JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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- Kaikki kodin remontit ammattitaidolla
30 vuoden kokemuksella.
- Rakennuspuusepän työt
- Korjausrakentaminen, myös märkätilat
(sertifikaatti)

-

Miko Böök 040 505 4117
book.miko@gmail.com

20.8.

Nro 17/2020

www.sisustuspalvelu.fi

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Jäälin Vaate on nyt pysyvästi
Haukiputaalla (R-kioskin vieressä)
MEILTÄ LÖYTYVÄT SYKSYYN
IHANAN VÄRIKKÄÄT
LUONNONKANKAISET ASUSTEET!
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Tuleppa rohkeasti
tutustumaan valikoimaamme!
PALVELEVA

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

Tilauksesta täytekakut,
voileipäkakut ja
gluteenittomat tuotteet
suoraan Oklahomankadun
leipomolta Kemistä.
Tai tule suoraan ostoksille!

Merilapin
Munkkitupa KY

NAHKISAIKA ALKAA,
uuni kuumana
joka päivä.

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

Iistä meidän tuotteet
löytyy K-Market Iistä

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

MUDWOMAN
ylistys Äiti Maalle

Naamioteatteriesitys ja ympäristötaideteos
Iin Suvantolan Lähde! -puistossa
(Suvantolantie 5, 91100 Ii)

Ohjaus: Anna-Kaisa Järvi
Musiikki: Taru Salonurmi
Esitykset
pe 21.8. klo 18 & la 22.8. klo 14
Kesto n. 45min
Vapaa pääsy, tervetuloa!

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.

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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Allan Jokela
ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA
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.

Koulutielle mentiin kauniissa säässä pyöräillen tai kävellen. Monella ekaluokkalaisella oli isä tai äiti saattajana, kuten taustalla.
IIN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 23.8. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän
aihe: Itsensä tutkiminen. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija
Savolainen. Kolehti: Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluille,
erityisesti seurakuntia ja seurakuntalaisia varustavan ja rohkaisevan ”Kotipaikkakuntamme parhaaksi” -hankkeen toteuttamiseksi.
Gospelmessu -nuorisotyön startti to 27.8. klo 18 Iin kirkossa.
Musiikkiryhmä: Nuorten gosbelryhmä.
Messu su 30.8. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Jeesus, parantajamme. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola.
Kolehti: Lähetystyön tukemiseen Venäjällä, Tansaniassa, Israelissa
ja Thaimaassa Uusherätyksen Keskusliiton kautta.
Kirkkoherranvirasto on suljettu ke 26.8. toiminnansuunnittelupäivän vuoksi.
Nuortenilta to 27.8. ja to 3.9. klo klo 18 Pappilassa. Kaikille avoin,
ohjelmallinen ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit. Rippikoululaiset saavat tilaisuudesta merkin. Lisätietoja Katrilta puh: 0400 8823 15.
Varhaisnuorten kerhot alkavat!
Tervetuloa Varhaisnuorten (7-14v) kerhoihin! Kerhot jatkuvat viikolla 37, ennakkoilmoittautuminen nettisivuilla 4.9.2020 mennessä. Lisätietoja kerhoista nettisivuilta tai Nuorisotyönohjaaja Ninalta p. 0405157662
KERHOT SYKSY 2020:
* TOIMINTAKERHO Ma klo 17-18 Iin srk-talo.
* ASEMAN LIIKUNTA Ti klo 17-18 Aseman koulun sali
* HAMINAN LIIKUNTA Ma klo 17-18 Haminan koulun sali
* LIIKKARI 1-3-luokkalaisille Ti klo 17-18 Iisi-Areenalla
* JAKUN LIIKUNTA Ti klo 17-18 Jakun koulun sali
* OJAKYLÄN LIIKUNTA Ma klo 17-18 Ojakylän koulun sali
* POHJOIS-IIN LIIKUNTA Ke klo 17-18 Pohjois-Iin koulun sali
Huom! Emme järjestä kokkikerhoja koronatilanteen vuoksi.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 8.9. klo 10 Rauhanyhdistyksen kerhohuoneessa, Maalismaantie 1022. Kerhon ohjelmassa on
yhdessäoloa, hartaus, pientä tarjottavaa ja kaikenikäisille sopivaa
ohjelmaa. Kerhon järjestää Iin seurakunta. Lämpimästi tervetuloa
kaikenikäiset, lapset ja aikuiset.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 9.9. klo 10 Iin seurakuntatalolla kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta. Ryhmä on laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun ja
ajatusten vaihtoon toisten vanhempien kanssa. Kerhossa tarjotaan välipalaa.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Messu su 23.8. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe:
Itsensä tutkiminen. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluille, erityisesti seurakuntia ja seurakuntalaisia varustavan ja rohkaisevan
”Kotipaikkakuntamme parhaaksi” -hankkeen toteuttamiseksi.
Sanajumalanpalvelus su 30.8. klo 12 Oijärven kyläkirkossa. Pyhäpäivän aihe: Jeesus, parantajamme. Toimittaa Matti Kinnunen,
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Lähetystyön tukemiseen
Venäjällä, Tansaniassa, Israelissa ja Thaimaassa Uusherätyksen Keskusliiton kautta.
Perhekerho to 10.9. klo 10 Kuivaniemen seurakuntatalolla. Perhekerhon ohjelmassa on yhdessäoloa, leikkiä ja askartelua. Kerhossa
tarjotaan välipala. Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat,
isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tule tapaamaan toisia
lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia. Tervetuloa!
Katso lisätietoja Iin alueen ilmoituksesta tai www.iinseurakunta.fi

Koulut alkoivat lähiopetuksessa
Koulujen lukuvuosi alkoi
Iissä keskiviikkona 12.8.
Syksyllä myös kevään etäopetuksessa
päättäneet
lukiolaiset palasivat lähiopetukseen. Korona-ajasta
huolimatta koulutielle palattiin turvallisin mielin hy-

gieniaohjeita noudattaen ja
turvavälit huomioiden. Iin
kouluissa opiskelee yhteensä noin 1700 lasta ja nuorta. Koulutiensä aloittavia on
160.
Haminan koulun pihalla oli ensimmäisenä aamuna

Haminan koulun uusi opettaja Juho Ahveninen otti viidennen
luokan oppilaat vastaan haitaria soitellen.
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rento tunnelma, jota omalta
osaltaan oli luomassa koulun uusi opettaja Juho Ahveninen haitareineen.
– Minua taitaa jännittää
enemmän kuin oppilaita,
viidennen luokan luokanopettajana aloittava Juho

totesi. Hän toimii lisäksi
koulun 5-6 luokkien musiikkivastaavana.
Oulussa asuva Juho siirtyy Iihin Muhokselta ja toteaa Iin olevan positiivisen
ja luokseen vetävän kunnan
maineessa. MTR

