JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

nomat

Myös muovin hitsausta/korjausta
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Kysyus!
tarjo

MAREKI

24.8.2022

Nro 18/2022

Mauri Pirttikoski

Härmänkuja 63 Ii • Puh. 040 552 8510

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT

www.mareki.fi

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

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 569 €. Meiltä
myös rahoitus – jopa 10
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.ﬁ

book.miko@gmail.com

www.sisustuspalvelu.fi

TULE KUOROON LAULAMAAN!
Iin seurakunnan kuorot aloittavat to 8.9.
Iin seurakuntatalon salissa
Lapsikuoro klo 17
Lisätiedot Markku p. 040 8676976
Kirkkokuoro klo 18.15
Lisätiedot Eija p. 040 7376966

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
044 773 4001/Jarno

Raasakan vesivoimalaitoksen avoimet ovet
lauantaina
27.8.2022 klo 11–16

IiSanomat
ilmestyy
poikkeuksellisesti
jo viikon kuluttua
ke 31.8. ja siitä
eteenpäin joka
toinen viikko
keskiviikkoisin
parittomina
viikkoina.

Ammattitaidolla
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT
ym. kiinteistön remontit

Voimatie 24

P

Avoimet ovet
P

Tervetuloa tutustumaan Raasakan
vesivoimalaitokseen oppaan johdolla!
Tarjolla on makkaraa, kahvia ja pullaa.
Pysäköinti on PVO-Vesivoiman toimiston
parkkialueella (Voimatie 24, Ii), josta on
ilmainen non-stop bussikuljetus
voimalaitokselle tilaisuuden ajan.

Kanssasi
surun
kohdatessa

Voimalaitos

Vapaa pääsy.

www.pohjolanvoima.fi

Perinteikäs täyden
palvelun hautaustoimisto
Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin
liittyvissä järjestelyissä.

@PVOVesivoima

Venetsialaiset

Watercrossnäytös klo 18.30

JAKKUKYLÄSSÄ

Makkaraa
Vohveli/munkkikahvit
Arvontaa
Köydenvetoa
Tikanheittoa

SiltaKahvila palvelee

Lapsille
Aasiratsastusta
klo 18-19
Ongintaa

KOULULLA
26.8.2022 KLO 18

Ilta päättyy näyttävästi
noin klo 20

Tervetuloa!
Jakun koulun leirikoulutoimikunta

Mukana
Swipe
JJ-Liha

Lahjoittajat
Jakkukylän
kyläyhdistys
Kärkkäinen
K-Citymarket
Kauneustupa Henna
Tupperware/
Hanne Leskelä

Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen
surusidontojen lisäksi
upeina hehkuvat kukat
kaikkiin tilaisuuksiin ja
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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Hyönteistuhot alkavat nyt
näkyä metsissä – karttapalvelusta apua havainnointiin

KUULUTUS
ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA
Iin seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä
seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja
maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Iin kirkkoherranvirastossa, käyntiosoite Puistotie 3, 91100 Ii.
Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa
tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva
merkintä on luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä
7.9.2022 kello 16.00 mennessä Iin kirkkoherranvirastoon,
käyntiosoite Puistotie 3, 91100 Ii.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022
pidettävässä kokouksessaan.
Ii 21.6.2022
Iin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Tapani Ruotsalainen

IIN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Messu Su 28.8. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Itsensä tutkiminen. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti:
Nimikkokohteen Suomikirkkotyön tukemiseen Tokiossa, Japanissa
(SLEY).
Messu Su 4.9. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jeesus, parantajamme. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen. Avustaa: Eija Savolainen, Markku
Jaakkola. Kolehti: Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle
valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten
toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö sr., Lähetys- ja avustusjärjestö
FIDAN toiminnan esittelyä seurakuntasalissa. Kirkkokahvit. Yhteistyössä
Iin helluntaiseurakunnan kanssa.
Samu Saarinen To 1.9. klo 19:00 Iin kirkko. Trubaduuri Samu Saarinen
laulaa elämänläheisiä lauluja. Konsertti liittyy diakonian päivään. Vapaa
pääsy, ei ohjelmamaksua.
Kirkkokuoro To 8.9. klo 18:15 Iin seurakuntasali. Kuoroon otetaan uusia laulajia. Lisätiedot kanttorilta.
Toivonpolku 12.8.-30.9. on rukouspolku ja se lähtee Iin Pappilan portilta. Polku kiertää Ruustinnan reitin ja reitin varrella on 12 hiljentymiskohtaa. Voit kiertää reitin vapaasti milloin vain, reitti soveltuu kaiken
ikäisille.
Naistenpäivä La 24.9. klo 11:00 Iin seurakuntasali. Mukana Anne Pohtamo ja Anne Pöyhönen. Toivelauluhetki, luennot ja yhdessäoloa. Ennakkoilmoittautuminen ruokailuun ja kahvitukseen.
Nuortenilta torstaisin klo 17:30 Iin Pappilassa.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten maanantaisin klo 10-12 ja 1315 p. 045 787 25139.
Päiväkerhopaikat haussa 8.8.2022 - 31.8.2022. Päiväkerho on tarkoitettu 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhotoiminta käynnistyy syyskuussa.
Perhekerho perjantaisin klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerhohuoneessa.
Vauva- ja taaperoryhmä keskiviikkoisin klo 10:00 - 11:30 Iin Pappilassa.
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 2.- 4.9. Haapajärvellä. Lisätietoja
Hilja Paukkerilta p. 040 742 1171.
KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 28.8. klo 12:00 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäivän aihe: Itsensä tutkiminen. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina:
Markku Jaakkola. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkkotyön tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY).
Sanajumalanpalvelus Su 4.9. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jeesus, parantajamme. Toimittaa: Pekka Soronen. Avustaa: Eija
Savolainen, Markku Jaakkola. Kolehti: Kansan Raamattuseuran nuorisoja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä
nuorten aikuisten toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö sr.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten maanantaisin klo 10-12 ja 1315 p. 045 787 25139
Diakoniatupa avoinna Ti 30.8. klo 11:00 -alkaen. Tuvalla voi käydä juttelemassa, kahvilla tai muulla seurakunnan toimintaan liittyvällä asialla.
Seurakuntakerho Ma 5.9. klo 11:00 - 13:00 Seurakuntakerho Aseman
liikuntahallin kerhotilassa. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua.
Seurakuntakerho Ti 6.9. klo 11:00 Oijärven kyläkirkko. Seurakuntakerho Oijärven kyläkirkolla. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua.
Päiväkerhopaikat haussa 8.8.2022 - 31.8.2022. Päiväkerho on tarkoitettu 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhotoiminta käynnistyy syyskuussa.
Perhekerho torstaisin klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali.
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 2.- 4.9. Haapajärvellä. Lisätietoja
Hilja Paukkerilta p. 040 742 1171.
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Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

