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jakelu kaikkiin talouksiin iissä ja jakkukylällä

syyskuunomat

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Järjestää Kuivaniemen NS

Elo- ja kalamarkkinat
Kuivaniemen

NuorisoseuraNtalolla

Myyntipaikkavaraukset Raimo Ikonen p. 044 209 4496

Esiintyy mm. Kuivaniemen Pelimannit
Markkinabingo klo 14
Perinteiseen tapaan muurinpohjalettuja, 
kahvia, grillimakkaroita, lohisoppaa.

tervetuloa!

Lauantaina 16.9.2017 klo 10-15

Kalastajilla 
mädinhankintavelvollisuus

Lippoluvat: Kärkkäinen, 
Nenonen, Jäppinen

saalisilmoitukset: 
kala@ii.fi 

0400 434798

 iiJoeN sYksYN 
siiaNkalastus

Sallittu 
poikkeuSluvalla

Iin Kemikalio-tekstiili
ja luontaistuote

Haminantie 8, 91100 Ii p. 08 817 3360

T-paidat,kesätunikat, caprit -20 % 

Täysin lisäaineeton ja 
vähäkalorisena sopii 
erinomaisesti niin 
paasto-, ruoka- kuin 
janojuomaksikin. 

15,-
(ovh.21.90)

Ihanat asut 
syksyyn saapuneet
Masu maitohappo-
bakteerijuoma 3 L

Tarjoukset 30.9 asti. Tervetuloa!

Päiväkoti Metsätähti
yKsiTyinen luonTo- Ja liiKunTapainoTTeinen päiväKoTi

AvoiMet ovet 
MAAnAntAinA 9.10.17 kLo 15-18

Sortteeritie 14 ii

www.tikkaskodit.fi

Hoitopaikkatiedustelut:
Tuija alikoski, puh. 045 128 3722 
tuija.alikoski@tikkaskodit.fi

- vapaita päivähoitopaikkoja!
- Kartoitamme myös lähiaikoina perheiden 
 kiinnostuksen vuorohoitoon.

Tikkaskodit Oy
Sortteeritie 14
91100 Ii

tule tutustumaan 

toimintaamme! 

kahvi- ja kakkutarjoilu!

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
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www.iinseurakunta.fi

iin alue
Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
14.9.2017 14:30. Voit pyytää seurakun-
nan työntekijää käymään luonasi tai 
omaisesi luona.
7-iltapäivä to 14.9.2017 15:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa. 7-luokkalaisten 
oma iltapäivä, jossa välipala ja mukavaa 
yhteistä tekemistä ja olemista. tervetu-
loa!
Lapsikuoro to 14.9.2017 17:00 iin seu-
rakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. 
kuoroharjoitus kaikille klo 17.
Nuortenilta to 14.9.2017 18:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa. kaikille avoin, 
ohjelmallinen ilta. illan päätteeksi kahvit 
ja vapaata oleskelua.
Lähetysilta Anni Räsäsellä to 14.9.2017 
18:00, Vaaraojantie 64, yli-olhava.
Isos- ja kerhonohjaajaleiri Pe 15.9.2017 
17:00 - su 17.9.2017 karhun leirikeskus, 
leirikeskuksentie 32. koulutusleiri kaikil-
le isoseksi ja kerhonohjaajaksi haluaville.
Messu su 17.9.2017 10:00 iin kirkko. 
Pyhäpäivän aihe: kiitollisuus. toimittaa: 
soronen Pekka, kanttorina: jaakkola 
Markku. kolehti: kirkolliseen työhön suo-
malaisten parissa ulkomailla ja kansain-
väliseen diakoniaan suomen satamissa 
suomen Merimieskirkon kautta.
Veteraanien kahvitus ti 19.9.2017 12:00 
iin seurakuntatalo, kappeli (sisäänkäynti 
kirkkoherranviraston ovesta). 
Solu ti 19.9.2017 15:00 iin seurakuntata-
lo, kerhohuone. sisäänkäynti joen puolel-
ta talon takaa.
Disneypuuhakerho ti 19.9.2017 17:00 
iin seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. uusi 
Disneyaiheinen puuhakerho alkaa! joka 
viikko aiheena eri Disneyelokuva. terve-
tuloa mukaan.
SYYSILLAN SÄVELHARTAUS ti 
19.9.2017 19:00 iin kirkko. Puhallinyhtye 
johtajanaan jaakko Rahko. ohjelmassa 
on monipuolisesti eri säveltäjien teoksia 
(mm. Corellin, stanleyn ja suomalaisia 
sävelmiä). yhtyeen soittimet ovat huilu, 
trumpetit, pasuunat, baritonitorvi ja tuu-
ba. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

Vauva- ja taaperoryhmä ke 20.9.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mukaan 
ryhmään. kerhossa on mahdollisuus 
jutteluun toisten vanhempien kanssa. 
lisätietoja puh. 0400 541319. tule ker-
hoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan 
ajatuksia toisten samassa elämäntilan-
teessa olevien kanssa, olet lämpimästi 
tervetullut ryhmään ensimmäisen lapse-
si tai useamman lapsen kanssa!
Kirkkokuoro ke 20.9.2017 14:00 iin seu-
rakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Hartaus Iin hoiva-osastolla to 
21.9.2017 13:00 
7-iltapäivä to 21.9.2017 15:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa. 7-luokkalais-
ten oma iltapäivä, jossa välipala ja mu-
kavaa yhteistä tekemistä ja olemista. 
tervetuloa!
Lapsikuoro to 21.9.2017 17:00 iin seura-
kuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3 
kuoroharjoitus klo 17
Nuortenilta to 21.9.2017 18:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa. kaikille avoin, 
ohjelmallinen ilta. illan päätteeksi kahvit 
ja vapaata oleskelua.
iin perhekerho Pe 22.9.2017 10:00 - 
12:00 iin seurakuntatalo, kerhohuone. 
sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. 
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, as-
kartelua ja muuta mukavaa yhteistä te-
kemistä. tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhe-
kerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, 
isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. 
tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus su 24.9.2017 
10:00 - 12:00 iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
jumalan huolenpito. toimittaa: kinnu-
nen Matti, kanttorina: jaakkola Markku. 
kolehti: nimikkokohteen suomikirkko-
työn tukemiseen tokiossa, japanissa 
(sley).
Miestenpiiri su 24.9.2017 18:00 iin seu-
rakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. 

tule juttelemaan ja hiljentymään. kahvia 
ja teetä tarjolla! tervetuloa!
Solu ti 26.9.2017 15:00 iin seurakuntata-
lo, kerhohuone. sisäänkäynti joen puo-
lelta talon takaa.
Disneypuuhakerho ti 26.9.2017 17:00 
iin seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. uusi 
Disneyaiheinen puuhakerho alkaa! joka 
viikko aiheena eri Disneyelokuva. terve-
tuloa mukaan.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 26.9.2017 
18:00 iin seurakuntatalo, kappeli (sisään-
käynti kirkkoherranviraston ovesta).
SYYSILLAN SÄVELHARTAUS ti 
26.9.2017 19:00 iin kirkko. Henna-Mari 
sivula, sopraano ja emilia soranta, urut 
ja piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €. ter-
vetuloa!
Vauva- ja taaperoryhmä ke 27.9.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mukaan 
ryhmään. kerhossa on mahdollisuus 
jutteluun toisten vanhempien kanssa. 
lisätietoja puh.0400-541319. tule ker-
hoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan 
ajatuksia toisten samassa elämäntilan-
teessa olevien kanssa, olet lämpimästi 
tervetullut ryhmään ensimmäisen lapse-
si tai useamman lapsen kanssa!
Ystävänkammari ke 27.9.2017 12:00 iin 
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 
3
Kirkkokuoro ke 27.9.2017 14:00 iin seu-
rakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
28.9.2017 14:30. Voit pyytää seurakun-
nan työntekijää käymään luonasi tai 
omaisesi luona.
7-iltapäivä to 28.9.2017 15:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa. 7-luokkalais-
ten oma iltapäivä, jossa välipala ja mu-
kavaa yhteistä tekemistä ja olemista. 
tervetuloa!
Lapsikuoro to 28.9.2017 17:00 iin seu-
rakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. 
kuoroharjoitus klo 17.

Nuortenilta to 28.9.2017 18:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa. kaikille avoin, 
ohjelmallinen ilta. illan päätteeksi kahvit 
ja vapaata oleskelua.
Äitien ja tyttöjen ilta ti 3.10.2017 17:30 
- 19:00 iin seurakuntatalo, seurakuntasali, 
Puistotie 3 
illassa on mukavaa yhdessäoloa, askar-
telua, hartaus ja tarjotaan iltapalaa. tässä 
illassa askartelemme enkelimobilen. tule 
tutustumaan toisiin äiteihin ja tyttöihin 
ja viettämään hyvä hetki yhdessä! läm-
pimästi tervetuloa äidit, pienemmät ja 
isommat tytöt!
Vauva- ja taaperoryhmä ke 4.10.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mukaan 
ryhmään. kerhossa on mahdollisuus 
jutteluun toisten vanhempien kanssa. 
lisätietoja puh.0400-541319. tule ker-
hoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan 
ajatuksia toisten samassa elämäntilan-
teessa olevien kanssa, olet lämpimästi 
tervetullut ryhmään ensimmäisen lapse-
si tai useamman lapsen kanssa!

