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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

MAREKI
 Mauri Pirttikoski 

Ammattitaidolla 
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT 

ym. kiinteistön remontit
Myös muovin hitsausta/korjausta

Härmänkuja 63, Ii • Puh. 040 552 8510

Kysy
 tarjous! 

www.mareki.fi

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

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

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 

talveen tunnelmaa 
luovat kukat kaikkiin 

tilaisuuksiin ja 
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

www.arvokovaoy.fi

Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen 
Iin kunta palkitsee menestyneet iiläiset urheilijat vuodelta 2022. Palkintoon ovat oikeutettuja 
henkilöt, jotka palkitsemista koskevana vuonna ovat olleet kirjoilla Iin kunnassa sekä iiläiset 

seurajoukkueet. Joukkue– ja viestisaavutuksista palkinto myönnetään ko. joukkueelle. 

Säännöt ja sähköinen avustuslomake: iihappens.fi/avustukset 

Hakemus tulee jättää 15.2.2023 mennessä. 
Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki 

p.050 3950392 tai pekka.suopanki@ii.fi 

nomatnomat

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti 
alkaen 639 €. 
Meiltä myös rahoitus 
– jopa 10 kk korotonta 
maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.fi

TAMMIETU -50 € PAKETTIHINNASTA!

www.jt-talo.com

Yksilölliset
kodit

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

HINNAT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 2 25.1.2023
www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivo-
taan olevan  toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

SEURAAVA IISANOMAT NRO 3 ILMESTYY KE 8.2.2023. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

to 2.2.2023 klo 11 mennessä.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Toimittajat: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Jenny Kärki 050 544 4462, jenny.karki@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Terttu Salmi 0400 845 666, terttu.k.salmi@gmail.com 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

IIN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 29.1. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäi-
vä: 4. sunnuntai loppiaisesta. Toimittaa: Pekka Soronen, 
kanttorina: Markku Jaakkola.
Messu Su 5.2. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä: Kynttilänpäivä. 
Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen.
Ystävänkammari Ke 25.1 ja 8.2 klo 12 Iin seurakuntasali.
Työikäisten kuoro To 26.1. ja 2.2 klo 17 Iin Kappeli. Tule 
mukaan työikäisten laulajien joukkoon! Lisätietoja Eija 
kanttorilta p.040 737 6966.
Lapsikuoro To 26.1. klo 17 harjoitus seurakuntatalolla.
Kirkkokuoro To 26.1. ja 2.2 klo 18:15 Iin seurakuntasali.
Nuortenilta To 26.1 ja 2.2 klo 17 Iin Pappila. Kaikille 
avoin, ohjelmallinen ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit.
Iin perhekerho Pe 27.1 ja 3.2 klo 10 Iin seurakuntatalon 
Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Olhavan porinapiiri Ti 31.1. klo 12 Väli-Olhavan seura-
kuntatalo. Tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 1.2 ja 8.2 klo 10 Iin Pappila.
Torstain laulukerho To 2.2. klo 12 Iin seurakuntasali.
Laulamme virsiä, koululauluja ja hengellisiä lauluja eri tee-
moilla. Mukana kanttori.
IiGospel Pe 3.2. klo 18 Gospelkonsertti Valtarin salissa. 
Esiintymässä Kotiinpalaajat ja Muskettisoturit sekä House-
band. Rippikoululaiset saavat tilaisuudesta merkin. Järjes-
tää Iin seurakunnan nuorisotyö sekä Iin helluntaiseurakun-
ta. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Katrilta p.0400 882315.
Jakkukylän kolmen polven kerho Ti 7.2. klo 10. Ko-
koonnumme Jakkukylän Rauhanyhdistyksen kerhohuo-
neessa, Maalismaantie 1022.
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky Kirjekyyhky lähettää lap-
selle oman kirjepyhäkoulupostin noin kerran kuukaudessa 
ja postin voi tilata puh. 0400 541 319/ irmeli.hietapelto@
elv.fi
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten maanantaisin klo 
10–12 ja 13–15 p. 045 787 25139. Seuraava ajanvaraus 
30.1.
Iin kirkkoherranviraston uudet aukioloajat: ma-ti klo 
9.00–14.00, ke-to klo 9.00–12.00, perjantaisin suljettu.

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus Su 29.1. klo 12 Oijärven kyläkirk-
ko. Pyhäpäivä: 4. sunnuntai loppiaisesta. Toimittaa: Pekka 
Soronen, kanttorina: Markku Jaakkola
Messu Su 5.2. klo 12 Kuivaniemen kirkko
Pyhäpäivä: Kynttilänpäivä. Toimittaa: Matti Kinnunen, 
kanttorina: Eija Savolainen, Avustaa: Sanna Mäenpää, Yh-
teisvastuukeräyksen aloitus -messu. Kirkkokahvit, Palvelu-
vuorossa Kuivaniemen kappeliseurakunnan vapaaehtoiset. 
Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa kirkkokyydin. Voit 
tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 0405718618.
Kuivaniemen perhekerho To 26.1 ja 2.2 klo 10 Kuiva-
niemen seurakuntasali. Kuivaniemen perhekerhoon on IL-
MOITTAUTUMINEN, ilmoittaudu TO kerhoon viimeistään 
saman viikon KE puh.0400 541319.
Aamulenkki ja aamukahvit Diakoniatuvalla To 2.2. klo 
09:30 Diakoniatupa.Lähtö pikku kävelylenkille Diakonia-
tuvalta klo 9.30, lenkin jälkeen aamukahvit Diakoniatuval-
la. Tervetuloa kaikki mukaan!
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 6.2. klo 10:30 Van-
hustentalojen kerhohuoneella. Tervetuloa uudet ja vanhat 
kävijät!
Seurakuntakerho Oijärvellä Ti 7.2. klo 11 Oijärven ky-
läkirkko. 
Tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!
Laulukerho Ke 8.2. klo 12 Kuivaniemen seurakuntasali.
Laulukerho Kuivaniemen seurakuntatalolla. Lauletaan vir-
siä, hengellisiä lauluja ja kansanlauluja. Mukana kanttori.
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky Kirjekyyhky lähettää lap-
selle oman kirjepyhäkoulupostin noin kerran kuukaudessa 
ja postin voi tilata puh. 0400 541 319/ irmeli.hietapelto@
elv.fi
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maa-
nantaisin klo 10–12 ja 13–15 p. 045 787 25139. Seuraava 
ajanvaraus 16.1 ja 23.1.
Iin kirkkoherranviraston uudet aukioloajat: ma-ti klo 
9.00–14.00, ke-to klo 9.00–12.00, perjantaisin suljettu.

Edessä on uusi vuosi, uudet 
haasteet ja mahdollisuudet. 
Olemme jo kolmatta vuotta 
eläneet ja toimineet enem-
män tai vähemmän poikke-
usolosuhteissa. Maailma ei 
ole entisensä koronavuosien 
jälkeen, eikä Venäjän hyök-
käyssota Ukrainaan sen 
aiheuttamine energiakriisei-
neen ole valitettavasti edel-
leenkään ohi. 

Pitkäaikainen poikke-
ustilanne näkyy vahvasti 
ihan kaikenikäisten ih-
misten väsymisenä. Eri-
tyisesti perheet, nuoret ja 
lapset oireilevat poikkeus-
tilannetta monilla tavoin. 
Poikkeustilanteen aiheutta-
ma erilaisten tukien tarve 
tulee realisoitumaan kas-
vavassa määrin niin sosiaa-
li- ja terveydenhuollon kuin 
koulutuksen ja kasvatuk-
sen saroilla. Osin korona-ai-
ka mutta erityisesti Venäjän 
hyökkäyssota ja sen aiheut-
tama energiakriisi ja todella 
nopeasti syntynyt inflaatio-
kierre haastaa myös yritys-
kenttää, jonka kestävyyttä 
on koeteltu ja koetellaan.

Koronatilanteen hel-
littäminen ja rajoitusten 
purkaminen on toisaalta 
vaikuttanut erilaisten akti-
viteettien, toimintojen ja ta-
pahtumien lisääntymiseen 
tai ainakin paluuseen koh-
ti vanhaa normaalia. Näihin 
kaikkiin toimintaympäris-
tön vaikutuksiin on pyritty 
vastaamaan niin toiminnas-
sa kuin talousarviossakin. 
Yhteiskunnan toiminnas-
ta sekä sen tarjoamista pal-
veluista huolehtivina meillä 
kaikilla on ollut ja tulee jat-
kossakin olemaan merkit-
tävä rooli ja vastuu, jonka 
olemme kantaneet esimer-
killisesti vaikeinakin aikoi-
na. 

Iin kunnan osalta olen 
saanut olla mukana mie-
lenkiintoisessa muutosvai-
heessa keväästä saakka. 
Koko kuntakenttä on histo-
rian suurimman muutoksen 
edessä hyvinvointialueiden 
aloittaessa toimintansa vuo-

Kunnanjohtajan tervehdys

Katse eteenpäin
den vaihteessa. Moni asia 
on varmasti vielä näiltä osin 
hiukan kesken ja monia asi-
oita, toimintoja ja erityises-
ti yhteistyötä hiotaan vielä 
niin ensi vuonna kuin sitä 
seuraavinakin vuosina.

Toiminnallisesti kunti-
en rooli ja toiminta muuttuu 
olennaisesti. Toiminnas-
sa painottuvat koulutus, 
kasvatus, kehittäminen ja 
strateginen maankäyttö 
sekä elinkeinoihin- ja elin-
voimaan liittyvät asiat ja 
osallisuus, kulttuuri ja hy-
vinvointi. Olennaisen tärke-
ää on myös saavutettavuus. 
Täällä Iissä olemme osal-
tamme tehneet tulevaisuu-
den toimintakenttään ja sen 
muutoksiin erinomaisesti 
vastaavan strategiatyön.

Painopisteemme: vah-
va ja kestävä kasvu, luon-
nonläheinen Ii, henkinen 
hyvinvointi ja systeemi-
nen muutos ovat oivallisia 
ja tarpeellisia keskittymisen 
kohteita. Niitä kaikkia tar-
vitaan ja erityisesti vuonna 
2023 keskitymme ensimmäi-
seen eli vahvaa ja kestävään 
kasvuun. Sitä kautta tavoit-
telemme veto- ja pitovoi-
maa sekä aktiivisuutta niin 
omassa toiminnassamme 
kuin yrityskentässämme.

Perus elinkeino- ja elin-
voimainvestointien lisäksi 
on tärkeä saada maankäyttö 
joustavaksi ja tehokkaaksi, 
samoin erilaiset väylähank-
keet ja energiapuolen in-
vestoinnit tulevat olemaan 
edunvalvonnallisesti ja in-
vestointienkin näkökul-
masta tärkeitä. Keskustan 
kehittäminen, ns. ranta-alu-
een suunnittelu ja Valtarin 
koulun investointiasiat ovat 
agendalla kyliä ja koko kun-
nan kokonaisuutta unohta-
matta.

