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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

12.9.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomat

 book.miko@gmail.com
Miko Böök 040 505 4117 (Ii)

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

www.sisustuspalvelu.fi

PIKKUJOULUT

VARAUKSET:  0400 388 690 
myynti@alarannankota.fi

www.alarannankota.fi

• KOKOUKSET • JUHLAT • SAUNA • HUVILA

Iijoen rannalla Iissä

9 . - 1 5 . 9 . 2 0 1 9

TIISTAI 10.9.

KLO 15:00-18:00

VIHKOSAARI

  

 VINKKEJÄ ARKEEN LIHAN, KALAN,

MARJOJEN, SIENTEN JA VILLIYRTTIEN

KÄYTÖSTÄ HÄVIKKIMIELESSÄ
 

 

M A I S T U V A  I I - T I L A I S U U S   
LÄHITUOTTAJIEN TUOTTEITA

IIN UUDELLE RUOKALISTALLE
 

LAUANTAI 14.9.

KLO 9:30

IIN KOTIPIZZA

P I Z Z A H A A S T E

I I N  
H Ä V I K K I R U O K A -

V I I K K O  
9 . - 1 5 . 9 .

TORSTAI12.9.

klo 15:00

merta-ravintola 

SUNNUNTAI 15.9.

klo 12:00

b&b-villa kauppila

VIIKON PÄÄTTEEKSI SAAMME ISTAHTAA 

VALMIIN PÖYDÄN ÄÄREEN NAUTTIMAAN

HÄVIKKIBRUNSSISTA

H Ä V I K K I  H A L T U U N

HAASTEEN VASTAANOTTANEET
TARTTUVAT TOIMIIN TEKEMÄLLÄ
KASVISPIZZAA, JOSSA ON MUKANA
HÄVIKKIAINESOSA

H Ä V I K K I B R U N S S I

LISÄTIETOJA:
www.facebook.com/ iinhavikkiviikko

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

KESÄ JATKUU KALALLA HERKUTELLEN

9,85€/kg

Tarjous voimassa niin kauan kuin kalaa riittää

HINTAAN SIS.FILERAUS JA SUOLAUS 
(PAINOLUOKKA+4 KG)

POHJOIS-
NORJAN LOHI

Iin Eläkeläiset ry:n 50-vuotisjuhlaan

Keskiviikko 9.10. 2019, Iin Järjestötalo, 
Laurintie 3, 91100 Ii

 
11.00 Tervehdysten vastaanotto
12.00 Juhlaohjelma 
             Juhlapuhe, Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja  
 Martti Korhonen
14.00 Ruokailu  (10 e)
15.00 Tanssit, Ykä &Poika tahdittavat

 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Muistamiset toivomme yhdistyksemme tilille 
FI57 5350 0220 0074 42

KUTSU

Seuraavassa IiSanomassa 26.9. on Iin Eläkeläisten 50 v juh-
lalehti. Ilmoitusten tuotolla tuetaan juhlivan järjestön toimintaa.

Taiteilija Sanna Koiviston 
IlmastoAreenaan valmis-
tava norppateos on löytä-
nyt paikkansa Iijoella. Teos 
kelluu Iijoen ylittävien sil-
tojen katveessa, täydentäen 
hienolla tavalla Koskinie-

Norppa löysi paikkansa Iijoessa

Norppa tervehtii ohi ajavia kelluen Iijoella ympäristötaidepuiston jatkeena.

men ympäristötaidepuistoa. 
Norppa onkin ilahduttanut 
niin paikallisia kuin ohi aja-
via, tervehtiessään etelästä 
pohjoiseen matkaavia ja nä-
kyessään hienosti silloille.

-Teos on kierrätysma-

teriaalista valmistettu ja 
kelluvana helppo siirtää 
vaikkapa Saimaalle tervehti-
mään lajitovereitaan, Sanna 
Koivisto iloitsee norpan löy-
detty sopivan sijoituspaikan 
Iijoelta. MTR

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 9-21

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
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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.

nomat
-

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

Nro 19 12.9.2019

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 20
ILMESTYY TO 26.9.2019. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 19.9.2019 mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)

IIN ALUE
Messu su 15.9. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Lähimmäinen. Toimit-
taa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Piritta Aatsinki ja 
Sanna Karppinen. Kolehti: Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ul-
komailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen Merimieskirkon kautta.
Sanajumalanpalvelus-Rippikoulusunnuntai su 22.9. klo 10 Iin kirkko. 
Pyhäpäivän aihe: Kiitollisuus. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija 
Savolainen, avustaa Katri Sillanpää ja Nina Peltola. Kolehti: Vienan-Karja-
lan työn tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko. 
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 12.9. ja to 26.9. klo 14.30. Voit 
pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 19.9. klo 13.  
Kirkkokuoro to 12.9., to 19.9. ja to 26.9. klo 18.15 Iin seurakuntatalo, sali. 
Tervetuloa uudet laulajat mukaan! Lisätietoja Eija kanttorilta puh: 040 
737 6966.
Lapsikuoro to 12.9. ja to 19.9. Lapsikuoro aloittaa uuden toimintakau-
den. Tervetuloa aiemmin mukana olleet sekä uudet kuorolaiset! 1-4 
luokkalaiset klo 17 seurakuntatalolla ja viidennestä luokasta ylöspäin 
klo 18 kirkossa.
Syysillan sävelhartaudet tiistaisin klo 19 Iin kirkko. Vapaa pääsy, oh-
jelma 5 e.
Ti 17.9. Illusia kuoro esiintyy Eeva-Maija Sorvarin johdolla. Iltahartaus.
Ti 24.9. Urkuri Jan Lehtola.
Porinapiiri ke 18.9. klo 12 Iin seurakuntatalo, sali.
Ystävänkammari ke 25.9. klo 12 Iin seurakuntatalo, sali.
5-vuotissyntymäpäiväjuhla la 14.9. klo 14- 16 Iin seurakuntatalo, sali. 
Seurakunta järjestää 5-vuotissyntymäpäiväjuhlan kaikille vuonna 2014 
Iin kunnan alueella asuville lapsille. Juhlassa on mukavaa ohjelmaa, 
toimintapisteitä ja täytekakkutarjoilu. 5-vuotiaat päivänsankarit saavat 
lahjan. Kutsumme juhlaan 5-vuotiaat yhdessä vanhemman, kummin tai 
tutun aikuisen kanssa. 
10-vuotissyntymäpäiväjuhla su 6.10. klo12-15 Iin seurakuntatalo, sali. 
Seurakunta kutsuu kaikkia kuluvana vuonna 10 vuotta täyttäviä lapsia 
yhteisille synttäreille. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.iinseura-
kunta.fi. Lisätietoja Ninalta puh: 040 515 7662 tai nina.peltola@evl.fi.
Iin perhekerho pe 13.9. ja pe 20.9. klo 10 - 12 Iin seurakuntatalo, ker-
hohuone. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua, laululeikkejä, 
mukavaa yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa. Tule tapaamaan toisia lap-
sia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita 
vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat kaiken ikäisten lasten kanssa. 
Vauva-ja taaperoryhmä ke 18.9, ke 25.9 ja ke 2.10. klo 10 – 11.30 Iin 
seurakuntatalo, kerhohuone.
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu 
laululeikkipainotteinen perhekerho. Tule kerhoon lastesi kanssa ja vaih-
tamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. 
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua ja ryhmä on maksuton. Lisätietoja puh. 
0400 541 319.
Puistoaamu su 30.9. klo 10 Seurakunnan liikunta- ja leikkipuisto. Ohjel-
massa on pyhäkouluhetki, jonka aikana lapset saavat osallistua eri ta-
voin. Pyhäkouluhetken jälkeen vapaata leikkiä ja yhdessäoloa puistossa. 
Tervetuloa perhepäivähoitajat ja perheet lasten kanssa. 
7-iltapäivä to 12.9., to 19.9. ja to 26.9. klo 15 Iin seurakuntatalo, kerho-
huone. 7-luokkalaisille tarkoitettu avoin iltapäivä torstaisin klo:15-16.30. 
Tule viettämään aikaa yhdessä ystäviesi ja uusien tuttavuuksien kanssa 
Iin seurakuntatalon kerhotilaan. Tarjolla evästä sekä yhteistä ohjelmaa 
pelailun, askartelun ja leipomisen merkeissä. Lisätietoja Ninalta puh: 040 
515 7662, nina.peltola@evl.fi
Nuortenilta to 12.9., to 19.9. ja to 26.9. klo 18 Iin seurakuntatalo, ker-
hohuone. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. Lopuksi vapaata oleskelua ja 
kahvit. 
Varhaisnuorten kerho ma 16.9., ti 17.9., ma 23.9. ja ti 24.9. klo 17 Iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. 
Lautapeli-iltapäivä su 15.9. klo 14 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Ter-
vetuloa pelaamaan erilaisia lautapelejä, vaikka koko perheen voimin! 
Iltapäivä on tarkoitettu kaikenikäisille pelaamisesta kiinnostuneille. yli 
10-vuotiaat voivat tulla yksinkin, sitä nuoremmat vanhempien kanssa. 
Kahvi/tee/mehu tarjoilu. Lisätietoja peliohjaajana toimivalta Lauralta 
puh: 045 126 1873 tai nuorisotyönohjaaja Katrilta puh: 0400 882 315
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 15.9. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 14. sun-
nuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Lähimmäinen. Toimittaa Matti 
Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Kirkolliseen työhön suo-
malaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen sa-
tamissa Suomen Merimieskirkon kautta. Palveluvuorossa Kuivaniemen 
Eläkkeensaajat. 
Sanajumalanpalvelus su 22.9. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 15. sunnun-
tai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Kiitollisuus. Toimittaa Matti Kinnunen, 
kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Vienan-Karjalan työn tukemiseen Ve-
näjällä, Inkerin kirkko.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 16.9. klo 11 vanhustentalon kerho-
huone. 
Oijärven seurakuntakerho ma 23.9. klo 11 vanhustentalon kerhohuo-
ne. Mukana Matti Kinnunen.
Kuivaniemen perhekerho to 19.9., to 26.9 ja to 3.10. klo 10 seurakun-
tatalo.  
Hyryn nuoret laulajat ke 18.9. klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistys.
Nuortenilta to 26.9. klo 15.30 Majakassa. Kaikille avoin, ohjelmallinen 
ilta. Lopuksi vapaata oleskelua ja kahvit. Lisätietoja Katrilta puh: 0400 
882 315.
Kuivaniemen hautausmaa ti 17.9. klo 9-14 hauta- ja reunakivien oiko-
mistalkoot, mukaan kanki ja vatupassi, jos on. Talkooväelle pullakahvit! 
Huom: jos sataa, siirtyy to 19.9.  
5-vuotissyntymäpäiväjuhla la 14.9. klo 14- 16 Iin seurakuntatalo, sali. 
10-vuotissyntymäpäiväjuhla su 6.10. klo 12 Iin seurakuntatalo, sali.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 18.9, ke 25.9. ja ke 2.10. klo 10 – 11.30 Iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. 
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

