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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomat

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

Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi

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

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

www.sisustuspalvelu.fi

Ohjelmisto on mieskuorolaulua 
Sibeliuksesta  Beatlesiin.

Lipun hinta on 8 euroa ja 
se sisältää juhlakahvit.

Iin Mieslaulajat täyttää 
55 vuotta

pidetään Haminan koululla 
sunnuntaina 

29.9.2019 klo 18.00.

JUHLAKONSERTTI

Tervetuloa!

Iin mieslaulajat

Potuttaako?
Hanki talveksi ruokaperunat 
suoraan kellariisi?
Hannu Rekinen, Tyrnävä
Puh. 0400 285 227

Iin Vuokratalot Oy

Iin Vuokratalot juhlii 40-vuotista taivaltaan 
ja toivottaa uudet asukkaat tervetulleiksi 

asuntoihimme Iissä ja Kuivaniemellä.
Täytä hakemus: iinvuokratalot.fi

040 524 9330
riikka.halonen@iinvuokratalo.fi

tässä lehdessä iin eläkeläiset ry:n teemasivut

Hermoratahieronnan 
mestari Sirkka Jaara 
p. 040 744 9738

IISSÄ kokonaisvaltaista

Täydennyskoulutus
odottavia äitejä 

ja vauvoja varten
 suoritettu

HERMORATAHIERONTAA
• Kraniosakraali terapia 
• Kalevalaista  jäsenkorjausta
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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti 
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SEURAAVA IISANOMAT NRO 2I
ILMESTYY TO 10.10.2019. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to 3.10.2019 mennessä.

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

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

Iin Mieslaulajat on perus-
tettu vuonna 1963. Kuo-
roon kuuluu tällä hetkellä 
vajaa kaksikymmentä laula-
jaa, jotka harjoittelevat tors-
taisin kuoronjohtaja Markku 
Koskelan johdolla. Kuoron 
55-vuotista taivalta on vuo-
den aikana juhlittu monin 
esityksin, jotka huipentuvat 
Haminan koululla sunnun-
taina 29.9. järjestettävään 
juhlakonserttiin Markku 
Koskelan ja Mihkel Koldit-
sin johtaessa kuoroa.

Keväällä Iin Mieslaula-
jat osallistuivat Vaasan kuo-
rofestivaaleille, kuten ovat 
tehneet joka vuosi festivaa-
lien alusta saakka. Iin Mies-
laulajat onkin ainoa kuoro, 
jolta yksikään vuosi ei ole 
jäänyt väliin näillä kuoro-
musiikin suurtapahtumilla.

Elokuun lopulla Oulus-
sa ”nuotin vieressä on tilaa” 
-kuoropäivällä Iin Mieslau-
lajilla oli useita esiintymisiä 
eri puolilla Oulua.

Iin Mieslaulajien ohjel-
misto poikkeaa normaalis-

Iin Mieslaulajilla juhlakonsertti

Iin Mieslaulajat leppoisissa tunnelmissa Oulun Rotuaarin esiintymislavalla. (Kuva Jari-Jukka Jokela)

Vaasan kuorofestivaaleille Iin Mieslaulajat on ainoana kuorona 
osallistunut joka vuosi. (Kuva Markku Vitikka)

IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 26.9.2019 ja to 10.10. 
klo 14:30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luona-
si tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 26.9., to 3.10. ja to 10.10. klo 15 Iin seurakuntata-
lon kerhohuone. 
Lapsikuoro to 26.9. ja to 3.10. 1-4 luokkalaiset klo 17 seurakun-
tatalolla ja viidennestä luokasta ylöspäin klo 18 kirkossa.
Nuortenilta to 26.9. ja to 3.10. klo 18 Iin seurakuntatalon ker-
hohuone. 
Nuortenilta to 10.10. klo 18 Iin kirkko. Special-nuortenilta! Ju-
hanin konsertti kirkossa, jonka jälkeen jatkot seukkarilla. Alle 
18-vuotiaat pääsevät konserttiin ilmaiseksi, muille ohjelma 10 
€. 
Kirkkokuoro to 26.9. ja to 10.10. klo 18:15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 27.9. klo 10 – 12 ja pe 4.10. klo 10 – 12 Iin 
seurakuntatalon kerhohuone. 
Perhemessu su 29.9. klo 10 Iin kirkko. Mikkelinpäivä, aihe: 
Jumalan sanansaattajat. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina 
Markku Jaakkola, lapsikuoro. Kolehti kummiuden ja kristillisen 
kasvatuksen tukemiseen Nuori Kirkko ry:n kautta. Lapsille me-
hut ja keksit. Aikuisille kahvitarjoilu!
Lautapeli-iltapäivä su 29.9. klo 14 Iin seurakuntatalon kerho-
huone. 
Miestenpiiri su 29.9. 18.
Puistoaamu ma 30.9. klo 10 seurakunnan liikunta- ja leikkipuis-
to. Puistoaamun ohjelmassa on pyhäkouluhetki, jonka aikana 
lapset saavat osallistua eri tavoin. 
Varhaisnuorten kerho ma 30.9., ke 2.10., ma 7.10. ja ke 9.10. 
klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Päiväriparin info ti 1.10. klo 17:30 Iin seurakuntasali.  
Vauva-ja taaperoryhmä ke 2.10., ke 9.10. ja ke 16.10. klo 10 - 
11:30 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Porinapiiri ke 2.10. ja ke 16.10. klo 12 Iin seurakuntasali.
Muualla rippikoulun käyvien info ke 2.10. klo 17:30 Iin seu-
rakuntasali.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 3.10. klo 13.
Matkaryhmän talkoot la 5.10. klo 12.
Messu - Ikäihmisten kirkkopyhä su 6.10. klo 10 Iin kirkko. Py-
häpäivä: 17. sunnuntai helluntaista. Toimittaa Tapani Ruotsalai-
nen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Katri Sillanpää, Piritta 
Aatsinki, Sanna Karppinen ja kirkkokuoro. Syysriparilaiset osal-
listuvat.
Pyhäkoulu su 6.10. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
10-synttärit su 6.10. klo 12 Iin seurakuntasali. Ilmoittaudu mu-
kaan osoitteessa www.iinseurakunta.fi Lisätietoja Ninalta 040 
515 7662, nina.peltola@evl.fi
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 8.10. klo 10 - 11:30. Ko-
koonnumme Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerho-
huone). Ohjelmassa on yhdessäoloa, kaiken ikäisille sopivaa te-
kemistä, hartaus ja pientä tarjottavaa. Mukaan toivotaan lapset 
ja aikuiset! Järjestää Iin seurakunta. Lisätietoja puh. 0400 541 
319.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 8.10. klo 18 Iin kappeli.
Ystävänkammari ke 9.10. klo 12 Iin seurakuntasali.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 29.9. klo 12 Oijärven kyläkirkko. Mik-
kelinpäivä, pyhäpäivän aihe: Jumalan sanansaattajat. Toimittaa 
Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Kummiu-
den ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Nuori Kirkko ry:n 
kautta.  
Messu – ikäihmisten kirkkopyhä su 6.10. klo 10 Iin kirkko. 
17. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Jeesus antaa elä-
män. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. 
Avustaa Sanna Karppinen, Piritta Aatsini ja Katri Sillanpää. Mu-
kana kirkkokuoro. Messun jälkeen kahvit. 
Su 6.10. ei ole jumalanpalvelusta Kuivaniemen kirkossa. 
Kuivaniemeltä mahdollisuus kuljetukseen Iin kirkkoon. Pyhä-
päivä: 17. sunnuntai helluntaista. Toimittaa Tapani Ruotsalai-
nen, kanttorina Eija Savolainen. Avustaa Katri Sillanpää, Piritta 
Aatsinki, Sanna Karppinen ja kirkkokuoro. Syysriparilaiset osal-
listuvat. Kyytiä toivovat voivat olla yhteydessä Anne Miettuseen 
puh: 040 571 8618. 
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 30.9. klo 11 vanhustenta-
lon kerhohuone. 
Oijärven seurakuntakerho ma 7.10. klo 11 vanhustentalon 
kerhohuone. 
Kuivaniemen perhekerho to 3.10., to 10.10. ja to 17.10. klo 10 
seurakuntatalo.  
Hyryn nuoret laulajat ke 2.10. ja ke 9.10. klo 18.30 Kuivanie-
men Rauhanyhdistys.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 2.10., ke 9.10. ja ke 16.10. klo 10 – 
11.30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. 
10-vuotissyntymäpäiväjuhla su 6.10. klo 12 Iin seurakuntata-
lo, sali.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

ta mieskuorosta, sisältäen 
musiikkia klassisesta kevy-
een ja rokkikin kuorolta tai-
puu. Vaikka kyseessä on 
mieskuoro, ovat vaimot ak-
tiivisesti mukana ”Kerttusis-

sa”. Juhlakonsertin jälkeen 
kuoro suuntaa Espanjan 
Fuengirolaan konsertoi-
maan. Matkalle on lähdös-
sä 10 miestä ja 6 ”Kerttusta”. 
Esiintymisiä kuorolla on 

Fuengirolassa ainakin pai-
kallisen seurakunnan tilois-
sa. MTR
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Iissä halutaan syödä 
paikallista ruokaa

Iin Hävikkiruokaviikkoon 
liittyen Merta-ravintolas-
sa järjestettiin torstaina 12.9. 
Maistuva Ii-tilaisuus, jos-
sa paikallisilla tuottajilla 
oli tilaisuus kertoa tuotteis-
taan ja tilaajilla omista tar-
peistaan raaka-aineille. 
Tilaisuuden taustalla olivat 

Ruokahävikkiviikon lisäk-
si Ruokeva-ruokaa kestäväs-
ti ja vastuullisesti-hanke, Iin 
ateria- ja tilapalveluliikelai-
tos, sekä Monetra Oy, joka 
vastaa kuntien hankintayh-
teistyöstä.

Ruokeva – ruokaa kestä-
västi ja vastuullisesti -hanke 

edistää lähi-, luomu- ja luon-
nonkeruutuotteiden ketjua 
pellolta pöytään. Hanke li-
sää alueen yhteistyötä, että 
tuottajat, jalostajat ja ammat-
tikeittiöt ymmärtävät tois-
tensa toimintaa paremmin. 
Hanke edistää yhteistyötä 
ruokaketjun eri osa-alueiden 
kesken.

- Tavoitteena on lisätä 
ja viestiä elintarviketuotta-
jien tietoa vastuullisesta ja 
kestävästä tuotannosta. Ak-
tivoida kuntia, tuottajia, ja-
lostajia ja ruokapalveluita 
sitoutumaan yhteisen tavoit-
teen edistämiseksi. Tavoite 
on laatia ammattikeittiöille 
lähi- ja luomutuotteita suo-
siva pilottimalli yhteistyös-
sä hankealueen tuottajien, 
elintarvikeyrittäjien ja keit-
tiöiden kanssa, sekä tiedon-
hankinta ja -välitys alueen 
elintarviketoimijoille, Soila 
Hiltunen Oulun Maa- ja ko-
titalousnaisista kertoo.

Ruokevan rahoituksesta 
vastaavat Euroopan maaseu-
turahasto, Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus, Iin kunta, 
sekä Kuusamon ja Raahen 

kaupungit.
Maistuva Ii-tilaisuudessa 

osallistujat pääsivät tutustu-
maan Iin kunnan keskuskeit-
tiöön ja kuulemaan kunnan 
ruokahankinnoista ja -tar-
peista, sekä keskustelemaan 
mahdollisuuksista saada pai-
kallisten tuottajien tuotteita 
ruokalistalle.

-Tähän saakka esteek-
si on monilla pientuotta-
jilla nousseet toimitettavat 
määrät. Olemme muutta-
massa ajatteluamme ja tut-
kimme tuotantoprosessien 
uudistamista siten, että ruo-
kalistat voivat vaihdella eri 
osissa kuntaa tai toimialuei-
ta. Näin pienemmätkin erät 
paikallisia tuotteita voidaan 
hyödyntää, Iin ateria- ja tila-
palveluliikelaitoksen johtaja 
Anne Hautamäki kertoi tuot-
tajille.

Iin keskuskeittiöllä tuo-
tetaan noin 2500 ateriaa 
päivässä ja esimerkiksi se-
koittava pata tuottaa kerral-
la 300 kiloa ruokaa.

-Tämä vaatii 100 kiloa li-
haa tai kalaa. Jos teemmekin 
ruokaa vaikkapa vain ikäih-
misille, jotka yleensä ovat 
tottuneet paikallista kalaa 
syömään, tarvitsemme ka-
laa vain 15-25 kiloa. Silloin 
paikallisilla kalastajillakin 
on mahdollisuudet toimituk-
seen, ateriapalveluesimies 
Anitta Laurila Iin ateria- ja 
tilapalveluliikelaitokselta to-
teaa.

Keskusteluissa hankin-

Yrityskehittäjä Noora Huotari Micropolis Oy ja suunnittelija Päi-
vi Kaukua Iin ruokahävikkiviikko pohtivat yritysten yhteistyön 
lisäämisen mahdollisuuksia pientuottajien kilpailuaseman pa-
rantamiseksi.

Soila Hiltunen Oulun Maa- ja kotitalousnaisista esitteli tilaisuu-
dessa Ruokeva-ruokaa kestävästi ja vastuullisesti hanketta.

Risto Tolonen Osuuskunta Team Kala kertoi paikallisten kalastajien mahdollisuuksista toimittaa tuotteitaan.

talain todettiin kieltävän 
paikallisten tuotteiden ja 
tuottajien suosimisen.

-Olemme ongelman tie-
dostaneet ja tarjouspyyntöi-
hin voidaan kirjata vaikkapa 
tuoreusvaatimus, jolla py-
rimme paikallisten tuottajien 
mahdollisuuksia lisäämään, 
Katri Sipola Monetra Oy:stä 
totesi.

Anne Hautamäki kan-
nusti tuottajia rohkeasti otta-
maan yhteyksiä ja kertomaan 
mitä ja kuinka paljon he pys-
tyvät tuotetta toimittamaan.

-Sen jälkeen voimme esit-
tää tuotetta hankintayhtiölle 
otettavaksi listoille. Hankin-
tasopimukset sitovat meitä, 
emmekä voi hankintoja teh-
dä kuin listoille otetuilta toi-
mittajilta, Hautamäki totesi. 
Perinneruokapäivien ja vas-
taavien teemapäivien kautta 
hän kertoi olevan mahdollis-
ta saada uusia tuotteita tes-
taukseen ilman hankintalain 
byrokratiaa. 

Kenttämyyntipäällikkö Jok- 
ke Tuulaniemi palvelutuk-
ku Pohjoisesta kertoi yhtiöllä 

olevan oman jakeluvaraston 
Oulun Oritkarissa ja heidän 
kauttaan Iihin toimitetaan pe-
runat Siikajoelta.

-Pienenä ketteränä toimi-
jana pystymme reagoimaan 
isoja tukkuja paremmin. 
Mielellämme laajennam-
me yhteistyötä paikallis-
ten toimijoiden kanssa ja 
toiminta kanssamme on 
tuottajille helppoa ja vaiva-
tonta. Tukku myy ja jakelee, 
eli tuottajalla on vain yksi 
taho mihin toimittaa, Jokke 
kertoi tuottajille. Palvelutuk-
ku Pohjoinen on erikoistu-
nut pohjoisen lähiruokaan ja 
tuoreisiin kasviksiin. 35 pro-
senttia tuotteista tulee yhtiön 
omasta Kasvishovin keittiös-
tä. Yhtiön lähiruokaverkos-
toon kuuluu yli 30 tuottajaa 
ja määrä kasvaa koko ajan.