Kuntien roolin muutos 
näkyy vahvasti talousarvi-
ossa. Talousarviossa näkyy 
myös tiukan taloudenpidon 
vaade ja tarve. Viime vuo-
si aloitettiin 1,8 miljoonaa 
euroa alijäämäisellä bud-
jetilla. Talouden tasapai-

nottamisen toimenpiteistä 
kiinnipitäminen, vastuulli-
nen taloudenpito ja erittäin 
positiivisesti kehittynyt tu-
lopuoli ovat auttaneet saa-
maan kuluvan vuoden 
talouden ennakoitua parem-
min hallintaan. Lopullisen 
tuloksen tulee ratkaisemaan 
sotepuolen kulujen kehitty-
minen vuonna 2022.

Tiukan taloudenpidon 
vaateista ja toimenpiteis-
tä on ensiarvioisen tärkeää 
pitää kiinni. Tulevan vuo-
den linjaukset ja toimenpi-
teet rakentavat Iin kestävän 
ja menestyksekkään tule-
vaisuuden. Ainoastaan vas-
tuullisilla ja taloudellisesti 
kestävillä kunnilla on mah-
dollisuus toteuttaa toi-
mintaansa, vastata varsin 
vauhdikkaasti muuttuvaan 
toimintaympäristön haas-
teisiin ja hyödyntää sen 
mahdollisuudet. Tärkeää 
on myös huolehtia henki-
löstömme hyvinvoinnista, 
osaamisen kehittymisestä 
ja pitovoimasta. Henkilöstö 
loppujen lopuksi on se, joka 
vastaa siitä, että kuntalaiset, 

yritykset ja yhteistyökump-
panit saavat laadukkaita ja 
tarpeita vastaavia palvelui-
ta.

Käynnissä on hallinnon 
uudistus, jonka avulla ha-
emme niin toimintakykyä, 
tehokkuutta kuin sujuvuut-
takin. Niitä me tarvitsemme, 
jotta laiva pysyy kurssissa, 
palvelut kunnossa ja kunnan 
veto- ja pitovoima tasolla, 
jonka strategia määrittelee. 
Tässä työssä meidän kaikki-
en sujuva ja eteenpäin suun-
taava työ on jatkossakin 
ensiarvoisen tärkeä. Samoin 
hyvä yhteistyö ja toistemme 
arvostaminen ja kunnioitta-
minen. 

Kiitän henkilökuntaam-
me ja päättäjiä isosta ja tär-
keästä työpanoksesta sekä 
kaikkia iiläisiä sekä yh-
teistyökumppaneitamme 
muualtakin hyvästä ja suju-
vasta yhteistyöstä tähän asti! 
Suunta on selvä ja jalka saa 
olla kaasulla jatkossakin. 

Marjukka Manninen
Iin kunnanjohtaja

Marjukka Manninen
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko 
keskiviikkoisin parittomina viikkoina. 

Nurinväärin ku 
Piikki-Junnun 
voilautanen.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka 
on toimittanut Toivo Hyyryläinen 33

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toteuttivat marraskuus-
sa 2022 Yritysten kasvun suunta -kyselyn, joka julkistet-
tiin 13.1. PPY:n toimistolla Oulussa. Edellinen vastaava 
kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2021. Tällä kertaa 
kyselyyn vastasi 300 yrittäjää. Vastaajista 41 prosenttia 
toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. 
Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kasvuhistoriaa vuo-
desta 2021 lähtien sekä kasvun keinoja ja odotuksia vuo-
delle 2023. 

Maakunnan yrityksistä 70 prosenttia ilmoittaa olevan-
sa joko voimakkaasti kasvua hakevia tai mahdollisuuk-
sien mukaan kasvavia yrityksiä, edellisessä kyselyssä 
vastaava luku oli 64 prosenttia.  

Alueen yrityksissä näkyy edelleen koronavuosien vai-
kutukset. Liikevaihto-odotukset ovat entisestään maltil-
lisemmat ja niissä näkyy edelleen tilanteen epävarmuus. 
Vastaajista 76 prosenttia odottaa positiivista liikevaihdon 
muutosta ja 24 prosenttia liikevaihdon supistumista. Eu-
roissa vastaajien yhteenlaskettu arvio liikevaihdon muu-
toksesta vuodelle 2023 on keskiarvona noin 60 000 euroa/
vastaaja, kun edellisessä kyselyssä odotukset olivat noin 
40 000 euroa/vastaaja. 

Esteitä kasvamiseen 
Kasvua rajoittavista tekijöistä yrittäjän oma jaksaminen 
nousi keskeisimmäksi kasvun esteeksi. Tämän mainitsi 
44 prosenttia vastaajista. Osaavan työvoiman löytämisen 
vaikeus on edelleen merkittävä kasvun este. 

Tässä kyselyssä sen mainitsi 34 prosenttia vastaajista. 
Seuraavaksi tärkein kasvun rajoite oli kilpailutilanne. Uu-
sina vaihtoehtoina valikkoon lisättiin inflaatio ja kompo-
nentti/raaka-ainepula. 

Osaavista työntekijöistä pidetään kiinni
Haasteellisesta tilanteesta huolimatta työntekijämääri-
en kehitys näyttää vakaalta. Kaikista vastaajista 62 pro-
senttia aikoo pitää henkilöstön määrän ennallaan ja vain 
kuusi prosenttia tulee vähentämään henkilökunnan mää-
räänsä vuoden 2023 aikana. 

Työntekijöiden määrää aikoo lisätä 32 prosenttia. Yk-
sittäisistä aloista eniten tarvetta on myynti ja markki-
nointialan tehtäviin. Muina aloina mainittiin tuotannon, 
asiakaspalvelun ja asennuksen tehtävät. 

Valtaosa yrityksistä ilmoittaa, ettei ole tarvetta palkata 
ulkomaista työvoimaa. Koulutustarpeet muodostavat es-
teen rekrytoinnille.

PPY tiedotus 

Kasvun suunta -kysely julkistettiin

Yrityksissä on vahvaa 
kasvuhakuisuutta

Pohjolan rengastie lansee-
rasi uuden verkkokaupan, 
joka auttaa ja inspiroi mat-
kailijoita suunnittelemaan 
lomaa Pohjolassa. Verkko-
kauppa sisältää pohjoisen 
elämyksiä etenkin luonto- ja 
aktiivimatkailijoille. 

- Verkkokaupan tarkoi-
tuksena on tuoda esiin mo-
nipuolisesti paikallisten 
yrittäjien tarjoamia elämyk-
siä, joita Pohjolan roadtripil-
lä voi kokea. Verkkokaupan 
kautta matkailijan on helppo 
suunnitella lomaa Pohjolan 
rengastiellä ja hankkia elä-
mykset parilla klikkauksella 
omalta kotisohvalta tai vaik-
ka tien päältä, kertoo Oulun 
Matkailu Oy:n toimitusjoh-
taja Yrjötapio Kivisaari.

Verkkokaupasta löytyy 
jo esimerkiksi retki pime-
ään luontoon Local Wilder-
ness Oulun tarjoamana sekä 
Lappiksen järjestämät liu-

Pohjolan rengastiellä uusi 
verkkokauppa

kulumikenkäretket Oulun 
lähiluontokohteisiin. Verk-
kokaupan valikoima täy-
dentyy jatkuvasti, ja luvassa 
on palveluita ja elämyksiä 
kaikkiin vuodenaikoihin.

Uutena kohteena Pohjo-
lan rengastiehen mukaan 
on liittynyt Tyrnävä, joka on 
tiiviisti Oulun kaupunkiseu-
tuun linkittyvä aito maaseu-
tupitäjä. Tyrnävän parhaita 
paloja matkailijalle ovat rau-
haa huokuvan lakeusmai-
seman lisäksi mm. kauniisti 
entisöity 1900-luvun alun 
teollisuusmiljöö Meijerika-
dulla, Tyrnävän kylien kult-
tuuritarjonta sekä jyrkkä ja 
mutkitteleva Ängesleväjoen 
kanjoni patikkareitteineen ja 
riippusiltoineen.

– Rengastien myötä saam-
me kuntamme matkailukoh-
teet paremmin näkyväksi 
seudullisesti, valtakunnal-
lisesti ja kansainvälisesti. 

Haluamme kohteidemme 
olevan helposti ja nope-
asti saavutettavissa osana 
Oulun ja ympäryskuntien 
yhteistä elämystarjontaa, 
olipa kyse turistiryhmästä, 
päiväretkestä tai lähimat-
kailijoista, kertoo Tyrnävän 
kunnan matkailun kehittä-
misestä vastaava sivistys-
johtaja Elina Vehkala.

Mikä on Pohjolan rengastie?
Pohjolan rengastie on Ou-
lun seudulla sijaitseva 
kokemusrikas reitistö autoi-
lijoille, perheille, pyöräili-
jöille sekä julkisia suosiville 
matkailijoille. Rengastiellä 
pääset kokemaan koko Suo-
men pienoiskoossa: meren 
ja saariston, peltomaisemat 
ja pikkukylät, järvet, met-
sät ja Suomen eteläisimmän 
tunturin kuvankauniine 
tykkylumipuumaisemineen.

Pohjolan rengastie avat-

tiin virallisesti kesällä 2021, 
jonka jälkeen se on ollut eri-
tyisesti luontomatkailijoi-
den suosiossa. Rengastieltä 
jokainen voi valita mielei-
sensä reitin – koko reitille 
tulee matkaa yhteensä 900 
kilometriä, mutta sen voi 
kiertää myös pienemmissä 
osissa.

Myös Iin matkailu- ja 
luontokohteet ovat mu-
kana Pohjolan rengastien 
elämyksissä. Luontomat-
kaajille löytyy esimerkiksi 
laavuruokailua Illinsaares-
sa tai pilkkiretki Peräme-
relle. Pohjolan rengastien 
kulttuurinnälkäisille asiak-
kaille markkinoidaan muun 
muassa Taidekeskus Kult-
tuuriKauppilaa sekä Iin ko-
tiseutumuseota.

VisitOulu

Pohjolan Rengastien kohteisiin kuuluu myös Ii kulttuurikohteineen, kuten Iin kotiseutumuseo. Kuva VisitOulu.

Pohjolan rengastie avattiin virallisesti kesällä 2021, jonka jälkeen se on ollut erityisesti luontomatkailijoiden suosiossa. Kuva Hiastin-
haaran lintutornilta. Kuva VisitOulu.

IiSanomissa saatte yrityksenne palvelut 
näkyville. IiSanomat on saamamme 

palautteen mukaan pidetty
 ja luettu lehti, jota odotetaan.

Iiläisten omana lehtenä lehtijuttujen  
aiheet ovat läheltä  ja myös ilmoitukset 

luetaan tarkkaan.