Koulutiensä aloittava Atte Backman saapui vanhempiensa saattelemana pyörällä Haminan koululle.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
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 18
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 3.9.2020.
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 to27.8.2020 mennessä.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parillisina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Korona lisäsi lähimatkailua
Keväällä iskenyt koronaepidemia on hyydyttänyt
suomalaisten
ulkomaanmatkailun, mutta ei halua
matkustella. Tämä on selvästi lisännyt lähimatkailun
suosiota ja kysyntää, vaikkapa opastetuille kävelykierroksille.
– Tänä vuonna Oulun kaupunki perui erilaiset opastetut retket. Niinpä
aloitimme yhteistyön Ouluseudun oppaiden kanssa ja
otimme tarjontaamme myös
opastetut kävelykierrokset
Iin Vanhaan Haminaan, Kirsi Eskola Go Arctic Oy:stä
kertoo.
Koitelissa
monenlaista
toimintaa pyörittävässä yrityksessä on kävijämäärän
kasvu huomattu ja parkkialueet ovat Koitelinkoskella
täyttyneet koko kesän ajan.
Samoin yrityksen tarjoamat
ohjelmapalvelut ovat olleet
kysyttyjä.
Keskiviikon kävelykierros Iin Vanhaan Haminaan
keräsi elokuun alussa viisitoista osallistujaa, joista kaksi oli Iistä ja kaksi entisiä
iiläisiä. Muut osallistuneet
olivat Oulusta. Pertti Huovisen asiantunteva, rento
kerronta miellytti mukana
olleita. Go Arcticin saamassa palautteessa kehuttiin
sekä opasta että Iin hienoja
kohteita.
–
Iin
otimme
kesän ohjelmaamme juuri paikkakunnalta löytyvän

”Jo heleppas, sano
Pirri Liisa.”
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

• Saneeraukset • Uudiskohteet
• Huollot/korjaukset • Kattoturvatuotteet
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

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

Kävelykierros Iin Vanhaan Haminaan alkoi uittopatsaan luota. Aluksi opas Pertti Huovinen kertoi
uittopatsaan syntyhistoriaa, sekä Iin kunnantalon ja Nätteporin vaiheista.

asiantuntevan oppaan takia. Tilauksesta opastetut Iikierrokset ovat mahdollisia
ympäri vuoden, Kirsi Eskola toteaa. MTR

TRAKTORIURAKOINTI J.NIEMINEN
Pihojen ja teiden auraukset
Ym. alaan kuuluvat työt
Myllykivikankaantie 170 Kuivaniemi

0400 514 380 • juha.n@hotmail.com
Sanna Koiviston veistämä uittopatsas on kunniaosoitus
Iijoen uitolle ja siellä työskennelleille

Ari Rautakoski Keminmaan kirkkoherraksi
Keminmaan seurakunnan
papiston tilanne vakiintuu, kun sekä kirkkoherra

että kappalainen asetetaan
virkoihinsa. Virkaan asettaminen tapahtuu messun

yhteydessä Keminmaan uudessa kirkossa sunnuntaina
23.8. Keminmaan kirkkoherran virkaan asetetaan iiläinen pastori Ari Rautakoski.
Hän on toiminut Keminmaan kirkkoherran viran
väliaikaisena hoitajana maaliskuusta 2019 alkaen. Hän
oli kirkkoherran viran ainoa hakija ja kirkkovaltuuston yksimielisen lausunnon
perusteella Oulun hiippakunnan tuomiokapituli nimitti hänet 1.8.2020 alkaen
Keminmaan kirkkoherran
virkaan.
Rautakoski on toiminut
aiemmin kirkkoherran sijaisena Enontekiön ja Muonion seurakunnissa sekä

Ari Rautakoski on nimitetty
Keminmaan kirkkoherran virkaan 1.8.2020 alkaen.

Kolarin seurakunnassa. Hän
on työskennellyt aiemmin
muun muassa kirkkomusiikin lehtorin tehtävässä
Oulun Ammattikorkeakoulussa ja niin sanotuissa Akanttorin viroissa Oulun
Karjasillan seurakunnassa
sekä Kemin seurakunnassa.
Rautakoski valmistui musiikin maisteriksi vuonna
1992 ja teologian maisteriksi vuonna 2011. Pappisvihkimyksen hän sai 5.11. 2011.
-Iissä edelleen asun ja iiläisenä pysynkin. Iijokirannassa on niin hyvä asustella,
että en osaa täältä enää mihinkään lähteä. Rantasauna
ja pulahdukset jokeen ovat
näin kesäaikaan olleet lähes jokapäiväistä nautintoa,
Rautakoski toteaa.
Matkaa Iistä Keminmaahan hän ei pidä ongelmallisena, etenkään Ii-Kemi välin
peruskorjauksen valmistuttua syksyllä. MTR

"

Suoritamme
jatkuvaa
metalliromun
keräyStä.
nopea nouto omalla
kalustolla, veloituksetta.

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

www.iisanomat.fi
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Kuivaniemen Nuorisoseuran johtokunnan jäsenet Sirkka Junes, Airi Ikonen, Raimo Ikonen ja Jari Jämsä takasivat kahvin ja muurikkalettujen riittävyyden kaikille markkinavieraille.

Iloista markkinahumua
Kuivaniemellä
Kaunis sää ja monipuolinen tuotetarjonta
houkuttelivat runsaasti ostajia ja markkinahumuun tutustujia Kuivaniemen seurantalolle viime lauantaina. Piha-alue oli täynnä
erilaisia tuotteita myyviä kojuja ja kirpputorimyyjien toinen toistaan houkuttelevampia

Syksyn varalle tarjolla oli niin sukkia kuin käsineitä.

myyntipöytiä. Kauppaa tehtiin iloisella ilmeellä ja tavarat vaihtoivat omistajaa. Nuorisoseuran teltalla virkistäydyttiin kahvin ja
herkullisten muurikkalettujen äärellä. Lapsia
ja lapsenmielisiä viihdytti talon sisällä taikuri Roope Ylitalo. Myös perinteinen markkina-

bingo houkutteli runsaasti pelaajia.
– Myyjiä oli ilmoittautunut kolmekymmentä, mikä takasi monipuolisen tuotetarjonnan. Sää suosi ja kansa nautti, Kuivaniemen
Nuorisoseuran puheenjohtaja Raimo Ikonen
iloitsi onnistuneista markkinoista. MTR

Matsson komppanin Kimi puhdisti markkinakansan silmälaseja
ja myi erikoispuhdistusaineita.
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Vasemmistoliiton aktiivit Aini Autio. Maire Turtinen ja Tauno Kivelä olivat paikalla onnenpyörän
kera.

Kuivaniemeläisen Kallion Lampaan Kimmo ja Hanna Kallio myivät tilan tuotteita ja esittelivät toimintaansa.

Kauppaa tehtiin hymyssä suin.

Kirpputorilla oli tarjolla muun muassa monipuolinen kokoelma kuparipannuja.

Markkinoilla tavataan myös tuttuja ja vaihdetaan kuulumisia.

Somiste-esineitä myynnissä.