Tuottajien puheenvuo-
ron tilaisuudessa käyttänyt 
JJ-Lihan Juuso Jussila kertoi 
luomutilansa toiminnasta ja 
totesi tilan tuottavan luomu-
lihan lisäksi jonkin verran 
luomuporkkanaa ja -peru-
naa. MTR

Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja Anne Hautamäki 
kertoi Iissä haluttavan syödä paikallista ruokaa.

Ateriapalveluesimies Anit-
ta Laurila esitteli keskuskeit-
tiökierroksella muun muassa 
sekoittavaa pataa ja siihen 
suunniteltua kevennettyä kau-
haa. Pata tekee kerralla 300 ki-
loa ruokaa.

Anne Hautamäki kehui Jokke Tuulaniemeä ja Palvelutukku Poh-
joista asiantuntevasta ja tiukoissakin paikoissa nopeasta palve-
lusta.
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OSTETAAN 
METALLIROMUA

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

"

Ostamme ja noudamme kaikenlaiset 
metalliromut ja romuautot.
Maksamme korvauksen yli 

1000 kilon eristä.
Nopea nouto ja nopea maksu.

Iin Vuokratalot tarjosi asukkailleen 
merkkipäiväkahvit

40 vuotta toimintaa

Toimitusjohtaja Antti Tuomaala, kiinteistösihteeri Riikka Halonen ja talonmies Rauno Joensuu Iin Työväentalolla järjestetyssä kahvi-
tilaisuudessa.

Kakkukahvilla poikennut Jouni Hattunen kertoi asuneensa Iin 
Vuokratalojen asunnossa kuusi vuotta, muutettuaan Iihin Kemi-
önsaarelta. Asuntoon ja saamaansa palveluun Jouni on ollut tyy-
tyväinen.

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

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

Paavo Jäppinen Ky
Tervetuloa perinteiselle huoltoasemalle

NYT Sinulle hyvä 
rengastarjous meiltä!!

seojappinen

Iin kunta hakee valituslupaa 
korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen
Kunnanhallitus päätti ko-
kouksessaan 16.9. hakea 
muutosta korkeimmasta hal-
linto-oikeudesta Pohjois-
Suomen hallinto-oikeuden 
päätöksestä kumota Iin kes-
kustaajaman osayleiskaavan 
Kirkkosaari-Leppisaari osa-
alueen hyväksymistä kos-
kevan valtuuston päätöksen 
osittain. Iin kunnanvaltuus-
ton 4.9.2017 hyväksymästä 
osayleiskaavasta Kirkkosaa-
ri-Leppisaari osa-alueesta 
ovat hallinto-oikeuteen va-
littaneet Mikko ja Marjatta 
Isohanni, vaatien päätöstä 
kumottavaksi Uittola 2 ja 
Uittola 3 tiloille osoitetun lo-
marakennuspaikan osalta.

Pohjois-Suomen hallin-
to-oikeus on hyväksynyt 
valituksen, kumoten kun-
nanvaltuuston päätöksen 
tältä osin. Hallinto-oikeuden 
päätös on syntynyt äänestys-
päätöksenä, yhden kolmesta 
oikeuden tuomarista kirjau-
tettua päätökseen oman ää-
nestyslausuntonsa.

Iin kunnanhallituksen 
mielestä korkeimman hal-
linto-oikeuden tulee ku-
mota Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuden päätös ja 
pysyttää voimassa Iin kun-
nanvaltuuston 4.9.2017 
tekemä päätös kokonaisuu-
dessaan. 

Kunnanhallitus päätti ha-
kea valituslupaa ja tehdä 
valituksen korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen, perustellen 
hakemustaan muun muassa 
maanomistajien tasapuolisel-
la kohtelulla. Maanomista-
jien tasapuolinen kohtelu, 
rakennuspaikan rantaviivan 
pituus, yleiskaavan laa-
dinnan aikana sovitut pe-
riaatteet, maakuntakaavan 
ohjausvaikutus sekä tehdyt 

selvitykset huomioiden Iin 
kunta katsoo, ettei kunnan-
valtuuston päätöksen osit-
taiselle kumoamiselle ole 
perusteita. Lisäksi hallin-
to-oikeuden päätös asettaa 
maanomistajan eriarvoiseen 
asemaan, kun rakennus-
paikka kumotaan ainoastaan 
yhden maanomistajan kiin-
teistön alueelta, Iin kunnan 
valituksessa todetaan.

Iin kunnan näkemyk-
sen mukaan on tärkeä pitää 
kiinni maanomistajien tasa-
puolisen kohtelun vaatimuk-
sesta myös yli tavallisesti 
noudatettavien mitoituspe-
riaatteiden osoitettujen ra-
kennuspaikkojen osalta. 
Suomen perustuslain sekä 
maankäyttö- ja rakennuslain 
säännöksistä käy ilmi, että 
maanomistajien yhdenver-
tainen kohtelu ja oikeudet on 
turvattava kaavoituksessa, 
Iin kunnanhallitus painottaa 
valituksessaan.

Jakkukylän riippusillan 
rakentamiseen on kuluvalle 
vuodelle varattu 550 000 eu-
ron määräraha. Vesitalouslu-
pa hankkeelle on myönnetty 
9.9. Saadut tarjoukset osoit-
tavat sillan kokonaiskustan-
nusten olevan 850 000 euroa, 
josta ulkopuolista rahoitusta 
275 000 euroa. Kunnanhalli-
tukselle esitettiin tarvittavan 
lisämäärärahan esittämistä 
kunnanvaltuustolle vuoden 
2020 talousarvioon. 

Kunnanhallitus päät-
ti siirtää asian käsittelyä 
viikolla lisäselvitysten hank-
kimiseksi. Lopullisesti asias-
ta päättää kunnanvaltuusto 
kokouksessaan 30.9. Sillan 
rakentamisen on tarkoitus 
alkaa marraskuun alkupuo-
lella. MTR

Iin kunnan omistama Iin 
Vuokratalot Oy vuok-
raa rivitaloasuntoja Iissä 
ja Kuivaniemellä. Yhteen-
sä huoneistoja on 202 kap-
paletta, kaikki saunallisia 
kaksioita tai kolmioita. Hal-
linnollisesti huoneistot kuu-
luvat kolmelle yhtiölle, Iin 
Vuokratalot Oy:n hallinnoi-
mana 134 asuntoa Iissä, Kui-
vaniemen Vuokratalot Oy:n 
50 ja Koy Rinmannin 18 
asuntoa Kuivaniemellä.

-Yhtiöiden sulautuminen 
yhdeksi yhtiöksi on käyn-
nissä ja vuoden 2020 alusta 
kaikki vuokra-asuntomme 
ovat Iin Vuokratalot Oy:n 
asuntoja, toimitusjohtaja 
Antti Tuomaala kertoo kak-
kukahvien lomassa Iin Työ-
väentalolla.

40 vuotta toiminut Iin 
Vuokratalot Oy muisti asuk-
kaitaan Iissä ja Kuivanie-
mellä kakkukahveilla. Iissä 
kahvit juotiin torstaina 19.8. 
ja Kuivaniemellä edellise-
nä päivänä. Kuivaniemellä 
kahvit oli juotu Nuorisoseu-
ran talolla. Työväentalol-
le kutsun oli kuullut moni 
yhtiön asukkaista, joten ovi 
kävi tiuhaan ja täytekakku-
palaset maistuivat kahvin 
kera. Lapsia ilahduttivat li-
säksi eteisessä odottaneet 
ilmapallot, jollaisen sai na-
pata mukaansa.

Iin Vuokratalot Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Tapani Teppo muistelee al-

kuaikoina yhtiön omistajiin 
kuuluneen kunnan lisäksi 
ainakin paikallisia ammatti-
osastoja.

-Iin ja Kuivaniemen kun-
taliitoksen jälkeen kunta al-
koi pikkuhiljaa lunastaa 
osakkeita itselleen, omista-
en tällä hetkellä yhtiön 100 
prosenttisesti, Tapani Tep-
po kertoo.

Yhtiön asuntojen käyttö-
aste on 96 prosenttia ja onpa 
sellainenkin hetki koettu, 
että kaikki asunnot ovat ol-
leet vuokrattuna.

-Heinäkuussa 2017 meillä 
oli 100 prosentin käyttöaste, 
Antti Tuomaala toteaa

Jonotusaika asunnontar-
vitsijalla riippuu haettavan 
asunnon koosta ja aluees-
ta, jolta asuntoa haetaan. 
Kiireellisissä tapauksissa, 
kuten tulipalon tai vesiva-
hingon jälkeen asunnon on 
saanut jopa samana päivä-
nä.

-Olemme pyrkineen nou-
dattamaan tässäkin valitse-
maamme strategiaa, nopea 
ja dynaaminen Ii. Tällöin on 
hätätapauksissa unohdettu 
jono ja autettu ihmisille uusi 
asunto mahdollisimman no-
peasti, kiinteistösihteerin 
esityksen pohjalta vuokraa-
mispäätökset tekevä toimi-
tusjohtaja kertoo.

Sekä toimitusjohtaja Tuo-
maala että hallituksen pu-
heenjohtaja Teppo näkevät 
Iin Vuokratalot Oy:n tule-

vaisuuden valoisana. Asun-
tojen kunto on hyvä ja 
asiakastyytyväisyys korke-
aa luokkaa.

-Iin Tornikujalla pää-
semme rakentamaan uut-
ta luhtitaloa ensi keväänä. 
Suunnitelmat ovat pitkäl-
lä ja kaavamuutoksen saa-
tua lainvoiman pääsemme 
aloittamaan rakentami-
sen. Siihen mennessä uskon 
maanvuokraussopimusten-
kin olevan kunnan kanssa 
kunnossa, Antti Tuomaala 
toteaa.

Tornikujalla on kaksi Iin 
kunnan omistamaan rivi-
taloa, joissa on yhteensä 12 
asuntoa. Toinen taloista on 
jo tyhjä ja sen paikalle suun-
niteltuun luhtitaloon tulee 

24 asuntoa, yksiöitä, kaksi-
oita ja neliöitä.

-Pyrimme vastaamaan 
paikkakunnalla olevaan ky-
syntään etenkin yksiöiden 
osalta. Moottoritien valmis-
tuttua uskomme Iillä olevan 
vetovoimaan myös lapsiper-
heille ja neliöillä olevan ky-
syntää. Kolmioita meillä on 
entuudestaan, joten niitä ta-
loon ei tule, Tuomaala ker-
too.

Tornikujalle on mahdol-
lista rakentaa myöhemmin 
toinen luhtitalo. Sen osalle 
toimitusjohtaja haluaa saada 
kokemuksia ensin rakennet-
tavasti talosta, jonka jälkeen 
päätetään minkä kokoisia 
asuntoja seuraavaksi raken-
netaan. MTR
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Vuosiojan koskea kunnostettiin Väli-Olhavassa
Olhavajoen ennallistamiseen 
liittyen kunnostettiin Vuosi-
ojan koskea talkoilla kalojen 
kutumahdollisuuksien pa-
rantamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen, ProAgria Oulun, 
Iin kunnan ja Olhavan seu-
dun kehittämisyhdistyksen 
talkookutsun oli vastaanot-
tanut reilut kaksikymmen-
tä henkilöä. Päivän aikana 
kunnostettiin lähinnä taime-
nelle ja harjukselle sopivia 
kutupaikkoja ja poikasaluei-
ta Olhavajokeen laskevassa 
Vuosiojassa.

- Suunnitelman mukaan 
ennallistamistöitä Olhavajo-
en vesistössä tehdään kah-
dessakymmenessäviidessä 
kohteessa. Ne ovat erityyp-
pisiä eri kohteissa ja osa on 
hyvinkin pieniä, lapiolla teh-
täviä toimia, kuten tänään. 
Tarkoituksena on parantaa 
kalojen lisääntymismahdol-
lisuuksia ja sitä kautta kalan 
määrää joessa. Tämä puoles-
taan lisää joen vetovoimaa 
virkistyskalastuskohteena, 
uskoo Jermi Tertsunen Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksesta.

Kutualueen kunnostuksessa puhdistettiin kutusoraa ja muutettiin veden virtausta kivien siirrolla.

Jaana Rääpysjärvi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja Iin 
kunnan ympäristönhoitaja Hilla Karppinen valmiina koskenkun-
nostustalkoisiin. 

Ennen ryhmiin jakautumista kokoonnuttiin yhteiskuvaan.

Vuosioja on reilun 10 kilo-
metrin pituinen Olhavajoen 
sivuhaara, joka laskee Vuo-
sijärvestä Olhavajokeen Väli-
Olhavan kohdalla. Vaaraoja 
on toinen Olhavajoen suu-
remmista sivuhaaroista, yh-
tyen jokeen Yli-Olhavassa.

Jermi Tertsunen opasti 
talkoolaisia millaisissa pai-
koissa taimen ja harjus ku-
tevat ja mitä toimenpiteitä 
alueiden ennallistaminen ja 
kunnossapito tarkoittaa.

-Taimenelle veden suu-
rempi virtaus ja hyvä karkea 
sora on ihanteellista kutu-
paikkaa. Veden virtauksen 
tulisi olla 0,5metriä sekun-
nissa ja sora 5-60 millimet-
riä kooltaan. Harjukselle 
soveltuu paremmin hienom-
pi sora ja riittää pienempi 
veden virtausnopeus, Tert-
sunen opasti.

Vuosiojan ylittävän van-
han sillan läheisyydessä on 
1950-luvulle saakka sijain-
nut pärehöylä. Nyt samaisen 
sillan yläpuolelle kunnostet-
tiin kutupaikkaa, lisäämällä 
veden virtausta kiviä siirtä-
mällä ja ohjaamalla virtaus 
enemmän mutkan sisäreu-

Heikki Tahkola ELY-keskuksesta valvoo joessa seisten kutualueen sorastuksen sujumista. Sorasank-
ko kulki ketjussa nopsaan talkoolaiselta toiselle.

Tässä on taimenen kudulle ihanteellinen paikka Jermi Tertsunen 
toteaa.

naan. Samalla pohja sorastet-
tiin kutualueeksi sopivaksi. 
Toinen kunnostuspaikka si-
jaitsi hivenen matkaa ylävir-
taan. Siellä olemassa olevaa 
kutualuetta huollettiin puh-
distamalla pohjan soraa ha-
ravoimalla ja kivien siirrolla.

-Kutualueita on hyvä aika 
ajoin puhdistaa ja otollinen 
aika näille töille on ennen 
syyskuun puoliväliä, Jermi 
Tertsunen kertoi tällä koh-
teella tehtävistä toimista.

Päivän lopuksi talkoo-
laisille tarjottiin kahvit ja 
makkarat Olhavan seudun 
kehittämisyhdistyksen toi-
mesta Tarmo Kamulan ko-
dalla.

-Vuosioja ja muut Olha-
vajoen sivuhaarat olivat ai-
koinaan hyviä harjuspuroja 
ja rapujakin näistä on saatu, 
Tarmo kertoi kahvittelun lo-
massa. MTR
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Illinsaaren kuntoreiteillä 
oleville kahdelle ylikulku-
sillalle ei voida ajaa latuko-
neilla. Siltojen kunnon on 
tarkastuksessa todettu vuo-
sikymmenten aikana hei-
kentyneen, eivätkä ne enää 
kanna raskaita latukoneita.

-Olemme vastuussa reit-
tejä kunnostavien ja käyttä-
vien turvallisuudesta, joten 
tulevan talven osalle reiteil-
le on tulossa poikkeusjärjes-
telyjä. Siltojen mahdollinen 
uusiminen käsitellään ta-
lousarvion laadinnan yhte-
ydessä, Iin kunnan tekninen 
johtaja Janne Jokelainen ker-
too.