Ota yhteys 
p 0400 845 666,, tai 0400 385 281

info@iinlehti.fi

Yrittäjät, yhteisöt, 
yksityiset!
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Iin seudun riistanhoitoyh-
distyksen jäseninä ovat alu-
eella metsästävät yli 3 000 
metsästäjää. Rhy:n toimi-
alue kattaa Iin kunnan ja Ou-
lun kaupungin Yli-Iin kylät. 
Riistanhoitoyhdistys vas-
taa kestävän riistatalouden 
edistämisestä toiminta-alu-
eellaan, huolehtii metsästä-

Riistanhoitoyhdistyksen kuulumisia
jien vapaaehtoistoiminnan 
edistämisestä ja organisoin-
nista sekä hoitaa sille sääde-
tyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyk-
sen yksi tärkeimmistä teh-
tävistä on kouluttaa uusia 
metsästäjiä ja järjestää met-
sästäjätutkintoja. Vuoden 
2022 aikana järjestimme 

kaksi metsästäjätutkintoon 
johtavaa kurssia ja tutkin-
toa. Metsästäjäkursseille 
osallistui 32 henkilöä ja met-
sästäjätutkintoon osallistui 
40 henkilöä, joista 37 läpäisi 
vaativan tutkinnon.

Riistanhoitoyhdistys jär-
jestää vuosittain alueen 
seitsemällä ampumaradal-
la ampumakokeita. Vuonna 
2022 ampukoetilaisuuksia 
oli 42 kappaletta, joissa teh-
tiin 411 koesuoritusta. Hirvi-
kokeen läpäisi 67 prosenttia 
osallistujista, karhukokeessa 
73 prosenttia ja jousikokees-
sa 50 prosenttia.

Suurriistavirka-apu 
SRVA on riistanhoitoyh-
distysten ylläpitämä va-
paaehtoisten organisaatio, 
joka välittää poliisille met-
sästäjien virka-apua. Ta-
vallisimpia SRVA-tehtäviä 
ovat kolareissa loukkaan-
tuneiden hirvieläinten jäl-
jestäminen ja suurpetojen 
karkotukset taajaan asutulta 
alueelta. Iin seudun alueel-
la hirvikolarit ovat vähenty-
neet huomattavasti. Vuonna 
2018 hirvikolareita oli vielä 
32 kappaletta, mutta viime 
vuonna vain neljä kolaria. 
Kauriskolareiden määrä on 
sen sijaan kasvanut ja viime 
vuonna niitä oli kuusi kap-
paletta.

Riistanhoitoyhdistyksen 

Pohjois-Suomessa puukaup-
pa käynnistyi vuonna 2022 
laimeasti, mutta piristyi lop-
puvuotta kohden. Pohjois-
Pohjanmaalla puukauppa jäi 
jälkeen edellisvuodesta 2021, 
mutta Kainuussa ja Lapissa 
kirittiin edellisvuodesta ohi. 
Yksityismetsistä ostettiin 
puuta Pohjois-Pohjanmaal-
la yli kolme miljoonaa kuu-
tiota.

Vuoden 2023 teolli-
suuden puun tarpeen 
ennustetaan olevan huo-
mattavan korkealla tasol-
la. Venäjän puun tuonnin 
loppuminen, puun käyttöä 
lisäävät investoinnit ja ener-
giapuun kysyntä vaativat 
puun ostajilta varautumista 
tulevaan myös Pohjois-Suo-
messa. Tämä näkyy puun 
kysynnän voimistumisena ja 
metsäteollisuusyhtiöiden pa-
nostuksina Pohjois-Suomen 
puunhankintaorganisaatioi-
hin.

Metsänomistajien kan-
nattaa kiinnittää huomio-
ta metsänhoidon laatuun 
ja toimenpiteiden oikea-ai-
kaisuuteen. Metsänomistaja 
voi vaatia esimerkiksi hy-
vän metsänhoitosuositusten 
noudattamista tilatessaan 
palveluita tai tehdessään 

Vastuullisuuteen panostetaan metsien käytössä
Odotettavissa vilkas puukauppavuosi 2023

puukaupan sopimuksen. 
Metsänomistajan tärkeänä 
kumppanina toimivat met-
sänhoitoyhdistyksien metsä-
ammattilaiset, jotka antavat 
neuvoja metsäomaisuuden 
hoitoon ja kannattavaan met-
sätalouteen.

Vastuullisempaa  
metsätaloutta 
Helmikuun alusta metsäta- 
loudessa siirrytään nou-
dattamaan uudistettu-
ja PEFC-metsäsertifioinnin 
vaatimuksia. 

Sertifiointi kirittää puun-
tuotannon ja metsänhoidon 
kestävyyttä yli lakisääteisten 
vaatimusten. Tiukentuneet 
vaatimukset vaikuttavat laa-
ja-alaisesti Suomen metsien 
hoitoon ja käyttöön, sillä yli 
90 prosenttia talousmetsis-
tä on PEFC-sertifioinnin pii-
rissä. 

Metsänhoitoyhdistysten 
jäsenille PEFC-sertifiointi 
on maksuton jäsenetu. Met-
säammattilaisia ja urakoit-
sijoita on koulutettu viime 
keväästä saakka uusien vaa-
timusten mukaiseen toimin-
taan.

Vaikutustenarvion mu-
kaan uudistetuilla PEFC-
vaatimuksilla tulee olemaan 
positiivisia vaikutuksia mo-

nimuotoisuuden turvaami-
seen, ilmastonmuutokseen ja 
hiilensidontaan. Jatkossa esi-
merkiksi eläviä ja kuolleita 
säästöpuita jätetään tuplaten 
nykyiseen verrattuna, vesis-
töjen ja soiden suojakaistat 
levenevät, sekapuustoisuut-
ta suositaan ja riistalle tärkei-
tä tiheiköitä säilytetään. 

Vesistöjen ja soi-
den suojakaistoilla siir-
rytään jatkuvapeitteiseen 
metsien käsittelyyn. Jatku-
vapeitteisyyden lisääminen 
talousmetsissä on nähty tär-
keäksi metsäluonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta, 
mutta hyötyä on maisema- 
ja virkistysarvoille ja riistalle. 
Pohjois-Suomessa suojakais-
tojen pinta-ala kasvaa ny-
kyisestä 274 000 hehtaaria, 
ja niille jäävän puuston mää-
rä kasvaa noin 6,4 miljoonaa 
kuutiota. Kaikkiaan PEFC-
vaatimusten myötä Suomes-
sa siirtyy neljä prosenttia 
metsäalasta jatkuvapeittei-
sen metsänkäsittely piiriin, ja 
suojakaistoille jäävän puus-
ton määrä kasvaa 23 miljoo-
naa kuutiometriä.

Seppo Miettunen 
MTK Pohjois-Suomi

SRVA-ryhmä harjoittelemassa ampumaradalla.Puheenjohtaja Teppo Kakkonen pitämässä metsästäjäkurssia.

tehtäviin kuuluu myös riis-
takantojen seuranta. Seuran-
taa tehdään vapaaehtoisten 
voimalla laskemalla riista-
kolmioita ja vesilintulas-
kentapisteitä sekä tekemällä 
suurpetohavaintoja. Iin seu-
dun alueella tehdään myös 
riistanhoitoyhdistyksen 
toimesta metsästyksen 
valvontaa yhteistyössä vi-
ranomaisten kanssa.

Viime syksyn hirvijahtiin 
metsästäjät hakivat 241 hir-
venkaatolupaa ja Riistakes-
kus myönsi 160 kaatolupaa. 
Hirviluvista käytettiin 89,1 
prosenttia.

Iin seudun riistanhoito-
yhdistyksen vuosikokous 
pidetään 9.2.2023 kello 18 
Iin Nätteporissa, jossa pai-
kalla myös Riistakeskuksen 
edustaja kertomassa ajan-

kohtaisista riista-asioista.
Kiitokset kaikille riis-

tanhoitoyhdistyksen va-
paaehtoistyötä tekeville ja 
tervetuloa riistahoitoyhdis-
tyksen vuosikokoukseen!

Seppo Miettunen
toiminnanohjaaja
Iin seudun  
riistanhoitoyhdistys
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Taffii on monen palvelun 
hyvinvointikeskus Iissä Val-
tarintiellä. Satu Kaisto ker-
too, että Taffiilta löytää 
monipuolisen ryhmäliikun-
tatarjonnan, toiminnallisen 
harjoittelualueen sekä säk-
kisalin.

- Meillä on matalan kyn-
nyksen liikuntaa aloit-
tajien kuntojumpasta 
haastaviin sisäpyöräily-tun-
teihin. Olemme jatkuvasti 
kehittyvä liikuntapalvelui-
ta tarjoava yritys, jonka toi-
minta pohjautuu rentoon ja 
kodikkaaseen tunnelmaan, 
Satu kertoo.

Laajan jumppalukkarin 
lisäksi kursseja on laidasta 
laitaan, kuten ilmajoogaa, 
chairacro & dance eli tuoli-
tanssia, sekä uutena myös 
Liikkuva lauantai.

Liikkuvan lauantain ide-
ana on tarjota mukavaa lii-
kuntaa perheille, lapsille 
sekä nuorille ihan aikuisiin 
saakka. Ohjelmassa on van-
hempien ja lapsien yhteisiä 
tanssitunteja sekä Street-
katutanssia. Voisiko hel-
pommin enää itse päästä 
treenaamaan kuin tuomalla 
lapsi tanssitunnille ja jäädä 
samaan rakennukseen kun-
tosalille tekemään oma li-
haskuntotreeni.

Keväälle on tulossa myös 
Twerk- sekä Reggeaton-
kursseja sekä erilaisia ta-
pahtumia. Monta mahtavaa 
juttua löydät itseäsi läheltä 
täältä Iistä.

- Ryhmäliikunta on saa-
nut vuoden alusta monet 
myös lähtemään liikkeelle. 
Mahtava päästä liikkumaan 
iloiseen porukkaan, jossa 
ammattilaiset ovat suunni-
telleet erilaisia tunteja niin 
kehonhuoltoon kuin vauh-
dikkaisiin tunteihin. Voim-
me iloksemme kertoa, että 
olemme saaneet myös uusia 

Liikkumisen iloa Taffiissa
ohjaajia tiimiimme ja tämän 
myötä entistä laajemman 
tarjonnan, Satu kertoo.

Ihana Viktoria ohjaa Ka-
ribialaisia tanssirytmejä, 
tanssiopettaja Karita oh-
jaa meidän liikkuvan lau-
antain tanssiryhmiä, Sofia 
tutustuttaa meitä toimin-
nalliseen harjoitteluun Fun-
ctional start -tunnilla, Paula 
ohjaa talossamme erilaisia 
joogatunteja sekä uutena 
myös Fascia Methodia, Iinan 
vauhdikkaat Zumba sekä 
Steppi vievät mennessään.

