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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

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

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

www.sisustuspalvelu.fi

Iin kirjasto palvelee

31.8. alkaen

ma - to
pe

Itsepalveluaika 
ma - pe klo 9 - 11

ma, ke
ti, to

Pääkirjasto

p. 050 3950 385

kirjasto@ii.fi

Kuivaniemen kirjasto

p. 050 3106 811

kuivaniemi.kirjasto@ii.fi

klo 11 - 19
klo 11 - 16 

klo 13 - 19
klo 10 - 16

Omatoimikirjasto
ma - su klo 10 - 19

Kirjastoauto Akseli

Akselin ajoaikataulun löydät kirjaston kotisivuilta ii.fi/kirjasto

Muista myös eKirjasto!
outi.finna.fi/Content/ekirjasto

KONSERTTIKONSERTTI
Syyskuun kultaiset illatSyyskuun kultaiset illat

Rita Dahl, sopraanoRita Dahl, sopraano
Pekka Luukkonen, pianoPekka Luukkonen, piano

Nätteporin auditorio, IiNätteporin auditorio, Ii
sunnuntaina 13.9.2020 klo 18.00sunnuntaina 13.9.2020 klo 18.00

Tervetuloa!  Lippu 10 euroaTervetuloa!  Lippu 10 euroa

osoite: Puistotie 1, 91100 Iiosoite: Puistotie 1, 91100 Ii

 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

MEILTÄ LÖYTYVÄT SYKSYYN 
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

TARJOUKSET VOIMASSA 
NIIN KAUAN KUIN KALAA RIITTÄÄ

PAIKALLISTA 
SIIKAA/KIRJOLOHTA

9,50 €/KG

NAHKISUUNI KUUMANA.

Tuorejuusto	loimulohifile
24.50 €/kg
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Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
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Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.
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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
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SEURAAVA IISANOMAT NRO 19
ILMESTYY TO17.9.2020. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to10.9.2020 mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

Iin seurakunnan nuoriso-
työn startti syksyn osalta to-
teutettiin Iin kirkossa 27.8. 
pidetyllä kynttiläkirkol-
la. Nuorisotyöntekijöiden 
johdolla laulettiin ja lämpi-
mässä rennossa tilaisuudes-
sa puheen piti kirkkoherra 
Tapani Ruotsalainen. Pu-
heessaan hän muistutti raa-
matussa ihmisen ja Jumalan 
suhdetta usein kuvattavan 
lapsen ja vanhemman suh-
teena. Aina lapsi ei tee kuten 
vanhemmat toivoisivat.

– Jumalan tahto on, että 
rakastamme toisiamme ja 
tahdomme tehdä toisillem-
me hyvää rakkaudesta Ju-
malaan, Ruotsalainen totesi.

Nuorille tarjottiin eh-
toollinen koronarajoitus-
ten vuoksi siten että viiniin 
kastetun ehtoollisleivän jo-

Nuorten kynttiläkirkko Iin kirkossa

Seurakunnan nuorisotyöntekijät Katri Sillanpää ja Nina Peltola soittivat ja laulattivat. Taustalla kirkkoherra Tapani Ruotsalainen, joka 
puhui ja jakoi ehtoollisen.

IIN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 6.9. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Lähimmäi-
nen. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Taloudel-
lisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon 
diakoniarahaston kautta. Yhteistyössä Ry:n kanssa.
Messu su 13.9. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Kiitollisuus. Toimittaa Ta-
pani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Vienan-Karjalan työn 
tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko. 
Nuortenilta to 3.9., to 10.9. ja 17.9. klo 18 Pappilassa. Kaikille avoin, ohjel-
mallinen ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit. Rippikoululaiset saavat tilaisuudesta 
merkin. Lisätietoja Katrilta puh: 0400 8823 15. 
Kirkkokuoro to 3.9. ja to 10.9. klo 18 kirkossa. Syksyn aloitus. Huomioi paikka: 
kirkossa.
Iin perhekerho pe 4.9. klo 10 seurakunnan liikunta- ja leikkipuistossa. Kerhon 
ohjelmassa on vapaata leikkiä puistossa ja kävelyretki vanhassa Haminassa 
(voi myös jäädä puistoon leikkimään). Halutessasi voit ottaa omia eväitä mu-
kaan kerhoon. Säävaraus. Tule kerhoon vain terveenä. Kerhoon ei voi tulla, 
jos lapsi tai aikuinen on flunssainen tai on muita sairastumisen oireita eikä 
kahteen viikkoon ulkomaan matkan jälkeen.
Iin perhekerho pe 11.9. klo 10 Pappilassa, Pappilantie 16. Kerhon kokoontuu 
ulkoilun merkeissä Iin Pappilan pihassa. Kerhon ohjelmassa on ulkoleikkejä 
ja halutessaan voi osallistua kävelyretkelle pappilan ympäristöön. Halutessasi 
voit ottaa omia eväitä mukaan kerhoon. Säävaraus. Tule kerhoon vain tervee-
nä. Kerhoon ei voi tulla, jos lapsi tai aikuinen on flunssainen tai on muita sai-
rastumisen oireita eikä kahteen viikkoon ulkomaan matkan jälkeen. 
Konsertti Petrus Schroderus la 5.9.klo 18 Iin kirkko.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 8.9. klo 10 Rauhanyhdistyksen kerho-
huoneessa, Maalismaantie 1022. Kerhon ohjelmassa on yhdessäoloa, harta-
us, pientä tarjottavaa ja kaikenikäisille sopivaa ohjelmaa. Kerhon järjestää Iin 
seurakunta. 
Varhaisnuorten kerhot (7-14v). Kerhot jatkuvat viikolla 37. Ennakkoilmoit-
tautuminen nettisivuilla 4.9.2020 mennessä. Lisätietoja kerhoista nettisivuilta 
tai Nuorisotyönohjaaja Ninalta p. 0405157662
* 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.
Sävelkuvia Iijoen rannalta ti 8.9. klo 19 kirkossa. Markku Koskelan sävellyskon-
sertti. Oskari Elomaa; sello ja Jere Tulirinta; piano. Duo tulkitsee Markku Kos-
kelan sävellyksiä. Vapaa pääsy, ei ohjelmamaksua. Sydämellisesti tervetuloa! 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 9.9. klo 10 seurakunnan liikunta- ja leikkipuistos-
sa. Ryhmässä voi vaihtaa ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa. Ryhmän toiveiden mukaan käymme vauvakävelyllä tai juttelemme 
puistossa.  Halutessasi voit ottaa omia eväitä mukaan kerhoon. Säävaraus. 
Tule kerhoon vain terveenä. Kerhoon ei voi tulla, jos lapsi tai aikuinen on 
flunssainen tai on muita sairastumisen oireita eikä kahteen viikkoon ulko-
maan matkan jälkeen. Ryhmä on tarkoitettu 0-2 -vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 16.9. ja 23.9. klo 10 seurakuntatalon kerhohuo-
neessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Ryhmä on laululeikki-painot-
teinen perhekerho. Kerhossa tarjotaan välipalaa. 
Puistoaamu ma 14.9. klo 10 seurakunnan liikunta- ja leikkipuistossa. Puisto-
aamun ohjelmassa on pyhäkouluhetki, jonka aikana lapset saavat osallistua 
eri tavoin. Tässä puistoaamussa saamme laulaa syyslauluja. Yhdessäoloa ja 
vapaata leikkiä puistossa. Tervetuloa perhepäivähoitajat ja perheet kaiken 
ikäisten lasten kanssa. 
Syysillan sävelhartaus Ti 15.9. 19 Iin kirkko. Urkuri Elias Niemelä.
Sururyhmä on sinulle, joka olet menettänyt läheisesi. Ryhmässä jaetaan tun-
teita ja ajatuksia, mitä kuolema ja suru herättää. Vaikka jokaisen suru on eri-
lainen, kokemus osoittaa, että jakaminen samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa voi tuoda lohtua ja jaksamista sekä tilaa tunteille. Seuraava sururyhmä 
aloittaa toiminnan syyskuussa. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin yhteensä 8 
kertaa. Tarkemmat tiedot ajankohdasta ja kokoontumispaikasta saat ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Lisätietoja ryhmästä ja ilmoittautumiset pe 11.9. 
mennessä diakoni Piritta Aatsinki puh: 040 718 2297 tai kappalainen Pekka 
Soronen puh: 040 777 6959.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
 