KUIVANIEMEN ALUE

Sanajumalanpalvelus su 17.9. klo 12 
kuivaniemen kirkossa. 15. sunnuntai 
Helluntaista, pyhäpäivän aihe: kiitolli-
suus. toimittaa Pekka soronen, kanttori-
na Markku jaakkola. kolehti: kirkolliseen 
työhön suomalaisten parissa ulkomailla 
ja kansainväliseen diakoniaan suomen 
satamissa suomen Merimieskirkon kaut-
ta. 
Sanajumalanpalvelus su 24.9. klo 12 
oijärven kyläkirkossa. 16. sunnuntai 
Helluntaista, pyhäpäivän aihe: jumalan 
huolenpito. toimittaa Matti kinnunen, 
kanttorina Markku jaakkola. kolehti: ni-
mikkokohteen suomikirkko-työn tuke-
miseen tokiossa, japanissa. 
Oijärven perhekerho ma 18.9. klo 13-
14.30 oijärven vanhustentalon kerho-
huoneessa.

kuivaniemen perhekerho to 21.9. ja to 
28.9. klo 10-12 seurakuntatalolla. Perhe-
kerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua 
ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. 
tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja 
vaihtamaan kuulumisia.  Perhekerhoon 
ovat tervetulleita vanhemmat, isovan-
hemmat ja hoitajat lasten kanssa. terve-
tuloa !
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 
18.9. klo 11 aseman vanhustentalon ker-
hohuoneessa.  
Oijärven seurakuntakerho ma 25.9. klo 
11 oijärven vanhustentalon kerhohuo-
neessa.  kokoonnumme porisemaan ja 
kahvittelemaan vanhustentalon kerho-
huoneelle, lämpimästi tervetuloa uudet 
ja vanhat!
Kuivaniemen naiskuoro keskiviikkoisin 
klo 16.30 seurakuntatalolla. kaikki enti-
set ja uudet laulajat tervetuloa !
Hyryn nuoret laulajat keskiviikkosin klo 
18.30 kuivaniemen Rauhanyhdistyksellä. 
tervetuloa kaikki kuorolaulusta kiinnos-
tuneet tytöt ja pojat! ikäsuositus on 7 
vuodesta ylöspäin. 
EU-ruokajakopäivä to 14.9. klo 14-17 
kuivaniemi-talolla, seurakunnan tiloissa. 
eu-ruokakassit on tarkoitettu vähävarai-
sille. kassit luovutetaan henkilökohtai-
sesti, ei toisen välityksellä. 
Isos- ja kerhonohjaajaleiri pe 15.9. klo 
17 – su 17.9. karhun leirikeskuksessa, lei-
rikeskuksentie 32. koulutusleiri kaikille 
isoseksi ja kerhonohjaajiksi haluaville. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 20.9. ja ke 
27.9. klo 10 – 11.30 iin seurakuntatalolla, 
kerhohuoneessa. sisäänkäynti joen puo-
lelta talon takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille 
lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoi-
tettu laululeikkipainotteinen perheker-
ho. Myös isommat sisarukset voivat tulla 
mukaan ryhmään. kerhossa on mahdolli-
suus jutteluun toisten vanhempien kans-
sa. lisätietoja puh: 0400 541 319. tule 
kerhoon lapsesi kanssa ja vaihtamaan 
ajatuksia toisten samassa elämäntilan-
teessa olevien kanssa, olet lämpimästi 
tervetullut ryhmään ensimmäisen lapse-
si tai useamman lapsen kanssa.

Monitoimihallia tarvitaan Iihin. 
Sen hinta – 11 miljoonaa – on kova.  

Kansa kuitenkin tahtoo hallin, ja 
hyvä niin.

Tutkimukset puhuvat puoles-
taan, sillä liikunnan vaikutus dia-
beteksen ja sepelvaltimotaudin 
ehkäisyyn on kiistaton.

Oulun yliopiston terveysliikun-
nan professori Raija Korpelaisen 
väitöskirjan mukaan liikunnan vai-
kutus luuntiheyteen, suoritusky-
kyyn ja murtumien ehkäisyyn on 
merkittävä.

Tutkimuksen mukaan liikuntaa 
harrastavat saivat vähemmän luu-
murtumia kuin kontrolliryhmään 
kuuluneet. Lisäksi kuolleisuus oli 
liikuntaryhmässä vähäisempi. Har-
joittelu paransi myös tasapainoa, 
jalkalihasvoimaa sekä kävelynope-
utta ja -kestävyyttä.

Kansalaisten terveyden kohe-
neminen vähentää sairauskuluja. 

parantaa terveyttä
Esimerkiksi ikäihmisten lonkka-
murtumat ovat kalliita hoidettavia, 
ja ilkeitä murtumia on syytä ehkäis-
tä. 

Paras keino on lisätä liikuntaa.
Näyttää siltä, että päättäjät ovat 

lähes yksimielisesti tuomassa nyt 
hallia Iihin. Korot ovat alhaiset, 
Suomen talous seilaa myötätuules-
sa ja väki lisääntyy kunnassa. 

Kun halli saadaan Iin lukion ku-
peeseen, vetää se takuuvarmasti 
entistä enemmän asukkaita kun-
taamme. Pessimistit – jotka mielel-
lään kutsuvat itseään realisteiksi 
– näkevät tulevaisuudessa kuiten-
kin kaikenlaisia mörköjä.

Jyri-Jussi Rekinen

Liikunta
Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaa-
lan terveysasemilla on otettu pe-
rinteisten yhteydenottotapojen 
ohelle käyttöön sähköinen ajanva-
rauspyyntö. Palvelun avulla kunta-
laiset ohjataan entistä nopeammin 
ja sujuvammin oikeaan hoitoon ja 
tutkimuksiin.  

Oulunkaaren terveyspalvelui-
den tavoitteena on tehdä oikeaan 
hoitoon ja tutkimuksiin pääsystä 
kuntalaisille helpompaa, nopeam-
paa ja miellyttävämpää.   

-Aikaisemmin vaivojaan on jou-
tunut selostamaan useaan kertaan 
eri ammattilaisille: ensin puheli-
messa, uudestaan vastaanotolla 
jne. Nyt tähän kulunut aika ja vai-
va poistuu. Ammattilaisemme saa-
vat ajanvarauspyynnöstä ensitiedot 
vaivasta ja hoidon kiireellisyydes-
tä. Niiden avulla kuntalainen oh-
jataan suoraan oikeaan hoitoon ja 
tutkimuksiin, kertoo Ritva Väisä-
nen, Oulunkaaren terveyspalvelui-
den hoitotyön päällikkö. 

Palvelu myös tulkitsee hoidon 
kiireellisyyttä. Mikäli oireet viit-
taavat päivystyshoitoa vaativaan 
vaivaan, palvelu keskeyttää tieto-
jen täyttämisen ja kertoo, mihin on 
otettava yhteyttä.  

-Sekin helpottaa kuntalaisten 
elämää, että yhteydenoton voi teh-
dä itselle parhaiten sopivana ajan-
kohtana, eikä puhelimessa tarvitse 
jonottaa. Sähköinen järjestelmä pal-
velee ympäri vuorokauden, Väisä-
nen kertoo.  

Ajanvarauspyyntö tehdään 
osoitteessa www.oulunkaari.com/
ajanvaraus24h. Järjestelmä ei vaadi 
kirjautumista tai tunnusten luomis-
ta. Palvelu pyytää kertomaan oirei-
den sijainnin ja kuvaamaan niitä. 
Tiedot välittyvät terveyskeskuk-
sen ammattilaisille. Kuntalaisiin ol-
laan yhteydessä ja heidät ohjataan 
oikeaan hoitoon seuraavan arkipäi-
vän aikana. Yhteydenotto tehdään 
puhelimitse tai Omahoitopalvelun 
kautta.  

Palvelun on kehittänyt ja sen 
teknisestä toteutuksesta vastaa 
Klinik Finland Oy. Sen tuotta-
ma sähköinen ajanvarauspyyntö 
on otettu käyttöön hyvin tuloksin 
mm. Peruspalvelukuntayhtymä 
Saarikassa ja Keski-Suomen seutu-
terveyskeskuksissa. Vuoden 2017 
aikana palvelu otetaan käyttöön 
useilla paikkakunnilla Suomessa.  

-Ajanvaraus ja hoitoprosessin 
aloittaminen on ollut terveyskes-
kuspalveluiden pullonkaula. Kehit-
tämämme palvelu on erinomainen 
esimerkki siitä, miten digitalisaa-
tion avulla voidaan tuottaa kunta-
laisille parempia terveydenhoidon 
palveluita, antaa ammattilaisille 
enemmän aikaa ihmisten kohtaa-
miseen ja saada aikaan merkittäviä 
kustannussäästöjä, sanoo Klini-
kin operatiivinen johtaja, LL Pette-
ri Hirvonen.

tiedotus oulunkaari

Sähköinen ajanvarauspyyntö 
sujuvoittaa hoitoon pääsyä

Ajanvarauspyyntö tehdään osoitteessa www.oulunkaari.com/ajanvaraus24h
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19.9. Puhallinyhtye 
 joht. jaakko Rahko
26.9.  Henna-Mari sivula, sopraano ja
 emilia soranta, urut ja piano
 Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

SYYSILLAN SÄVELHARTAUDET
Iin kirkossa tiistaisin klo 19

Iin seurakunnan musiikkityö
Tervetuloa!

Aurinkoinen syyspäivä he-
lotti kirkkaasti, kun elin-
keinoministeri Mika Lintilä 
(kesk.) vieraili iiläisessä Fin-
door Oy:ssä. 

Lintilä saapui pohjoisen-
reissullaan Findooriin omas-
ta aloitteestaan. Tähän oli 
syynsä, sillä ovia valmista-
van yrityksen kasvu on ollut 
kovaa. Jopa niin kovaa, että 
kahden vuoden aikana kas-
vua on ollut 120 prosenttia. 
Henkilökunta on tänä aika-
na kolminkertaistunut, ja ty-
täryhtiö porskuttaa täysillä 
Ruotsin Falunissa. Kolman-
teen vielä nimeämättömään 
maahan suunnitellaan uutta 
tytäryhtiötä.

Findoorin toimitusjohtaja 
Tauno Jaara kertoi yrityksen 
historiasta 50-luvulta saak-
ka. Silloin yritys alkoi soran 
ajosta, josta siirryttiin moni-
en vaiheiden jälkeen ovien 
valmistukseen 90-luvulla. 

– Viimeinen laajennus 
tehtiin viime keväänä konei-
siin ja tuotantotiloihin. Se kä-
sitti miljoona euroa, Jaara 
kertoi.

Elinkeinoministeri Lintilä 
vieraili Findoorissa

tuotantopäällikkö seppo jaara (vas.) esittelee Mika lintilälle ovien val-
mistusta.

Viime vuonna Finndoor 
maksoi palkkaa 30 henki-
lölle, joista 5 on ukrainalais-
ta. Yhtiön liikevaihto on nyt 
4.5-5 miljoonaa euroa. Tänä 
vuonna valmistuu yli 2 000 
ovea.