Lukkarista löytyy myös 
muita suosittuja lajeja, kuten 
kuntonyrkkeily, kahvakuu-
la, kuntopiiri sekä paljon 
muuta.

- Valmennuksia sekä 
pienryhmiä ohjaamme toi-
minnallisella alueella, jo-
hon olemme investoineet 
kattavasti uusia välineitä. 
Välineissä on huomioitu hy-
vää käyttöergonomiaa sekä 
mahdollisia liikuntarajoit-
teita sekä toiminnallista har-
joittelua.

Taffiilla liikutaan kuu-
kausijäsenyydellä, kerta-
maksulla, jumppakorteilla 
tai kurssimaksulla. Verkko-
sivuilta löytyy lisää infoa 
sekä verkkokauppa.

- Oletko sinä löytänyt jo 
ehkä uuden harrastuksen 
tai lajin, jota olisi kiva päästä 
kokeilemaan?

Tervetuloa liikkumaan 
kanssamme, terveisin 
TAFFIIN väki!

Satu ja Paula esittelevät esittelevät Taffiin toiminta-aluetta, jonne 
on hankittu kattavasti uusia välineitä.

Taffiin jumppalukkarin lisäksi 
lajivalikoimasta löytyy muun 
muassa ilmajoogaa. Marianne 
Hämäläinen näyttää mallia.

Kuntonyrkkeily on yksi suosituista lajeis-
ta Taffiin lukkarissa. Tunnilla tehdään moni-
puolisia pistariharjoitteita sekä säkkitreeniä.

Iin Vihreät viettää tänä 
vuonna 10-vuotisjuhla-
vuottaan. Merkkipaalua 
juhlitaan Iin keskustassa 
avoimessa yleisötilaisuudes-
sa 18. helmikuuta. Vieraaksi 
saapuu sisäministeri Krista 
Mikkonen.

Iin Vihreät perustettiin 
maaliskuussa 2013, joskin 
ensimmäiset valtuutetut va-
littiin jo vuoden 2012 kun-
tavaaleissa. Yhdistyksen 
toimijat ovat yhä aktiivises-
ti mukana kuntapolitiikassa.

Paikallisjärjestön juhliin 
osallistuu sisäministerin li-
säksi muun muassa kan-
sanedustaja Jenni Pitko sekä 
useita Oulun vaalipiirin 
Vihreiden eduskuntavaa-
liehdokkaita.

Vihreiden listalla on yh-
teensä 18 ehdokasta, ja mu-
kana on monipuolisesti 
erilaisista taustoista tule-
via ehdokkaita. Nykyinen 
kansanedustaja Jenni Pitko 
hakee kevään vaaleissa jat-
kokautta. 

- Valinta jatkokauden ta-
voittelemisesta oli helppo. 
Suomi on monella tapaa 
myllerryksessä, työ edus-
kunnassa tuntuu äärimmäi-
sen tärkeältä, Pitko kertoi 
asettuessaan ehdolle.

Vihreiden puolueval-
tuuston puheenjohtaja Sil-
ja Keräsellä ja Koillismaan 
Vihreiden ja Ekovihreiden 
puheenjohtaja Mika Flöjtil-
lä on ennestään pitkä tausta 
politiikan parissa. Keränen 
on kainuulainen poliitik-
ko, joka valittiin vastikään 
myös Maaseutuvihreiden 
puheenjohtajaksi. Keränen 
on profiloitunut erityisesti 
tasapainottavan ja järkevän 
aluepolitiikan, metsien sekä 
turvallisen lapsuuden puo-
lestapuhujaksi. 

Kuusamolaisella Flöjtil-
lä puolestaan on erikois-
osaamista kansainvälisistä 

Iin Vihreät juhlii 
kymmenvuotista taivaltaan

suhteista ja ympäristö- ja re-
surssipolitiikasta. Edellisis-
sä eduskuntavaaleissa hän 
ylsi saamallaan äänimääräl-
lä varakansanedustajaksi.

Flöjt on ottanut usein 
kantaa vaelluskalojen pa-
lauttamisen ja kalaväylien 
puolesta. 

- Iijoen Raasakkaan tulee 
rakentaa luonnonmukainen 
kalaväylä, jotta vaelluska-
lat palaavat Iijokeen, Flöjt 
totesi jo vuonna 2019 Iijoki-
soudussa pitämässään pu-
heessa.

Vihreiden ehdokaslistalla 
on myös julkisuudesta tuttu-
ja nimiä. Tammikuun alussa 
listalle nimettiin lastenlääkä-
ri ja rokoteasiantuntija Mika 
Rämet. Koronaepidemian 
aikana Rämet on puhunut 
tutkimukseen perustuvan 
tiedon ja rokotetutkimuk-
sen puolesta. Syksyllä 2022 
Tampereen yliopisto myön-
si hänelle Yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden palkinnon.

Myös Hailuodon entinen 
kunnanjohtaja Aki Heiska-
nen on lähtenyt ehdolle Vih-
reiden listalta. Heiskanen on 
vahva kunta-alan osaaja ja 
johtamisen asiantuntija, joka 
nousi julkisuuteen vuonna 
2021 irtisanouduttuaan Hai-
luodon kunnanjohtajan teh-
tävästä. 

Muita nimettyjä ehdok-
kaita listalla ovat Esa Aalto, 
Emma Päkkilä, Sakari Kouti, 
Taru Hallikainen (sit.), Miia 
Immonen, Monika Kan-
gas-Siira, Latekoe Lawson 
Hellu, Aila Mustamo, Esko 
Romsi, Seppo Sorvari, Mar-
jo Tapaninen, Susa Vikevä-
korva sekä Teemu Virtanen.

Eduskuntavaalit ovat 
sunnuntaina 2. huhtikuuta, 
ja kotimaan ennakkoäänes-
tys alkaa 22. maaliskuuta. 

Laura Juntunen

Iin Vihreiden 10-vuotisjuhlan vieraaksi saapuu sisäministeri Kris-
ta Mikkonen.
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Suomen maatalouden suu-
ri vaikuttaja viime vuosisa-
dan loppuvuosikymmeninä 
oli Heikki Haavisto.

Hän aloitti julkisen uran-
sa MTK:n johtokunnan 
sihteerinä, jatkoi toiminnan-
jihtajana ja puheenjohtajana 
kunnes Esko Aho kutsui hä-
net ulkoministeriksi Paavo 
Väyrysen erottua valtioneu-
voston jäsenyydestä.

Haavisto oli itse kirjoi-
tellut muistelmiaan. Tekstiä 
oli tullut ainakin viiteen kir-
jaan. Niin laajoilla muiste-
loilla olisi ollut vähänlaisesti 
lukijoita. Laajasta aineistos-
ta toimittaja Terho Puus-
tinen on tiivistänyt yhden 
luettavan ja mielenkiintoi-
sen kirjan.

Haavisto katsoo, että asu-
tustoimintaa jatkettiin liian 
pitkään. Elinkelvottomil-
le tiloille sijoitettiin ihmi-
siä kärsimään vailla toivoa 
paremmasta. Maatiloja oli 
1960-luvun alussa noin 300 
000. Peltoja pantiin paket-
tiin vuosikymmenen lopul-
la, jolloin Haavistosta tuli 
valtakunnan vaikuttaja. Ny-
kyään tiloja on noin 45 000 ja 
hyvin tullaan toimeen.

Haavisto kirjoittaa tapaa-
mistaan ihmisistä yleensä 
kauniisti ja arvostavasti.

Paavo Väyrynen arvaa-
mattomana toimijana ei saa  

Heikki Haavisto: Talonpojan muistelmat, Otava

arvostusta. Johannes Viro-
lainen ei pitänyt MTK:sta. 
Kalevi Sorsan kanssa oli vai-
keuksia 1970-luvulla, mutta 
miehet jopa ystävyistyivät 
1980-luvulla. Haavisto kir-
joittaa 60-vuotispäivistään, 
että vieraskirjaan kirjoitti 
ensimmäisenä nimensä Ka-
levi Sorsa.

Kirjassa on paljon arvioi-
ta kepusta ja kepun poliiti-
koista. MTK olisi odottanut 
enemmän tukea kepulta asi-
oidensa ajamiseen.

Haavisto esiintyi aina jul-
kisuudessa totisena. Muis-
telmista syykin selviää. 
Ensimmäisen kerran televi-
siossa esiintyessään, hän oli 
hymyillyt. Huumorintajut-
tomat MTK:n jäsenet olivat 
ottaneet yhteyttä ja toden-
neet, että maatalouden asiat 
ovat niin vakavia, ettei niis-
tä puhuttaessa tule hymyillä 
saatika nauraa.

Vaikeita asioita Haavis-
tolle vuosikymmenten ai-
kana olivat kaupunkilaiset, 
ammattiyhdistysliike, va-
semmisto, luonnonsuojelijat 
ja ympäristöstä huolta kan-
taneet.

Kirjan lopulla Haavisto 
näyttää pehmenneen tode-
tessaan, että ”suomalaisten 
viljelijöiden parhaimmiston 
pitäisi tehdä enemmän työtä 
ilmaston ja Itämeren hyväk-

si”. Hän osoitti eläkepäivil-
lään vielä kehittyneensä.

Ulkoministerinä Haa-
visto oli keskeinen neuvot-
telija Suomen hakeutuessa 
EU:n jäseneksi. Maatalous 
oli merkittävä ja vaikea asia. 
Ministerinä hän ero-
si MTK:n: puheenjohtajan 
paikalta. Seuraajaksi tuli 
Esa Härmälä, joka oli Ahon 
avustajana ollut keskeisiä 
neuvottelojoita EU-liitty-
mishankkeessa ja innokas 
EU:hun menijä.

Kun liittymisasiaa käsi-
teltiin MTK:n valtuuskun-
nan kokouksessa Haavisto 
piti esitelmän ja tuli johto-
päätökseen, että liittyä pi-
tää ja ehdot voidaan niukin 
naukin hyväksyä. MTK:n 
tuore pujeenjohtaja Esa Här-
mälä piti palopuheen, jossa 
vastusti EU:hun menemistä.

Herrat olivat vaihtaneet 
tehtäviä ja puolta. Takin-
kääntö kävi sutjakasti.

Ulkoministerinä Haavis-
to tapasi presidentti Koivis-
ton viikottain. Koivisto johti 
ulkopolitiikkaa suveree-
nisti. Hän opasti, ettei Ve-
näjälle tule rakentaa lisää 
rajanylityspaikkoja eikä hy-
viä maanteitä itärajalta sisä-
Suomeen.

Koiviston mukaan Suomi 
ei saa jäädä yksin. Eu:hun 
pitää mennä.

Talonpoikien talonpoika
Haavisto käsittelee laajas-

ti maatalouden järjestöjä ja 
yrityksiä, joissa hänellä oli 
uskomattoman paljon luot-
tamustehtäviä. Ahkera ja ai-
kaansaava mies.