KUIVANIEMEN ALUE
Messu su 6.9. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Lähimmäinen. 
Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Taloudellisessa 
ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diako-
niarahaston kautta. Kirkkokahvit kirkkosalissa. Kuivaniemen kappeliseura-
kunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne 
Miettuselle puh: 040 571 8618. 
Sanajumalanpalvelus su 13.9. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän 
aihe: Kiitollisuus. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. 
Kolehti: Vienan-Karjalan työn tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko. Kirkko-
kahvit kirkkosalissa. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen 
kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle puh: 040 571 8618. 
Oijärven seurakuntakerho ma 7.9. klo 11 kyläkirkossa. Kerho kokoontuu 
syksyllä kyläkirkossa, jossa saamme pidettyä paremmin turvavälit ja saamme 
nauttia tauon jälkeen yhdessäolosta. 
Hyryn nuoret laulajat ke 9.9. ja 16.9. klo 18:30. Harjoitukset alkavat Kuivanie-
men rauhanyhdistyksellä.
Kuivaniemen perhekerho to 10.9. klo 10 seurakuntatalolla. Kerhon ko-
koontuu ulkoilukerhona seurakuntatalon pihassa. Kerhon ohjelmassa on 
ulkoleikkejä ja yhdessäoloa. Halutessasi voit ottaa kerhoon omia retkieväitä. 
Säävaraus. Tule kerhoon vain terveenä. Kerhoon ei voi tulla, jos lapsi tai aikui-
nen on flunssainen tai on muita sairastumisen oireita eikä kahteen viikkoon 
ulkomaan matkan jälkeen. 
Kuivaniemen perhekerho to 17.9. klo 10 seurakuntatalolla. Perhekerhon oh-
jelmassa on yhdessäoloa, leikkiä ja askartelua. Kerhossa tarjotaan välipala. 
Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat las-
ten kanssa. 
Konsertti su 20.9. klo 18 Kuivaniemen kirkko. Minna Laitila, sopraano. Elias 
Niemelä, urut. Duetoissa mukana Markku Jaakkola. Vapaa Pääsy.
Sururyhmä alkaa, lisätietoja Iin alueen ilmoituksissa.
Kappelintoimisto on suljettu ma 7.9. – pe 18.9. 
Katso lisätietoja Iin alueen ilmoituksesta tai www.iinseurakunta.fi 

Hiljaisten rukousten kera tuodut kynttilät Iin kirkossa.

kainen laittoi itse suuhunsa. 
Vaikuttava hetki messussa 
oli jokaisen sytyttäessä kynt-

tilän, jotka hiljaisten rukous-
ten kera asettuivat yhteiseen 
astiaan. Tilaisuuden jälkeen 

nuoret kokoontuivat pappi-
laan saamaan infoa syksyn 
toiminnoista. MTR

Rantakairan Sähkö Oy:n 
osakekirjoja ja arvo-osuuksia. 

Myös perikunnan 
kadonneet osakekirjat. 

OSTETAAN

P. 044 521 2121Tarjoa!
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parillisina viikkoina. 
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä. 3Iiläinen hokema kirjasta 

Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

”Jo toppas, sano 
Pöly-Jussiki, ku 
loukkoon rysähti.”

Keväällä siirtyneet ylioppi-
lasjuhlat järjestettiin Iin lu-
kiolla elokuun viimeisenä 
lauantaina. Poikkeuksellises-
ti juhlaan oli kutsuttu vain 
ylioppilaat läheisineen ja 
kaikessa toiminnassa muis-
tettiin turvavälit. Riemu-
ylioppilaat toivat juhlaan 
oman tervehdyksenä ja mu-
siikilla oli tärkeä osa juh-
lan ohjelmassa. Valkolakin 
Iin lukiosta sai tänä keväänä 
38 abiturienttia, jotka saivat 
kuin saivatkin juhlansa, to-
sin vasta syksyn lähestyessä.

-Millainen päivä sulla on 
huomenna? Elämme pro-
jektien maailmassa ja olem-
me aina matkalla jonnekin 
ja minne ikinä päätyykin, 
on puolitiessä jossain, näin 
Egotripin loistavan ”mat-
kustajakappaleen” sanoja 
lainatakseni. Tänään on yh-
den kolmivuotisen taipaleen 
päätepysäkki ja teidän juh-
lapäivänne. Päättäjäispäivä 
on aina yhtä hieno ja jän-
nittävä meille lukion väel-
le. Uusi ikäluokka on saanut 
valmiiksi ylioppilastutkin-
non. Me kaikki saamme nyt 
juhlia näiden nuorten kanssa 
heidän saavutustaan, rehtori 
Tuomas Kulha totesi puhu-
essaan uusille ylioppilaille.

Uusien ylioppilaiden 
puolesta puhui Janette Sa-
vela.

- Abivuotemme on ol-
lut poikkeuksellinen. Maa-

Iin lukion uudet ylioppilaat saivat juhlansa
ilmalla riehuvan tilanteen 
vaikutukset näkyivät myös 
meidän abikeväässämme ja 
luku-urakassamme. Vastoin-
käymisistä huolimatta emme 
antaneet sen tuhota suunni-
telmiamme valmistumisen 
suhteen, vaan jatkoimme ah-
kerasti opiskelemista. 

Riemuylioppilaiden pu-
heen pitänyt Pertti Lahtinen 
muisteli heidän kouluaikaan-
sa ja sattumuksia aikana, jol-
loin olivat lukukausimaksut 
ja ruokakin oli maksullista. 
Samalla hän rohkaisi luotta-
maan tulevaisuuteen ja asioi-
den järjestymiseen.

-Mutta mekin aikanaan, 
siis 50 vuotta sitten pääsim-
me ylioppilaiksi, löysim-
me opiskelupaikan ja oman 
kasvupolkumme, valmis-
tuimme elämäntehtäviim-
me. Katsokaa tekin rohkeasti 
eteenpäin, tulevaan. Luotta-
kaa itseenne, tunnelmoikaa 
ja eläkää! Jokainen on tärkeä. 
Elämässä riittää kyllä vas-
toinkäymisiä, mutta asioilla 
on tapa järjestyä.

Juhlassa jaettiin lukuisia 
stipendejä. Lukion ja yläas-
teen stipendin sai paras yli-
oppilas Eleanoor Korvala.  
Riemuylioppilaiden stipen-
dit saivat Markus Pyörälä ja 
Janette Savela. Nämä stipen-
dit annettiin opiskelijoille, 
jotka herättävät luottamusta 
ja yhteenkuuluvuuden tun-
netta. MTR

Uusien ylioppilaiden yhteiskuvassakin noudatettiin ajan hengen mukaisesti turvavälejä.

Riemuylioppilaat entisen opinahjonsa pihalla. Raili Koskela (Jakkila), Marja Tölli (Alamäki), Raimo Tieva, Raili Pahkala, Seija Niemelä 
(Tamminen), Pertti Lahtinen, Eila Fäldt (Meriläinen) ja Terhi Pajanen (Loukkola) halusivat juhlistaa uusien ylioppilaiden suurta päivää.

Rehtori Tuomas Kulha onnittelee parhaan ylioppilaan stipendin 
saanutta Eleanoor Korvalaa. 

Uuden ylioppilaan puheen piti Janette Savela.
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Touhula päiväkoti Harjun- 
tähdessä vietettiin kesäkau- 
den päättäjäisiä leikkimie-
listen olympialaisten mer-
keissä. Samalla tiedotettiin 
uuden toimintakauden asi-
oista ja päiväkodin uusi joh-
taja Kaisa Nissi esittäytyi. 
Illan kokokohtana Liikkuva 
Laulureppu laulatti ja liikut-
ti monikymmenpäistä ylei-
söään.

– Elokuun alussa aloi-
tin Harjuntähdessä johtaja. 
Toinen johtamani yksikkö 
on Lipporanta. Ii ei juuri-

Touhula Harjuntähdessä tempaistiin olympiahengessä

Liikkuva Laulureppu Mari ja Timo Rautio vauhdissa päiväkoti Harjuntähden portailla.

kaan ollut aiemmin tuttu, 
mutta todella lämmin ja iha-
na vastaanotto on ollut niin 
vanhempien kuin työnteki-
jöiden taholta, Kaisa toteaa.

Harjuntähti on seikkailu-
painotteinen päiväkoti, jossa 
luonto on tärkeässä roolissa. 
Suoraan pihalta avautuva 
lähimetsä tarjoaakin hyvät 
mahdollisuudet luonnon 
hyödyntämiseen päiväko-
din toiminnassa.

Yrityssaneeraukseen ajau- 
tuneet Touhula päiväkodit 
joutui yt-neuvottelujen jäl-

Kaisa Nissi on aloittanut Har-
juntähden johtajana elokuun 
alussa.

Tuija Alikoski lastensa Juuson (4vuotta), Joonan (6vuotta) ja Veeran (8vuotta) kanssa liikunnallisel-
la rastilla olympiaradalla.