Kuivaniemen kotiseutuyhdistys esitteli toimintaansa sisätiloissa.
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ELY pitää vähemmän
tuulivoimaloita sisältävää
vaihtoehtoa sopivana Yli-Olhavaan
Pohjois-Pohjanmaan
ELYkeskus toteaa, että YliOlhavan
tuulipuiston
hankevaihtoehtoa VE 2 voi
pitää maakuntakaavan mukaisena. Tässä vaihtoehdossa
Yli-Olhavan alueelle rakennetaan 48 tuulivoimalan tuulivoimapuisto.
Yhteysviranomaisena
toimiva ELY-keskus pitää
VE1:n mukaista tuulivoimaratkaisua seudullisesti merkittävänä
poikkeamisena
maakuntakaavasta.
Tässä
vaihtoehdossa rakennettaisiin 68 voimalan tuulipuisto,
jossa 20 voimalaa sijoittuisi
selkeästi maakuntakaavassa
osoitetun tuulivoima-alueiden ulkopuolelle. Sekä ykkösettä
kakkosvaihtoehdossa
tuulivoimaloiden yksikköteho on 5–10 MW, tornin korkeus 200 metriä, lavan pituus
100 metriä ja voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä.
Yhteysviranomainen katsoi
YVA-suunnitelmalausunnossaan, että hankkeen
molemmat toteutusvaihtoehdot ovat voimalamäärältään
suuria. Vaihtoehto VE2 oli
merkittäviltä osin maakuntakaavan tv-alueisiin tukeutuva vaihtoehto ja se katsottiin
vaikutusten
arvioinnille
keskeiseksi lähtökohdaksi,
johon laajempia rakentamismahdollisuuksia tuli verrata. Vaihtoehdossa VE1 oli 20
voimalaitosta enemmän kuin
maakuntakaavan tv-alueille tukeutuvassa ratkaisussa. Vaikutusten arvioinnin
tuli antaa tarkentavaa tietoa,
voidaanko ja missä määrin
voimaloita rakentaa maakuntakaavan tv-alueiden ulkopuolelle.
YVA-suunnitelmavaiheessa vaihtoehdossa VE1 oli 60
voimalaa, kun taas arviointiselostusvaiheessa niitä on lisätty 68 voimalaan. Uudet
voimalat on sijoitettu suunnittelualueen sisäosaan maakuntakaavan
tv-alueelle.

Sama tilanne koskee vaihtoehtoa VE2, jossa YVAsuunnitelmassa ollutta 40
voimalaa on nostettu 48 voimalaan. Vaihtoehtoa VE 1 on
YVA-suunnitelmasta muutettu edelleen siten, että kaksi lounaisinta voimalaa on
poistettu, jolloin hankkeen
suunnittelualueen mainitaan
pienentyneen vähäisesti.
Yhteysviranomainen piti
YVA-suunnitelmalausunnossaan hyvänä, että arviointiselostuksessa oli tarkoitus
tuoda esiin hankkeen elinkaaren aikaiset jätemäärät.
Selostuksessa tuli esittää arvio komponenttien hyötykäyttömahdollisuuksista ja
hankkeen mahdollisista ympäristöön jäävistä pysyvistä tai pitkäaikaisista jäljistä.
Betoniperustusten sekä maakaapeleiden maahan jättämisessä on otettava huomioon,
että ne ovat jätelaissa tarkoitettua jätettä, jotka on pääsääntöisesti
velvoitettava
käytön päätyttyä kaivamaan
ylös maasta. Lausunnon mukaan paikalleen jättämisestä
ei saa aiheutua pilaantumista
eikä muuta haittaa tai vaaraa
terveydelle tai ympäristölle myöhemminkään. Selostuksessa oli hyvä myös avata
hankkeen jälkeiset vaiheet ja
vastuut.
Raportissa todetaan, että
vaikka meluohjearvot eivät
ylity, saattaa tuulivoimaloiden melu ajoittain kuulua
asuin- ja lomarakennuksilla.
Tuulivoimalat tuovat muutoksen alueelle, jonka rauhallisuutta pidetään arvossa.
Raportissa tuodaan esiin, että
öisin näkyvät lentoestevalot ovat vähäisiä valonlähteitä verrattuna kaupungin tai
valtatien aiheuttamaan valosaasteen määrään. Yhteysviranomainen huomauttaa
kuitenkin, ettei Olhavan- tai
Kuivajokilaaksoihin näy minkään kaupungin valot ja tuulivoimaloiden lentoestevalot

sijaitsevat huomattavan korkealla verrattuna maanteiden
valoihin. Lentoestevalot olisivat kylille uusi valoelementti, jolloin maiseman luonne
muuttuisi olennaisesti. Lentoestevalot eivät kuitenkaan
erityisesti valaise maisemaa,
vaikka näkyvät maisemassa
(mikä on niiden tehtäväkin).
Yhteysviranomainen toteaa, että maastoselvitysten
ja
muiden
tuulivoimalahankkeiden
seurantatietojen perusteella
voidaan tehdä riittävät johtopäätökset hankkeen vaikutuksista muuttolinnustoon.
Yhteysviranomainen nostaa
vahvasti esiin Pohjanlahden
päämuuttoreitille rakennettujen tuulivoimaloiden linnustoseurannoissa
saadut
tulokset (Suorsa 2018): laajojen tuulivoimala-alueiden väliin jätetyt voimaloista vapaat
aukot mahdollistavat muuttolintujen turvallisen lennon
tuulivoimala-alueiden välistä.
Kun Iihin jo rakennetut
päämuuttoreitin suuntaiset
voimalaitokset ovat muuton esteenä jakaneet muuttajat voimala-alueiden itä- ja
länsipuolelle ja kun Yli-Olhavan tuulivoimahanke olisi
huomattavasti leventämässä
jo rakennettua voimala-aluetta päämuuttoreittiin nähden
poikittaisesti, on ensiarvoisen
tärkeää jättää voimala-alueiden väliin riittävän laaja alue
rakentamatta niin, että runsaalla muuttajamäärällä on
esteetön ja turvallinen mahdollisuus lentää voimala-alueiden välistä sekä kevät- että
syysmuuton aikana. Kun YliOlhavan tuulivoimahanke on
muuttoreittiin nähden poikittaisesti eli itä-länsi suunnassa varsin laaja, on rannikon
jo rakennettujen voimaloiden
ja puheena olevan hankkeen
väliin tarvetta jättää riittävän
laaja alue rakentamattomaksi. MTR

Yrittäjä!

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

Ota yhteys ilmoitusmyyjäämme
Pauli Tiiro 045 110 9012
pauli.tiiro@gmail.com
ELY-keskuksen mukaan Yli-Olhavan tuulipuistoon voi rakentaa korkeintaan 48 tuulivoimalaa.
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Merihelmi Maisemaravintola
sai uudet yrittäjät
Lähes vuoden kiinni ollut
Merihelmi on saanut uudet yrittäjät. Manamansalon saaressa Matkailukeskus
Manamansalon Porttia pyörittävät Tiina ja Ari Ala-Opas
laajentavat
toimintojaan
avaamalla uudistuneen Merihelmi Maisemaravintolan
syyskuun aikana. He ovat
tehneet vuokrasopimuksen
koko kiinteistöstä ja suunnitelmissa on monenlaista
toimintaa elävästä musiikista kuvataideleireihin. Tällä
hetkellä tiloja remontoidaan
ja kaikki kuluvat pinnat ja
kalusteet uudistuvat.

