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HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN
• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot
p. 044 342 0341 (24h)
p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)
www.sotaniemi.ﬁ
Revontie 2 B, Haukipudas

TERVETULOA
Kunnostamon
TREENISTUDION AVAJAISIIN
lauantaina 19.6.2021 klo 12-16
• avajaistarjouksia • arvontaa • tarjoilua
Kunnostamo, Anu Suotula-Teppo
Niittytie 36, 91100 Ii
www.kunnostamo.com

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

KATSASTUS
Avajaistarjous:
KATSASTUS

49€
kaikilla
mittauksilla

Munkkikahvit
Shellillä kaupan
päälle!

Kanssasi
surun
kohdatessa
Perinteikäs täyden
palvelun hautaustoimisto
Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin
liittyvissä järjestelyissä.
Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen
surusidontojen lisäksi
upeina hehkuvat kukat
kaikkiin tilaisuuksiin ja
viherkasvit kotiisi.

Myös rekisteröintipalvelut
ja muutoskatsastukset!
AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

Hinnat koskevat henkilö- ja pakettiautoja. Avajaishinta voimassa
toistaiseksi sekä nettivarauksella, että suoraan asemalta.

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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Maksaja: ehdokas
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KOTI ON TÄRKEIN

Jukka Jussila sit.
maanrakennusmies

45

Heli-Hannele
Haapaniemi
ICT-suunnittelija
bit.ly/heli-hannele

Päiväkoti Iitula juhli esikoulusta valmistuneita
Iitulan pihalle kokoontui esikoululaiset vanhempineen todistusten jakoon
onnitteluin. Yhdeksän lapsen eskari-ryhmä sai todistuksen ja ruusun. Iitulan
viskarit esittivät toivomansa laulun ”Ihme ja kumma”
päiväkodista uuteen opinahjoon lähteville. Tuleville

koululaisille ei koulunkäynti tule olemaan ihme ja kumma, kun he ovat opettajansa
Saaramari Mustosen johdolla kauden 20-21 aikana tutustuneet ja valmistautuneet
tulevaan oppimiskauteen.
”Olemme eskarivuoden
aikana herätelleet jokaisen
kouluvalmiuksia.
Olem-

me harjoitelleet koulutaitoja
leikkien, sanataiteillen sekä
hyödyntäen vahvuuspedagogiikkaa”, kertoi Saaramari
Iin Päiväkoti Iitulassa
ei tulevalla kaudella 21-22
esiopetusta anneta, koska
ryhmään ei oli olisi tullut
riittävästi lapsia.
”Odotamme luottavaisin

mielin jo seuraavaa kautta
22-23, koska meillä on nyt
iso viskari-ryhmä. Toivomme lisäksi, että saamme lisää
lapsia Iitulaan. Olemme valmistaneet ja remontoineet
tiloja tätä silmällä pitäen”,
kertoi vastaava varhaiskasvatuksen opettaja Pirjo Ojala.

18

Elämänlaatua
kuntaan

YHDESSÄ
TULEVAISUUTTA
TEKEMÄÄN

Maksaja: Aila Paaso

Ihmisten
ja luonnon
hyvinvoinnin
ja elinvoiman
puolesta

nro 18
10.6.2021

-

iiläisten palvelujen turvaamiseksi

50 Aila Paaso

Maaseutu- ja erävihreä (sit.)

Iin Päiväkoti Iitula juhli esikoulusta valmistuneita

IIN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät
www.iinseurakunta.fi
Kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä aikavälillä 21.5.–13.6. koronaturvallisuusohjeita ja etäisyyksiä noudattaen.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset
24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai
1.6.2021 alkaen Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
Sanajumalanpalvelus Su 13.06. klo klo 10.00 Iin kirkko. Pyhäpäivän
aihe: Kutsu Jumalan valtakuntaan. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Ahosten työn tukemiseen Itä-Aasiassa
Kylväjän kautta. Nettiradiolähetys löytyy osoitteesta https://iinsrk.
radiotaajuus.fi:9004/iinkirkko
Diakoniatoimisto on suljettu 7.6.-13.6.2021.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Ruustinnan kahavila Iin Pappilassa Ti 15.6. ja 22.6. klo 11:00 14:00.
KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät
www.iinseurakunta.fi
Kokoontumisrajoitus on 50 henkilöä aikavälillä 21.5.–13.6. koronaturvallisuusohjeita ja etäisyyksiä noudattaen.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset
24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai
1.6.2021 alkaen Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
Konfirmaatiomessu Su 13.6. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kutsu Jumalan valtakuntaan Toimittaa: Pekka Soronen, saarnaa: Matti Kinnunen. Kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Ahosten
työn tukemiseen Itä-Aasiassa Kylväjän kautta
Diakoniatoimisto on suljettu 7.6.-13.6.2021.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Perheiden ulkoilu-kesäkerhohetki To 10.6. klo 10:00 - 11:00 Kuivaniemen seurakuntatalon pihassa. Ohjelmassa on ulkoleikkejä, yhdessäoloa, tarjotaan mehua ja keksiä ja voit kiertää Pikkuhiiren rastit.
Noudatamme koronaohjeita, huolehditaan yhdessä turvaväleistä!
Säävaraus, sateella kerhohetki on peruttu.
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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
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 19
jäsenyritys
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 17.6.2021.
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.
mielellään pe 11.6.2021 klo 12 mennessä.
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Mitäs meet, sano
Räinän Kustu ansassa
olevalle jänekselle.

ilmestyy kesäkuulle saakka
2021 joka viikko torstaisin.

3

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

Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Keskustan vaalitapaamiset
saivat väen liikkeelle

Kuivaniemellä vaalitapaamisessa kävi ehdokkaita jututtamassa ja makkaralla noin 100 kuntalaista.

kova. Keskustan ehdokkaat
haluavat kehittää Iitä kaikki
kunnan osa-alueet huomioi-

den, Keskustan Iin kunnallisjärjestön
puheenjohtaja
Reijo Kehus kertoo. MTR

PIDETÄÄN HUOLTA KUNNASTA.
KUNTA PITÄÄ HUOLTA SINUSTA.