Naudan luomulihaa
suoramyyntinä
tilalta

Suomen metsäkeskukseen
on ilmoitettu tänä kesänä
runsaasti hyönteistuhojen
vuoksi tehtäviä hakkuita.
Ilmoituksia on tullut kymmenkertainen määrä edellisvuosiin verrattuna, ja ne
kertovat metsissä leviävistä
kirjanpainajien, kuusentähtikirjaajien ja aitomonikirjaajien aiheuttamista tuhoista.
Hyönteistuhohakkuita on ilmoitettu kesäkuun
puolivälin ja elokuun alun
välisenä aikana Metsäkeskukseen lähes 550 hehtaarin alalta.
Eniten tuhohakkuita on
ilmoitettu Etelä-Karjalasta,
yli 80 hehtaarin alalta. Poikkeuksellista on, että lähes
yhtä paljon niitä on ilmoitettu Pohjois-Savosta, eli kirjanpainajatuhot leviävät nyt
aiempaa pohjoisemmassa.

Karttapalvelu auttaa
hyönteistuhojen seurannassa
Metsien kaupallisista hakkuista tulee tehdä metsänkäyttöilmoitus
Metsäkeskukseen. Ilmoitukseen merkitään, jos hakkuu tehdään
hyönteistuhon tai muun
metsätuhon vuoksi. Metsäkeskus koostaa ilmoitukset erilaisista tuhohakkuista
avoimeen karttapalveluun.
Palvelun avulla metsäalan

Seuraa aukioloaikojamme ja
liharekan sijaintia Facebook- ja
verkkosivuiltamme.

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT

Meriläisentie 138, Ii
040 8381 648
www.jjliha.fi

Suomalaisen yrittäjän päivän merkeissä
ma 5.9.2022 klo 8
Kahvila Iin Wanha Haminassa
Kokoontuminen aluksi Nätteporin edustalle,
jossa on Iin Yrittäjien ja Iin kunnan edustajien
yhteinen Suomen lipun nostaminen.

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.

Siitä siirrytään kävellen Kahvila Iin Wanhaan Haminaan
Iin kunnan tarjoamille aamukahveille.

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

Mukana Iin kunnan virkamies- ja luottamushenkilöjohtoa sekä Iin Yrittäjien väkeä.
Kaikki yrittäjät tervetuloa!

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

Iin kunta | Iin Yrittäjät ry

www.vkkmedia.fi
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toimijat ja metsänomistajat
voivat seurata kesän aikana hyönteistuhojen maantieteellistä ilmaantumista ja
etenemistä. Etenkin etämetsänomistajille palvelusta on
hyötyä.
Kartalta näkee hyvin tarkasti, missä on ilmoitettu
hyönteistuhohakkuita. Jos
ilmoituksia on tehty paljon oman metsätilan läheltä,
kannattaa
metsänomistajan käydä omassa metsässä
tarkistamassa tuhotilanne.
Metsässä kuolleet kuuset on
helppo havaita.
– Omaa metsää ja erityisesti kuusikoita tulisi nyt
tarkkailla. Metsänomistajan
pitäisi tuhohavainnon jälkeen ottaa mahdollisimman
pikaisesti yhteyttä paikalliseen metsäammattilaiseen.
Hakkuilla voi usein jarruttaa tuhojen laajenemista ja
vähentää taloudellisia menetyksiä, sanoo valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen
Suomen metsäkeskuksesta.
Pystyynkuolleissa puissa kirjanpainajat eivät enää
viihdy eivätkä lisäänny tulevina vuosinakaan. Niitä ei
ole tarvetta korjata pois metsistä, vaan pieniä määriä voi
vaikka jättää lahopuuksi lisäämään monimuotoisuutta.

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

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
jäsenyritys
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

SEURAAVA IISANOMAT NRO 19 ILMESTYY KE 31.8.2022.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään
to 25.8.2022 klo 11 mennessä.

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%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm
mista
2 p 83 mm
Suurem sista
3 p 127 mm
k
u
it
o
ilm
4 p 170 mm
ous
kysy tarj
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.
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 johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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-

IiSanomat ilmestyy poikkeuksellisesti jo viikon
kuluttua ke 31.8. ja siitä eteenpäin joka toinen
viikko keskiviikkoisin parittomina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Hevoinen, sanoi
Kinnuinen,
ku valakko tallin
kattoon potkaisi.
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Piippurockissa nautittiin
harvinaisesta herkusta