EKL:n Oulun piirin onki-
mestarit ratkaistiin viime 
viikon keskiviikkona Iin 
yhdistyksen isännöimissä 
kisoissa. Raasakan voima-
laitoksen yläaltaalle saapui 
lähes viisikymmentä onkijaa 
eri puolilta piiriä.

Erilaisissa järjestelytehtä-
vissä touhusi parikymmentä 
EKL:n Iin yhdistyksen jäsen-
tä.

Eläkkeensaajien Oulun piirin onkikilpailut Raasakan yläaltaalla

keen sulkemaan reilut 40 
yksikköään, Iissäkin toisen 
yksikkönsä.

– Harjuntähteä kehitetään 
ja yrityksen omistuspoh-
jan laajentuminen OP Poh-
jolan ja Ilmarisen suuntaan, 
on meillä hyvät mahdol-
lisuudet toiminnan kehit- 
tämiseen, Kaisa Nissi uskoo.

Harjuntähdessä on tällä 
hetkellä reilut 40 lasta kol-
messa eri ryhmässä. Isom-
pien ryhmissä on vielä tilaa, 
joten varhaiskasvatusta tar-
vitsevilla on vaihtoehtona 

myös seikkailupäiväkoti.
– Kiinnostusta ja kyse-

lyitä vanhemmilta on tul-
lut ja uskon asiakasmäärän 
lisääntyvän yrityksen ti-
lanteen rauhoituttua, Kaisa 
toteaa. MTR

– Viime vuonna ongittiin 
Raahessa. Iihin on aina mu-
kava tulla ja Raasakka on 
hyvä paikka tällaiselle ta-
pahtumalle, piirin puheen-
johtaja Markku Kainulainen 
totesi ennen kisan käynnis-
tymistä.

Kullakin onkijalla oli ra-
jattu ennalta määrätty on-
kipaikka jokirannasta, jota 
tietyn ajan jälkeen vaih-

dettiin. Joukkuekilpailussa 
Kuivaniemen joukkue (Lee-
na Kaarre, Airi Ikonen, Eija 
Kaikkonen ja Pentti Soikko) 
sijoittui toiseksi.

Tulokset
Joukkuekilpailu: 1. Kajaani 
2907 grammaa. 2. Kuivanie-
mi 1318 g. 3. Utajärvi 1318 g. 
2. ja 3. sija ratkaistiin arvalla
Henkilökohtainen kilpai-
lu:

Oulusta saapunut Maarit Fos-
ter kertoi olevansa enemmän 
virvelillä kuin ongella kalasta-
ja. Iin kisaan hän oli hankkinut 
uudet onkivälineet.

Naiset: 1. Knuutinen Tai-
mi 813 grammaa. 2. Kaikko-
nen Eija 496 g. 3. Korteslahti 
Vuokko 409 g.

Miehet: 1. Föhr Eero            
1360 grammaa. 2. Valtanen 
Jorma 783 g. 3. Lahdensivu 
Pentti  722 g.

Isoimman kalan palkin-
non sai Eero Föhr, kala pai-
noi 639 grammaa MTR

Toimitsijat Tuula Haatainen, Eila Palukka, Heikki Räinä, Seija Tuomela ja Salme Tanninen kisojen puffetteltalla.

EKL:n Oulun piirin puheenjoh-
taja Markku Kainulainen ke-
hui Raasakan voimalaitoksen 
yläallasta hyväksi kilpailupai-
kaksi.
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Satun valmennus- ja liikuntapalvelut Taitotalolla
taloon on remontoitu viih-
tyisä ryhmäliikuntatila pei-
leineen ja varastoineen.

– Peilien puute tuli usein 
esille aiemmissa tiloissa, 
etenkin tanssitunneilla, Satu 
Kaisto kertoo.

Uusissa tiloissa tans-
silla onkin tärkeä rooli, 
spinningin ja muiden liikun-
tamuotojen joukossa. Itsekin 
spinningiä harrastava Satu 
on hankkinut kymmenen 
pyörää lajia varten.

– Kysyntä on ollut kovaa 
ja näkee, että lajia on Iissä 
kaivattu. Muutamaan vuo-
teen siihen ei ole ollut tääl-
lä mahdollisuuksia.

Satun valmennus- ja lii-
kuntapalvelut joutuivat 
hankalaan tilanteeseen ko-
ronan rantauduttua Suo-

Innokkaana lajin harrastaja 
Satu Kaisto halusi tarjota muil-
lekin mahdollisuuden harras-
taa spinningiä Iissä.

AML GYM toiminut vuoden
tiin ja koronakriisin alkuun 
saakka olimme jopa edellä 
tavoitteitamme. Korona vei 
asiakkaista 70-80 prosenttia 
ja sen lisäksi tuli oma louk-
kaantuminen, Aleksi Laajo-
ki toteaa.

Vakavasta loukkaantu-
misesta toipuva mies on vie-
lä varovainen oman uransa 
jatkosta. Toipuminen on 
kuitenkin hyvässä vauh-
dissa, mutta vaatii malttia 
ja aikaa rakentaa uudelleen 
kilpailukunto.

Hieronnan kysynnän 
Aleksi kertoo kasvaneen 
koronan aikana, oma louk-
kaantuminen esti aluksi 
lisääntyvään kysyntään vas-
taamisen.

– Onneksi sain Miro Jus-
silan apuun ja pystyimme 
tarjoamaan aikoja asiakkail-
le, vaikken itse hierontakun-
nossa ollutkaan.

Tällä hetkellä Miro Jussila 
Liitutaulumaalilla seinälle saatiin tila tiedottaa ja opastaa salin 
asiakkaita. Edellisen viikon ohjelma saa väistyä uuden tieltä.

Minna Keskikallio ja Aleksi Laajoki suunnittelevat syksyn toimintoja. Minna ohjaa salilla muun mu-
assa kansalaisopiston ryhmiä.

ottaa Aleksin lisäksi hieron-
ta-asiakkaita vastaan AML 
GYMin tiloissa, samoin jal-
kahoitaja Tanja Kähkönen. 
Vaikean ajan keskellä toi-
mintaa on pystytty näiltä 
osin jopa laajentamaan.

Vaikean kevään jälkeen 
kuntosaliasiakkaiden mää-
rä on pikkuhiljaa kasvanut, 
joskin kesä on kuntosaleil-
la aina talvea rauhallisem-
paa aikaa.

– Toivottavasti ei tule pa-
haa koronan toista aaltoa. 
Korona vaikuttaa niin kau-
an kuin se on uutisten pää-
aiheita.

Syyskuussa salilla aloit-
taa kolme kansalaisopiston 
ryhmää ja useammillekin 
olisi kysyntää. Lisäksi salilla 
harjoittelee muiden valmen-
tajien ohjattavia, jotka Aleksi 
toivottaa lämpimästi terve-
tulleiksi hyödyntämään sa-
linsa huippulaitteita.

Toisen hierojan ansiosta 
Aleksille jää enemmän aikaa 
valmentaa personal trainer 
asiakkaita. Suunnan hän us-
koo salillaan olevan vahvas-
ti nousujohteisen ja aikoo 
kaikilla osa-alueilla pysyä 
ajanhermolla. 

– Ihan vielä ei ole sen 
aika, mutta selkeä tavoittee-
ni on saada toiminta tasolle, 
joka mahdollistaa työnteki-
jän palkkaamisen salille.

Hektiseen elämänryt-
miin tottunut nuori yrittäjä 
ei todellakaan ole jäänyt tu-
lee makaamaan. AML GYM 
kuntosalin pyörittämisen ja 
omasta loukkaantumises-
ta toipumisen lisäksi hän 
on aloittamassa talon raken-
nusprojektia.

– Sopiva määrä stressiä 
pitää virkeystason kohdal-
laan ja saa minut toimimaan 
parhaiten, Aleksi naurahtaa. 
MTR

Monipuolinen kuntosa-
li AML GYM Iin keskus-
tassa juhlisti ensimmäisen 
toimintavuoden täyttymis-
tä avoimien ovien päivällä.  
Täytekakkukahvien sijaan 
päivän aikana vierailleiden 

kesken arvottiin lahjakortte-
ja ja salikortin sai hankittua 
tai ladattua juhlahintaan.

– Mielenkiintoinen ja osin 
vaikeuksiakin sisältänyt 
vuosi takana. Toiminta lähti 
todella vauhdikkaasti käyn-

Jakkukylän koulun kohdal-
la keskeytyneen riippusil-
lan korjaussuunnittelu alkaa 
olla loppusuoralla. Iin kun-
nan tekninen johtaja Janne 
Jokelainen kertoo muutok-
sia alkuperäisiin suunnitel-
miin tehdyn yli kuukauden 
ajan.