– Teillä on asiat kunnos-
sa. Hienoa, että on Findoorin 
kaltaisia yrityksiä. Logis-
tiikassa on aina ongelmia, 
mutta pohjoinen kuljetustu-
ki jatkuu. Joku voi syyttää 
meitä siltarumpupolitiikasta, 
mutta se on yritysten edelly-
tysten ylläpitämistä. Suomi 
on pitkä maa, Lintilä arvioi.

Hän muistutti, että heinä-
kuussa Suomessa oli 49 000 
työnhakijaa vähemmän kuin 
vuosi sitten. Samalla pitkäai-
kaistyöttömyys laskee.

– Uskon, että kasvunäky-
mä tulee jatkumaan. Ei ole 
näkyvissä mitään merkkejä, 
että kasvuun tulisi epävar-
muutta lähiaikoina, ministe-
ri sanoi.

Samalla Lintilä esitteli tu-
levaa Business Finlandia, jo-
hon Findoor sopii hänen 
mielestään hyvin. Kysei-

sessä hankkeessa innovaa-
tiorahoituskeskus Tekes ja 
vienninedistämisyhtiö Fin-
pro yhdistyvät.

Kunnanjohtaja Ari Ala-
tossava muistutti, että Fin-
door on hyvä esimerkki 
kunnan ja yrityksen yhteis-
toiminnasta.

– Vuosien varrella tänne 
on syntynyt paljon Findoo-
rin kaltaisia perheyrityksiä. 
Se on alueemme vahvuus. 
Perheyrityksissä on kasvu-
potentiaalia, ja ne ovat mie-
lestäni Suomen kasvun 
ytimessä olevia asioita, Ala-
tossava arvioi.

Kunnanjohtajan mielestä 
Iin sijainti logistiikan kannal-
ta paranee nelostien tiere-
montin myötä. Samalla hän 
kiitteli hallituksen kiinteis-
töverolinjauksia, joissa tuuli-
voimaenergiaan sovelletaan 
samaa verokohtelua kuin ve-
sivoimaloihin. Tämä tuo Iil-

le roimasti lisätuloja. Samalla 
Alatossava toi pienyrittäjien 
terveiset ministerille arvon-
lisäveroasioista.

– Siellä on toiveita arvon-
lisäveron alarajan nostosta. 
Se synnyttäisi paljon pientä 
yritystoimintaa. Kaiken kaik-
kiaan Iissä on vahva usko tu-
levaisuuteen. Meillä on täällä 
paljon hyviä yrityksiä, Ala-
tossava kehui.

Micropolis Oy:n toi-
mitusjohtaja Leena Vuo-
tovesi puolestaan kertoi 
ministerille Micropoliksen 
5G-pilottihankkeesta ja kun-
nan energiaomavaraisuudes-
ta.

– Olemme parhaillaan eh-
dolla Euroopan parhaaksi 
ilmastotyössä. Ii on edellä-
kävijä ilmastotyössä. Tämä 
tukee yritystoimintaamme. 
Yrityksille on tärkeää, että 
kunnan imago on kunnossa, 
Vuotovesi totesi. JR

Mika lintilä (vas.) ja tauno jaara kättelevät Findoorin pihalla.

Työkalujen valmistus 

0400 580 308Soita ja pyydä 

taRjouS! 

aK-Puukko | 0400 580 308 | Karpalotie 16, 91100 Ii

HAUTAKIVET
Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi 

www.oulunhautakivi.fi
 

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY

Seuraavat IiSanomat ilmestyvät 
torstaina 28.9., 12.10. ja 26.10 

Nettilehti on luettavissa jo 
saman viikon maanantai-iltana: 

www.iisanomat.fi

laitakuja 4, ii (liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

Fysioterapeutit 
liisa Tuikkanen ja 
Tiina vuononvirta

iilaaksonfysio@gmail.com

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai 

nettiajanvarauksen kautta 
www.iilaaksonfysioterapia.fi

 AVAJAISTARJOUKSENA KEHON SYYSHUOLTO 
5 Krt 60 min fysioterapiaa hintaan 250 € 
(-Kelakorvaus 40 € lääkärin lähetteellä)

Mika lintilä tutkii ovielementtiä.

Ministerivierailun lopuksi kaikki kerääntyivät yhteiskuvaan.
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Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

420
Grillistä

Maukkaat hampurilaiset

alk. 450
Porilaiset 430alk.
Kebab hampurilaiset

650alk.

Ii on aina ollut kala- ja kalas-
tuspitäjä.  Merkitys on suu-
ri ammattina, kotitarpeena, 
virkistyksenä, harrastuksena 
on Iin suosituin. Iijoen kalan-
hoitovelvoitteet ovat Suomen 
toiseksi suurimmat. Kalan 
saanti on turvattu kotijokeen-
sa palaavilla istutuskaloilla 
ja erikoisherkuilla nahkisille. 
Luonnonkaloilla ahvenella, 
maivalla, myös hauella on 
entistä enemmän merkitystä 
kalastajille ja meille kalanys-
täville.

Iissä on merkittävä mää-
rä kaupallisia kalastajia, noin 
40.  Kala-ala työllistää muu-
toinkin.  Paikalliset, pohjoi-
seen sekä etelään matkaavat 
tuntevat Iin varmimman ka-
lapaikan 4-tien varrella, ka-
lakauppa työllistää.  Myös 
kalanviljely ja kalanhoito työl-
listävät.  Raasakan kalanvilje-
lylaitoksella kasvaa vuosittain 
puoli miljoonaa pientä lohi-
kalaa, työtä tehdään kalojen 
hyvinvoinnin, saaliin ja kalas-
tuksen tulevaisuuden turvaa-
miseksi.

Vatungissa kalaa kasva-
tetaan merkittävät määrät 
ruokakalaksi.  Kalankasva-

Kalastuksen tulevaisuus uhattuna
KOLUMNI

tuksella on ollut huono maine 
vesien pilaajana.  Nykyinen ti-
lanne on mainetta parempi. 
Kalan kasvu tiedetään, rehu-
ja a on kehitetty.  Kasvatta-
ja antaa kalalle kilon ruokaa, 
kala kasvaa noin kilon. Lähel-
lekään tätä ei päästä muilla 
tuotantoeläimillä. Kalankas-
vatuksella on vaikutuksia ve-
sistöön, mutta niitä on voitu 
minimoida tehokkaasti. Ve-
siin ei tule vieraita eikä myr-
kyllisiä jäämiä, kuten monen 
muun elinkeinon yhteydessä.  

Iissä kalaan liittyy monta 
hyvää asiaa. Uusi, koko Iinkin 
kannalta merkittävä on Iijoen 
vanhan luonnonuoman kehit-
täminen. Vihdoinkin on pääs-
ty suunnitelmista töihin. Iin 
kunta, Pvo Vesivoima, Etelä-
Iin ja Pohjois-Iin jakokunnat 
ovat sopineet kehittämises-
tä. Työtä tehdään kalan nou-
sun, luontaisen lisääntymisen 
ja vanhan luonnonuoman vir-
kistyskäytön edistämiseksi.  
Pohjois-Iissä aiemmat ristirii-
dat ovat tosin saaneet tästäkin 
hyvästä asiasta kiistan oikeus-
toimiksi asti.  Mutta vanhan 
uoman kehittäminen on vireil-
lä. Jakokunnat kun ovat teh-

neet vuosien ajan päätöksiä 
vanhan uoman kehittämisen 
puolesta. Asialle on poikkeuk-
sellisen laaja hyväksyntä.     

Hyvien asioiden vastapai-
noksi on tosi huonoa.  Saimaan 
norppa on uhanalainen, näi-
tä on 300. Perämeren norppia 
on 20.000 – 30.000 kalastajien 
riesana.  Hallit ovat levittyneet 
koko maan rannikolle, pal-
jon on Perämerelläkin. Mutta 
suuri osa luontoihmisinä itse-
ään pitävistä ei ymmärrä vie-
läkään kalastajien ahdinkoa. 
Kalastaja on uhanalainen, hyl-
keet on totutettu kalastajiin, 
hylkeet syövät kalastajien saa-
lista ja elinkeinoa tuhoisasti, 
rikkovat pyydyksiä ennätys-
mäisesti, teettävät kalastajilla 
moninkertaista lisätyötä. 

Kalastajien osa on ankea, 
kun tähän lisätään uusi vit-
saus merimetso. Moni kalas-
taja on lopettanut ja monen 
ammatti on uhattuna. 70 -80 
vuotta on nykykalastajan ta-
vallinen ikä, keski-ikä alkaa 
olla 60, yhdenkin nuoren saa-
minen alalle on pieni ihme.  Ei 
kannata ihmetellä, miksi koti-
maista kalaa on tarjolla vähän.

Asenteita muokataan ka-

lastajavastaiseksi. Vaarallinen 
esimerkki on medioissa pyö-
rivä luontojärjestön ja kaup-
paketjun ”kuteminen kuuluu 
kaikille” mainos.  Lienee sillä 
joku tarkoituskin, mutta tuo-
ko tämä varmaan satojatuhan-
sia euroja maksava kampanja 
mukanaan lisää kieltoja koti-
maisen kalalle?  Kun syöt ah-
venen tai särjen, niin tämä on 
vastoin ”kuteminen kuuluu 
kaikille” -periaatetta. Syöty 
kala ei enää kude.  Onko jat-
kossa ainoa oikea kalastusta-
pa ”pyydä, kiusaa ja päästä”?  
Norjalaisen kalapuikon syön-
ti lienee cityihmiselle sallittua, 
sitä ei heti hoksaa kalasta teh-
dyksi.   

