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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

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

Ammattitaidolla
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT
ym. kiinteistön remontit

Tässä
lehdessä
Harrastuksista
hyvinvointia
-liite
Sivut 5-12

Myös muovin hitsausta/korjausta

Kysyus!
tarjo

MAREKI

Mauri Pirttikoski

Härmänkuja 63 Ii • Puh. 040 552 8510

www.mareki.fi

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

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

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

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

book.miko@gmail.com

www.sisustuspalvelu.fi

Ilmalämpöpumput • Maalämpö järjestelmät • LVI-työt

p. 040 4878364
harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi
LUE IISANOMAT NETISTÄ: www.iisanomat.fi

MARKKINAT

la 10.9. klo 10 - 16
SEURALLA
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

klo 11 - 14 Jore Siltala
klo 14.00
Kuivaniemen ja Simon pelimannit
klo 15.00
MarkkinaBingo
Ym...
klo 20-24
Markkinatanssit
Esiintyy Juha Alvari. Liput 15 €.

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.

Myyntipaikkavaraukset

044 209 4496

Järjestää
Kuivaniemen Nuorisoseura ry
Kirkonkyläntie 17
95110 Kuivaniemi

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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IIN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Messu Su 4.9. 10:00 Iin kirkko Pyhäpäivän aihe: Jeesus, parantajamme,
Toimittaa: Tapani Ruotsalainen. Kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa: Eija
Savolainen, Pekka Nevalainen, Kolehti: Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja
opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten
aikuisten toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö sr., Lähetys- ja avustusjärjestö FIDAN toiminnan esittelyä seurakuntasalissa. Kirkkokahvit. Yhteistyössä Iin helluntaiseurakunnan kanssa.
Diakonian 150 Juhlavuoden Messu Su 11.9. 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivä:
14. sunnuntai helluntaista. Toimittaa: Pekka Soronen. Saarnaa: Juha Rauhala. Kanttorina Eija Savolainen. Avustaa: Sanna Karppinen, Sanna Mäenpää,
Musiikkiryhmä: Kirkkokuoro.
Kirkkokuoro Ke 31.8. klo 18:00 Iin kirkko. Harjoitukset poikkeuksellisesti
kirkossa!
Vauva- ja taaperoryhmä Keskiviikkoisin klo 10:00 - 11:30 Iin Pappila.
Toivon säveliä- konsertti To 1.9.klo 19:00 Iin kirkko. Trubaduuri Samu
Saarinen laulaa elämänläheisiä lauluja. Konsertti liittyy diakonian päivään.
Kahvi- ja teetarjoilu alkaa klo 18. Diakoniatyöntekijät mukana. Vapaa pääsy,
ei ohjelmamaksua.
Diakonian päivä To 1.9. klo 14:30 - 16:00 Iin seurakunnan diakoniatyöntekijät tavattavissa Iin torilla. Tule jutustelemaan kahvikupin äärellä. Säävaraus.
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Pe 2.9. - Su 4.9. Haapajärvellä.
Lisätietoja Hilja Paukkerilta p. 040 742 1171
Alakouluikäisten kerhot Tervetuloa kokkailemaan, liikkumaan ja puuhastelemaan yhdessä toisten kerholaisten kanssa! Lisätietoa kerhoista sekä
ilmoittautumisohjeet löydät seurakunnan nettisivuilta Tule mukaan - kouluikäisille - kerhot. Yhteyshenkilönä Nina Peltola 0405157662, nina.peltola@
evl.fi.
Liikkari Ke 14.9. klo 16:30 Iisi Areena. 1-3 -luokkalaisten liikkari Iisi-areenan lohkossa 3. Kerhossa tutustutaan monipuolisesti eri lajeihin, leikitään
ja pelataan. Ilmoittautuminen Iin seurakunnan nettisivujen kautta. Mukana
nuorisotyönohjaaja Katri.
Ystävänkammari Ke 7.9. klo 12:00 Iin seurakuntasali.
Lapsikuoro To 8.9. klo 17:00 Iin seurakuntasali. Lapsikuoron syyskausi
käynnistyy. Kaikki kuorosta kiinnostuneet 1-6 luokkalaiset ovat tervetulleita.
KirkkokuoroTo 8.9. klo 18.15 Iin seurakuntasalissa
Kuoroon otetaan uusia laulajia. Lisätiedot kanttorilta Eija Savolainen.
Iin perhekerho Pe 9.9. klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerhohuone.
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Toivonpolku 12.8.-30.9. on rukouspolku ja se lähtee Iin Pappilan portilta.
Polku kiertää Ruustinnan reitin ja reitin varrella on 12 hiljentymiskohtaa.
Voit kiertää reitinvapaasti.
Naistenpäivä La 24.9. klo 11:00 Iin seurakuntasali OlenNainen- naistenpäivä. Mukana evankelista Anne Pohtamo-Hietanen ja musiikkisihteeri Anna
Pöyhönen. Toivelauluhetki, luennot ja yhdessäoloa. Alkaa lounaalla klo 11.
Ennakkoilmoittautuminen ruokailuun ja kahvitukseen 21.9. mennessä Sanna Karppiselle p. 040 7376955. Ruokamaksu 10 €.
Nuortenilta To 1.9 .klo17:30 Iin Pappila
Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit.
Nuortenilta To 8.9. klo 17:30 Iin Pappila
Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 1012 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin 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.
KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus - Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä Su 4.9. klo12:00
Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jeesus, parantajamme. Toimittaa:
Pekka Soronen. Kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon
sekä nuorten aikuisten toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö sr., Yhteistyössä Rauhanyhdistyksen kanssa.
Messu ja diakoniajuhla Iissä Su 11.9. klo 10. Kuivaniemen kirkossa ei
jumalanpalvelusta. Kuljetus Kuivaniemeltä Iihin. Seurakunta tarjoaa kyydin Iin kirkkoon. Voit tilata taksikuljetuksen soittamalla Anne Miettuselle
p.0405718618.
Diakonian päivä To 1.9. klo 14:30 - 16:00
Iin seurakunnan diakoniatyöntekijät tavattavissa Iin torilla. Tule jutustelemaan kahvikupin äärellä. Säävaraus.
Kuivaniemen perhekerho To 1.9. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali.
Seurakuntakerho Ma 5.9. klo 11:00 - 13:00 Seurakuntakerho Aseman liikuntahallin kerhotilassa. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua, tervetuloa!
Seurakuntakerho Ti 6.9. klo 11:00 Oijärven kyläkirkko. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua, tervetuloa!
Diakoniatupa avoinna Ti 13.9. klo 11:00 Diakoniatupa. Tuvalla voi käydä
juttelemassa, kahvilla tai muulla seurakunnan toimintaan liittyvällä asialla.
Huolehditaan terveysturvallisuudesta! Tullaan paikalle vain terveenä, huolehditaan hygieniasta ja maskeista ja varmistetaan mahdollisuus turvaväleihin.
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Pe 2.9. - Su 4.9. Haapajärvellä. Lisätietoja Hilja Paukkerilta p. 040 742 1171.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 1012 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin 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.
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TOIVON SÄVELIÄ
-konsertti
Iin kirkko to 1.9. klo 19

Kaikenikäisten
fysioterapiaa

Samu Saarinen, laulu ja kitara
Vapaa pääsy. Diakonian juhlavuoden kunniaksi
kahvi- ja teetarjoilu kirkossa ennen konserttia.

Sydämellisesti tervetuloa!

PALVELUMME MM.
• Kotikäynnit
• Hieronta
• Akupunktio
• Kelan vaativa
lääkinnällinen kuntoutus
• Vakuutusyhtiöiden
maksusitoumukset
• Toteutamme normaalisti myös yli
70-vuotiaiden fysioterapiaa

Ii Kirkkotie 2, 91100 Ii

010 237700

YRITTÄJIEN
AAMUKAHVIT
Suomalaisen yrittäjän päivän merkeissä
ma 5.9.2022 klo 8
Kahvila Iin Wanha Haminassa
Kokoontuminen aluksi Nätteporin edustalle,
jossa on Iin Yrittäjien ja Iin kunnan edustajien
yhteinen Suomen lipun nostaminen.
Siitä siirrytään kävellen Kahvila Iin Wanhaan Haminaan
Iin kunnan tarjoamille aamukahveille.

LÄHIRUOKAPÄIVÄ LA 10.9.22 KLO 10-15!

Tule tutustumaan tilaan ja eläimiin
koko perheen voimin.
Tapahtumassa lihakauppa ja kesäkioski avoinna.