– Betonirakenteiden vah-
vistamisen osalta suunni-
telmat ovat käytännössä 
valmiit. Teräsrakenteiden 
vahvistamisen suunnitel-
mia tarkastaja ei ole vielä 
hyväksynyt. Näin ollen on 
vielä mahdotonta sanoa kor-
jausurakan tarkkaa loppu-
summaa. Joka tapauksessa 
puhutaan useista sadoista-
tuhansista euroista, Jokelai-
nen kertoo.

Sillan rakenteiden kor-
jaaminen turvallisiksi on 
mahdollista tehdä ilman 
koko sillan jo rakennettu-
jen osin purkamista, Joke-
lainen uskoo. Rakentaminen 
jatkuu aikaisintaan loka-
kuussa, mikäli kunnanval-
tuusto myöntää hankkeen 
loppuun saattamiseen tar-
vittavan lisämäärärahan. 
Yhdyskuntalautakunta kä-
sittelee asiaa syyskuun puo-
livälissä ja kunnanvaltuusto 
syyskuun lopussa, mikäli 
sen käsittelyyn tuodaan lisä-
määrärahaesitys. 

Jakun riippusillan korjaaminen 
maksaa satojatuhansia euroja

– Joudumme saattamaan 
päättäjien tietoon sekä sillan 
kuntoon saattamisen että 
mahdollisen purkamisen 
kustannukset. Jos valtuus-
to ei myönnä lisärahoitusta, 
ei siltaa voida jättää nykyti-
laan ja myös purkaminen on 
kallista touhua, kunnanjoh-
taja Ari Alatossava toteaa.

Sillan rakentamiseen va-
rauduttiin alun perin 550 
000 euron kustannusarviol-
la. Tällä hetkellä sillan ra-
kentamiseen on varattu 850 
000 euroa, joka tulee ylitty-
mään reilusti. Tekninen joh-
taja toteaa sillan lopulliseksi 
hinnaksi reilusti yli miljoo-
na euroa.

Kunnanjohtaja pitää it-
sestään selvänä, että kunta 
joka tapauksessa hakee kor-
vauksia.

– Ei voi olla oikein, että 
kunta maksaisi muiden te-
kemistä virheistä johtuvat 
kulut.

Jakun riippusilta on Poh-
jois-Euroopan pisin kevyen-
liikenteen riippusilta, jonka 
pituus on 250 metriä, jän-
nevälin ollessa 180 metriä. 
Sillan piti valmistua koulu-
jen syyslukukauden alkuun 
2020. Jos sillan rakenta-
minen päätetään saattaa 
loppuun, se valmistunee ke-
väällä 2021. MTR

Jakkukylän riippusillan rakentaminen loppuun vaatii suuria vah-
vistuksia niin betoni- kuin teräsrakenteisiin. Lisäkustannuksia 
koituu useita satojatuhansia euroja.

meen keväällä.
– Ryhmissä liikuttami-

nen ei ollut mahdollista ja 
osa sovituista tapahtumista 
peruuntui. Olin jo tuolloin 
tehnyt suunnitelmia laite-
hankinnoista, jotka menivät 
hetkeksi uuteen harkitaan. 
Nettituntien suosio ja asiak-
kaiden kannustus, sekä so-
pivien tilojen löytyminen 
saivat jatkamaan investoin-
tia, asiakkailleen kiitollinen 
Satu toteaa.

Pienryhmien lisäksi hän 
tarjoaa henkilökohtaista val-
mennusta ja kuntotestausta, 
sekä liikunnallisia aktivi-
teetteja vaikkapa yritysten 
virkistyspäiviin.

– Iin lisäksi ohjaan kerran 
viikossa Yli-Iin Vorellissa. 
Iissä pienryhmät ja kunto-
testaukset olen keskittänyt 
Taitotalolle. Henkilökohtai-
sia valmennuksia toteutan 
asiakkaan toiveen mukai-
sesti myös muualla. MTR

Monipuolisesti iiläisiä lii-
kuttava Satun valmennus- ja 
liikuntapalvelut on saa-
nut käyttöönsä asianmu-

kaisen ryhmäliikuntatilan 
Taitotalosta Iin Seurakujal-
la. Aiemmin muun muassa 
taideopetuksessa käytettyyn 

Oijärveläisellä Eino Nyma-
nilla tuli tänä vuonna 10 000 
kilometriä pyöräilyä täyteen 
ennätysaikaisin.

Hän pyöräilee läpi vuo-
den, eivätkä tuulet tai tuis-
kut menoa haittaa. Useana 
vuonna hän on pyöräillyt 
yli 10 000 kilometriä, viime 
vuonna 11 300 kilometriä.

– En varsinaisesti ole 
asettanut tavoitetta tämän 
vuoden osalle, mutta niin 
paljon pyöräilen kuin mah-
dollista. MTR

Eikalla kymmenentuhatta 
kilometriä pyöräilyä täynnä

Eino Nyman saavutti 10 000 ki-
lometriä pyöräilyä täyteen täl-
le vuodelle ja matka jatkuu. 
(Kuva Hannu Klaavuniemi)
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Perjantaina 21.8. koettiin 
Iin Lähde!-puistossa sy-
kähdyttäviä hetkiä. Mud-
woman-naamioteatteri sai 
ensi-iltansa ja lopuksi pal-
jastettiin ympäristötaidete-
os, jonka Veeran Verstaan 
Vapaata tilaa -hankkeen 
ryhmä oli valmistanut iiläis-
ten kuvataiteilijoiden San-
na Koiviston ja Antti Ylösen 
johdolla.

Lähde!-puistossa Ylistys Äiti Maalle
Naamioteatteriesityksen 

naamiot on valmistettu The 
Dragon Dance Theatre työ-
pajoissa Iissä 2009, 2015 ja 
2019. Esityksen ohjauksesta 
vastasivat Anna-Kaisa Jär-
vi, Sanna-Maija Karjalainen 
ja Anna-Leena Järvi. Esi-
tys alkoi Lähde!-puiston po-
lun päästä Suvantolantien 
varresta, josta yleisö johda-
tettiin varsinaiselle esitys-

Mudwoman -naamioteatteriesityksessä nähtiin upeita paperimassasta valmistettuja naamioita, joita esiintyjät hienosti hyödynsivät kerronnassa.

paikalla, monien erilaisten 
hahmojen pilkistellessä po-
lun varrelta. Mukaansa 
tempaavassa esityksessä yh-
teisöllisissä työpajoissa 
luotu esitys pureutui eko-
logisiin teemoihin teatterin 
keinoin, hyödyntäen hienos-
ti paperimassanaamioita.

Mudwoman – ylistys 
Äiti Maalle teoksen pal-
jastaminen sain yleisön 
haukkomaan henkeään ihas-
tuksesta, niin vaikuttavaa 
työtä Veeran Verstas – taide-
pajan nuoret olivat tehneet.

– Teoksessa on käytet-
ty multaa, jonka päälle on 
muovailtu kerros savesta. 
Sideaineena on heinää, jon-

Naamioteatteriesityksen ohjaajista Anna-Kaisa Järvi huolehti 
yleisölle juomat, jonka jälkeen nostettiin malja Äiti Maalle.

Mudwoman – ympäristötaide-
teos ja tekijät Sanna Koiviston 
johdolla. Toinen teoksen val-
mistamisen ohjaajista on Ant-
ti Ylönen.

ka päällä on toinen saviker-
ros, Sanna Koivisto valotti 
teoksen koostumusta.

Koska Mudwoman on 
tehty luonnonmateriaaleis-

ta, tulee se aikaan muuttu-
maan takaisin maaksi, eikä 
kestäne esimerkiksi rankka-
sateita.

Lopuksi tekijät ja yleisö 

nostivat maljan Äiti Maalle, 
teoksen jäädessä kuntalais-
ten ihailtavaksi Lähde!-puis-
toon. MTR

Iisi-areenan ala-aulaan ko-
koontui lapsia ja nuoria hy-
vissä ajoin odottamaan 
uuden nuorisotilan avau-
tumista. H-hetken koittaes-
sa vapaa-aikaohjaaja Marjo 
Takalo ja nuorisotyöntekijä 
Marjo Ohenoja huolehtivat 
sisään siirtymisen tapah-
tuvat käsien pesun ja de-

Iisi-areenan Löhölä avautui
sinfioinnin kautta. Ovien 
avauduttua kuului riemun-
kiljahduksia ”On tätä odotet-
tukin”

Sisällä vapaa-aikaohjaa-
ja Jussi Mertala kokkaili piz-
zaa ja kertoi tiloissa olevan 
mahdollista pelata biljardia 
ja pleikkarilla, sekä lautape-
leillä. Television katseluun 

On tätä odotettukin kuului ovelta Iisi-areenan nuorisotilan avau-
tuessa.

Löhölä nimen saaneessa tilassa voi viettää rentoa vapaa-aikaa 
vaikkapa pelaillen.

on myös oma nurkkaus, sa-
moin askarteluun.

