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TERVETULOA 
Kunnostamon 
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• avajaistarjouksia • arvontaa • tarjoilua

www.arvokovaoy.fi

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

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

viherkasvit kotiisi. 

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

Haluamme nähdä 
onko Iissä ideaa?

Kilpailuta taloushallintopalvelusi 
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi

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

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN

• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

p. 044 342 0341 (24h)
p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)

www.sotaniemi.fi
Revontie 2 B, Haukipudas

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
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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-
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(hintoihin lisätään alv 24 %)
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Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 19  17.6.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO20
ILMESTYY TO 24.6.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään pe 18.6.2021 klo 12 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Maksamme reilun 
korvauksen

www.utacon.fi

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA JA 
ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414

IIN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät 
www.iinseurakunta.fi 
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit nettiradioon Iin 
seurakunnan kotisivulla)
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 

 Virkatodistukset eli sukuselvitykset 
 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai 
 Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Konfirmaatiomessu su 20.6. klo 10.00 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: 
Kadonnut ja jälleen löytynyt. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija 
Savolainen. Kolehti kerätään lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumi-
seen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Koronan vuoksi messu on 
tarkoitettu pääasiassa konfirmoitavien nuorten läheisille (2 henkilöä / 
rippikoululainen).
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15. 
Ruustinnan kahavila Iin Pappilassa Ti 22.6. klo 11:00 - 14:00 Voit olla 
mukana tekemässä hyvää ja tukea yhteisvastuukeräystä nauttimalla 
vaikka kupin hyvää kahvia ja leivonnaisia.
Juhannusjuustokeiton myyjäiset ke 23.6. klo 16:00 -alkaen Iin seu-
rakuntatalolla. OMA ASTIA MUKAAN! Keittoa myydään niin kauan kuin 
sitä riittää. Hinta on 8 €/litra. Tuotto käytetään Iin seurakunnan lähe-
tystyöhön.

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset ilmoitukset ja koronatiedote löytyvät 
www.iinseurakunta.fi 
Jumalanpalveluksia voi seurata internetin kautta (linkit nettiradioon Iin 
seurakunnan kotisivulla)
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 

 Virkatodistukset eli sukuselvitykset 
 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai 
 Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Sanajumalanpalvelus su 20.6. klo 12:00 Kuivaniemen kirkossa. Pyhä-
päivän aihe: Kadonnut ja jälleen löytynyt. Toimittaa Tapani Ruotsalai-
nen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Lasten ja nuorten yksinäisyy-
den torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Kuivaniemen 
kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin 
soittamalla Anne Miettuselle p. 040 571 8618.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Avoimet ovet Kuivaniemitalolla Ma 21.6 klo 10:00. Voit asioida dia-
koniatyöntekijän luona hakemassa EU ruokaa, käsityötarvikkeita tai 
muuten vain juttelemassa ja asioimassa.

Johanna Mäkipaaso, Johanna Jalo, Laksontie 1  91100 Ii

Parturi-Kampaamo
HiusSatu

varaaheti.fi/iinhiussatu
p. 050 553 3898

Valituksi tulivat Petri Tervonen, Jussi 
Kurttila, Markku Koskela ja Jarmo Lauri

Työ iiläisten hyväksi jatkuu
Iin Kokoomus ry

Kiitos
kaikille kokoomuksen ehdokkaita 

äänestäneille iiläisille
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Kiitos 
luottamuksesta.

Ilkka Pakonen

Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston ja alueen kunta-
johtajien verkosto kokoontui 
vuoden 2021 kevätkaudella 
22. kerran pohtimaan koro-
naepidemian torjuntatoimia 
Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Kainuussa. Verkostoa ve-
tävän ylijohtaja Terttu Sa-
volaisen mukaan keväällä 
alueellinen epidemian tor-
junnan hybridistrategia to-
teutui erinomaisesti. Niissä 
kunnissa ja alueilla, joissa 
tarvittiin yleistä linjaa tiu-
kempia rajoituksia, päätök-
set tehtiin ripeästi.

Alueelliset verkostot 
näyttivät voimansa pande-
miassa, myös kuntajohta-
jat kiittivät. Kuntapäättäjille 
on valmisteilla koulutusta 
varautumiskysymyksistä ja 
alueelliset maanpuolustus-
kurssit jatkuvat syksyllä.

Aluehallintoviraston mää- 
räämät 446 päivää kestäneet 
kokoontumisrajoitukset ovat 
päättyneet kesäkuun alussa 
ja epidemia on pysynyt al-
haisella tasolla maakunnissa.

Tapahtumajärjestäjien on 
yhä noudatettava tartunta-
tautilain 58 c pykälän mu-
kaisia hygieniamääräyksiä. 
Ylijohtaja Savolainen on tyy-
tyväinen, että tapahtumia 
voidaan tänä kesänä järjestää 
viime vuotta joustavammin.

Alueelliset verkostot 
näyttivät voimansa pandemiassa, 
kuntajohtajat kiittivät

Aluehallintovirastot ovat 
pyrkineet vastaamaan ta-
pahtumajärjestäjien tiedon 
tarpeeseen pitämällä kak-
si valtakunnallista ja yhden 
Pohjois-Suomeen suunna-
tun infon. Tilaisuuksien 
tallenteet ovat nähtävissä 
Aluehallintovirastojen You-
Tube-kanavilla.

Keskustelussa ennakoi-
tiin, että odotettavissa on 
epidemian kannalta rau-
hallinen kesä ja alkusyksy. 
Syksyn tullen kattava ro-
kotusten eteneminen tulee 
hillitsemään tautimäärien 
kausivaihtelua.

Kesän aikana yhteiskun-
nan on käytävä keskuste-
lu kuinka suuren COVID-19 
viruksen riskitason kans-
sa jatkamme. Kesän jälkeen 
päätetään mitä koronatoi-
mia tulevana vuotena on 
syytä tehdä ja olisiko valit-
tua strategiaa päivitettävä.

Kevätkauden työ eri 
verkostoissa todettiin on-
nistuneeksi. Sujuvassa yh-
teistyössä on opittu toisilta, 
joka on varautumisessa kes-
keistä. Verkostot näyttivät 
voimansa niin kuntien toi-
mijoiden, yrittäjien, kolman-
nen sektorin ja kansalasten 
kanssa.

STT info

KIITOS 
luottamuksesta. 
Työ jatkuu.

Mika Hast

Sanna Valaja

Kiitos luottamuksesta.
Yhteistyö jatkuu.
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Tuhahtaa ja pölähtää 
ku Aro-Erkin käytteet.

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

Varma kesän merkki Iissä 
on jälleen toteutunut kesä-
kahvila Majakan avaudut-
tua keskiviikkona 9.6. 

Jo kolmatta kesää kave-
rukset Oona Mäkelä ja Liinu 
Lehtola loihtivat Majakas-
sa herkullisia vohveleita eri 
muodossa. Ne ja jäätelöt 
maistuvat kahvin kera, hou-
kutellen iiläisiä ja ohikul-
kijoita poikkeamaan tähän 
persoonalliseen kesäkahvi-
laan.

– Tämä on ollut ja on 
meille hyvä ja mukava ke-
sätyö. Vaikka tämä sitoo, on 
tässä kuitenkin oma vapaus 
tehdä ja yrittää, Oona ja Lii-
nu toteavat.

Tämän kesän he kertovat 
kesäkahvila Majakan toimi-
van hyväksi ja myyviksi ha-
vaituilla tuotteilla.

– Joitain pieniä muu-
toksia pitää aina kuitenkin 
tehdä, he arvoituksellisesti 
vihjaavat tulevasta. MTR

Iin kesä alkaa kesäkahvila Majakan avautuessa

Serkukset Mimosa Sassi sy-
lissään Fanni Rissanen, Luna 
Sassi, Aleksi Rissanen ja Milja 
Rissanen olivat saapuneet jää-
telölle heti kesäkahvila Maja-
kan avattua myyntiluukkunsa. 
Nuoret yrittäjät Oona Mäkelä 
ja Liinu Lehtola taustalla.