Haavisto on osuustoi-
mintamies. Hän halusi, että 
jäsenet päättävät osuuskun-
tien asioista. Pyyhkeitä saa-
vat osuuspankkien johtajat, 
jotka pyrkivät päättämään 
asioista johtajaporukalla jä-
senet sivuuttaen.

Hankkijan tuhoon aja-
neet johtajat eivät kiitosta 
saa. Lihataloja Atriaa ja Hk-
scania hallitsevat äänival-
taisilla osakkeilla tuottajien 
osuuskunnat. Lihantuottajat 
myyvät teuraansa itse hal-
litsemilleen yhtiöille, mutta 
hinta ei myyjiä tyydytä.

Haavisto antaa tunnus-
tusta Valiolle.

Metsäasioissa puunmyy-
jien, teollisuuden ja yritys-
ten keskinäisestä kisailusta 
Haavisto kertoo kokemuk-
sistaan.

Haavisto on myynyt koti-
tilansa pojalleen Erkille, joka 
kylvää vehnää kuusi met-
riä leveällä kylvökoneella. 
Hyvänä vuonna satoa tulee 
6000 kg hehtaarilta. Heikin 
aikaan kylvökone oli pari 
metriä leveä ja jyviä tuli 3000 
kg.

Erkki Haaviston tilan tu-

losta kolmannes tulee viljan 
myynnistä, toinen kolman-
nes EU:n ja Suomen mak-
samista tuista ja viimeinen 
kolmannes entiseen navet-
taan tehdyistä juhla- ja toi-
mistotiloista.

Haavisto muistaa itse-

Kirja-
arvostelu

näistä vaimoaan kauniisti 
espanjalaisella sananlaskul-
la: ” mikään onnettomuus ei 
ole liian raskas kannettavak-
si hänelle, jolla on hyvä vai-
mo”.

Toivo J. Kanninen

Talonpojan muistelmat on kertomus maaseudun sitkeästä puolustajasta, 
joka sai välillä maan hallituksenkin polvilleen. Kirjan julkaistiin syyskuus-
sa 2022.

Iin kunnan viestintä ja Iin Lehti Oy ovat yh-
teistyössä tekemässä Ii tutuksi -palveluopasta. 
Valmistumisajankohta on helmikuun 2023 lop-
puun mennessä. Tämä laaja tietopaketti on jul-
kaistu aikaisemmin jo neljä kertaa.

Oppaaseen kootaan esittelyt kunnan palve-
luista, harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdol-
lisuuksista, sekä kattava iiläisten yritysten ja 
yhdistysten yhteystietoluettelo.

Yhteistyöhön mukaan kutsutaan myös seu-
rakunta, tapahtumajärjestäjät, yritykset, yhdis-
tykset sekä eri toimijat.

Ii tutuksi -palveluopas jaetaan kaikille Iin 
uusille asukkaille ja opas on jaossa kunnan pal-
velupisteillä muun muassa kirjastoilla sekä 
paikallisissa yrityksissä, matkailupisteissä ja 
yleisötapahtumissa. Palveluoppaassa alueen 
yritykset ja yhdistykset pääsevät edullisella 

tavalla tuomaan esille omaa yritystään ja tuo-
tettaan. Mukana on myös tärkeitä palvelunu-
meroita.

Puhelinluettelon tapaan yrityksesi tuotteet 
ja palvelut yhteystietoineen tulevat esille tässä 
oppaassa, joka on paikkakunnalla pitkäaikai-
sessa käytössä. Vapaassa jaossa olevana opas 
tavoittaa myös vapaa-ajan asukkaita sekä sa-
tunnaisia matkailijoita. 

Julkaisu on A5 -kokoinen, jossa 4-värisi-
vut on jaettu erikokoisiin ja -hintaisiin ruutui-
hin. Mainokset ryhmitellään pääsääntöisesti 
aihealueittain. Opas on luettavissa myös ver-
kossa. 

Aineiston viimeinen jättöpäivä on perjantai-
na 10.2. kello 16 mennessä. 

Yrittäjä, ota yhteyttä terttu.k.salmi@gmail.
com tai soittamalla numeroon 0400 499745.

Yrittäjien ja yhdistysten näyteikkuna Yrittäjien ja yhdistysten näyteikkuna 
valmistumassa kuntalaisillevalmistumassa kuntalaisille

Ii tutuksi palveluoppaaseen aineiston viimeinen 
jättöpäivä on perjantaina 10.2. kello 16 mennessä. 

Aineiston voi toimittaa sähköpostiin 
terttu.k.salmi@gmail.com 

tai soittamalla numeroon 0400 499745.
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Mestaruusliigatason len-
topalloa nähdään jälleen 
Iisi-areenalla! Naisten lento-
pallon mestaruusliigan otte-
lussa Iisi-areenalla kohtaavat 
rovaniemeläinen Arctic Vol-
ley ja Hämeenlinnan len-
topallokerho sunnuntaina 
29.1. kello 17 alkaen.

Lippuja voi ostaa en-

Mestaruusliigatason lentopalloa Iisi-areenalla

Arctic Volley Rovaniemeltä saapuu pelaamaan Iisi-areenalle 29.1. naisten lentopallon mestaruusliigan otteluun. Kuva: Marko Junttila.

Arctic Volley Rovaniemeltä joukkuekuva. Kuva Petri Teppo

nakkoon Iisi-areenalta sekä 
ovelta. Lippujen hinta on 
10 euroa ja alle 7-vuotiaat 
ilmaiseksi. Tapahtumassa 
on kahvio avoinna. Tapah-
tuman järjestää Iin kunnan 
hyvinvointipalvelut/vapaa-
aikapalvelut.

Edellisen kerran Iis-
sä nautittiin tasokkaasta ja 

Itä-Suomen yliopiston his-
toria- ja maantieteiden lai-
toksella on meneillään 
tutkimus- ja kehittämishan-
ke YHYKE eli Yhteistä ja 
yksityistä etua - Tutkimus 
luonnonvarojen käyttöön 
liittyvistä ympäristöoikeu-
denmukaisuuksista ja nii-
den yhteensovittamisesta 
maaseudulla.

YHYKE-hankkees-
sa tutkitaan ympäristö-
oikeudenmukaisuutta ja 
kestävää luonnonvarojen 
käyttöä maaseudulla erityi-

Tutkimus: Toteutuuko ympäristöoikeudenmukaisuus Iissä?
sesti energiasiirtymän kon-
tekstissa. 

Ympäristöoikeudenmu-
kaisuudella tarkoitetaan 
ympäristöön liittyvästä pää-
töksenteosta seuraavien 
hyötyjen, haittojen ja vas-
tuiden jakautumista reilus-
ti eri ryhmien tai alueiden 
välillä. Ympäristöoikeuden-
mukaisuuteen liittyy myös 
kysymys siitä, kuka voi 
osallistua ja kenen ääni kuu-
luu päätöksenteossa. 

Väitöskirjatutkija Johan-
na Leino kertoo, että tutki-

mukseen valittiin kuntia, 
jotka edustavat erilaisia 
maaseutuja ympäri Suomea. 
Ii on yksi seitsemästä tut-
kimuksen kohdekunnista. 
Tutkittaviin kuntiin koh-
distuu energiasiirtymään ja 
luonnonvarojen käyttöön 
liittyviä suunnitelmia sekä 
hankkeita, kuten tuulivoi-
maa ja akkumineraalien et-
sintää.

- Kunnissa on myös eri-
asteisesti luonnonvarojen 
käyttöön liittyvää liikehdin-
tää ja aktivismia. Iin kun-

ta panostaa voimakkaasti 
ilmastotavoitteisiin ja tuu-
livoimantuotannon kehittä-
miseen alueellaan. Kunnan 
alueella on myös voimassa 
olevia varaus- ja malminet-
sintäpäätöksiä, Leino ker-
too.

Tutkimusta varten 
hanke toteuttaa kunta-
laisille ja kunnassa työsken-
televille sekä mökkeileville 
henkilöille suunnatun verk-
kokyselyn. Se on avoin-
na 9.1.-5.2. osoitteessa mpt.
link/yhykekysely. Han-

ke järjestää lisäksi työpa-
jat kohdekunnissa keväällä 
2023. Työpajoista tiedote-
taan myöhemmin.

Hankkeen tavoitteena 
on tuottaa tietoa siitä, mi-
ten oikeudenmukaisuutta 
voidaan edistää ja luonnon-
varoja käyttää kestävästi 
maaseutujen paikalliset piir-
teet huomioiden. Tätä tietoa 
voidaan hyödyntää esimer-
kiksi maaseutupoliittisen 
ohjelman toteuttamisessa 
kunnissa ja luonnonvarojen 
käyttöön liittyvien suunnit-

telukäytäntöjen kehittämi-
sessä. 

YHYKE-hanke kestää 
syyskuusta 2022 lokakuun 
2023 loppuun. Hankkeen 
rahoittaa maa- ja metsä-
talousministeriö Maaseu-
tupolitiikan neuvoston 
asettaman hankeryhmän 
esityksestä, Makeran val-
takunnallisiin maaseudun 
tutkimus- ja kehittämis-
hankkeisiin suunnatuista 
varoista. JK

Iissä Iisi-areenalla pidettiin 
pohjoisen alueen nyrkkei-
lijöiden sparrileiri tammi-
kuun puolivälissä. Leiriä 
isännöivät Iin Yrityksen 
puolesta Markku Kalliorin-
ne ja Janne Kärkkäinen.

Sparrileirien idea on pi-
tää alueen seurojen yhtei-
nen harjoitustilaisuus, jossa 
tehdään otteluntapaisia har-
joituksia useita eriä. Toki ei 
otella ihan verenmaku suus-
sa, Kalliorinteen Markun 
ohjeistaessa, että ”ei lyyvä 
niinku vierasta sikkaa!”

Yhteisten treenien mer-
kittävä hyöty on se, että ot-
teluharjoituksia saadaan eri 
seurojen edustajien kesken. 
Omalla salilla sparrataan 

jännittävästä lentopallo-ot-
telusta kun 26.11.2022 Pe-
rungan Pojat eli PerPo 
Rovaniemeltä kohtasi Hurri-
kaani-Loimaan. Viisieräinen 
kamppailu tarjosi jännitystä 
loppumetreille saakka, mut-
ta lopulta loimaalaiset veivät 
voiton.

Tuolloin Ii sai kisan isän-

täkuntana hyvää palautet-
ta pelaajilta. Iisi-areenalla 
yleisö oli tuotu mukavasti 
lähelle pelaajia, mutta salin 
valaistuksessa olisi hieman 
toivomisen varaa. Myös va-
paa-aikapalveluiden osaava 
ja avulias henkilökunta sai 
kehuja.

Boksarit sparrileirillä Iissä
vain tuttujen kanssa.