– Täällä voi viettää rentoa 
vapaa-aikaa ja tilojen varus-
tusta kehitämme nuorten toi-
veiden mukaan.

Avajaiset olivat saaneet 
niin suuren suosion, että si-
sälle päästettyjen määrää 
jouduttiin aika ajoin rajaa-

maan. Kerralla tiloihin pääs-
tettiin 50 henkilöä.

Illan aikana tiloissa vierail-
leet saivat äänestää kymme- 
nestä vaihtoehdosta nimen 
uudelle nuorisotilalle. Voit-
tajaksi äänestettiin Löhölä, 
joka kuvaa hyvin rentoa mei-
ninkiä Iisi-areenan hengen 
mukaisesti. MTR
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Kuivaniemen Elorieha oli laulun juhlaa

Pekka Onkalo esittelee kynää, joka lienee punavangin Kokkolan 
vankileirillä tekemä vuonna 1918. 

maansa esineistöä muistut-
tamaan menneistä ajoista ja 
tapahtumista. Laajalla mu-
seoalueella turvaväleistä oli 
helppo huolehtia, tunnel-
man säilyessä silti lämpi-
män kotoisena.

Martti Kaarre toimi puffetin 
makkaramestarina.

Pekka Ellilä, Sirkka-Liisa Vakkala ja Kauko Vakkala nauttivat Eloriehan tunnelmasta ja mahdollisuu-
desta kokoontua laulamaan yhdessä.  Etualalla istumassa Selina Ylitalo.

Kuivaniemen ja Simon Pelimannit laulattivat yhteislauluja ja esittivät muun muassa ”Hyvästi kultaseni” matkallelähtölaulun parin sadan vuoden takaa. 

Oijärveläisen Pentti Jokelan 
pihapiiriin saatiin maanan-
taina 24.8. hieman erikoi-
sempia vieraita. Suomen 
eteläisimmästä kärjestä Han-
gon Tulliniemestä pohjoisim-
paan kolkkaan Nuorgamiin 
ratsastava Ritva Lampinen 
saapui kylälle kahden suo-
menhevosensa kanssa.

Ritvan ja huoltajana mu-
kana olevan miehensä 
Markun asuntoauto park-
keerattiin pihalle, ratsujen 
Turporiina ja Rustiina löytä-
essä yösijan aitauksesta.

-Yli-Iistä ratsastin tänne 
54 kilometriä. Lepäilemme 
tiistain täällä Oijärvellä, en-
nen kuin jatkamme matkaa 
kohti Rovaniemeä, Ritva ker-
too.

Kokemusta ratsastajal-
la löytyy pitkien matko-

Hangosta Nuorgamiin ratsastava Ritva Lampinen yöpyi Oijärvellä

Ritvan ratsut Turporiina ja Rustiina saivat hellät aamuhalaukset Pentti Jokelan pihapiirissä hyvin 
nukutun yön jälkeen. 

jen ratsastamisesta rutkasti. 
Lampinen on kilpaillut mat-
karatsastuksessa ensimmäi-
sen kerran 1987 ja laji imaisi 
mukaansa.

Hevosia pariskunta ker-
too omistaneensa yli 50 
vuoden ajan asuinpaikka-
kunnallaan Jämsänkoskella. 

– Pappani nosti minut he-
vosen selkään jo ennen kuin 
opin kävelemään, Ritva nau-
rahtaa.

Suomen päästä päähän 
ratsastamista hän kertoo 
suunnitelleensa vuoden ja 
motiivin tempaukselle tul-
leen ajatuksesta tehdä jotain 
repäisevää, jota voi vanhana 
muistella.

Asuntoauton lisäksi pa-
riskunnalla on pakettiauto 
huoltoautona, jonka peräs-
sä kuljetusvaunu hevosille. 

Myös eläinten heinät ja juo-
mat kulkevat mukana.

– Hevosilla on gps-pai-
kannin ja Ritvan puhelimen 
sijainnin pystyn myös pai-
kantamaan. Niiden pohjal-
ta on helppo vielä ruokaa ja 
juomaa, kun käsky emännäl-
tä käy, Markku kertoo omas-
ta roolistaan.

Ratsastamisessa Ritva 
Lampinen pyrkii välttämään 
tiellä ratsastamista mahdol-
lisimman paljon. Joskus se 
kuitenkaan ole mahdollista 
esimerkiksi maastossa ole-
vien veden täyttäminen oji-
en takia.

Hangosta matka alkoi 
18.7. ja Nuorgamissa on tar-
koitus olla 18.9. Matkan 
etenemistä voi seurata rie-
muratsukot Facebook-sivu-
jen kautta. MTR

dollisuus tutustua läntis-
tä Jääkäripolkua esitteleviin 
kuviin polun kunnostami-
sesta ja maastoon merkitse-
misestä. Museon pihalle oli 
Pekka Onkalo tuonut näytteil- 
le vuosien varrella hankki-

Kuivaniemen Kotiseutuyh-
distyksen yhdessä Kuivanie-
men ja Simon Pelimannien 
kanssa järjestämä Elorieha 
keräsi mukavan määrän ky-
läläisiä laulamaan ja nautti-
maan puffetin antimista. 

Kotiseutumuseon piha- 
piirissä laulettiin yhteis-
lauluja, kuunneltiin Peli-
mannien soittoa ja laulua, 
sekä vaihdettiin kuulumi-
sia vaihtelevassa tuulisessa 
säässä. Museolla oli mah-

Museon kunnostamises-
ta ja aukipitämisestä yhdis-
tyksen jäsenet huolehtivat 
talkoovoimin. Tiistai-iltai-

sin on pidetty talkoita, joissa 
keskimäärin viisitoista hen-
kilöä on kunnostanut koti-
seutumuseon aluetta. MTR
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Turussa pidettyjen Kalevan 
Kisojen yhteydessä kilpail-
tiin myös yleisurheilutie-
don suomenmestaruudesta. 
Pitkään erilaisissa tietokil-
pailuissa menestynyt Pert-
ti Huovinen saavutti monen 
nelostilan jatkoksi uransa 
toisen SM-pronssin.

– Tänä vuonna maltoin 
mieleni, enkä reenannut it-

Pertti Huovinen prossille Pertti Huovinen prossille 
yleisurheilutiedon SM-kilpailuissayleisurheilutiedon SM-kilpailuissa

senäni ylikuntoon. Turus-
sa keskityin nähtävyyksiin 
ja kurkkasin tietokilpailuun 
vain aitajuoksujen aitavä-
lit ja -korkeudet, Pertti nau-
rahtaa kotinsa takaterassilla, 
jossa kova tietämys tämän 
vuoden kilpailuun pitkälle 
hankittiin.

Yleisurheilutiedon suo-
menmestaruuskilpailu ei 

todellakaan ole mikään vi-
sailu, vaan oikea kilpailu, 
jonka mitalistit palkittiin sa-
malla stadionilla kuin Kale-
van Kisojen mitalistit. Myös 
mitalit ovat samanlaiset.

– Kilpailun tasoa kuvan-
nee hyvin, että erään suu-
ren lehden urheilutoimittaja 
sai kilpailussa kaksi pistettä. 
Vain neljä kilpailijaa sai vä-
hintään puolet oikein. Vii-
denkymmenen kysymyksen 
joukossa ei ollut yhtään ky-
symystä, jonka kaikki oli-
sivat tienneet. Vastaavasti 
jokaiseen kysymykseen joku 
tiesi vastauksen, Huovinen 
kehuu kysymykset laatinei-
ta Jyrki Repolaa, Harri Pii-
roista ja Vesa-Matti Peltolaa.

Jyrki Repolan hän toteaa 
käyneen aikanaan Iissäkin 

Iiläinen tietomies Pert-
ti Huovinen saavutti yleis-
urheilutiedon SM-kisoissa 
pronssimitalin. Kisakunnon hän 
kertoo hankkineensa lukemal-
la ja kuuntelemalla etupäässä 
asuntonsa takaterassilla.

Kuvassa osa kilpailijoista. Toinen vasemmalta voittaja Tuomas Tumi, keskellä valkeassa paidassa Jari Hakalax 2. ja edessä Pertti Huo-
vinen 3.

ja voittaneen Illinjuoksut, 
nimekkäiden Illinjuoksijoi-
den jäädessä silloin selkeäs-
ti taustalle.

Itsekin tietokilpailukysy-
myksiä laativana Pertti ker-
too osanneensa analysoida 
mitä aiemmin on kysytty ja 
siltä pohjalta pystyneensä 
arvioimaan mitä voitaisiin 
kysyä. Takaterassilla vieräh-
ti tovi jos toinenkin kirjoja 
lukien ja Areenasta ”Kiveen 
hakatut” yleisurheilijoista 
kertovia ohjelmia kuunnel-
lessa.