– Tuomme Manamansalossa hyväksi havaitsemamme
ruokakonseptin
mukanamme, sisältäen paikallista kalaa ja lihaa, sekä
oman keittiön burgerit, Tiina Ala-Opas kertoo.
Kesän Manamansalossa
työskennelleet kokki ja ravintolatyöntekijä siirtyvät
Merihelmeen
vakinaisiin
työsuhteisiin. Manamansalossa työntekijöitä on kaikkiaan yhdeksän.
– Kesäkaudella henkilökuntamme Merihelmen
myötä ainakin tuplaantuu,
Tiina toteaa.

Merihelmeen laajentamisen taustalta löytyy Iilaakso Oy:n toimitusjohtajan
Antti Tuomaalan sinnikäs
houkuttelu
tutustumaan
Merihelmen mahdollisuuksiin.
– Kesäkuussa tulimme
paikkaa katsomaan ja ihastuimme heti, Tiina ja Ari toteavat.
Pariskunta on pyörittänyt Manamansalon Porttia
vuodesta 2013. Yrittäjätaustaa Arilla on vuodesta 1996
alkaen. Tiina työskentelee
Oulussa kuvataiteen lehtorina ja toimii Manamansalon

taiteilijaresidenssien taiteellisena johtajana.
– Aluksi emmimme laajentamista ja ajan riittämistä,
mutta Merihelmen maisemat ja mahdollisuudet saivat meidät innostumaan,
Ari kertoo.
Merihelmi Maisemaravintolan ilme muuttuu ja
uudistuu kaikin puolin, yrittäjäpariskunta arvoituksellisesti toteaa, maalipurkkien
keskellä seinien uutta väritystä suunnitellessaan. MTR

Vuoden iiläiseksi valittu Jenni Räinä uskoo pienten kylien tulevaisuudessa houkuttelevan uusia asukkaita, jos peruspalvelut on
pystytty kylillä säilyttämään.

Jenni Räinä
vuoden iiläinen

Janne Vakkuri, Ari Ala-Opas ja Tiina Ala-Opas Merihelmen uutta ilmettä suunnittelemassa.

Yrittäjille tarjolla Koutsaakko
nää mua kehittämishanke
Elokuussa starttaa ensimmäiset Koutsaakko nää mua
–hankkeen virtuaaliset vertaiscoaching ryhmät! Koutsaakko nää mua –hanke on
ESR-rahoitteinen Iin kunta Osallistuva Ii koordinoima
kehittämishanke yrittäjille
poikkeustilanteessa.
Kyseessä on ammattivalmentajien johdolla vedetyistä yrittäjien idearyhmistä,
joissa kehitetään Iiläisten
yrittäjien verkostoa pienryhmissä sekä vahvistetaan

yrittäjien jaksamista haastavissa tilanteissa. Tärkeää on,
että vahvistuu kokemus, ettei ole yksin ja haetaan voimaa kollegoista.
Hankkeessa on yhteensä
30 paikkaa yrittäjille maksuttomaan ohjelmaan. Keskeisinä teemoina ovat mm.
ratkaisukeskeisyys, yrityksen uudet näkökulmat, yrittäjä hyvinvointi ja oman
yritystoiminnan tavoitteellinen arviointi/kehittäminen
luottamuksellisessa ympä-

ristössä valmennuksen tuella.
Koutsaakko nää mua –
hankkeessa
valmentajina
toimivat kokeneet ammatticoachit Heini Salmu ja Mari
Autio. Ammattivalmentajat räätälöivät jokaiselle ryhmälle teemat ja aikataulut
yrittäjien tarpeita vastaavaksi
(ilta/aamuryhmät).
Alta voit tutustua hankkeen
sisältöihin tarkemmin, sekä
lukea yrittäjien kokemuksia
vertaiscoachingista. Iiläisiä

yrittäjiä on lähtenyt jo innolla mukaan, mutta vielä on
hyvin tilaa!
Lisäksi hankkeessa on
mahdollista saada tukea digitaalisten alustojen (Teams,
Zoom) käyttöön ja koulutukseen.

Veli-Pekka Korhonen
veli-pekka.korhonen@ii.fi

Toimittaja, tietokirjailija Jenni Räinä on nimetty vuoden
iiläiseksi. Nimitys on myönnetty vuodesta 2002 lähtien
vuosittain henkilölle, joka
on syntynyt, asuu tai toimii Iissä, ja joka on työllään,
toiminnallaan tai saavutuksillaan tehnyt Iitä tunnetuksi, edistänyt kuntakuvaa
tai vaikuttanut merkittävästi kunnan kehittämiseen.
Kuivaniemellä 1980 syntynyt Jenni Räinä, os. Hyry,
on palkittu muun muassa teoksesta ”Metsä meidän
jälkeemme” (2019) tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnolla.
Kunnanhallituksen antama nimitys julkistettiin 13.8.
Muusajuhlien
yhteydessä. Nimettävästä henkilöstä
kuntalaisilla oli mahdollisuus tehdä ehdotuksia kesäkuun aikana.
– Olen kotoisin Hyryn
kylästä, entisen Kuivaniemen kunnan alueelta. Identiteettini ei siis niinkään ole
iiläinen, eikä se ole oikeastaan kuivaniemeläinenkään,
vaan se on eniten hyryläinen. Juureni ovat ilmeisesti
kuitenkin syvällä Iissä. Sukutarinan mukaan Kuivaniemen Räinät olisivat alun

perin asuneet Iissä. Äidinisäni on puolestaan Höyhtyöitä ja hän muutti Oijärven
kylälle Yli-Iistä, Jenni totesi kiitospuheensa aluksi ja
kiitteli kaikkia häntä vuoden iiläiseksi ehdottaneita,
sekä päättäjiä ennakkoluulottomuudesta valintaa tehdessään.
– ”Metsä meidän jälkeemme” -teos nousi omalta osaltani, ehkäpä meidän
kaikkien osalta, juuri havainnoista, joita olimme
tehneet pohjoisessa, asuinseuduillamme Vaikka kirjassa on kriittinen ote, siinä
on myös vahva kannustava
ääni: se herättää meitä huomaamaan oman ympäristömme ainutlaatuisuuden,
sen itseisarvon ja vetovoiman.
Jenni Räinä totesi kiitospuheensa lopuksi tuntevansa hienolta olla vuoden
iiläinen myös siitä syystä, että viime vuosina Ii on
noussut maailmankartalle
ilmastokuntana. Edelläkävijyys ilmastoasioissa, sekä
muun muassa metsienkäsittelyssä, luovat kuvaa tässä
päivässä elävästä, aktiivisesta kunnasta. MTR
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Kalojen nousumahdollisuuksia parannetaan
Uiskarin kalatielle ja vanhaan luonnonuomaan

Mikko Tammi lähdössä hinaamaan ponttonilauttaa Iin kunnanviraston rannasta. Virrankehittimen alustana toimiva lautta ankkuroitiin pohjaan Raasakan voimalaitoksen alapuolelle. Virrankehittimellä saadun lisävirtauman uskotaan helpottavan kalojen reittiä Uiskarin kalatien alkuun.