Iin seurakunnan musiikki-
työn järjestämät syysillan 
sävelhartaudet tarjoavat yk-
sinlaulua, kuoromusiikkia ja 
urkutaidetta. Kaikki konser-
tit ovat tiistai-iltaisin kello 
19 Iin kirkossa. Kirkkoon on 
vapaa pääsy, ohjelma mak-
saa viisi euroa. 

Tiistaina 17.9. kuullaan 
Oulunsalolaista nuoriso-
kuoro Illusiaa johtajanaan 
Eeva Maija Sorvari. Kuoro 
on esiintynyt useissa mais-
sa ja konsertoi säännöllisesti 
Oulun seudulla ja kauempa-
na. Kuorolta on ilmestynyt 
kevät- ja joululevy. Kuoro 

Syysillan sävelhartaudet 
Iin kirkossa

Nuorisokuoro Illusia. johtajanaan Eeva Maija Sorvari.

on iloinen ja rohkea nuorten 
kuoro, jolla on monipuoli-
nen ohjelmisto.  

Konserttisarjan päättää 
24.9. urkuri, musiikin tohto-
ri, Sibelius-Akatemian urku-

musiikin lehtori Jan Lehtola. 
Hän on myös julkaissut usei-
ta musiikkitieteellisiä tut-
kimuksia, artikkeleja ja 
pitänyt radioesitelmiä. Iin 
konsertissa kuullaan mm. 

Oskar Merikannon, Otto 
Olssonin, Arthur Birdin ja 
Johan Sebastian Bachin ur-
kumusiikkia. 

Eija Savolainen

Jan Lehtola.

Kuntoilija, varaudu pimeyteen: 
näillä helpoilla vinkeillä liikut turvallisesti

täisi nähdä itse. Suuri osa 
lenkkeilijöiden tapaturmis-
ta on Ifin vahinkotilastojen 
mukaan liukastumisia: jo 
ennen varsinaisia liukkai-
ta moni liukastelee syksyllä 
märkiin lehtiin. Tyypillisim-
piä vammoja ovat ranne- ja 
nilkkamurtumat. 

Kannattaa valita heijasti-
met, jotka eivät jää kotiin.

Otsalamppu on hyvä apu 
esimerkiksi metsälenkeil-
lä. Lisää pitoa puolestaan 
saa nastalenkkareilla. Suu-
rin osa suomalaisista ha-
luaisi käyttää heijastimia, 
jotka ovat valmiina vaat-
teissa. Heijastimia on hyvä 
olla useita, sillä yksi heijas-
tin ei välttämättä riitä va-
roittamaan autoilijaa. Näin 
voi käydä etenkin silloin, jos 

heijastin on selässä tai varta-
lon etupuolella, ja auto tulee 
heijastimeen nähden vastak-
kaisesta suunnasta.

Jos heijastimet ovat han-
kalat, ne jäävät kotiin. 
Vaihtoehtoja on kuitenkin 
olemassa paljon: esimerkik-
si heijastinliivejä tai erilai-
sia heijastimella varustettuja 
asusteita. Sauvakävelijä voi 
laittaa sauvoihinsa heijastin-
teippiä tai -sprayta. Heijas-
tavasta langasta puolestaan 
voi tehdä vaikka punoksen 
nappikuulokkeiden johdon 
ympärille, Koskela neuvoo.

Polkupyöräilijällä tulee 
lain mukaan olla vähintään 
yksi kirkas valo edessä. Va-
lon lisäksi pyörään on hyvä 
hankkia vähintään heijastin 
taakse ja pinnaheijastimet 

renkaisiin. Pyöräilijä puo-
lestaan erottuu parhaiten 
heijastavissa vaatteissa tai 
heijastinliivissä.

Suurin osa pyöräilijöil-
le sattuvista vahingois-
ta syntyy risteyksissä. Kun 
pyöräilijä törmää jalankul-
kijaan, toiseen pyöräilijään 
tai pahimmassa tapauksessa 
autoon, syynä on useimmi-
ten virhearviointi tai se, että 
osapuolet eivät ole nähneet 
toisiaan. Useimmat pyö-
räilytapaturmat johtuvat 
kaatumisesta, joten pyöräi-
lykypärä voi parhaassa ta-
pauksessa pelastaa hengen. 
Jos aikoo pyöräillä talvella, 
kannattaa vaihtaa nastaren-
kaat. 

Vuoden pimeimpään aikaan 
lokakuusta tammikuuhun 
sattuu lähes puolet jalan-
kulkijoiden kaikista liiken-
neonnettomuuksista. Vältä 
liikenteen vaaratilanteet ja 
liukastumiset päivittämällä 
lenkkeily- ja pyöräilyvarus-
teet talvikauteen.

Lähes kaikki suomalaiset 
ovat huolissaan pimeässä 
näkymisestään. Käytännös-
sä pimeään varautuminen 
usein jää. Etenkin alkusyk-
sy on petollista aikaa, kun 
nopeasti laskeutuvaan pi-
meyteen ei ole vielä ehtinyt 
tottua. Jos lenkille lähties-
sä on vielä valoisaa, heijasti-
met tyypillisesti unohtuvat. 
Lenkin aikana pimeys sitten 
yllättää. Autoilijoille näky-
misen lisäksi pimeässä pi-
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Liikuntakeskus 
kunnallisena toimintana
Iin kunnanhallitus päätti ko-
kouksessaan 2.9. järjestää 
vuodenvaihteessa valmistu-
vat liikuntakeskuksen ope-
ratiivisen toiminnan kunnan 
omana toimintana. Päätök-
sen mukaisesti Ii-instituut-
ti vastaa liikuntakeskuksen 
operatiivisen toiminnan jär-
jestämisestä, tilojen vuok-
raamisesta ja hinnoittelusta. 

Aiemmin kunnanhallitus 
on päättänyt julkisesti kuu-
luttaa yrittäjän hakemisesta 
neuvottelumenettelyyn. Yh-
tään kiinnostunutta yrittäjää 
ei määräaikaan mennessä 
ollut ilmoittunut neuvotte-
lumenettelyyn.

Iin kunnanvirastolla il-
menneiden sisätilaongelmi-
en vuoksi kunnanhallitus 
päätti osoittaa tiloissa työs-
kentelevälle Oulunkaaren 
sosiaalitoimen henkilöstöl-
le työtilat muista kiinteis-
töistä vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Aluehallintovi-
rasto on päätöksellään ja 
uhkasakolla velvoittanut 
Oulunkaaren antamaan sel-
vityksen sisätilaongelmien 
ratkaisemisesta. Iin kunnan 
ja Oulunkaaren kuntayhty-
män välisessä sopimuksessa 
tilojen osoittaminen terve-
ys- ja sosiaalipalveluille on 
sovittu kunnan velvollisuu-
deksi. 

Pitkään erilaisista sisäti-
laongelmista kärsineen kun-

nanviraston korjaustavasta 
tai korvaamisesta tehdään 
kunnanhallituksen päätök-
sen mukaisesti erillispäätös 
myöhemmin. Korjauksen on 
alustavasti arvioitu olevan 
kallis ja vaikeasti toteutetta-
va operaatio.

Kunnanhallitus on maa-
liskuussa päättänyt koko 
kunnan alueelle laadittavas-
ta strategisesta yleiskaavas-
ta. Strategiseen yleiskaavaan 
liittyen on valmistunut osal-
listumis- ja arviointisuunni-
telma. Suunnitelmassa on 
käyty läpi muun muassa 
kaavahankkeen tavoitteet, 
osalliset ja vuorovaiku-
tuksen järjestäminen, sekä 
vaikutusten arvioinnin to-
teuttaminen. Kaavatyöhön 
liittyen laaditaan Iin maan-
käytön kehityskuva, joka 
toimii pohjana yleiskaavan 
laadinnalle. Lisäksi kaavan 
taustaselvitykseksi laadi-
taan selvitys tuulivoimalle 
soveltuvista alueista Iissä. 
Selvitysten tarve tarkentuu 
prosessin edetessä.  

Kunnanhallitus päät-
ti kuuluttaa yleiskaavan 
vireille, asettaa osallistu-
mis- ja arviointisuunnitel-
man 30 vuorokauden ajaksi 
julkisesti nähtäville, sekä 
pyytää osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmasta tarvit-
tavat lausunnot. MTR

1990-luvun alkuvuosina laajennettu ja saneerattu Iin kunnanvi-
rasto kärsii vakavista sisätilaongelmista.