Paikalla Iissä oli lähes 40 
lähinnä Oulun, Iin ja Iisal-
men seuroista. Kemiläisillä 
ja rovaniemeläisillä oli es-
teitä.

Sparrileiri oli kolmas Iis-
sä pidetty ja keväämmällä 
on tarkoitus pitää seuraava 
Iisi-areenan leiri sikäli, kun 
tiloja on vapaana.

Paikalla olleista valmen-
tajista kokenein, Taisto Ala-
talo, muisteli käyneensä 
Yrityksen nyrkkeilykisoissa 
Iin työväentalolla jo 1950-lu-
vulla. Hyvässä iskussa ja ak-
tiivina näytti mies edelleen 
olevan.

Pertti Huovinen

Sparrileirillä nyrkkei-
lyharrastajat pääsevät 
harjoittelemaan ottele-
mista uusien ihmisten 
kanssa.
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Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
myynti@iinautotarvike.com
Avoinna: ma-pe 9-17

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot
• 3D-nelipyöräsuuntaus (kysy tarjous)

renkaat kaikille teille

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 0400 845 666/Terttu Salmi, 0400 385 281/Heimo Turunen

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

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

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

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

lahjakirjat ja muut asiakirjat. 

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi

www.puustaoy.fi

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 1, Liikekeskus | 95200 Simo

 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

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Maatilojen heikko kannat-
tavuus on ollut tiedossa jo 
pitkään ja hallituksella oli-
si ollut monta mahdolli-
suutta reagoida ahdinkoon. 
Pudasjärvellä myös moni 
maatilayrittäjä pohtii tilan-
sa lopettamista. Viime ke-
väänä anonut tukirahat ovat 
tulleet pahimmassa tapauk-
sessa vasta lokakuussa 2022. 
Rehuhankintoja tai muuta 
välttämätöntä ei ole voinut 
hankkia päätöksiä odotel-
lessa.

Hallituksen poukkoi-
leminen päätösten siir-
tämisestä eteenpäin on 
vastuutonta ja siksipä Kris-
tillisdemokraatit teki asiasta 
välikysymyksen. KD:n mie-
lestä maatalous ei ole vain 
elinkeino, vaan se on elin-
ehto! Maatiloilla on oltava 
edellytykset tuottaa suoma-
laista, puhdasta ruokaa jat-
kossakin. Jos sama holtiton 
meno jatkuu, emme kohta 
voi enää vastata kysymyk-
seen, että mistä suomalai-

Kolme tilaa päivässä lopettaa
nen maito tulee.

KD:n puheenjohtaja Sari 
Essayah kirjoitti ensim-
mäisenä välikysymyksen 
ja ihmetteli hallituksen 
vastausta: ”Me seuraam-
me tilannetta ja toimim-
me tarvittaessa”.  Essayah 
muistutti, että joka päivä 
lopettaa kolme tilaa. Hän 
kysyi: ”Kuinka suuri hätä 
suomalaisella viljelijällä pi-
tää olla, että hallitus herää?”

Hallituksen koko toimin-
taa on leimannut välinpitä-
mättömyys maataloutta ja 
viljelijöitä kohtaan. Monil-
le muille sektoreille on tu-
kea löytynyt. KD:n johdolla 
koko oppositio jätti 18.11. 
hallitukselle välikysymyk-
sen maatalouden kriisistä ja 
kotimaisen ruuantuotannon 
turvaamisesta.

Opposition mielestä Ma-
rinin hallitus on päättämät-
tömyydellään osoittanut, 
että se ei ole ajan tasalla 
maatilojen ahdingosta. Elin-
kelpoisia tiloja ei pidä pääs-

tää kaatumaan. KD olisi 
valmis 300 miljoonan lisätu-
keen helpottamaan maata-
louden ahdinkoa.

Keinoja maatilojen pe-

lastamiseksi pitää etsiä niin 
sähkötuesta, verotukses-
ta, ympäristöasioista kuin 
muistakin maatalouteen 
liittyvistä asioista. Suomen 

omavaraisuudenkin tähden 
on tärkeää tukea ruoka- ja 
elintarviketuotantoa. Vielä, 
kun ruoka tuotetaan ja tuot-
teistetaan Suomessa, se on 

myös ympäristöteko.

Ari-Pekka Ape Nieminen 
Eduskuntavaaliehdokas 
KD

RYHMÄLIIKUNTA  VALMENNUKSET  ILMAJOOGA 
HIERONTA  JOOGA  TANSSI  TILAUSTUNNIT

WWW.TAFFII.FI  INFO@TAFFII.FI  P. 044 201 7778
VALTARINTIE 2, II

Lue IiSanomat 
netistä: 

www.iisanomat.fi
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Ikääntyvien ihmisten ja muidenkin hyvinvoinnin edistä-
miseksi Iissä on tehty paljon asioita, liikkumisenkin ta-
holta. Tästä esimerkkinä yksi hyvä palvelu, kun saimme 
käydä laitattamassa nastat kenkiensä pohjiin Nätteporis-
sa.

Sekin oli hauska tapahtuma, kun sai noutaa ämpäreil-
lä hiekoitusmursketta. Aamupäivän aikana jo ensimmäi-
nen lasti oli kaavittu viimeistä murua myöten. Itse satuin 
juuri hakemaan, kun uusi kuorma tuotiin ja autot jonossa 
odottivat vuoroaan. Hiekotusmurske mahdollistaa myös 
liikkumisen turvallisemmin!

Kylän keskellä meillä on hieno mahdollisuus ulkoilla 
eri vuodenaikoina: Ruustinnan reitti Taidepuistoon luo 
mahdollisuuden yhteyteen luonnossa ja liikkua vapaas-
ti omalla ajallaan. Se on ollut hyvin suosittu niin talvella 
kuin kesälläkin, jolloin olen huomannut jopa kymmenen 
minuutin välein siellä kulkijoita.

Hyvä talvikunnossapito olisi myös tärkeää, ja Koski-
niemen kärkeen voisi helposti saada kahvittelu- ja mak-
karanpaistopaikan. Penkit ja pöytähän siellä jo onkin! 
Edes Illinmajan luona olevaan nuotiopaikkaan ei pääse 
esteettömästi. Tie taidepuistoon mahdollistaa jalankulun, 
kulkemisen pyörätuolilla ja rollaattorilla sekä potkurilla. 
Mopot, mönkijät ja moottorikelkat pitää ohjata muualta!

Ikäihmisten seminaarissakin pohdittiin toiveita hyvin-
vointiimme liittyvistä asioista: jo pienillä resursseilla on 
suuri vaikutus jokapäiväiseen elämäämme. Jos pääsee 
vielä omin jaloin esimerkiksi kauppareissullekin, jolloin 
voi tavata useamman ihmisen, tervehtiä ja saada jutun 
päästä kiinni.

Lähellä asuvat lapsiperheetkin ovat löytäneet paikan 
ja ulkoilevat vaunujen kanssa siellä luonnonrauhassa, 
jota mekin kaipaamme. Olemmehan kahden elämän vir-
ran välillä: nelostie ja mahtava Iijoki. Tämä on minun ja 
varmasti monen muunkin toivomus – että pääsisi helpos-
ti luontoon liikkumaan!

Salme Niemi

Lukijalta:

Kyllä Iissä on ideaa!

Taidepuiston Koskenniemen kärjen talvisia maisemia. 

Iin Huoviskylässä käynnis-
tettiin tämän talven aikana 
hanke, jonka tarkoituksena 
on avata yleisölle Kulttuu-
rikoti Salmela – luova tila. 
Hanke on kunnianosoitus 
pohjoisessa vaikuttaneelle 
kuvataiteilija Eero Pellervo 
Salmelle, jonka syntymäs-
tä tuli elokuussa 2022 kulu-
neeksi 100 vuotta.

Eero Salmi syntyi Oulus-
sa 1922 ja oli nuoresta pitäen 
kiinnostunut piirtämisestä. 
Taideopinnot ja lupaava työ 
Ateneumissa saivat kuiten-
kin odottaa, kun 19-vuoti-
as nuori joutui lähtemään 
sotaan kolmeksi vuodek-
si. Myöhemmin ylipostimie-
heksi päätynyt Eero Salmi 
käsitteli arvopostia junas-
sa ja Iin asemalla postia vas-
taanotti Maila Vuorjoki. Pari 
ihastui toisiinsa, joten Eero 
asettui loppuelämäkseen Iin 
Huoviskylään.

Eeron tyttäret Katriina 
Salmi ja Annamari Salmi-Vil-
hunen päättivät käynnistää 
hankkeen, kun Katriina peri 
Huoviskylässä sijaitsevan 
kotitalonsa. Siskokset asuvat 
osan ajastaan Helsingissä, ja 
heidän toiveenansa olisikin, 
että Salmela avattaisiin ihmi-
sille luovuuden ja tarinoiden 
tilaksi, kuten se oli siskosten 
nuoruudessakin.

- Isä rakastui Iijokivar-
teen ja Huoviskylän pelto-
maisemiin. Muistoissamme 
isällä oli aina luonnosleh-
tiö mukana ja hän piirteli 
aina kun siihen oli mahdol-
lisuus. Hänelle oli myös tär-
keää kehittää taitojaan ja 
pitää kulttuuria esillä. Hän 
opetti kuvataidetta Iin kan-
salaisopistossa ja oli kult-
tuurilautakunnan jäsen, 
Annamari ja Katriina muis-
televat.

Jatkossa Salmelassa voi 
tutustua Eero Salmen tuo-
tantoon, missä toistuvat 
etenkin maalaismaisemat la-
toineen, kaupunkimiljööt, 

Kulttuurikoti Salmela – luova tila

henkilökuvat sekä asetelmat. 
Hankkeen aikana teokset lu-
etteloidaan, kunnostetaan 
sekä osa pingoitetaan ja ke-
hystetään. Lisäksi talosta 
löytyy muun muassa Juho 
Rissasen, Juhani Hakalah-
den, Erkki Tantun ja Kimmo 
Pyykön töitä.

Salmela tulee tarjoamaan 
kävijöilleen myös osallista-
vaa toimintaa, missä kävijä 
ja eri taiteilijat voivat kohda-
ta toisensa. Pitkän aikavälin 
tavoitteena on kulttuurihy-

vinvoinnin lisääminen vie-
mällä virtuaalisesti taidetta 
erilaisiin palvelutaloihin. 
Myös Iin ulkopuolelle.

Tähtäimessä Oulu 2026
Salmelaa tullaan tasaisesti 
kehittämään ja askelmerkit 
on nyt laadittu kohti vuot-
ta 2026, jolloin Oulu toimii 
Euroopan kulttuuripääkau-
punkina. Hanke tukee ja 
lisää alueellista kulttuuri-
tarjontaa sekä kulttuurillista 
tasa-arvoa, tuoden omal-
ta osaltaan esille pohjoista 
ulottuvuutta. 