Mukana Iin kunnan virkamies- ja luottamushenkilöjohtoa sekä Iin Yrittäjien väkeä.
Kaikki yrittäjät tervetuloa!
Iin kunta | Iin Yrittäjät ry

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

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

SEURAAVA IISANOMAT NRO 20 ILMESTYY KE 14.9.2022.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään
pe 9.9.2022 klo 11 mennessä.

www.iisanomat.fi

HINNAT:
Etusivu
1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
Hinta sisältää alv. 10%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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IiSanomat ilmestyy seuraavan kerran ke 14.9.
ja lehdessä on Iin Yrittäjien Iiläinen -liite.
Siitä eteenpäin ilmestyminen on joka toinen viikko
keskiviikkoisin parittomina viikkoina.

Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Hyi, ku on makijaa,
sano Kakko-Jenni
nuuskasta.
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Venetsialaishuumaa elokuun helteessä

Watercross on vauhdikasta menoa ja vesi lentää.

Tukkilaiskisojen kestomenestyjä Riku Pakanen osoittautui myös
taitavaksi tikanheittäjäksi.

Ohjelmaa seurattiin sankoin joukoin sekä rannoilta että sillalta

Jakkukylän riippusillan kupeessa riitti viime perjantaina touhua ja elokuun
helteinen ilta sai väen liikkeelle.
Jakun koulun leiritoimikunnan järjestämässä venetsialaistapahtumassa
tavattiin tuttuja, tutustuttiin
riippusiltaan ja nautittiin
monipuolisesta ohjelmasta.
Myyntikojuissa oli monipuolista tarjontaa ja etenkin
vohveleita jaksettiin jonottaa kieli pitkällä. Lasten suurimmat suosikit olivat aasit,
jotka jakkukyläläinen Sari
Kettunen oli tuonut paikalle. Halukkaat pääsivät kokeilemaan aasilla ratsastusta
ja heitä riitti pitkälle iltaan.
Iijoella nähtiin vauhdikas watercrossnäytös kahden kelkan toimesta. Tikkaa
heitettiin ja jännitys oli suuri lasten kasvoilla ongintapaikalla, mitä korista löytyy.
MTR

Venetsialaiset keräsivät paljon lapsiperheitä Jakkukylän riippusillan kupeeseen.

Sari Kettunen ja Hillevi Turpeinen huolehtivat aasilla ratsastuksen turvallisesta sujumisesta.

Onkija ja yleisö jännittävät, mitä korista löytyy.
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

Kosmetologipalvelut
•
•

Ripsipidennykset Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

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

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

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

Koulutettu hieroja,

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

Rahkolantie 3, 91100 Ii

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat,
lahjakirjat ja muut asiakirjat.

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

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

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!

RYHMÄLIIKUNTA VALMENNUKSET ILMAJOOGA
HIERONTA JOOGA TANSSI TILAUSTUNNIT
WWW.TAFFII.FI INFO@TAFFII.FI P. 044 201 7778
VALTARINTIE 2, II

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Iin suurin ja monipuolisin
kuntosali AML GYM juhlisti kolmea toimintavuottaan
avoimien ovien päivällä.
Päivän aikana oli mahdollista tutustua salin toimintoihin ja käydä treenaamassa
ilman salimaksua. Yrittäjä
Aleksi Laajoki kertoo kuluneiden kolmen vuoden ol-

leen yllätyksiä täynnä ja
vaiherikasta aikaa.
-Ehdimme toimia vain
puoli vuotta, ennen kuin korona iski. Sen jälkeen onkin
menty enemmän ja vähemmän kohti tuntematonta tulevaisuutta. Nyt kuitenkin
näkyy valoa tunnelin päässä.

Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii
Revontie 15, Haukipudas

IISANOMAT ILMESTYY
seuraavan kerran ke 14.9. ja lehdessä on
Iin Yrittäjien Iiläinen -liite.
Siitä eteenpäin ilmestyminen on joka toinen
viikko keskiviikkoisin parittomina viikkoina.

AML GYM toiminut kolme vuotta

Tyytyväinen asiakas Saara Jaara onnittelee Aleksi kolmesta toimintavuodesta lämpimällä halauksella

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

Kesän ja koronan jälkeen
salin asiakasmäärät ovat olleet selkeässä kasvussa ja
yrittäjän usko tulevaisuuteen on säilynyt koko ajan
vahvana.
-Olen halunnut pitää salin paikana, jonne on helppo
tulla, hygienia on kunnossa
ja paikat siistinä. Myös laitekantaa olemme koko ajan
uudistaneet,
asiakkaiden
toiveita kuunnellen.
Vaikka yrittäminen epävarmoina aikoina on vaatinut lujasti työtä, naurahtaa
Aleksi ehtineensä sen verran käydä kotonakin, että
toinen lapsi on syntymässä
joulukuussa.
-Nyt jännäämme vaimon
kanssa tuleeko esikoisen ja
toisen lapsen syntymävuosille eroa 1 vai 2 vuotta. MTR
Hiihtäjät tehdään kesällä,
Aleksi Laajoki toteaa hiihtolaitetta esitellessään.

nro 19
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Harrastuksista hyvinvointia -liite

Harrastusviikko

Maanantai 5.9.2022

klo 8-21 Iin kirjasto avoinna, henkilökunta paikalla klo 11-19.
klo 8-21 Kuivaniemen kirjasto avoinna, henkilökunta paikalla klo 13-19
klo 9-10.30 Tietokonekurssi, Tietoppi/ Nättepori. Iin kansalaisopisto
klo 15-16 Hypytön Lavis®, Kuivaniemen liikuntahalli. Iin kansalaisopisto
klo 16-16.45 Venyttely ja kehonhallinta, Kuivaniemen liikuntahalli. Iin kansalaisopisto
klo 16-17 Kehonhuolto ja venyttely A, Haminan koulun liikuntasali. Iin kansalaisopisto
klo 16-17/1-3 luokkalaiset liikuntakerho Pohjois-Iin koululla. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
klo 16.15-20.30 Keramiikka, Taideluokka/ Nättepori (voi seurata opetusta), Iin kansalaisopisto
klo 17-18/4-6 luokkalaiset liikuntakerho Pohjois-Iin koululla. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
klo 19-20 Shindo® rentoutusvenyttely, Aseman koulun liikuntasali. Iin kansalaisopisto

Tiistai 6.9.2022

klo 8-21 Iin kirjasto avoinna, henkilökunta paikalla klo 11-19.
klo 8-21 Kuivaniemen kirjasto avoinna, henkilökunta paikalla klo 10-16
klo 11-12 Kuntojumppaa ja kehonhuoltoa, Budosali/ Iisi-Areena, Iin kansalaisopisto
klo 12-13 Aikuisten laulun päiväryhmä, Auditorio/ Nättepori, Iin kansalaisopisto
klo 15-17 3-6 lk ja klo 15-20 7lk-17v. Nuorisotila Majakka avoinna, Kuivaniemi-talo, Iin nuorisotyö
klo 15-17 3-6 lk ja klo 15-20 7lk-17v. Nuorisotila Löhölä avoinna, Iisi Areena, Iin nuorisotyö
klo 16-17 RVP, Lohko 4/ Iisi-Areena, Iin kansalaisopisto
klo 16.30-17.15 Lasten lauluryhmä 8-13 v., Auditorio/ Nättepori, Iin kansalaisopisto
klo 17.15-18 Kuntobaletti, Ojakylän koulun sali, Iin kansalaisopisto
klo 17-17:45 Tanssivarpaat 2-4- vuotiaille vanhemman kanssa ja myös sisarukset tervetulleita. Pop up Iisi-areenalla lohkossa 3. MLL Ii ry
klo 17:45-18:30 liikkari 1-3 vuotiaille vanhemman kanssa ja sisarukset tähänkin tervetulleita. Pop up Iisi-areenalla lohkossa 3. MLL Ii ry
klo 17.30-20 Posliinimaalaus, Taideluokka/ Nättepori (voi seurata opetusta), Iin kansalaisopisto
klo 18-19 LatinoShow, Ojakylän koulun sali, Iin kansalaisopisto
klo 18-19 Lavis®, Lohko 4/ Iisi-Areena, Iin kansalaisopisto
klo 18.15-19.45 Rhythm! -lauluyhtye, Auditorio/ Nättepori, Iin kansalaisopisto
klo 19-20 Latinohips®, Lohko 4/ Iisi-Areena, Iin kansalaisopisto