Illinsaari on Iin kunnan 
tärkein hiihtokeskus, jos-
sa järjestetään vuosittain 
monia kansallisen tason 
kilpailuja, sekä pienem-
piä tapahtumia viikoittain. 
Poikkeusjärjestelyt tule-
vat aiheuttamaan ongelmia 
kilpailutoiminnalle. Sulan 
maan aikana sillat takaavat 
lenkkeilijöille, marjastajille 
ja koiran ulkoiluttajille tur-
vallisen tien ylityksen lii-
kuttaessa Illinsaaren tien 
molemmin puolin. 

Silloista vanhempi on ra-

Illinsaaren hiihtoreiteille 
tulossa poikkeustalvi

Vuonna 1994 rakennettu sil-
ta on ahkerassa käytössä myös 
kesäisin.

kennettu 1980-luvun alku-
vuosina ja uudempi vuonna 
1994. Illinsaaren kaava-alu-
een taloja rakennettaessa 
etenkin vanhemman sillan 
kansi jouduttiin usein ir-

rottamaan paikaltaan, kos-
ka talopaketteja kuljettavat 
rekat eivät mahtuneet sil-
lan alitse saareen. Uudempi 
silta on hieman korkeampi, 
mutta siihenkin talopaketti-

rekat juuttuivat muutaman 
kerran kiinni. Nämä ongel-
mat jäivät historiaan uuden 
maantiesillan valmistuttua 
saareen Aseman suunnalta. 
MTR

Illinsaaren kuntoreittien vanhempi silta on rakennettu 1980-lu-
vun alussa. Sillan kansi on irrotettu useita kertoja paikaltaan ta-
lopakettirekkojen tieltä.

Taidekeskus Kulttuurikauppila on 
yksi yksikkö Ii-instituutissa, jonka 
toiminta on kunnan kustantamaa. 
Lisäksi Kulttuurikauppilassa on 
myös ulkopuolisella rahoituksella 
olevaa hanketoimintaa.

Taidekeskus Kulttuurikaup-
pilan sisällä toimii myös yhdistys 
Kulttuurikauppila ry, jonka toi-
minnanjohtajan palkkauskustan-
nukset on maksanut kunta. Koska 

hallinnon uudistuksessa on py-
ritty selkiyttämään johtamisjär-
jestelmää ja saamaan yhdistysten 
avustaminen läpinäkyväksi ja ta-
sa-arvoiseksi, myös Kulttuuri-
kauppila ry:n toiminnan tulee 
olla näiden tavoitteiden mukaista. 
Kulttuurivastaavan tehtävänä ei 
ole toimia yhdistyksen toiminnan-
johtajana vaan hänen tehtävänä on 
toimia työntekijänä kunnan taide-

keskuksessa.
Ii-instituutti -liikelaitoksen 

johtokunta on päättänyt, että 
kulttuurivastaava ei toimi Kult-
tuuriKauppila ry:n toiminnanjoh-
tajan tehtävässä 1.1.2020 alkaen. 
KulttuuriKauppilan residenssin 
vuokratulot tulevat 1.1.2020 alka-
en Ii-instituutin Taidekeskus Kult-
tuuriKauppila -yksikön tuloksi. 
MTR

Ii selkeyttää kulttuuritoimintaansa

KulttuuriKauppilassa on monipuolista toimintaa. Taidekeskus KulttuuriKauppilan toinen päärakennus on ateljeetalo.
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Iin Eläkeläisten 50-vuotislehteä on suunniteltu viime kesästä lähtien. Lehteä tekemässä Iin Eläke-
läisistä ovat olleet muun muassa Pertti Huovinen, Tapani Teppo, Eero Teppo, Kaarina Paaso, Aini 
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Juhlalehti syyskuu 2019
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Viimeisen sadan vuoden 
aikana Suomi on kehit-
tynyt yhdestä Euroopan 
köyhimmästä maasta yh-
deksi maailman vauraim-
mista maista. Tämä ei ole 
syntynyt sattumalta vaan 
määrätietoisen ja pitkä-
jänteisen työn tuloksena. 

Me suomalaiset olem-
me pragmaattisia ja vaa-
timattomia, meillä ei ole 
tapana pröystäillä saavu-
tuksiamme. Me haluam-
me ajatella itsenäisesti, 
emme välttämättä usko 
muita ja heidän koke-
muksiaan.

Tälläisestä asentees-
ta syntyy toisinaan uut-
ta ja innovatiivista, mutta 
toisinaan se ei johda hy-
vään lopputulokseen, ns. 
Jäämme junnaamaan pai-
kallemme. Meillä on ehkä 
vähän heikko itsetun-
to, mikä ilmenee esimer-
kiksi siinä, että haemme 
ajatuksillemme ja teoil-
lemme vahvistuista ul-
komailta. Kun joku asia 
tunnustetaan ja sitä kehu-
taan muualla, on meillä 
helpompi itsekin olla sii-
tä ylpeitä.  

Historia on osoittanut, 
että meillä on tarvittaes-
sa kyky haudata erimie-
lisyytemme ja yhdistää 
voimamme.

Suomi on muuttu-
nut tänä aikana köyhästä 
maatalousyhteiskunnas-
ta vauraaksi jälkiteol-
liseksi yhteiskunnaksi. 
Muutos on ollut valtava. 
Myös saavutukset ovat 
valtavat. Suomi on maa-
ilmassa pieni maa. Mut-
ta pienikin voi ponnistaa 
maailman kärkeen, ja niin 

Suomi on maailman 
turvallisin maa

Elämme historiassamme aikaa, jol-
loin eletään yhä pitempään ja yhä 
terveempänä.  Tämä johtuu tieten-
kin monesta osatekijästä, mutta 
merkittävin tekijä on se, että mo-
niin sairauksiin on löytynyt pa-
rannuskeinoja tai ainakin niitä 
pystytään hoitamaan. Useimmille 
tästä syystä eläkevuosista on tullut 
hyvä aikakausi kasvuajan ja työ-
ajan jälkeen.  Sitä on tullut aikaa, 
jota voi käyttää asioihin, jotka ovat 
itselle tärkeitä. Läheiset ja mielui-
sat harrastukset täyttävät työelä-
mästä jääneen ajan.  

Useille eläkevuodet ovat mer-
kinneet sitä, että voi vapaaeh-
toistoiminnan kautta olla toisille 
avuksi.  Tämä on pantu merkille 
myös seurakunnissa.  Eläkeläiset 
ovat tärkeä voimavara seurakun-
nissa. Lähimmäisen auttaminen on 

tuonut monen eläkeläisen elämään 
mielekästä sisältöä.  Eläkeläisjär-
jestöt ovat muiden muassa kana-
voineet tätä toimintaa sen lisäksi, 
että ne ovat luoneet kohtaamis-
paikkoja toisille samassa asemassa 
oleville.  Myös siinä usein toteutuu 
keskeisenä toisten tukeminen.

Kristillisen ajattelutavan yksi 
perusteista on se, että meidät on 
luotu toisiamme vasten. Autta-
maan ja tukemaan toisiamme.  Me 
tarvitsemme toisiamme. Siinä to-
teutuu kristillinen elämäntapa 
- toisten rinnalla kulkeminen. Ih-
misyys parhaimmin toteutuu suh-
teessa toisiin ihmisiin.

Toivotan menestystä ja Jumalan 
siunausta juhlivalle järjestölle.

Tapani Ruotsalainen
Iin kirkkoherra

Iin seurakunnan tervehdys

Eläkeläiset tärkeä voimavara

Suomi on tehnyt. Kan-
sainvälisissä hyvien asi-
oiden maavertailuissa 
suomi on usein kärkijou-
kossa muiden pohjois-
maiden kanssa.

Suomi on maailman 
turvallisin maa. Suo-
messa on maailman vä-
hiten järjestäytynyttä 
rikollisuutta. Suomessa 
on maailman paras hal-
linto. Suomi on ruotsin ja 
norjan kanssa maailman 
vapain maa. Suomen pas-
si on maailman kolman-
neksi vaikutusvaltaisin.

Suomi on maailman 
toiseksi tasa-arvoisin 
maa ja suomalaisten nais-
ten tasa-arvo työelämässä 
on maailman neljänneksi 
paras.

Suomi on maailman 
paras koulutuksessa ja 
suomen peruskoulutus 
on maailman parasta. 
Suomi on maailman toi-
seksi oikeudenmukaisin 
maa lapsille.

Tässä muutamia esi-
merkkejä siitä, miten 
suomi on noussut kan-
sakuntien kärkijouk-
koon monessa asiassa. 
Siitä on aiheesta syytä 
meidän kaikkien olla yl-
peitä. Ja iso kiitos tästä 
kehityksestä kuuluu kai-
kille teille, kansakunnan 
rakentajille, jotka olette 
tänä päivänä hyvin ansai-
tulla eläkkeellä.

Näillä sanoilla haluan 
omasta ja iin kunnan puo-
lesta onnitella 50-vuotias-
ta Iin Eläkeläiset ry:tä. 

Terveisin
Ari Alatossava
kunnanjohtaja, Ii

Anja Mäkipaaso oli työ-
elämässä liittyessään Iin 
Eläkeläisiin kannatus-
jäseneksi v. 1982. Hä-
nen työpaikkansa oli Iin 
Osuuskauppa. Säästö-
kassan hoidon lisäksi 
tehtävinä olivat mm. pää-
kassanhoito, jäsenasiat, 
verotilitykset ja palkan-
maksut. 

Työnsä kautta hän oli 
jo tutustunut moniin elä-
keläisjärjestön jäseniin. 
Anja kertookin, että kun 
”omat isovanhemmat ei-
vät olleet enää elossa, 
niin suhtautuminen elä-
keläisiin oli pitkään sa-
maa kuin kaikki olisivat 
olleet omia mummoja 
ja pappoja.” Kun Anjaa 
sitten kysyttiin Iin Elä-
keläisten kirjanpitäjäk-
si 1980-luvun alussa, hän 
suostui. Tehtävään hänel-
lä oli jo sekä sydäntä, että 
ammattitaitoa.

Aluksi Anja hoiti osas-
ton kirjanpidon, mut-
ta oman eläköitymisen 
myötä tulivat mukaan 
varsinainen taloudenhoi-
to ja päätöksenteko joh-
tokunnassa. Tehtäviin 
taloudenhoitajana kuu-
luivat myös erilaiset jä-
senasiat. Jäsenmaksujen 
kerääjät keräsivät mak-
suja, osa jäsenistä maksoi 
ne itse, joten jäsenmaksu-

Anja Mäkipaaso - Sydän paikallaan ja 
numerot hallinnassa

jen seuranta ja tilitykset 
olivat erittäin suuritöisiä. 

Kuitteja ja rahatilityk-
siä riitti ja tilitykset piti 
tehdä alue- ja keskus-
järjestöön määräaikaan 
mennessä. Osaston jär-
jestämät matkat ja ta-
pahtumat teettivät myös 
paljon työtä, vaikka ajan-
käyttöä helpotti perheen 
myönteinen asennoi-
tuminen. Tehtävä al-
koi käydä työlääksi ja 
kerran Anja jo harkitsi 
luopumista siitä. Silloi-
nen puheenjohtaja Nii-
lo Piukkula oli kuitenkin 
sanonut hänelle, että ”Et 
kai sinä meitä voi jättää?” 
Velvollisuudentuntoisel- 
le ihmiselle tuollainen 
kysymys ei jätä vaihtoeh-
toja ja niinpä Anja jatkoi 
tehtävässään. Myöhem-
min osastolle hankittiin 
kirjanpito-ohjelma työ-
tä helpottamaan.  Ta-
loudenhoitajan osuus 
yhdistyksen toiminnassa 
on erityinen. Hän suun-
nittelee johtokunnan 
kanssa osaston toimintaa 
ja valvoo, että toiminta 
on päätöksien mukaista. 

Tileihin taloudenhoi-
taja upottaa osaston toi-
minnan menoiksi ja 
tuloiksi, vetää viivan alle, 
laskee yhteen ja ilmoittaa 
tuloksen vuosikokouk-

selle. Sen varaan raken-
tuu aina tulevan kauden 
toiminta. Anjan paneu-
tuminen työhön  näkyy 
siinäkin, että hän laatii 
myös osavuosikatsauksia 
helpottaakseen osaston 
tilanteen seurantaa.

Anja on ollut talousteh-
tävissä Iin Eläkeläisissä jo 
yli kolme vuosikymmen-
tä ja sinä aikana osaston 
toiminta on muuttunut 

paljon. Siitä kehityksestä 
Anja on iloinen: 

”Uusia jäseniä tulee 
paljon, he tuovat muka-
naan erilaista osaamista, 
uusia ideoita, ehdotuk-
sia ja toiminta monipuo-
listuu.” Lopuksi Anja 
kiteyttää osaston nykyi-
sen tilanteen: 

”Yhteinen tekeminen 
ja hyvä yhteishenki ku-
vaavat sitä parhaiten.”

Anja Mäkipaaso

Ari Alatossava
Tapani Ruotsalainen
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Iin Eläkeläisten nykyinen 
puheenjohtaja Eero Tep-
po on monessa mukana 
oleva touhun mies. Nuo-
ruudessaan sahalla ja ui-
toissa työskennellyt Eero 
aloitti Iin Osuuskaupan 
palveluksessa vuonna 
1973, työskennellen rau-
taosaton vastaavana vuo-
teen 1986. Osuuskaupan 
lopetettu rautaosaston, 
perusti Eero Kymppikios-
kin Alarannalle. Kioskin 
hän myi vuonna 1998, 
jatkaen kaupan paris-
sa työntekijänä iiläises-
sä rautakaupassa, Eeron 
Kaupassa. Vuonna 2007 
tehdyn selkäleikkauksen 
jälkeen, hän siirtyi työky-
vyttömyyseläkkeelle.

Vietettyään muutamia 
rauhallisempia vuosia, 
Eero tuli tutustumaan Iin 
Eläkeläisten toimintaan.

-Siuruan Juhani oli 
houkutellut minua ja 
serkkuani Tapania mu-
kaan jo jonkin aikaa. 
Lopulta lähdimme tutus-
tumaan Eläkeläisten kuo-
roon vuonna 2016 ja sillä 
tiellä ollaan, Eero naurah-
taa.

Puheenjohtaja monessa mukana
Johtokuntaan Eero 

valittiin vuonna 2017 
ja seuraavana vuon-
na yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi. Myös 
aluetoimikunnassa ja sen 
työvaliokunnassa hän 
toimii aktiivisesti, sa-
moin monissa harrastus-
toiminnoissa karaokesta 
retkitoimintaan. Iiläisten 
eläkeläisjärjestöjen yhtei-
sissä liikuntatapahtumis-
sa ja muissa riennoissa 
Eero myös yksi kantavis-
ta voimista.

-Jurvakaisen Osmon 
kanssa aloimme suunni-
tella karaoketoiminnan 
aloittamista ja hankimme 
laitteita. Nyt meillä pyö-
rivät karaokeillat Järjestö-
talolla Osmon vetäminä 
kahden viikon välein, Iin 
Eläkeläisten touhukas 
puheenjohtaja kertoo. 
MTR

Iin Eläkeläisten pu-
heenjohtaja Eero Teppo 
kädessään uunituore his-
toriikki Iin Eläkeläisten 
toiminnasta viidenkym-
menen ensimmäisen toi-
mintavuoden ajalta.

Iin Eläkeläisten isoon 
joukkoon mahtuu monen-
laisia ihmisiä. Jokainen 
uusi jäsen tuo mukanaan 
oman temperamenttin-
sa, elämänkokemuksen-
sa ja lahjakkuutensa. Ja 
kaikkia tarvitaan, kaiken-
laisille persoonallisuuk-
sille on tilaa ja tarvetta. 
Silloin tällöin sattuu, että 
mukaan tulee ihminen, 
jonka kyvyillä on laajem-
paakin merkitystä kans-
saihmisille. Yksi sellainen 
on Eevi Viinamäki, kult-
tuuripersoona, joka on 
tehnyt suuren työn Iin 
Eläkeläisten laulu- ja näy-
telmäharrastuksissa ja Iin 
kunnallispolitiikassa.