Jorma ja Rauni Tiiro jututtamassa Aili-Marja Alaraasakkaa (kuva
Jari-Jukka Jokela)

2

3

SEPPO KELTAMÄKI (sit.)
eläkeläinen, yksityisyrittäjä

SDP:n
Iin ehdokkaat

4

INKA LAURILA (sit.)
yrittäjä

5

poramestari

6

ANNIKA PELTOVUOMA (sit.)
sosionomi

Iissä ehdokkaista ehtivät yhteiskuvaan Mervi Jyrkäs, Jarkko Kärki, Oili Kaleva, Anne Matikainen,
Ilkka Pakonen, Taina Häkkilä, Aili-Marja Alaraasakka, Satu Nevatalo, Simo Paakkola, Martti Ylitalo,
Hannu Kaisto ja Pekka Koskela. (Kuva Jari-Jukka Jokela)

JUHO MALO (sit.)

RISTO SÄKKINEN

aluetoiminnan asiantuntija

Kuntavaalien vaalipäivä 13.6.2021

Maksaja on ehdokkaiden tukiryhmä.

Keskustan Iin kunnallisjärjestö järjesti kunnallisvaaliehdokkaiden
ja
kuntalaisten vaalitapaamiset Kuivaniemellä keskiviikkona 2.6. ja Iissä perjantaina
4.6.
Erinomainen
kesäkeli
houkutteli makkaran syöntiin, mehulle ja kahville Kuivaniemellä noin 100 ja Iissä
noin 200 kuntalaista.
Keskusteluissa ehdokkaiden ja kuntalaisten välillä
nousivat esiin muun muassa tuulivoima, kunnan talous, Iin elinvoimaisuus, Iin
suunta ja Nelostien linjaus.
Koronarajoituksien purku
näkyi ihmisten aktiivisuutena ja selvänä halukkuutena
kohdata ehdokkaita kasvotusten.
– Tapaamisten tunnelma
oli innostunut ja usko hyvään vaalimenestykseen on
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Illinjuoksut alkoivat hellesäässä

Lähdössä on säpinää, kun yli 70 juoksijaa säntää matkaan. (Kuva Tarmo Huovinen)

Illinjuoksujen kausi 2021
avattiin 4.6. helteisessä säässä. Pitkän koronatalven
jälkeen tapahtumien alkaminen saa väen liikkeelle.
Tämä ja tapahtuman pitkä
perinne olivat tuoneet paikalle yli 70 juoksijaa. Matkat joka perjantai tasan
puoli seitsemän ovat vitonen ja kakkonen. Illinjuoksut ovat mitä parhainta
perjantai-illan
viihdettä,
jossa kilpa-ja kuntourhei-

lu yhdistyvät luontevasti
samaan tapahtumaan. Paremmuudesta kamppailevien takana juoksee suuri
joukko kuntoilijoita, jotka
pyrkivät parantamaan kesän aikana omia aikojaan,
eivät voittamaan toisia
osallistujia. Juoksijoita Illinsaareen saapuu laajalta
alueelta ja useat valtakunnallisissa kilpailuissa menestystä niittäneet urheilijat
ovat tuttu näky Illin vito-

Lohiverkossa
odotti yllätys
Eivät arvanneet Seppo ja Jukka Raappana, mikä yllätys
odottaa, lähtiessään lohiverkolle Ellalankosken ala-

sella. Illan juoksu oli edesmenneen Jorma Jokelan
muistojuoksu. Näin haluttiin kunnioittaa uskollisen
Illin kävijän muistoa. MTR
TULOKSET
Vitonen
1. Aarre Paukkeri 16.40, 2)
Markku Nikkanen 17.03,
3) Simeon Rissanen 17.08,
4) Jaakko Kotajärvi 17.17.
5) Janne Eskelinen 17.43,
6) Tatu Korhonen 17.50, 7)
Hannu Kirstinä 17.53, 8)
Kyösti Kujala 17.56, 9) Elina
Heikkinen 18.01, 10) Matias Uusitalo 18.12, 11) Tuomas Laurikainen 18.43, 12)
Jani Laine 18.49, 13) Jyrki

Holmström 19.07, 14) Marika Krohns 19.10, 15) Tuomas Ronkainen 19.13, 16)
Eero Juola 19.14, 17) Pekka Kukkula 19.15, 18) Roope Sassi 19.21, 19) Patrik
Mäenpää 19.25, 20) Teemu Pyörälä 19.33, 21) Toni
Backman 19.35, 22) Vilma
Sorvisto 19.41, 23) Ronni
Mäntyranta 19.45, 24) Saaga Sassi 19.46, 25) Ella Sorvisto 19.53, 26) Eelis Rankka
20.01, 27) Pekka Kuokkanen
20.05, 28) Reima Mäntyranta 20.13, 29) Mari Patanen
20.44, 30) Niko Liuska 21.17,
31) Pekka Liuska 21.39, 32)
Hilla Mäenpää 21.40, 33)
Vesa Kokko 21.42, 34) Jouko

Perttula 21.49, 35) Thomas
Sandström 21.57, 36) Rauno
Holmi 22.04, 37) Marjo Vesala 22.12, 38) Minna Patanen 22.18, 39) Timo Krohns
22.20, 40) Niko Pennanen
22.44, 41) Kariina Kauppinen 22.57, 42) Pauli Holmi
23.04, 43) Jari Meriläinen
23.17, 44) Ville Nylander
23.32, 45) Eetu Juola 23.57,
46) Vesa Savolainen 23.58,
47) Ari Suorsa 23.59, 48)
Suvi Lämsä 24.08, 49) Jussi
Tiiro 24.45, 50) Marjut Vuorenmaa 24.52, 51) Pekka
Kuivalainen 25.37, 52) Kati
Kuivalainen 25.53, 53) Aino-Kaisa Parkkila 26.43, 54)
Jouni Hattunen 35.08,