Kevät 2017 toi Iijokisuun 
kalastajille katastrofin, vää-
ryyden. Iiläiset ovat saaneet 
kalastaa istutettua, meres-
sä kasvanutta, pyydettäväk-
si tarkoitettua lohta Iijoen ns 
terminaalialueella. Kateus oli 
niin suuri, että juuri ennen 
pyyntikautta Helsingissä her-
rat määräsivät: terminaali pois 
”luonnonlohen säästämisek-
si”.  Raja jäi, mutta tilalle tuli 
rajut pyydys-, saalis- ja aika-
rajoitukset lohipyyntiin. Vain 

pieni osa Iijokisuun rysäka-
lastajista sai itkettävän pienen 
henkilökohtaisen lohikiintiön. 
Vapaa-ajankalastaja voi ottaa 
merestä ja joesta enemmän 
lohta (2 kpl/päivä) kuin moni 
ammattikalastaja. Kalarajoi-
tusten jäljet johtavat kalatie-
suunnitelmiin, mutta ei niistä 
tällä kertaa.

Järjettömät kalarajoituk-
set, kalastajien kurja tilanne 
kelijuttaa, harmittaa, tekevät 
vähän muutakin. Mutta ei lan-
nistuta, annetaan kalastajien 
kalastaa, syödään terveellistä, 
kotimaista kalaa, parasta lähi-
ruokaa. Kala lisää meille elin-
ikää, kalastamalla kalastajakin 
elää.

 
Risto tolonen

kunnanjohtaja ari alatossava esitti 
juhlapuheen.

Sateisesta syyssäästä huo-
limatta ilmassa oli vanhan 
ajan lämminhenkistä tun-
nelmaa, kun Iin Työväen-
talo täyttyi juhlayleisöstä 
sunnuntaina 10.9. Kyseessä 
olivat Eläkeliiton Iin yhdis-
tyksen, Iin Eläkeläisten ja Iin 
Eläkkeensaajien järjestämä 
Suomi 100-vuotta -iltamat. 
Iiläisten lisäksi vieraita oli 
saapunut paikalle myös Iin 
naapurikunnista. 

Ohjelmassa oli muun mu-
assa Esko Holapan ja Kan-
salaisopiston hanurirymän 
harmonikkamusiikkia, Tai-

Iin Työväentalo täyttyi iltamayleisöstä
mi Hautalan esittämä Opri-
lausuntaesitys, Aarre Tarkin 
laulua kitaran säestyksellä, 
sketsejä ja yhteislaulua. Sere-
moniamestarina toimi Pentti 
Puolakka, ja lopuksi tanssit-
tiin.

Juhlapuheen esitti Iin 
kunnanjohtaja Ari Alatossa-
va. Hän muistutti puhees-
saan Iin arvoista, jotka ovat 
luovuus ja idearikkaus, toi-
sista huolehtiminen sekä uu-
distuminen ja osaaminen.

– Kun puhumme luo-
vuudesta ja idearikkaudes-
ta, haemme ja rohkaisemme 

hyvien toimintatapojen löy-
tämiseen sekä tuemme luo-
vuutta ja innostusta asioiden 
tekemiseen. Toisista huo-
lehtiminen tarkoitaa, että 
rakennamme yhdessä viih-
tyisyyttä ja hyvinvointia sekä 
varmistamme asukkaiden 
turvallisen elinkaaren. Uu-
distumisesta ja osaamisesta 
puhuttaessa mahdollistam-
me tasapainoisen kehityksen 
ja tuemme kekseliäisyyttä 
sekä innovatiivisia ratkaisu-
ja, Alatossava sanoi.

¬– Itse kukin voi arvioi-
da, näkyvätkö nämä arvot 

kunnan toiminnassa. Toivon 
omalta osaltani, että nämä 
arvot ovat sellaisia, että jo-
kainen iiläinen voi tuntea ne 
omakseen, Alatossava jatkoi. 
JR

iin työväentalo täyttyi ääriään myöten iltamayleisöstä.
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Jakunkoulun pihapiiriin ko-
koontui jälleen tiivis joukko 
perjantaina 25.8. viettämään 
venetsialaisia. Kyläläiset toi-
vovat perinteen jatkuvan 
ja keräävän lisää uteliai-
ta vieraita paikalle kuntalii-
toksenkin jälkeen. Vuoden 
vaihteessa reilun 400 asuk-
kaan Jakkukylästä tulee jäl-
leen osa Iin kuntaa vuoden 
1924 eroamisen jälkeen.

Venetsialaisissa oli vä-

Jakkukyläläiset viettivät venetsialaisia
keä Jakunkoululla reilun 
kahdensadan hengen ver-
ran kesän päättymisen mer-
kiksi. Syksyn sateisesta 
kelistä huolimatta kyläläiset 
saapuivat nauttimaan leiri-
koulutoimikunnan antimista 
ja tapaamaan muita kyläläi-
siä. Venetsialaisten perinne 
Suomessa ulottuu alkujaan 
yli sadan vuoden taakse, 
jonka jatkumista Jakkukylä 
osaltaan tukee virkeällä toi-

minnallaan.
Tänä vuonna venetsia-

laisiin saapuneet saivat 
nauttia monipuolisesta oh-
jelmasta sekä suolaisista ja 
makeista eväistä. Runsaas-
ta kävijämäärästä huolimat-
ta pizzat ja vohvelit riittivät 
hyvin. Tapahtuma veti ky-
läläisiä puoleensa vauvasta 
vaariin.

- Tämä on tällainen 
perheille suunnattu perinne-

leikkimieliset kilpailut pistivät porukan liikkeelle.

Runsas joukko kerääntyi rantaan katsomaan vesinäytöksiä.

Veikka jurvakainen, alvar Räihä ja Roomeo aalto viihtyivät koko perheen 
tapahtumassa. Hauskinta oli pizzan syöminen ja taikuri elias kvistin esi-
tykset.

Pellon laidalle aidatut lampaan nauttivat pienten vieraiden huomiosta.

tapahtuma, ja on mukavaa, 
kun etenkin lapsille löytyy 
kivaa tekemistä, toteaa enti-
nen jakkukyläläinen Hanne-
le Parkkila.

Koululla jo vuosia opetta-
jina toimineet Eija Korhonen 
ja Marita Latvakoski iloitse-
vat tapahtuman tuovan ky-
läläisiä yhteen ja kasvattavan 
yhteishenkeä. Myös erilai-
nen työpäivä virkistää.

Tapahtuman järjesti Jak-

kukylän leirikoulutoimikun-
ta. Joka toinen vuosi pienen 
kyläkoulun viides- ja kuu-
desluokkalaiset lähtevät 
vajaan viikon mittaiselle lei-
rikoulumatkalle. Tänä vuon-
na matka suuntautuu 
Kuopion Metsäkartanolle. 
Venetsialaisten tuotot ohja-
taan matkan järjestämiseen. 
Viidenluokkalaiset Alvar 
Räihä, Veikka Jurvakainen ja 
Romeo Aalto kertoivat kan-

taneen oman kortensa ke-
koon varojen keräämisessä.

- Olemme myyneet 
seinäkalentereita, sukkia ja 
itse tehtyjä linnunpönttö-
jä. Jotkut luokkalaiset myy-
vät myös arpoja täällä, pojat 
summaavat.

marielle Raappana
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Iissä etsitään iloista liikuttajaa

liikunta voi olla mukavaa yhdes-
säoloa. tässä harjoittelee iiläinen 
sählyporukka iin hutikuti.

”Pölijä kujjeilee ja ahane pör-
rää fölijyssä.” Kyseessä on 
Ii-instituutin perheliikunta-
kurssi, jota on ideoinut lii-
kuntaneuvoja Marjo Veijola. 
Se järjestetään syyskuun lo-
pussa, mutta ilmoittautumi-
sia ei ole vielä tullut tarpeeksi.

– Niinpä päätimme pyytää 
ihmisiä ilmiantamaan iloisen 
paikallisen liikuttajan, Ii-ins-
tituutin tapahtumavastaava 
Riitta Räinä valaisee. 

Perheliikuntakurssille 
mahtuu parikymmentä ih-
mistä. Se järjestetään lauan-
taina 30.9. Valtarin koululla 
kello 10-17. Paikan päällä esi-
tellään erilaisia liikuntamuo-
toja. Samalla suunnitellaan 
Instituutin ideoimaa Leikki-
lauantaita, joka pilotoidaan 
syksyllä la 18.11.Valtarin 
koululla. 

Pilotissa otetaan vastaan 
asiakaspalautteita. Jos kävijöi-
tä riittää ja Leikkilauantaille 
löytyy yhteistyökumppanei-
ta iiläisistä yhdistyksistä, 
voidaan tilaisuuksia Räinän 
mukaan suunnitella ja järjes-
tää jatkossakin.  Leikkilau-

antai on puuhapäivä, jolloin 
koko perhe voi liikkua yhdes-
sä iloisen leikkimisen kanssa. 

– Iloisen liikuttajan ilmian-
taminen ei ole kilpailu, vaik-
ka palkintona on kurssi ja 
iloista yhdessäoloa. Osallistu-
jien ei tarvitse olla liikunnan-
ohjaajia, mutta heillä täytyy 
olla iloinen ja avoin mieli. 
Myös yhdistykset voivat osal-
listua, Räinä täsmentää. Ilmi-
antoja otetaan vastaan Marjo 
Veijolan tai Riitta Köpi Mas-
kotti Räinän Facebook-sivulla 
tai Messenger-sovelluksella.

– Myös puhelinta tai säh-
köpostia voi käyttää, Räinä 
naurahtaa. JR

Ii pyrkii esimerkilliseksi 
kunnaksi kierrätyksessä, sil-
lä Suomen ympäristökeskus 
hakee kiertotalouden edellä-
kävijäkuntia. 

Hanke on osa EU-rahoit-
teista CIRCWASTE-projek-
tia. Sen kesto on seitsemän 
vuotta.

Micropolis Oy:n toimitus-
johtaja Leena Vuotovesi ker-
too, että edelläkävijäkunnat 
sitoutuvat kiertotalouden ta-
voitteisiin, edistävät kierto-
taloutta ja valtakunnallista 
jätesuunnitelmaa alueillaan. 

– Olemme Iissä sitoutu-
neet vihreisiin arvoihin ja 
ympäristötyöhön. Olem-
me Suomen ykkönen pääs-
tövähennyksissä ja olemme 
tehneet paljon työtä ener-
giatehokkuudessa, Vuotove-
si kertoo.

Hankkeeseen valitaan 10 
kuntaa ympäri Suomen syk-
syn aikana. 