Eevi liittyi Iin Eläkeläi-
siin kannattajajäsenenä 
1970 ja seuraavalla vuosi-
kymmenellä hän tuli mu-
kaan järjestön toimintaan. 
Eevi oli mukana johto-
kunnassa, laulukuorossa, 
näytteli näytelmäpiiris-
sä, kirjoitti itse näytelmiä, 
tiedotti lehtiin osaston 
asioista, kirjoitti kronikoi-

Kulttuuripersoona Eevi Viinamäki
ta ja kuvasi niissä osaston 
matkoja ja tapahtumia. 
Hän kirjoitti myös osas-
ton 20- ja 30-vuotishisto-
riikit. Kaksi kirjaakin tuli 
kirjoitettua kaiken muun 
ohella.

Eevi Viinamäki tun-
netaan myös kunnallis-
poliittisista ansioistaan. 
Hän oli kunnanvaltuus-
tossa yhden kauden ja 
sosiaalilautakunnassa 24 
vuotta, ensiksi jäsenenä, 
sitten puheenjohtajana. 

Kuva näytelmästä ”Uit-
tojätkiä” - näytelmän esi-
tyksestä Vappuna 1997. 
Vasemmalla näytelmän 
kirjoittaja Eevi Viinamä-
ki, keskellä Aili Raappana 
ja oikealla Toivo Hauru. 
Eevin kynästä on lähte-
nyt seuraavat näytelmät: 
Ukot ja akat samasta 
kylästä, Tonttikauppa, 
Ikäihmisiä, Naisia uitossa, 
Tilimarkkinat.

Lautakunnan kokoukset 
olivat pitkiä, ne saattoi-
vat alkaa aamuyhdeksäl-
tä ja päättyä iltakuudelta. 
Käsiteltävät asiatkin oli-

vat vaikeita ja ne tulivat 
mukaan kotiin ja vapaa-
ajalle.

Se aika on merkin-
nyt Eeville eräänlaista 

yhteiskunnallista kor-
keakoulua, antanut näke-
mystä asioihin ja niiden 
hoitoon. Ja vastapainona 
vaikeille asioille on ollut 

toiminta Iin Eläkeläisis-
sä, laulaminen, kirjoitta-
minen ja näytteleminen. 
Ja yhteisen tekemisen ilo. 
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Aloitamme Ossin työ-
urasta, jonka hän nuorena 
miehenä aloitti autonkul-
jettajana ja pillarikuski-
na toisen palveluksessa. 
Yksityisyrittäjänä oman 
maatilan ja kaivinkoneen 
parissa meni 40 vuotta.

Iin Eläkeläisiin Ossi 
on liittynyt vuonna 2002 
jäseneksi, vuonna 2003 
hän lupautui Eläkeläisten 
kuoron johtajaksi, jossa 
toimii edelleen. Kuoron-
johtajan kursseilla Ossi 
on ollut neljä kertaa Kun-
torannassa. Kuorotaustaa 
hänellä on paljon - kirk-
kokuorossa 30 vuotta ja 
mieskuorossa 40 vuotta, 
joten voidaan sanoa, että 
musiikkitaustaa on pal-
jon.

Eihän se tähän lopu, 
sillä Ossi on tehnyt it-
selaulamia cd-levy-
jä viisi ja tänä keväänä 
Eläkeläiskuoron kans-
sa juhlavuoden kunni-
aksi julkaissut cd-levyn 

Ossi Junes monessa mukana ollut mies
MUISTOJA VAIN. Ossi 
taitaa myös soittamisen 
viululla, banjolla ja ma-
niskalla.

On hän kerennyt olla 
myös kunnallistoimin-
nassa mukana – kult-
tuurilautakunnassa ja 
liikuntalautakunnassa 
- molemmissa puheen-
johtajana. Kaiken työn 
ja harrastustoiminnan 
ohessa on hän vaimonsa 
Helvin kanssa viettänyt 
vapaata Muhojoki suulla 
mökillä, jossa meillä Elä-
keläisillä on ollut onni 
viettää kesäpäivää laulun 
merkeissä. Tässä on mies 
vailla vertaansa.

Eero Teppo 

Ossi Junes on musiikki-
mies laajalla repertuaalilla. 

Reijo Backmanin per-
heessä kaikki harrastavat 
musiikkia ja karaoke on 
kuulunut perheen har-
rastuksiin jo 1990-luvul-
ta saakka.

-Kai se on tullut vähän 
kuin vahingossa ja veren-
perintönä harrastuksek-
si. Isäni on aina tykännyt 
laulaa, samoin setäni ja 
tätini, joten musiikki on 
aina ollut luonnollinen 
osa elämääni, Reijo tote-
aa.

Aluksi hän lauleli 
omaksi ilokseen ja pienis-
sä porukoissa, mutta on 
vuosien saatossa rohjen-
tunut osallistumaan kil-
pailuihinkin.

-Huvin vuoksi olen 
kyläkilpailuissa laules-
kellut, vaatimaton Rei-
jo kuvaa osallistumistaan 
karaokekilpailuihin.

Iin Eläkeläisten ret-
kellä Rokualla Reijo 
osallistui Kultakurkku 
karaokekisan karsintaa, 
omien sanojensa mu-
kaan jälleen puolivahin-
gossa. Laulu taittui joka 
tapauksessa loistavasti 
ja edessä on Kultakurk-
ku karaoken loppukil-

Musiikkiharrastus verenperintönä
pailu Himos Areenalla 
11.-12.10. Kultakurkku 
karaoke on yksilökilpai-
lu, jossa alkukarsinnoista 
jatkoon päässeet laulajat 
kokoontuvat vuosittain 
kilpailemaan loppukil-
pailuun voitosta. 

Alkukarsinnat huipen-
tuvat kaksipäiväiseen 
semifinaali- ja finaali-
tapahtumaan, jonne jo-
kainen alkukarsinnoista 
jatkoon päässyt laulaja 
saa kutsun. Ensimmäise-
nä kilpailupäivänä käy-
dään semifinaalin 1. osa, 
josta jatkoon päässeet 
jatkavat lauantain semi-
finaaliin 2. osaan. Lauan-
tai-iltana käydään finaali, 
jossa palkitaan jokaisen 
sarjan voittajat. 

Iin Eläkeläisten aloi-
tettua karaoketoiminnan, 
ovat Reijo ja isänsä Martti 

käyneet laulelemassa Jär-
jestötalolla, joka toinen 
perjantai.

-Omaksi iloksi tätä har-
rastetaan, eikä kilpailussa 
menestyminen todella-

Martti ja Reijo Backman 
tykkäävät laulaa duet-
tona Iin Eläkeläisten ka-
raokeilloissa. (Kuva Eero 
Teppo)

kaan ole tavoite. Muka-
vaa vaihteluahan sekin 
on ja Iin Eläkeläisten ret-
ket kaiken kaikkiaan ovat 
rentoa ja leppoisaa yh-
dessä oloa, Reijo toteaa.

Eläkeläisten toi-
minnassa hän on ollut 
mukana vaimonsa An-
na-Maijan kanssa muu-
tamia vuosia. Järjestötalo 
ja sen toiminnot ovat Rei-

jolle kuitenkin tuttuja pi-
demmältä ajalta. Reijo 
koneineen on huolehtinut 
pihan aurauksista jo vuo-
sia. MTR
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Reilut 50 vuotta Iis-
sä asunut ja vaikutta-
nut Juhani Siurua on 
positiivinen ja elämän-
myönteinen persoona. 
Huumori lentää ja nau-
ru raikaa Juhanin kans-
sa keskustellessa. Yli-Iin 
Karjalankylän Puusaares-
sa syntynyt mies muutti 
voimalaitostöiden peräs-
sä Iihin ja vuonna 1964 
Pohjolan Voimalla alka-
nut ura kesti yhtiön pal-
veluksessa 2000-luvun 
alkuun saakka.

-Nuorena miehenä tu-
livat metsätyöt, ojan-
kaivuu ja Iijoen uitto 
tutuiksi, ennen siirtymis-
täni Pohjolan Voimal-
le. Kirvesmiehenä olin 
tekemässä voimalaitos-
ten valumuotteja ja myö-
hemmin kytkinkenttien 
remontteja. Viimeiset 10 
vuotta työskentelin puu-
seppänä Raasakan voi-
malaitoksella, Juhani 
kertoo.

Eläkkeelle siirryttyään 

Positiivinen elämänasenne 
Juhani Siuruan vahvuus

hän tuli ystävänsä ja naa-
purinsa Erkki Isosompin 
myötävaikutuksella tu-
tustumaan Iin Eläkeläi-
set ry:n toimintaan, eikä 
aikaakaan, kun huomasi 
olevansa johtokunnan jä-
sen. 

-Kahdeksan ja puo-
li vuotta vierähti pu-
heenjohtajana ja vuoden 
verran toimin aluejär-
jestön puheenjohtajana-
kin. Molempiin ajauduin 
vahingossa varapuheen-
johtajan paikalta, Juhani 
naurahtaa.

Kysyntää aluejärjes-
tön puheenjohtajaksi oli-
si ollut pidempäänkin, 
mutta selkäkivut pakot-
tivat miehen luopumaan 
pestistä. Selkäleikkaus 
vuonna 2011 tehtiin kii-
reellisenä, eikä yhtään lii-
an aikaisin.

-Aluejärjestöjen juh-
lamarssilla en pystynyt 
lippua kantamaan ja nuk-
kumisesta ei tullut lääke-
tokkurassakaan mitään, 

Juhani muistelee aikaa.
Tällä hetkellä hän kuu-

luu Iin Eläkeläiset ry:n 
johtokuntaan ja on mu-
kana monissa toiminnois-
sa kuorosta jumppaan 
ja talkoista ruohonleik-
kuuseen. Tietämystään 
ja kokemustaan hän ja-
kaa tarvittaessa yhdistyk-
sen nykyjohdolle, tukien 
taustalta yhdistyksen toi-
mintaa.

Positiivisena ja elämän-
myönteisenä persoonana 
Juhani on tuttu näky tilai-
suuksien juontajana niin 
Iissä kuin laajemminkin, 
jopa valtakunnan tasoa 
myöten. Hän toimii luon-
nollisesti Iin Eläkeläisten 
50-vuotisjuhlan juontaja-
na lokakuun alussa.

-Eläkeläisjärjestöjen 
toiminta on jatkossakin 
tarpeellista sekä edun-
valvojina että toiminnan 
järjestäjinä. Yhteiset ta-
paamiset ja retket ovat 
monille ainoa hetki so-
siaaliseen kanssakäymi-

seen, lisäten samalla 
hyvinvointia ja elämän-
laatua, Juhani linjaa tule-
vaisuutta. 

Viime aikojen kehityk-
sestä hän on ilolla pannut 
merkille eri eläkeläisjär-
jestöjen yhteistyön lisään-
tymisen myös Iissä.

Käsistään kätevänä 
miehenä Juhani harrastaa 
perinnekäsitöitä ja luke-
mattomat reet hevosten 
ja moottorikelkkojen pe-
rään on mies vuosien saa-
tossa valmistanut.

-Veneitäkin olen muu-
tamia kymmeniä tehnyt 
lohensoutajille ympäri 
Suomea Salosta Tornion-
joelle yltävälle alueelle. 
Vesikelkkoja olen myös 
touhunnut ja ehkä erikoi-
simpana tuotteena 100 
litran saavin Pudasjärve-
läiselle leipomolle, Juhani 
kertoo harrastuksestaan. 
MTR

Iin Eläkeläisten pitkäaikainen puheenjohtaja Juhani Siurua on edelleen tuttu näky Iin Järjestötalolla.

Monissa tehtävissä Iin 
Eläkeläisissä toimi-
nut Rauha Pikkula ker-
too tulleensa toimintaan 
mukaan jo ennen eläköi-
tymistään. Hän on toi-
minut niin yhdistyksen 
sihteerinä kuin matkavas-
taavanakin. Myös kuoron 
ja näytelmätoiminnan 
Rauha toteaa olleen mu-
kaansa tempaavaa.

--Tärkeä matkakoh-
de meillä oli Eläkeläiset 
ry:n omistama Kunto-
ranta Varkaudessa. Ret-
kiä teimme yhdessä 
Oulun Eläkeläisten kans-
sa. Vuorollamme toimim-
me matkanjärjestäjinä, Iin 
kiintiön ollessa 20 paik-
kaa. Ennen Kuntorannan 
rakennusten valmistu-
mista vuonna 1968, ma-
joituimme teltoissa, 

Rauha Piukkulalle 
Iin Eläkeläiset on 
sydämen asia

Rauha muistelee alkuai-
kojen matkoja.

Rauhan toimiessa mat-
kavastaavana matko-
ja tehtiin myös silloisen 
Neuvostoliiton ja Ruot-
sin kohteisiin ja uusia ys-
tävyyssuhteita luotiin yli 
valtakunnan rajojen.

-Yhteistyö iiläisten elä-
kejärjestöjen välillä on li-
sääntynyt. Pidän tätä 
todella hyvänä asiana, 
samoin Iikka-taksin ja ko-
tihoidon palveluita. Ne 
ovat ensiarvoisen tärkeitä 
tukitoimia ihmisten koto-
na asumisen varmistami-
seksi, Rauha miettii.

Iin Eläkeläisten toimin-
taan hän edelleen osallis-
tuu voimiensa mukaan ja 
toivottaa juhlivalle järjes-
tölle menestystä ja antoi-
sia vuosia. MTR

oulunkaari

oulunkaarenkuntayhtyma

Rauha Piukkula on toiminut monissa eri tehtävässä Iin 
Eläkeläiset ry:ssä.
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Laurintie 2, 91100 Ii
Puh. 045 147 6600

IIN APTEEKKI

Aukioloajat: 
ma-pe 9.00-18.00, 
la 9.00-15.00

08 817 3244
Jäppisen Baari

0440-688 670

Taksit 2 kpl 
8 paikkaisia (13 lasta)

Iin Taksikyyti 
Hannu Ukkola

Bussit  16 ja 40 -paikkaiset
0442-390 679

Autoissa invavarustus

Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256  
www.kulta-aalto.com

Iin Eläkeläisiin 1970-lu-
vun alussa liittynyt Aini 
Hanhisalo on asunut Iis-
sä vuodesta 1961 alkaen. 
Iin Eläkeläisten puheen-
johtajana hän toimi viisi 
vuotta 1990-luvun loppu-
puoliskolla. Aini järjesti 
yhdessä silloisen sihtee-
rin Liisa Haapaniemen 
kanssa monia kahvi- ja 
laulutilaisuuksia pitkien 
matkojen takana asuvil-
le jäsenille, muun muassa 
Yli-Olhavassa ja Yli-Iissä.

-Toiminta oli tuohon 

Aini Hanhisalon aloitteesta 
monia toimintoja

aikaan ennen muuta pie-
nituloisten eläkeläis-
ten edunvalvontaa, joten 
teimme myös mielenosoi-
tusmatkoja Helsinkiin 
saakka, Aini muistelee.

Hän oli liikunnan edis-
tämisessäkin aktiivinen ja 
säännölliset sauvakäve-
lyt Iin Järjestötalolta sai-
vat alkunsa.

-Aluksi meille vähän 
naureskeltiin, kun kym-
meniä eläkeläisiä piti 
kunnostaan huolta sau-
vakävellen. Ei siihen ai-

kaan ollut varsinaisia 
kävelysauvoja, joten suk-
sisauvat kädessä viuh-
doimme menemään, Aini 
naurahtaa.