Teollisuuden sivuvirrat jätteen sijaan arvokkaiksi tuotekomponenteiksi

Projektipäällikkö Johanna Laukkanen esittelee testilaitteistoa, jossa kasvatetaan levää puhdistaen ja talteen ottaen vedestä ravintei-
ta raaka-aineeksi.

Iin Micropoliksen CircLap-
hankkeessa tavoitteena on 
toteuttaa erilaisia demonst-
raatioita uusien kiertotalo-
usratkaisujen kehittämiseksi 
niin yrityksille, kunnille kuin 
yhteisöillekin. Iilaakso Oy:n 
tiloihin on rakentunut de-
monstraatioympäristö, jossa 
Oulun yliopiston kemiallisen 
prosessitekniikan tutkimus-
yksikkö tekee kokeita, tavoit-
teena tuottaa teollisuuden 
sivuvirroista muun muassa 
ravinnerikkaita nestemäisiä 
lannoitteita.

Hankkeen projektipääl-
likkö Johanna Laukkanen 
kertoo tavoitteena olevan yri-
tystoiminnan kehittäminen ja 
uusien työpaikkojen luomi-
sen Iihin. Demonstraatioiden 
jälkeen laitteistot ovat yritys-
ten käytettävissä.

– Iin sijainti Oulun ja Ke-
min välissä on kiertotalou-
den kehittämisen kannalta 
hyvä. Sivuvirtojen hyödyntä-
minen kiinnostaa yrityksiä ja 
uusia avauksia olemme saa-
neet moneen suuntaa. Muun 
muassa kalanperkuujättei-
den hyödyntämisessä teem-

me yhteistyötä Vatungissa 
toimivan Fishgroup Finlan-
din kanssa.

Demonstraatioympäristös- 
sä tehdään leväkokeita, joiden 
tuloksena vaikkapa kaivos-
vesiä saadaan puhdistettua 
bioteknisillä vesienkäsittely-
ratkaisuilla.

Toisella laitteistolla puo-
lestaan pystytään tuottamaan 
puhtaampaa levää, jota voi-
daan hyödyntää esimerkiksi 
kosmetiikkaa tuottavissa yri-
tyksissä.

– Pystymme tukemaan 
yritysten liiketoiminnan ke-
hittämistä tarjoamalla vuok-
ralle testiympäristön, jolloin 
yritykset eivät tarvitse itse in-
vestoida laitteistoon, Laukka-
nen kertoo.

Yrityksille on tarjolla myös 
tiloja vuokralle liiketoimin-
taan CircLab-ympäristöstä 
esimerkiksi ravinteiden kier-
rätykseen ja sivuvirtojen hyö-
dyntämiseen perustuvaan 
liiketoimintaan. Laukkasen 
mukaan hyödynnettäviä ra-
vintovirtoja on hankkeessa 
löytynyt ilahduttavasti ja ver-
kosto kasvaa.

– Toiselle jäte voi olla toi-
selle arvokasta raaka-ainetta.

CircLab-hanke tekee yh-
teistyötä muun muassa 
ProAgria Oulun COOPID- 
hankkeen kanssa. COOPID-
hankkeen keskeisin tavoite 
on lisätä biotalouden yhteis-
työtä ja tiedonvaihtoa eri si-

dosryhmien välillä. COOPID 
luo innovatiivista ja teho-
kasta strategiaa, joka tukee 
vahvojen biotalouden liike-
toimintamallien kehittämistä 
Euroopassa alueelliset ja ala-
kohtaiset erityispiirteet huo-
mioon ottaen. 

Ravinteiden kierrätyksen 

ja tulevaisuuden teknologioi-
den demonstraatioympäristö 
(CircLab) rahoitetaan osittain 
Euroopan aluekehitysrahas-
tosta (EAKR). Rahoituksen on 
myöntänyt Pohjois-Pohjan-
maan liitto. Hanketta rahoit-
tavat myös useat yritykset. 
Hankkeen osatoteuttajina 

ovat Iilaakso Oy ja Oulun yli-
opiston kemiallinen proses-
sitekniikka. Hankkeelle on 
haettu jatkorahoitusta, jon-
ka saamiseen seuraaville kah-
delle vuodelle CircLabilla on 
hyvät mahdollisuudet. MTR
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Iin kunnanvaltuuston ko-
koonpano tulee vaalien seu- 
rauksena muuttumaan mer-
kittävästi. Aiemman 35 
valtuutetun sijaan uuteen val- 
tuustoon valittiin 31 jäsen-
tä. Perussuomalaiset lisäsi- 
vät kannatustaan 6,4 prosent- 
tiyksikköä, saaden kaksi li-
säpaikkaa. Heidän äänimää-
ränsä kasvoi 232 äänellä.

Myös kokoomuksen ää-
nimäärä kasvoi 43 äänel-
lä (2,0 prosenttiyksikköä), 
mutta lisäpaikkaa kasvu ei 
tuonut, paikkamäärän säily-
essä neljänä.

Kannatustaan menet-
tivät eniten keskusta ja 
vasemmistoliitto, molem-
pien menettäessä kolme 
valtuustopaikkaa. Ääniä 
keskusta menetti 230 ja va-
semmistoliitto 200. Vihrei-
den äänimäärä väheni 83 

Perussuomalaiset Iin kunnallisvaalien voittaja
äänellä ja sosialidemokraat-
tien 79 äänellä. Molemmat 
säilyttivät kuitenkin entiset 
paikkamääränsä eli kaksi 
valtuutettua myös tulevassa 
kunnanvaltuustossa.

Äänestysprosentti kun-
nassa oli 54,2 prosenttia. 
Aktiivisimmin uurnilla käy-
tiin Jokikylän äänestysalu-
eella, jossa äänioikeuttaan 
käytti 70,7 prosenttia ääni-
oikeutetuista. Heikointa ää-
nestysaktiivisuus oli Itäinen 
Ii äänestysalueella, jossa ei 
päästy edes 50 prosenttiin. 
Äänestämässä kävi 49,6 pro-
senttia äänioikeutetuista.

Vaalien ääniharavak-
si nousi perussuomalais-
ten Petri Hyvönen. Uutena 
edustajana valtuustoon nou-
seva Hyvönen sai 169 ääntä.

– Iissäkin näkyi perussuo-
malaisten menestyminen 

hyvin koko maassa. Oman 
menestykseni uskon joh-
tuneen aktiivisesta esiinty- 
misestäni somesta ja vaali-
koneiden vastausten vas- 
tanneen äänestäjien toiveita, 
Petri totesi aikaisin maanan-
taiaamuna.

Tulevan valtuustokau-
den tärkeimpänä asiana hän 
pitää kunnan talouden kun-
toon saamista.

– Investoinnit tulee saada 
järkevälle tasolle.

Suurimman puolueen, 
keskustan, ääniharavaksi 
nousi Hannu Kaisto 161 ää-
nellä. Myös hän on uusi val-
tuutettuna.

– Iin talous tulee saa-
da tasapainoon. Vain sitä 
kautta voimme turvata hy-
vät palvelut kuntalaisille, 
Hannu Kaisto linjaa tulevan 
valtuustokauden päätavoit-

Uutena äänestyspaikkana näissä vaaleissa oli Nikkarin päiväkoti, jossa äänestivät Itäinen Ii äänestysalueen äänioikeutetut. Alueen vaalilautakunta kokoontui yhteiskuvaan ennen ovien avaamista äänes-
täjille. Hannes Hekkala, Helena Hekkala, Kylli Kaikkonen, Anneli Vilppola, Anja Mäkipaaso, Einari Erkkilä (vaaliavustaja), Matti-Tapio Rissanen (puheenjohtaja) ja Ari Mattila toteavat kaiken olevan valmis-
ta äänestyksen aloittamiseen.

Pekka Kuokkanen saapumas-
sa käyttämään äänioikeuttaan. 
Kylli Kaikkonen merkitsee asi-
an vaaliluetteloon, Anja Mä-
kipaason valmistautuessa 
antamaan Kuokkaselle äänes-
tyslipun. 

teekseen.
Hänen mukaansa tulee 

löytää säästöjä, mutta myös 
uusia tuloja yrityshankin-
nan ja uusien asukkaiden 
myötä.