Keskiviikko 7.9.2022

Torstai 8.9.2022

klo 8-21 Iin kirjasto avoinna, henkilökunta paikalla klo 11-19.
klo 8-21 Kuivaniemen kirjasto avoinna, henkilökunta paikalla klo 10-16
klo 15-19 Liikkuva Nuokkari 1 lk-17v. Olhavan koulu, Iin Nuorisotyö
klo 10-11.15 Puhutaan englantia! Taideluokka/ Nättepori, Iin kansalaisopisto
klo 10.15-11.30 Lempeä Flow Hathajooga, Budosali/ Iisi-Areena, Iin kansalaisopisto
klo 15-17 3-6 lk ja klo 15-20 7lk-17v. Nuorisotila Löhölä avoinna, Iisi Areena, Iin nuorisotyö
klo 15.15-16.45 Lasten näytelmäryhmä 11-15 vuotiaille, Valtarin koulun monitoimitila, Iin kansalaisopisto
klo 16.30-17.30 Soololattari, Haminan koulun liikuntasali, Iin kansalaisopisto
klo 18-20.30 Ikonimaalaus, Taideluokka/ Nättepori (voi seurata opetusta), Iin kansalaisopisto
klo 18-19.30 Viihdekuoro, Iin lukio, Iin kansalaisopisto
klo 18.30-20 Avoimet ovet treeneissä Iisi-areenan budotilassa Iin Hapkidoseuran toimintaan
klo 18.30-20 Venäjän alkeisjatko, Iin lukio, Iin kansalaisopisto
klo 19.15-20 Hulavannejumppa, Aseman koulun sali (Oma painohulavanne mukaan!), Iin kansalaisopisto

Perjantai 9.9.2022

klo 8-21 Iin kirjasto avoinna, henkilökunta paikalla klo 11-17.
klo 8-21 Kuivaniemen kirjasto avoinna, omatoimi
klo 15-17 3-6 lk ja klo 15-21 7lk-17v. Nuorisotila Majakka avoinna, Kuivaniemi-talo, Iin nuorisotyö
klo 15-17 3-6 lk ja klo 15-21 7lk-17v. Nuorisotila Löhölä avoinna, Iisi Areena, Iin nuorisotyö

Lauantai 10.9.2022

klo 8-21 Iin kirjasto avoinna, omatoimi
klo 8-21 Kuivaniemen kirjasto avoinna, omatoimi
klo 12-16 Kuivaniemen kotiseutumuseo avoinna. Kuivaniemen kotiseutuyhdistys ry
klo 10-15 Syysmarkkinat Kuivaniemen Seuralla. Kuivaniemen nuorisoseura ry
klo 11-14 Harrastuslauantai Iisi Areenalla Huom! Sisäliikuntakengät/-sukat/tossut ja oma juomapullo!
Lohko 1: Pallon tarkkuusheitto ja pallon hallinta. Iin Urheilijat ry
Lohko 2-3: Salibandy, AC Susikädet ry
Lohko 4: Sulkapallo, omaehtoinen lajitutustuminen.
Budotila: kamppailujajit, Iin Hapkidoseura.
Seniorikuntoilualue: klo 12-14, eläkeläisjärjestöt yhdessä.
Nuorisotilassa: Partiotoiminta, Partiolippukunta Illinkiertäjät ja Iin seurakunta.
Aulassa: Kansalaisopiston kurssitarjonta aulassa, Iin kansalaisopisto ja Kirjaston palvelutarjonta.

Sunnuntai 11.9.2022

klo 8-21 Iin kirjasto avoinna, omatoimi
klo 8-21 Kuivaniemen kirjasto avoinna, omatoimi

Huomio!

- Koulujen liikuntasalien ja opetustilojen ulko-ovet ovat lukossa ja opettaja päästää sisälle n. 5 min ennen tunnin alkua.
- Kaikissa liikuntasaleissa saa liikkua vain vaaleapohjaisilla sisäliikuntakengillä tai sukkasillaan.
- Jumppa- ja kehonhuoltoryhmiin oma jumppamatto mukaan.
- Harrastusviikon 5.-11.9.2022 ohjelman tapahtumat maksuttomia kaikille.
- Jokainen jättää tavarat pukuhuoneisiin, naulakoihin ym. omalla vastuulla ja noudattaa kiinteistökohtaisia ohjeita
- Järjestäjät pidättävät oikeudet muutoksiin! Kiitos kaikille järjestäjille ja tervetuloa mukaan!

Tervetuloa!

klo 8-21 Iin kirjasto avoinna, henkilökunta paikalla klo 11-19.
klo 8-21 Kuivaniemen kirjasto avoinna, henkilökunta paikalla klo 13-19
klo 11 alkaen Toimintapäivä Iin järjestötalolla. Klo 11 venytysjumppa, klo 12 Peli-porina ja käsityöpiiri. Nisukahvia myynnissä. Iin Eläkeläiset ry
klo 15-17 3-6 lk ja klo 15-20 7lk-17v. Nuorisotila Majakka avoinna, Kuivaniemi-talo, Iin nuorisotyö
klo 15-17 3-6 lk ja klo 15-20 7lk-17v. Nuorisotila Löhölä avoinna, Iisi Areena, Iin nuorisotyö
klo 17.15-18.45 Englanti 5, Iin lukio, Iin kansalaisopisto
klo 17.30-20 Näytelmäryhmä, Valtarin koulun monitoimitila, Iin kansalaisopisto
klo 18 Tutustuminen Iin Hevosharrastajat ry:n toimintaan ja Ylirannan ratsutilalle sekä voi seurata ratsastustuntia.
klo 18.50-20.20 Englannin alkeet, Iin lukio, Iin kansalaisopisto
klo 19-20.30 Kansanmusiikki, Kuivaniemen koulun sali, Iin kansalaisopisto
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IIN HARRASTUSVIIKON AIKANA
Kansalaisopiston kursseille avoimet ovet
Löytyisikö kansalaisopiston kurssitarjonnasta jotain tekemistä? Iin harrastusviikon
aikana useille kansalaisopiston kursseille
on avoimet ovet. Seuraa opiston Facebookja Instagram-tiedotusta. Opisto tiedottaa
päivittäin kurssit, joihin pääsee tutustumaan. Tule seuraamaan opetusta tai osallistu mukana. Nyt on oiva mahdollisuus
tutustua vaikkapa sellaiseen lajiin tai

opintoryhmään, jollaisessa et ole koskaan
käynyt. Lauantaina 10.9. Iisi-Areenalla
on kansalaisopiston infopiste aulatiloissa. Tule keskustelemaan kursseista, esittämään kurssitoiveita ja tutustumaan
lukuvuoden tarjontaan sekä vastaa paikan
päällä palautekyselyyn. Arvomme kaikkien yhteystietonsa antaneiden vastaajien
kesken 3 x 20€ arvoista kurssilahjakorttia.

Maanantai 5.9.2022
9-10.30 Tietokonekurssi,
Tietoppi/ Nättepori
15-16 Hypytön Lavis®,
Kuivaniemen liikuntahalli
16-16.45 Venyttely ja kehonhallinta,
Kuivaniemen liikuntahalli
16-17 Kehonhuolto ja venyttely A,
Haminan koulun liikuntasali
16.15-20.30 Keramiikka, Taideluokka/
Nättepori (voi seurata opetusta)
19-20 Shindo® rentoutusvenyttely,
Aseman koulun liikuntasali

18.15-19.45 Rhythm! -lauluyhtye,
Auditorio/ Nättepori
19-20 Latinohips®, Lohko 4/ Iisi-Areena

Tiistai 6.9.2022
11-12 Kuntojumppaa ja kehonhuoltoa,
Budosali/ Iisi-Areena
12-13 Aikuisten laulun päiväryhmä,
Auditorio/ Nättepori
16-17 RVP, Lohko 4/ Iisi-Areena
16.30-17.15 Lasten lauluryhmä 8-13 v.,
Auditorio/ Nättepori
17.15-18 Kuntobaletti, Ojakylän koulun sali
17.30-20 Posliinimaalaus, Taideluokka/
Nättepori (voi seurata opetusta)
18-19 LatinoShow, Ojakylän koulun sali
18-19 Lavis®, Lohko 4/ Iisi-Areena

Keskiviikko 7.9.2022
17.15-18.45 Englanti 5, Iin lukio
17.30-20 Näytelmäryhmä,
Valtarin koulun monitoimitila
18.50-20.20 Englannin alkeet, Iin lukio
19-20.30 Kansanmusiikki,
Kuivaniemen koulun sali
Torstai 8.9.2022
10-11.15 Puhutaan englantia!
Taideluokka/ Nättepori
10.15-11.30 Lempeä Flow Hathajooga,
Budosali/ Iisi-Areena
15.15-16.45 Lasten näytelmäryhmä 11-15
vuotiaille, Valtarin koulun monitoimitila
16.30-17.30 Soololattari,
Haminan koulun liikuntasali
18-20.30 Ikonimaalaus, Taideluokka/
Nättepori (voi seurata opetusta)
18-19.30 Viihdekuoro, Iin lukio
18.30-20 Venäjän alkeisjatko, Iin lukio
19.15-20 Hulavannejumppa, Aseman
koulun sali (Oma painohulavanne mukaan!)