Kesän aikana on Raasakan
voimalaitoksen alakanavan
ja Uiskarin kalatien välillä joen pohjaan syvennetty
kulku-ura. Poistamalla kalan kulkua haittaavaa karikkoa parannettiin lohen,
taimenen, siian ja nahkiaisen nousua kalatielle ja vanhaan uomaan.
Kalatieseurannassa
on
selvinnyt, että kalat eivät
pääse kalatielle, kun voimalaitoksessa on vähän virtausta ja merivesi on alhaalla.
Kulku-uran tavoitteena on
edistää kalojen nousua kaikissa oloissa.
– Ruoppausta tehtiin 300
metrin matkalla tasoon -1
meriveden pinnasta, hankkeen puuhamiehiin kuuluva
Seppo Paakkola kertoo.
Nousukalojen houkuttimeksi samalle jokiosuudelle
on suunniteltu ja rakennettu virrankehitin, jota testataan kuluvan syksyn aikana.
Virrankehittimellä pyritään
lisäämään veden virtausta
kalatien alapuolella. Tarkoitus on toteuttaa 2-3 kehitintä, joiden avulla saadaan
aikaan tekovirtaus, joka moninkertaistaa virtaaman ja
lisää kalojen nousuhaluk-

kuutta kalatietä vanhaan
uomaan.
Vastaavanlaisia virrankehittimiä on ollut aikoinaan
käytössä tukin uitossa muun
muassa Iijoella. Vanha konsti otetaan nyt siis uuteen
käyttöön. Ponttonilautasta,
rupelista ja sähkömoottorista tehty, pinnalle ankkuroitu virrankehitin asennettiin
paikoilleen viime viikon
torstaina.
– Sen ovat ideoineet ja rakentaneet iiläiset kalastajat
muun muassa Tuomo Kurttila ja Jorma Paakkola. Virrankehitin on prototyyppi,
jonka toimintaa tullaan seuraamaan kuluvan syyskesän
aikana ja tarvittaessa siihen
tehdään tulevan talven aikana parannuksia. Paikallisten
talkoohengen ja panostuksen ansiosta virrankehittimien kustannukset jäävät
alhaisiksi, Paakkola toteaa.
Tänä kesänä vanhassa uomassa on kunnostettu myös lohen ja taimenen
kutualueita.
Pohjapatojen yläosiin tehty sorastus
pohjautuu viime syksynä
tehtyyn kutupaikkakartoitukseen.
Virrankehittimen usko-

Iisi-areenan aulassa sijaitsevasta automaatista voi hankkia Oulun
joukkoliikenteen lippuja ja ladata walttikorttia.

Bussiliput kätevästi
Iisi-areenan automaatista
Tuomo Kurttila ja Seppo Paakkola uskovat nyt asennetun virrankehittimen toimivuuteen ja tarkoituksena on myöhemmin saada
pari vastaavaa laitetta lisää.

taan houkuttelevan tänä
syksynä etenkin nahkiaista ja syyssiikaa nousemaan Uiskarin kalatielle,
joten koekäyttöä tehdään
lokakuulle saakka. Virrankehittimen ja tarvittavan
sähköliittymän hankinnan
on mahdollistanut Iijoen
vanhan uoman hankkeelta
saatu tuki.
Iijoen vanhan uoman
hanke on Iin kunnan, PVO
Vesivoiman ja Pohjois- ja
Etelä-Iin
kalastuskuntien
hankekokonaisuus
2017–
2021. Hankkeen tavoit-

teena on parantaa kalojen
nousu- ja lisääntymisolosuhteita sekä lisätä alueen
virkistyskäyttöä. Toimenpiteet vaelluskalojen palauttamiseksi Iijoen Raasakan
vanhaan uomaan tuottavat
tulosta. Uiskarin kalatietä
pitkin vanhaan uomaan on
kolmen seurantavuoden aikana noussut vuosi vuodelta enemmän kaloja, lohi
kutee ja lisääntyy siellä
luontaisesti. Isommat poikaset valmistautuvat jo merivaellukselle. MTR

Oulun joukkoliikenteen busseihin on nyt mahdollista
hankkia lippuja automaatista Iissä. Iisi-areenan aulassa sijaitsevasta automaatista
voi ostaa sekä lippuja että
ladata
joukkoliikenteen
walttikorttia. Walttikorttia
automaatista ei voi ostaa,
eikä määritellä oletusreittiä

kortille. Oletusreitin määrittely tehdään palvelupisteissä, joista lähin sijaitsee
Haukiputaalla. Lippuautomaatissa maksaminen tapahtuu korttimaksulla, eikä
käteinen käy maksamiseen.
Automaatti on käytettävissä Iisi-areenan aukioloaikoina. MTR

Tenkulantiellä sijaitsevassa rivitalossa on seitsemän asuntoa,
joista yksi paloi asuinkelvottomaksi. Ulkoa katsoen talo säästyi
suuremmilta vaurioilta.

Rivitalohuoneisto paloi
asuinkelvottomaksi

Uiskarin kalatie on luonnonmukainen reitti ohi Raasakan voimalaitoksen ilman suuria investointeja.

Tenkulantiellä Iissä syttyi
tiistaina 11.8. tulipalo, jossa
seitsemän asunnon rivitalon
yksi asunto paloi asuinkelvottomaksi.
– Ensimmäinen hälytys tuli kello 11.54. Koska
kyseessä oli näinkin iso rivitalo, paikalle hälytettiin
yksiköitä Iin lisäksi Hau-

kiputaalta ja Oulusta, paloesimies Jussi Alaraasakka
kertoi palopaikalla.
Palo ei päässyt leviämään
muihin asuntoihin ja henkilövahingoilta vältyttiin.
Palon syttymissyy ei vielä tapahtumapäivä ollut tiedossa. MTR
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

Ii JH Paakkola Oy

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

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden avaus/kuvaus
Pihojen harjaukset

NUOHOUSTA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

MR Nuohous Oy
040 7627 168

Parturi-kampaamo

Nines

0400 850 340
Nina Timonen Kuivaniemi

Pitkät pikamatkat hapottivat

TULOKSIA
T5 40 m + pallonheitto
Katri Leppäniemi 12,60 +
1,90, Enni Ojanen 10,65 + 3,66
P5 40 m + pallonheitto
Miko Viinamäki 9,98 + 7,95,
Luka Klaavuniemi 10,46 +
7,08, Niilo Pyykkönen 9,30,
Onni Keltamäki 10,87 + 8,76.
T6 60 m + pallonheitto
Netta Lakso 14,19 + 8,24,
Reetta Leppäniemi 15,33 +
6,19, Iisa Klaavuniem 12,41
+ 7,01, Aada Kautto 11,93 +
6,81.
P6 60 m + pallonheitto
Justus Ojala 14,03 + 9,09.
T7 100 m + pallonheitto
1) Alisa Kuusiniemi 18,83 +
10,92, Sara Kanniala 20,83 +
8,59, Aada Nikkinen 25,83
+ 7,04, Pepi Keltamäki 24,70