Kakkonen
1) Anton Mäenpää 7.15, 2)
Iiro Niemikorpi 8.01, 3) Saaga Pesämaa 8.12, 4) Inka
Toivonen 8.15, 5) Oona Pesämaa 8.21, 6) Riko Mäntyranta 8.26, 7) Alisa Kärkkäinen
8.32, 8) Arttu Juola 8.59, 9)
Matilda Boström 9.11, 10)
Milla Kurkela 9.17, 11) Heta
Mäenpää 9.35, 12) Otso Kuorikoski 9.51, 13) Aaro Haapakoski 9.58, 14) Atte Backman
10.16, 15) Reeti Mäntyranta
11.20, 16) Pihla Kokko 11.44,
17) Anette Holländer 12.36.

puolelle. Maanantaiaamun
pyyntireissusta tuli ikimuistoinen.
– Aloin nostaa verkkoa
ja ihmettelin mitä tänne on
pohjasta tarttunut. Hetken
päästä huomasin, että sehän
katsoo minua, eikä olekaan
pohjan mutamöykky, Jukka
Raappana kertoo yllättävästä saaliista.
Lohien perässä verkkoon
oli uinut majava ja kokenut
hukkumiskuoleman. Jukka
Raappana kertoo saaneessa vuosikymmenten aikana
vaikka mitä ihmeellistä verkoilla, mutta majavaan hän
ei ennen ollut verkkoja kokiessaan törmännyt.
– En ole koskaan aiemmin majavaa edes nähnyt.
Juttua tehdessä ei ollut
vielä tarkkaa tietoa, onko kyseessä Euroopanmajava vai
Kanadanmajava. Kyseessä
on joka tapauksessa harvinainen eläin Iin luonnossa.
Jukka Raappana kädessään lohiverkkoon sotkeutunut majava.

Illissä ei puristeta hampaat irvessä, liikunnan riemun annetaan näkyä. (Kuva Tarmo Huovinen)

Voittaja Aarre Paukkeri saapumassa maaliin. (Kuva Tarmo
Huovinen)
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Tarjolla koronayst

ELÄMÄNILOINEN, LUONNONLÄHEINEN JA ELINVOIMAINEN II
Tutustu ehdokkaisiin ja kuntavaaliohjelmaan https://yhdistykset.vihreat.fi/iin.vihreat/

Iin Vihreät
kuntavaaliehdokkaat 2021

44
Eija Alaraasakka
Kasvatustieteen maisteri,
väitöstutkija

Meidät
Johanna Konttila
Filosofian maisteri,
löydät myös
sairaanhoitaja
facebookista:
www.facebook.com/iinvihreat

49

45
Heli-Hannele Haapaniemi
ICT-suunnittelija

Mel Jovanen
Yrittäjä

50
Aila Paaso (sit.)
Kasvatustieteen tohtori,
ammatinopettaja

47

46
Martti Kaarre
Eläkeläinen

51
Harri Sandgren
Eläkeläinen

Vaalipäivä 13.6.2021

48
Kaisa Kerätär
Biologi, taideagentti

52
Eija Tikkanen (sit.)
Lähihoitaja,
kemian laborantti

53
Jussi Vilkuna
Filosofian maisteri,
kehittäjäopettaja

Iin Vihreät maksaa mainoksen.
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Kuntavaaliehdokkaat
12

13

14

15

Alaraasakka Aili-Marja

Alaraasakka Eero

Huotari Noora

Häkkilä Taina

varhaiskasvatusopettaja, eläkeläinen

metsätalousinsinööri, eläkeläinen

yrityskehittäjä (sit.)

yrittäjä

20

22

21

23

Jyrkäs Mervi

Kaisto Hannu

Kaleva Oili

Kehus Reijo

merkonomi, lähihoitaja

agrologi, aluepäällikkö

suuhygienisti, opiskelija

prosessinhoitaja, tukiasematestaaja

28

29

31

30

Nevalainen Pekka

Nevatalo Satu

Orajärvi Taisto

Paakkola Minna

vastaava lastenhoitaja

opiskelija

eläkeläinen

projektipäällikkö

36

37

38

39

Sassi Satu

Södo Kati

Södo Veikko

Tapio Helka

sosionomi

hoitaja

yrittäjä

taloussihteeri

Kuntavaalit 13.6.2021 • www.keskusta.fi
Ennakkoäänestys kotimaassa 26. 5 – 8.6. ja ulkomailla 2. – 5.6.2021
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https://keskusta.fi/pohjois-pohjanmaa/ii/
www.facebook.com/IinKeskusta/

16

17

18

19

Jokela Jari-Jukka

Junes Arto

Jussila Jukka

Jutila Mika

rehtori, luokanopettaja

linjanvetäjä

maanrakennusmies (sit.)

yhdyskuntatekniikan insinööri

24

25

27

26

Klasila Pirjo

Koskela Pekka

Kärki Jarkko

Matikainen Anne

maatalousyrittäjä

lehtori, eläkeläinen

opiskelija (AMK), lihanleikkaaja

työterveyshoitaja, HTM

32

34

33

Paakkola Simo

Pakonen Ilkka

Pyörälä Juuso

kauppatieteiden maisteri

maanviljelijä, yrittäjä

prosessitekniikan opiskelija

41

40

35
Sanaksenaho Harri
metsätilallinen

42

43

Tuomela Johannes

Valaja Sanna

Varanka Sirpa

Ylitalo Matti

ekonomi, rakennusinsinööri

sairaanhoitaja

luokanopettaja

maanviljelijä, eläkeläinen

8
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maksaja: iin kokoomus ry.

Kesä kukkii
Myynnit jatkuvat
Iin torilla ja
puutarhalla.