NAUDAN 
LUOMULIHAA 

SUORAMYYNTINÄ 
TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa 
avoinna sovitusti, 
soita Juusolle!
040 838 1648

Pohjois-Pohjanmaan Ky-
lät ry järjesti maakunnalli-
set kyläpäivät 20-vuotisen 
toiminnan juhlatunnelmas-
sa lauantaina 7.9.2019 Iin 
Merihelmessä. Vieraita oli 
paikalla runsaslukuisesti 
ympäri maakuntaa, kaukai-
simmat vieraat tulivat La-
pista ja Eteläpohjanmaalta. 
20-vuotisesta toiminnasta 
kertoi kunniapuheenjohtaja 
Matti Kamula. 

-Yhdistys on ollut mu-
kana laatimassa maakun-
nallisia kyläohjelmia, jotka 
linjaavat alueen kylien ta-
voitteita ja toimenpiteitä yh-
dessä muiden maaseudun 
kehittämisohjelmien kanssa 
sekä kokoaan tiedon yhteen 
kaikkine kylien ja niiden toi-
mijoiden hyödynnettäväksi. 
Kyläpäiviä on järjestetty 19 
kertaa, kertoi Kamula.

Maakunnallisen vuo-

Pohjois-Pohjanmaan Kyläpäivät 
20-vuotisjuhlan merkeissä Merihelmessä

den kylä on valittu vuodes-
ta 2000 lähtien. Tänä vuonna 
palkittiin Vuoden kylänä 
Markkuun kylä Tyrnävältä. 

Tervehdyssanat lausui 
kansanedustaja, eduskun-
nan kylätoimintaverkoston 
puheenjohtaja Katja Hän-
ninen. Iin kunnan terveh-
dyksen esitti kunnanjohtaja 
Ari Alatossava. Laulua esit-
ti Pohjois-Iin koulun oppilas 
Touko Hanhisalo ja musiik-
kia Olhavan trubaduuri Ka-
levi Ilkka sekä Kuivaniemen 
ja Simon Pelimannit. Ky-
läluudan luovutti iiläinen 
Pohjois-Pohjanmaan kylät 
ry:n varapuheenjohtaja Ani-
ta Sievänen kuusamolaisille, 
jotka järjestävät ensi vuoden 
Maakunnalliset kyläpäivät.  

Heimo Turunen
Kuvat Esa Aunola

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n vpj Anita Sievänen oli mukana 
luovuttamassa kyläluutaa kuusamolaisille, jotka järjestävät en-
sivuoden kyläpäivät. 

Kunniapuheenjohtaja Matti Kamula kertoo yhdistyksen histori-
asta.

Eduskunnan kylätoimintaverkoston puheenjohtaja kansanedus-
taja Katja Hänninen.

Vieraita oli paikalla runsaslukuisesti ympäri maakuntaa

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 
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Kuluvalla viikolla vietetään 
ensimmäistä Iin Hävikki-
ruokaviikkoa, joka on kun-
nan ja Euroopan unionin 
sosiaalirahastosta rahoite-
tun Tuunataan työtä- hank-
keen yhteinen ponnistus. 
Samaan aikaan vietetään 
valtakunnallista Hävikki-
viikkoa, tavoitteena nostaa 
ruoan arvostusta ja kertoa 
ruokahävikin vähentämisen 
tärkeydestä.

-Tuunataan työtä- hank-
keessa olemme monin ta-
voin pyrkineet parantamaan 
työllisyyttä kiertotalouden 
keinoin. Ruoka ja sen ympä-
rillä olevat mahdollisuudet 
nousivat esille, joten päätim-
me hyödyntää toisen kerran 
järjestettävän valtakunnal-
lisen viikon ajankohtaan Iin 
ensimmäiselle Hävikkiruo-
kaviikolle, projektipäällikkö 
Maija Tahkola kertoo.

Viikon tarkoitus on he-
rätellä kuntalaisia lisää-
mään ruoan arvostusta ja 
vähentämään ruokahukkaa 
kodeissa, kouluissa ja työ-
paikoilla. Asian ympäril-
le on järjestetty monenlaista 
tapahtumaan niin tuottajille, 
kuin kaikille kuntalaisille. 
Nikkarin päiväkodilla jär-
jestetään luontorastit, hä-
vikin haltuun ottamista 
opastetaan Vihkosaaren ui-
marannalla, hävikkiaineo-
sista tehtyjen kasvispizzojen 
paremmuutta arvioidaan Iin 
Kotipizzassa ja viikko päät-
tyy hävikkibrunssiin Villa 
Kauppilassa.

-Iiläiset heittävät vuodes-
sa noin 230 000 kiloa ruo-
kaa roskiin. Keskimäärin 
hävikkiruokaa syntyy vuo-
dessa 23 kiloa henkilöä koh-
ti, rahassa 125 euron edestä, 
suunnittelija Päivi Kaukua 
kertoo hävikkiin menevän 
ruoan määrästä.

herättelee uudenlaiseen ajatteluun
Iin Hävikkiruokaviikko

Iissä asiaan on päätet-
ty tarttua ja nostaa asia pu-
heeksi syyllistämättä. Pienet 
teot ja uudenlainen ajattele 
tuottavat pitkällä aikavälillä 
merkittäviä tuloksia. Ilmas-
toystävällinen Ii haluaakin 
kannustaa kuntalaisia huo-
maamaan ruokavalinnoilla 
olevan suuri merkitys ilmas-
toasioissakin.

-Yritämme yhdessä yh-
teistyökumppaneiden kans- 
sa saada kuntalaiset vähentä-
mään hävikkiruoan määrää, 
oppimaan tuunaamaan ruo-
kaa, sekä lisäämään kasvis-
ruokien määrää. Myös sillä 
on merkitystä missä liha on 
tuotettu, lähiruoan suosimi-
seen kannustava Päivi Kau-
kua toteaa.

Tiistaina vietettävien Vih-
kosaaren uimalan avajaisten 
yhteydessä kuntalaisille an-
netaan vinkkejä arkeen li-
han, kalan, marjojen, sienten 
ja villiyrttien käytöstä. Sa-
malla tarjoillaan maukkaita 
maistiaisia. Yhteistyökump-
paneista mukana ovat kaik-
ki Iin Marttajärjestöt, JJ-Liha 
ja Iin ympäristöyhdistys.

Torstaina vuorossa on 
Iin ja lähialueen tuottajille 
suunnattu Maistuva Ii -ti-
laisuus, jossa tuottajilla on 
mahdollisuus esitellä tuot-
teitaan ja kuulla ostajien tar-
peista. Tilaisuudessa ovat 
mukana yhteistyökump-
paneista Ruokeva- ruokaa 
kestävästi ja vastuullisesti 
hanke, joka on Oulun Maa- 
ja kotitalousnaisten hanke. 

Kesän aikana rakennettu Vihkosaaren uimalan oleskelualue ja kunnostettu ranta otetaan virallises-
ti käyttöön.

Maija Tahkola ja Päivi Kaukua toivovat kuntalaisten osallistuvan aktiivisesti Hävikkiruokaviikon tapahtumiin ja tuovan esille hyväksi 
havaitsemiaan keinoja ruokahävikin pienentämiseen.

Iin kunnan ruokahankin-
noista ja- tarpeista kertoo 
Iin ateria ja tilapalvelulii-
kelaitoksen johtaja ja han-
kintayhteistyöstä Monetra 
Oulu Oy:n edustaja.

-Pienetkin tuotantomää-
rät kiinnostavat. Tavoittee-
na on lähiruoan lisääminen 
ruokalistoilla ja tarjota vaik-
kapa paikallista villika-
laa jollakin koululla, vaikka 

muilla olisi tarjolla muu ruo-
kavaihtoehto, Maija Tahkola 
kannustaa tuottajia rohkeas-
ti tuomaan esille omia tuot-
teitaan.

Nikkarin päiväkodin esi-
kouluryhmää kannustetaan 
viikon aikana syömään lau-
tanen tyhjäksi. Aina kun 
lautanen on ruokailun jäl-
keen tyhjä, tarjotaan lapsel-
le ksylitolipastilli. Päivässä 
voi tienata syömällä kolme 
pastillia, jos joka ruokailulla 

Ruokeva -hankkeet esittelypöydässä Iin IlmastoAreenassa näytettiin mitä kaikkea roskiin menevä 
23 kiloa hävikkiruokaa vuodessa henkilöä kohti keskimäärin sisältää.

Hävikkiruokaviikon tarkoitus on herätellä 
kuntalaisia lisäämään ruoan arvostusta ja 

vähentämään ruokahukkaa kodeissa, kouluissa 
ja työpaikoilla.

on syönyt lautaseltaan kaik-
ki ruoan.

-Tavoitteemme on hä-
vikkiruoan vähentämisen 
lisäksi, kannustaa kasvis-
ten käytön lisäämiseen ja li-
haa syödessä kiinnittämään 
huomiota lihan alkuperään. 
Lähellä tuotettu luomu 
vaihtoehto on huomattavas-
ti ympäristöystävällisempi 
kuin vaikka Brasiliassa te-
hotuotettu liha, Päivi Kau-
kua toteaa lopuksi. MTR
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Liputtaminen on ollut tär-
keä osa Suomen luonnon 
päivää sen alusta, eli vuo-
desta 2013 saakka. Vuodes-
ta 2017 alkaen sisäministeriö 
on virallisesti suosittanut li-
putusta Suomen luonnon 
päiväksi. Tällöin Suomes-
ta tuli ensimmäinen maa, 
jonka luonnolla on oma li-
putuspäivä. Tänä vuonna 
Suomessa liputettiin luon-
nolle virallisesti jo kolmat-
ta kertaa.

Suomen luonnon päivää 
vietettiin ympäri maata mo-
nin eri tavoin. Lähes neljä-
kymmentä luomutilaa avasi 
ovensa ja kutsui kylään, yh-
tenä JJ-Liha Iissä.