Lauantaina 6.8. Iin Rantakestilässä
rokattiin
Piippurockin sloganin mukaisesti kesän rouheimmilla
festareilla. Tapahtuma keräsi runsaasti rock-henkisiä
osallistujia kuuntelemaan
musiikkia sekä viihtymään
toistensa seurassa.
Päälavan ensimmäinen
esiintyjä oli kokkolalainen
Everture, joka veti modernia
melodista metallia. Yhtyeen
taitavuus sekä räiskyvä lavameininki teki vaikutuksen
paatuneimpiinkin katsojiin.
Tapahtuman odotetuin
esiintyjä oli kulttimainetta nauttiva tyrnäväläinen
garage rock -bändi Jol-

ly Jumpers, joka veti vuoden
ainoan
keikkansa
Piippurokissa. Keikka oli
myös maantieteellisesti harvinainen, sillä 40-vuotisesta historiastaan huolimatta
tämä oli vasta kolmas kerta, kun yhtye esiintyi Oulun
pohjoispuolella.
Vuonna 1980 perustettu Jolly Jumpers otti nelisen vuotta sitten riveihinsä
Räjäyttäjät-yhtyeen nokkamiehen Jukka Nousiaisen,
joka toi oman mausteensa
myös Iin keikkaan. Encorekappaleeksi valikoitui cover-versio Silmienvaihtajien
Kesäaika -kappaleesta, jonka uudelleen sanoituksessa

vilahtivat Iijoki, Rantakestilä sekä Tyrnävä.
Piippurokin pienemmällä lavalla nähtiin kolme yhtyettä: Tiistai, Stinkfoot ja
Grabulator. Festarin pääesiintyjäksi
suunniteltu
Nyrkkitappelu -yhtye joutui sairastapauksen vuoksi
perumaan keikkansa, mutta paikkaamaan saatiin rovaniemeläinen Seitsenvuori.
Piippurokin Instagram-tilillä kerrottiin, että Nyrkkitappelun korvaava keikka on jo
alustavasti sovittu ensi vuodelle.

Jenny Kärki

Piippurockin yksi odotetuimmista esiintyjistä oli tyrnäväläinen garage rock -kulttilegenda Jolly Jumpers.

Paikallinen cover-yhtye Stinkfoot kuuluu Piippurockin vakiokalustoon, esiinnyttyään vuodesta 2014 lähtien joka kerta tapahtumassa.

Kokkolalainen Everture yllätti Piippurockin yleisön energisellä lavameiningillä.
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SYKSY TULEE!
OLETKO VALMIS?
5.-11.9. Harrastusviikko (vk 36)
2.-9.10. Vanhustenviikko (vk 40)
24.-30.10. Syyslomaviikko (vk 43)
7.-13.11. Ehkäisevän päihdetyön viikko (vk 45)
21.−27.11. Mielenterveysviikko (vk 47)
LISÄTIETOJA:

iihappens.fi ja ii.fi/kalenteri
YHTEISTYÖSSÄ:

IiSanomat
Iin kunta/Ii-instituutti
Iin vanhus- ja vammaisneuvosto

nro 18
24.8.2022
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Miina ja Manu ovat kotiutuneet hyvin Arkadiaan.

Arkadian jättiläiskilpikonnat painavat 10kiloa, mutta voivat kasvaa 90 kiloisiksi.

Lampaat ovat lasten kestosuosikkeja kotieläinpuistossa.

Kengurut hurmaavat Arkadiassa
Kameli on yksi puiston eksoottisista eläimistä.

Simon Maksniemessä sijaitsevassa kotieläinpuisto Arkadiassa on tänä kesänä
riittänyt vilskettä ja vilinää.
Eläinpuisto on saanut uusia
eksoottisia eläimiä ja kävijöitä on riittänyt ruuhkaksi asti.
- Onnistunut kesäsesonki

alkaa kallistua syksyksi. Säät
ovat suosineet ja kävijöitä on
ollut ilahduttavan paljon, Samuli Myllyneva kertoo.
Suotuisien sääolojen lisäksi kävijämäärää ovat kasvattaneet uudet eläinlajit,
kengurut etunenässä. Nämä

vikkelät uudet asukkaat ovat
kotiutuneet puistoon hyvin
ja loikkivat puistossa vierailevien ilona omassa tilavassa
aitauksessaan.
- Miina ja Manu ovat jättiläiskenguruiden sukuun
kuuluvia punakauluskenguruja, jotka ovat keskikokoisia
jättiläiskenguruita, eläintenhoitaja Jeremias Myllyneva
valottaa uusista asukkaista
puistossa vierailijoille.
Tällä hetkellä Miina ja

Manu ovat vuoden ikäisiä ja
alkavat olla täydessä mitassaan. Uros voi painaa 20 kiloa ja pituutta on 90 senttiä.
Ne pystyvät hyppäämään
3 metrin loikkia, mutta korkeutta vain puolisen metriä.
Syntyessään poikanen painaa ainoastaan 0,3 grammaa,
jonka jälkeen se viettää emon
pussissa seuraavat yhdeksän kuukautta nisistä maitoa
juoden. Vähitellen poikanen
muuttuu itsenäisemmäksi ja

Jättiläiskengurut hyppäävät kolmen metrin loikkia. Miina ja Manu ovat jättiläiskenguruiden sukuun kuuluvia punakauluskenguruja.

jättää pikkuhiljaa pussin kokonaan.
Toinen uusia ja kiinnostava eläinlaji puistossa on
jättiläiskilpikonna.
Nämä
maakilpikonnat ovat kuuden vuoden ikäisiä ja painavat 10 kiloa. Täysikasvuisina
ne painavat 90 kiloa.
Arkadiassa matkailija voi
lisäksi tutustua mittavaan
määrään muita eläimiä ja
lapsiperheitä ajatellen puistosta löytyy niin pomp-

pulinna kuin askartelun ja
leikin mahdollistava lastentalo. Huikopalaa puolestaan
löytyy kotieläinpuiston ravintolarakennuksesta, joten
paikka sopii mitä mainioimmin päiväretkikohteeksi. Tämän kesän kuumin sesonki
päättyy elokuun lopussa,
mutta vielä syyskuun kotieläinpuisto on avoinna viikonloppuisin. MTR
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Värikästä markkinatunnelmaa Kuivaniemellä

Samba-tytöt toivat lämpöä tapahtumaan, juuri kun muutama vesipisara yllätti Kesämarkkinat. Onneksi suuremmat sadekuurot pysyivät poissa.