– Yrityshankinnan ja 
kunnan markkinoinnin siltä 
osin tulee olla aktiivista jopa 
aggressiivista.

Hannu Kaisto uskoo yh-
teistyön voimaan ja haluaa 

luoda päätöksentekoon toi-
sia kuuntelevan ja kunnioit-
tavan hengen.

– Vaikka emme aina 
olisikaan asioista samaa 
mieltä, tulee tavoitteen ja 
suunnan asioiden hoitami-

seen olla kuntalaisten pa-
rasta ajatteleva ja päättäjien 
on kunnioitettava toistensa 
mielipiteitä.

Uusi kunnanvaltuusto 
aloittaa toimikautensa elo-
kuun alussa. MTR

Eero Alaraasakka

Kiitos luottamuksesta Kiitos luottamuksesta, 
yhteistyö jatkuu.

Johannes Tuomela

Kiitos 
luottamuksesta
Noora Huotari

KIITOS
ÄÄNESTÄJILLENI
LUOTTAMUKSESTA

Risto Säkkinen

LÄMMIN KIITOS 
LUOTTAMUKSESTA.

Lämmin kiitos 
luottamuksesta.

Hannu KaistoKirsti Keränen
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UUDET KUNTAVALTUUTETUT, Ii 1.8.2021 - 31.5.2025
SUOMEN KESKUSTA ÄÄNET 1703, PAIKAT 14

Tapio Helka 59 Kaleva Oili 58 Varanka Sirpa 
58, uusi

Alaraasakka 
Eero 57

Muiden äänet
Mika Jutila 49, Taina Häkkilä 46, Satu Nevatalo 38, Simo Paakkola 
38, Veikko Södö 38, Martti Ylitalo 34, Anne Matikainen 33, Mervi Jyr-
käs 31, Juuso Pyörälä 24, Pekka Nevalainen 23, Jukka Jussila 20, Kati 
Södö 19, Satu Sassi 17, Aili-Maria Alaraasakka 13, Jarkko Kärki 13, 
Arto Junes 8, Taisto Orajärvi 8. 

Tiiro Leena 66

Muiden äänet
Aini Autio 54, Tauno Kivelä 54, Sauli Keltamäki 46, Aila Wiik 42, Seppo Vanhala 18, Kimmo Juopperi 14, 
Tuula Hamari 11, Maire Turtiainen 9.

Muiden äänet
Katja Torvinen 30, Juho Kaakinen 29, Johanna Ruottinen 26, Ville Vei-
jola 23, Marko Kaveri 20, Juha Kallio 19, Anna Turtinen 17, Jesse Ala-
nikula 8. 

Hyvönen Petri 
169, uusi

Hyvärinen Veli-
heikki 119, uusi

Keränen Kirsti 
103, uusi

Muiden äänet
Jaska Kakko 36, Pentti Mattila 13. 

VIHREÄ LIITTO ÄÄNET 240, 
PAIKAT 2

Haapaniemi 
Heli-Hannele 63

Paaso Aila 57, 
uusi

Säkkinen 
Risto 68

Laurila Inka 61

Kaisto Hannu 
161, uusi

Tuomela 
Johannes 136

Kehus Reijo 109 Huotari Noora 
102, uusi

Paakkola Minna 
85, uusi

Pakonen 
Ilkka 85

Jokela 
Jari-Jukka 84

Koskela 
Pekka 75

Klasila Pirjo 65, 
uusi

Valaja Sanna 65

VASEMMISTOLIITTO ÄÄNET 776, PAIKAT 6

Liedes Teijo 134 Hast Mika 91 Heinäaho Juho-
Jussi 85, uusi

Fäldt Eila 77, 
uusi

Jakku-Hiivala 
Johanna 75, uusi

KANSALLINEN KOKOOMUS ÄÄNET 503, 
PAIKAT 4

Tervonen 
Petri 145

Kurttila Jussi 92 Koskela 
Markku 52, uusi

Lauri Jarmo 42

PERUSSUOMALAISET ÄÄNET 440, PERUSSUOMALAISET ÄÄNET 440, 
PAIKAT 3PAIKAT 3

SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATTI-
NEN PUOLUE ÄÄNET 232, PAIKAT 2

Muiden äänet
Seppo Keltamäki 42, Juho Malo 35, Annika Pelto-
vuoma 26. 

Muiden äänet
Eija Alaraasakka 30, Johanna Konttila 21, Mart-
ti Kaarre 20, Eija Tikkanen 17, Melissa Jovanen 12, 
Kaisa Kerätär 8, Harri Sandgren 6, Jussi Vilkuna 6.

Lämmin kiitos 
luottamuksesta

Inka Laurila

KIITOKSET ÄÄNESTÄJILLE 
LUOTTAMUKSESTA

Petri Hyvönen

Lämmin kiitos 
luottamuksesta
Pekka Koskela

Iso ja lämmin kiitos 
luottamuksesta.

Pirjo Klasila

IiSanomien toimituksen porukka toivottaa 
kaikille uusille kunnanvaltuutetuille 
onnea ja menestyksellistä yhteistyötä 

tulevassa luottamustoimessaan.

Valitut valtuutetut ja kaikki ehdokkaat 
kiittävät äänestäjiä ja vaalityöhön osallistuneita!
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Simontori 

Tervetuloa! Ratatie 1, 95200 Simo
Simontori 

Oman kylän kauppasi

SIMONTORI

VUOKRA-
PALJU

Meillä verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu!

NOUTOPISTE

marli
Juissi mehut
1 l

TarjoukseT voimassa To-su 17.6.-20.6.

ma-la 8-21
su 10-21

Kulta Katriina
Kahvit
500 g

meri-Lapin munkkituvan 
munkit
5 kpl/pss

Persikka
500 g
Espanja

Salaattisekoitus 
175 g

Paprika
2 kpl/300 g

Fairy original
Konetiskitabletti
84 kpl

5 kpl/talous099
PrK

10,-
3
KPL

699
PSS

1,-raS

1,-PSS

1,-PSS

990
PSS

Suometsissä on neljännes 
Suomen puustosta. Talous-
käytössä olevien suomet-
sien merkitys lisääntyy 
tulevaisuudessa, kun yhä 
suurempi osa ojitusalueiden 
puustoista on tulossa uu-
distamisikään. Suometsien 
hoidon suunnitteluun on tu-
lossa uusi valtakunnallinen 
toimintamalli. Suunnittelua 
tehdään metsänomistajia 
kuunnellen ja yli tilarajojen. 
Jo suunnitteluvaiheessa etsi-
tään ratkaisut, joilla voidaan 
vähentää vaikutuksia ilmas-
toon, vesistöihin ja moni-
muotoisuuteen.  

Suomessa yli 60 prosent-
tia metsistä on yksityises-
sä metsänomistuksessa, ja 
metsänomistajia on yli 600 
000. Suomen kansantalou-
den näkökulmasta tärkeää, 
että suometsiä voidaan hyö-
dyntää aktiivisesti myös jat-
kossa, kuitenkin siten, että 
niiden käytöstä aiheutuvat 
haitalliset vaikutukset voi-
daan samanaikaisesti mini-
moida.    

- Metsänomistajien nä-
kökulmasta on tärkeää, 
että suometsissä kasvaval-

Suometsien hoitoon ja suunnitteluun 
etsitään parhaita ratkaisuja

le puulle on myös tulevai-
suudessa kysyntää. Tämä 
edellyttää, että hakkuu- ja 
hoitotöistä aiheutuvat hai-
tat voidaan estää tehokkaas-
ti. Siten suometsät säilyvät 
hyväksyttävänä puutavaran 
lähteenä myös tulevaisuu-
dessa, toteaa metsänhoidon 
johtava asiantuntija Markku 
Remes Suomen metsäkes-
kuksesta.    

Suometsien hiilitaseeseen 
metsänhoitotoimenpiteil-
lä on merkittävä vaikutus. 
Metsien hoidossa ja käsitte-
lymenetelmien valinnassa 
on jatkossa otettava entis-
tä enemmän huomioon sekä 
hiilen mahdollisimman te-
hokas sitominen ja hiiliva-
raston säilyminen turpeessa. 
Toisaalta metsistä saatavil-
la tuotteilla on mahdollista 
korvata muun muassa fos-
siilisia polttoaineita ja ra-
kennusmateriaaleja.   