Kymmenen kuntaa saa 
asiantuntijoiden palveluita 
ja tukea asialle perustetusta 
palvelukeskuksesta.

– Varsinaisesti kiertotalo-
utta emme ole juurikaan vie-

Ii pyrkii kiertotalouden edelläkävijäksi
neet eteenpäin, vaikka meillä 
on ”Resurssiviisas Ii” -tie-
kartta, Vuotovesi kertoo.

Iissä on tehty määrätie-
toista työtä uusiutuvan ener-
gian ja energiatehokkuuden 
eteen vuodesta 2012. Vuoto-
vesi kertoo, että työ on tuot-
tanut tulosta, sillä kunta on 
säästänyt energiakuluissa, 
fossiilisen energian käytön 
määrä on vähentynyt ja uu-
sia työpaikkoja on syntynyt.

– Hakuprosessi kiertota-
louden edelläkävijäksi on 
parhaillaan menossa, Vuoto-
vesi kertoo.

Käytännön toimet Iin 
kunnan kierrätyksessä ovat 
vielä hämärän peitossa. Näi-
tä käsitellään myöhemmin 
lautakuntatasolla, jos edellä-
kävijäkymmenikköön pääs-
tään.

– Voimme asettaa ta-
voitteita. Mitä käytännössä 
tehdään, tapahtuu tavan-
omaisen päätöksenteon mu-
kaan, Vuotovesi toteaa.

Kiertotalous pyrkii mak-

iin jäteasemalta löytyy hylättyjä 
sähkölaitteita.

simoimaan tuotteiden, kom-
ponenttien ja materiaalien 
sekä niihin sitoutuneen ar-
von kiertoa taloudessa 
mahdollisimman pitkään. 

Kiertotaloudessa tuotanto 
ja kulutus synnyttävät mah-
dollisimman vähän hukkaa 
ja jätettä. Tässä ajattelussa 
kulutus ymmärretään omis-

tamisen lisäksi palveluiden 
käyttämisenä, vuokraamise-
na tai yhteiskäyttönä. 

Tähän voi sisältyä uusia 
liiketoimintamahdollisuuk-

sia. Resurssiviisas Ii -hank-
keen johtoryhmä kokoontuu 
Iissä ensimmäistä kertaa täs-
sä kuussa. JR

Pk-yritysbarometri: 
Yrittäjät odottavat varovaista kasvua
Pienet ja keskisuuret yri-
tykset eivät odota suuria 
seuraavan vuoden suhdan-
nekehityksestä, kertoo 
tänään julkaistu Pk-yritysba-
rometri.

Vaikka talous kasvaa 
reippaasti, pk-yritysten odo-
tukset suhdanteista parani-
vat keväästä vain hieman.

Tiedot käyvät ilmi Suo-
men Yrittäjien, Finnveran ja 
työ- ja elinkeinoministeri-
ön teettämästä Pk-yritysba-
rometrista, joka julkaistiin 
tänään. Syksyn 2017 Pk-yri-
tysbarometri perustuu 4 700 
pk-yrityksen vastauksiin. 
Pk-yritysbarometri julkais-

taan kaksi kertaa vuodessa. 
Se kuvaa pk-yritysten odo-
tuksia vuoden eteenpäin.

- Näin varovainen muutos 
oli pettymys ja kertoo siitä, 
että kasvu ei koske kaikkia 
yrityksiä. Se voi olla merkki 
siitä, että kasvu on huteralla 
pohjalla, Suomen Yrittäjien 
toimitusjohtaja Mikael Penti-
käinen sanoo.

- Nyt olisi ensiarvoisen 
tärkeää tehdä rakenneuu-
distuksia tukemaan kasvua 
ja työllisyyttä. Samoin tarvi-
taan erittäin vahvaa palkka-
malttia.

Vaikka vienti on kasva-
nut, talouskasvu on pääasi-

assa yksityisen kulutuksen ja 
investointien varassa.

Investoinnit edelleen jäis-
sä

Myös arviot investointi-
en lähiajan kehityksestä ovat 
edelleen hyvin alhaiset, sa-
malla tasolla kuin kevään ba-
rometrissa.

- Investointien heikko ke-
hitys kertonee pk-yritysten 
heikosta uskosta talouden 
pidemmän aikavälin kehi-
tykseen, ekonomisti Petri 
Malinen Suomen Yrittäjistä 
sanoo.

Yllättävää investointiodo-
tuksissa on se, että edes voi-
makkaasti kasvuhakuisissa 

pk-yrityksissä investointeja 
ei suunnitella enemmän kuin 
puoli vuotta sitten.

- Tämä saattaa kertoa kas-
vuodotusten laskemisesta. 
Lisäksi on huomattavaa, että 
näistä pk-yrityksistä hieman 
aiempaa useampi aikoo vä-
hentää investointejaan, Mali-
nen arvelee.

Kasvuhakuisuus laskussa
Kasvavat, innovatiiviset yri-
tykset ovat tärkeitä kan-
santalouden kasvulle ja 
työllisyydelle. Vaikka ta-
louskasvu on kiihtynyt, voi-
makkaasti kasvuhakuisten 
yritysten osuus on kääntynyt 

lievään laskuun. Myös kas-
vuhakuisten yritysten määrä 
on hienoisessa laskussa.

Vastaajista 19 prosentilla 
ei ole kasvutavoitteita. Täl-
laisten yritysten osuus on yl-
lättäen kasvanut.

- Tämä kertoo siitä, että 
Suomen talouden rakenteet 
eivät ole kunnossa. Yrittäjillä 
ei ole riittävästi kannusteita 
hakea voimakkaasti kasvua.

Kansainvälistyminen kiihtyy
Kansainvälistyminen on kes-
keinen kasvukeino. Jo 22 
prosentilla pk-yrityksistä on 
kansainvälistä liiketoimin-
taa. Suomessa on siis noin 62 

000 pientä ja keskisuurta yri-
tystä, jotka vievät tavaroita 
tai palveluja tai harjoittavat 
muuten liiketoimintaa ulko-
mailla.

- Odotukset kansainvälis-
tymisestä kasvoivat jo tois-
ta kertaa peräkkäin, eli tämä 
ei ole sattumaa. Näiden yri-
tysten yhteiskunnallista mer-
kitystä korostaa se, että ne 
pystyvät kasvamaan ja työl-
listämään muita useammin, 
Petri Malinen sanoo.
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Iin yritysmaailma on saa-
nut uuden tulokkaan, kun Ii-
laakson Fysioterapia aukaisi 
ovensa. Kyseessä on kahden 
naisen, äidin ja tyttären, yri-
tys: Tiina Vuononvirran ja 
Liisa Tuikkasen.

– Fysioterapeutin pääteh-
tävä on parantaa ihmisen 
toimintakykyä ja ehkäistä 
sen huononemista. Kaikkein 
suurin asiakasryhmämme 
ovat ihmiset, joilla on tuki- 
ja liikuntaelimiin liittyviä on-
gelmia. Nykyisin erityisesti 
olkapäävaivat ovat yleisiä. 
Ne johtuvat usein paikallaan 
olemisesta ja tietokonetyös-
kentelystä, Tiina Vuononvir-
ta sanoo. 

Fysioterapeuttisessa hoi-
dossa potilas tutkitaan ja 
haastatellaan tarkoin. Sitten 
ongelmiin mietitään yhdessä 
erilaisia ratkaisuja.  Jokaisen 
kanssa tehdään yksilöllinen 
hoitosuunnitelma. Liikunta-
elinvaivoissa lähdetään liik-
keelle erilaisten jumitusten 
laukaisusta. Myös neurologi-
sia ongelmia pyritään ratkai-
semaan.

– Sitten mietimme yhdes-

Iilaakson Fysioterapia aloitti toiminnan
sä, miten kehoon saatu pa-
rempi tila voidaan saada 
pysymään, Vuononvirta ker-
too.

Hieronta, nivelien mobili-
sointi, jännitysten laukaisu ja 
akupunktio kuuluvat hoito-
menetelmiin. Viimeksi mai-
nittu on tehokas hoitokeino 
siinä vaiheessa, kun kivut 
ovat kovat.

Hoitotilat käsittävät kak-
si huonetta. Näissä on hoi-
topöydät, puolapuut, 
jumppapallot ja muut tarvit-
tavat varusteet.

Asiakkaina on työikäisis-
tä ikääntyviin kansalaisiin.

– Teemme myös koti-
käyntejä ikääntyvien luokse, 
Vuononvirta huomauttaa.

Fysioterapeutin luo tul-
laan usein lääkärin lähet-
teellä ja Kela maksaa osan 
hoitokuluista.

Vuononvirta ja Tuikka-
nen ovat kumpikin uusia 
yrittäjämaailmassa. Ensin 
mainittu on toiminut pitkään 
kunnallisella puolella. 

– Pitkällisen mietiskelyn 
jälkeen pohdin, mikä mi-
nua työssä innostaa. Mikään 

ei ole sen hienompaa kuin 
asiakastyö fysioterapeuttina, 
Vuononvirta kertaa.

Tuikkanen puolestaan on 
toiminut lähihoitajana ja fy-
sioterapeuttina.

– Haluan kouluttaa itseä-
ni ja tehdä työtä, jossa voin 
kehittyä, hän tiivistää.

Yrittäjyyteen heitä opasti 
Oulunkaaren yrittäjäneuvo-
ja. Kunnan puolesta järjestyi-
vät työtilat.

Mutta mitä mieltä Iilaak-
son Fysioterapian työntekijät 
ovat Iihin suunnitellusta mo-
nitoimiliikuntahallista?

– Tekisi mieli hyppiä tas-
ajalkaa ja taputtaa käsiä yh-
teen! Sen parempaa juttua 
ei voi ollakaan. Toivottavas-
ti siellä on monipuolisia har-
rastusmahdollisuuksia ja 
hintataso pysyy kohtuulli-
sena, fysioterapeutit sano-
vat. JR

liisa tuikkanen (vas.) ja tiina Vuo-
nonvirta ovat hoitohuoneessa.