– Arvokisamitalisteista 
huomioin myös juniorit ja se 
palkittiin, kun kilpailussa oli 
kolme kysymystä juniorisar-
jojen MM- ja EM-kisoista.

Tämä vuosi oli Pertti 
Huoviselle viidestoista ker-
ta yleisurheilutiedon suo-
menmestaruuskilpailuissa. 
Mitali oli toinen, muiden si-
joitusten ollessa sijoilla nel-
jästä kahdeksaan.

Paavo Nurmi Stadionin 
VIP-tiloissa pidetty kisa oli 
jo 25. kerta. Nykyisin se on 
nimetty edesmenneen kirjai-
lija ja urheilutietäjä Antti O. 
Arposen muistokilpailuksi. 
MTR

Kansanedustajat Jenna Si- 
mula ja Ville Vähämäki poik-
kesivat Iin S-Marketin edessä 
lauantaina 22.8. vauhditta-
massa Iin Perussuomalaisten 
kuntavaalikampanjan käyn-
nistämistä. Molemmat ennus-
tivat eduskunnan syksystä 
tulevan poliittisesti kuuman.

– Kevään koronaepidemi-
an jalkoihin jäi viitisenkym-
mentä lakiesitystä, joihin nyt 
pitäisi päästä käsiksi, Jenna 
Simula totesi.

Ville Vähämäki puoles- 
taan uskoo EU:n elpymis-
paketin aiheuttavan kiivas-
ta keskustelua, samoin ensi 

Perussuomalaiset kansanedustajat kuntavaalikampanjaa tukemassa

Perussuomalaisten Oulun piirin 
puheenjohtaja Ahti Moilanen, 
pitkänlinjan perussuomalainen 
Pentti Matila, kansanedustajat 
Jenna Simula ja Ville Vähämä-
ki sekä Iin Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Petri Hyvönen 
tarjoilivat kahvia ja makkaroita 
jutellen samalla iiläisten kanssa.

vuoden talousarvion.
– Mielestämme maiden 

tulisi vastata omista velois-
taan, eikä Suomen pitäisi läh-
teä mukaan pakettiin, josta ei 
ole meille mitään käytännön 
hyötyä.

Iin Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Petri Hyvönen 
pitää tärkeänä palveluiden 
turvaamista koko kunnan 
alueella.

– Terveysaseman ja ham-
mashoidon säilyminen Kui-
vaniemellä on korkealla 
kuntavaaliteemoissamme.

Iin Perussuomalaisten ta-
voite kuntavaaleissa on kas-

vattaa valtuutettujen määrä 
Iissä kahteen tai kolmeen ja 
saada ehdokaslistalle kym-
menkunta ehdokasta.

– Muutamia on jo lupautu-
nut, mutta helppoa ei ehdokkai-
den listoille saaminen ole meille 
eikä varmaan muillekaan, Petri 
Hyvönen totesi. MTR

LOKAKUU
Ii ti 6.10. klo 18
Kuivaniemi ma 12.10. klo 18
Teema: Fintiaanien mailla

Kirja:
Katja Kettu

MARRASKUU
Ii ti 3.11. klo 18
Kuivaniemi ma 9.11. klo 18
Teema: Surutyötä, isiä ja poikia

IIN KIRJASTON LUKUPIIRIT
syksy 2020

Rose on poissa

Kirja(t):
Petri Tamminen:

Musta vyö
JA /TAI

Petri Tamminen ja Antti Rönkä:

Silloin tällöin onnellinen

Tulethan tapahtumiimme terveenä.  
Lukupiireihin on vapaa pääsy. Jos haluat osallistua

etäyhteydellä, ilmoittaudu minna.halonen@ii.fi

TERVETULOA!

Kynsisalonki Rusetti ottaa vastaan 1.9. alkaen 
uudet ja vanhat asiakkaat uudessa osoitteessa 

Kauneuskujan toiminta päättyi 
muuton vuoksi 26.8.2020 
palveltuamme 15 vuotta.

Kiitokset kaikille kuluneista vuosista!
Teija Tiuraniemi

Nettivaraukset: 
kynsisalonkirusetti.wixsite.com

Haminantie	4	L	6	(entinen	op	tila)	Ii
P. 0400 330 231
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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

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

PITOPALVELUA

0400 850 340

Nina Timonen  Kuivaniemi

Parturi-kampaamo

  Nines

TOIMITILOJEN VUOKRAUSTA JA MYYNTIÄ

TOIMITILAA VUOKRATTAVANATOIMITILAA VUOKRATTAVANA

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

KIINTEISTÖ ON MYÖS MYYTÄVÄNÄKIINTEISTÖ ON MYÖS MYYTÄVÄNÄ

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

Iin Eläkeläiset aloittelevat 
syksyn toimintaa

Tuula Halonen ja Eeva Iso-Somppi huolehtivat muurinpohjalet-
tujen riittävyydestä.

Kesän viimeinen hellepäi-
vä loi hienot puitteet Iin 
Eläkeläisten kokoontues-
sa toimintapäivään Iin Jär-
jestötalolle. Kesän jälkeen 
nautittiin jälleennäkemises-

tä kahvin ja muurinpohjalet-
tujen sekä makkaran kera. 
Järjestötalolla oli myytävä-
nä kirpputoritavaraa, mutta 
odotettua karaokea ei vielä 
aloitettu.

– Turvallisuussyistä luo- 
vuimme karaokesta, kes-
kusteltuamme koronatilan-
teesta lääkäreiden kanssa, 
puheenjohtaja Eero Teppo 
kertoi.

Karaoken aloittamisen siir- 
tymisestä huolimatta paikalle 
oli kertynyt kymmeniä yhdis-
tyksen jäseniä ja juttua riitti 
kesän tapahtumista. MTR

Paavo Halonen paistoi makkaroita, joille riitti ostajia.

Iin Eläkeläisten puheenjohtaja Eero Teppo jututti jäsenistöä tu-
tulla rennolla otteellaan.
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Nätteporin yläaulassa on 
syyskuun puoliväliin saak-
ka esillä ”Minä osaan”-
näyttely, johon on kerätty 
Oulunkaaren kuntayhty-
män Iin työhönvalmennus-
keskuksen asiakkaiden eri 
tekniikoilla ja tekniikoita 
yhdistämällä valmistamia 
töitä.

– Kevään poikkeusolot 
vaikuttivat meillä niin, että 
työtoimintojen ryhmäoh-
jauksesta siirryttiin yksi-
lölliseen ohjaukseen. Tämä 
herätti monessa luovuuden 
ja uskon omaan osaamiseen, 
ohjaaja Tarja Perttunen ker-
too.

Hän toteaa työhönval-
mennuskeskuksessa osal-
listutun Oulunkaaren ”100 
minuuttia taidetta” tempa-
ukseen ja sen myötä osan 
näytteillä ollevista teoksis-
ta syntyneen ennen korona-
aikaa.

Yksilöllinen ohjaus mah-
dollisti paremmin asiakkaan 
huomioimisen ja rohkaise-
misen omien taitojen käyt-
tämiseen. Yhdessä ohjaaja 
Sari Jämsän kanssa pystyim-
me antamaan asiakkaillem-
me uusia mahdollisuuksia 
ja onnistumisen kokemuk-
sia. Tämä koettiin molem-
min puolin iloa tuottavaksi.

Poikkeusolot poikivat 
”Minä osaan” -näyttelyn

– Kun ihania töitä oli ker-
tynyt niinkin paljon, ajatte-
limme niiden ansaitsevan 
esille pääsyn laajemminkin, 
Perttunen kertoo näyttelyn 
synnystä.

Useat esillä olevista töis-
tä ovat yhteistyöllä monen 
tekijän luomuksia, joihin 
jokainen on tuonut oman 
osaamisensa ja toisiaan täy-

Sattumaa tai ei, mutta taikuri Elias Kvistille ja avustaja Marita Päkkilälle jäi samanlainen kortti kä-
teen lukuisten vaihtoehtojen joukosta.

Näin ihania taiteilijoita ja upeita töitä, ohjaaja Tarja Perttunen (keskellä) kehuu asiakkaitaan. Jonna Aalto, Ilona Paaso, Helena Virk-
kunen, Leena Riekki ja Sanna Pakanen tekemiensä töiden äärellä ”Minä osaan”-näyttelyssä.

dentävät vivahteet.
– Oli mukavaa päästä 

kangaspuillakin kutomaan, 
Ilona Paaso kertoo Hiastin-
haara työstään.