Enemmän huomiota 
vesiensuojeluun 
Ojien kunnostukset, hak-
kuut sekä uudistusalojen 
maanmuokkaukset aihe-
uttavat suurimman osan 

suometsätalouden vesistö-
kuormituksesta. Suometsien 
vesistövaikutusten tehokas 
hallinta varmistaa osaltaan, 
että vesien tila säilyy hyvä-
nä ja muut vesiensuojelutoi-
met ovat vaikuttavia.   

 - On tärkeää, että ojia 
kunnostetaan vain siellä, 
missä kuivatus lisää selväs-
ti puuntuotosta. Kunnos-
tusojitusten määrä on viime 
vuosina laskenut, mutta 
taas suometsien uudista-
mishakkuu- ja maanmuok-
kausmäärät ovat kasvussa, 
Remes sanoo.   

Suometsissä uudistami-
sen vesistövaikutukset saat-
tavat vaikutuksiltaan nousta 
kunnostusojitusten tasolle, 
kun kuivatuksen lisäksi teh-
dään maanmuokkaus, joka 
paljastaa eroosiolle altista 
maata. Tavoitteena onkin, 
että uudistamisen suunnit-
telussa kiinnitettäisiin aikai-
sempaa enemmän huomiota 
vesiensuojeluun.  

Haitalliset vaikutukset 
hallintaan suunnittelulla   
Suometsien kestävä käyt-
tö vaatii erityispanostuksia 

suunnitteluun, jotta ilmas-
to-, monimuotoisuus- ja ve-
sistövaikutuksia voidaan 
ehkäistä tehokkaasti.    

Vesiensuojelun, moni- 
muotoisuuden ja ilmas-
ton näkökulmasta parhaa- 
seen lopputulokseen pääs-
tään suunnittelemalla kerral- 
la laajempien suometsäalu-
eiden hoito ja käyttö. Koko-
naiskestävyyden kannalta 
parhaat ratkaisut edellyttä-
vät usein maanomistajien vä-
listä yhteistyötä varsinkin 
vesiensuojeluhankkeissa, 
mutta myös puunkorjuussa 
ja erityisesti jatkuvapeittei-
sessä kasvatuksessa.    

-Tästä voi olla metsän-
omistajille myös taloudel-
lista hyötyä. Laajemmilla 
suunnittelukokonaisuuksil-
la on mahdollista suunnitella 
ja kohdentaa eri metsätalo-
ustoimia tehokkaammin ja 
vaikuttavammin. Aktiivi-
sella ja oikea-aikaisella met-
sän- ja luonnonhoidolla 
voidaan vaikuttaa myöntei-
sesti suometsien tilaan tule-
vaisuudessa, sanoo johtava 
luontotiedon asiantuntija 
Miia Saarimaa Suomen met-

säkeskuksesta.    
Myös tulevan metsätalo-

uden kannustejärjestelmän 
valmistelussa on huomioi-
tu, että tilarajat ylittävällä 
suunnittelulla on merkitys-
tä haitallisten vaikutusten 
vähentämisessä. Suomet-
sän hoidon tukea on esitetty 
myönnettäväksi kokonais-
valtaiseen suunnitteluun se- 
kä vesiensuojelurakenteiden 
ja piennarteiden toteutuk-
seen. Ojien kunnostuksen 
toteuttamiseen ei jatkossa 
myönnettäisi tukea.    

Suunnittelupilottiin hae-
taan toimijoita 
 Metsäkeskus on käynnistä-
nyt hankkeen, jossa tehdään 
tilarajat ylittävää suometsän 
hoidon suunnittelua.   

- Etsimme hankkee-
seen metsäalan toimijoita, 
jotka tuottavat kannuste-
järjestelmän esityksen mu-
kaisesti suometsän hoidon 
suunnitelman ja tekevät tie-
tyistä työlajeista tarkemman 
toimenpidesuunnitelman. 
Maanomistajilla on nyt ai-
nutlaatuinen tilaisuus pääs-
tä osallistumaan suometsän 

hoidon suunnittelun pilo-
tointiin. Kannattaa olla yhte-
ydessä omaan toimijaan, jos 
suometsän hoitotarpeita on 
tiedossa seuraavien vuosien 
ajalle, kannustaa kehittämis-
asiantuntija Juuso Ojanen 
Metsäkeskuksesta.    

Hankkeesta saadut ko-
kemukset huomioidaan 
uuden metsätalouden kan-
nustejärjestelmän laadin-
nassa. Tavoitteena on, että 
järjestelmästä tulee hyödyl-
linen maanomistajille ja se 
kannustaa aidosti ympäris-
tönäkökohtien huomioimi-
seen.    

Suometsänhoidon suun-
nittelumallia kehitetään 
Luonnonvarakeskuksen ja 
Suomen metsäkeskuksen 
SUO-hankkeessa.  Hank-
keen toteuttajia ovat myös 
Tapio Oy, Itä-Suomen yli-
opisto ja Geologian tutki-
muskeskus GTK.

  
Metsäkeskus tiedotus 
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”Yhdessä ja etänä” teemailtapäivä kokosi 
yli 65-vuotiaat kuulemaan ja liikkumaan

Pohjois-Pohjanmaan Lii-
kunnan, Ii-instituutin ja Iin 
Vanhus- ja vammaisneu-
voston järjestämä Yhdessä 
ja etänä -teemailtapäivä ke-
räsi iiläisiä yli 65-vuotiaita 
Huilingin näyttämölle, Kui-
vaniemen Nuorisoseuralle 
sekä livelähetyksen äärelle.

PoPLin ”Yhdistyksis-
tä hyvinvointia”- projek-
tin projektivastaava Mikko 
Männistön yhteydenoton 
pohjalle syntyneessä tapah-
tumassa oltiin pitkästä aikaa 
yhdessä koronarajoitusten 
lieventymisen salliessa ko-
koontumiset. Huilinkiin 
oli mukaan ilmoittautunut 
reilut 30 ja Kuivaniemen 
Nuorisoseuralle parisen 
kymmentä asiasta kiinnos-
tunutta kuntalaista. IiVision 
kautta tilaisuutta seurattiin 
eri hoitolaitoksissa ja ko-
deissa.

Tilaisuuden avannut 
kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava toivoi, että pikkuhil-
jaa voitaisiin yhteiskuntaa 
avata lähemmäs entistä, ra-
joituksista vapaata yhdessä 

Yhdessä ja etänä tapahtumaidean isä Mikko Männistö juontaja 
Riitta Räinän haastateltavana.

Huilingin katsomossa venyteltiin Marjo Veijolan ohjeiden mukaan. Kotikatsomoihin päivän ohjelma streemattiin IiVision Youtube kanavalle.

Livelähetystä seurattiin Kuivaniemen Nuorisoseuralla kahvista nauttien.

Tarvittavasta lähetystekniikasta huolehti Valto Savolainen. Lisäk-
si hän viihdytti musiikillaan ja laulatti yleisöä.

Kunnanjohtaja Ari Alatossava ja bingoisäntä Raimo Ikonen aja-
tustenvaihdossa.

harrastamista.
– Kukaan ei reilu vuosi 

sitten pystynyt näkemään 
mihin kaikkeen korona vai-
kuttaa ja miten tärkeää yh-
dessä oleminen on. Korona 
on opettanut meille, että 
olemme kaikki samassa ve-
neessä, eikä mikään ole it-
sestään selvää.

Hän pohdiskeli myös hy-
vinvointia ja sen eri ulot-
tuvuuksia, sekä kunnan ja 
järjestöjen roolia hyvinvoin-
nin edistämisessä.

– Kuntalaisten toiveissa 
päällimmäisiksi nousevat 
kyselyissä sosiaali- ja ter-
veyspalvelut, koulut sekä 
harrastusmahdollisuudet ja 
-paikat. Kunta luo edelly-
tykset ja järjestöt toteuttavat 
niihin toimintaa, voidaan 
harrastusmahdollisuudet 
kiteyttää.