Salmela kerää varoja 
muun muassa Kulttuurilah-
ja -keräyksen kautta, joka on 
Kansan Sivistysrahaston pe-
rustama sivusto. Kulttuu-
rilahjan kautta tuki menee 
suoraan hankkeille, ilman 

hallinnollisia tai muita kus-
tannuksia. Kansan Sivistys-
rahasto antaa oman osansa 
Kulttuurilahjaan tukemal-
la hankkeita 20 prosentin li-
sätuella jokaista lahjoitusta 
kohden.

Salmela hakee myös yh-
teistyökumppaniksi eu-
rooppalaisia kulttuurialan 
toimijoita. Alustava sopimus 
on jazzkokoonpanojen Ber-
lin Trio ja Stockholm Trion 
kanssa. Bändit ovat mukana 
Salmelaan suunniteltavassa 
kevättapahtumassa.

- Uskomme, että Salme-
la tulee elävöittämään Iin 
asemanseudun elämää. Sal-
mela elää hyvin vahvas-
ti nykyajassa, mutta kantaa 
mukanaan paljon kulttuuri-
perintöä, jota halutaan säilyt-
tää ja siirtää jälkipolville. JK

Katriina Salmi ja Annamari Salmi-Vilhunen ovat löytäneet Salmelasta lukuisia isänsä tekemiä taide-
teoksia, joita aiotaan kunnostaa ja kehystää.

Eero Pellervo Salmi (1922–1981) ja taustalla hänen käyttämiään 
palettiveitsiä.

Kulttuurikoti Salmela sijaitsee Iin Huoviskylässä. Kodikkaan tu-
van yläkerrassa on myös mahdollisuus majoitustoiminnan järjes-
tämiseen. M
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Sen verran pohojalasta
että sanua tohtii

Kähmyt-palstalla on esitelty maamme heimoja ja maa-
kuntia. Kaskujen valossa on tutustuttu Savossa, Lapissa, 
Lounais-Suomessa ja Hämeessä asuviin ihmisiin. Reino 
Rasilaisen ja Soili Jääskeläisen toimittamasta Komiat, rei-
rut ja lupsakkaat -kirjasta (Valitut Palat / CIL Suomi Oy 
2015) poimitaan nyt uuden vuoden alkajaisiksi esiin oma 
kotimaakuntamme Pohjois-Pohjanmaa.
 Pohjoispohjalaisissa kaskuissa elää jonkinlainen vai-
keista tilanteista selviytymisen riemu. Tämä riemu ei 
kuitenkaan ole riehakasta, vaan pikemminkin terävän 
toteavaa. Maakunnan huumori on ytimekästä, nase-
vaa ja osuvaa. Kun kerran sanotaan, sanotaan niin, ettei 
muilla ole nokan koputtamista. Surut nurkkaan ja heinä-
tukko etteen!
   * * *
Miinan koira menetti henkensä auton alla. Mummo vim-
mastuneena manasi automiestä. Kun tämä sai suunvuoron, 
hän esitti koirasta vahingonkorvausta.
 Mummo äkäili: – Milläs korvaat! Rupeatko nukkumaan 
yöt jalkopäässä ja nuoleskelemaan varpaitani!
   * * *
Morsian tunnusti sulhaselleen, että hän olisi muuten hyvä 
emäntä, mutta kun hän ei osannut ollenkaan leipoa. Rakas-
tunut sulhanen lohdutteli: – Älä välitä! Ei meillä oo jauhoja, 
mistä leipoa!  
   * * *
Alpuan Yli-Mämmelässä isäntä oli kotirantteellaan halon 
hakkuussa. Joku ohikulkija sitä ihmetteli, mutta Yli-Mämme-
lä selitti: – Piti ruveta ite, kun viimme vuonna rengit teki niin 
huonot puut, että ne piti kaikki polttaa!
   * * *
Hilma ja Janne, ehtoopuolen päiviä viettävä pariskunta, is-
tuskelee iltapuhteella tupansa pöydän äärellä. Janne valistaa 
Hilmaa lukemalla Liitto-lehdestä päivän tapahtumia. Lehdes-
tä löytyy seuraavanlainen maininta: – New Yorkissa ajetaan 
autolla ihmisen yli joka kolmas minuutti.
 Hilma kuuntelee Jannen lukemista, puistaa päätään ja kul-
mat rypyssä mutisee: – Voi ihmisparka!
   * * *
Juho makasi kuolinvuoteellaan. Vaimo istui vieressä ja itki. 
Juhoa alkoi huolestuttaa poislähtö ja hän sanoikin vaimol-
leen: – Kuule, kun minä kuolen, niin ota tuo naapurin Mat-
ti mieheksesi. 
 Vaimo selitti itkunsa keskeltä: – Sitä minä jo ehottelin vii-
me talvena, kun tein sinulle paitoja. Tein niistä niin suuria, 
että ne mahtuu Matinkin päälle. 
   * * *
Lehden toimitukseen tuli eukko, joka kysyi: – Paljonko 
kuolinilmoitus maksaa? 
 – Viisitoista markkaa millimetriltä.
 – Jestas sentään! Minun mieheni oli metri ja kaheksan-
kymmentä!
   * * *
MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi       

 

KAISTON LATO. KUVA: MAURI HIETALA.

Pöydällinen yrittäjiä nautti 
torstaiaamuna 12.1. tunnel-
mallisessa Villa Kauppilas-
sa Hanna Ahosen loihtimaa 
aamiaista. Tuorepuuroa, 
marjoja, karjalanpiirakoi-
ta, munakokkelia ja tuoret-
ta kahvia. Juuri kaikkea sitä 
mitä iiläisen yrittäjän vatsa 
kaipaa! 

Taksiyrittäjä Veliheikki 
Hyvärinen, taitelija Jorma 
Kauppi, hieroja ja kuntosa-
liyrittäjä Jari Pikkarainen, 
hieroja ja joogaohjaaja Pau-
la Harju ja valokuvaaja Juho 
”Salama” Tauriainen istuvat 
saman pöydän ääreen vaih-
tamaan kuulumisia.

Puhuttiin yleisistä asiois-
ta, jotka koskettavat eri alan 

Yrittäjät saman pöydän äärestä
yrittäjiä. Yhteinen ajatus on, 
että käytetään oman kylän 
palveluita laajasti ja tutus-
tutaan toisiimme - pidetään 
yhteyttä.

Juho esitteli kädessään 
olevaa Iislandin esitettä, jos-
sa Christian Talman kertoo 
tarjoavansa muun muas-
sa pilkkiretkiä Perämerelle. 
Monet tästä eivät ole tietoi-
sia, onhan Iisland tuore juttu 
Iissä. Iissä on paljon muuta-
kin tuoretta, seurue pohti:

- Ii on kyllä sellainen 
paikka, jossa tapahtuu pal-
jon. Meidän pienellä kyläl-
tämme löytyy monenlaista 
palvelua ja tuotetta. Posti! 
Se on tähän maailman ai-
kaan jonkinlainen ihme. Kii-

tos Metkatuotteen Kaisa, 
kun tarjoat iiläisille postin-
palveluja, ynnää Juho miet-
teliäänä.

Miksi Ii on niin vetovoi-
mainen kunta yrittäjille ja 
yrityksille. Sijainti on yksi 
merkittävä tekijä ja isona 
asiana on myös se, että tääl-
lä uudet ideat otetaan hyvin 
vastaan.

- Micropoliksella Noora 
Huotari on tehnyt upea työ-
tä, vasta rekrytty Helena Illi-
kainen näyttäisi olevan kuin 
kultakimpale Iin kunnalle ja 
meidän uusi kunnanjohta-
jamme Marjukka Manninen 
positiivisella energiallaan 
on saanut lyhyessä ajassa 
paljon aikaan, yrittäjät tuu-

masivat.
- Ketään vanhaa tai en-

tistä työntekijää unohtamat-
ta! Ari Alatossava oli hyvin 
oma-aloitteinen ja saapui 
yrittäjien järjestämiin tilai-
suuksiin, kiireistään huoli-
matta. Iissä on rakennettu 
hyvää pohjaa kauan aikaa ja 
uusien ihmisten on hyvä jat-
kaa työtään uusilla ideoilla 
eteenpäin.

Onko Iissä kaikki täydel-
listä? Vielä on kehitettävää 
ja siksi meidän yrittäjien on 
hyvä kokoontua säännölli-
sesti! Myös yhteiset tapaa-
miset Iin kunnan kanssa 
ovat tärkeitä.

IiSanomat

Yrittäjiä yhteisellä aamupalalla Villa Kauppilassa: Veliheikki Hyvärinen, Paula Harju, Jari Pikkarainen, Jorma Kauppi ja Juho ”Salama” 
Tauriainen.

Vuodenvaihteessa Iin alu-
een jätekuljetusyritykset 
joutuvat nostamaan hintoja. 
Oulun alueen jätteenkäsitte-
lylaitos Kiertokaari korotti 
vuoden 2023 alusta hinto-
jaan 16 prosenttia, joka jä-
tekuljetusyrityksien piti 
siirtää omiin kuluttajahin-
toihinsa.

Kuivaniemellä jätehuol-
toyrittäjänä toimiva Juk-
ka-Pekka Miettunen toivoo 
asiakkaiden ymmärtävän, 
ettei hinnannousu ole yrit-
täjän oma valinta ja toivoi 
myös, ettei hinnannousun 
vuoksi ”omat kaatopaikat” 

Kustannusten nousu heijastuu 
jätteenkäsittelymaksuihin

yleistyisi.
Miettusen kanssa samaa 

toivoo Iin Kiinteistö- ja Jä-
tehuolto Paakkola Oy:n Veli 
Paakkola. Molemmat yrittä-
jät kertovat, että asiakkailta 
ei ole vielä tullut komment-
teja hinnannoususta, sil-
lä korotukset näkyvät vasta 
seuraavassa laskutuksessa.

- Varmaankin jatkossa 
asiakkaat kierrättävät enem-
män. Eko-pisteitä kannattaa 
käyttää, koska silloin poltto-
kelpoisen jätteen astiaa tar-
vitsee tyhjentää harvemmin, 
Paakkola kertoo.

Iin alueelta löytyy neljä 

ekopistettä, jonne voi viedä 
hyötyjätteitä maksutta. Eko-
pisteet löytyvät Iin keskus-
urheilukentältä Kisatieltä, 
Iin Kärkkäiseltä, Olhavasta 
osoitteesta Sassintie 3 sekä 
Kuivaniemeltä osoitteesta 
Kuivajoentie 15.

Kiertokaaren toimitus-
johtaja Sami Hirvonen kertoi 
joulukuun tiedotteessa, että 
vuoden 2022 alusta alkaen 
jätteiden käsittelyn ja kuljet-
tamisen kulut kasvoivat eri 
alihankintapalveluissa 5–20 
prosenttia. Euromääräises-
ti eniten nousi jätteenpol-
ton porttimaksu jo vuoden 

2022 alussa, jolloin sitä ei 
vielä viety asiakashintoihin. 
Myös kuljetuspalvelujen ja 
energian hinnan nousu nos-
taa alihankintahintojen kus-
tannuksia.