Jokivarren puutarha
Oijärventie 1144, Yli-Olhava
p. 0400 192142

68

jesse
alanikula
yrittäjä

69

marko
kaveri
liiketoimintapäällikkö

72

74

jarmo
lauri
työnjohtaja

75

katja
torvinen
luokanopettaja,
opinto-ohjaaja

78

71

77

juho
kaakinen
ryhmäpäällikkö

70

markku
koskela
varatuomari

73

johanna
ruottinen
restonomi,
vuoropäällikkö

76

anna
turtinen
yrittäjä

juha
kallio
yrittäjä

jussi
kurttila
luokanopettaja

petri
tervonen
autokatsastaja

79

ville
veijola
insinööri

549

Kuntavaalit 13.6.2021
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Ylioppilaslakin päähän painaminen on ikimuistoinen hetki (Kuva Jukka Ervasti)

Ylioppilaat saivat lakkinsa Iisi-areenalla
Poikkeuksellisen
vuoden
ylioppilaat kirjoittivat uuden luvun Iin lukion historiaan. Ensimmäistä kertaa
uusia ylioppilaita juhlistettiin Iisi-areenalla järjestetyssä juhlassa. Suurelta
yleisöltä tilaisuus oli vielä
suljettu, vaikka koronarajoitukset lieventyivätkin sopivasti juhlapäiväksi.
Iin lukion vs.rehtori Henna Anunti muistutti arjessa
ilon esteiden vaihtelevan ja
asenteella voidaan vaikuttaa
moneen asiaan.
– Emme aina voi kontrolloida asioiden väistämättömyyttä. Usein voimme
kuitenkin valita asenteen,
jolla kohtaamme haasteet.
Jos sitä vuorta ei voi ylittää,

eikä sitä voi alittaa, niin ehkäpä sen voisi sittenkin kiertää. Poikkeustilanteessa on
tarvittu poikkeuksellisia järjestelyitä myös kouluarjessa.
Kun emme itse päässeet vierailuille, kutsuimme etävieraita lukiolle. Kun Vanhojen
Tansseja ei päästy tanssimaan helmikuussa, helmat
hulmusivat
huhtikuussa.
Kun Penkkareita ei perinteiseen tapaan vietetty ennen
ylioppilaskokeita, niin abiturientit juhlivat kirjoitusten
päättymistä, Anunti totesi.
Hän painotti myös onnellisuuden ja mielenrauhan
tärkeyttä, ei pelkkiin arvosanoihin tuijottamista.
– Lukiolaisen elämä on
sopiva sekoitus hetkessä

elämisen taitoa ja tulevaisuuskurkistuksia. Jokaisen
lukiolaisen polku nykyhetkestä tulevaisuuteen on erilainen, ainutlaatuinen ja
arvokas. Arvosanoja parempi menestyksen mittari
onkin onnellisuus ja mielenrauha. ”Onnellisuutta ei saa
kiinni juoksemalla, vaan
juostessa pitää olla onnellinen.” Se kannattaakin pitää
mielessä, kun kiirehtii kohti
seuraavia tavoitteita ja unelmia.
Parhaana
ylioppilaana
Alissa Pivelin sai vastaanottaa lukion ja yläasteen
stipendin. Lisäksi juhlassa
jaettiin 10 kappaletta Valto Pernun säätiön stipendiä,
2 kappaletta PVO-Vesivoi-

Iin lukion vuoden 2021 ylioppilaat yhteiskuvassa (Kuva Jukka Ervasti)

man myöntämää stipendiä.
Iin Lions Club, Iin Yrittäjät ja Kuivaniemen Yrittäjät
myönsivät omat stipendinsä, samoin Kunnostamo ja
Iin lukion opiskelijakunta.
Kirja- ja lehtistipendejä jaettiin runsaasti. MTR

Ylioppilaan puheen juhlassa piti
Arttu Mäkelä (Kuva Jukka Ervasti)
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Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaat Iissä 2021

54

Autio Aini

ex-kirjastonhoitaja,
eläkeläinen

59

Jakku-Hiivala Johanna

yhteisöaktivaattori

55

Fäldt Eila
ex-yrittäjä,
eläkeläinen

60

Juopperi Kimmo
kirvesmies

56

Hamari Tuula

siivooja,valtakunnallinen
pääluottamusmies

61

Keltamäki Sauli
elementintekijä,
eläkeläinen

57

Hast Mika

rakennusmies,
pääluottamusmies

62

Kivelä Tauno

sahuri

58

Heinäaho Juho-Jussi

metsäkoneenkuljettaja,
järjestyksenvalvoja

63

Liedes Teijo

äidinkielen lehtori,
eläkeläinen

VASEMMISTOLIITTO
on uuden ajan punavihreä
kansalaisliike.
Työskentelemme
oikeudenmukaisen,
tasa-arvoisen ja vapaan
yhteiskunnan puolesta.

64

Tiiro Leena

ohjaaja

65

Turtinen Maire
eläkeläinen

66

Vanhala Seppo
metsämestari,
eläkeläinen

67

Wiik Aila

ravitsemustyöntekijä,
siivooja

Rakennamme
ekologisesti kestävää
hyvinvointivaltiota,
jossa kaikilla on
yhtäläiset mahdollisuudet
itsestään ja
lähimmäisistään
huolehtimiseen.

Työn, sivistyksen, hyvinvoinnin, ympäristön ja itsenäisen Iin puolesta!
KÄYTÄ ÄÄNIOIKEUTTASI!
Kuntavaalit sunnuntaina 13.6.2021
Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. - 8.6.2021
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Tulevaisuus kunnassamme

70
Rakentavaa yhteistyötä Iin parhaaksi!
Kunnan toimiva talous mahdollistaa hyvinvoinnin,
koulutuksen, terveydenhoidon, ikäihmisten palvelut,
sosiaaliturvan ym. kuntalaisten arjen toimivuuden.