Yhteisen jumppatuoki-
on jälkeen päivää jatkettiin 
tietoiskuilla liikunnan mer-
kityksestä, kuultiin järjestö-
työn info, kirjasto esittäytyi 
ja pelattiin bingoa.

– Hyvä ja onnistunut ta-

pahtuma, iloitsi Kuiva-
niemen Nuorisoseuralla 
streemlähetyksen seurannan 
onnistumisesta huolehtinut 

vanhus- ja vammaisneu-
voston puheenjohtaja Pek-
ka Koskela. MTR
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Ii-instituutti – lautakunta on 
jakanut liikunnan yleisavus-
tukset vuodelle 2021. Avus-
tuksia myönnettiin yhteensä 
20 000 euroa ja ne jaettiin en-
sisijaisesti Ii-instituutti -liike- 
laitoksen johtokunnan vahvis-
taman pisteytyksen mukaan. 
Muita toissijaisesti huomioi-
tavia seikkoja ovat; - Toimin-
nan tarkoitus, laatu ja laajuus, 
ajankohtaisuus ja tarkoituk-
senmukaisuus - Toiminnassa 
mukana oleva tai toiminnan 
vaikutuspiirissä oleva väestö 
- Toiminnan luonne - Hakijan 

Liikunnan yleisavustukset 
jaettiin

taloudellinen asema ja muu-
alta (valtio, kunta, seurakun-
ta) saatavat avustukset ja muu 
taloudellinen tuki - Avustuk-
sen saamisen tarve ja suun-
niteltu käyttötapa. Avustusta 
saivat Iin Urheilijat ry 5367,97 
euroa Iin Yritys ry 3549,79 eu-
roa, Iisu ry 2857,14 euroa, Iin 
Hiihtoseura 2683,98 euroa, II 
Volley ry 1731,60 euroa, AC 
Susikädet 1558,44 euroa, Kui-
vaniemen Yritys ry 1125,54 
euroa, Iin Meriseura ry 606,06 
euroa ja Iin Hevosharrastajat 
519,48 euroa. MTR

Iissä rokotusvuorossa ovat 
kaikki yli 30-vuotiaat. Varaa 
rokotusaika ensisijaisesti ne-
tistä, oulunkaari.com, jotta 
koronapuhelimet eivät ruuh-
kaantuisi. Jos työaikataulujen 
vuoksi sopivaa rokotusaikaa 
ei löydy, kannattaa soittaa ro-
kotusnumeroon ja etsiä sopi-
vaa ratkaisua henkilökunnan 
kanssa.

– Henkilökuntamme on 
tehnyt kovasti töitä rokote-
kattavuuden saavuttamiseksi 
ja jatkaa edelleen – kuntalais-
temme suojaaminen on meille 
sydämen asia, Oulunkaaren 
terveyspalvelujohtaja Liisa 
Cajan-Suokas toteaa.

Oulunkaaren ylilääkä-
ri Tuula Saukkonen on huo-
lissaan alueen nuorista ja 
työikäisistä, joiden rokotekat-
tavuus näyttää tällä hetkel-
lä jäävän alhaiseksi. Ilmiö on 
valtakunnallinen, eikä Oulun-
kaarikaan ole siltä säästynyt.

–  Rokotteiden teho perus- 
tuu nimenomaan sii- 
hen, että rokotekattavuu-
den tulee olla tarpeeksi 
suuri.  Vaikka ei siis itse pel-
käisikään vakavaa korona- 
virustartuntaa, rokote kan-
nattaa ottaa läheisten ja 
yhteiskunnan vuoksi. Kun ro- 
kotekattavuus on hyvä, yh-
teiskunnassa päästään nope-
ammin uuteen normaaliin ja 
eroon erilaisista rajoituksista 
ja maskisuosituksista, vs. per-
hekeskuskoordinaattori Kirsi 
Kähkönen muistuttaa.

– Kesälle on tulossa jo mo- 
nenlaisia tapahtumia. Massa-
tapahtumat ovat tietysti yh-
denlainen riski, mutta jos 

Ajankohtainen 
rokotustiedote 10.6.

lähtee tapahtumaan, siellä 
voi oikeasti nauttia, kun tietää 
olleensa vastuullinen. Aika 
useaan paikkaan ja ainakin 
matkustamiseen vaaditaan 
myös jatkossa todistuksia ro-
kotuksista tai sitten useita ne-
gatiivisia testituloksia ennen 
ja jälkeen matkan, Saukkonen 
toteaa.

Ikäihmiset, heidän omais- 
hoitajansa ja riskiryhmäläi- 
set saavat nyt vahvistusro-
kotteita. Pääosin vahvistus-
rokotteelle on muistettu tulla 
hyvin.

– Vaikka koronatilanne on 
nyt koko ajan rauhoittumaan 
päin, vahvistusrokotteen ot-
taminen on tärkeää. Vahvis-
tusrokote parantaa rokotteen 
tehoa merkittävästi erityises-
ti viruksen erilaisia variantte-
ja vastaan, Saukkonen toteaa.

Ensimmäisen rokotteen 
on Oulunkaarella saanut tällä 
hetkellä noin 13 400 henkilöä. 
Toisenkin rokotteen saaneita 
on noin 3 400 henkilöä. Roko-
tusmäärien tiedot päivittyvät 
parin päivän viiveellä. Roko-
tusnumeroista voi kysyä li-
sätietoja koronarokotuksiin 
liittyen. Myös saamansa ajan 
voi muuttaa tai perua. Iissä 
rokotusnumero on 08 5875 
5011 palvelee ma-to kello 
8-11, pe 8-9. Rokotuspaikkana 
on Iin terveysasema/neuvola, 
Asematie 169. Jos on saanut 
ensimmäisen rokotteen Kui-
vaniemessä, myös vahvistus-
rokote on Kuivaniemi-talolla, 
Kuivajoentie 12.

Oulunkaari tiedotus 

Taidepuiston rantaveteen Ii-
jokeen hukkuneen hirvenva- 
san ruhon nostotyö sulki Vih-
kosaaren uimarannan koulu- 
laisten ensimmäiseksi kesälo- 
maviikoksi. Nostotyön pe-
lättiin vaikuttavan vedenlaa-
tuun ja noston sekä ruhon 
hautaamisen jälkeen vedes-
tä otettiin tarvittavat näytteet.

Uimareiden riemuksi ne 

Vihkosaaren uimaranta oli 
suljettuna varotoimenpiteenä

osoittautuvat puhtaaksi ja ui-
maranta voitiin avata uudel-
leen torstai-iltana. Näin kesän 
riemuista ja helteestä päästiin 
nauttimaan myös Vihkosaa-
ressa. Sulkemisen aikana ui-
marit suuntasivat Iin muille 
uimarannoille, täyttäen muun 
muassa Praavannokan ran-
nan. MTR

Kunnostamon treenistudio valmiina 

Kunnostamon treenistu-
diolla vietetään avajai-
sia lauantaina 19.6. kello 
12–16. Tiloihin voi tutus-
tua päivän aikana ja lisäk-
si on avajaistarjouksia. Tilat 
ovat nyt valmiit ja valmen-
nustyöt päässeet täyteen 
vauhtiin. Yksilö- ja pienryh-
mävalmennukset ovat koe-
ponnistaneet tilat ja niistä on 
saatu hyvää palautetta: ”Us-
komattoman hieno kokonai-
suus!” 
Olemme itsekin tyytyväisiä 
kokonaisuuteen, työmatka 
on lyhyt ja tilat siistit. Suun-
nittelimme sisustuksen ja 
värimaailman itse. Erityistä 
ihastusta on herättänyt lat-
tia ja eteisaula. 

Rakensimme Kunnos-
tamolle toimitilat vuoden 
kestäneen projektin aikana. 
Etsimme aiemmin toimiti-
loja, mutta sopivien puuttu-
essa päätimme tarttua itse 
toimeen.