JJ-Liha on luomutila, 
joka tuottaa laadukasta luo-

Suomen luonnon päivän 
viettoa JJ-Lihan luomutilalla

mulihaa eettisesti ja ympä-
ristöystävällisesti. Tilalla 
kasvatetaan Pohjois-Suomen 
karjaa eli lapinlehmää. Tal-
viaikaan karja on pihatossa 
syöden oman tilan luomure-
hua. Kesällä laiduntaminen 
tapahtuu luonnonlaitumil-
la. Tilalla on ELY-keskuksen 
kanssa perinnebiotooppi-
nen hoitosopimus, jossa tila 
on sitoutunut hoitamaan lai-
duntamalla perinnemaise-
maa.

JJ-Liha on saanut Hyvää 
Suomesta merkin, jolloin 
koko tuotantoketju on sitou-
tunut suomalaisen raaka-ai-
neen ja työn käyttämiseen 
tuotannossaan.

Suomen luonnon päivän 
tapahtumaa tilalla vietettiin 

ensimmäistä kertaa, tarjo-
ten yleisölle mahdollisuus 
tutustua tilaan ja sen konei-
siin. Opastetuilla kierroksil-
la pääsi tutustumaan karjan 
laiduntamiseen Perämeren 
rannalla sijaitsevalla ranta-
laitumella.

-Tämä oli kolme vuot-
ta sitten pelkkää pajukkoa, 
JJ-Lihan Juuso Jussila kertoi 
monikymmenpäiselle jou-
kolla seisoessaan kauniin 
merimaiseman tarjoamalla 
rantalaitumella, yhdentois-
ta lapinlehmän seuratessa 
kiinnostuneina paikalle saa-
puneiden vierailijoiden tou-
huja.

Tilan pihapiiriin oli pys-
tytetty kesäkahvila mo-
nenlaisine herkkuineen ja 

Suomen luonnolle on liputettu 
virallisesti vuodesta 2017 alkaen.

Rantaniityllä pääsi tutustumaan lapinlehmiin lähietäisyydeltä.

Tilan pihapiirissä sai rapsutella pikkuvasikoita. Juuso ja Marjo yh-
dessä Kalle-poikansa kanssa esittelemässä yleisölle vasikoita. 

Laidunkierroksen jälkeen kesäkahvilan herkut maistuivat.

tilamyymälästä oli mahdol-
lisuus hankkia kotiin vie-
misiksi luomulihan lisäksi 
luomuvihanneksia. Lapsille 
oli tarjolla poniajelua ja pi-
hapiirin pikkuvasikoita sai 
rapsutella.

-Ensimmäiselle kerral-
le emme uskaltaneet asettaa 
minkäänlaista kävijämäärä-
tavoitetta. Suuri kiinnostuk-
sen määrä oli iloinen yllätys 
ja ensi vuonna tapaamme 
samoissa merkeissä, Juuso 
Jussila myhäili tyytyväise-
nä Suomen luonnon päivän 
onnistunutta tapahtumaa 
JJ-Lihan luomutilan pihal-
la. MTR

Maakunnallinen hyvinvoin-
tikiertue Kunnon Keikka 
pysähtyi Iissä 3.9. Kunnon 
Keikka on Oulun Seudun 
Muistiyhdistyksen ja Poh-
jois-Pohjanmaan Liikunnan 
yhteiskiertue. Kiertueella 
ovat mukana myös kunnat 
ja alueen muita toimijoita. 
Tapahtumassa on mahdol-
lista tehdä SuomiMies/Nai-
nen -testit hengästymättä ja 
hikoilematta sekä kuunnel-
la palautetta omasta hyvin-
voinnista. Mittausten lisäksi 
voi hakea lisätietoa aivoter-
veydestä ja tehdä erilaisia ai-
vovireharjoituksia.

Tällä kertaa yrittäjille 
suunnatulla Kunnon Keik-
ka kiertueella mukana olivat 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäji-
en edustajat testaamassa yri-
tysten kuntoa ja arvioimassa 

Kunnon Keikka testaa yrittäjän ja yrityksen kunnon
tilinpäätösten kautta yritys-
ten arvoa.

-Meillä Pohjois-Poh-
janmaan Yrittäjillä on 
Restartup -vaihtoehto yrit-
täjyydelle -hanke, joka 
tarjoaa yrityksille omistajan-
vaihdospalveluita. Olemme 
mukana erilaisissa tilaisuuk-
sissa kertomassa miksi yrittä-
jien kannattaa valmistautua 
omistajanvaihdokseen hy-
vissä ajoin ja miksi yritys 
kannattaa olla myyntikun-
nossa koko ajan. Tästä lähti 
ajatus, että voisimme kiertää 
kenttää hyvinvointiteemalla, 
jossa mitataan sekä yrityksen 
että yrittäjän kunto. Ottaes-
sani yhteyttä Pohjois-Pohjan-
maan Liikunnan edustajiin 
kuulin, että heillä on kiertue 
tulossa ja ystävällisesti otti-
vat meidät mukaan. Meidän 

Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan, 
Oulun Seudun Muistiyhdistyk-
sen, Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien ja Iin kunnan edustajia 
Kunnon Keikka kiertueella Iissä. 
Yrittäjien hyvinvointimittauk-
seen kuulunut kehonkoostumus-
mittaus tehtiin Eikka- bussissa.

yksi tärkein tehtävä on nä-
kyä kentällä ja tällainen yh-
teistyössä oleva kiertue sopii 
meille erittäin hyvin, kehit-
tämispäällikkö Paula Pihla-
jamaa Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjistä kertoo.

Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjät tekevät herättelytyö-
tä myös jo vasta aloittaneille 
yrittäjille, sillä jokainen yrit-
täjä joutuu jossain vaihees-
sa jollain tavalla luopumaan 
yrityksestään. 

-Yritys tulee olla koko 
ajan myyntikunnossa, sillä 
yrityksestä voi joutua luopu-
maan myös äkillisesti. Kun 
yritys on myyntikunnossa, se 
on helppo realisoida. Jos yrit-

täjä ei ole panostanut tähän, 
myyntihetkenä kauppahinta 
ei ole sitä mitä olisi toivonut. 
Näin itse myynti vaikeutuu. 
Ostajat ostavat yrityksiä, joil-
la on tulevaisuus, rahoitta-

jat rahoittavat yrityksiä, joilla 
on tulevaisuus, Pihlajamaa 
muistuttaa yrittäjiä tulevai-
suuteen varautumisen tärke-
ydestä. MTR
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Iin keskustassa sijaitsevas-
sa nuorisotila Nurkassa on 
havaittu kosteusvaurio, joka 
estää Nurkan avautumisen 
syksyn toiminnoille. Nuori-
sotilan oli tarkoitus aloittaa 
toimintansa syyskuun alus-
sa.

-Kosteutta on etenkin 
keittiössä, jossa sekoittajan 
hana on vuotanut liitokses-

Kosteusvaurio estää 
nuorisotila Nurkan avaamisen

Haminantie 8 osoitteessa toi-
miva nuorisotila Nurkka on 
toistaiseksi suljettu kosteus-
vaurion takia.

taan. Joudumme avaamaan 
rakenteita ja tutkimaan vau-
rion laajuuden, sekä kui-
vattamaan ja korjaamaan 
vauriot. Työn tarkkaa kesto-
aikaan en osaa vielä arvioi-
da, kiinteistöpalveluesimies 
Juha Ukkonen Iin ateria- ja 
tilapalveluliikelaitokselta 
kertoo.

Ii-instituutti- liikelaitok-

sen johtokunnan puheen-
johtaja Jari-Jukka Jokela 
pahoittelee tilannetta ja ker-
too korvaavien tilojen etsin-
nän olevan käynnissä. MTR

Juho Tauriainen poikkesi avajaisissa lastensa kanssa. Isän polvel-
le kuvaan pääsi Jare. 

Uuden ajan kuntosalin 
AML GYMin avajaisista 
Iin keskustassa muodostui 
lauantaina 7.9. todellinen 
kansanjuhla.

Aleksi Laajoen it-
sensä suunnittelemaan 
kuntosaliin kävi avajais-
päivänä tutustumassa 
useita satoja uteliaita kun-
talaisia ja kauempaakin tul-
leita. Avajaistarjouksessa 
olleet kuntosalikortit vaih-
toivat omistajaa ja kahvit 
maistuivat herkullisen piira-
kan kera. Monet kokeilivat 
kuntosalin laajan laitevali-
koiman tarjoamia mahdolli-
suuksia ja ihastelivat avaraa, 
uutuuttaan hohtavaa kunto-
salia.

-Isoista investoinneista 
huolimatta haluan tarjota 
iiläisille vain parasta ja pa-
nostaa laatuun niin tiloissa 
kuin laitteissakin. Rakkaus 

Iin suurin kuntosali 
avattiin kansanjuhlalla

lajiin ei sallinut tehdä puo-
littaista, vaan heti alusta 
saakka parasta mahdollista, 
Aleksi kertoo.

Kehonrakennuksessa ur-
heilijana menestynyt Alek-
si panostaa täysillä omaan 
uraansa ja kauden tärkein 
kilpailu on edessä, kahden 
viikon kuluttua pidettävät 
SM-kilpailut.

Tilaa uudella salilla on 
600 neliömetriä ja laiteva-
likoima on Iin laajin sekä 
monipuolisin. Laitteet Alek-
si on hankkinut useilta lai-
tevalmistajilta, varmistaen 
näin sopivat laitteet erita-
soisille käyttäjäryhmille. Sa-
lin laitteissa on huomioitu 
myös ikääntyneet esimer-
kiksi erilaisella kuntopyöräl-
lä, joka soveltuu paremmin 
ikääntyneiden nivelille kuin 
perinteiset kuntopyörät. 
Juoksumattoja salilla on 

useita, sekä laaja valikoima 
vaativaankin saliharjoitte-
luun sopivia laitteita.