+ 7,07, Jenna Ojala 21,41 +
8,86, Sandra Heikkinen 19,92
+ 10,62, Hertta Hand 24,52 +
8,35, Amalia Leskinen 19,25 +
10,76.
P7 100 m + pallonheitto
Atte Backman 24,30 + 18,64.
T9 150 m + palloheitto
Pinja Viinamäki 26,04, +
12,24, Elviira Leppäniemi 30,65 + 11,38, Elma Klaavuniemi 28,93 + 12,64, Alina
Kautto 30,16 + 10,55, Sanni
Paakkola 35,57 + 6,22, Jennika Järvenpää 36,21 + 8,68, Aino-Maria Karvonen 31,40 +
10,92, Pihla Paurila 30,50 +
11,91.
P9 150 m + pallonheitto
Otso Nikkinen 35,13 + 11,09,
Aatu Ojanen 28,51, + 9,53,
Aapo Ojanen 28,53 + 12,26.
T13 200 m + korkeus
Janna Pahikainen 34,22, +
120, Isabella Alaraasakka
34,50 + 115.
P13 200 m + korkeus
Luukas Leppänen 37,07 +
107.
P17 200 m + korkeus
Voitto Kärkkäinen 27,22 + 160

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
TOIMITILOJEN VUOKRAUSTA JA MYYNTIÄ

PARTURI-KAMPAAMOJA

Iin Yrityksen lasten ja nuorten yleisurheilukisoissa juostiin tällä kertaa pitempiä
pikamatkoja. Kaksisatanen
näytti jo hapottavan loppusuoralla. Kenttälajeista olivat
vuorossa pallonheitto ja korkeus. MTR

PITOPALVELUA

Iin urheilukentällä käydään tiukkoja taisteluita myös juoksuradoilla.

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

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi
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Iisi-areenan seniorikuntoilualue
ahkerassa käytössä
Iisi-areenalla on mahdollista kuntoilla monipuolisesti
monessa eri tilassa. Kuntosalin lisäksi senioreille on
oma kuntoilualue areenan
toisessa kerroksessa. Alue
on ollut ahkerassa käytössä
heti Iisi-areenan avauduttua
kesätauolta.
Eläkeläisjärjestöt ovat varanneet omia
vuoroja kolmelle päivälle,
joten kuntoilun haluisilla on
valinnanvaikeutta runsaasta
tarjonnasta.
Tiistaisin Iin Eläkeläiset
kuntoilevat alueella kahdessa ryhmässä. Ohjaajana toimiva Kylli Kaikkonen
iloitsee runsaasta osanottajamäärästä.
– Laitteita voisi olla hieman
enemmän,
mutta
jakautuminen kahteen ryhmään takaa kaikille miellyttävän kuntoilutuokion.
Iloinen eläkeläisjoukko
kiersi alkuverryttelyn jälkeen kuntopiirin asiantuntevan ohjaajan valvoessa
suoritusten sujuvan teknisesti oikein ja turvallisesti.
MTR

Essi Kummu Jyri-Jussi Rekisen jututettavana Nätteporin auditoriossa.

Muusajuhlat Iin kirjastolla

Ohjaaja Kylli Kaikkonen näyttää Salme Niemelän kanssa, kuinka
pariliikerastilla toimitaan.

Iisi-areenan seniorikuntoilualue on otettu innostuksella vastaan ja laitteet ovat ahkerassa käytössä.

Iin kirjaston järjestämillä
Muusajuhlilla kuntalaisille tarjottiin mahdollisuutta
tutustua kahden kirjailijan
Essi Kummun ja Katja Ketun tuotantoon ja ajatuksiin,
sekä kuulla heidän uusimpien teostensa synnystä.
– Yhteistyömme Oulun
juhlaviikkojen kanssa on
jo useana vuonna mahdollistanut tällaiset kirjailijavierailut Iihin. Harmi, että
korona-aika hieman vähensi kuulijoiden määrää tänä
vuonna,
kirjastonjohtaja
Minna Halonen toteaa.
Leppoisat
juttutuokiot
kirjailijoiden kanssa käynyt
Jyri-Jussi Rekinen johdatteli
kuulijat kirjailijoiden ja heidän kirjojensa sielunmaailmaan, avaten sekä Kummun
että Ketun kirjallista tuotantoa monipuolisesti.
Essi Kummu on Kemissä syntynyt kirjailija, jonka
esikoisteos ”Mania” ilmestyi vuonna 2006. Uutuusteoksensa ”Loiste” on kuvaus
mekkojen ja roolien sovittamisesta. Se on kertomus
sanomisen vaikeudesta ja
kirjoista, niiden lukemisesta
ja kirjoittamisesta, sekä kahden naisen rakkaudesta, jonka merkitys syntyy ja kuolee
salaisuuden painosta.
Katja Kettu puolestaan
on lähtöisin Muhokselta.
Hänen läpimurtoteoksensa oli ”Kätilö” vuonna 2011.

Kätilö sai useita palkintoehdokkuuksia ja siitä on tehty samanniminen elokuva.
Finlandia
ehdokkuuden
Kettu sai vuonna 2018 teoksellaan ”Rose on poissa”.
– Kirja on laajassa mittakaavassa kertomus muistamisesta. Samalla siinä
kuvataan ojibwa intiaaninaisen Rosen ja suomalaisen
miehen Ettun rakastumisesta Amerikassa, Katja kertoo.
Ojibwojen alkuperäinen
omakielinen nimi oli Anishinabe, jonka otaksutaan
tarkoittaneen
”Luonnonmukaisia ihmisiä”. Heidän
oli siis helppo tulla toimeen
suomalaisten siirtolaisten
kanssa, jotka myös pärjäsi-

vät metsässä.
– Oma mummini kuoli Alzheimerin tautiin. On
rankkaa nähdä kuinka toiselta katoaa muisti. ”Rose
on poissa” kertoo miehen ja
naisen, sekä lapsen ja vanhemman rakkaudesta. Teoksessani Rosen tytär Lempi
ihmettelee Rosen äkillistä
katoamista ja uskoo äidin
muuttuneen sudeksi.
Aikana, johon kirjan
kertomus sijoittuu, sekä
intiaaninaisilla että suomalaistaustaisilla naisilla oli
Amerikassa huono oikeusturva.
Tällä hetkellä Katja Kettu
kirjoittaa elämänkertaa Ismo
Alangosta. MTR

Katja Kettu on monipuolinen kirjailija ja animaatio-ohjaaja.