Otathan huomioon, että koulujen liikuntasalien ja opetustilojen ulko-ovet ovat lukossa. Opettaja päästää n. 5 min ennen tunnin aloitusta
oppilaat sisään. Ole siis ajoissa paikalla! Liikuntasaleissa saa olla vaaleapohjaisilla sisäliikuntakengillä.
Jumppa- ja kehonhuoltoryhmiin oma jumppamatto mukaan. Lisätietoja kursseista löytyy osoitteesta https://uusi.opistopalvelut.fi/ii/fi/
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Liikuntavälinelainaamo Komero
Onko sinulla ylimääräisiä
liikuntavälineitä lahjoitettavaksi?
Haluaisitko kokeilla uutta liikuntalajia, mutta välineet puuttuvat?
Iin liikuntavälinelainaamo Komero on avattu!
Iin kunnan ylläpitämä liikuntavälinelainaamo tarjoaa
kaikille mahdollisuuden lainata liikuntavälineitä maksutta. Lainattavat välineet
ovat yksityishenkilöiden ja
muiden yhteistyökumppaneiden lahjoittamia.

Komerossa otetaan vastaan
lahjoituksena
esimerkiksi
kaikenkokoisia:
luistimia, monoja, jalkapalloja, mailoja ja käsipainoja.
Mitä vain liikuntaan liittyvää!

Lainausehdot
Lainaaminen on maksutonta. Laina-aika on maksimissaan kolme viikkoa
kerrallaan.
Välineitä ei voi varata
etukäteen. Lainaajan tulee
huomioida, että lainatta-

vat välineet ovat käytettyjä ja niiden käyttö tapahtuu
omalla vastuulla. Iin kunta
ei vastaa lainatun välineistön asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.
Mikäli huomaat käyttösi aikana puutteita välineen
kunnossa, kerro siitä välinettä palauttaessasi.
Välineitä lainataan vain
16 vuotta täyttäneille. Alle
16-vuotiaat voivat lainata
huoltajan seurassa.
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LISÄTIEDOT: Jos haluat lahjoittaa välineitä, ota yhteyttä Riikka Räihä, p. 050 462 6886, riikka.raiha@ii.fi
Komeron osoite: Laitakuja 4, Ii (sijainti rakennuksen pohjoispäädyssä). Olemme paikalla ma-pe klo 7.00-14.30
Voimme myös noutaa välineitä erikseen sovittaessa Iin keskustan tuntumasta sekä Kuivaniemeltä.
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KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT
IIN KIRJASTO:
ma-to klo 8-21 (henkilökunta paikalla klo 11-19)
pe klo 8-21 (henkilökunta paikalla klo 11-17)
la-su klo 8-21 (omatoimi)
KUIVANIEMEN KIRJASTO:
ma, ke klo 8-21 (henkilökunta paikalla klo 13-19)
ti, to klo 8-21 (henkilökunta paikalla klo 10-16)
pe-su klo 8-21 (omatoimi)
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Meidän Iin
Harrastamisen
Suomen malli
Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle
lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja
tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Kohderyhmänä on perusopetuksen 1.–9.
luokkien oppilaat.
Lasten ja nuorten hyvinvointi on
yhteiskunnan ja meidän kaikkien
hyvinvoinnin pohja. Harrastamisen
Suomen mallin avulla voidaan tukea kokonaisvaltaisesti eri harrastussisältöjen kautta lasten ja nuorten
turvallista ja merkityksellistä vapaa-aikaa ja ehkäistä yksinäisyyttä,
samalla kun lapset ja nuoret oppivat uusia taitoja ja saavat uusia kavereita. Malli tukee myös perheitä,
sillä kun harrastukset liitetään koulupäivän yhteyteen, vapautuu iltaaikaa perheiden yhteiseksi ajaksi.
Meidän Iin Harrastamisen Suomen
mallin kerhoista ilmoitetaan Wilman kautta.
Lisätietoja
Hanna Rajamaa, Koordinaattori,
Harrastamisen Suomen malli
hanna.rajamaa@ii.fi

Mikä ihmeen Lähellä.fi?
Etsitkö harrastuksia tai tekemistä vapaa-ajallesi? Kiinnostaisiko liikkuminen? On
monia keinoja käyttää vapaa-aikansa, järjestöjen parissa se sujuu vaivatta ja
matalalla kynnyksellä.
Tarvitsetko tukea? Etsitkö apua tai ohjausta? Elämässä tulee eteen tilanteita,
joissa voit tarvita apua tai
omat voimavarat eivät riitä.
Järjestöistä löydät vertaistukea, keskusteluapua ja neuvontaa tarpeesi mukaan.

Yksin ei tarvitse jäädä.
Haluatko auttaa, osallistua ja vaikuttaa juuri sinulle sopivalla tavalla?
Kiinnostaisiko olla osa merkityksellistä ja vaikuttavaa
toimintaa?
Vapaaehtoisena voit toimia itsellesi tärkeiden asioiden puolesta ja
osallistua sinulle sopivalla tavalla omien taitojesi ja
aikasi puitteissa. Vapaaehtoistoiminnasta löydät tekemistä, opit uutta, tutustut
ihmisiin ja paljon muuta.

Nämä kaikki tulet löytämään uudesta Lähellä.fi
verkkopalvelusta. Lähellä.fi
on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu,
jonka avulla löydät läheltäsi merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja
osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen,
toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen.
Järjestö, tule mukaan!

Lähellä.fi-palvelu tarjoaa helpon ja maksuttoman
kanavan yleishyödyllisen
toiminnan esittelyyn ja viestintään. Mukaan voivat rekisteröityä
hyvinvointia
edistävät yhdistykset, yhteisöt ja aktiiviset kansalaistoimijat. Myös kunnat ja
seurakunnat voivat rekisteröityä toimijoiksi.
Monet kunnat tulevat
hyödyntämään
Lähellä.fi
palvelua järjestötoiminnasta viestimisessä kuntalai-

sille. Pohjois-Pohjanmaalla
järjestöjen ja seurakuntien
toiminnot on tarkoituksena tuoda myös hyvinvointialueen
rakentuvalle
palvelutarjottimelle Lähellä.
fi-palvelun avulla. Järjestöjen ja seurakuntien kannattaakin ottaa pikimmiten
Lähellä.fi-palvelun
käyttöönsä ja ilmoittaa palvelussa omaa asukkaille ja
kohderyhmälle suunnattua
yleishyödyllistä toimintaansa.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys
ry ja Vapaaehtoistoiminnan Vares-verkosto järjestää
syksyn aikana useita Lähellä.fi infoja järjestötoimijoille. Seuraa ilmoittelua ja tule
mukaan!
Et ole yksin, me olemme
lähelläsi.
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TAFFII kotoisa hyvinvointikeskus Iin keskustassa

Taffiissa tarjotaan myös henkilökohtaista valmennusta.

Ilmajooga on lempeää hyvänmielen joogaa, jossa apuna käytetään katosta roikkuvaa liinaa, ilmajoogakangasta.

Taffiin syksyn tuulet puhaltavat uusien ohjaajien
myötä uusia ryhmätunteja vanhojen suosikki tuntien
jatkuessa jumppalukkarissa. Meillä viikkotunteja pyörii viikon jokaisena päivänä
spinningistä zumbaan ja uuden toiminnallisen harjoittelualueen myötä olemme
voineet tarjota asiakkaillemme myös henkilökohtaisen
valmennuksen lisäksi pienryhmien muodossa naisten
voimailuryhmää sekä juok-

maksulla. Varmasti löytyy
jokaiselle juuri omaan käyttöön sopiva vaihtoehto.
Hyvinvointikeskuksen
peilisaliin on avattu ilmajoogastudio. Meillä on juuri
käynnissä tutustu ilmajoogaan- kurssi ja syyskuussa
alkaa seitsemän kerran ilmajooga ryhmä johon on ilmoittautuminen käynnissä.
On mahtavaa, että olemme
saaneet joogan ja pilateksen
lisäksi myös ilmajoogaa Oulun pohjois puolelle.

sijan voimaharjoittelua personal trainereiden johdolla.
Yläkerran säkkisalissa pyörivät kuntonyrkkeilytunnit.
Tällä hetkellä meillä ohjaa ryhmäliikuntaa kahdeksan alan ammattilaista,
jotka ovat kouluttautuneet kaikki eri lajien pariin. Näin olemme saaneet
jumppalukkarista entisäkin
monipuolisemman.
Meillä liikutaan kuukausikortilla, kurssimaksulla, viiden
kerran korteilla tai kerta-

Mitä on ilmajooga?
Ilmajooga on lempeää hyvänmielen joogaa, jossa
apuna käytetään katosta
roikkuvaa liinaa, ilmajoogakangasta. Ilmajoogakangas
antaa uusia näkökulmia perinteiselle lattialla tehtävälle
joogaharjoitukselle.
Ilmajoogassa asanaharjoitus tehdään ilmajoogakankaan tukemana että
kokonaan ilmassa roikkuen,
osittain myös lattialla.