Kuivaniemen Nuorisoseuran lettukojulla pannut kuumina. Pitkistä jonoista päätellen lettukojut ja
jäätelökauppias vetivät kesäpäivänä eniten kävijöitä.

Kahden vuoden tauon jälkeen Kuivaniemelle saatiin
jälleen markkinatunnelmaa,
kun lauantaina 16.7. Kuivaniemen
kesämarkkinat
järjestettiin
Kuivaniemen
urheilukentällä. Pääjärjestäjänä tapahtumassa oli Kuivaniemen Nuorisoseura.

- Hirveän tyytyväinen sai
olla tapahtumaan: ihmisiä
riitti ja tunnelma oli hyvä!
Sääennustuksessa oli povattu kovia sateita alueelle,
jonka vuoksi jokunen markkinamyyjä jäi pois, mutta eipä tänne lopulta saatu
kuin ihan vähän tihkusadet-

ta. Se ei onneksi haitannut
yleisöä ja tuhannet ihmiset pääsivät porisuttamaan
vanhoja tuttujaan, Raimo
Ikonen kertoo.
Sää aiheutti markkinakansassakin ihmetystä:
sekä etelästä että pohjoisesta
saapuneet kävijät kertoivat

rankkasateista matkan varrella, mutta sadepilvet eivät
onneksi päätyneet Kuivaniemen ylle.
Ikonen halusi erityisesti kiittää avusta kaikkia
talkoolaisia ja markkinamyyjiä, sekä Kuivaniemen
Yrittäjiä, jotka auttoivat tapahtuman järjestelyissä. Ari
Kaakkuriniemi oli mukana
joka palaverissa, kuuntelemassa ja neuvomassa, sekä
hoiti paikalle esiintymislavan kuljetuksineen. Myös
Hannu Kehus oli aktiivisesi mukana palavereissa ja
veti sähköjä markkina-alueelle. Ikonen haluaa kiittää
myös Ii-Instituuttia hyvästä yhteistyöstä sekä Oulun
seudun Leaderiä ja muita
sponsoreita.
Hän kertoo, että Nuorisoseuran aktiivinen vuosi
jatkuu ja sirkus jatkaa pyörimistään: seuraavaksi isompi
tapahtuma on Kuivaniemen
Syysmarkkinat lauantaina
9.10. klo 10–16 Kuivaniemen
nuorisoseuralla. JK

Hupiukot koolla eli Nuorisoseuran nokkamies Raimo Ikonen sekä
tapahtumassa lapsia viihdyttänyt Peetu-Pelle.

Markkinabingon pääpalkinnon eli polkupyörän voitti iiläinen
Päivi Koskela, joka pelasi bingoa elämänsä ensimmäistä kertaa.
Kuulemma voitto innostaa bingoamaan vastaisuudessakin!

Italialainen Margherita Robba (vasemmalla) oli juuri matkalla
Nordkappista Helsinkiin ja hän huomasi matkatoveriensa kanssa markkinailmoituksen valtatien varressa. Mukaan markkinoilta
tarttui muun muassa matkaevääksi Meriläisen leipomon pullaa
ja rieskaa.

Iin Kunnanjohtaja Marjukka Manninen kertoi puheessaan, että
hänelläkin on omakohtaista kokemusta Kuivaniemen markkinoista, sillä nuorena hän oli myymässä koruja kun markkinat vielä järjestettiin eri paikassa.

Tapahtumassa useita kertoja komedialla ja laululla yleisöä
viihdyttänyt juontaja Ari Kettukangas sekä Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen, joka muisteli puheessaan nuoruuttaan Oijärvellä ja Kuivaniemellä.
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G- ja F-junnut vauhdissa pesäpallon parissa

G-junioreiden tiukka hutunkeitto Lippoa vastaan.

IiUn G-junnut aloittamassa turnauksen ensimmäistä peliä Lippoa vastaan.

Sunnuntai 24.7. oli monelle pienelle pesäpalloilijalle
odotettu päivä. Iin Urheilijat
olivat järjestäneet Rysän pesäpallokentälle G-junnuille
oman turnauksen, jossa pelattiin kahdella junnukentällä. Turnaukseen osallistui
Iin oman joukkueen lisäksi
Kempeleen Kiri, Oulun Lippo kahdella joukkueella sekä
Pattijoen Urheilijat.
Päivä starttasi reippaalla ja aurinkoisella fiiliksellä jo aamu yhdeksän aikaan.
Ensimmäiset pelit alkoivat kymmeneltä. Tunnelma
oli katossa ja yleisöä löytyi hyvin katsomoihin sekä
kentän viereen nurmikolle
piknikille. Kelit suosivat pieniä urheilijoita sekä yleisöä ja
hyvät naposteltavat virvokkeiden kera löytyivät IiU:n
järjestämästä kioskista, jota

vanhemmat ylläpitävät aktiivisesti.
Kannustava ilmapiiri oli
yllä koko turnauksen ajan ja
onnistumisia koettiin paljon.
Turnauksesta jäi käteen jokaiselle pesäpalloilijalle kokemusta ja uuden oppimista.
Vaikka päivä olikin pitkä, jokainen joukkue tsemppasi
loppuun asti!
Myös F-juniorit pääsivät jälleen pelaamaan pitkän
tauon jälkeen odotettuun kotiturnaukseen 31.7. Turnaukseen osallistuivat myös
Oulun Lipon ja Pattijoen Urheilijoiden joukkue.
IiU:n F-junnut esittivät
turnauksessa hienoja otteita
ja haastoivat hienosti Lipon
ja PattU:n kovia joukkueita. Monta asiaa pelistä oli
taas opittu, pallot tarttuivat mallikkaasti räpylään ja

lyönnitkin lähtivät napakasti. Onnistumisia tuli kaikille
pelaajille ja niiden kanssa on
mukava jatkaa seuraavaan
turnaukseen!
Ja loppuun vielä tuloksia:
G-junioreiden pelit pelattiin
pienpeleinä:
KeKi 10-5 Lippo sin., Lippo valk. 7-15 IiU, PattU 12-8

Lippo sin.. Lippo valk. 8-13
KeKi, IiU 8-9 PattU
F-junioreiden pelit pelattiin kolmen vuoroparin peleinä: IiU 4-12 Lippo, Lippo
11-16 PattU, PattU 15-10 IiU.