Avoimia runotyöpajoja KulttuuriKauppilassa

Leipojantien jatkeen rakentajaksi
Maanrakennus J.Päkkilä

KulttuuriKauppilassa
tutustutaan
elo-syyskuussa
runouteen residenssitaiteilija Rita Dahlin johdolla.
Runopajassa luetaan ja analysoidaan runoja suomalaisen kuvarunon klassikoista
käännösrunouden helmiin.
Lisäksi tehdään runoihin
liittyviä sormiharjoituksia,
luetaan ja analysoidaan toisten ja omia tekstejä. Opet-

Leipojantien jatkeen rakentaminen toteutetaan yhteishankintana kunnan ja
vesiliikelaitoksen
toimesta. Infran rakentamisesta on
pyydetty tarjoukset avoimella menettelyllä kokonaishintaan perustuen. Tarjoukset
saatiin seitsemältä urakoitsijalta. Yhdyskuntalautakunta käsitteli saatuja tarjouksia
kokouksessaan 11.8. Lau-

tajana toimii kokenut ja
monipuolinen
kirjallisen
alan ammattilainen, KulttuuriKauppilan residenssitaiteilija Rita Dahl, joka on
julkaissut runokokoelmia,
lyhytproosaa, tietokirjoja ja
esseitä ja kääntänyt runsaasti runoutta.
Työpaja kokoontuu neljä kertaa 22.8.-13.9. KulttuuriKauppilan taideluokassa.

Runopajan päätteeksi järjestetään Iin pääkirjastolla
keskiviikkona 16.9. kello 17
yleisölle avoin runoiltama,
jossa kurssilaiset pääsevät
lausumaan runojaan.
Runopaja on osallistujille maksuton, mukaan voi ilmoittautua
sähköpostilla
kulttuurikauppila@gmail.
com.

takunta päätti valita Leipojantien jatkeen infran
rakentajaksi kokonaisedullisimman tarjouksen tehneen
Maanrakennusliike
J.Päkkilän, urakkahintaan
355 682 euroa. Vesihuollon
osuus summasta on 60 129
euroa.
Kokouksen aluksi lautakunta teki tutustumiskäynnin Jakkukylän riippusillalle

ja sai tilannekatsauksen sillan suunnittelutilanteesta.
Silta on todettu suunnitellun liian kevytrakenteiseksi ja vaativan vahvistuksia.
Lautakunnan
käsittelyyn
asia tulee syyskuussa, jolloin mahdollisesti tarvittava
lisämääräesitys on mahdollista tehdä. MTR
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Ilmoitus moottorikelkkailureittisuunnitelmasta
OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI
OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnalle ja Oulunkaaren ympäristölautakunnalle on jätetty
hyväksyttäväksi moottorikelkkailureittisuunnitelma Kiiminki–Kierikki–Yli-Tannila ja Isokangas–Harakkaperä. Suunnitelma on nähtävillä 18.8.–18.9.2020 välisenä aikana Oulun kaupungin www-sivuilla:
www.ouka.fi/kuulutukset.
Lisätietoja: Matti Tynjälä, puh. 044 703 6763 (Oulu) ja
Kaisa Pikkarainen, puh. 040 583 1688 (Ii).

www.ouka.fi

YHDISTYKSET TOIMIVAT
1969

Iin Eläkeläiset ry

Kevättä ja kesää on eletty aikalailla koronan ehdoilla. Nyt aloittelemme hiljalleen toimintaa ja
perjantaina 21.8. klo 14 alkaen pyörähtää käyntiin karaoke Iin
Järjestötalolla. Tarjolla on myös lättykahvit (3 e) ja grillimakkaraa (1,50 kpl) sekä mehua (0,50 e) ja vettä.
Ti 1.9 klo 11-12.30 Iin Järjestötalolla Niska/hartiaseudun vetreytystä ja jalkapohjien avausta hierontapallolla. Tämä toteutetaan yhdessä Iin Eläkkeensaajien ja Iin Eläkeliiton kanssa. Mukaan mahtuu 30 henkilöä, 10 kustakin yhdistyksestä. Ilmainen!
Iiläisten ympäristöasioista yli kolme vuosikymmentä huolehtinut Raimo Suomela toivoo Iijoen vedenlaadun paranevan.

Johtokunta kokoontuu ma 7.9. klo 9.00.
Muusta syyskauden toiminnasta ilmoitamme syyskuussa.
Kaikessa toiminnassamme otamme koronarajoitukset
huomioon.
Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseura ry

KESÄKOKOUS / HIRVIKOKOUS

Sunnuntaina 30.8.2020 klo 16.00 Kattilanpirtillä
Käsitellään sääntömääräiset
kesäkokousasiat sekä hirvikokousasiat
Lisäksi käsitellään ylimääräisenä seuraavat asiat:
- 10.8.2019 pidetyn Kesäkokouksen
päätösten vahvistaminen
- 12.7.2020 pidetyn Vuosikokouksen uudelleen
valmisteluun palautetut asiat
		 o Toimintasuunnitelma 2020
		 o Talousarvio 2020
		 o Vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019

GO
N
I
B
O
T
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OT
JA BING
Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

2 8

su 23.8 ja 30.8 klo 18.00

4

KUIVANIEMEN SEURALLA

500 € pr 50

23
15

Tervetuloa!

500 € mp |2 x 100 € | 5 x 50 €

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Ympäristötarkastaja Raimo Suomela eläkkeelle:

”Pohjavesien puhtaudesta on
pystyttävä huolehtimaan”
Pitkän uran ympäristöasioissa tehnyt Raimo Suomela on siirtynyt eläkkeelle
1.8.2020. Filosofian maisteriksi Oulun yliopistosta
valmistunut Suomela tuli
Iin kunnan palvelukseen
1.8.1986. Ensimmäisen vuoden hän toimi opettajana
Vuosiojan koululla, lähes
kotikylällään. Raimo on
syntynyt Yli-Olhavan Suomelassa, josta hän muutti
päästyään opiskelemaan yliopistoon vuonna 1979.
– Vuosiojalta siirryin
suoraan Iin kuntaan perustettuun ympäristösuojelusihteerin virkaan. Tuolloin
kuntaan oli perustettu myös
ympäristönsuojelulautakunta.
Hallinnonuudistusten
myötä Raimon virkanimike ja luottamushenkilöorganisaatiot ovat muuttuneet
moneen kertaan. Vuodesta 2006 alkaen työnantajana
on toiminut Oulunkaaren
ympäristöpalvelut ja toimipaikkana Iin Micropolis.
Oulunkaaren ympäristöpalveluiden isäntäkuntana toimii Pudasjärven kaupunki.
Pudasjärven ja Iin lisäksi

mukana ovat Utajärven ja
Vaalan kunnat.
Raimo Suomelan vastuulla ovat olleet hallinnolliset asiat muun muassa
ympäristö- ja maa-ainesluvat Iin osalta.
– Ojariidoissa olen vuosien varrella joutunut ”juristin” rooliin ja välillä
suksisauvakin on ollut keskusteluissa turhankin tuttu
neuvonantaja, Raimo naurahtaa.
Viimeisenkin työtehtävänsä hän kertoo liittyneen
ojariitoihin.
Ympäristöasioiden Suomela toteaa menneen pitkin
harppauksin eteenpäin pitkän uransa aikana.
– Ympäristöministeriön
perustaminen 1980-luvun
alkupuolella, kuntatasolle
tullut organisaatio, jota vesija ympäristökeskus tuki, olivat perusta. Niille alettiin
rakentamaan lupa- ja toimintaehtoja, joilla on saatu
paljon hyvää ilmanlaadun,
vesistöjen tilan ja maaperän
suhteen.
Raimo kiteyttää kolme
tärkeintä seikkaa, joita hän
nimittää ”elämän eliksiirik-