Iloisen luonteen omaa-
va Aini olikin yhdistyk-
sen reissujen vitsinkertoja 
ja pitkien matkojen tun-
nelman kohottaja. Mat-
koja tehtiin ennen muuta 
silloisen Neuvostoliiton 
alueelle muun muassa 
Moskovaan, Novgoro-
diin ja parikin kertaa Vii-
puriin. Vastavierailulle 

Akkavalta-näytelmä 1990-luvulla, oikealla Aini Hanhisalo

tulleita Aini käytti jopa 
Haaparannassa rasva-
reissuilla.

-Ei se ollut ihan luvallis-
takaan viedä heitä Ruotsin 
puolelle, Aini tunnustaa 
pilke silmäkulmassa.

Ainille Iin Eläkeläisten 
toiminta on ollut rakas-
ta ja mukavana muisto-
na hän kertoo mieleen 
jääneen monien tapah-
tuminen joukosta Tanja 
Karin mitalikahvit, jotka 
Iin Eläkeläiset järjestivät 
Tanjalle. MTR
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KULUNVALVONTAKORTILLA JOKA 
PÄIVÄ AVOINNA KLO 05.00-24.00

14. -17.2. Rokuan kunto-
keskus, yhdessä Utajärven 
Eläkeläisten kanssa

13.3. Laskiaisrieha Jär-
jestötalolla

11.3. Iin Eläkeläisten ke-
vätkokous Järjestötalolla

20.3. Iisisti Energinen 
-tapahtuma Järjestötalolla

22.3. Jokilaaksojen alue-
järjestön kevätkokous Jär-
jestötalolla

9.4. Ulkoilutapahtuma 
Illinsaari

27.4. Vappumyyjäiset 
Järjestötalolla

10.5. Eino Grön 80-vuo-
tis-konsertti Madetojansa-
li Oulu

26.-29.5. Rauhanlahti-
matka

23.5. Ulkoilutapahtuma 
Illinsaaressa, yhdessä mui-
den Iin eläkeläisjärjestöjen 
kanssa

24.5. Lohikeitto jäsenille 
Järjestötalolla

28.6. Kesäretki Tervo-
laan järjestötalolle, Tervo-
lan Eläkeläisten vieraaksi

1.-14.7. Eläkeläiset ry:n 

Iin Eläkeläisten retkiä, tapahtumia ja toimintaa vuonna 2019
Kuluvana vuonna on on ollut paljon retkiä ja muuta toimintaa. 

Matkavastaavana toimi Kaarina Paaso ja kaverina Eila Fäldt.

14. -17.2.2019  Rokuan kuntokeskus, 
yhdessä Utajärven Eläkeläisten kanssa

valokuvanäyttely Nättepo-
rissa

14.-17.7 Suomussalmi-
retki

6.-7.8. Eläkeläiset ry:n 
Pohjoisten aluejärjestöjen 
60v-juhla Oulu

16.8. Yhteislauluilta 
Huilingin näyttämö

17.8. Lättykahvit yms. 
Järjestötalolla

31.8. Lauluiltapäivä 
Ossi Juneksen mökillä

12.-15.9. Kuusamo Tro-
piikki, yhdessä Utajärven 
Eläkeläisten kanssa

18.9. Iin Eläkeläiset ry:n 
historiikin julkistamistilai-
suus. 

Viikottaiset tapahtumat 
ajalla syyskuu - toukokuu

Maanantai: Jumppa, 
Kuoro

Keskiviikko: Venyttely-
jumppa, Käsityö/porina/
boccia-kerho

Joka toinen perjantai: 
Karaoke

Tietokonekerho tarpeen 
mukaan.

2018 syyskuussa virkistäytymäs-
sä Ylläksellä yhdessä Utajärven 
Eläkeläisten kanssa

Onnea ja menestystä 50 vuotiaalle 
Iin Eläkeläiset ry:lle

Toivottavat 
Heimo, Eila,  Matti-Tapio ja Terttu 

IiSanomien toimituksesta

Entiseen aikaan hoidet-
tiin asioita kirjeitse, käy-
mällä paikan päällä, tai 
soittamalla. Nyt toimis-
tojen ja pankkisalien ovet 
aukeavat vain tilaukses-
ta ja ihmisen pitää istua 
ruudun ääreen hoitaak-
seen asiansa. On siirrytty 
digiaikaan. Tietokoneet 
ovat kuitenkin monelle 
outoja kapistuksia, oma 
ymmärrys ei aina riitä 
uuden oppimiseen, eikä 
siihen riitä myöskään 
lapsien ja lastenlasten 

kärsivällisyys. Mikäpä 
neuvoksi? Iin Eläkeläiset 
tunnistivat tarpeen ja pa-
nivat pystyyn tietokone-
kurssin. Kurssi aloitettiin 
aivan alkeista ja perus-
asioista, opastajia löytyi 
omasta takaa ja muuta-
mia ammattilaisiakin 
vieraili täydentämässä 
opetusta. Täsmäopetus-
ta saatiin Oulunkaaren 
kuntayhtymältä, jonka 
ammattilainen kävi neu-
vomassa mm. reseptien 
uusimisissa

Iin Eläkeläisten tietokonekurssi
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PARTURI-KAMPAAMO
TEIJA KURTTILA

Kurttilankuja 10, 91100 Ii
P. 044 025 5687, 08 817 4865

ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21

TERVETULOA!Kirkkotie 1 91100 Ii

KESÄHIUKSET KUNTOON!

050 320 6513

Talosi ansaitsee terveen katon
PUHDISTAMME JA PINNOITAMME KATTOSI 

TEHOKKAASTI ILMAN MYRKKYJÄ

Suomen Erikoispinnoite Oy 
Huhtikuja 7, 91100 Ii | Ilkka Teppo 050 571 5157 | ilkka.teppo@erikoispinnoite.fiwww.erikoispinnoite.fi

Suomalainen lounas-buffet arkisin klo 10.30-13.30

Ravintola Chuan Yi | Piisilta 1, 91100 Ii | p. 044 529 1111
www.chuanyi.fi | Facebook: Chuan Yi

Ravintola Chuan Yi

HUOM! Eläkeläiset lounashinta -20%
Kansainvälinen á la Carte -menu arkisin klo 13.30-18.00 

Viikonloppuisin klo 12-18 

Avarassa salissamme tilaa jopa 100 hengelle: 
syntymäpäiväjuhlat, hääjuhlat, 

valmistujaiset, kokoukset ym. ym.
Tule viihtymään Iin Micropolikseen

A-oikeudet

Palvelualalla vuodes-
ta 1984 toiminut Hannu 
Ukkola hankki ensim-
mäisen taksinsa vuonna 
2008. Iissä vallinneeseen 
kysyntään tila/invataksi-
en suhteen tullut lisä sai 
seurakseen toisen auton 
vuonna 2012.

-Molemmat taksim-
me ovat 1+8paikkaisia, 
varustettuna invanosti-
mella ja baareilla. Toinen 
autoista on vip varus-
teinen Mersun Sprinter 
nahkaverhoilulla. Vip ti-
lauksella kuljettaja pu-
keutuu tietenkin pukuun, 
Hannu Ukkola kertoo.

Yrityksen kalusto laa-
jeni busseihin vuonna 
2015, jolloin invavarustel-

Iin Taksikyyti Hannu Ukkola palvelee 
monipuolisella kalustolla

tu kuusitoista paikkainen 
auto otettiin käyttöön. 
Tällä hetkellä kalustosta 
löytyy lisäksi neljäkym-
mentä paikkainen linja-
auto.

Työntekijöitä yrityk-
sessä on neljä vakinaista 
ja kaksi keikkatyönteki-
jää. 

-Suurissa kaupun-
geissa taksiala on koke-
nut lakimuutosten myötä 
suurempia mullistuksia 
kuin Iissä. Yksi autom-
me ajaa Otaxi väreissä, 
kuuluen välitysrinkiin, 
joka saa ajaa niin sanot-
tuja Kela kyytejä, taksi-
palveluista yrityksessä 
vastaava Niko Ukkola to-
teaa. Muuten hän kertoo 

taksien palvelevan ku-
ten ennenkin ja taksin voi 
edelleen tilata suoraa tu-
tulta taksiyrittäjältä. 

-Etenkin tällaista isom-
paa autoa tarvittaessa 
on hyvä tehdä tilaus tar-
peeksi ajoissa ja varmis-
taa haluamansa kokoinen 
auto paikalle sovittuun 
aikaan, Niko vinkkaa tak-
sia tarvitseville.

Koulukyydeillä Han-
nu ja Niko toteavat ole-
van merkittäjän osuuden 
yrityksen tulokertymäs-
tä. Tätä pienentää Iin 
kunnan päätös nostaa 
koulukuljetusraja toises-
ta luokasta alkaen kol-
mesta viiteen kilometriin. 
Suoranaisia uhkia he ei-

Hannu ja Niko Ukkola yrityksen bussien kera Iin Konissa. Bussien lisäksi Iin Taksikyyti Hannu Ukkolan kalustoon 
kuuluu kaksi tila/invataksia.

vät kuitenkaan alalla näe, 
vaan uskovat luottavaisi-
na tulevaisuuteen.

-Linja-auton han-
kimme vuonna 2017 
vastaamaan paikkakun-
nalla olleeseen kysyn-
tään. Asiakaskuntamme 
koostuu erilaisista ryh-
mistä Iistä, Oulusta ja 
Oulun ympäristöstä. Iin 
päiväkotilaisia ja koulu-
laisia olemme kuljetta-
neet erilaisiin rientoihin, 
samoin eläkeläisiä ympä-
ri maata, Hannu toteaa. 
Iin Eläkeläiset ry:n ret-
killä Hannu Ukkolan ka-
lustoa on viimeksi ollut 
pari viikkoa sitten, jäsen-
ten virkistäytyessä Kuu-
samossa. MTR
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Iin Eläkeläiset ry:n 50-vuotisjuhlakirja julkistettiin
Joulukuun yhdeksänte-
nä päivänä vuonna 1969 
kokoontui joukko iiläisiä 
ikäihmisiä pitämään ko-
kousta Pentti ja Marjatta 
Liedeksen kotiin. Koko-
uksen tuloksena perus-
tettiin uusi järjestö Iin 
Eläkeläiset. Järjestön toi-
minta lähti heti käyntiin 
ripeästi, mitä edesauttoi 
seuraavana vuonna val-
mistuneet toimitilat Jär-
jestötalolle. Iin Eläkeläiset 
ry on toiminut keskeyty-
mättä ja säännöllisesti vii-
sikymmentä vuotta.

Juhlavuoden kunni-
aksi Iin Järjestötalolla 
vietettiin kirjan julkista-
mistilaisuutta 18.9. Pertti 
Huovisen kirjoittama his-
toriikki ”Iin Eläkeläiset ry 
1969-2019” esiteltiin kir-
joittajan toimesta.

- Kun Iin Eläkeläiset 
ry:stä otettiin yhteyttä ja 

pyydettiin kirjoittamaan 
järjestön 50-vuotishisto-
riikki, otin tehtävän vas-
taan hyvin mielelläni. 
Olen ollut kohtalaisen 
pitkään Iin Eläkeläiset 
ry:n kannatusjäsen ja var-
sinainen jäsenkin useam-
man vuoden. Järjestön 
toimintaan en ole osallis-
tunut muiden kiireitten 
takia. Näin ollen olen kir-
joittanut historiikin ulko-
puolelta katsoen. Työni 
alkoi viime vuoden elo-
kuussa ja kesti lähes vuo-
den johtuen siitä, että 
puuhailen monenlaisia 
muitakin asioita, Pertti 
Huovinen kertoi.

Kirjoitustehtävän hän 
totesi olleen aiempiin ai-
kaansaannoksiinsa näh- 
den helpon, koska käsi-
teltävä aika oli lyhyt ja 
aihe yksiselitteinen. 

Pääasiallisena lähtee-

Kirjan kirjoittanut Pertti Huovinen, sekä kirjalahjoituksen Iin Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Eero Tepolta vastaan-
ottaneet Juhani Siurua, Anja Mäkipaaso ja Eevi Viinamäki leppoisissa tunnelmissa kirjan julkistamistilaisuudes-
sa Iin Järjestötalolla.

Ilman järjestön ja sen jäsenten kuvakokoelmia, olisi 
tämä historiikki kovin yksipuolinen ja koruton, Pertti 
Huovinen totesi.

Iin Eläkeläisten ry:n 50-vuotisjuhlakirjan julkistaminen täytti Järjestötalon kahvion.

nä ollut Iin Eläkeläisten 
arkisto, pöytäkirjat, tili-
kirjat ja toimintakerto-
mukset olivat hyvässä 
järjestyksessä ja tallessa 
Iin kunnan kotiseutuar-
kistossa.

-Olen pyrkinyt kirjoit-
tamaan tekstini objektii-
visesti historioitsijana, 
yrittäen löytää vuosil-
le erilaisia näkökulmia. 
Suuret kiitokset kuulu-
vat Eevi Viinamäelle, jon-
ka kirjoittamia 20-vuotis 
ja 30-vuotishistoriikke-
jä ja hänen tallentamiaan 
lehtileikkeitä olen voi-
nut hyödyntää työssäni, 
Huovinen totesi antaen 
tunnustusta järjestön ve-
teraaneille historian tal-
lentamisesta.

Iin Eläkeläisten pu-
heenjohtaja Eero Teppo kiit- 

ti omassa puheenvuoros-
saan Perttiä isosta onnis-
tuneesta urakasta kirjan 
kirjoittajana. Samalla hän 
luovutti ensipainokset 
kirjasta Iin Eläkeläisissä 
vuosikymmeniä vaikut-
taneille Eevi Viinamäelle, 
Anja Mäkipaasolle ja Ju-
hani Siurualle.

Juhani Siurua tote-
si leikkisästi, kiittäessään 
kirjoittajaa hyvästä työs-
tä, ”varjele Jumala etten 
ylypiäksi tulisi”.

Iin Eläkeläiset ry:n 
50-vuotisjuhlakirjaa ovat 
tukeneet avustuksin Saa-
ra Lehtomaan ja Paa-
vo Junttilan säätiö, Valto 
Pernun säätiö, sekä Iin 
kunta/Ii-instituutti -liike-
laitos. MTR

Iin Eläkeläiset ry: kirjassa on 122 sivua yhdistyksen his-
toriaa.
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 Koistisen

Poikkisaarentie 48, Ii

Henkilö- ja pakettiautot
• Huollot ja korjaukset
• Autosähkötyöt
• Vikadiagnoosit
• Ilmastointihuollot
• 4-pyöräsuuntaukset
• Rengastyöt

040 708 2438
www.koistisenkorjaamo.fi

Taksi E. Muhonen 
Olhava

p. 045 111 1051

Virkkulantie 418, Asema Ii | P. 040 521 3401 
Voi soittaa myös iltaisin ja lauantaisin

RAKENNUSPELLIT IISTÄ 
MITTOJENNE MUKAAN
Piipunpellit, ikkunalistat, yms.

Kotitalous-
vähennys

Kesällä 2019 teimme kesä-
retken heinäkuun 14.-17. 
päivinä Suomussalmelle. 
Sunnuntaiaamuna mat-
kalaiset nousivat Ukko-
lan Hannun linja-autoon 
ja matka saattoi alkaa. 
Muutamia matkalaisia 
nousi mukaan vielä mat-
kan varrelta. Kaikkiaan 
meitä oli matkalla kolmi-
senkymmentä henkeä.

Matkamusiikkina vi-
riteltiin soimaan oman 
kuoron uunituore levy 
”Muistoja vain”, jonka 
musiikki tuntui miellyt-
tävän niin, että houkutti 
mukaan laulamaan. Pu-
dasjärvellä pidetyn kah-
vi/pissatauon jälkeen 
suunnattiin kohti Suo-
mussalmen kuntakeskus-
ta Ämmänsaarta ja siellä 
ravintola Kultaista Kuk-
koa, missä odotti maukas 
lounas.