Osa liikkeistä on ylösalaisin
tehtäviä.
Liina tukee kehoa, tehden
joogaharjoituksesta nivelille kevyemmän. Jokaiseen
ilmajoogatuntiin kuuluu alkurentoutus, asanaharjoitus
ja loppurentoutus.
Ilmajoogatunti on kokonaisvaltainen kehon ja mielen yhteyttä vahvistama
harjoitus. Harjoitus avaa ja
vahvistaa kehoa ja sen hallintaa sekä liikkuvuutta. Se
edistää verenkiertoa, ren-

touttaa ja rauhoittaa sekä
kehoa että mieltä.
Lempeä ilmajoogatunti sopii perusterveille henkilöille. Tunti on aloittelijalle
sopiva, eikä alkeistunneille
tullakseen tarvita liikunnallista tai joogan harrastamisen taustaa.
Tervetuloa tutustumaan,
toivottaa TAFFIIN väki!

Osallistu Harrastusviikkoon 5.-11.9.2022
Harrastusviikko luo yhdistyksille ja urheiluseuroille mahdollisuuden tutustuttaa ja innostaa lapset ja nuoret, työikäiset
ja ikäihmiset uusien harrastusten pariin.
Idea harrastusviikosta lähti alun perin nuorten toiveesta saada paikkakunnan
harrastusmahdollisuudet
omalle koululle tai sen lähistöön kokeiltavaksi. Valtakunnallisen harrastusviikon
tavoitteena on nostaa erilaiset harrastukset viestinnällisesti esiin. Harrastusviikon
voi toteuttaa esim. koulutai kuntakohtaisesti.
Iin
kunnassa
vietetään Harrastusviikkoa ensimmäistä kertaa ja viikon
aikana on avoimia ovia harrastustoimintoihin. Ajatus
lähti Meidän Iin Harrastuksen Suomen mallin koordinaatiotyöryhmästä koota
kaikille ikäryhmille suunnattuja harrastusmahdollisuuksia samalle viikolle.
Meidän Iin harrastamisen Suomen mallin koordinaatiotyöryhmä toivottaa
kaikille hyvää Harrastus-

viikkoa ja kiittää samalla
kaikkia yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka tänä vuonna lähtivät mukaan.

pj. Juha Hassinen,

koulunjohtaja, Ojakylän koulu

Taisto Soininen,

rehtori, Valtarin koulu

Jaana Soronen,

rehtori, Iin kansalaisopisto

Marja Nousiainen,

OPH-kerhojen koordinaattori,
Iin Aseman koulu

Riitta Räinä,

hyvinvointikoordinaattori,
Iin kunta/Ii-instituutti

Juha Hassinen,

koulunjohtaja, Ojakylän koulu

Tuomas Ojala,

koulunjohtaja, Pohjois-Iin koulu

Henri Hand,

Ojakylän koulu, luokanopettaja

Hanna Rajamaa,

harrastuskoordinaattori,
Iin kunta
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Geokätköt

Kätköjä etsitään satelliittipaikannukJuuret Iissä on vapaa-aikapalveluiden ylavulla, joten älypuhelin verkkoyhsen
läpitämä 8-osainen Iin kunnan oma geolä riittää kätköilyn aloittamiseen.
teydel
kätkösarja.
Geokätköillä voi Suomessa ja ulkoJuuret Iissä -sarja esittelee geokätkötu lajiin ja luo omat tunnukjen kautta niin paikkakuntalaisille kuin mailla. Tutus
om
hing.c
geocac
set:
muillekin, Iin luonnonkauniita paikkoja
suomenkieliset sivut:
myös
on
Lajilla
sekä tunnettuja henkilöitä.
Paikkoja, mihin ei ehkä iltakävelyllä geocache.fi
Iin kunnan oma geokätkösarja Juuret
muuten eksyisi, mutta jotka ovat tutustuon hajautettu Iin, Olhavan, Oijärven
Iissä
misen arvoisia.
niemen alueille.
Kuiva
ja
Iisä
Henkilöitä, joilla on juuret syväll
Suokoko
ttuja
tunne
sä, mutta jotka ovat
messa.
Geokätköily on loistava koko perheen
ii yritykalueella toim
harrastus, jossa yhdistyy ulkoilu ja nykyn kunnan
Ii
salitoiminmm. kunto
aikainen aarteenetsintä.
siä, joilla on
intaa.
taa ym. toim
soitteesta
löytyvät o
Yritykset
haku toimiaku jossa
ii.fi/yritysh
usanalla.
apaalla hak
aloittain ja v

Yritykset

oimintaa
Yhdistykset järjestävät harrastust
estävät

istyksiä, jotka järj
on aktiivisia rekisteröityjä yhd
Iin kunnan alueella toimii palj
shyödylliset poliittisesti
ylei
et
alueelle rekisteröityne
nan
kun
Iin
.
ntaa
imi
usto
rast
har
iihappens.fi/yhdisat yhdistykset löydät osoitteesta
ja uskonnollisesti sitoutumattom
istysten omille kotisivuille.
tykset josta löytyvät linkit yhd
Iin Näyttämöyhdistys ry
Iin Koiraharrastajat ry
Urheiluseurat:
KulttuuriKauppila Ii ry
Iin Maaseutuseura ry
AC Susikädet ry
Kuivaniemen kotiseutuyhry
Metsänhoitoyhdistys
Iin
ry
t
staja
arra
osh
Hev
Iin
distys ry
Iin Palloilijat ry
Iin Hiihtoseura ry
Suomi-Venäjä -seura Ii ry
ry
t
Iin Reserviläise
Iin Meriseura ry
Valto Pernu Säätiö
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Jakkukylän Eräukot ry
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Olhavan seudun kelkkaiJakkukylän OsakaskunOijärven Mökkihöperöt ry
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iem
van
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a
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usk
Osu
Eläkeliiton Iin yhdistys ry
len Metsästysseura ry
monitaitajat ry
Eläkeliiton Kuivaniemen
Kuivaniemen metsästysIllinkiertäjät ry
yhdistys ry
seura ry
Rannikon Hevosseura ry
Iin Eläkkeensaajat ry
Kuivaniemen osakaskunSMPS Iin meripelastajat ry
Iin Eläkeläiset ry
ta ry
Yli-Olhavan Maamiesseu
Kuivaniemen eläkkeensaaKuivajoki ry
ra ry
jat ry
Luola-Aavan metsästyseuVeteraanijärjestöt:
ra ry
Kyläyhdistykset:
Iin sotaveteraanit ry
Oijärven kalastusyhdisry
s
Alarannan kyläyhdisty
Kuivaniemen sotaveteraatys ry
Iin Ojakylän kyläyhdisnit ry
Oijärven metsästysseura ry
tys ry
Terveysjärjestöt:
Olhavan Erä ry
Iin Ylirannan kyläyhdisIin A-kilta ry
Olhavan osakaskunta ry
ry
tys
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mai
vam
itys
Keh
Iin
avan Riistamiehet ry
Jakkukylän kyläyhdistys ry Olh
Tuki ry
Pirttitörmän riistaveikot ry
Kuivajoen Pohjoisrannan
Iin seudun Jata ry
Pohjois-Iin eränkävijät ry
yhdistys ry
Punainen Risti Iin osasto ry kylä
tapohja-alueen Hirvivaniemen Jokikylän ky- Ran
Kui
päsyö
men
Suo
joisPoh
koirayhdistys ry
läyhdistys ry
yhdistys ry, Kuivaniemen
Särkijärven kalastuskunLuola-aavan kyläseura ry
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Myllykankaan kyläyhdisNuorisoseurat:
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ittäkeh
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Olhavan seu
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Vanhempain
Iin Alarannan Martat ry
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
Iin alueen vanhemmat ry
Iin Aseman Martat ry
Kulttuuri- ja
Haminan koulun vanhemIin Martat ry
kotiseutuyhdistykset:
painyhdistys ry
Yrittäjäyhdistykset:
Iikkuvat ry
Olhavan koulun vanhemIin yrittäjät ry
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Iisi-areenan liikunta
passi eläkeläisille,
työttömille, opiskeli
joille ja varusmiehil
le
Liikuntapassi on
iiläisille elä

lekäisille,
työttömille, opiskeli
•eläkeläiskortti
joille ja varusmieh
(liikuntapassia ei
il- myönnetä os
le tarkoitettu kortt
a-aikaeläkkeellä ole
i, jolla voi liikkua ed
ville)
ul
lisesti Iisi-areenall
•opiskelijakortti
a.
(päätoimisesti tai
palkatta yliopistos
Liikuntapassi on hi
sa, korkeakoulus
nnaltaan 60 euroa
sa,
ja se on voimassa
ammattikorkeakoul
vuoden eteenpäin
us
sa, ammatillisessa
os- oppilaitokses
topäivästä.
sa tai lukiossa op
iskelevat,
jotka eivät ole työs
Passi on henkilöko
sä vakinaisessa vir
htainen eikä se oiaskeuta varaamaan
sa tai vakinaiseen
ryhmävuoroja. Pa
virkaan rinnastetta
ssi vassa työsuh
on voimassa Iisi-a
teessa)
reenan kaikissa va
rattavissa tiloissa ha
•t
od
istus työttömyyde
llin aukioloaikoin
stä (TE-toimisa va- ton verkko
raustilanne huomioi
palvelusta tulostet
den.
tu todistus
max.2kk vanha)
Vuorot varataan
Julius-varausjärjestelmän kautta tai
•varusmieskortti
suoraan liikuntah
tai siviilipalvelusto
alli- distus
valvojilta.
Hankkittaessa passi
Lisätietoja liikunt
a, tulee asiakkaan
apassista antavat
esittää todistus etu
liikuntahallivalvoja
uden myöntämist
Riitta 040 6610 86
ä sekä Jouni p. 05
7
varten. Tällaisia to
0 3950 399.
distuksia ovat:

Liikunta-, leikkipaikat ja luontokohteet
Iin, Olhavan ja Kuivaniemen alueiden yleiset ulkoli
ikunta- ja leikkipaikat, uimapaikat sekä luonto- ja retkeilykohteet on esitelty kartta
palvelussa osoitteessa: ii.fi/
liikunta-leikkipaikat-ja-luontokohteet
Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito
Hiihtoladut ja luistinkentät löydät täältä ii.fi/talvikunto

Hallivalvojilta voit varata yksittäisen
sulkapallokentän, mutta varauksia kuntosalille, nyrkkeilytilaan, juoksusuoralle tai
seniorikuntoilutilaan ei tarvitse erikseen!
Julius-varauskalenterista pystyt tarkistamaan, milloin kyseisissä tiloissa on ryhmävarauksia.
Lisätietoja: iihappens.fi/liikunta/liikuntapaikat/

Koulujen liikuntasalien, muiden tilojen
ja ulkoliikuntapaikkojen varauskalenteri
Koulujen liikuntasalien sekä mm. kaukaloiden, jalkapallokenttien sekä kansalaisopiston tilojen ja leikkivälineiden
varauskalenteri löytyy verkosta: ii.fi/va- Sisäliikunta
paikat
rauskalenteri
Aseman koulun liikuntasali (MaalismaanVapaa-aikapalvelut hallinnoi vuon- tie 32, Ii)
na 2019 valmistunutta liikuntahallia sekä
Haminan koulun liikuntasali (KirkkoKuivaniemen kuntosalia. Uusi liikunta- tie 5, Ii)
halli tarjoaa mahdollisuuden harrastaa
Jakun koulun liikuntasali (Jakuntie 85
monipuolisesti eri lajeja.
A 1, Jakkukylä)
Jokikylän liikuntasali (Yli-Hyryntie 2,
Iisi-areena (Iin liikuntahalli)
Kuivaniemi)
Iisi-areena (Kisatie 2B) on avoinna: ma-pe
Kuivaniemen liikuntahalli (Mattilantie
17-22, la 10-18, su 12-20.
1 A, Kuivaniemi)
Liikuntahalli koostuu 1427,7 neliOjakylän koulun liikuntasali (Härmänön pelitilasta, joka on jaettavissa neljään kuja 21, Ii)
lohkoon. Lisäksi hallissa on mm. juokOlhavan koulun liikuntasali (Koulukususuora, seniorikuntoilualue, kuntosa- ja 9, Olhav
a)
li, nyrkkeilytila, kamppailu- ja budotila,
Pohjois-Iin koulun liikuntasali (Virklyönti-/heittopaikka, pituushyppypaikka kulantie 27,
Ii)
ja monitoimitila.
Valtarin koulun liikuntasali (Koulutie
Hallissa on viralliset kentät salibandyl- 2, Ii)
le, lentopallolle, futsalille ja koripallolle.
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Raasakan vesivoimalaitoksella kierrokselle osallistujat sonnustautuivat turvapäähineisiin ja huomioliiveihin. Pisimmät jonot tutustumiskierroksille olivat tapahtuman alkupuolella.

500 kiinnostunutta tutustui
vesivoimaan Raasakassa

Käyttöpäällikkö Antti-Pekka Sipola oli yksi Pohjolan voiman toimintaa esitelleistä asiantuntijoista. Pienoismalli esittää Pahkakosken voimalaitosta, joka on käytännössä peilikuva Raasakan
voimalaitoksesta.

Kiinnostuneita saapui myös lähipitäjistä, kuten Haukiputaalta
saapuneet Jukka ja Veeti Siipola sekä Heli Orre.

Iijoen alimmalla vesivoimalaitoksella Iin Raasakassa vietettiin lauantaina
27.8. avoimien ovien päivää. Noin viisisataa henkilöä kävi päivän aikana
tutustumassa vesivoiman
tuotantoon ja kalanhoitoon.
Samalla sai tutustua ensi
vuonna 80 vuotta täyttävän
Pohjolan Voiman historiaan.
Yleisö pääsi tutustumiskierroksille vesivoimalaitoksen valvomoon sekä
alempaan kerrokseen, josta
pääsi
kurkistamaan
generaattoreiden ja huoltotunneleiden maailmaan.
Käyttöpäällikkö Antti-Pekka Sipola ja muut PVOVesivoiman
asiantuntijat

kertoivat vesivoiman tuotannon tekniikasta, sääntelystä ja valvonnasta.
- Joen yläjuoksulla olevat
osat toimivat ikään kuin akkuna, josta tehdään sähköä
pääasiassa päivisin, silloin
kun sitä tarvitaan. Monelle
tulee yllätyksenä, että myös
vesivoimalaitoksen pyörittäminen vaatii sähköä, joten
täällä on myös akustoa hätätilanteiden varalta, Sipola kertoi.
PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja Jani Pulli kertoi
tapahtuman avauspuheenvuorossaan, että etenkin nykyisessä energiatilanteessa
varman, kotimaisen ja uusiutuvan vesivoiman merki-

tys on kasvanut entisestään.
Keskeisiä teemoja puheessa
oli myös vesistöjen tila sekä
vaelluskalojen elinkierron
palauttaminen.
- Uskomme vahvasti siihen, että nykyaikainen
vesivoimatuotanto ja vaelluskalat sekä joen muut
käyttötarkoitukset
voivat
elää rinta rinnan samassa joessa. Tuore konkreettinen
esimerkki on Haapakoskella käyttöön otettu, Suomen
ensimmäinen vaelluskalojen
alasvaellusreitti.
Pullin
mukaan
visiona on kehittää vaelluskalojen reittejä myös
Raasakassa, mutta ylösvaellusratkaisu odottaa edelleen

lupavalitusten
käsittelyä.
Toteutuessaan
ylösvaellusreitti auttaisi tutkimaan
vaelluskaloja hyödyttäviä
ratkaisuja Iijoen muillekin
voimalaitoksille.
Raasakan
voimalaitos
on Iijoen voimalaitoksista uusin, rakennettu vuonna 1971. Sitä laajennettiin
kolmannella
koneistolla
vuonna 1997 ja sähkö- sekä
automaatiojärjestelmät uudistettiin moderneiksi vuonna 2018. Voimalaitoksen
teho on 64,3 megawattia ja
putouskorkeus 21 metriä.