Aloitimme laajennustyöt 
toukokuussa 2020 ja tilat 
valmistuivat toukokuussa 
2021.  Taustalla oli moni-
vuotinen unelma omasta 
treenistudiosta, jonne val-
mennusasiakkaat tulevat 
hyvillä mielin treenaamaan.

”Haluan, että asiakkaal-
la on mahdollisuus tutus-
tua kuntosaliharjoitteluun 
ilman häiriöitä. ” 

Vaati tiettyä yrittäjän hul-
luutta aloittaa keskellä epi-
demiaa, jonka kestosta ei 
ole tietoa. Totesin kuiten-
kin nyt olevan sopivasti ai-
kaa rakentaa ja valmistautua 
tulevaisuuteen. Rakennus-
projektin ohella kehitin 
osaamistani myös stressin-
hallinnan ja psyykkisen 
valmentamisen osalta. Juu-
ri ennen korona-aikaa tein 
suunnitelmat yrityksen ti-
lojen laajentamisesta. Laa-

jennusosa 80 neliömetriä 
rakennettiin aiemmin tree-
nistudiona toimineen 30 ne-
liöisen tilan jatkoksi. 

”Ihminen pystyy ihan 
kaikkeen, kun on tarpeek-
si tahtotilaa.” Yrittäjänä on 
pakko uskoa vankasti liike-
toiminnan virkistymiseen ja 
elämän jatkuvan epidemi-
an jälkeen. Tämä on ollut 
henkilökohtaisesti suurin 
hanke, jonka olen koskaan 

Ryhmien toiminta alkoi jo ennen avajaisia, tosin vajaamiehityksellä mm. Kehonmuokka-
us-ryhmän treeneissä.  Pienryhmävalmennusta on alkamassa taas syksyllä, ainakin kaksi 
eri ryhmää: VoimaNaiset ja Kehonmuokkaus Team Peaches. 

tehnyt. Erityiskiitos miehel-
leni, joka on jaksanut sin-
nikkäästi rakentaa illat ja 
viikonloput. Erikoisosaa-
mista ja tarvikkeita hankit-
taessa on käytetty paikallisia 
yrityksiä. Iistä löytyy hyviä 
ammattilaisia monella alal-
la! 

Kunnostamon tree-
nistudiolla on hyvä 
kuntosalivälineistö, InBo-
dy770-kehonkoostumusmit-

tauslaite ja monipuolinen 
valmennuspalveluvalikoi-
ma. Toiminta on alkanut 
vuonna 2012 ja monipuo-
listunut ryhmäliikunnasta 
ja personal trainingista mo-
nipuoliseksi valmennustoi-
minnaksi. 

Tervetuloa tutustumaan 
avajaispäivänä tai sopimuk-
sen mukaan!

Anu Suotula-Teppo 

Yrittäjä Anu Suotula-Teppo on tyytyväi-
nen treenistudion valmistumisesta. 

Jalkatreeniä tekemässä Hei-
ni Smeds, joka on ollut val-
mennuksessani jo useamman 
vuoden ajan ja käyttää treeni-
studiota viikoittain myös oma-
toimisesti. 
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YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

TILITOIMISTOJA

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Karin Björnholm,  
sairaanhoitaja

Ajanvaraus: 
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Puh. 044 350 6063

Valtarintie 2, Ii

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
 Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii

Revontie 15, Haukipudas

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Ota rohkeasti yhteyttä,
teemme juuri sinulle

tai läheisellesi sopivan 
palvelukokonaisuuden!

P. 050 365 9083 
Saila Päkkilä-Rokolampi

P. 0400 407 212
Mika Lämsä

terveyspojat.fi

Apunasi hyvän
elämän arjessa

JALKAHOITOA

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Allan Jokela
ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

ALLAN JOKELA

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat, lahjakirjat,

muut asiakirjat, kaupanvahvistukset.

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu 

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi.

PERUNKIRJOITUS-  YM ASIAKIRJAPALVLUITA

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

Muistatko hetken, kun astuit ensi kertaa 
koulutielle? Mieli täynnä odotusta, jänni-
tystä ja toiveikkuutta. Mielessä uudet ka-
verit, uuden oppiminen, opettajan tuki ja 
vanhempien turva. Hetki on jäänyt var-
masti monella mieleen. Entä muistatko sen 
ensimmäisen pettymyksen? Koe ei men-
nytkään niin hyvin kuin olit ajatellut, opet-
taja sanoikin kehumisen sijasta moitteen, 
vaikka parhaasi olit tehnyt.  Tai kaverit 
puuttuivatkin koulupäivän aikana. Et saa-
nutkaan tukea. Se tunne, kun et kokenut-
kaan olevasi hyväksytty. 

Alkukesästä monet valmistuvat ja saa-
vat ammatin. Toiveet, odotus ja jännitys 
työelämään siirtymisestä on verrattavis-
sa ala-asteen ajatuksiin, nyt aikuisen aja-
tuksin. Oppimäärä on suoritettu ja vaativa 
koulu takana. Harjoittelupaikoissa opitut 
asiat takataskussa ja uusi kesätyö tai työ-
paikka odottaa. Mieli on toivoa täynnä ja 

samalla jännitystä, miten minut otetaan 
vastaan? Hyväksytäänkö minut työyhtei-
söön?   

Jokainen meistä tarvitsee alussa tukea ja 
neuvoa, mutta ennen kaikkea hyväksyntää. 
Jokainen on joskus ollut ensikertalainen. 
Pidempään alalla olleilta asiat luonnistu-
vat ja ammattitaitoa löytyy, yksikön rutii-
nit ovat tutut ja työnluonne päivänselvä. 
Näin ei kuitenkaan ole aloittavalla työn-
tekijällä. Siksipä on tärkeää, että uudelle 
työntekijälle annetaan perehdytystä, kan-
nustusta, mahdollisuus oppia ja tarvitta-
essa myös konkreettisia neuvoja ja apua. 
Kokeneen työntekijän hiljainen tieto ei siir-
ry tuoreelle tulokkaalle ilman tiedon sa-
noittamista. Työpaikan kirjoittamattomat 
sopimukset ja säännöt tarvitsevat nekin sa-
noittamisen ja perehdyttämisen. 

Perehdyttämällä ja hyväksymällä uudet 
työntekijät joukkoon saamme heistä loista-

via työkavereita. Se vaatii kuitenkin meil-
tä intoa ottaa uutta tietoa vastaan, kehittää 
omaa työtä, kykyä vastavuoroiseen kes-
kusteluun ja kysymyksiin vastaamiseen. 
Toisaalta se mahdollistaa omaakin ihmet-
telyä ja pohtimista. Tärkeintä on muis-
taa kärsivällisesti opastaa ja neuvoa sekä 
kohdata uudet työkaverit aidosti. Uudet 
työntekijät tuovat aina mukanaan tuoretta 
tietoa ja aitoa iloa sekä uuden oppimisen 
mahdollisuuden. 

Erilaisia persoonia tarvitaan, erityisesti 
ikäihmisten hoitotyössä. Hoitajien persoo-
nat tuovat ikäihmisten elämään vaihtelua 
ja iloa. Hyväksymällä uudet työntekijät 
omana itsenään joukkoomme, voimme 
vaikuttaa siihen, että yksikköön ja työyh-
teisöön halutaan tulla ja siellä voidaan yh-
dessä työskennellä.  

Otetaan tulevana kesänä yhdessä vas-
tuu ja mahdollistetaan tuoreille työnteki-

jöille hyvä kasvualusta, oli kyseessä sitten 
hoitoala tai jokin muu. 

Tervetuloa työelämään!  