Hyvin ravittuna jat-
kettiin teatteri Retikan 
kesäteatterin ensi-iltaan 
katsomaan VESI KIE-

Teatteriretki Suomussalmelle
LELLÄ -näytelmä. Esitys 
kertoo humoristiseen sä-
vyyn ajankohtaisista il-
miöistä. Teatteri on yksi 
Suomen suurimmista ke-
säteattereista ja katettuun 
katsomoon mahtuu noin 
1100 katsojaa, alueen vä-
liaikatarjoilusta vastasi 
Suomussalmen Eläkeläi-
set ry.

Teatterista suuntasim-
me kylpylähotelli Kian-
non Kuohuihin, joka oli 
majapaikkamme.  

Maanantaina oli vuo-
rossa Vesa Heikkisen 
opastettu retki. Ensin 
Ämmänsaarikierros, jos-
ta suunnattiin Raatteen-
tielle. Siellä tutustuimme 
talvisotamuseoon, ennen 
siirtymistä rajapuomille, 
jossa otettiin ryhmäku-
va. Vartiomuseon Liekki-
patsaalla oppaan sanoin 
todettiin, ”sodassa ei ol-
lut sankareita vaan kaik-
ki olivat uhreja”. Matka 
jatkui Suomussalmen 
kirkonkylään ja kirk-

koon, jonka jälkeen palat-
tiin hotellille ja kiitettiin 
opasta erittäin kattavas-
ta ja tiiviistä Suomussal-
men tietopaketista. Iltaa 
vietimme karaoken mer-
keissä, mukana oli myös 
edustus Suomussalmen 
eläkeläisistä.

Tiistaina oli vuorossa 
laivaristeily Kianta-lai-
valla Kiantajärvelle ja Il-
mari Kiannon maisemiin 
Turjanlinnan raunioil-
le, jossa oppaat kertoivat 
elämästä Turjanlinnassa 
ja sen historiasta. Alue on 
Kiannon suvun omistuk-
sessa ja he pitävät siellä 
sukutapaamisia.

Iltapäivällä saimme 
tutustua Retikka-teatte-
rin varsinaisiin näyttä-
mötiloihin aivan hotellin 
naapurissa ja teatterin 
historiaan, sekä vuosien 
mittaan esitettyjen näy-
telmien taustoihin. Niistä 
kertoi muutamille mat-
kalaisille ennestään tuttu 
näytelmien toinen käsi-

kirjoittaja, näyttelijä, Eero 
Shroderus. Hän kertoi 
heidän kesäteatteriesitys-
tensä taustalla aina ole-
van jokin elävän elämän 
tapahtuma tai ilmiö. Eero 
avasi myös tyylilleen so-
pivasti yläkainuulaista 
sielunelämää ja tervan-
polttoaikoja.

Keskiviikkona oli 
kotiin lähdön het-
ki. Ennen sitä kävim-
me tervehtimässä 
Reijo Kelan ideoimaa 
1000-päistä HILJAISTA 
KANSAA, tuota valtatie 
5:n kummajaista. ”Hei-
dän” seurassaan joimme 
niittykahvilassa lättykah-
vit. Paluumatka taittui 
Puolangan ja Oulun kaut-
ta yhden tauon taktiikalla 
illaksi kotiin.

Erittäin mukava ja 
antoisa matka, kiitos 
Hannulle turvallisesta 
kyydistä.

Tapani Teppo

Suomen ja Venäjän rajalla Raatteessa. Rajapuomilla oli yhteiskuvan vuoro.

Tutustumiskierroksella paikkakunnalle saatiin tiivis tietopaketti 

Eero Shroderus kertoi matkalaisille yläkainuulaisia tarinoita.
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Ma 21.10.  Paintball Karhu 

13-17 –vuotiaille. Karhun leirikeskuksessa. 
Klo 12-15 Hinta 15 € sis. Pelit ja eväät 

Lisätiedot: www.ii.fi/kalenteri 

Iiläisten lasten ja nuorten 

syysloma 2019 

Ke 23.10 ja to 24.10. Nuorisotila Majakka avoinna 
 

3.lk – 6 lk. klo 14-17 
7.lk-17 –vuotiaat klo 14-20 

Ke 23.10. Retki Liisanlinnaan 

Alakouluikäiselle Lähde mukaan seikkailemaan Liisan Linnaan! 
Retkimaksu 10€. Sis. matkat, pääsyliput ja eväät 
Ilmoittautumiset: 13.10. mennessä osoitteessa: 

www.iinseurakunta.fi/info-ja-asiointi/ilmoittautumiset 
 

Lisätietoja: Iin seurakunta/nuorisotyönohjaaja Nina Peltola 
p. 040-5157662 www.liisanlinna.fi 

To 24.10. Keskiaikaiset Hourooti-turnajaiset 
 

Klo 12-16 Ylirannan ratsutilalla 
13-25 –vuotiaille 

Lisätiedot: Keskiaikaiset Hourooti-turnajaiset Facebook-sivu 

 

Ti 22.10. Retki X-ON –tapahtumaan 

3.-6. luokkalaisille 
Hinta 10€ sis ruokailu RAXissa, sekä kuljetukset 

Lisätiedot: www.ii.fi/kalenteri 

LEIPOMO-
MYYMÄLÄMME
MUUTTAA
Putaan Pullan lämpimäiset löytyvät nyt osoitteesta
Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi

M
artinniem

entie

Verstasmutka

PUTAAN
PULLA

LEIPOMOMYYMÄLÄ

Maittava keittolounas ja Putaan 
Pullan leipäpöytä + kahvi & pulla

ma–pe klo 10–14

Leipomomyymälä 
ja kahvio

ma–to 7.30–16.30
pe 7.30–17.00, la suljettu

(pe 16.30–17.00 kassimyynti)

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN!

Meiltä saat 
• bussikuljetukset
• matkapaketit avaimet käteen 
 -periaatteella
• matkakaupan valmismatkat

Saaga Travel myynti
myynti@saagatravel.fi 
08 655 5100
www.saagatravel.fi
 

NAUTI 
MATKASTASI
Olemme täyden palvelun matkatalo, 
joka vie ryhmäsi kohti uusia seikkai-
luja laadukkaasti, vahvalla ammatti-
taidolla.

Kysy tarjous 

matkalle tai

idealle!

Haminantie 2, Ii

Iin Eläkeläiset ry:n 50-vuotisjuhlaan

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

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

 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Muistamiset toivomme yhdistyksemme tilille 
FI57 5350 0220 0074 42

KUTSU
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su  6.10.  klo 10                    IKÄIHMISTEN KIRKKOPYHÄ IIN KIRKOSSA
                        
ma 7.10. klo 13                     ”Muistojeni laulut” –konsertti Iin työväentalolla. Kahvitarjoilu.
                    Linja-auto: klo 11 Veeran kauppa – Kuivaniemen Kievari ja Iin Työväentalo. 
                      Pysähtyy tarvittaessa Jokikylällä, Myllykankaalla ja Olhavassa koulun pysäkillä.
            (Ilmoittautumisen yhteydessä kerro pysäkki mistä nouset linja-auton kyytiin).    
                         Kyyti lähtee takaisin samaa reittiä kahvin jälkeen. 

                      Ilmoittautumiset linja-autoon 2.10.2019 mennessä Yhteispalvelupiste p. 050 3103 458. 
                   
ti  8.10.  klo 10-11.30          Jakkukylän kolmen polven kerho
            Rauhanyhdistyksen kerhohuone.

ti  8.10. klo 13                      Herra Alzheimer Kuivaniemen nuorisoseuralla.
                                                  Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää.

ti 8.10. klo 14-15.30            Luento muistisairauksista Nätteporin auditoriossa.
           Luennoitsijana neurologian erikoislääkäri Johanna Kruger. 
            Vapaa pääsy!

ke 9.10.   klo 10-13              Olhavalaisten ikävirkkujen päivä Väli-Olhavan seurakuntatalolla

ke 9.10.   klo 12                    Ikäihmisten iloinen iltapäivä 
           Kuivaniemen Aseman Liikuntahallilla. 
            Ohjelmassa liikuntatuokio, haitarimusiikkia, yhteislaulua ja kahvitarjoilu.

to 10.10. klo 12                Liikuntapäivä Illinsaaren hiihtomajalla
           Jumppaa, ulkoilua, tarjolla makkaraa ja pullakahvit. 

pe 11.10.  klo 12                   Kuivaniemen ja Simon pelimannit Seniorituvalla        

pe 11.10.   klo 13                  Iin laulupelimannit Emmintuvalla. 

                          TAPAHTUMIIN

      VAPAA PÄÄSY!               

                                  

Lisätiedot: Vanhus- ja vammaisneuvosto Salme Tanninen p. 040 963 2030

       

Järjestäjät:

Iin Eläkeläiset ry
Iin Eläkkeensaajat ry

Kuivaniemen Eläkkeensaajat ry
Eläkeliitto Iin yhdistys ry

Eläkeliitto Kuivaniemen yhdistys ry
Iin seurakunta

Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos

 VANHUSTENVIIKKO 

PAINOON.indd   1 17.9.2019   12:48:08
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”Purusaaressa oli ki-vaa paistaa makkaraa ja onkia. En saanut kalaa, mutta oli tosi kivaa. Me saimme myös tehdä maa-taidetta ja matematiikkaa. Minä virvelöin myös. Ka-verini sai kalan, mutta sii-ma katkesi.”

Jakun koululaiset

Jakun koulu kävi keskiviikkona 21.8. retkellä Purusaaressa. Uusi retkeilyalue on pienen kävelymatkan päässä koululta 
ja melkoisen elämyksen tarjosi uusi lossi, jolla pääsi saareen. Perillä oppilaat osallistuivat toimintapisteisiin. Päivä 
oli erittäin onnistunut ja suosittelemme käymään Purusaaressa retkeilemässä. Ohessa vielä muutamia oppilaiden 
kertomuksia päivästä.  

”Tänään oli retkipäi-

vä. Menimme retkel-

le Purusaareen. Minusta 

mukavaa oli taidepaja, ka-

lastaminen ja nuotio. Kun 

kalastin en saanut yhtään 

kalaa. Siinä taidejutussa 

meillä kaikilla oli ryhmät 

ja sitten keräsimme kaik-

kea luonnosta. Laavulla 

syötiin eväät.”

”Tänään kävimme los-silla Purusaaressa. Siel-lä ongimme, keräsimme käpyjä ja maitohorsmia. Mielestäni parasta met-säretkellä oli luontotaide. Onkiminenkin oli haus-kaa, vaikka en saanut ka-laa. ”

Koonnut ja kuvannut: 
Simo Silander, koulunjohtaja
Jakun koulu, Ii

luontoretkellä

Kunnostamo Personal training 
Niittytie 36,91100 Ii 
Puh. 044 5577 677

anu.suotula@gmail.com 

KUNNOSTAMON pienryhmät 
alkavat lokakuussa

Tervetuloa!

www.kunnostamo.com

* Rapakuntoiset reippailijat 
* KehonmuokkausKunnostamo

* Myös yksilövalmennus.

Ryhmiin ilmoittautuminen viimeistään vko 42.

RAPAKUNTOISET REIPPAILIJAT!

Pienryhmävalmennus juuri Sinulle, joka olet erittäin huo-
nossa kunnossa eli ns. rapakunnossa. Sinulle on nyt alkamas-
sa sellainen valmennus,  että voit kolmen kuukauden päästä 
määritellä itsesi jo reippailijaksi! Samassa jamassa on moni 
muukin, joten tule rohkeasti mukaan ryhmään. Ota vaikka 
kaveri mukaan ryhmään, niin lähteminen on taattu! 
Oletko erittäin huonossa kunnossa?  Oletko ollut treenamat-
ta vuosia tai olet hikoillut viimeksi koulun liikuntatunnilla? 
Onko sinulle kertynyt ylipainoa? Estääkö huono kunto sinua 
tekemästä asioita joita haluaisit tehdä? Pelkäätkö aloittaa 
treenit, koska et osaa tai sinua ei huvita?
-> Jos vastasit kyllä johonkin näihin kysymykseen,  niin 
tämä valmennus on Sinulle.
-> Kunnostamolla Iissä alkaa lokakuun 2019 lopussa erit-
täin huonokuntoisten pienryhmä, jossa aloitetaan  liikkeel-
lelähtö todella kevyesti ja pyritään löytämään jokaiselle 
sopiva tapa liikkua.
-> Valmennus kestää kolme kuukautta ja sisältää viikottai-
set ryhmätapaamiset  (joulu ja uusivuosi poislukien).
->  Saat kotiohjeet liikkumiseen sekä mahdollisuuden 
tavata valmentajaa myös yksilötapaamisilla (50€/kerta) ja 
treenistudion yksityiseen käyttöösi (4€/kerta).
 Valitse päivä-tai iltaryhmä!  Kun ilmoittaudut, kerro kum-
paan ryhmään ensisijaisesti haluat.
-> keskiviikot klo 12-13 alkaen 30.10.2019
-> torstait klo 17-18 alkaen 31.10 .2019

KEHONMUOKKAUS-PIENRYHMÄVALMENNUS

Onko tavoitteenasi vartalon kiinteytyminen, lihasvoiman 
kasvatus, kehon muokkaaminen? Oletko kiinnostunut 
muokkaamaan kehosi koostumusta pitkäjänteisesti ja oikea-
oppisesti? KYLLÄ!! Silloin Kehonmuokkaus-pienryhmä sopii 
sinulle! Sopii hyvin myös aiemmin Kunnostamon valmen-
nuksessa olleille!  Ryhmään osallistuaksesi sinulla tulisi olla 
hieman kokemusta kuntosaliharjoittelusta ja tunnet muuta-
mia peruskuntosaliliikkeitä. Ryhmässä opit lisää! Mikäli olet 
aloittelija ja haluat mukaan ryhmään, suosittelen muutamaa 
yksilövalmennustapaamista ryhmän lisäksi alkuviikkoina.

Valmennus sisältää:
->  Yhteistreenit keskiviikkoisin klo 17:30-19:00
->  Ruokavalio-ohjeet
->  Säännöllisesti päivittyvät treeniohjelmat (2-,3- ja 4-jakoi-
nen ohjelmat, kotitreeniohjelma)
->  Valmentajan tuki ja ryhmän tsemppaus
->  Kotitehtävät (1-2 kpl/kk)
->  WhatsApp-ryhmä

Hinta 99 euroa/kk (yht. 594 € koko valmennus)
Maksutavat: Laskutus kolmessa erässä, Smartumeilla, 
ePassilla, Edenredillä, Tyky-seteleillä tai EazyBreakillä.

Kesto lokakuu 2019-toukokuu 2020 (yht.6kk)
Ryhmä toteutuu jos minimiosallistujamäärä (4 henkilöä) 
täyttyy. Aloituspäivä 30.10.2019.

Hinta: 237€ (79€/kk)
Valmentaja: Anu Suotula-Teppo/Kunnostamo
Valmennnuksen voi maksaa laskulla, Smartumeilla, 
ePassilla, Edenredillä, Tyky-seteleillä tai EazyBreakillä.
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Pohjois-Iin koulun toiminnallinen 
piha aktivoi oppimaan ja liikkumaan
Pohjois-Iin koulun toimin-
nallinen piha saatiin val-
miiksi pihamaalausten 
osalta koulun ja aktiivisen 
kylätoimikunnan yhteistyöl-
lä. Viime vuoden kuudes-
luokkalaisten suunnittelemat 
teokset toteutettiin tämän 
vuotisten kuudesluokkalais-
ten toimesta, kyläyhdistyk-
sen hankkimilla maaleilla ja 
välineillä.

Kompassi, puuropata ja 
tarkkuusheitto toiminnalli-
set teokset ilahduttavat ja ak-
tivoivat koulun asfaltilla.