Jenny Kärki

Vesivoima vaikuttaa voimakkaasti myös ympäristö- ja kala-asioihin, joista syntyi vilkasta keskustelua nahkiaisaltaan äärellä.
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Diakoniatoimintaa
150 vuotta
Mies – huumorin aarrearkku
Mies on suomalaisten sananlaskujen ehtymätön
aarrearkku. Nivalassa on todettu: ”Miestä siinä kysytään, sano renki, kun isännän puurosta silmän söi.”
Virtasalmella ja Juvalla taas on tiedetty: ”Paha
akka, pakeneva hevone, märkä mehtä ja puttoovat
housut ne miehen mieltä koettelee.”
Jos miestä on muistettu sananparsissa, ei aiheesta ole pulaa vitsirintamallakaan.
– Alli, minä en enää jaksa katsella, kun sinä raadat
itsesi kuoliaaksi. Ole hyvä ja sulje keittiön ovi!
***
Rivitalohuoneiston ovella aamuyöllä: – Kyllä minä
uskon tuon kaiken, herra Ryyppynen. Mutta minä olen
teidän naapurinne vaimo, joten jospa yritätte uudelleen kertoa tuon saman selityksen – vaimollenne tuolla viereisellä ovella!
***
Viikon YkkösTuumanen: – Eräät feministit väittävät,
etteivät suomalaiset miehet muka ole kohteliaita. Mutta kyllä monet miehet pitävät sateenvarjoa, kun vaimo
vaihtaa sateessa autoon rengasta.
***
Vaimo marmattaa miehelleen: – Kyllä meidän poikamme on tullut sinuun. Jos et olisi niin arka, poika olisi nyt ainakin pari vuotta vanhempi!
***
Vaimo ryntää olohuoneeseen ja huutaa: – Senkin
rontti, nyt minä tiedän kaiken!
Mies naurahtaa lehden takaa: – Kyllä sinä liioittelet kuten aina. Sanohan esimerkiksi, minä viikonpäivänä käytiin 30-vuotisen sodan ratkaisutaistelu?
***
Viikon KakkosTuumanen: – Aviomiehellä ja rikollisella on se ero, että rikollinen saattaa päästä hyvän käytöksen ansiosta vapaaksi ennen määräaikaa.
***
Huoltamon kahvilassa: – Menin Aunen kanssa naimisiin siksi, että hän oli erilainen kuin muut naiset.
Make: – No millä tavalla hän oli erilainen?
Kake: – Aune oli ainoa, joka suostui kosintaani!
***
Parturissa: – Te taidattekin olla sellainen feministiparturi, kun teillä ei ole lainkaan miesten lehtiä, asiakas valittaa. – On vain tällaisia jännitys- ja kauhulehtiä.
Parturimestari: – No se nyt on sellainen ammatillinen juttu. On näet paljon helpompi leikata tukkaa kun
se on pystyssä!
***
Aamukahvilla: – Kyllä täällä lehdessä on ihan hyviäkin
juttuja, edustaja Älähti hyrskähtää nauruun.
– Kuten tämäkin, että kyyhkyset eivät kuulu eläinkunnan älykkäimpään kastiin. Mitäs siitä sanot, puluseni?

1.9.2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan
ensimmäinen
diakonissa,
Matilda Hoffman. Sisar Matilda työskenteli Viipurin
diakonissalaitoksen palveluksessa koko työuransa.
Tämän kunniaksi tänä
vuonna vietetään diakonian juhlavuotta. Juhlavuonna keskiössä ovat
erityisesti diakonian vihkimysvirka, ammatillinen
diakoniatyö sekä kaikki diakonian toimijat. Jokainen
kristitty voi omalla paikallaan toteuttaa diakoniaa
arjen lähimmäisyytenä. Seurakuntien diakoniatyö on
vahva osallisuuden mahdollistaja ja vapaaehtoistoiminnan organisoija, joka on
aktivoinut seurakuntalais-

Tänä vuonna vietetään diakoniatoiminnan 150-vuotisjuhlavuotta.

ten lisäksi myös kirkkoon
kuulumattomia toimimaan
yhteiseksi hyväksi. Diakoninen kirkko innostaa ja varustaa seurakuntia ja niiden
jäseniä toteuttamaan lähimmäisenrakkautta ja edistämään ihmisarvoista elämää.
-1.9. on D-day, diakonian viran päivä. Päivän aikana on lukuisia tapahtumia
useimmissa seurakunnissa.
Diakonian viran juhlapäivänä tuodaan esiin diakonian
virkaa, virkaan vihkimystä, vihkimyksen merkitystä
kirkolle ja virkaan vihityille,
diakoni Sanna Mäenpää Iin
seurakunnasta kertoo.
Iissä diakoniatyöntekijät ovat 1.9. tavattavissa klo
14.30-16 Iin torilla, toivottaen tervetulleeksi jutustelemaan, tarjolla kahvia ja
teetä.
Illalla on Toivon säveliä
-konsertti Iin kirkossa: Trubaduuri Samu Saarinen laulaa elämänläheisiä lauluja.
Konsertti liittyy diakonian
päivään. Kahvi- ja teetarjoilu kirkon eteisessä alkaa klo
18. Vapaa pääsy, ei ohjelmamaksua.
Iin seurakunnassa on
kaksi diakoniatyöntekijää:
Iin ja Jakkukylän alueella
Sanna Karppinen, ja Kuivaniemen, Oijärven ja Olhavan alueilla Sanna Mäenpää.
Pekka Soronen on seurakunnan diakoniatyön pappi.
Iin seurakunnan työntekijät tahtovat kulkea rinnalla,
auttaa ja tukea elämän eri
vaiheissa, iloissa ja suruissa.
Voit olla yhteydessä diakoniatyöntekijään muun muassa seuraavien asioiden koh-

DIAKONIATYÖN RYHMÄTOIMINTAA
JÄRJESTETÄÄN:
-Iissä seurakuntatalolla porinapiiri, ystävänkamari ja muistisairaiden ja omaisten ryhmä
-Kuivaniemellä ja Oijärvellä seurakuntakerhot
-Olhavassa diakoniatyö mukana seurakunnan
tapahtumissa ja porinapiirissä
-Jakkukylässä kolmen polven kerho
-Sururyhmä järjestetään tarpeen mukaan
datessa: yksinäisyydessä, vaikeassa
elämäntilanteessa,
ihmissuhdeongelmissa, hengellisissä kysymyksissä, terveys- ja sairauskysymyksissä.
-Ota rohkeasti yhteyttä elämän ilojen ja surujen
kohdatessa. Älä jää yksin
huolinesi, puhuminen usein
auttaa. Diakoniatyöntekijät
ovat paikalla Iin seurakuntatalolla tai Kuivaniemen
palvelupisteessä sopimuksen mukaan, Sanna Mäenpää kertoo.
Diakoniatyöntekijät tekevät jonkin verran myös
kotikäyntejä,
ja
laitoskäyntejä sekä vierailuja eri
ryhmissä muun muassa
mielenterveyskuntoutujat,
kehitysvammaisten päivätoiminta, ikäihmisten kuntotupa.
1.-11.9. vietettävä Diakonian viikko tai Lähimmäisen
viikko yhdistää kaksi merkkipäivää, D-dayn ja Lähimmäisen päivän.
11.9.2022 Lähimmäisen
päivänä monissa seurakunnissa vietetään juhlamessua,
jossa huomioidaan lähimmäisyyttä ja vapaaehtois-

työtä. Iin seurakunnan
juhlamessuun on kuljetus
Kuivaniemeltä ja messun
jälkeen keittolounas seurakuntatalolla.
Joka vuosi keväisin on
valtakunnallinen kirkon yhteisvastuukeräys, jossa kerätään varoja heikommassa
asemassa olevien auttamiseksi. Aihe ja kohde vaihtuu vuosittain, ja keräyksen
tuotoista osa menee Kirkon
ulkomaanavun kautta ulkomaan kohteisiin ja osa kotimaan kohteisiin.
-Toivomme joukkoomme
lisää vapaaehtoisia erilaisiin
tehtäviin! Jos olet kiinnostunut vapaaehtoisena toimimisesta kertaluontoisesti
tai pitempiaikaisesti, ota yhteyttä Sanna Karppiseen puhelin 040 7376955, Sanna
Mäenpää rohkaisee yhteydenottoihin.
Lisätietoja ja tarkempia
aikoja toiminnoista ja tapahtumista oman alueen
työntekijöiltä, seurakunnan
nettisivuilta sekä Iisanomien ja Rantapohjan kirkollisista ilmoituksista. MTR

MARTTI KÄHKÖNEN
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

Iin Pappilalta lähtee Toivon polku-rukouksen polku, joka kiertää taidepuistossa ja soveltuu koko perheelle.
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Täytekakkukahvi
tarjoilu!

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

MA 5.9. klo 18.00

500 € mp | 500 € pr50
loa!
2 x 100 € | 5x50 € Tervetu

NSSIT
A
T
A
N
I
K
K
R
A
M
MEN SEURALLA
KUIVANIE

la 10.9. klo 20-24

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Esiintyy
Juha Alvari

Liput 15 €

Yrittäjän päivänä
KUIVANIEMELLÄ
Yrittäjän päivän merkeissä tarjoamme

KAIKILLE KYLÄLÄISILLE
kahvittelua ja makkaranpaistoa
Kuivaniemen torilla (apteekin pihassa)
maanantaina 5.9.2022 klo 13.00 – 17.00.

Tervetuloa mukaan!
Kuivaniemen Yrittäjät ry

Eläkeliiton Iin yhdistyksen syksyn 2022
toiminta alkaa viikolla 36 seuraavasti:
jatkuen viikottain:
• ma 5.9.2022 klo 14.15-15.00 virtuaaliohjattu vesijumppa
Jatulin uimahallin monitoimialtaassa – käyttömaksu
• ti 6.9.2022 klo 16.00-17.30 boccia
Iin Haminan koulun liikuntasalissa
• ke 7.9.2022 klo 16.00-17.00 venyttelyjumppa
Iin Haminan koulun liikuntasalissa
• to 8.9.2022 klo 16.00-17.30 kuntosali ja seniorikuntoalue
IisiAreenassa
• seuraavat jatkuen joka toinen viikko:
• to 8.9.2022 klo 12.00 yhdistyksen yhteiset kahvittelut
Iin seurakuntatalossa
• ti 13.9.2022 klo 17.30-20.00 karaoke
Iin Meripelastajien toimitalossa

Lisäksi muita tapahtumia ja tietoja,
joista kotisivullamme www.elakeliitto.fi/ii.
Tervetuloa toimintaan mukaan!