Juha Kallio, yrittäjä

Niin kuntakeskuksen kuin
sivukylien palveluiden toiminen on tärkeää kaikille
veronmaksajille. Kaikkien
palvelujen
keskittäminen
kuntakeskukseen ei todellakaan sivukyläläisten mielestä ole oikea ratkaisu eikä
oikein siellä asuvia ihmisiä kohtaan. Tämän päivän
äänestäjät vaativat ehdokkaitaan kuuntelemaan ja
ajamaan myös heidän asioitaan.
Se ei ole mitään kyläpolitikointia vaan he eivät
suostu olemaan pelkkiä veronmaksajia joiden on haettava pienetkin kunnalliset/
terveydenhoidolliset palvelut jopa yli sadan kilometrin
päästä.
Koko kunnan kehittäminen tulevaisuuden kannalta sekä yhteistyö yli
puoluerajojen on tärkeää.
Uusien yrittäjien ja työpaik-

kojen saaminen kuntaan on
ensiarvoisen tärkeää ja panostamisen arvoinen asia
esim. toimitilojen suhteen,
muut jokavuotiset suuret, kalliit rakennusprojektit velkarahalla vievät
talouttamme yhä syvemmälle velkakierteeseen ja
palvelurakenteen heikentämisiin.
Inflaatio on jo alkanut
kasvamaan ja vaarana korkojen nousu, miten korkealle sitä kukaan ei voi tietää.
Kunnallis- ja kiinteistöveroa on jo nostettu ja jos
taas nostetaan, vaarana on
kunnasta poismuutto. Kunnan työntekijöistä ainakaan
suorittavalla puolella kuten
hoitajista ja teknisen puolen
työntekijöistä ei voi vähentää, että he edes välttävästi
ehtisivät työnsä tekemään.
Työntekijöiden eläköitymisen ja töiden yhdistämisien

kautta tarkasteltava mahdollisuutta säästöihin.
Tuulimyllyt eivät talouttamme pelasta. Niiden
määrä on kunnassamme liiankin suuri, ihmiset, eläimet
ja luonto monimuotoisuudessaan kärsivät myllyistä
jo nyt. Miten aikanaan käy
niiden hävittäminen ja mitä
jää luontoon. Kuinka kalliiksi tulee veronmaksajille. Sen
voi vain arvailla.
Joka tapauksessa monenlaisia päätöksiä kunnassa
on tehtävä. Tulevalle uudelle valtuustolle on sälytetty melkoinen tehtävä jossa
vaaditaan miljoonien säästöjä. Miksi tämä nykyinen
valtuusto ei ole niitä löytänyt. Nyt ollaan vaatimassa
kuitenkin uudelta valtuustolta ”rohkeita päätöksiä”.
Tulevaisuus näyttää mitä
päätöksiä tuleva valtuusto päättää. Peruspalvelut on

kuitenkin säilytettävä myös
sivukylillä. Se on siellä asuvien ihmisten vaatimus.
Ei ole helppoa tulevilla päättäjillä, keitä he sitten
ovatkaan.

Kirsti Keränen

kuntavaaliehdokas,
Perussuomalaiset

Kaikenikäisten fysioterapiaa
PALVELUMME MM.
•
•
•
•

Kotikäynnit
Hieronta
Akupunktio
Kelan vaativa lääkinnällinen
kuntoutus
• Vakuutusyhtiöiden
maksusitoumukset
• Fysioterapiaa kaiken ikäisille
Ii Kirkkotie 2, 91100 Ii

010 237700

MUISTA ÄÄNESTÄÄ!
Kuntavaalit 13.6.2021
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PIDETÄÄN HUOLTA KUNNASTA.
KUNTA PITÄÄ HUOLTA SINUSTA.

Jakkukylässä talkoiltiin
lentopallokenttä

2
SEPPO KELTAMÄKI (sit.)
eläkeläinen, yksityisyrittäjä

Kentältä avautuvat hienot näkymät Iijoelle.

Jakkukylän aktiivisen kyläyhdistyksen johdolla kyläläiset
talkoilivat
joen
eteläpuolelle lentopallokentän. Kyläläisiltä tullut toive kentästä oli muhinut
kyläyhdistyksen hallituksessa ja nyt aika oli kypsä
sen toteuttamiseen.
– Keväällä pidetyssä ideariihessä kenttätoive nousi uudelleen esille. Kenttää
toivottiin joen molemmille

puolille, mutta syksyllä valmistuva riippusilta poistaa
tarpeen kahdesta kentästä,
uuden kentän laidalla seisova kyläyhdistyksen puheenjohtaja Matti Räty kertoo.
Maapohja kentälle löytyi
korvauksetta hieman riippusillasta
Maalismaahan
päin. Hiekat ja tolpat saatiin
lahjoituksena. Työt tehtiin
talkoilla, joten uusi liikuntapaikka ei rasittanut yhteis-

kunnan kukkaroa.
– Kyläyhdistys hankki tarvittavan verkon ja
rajanauhat sekä tarjosi talkookahvit, kyläläisten aktiivisuutta kiittelevä Matti
Räty toteaa.
Hän toivoo kentälle runsasta käyttöä ja toivottaa
kaikki tervetulleiksi pelaamaan, Jakkukylää laajemmaltakin alueelta.
Purusaaren kehittäminen

on myös jatkunut ja sinne
on valmistunut uusi puuvaja. Leader-hankkeen aikana
saareen kulkemisen mahdollistamiseksi on rakennettu lossi ja itse saaressa laavu
ja tulisija. Myös saaressa
kiertävää latupohjaa tullaan
parantamaan. Nämä kaikki
ovat mahdollistuneet aktiivisen kyläyhdistyksen toimesta, eikä talkoolaisista ole
ollut pulaa. MTR

Yksi pieni tarina
koronavuodesta
Iiläislähtöinen, Oulaisissa
asuva Esko Vanhala kertoi
Iin kirjastossa runo- ja valokuvateoksestaan #sanoistaviis.
Ammatiltaan Esko Vanhala on matematiikan ja fysiikan opettaja. Keväällä
2020 koulujen koronasulku kesti 57 päivää ja Vanhala kirjoitti runon jokaisesta
päivästä
someseuraajiensa (Instagram) sanaviisikoiden pohjalta. Parasta aikaa
kirjoittamiselle olivat suurperheen isälle myöhäiset illat. Vanhala harrastaa myös
valokuvausta ja kirjassa onkin kauniita valokuvia. Kirjan syntytapaa kutsutaan
yhteisölliseksi runoudeksi ja
runoissa kuvastuvat hyvin

sanojen antajien tunnetila ja
heille merkitykselliset asiat. Kirjailijavierailunsa aikana Iissä yleisö sai osallistua
yhteisölliseen runouteen ja
Vanhala kirjoittikin kauniin
runon lapsuutensa Olhavasta. Luova kirjoittaminen ja
valokuvaus kulkevat Vanhalan harrastuksessa käsi
kädessä. Tällä hetkellä Vanhala kirjoittaa esseekokoelmaa Elämän viehkeimmät
luvut ja valmistelee valokuvanäyttelyä Oulaisiin. Valokuvista tehtyjä postikortteja
voi ostaa Iin Kukkakaupasta.