Illinsaareen on avattu fris-
beegolfrata. Se käsittää 18 
heittopistettä ja pituutta 
koko komeudella on kolme 
kilometriä. Radan virallinen 
nimi on Illinsaari DiscGolf-
Park, ja sen on suunnitellut 
Pasi Laukkanen alan pal-
veluita tarjoavasta Po-
wergripistä. Heittomatkojen 
varrella on levähdyspaikka 

Frisbeet lentävät Illinsaaren radalla
ja WC.

– Frisbee pyritään saa-
maan vähillä heitoilla koriin. 
Ihannetulos on 59 heittoa 
koko radalla ja peliaikaa kol-
melle kilometrille arvellaan 
menevän 90-120 minuuttia, 
Iin liikunta- ja nuorisotyön-
vastaava Pekka Suopanki 
kertoo.

Avajaisia vietetään 16.9 

kello 12. Tilaisuuden ava-
jaispuheen esittää kunnan-
hallituksen puheenjohtaja 
Johannes Tuomela. Oulun 
frisbeegolfseura esittää näy-
tösheittoja. Parisataa en-
simmäistä saa makkaroita, 
kahvia, mehua ja porkkanoi-
ta.

Iin radasta on tehty sopi-
van vaativa, sillä mukana on 

Pekka suopanki ja Riitta Räinä näyttävät 
frisbeenheittomallia illinsaaressa.

mäkiä, metsää ja sopivia es-
teitä. Mukana on lyhyitä ja 
pitkiä väyliä sekä siirtymiä, 
joilla ei heitetä ollenkaan. 

Puut ja pensaat ovat osa 
rataa ja niiden katkominen 
on kielletty.

Pelivälineen heittomatkat 
vaihtelevat väylittäin. Esi-
merkiksi ensimmäisessä pai-
kassa kiekko pitäisi saada 

haaviin kolmella heitolla 85 
metrin matkalta. Pisin väylä 
on 224 metriä.

– Parhaat heittäjät heitte-
levät kiekkoja sadasta kah-
teensataan metriin, Suopanki 
tietää. 

Talvihuoltoa ei ole, mut-
ta mikään ei estä kansalaisia 
heittämästä frisbeetä suksien 
päältä haaviin. Ensi vuodel-

le Ii Instituutti kaavailee fris-
beegolfkisoja.

Radan rahoittajana on 
kehittämiskeskus Oulun 
Seudun Leader ja kokonai-
suuden kustannusarviona on 
39 000 euroa. JR
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Markkinapäällikkö Raimo 
Ikonen Kuivaniemen nuo-
risoseurasta kertoo, että 
markkinoille ilmoittautui 
kolmekymmentä myyjää ja 
näytteilleasettajaa, mutta 
muutama perui tulonsa vii-
me hetkellä.

– Porukkaa on liikkeellä 
ihan mukavasti säästä huoli-
matta, Ikonen kiitteli.

 Poliittisista puoleista 
edustettuina olivat Suomen 
Keskusta ja Vihreät. Myyn-
tipöydillä oli tarjolla pe-
rinteistä markkinatavaraa: 
Leipomotuotteita, lakua ja 
karkkia, kosmetiikkaa, ko-
reja ja paljon muuta.  Pentti 
Matila oli hankkinut itselleen 
pärekorin. Hän kertoi, että 
siihen kerätään kanttarelleja.

– Niitä ei monesta paikas-
ta löydy Iin seudulta. Haen 
niitä Oijärveltä. En tieten-
kään kerro, missä niitä on 
siellä, Matila naurahti.

Tilaisuudessa esiintyi-

Markkinoilla piisasi väkeä koleudesta huolimatta

vät Simosta lähtöisin ole-
va tassiorkesteri Rojal ja 
kuivaniemeläiset 14-vuoti-
aat Suvi Ylimartimo (laulu) 
sekä Emma Muuri (kosketin-
soittimet). Suvi voitti viime 
vuonna Suomen nuorten ka-
raokekilpailun Nuori Tähti.

–Olen laulanut pienes-
tä saakka. Tähän mennes-
sä olen tehnyt muutamia 
keikkoja. Esiinnyn koulussa 
melkein jokaisessa juhlassa. 
Käyn laulutunneilla ja vii-
me vuonna kävin kitaratun-
neilla.

– Ai, tuleeko duoomme 
kitara? Heti kun kehityn soit-
tajana tarpeeksi. Haluaisin 
bändin, mutta sitä tuskin tu-
lee vielä, Suvi kertoi.

Markkinoiden loputtua 
oli Raimo Ikonen tyytyväi-
nen lopputulokseen.

– Erityisesti tanssiorkes-
teri Rojal oli kansan mieleen. 
Meillä oli nyt oikein hyvä oh-
jelma, Ikonen totesi. JR

kuva vas.: iin torillakin oli lauantaina vilskettä, vaikka varsinaiset markkinat olivat Huilingissa.

Huilingissa oli paljon ihmisiä liik-
keellä markkinapäivänä.

kuivaniemen nuorisoseuran kojulla myytiin ämpäreittäin omenia. aira si-
pola on myyjänä.

suvi ylimartimo valmistautuu esiintymiseen.

Markkinapäällikkö Raimo ikonen oli tyytyväinen hyvin sujuneisiin mark-
kinoihin. taustalla esiintyy tanssiorkesteri Rojal.

Vihreiden teltalla arvuuteltiin erilaisia yrttejä. Heikki ja eija kurttila mietti-
vät kasviruukkujen sisältöjä ja aila Paaso kuuntelee.

Pentti Matila on juuri hankkimansa pärekorin kanssa suomen keskustan 
teltalla. 

kylmä sää ja tihkusade eivät pelottaneet 
markkinakansaa iin Wanhan Haminan 

markkinoilla lauantaina 9.9.
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Seuraavat 
IiSanomat 

ilmestyvät 27.9., 
11.10. ja 25.10

Kolmisenkymmentä sote-
palveluista kiinnostunut-
ta kansalaista oli saapunut 
Valtarin koululle torstaina 
8. syyskuuta Oulunkaaren 
kuntayhtymän ja Iin kunnan 
järjestämään sote-työpajaan. 
Mukana oli muun muassa 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
asiantuntijoita ja kunnan 
luottamushenkilöitä. 

Sosiaalityön suunnitteli-
ja Satu Turkan ohjaamassa 
tilaisuudessa pohdittiin nel-
jää kysymystä: Mitä palve-
luja hyvinvointiasemalla tai 
-pisteessä tulisi olla? Mitä 
palveluja voidaan toteuttaa 
sähköisesti? Mitkä palvelut 
tulisi olla fyysisesti paikka-
kunnalla? Missä hyvinvoin-
tiasema tai -piste voisi Iissä 
sijaita?

Osallistujat jaettiin kol-
meen ryhmään, jotka poh-
tivat kolmea erityyppistä 
asiakasprofiilia Iin tulevai-
suuden kannalta. Nämä oli-
vat 85-vuotiaat kaukana 
keskustasta asuvat Erkki ja 
Aino, työtön päihdeasiakas 
Pentti ja tavallinen lapsiper-
he.

– Suurin huolen aihe 
kaikkialla on, että palvelut 
karkaavat omalta paikka-
kunnalta, Satu Turkka ker-
too. 

Tuloksien mukaan Iihin 
toivottiin paljon sähköisiä 
videovälitteisiä palveluita. 
Esimerkiksi kouluterveyden 
huoltoa, lääkäripalveluita, 
työterveyshuoltoa ja mielen-
terveyspalveluita, päihde-
palveluita ja chattia.

Sote-asiat puhuttivat valtarin koululla

–  Tarkoitus ei kuitenkaan 
ole, että mikään sähköinen 
palvelu korvaisi ihmiskon-
taktia. Se on vaihtoehto fyy-
siselle tapaamiselle, Turkka 
täsmentää.

Yleisön mielestä sähköi-
set palvelut ovat tarpeelli-
sia iiläisille, vaikka muuan 
läsnäolija epäilikin niiden 
käyttökelpoisuutta, sillä esi-
merkiksi palveluasumista on 
vaikea siirtää virtuaalimaa-
ilmaan, samoin pyörillä kul-
kevaa hyvinvointiasemaa.

Muuan läsnäolija ihmet-
teli, mitä eroa nykyisillä ter-
veyskeskuksilla ja tulevilla 
hyvinvointiasemilla ja -kes-
kuksilla on. 

– Niitä ei ole vielä lop-

puun määritelty. Ajatus jat-
kossa on, että kaikki palvelut 
tulevaisuudessa löytyisi-
vät yhdestä paikasta ”yhden 
luukun” -periaatteen kautta, 
Turkka arvioi.

Hyvinvointiaseman fyy-
sinen sijainti Iissä olisi läs-
näolijoiden mielestä hyvien 
kulkuyhteyksien päässä ja 
lähellä erityisryhmiä.

– Hyvinvointikeskuksen 
pitäisi olla saman matkan 
päässä kaikille kuntalaisil-
le, huomautti muuan yleisön 
edustaja.

Tämä nähtiin ongelmal-
lisena, koska Ii on mittakaa-
valtaan suuri kunta.

Myös sosiaali- ja terve-
ysasioita pohtineen PoPS-

Valtarin koululla esiteltiin myös evondos oy:n kotihoidon asiakkaille 
suunnattua lääkeautomaattia, joita oulunkaaren alueella toimii 12 ja iis-
sä neljä. automaatin ääressä ovat evondosin eetu tamminen ja oulun-
kaaren satu turkka. 

Helka tapio ja Pentti soini pohtivat sote-linjauksia.

kolmisenkymmentä osallistujaa jaettiin ryhmiin.

 satu turkka esittelee, mitä päihdeongelmainen Pentti hyötyisi tulevai-
suuden sote-linjauksista.

Ter-ryhmän hahmottelemat 
linjaukset arveluttivat ylei-
söä, sillä kuntalaisten mieli-
piteen kuulemista kaivattiin. 
Mitään ei ole lyöty lukkoon, 
ja asiat ovat parhaillaan maa-
kunnassa lausuntokierrok-
sella. 

Aikanaan linjaukset tule-
vat vielä kunnanhallituksen 
ja -valtuuston käsiteltäviksi. 
Silloin määritellään lopulli-
sesti, mitä vaihtoehtoja kan-
salaisilla Iissä on sosiaali- ja 
terveysasioiden suhteen. 