Iin Yritys

Tervetuloa
kamppailulajien
pariin.

IISIAREENAN KAMPPAILUHARJOITUKSET:
• Nyrkkeily ma 17:30 ja pe 18:00 /Aku & Vikke, alkanut.
• Kuntonyrkkeily ke 19:30 /Markku, alkaa 14.9.
• Painikoulu tenaville to 17:30 /Aino, alkaa 1.9.

OSTETAAN
Rantakairan Sähkö Oy:n
osakekirjoja ja arvo-osuuksia.
Autamme myös perikunnan
papereiden selvittämisessä!

Soita!

P. 040 550 0048

Iijokeen sijoitetut hyljekarkottimet odottamassa veteen laskua
Rantakestilässä.

Karkottimet sijoitettiin Iijoen pohjaan Simakkasaaren ylänokan
kahdalle.

Hyljekarkottimia Iijokeen
Iijokisuulle, Simakkasaaren
ylänokkaan on asennettu
hyljekarkottimet. Koskaan
aiemmin ei vastaavia karkottimia ole asennettu virtaavaan veteen.
Karkottimet sijoitettiin
joen pohjaan ja niiden tar-

koitus on estää hylkeitä
nousemasta jokeen emosiikoja syömään. Kyseessä on
Luonnonvarakeskus Luken
tutkimushanke, jota rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.
Hyljekanta on viime

vuosina lisääntynyt voimakkaasti, eivätkä hyljehavainnot esimerkiksi Iin
kunnantalon luona ole enää
harvinaisia. Paikalliset kalastus- ja jakokunnat ovat
useaan otteeseen ilmaisseet huolensa lisääntyneistä

hyljevahingoista ministeriötasolle saakka. Näillä kannanilmauksilla lienee oma
vaikutuksensa
tutkimushankkeen
sijoittumiseen
juuri Iijoelle. MTR

Kierikissä juhlittiin Haapakosken smolttien
alasvaellusväylän käyttöönottoa
Iijoen Haapakoskella on kuluvana kesänä otettu käyttöön Suomen ensimmäinen
lohikalojen alasvaellusväylä ja kiinniottolaitteisto.
Alasvaellusväylä toteutettiin osana laajaa Iijoen vaelluskalahanketta 2020–2022.
Väylää esiteltiin 22.8.2022
järjestetyssä avajaistilaisuudessa medialle ja yleisölle.
- Hyvällä yhteistyöllä
saadaan aikaan innovatiivisia ratkaisuja. Haapakosken alasvaellusväylä on
niin valtakunnallisesti kuin
kansainvälisestikin ainutlaatuinen ratkaisu, jonka
toteuttaminen on vaatinut
merkittäviä tutkimus- ja kehittämispanostuksia
sekä
ennakkoluulotonta toteutusta, painotti tilaisuudessa
puhunut maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.
- Olemme hyvässä yhteistyössä eri osapuolten
kanssa saaneet aikaan konkreettisen
edistysaskeleen

Haapakoskella vaelluskalojen alasvaellukselle. Jatkossa testaamme ja tulosten
perusteella kehitämme alasvaellusratkaisua edelleen.
Tutkimus, vuorovaikutteinen yhteistyö ja vaiheittainen eteneminen ovat avain
myös tulevaisuuden konkreettisille tuloksille vaelluskalojen hyväksi, kertoo
PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Jani Pulli.
Lohikalojen vaelluspoikasten eli smolttien reitti alavirtaan Haapakoskella
koostuu alasvaellusväylästä
ja ohjausaidasta. Alasvaellusväylän alkuosassa on
kiihtyvä virtaus. Tarkoituksena on, että smoltit tulevat
väylän suulle ohjausaitaa
seuraten, havaitsevat virtauksen ja hakeutuvat sen
houkuttelemana väylään.
Tämän jälkeen kalat ohjataan
joko kiinniottolaitteeseen tai
putkea pitkin voimalaitoksen alakanavaan jatkamaan

vaellustaan. Ensimmäiset
smoltit hakeutuivat väylään
jo kesällä 2022.
- Kuluvana kesänä kokeiltiin väylän alkuosalla
vedenalaista kuvausta. Kuvausolosuhteet ovat haastavat, mutta näyttäisi siltä, että
kuvauksen avulla saadaan
tulevina vuosina tärkeää
tietoa kalojen käyttäytymisestä väylään mennessään
ja samalla myös kalamääristä, kertoo Iijoen vaelluskalahankkeen
2020–2022
projektipäällikkö
Mirko
Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.
Alasvaellusväylää käytetään vuosittain toukokuun
puolestavälistä heinäkuun
loppuun. Smolttien vaellushuipun oletetaan ajoittuvan
Iijoella kesäkuun alkuun veden lämpötilan ollessa noin
10–12 astetta. Alkuvuosina
smoltteja on tarkoitus ohjata kiinniottolaitteeseen ja
siirtää kalankuljetusautol-

la alimman voimalaitoksen,
Raasakan alapuolelle.
Mikäli alasvaelluslaitteisto osoittautuu toimivaksi ja
riittävän tehokkaaksi, vastaavat rakenteet on tarkoitus rakentaa muillekin Iijoen
padoille. Näin mahdollistetaan kalojen vaellus yläjuoksulta merelle.
Alasvaellusväylän toteutuneet kustannukset olivat
noin 1,8 miljoonaa euroa.
Syksyllä
käynnistyvässä
Lohi Iijokeen -hankkeessa
väylän toimintaa tullaan kehittämään edelleen. Hankkeessa myös panostetaan
kalojen seurantaan mittavien tutkimuksien avulla.

Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan liitto
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nomat

nro 19
31.8.2022
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Avoimet ovet

VALTON KOTONA
LAUANTAINA 10.9.2022 kello 12.00-15.00
VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

Tervetuloa tutustumaan Valto Pernun kotipiiriin ja taiteeseen.
Osoite Asematie 319, 91110 Ii

Kahvitarjoilu
Viime vuonna omenasato oli hyvä. Omenoita riitti myyntiin saakka.

Syksyn satoa Kuivaniemen
syysmarkkinoilla
Kuivaniemen Nuorisoseura järjestää lauantaina 10.9.
perinteiset syysmarkkinat
kello 10–16. Luvassa on perinteinen ja suosittu MarkkinaBingo. Tapahtumassa
esiintyy Kuivaniemen ja Simon Pelimannit.
Markkinakansaa musisoinnillaan ilahduttaa myös
haukiputaalainen Jore Siltala, joka on yli 40-vuotisella urallaan julkaissut omalla
nimellään kolme pitkäsoit-

toa ja useita singlejä. Lisäksi
hän on säveltänyt, sanoittanut, sovittanut tai tuottanut
lähes kaiken Ässät-yhtyeen
musiikin.
Illalla seuralla pistetään
jalalla koreasti Juha Alvarin
musiikin tahtiin Markkinatansseissa. Keminmaalainen
iskelmän taitaja on tuttu
tanssikansalle ja esimerkiksi
Radio Pookin kuuntelijoille,
sillä useampikin hänen kappaleistaan on soinut ahke-

rasti radioaalloilla.
Syysmarkkinoista on tullut kiinteä osa kuivaniemeläistä vuoden kiertoa
ja myyntiin usein saadaan
myös syksyn satoa, omenoista perunoihin. Perinteisten lättykahvien äärellä
pääsee jututtamaan tuttaviakin!
Kuvissa tunnelmia viime
syksyn markkinoilta.

Ostamme
puuta –
kysy tarjous!

Metsänhoidon
ja puukaupan
vankat osaajat
Biowatti ja Neova
yhdistyivät –
syntyi Laania.

Meiltä saat vastuullista ja kestävää metsänhoidon ja puukaupan
palvelua, johon tiivistyy vankka kokemus ja alan uusin tietotaito.
Ota yhteyttä lähimpään metsäpalveluasiantuntijaasi.
Oulu, Haukipudas, Yli-Ii

Kuivaniemi

Jarkko Hokkanen
050 5998 465

Pirkko Saastamoinen
050 5771 694

Ylikiiminki, Kiiminki

Tommi Seitaniemi
040 3548 573

Mikko Koistinen
040 6174 974

laania.fi
Nuorisoseuran teltalla nautittiin lättykahvit ja tavattiin tuttuja.

FURKA

40

VUOTTA.
Hammaslääkäri
Elias Sundqvist

Syksyn viimoihin varauduttiin villasukkien hankinnalla.

Hammaslääkäri
Olli Iivanainen

www.furka.fi