Teksti: Minna Halonen
Kuva: Eeva-Maria Vanhala

Purusaareen on valmistunut puuvaja.

Seppo Jaara ja Esko Turtinen pystyttämässä tolppaa lentopalloverkolle.

Talkoissa tulee jano. Ukko ja Matti Räty juomatauolla.

Hannu Kaisto lapiohommissa.

Esko Vanhala harrastaa myös valokuvausta ja kirjassa onkin kauniita valokuvia.
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Palveluhakemisto.
Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä:

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

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
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Kuivaniemellä keitettiin punamultamaalia
Kuivaniemen kotiseutuyhdistyksen talkooväki keitti
punamultaa kotiseutumuseolla lauantaina 29.5. Sää
oli aurinkoinen mutta kolea.
Osa talkoolaisista joutuikin hakemaan lisävaatetusta
tuulen puhaltaessa pohjoisesta.
Maalin keittäminen aloitettiin aamuvarhaisella, koska keittoaika on 6-8 tuntia.
Maali keitettiin muuripadassa, tulisijana ja jalustana
oli kaivonrengas.
– Keittäminen ei ole vaikeaa, mutta vaatii huolellisuutta ja paikallaoloa koko
ajan. Maali ei saa kiehua
eikä palaa pohjaan, Raimo
Suomela kertoi.
Maalin ollessa valmista,
se varastoitiin pienempiin
astioihin. Valmista maalia
saatiin noin 70 litraa.
Ainakin museon päärakennus saa kesäkuun aikana
uuden maalipinnan.
– Maalin keittäminen tuli
ajankohtaiseksi, koska päärakennus kaipaa uutta maa-

lipintaa. Asia nousi esille jo
viime kesänä, mutta silloin
se jäi, koska maalaus pitää
tehdä alkukesästä. Maalaus-

talkoot aloitamme ensi viikolla, Anne Riepula totesi.
Museon talkoot jatkuvat
joka tiistai. Museo on avoin-

na heinäkuussa lauantaisin
ja sunnuntaisin sekä talkooiltaisin. MTR

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
JALKAHOITOA

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Apunasi hyvän
elämän arjessa

P. 050 365 9083
Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212
Mika Lämsä

Karin Björnholm,
sairaanhoitaja
Puh. 044 350 6063
Ajanvaraus:
varaa.timma.fi/karinbjornholm

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

Valtarintie 2, Ii

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Valmista maalia saatiin 70 litraa.
Matti Ellilä sekoittaa Kauko
Vakkalan lisätessä punamultaa
keitokseen.

KEITTOMAALIN VALMISTUSOHJE
Perinteistä keittomaalia (punamultamaalia) voi myös valmistaa itse seuraavien ohejiden avulla:
PUNAMULLAN KEITTIO-OHJE (50 L MAALIA)
Vettä 40 l
Rautasulfaattia (vihtrilliä) 3 kg
Hienoa ruis- tai vehnäjauhoa 4 kg
Punamultaa 8 kg (jos tarvitaan enemmän peittävyyttä 10-12 kg)
Keitettyä pellavapöljyä, vernissaa 3 l (parantaa maalin sitovuutta höylätylle puulle)
Suolaa 2 kg erikseen veteen sekoitettuna (parantaa maalin säilyvyyttä)
Lisää rautasulfaatti n. 30 litraan kuumaa vettä. Sekoita ruisjauho kylmään veteen, keitä seos ja kaada hiljalleen kuumaan vesi-rautasulfaattiseokseen sekaan. Keitä seosta niin kauan, että se puuroutuu. Lisää punamulta hitaasti ja koko ajan hyvin sekoittaen. Punamullan lisäämisen jälkeen seos ei saa kiehua ja tulen voi jo antaa hiljalleen hiipua. Lisää vernissa, minkä jäkeen seosta keitetään vielä hiljaisella tulella 2-3 tuntia.
Lisää tarvittaessa lämmintä vettä sopivan sakeuden ja maalin peittävyyden saamiseksi.Vimeisenä lisää vielä suola kuumaan veteen sekoitettuna.
Keittoaika 6-8 tuntia. Seos ei saa kiehua missään vaiheessa (kuplia).Varo ylikiehumista ja pohjaanpalamista! Maalin peittävyys kokeillaan kuivaan lautaan. Kuivunut maali ei saa tarttua kosketuksesta. Maali sivellään kylmänä ja yleensä yksi maalauskerta riittää.
- Kuivaniemen kotiseutuyhdistys -

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii
Revontie 15, Haukipudas

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.

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

www.vkkmedia.fi
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Ruustinnan kahavilassa kahvittelet
Yhteisvastuun hyväksi

O
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Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 13.6. klo 18.00

KUIVANIEMEN SEURALLA

2

8

4

23
15

Tervetuloa!

500 € / pr 50 | 380 € / mp
2x100 € | 5x50 €

Iin mummolassa kesähoidossa oleva Fanni Rissanen (1v 3kk) halusi lahjoittaa kolikkonsa Yhteisvastuun lippaaseen.

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen
KUIVANIEMEN OSASTON VUOSIKOKOUS
ma 28.6.2021 klo 18
vanhustentalon kerhohuone.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

Lettukahvit maistuivat juuri keitetyn kahvin kera.

Matilda Karppinen ilahdutti kahvilan asiakkaita viulunsoitollaan.