– Tässä on nyt keksit-
ty aivan uusi polkupyörä, 
yleisössä ollut kunnanval-
tuutettu Tauno Kivelä (vas.) 
naurahti lopuksi. JR

www.iisanomat.fi
www.vkkmedia.fi

www.merihelmi.fi

tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

Aamupala klo 8-10 6 € | Lounas klo 10.30-17.00  
Olemme avoinna klo 8-20

Tanssit 23.9. 
alk. klo 21.

RavINToLapaLvELuITa
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Apsilon rakentaa 
Pohjois-Iin koulun 
liikuntasalin
Kunnanhallitus päättää hy-
väksyä Pohjois-Iin koulun 
liikuntasalin rakentamisen 
urakoitsijaksi oululaisen Ap-
silon Oy:n, jonka tarjous oli 1 
198 800 euroa. Uusi rakennus 
tulee purettavan rakennuk-
sen tilalle. Rakentaminen on 
tarkoitus aloittaa lokakuussa. 
Liikuntasali valmistuu vuo-
den 2018 loppuun mennessä.

Kuntastrategiaa  
valmistellaan
Kunnanhallitus päätti käyn-
nistää Iin kuntastrategian 
laatimisprosessin. Kun-
tastrategiassa tulee huomi-
oida kunnan asukkaiden 
hyvinvoinnin edistäminen, 
palvelujen järjestäminen ja 
tuottaminen, kunnan tehtäviä 
koskevissa laeissa säädetyt 
palvelutavoitteet, omistajapo-
litiikka, henkilöstöpolitiikka, 
kunnan asukkaiden osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdolli-
suudet ja elinympäristön sekä 
alueen elinvoiman kehittämi-
nen.

Hallitus päätti pyytää Iin 
ja Kuivaniemen eläkeläisjär-
jestöjä, Iin ja Kuivaniemen 
yrittäjäjärjestöjä, kyläyhdis-
tyksiä, Iin seurakuntaa, Iin 
nuorisovaltuustoa ja kunnan 
työntekijäjärjestö ä nimeä-
mään kukin omat edustajansa 
työpajakokouksiin. Ohjaus-
ryhmän sihteeriksi valittiin 
Leena Vuotovesi. Hän vastaa 
myös strategian valmistelun 
käytännön toteutuksesta.

Ii mukaan Climate  
Leadership Counciliin
Ii hakee mukaan Clima-
te Leadership Councilin 
toimintaan. Climate Leader-
ship Council on Sitran hal-
linnoima elinkeinoelämän 
ilmastoedelläkävijyyttä edis-
tävä yhdistys, joka toimii 
sekä Suomessa että ulkomail-
la. CLC tavoittelee ratkaisuja 
globaaleihin ympäristöhaas-
teisiin.

Yhdistyksen perusaja-
tus on, että kannattava ja 
kestävä liiketoiminta on te-
hokkain keino vastata ympä-
ristöhaasteisiin.  Iille toiminta 
CLC:ssa tarjoaisi mahdolli-
suuden kansainväliseen il-
mastoyhteistyöhön. Suora 
yritysyhteistyö edistäisi eten-
kin elinkeinoelämän kehittä-
mistä ja vetovoimaa.

CLC:n jäsenet valitaan ha-
kemuksesta. Jäsenyys maksaa 
5 000-10 000 euroa vuodessa. 
Kunnanhallitus päätti myös, 
että Ii hakee kiertotalouden 
edelläkävijäkunnaksi. Kierto-
talous pyrkii maksimoimaan 
tuotteiden, komponenttien ja 
materiaalien sekä niihin si-
toutuneen arvon kiertoa ta-
loudessa mahdollisimman 
pitkään. 

Iin kunnanvaltuuston ko-
kous venähti pitkäksi maa-
nantaina 4. syyskuuta, koska 
valuutetut innostuivat kom-
mentoimaan kunnanjohtaja 
Ari Alatossavan esittelemiä 
valmisteluasteen asioita, joita 
olivat muun muassa sote-uu-
distus, vanhusten asumispal-
velut, koulujen järjestelyt ja 
Iihin suunnitteilla oleva mo-
nitoimihalli.

Kokouksen alkajaisiksi 
kuultiin Ville Kellokumpua, 
joka teki yritysselvityksen 
viime kesänä iiläisistä yrityk-
sistä. Selvityksessä tehtiin 18 
yrityshaastattelua. Haastat-
telujen perusteella paikallisia 
yrityksiä ja palveluita tuli-
si käyttää enemmän kunnan 
palveluissa. 

Lisäksi eri toimialojen 
yritykset ja pienemmät yri-
tykset tulisi ottaa huomioon 
kunnan päätöksenteossa. 
Keskustan ilmettä haluttiin 
houkuttelevammaksi ja siis-
timmäksi. Kunnan ja yritys-
ten yhteydenpitoa pidettiin 
hyvänä. Kunnan toivot-
tiin tukevan yrityksiä nii-
den laajentuessa. Varsinkin 
aloittavat yritykset toivoivat 
kunnan tukitoimia. Koko-
uksessa läsnäollut Micropo-
lis Oy:n toimitusjohtaja 
Leena Vuotovesi muistutti, 
että Iissä käynnistyi kevääl-
lä kevytyrittäjyyshanke yh-
teistyössä Business Oulun 
kanssa. Hankkeessa kannus-
tetaan ihmisiä kokeilemaan 
yrittäjyyttä.

Kuivaniemen vanhusten 
hoivakodin ja palveluasun-
tojen sekä terveysaseman 
kohtalo kirvoitti valtuute-
tut periaatteelliseen keskus-
teluun. 

Ruotsalainen terveyden-
huolto- ja hoiva-alanyritys 
Attendo on tehnyt tarjouk-
sen kyseisestä kiinteistöstä ja 
toiminnasta niiden noin 600 

Liikuntahalli ja Sote puhuttivat kunnanvaltuustossa
vähän reippaamman kokoi-
sen koulun. Jos koulu on sa-
tavuotias, on puskutraktori 
ainoa ratkaisu, Soini arvioi.

Kunnanjohtaja vastasi 
Soinille, että kouluverkkoa 
kunnostetaan parin vuoden 
takaisen työryhmän oppien 
mukaan.

– Jos nyt alettaisiin raken-
tamaan uutta isoa koulua, 
olisi sekin iso kustannus. En 
voi kyllä allekirjoittaa sitä, 
että vanha olisi lähtökohtai-
sesti huonoa, Alatossava lin-
jasi. Valtuutettu Mika Hast 
(vas.) tuumaili, että uusien 
koulujen rakentaminen uu-
sille paikoille ei pitemmän 
päälle kannata.

– Jos Alarannan, Ojaky-
län ja Karhun alueiden koulu 
rakennettaisiin esimerkiksi 
Kärkkäisen taakse, niin näille 
alueille ei enää tule ketään ja 
entisetkin lähtevät pois, Hast 
kuvaili. Hänen tunteikkaas-
sa puheessaan tuli esille val-
tuustoäänestys kyläkoulujen 
kohtalosta. Tähän valtuuston 
puheenjohtaja toppuutteli, 
että kyseessä oli nyt pelkäs-
tään taustakeskustelu eikä 
päätöslinjaus.

Monitoimihallin suhteen 
valtuutetut olivat jokseen-
kin yksimielisiä: Hallia tarvi-
taan. Sen hinta tosin hirvitti 
monia.

– Tämä hanke on mie-
luinen, kuten kaikki kal-
lis yleensä on. 11 miljoonaa 
euroa on todella paljon ra-
haa ja siihen päälle vuotuiset 
käyttökulut. Minua aina-
kin huolettaa, että miten täs-
tä selvitään, Ilkka Pakonen 
(kesk.) huolehti.

Varavaltuutettu Aila 
Paaso (vihr.) muistutti Iin 
kunnan hyvinvointikerto-
muksesta ja kuntalaista, jon-
ka mukaan kunnan tulee 
huolehtia kansalaisten hy-
vinvoinnista. Lisäksi Ris-

to Säkkinen (sd.) huomautti, 
että liikuntahallin myötä 
kuntalaisten sairastuneisuus 
laskee ja sairaskulut vähene-
vät.

Pitkän ja ankaran valmis-
teluasteen keskustelun jäl-
keen valtuutetut pääsivät 
takaisin asialistaan, joka käy-
tiin ripeästi läpi. Kuivanie-
men jäteveden puhdistamon 
ilmanvaihtolaitteen uusimi-
sen 25 000 euron määräraha 
hyväksyttiin.

Helka Tapion (kesk.) tilal-
le kunnanhallituksen vara-
jäseneksi valittiin Aili-Marja 
Alaraasakka.

Riikka Ruonalan (kesk.) 
tilalle kunnanhallituksen jä-
seneksi nimettiin Helka Ta-
pio, kunnanhallituksen 
ensimmäiseksi varapuheen-
johtajaksi Pekka Koskela ja 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
yhtymävaltuuston jäseneksi 
Sanna Valaja. Anu Mäenkos-
ken (ps.) tilalle tarkastus-
lautakuntaan varajäseneksi 
valittiin Johanna Ruottinen 
ja keskusvaalilautakuntaan 
ensimmäiseksi varajäse-

neksi Anne Paaso-Rantala. 
Lisäksi todettiin, että nuo-
risovaltuusto on nimennyt 
edustajakseen kunnanval-
tuuston kokouksiin läsnäolo- 
ja puheoikeutettuna Anni 
Alamäen.

Lopuksi kirjattiin vie-
lä kaksi valtuustoaloitetta. 
Ensimmäinen koskee Kui-
vaniemen taajaman ilmeen 
kohentamista. Aloittees-
sa toivotaan, että aiemmin 
tehtyjä varauksia kohden-
nettaisiin Kuivaniemen kes-
kustaajaman kehittämiseen. 
Erityisesti torialuetta toivot-
tiin kehitettävän. Aloitteen 
ensimmäinen allekirjoitta-
ja oli Pekka Koskela (kesk.), 
jonka jälkeen oli 12 allekirjoi-
tusta.