Sali on selkeä ja kaikil-
le laitteille on löydetty oma 
luonnollinen paikkansa. Ir-
topainoharjoitteluun on 
suuri alue, eivätkä harjoit-
telijat ruuhka-aikanakaan 
häiritse toisiaan. Voimassa 
olevalla kulkukortilla salille 
pääsee harjoittelemaan ym-
päri vuorokauden.

Aleksi Laajoki on siirtä-
nyt urheiluhierontapalve-
lunsa saman katon alle AML 
GYM -salin kanssa, mutta 
hieronta-asiakkaiden ei tar-
vitse olla salin jäseniä. Hie-
rontapalveluiden lisäksi 
hänen palveluvalikoimaan-
sa kuuluvat asiantuntevat 
Personal Trainer ja ravinto-
valmennukset. 

Avajaispäivänä ystävän-
sä salilla vieraillut voima-

nostaja Jani-Pekka Eirala 
kertoi edellisen päivän kä-
sileikkauksesta huolimatta 
halunneensa tulla katso-
maan uutta kuntosalia.

-Kyllä iiläisten nyt kelpaa 
harjoitella. Aleksin asiantun-
temus näkyy niin laitevalin-
noissa kuin -sijoittelussakin. 
Käden kuntouduttua tulen 
itsekin treenaamaan salilla, 
MM-Alltime rankingissa si-
jalla kuusi oleva Jani-Pekka 
kertoi.

Muiltakin avajaispäivä-
nä vierailleilta Iin uusin ja 
suurin kuntosali sai kehuja 
ja ihasteluja niin laitteillaan, 
tiloillaan, kuin ennen kaik-
kea siisteydellään ja selkey-
dellään.

-Uuden ajan kuntosali 
on avattu Iihin, helpottunut 
yrittäjä totesi avajaispäivän 
hulinan keskellä. MTR

Aleksi Laajoki ja Jani-Pekka Eirala AML GYM kuntosalin avajais-
tunnelmissa.

Avajaispäivänä salia kävi ihastelemassa satoja kuntalaisia.

Jakkukylän kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Hannu Kaisto lähet-
ti IiSanomalle tiedotteen, jossa 
Aluehallintovirasto ilmoitti myön-
täneensä Iin kunnalle luvan Jakku-
kylän riippusillan rakentamiseen 
Iijoen vesistöön Iin kunnassa hake-
muksen mukaisesti hakemukseen 
liitetyn yleispiirustuksen ”Jakun 
riippusilta”, osoittamaan paik-
kaan. Lupa on voimassa toistaisek-
si. Hankkeesta ei ennalta arvioiden 
aiheudu vesilain mukaan korvat-
tavaa edunmenetystä. HK

Aluehallintovirastolta 
lupa sillan rakentamiseen
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Omaishoitosopimuksia oli 
Suomessa vuonna 2017 rei-
lu 46 000. Viime vuonna 
Oulunkaaren vanhuspalve-
luissa oli allekirjoitettuna 
324 omaishoidon toimek-
siantosopimusta. Suurin osa 
omaishoitajista ja omais-
hoidettavista on iäkkäitä. 
Yhä useammin hoidon tar-
peen taustalla on muistisai-
raus. Omaishoitaja on usein 
puoliso, taustalla ajatus, että 
molemmin puolinen tuki ja 
huolenpito ovat luonnolli-
nen osa yhteistä taivalta.

Omaishoitotilanteessa 
sekä hoidettava että hoitaja 
tarvitsevat tukea. Tuki muo-
dostuu hoidettavalle an-
nettavista palveluista sekä 
omaishoitajalle annettavas-
ta hoitopalkkiosta, vapaasta 
ja muista omaishoitoa tuke-
vista palveluista. Vapaansa 
ajaksi omaishoitaja voi jär-
jestää sijaisekseen henkilön, 
joka voi olla hoidettavan 
omainen tai läheinen. Hoi-
tajan vapaapäivien aikaista 
hoitoa toteutetaan Oulun-

Omaishoitajuus 

merkiksi vertaistukiryh-
mään osallistuminen ja oma 
vapaa-aika ehkäisevät uu-
pumusta ja parantaa omaa 
hyvinvointia.

Omaishoidon tuki on 
harkinnanvarainen sosiaa-
lipalvelu, jota kuntayhtymä 
tarjoaa määrärahojen rajois-
sa. Oulunkaarella omaishoi-
tajan hoitopalkkioluokkia 
on viisi ja myönnetty palk-
kio määräytyy hoidon sito-
vuuden ja vaativuuden sekä 
omaishoidon tukena annet-
tavien palvelujen perusteel-
la. Taloudellisia tukia tai eri 
palveluita haetaan aina erik-
seen, niitä ei saa automaat-
tisesti.

Omaishoidon tukea hae-
taan oman alueen van-
huspalveluista, ja sen 
myöntämisen perusteena on 
läheisen henkilökohtainen 
hoiva- ja huolenpitotehtä-
vä. Asiakkailla, joilla avun-
tarve kohdistuu pelkästään 
asiointi- ja kodinhoitotehtä-
viin, ei ole oikeutta omais-
hoidon tuen palkkioon.

rakas, mutta raskas työ

Valto Pernu Photo Marat-
hon on rennosti toteutettu ja 
kaikille avoin polkupyöräi-
lyä ja valokuvausta yhdis-
televä taidetapahtuma, joka 
järjestettiin viidettä kertaa 
Iissä 8.8.-10.8. Kaiken kaik-
kiaan 21 valokuvaajaa pyö-
räili Iiläisen valokuvaajan, 
Valto Pernun nimeä kan-
tavassa taidetapahtumassa 
täydet 12 tuntia ympäri Iitä 
toteuttaen tuomariston an-
tamia tehtäviä. 

Tapahtumaan olivat ter-
vetulleita osallistumaan kai-
ken tasoiset valokuvaajat 
aikaisemmasta kokemukses-
ta riippumatta. Tänä vuonna 
tuomaristossa istuivat nor-
jalainen valokuvaaja Eivind 
H. Natvig, kuvajournalisti 
Miikka Pirinen ja ruotsalai-
nen kuvataiteilija Klara Berg-
man Fröberg. Valto Pernu 
Photo Marathonin kantava-
na teemana oli tänä vuonna 
ilmastonmuutos. 

Vuoden parhaan kuu-

Viidennen Valto Pernu 
Photo Marathonin voitto Ouluun!

den kuvan sarjan kuvaajana 
palkittiin oululainen valo-
kuvaaja Vesa Ranta. Lisäksi 
vuoden parhaasta ilmasto-
teemaisesta kuvaparista pal-
kittiin Joel Karppanen, 
parhaiten iiläisyyttä kuvaa-
vasta kuvasta Tiina Wallin 
ja parhaasta yksittäisestä ku-
vaparista Tuomo Pirttimaa. 
Yleisöäänestys parhaasta 
kuuden kuvan sarjasta ke-

räsi lauantaina yli 400 ään-
tä, ja voittaja oli Risto Korva. 
Taidekeskus Kulttuuri-
Kauppilan ja Oulunkaa-
ren kuntayhtymän yhteisen 
Lähde! Taiteesta voimaa 
arkeen –hankkeen Ou-
lunkaaren kuntayhtymän 
asiakkaille ja henkilökun-
nalle järjestämässä erikois-
sarjassa kisasi yhteensä 20 
osallistujaa, joista parhaas-

Vesa Rannan valokuva voitta-
neesta kuvasarjasta

ta kuvasta palkittiin Mert-
si Stenius. Kilpailukuvista 
koottiin Taidekeskus Kult-
tuuriKauppilaan näytte-
ly, joka oli avoinna yleisölle 
elokuun loppuun saakka. 

Valto Pernu Photo Marat-
honin yhteistyökumppanei-
na toimivat IlmastoAreena, 
LÄHDE!

Inka Hyvönen

Vierailijana fysioterapeutti Liisa Tuikkanen, aiheena  
mm. yrittäjän arkiaktiivisuuden merkitys ja työhyvinvointi.
Aamiaisen tarjoaa Iin Micropolis Oy.

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT
pe 13.9.2019 klo 8 Iin Micropolis

Ilmoittautumiset 
Juho Tauriainen 
tekstiviestillä: 
040 743 8373, 
sähköpostilla: 
juho.tauriainen@studiosalama.fiTervetuloa!  Iin yrittäjät ry

“RYSÄN RUMBLE” - ammattinyrkkeilyilta Iissä
Oululainen ammattinyrk-
keilytalli Steel Ring järjes-
tää Iin Rysällä neljän ottelun 
ammattinyrkkeilyillan lau-
antaina 28. syyskuuta. Illan 
avausottelussa Euroopan 
naisten kakkoseksi rankat-
tu Lotta Loikkanen ottelee 
uransa kuudennen ammat-
tilaisottelun kärpässarjas-
sa. Loikkanen on lähtöisin 
Tampereelta, mutta työs-
kentelee Karjalaisen toimit-
tajana Joensuussa. 

Illan toisessa kamppai-
lussa kehään astuu Jär-
venpään vasuri Samuli 
Kärkkäinen, joka valmistau-
tuu Iin ottelulla mahdolli-
seen alemman raskaansarjan 
SM-otteluun Lahden Jarkko 
Ojapaloa vastaan. Kärkkäi-
sen kamppailu Rysällä on 

suunniteltu kuusieräiseksi. 
Illan kolmannessa kamp-

pailussa nähdään oululai-
nen debyytti. Antti Aunola, 
joka juniori-ikäisenä viimek-
si on otellut kilpakehässä, 
palaa Iissä neliöön ilman 
paitaa. 33-vuotias kiinteis-
tönhoitaja ottelee tämän 
ensimmäisen ammattilais-
kamppailunsa ylemmässä 
keskisarjassa. 