Yhteisvastuu on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike.
Tänä vuonna se pureutuu
ikäihmisten taloudelliseen
ahdinkoon. Yhteisvastuukeräykseen voi osallistua monin eri tavoin, perinteisen lipaskeräyksen lisäksi.
Iissä Yhteisvastuuta voi
tukea vaikkapa kahvittelemalla kesäkuun eka päivänä
avautuneessa Ruustinnan
kahavilassa Iin pappilassa.

Pappilan upeassa miljöössä
voi kahvit nauttia joko sisällä tai pappilan pihapiirissä.
Samalla voi käydä kurkkaamassa pappilan remontoituja tiloja ja aistia rakennuksen
kulttuuriarvoja.
Ruustinnan kahavila on
avoinna jokaisena kesäkuun
tiistaina kello 11-14. Tarjolla on tuoretta kahvia ja vastaleivottuja herkkuja sekä
käsitöitä. Tuotto menee lyhentämättömänä Yhteisvastuukeräykseen. MTR

”Poskettomia huulia”

Iin pappilassa toimii kesäkuun tiistaisin Ruustinnan kahavila.

Koulussa: – Mitä yhteistä on Mikael Acricolalla, Aleksis Kivellä ja J.L. Runebergillä, opettaja kysyy. – No, Riku?
– Kaikki ovat syntyneet liputuspäivänä!
			* * *
Vaikka koululaiset ja opiskelijat ovatkin jo kirmanneet kesälaitumille, voinee vielä hetken viivähtää koulumaailmassa.
Yllä on yksi maistiainen Pirkko-Liisa Perttulan toimittamasta
400 Uutta koululaisvitsiä-sarjasta. Lukijakunta sanoisi sarjaa
varmaankin ”sikamakeaksi” jo pelkästään näidenkin kirjojen
nimien perusteella: Lentävä kalapuikko, Hölmistynyt herkkukurkku, Lentävä kalapuikko, Lapamato rullaluistimilla ja
Aneeminen verilettu. Haisunäätä mikroaaltouunissa tarjoaa
nyt pari makupalaa:
Pikku Kalle: – Jaakko-setä, mikä keksijä sinä olet:
– Keksijä? Kuinka niin?
– Kun isä aina sanoo, ettei Jaakko-setä ole mikään ruudinkeksijä. Mitä sinä sitten olet keksinyt?
			* * *
Lasten suusta: – Minäpä tiedän, mistä lapset tulevat, uhosi Pikku-Kalle.
– No mistä? kysyi äiti.
– Jos niillä on reput, niin ne tulevat koulusta, mutta jos
niillä ei ole reppuja, niin ne tulevat päivähoidosta.
			* * *
Käräjäoikeudessa: Mies oli käräjäoikeudessa syytettynä
naapurinsa herjaamisesta. Kun hänelle oli mätkäisty mojovat sakot, tuomari kysyy: – Onko teillä lisättävää?
– Olisi ja paljonkin, mutta kun ei taida olla varaa!
			* * *
Kuntavaalit: Mies ja iänj -kirja sisältää valittuja juttuja Savon Sanomista. Vaalijutussa valmistauduttiin katsomaan ja
kuulemaan television vaalitenttiä. Isäntä järjesteli perheelleen katsomispaikkoja ja hoputti:
– Joutukeehan siitä seoroomaan minkälaesta hyvvee ne
tänä ilta luppoovat.
– Toessa iltana luppaelivat paratiissin oloja. Ei kaet se siitä
ennee parane, tuumi vanhin pojista ja vetäytyi sänkyynsä.
			* * *

Avajaispäivänä asiakkaita palvelivat ja ilahduttivat Nina Peltola, Matilda Karppinen, Sanna Karppinen, Heli Pikkarainen, Minna Juntunen ja Pekka Nevalainen.

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iissä jo 21 vuotta.
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Kuivaniemen nuorisoseuran
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Seuralla ma 14.6 klo 18.00
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KUULUTUS
Iin Kirkonseudun asemakaavan muutos
korttelissa 31b – voimaantulo

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Seuran sääntöjen muuttaminen / uudistaminen.
Kahvitarjoilu.

Iin kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan
muutoksen 19.4.2021.

Johtokunta
Tervetuloa!

7.6.2021
Iin kunnanhallitus

Kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Fanni Luukkosen työn merkitystä
kunnioitettiin Iissä

KUULUTUS
Kovasinkankaan tuulivoimapuiston valmisteluvaiheen
aineisto nähtäville
Iin kunnanhallitus on kokouksessaan 31.5.2021 § 157 päättänyt
asettaa Kovasinkankaan tuulivoimayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Aineisto on nähtävillä 7.6.2021 – 9.8.2021 välisen ajan.
Kaavan valmisteluvaiheen aineisto on nähtävilläoloaikana sähköisesti luettavissa kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa https://
www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat. Aineistoa on mahdollista käydä
sähköisesti lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.
Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus esittää kaavan valmisteluvaiheen aineistosta ja kaava-luonnoksesta mielipide. Mielipiteet tulee
toimittaa kuulemisaikana, 9.8.2020 mennessä, kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Yleiskaavaan valmisteluvaiheen aineistoa koskeva yleisötilaisuus
järjestetään tiistaina 22.6. klo 17. Tilaisuus pidetään etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä. Ohjeet yleisötilaisuuteen osallistumisesta sekä linkki itse tilaisuuteen lisätään ennen tilaisuutta
osoit-teeseen: https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat. Tervetuloa!
Kovasin Tuulivoima Oy suunnittelee Iin Kovasinkankaan alueelle kuudesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan
Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Iissä 31.5.2021
Iin kunnanhallitus
Lisätietoja antavat:
Iin kunta, kaavoittaja
Heini Ervasti
Maankäytön asiantuntija, puh. 050 4083 811
heini.ervasti@ii.fi
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, kaavan laatija
Janne Tolppanen
Arkkitehti, kaavoituksen ja maankäytön tiiminvetäjä,
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fi

Lottajohtaja Fanni Luukkosen haudalle seppeleen laskivat Terttu Välikangas ja Liisa Ahola.