Korotus koskee Oulun 
jätehuoltoviranomaisen 
toimialueeseen kuuluvia 
kuntia, joita ovat Hailuoto, 
Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu 
ja Pudasjärvi. Hirvosen mu-
kaan korotusten takana on 
entistä laajempien palvelu-
jen rahoitus ja toisaalta voi-
makas kustannusten nousu 
nykyisissä palveluissa. JK
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Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!
Johtokunta

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen 
Kuivaniemen osaston VUOSIKOKOUS
ma 6.2.2023 klo 18 vanhustentalon kerhohuoneessa

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelin 11 tontilla 3 on
lainvoimainen Iin kunnanhallitus on kokouksessaan 
28.11.2022 § 317 hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan 
muutoksen korttelin 11 tontilla 3.

Kaavamuutos saa lainvoiman tällä kuulutuksella.

Iissä 17.1.2023
KUNNANHALLITUS

KUULUTUS

SPR Iin järjestö/ Oulun piiri järjestää yhteisen 
Infotilaisuuden to 2.2. klo 17.30-19.00 

Järjestötalolla Laurintie 3. 

Aiheena Ystävätoiminta. Kahvitarjoilu. 
Ilmoittaudu Eila 040 7713 327 tai Leila 040 865 6773.

1969 IIN ELÄKELÄISET RY

Aloitamme Muistikerhon 8.2. klo 10-10.45 Järjestötalolla. 
Tervetuloa muistamaan ja viettämään aikaan mielenkiintoisen 
aiheen ympärillä.
Kesäpäivät 22.-24.8.23 Kalajoella. Ilmoita itsesi mukaan joko 
Leilalle tai Järkällä tammikuun aikana.

1515

2323

BINGOBINGO

22 88
44

KUIVANIEMEN SEURALLA
SuSu 29.1. klo 16.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

500 € pr50 | 500 € MP 
2 x 100 € | 5x50 ym. Tervetuloa!

Iin seurakunnan uusi kirkko-
valtuusto kokoontui ensim-
mäisen kerran keskiviikkona 
11.1. Iin Haminan seurakun-
tatalolla.

Kirkkovaltuusto järjes-
täytyi kokouksessaan ja 
puheenjohtajaksi toimikau-
delle 2023–2024 valittiin Ilkka 
Liukkonen ja varapuheenjoh-
tajaksi Pekka Koskela. Kirk-
kovaltuusto päätti kutsua 
pöytäkirjanpitäjäksi ja sih-
teeriksi seurakunnan talous-
päällikkö Tapani Huhtan.

Viime vuoden marras- 
kuussa pidetyissä seurakun-
tavaaleissa Iin kirkkovaltuus-
toon saatiin merkittävä osuus 
uutta puhtia, sillä kirkkoval-
tuustoon valittiin yhdeksän 
uutta jäsentä. Tapani Huhta 
kommentoi, että Iin kirkko-
valtuustossa on hyvä tilanne, 
kun mukaan saatiin konka-
reitakin.

- Valtuutetut olivat val-
mistelleet vuoden ensim-
mäisen kokouksen oikein 
huolellisesti. Johtokuntien 
ja neuvostojen tehtävistä oli 

Uusi kirkkovaltuusto järjestäytyi 
ensimmäisessä kokouksessaan

keskusteltu etukäteen, joten 
valinnat saatiin tehtyä reip-
paasti, Huhta kertoo.

Uudet luottamushenkilöt 
siunataan tehtäväänsä viral-
lisesti 12.2. pidettävässä ju-
malanpalveluksessa, jonka 
jälkeen seurakunnan henki-
lökunta pääsee tutustumaan 
uusiin luottamushenkilöihin 
sekä sen tuleviin näkymiin.

Kirkkovaltuuston valitsi 
kirkkoneuvoston, jonka pu-
heenjohtajana toimii virkansa 
puolesta kirkkoherra Tapani 
Ruotsalainen. Varapuheen-
johtajaksi valittiin Riitta-Liisa 
Alaraasakka, jonka henkilö-
kohtainen varajäsen on Pasi 
Schultz.

Kirkkoneuvoston muut 
jäsenet ovat Kirsimaria Pa-
konen (Jari-Jukka Jokela), 
Markku Vitikka (Anne Ma-
tikainen), Anne Hakokön-
gäs (Liisa Höyhtyä), Tiina 
Lohi (Antti Lapinkangas), 
Esko Turtinen (Sirkka-Liisa 
Turtinen), Mika Jutila (Anna 
Pöyhtäri) sekä Martti Kaarre 
(Simo Paakkola).

Kuivaniemen kappeliseu- 
rakunnan kappelineuvosto: 
Martti Kaarre (Pekka Kos-
kela), Liisa Höyhtyä (Jaakko 
Höyhtyä), Ari Veijola (Soili 
Tauriainen), Anne Hakokön-
gäs (Helvi Ruotsalainen) ja 
Hannu Pietarila (Minna Kil-
pinen).

Diakoniatyön johtokun-
ta: 
Pekka Soronen (pj), Anne 
Matikainen, Satu Sassi, Heli-
Hannele Haapaniemi, Antti 
Lapinkangas, Anna Pöyhtä-
ri, Hannu Pietarila ja Ari Vei-
jola. Varajäseniksi valittiin 
Helvi Ruotsalainen, Taina 
Häkkilä ja Kirsimaria Pako-
nen. 

Lähetystyön johtokunta: 
Heli-Hannele Haapaniemi 
(pj), Salme Kallio, Seppo Kel-
tamäki, Martti Kaarre, Hilja 
Paukkeri, Seija Kaisto, Mark-
ku Vitikka ja Hannu Pietarila. 
Varajäseniksi valittiin Jaakko 
Höyhtyä, Kirsimaria Pako-
nen ja Tuula Hamari.

Julistustyön johtokunta: 
Pasi Schultz (pj), Sauli Taski-

la, Sirkka-Liisa Turtinen, Tai-
na Häkkilä, Eija Savolainen, 
Pekka Koskela, Liisa Höyh-
tyä ja Jari-Jukka Jokela. Vara-
jäseniksi valittiin Ari Veijola, 
Oili Kaleva, Mika Jutila ja 
Anne Matikainen.

Tonttien arviomiehet: 
Markku Vitikka, Ari Veijola, 
Oili Kaleva, Jari-Jukka Jokela 
ja Mika Jutila.

Suhteellisten vaalien vaa- 
lilautakunta: 
Saila Pakanen, Pekka Koske-
la ja Simo Paakkola. Varajä-
seniksi valittiin: Salme Kallio, 
Ari Veijola ja Jari-Jukka Joke-
la.

Kasvatusasiain johtokun- 
ta: 
Jari-Jukka Jokela (pj), San-
na Valaja, Piritta Hiltula, Aki 
Lohi, Saila Pakanen, Oili Ka-
leva, Seppo Keltamäki, Antti 
Lapinkangas ja Anne Hako-
köngäs. Varajäseniksi valit-
tiin Minna Kilpinen, Tuula 
Hamari, Anni Sakko ja Kirsi-
maria Pakonen.

Vapauden liitto on var-
sin uusi puolue, se ke-
räsi vaadittavat 5000 
kannattajakorttia vain va-
jaassa neljässä kuukaudessa 
ja merkittiin puoluerekiste-
riin toukokuun alussa 2022. 
Samoihin aikoihin puolue ni-
mesi ensimmäiset 19 kansan-
edustajaehdokasta. 

Merkittävin ero valta-
puolueisiin verrattuna on, 
että Vapauden liitto kannat-
taa Suomen eroa Euroopan 
unionista, kuitenkin säilyt-
täen eurooppalaisen yh-
teistyön. Puolueen mielestä 

Vapauden liiton ensimmäinen paikallisyhdistys Pohjois-Pohjanmaalle
Suomen on oltava sotilaal-
lisesti liittoutumaton ja se 
vastustaa Suomen Nato-jä-
senyyttä. Puolue tavoittelee 
muun muassa Suomeen kan-
sallista talousjärjestelmää, 
oman valuutan käyttöön-
ottoa sekä laajaa omavarai-
suutta.

Selkeästi puolueelle ja sen 
ajamille asioille on tilausta, 
sillä jäsenmäärä kasvaa ta-
saisen varmasti ja eduskun-
tavaaliehdokkaitakin on jo 
valtakunnallisesti 77 nimet-
tynä. Pohjois-Pohjanmaalla 
puolue on myös nosteessa, 

Saku Näsman, Jukka Viitala, Heini Koukkari, Anne Heinonen ja 
Marko Aaltonen Limingan Tupoksessa pidetyssä perustamisko-
kouksessa. 

ensimmäinen Vapauden lii-
ton paikallisyhdistys, Kem-
peleen Vapauden liitto ry., 
perustettiin 15.1. Puheen-
johtajaksi valittiin Heini 
Koukkari, varapuheenjohta-
jaksi Jukka Viitala ja sihtee-
riksi ja taloudenhoitajaksi 
Anne Heinonen. Muiksi hal-
lituksen jäseniksi valittiin 
Saku Näsman ja Marko Aal-
tonen.

– Pyrimme luomaan pai-
kallisyhdistykseen reilun 
toimintakulttuurin ja rau-
hanomaisen ilmapiirin, po-
liittisen yhdistyksen, jonne 

on helppo tulla, eikä ole tar-
vetta lähteä pois, kertoo 
Heini Koukkari. Puolueen jä-
senet pitävät tiiviisti yhteyttä 
yli kuntarajojen ja yhteistyö 
on sujunut moitteettomas-
ti, tunnelmat ovat innok-
kaan positiiviset. Oulun 
vaalipiirissä on tällä hetkellä 
kolme eduskuntavaaliehdo-
kasta: Heini Koukkari Kem-
peleestä, Mirka Väyrynen 
Pudasjärveltä ja Jukka Viita-
la Haapavedeltä.

Mirka Väyrynen
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VS 

NAISTEN LENTOPALLON 
MESTARUUSLIIGAPELI 

IISI-AREENALLA 
SU 29.1.2023 KLO 17 

LIPUT 10€ 
ALLE 7V. ILMAISEKSI 

Vuoden 2023 alusta sinun hyvinvoinnistasi, 
terveydestäsi ja turvallisuudestasi huolehtii 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde.

Haluamme tarjota alueemme ihmisille tukea 
elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa 
paremmin. Kehitämme palveluitamme asteittain 
tulevien vuosien aikana. Palvelusi jatkuvat 
entiseen tapaan. Tulevista muutoksista 
kerromme erikseen.

Jokaisen  
tähden

Löydät meidät edelleen tutuista  
palvelupaikoista ja numeroista.

www.pohde.fi