Illan pääottelussa näh-
dään Iin kivikäsi Aku Kan-
ninen. 19-vuotias iiläinen 
iski viimeksi Guardamaris-
sa Espanjassa huhtikuussa. 
Tuolloin keskisarjan kamp-
pailu argentiinalaista Da-
mian Oscar Boraa vastaan 
päättyi ratkaisemattomaan. 
Rysällä Kanninen haluaa 
palata voittojen tielle. 

Suomalaisiskijöiden vas-
tustajat saapuvat toden-
näköisimmin tällä kertaa 
Keski-Euroopasta. Illan 
punnitukset käydään jo 
edellisiltana Iissä. 

- Maaliskuussa teimme 
illan Rysälle menestyksel-
lä. Yleisöä riitti ja tunnelma 
oli huikea. Tällä kertaa otte-
lutarjonta on vähintäänkin 
edellisen veroista, joten lupa 
on odottaa taas kerran lop-
puunmyytyä Rysää, kertoo 
Markku Pirinen Steel Rin-
gistä. 

Illan mielenkiintoisin ot-
telija lienee Antti Aunola, 
jolla amatöörinyrkkeily lop-
pui jo juniorina, mutta nyt 
aikuisiällä mieli halajaa am-
mattilaiskehään. 

- Ammattinyrkkeily on 

mielestäni sitä kovinta ja ai-
dointa nyrkkeilyä. Tykkään 
kovista otteluista ja olemme 
veljeni Juhan kanssa yhdes-
sä treenanneet tätä syksyä 
varten koko alkuvuoden hy-
vin. Tavoitteena on tietysti 
panna kaikki peliin Rysäl-
lä ja ottaa kotivoitto, jos sitä 
vaan yhtään on tarjolla, Au-
nola vakuuttaa. 

Rysän Rumble starttaa 
lauantaina 28.9. VIP-väen 
ruokailulla kello 18, ja itse 
ottelut kehässä alkavat kello 
19. Ovet avautuvat ja annis-
kelu alkaa kello 17.30. Liput 
ovat saatavilla myös ennak-
komyynnissä.

Steel Ring tiedotus 

”Omaishoitotilanteessa sekä 
hoidettava että hoitaja tarvitsevat 

tukea. Tuki muodostuu hoidettavalle 
annettavista palveluista sekä 
omaishoitajalle annettavasta 

hoitopalkkiosta, vapaasta ja muista 
omaishoitoa tukevista 

palveluista.”

kaarella myös perhehoito-
na sekä eri hoitoyksiköissä. 
Perhehoito on ikäihmisen 
hoivan järjestämistä perhe-
hoitovalmennuksen käy-
neen perhehoitajan tai 
hoidettavan kodissa.

Yhtenä omaishoitaji-
en tukimuotona Oulunkaa-
rella ovat omaishoitajan 
hyvinvointitapaamiset. 
Hyvinvointitapaamisten 
kohderyhmänä ovat yli 
65-vuotiaiden omaishoidet-
tavien omaishoitajat, jotka 
ovat lakisääteisen omaishoi-
don tuen piirissä. Niinhän se 
on, että kun hoitaja voi hy-
vin, saa hoidettavakin hyvää 
hoivaa.Omaishoitajuutta 
voidaan tukea erilaisilla ko-
tiin annettavilla palveluilla 
kuten ateriapalvelulla, kyl-
vetys- tai kuljetuspalveluil-
la sekä apuvälineillä. Myös 
kodin muutostöillä voi hel-
pottaa arjen sujumista. 
Palvelukokonaisuus suun-
nitellaan aina yksilöllisesti.

Kokemusten jakaminen 
samassa tilanteessa olevi-
en ihmisten kanssa kantaa 
eteenpäin. Omaishoitajilla 
on mahdollisuus osallistua 
eri järjestöjen, kuntayhty-
män ja Kelan järjestämil-
le kursseille, valmennuksiin 
ja vertaistukiryhmiin. Esi-

Apua ja tukea on saata-
villa, kenenkään ei tarvitse 
selviytyä yksin. Ohjausta ja 
neuvontaa omaishoitoa kos-
kevissa asioissa saa oman 
kunnan palveluohjaajalta 
ja Senioripisteestä. Jaksaak-
seen työssään omaishoita-
ja tarvitsee apua ja tukea, ja 
tukeminen voidaan nähdä 
myös ennaltaehkäisevänä 
työnä. Omaishoitoperheen 
hyvinvoinnista on huoleh-
dittava, sillä emme selviydy 
ilman omaishoitoa.

Päivi Sipola
Oulunkaaren 
kuntayhtymän vanhuspalvelut
vs. palveluesimies, 
palveluohjaaja
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Kalaliike H.Kuha on har-
joittanut kalan vähittäis-
myyntiä, kalanjalostusta ja 
-jakelua jo kolmekymme-
nenviiden vuoden ajan. Yri-
tyksen innovatiivinen 
tuotekehitys on niittänyt 
mainetta vuosien varrella ja 
saavuttanut useita erilaisia 
valtakunnallisia palkinto-
ja. Tuotannossa on kiinnitet-
ty huomiota ennen kaikkea 
tuorekalojen jalostamiseen 
ja erilaisiin kalankypsen-
nysmenetelmiin. Vuodes-

Täyden palvelun kalakauppa 
Iin Majakka

ta 1997 alkaen yrityksellä 
on ollut nelostien varressa 
idyllinen täyden palvelun 
kalakauppa Iin Majakka. 
Henkilökuntaa on sesongis-
ta riippuen kymmenen mo-
lemmin puolin.

-Kalakauppa Iin Majakas-
sa avautui 15.8.1997 ja alusta 
saakka tavoitteena on ollut 
palvella iiläisiä, ohikulki-
joita ja paikallisia kalastajia 
täyden palvelun periaatteel-
la, Hannu Kuha kertoo.

Joka päivä liikkeen ka-

latiskistä löytyy vähintään 
kymmentä paikallista vil-
likalaa, jotka on pyydetty 
Iijoesta tai läheisiltä meri-
alueilta. Myös Oulujärven ja 
Inarijärven kalaa on tarjolla. 
Hannu Kuha ihmetteleekin 
puheita paikallisen kalan 
puuttumisesta kalakauppo-
jen valikoimasta.

-Meillä niitä löytyy. Ai-
nostaan heinäkuulla voi olla 
pulaa villistä paikallisesta 
kalasta, hän toteaa.

Paikallista hankkeeseen 

Hannu ja Jussi-Pekka Kuha uskovat paikallisuuden ja lähiruokatrendin edistävän paikallisen villi-
kalan käyttöä.

- Paikallista -merkistä tunnistat iiläisistä arvoista ylpeän yrityksen, jonka koti- tai    
 toimipaikka sijaitsee Iissä ja se työllistää iiläisen yrittäjän tai iiläisiä. 
- Paikallista -yritys on sitoutunut edistämään Iin resurssiviisautta, joka tarkoittaa  
 kykyä käyttää erilaisia resursseja harkitusti, hyvinvointia sekä kestävää  kehitystä  
 edistävällä tavalla. 
- Yritykset voivat hakea merkkiä maksutta verkossa: greenpolis.fi/paikallista.

Seuraa yritysten kuulumisia: 
facebook.com/paikallista

Elokuun alussa uusiin ti-
loihin muuttanut liikun-
takeskus Move toivoo 
asiakkaiden käyttävän omia 
juomapulloja kertakäyttö-
mukien sijaan.

-Tarjoamme jatkossakin 
asiakkaille mahdollisuu-
den juoda tiloista löytyvistä 
mukeista, mutta tavoite on 
vähentää roskan määrää ja 
vaihtaa muovimukit bioha-
joaviin tuotteisiin, Pasi Ou-
tila kertoo.

Asiakasmäärän hän to-
teaa uusien tilojen myötä 
jatkaneen kasvuaan ja asi-
akkaiden pääsääntöises-
ti löytäneen uuden paikan 
hyvin. Joillekin uusi osoite 

Liikuntakeskus Move 
pyrkii vähentämään 
muovin käyttöä

Pasi Outila toteaa liikuntakeskus Moven lupautuneen Paikallista 
yrityksenä muun muassa muoviroskan vähentämiseen ja toivoo 
asiakkaiden käyttävän omia juomapulloja.

kalaliike H.Kuha liittyi ke-
sän 2019 aikana.

-Paikallisuus ja lähiruo-
ka ovat voimistuva trendi. 
Halusimme lähteä mukaan, 
koska toimintamme pe-
rustuu paikallisen kalan 
jalostamiseen ja Paikallista-
hankkeessa valmis organi-
saatio edistää meille tärkeitä 
asioita, Jussi-Pekka Kuha to-
teaa.

Kalaliike on sitoutunut 
hyödyntämään kalaa niin, 
ettei turhaa hävikkiä synny. 
Lisäksi pakkausmateriaa-
lit vähittäiskauppoihin me-
nevälle kalalle on vaihdettu 
ekologiseen pahviin ja liik-
keen valot led-valoihin.

-Muovikassien rin-
nalle pyrimme jatkossa 
tarjoamaan vaikkapa pantil-
lista kestokassia, Jussi-Pek-
ka suunnittelee.

Nahkiaiskauden olles-
sa kuumimmillaan, puhe 
kääntyy tähän toisten rakas-
tamaan, toisten vihaamaan 
herkkuun.

-Nahkiaisia ostamme Ii-
joen lisäksi Simojoelta, Py-
häjoelta, Kokemäenjoelta ja 
monilta muilta omalla keräi-
lyautolla. Tänä vuonna tuo-
tantomäärämme on noin 80 
000 nahkiaista, joista puo-
let myydään Iin Majakas-
ta, toisen puolen mennessä 
ympäri maata, Hannu Kuha 
kertoo.