si” ja tärkeimmiksi huolehdittaviksi ympäristöasioissa.
– Pohjavesien puhtaudesta on pystyttävä huolehtimaan. Siitä tulee tärkeä
vientiartikkelikin, jota ei
saa päästää kansainvälisten
suuryhtiöiden
hallintaan.
Ruokatuotanto on turvattava ja varmistettava turvetuotannosta poistuvien alueiden
helppo muuntaminen viljan ja juuresten tuotantoon.
Kolmanneksi pitää olla mahdollisimman omavarainen
polttoaineen osalta. Oma biodieseltuotanto on erinomainen ja kannatettava asia.
Sillä selviämme mahdollisina kriisiaikoinakin.
Jätehuollon kehittymistä
ja kierrätyksen kautta kiertotalouteen siirtymistä hän
tervehtii niin ikään ilolla. Samoin Riihimäelle aikanaan
perustettua ongelmajätelaitosta. Iijoen veden laadusta
Raimo puolestaan on huolissaan.
– Ihmistoiminta näkyy
”veden nuhraantumisena”.
Vaikka raja-arvot eivät ylity,
on veden laatu huonontunut
1950-luvulta ja tämä näkyy
rantakivissä ja verkkojen

sotkeentumisena. Jätevesien käsittely on parantunut ja
vuodesta 2014 Iin jätevedet
on johdettu Ouluun puhdistettavaksi. Suovedet ja turvetuotanto sameuttavat ja
harmauttavat edelleen joen
vettä.
Eläkepäivien
koitettua
hän aikoo jatkaa lenkkeilyharrastustaan ja marjastusta,
sekä metsätöitä. Kuivaniemen kotiseutuyhdistysten
talkoissa Raimo on myös
tuttu näky.
– Luontoihmisenä tein
lopputalvesta ja alkukeväästä retkiä luontoon tarkkaillen kevään etenemistä. Yöllä
jäätyneistä rapakoista pystyi näkemään luonnon suurta taidetta. Välillä oli todella
monimutkaista mosaiikkia
ja vieressä luonto oli vedellyt isolla pensselillä suuria
kuvioita.
Iin kuntaa ja Oulunkaaren
ympäristöpalveluita
Raimo pitää hyvinä työnantajina, joita hän työkavereiden lisäksi haluaa kiittää
yhteisistä vuosista. MTR
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Jokisuuntie 4, 91100 Ii
As Oy Iin Haminankartano rakennetaan Iin keskustaan Iijokivarteen hienolle paikalle: oma rauha,
upeat maisemat ja palvelut silti vieressä.
Hyvä varustelutaso: lasitettu parveke, parkettilattiat ja laadukkaat kodinkoneet.
Kaukolämpö vesikiertoisella lattialämmityksellä.
Nopea kulkuyhteys Ouluun uudistuvan moottoritien myötä.
Arvioitu valmistuminen 09/2020.
Energ.tod. tulossa

UUDISKOHDE

Sovi oma
esittelyaikasi!

Hinnat alkaen
Huoneisto m2 Mh. €
Vh. €
Kohde ID
2H+KT
38 35.610 118.700 9513645
Autopistokepaikka vh. 3.400 €
Riikka 0400 457 758
OKT, Ii, Illinsaari 		
205 m2
4mh, oh, k, th, khh, 2kph, s +at,ak,var
Mh. 349.000 €		
Ei energ.tod.
Koskikarankuja 12
ID 20579089
Esittely SU 23.8. klo 12-12:30
Tiina 050 467 8307

OKT, Ii, Etelä-Ii 		
4h, k, kph, s
Lähtöhinta 44.900 €
Suvantotie 7 		
Sovi esittely!
Tiina 050 467 8307

OKT, Ii, Hamina 		
144 m2
4h, k, kh, s, wc, aula
Mh. 143.000		
Ei energ.tod.
Haminantie 20
ID 9625484
Esittely SU 23.8. klo 14-14:30
Tiina 050 467 8307

OKT, Ii, Ii 		
138 m2
3mh, okt, k, rt, khh, kph, s +at,var.
Mh. 169.000 €		
Ei energ.tod.
Talaskuja 1		
ID 20010475
Esittely SU 23.8. klo 12-12:30
Riikka 0400 457 758

TONTTI, Ii, Hamina
Omakotitalotontti
Lähtöhinta 45.000 €
Haminantie 9
Sovi esittely!

1615 m2
ID 9702785

OKT, Ii, keskusta 		
70 m2
2h, k, kph, s, erill.wc
Mh. 35.000		
Ei energ.tod.
Laaksonkuja 6		
ID 20530786
Esittely SU 23.8. klo 13-13:30
Tiina 050 467 8307

100 m2
Ei energ.tod.
ID 9759987

OKT, Ii, Alaranta 		
119 m2
4h, k, th, työh, kph/s, 2vh +ak/var.
Lähtöhinta 49.000 €
Ei energ.tod.
Takalantie 13		
ID 20630247
Esittely SU 23.8. klo 15-15:30
Tiina 050 467 8307

Oletko myymässä asuntoa?
Soita ja sovitaan
ilmaisesta arviokäynnistä!

OKT, Ii, Kauppila 		
70 m2
Pirtti, k, mh, kph, s ja tupakt, kph
Mh. 159.000 €		
Ei energ.tod.
Ojapolku 3		
ID 20178893
Esittely SU 23.8. klo 13:30-14:00
Riikka 0400 457 759
OKT, Ii, keskusta 		
76,5 – 104 m2
UUDISKOHDE
3-5h, k, s +ak, var.
Mh. 167.000 – 213.000 € E lk=A2018
Mujuntie		
ID 9435040, 		
		
9983461 ja 		
		9736987
Esittely SU 23.8. klo 12:45-13:15
Riikka 0400 457 759

Riikka Niemitalo
LKV, kaupanvahvistaja
0400 457 758

Tiina Kivilinna
LKV
050 467 8307

www.oulunarvokiinteistot.fi | Vanhantullinkatu 8, 90120 Oulu

Huollot
ja varaosat
Mersullesi

VIELÄ VOI ILMOITTAUTUA KURSSEILLE!
Verkkokursseja:
ETÄJOOGA 7.9. alkaen
SAKSA, RANSKA 7.9. alkaen
PIIRUSTUSKURSSI 2.9. alken
Ulkokurssit:
SIENIKURSSIT 5.9. ja 12.9.
FRISBEEGOLF 19.9.
RETKEILYKURSSI 1.-5.9.
JUOKSUTREENIT 12.9.-21.11.
Muutamia kurssiesimerkkejä:
KUNTONYRKKEILY
Jakkukylässä ja Iisi-areenalla
KAHVAKUULA, Kuivaniemi
SUKUTUTKIMUS 25.9.-26.9.
KÄSITYÖN LYHYTKURSSIT

Ajankohtaiset
kurssitiedot
sekä ilmoittautumiset:

www.opistopalvelut.fi/ii
Ilmoittautumiset ja
lisätiedot myös
puhelimitse
opintosihteeri
Nina Goman
P. 050 3950 387

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

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