Toinen valtuustoaloite oli 
edellä mainittu kunnan ti-
heän kouluverkoston tar-
kastaminen ulkoisen tekijän 
voimin vuoteen 2030 saak-
ka. Ensimmäinen allekirjoit-
tajana Pentti Soini (kesk.). 
Tämän jälkeen oli vielä neljä 
allekirjoitusta. JR

nuorisovaltuusto nimesi edustajakseen kunnanvaltuuston kokouksiin 
läsnäolo- ja puheoikeutettuna anni alamäen.

000 euron tasearvolla. Yritys 
purkaisi osan rakennuksesta 
ja rakentaisi Iin keskustaan 
modernin hoivakodin. Lisäk-
si Attendo ehdottaa palvelu-
setelin käyttöönottoa, jolloin 
asukkaat valitsisivat halu-
amansa palvelun.

– Hankin palvelusetelillä 
palveluja omaisilleni. Niillä 
ostamani palvelut Caritak-
selta tulivat halvemmiksi 
kuin Oulun kaupungin tuot-
tamat palvelut. Palveluse-
telin käyttöä kannattaa siis 
oikeasti harkita. Tuottajia lä-
hiympäristössä on paljon, 
valtuutettu Jari-Jukka Jokela 
(kesk.) opasti.

Attendon aikeet Kuiva-
niemen palveluasuntojen 
säilyvyydestä eivät vakuut-
taneet kaikkia valtuutettuja.

– Kauppa katetaan jol-
lakin. Eivät ne pistä puol-
ta miljoonaa euroa huvin 
vuoksi johonkin kiinni, jos 
ne eivät saa sitä pois. Niinpä 
toivon, että kuntapäättäjillä 
olisi malttia päätöksissä, Ris-
to Säkkinen (sd.) toivoi.

Kärkevimmät puheen-
vuorot kuultiin koulujärjes-
telykysymyksissä. 

Varavaltuutettu Pent-
ti Soini (kesk.) viittasi 
allekirjoittamaansa valtuus-
toaloitteeseen, jossa toivot-
tiin ulkoista selvitysmiestä 
setvimään Iin kouluverkon 
tilaa.

– Katsotaan nyt koulu-
verkkomme kokonaisuute-
na. Rahamme eivät riitä sen 
ylläpitoon. Jos tällä menolla 
jatkamme, lukee pian Simon 
kohdalla, että Oulu, kun ajel-
laan etelän suuntaan. Nyt 
tarvitaan keskustelua, jossa 
tunnepuoli jää pois ja katso-
taan mihin Iin kunnan rah-
keet riittävät.

– Koulu- ja päiväkoti-
menomme ovat järkyttävän 
suuret. Voimme tehdä nyt 

pihlajat loistavat Iin keskustassa

tänä vuonna pihlajanmarjoja näyttää tulevan paljon. talvella tilhet tulevat olemaan riemuissaan. sitä ennen ihmisillä on paljon silmäniloa kirkkaana loistavista marjois-
ta. kätevimmät kansalaiset valmistavat niistä mehua, hilloa tai hyytelöä.
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Yhdistykset 
toimivat

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja:
Jyri-Jussi Rekinen 040 910 0852
jyrijussirekinen@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Sivunvalmistus:  
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,  
Kajaani

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4500 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella
sekä Jakkukylään.

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 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro21  ilmestyy ke 27.9.2017

aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 21.9.2017

nomat
-

HInnAt:
Etusivu 1,40 e pmm
takasivu 1,30 e pmm
sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

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

suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous
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jäsenyritys www.iisanomat.fi

Juhlassa palkitaan Olhava-aiheisen valokuvakilpailun voittajat.
Viihdyttävä ohjelma rakentuu monin eri tavoin Olhava-teeman ympärille.  

Kakkukahvitarjoilu. Tervetuloa!
Järj. Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry

Avoin kutsu

Olhava sanoin ja kuvin -juhla
Yli-Olhavan Maamiesseuralla, Oijärventie 1091 Yli-Olhava 

SU 17.9. klo 13 alk.

350 e pr 50 | 680 e mp
2x100 e | 5x50 e
Tervetuloa!

KuIvaNIemeN NS

bingo
ma 18.9. klo 19

Iin seurakunnassa on perin-
teisesti järjestetty syyskuussa 
konserttisarja ”Syysillan sä-
velhartaudet”. Tänä vuonna 
on jäljellä vielä kaksi konsert-
tia. Tiistaina 19.9. konsertis-
sa kuullaan Puhallinyhtyettä 
johtajanaan Jaakko Rahko. 
Kirkkotilassa upeasti soi-
vaan kokoonpanoon kuuluu 
trumpetit, pasuunat, huilu, 
baritonitorvi ja tuuba. Ohjel-

Syysillan sävelhartauksia Iin kirkossa

Avajaispuheen pitää 
Iin kunnanhallituksen 
pj. Johannes Tuomela.

Suoritetaan viralliset 
avajaisseremoniat – 
nauhan leikkaus ja 
avausheitto.
 
Ohjelmassa mm. fris-
beegolfin tekniikkaan 
tutustumista ja muka-
vaa yhdessäoloa!

200 ensimmäiselle 
makkara-, porkkana-, 
kahvi- ja mehutarjoilu!

Tapahtumaan osallistu-
neiden kesken arvo-
taan Frisbeegolfkiek-
kosetti laukkuineen.

Tervetuloa!

Illinsaaren Frisbeegolf -radan avajaiset
la 16.9.2017 klo 12-14

Järjestäjä: Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos, Liikunta | Lisätietoja: Pekka Suopanki p. 050 3950 392

mistossa on mm. Stanleyn ja 
Corellin juhlavaa puhallin-
yhtyemusiikkia ja suomalai-
sia sävelmiä.  

Syyskuun viimeinen kon-
sertti on tiistaina 26.9., jol-
loin vuorossa on laulu- ja 
urkumusiikkia. Sopraa-
no Henna-Mari Sivula on 
esiintynyt solistina useis-
sa kirkkomusiikkiteoksissa 
ja levyttänyt virsilevyn ur-

kuri Emilia Sorannan kans-
sa. Heidän ohjelmistossaan 
on tuttuja hengellisiä lauluja, 
virsisovituksia, urkusooloja 
ja suomalaista laulumusiik-
kia Suomi 100-hengessä mm. 
Frederik Paciuksen säveltä-
mä laulu ”Laps´ Suomen”. 
Emilia Soranta on tunnet-
tu erinomaisesta urkuimp-
rovisaatio-taidosta ja hän on 
tehnyt uusia sovituksia kon-

sertissa kuultaviin lauluihin. 
Henna-Mari ja Emilia ovat 

tehneet yhteistyötä muuta-
man vuoden ajan pääasiassa 
virsimusiikin parissa. Tämän 
konsertin ohjelmassa on mu-
kana virsisovituksia heidän 
Katseeni kohotan -äänitteel-
tään.  Äänite taltioitiin viime 
syksynä Oulun tuomiokir-
kossa.

jaakko Rahkon johtama puhallinyhtye esiintyy tiistaina 26.9. konsertissa iin kirkossa.
urkuri emilia soranta ja sopraano Henna-Mari sivu-
la esiintyvät tiistaina 26.9. konsertissa iin kirkossa. 

Tervetuloa!

Tanssit Merihelmessä
Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi
la 23.9. klo 21-01.00

Juha Alvari 
& Chrystall

Liput 13 €
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Tiistaina 24.10.2017 

1.-6. luokka klo 15-18 ja 7. luokkalaisista 17-vuotiaisiin klo 18-21
Nuorisotilat avoinna ja ohjelmassa pelailua, askartelua ja yhdessäoloa. 
Lisätietoja: Ii-instituutti/Akseli Hinkkala p. 050 3950 399

Keskiviikkona 25.10.2017

13-17 -vuotiaille
Kokoontuminen Avelanrantaan klo 12, Hinta 5 € sis. pelit ja makkarat. Saa ottaa omat eväät mukaan. Pelin kesto 
noin 2 h. Ilmoittautuminen Iin kunnan yhteispalvelupisteeseen p. 050 310 3458 . 
Ilmoittautuminen alkaa ma 25.9.2017 klo 9. Lisätietoja: Ii-instituutti/Akseli Hinkkala p. 050 3950 399

X-on –retki

Nurkka ja Majakka 

torstaina 26.10.2017 

1.-6. luokka klo 15-18 ja 7. luokkalaisista 17-vuotiaisiin klo 18-21
Nuorisotilat avoinna ja ohjelmassa pelailua, askartelua ja yhdessäoloa. 
Lisätietoja: Ii-instituutti/Akseli Hinkkala p. 050 3950 399

Nurkka ja Majakka 

#II #YHDESSÄ #II-INSTITUUTTI #NUORISOTYÖ
#IINSEURAKUNTA#IIHAPPENS #SYYSLOMA

Paintball Karhu

Maanantaina 23.10.2017

3. – 6. luokkalaisille 
Lähtö klo 9.45 Kuivaniemen Kievari, klo 10.20 Iin entinen linja-autoasema, klo 11-14 Ouluhallilla.
klo 14.30 Golden Rax Ideapark, n. 15.40 Iin linja-autoasema, n. 16.10 Kuivaniemen Kievari 
Hinta 10 € sis. ruokailu Raxissa ja kuljetukset. Saa ottaa omiakin eväitä matkaan ja Ouluhallin kahvio on avoinna, 
joten voi ottaa ns. taskurahaa mukaan. Nimikoikaa lastenne vaatteet, jotta löytyvät helpommin.  
Ilmoittautuminen Iin kunnan yhteispalvelupisteeseen p. 050 310 3458. 
Ilmoittautuminen alkaa ma 25.9.2017 klo 9. Lisätietoja: Ii-instituutti/Akseli Hinkkala p. 050 3950 399

Retki Liisan Linnaan
Tiistaina 24.10.2017

Alakoululaisille
Retki klo 9-14. Lähde mukaan seikkailemaan Liisan Linnaan! Valloita linna ennen toista joukkuetta, löydä aarre ja 
nauti eväitä nuotion loimussa. Retkimaksu 10€. Ilmoittautumiset: iinseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset. 
Lisätietoja: Iin seurakunta nuorisotyönohjaaja Outi Kuru p. 040-5157662 http://www.liisanlinna.fi