Nahkiaisen osalta Han-
nu kannustaa kokeilemaan 
vaikkapa Nahkiskukkoa, 
jonka resepti on päässyt 
mukaan Oulu a la carte kir-
jaan, jossa esitellään paikal-
lisista raaka-aineista tehtyjä 
herkkuja. Kirjassa on pal-
jon uusia makuyhdistelmiä, 
tuoksuja ja oivalluksia. MTR

Karpalotie 15 on aiheuttanut 
päänvaivaa, koska kulku 
Moveen tapahtuu Lieksen-
tien puolelta.

Muoviroskan vähentä-
misen lisäksi Movessa pa-
nostetaan led-valaistukseen, 
joihin valot on jo vaihdettu 
pukutiloissa. Kuntosalin va-
lonheittäjät ovat niin ikään 
ledejä.

Paikallista-hankkeessa 
annettavaa ympäristölupa-
usta Pasi pitää hyvänä asi-
ana, samoin kuin hankkeen 
tarkoitusta lisätä yrittäji-
en yhteistyötä ja paikallis-
ten palveluiden käyttämistä. 
MTR

Personal trainer, ravinto-
valmentaja ja mentaalival-
mentaja Anu Suotula-Tepon 
toiminta perustuu asiakkaan 
kokonaisvaltaisen tilanteen 
selvittämiseen, kuuntele-
miseen ja tukemiseen kohti 
parempaa kuntoa ja arjessa 
jaksamista.

-Käyn valmennettavan 
kanssa perusteellisen ti-
lannekatsauksen, ennen 
kuin aloitan valmennuk-
sen. Mitä enemmän teen 
pohjatyötä, sitä paremmin 
kykenen vastaamaan oh-
jelmoinnilla asiakkaan tar-
peisiin sekä huomaamaan 
yksityiskohdat, uskomuk-
set ja motivaation siemenet. 
Aloittelija tutustuu kanssani 
kuntosalimaailmaan help-
potajuisesti tai jo edistynyt 
harjoittelija pääsee haas-
tamaan itsensä. Kiireiselle 

Kunnostamo Anu Suotula auttaa jaksamaan arjessa
teemme yhdessä hänen ar-
jestaan liikuntaystävällisen 
sekä ruokavaliosta arkea ja 
tavoitteita parhaiten palve-
levan, Anu kertoo.

Aiemmin kaupan alalla ja 
EU-projekteissa työskennel-
lyt Anu on toiminut yrittäjä-
nä reilut kymmenen vuotta. 

-Kouluttauduin per-
sonal traineriksi Traine-
r4Youn koulutusputkessa ja 
olen täydentänyt osaamista-
ni useilla alan kursseilla ja 
koulutuksilla. Lempilajejani 
ovat voimaharjoittelu, kah-
vakuulailu, talviuinti sekä 
kestävyyslajeista pyöräily ja 
juoksu, hän kertoo taustas-
taan.

Paikallista-hankkeen 
Anu Suotula-Teppo tote-
aa olevan lähellä sydän-
tään ja toiminnassaan hän 
on sitoutunut muun mu-

assa säästämään paperia 
tulostamalla mahdollisim-
man vähän asioita paperille. 
Viihtyisässä treenistudios-
sa valmennettavien käy-
tettävissä on pyyhkeitä 
paperipyyhkeiden sijaan. 
Aktiivisena luonnossa liik-
kujana hän kannustaa asi-
akkaitaan arvostamaan 
hyötyliikuntaa, sekä lähilii-
kuntapaikkoja. Myös met-
säpolkujen käyttöön ja 
marjojen keräämiseen met-
sästä Anu kannustaa arjen 
kiireiden keskellä jokaista 
valmennettavaansa.

-Paikallisuus on tärke-
ää ja lisää yhteisöllisyyttä ja 
näkyvyyttä. Tunnen kuulu-
vani hyvään jengiin Paikal-
lista-hankkeessa, ikuiseksi 
maailmanparantajaksi tun-
nustautuva Anu toteaa.

Yksilöllisen valmen-

nuksen lisäksi Kun-
nostamo tarjoaa monia 
mahdollisuuksia aloittaa it-
sestään huolehtiminen pien-
ryhmissä. Tällä hetkellä 
Anu ohjaan ihmisläheisellä 
lähestymistavalla muun mu-
assa TehoKunnostamo, sekä 
Keho&MieliKunnostamo 
pienryhmissä. MTR

Kunnostamo Anu Suotulan 
viihtyisän treenistudion sei-
nällä olevat lukuisat todis-
tukset osoittavat yrittäjä Anu 
Suotula-Tepon halusta kehit-
tää ja päivittää osaamistaan 
asiakkaiden parhaaksi.
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PITOPALVELUA

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai 
www.iilaaksonfysioterapia.fi

• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

Meillä myös ilta-aikoja

www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VALMENNUKSET 
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Valtarintie 2   
Haukipudas Nikintie 1

Cambrigde valmentaja 
Sanna Tervonen P. 040 721 3772 

sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi
www.sannatervonen.fi

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 VUOTTA

OULU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIN PISTE: Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U SFurkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Larissa 
Tursas

Jenni
Alaranta

Raine 
Oikarinen

Elias
Sundquist

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

KUNTO
KLUBI

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT
Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068

www.iinkuntoklubi.fi

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

Kalevalaista jäsenkorjausta  
Intialaista päähierontaa 

Iin Haminassa
Kysy lisää tai 

varaa aika numerosta

MYÖS LAHJAKORTIT

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

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii

 info@iinfysio.fi

puh. 010 501 9110

- Maukkaat ruuat.
- Aidot kotileivonnaiset.
- Täyte- ja voileipäkakut
  sekä muut juhlaherkut.

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

PitoPalvelu

Hoitola avoinna ajanvarauksella ma-pe/la 
Sopimuksesta palvelukoti-, laitos- ja kotikäynnit

Varaa aikasi
040 528 2208Maksniementie 28, Maksniemi

HIERONTA •KAUNEUDENHOITO

SIIVOUSPALVELUITA

P. 0400 150 715
sanna.kehusmaa@siivouspalveluskcleanhome.fi

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

Ylläpito- ja perussiivous, rakennussiivous, ikkunoiden ja 
saunan pesut ym. Mukana siivousaineet ja välineet. 

Siivouspalvelua ammattitaidolla

JALKAHOITOA

Ajanvaraus: 
www.iinjalkahoito.com tai 
soita numeroon 045 784 01888 
Tanja Kähkönen jalkahoitaja

Jalkahoitoja Iin alueella
Hoitolavastaanotto Iilaakson fysioterapian tiloissa Laitakuja 4:ssä. 

Myös kotikäynnit tarvittaessa.

Uutta! 
ePassi käy 

maksuvälineenä 
jalkahoitoon

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset
• Esityslaitteistokorjaukset (valot, mikserit, mikrofonit ja kaiutinjärjestelmät)

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194 
laitejasoitinhuolto@gmail.com

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S3 
sähköurakointi-

pätevyys
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Iin Urheilukentällä on ke-
säkuun alusta saakka ollut 
tarjolla opastusta juoksutek-
niikan parantamiseen. Pert-
ti Huovisen johdolla reilut 
kymmenen juoksuharras-
tajaa ovat hioneet juoksu-
tekniikkaansa monenlaisten 
harjoitusten avulla.

-Oikealla juoksutek-
niikalla voidaan välttää 
vammoja, se auttaa talou-
delliseen juoksemiseen ja 
on rentoa, Pertti Huovinen 
summaa tekniikan merki-
tystä juoksemisessa.

Parin kuukauden harjoit-
telulla on saatu aikaan tu-

Aikuisten juoksukoulusta apua tekniikkaongelmiin

Pekat Kuokkanen ja Kukkula ovat tutkapari monissa kilpailuissa. 
200 metrin juoksuharjoitus taittuu totutusti tasatahtia.

Aika ajoin ohjaaja joutuu opastamaan innokasta ryhmää käsimerkeillä. Rennon letkeässä porukassa merkitkin otetaan vastaan huu-
morilla.

Arto Hiltula ja muu ryhmä loikkaharjoituksessa.

loksia, jotka toimittajakin 
huomaa. Kevään ratakym-
pillä kulmikkaan raskaas-
ti liikkunut juoksija juoksee 
elokuun harjoituksissa suju-
vasti ja taloudellisesti. Illan 
harjoituksiin kuuluu erilai-
sia tekniikkaosia polven-
nostojuoksusta loikkiin ja 
kaikkea siltä väliltä. Var-
sinainen juoksuharjoitus 
tehdään tällä kertaa pyrami-
diharjoituksena, jossa juos-
taan 200 metriä, 300 metriä 
ja 400 metriä, jonka jälkeen 
sama alenevillä metrimää-
rillä. Juoksijat on jaettu ryh-
miin, joissa jokainen voi 

juosta omaa matkavauhti-
aan seurassa ilman viimei-
seen puristamisen tarvetta.

-Tarvittaessa puhallan 
pillillä merkin, jos vauhti 
karkaa liian kovaksi, Huo-
vinen naurahtaa innokkaas-
ta juoksuporukastaan.

Arto Hiltula ja Kyösti Ku-
jala kertovat juoksukoulun 
opeista olleen paljon apua ja 
parantunut juoksutekniik-
ka on näkynyt myös kellos-
sa eri tapahtumissa.

-Mielenkiinnolla odo-
tan tulevaa kesää ja talven 
harjoittelun näkymistä tek-
niikassani, Kyösti Kujala to-

teaa.
Juoksukoulu on kaikille 

avoin maksuton tapahtuma, 
joka jatkuu yli tulevan tal-
ven. Syksyllä ryhmä aikoo 
siirtyä mäkiharjoitteluun 
parantamaan voimaominai-
suuksia.