Teksti: Matilda Boström,
Jenni Tolonen,
Kuvat: Matilda Boström.

F-juniorit kannustavat ensimmäisen pelin kapteenia Aleksi Rissasta hutunkeitossa.

IiUn G-junnut sisävuorossa. Lyömässä ensimmäistä turnaustaan
pelannut Onni Keltamäki.

F-juniorit tarkkana sisäpelissä. Lyömässä Aada Kerttula.

IiU:n G-junnut iloisena turnauksen jälkeen. Kuvassa vasemmalta oikealle: Onni Keltamäki, Neemo
Tolonen, Onni Suorsa, Seela Seppä, Jusa Rajala ja Alisa Ijäs. Edessä Toivo Suorsa, takana valmentajat Jenni Tolonen ja Iita Kimpimäki.

Iiläisten päivän viimeinen peli G-junnujen turnauksessa hävittiin niukasti yhden juoksun erolla Pattijoelle.

IiU:n G-junnut iloisena turnauksen jälkeen. Kuvassa vasemmalta oikealle: Onni Keltamäki, Neemo Tolonen, Onni Suorsa, Seela
Seppä, Jusa Rajala ja Alisa Ijäs. Edessä Toivo Suorsa, takana valmentajat Jenni Tolonen ja Iita Kimpimäki.

F-junioreiden pelurit ryhmäkuvassa vasemmalta oikealle: Joona Ijäs, Panu Kallinen, Onni Hokkanen, Miska Paaso, Patrik Alakärppä, Aleksi Rissanen, Aada Kerttula ja Emilia Hirvasniemi. Edessä Toivo Suorsa, Neemo Tolonen ja Onni Suorsa. Valmentajana Henrik Jaakkola ja Jenni Tolonen.
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• 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

Kosmetologipalvelut
•
•

Ripsipidennykset Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • Puh. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Koulutettu hieroja,

Raili Leinonen tmi
Rahkolantie 3, 91100 Ii
Ajanvaraus:
vello.fi/hierojarailileinonentmi
Akuutti-aika kyselyt:
0440 968 594 (tekstiviestillä)

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA
Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat,
lahjakirjat ja muut asiakirjat.

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu
Voit sopia tapaamisen myös kotiisi

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

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
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Jakkukylän riippusillalla vieraillut
kesän aikana tuhansia turisteja

Pentti Lanton veneen kyytiin päässyt toimittaja sai kuvattua riippusillan uudesta kuvakulmasta. Kuva alajuoksulta päin otettu.

Merja ja Risto Niemelä olivat tulleet Kellon Kiviniemestä tutustumaan siltaan, uimaan ja reippailemaan. Lopuksi maistuivat makkarat IiPajan rakentamalla nuotiopaikalla sillan kupeessa.

Juulia Räty, Mileah Leppälä, Roosa Räty ja taustalla Sirpa Lantto sekä Johanna Räty palvelivat Siltakioskilla.

Purusaari on helppo saavuttaa ja autolla pääsee lähes lauttarantaan. Saaresta löytyy laavu ja sen ympäristössä on hyvät lenkkeilymaastot.

Jakkukylän riippusilta on
muodostunut Iin suosituimmaksi turistikohteeksi. Kesän aikana siltaan on käynyt
tutustumassa noin 10 000

turistia. Harmillista, etteivät
sillalle asetetut kävijälaskurit toimineet suunnitellusti, mutta Siltakioskilla on
suoritettu kävijälaskentaa ja

päädytty tuohon lukuun.
Toimittajan
vieraillessa sillalla elokuisena
sunnuntaina, riitti vierailijoita sillan molemmilla
rannoilla ja kauppa kävi Siltakioskilla, joka toimii tällä
hetkellä Jakun koulun leiritoimikunnan toimesta elokuun viikonloput.
- Viime viikonloppu oli
sateinen ja siitä huolimatta siltaan kävi tutustumassa
satoja ihmisiä, Hillevi Turpeinen kertoi Siltakioskin
havainnoista.
Jakkukyläläisten ponnistelut sillan puolesta kantavat siis hedelmää sekä kylää
yhdistävänä että kuntaa tunnetuksi tekevänä seikkana ja
tuovat paikkakunnalle turisteja, joista osa tuskin koskaan poikkeaisi Iihin ilman
Pohjois-Euroopan
pisintä
riippusiltaa.
Tulevana perjantaina sil-

lan ympäristössä vietetään
venetsialaisia
monipuolisen ohjelman merkeissä ja illan hämärtyessä sillan valot
loistavat Iijoen pintaan.
Jakkukylä on kaiken
kaikkiaan eläväinen kylä,
jossa pannaan toimeksi.
Riippusillan lisäksi tutustumisen arvoista on vaikkapa Purusaari. Sinne on lyhyt
lossimatka ja parkkipaikalta muutaman sadan metrin
kävely lossirantaan. Parkkipaikka on usein ollut täälläkin täynnä vierailijoista.
Toimittajalle
tarjoutui
mahdollisuus tutustua kylään myös venekyydistä
Iijoella ja nähdä, kuinka jokirantaan on viime vuosina
noussut uusia taloja. Elämää
sykkivä kylä, jonka eri osat
riippusilta hienosti yhdistää yhdeksi kyläksi, tuli venereissulla päällimmäiseksi
ajatukseksi. MTR