100 minuuttia taidetta 
tempaukseen osallistumi-
nen toi työvalmennuskes-
kukselle palkinnon, jota 
taidetta luoneet ja muut asi-
akkaat olivat näyttelystä 

suuntaamasta katsomaan. 
Huilingin lavalla esiintyi 
taikuri Elias Kvist. Mukaan-
sa tempaavassa esitykses-
sä noppa siirtyi näkyvästi ja 
näkymättömästi. Naru py-
syi ilmassa ja sattumaan 
testattiin iloisin ilmein au-
ringon kanssa kilpaa naura-
en. MTR

THL on antanut suosituk-
sen kasvomaskien käytöstä. 
Pääsääntöisesti kasvomas-
kit hankitaan itse, mutta vä-
hävaraiset ihmiset voivat 
saada maskeja maksutta. 
Tarvittaessa maskeja voi 
hakea Oulunkaaren per-
he- ja sosiaalipalvelupisteis-
tä, joista niitä on saatavilla 
maanantaisin ja keskiviik-
koisin aamupäivisin. Myös 

Kasvomaskien jakelu alkoi Iissä
kotihoito jakaa maskeja asi-
akkailleen tarvittaessa. Li-
säksi maskeja jakavat myös 
Oulunkaaren seurakun-
nat, maskeja voi tiedustella 
omasta seurakunnasta.

Maskien jaon alkaminen 
Micropoliksesta 24.8. ei saa-
nut suuria kansanjoukkoja 
liikkeelle. Oulunkaaren per-
he- ja sosiaalipalvelujohtaja 
Mirva Salmela kertoo näin 

Kankaisia kasvomaskeja on al-
kuvaiheessa saatavina sinise-
nä ja punaisena.

oletetunkin.
– Olemme varautuneet 

jatkamaa jakelua niin kauan 
kuin THL:n ohjeistus mas-
kien käytöstä on voimassa. 
Aluksi jaamme sekä kan-
gasmaskeja, että kertakäyt-
tömaskeja. Kankaiset ovat 
pestäviä ja pyrimme saa-
maan niitä niin paljon varas-
toon, että jatkossa voimme 
jakaa pelkästään niitä.

Kankaisia kasvomaskeja 
jaetaan yksi kolmen maskin 
paketti asiakasta kohti. Ker-
takäyttömaskeja jaetaan yksi 
kymmenen kappaleen pus-
si/asiakas. Maskien ohessa 
jokainen saa ohjeet maskien 
oikeasta käytöstä. MTR

Iiläinen monitaituri Mark-
ku Koskela on säveltänyt 
kauniin ranskalaistyylisen, 
impressionistisen kamari-
musiikkisarjan sellolle ja 
pianolle: Sävelkuvia Iijoen 
rannalta. Duo Jere Tulirinta 
& Oskari Elomaa tulkitsevat 
sarjan Iin kirkossa tiistaina 
8.9. kello 19. 

Säveltäjän saatesanat: 
”Tämäkin sävelletty 

musiikki on tietysti hyvin 
henkilökohtaista tekijäl-
leen ja kuvaa sitä ympäris-
töä, missä elän ja vaikutan. 
Halu säveltää ja tehdä mu-
siikkia ilmeni minussa jo 

Sävelkuvia Iijoen rannalta 
-konsertti Iin kirkossa

”Elämäni”Elämäni
muutoksiamuutoksia

kuukaudet ja vuodet vieriikuukaudet ja vuodet vierii
joki jatkaa virtaamistajoki jatkaa virtaamista

vieressänivieressäni
rauha laskeutuu.rauha laskeutuu.
Teille kaikille”.Teille kaikille”.

  
– Markku Koskela –– Markku Koskela –

Suomalaista lied-taidemu-
siikkia ja aarioita kuullaan 
sunnuntaina 13.9. kello 18, 
kun vantaalainen sopraano 
Rita Dahl ja kärsämäkeläinen 
pianisti-urkuri Pekka Luuk-
konen konsertoivat Iin kan-
salaisopiston Nätteporissa. 

Rita Dahlin dramaattinen 
sopraanoääni sopii hienos-
ti ooppera-aarioiden ja myös 
suomalaisen lied -taidemu-
siikin esittämiseen. Konser-
tin ohjelmistossa on kahden 
ehkäpä tunnetuimman suo-
malaisen liedin mestarisävel-
täjän teoksia. Toivo Kuulalta 
kuullaan muun muassa Ke-
säyö kirkkomaalla ja Tuijo-
tin tulehen kauan. Laulajan 
dramaattinen ääni vie teok-
set aivan uusille urille eikä 
jätä kuulijaansa vaille tunte-
muksia. 

Oskar Merikannon ome-
nankukkien herkkyys sekä 
hersyvästi liikkuvat Pai, pai 
paitaressu ja Kun päivä pais-

pienenä poikana. Elämän 
varrella onkin tullut kah-
lattua läpi musiikin eri 
tyylilajeja. 

Sarjan nimeksi vali-
koitui ensin vuodenajat 
muuttuen sitten kuukau-
siksi ja lopulta – koska 
asun Iin Haminassa Iijoen 
rannalla – Sävelkuvia Iijo-
en rannalta. Sävelmät ku-
vaavat rakkaitani, läheisiä. 
Jostakin, sinusta, minusta, 
pieniä ohi virtaavia hetkiä. 
Omistettu perheelleni”. 

Eija Savolainen

Suomalainen lied-taide-
musiikkikonsertti Nätteporissa

taa vievät kuulijansa matkal-
le suomalaiseen luontoon tai 
kauniiseen puutarhaan.

Konsertti on oivallinen 
hengähdyshetki syksyiseen 
sunnuntai-iltaan. 10 euron 
hintaisia lippuja ja ohjelmia 
myydään suoraan ovelta 
puoli tuntia ennen konser-
tin alkua. 

Konsertin lopuksi kuul-
laan vielä pari iki-ihanaa 
Giacomo Puccinin ooppera-
aariaa.

Rita Dahl esiintyy myös 
Iissä keskiviikkona 9.9. kel-
lo 17.30 kirjastossa. Dahl 
kertoo omasta työstään laa-
ja-alaisena kirjallisuuden 
ammattilaisena: tieto- ja kau-
nokirjailijana, kääntäjänä ja 
toimittajana. 

Neljä kertaa kokoontu-
neen runopajan päätteek-
si järjestetään keskiviikkona 
16.9. kello 17 Iin pääkirjas-
tolla Rita Dahlin vetämä ylei-
sölle avoin runoiltama.
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Viikottaiset toiminnot keskeytetty 
koronaviruksen takia toistaiseksi ja 

tilannetta seurataan. Toimintojen aloit-
tamisesta ja sisällöstä päätetään johto-

kunnan kokouksessa 7.9.2020. 

Pidetään huoli toisistamme. 
(kts. kuitenkin tapahtumakalenteri)

1969 Iin Eläkeläiset ry

Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa! 

YLI-OLHAVAN 
MAAMIESSEURALLA

5

20 7
38

9

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo su 6.9.2020 klo 17.00

BingoBingo
Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 5*30 € + 50 €, 
vitosbingo: 20 € + 50 € + 100 €.  
Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 5 €

Kuivajoen koskialueita kunnostetaan

Eero Hiltunen ja Teija Härkönen seuraavat Tuomas Ramlinin työskentelyä kutusoran levittämises-
sä Näsiönkoskeen.

Kuivajoella on käynnistet-
ty merkittävä kalatalou-
dellinen kunnostushanke 
vaelluskalakantojen tilan 
parantamiseksi. Iin kunta 
toimii Lapin ELY-keskuk-
sen rahoittaman hankkeen 
toteuttajana ja työnjoh-
dosta vastaa Osuuskun-
ta Virtatiimi. Hanke jatkaa 
Kuivajoen Osakaskunnan 
toteuttamaa Kuivajoen ku-
tualueiden kunnostaminen, 
vaihe 1 –hanketta, jossa saa-
tiin parannettua koskialuei-
ta Suukoskelta Pirttikoskelle 
saakka. Kunnostuksia teh-
dään Soininkoskelta Rahka-

Timo Kehusmaa, Veijo Soini ja Veikko Ravaska toivovat Kuivajoen 
vedenlaadun parantamista, jolloin jokeen nousevia kaloja voitai-
siin hyödyntää ruokapöydissä.

laan saakka. Rahoituksesta 
riippuen tavoitteena on saa-
da koskikunnostuksia jat-
kettua tulevaisuudessa aina 
Oijärvelle saakka.

– Tänä kesänä kunnos-
tamme kahden viikon ai-
kana kymmenen koskea 
Soinikoskelta Hyryn ky-
län yläpuolisille koskil-
le saakka, työnjohtaja Eero 
Hiltunen Osuuskunta Virta-
tiimistä kertoo.

Iin kunnan puolesta 
Kuivajoen ja Olhavanjoen 
kalataloudellisia kunnos-
tushankkeita koordinoi pro-
jektikoordinaattori Teija 
Härkönen.