-Koululle aktivoiva kou-
lun ympäristö on tärkeä ope-
tuksen kannalta. Teokset 
aktivoivat lapsia liikkumaan 
ja toimimaan, antaen samal-
la opettajille uusia mahdol-
lisuuksia toteuttaa opetusta, 
koulunjohtaja Tuomas Oja-
la kertoo.

Toiminnalliset teokset to-
teuttaneen kuudennen luo-
kan opettaja Anna-Mari 
Härkönen on jo hyödyntänyt 
teoksia muun muassa mate-
matiikassa ja tarkkuusheitos-
sa.

-Kineettisessä harjoituk-
sessa aivoja stimuloidaan 
liikkeen avulla ja siihen toi-
minnallinen piha uusine 
teoksineen antaa erinomaiset 
mahdollisuudet, Anna-Ma-
ria toteaa.

Kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Anita Sievänen us-
koo pihamaalausten tukevan 
myös kyläyhdistyksen ”Lii-
ku maanantaina Pohjois-Iis-
sä” -hanketta, tarjoten uusia 
mahdollisuuksia ulkoliikun-
nan toteuttamiseen.

-Lapset ovat kovasti toi-
voneet pihan rimppatelineen 
yhteyteen liukumäkeä. Sen 
aikaansaaminen voisi olla 
seuraava yhteisprojektimme 
koulun kanssa, aktiivinen 
kyläyhdistyksen puheenjoh-
taja suunnittelee. MTR

Matleena Paalanen, Emma Kurkela, Lyydia Jaara ja Iiris Alaranta maalaamassa ”Puuropataa”, joka on 
Anja Moilasen, Iida Häclinin ja Kaisa Lappalaisen suunnittelema.

Anita Sievänen, Tuomas Ojala ja Anna-Maria Härkönen Ilkka Tuomelan suunnitteleman ”Kompas-
sin” luona. Kyläyhdistyksen ja koulun yhteistyö toimii kaikkiin ilmansuuntiin.

Neljäs valtakunnallinen 
Osta tilalta – päivä järjes-
tettiin lauantaina 14.9. Tilat 
eri puolilla maata kutsui-
vat kävijöitä tutustumaan 
avoimien ovien merkeissä 
tuotteisiin, elämyksiin ja ta-
rinoihin. 

JJ-Liha Iistä oli ensim-
mäistä kertaa päivässä 
mukana, tarjoten mahdolli-
suutta tutustua luomutilan 
toimintaan, nauttia kuppo-
nen kahvia ja ostaa myy-
mälästä lihaa, perunoita, 
porkkanoita ja sipuleita. 
Myös poniajelua oli tarjolla 
ja pihapiirin eläimiin voi tu-
tustua lähietäisyydeltä.

Tiina Tuomikoski oli saa-
punut paikalle lapsiensa 
Mikloksen ja Noelin kanssa.

Osta tilalta -päivä kutsui 
tutustumaan tiloihin

-Eläimiä lähdimme kat-
somaan ja samalla ostamaan 
todella maukasta lihaa. Olen 
käynyt aiemminkin ostok-
silla ja nyt avautui samalla 
mahdollisuus tutustua ti-
laan muutenkin, kertoi Tii-
na.

Tilan isäntä Juuso Jussila 
kertoi halunneensa olla Osta 
tilalta -päivässä mukana, 
vaikka Suomen luonnonpäi-
vän tapahtuman kaltaista 
kävijäryntäystä hän uskalta-
nut päivästä toivoa.

-Mukavasti on asiakkaita 
käynyt ja luomutuotteiden 
kysyntä kasvaa koko ajan, 
asiakkaita palvellut Juuso 
totesi myymälän liha- ja vi-
hannestarjonnan keskellä.

Seuraavaksi hän ker-
toi suuntaavansa myymä-
läautonsa kanssa Oulun 
ammattikorkeakoulun Li-
kis-lähiruokatapahtumaan 
Ouluun 21.-22.9.

- Likis -tapahtuma vas-
taa lähiruoan kasvavaan ky-
syntään Oulun seudulla ja 
edistää samalla ekologis-
ta ja kestävää ruoantuotan-
toa. Tapahtumassa vierailee 
arviolta 10 000 kävijää, Juu-
so valotti tästä suuresta lä-
hiruokatapahtumasta, jonka 
hän totesi erinomaisesti tu-
kevan JJ-Lihan toimintaperi-
aatteita. MTR

Ojakyläläinen Eero Honkanen tyttärensä Iida Ylivaaran kanssa 
tervehtimässä Kaapo-ponia ja ohjastaja Julia Leppästä.

Tiina, Noel ja Miklos Tuomikoski olivat saapuneet tutustumaan 
luomutilaan ja sen eläimiin, sekä hankkimaan lihaa.

Juuso Jussilan JJ-Liha osallistui 
ensimmäistä kertaa Osta tilal-
ta- päivään.

Iin Fysioterapiakeskus Oy 
tulee osaksi Fysios-ketjua 
11.9.2019. Fysios on vuonna 
2015 perustettu suomalainen, 
valtakunnallinen fysiotera-
piaketju, johon kuuluu yli 70 
toimipistettä yli 30:lla paikka-
kunnalla, ja se työllistää jo yli 
500 alan ammattilaista.

Iin Fysioterapiakeskus Oy 
(Iin Fysio) toimii Iin, Yli-Iin, 
Haukiputaan ja Oulun alu-
eella tarjoten fysioterapiaa, 
ryhmäkuntoutusta sekä hie-
rontaa kaikille vauvasta vaa-
riin. Palveluihin kuuluu myös 

Fysios-ketju kasvaa Pohjois-Pohjanmaalla
Iin Fysioterapiakeskus Oy osaksi Fysios-ketjua

Fysios lyhyesti: Fysios on valtakunnallinen fysioterapiaketju. Fysiokseen kuuluu yli 70 toimipistettä yli 30 paikkakunnalla ja se 
työllistää yli 500 ammattilaista. Fysioksen tavoitteena on auttaa puolta miljoonaa suomalaista vuoteen 2020 mennessä. Fysioksen 
johdossa toimivat osakkaat Heikki Tiitinen ja Pasi Syrjä. Yrityksen pääomistaja on kotimainen pääomasijoittaja Vaaka Partners. Iin 
Fysio lyhyesti: Perustettu vuonna 1987. Työllistää kuusi fysioterapeuttia ja tarjoaa palveluita tuki- ja liikuntaelin ongelmiin. 

KELA:n vaikeavammaisten 
avofysio-, sekä allasterapiaa 
sekä lapsille, että aikuisille.

Jaana Ervasti kommentoi: 
“Olen tehnyt pitkän ja antoi-
san uran Iissä ja Yli-Iissä fy-
sioterapeuttina. Tulin vuonna 
1994 työntekijäksi Iin Fysiote-
rapiakeskukseen Veijolan Ar-
jan (edesmennyt) ja Paakkarin 
Sirpan toimiessa yrittäjinä. 
Elämä menee eteenpäin ja vie 
minut täysin uudelle uralle. 
Yrityskaupan myötä siirryn 
ammatillisesti kokonaan uu-
delle polulle. Olen aloittanut 

vuoden 2019 alusta saakka 
työskentelemään työfysiote-
rapeuttina Mehiläinen Oy:n 
palveluksessa ja jatkan työtä-
ni heidän palveluksessaan.

Fysios tarjoaa laajemmat 
hartiat toteuttaa ja kehittää 
tulevaisuuden kuntoutusta. 
Heidän arvomaailmansa tu-
kee omaani, heidän tavoittee-
naan on tarjota ihmisläheistä 
ja kokonaisvaltaista kuntou-
tusta. Fysios saa innostuneen, 
idearikkaan ja positiivises-
sa mielessä ”pelottoman, näl-
käisen ja uteliaan” tiimin, 

joka on valmis oppimaan uut-
ta, kehittämään toimintaa/
yhteistyötä muiden uusien 
työyhteisöjen kanssa sekä tar-
joamaan parasta kuntoutusta 
Iin ja entisen Yli-Iin asukkail-
le.”

Heikki Tiitinen kommen-
toi: “Olemme iloisia Iin Fysi-
on mukaan tulosta. Iin Fysion 
ammattitaitoiset terapeutit 
tuovat vahvan lisän osaami-
sellaan meille, sekä vahvis-
taa Fysioksen kokonaisuutta 
ja palvelutarjoamaa Pohjois-
Pohjanmaalla.
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Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset 
sivunvalmistus-  ja painopalvelut 

kauttamme.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

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

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

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

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

• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

Meillä myös ilta-aikoja

www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 VUOTTA

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

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

Larissa TursasJenni Alaranta Elias Sundquist

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

Kalevalaista jäsenkorjausta  
Intialaista päähierontaa 

Iin Haminassa
Kysy lisää tai 

varaa aika numerosta

MYÖS LAHJAKORTIT

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

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

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

 info@iinfysio.fi

puh. 010 501 9110

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

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

PitoPalvelu

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

Varaa aikasi
040 528 2208Maksniementie 28, Maksniemi

HIERONTA •KAUNEUDENHOITO

SIIVOUSPALVELUITA

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

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

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

Siivouspalvelua ammattitaidolla

JALKAHOITOA

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

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

Myös kotikäynnit tarvittaessa.

Uutta! 
ePassi käy 

maksuvälineenä 
jalkahoitoon

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä 
p. 0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

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

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S3 
sähköurakointi-

pätevyys



10
nomat

-
nro 20

26.9.2019

Iin alakoulujen yleisurheilumestaruudet ratkottiin
Iin urheilukentällä oli suu-
ren urheilujuhlan tuntua 
11.9. Iin alakoululaisten rat-
koessa paremmuuttaan 
yleisurheilussa. Liikunta-
hallin rakennustöiden takia 
kentällä ei tänä kesänä järjes-
tetty kansallisia yleisurhei-
lukilpailuja, jotka on pidetty 
tähän asti vuosittain, kentän 
valmistumisesta vuodesta 
1992 alkaen. 

Koulujen kilpailut oli-
vat siis vuoden kohokoh-
ta yleisurheilussa ja lapset 
nauttivat liikunnan riemusta 
täydellä sydämellä. Sähköi-
sen ajanoton puuttuminen 
ei haitannut, eikä ulkoradan 
puuttuminen juoksuradalta. 
Tästä johtuen tosin pikamat-
kojen loppukilpailuissa juok-
si viisi osallistujaa kuuden 
sijasta. Tulostaso muodos-
tui useissa lajeissa hyväk-
si ja mestaruuksia ratkottiin 
todella pienillä eroilla. Kol-
masluokkalaisten tyttöjen 
pituushypyssä voiton vie-
neen Olga Hokkasen tulos 
406 ansaitsee erityismainin-
nan. Samoin kolmannen luo-
kan poikien pallonheiton 
voittaneen Topi Kurttilan 
45.88. MTR

1 1.06,87 4.Hamina 2 1.08,44 
5.Alaranta 1.11,50 6.Kuivanie-
mi 1.13,66 7.Alaranta 2 1.14,00 

Pojat: 1.Ojakylä 1.05,75 
2.Alaranta1 1.06,33 3.Hamina 
1 1.07, 66 4.Hamina 2 1.08,19 
5.Pohjois-Ii 1.08,28 6.Asema 
1.08,94 7.Alaranta 2 1.11,81 
8.Kuivaniemi 1.12,57

T1lk 40 m: 1.Heta Mäenpää 
P-Ii 8,02 2.Seidi Liukkonen Ala 
ja Pihla Laurila Ala 8.06 4.Sofi 
Jääskelä P-Ii 8,47 5.Fanni Maa-
ninka Kuiv 8.50

P1lk 40 m: 1.Aaron Karvo-
nen Oja 7.40 2.Oliver Sääski-
lahti Oja 7,78 3.Nooa Niva Ha 
7,88 4.Lenni Sääskilahti Oja 
8,22 5.Albert Jaara Jakku 8,38

T2lk 40 m: 1.Senni Kupari 
Ha 7.41 2.Kaisla Jaara As 7.47 
3.Viivi Heinikoski Kuiv 7.72 
4.Julia Lämsä P-Ii 5.Ella Kivi-
niemi Ala 7,81

P2lk 40 m: 1.Paavo Leski-
nen As 6,91 2.Mikael Siurua 
P-Ii 7.03 3.Joona Kantola P-Ii 
7.25 4.Viljami Tuunainen Kuiv 
7,38 5.Eemeli Kokkomäki Ha 
7.40

T3lk 60 m: 1.Olga Hokka-
nen Ha 9.65 2.Siiri Tolonen 
P-Ii 10.00 3.Nea Ronkainen 
Ha 10.09 4.Helmi Klasila Kuiv 
10.42 5.Lumi Lohi Oja 10.85

P3lk 60 m: 1.Topi Kurtti-
la Ha 9.97 2.Severi Turtinen 
Ala 10,03 3.Taneli Paakkola 
As 10.25 4.Eliel Karvonen Oja 
10.62 5.Konsta Vänttilä Oja 

10.71
T4lk 60 m: 1.Iida Jääskelä 

P-Ii 9.80 2.Kiira Karttunen Ha 
9,84 3.Jasmin Lepistö P-Ii 10.00 
4.Saana Sakko Jakku 10.16 
5.Maria Mäkipaaso Oja 10.22

P4lk 60 m: 1.Jesse Väntti-
lä Oja 9.90 2.Niilo Kupari Ha 
9.97 3.Niila Heikkilä Ala 10.00 
4.Patrik Savela Oja 10.06 5.Lee-
vi Kantola P-Ii 10.34’

T5lk 60 m: 1.Niina Suomela 
Oja 9.34 2.Tuuli Tervonen P-Ii 
9.47 3.Iida Pakanen P-Ii 9.66 
4.Iita Käyrä As 10.22 5.Miina 
Alaranta P-Ii 10.27

P5lk 60 m: 1.Aapel Mik-
kola Ala ja Onni Maaninka 
Kuiv 9.50 3.Otto Tolonen P-Ii 
9.60 4.Luukas Juntti Ala 10.00 
5.Eetu Vähä Oja 10.28

T6lk 60 m: 1.Fanni Hokka-
nen Ha 9.00 2.Krista Karttunen 
Ha 9.05 3.Matilda Boström Ha 
9.50 4.Iita Kimpimäki Oja 9.69 

5.Minea Vähä Oja 9.88
P6lk 60 m: 1.Arttu Jaakko-

la Ala 9.06 2.Joakim Nissilä 
Kuiv 9.52 3.Eemil Siurua Oja 
9.70 4.Nuutti Lehtola As 10.22 
5.Jere Viinamäki Ala 10.37

T3lk 600 m: 1.Inka Niemelä 
Ha 2.24 2.Helmi Klasila Kuiv 
2.28 3.Siiri Tolonen P-Ii 2.31

P3lk 600 m: 1.Elias Lohi 
Jakku 2.15 2.Severi Turtinen 
Ala 2.16 3.Topi Kurttila Ha 
2.23

T4lk 600 m: 1.Linnea Saa-
rela P-Ii 2.16 2.Saaga Pesämaa 
P-Ii 2.18 3.Maria Mäkipaaso 
Oja 2.26

P4lk 600 m: 1.Lenni Musto-
nen P-Ii 2.11 2.Elias Juntti Ala 
2.12 3.Sebastian Mäenpää P-Ii 
2.14

T5lk 600 m: 1.Miina Ala-
ranta P-Ii 2.13 2.Salli Koivis-
to Ha 2.20 3.Moona Kanninen 
P-Ii 2.21

P5lk 600 m: 1.Aapeli Mik-
kola Ala 2.10 2.Onni Maaninka 
Kuiv 2.14 3.German Vorotin 
Ala 2.15

T6lk 600 m: 1.Iita Kimpi-
mäki Oja 2.00 2.Elina Millas-
kangas Ha 2.01 3.Saaga Sassi 

600 metrin juoksujen tiukois-
sa loppukiritaisteluissa opet-
tajiltakin vaadittiin tarkkuutta 
maaliintulojärjestyksen var-
mistamisessa.