Sillalla on kesän aikana otettu monet selfiet. Tämä nuoripari oli
tullut Oulusta. Kauimmaiset vierailijat ovat olleet Meksikosta.
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Iin liikuntapaikoilla kohti esteettömyyttä
Tullista tullut etelänvares
Tulin Ouluun – ”tullista tulleena etelänvareksena” – vuonna
1965. Olin aloittanut radioviihteen teon vuonna 1962, ja Ouluun kotiutumista nopeutti 150 oululaisen viihdeohjelman
teko yhdessä toimittaja Antti Aallon sekä oululaisten näyttelijöiden ja muusikoiden– mm. Matti Esko ja Jamppa Tuominen –kanssa.
Armoitettuna sanataiturina Antti taisi aika hyvin Oulun murteen
vaikka olikin syntynyt Raumalla. Mieleen jäivät eri aakkosista tyylitellyt sketsit. Ä-kirjamesta tyylitelty sketsi alkoi, kun eläinsuojeluvalvoja tuli tarkastukselle ja tuumasi:
”Älä nää Hämäläeskän räähkä rääkkää kääkkää hämäräsä
lääväsä”!
***
Suomenmaa-lehden pakinoitsija Siltavahti alias Esko Viirret teki
20 vuotta sitten ”Avojalakasen akkunan”. Murrekirjassa on kolmisen tuhatta sanaa, joista ruotsin kieleen perustuvia on yli 700.
Ranskaakin löytyy kuten karamelli / kompiainen (compien), makeinen / pompooli (bobbob), alushame / kompineesi (combinacíón), kävelykatu Rotuaari (trottoir) ja putka / korttikaari (corps de
garde / päävartio).
***
Tässä jokunen ”kompiainen” Avojalakasen akkunasta” (lähinnä pja r-kirjaimista):
*Pystönä (ylpeä) ja törstinä (koppava) kuluki Pajanteriki, vaikka oli sepänsälli.
*Polliisi raijaa (kuljettaa) päitynyttä (juopunut) korttikaariin
(putka).
*Sielä se vaivanen roppa (keho) riskaantuu, sano ukko kuppuusaunasta (kuppaus).
*Jotaki roppia (lääkettä) pitäs saaha, juilii (kolottaa) ja jomottaa joka puolelta.
***
Toimittaja Jukka Ukkola – Kalevan Aleksis K. ja Suomen Kuvalehden Ukkola - on koonnut ”Ookko nä” -kirjaansa (WSOY 2000)
lähes 2 500 pohjoispohjalaisen sanan rautaisannoksen. Se on antanut minullekin, etelänvarekselle, ölövin olon! Näin:
”Hööklunti pääsi korttikaarista (putkasta), käveli rotuvaaria (jalkakäytävä) ja hyppäsi Nöömannin rannassa mölijältä (laituri) sekkaan (veteen/ jokeen).”
– Tuo Nöömanni tarkoittanee Neumanin sukua, joka omisti
aikoinaan laitumia Laaniskan (Oulun Plaana- eli Laana- eli Kaupunginoja) varrella, jostain siitä nykyisen Ojakadun ja tuomiokapitulin tienoilta. Siinä siis oli se Nöömannin ranta, jossa Oulun
poijat ranstia (ranskalaista viiniä) joivat, Ukkola kertoo.
***
Jukka Ukkola on päivittänyt kirjassaan Oulun murretta myös nykypäivään:
*On se kouhon (hullu) näköstä, ku isot miehet kulukee kavulla
ja hupattaa itekseen (puhuu joutavia) höpötysnööriin (matkapuhelimen korvakuuloke).
*Sinnoot näämä ostanu retliinit (sinipunainen) kuoret höpöttimees (kännykkä).
*Nää voit ottaa iimeilit (e-mail) toiseen akkunaan ja pitää
vöörtin (Word) auki toisessa.
*Emäntä annatteli tulemaan (sätti), että pölijäkö (tyhmä) nää
oot kun meet myymään viimiset Nokijan osakkeet.
***

Iissä on liikuntapaikkojen
saattaminen
esteettömiksi otettu sydämen asiaksi.
Ojakylän kuntorataa on parannettu ja Tikkamäkeen
on rakennettu nuotiopaikka mäen päälle, mahdollistamaan paikkojen käyttöä
myös liikuntaesteisille.
Suurimmat parannukset
on tehty Illinsaaressa, jossa hiihtomajan luona olevalle laavulle on rakennettu
ramppi ja 1 kilometrin kuntoreitti on päällystetty kivituhkalla. Näin vaikkapa
pyörätuolilla liikkuvien on
helppo nämä paikat saa-

vuttaa. Parannukset palvelevat myös lapsiperheitä,
jotka pääsevät lenkkeilemään myös lastenvaunujen
tai -rattaiden kera.
-Olemme irrottaneet tarvittavat rahat liikuntapaikkojen investointivarauksista,
joilla on parannettu Illinsaaren
kuntoiluverkostoa
laajemminkin, Iin kunnan
tekninen johtaja Ville Keränen kertoo ja lupaa muitakin
liikuntapaikkoja
saatettavan entistä esteettömämmiksi määrärahojen puitteissa.
MTR

Illinsaaren yhden kilometrin kuntorata on saanut uuden kivituhkapinnan.
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Oululainen Northern Lightsin naisten cheerleadingjoukkue Ladies Dance Team sai
heinäkuun alussa pronssia
Kreikan Ateenassa järjeste-

tyssä cheerleadingin Euroopan
mestaruuskilpailuissa
aikuisten tanssisarjassa. Joukkueessa on mukana 19-vuotias Lotta Järvenpää Iistä.
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Iin Yrittäjillä alkaa
kunnonkohotusryhmä