Hillevi Turpeinen
sairaanhoitaja,
vs. palveluesimies
Oulunkaaren kuntayhtymä

 Vastavalmistunut on uuden edessä
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Naisten kesken: – Miehet ovat sitten omituisia, Liisa murisi 
Arjalle. – Ennen naimisiinmenoa ne valittavat, ettei heidän 
elämässään ole naista. Sitten kun ne ovat naimisissa, ne va-
littavat, ettei heidän naisessaan ole elämää!            
   * * *

1200 Kesävitsiä -kirja tarjoaa tämmöisenkin silmäyksen 
arkielämään. Tämä Gummeruksen yli 500-sivuinen huu-
moripläjäys on iskenyt väkevästi katajaisen kansamme 
nauruhermoihin, sillä oman kirjahyllyni komistus on jo 
kymmenes painos! Tässä kolme kaskua lisää:
   * * *

Raastuvassa: – Myöntääkö syytetty syyllisyytensä? tuoma-
ri kysyi Matilaiselta.
    – En missään tapauksessa.
    – Oletteko varastanut aikaisemmin?
    – En ikinä. Tää oli ihan ensimmäinen kerta.
    * * *

Lounaskahvilassa: – Arto pyysi minua menemään naimi-
siin kanssaan ja tekemään hänet onnelliseksi, Liisa sirkut-
ti Paulalle.
 – Ai jaa. Kumman sä meinaat tehdä?     
   * * *

Isä ja poika: – Sinä alat jo olla iso poika, isä tuumasi seit-
senvuotiaalle Pekalle. – Meidän pitäisi varmaan puhua su-
kupuoliasioista. 
     – Kyllä se vaan käy, Pekka tuumasi. – Mitä sinä haluat tie-
tää?
   * * *

Aamukahvipöydässä: – Naapurin Lali osti samanlaisen ha-
tun kuin mitä minulla on.
     – Ja nyt sinä tietysti haluat ostaa uuden hatun? mies ky-
säisee.
     – Niin no, tuleehan hatun osto halvemmaksi kuin muutto! 
    * * *

Harmaita hiuksia: – Äiti, miksi sinulla on harmaita hiuksia? 
pikkuinen Maikki utelee. – Mistä ne harmaat hiukset tule-
vat?
     – Suruista ja murheista. Aina kun lapsi on tottelematon 
äidilleen tai kiukuttelee, äiti saa joka kerran harmaan hiuk-
sen.
     –  No miksi mummolla on sitten täysin harmaa pää?  
    * * *   

MARTTI KÄHKÖNEN  
kesämökkiläisenä Iissä jo 21 vuotta.   

Maria Juurikka on nimitet-
ty kehitysyhtiö Iin Micropo-
lis Oy:n toimitusjohtajaksi 
1.8. alkaen. Tehtävässä hän 
edistää Oulun kaupunkiseu-
dun vihreää kasvua yhdessä 
korkeakoulujen, tutkimus-
laitosten ja yritysten kans-
sa, ja vastaa Iin kunnan 
elinkeino-ohjelman toteut-
tamisesta, yrityspalveluista 
sekä yritysten toimintaym-
päristöä kehittävien in-
vestointien aktivoinnista. 
Micropoliksella Juurikka saa 
johdettavakseen kansainvä-
lisesti palkitun ilmastotyön 
edelläkävijäyrityksen. 

Pudasjärven Sarakylästä 
kotoisin oleva Maria Juurik-
ka (o.s. Nivala) on työsken-
nellyt viimeiset kuusi 
vuotta Oulun Kauppakama-
rin johtajana, vastuualuee-
naan liikenteen, logistiikan, 
elinkeinojen ja matkailun ke-
hittäminen edunvalvonnan 
keinoin. Juurikalla on myös 
vahva osaamistausta EU:n 
rahoitus- ja kehittämisohjel-
mista aiemmasta tehtäväs-
tään Pohjois-Pohjanmaan 
liitossa. Juurikka suhtautuu 
intohimoisesti Pohjois-Suo-
men elinvoiman kehittämi-
seen ja on koulutukseltaan 
taiteen maisteri. Micropolik-
sen nykyinen toimitusjohta-
ja Leena Vuotovesi siirtyy 
Oulun Liikekeskuksen toi-
minnanjohtajaksi.

Maria Juurikka Micropoliksen toimitusjohtajaksi
Paikallista kehittämistä 
pohjoisella ulottuvuudella. 
Iin uuden elinkeino-ohjel-
man 2025 kärkialueiksi on 
valittu Iijokisuisto (luonto-
matkailu), Vatunki (kalan-
kasvatus ja kalaelinkeino), 
Kuivaniemen biotalousalue, 
Sääskenharjun entinen kaa-
topaikka, Pentinkankaan 
suurkaupan alue sekä valta-
tie neljän (E75) jatkokehittä-
minen. 

Maria Juurikka ke-
huu Micropoliksen vahvaa 
osaamista hyödyntää EU:n 
rahoitusohjelmia alueke-
hittämisen välineenä sekä 
monistaa hyötyjä laajalle 
alueelle Pohjois-Suomeen. 
Esimerkiksi hän nostaa 
EU:n historian suurimman 
elvytysrahaston, jonka en-
simmäisistä rahoitushauista 
on juuri kesän kynnyksellä 
saatu lupaavia uutisia Iihin. 

Micropoliksella käynnis-
tyy syksyllä kaksi mittavaa 
kehittämishanketta, jotka 
ovat saamassa rahoituksen 
EU:n elpymisvaroista. Tu-
levaisuuden teknologioiden 
demonstraatioympäristö Circ-
Labia tullaan vahvistamaan 
yrityslähtöisesti hyödyntäen 

mikroleväteknologioita yh-
teistyössä Oulun yliopiston 
kanssa. Lisäksi kalatalouden 
kehittämistoimenpiteisiin 
tähtäävät ravinnekierto-
jen yritystoimenpiteet ovat 
käynnistymässä syksyllä 
yhteistyössä kaupunkiseu-
dun yritysten kanssa. 

Micropolis on tunnet-

tu kestävien ratkaisujen ke-
hittäjä, joka on panostanut 
mittavasti ilmastotyön ta-
loudellisten hyötyjen käyt-
töönottoon. Tulevaisuuden 
suunnat uuden johtajan ai-
kakaudella tullaan rakenta-
maan yhdessä Iin kunnassa 
käynnistyvät strategiatyön 
kanssa. MTR

Maria Juurikka aloittaa Iin 
Micropolis Oy:n toimitusjohta-
jana elokuun alussa.

Kuivaniemeläinen Tapio 
Ruokamo teki viimeisen 
työpäivänsä Oulun kau-
pungin terveystarkastajana 
perjantaina 4.6. Loman jäl-
keen odottavat eläkepäivät 
20.8. ja 48 vuoden työura on 
taakse jäänyttä elämää. Po-
siolla syntynyt Tapio aloit-
ti työuransa toimistotöissä 
Posiolla vuonna 1972. Kesä-
kuun alussa 1973 hän siirtyi 
terveystarkastajaksi Kolariin.

– Sinne minua pyydettiin 
parin viikon ajaksi tuuraajak-
si ja kun olin lomalla Posiol-
ta, suostuin pyyntöön.

Posiolle Ruokamo ei kui-
tenkaan palannut, vaan edes-
sä oli muutto Kuivaniemelle 
terveystarkastajaksi syksyllä 
1973. Tätä virkaa hän hoiti Iin 
ja Kuivaniemen kuntaliitok-
seen eli vuoteen 2007 saak-
ka. Sen jälkeen työnantajana 
oli Oulunkaaren ympäristö-
palvelut ja vuoden 2013 alus-
ta Oulun kaupunki.

Tapio Ruokamo on pitkän 
uransa aikana ehtinyt näh-
dä koko elintarvikevalvon-
nan ylösajon ja olla mukana 
kehittämässä alaa nykyiseen 
korkeaan tasoon.

-1970-luvun alussa olo-
suhteet olivat nykypäivään 
verrattuna alkeelliset. Kylillä 
ei ollut sähköjä ja kaupoissa 
ukot istuivat sinisen tupa-
kansavun keskellä. Tuolloin 

Elintarvikevalvonnan uranuurtaja eläkepäiville
tärkeintä oli saada olosuh-
teen edes jollakin lailla kun-
toon, hän toteaa.

Eräälläkin kylällä Tapion 
alkaessa täyttämään tarkas-
tuspöytäkirjaa, oli kauppi-
as todennut ”Kun olet ensin 
tuonut tänne veden, sähkön 
ja viemärin, tule sitten ker-
tomaan, mitä voisin ja pitäi-
si tehdä”.