-Teillä näkee paljon 
juoksijoita, joilla parempi 
juoksutekniikka auttaisi pa-
rantamaan tuloksia ja vält-
tämään vammautumista, 
Pertti Huovinen toteaa ja toi-
vottaa kaikki tervetulleiksi 
Iin urheilukentälle saamaan 
opastusta juoksutekniikkan-
sa parantamiseen. MTR

Sofia ja Iivari Kalevan lap-
senlapsia ”Kalevan serkut” 
sekä ainoana elossa oleva-
na välipolvesta Heikki Kale-
va kokoontuivat lauantaina 
24.8.2019 Iin Asemakylässä 
Kalevalla ja muutamat eh-
tivät kuuntelemaan oulu-
laista Mieskuoro Huutajia 
IlmastoAreenaan. MTR

Kalevan serkut kokoontuivat

Mieskuoro Huutajien esitystä kuuntelemaan ehtineet.

Kalevan serkut kokoontuivat Kalevalla Iin Asemakylässä.

Iin Haminankartanon raken-
taminen alkaa viikolla 40. 
Tähän Iijoen rannalle raken-
nettavaan kerrostaloon si-
joittuu 23 asuinhuoneistoa, 
joista kaikista on jokinäky-
mä.

-Kysyntä on ollut vilkasta 
ja ainoastaan yksi asunto on 
varaamatta. Purkutyöt ton-
tilla on aloitettu ja uuden ra-
kennuksen on tarkoitus olla 
valmis syksyllä 2020, myyn-

Iin Haminankartanon rakentaminen alkaa
tipäällikkö Jari Alaiso Temo-
tek Oy:stä kertoo.

Iin Haminankartanon 
tontilla aiemmin sijainneen 
hammashoitolan purkutyöt 
ovat käynnissä. Hammashoi-
tola valmistui vuonna 1963. 
Talossa oli aluksi myös kak-
si asuntoa, hammaslääkärin 
ja terveydenhoitajan tarpei-
siin. Myöhemmin talossa on 
ollut kunnan eri toimintoja 
palvelleita tiloja, kuten kou-

Vanha väistyy uuden tieltä. Hammashoitolaksi vuonna 1963 rakennettu talo puretaan ja syksyllä 
2020 tontille valmistuvaan kerrostaloon tulee 23 asuntoa.

lutoimisto, kansalaisopis-
ton toimisto ja talonmiehen 
asunto. Talossa on sijainnut 
myös Iin Vuokratalojen toi-
misto.

Hammashoitolan naapu-
rissa sijaitsi myös kunnan 
vapaa-ajan toimisto, jossa 
Matti-Tapio Rissasen virkau-
rakin aikoinaan alkoi vuon-
na 1981. Nyt Rissanen on 
IiSanomien toimittajana tut-
tu lähes jokaiselle iiläiselle.
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Klo 9:30     ilmoittautuminen ja 
 toimintaohjeet
Klo 10-12 työaika
Klo 12-13 makkaraa, mehua ja kahvia

KOSKIKUNNOSTUSTALKOOT
La 14.9.2019 Vuosiojalla Yli-Olhavassa

Järj. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ProAgria Oulu ry 
ja Olhavan seudun kehittämisyhdistys

Kokoontuminen Raimo Anttilan pihalla, 
Vuosiojantie 115, klo 9:30.

Päälle työvaatetus ja kumisaappaat. 
Osallistujat ovat talkoovakuutettuja.

Tervetuloa! 
Lisätietoja p. 040 5203 674 / Jermi Tertsunen

Iin strateginen yleiskaava 2040, vireilletulo ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt 2.9.2019 kokouksessaan kuuluttaa 
yleiskaavan laatimisen vireille sekä asettaa osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman nähtäville. Strateginen yleiskaava tullaan laatimaan 
koko kunnan alueelle. Yleiskaavan tavoitteena on ohjata kunnan 
maankäytön suuria linjoja ja tukea kunnan strategisia tavoitteita.

Yleiskaavaan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
jossa kerrotaan muun muassa kaavan lähtökohdista, aikataulusta, 
vaikutusten arvioinnista ja siitä kuinka suunnitteluun voi osallistua.

Kuulutus on nähtävillä Iin kunnan ilmoitustaululla ja virallisissa ilmoi-
tuksissa www –sivuilla 9.9.- 9.10.2019 välisen ajan. Kuulutusaikana 
yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa pape-
risena Iin kunnanviraston asiointipisteessä sekä sähköisesti kunnan 
internet-sivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat. 
Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan 
osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevatkaavat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimitta-
maan 9.10.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kun-
ta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Lisätiedot:
Kaavoittaja Jaakko Raunio 
p. 050 4083811
jaakko.raunio@ii.fi

Kaavoituksen käyntiosoite: 
Piisilta 1, Ii, 
Micropolis, päärakennuksen 1 krs

Ii 2.9.2019
Kunnanhallitus

KUULUTUS

Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa! 

YLI-OLHAVAN 
MAAMIESSEURALLA

5

20 7
38

9

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo su 15.9.2019 klo 17

Bingo

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

Elokuun viimeisenä vii-
konloppuna ajettiin kaksi-
päiväinen asfalttirallisprint 
Japan Motors Cupin -osakil-
pailun viimeinen osakilpai-
lu Rovaniemellä Joulupukin 
maassa. Kilpailuissa olivat 
mukana Iiläiset Aallon vel-
jekset, jotka ovat koko ke-
sän kiertäneet Japan Motors 
Cup -sarjaa pitkin suomea. 
Sarjaan kuului yhteensä 8 

Aallon veljeksillä menestyksekäs kesä

osakilpailua. Sarja on todel-
la kovatasoinen, jossa ovat 
mukana maan parhaat ral-
lisprintkuljettajat. Ilmoittau-
tuneita kuljettajia sarjassa oli 
yhteensä 90.

 Veljeksistä vanhin Sa-
muli ajaa rallivireisellä Mit-
subishi Lancer Evo 9, joka 
valmistui juuri ennen kesää. 
Veljeksistä nuorin Sakke ja 
keskimmäinen Santtu ovat 

ajaneet kauden samalla au-
tolla, Citroen DS3:lla.

Perjantaina Rovaniemel-
lä tuli kolmoisvoitto. Jokai-
nen veljeksistä voitti oman 
luokkansa. Koko päivän sa-
toi vettä, mikä teki haasta-
van päivän ajosta. Samuli ja 
Sakke johtivat kisaa ensim-
mäiseltä kierrokselta asti, 
Santtu kiristi voittoajan toi-
sella kierroksella.

Lauantaina ajettiin 
kuivalla säällä. Samuli 
johti luokkaansa ensimmäi-
seltä kierrokselta asti. Toi-

Samuli Aalto kilpaili 10.8. Tuus-
niemellä ajetussa Tuusniemi 
Sprintissä, joka oli kansallinen 
aluemestaruuskilpailu. Hie-
nosti kuntakeskuksessa ajanut 
Samuli sijoittui viidenneksi, 
lipsahdettuaan kerran liuk-
kaan nurmikon puolelle.

Rovaniemellä Aallon veljekset juhlivat kolmoisvoittoa, jokaisen voittaessa oman sarjansa. Sakke, Samuli ja Santtu palkintojenjaon jäl-
keen. Kuva Aalto Racing.

sella kierroksella hän kiristi 
vielä vauhtiaan, jättäen toi-
seksi tuleen kilpakumppa-
ninsa 2,40 sekunnin päähän. 
Tämä voitto sinetöi Samulil-
le Japan Motors Cup-sarjassa 
sijan kahdeksan ja parhaan 
4-vetokuskin aseman. Vii-
meinen päivä ratkaisi myös 
4-veto ralliluokan voiton 18 
pisteen erolla seuraavaan.

Santtu oli lauantaina 
luokkansa viides. Koko sar-
jassa Santtu sijoittui sijalle 
24 ja omassa 2-veto ralliauto 
luokassa neljänneksi.

Sakke ajoi lauantaina 
oman luokkansa kolman-
neksi. Sakke nosti hienosti 
vauhtia loppukaudesta uu-
della autolla, jolla hän ajoi 
ensimmäistä kauttaan. Koko 
sarjassa Sakke sijoittui sijal-
le 40. ja oli oman luokkansa 
kuudes.

Hetken tiimi hengähtää, 
jatkaen lumien tultua maa-
han. Tiimin tekemisiä voi 
seurata facebookista nimel-
lä Aalto Racing. MTR

MA 23.9.2019 klo 18.00

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 790 €  mp | 500 € pr 51
2 x 100 € | 5 x 50 €

223

Tervetuloa!

BINGO
8

To 19.9. klo 12   torstaikahvit Iin srk-talossa mukana 
 Nivelyhdistyksestä Arja Hakala
To 3.10. klo 12   Iin yhdistyksen jäsenistön 
 45-vuotisjuhlakahvit Iin srk-talossa
To 10.10. klo 12  Iin eläkejärjestöjen yhteinen 
 liikuntapäivä Iin Illinsaaressa 
To 17.10. klo 12  torstaikahvit Iin srk-talossa
To 31.10.  teatterimatka Kajaaniin.  Kysy lisää
To 14.11. klo 12 Iin yhdistyksen syyskokous Iin srk-talossa

Eläkeliiton Iin yhdistys ry:n 
alkusyksyn 2019 toimintakalenteri 
on seuraava:

Vastataan kirjallisesti 80:een 
kysymykseen 4:n sarjoissa

IIN AVOIN 
URHEILUTIETOMESTARUUSKILPAILU

Max. 5-henkisille joukkueille
Iin Järjestötalolla su. 29.9. klo 14.00.

Ilm. Pertti tai Aki Huoviselle
Kirja- ja mitalipalkintoja

Iin Yritys / tietokilpailujaosto
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