KUIV

3

9

4

13

11

2 8 23
4 15
MA 29.8. klo 18.00
500 € mp | 500 € pr50
2 x 100 € | 5x50 € Tervetuloa!
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Iin Yrittäjille on myönnetty toiminta-avustusta PohjoisPohjanmaan yrittäjien hyvinvointirahastosta Kunnonkohotusryhmän toteuttamiseen. Ryhmään mahtuu 15
yrittäjää. Toteutus on kaksiosainen. Kumpikin osa on
kestoltaan kolme kuukautta. Ensimmäinen osa on syyskuu-marraskuu 2022. Toinen osa käynnistyy tammikuussa kestäen jälleen kolme kuukautta maaliskuuhun
2023 saakka.
Hankkeen
aloitusinfo pidetään maanantaina 29.8.
.
kello 19.15 Taffiin liikuntasalissa
Hankkeen päävastuullisena asiantuntijana toimivat
Aleksi Laajoki AML GYM Oy sekä muina yhteistyökumppaneina Hyvinvointikeskus Taffii ja Paulan Jooga ja hyvinvointi.
Hankkeen tavoitteena on aktivoida yrittäjiä liikkumaan ja huolehtimaan omasta jaksamisesta. Yleisenä
tavoitteena on osallistujien peruskunnon kohottaminen.
Peruskuntoa ja kehon/mielen tilaa mitataan hankkeen alussa, puolivälissä ja lopussa monipuolisesti mm.
lihaskuntotestillä, ihopoimu- eli pihtimittarilla ja henkinen
hyvinvointi-kyselyllä mm. unen laatu, jaksaminen. Hanke kannustaa yrittäjiä osallistumaan kokonaisvaltaiseen
kartoitukseen ja mittaamiseen.

Tervetuloa infotilaisuuteen ja ryhmään!

Viihdyttämässä

Rainer Bollström
ja Graniitti

Tiedustelut ja ilmoittautumiset ryhmään Mari Matinlassi
040 141 0737 mari.matinlassi@neone.fi

Iin Yrittäjät ry

Bingo

artistin 30-vuotis juhlakiertue.

YLI-OLHAVAN
MAAMIESSEURALLA

Tanssit Oijärven Sampolassa
Ojalantie 12, 95160 Oijärvi

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Lippu 15 €

Bingo su 28.8.2022 klo 17.00

lauantaina 27.8.22 klo. 21.00- 1.30.
TERVETULOA!!
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Helsingin kesäolympialaisista 70 vuotta
Jukka Paaso lähetti IiSanomien toimitukseen kuvan
Helsingin vuoden 1952 kesäolympialaisten postikortista. Suomen historian yksi
eniten huomiota saaneista
tapahtumista järjestettiin tasan 70 vuotta sitten.
Myös Iistä oli useita innokkaita seuraamassa tätä
historiallista tapahtumaa,
kuten Jukka Paason sisko,
joka toi tämän postikortin
muistoksi samana vuonna
syntyneelle pikkuveljelleen.
Vuoden 1952 kesäolympialaiset jäivät ihmisten mie-

liin erityisesti avajaisistaan,
missä juoksijalegenda Paavo Nurmi sytytti olympiatulen. Helsinki oli alkujaan
saanut
järjestettäväkseen
kesäolympialaiset 1940, jotka kuitenkin peruttiin talvisodan takia. Sodan jälkeen
Helsingille
myönnettiin
vuoden 1952 kesäolympialaisten järjestäminen, jonka
vuoksi tapahtumalle kymmenen vuotta aiemmin
suunniteltuun logoon vaihdettiin ainoastaan vuosiluku.

Helsingin vuoden 1952 kesäolympialaisten postikortti.
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Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 5x10 €, 5x30 €+50 €
vitosbingo: 20 €, 50 €, 100 €.
Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 6 €
Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa!

KUULUTUS
Maanmittauslaitos on 21. huhtikuuta 2022 päätöksellään
MML 2578/03 04/2022 myöntänyt Fingrid Oyj:lle luvan
suorittaa maastotutkimuksia 400 + 110 kV voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi Petäjäskosken sähköaseman ja Nuojuankankaan sähköaseman välille.
Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan,
että tutkimukset suunnitellun kokonaispituudeltaan
noin 117 km:n pituisen voimansiirtojohdon HervaNuojuankangas 400 + 110 kV suunnan määräämiseksi
aloitetaan lähiaikoina Oulun kaupungin ja Iin, Utajärven
ja Vaalan kuntien alueelle. Kaikki tiedossamme olevat
maanomistajat tiedotetaan henkilökohtaisilla kirjeillä
ennen tutkimusten aloittamista.
Kuulutuksen asiakirjat ovat nähtävillä Oulun kaupungin sekä Iin, Utajärven ja Vaalan kuntien internetsivuilla
virallisilla ilmoitustaululla 22.7.2022 lähtien 8.9.2022
asti.
Helsingissä 20.07.2022
FINGRID OYJ

Pohjois-Iin jakokunnan
jako-osuuksien jako v. 2019
• Vuonna 2019 on tehty päätös yhteisten
varojen jakamisesta osakkaille.
• Jos olet jakokunnan osakas ja et ole vielä tehnyt
hakemusta niin nyt on sen aika.
• Hakemuslomakkeen (pdf) ja ohjeen löydät sivustolta:
www.jakokunta.fi / Jakokuntien kokoukset

1969

IIN ELÄKELÄISET RY

SYYSKAUDEN TOIMINTAA
Ti 16.8. alkanut kuntosalivuorot Iisi-areenalla klo 14-15 ja 15-16,
Kylli ohjaa. Ilmoittautumiset Kyllille!!
Ma 5.9. klo 9 johtokunta kokoontuu.
Klo 11 alkaa maanantai jumpat ja klo 12 kokoontuu
kuorolaiset, entiset ja uudet laulajat ja soittajat tervetuloa!
Ke 7.9. klo 11 jatkuu venyttelyjumpat Eilan ja Paavon ohjaamina.
Klo 12 kokoontuu käsityö-, porina- ja bocciapiirit.
Pe 9.9. klo 17 aloitamme karaoken jatkuen joka toinen perjantai
samaan aikaan.
7.-9.10. Matka Härmän kylpylään, täynnä.
Voi kysyä peruutuspaikkoja 040 822 9274/Kaarina