Sunnuntaina 6.6. jumalanpalveluksen jälkeen laskettiin seppele lottajohtaja Fanni Luukkosen haudalle Iin
Kruunusaaren hautausmaalla. Seppeleen laskijoina
olivat Oulun Suojeluskunta- ja Lotta Svärd piirin perinnekilta ry:n puheenjohtaja Terttu Välikangas ja va-

rapuheenjohtaja Liisa Ahola. Tervehdyssanat lausui
puheenjohtaja Terttu Välikangas ja puheen piti kirkkoherra Tapani Ruotsalainen. Puheenvuoroissa muisteltiin Fanni Luukkosen merkittävää työtä itsenäisen
Suomen hyväksi. MTR

PÄIVITTYVÄ KORONAROKOTUSTIEDOTE 2.6.
Iissä rokotusvuorossa ovat
kaikki yli 30-vuotiaat ja Simossa kaikki yli 40-vuotiaat.
Riittää, että täyttää ikärajan
verran tämän vuoden aikana.
Varaa rokotusaika ensisijaisesti
netistä,
jotta koronapuhelimet eivät
ruuhkaantuisi. Simossa on
vain puhelinajanvaraus 08
5875 5013. Nettipalvelun
kautta voi myös perua ensimmäisen rokoteaikansa ja
varata uuden ajan. Kuntalaisten tarvitsee varata vain
ensimmäinen rokotus, sillä vahvistusrokotteen ajan
saa ensimmäisessä rokotuksessa.
Vahvistusrokotteen ajan
voi vaihtaa vain erittäin hyvästä syystä. Jos työaikataulujen vuoksi sopivaa
rokotusaikaa ei löydy, kannattaa soittaa rokotusnumeroon ja etsiä sopivaa

ratkaisua
henkilökunnan
kanssa.
– Meiltä löytyy joustoa.
Henkilökuntamme on tehnyt kovasti töitä rokotekattavuuden saavuttamiseksi
ja jatkaa edelleen – kuntalaistemme suojaaminen on
meille sydämen asia, Oulunkaaren terveyspalvelujohtaja Liisa Cajan-Suokas toteaa.
Kesäkuun toisella viikolla rokotuksia annetaan
myös Iin Kuivaniemellä, Kuivaniemi-talolla. Rokotuspaikka tulee valita jo
ajanvarausvaiheessa.
Valtakunnallisesti työ- ja
opiskeluikäisten rokotuskattavuus on jäänyt ikäihmisiä
matalammaksi. Myös Oulunkaarella on nähtävissä,
että keski-ikäiset ja nuoret
aikuiset eivät varaa rokotteita yhtä innolla kuin ikäihmiset.
– Rokotukset mahdol-

listavat normaaliin arkeen
palaamisen, kunhan rokotuskattavuus on tarpeeksi
suuri. Vaikka ei siis itse pelkäisikään vakavaa koronavirustartuntaa, rokote tulee
ottaa läheisten ja yhteiskunnan vuoksi, Cajan-Suokas
kannustaa.
Tämän hetken arvion mukaan viimeisetkin rokotusryhmät saisivat ensimmäiset
rokotteensa kesä-heinäkuun
vaihteessa. Rokotukset etenevät ikäluokka kerrallaan
vanhemmista nuorempiin,
ja tuorein tieto vuorossa
olevasta rokotusryhmästä
löytyy Oulunkaaren Facebook-tililtä ja nettisivuilta.
Kela
korvaa
koronarokotusmatkat
samalla
tavalla kuin muut terveyspalveluihin tehdyt matkat.
Yhdensuuntaisen matkan
omavastuu on enintään 25
euroa. Ensimmäisen rokot-

teen on Oulunkaarella saanut tällä hetkellä noin 12 700
henkilöä. Toisenkin rokotteen saaneita on noin 2 800
henkilöä. Rokotusmäärien
tiedot päivittyvät parin päivän viiveellä.
Rokotusnumeroista voi
kysyä lisätietoja koronarokotuksiin liittyen. Myös saamansa ajan voi muuttaa tai
perua. Ajanvarauksia voivat
tehdä vain tällä hetkellä rokotusvuorossa olevat.
Iissä rokotusnumero on
08 5875 5011 palvelee ma-to
kello 8-11, pe kello 8-9. Rokotuspaikkana on Iin terveysasema/neuvola Asematie
169. Kuivaniemi-talo Kuivajoentie 12 (Rokotuspäiviä
kesäkuun toisella viikolla.
Rokotuspaikka valittava jo
ajanvarausvaiheessa.)

Oulunkaari tiedotus

Kovasin Tuulivoima Oy, hankkeesta vastaava
Jaakko Leppinen
Hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 188 1297
jaakko.leppinen@windelligence.com

Sote-palvelujen
kesämuutokset Iissä
Kuivaniemen terveysasema on suljettuna 31.8.
asti. Kesäsulun piiriin kuuluvat hoitaja- ja lääkärivastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö, suun
terveydenhuolto sekä neuvola- ja sosiaalipalvelut. Kesäsulun aikana terveys- ja neuvolapalvelut
tuotetaan Iissä ja Simossa.
Iin vastaanoton ajanvaraus, 08 5875 6500
Simon vastaanoton ajanvaraus, 08 5875 6900
Iin hammashoidon ajanvaraus, 08 5875 6537
Simon hammashoidon ajanvaraus, 08 5875 6882
Kuivaniemessä sosiaalipalveluihin saa yhteyden palveluohjauksen numeron 08 5875 5010
kautta.
Iin sosiaalipalveluissa asiointi normaalisti ajanvarauksella.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen seudullinen palveluohjaus 08 5875 5010 palvelee 28.6.–6.8.
supistetusti vain klo 9–12.

oulunkaari.com

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi
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Haluamme nähdä
onko Iissä ideaa?
Kilpailuta taloushallintopalvelusi
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi
Siljonkatu 73, 90120 Oulu
henri.kylen@tilintakojat.fi
050 598 0081