As 2.07
P6lk 600 m: 1.Patrik Mäen-

pää P-Ii 1.58 2.Eelis Tuomela 
P-Ii 2.03 3.Elias Kinnunen P-Ii 
2.10

T3lk Pituus: 1.Olga Hokka-
nen Ha 406 2.Siiri Tolonen P-Ii 
326 3.Nea Ronkainen Ha 324

T4lk Pituus: 1.Iida Jääskelä 
P-Ii 344 2.Kiira Karttunen Ha 
343 3.Janika Pakanen Kuiv 332

P3lk Pituus: 1.Topi Kurtti-
la Ha 349 2.Tuure Pakanen Ha 
339 3.Konsta Vänttilä Oja 314

P4lk Pituus: 1.Niilo Kupa-
ri Ha 372 2.Elias Juntti Ala 371 
3.Jesse Vänttilä Oja 352

P5lk Kuula: 1.Janne Juti-
la Ha 8.66 2.Veeti Vimperi Ha 
7.10 3.Eetu Vähä Oja 6.63

P6lk Kuula: 1.Joona Jutila 
Ha 8.74 2.Joakim Nissilä Kuiv 
8.05 3.Veeti Södö Oja 7.91

T5lk Kuula: 1.Auroora 
Kurttila Ha 6.03 2.Iida Paka-
nen P-Ii 5.84 3.Oona Paakko-
la Ha 5.77

T6lk Kuula: 1.Iita Kimpi-
mäki Oja 8.84 2.Krista Kart-
tunen Ha 7.68 3.Aino-Kaisa 
Hämäläinen Ala7.21

T5lk Korkeus: 1.Niina Suo-

mela Oja 110 2.Iida Pakanen 
P-Ii 105 3.Siiri Pakanen Oja ja 
Julia Nykänen As 100

T6lk Korkeus: 1.Krista 
Karttunen Ha 123 2.Nea Syvä-
järvi P-Ii 120 3.Jenni Lapinkan-
gas As 120

P5lk Korkeus: 1.Janne Juti-
la Ha 120 2.Otto Tolonen P-Ii 
110 3.Aleksanteri Nevatalo Oja 
105

P6lk Korkeus: 1.Jere Nau-
ha As 129 2.Joona Jutila Ha 129 
3.Joakim Nissilä Kuiv 123

T3lk Pallonheitto: 1.Siiri 
Tolonen P-Ii 24.11 2.Olga Hok-
kanen Ha 19.45 3.Janni Paka-
nen Ha 18.88

P3lk Pallonheitto: 1.Topi 
Kurttila Ha 45.88 2.Petrus Lei-
nonen Oja 30.92 3.Eliel Karvo-
nen Oja 30.60

T4lk Pallonheitto: 1.Isella 
Jaara Jakku 24.41 2.Tiia Klasi-
la As 22.64 3.Veea Piltonen Ha 
22.39

P4lk Pallonheitto. 1.Leevi 
Kantola P-Ii 38.28 2.Miio Kela 
Ha 35.94 3.Robert Vähä Ha 
32.84.

Neljännen luokan tytöt pituushypyn palkintojenjaossa. Vasemmalla toiseksi tullut Kiira Karttunen Haminan koulu, keskellä voittaja 
Iida Jääskelä Pohjois-Iin koulu ja oikealla pronssille hypännyt Janika Pakanen Kuivaniemen koulu.

TULOKSET
Viestit
Tytöt: 1.Ojakylä 1.06,63 

2.Pohjois-Ii 1.06,65 3.Hamina 

Tuloksia
YÖSUUNNISTUKSET 
H21 7,5 km: 1. Teemu Tauri-
ainen KEV 53.15 2. Kalle Lohi 
KoskRi 54.11 3. Timo Karppi-
nen Pohjant 55.35 

D21 5,4 km: 1. Saana Back-
man IinYr 40.49 2. Maiju Ok-
sanen Pohjant 43.06 3. Lotta 
Sankelo Pohjant 50.59

H55 5,4 km: 1. Vesa Kemp-
painen Iisu 42.06 2. Pekka 
Parkkinen Pohjant 43.52 3. 
Juho Rankinen OulRe 49.47
SPRINTIT

H21: 1.Schroderus Santer 
Pohjant 32:25 2.Aikio Santeri 
KEV 33:04 3.Hietala Esa PudU 
33:16

D21: 1. Haataja Anna Poh-
jant 29:14 2. Oksanen Maiju 
Pohjant 32:11 3. Backman Saa-
na IinYr 36:27

D70: 1. Halme Ritva Kii-

Saana Backmanin loistovire jatkuu
Iin Yrityksen Saana Back-
man suunnisti Pohjois-Suo-
men aluemestariksi Oulun 
Kuivasjärvellä 11.9. pide-
tyissä yökisoissa selkeäl-
lä erolla SK Pohjantähden 
Maiju Oksaseen. 

-Alkukausi meni sairas-
tellessa, joten alun perin 
kauden päätavoitteena ol-
leelle Kainuun Rastiviikol-
le lähdin puolikuntoisena. 
Sieltä saakka olen kuiten-
kin koko ajan tuntenut kun-
non nousevan ja keskiviikon 
kisa meni nappiin. Juoksu 
kulki ja suunnistuksellises-
ti ei tullut yhtään virhettä, 
Saana kertoi kisan jälkeen.

Hän jopa totesi pimeässä 
metsässä miettineensä voiko 
tämä oikeasti mennä näin 
hyvin.

Lauantaina 14.9. vuo-

rossa olleissa sprintin 
Pohjois-Suomen aluemesta-
ruuskisoissa Saanan sijoitus 
oli kolmas.

-Tämä kisapäivä kävi hy-
västä harjoituksesta, enkä 
ole koskaan oikein asfaltilla 
menestynyt ja pieniä virhei-
täkin matkalle mahtui, Saa-
na summasi sprinttikisat.

Kauden päätähtäimek-
si hän muutti Kainuun Ras-
tiviikoilla yösuunnistuksen 
SM-kisat, jotka ovat samal-
la kauden päätöskilpailut ja 
juostaan Jämsässä syyskuun 
viimeisenä viikonloppuna. 

Parhaasta iiläissijoituk-
sesta alueen sprinttikisoissa 
vastasi Iin Yrityksen Seppo 
Veijola, suunnistamalla toi-
seksi sarjassa H 50. MTR

Saana Backmanin vauhdikas 
leimaus sprinttikisojen viimei-
sellä rastilla. (Kuva Kari Back-
man)

mU 23:48 2. Mattila Ulla Poh-
jant 32:04 3. Pelkonen Maija 
OSVA 33:35 4. Vilppola Anne-
li Iisu 46:16  

H50: 1. Haapasalo Har-
ri VePo 2. Veijola Seppo IinYr 
28:38 3. Ojala Kai ONMKY 
31:14

H75: 1. Pelkonen Toivo 
YlikNM 28:33 2. Veijovaara 
Jorma Pohjant 30:18 3. Kuk-
kohovi Reino OSVA 33:54 4. 
Haatainen Matti Iisu 41:17 

H16: 1. Similä Severi Poh-
jant 28:00 2. Aikio Valtteri KEV 
30:47 3. Niinimäki Niilo Poh-
jant 31:29 4. Ahopelto Roope 
Iisu 38:44
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To 3.10. klo 12   Iin yhdistyksen jäsenistön 
 45-vuotisjuhlakahvit Iin srk-talossa
To 10.10. klo 12  Iin eläkejärjestöjen yhteinen 
 liikuntapäivä Iin Illinsaaressa 
To 17.10. klo 12  torstaikahvit Iin srk-talossa
To 31.10.  teatterimatka Kajaaniin.  Kysy lisää
To 14.11. klo 12 Iin yhdistyksen syyskokous Iin srk-talossa

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

SU 6.10.2019 klo 15.00

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 810 €  mp | 500 € pr 51
2 x 100 € | 5 x 50 €

223

Tervetuloa!

BINGO
8

ELÄMÄNMENOA
 

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.
Järjestäjät: Iin kirjasto ja kansalaisopisto sekä Minna Canthin jalanjäljillä 

- tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja taiteen keinoin –hanke 

KIRJAILIJAVIERAANA KARO HÄMÄLÄINEN

KALLE PÄÄTALO 100V.

EVAKKOMUISTOJA POHJOIS-SUOMESTA

Tulossa tammikuussa 2020: kirjailija Minna Rytisalo

Alustajina 
Outi Autti, FT, "Lappilaisten evakkomuistoja 1944-1945"
Hanna-Leena Määttä, FT, "Evakkona Pohjois-Suomessa 

-Kirjallisuus muistamisen välineenä"

to 26.9. klo 18.00 Nätteporin auditorio

”Juoksu on yllätyksellistä ja epätäydellistä. Siksi se on elämän kuva.”

ti 8.10. klo 18.00 Nätteporin auditorio

Kohtauksia Iijoki-sarjasta
ma 11.11. klo 18.00 Museokahvila Huilinki

 
Ii, naiset ja Kalle Päätalo

Vieraana kirjailija Karoliina Timonen
ti 12.11. klo 18.00 Nätteporin auditorio

 
Kenestä Iin Päätalo-tietäjä?
la 16.11. klo 14.00 Nättepori

 

- KULTTUUURIA, TIETOA JA TARINOITA
NAUDAN 

LUOMULIHAA 
SUORAMYYNTINÄ 

TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa 
avoinna sovitusti, 
soita Juusolle!
040 838 1648

As Oy Iin 
Haminankartano 
Jokisuuntie 4, 91100 Ii

temotek.fi/kodit

Rakennamme Iijokivarteen koteja 
kesämökkimaisemalla
As Oy Iin Haminankartanosta löydät kodin upealla 

kesämökkimaisemalla. Tunnelmallinen Iin Hamina,  

keskustan palvelut ja upeat jokimaisemat sijaitsevat 

kävely matkan päässä.

Huoneistoja 23 kpl, huoneistokoot 38 m2 – 75,5 m2.

Myyntihinnat 46 760 € - 95 920 €
Velattomat hinnat 116 900 € – 239 800 €. 

Tule tutustumaan ja ihastu!

Jari Alaiso, LKV 
p. 045 648 5391, jari.alaiso@temotek.fi 

Vesa-Matti Tervonen, LKV
p. 050 343 8857, vesa-matti.tervonen@temotek.fi 

TEMOTEK-KODIN SINULLE VÄLITTÄÄ

Sunnuntaina 2.6. 
klo 13–14.30

Museokahvila  
Huilinki,  

Puistotie 4, Ii  

ESITTELY

Sunnuntaina 29.9. 
klo 13 - 14

tontilla, 
Jokisuuntie 4, II

ESITTELY

AIKATAULU:
klo 14.00 - 15.30 Olhavan koulu
klo 16.00 - 17.30 Yli-Olhavan maamiesseuran talo
klo 18.00 - 19.30 Oijärvi, Veeran kauppa 

KIRJASTOAUTO AKSELIN TEEMAPÄIVÄT
Liikuntaa ja hyvinvointia

Tiistaina 1.10. kirjastoauto Akseli
Liikuntaneuvoja Marjo Veijola on kirjastoauto Akselin 

kyydissä – piipahda juttelemaan Marjon kanssa liikunnasta 
ja hyvinvoinnista ja tee samalla Hyvinvointi –indeksitesti.

INFLUENSSAROKOTUKSET
Tiistaina 12.11. ja 26.11. 
Reitti varmistuu myöhemmin.
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Vihkosaaren uudistettu ui-
maranta-alue otettiin viralli-
sesti käyttöön hävikkiviikon 
Hävikki haltuun- tapah-
tumalla. Esittelykojuissa 
annettiin vinkkejä ruoka-
hävikin vähentämisestä ja 
luonnonantimien käytön li-
säämisestä. Martat olivat 
tuoneet maisteltavaksi mus-
taherukanlehtimehua, 
jota yleisö kehui mais-
tuvaksi ja ulkonäöltään 
jopa juhlien alkumaljak-
si sopivaksi. Vispipuuroja 
löytyi viinimarjoista, pihla-

Hävikki haltuun uudenlaisella ajattelulla
janmarjoista, tyrnistä ja ra-
parperista. Myös käytännön 
vinkkejä ruokahävikin vä-
hentämiseen Martat haluk-
kaille antoivat.

Anita Sievänen vinkka-
si omalla kojullaan, kuin-
ka edellisen päivän ruokia 
pystyy tuunaamaan tai jat-
kamaan luonnonyrteil-
lä. Maisteltavaksi hän oli 
tuonut muun muassa mu-
kavan jälkimaun jättävää 
mesiangervosokeria. Iin ym-
päristöyhdistyksen kojul-
la annettiin sienineuvontaa 

ja yleisö sai tunnistettavak-
seen erilaisia sieniä. Anna-
Maija Kestilä puolestaan 
esitteli parkitsemiaan ka-
lan nahkoja ja niiden käyt-
tömahdollisuuksia asuste- ja 
sisustusmateriaalina.

JJ-Lihan kojulla sai mais-
tella häränhäntäpataa, joka 
näytti maistuvan paikalle 
saapuneille koululaisillekin.

Tuunataan työtä- hank-
keen suunnittelija Päi-
vi Kaukua antoi vinkkejä, 
kuinka tämän hetkistä 23 
kilon ruokahävikkiä henki-
löä kohti vuodessa saataisiin 
pienennettyä.

-Nuoret ovat hyvin tie-
toisia asiasta ja pyrkivät 
välttämään ruokahävikkiä. 
Vanhemmat sukupolvet 
puolestaan ovat oppineet 
käyttämään ruoan hyvinkin 
tarkkaan, mutta siinä välissä 
on sukupolvi, joka on suu-
rin haaste. He ovat oppineet 
elämään yltäkylläisyydessä, 
Kaukua toteaa.

Iin ympäristönhoi-
taja Hilla Karppinen 
esitteli uudistettua oleskelu-
aluetta, joka pitää sisällään 
monipuolisen leikkialueen 
ja istutuksia, sekä vapaasti 
käytettävissä olevan grillin.

-Uimakoppien ja vesso-
jen uusimiseen käytettiin 
pelkästään hävikkilautaa. 
Alueen jäteastia toimii au-
rinkoenergialla, tiivistäen 
astiassa olevaa jätettä, Hil-
la kertoi. Alueen istutuksis-
sa on käytetty hyötykasveja, 
kuten omenapuita, ja erilai-
sia yrttejä. MTR

Marttojen esittelypisteellä Ritva Liedes tarjoilee mustaherukanlehtimehua. Pöydällä oli tarjolla mo-
nia erilaisia vispipuuroja.

Uimarannan oleskelualue tarjoaa monia mahdollisuuksia leikkiin ja liikuntaan.

Anita Sievänen oli tuonut esittelyyn monia yrttejä, joilla ruokaa 
voi tuunata tai jatkaa. Mesiangervosokeri sopii hyvin kermavaah-
don maustamiseen.

Alisa Koistinen, Mimosa Sassi ja Kaisa Lappalainen hyödynsivät tarjolla olleen suppailumahdolli-
suuden tutustuessa Vihkosaaren uudistettuun uimarantaan.

Grillipaikalla voi paistaa vaikkapa vaahtokarkkeja.

JJ-Lihan kojulla Johanna Jakku-Hiivala ja Marjo Parpala maistattivat häränhäntäpataa. Tuunataan 
työtä- hankkeen projektipäällikkö Maija Tahkola sai samalla tietoa, kuinka tarkkaan JJ-Liha hyödyn-
tää ruhon kaikki osat tuotteissaan