Uuden hirsipäiväkodin avoimet ovet
Iihin aukesi musiikkipainotteinen hirsipäiväkoti Tahti elokuussa 2022. Päiväkoti
sijaitsee osoitteessa Kauppatie 10. Päiväkodilla vietetään
avoimia ovia ja tupaantuliaisia tiistaina 30.8. kello 15
alkaen.
Päiväkodin
avajaisiin
saapuu esiintymään Soiva
Siili kello 16. Soiva Siili on
oululaisten varhaiskasvattajien, Kyösti Salmijärven ja
Markus Lampelan vuonna
1995 perustama lastenmusiikkiyhtye.
Pilke musiikkipäiväkoti
Tahti aukesi Iihin elokuussa
2022 upouuteen hirsirakennukseen. Päiväkotitilat ovat
saaneet käyttäjiltään erittäin hyvää palautetta, kertoo päiväkodin johtaja Paula
Kinnunen.
- Tosi ihanaa kun kaikki on uutta ja hirsi on materiaalina sellainen, että
vaikka lapsista lähteekin
ääntä, täällä ei kaiu juuri
lainkaan. Myös vanhemmat
ovat kehuneet, että hirsisei-

nien ansiosta päiväkoti on
todella kodikas ja lämmintunnelmainen.
Virallisesti 4.8. auenneen päiväkodin arki lähti rullaamaan rauhallisissa
tunnelmissa. Ensimmäisten
viikkojen aikana lapset aloittivat päiväkodilla ripotellen,
joten lapset ja henkilökunta
pääsivät asettumaan uuteen
paikkaan rauhalliseen tahtiin. Kinnunen kertoo, että
muutamia paikkoja on edelleen avoinna.
Päiväkoti 72-paikkainen,
mutta Kinnunen kertoo, että
tänä syksynä päiväkodissa
aloittaa kaksi pienten lasten
ryhmää, joten aivan kaikki paikat eivät tule täyteen.
Neljästä ryhmästä jokaisessa
on kolme kasvatusvelvollista työntekijää. Aamu- sekä
välipalat tehdään päiväkodilla ja lounasruoka tuodaan
keskuskeittiöltä.
Musiikkipainotteisen
päiväkodin tavoitteena on
tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia

ja taitoja sekä oppimisen
ja onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on myös
antaa virikkeitä jatkuvan
musiikkiharrastuksen syntymiseen.
- Musiikkipainotteisuus
näkyy arjessamme rakkau-

tena musiikkiin, ja meillä muun muassa lauletaan,
soitetaan, tanssitaan ja improvisoidaan iloisessa ja
kannustavassa ilmapiirissä.
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme! JK

Soiva Siili esiintyy uuden hirsipäiväkoti Tahdin avajaisissa tiistaina 30.8.
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BAROOM- KYLPYHUONEKALUSTEET
TÄYTTÄVÄT VAATIVANKIN SISUSTAJAN TOIVEET!
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Ostetaan sekä myydään KULTAA, HOPEAA, vanhoja
rahoja, seteleitä, kolikoita, militariaa, kelloja
KIERRÄMME LIIKKUVILLA ARVOKULTA
OSTOPISTEILLÄ YMPÄRI SUOMEA JA TUOMME
NÄIN OSTOPALVEUT MUKAVASTI LUOKSESI.
25.8.2022 TORSTAI
16-17:30 Oulu kauppatori
18-19:30 Oulu Citymarket Kaakkuri
26.8.2022 PERJANTAI
10-11:30 Kiiminki K-supermarket
12-13
Yli-Ii Sale
14-15
Pudasjärvi K-supermarket
29.8.2022 MAANANTAI
10-11:30 Tornio K-citymarket
12-13:30 Keminmaa K-citymarket
14-15:30 Kemi K-market messi
16-17:30 Simo K-market
18-19:30 Kuivaniemi Sale
30.8.2022 TIISTAI
10-11:30 II K-market
12-13:30 Haukipudas K-supermarket
14-15:30 Oulu Raksila Citymarket

- Laaja valikoima
- Erinomainen
hinta-laatusuhde
- Vastuullinen
tuotanto

KOTIKÄYNNIT
NUMEROSTA

0800 150 150
www.arvokulta.fi
- todennäköisesti aina
paras hinta

Baroom on luotu kestämään paitsi käyttöä, myös erilaisia
elämäntilanteita, makumieltymyksiä ja budjetteja.

FURKA

40

VUOTTA.
Hammaslääkäri
Elias Sundqvist

BAROOM -KALUSTEET SAAT
VAIN VÄRISILMÄSTÄ!

Hammaslääkäri
Olli Iivanainen

www.furka.fi

MARKKINAT

la 10.9. klo 10 - 16
SEURALLA
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Ota yhteyttä, niin autamme sinua sopivan kalustekokonaisuuden suunnittelussa. Käytössämme on
3D-mallinnusohjelma, jolla piirrämme sinulle
unelmiesi kylpyhuoneen. Meiltä myös asennuspalvelu!

Sisustussuunnittelija
Sari Kvist
sari.kvist@varisilma.fi
050 338 1918

klo 11 - 14 Jore Siltala
klo 14.00
Kuivaniemen ja Simon pelimannit
klo 15.00
MarkkinaBingo
Ym...

Sisustussuunnittelija
Pamila Sandhu
pamila.sandhu@varisilma.fi
050 911 0397

Myyntipaikkavaraukset

044 209 4496

Jär Kuivaniemen Nuorisoseura ry
Kirkonkyläntie 17
95110 Kuivaniemi