– Kunnostushankkeel-
la pyritään parantamaan 
erityisesti lisääntymiso-
losuhteita palauttamal-
la koskialueita lähemmäksi 
luonnontilaa muun muassa 
laajojen kutualueiden raken-
tamisen avulla, Härkönen 
toteaa.

Kuivajokeen nousee pe-
rinteisten jokikalojen, hau-
en ja ahvenen lisäksi siikaa, 
nahkiaista ja lohta, sekä har-
justa.

Näsiönkosken kunnos-
tusta seuranneet kyläläiset 
Timo Kehusmaa, Veijo Soi-
ni ja Veikko Ravaska pitivät 
kunnostusta hyvänä, mutta 
toivoivat vedenlaadun pa-
rantamista Kuivajoessa.

– Mukavahan se on ka-
lastaa, mutta ei niitä kaloja 
tällä hetkellä voi syödä. Niin 
turvetuotannon heikentämä 
on miesten mielestä veden-
laatu joessa. MTR

2323

1515

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!

BINGO BINGO 

22 88 44

500 € mp | 500 € pr 50
2 x 100 € | 5 x 50 €

KUIVANIEMEN SEURALLA
su 13.9. klo 16.00su 13.9. klo 16.00 Huom! Aika.Huom! Aika.

Maan hallituksen helpotet-
tua kokoontumisrajoituksia 
kesäkuun alussa, saatiin jok-
kiksen JR Pohjanmaa Cup 
käyntiin erityisjärjestelyin. 
Kilpailuihin otetaan mu-
kaan enintään 100 kilpa-au-
toa ja jokaisella autolla saa 
olla enintään yksi huolta-
ja. Toimitsijoita JokkisRace 
kilpailuissa on enintään 50 
ja yleisöä voidaan paikalle 
päästää 150-200 henkilöä.

JR Pohjanmaa Cup 
osakilpailu Kuivaniemellä

Jokkiksessa sora lentää ja taistelu on tiukkaa lähdöstä maaliin.

JR Pohjanmaa Cup 2020 
käsittää kuusi osakilpailua, 
joista Kuivaniemi oli kol-
mas. Kausi huipentuu Oulu-
Zonen osakilpailuun 10.10.

Hyvissä olosuhteissa 
ajettu Kuivaniemen osakil-
pailu keräsi paikalle 89 au-
toa ja sora lensi tiukoissa 
taistoissa. Tulokset löyty-
vät:  https://www.jokkisra-
ce.net/phpBB3/viewtopic.
php?p=511#p511  MTR

Kunnanvaltuusto vähensi äänestysalueiden määrää vain kahdella
Iin kunnanvaltuusto ei hy-
väksynyt kunnanhallituksen 
esitystä vähentää äänestys-
alueiden määrää yhdeksästä 
neljään. Iissä on poikkeuksel-
lisen monta äänestysaluetta 
suhteessa äänioikeutettujen 
määrään. Järjestelmää on 
raskas pitää yllä, eikä se 
mahdollista sähköiseen ää-
nioikeuden käytön rekiste-
röimiseen siirtymistä. Osa 
äänestysalueista on niin pie-
niä, että vaalisalaisuus vaa-
rantuu.

Tästä syystä keskusvaali-
lautakunta oli laatinut suun-
nitelman kunnan jakamisesta 
jatkossa neljään äänestysalu-

eeseen, jolloin vaalisalaisuus 
taataan tasapuolisesti kaikil-
la äänestysalueilla. Kunnan-
hallitus hyväksyi esityksen 
äänin 7-3. 

Kunnanvaltuustos-
sa valtuutettujen enemmis-
tö asettui kuitenkin toiselle 
kannalle, perustellen etenkin 
kunnan pohjoisosien tarvit-
sevan useita äänestyspaik-
koja, pitkien välimatkojen 
vuoksi.

Reijo Kehus esitti usei-
den valtuutettujen kannat-
tamana, kunnanhallituksen 
esityksestä poiketen, Olha-
van, Kuivaniemen, Jokikylän 
ja Oijärven äänestysalueiden 

säilyttämistä.
Suositetussa äänestyk-

sessä Kehuksen esitys sai 
19 ääntä ( Eero Alaraasak-
ka, Hannes Hekkala, Taina 
Häkkilä, Jaakko Höyhtyä, Ja-
ri-Jukka Jokela, Oili Kaleva, 
Reijo Kehus, Tauno Kivelä, 
Pekka Koskela, Veera Kuha, 
Veli Paakkola, Ilkka Pako-
nen, Harri Sanaksenaho, 
Kati Södö, Johannes Tuome-
la, Sanna Valaja, Mervi Jyr-
käs, Aili-Marja Alaraasakka 
ja Petri Hyvönen.)

Kunnanhallituksen esitys 
neljästä äänestysalueesta sai 
14 ääntä (Aini Autio, Heli-
Hannele Haapaniemi, Pertti 

Huovinen, Sauli Keltamäki, 
Jussi Kurttila, Jarmo Lau-
ri, Teijo Liedes, Juho Malo, 
Risto Säkkinen, Petri Tervo-
nen, Leena Tiiro, Tiina Vuo-
nonvirta, Eila Fäldt ja Tapani 
Teppo.

Martti Kaarre äänesti tyh-
jää.

Valtuuston päätöksek-
si tuli täten Reijo Kehuksen 
esitys, eli aluejaoksi 1.1.2021 
lähtien 01 Läntinen Ii (sis. 
kiinteistöille merkitsemät-
tömät äänioikeutetut) 02 
Itäinen Ii 03 Pohjoinen Iijo-
kivarsi 04 Olhava 05 Kuiva-
niemi 06 Jokikylä 07 Oijärvi. 
MTR

Kokoontuminen aluksi Nätteporin edustalle, 
jossa on Iin Yrittäjien ja Iin kunnan edustajien 
yhteinen Suomen lipun nostaminen.
Siitä siirrytään kävellen kahvila Huilinkiin 
Iin kunnan tarjoamille aamukahveille. 
Mukana Iin kunnan virkamies- ja luottamus-
henkilöjohtoa sekä Iin Yrittäjien väkeä. 
Kaikki yrittäjät tervetuloa!

Iin kunta | Iin Yrittäjät ry

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT
Suomalaisen yrittäjän päivän merkeissä
pe 4.9.2020 klo 8 Museokahvila Huilingissa 

Nuorisotila ”Löhölä”
Iisi-areenalla avoinna:
ti-to  3.-6.lk 15-17
 7. lk-17v. 17-20
pe  3.-6. lk 15-17 
 7. lk-17v. 17-21

Iisi-areena avoinna:
ma-pe 17-22
la 10-18
su 12-20

Nuorisotila Majakka
Kuivaniemellä avoinna:
ti-ke 3.-6. lk  15-17
 7. lk-17v.  15-20
pe 3.-6. lk   15-17
 7. lk-17v.  15-21
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Ghost-seinä- 
ja lattialaatat
30x60R cm

3900 €
(norm. 59,00)

/m2

Newbie 
Wallpaper
-tapettimallisto

4830 €
(norm. 69,00)

/rll

Perfect
-laminaatit
KL 23/32

990 €
(norm. 12,90)

/m2

Ideo Pro 7
-seinämaali 9 l
kuiviin sisätiloihin

4990 €
(norm. 62,50)

/kpl

Kaikki Boråstapeter
ja Engblad & Co
-mallistojen tapetit

–30%

O
ak R

eyk
jav

ik

Nyt meni 
hinnat 
tunteisiin!
Kodinrakentajan, remontoijan sekä sisustajan  
Netto-ostopäivät 17.–19.9.2020

Innostu tapeteista, hurmaannu laatoista, riemastu 
lattiamateriaaleista ja ilahdu maaleista. Netto-
ostopäivät tarjoavat huiman määrän laadukkaita 
tuotteita edulliseen hintaan. Tartu tarjouksiin 
myymälässämme tai verkkokaupassamme värisilmä.fi

Tervetuloa! 

Ratatie 1, 95200 Simo

Simontori 
ma-la 8-21
su 10-21

Oman kylän kauppasi

SIMONTORI

NOUTOPISTEVUOKRA-
PALJU

SYYSKUUN TARJOUKSIA

Simontori 

Kulta Katriina
Kahvi
500 g

Flora Culinesse
Kasvisöljy-
valmiste
500 ml

Jalostajan
Keitot
350-550 ml

malaco
minikarkki-
pussit
110-120 g

Pirkka
nestesaippua 
3 l, cotton, 
mandariini, 
mustikka

29910,- 1,- 4,- 3,-

PAIKALLINEN JA PALVELEVA

3
PKt 2

PSS
3
PSS

KPl

KPl