– Nyt tekninen puo-
li on Suomessa viimeisen 
päälle kunnossa ja valvon-
ta muuttunut asteen osien 
tarkkuuteen. Liiallisuuksiin 
ei kuitenkaan pidä mennä 
maassa, jossa järvet saattavat 
olla jossain jopa 9 kuukautta 
jäässä. Meillä olosuhteet ovat 
toiset kuin Etelä-Euroopassa.

Elintarvikevalvonnan 
riskien Ruokamo kertoo 
kasvaneen valmistuksen kes-
kittämisen myötä.

– Jos jossain keskuskeit-
tiössä tapahtuu jotain, voi 
sairastuneiden joukko olla 
todella suuri.

Uransa alkuvaiheessa Ta- 
pio Ruokamon toimenku- 
vaan kuuluivat myös eläin-
suojeluasiat. Niiden hoitami-
sessa oli nopeista jaloistakin 
hyötyä.

– Kerran eräässä tilantees-
sa aseen lukot helähtelivät 
ja meille tuli eläinlääkärin 
kanssa juoksulähtö, hän nau-
rahtaa.

Pääsääntöisesti asiat kui-
tenkin ovat aina hoituneet 
keskustellen ja yhteinen sä-
vel on löydetty. Terveys-
tarkastajan tehtävien 
lisäksi hänen vastuullaan oli-
vat jossain vaiheessa myös 
ympäristönsuojelusihteerin 
ja kuluttajaneuvonnan teh-
tävät.

Näiden lisäksi hän oli 30 
vuotta aktiivisesti mukana 

Tapio Ruokamo viimeisenä työpäivänään kädessään työkaverei-
den toimittamat kukat.

palokuntatyössä, osallistuen 
muun muassa päivystystoi-
mintaan. Autoliiton palvelu-
miehenä Tapio on toiminut 
10 vuotta ja tätä harrastusta 
hän aikoo jatkaa myös eläke-
päivinään.

– Olen lupautunut jatka-
maan Länsi-Lapin ja Lapin 
liikenteenohjaajien koulutta-
jana ja Länsi-Lapin tiepalve-
luasiamiehenä. MTR

VITONEN
1) Antti Mikkonen 17.04, 2) 
Markku Nikkanen 17.32, 3) 
Jukka Kauppila 17.42, 4) Ila-
ri Jounila 17.46, 5) Kyösti Ku-
jala 18.29, 6) Ville Parkkinen 
18.52, 7) Hansi Kitti 18.57, 8) 
Matias Uusitalo 19.20, 9)

Patrik Mäenpää 19.53, 10) 
Pekka Kuokkanen 20.16, 11) 
Teemu Kangasharju 20.45, 
12) Marko Ruokokoski 20.50, 
13) Anni Huuha 20.52, 14) 
Rauno Holmi 21.37, 15) Tho-
mas Sandström 21.37, 16) 

Illinjuoksut 11.6.
Jouko Perttula 21.30, 17) Aki 
Huovinen 22.36, 18) Jukka 
Palokangas 22.42, 19) Vesa 
Savolainen 23.36, 20) Jari Me-
riläinen 23.42, 21) Ari Suor-
sa 24.03, 22) Jussi Tiiro 24.04, 
23) Jorma Puurunen 24.48, 
24) Anette Holländer 31.57, 
25) Reko Koskinen 35.07, 26) 
Markku Hänninen 35.43, 27) 
Jouni Hattunen 35.48.

KAKKONEN
1) Emilia Hakasalmi 9.32, 2) 
Heli Vierto-Suorsa 9.42
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Iisi-areenan ja liikuntasalien kauden 2021-22 
VAKIOVUOROJEN HAKU 

yksityisille ja yrityksille 
käynnissä 14.-28.6.2021 klo 18 asti.

Hae vuoroa Julius-varauskalenterista:
 iihappens.fi    Tilojen varaus

Lisätiedot: vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki
p.050 3950 392, pekka.suopanki@ii.fi

  

> 2323
1515

AUTO-BINGO
AUTO-BINGO

22 88
44

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

KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 20.6. klo 18.00Su 20.6. klo 18.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!

Yhdessä elinvoimaisen Iin puolesta!

Alaraasakka Aili-Marja Alaraasakka Eero Huotari Noora Häkkilä Taina Jokela Jari-Jukka Junes Arto Jussila Jukka Jutila Mika

Jyrkäs Mervi Kaisto Hannu Kaleva Oili Kehus Reijo Klasila Pirjo Koskela Pekka Kärki Jarkko Matikainen Anne

Nevalainen Pekka Nevatalo Satu Orajärvi Taisto Paakkola Minna Paakkola Simo Pakonen Ilkka Pyörälä Juuso Sanaksenaho Harri

Sassi Satu Södo Kati Södo Veikko Tapio Helka Tuomela Johannes Valaja Sanna Varanka Sirpa Ylitalo Martti

Kunnanvaltuustoon valitut ja vaaleissa ehdokkaina olleet kiittävät!
1703 kertaa iso kiitos kaikille äänestäjille - yhteistyö jatkuu ja saa soitella.

Iissä voi elää hyvää elämää

Lämmin kiitos 
luottamuksesta.

Sirpa Varanka

Vihreäliitto sai Iin kuntavaaleissa 240 ääntä. 
Valituiksi tulivat Heli-Hannele Haapaniemi ja Aila Paaso.

Kiitämme äänestäjiä ja 
vaalityöhön osallistuneita!

Iin Vihreät

Aila Paaso

Kiitos 
luottamuksesta. 

Yhteistyössä 
kohti 

tulevaisuutta!

Heli-Hannele 
Haapaniemi

Iso ja lämmin 
KIITOS 

luottamuksesta

Reijo Kehus
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7650€
/9l

8,50 €/l 
+sävytys

7600€
/9l

8,44 €/l 
+sävytys

90€
/9l74

8,32 €/l 
+sävytys

9950€
/9l

11,10 €/l 
+sävytys

9,90/0,9l

27,50/2,7L

70,00/9L

Iisun toimesta Jakkukylä on 
saanut uuden monipuoli-
sen liikuntapaikan. Seuran 
aktiivit tarttuivat kylästä 
tulleiden toiveiden pohjalta 
työhön ja Jakkurannan alu-
eesta on valmistunut uusi 
suunnistuskartta.

– Huomasimme alueen 
sopivan hyvin iltarastien 
ja suunnistuskoulun tar-
peisiin. Maasto on helppo-
kulkuista kangasmaastoa, 
jossa on hyvä näkyvyys, Ii-
sun puheenjohtaja Markku 
Loukusa kertoo.

Alue on lähellä Jakun 
koulua ja valmistuttuaan 
riippusilta mahdollistaa 
suunnistuskartan hyödyn-
tämisen myös koululiikun-
nassa.

Maanantainillan suun-
nistuskoulu kokosi 25 
suunnistuksesta kiinnostu-
nutta tutustumaan uuteen 
suunnistuskarttaa ja sen 
avulla maastossa liikkumi-
seen.

Tiistaina vuorossa olivat 
ensimmäiset kilpailut Iiras-
tien muodossa.  MTR

Jakkurannan uusi 
suunnistuskartta 
käyttöön

Alku aina hankalaa, onneksi 
opastusta löytyy.

Iirasteilla rasteja etsi parikymmentä suunnistajaa.

TULOKSET
Pitkä 6,4km
 1. Maarit Sippola 1.07.27,  
2. Petri Sippola 1.07.39 
+00.12,  3. Hannu Kais-
to 1.29.22 +21.55,  4. Sep-
po Jaara 1.29.30 +22.03,  5. 
Salla Lapinkangas 1.29.56 
+22.29,  6. Jouni Lapinkan-
gas 1.29.59 +22.32

Keskipitkä 4,2km
 1. Eero Päivärinta NiS 
43.08,  2. Tuija Jurvakainen 
RastiHyry 43.50 +00.42, 3. 
Aki Lohi 50.00 +06.52,  4. 
Kaisa Päkkilä 52.45 +09.37,  
Reijo Huovinen hyl. 
Lyhyt 2,3km
 1. Väinö Kemppainen 
37.23,  2. Rasmus Vuorma 
41.05 +03.42.


