi

