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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

24.6.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN

• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

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

www.sotaniemi.fi
Revontie 2 B, Haukipudas

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

www.arvokovaoy.fi

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

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

viherkasvit kotiisi. 

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

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

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

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

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
KATSASTUS

kaikilla
mittauksilla

Hinnat koskevat henkilö- ja pakettiautoja. Avajaishinta voimassa 
toistaiseksi sekä nettivarauksella, että suoraan asemalta.

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Avajaistarjous:

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan
päälle!

Myös rekisteröintipalvelut 
ja muutoskatsastukset!

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA 
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ 

+ KAHVI & PULLA

 MA–TO 7.30–16.30
 PE 7.30–17.00
 LA SULJETTU

 MA–PE 10.00–14.00

HYVÄÄ JUHANNUSTAHYVÄÄ JUHANNUSTA
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Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
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Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

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

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 20  24.6.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO21
ILMESTYY TO 1.7.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään pe 25.6.2021 klo 12 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

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

Johanna Mäkipaaso, Johanna Jalo, Laksontie 1  91100 Ii

Parturi-Kampaamo
HiusSatu

varaaheti.fi/iinhiussatu
p. 050 553 3898

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

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

Sanajumalanpalvelus La 26.6. klo 10:00 Väli-Olhavan seurakuntatalo. 
Pyhäpäivän aihe: Tien raivaaja. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: 
Eija Savolainen. Kolehti: Iin seurakunnan diakoniarahaston hyväksi.
Messu Su 27.6. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Armahtakaa! 
Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: 
Iin seurakunnan diakoniarahaston hyväksi. https://iinsrk.radiotaajuus.
fi:9004/iinkirkko
”Kruununsaaren kiveen hakatut” - iiläisiä ihmiskohtaloita. Opas-
tettu kierros Iin hautausmaalla. Ma 28.6. klo 18:00. Kokoontuminen 
portille. Oppaana Pertti Huovinen. Tämä on osa Iin kotiseutuviikon oh-
jelmaa.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15. 
Ruustinnan kahavila Iin Pappilassa Ti 29.6. klo 11:00 - 14:00 Voit olla 
mukana tekemässä hyvää ja tukea yhteisvastuukeräystä nauttimalla 
vaikka kupin hyvää kahvia ja leivonnaisia.

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

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

Sanajumalanpalvelus La 26.6. klo 12:00 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäi-
vän aihe: Tien raivaaja, Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savo-
lainen. Kolehti: Iin seurakunnan diakoniarahaston hyväksi.
Sanajumalanpalvelus Su 27.6. klo 12:00 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäi-
vän aihe: Armahtakaa! Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Eija 
Savolainen. Kolehti: Iin seurakunnan diakoniarahaston hyväksi.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.

Iin Hiihtoseura on saanut 
Pohjois-Pohjanmaan Lii-
kunta ry:n myöntämää tu-
kea, jolla pyritään lisäämään 
koronan jälkeen lasten ja 
nuorten liikkumista ja akti-
voimaan pandemian mah-
dollisesti tauolle jäänyttä 
harrastustoimintaa.

Kesäkerhot toimivat hei-
näkuun loppuun saakka ja 
niihin voi osallistua, kun 
omiin aikatauluihinsa saa 
kerhohetken mahtumaan. 
Ilmoittautuminen ei sido 
jatkuvaan osallistumiseen. 
Kerhoja vetävät Katarii-
na Pyörälä ja Niina Holm-
ström, joilla on jo usean 
vuoden ohjaajakokemus Iin 
Hiihtoseuran toiminnassa.

Kerhoihin ovat tervetul-
leita kaikki iiläiset lapset. Il-
moittautumiset voi tehdä 
ohjaajille viestillä. Kerhoissa 
harjoitellaan monipuolises-
ti liikuntataitoja ja kokeil-
laan eri lajeja. Ne toteutuvat 
kesän aikana urheiluken-

Iin Hiihtoseuran kesäkerhot 
lisäävät lasten ja nuorten 
fyysistä aktiivisuutta

Kerhot kokoontuvat muun 
muassa Iin urheilukentällä.

tällä, Tikkamäessä, Valta-
ri-areenalla ja Iisi-areenalla. 
Kerhoihin voi tulla mukaan 
pitkin kesää ja ne ovat osal-
listujille täysin maksutto-
mia. MTR

Niina Holmström ja Katariina 
Pyörälä toimivat Iin Hiihtoseu-
ran kesäkerhojen ohjaajina.

Iin Laulupelimannit on to-
teuttanut uuden cd-levyn 
koronakevään 2021 aikana. 
Koska korona lähes keskeyt-
ti talvikauden harjoittelun, 
kappaleet harjoiteltiin osin 
nettiyhteydessä ja itsenäi-
sesti kotona. Pelimanneilta 
ilmestyi vasta vuonna 2020 
50-vuotisjuhlalevy. Uusi 
“Kuin ruusu loistossaan” cd 
on Iin Laulupelimannien 13. 
äänilevy. 

Levyllä on kuusi laulua, 
ja loput ovat soittokappalei-
ta. Laulut ovat kansansävel-
miä Suomesta ja maailmalta. 
Joukossa on myös peliman-
nien vetäjän ja mandolistin 
Unto Kukan ja haitaristin 
Esko Holapan sävellyksiä. 

Useat soittokappaleet 

Iin Laulupelimanneilta uusi cd-levy
ovat peräisin 1800-luvun 
alussa muistiin merkitys-
tä ns. Vepsän nuottikirjas-
ta. Kirja löytyi vuonna 1948 
Ylikiimingin Vepsän kylältä 
purettavan talon välikaton 
sammalien alta. Nykyisin 
kirjan alkuperäiset lehdet 
ovat Pohjois-Pohjanmaan 
museossa Oulussa.

IiSanomat

Uusi “Kuin ruusu loistos-
saan” cd on Iin Laulupe-
limannien 13. äänilevy.    
Laulupelimannien uusinta 
levyä voi hankkia 10 euron 
hintaan Laulupelimannien 
esiitymistilaisuuksissa.

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 
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

ilmestyy kesäkuun loppuun saakka
2021 joka viikko torstaisin. 

Tiukut tullee ja 
Tolo-Auku kuuluu, 
sano Juuson Fiia.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

549

Iin keskustaan on avat-
tu uusi parturi-kampaamo. 
HiusSatu sijaitsee keskei-
sellä paikalla Haminan lii-
kenneympyrän tuntumassa 
Laksontien alussa. Yrityk-
sen takaa löytyvät ystävyk-
set Johanna Mäkipaaso ja 
Johanna Jalo. Molemmilla 
on pitkä kokemus alan töis-
tä ja yhteistä historiaa löytyy 
saman työnantajan palve-
luksesta ennen HiusSatun 
perustamista.

– Ajatus omasta parturi-
kampaamosta on muhinut 
jo muutamia vuosia. Nyt 
aika oli kypsä, sopivan lii-

HiusSatu palvelee vankalla ammattitaidolla
ketilan löydyttyä keskeisel-
tä paikalta. Tänne on helppo 
tulla ja parkkitilaa löytyy 
runsaasti, Johannat toteavat.

Ivalossa parturi-kam-
paajan uransa aloittanut 
Johanna Jalo kertoo työs-
kennelleensä viimeisen 
vuoden Kemissä, josta hän 
muuttaa Iihin lähiviikkona. 
Perusiiläinen Johanna Mäki-
paaso puolestaan on valmis-
tunut alalle vuonna 2006. 
Hän työskenteli aiemmin Iin 
Kärkkäisen tavaratalossa si-
jaitsevassa Hairlekiinissa lä-
hes 14 vuotta.

Uudet yrittäjät kertovat 

haluavansa tarjota asiak-
kailleen rauhallisen asioin-
tihetken, jonka aikana heitä 
palvellaan kiireettömästi, 
asiakkaan toiveita kuunnel-
len. Siihen uutuuttaan hoh-
tavat tilat luovatkin hyvät 
edellytykset.

Hiusten lisäksi palvelui-
hin kuuluvat ripset ja kyn-
net, joiden osalta Johanna 
Jalolla on alankoulutus ja 
pitkä kokemus.

– Asiakaskuntamme 
koostuu iiläisten lisäksi lähi-
kuntien asukkaista Yli-Iistä, 
Haukiputaalta ja Oulusta. 
Myös Kuivaniemeltä ja Ol-

havasta on asiakkaita käy-
nyt mukavasti. Ajanvaraus 
käy helposti netin kautta tai 
perinteisesti puhelimitse.

Asiakkaan luvalla Hius-
Satun sosiaalisen medi-
an kanaville laitetaan kuvia 
”ennen ja nyt” -hengessä 
hiusten muuttumisesta leik-
kausten ja kampausten myö-
tä.

– On kiva seurata, nou-
sevatko jotkin kuvat hiteiksi 
ja saavatko asiakkaat niiden 
myötä vinkkejä itselleen ha-
luamastaan tyylistä, Johan-
na Jalo toteaa. MTR

Johanna Mäkipaaso ja Johanna Jalo ovat avanneet Iin keskustaan parturi-kampaamo HiusSatu -nimisen liikkeen.

www.furka.fi

40 
VUOTTA.

FURKA

33

Juhannusruusu (Rosa spinosissi-
ma ’Plena’) on pimpinellaruusuihin 
kuuluva ruusulajike, jolle on tunnus-
omaista Suomessa juhannuksen ai-
kaan aukeavat, puolikerrannaiset, 
kermanvalkoiset kukat. Juhannus-
ruusua on viljelty Suomessa 1800-lu-
vun alkupuolelta lähtien ja se kuuluu 
Suomen historiallisiin ruusuihin. 
Suomessa juhannusruusu on hyvin 
yleinen ja sen kasvuvyöhyke yltää 
Lappiin saakka. Muualla maailmassa 
juhannusruusu on harvinainen. Ju-
hannusruusun ruotsinkielinen nimi 
on Finlands vita ros ja englanninkie-
linen nimi Finnish White Rose.

Meriläisentie 138, Ii
040 8381 648

Olemme Iin torilla
To 24.6. klo 10.00-18.00
Pe 25.6. klo 9.00-12.00

 

Naudan luomulihaa
suoramyyntinä

tilalta
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Haluamme nähdä 
onko Iissä ideaa?

Kilpailuta taloushallintopalvelusi 
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi

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

Iijoella 4.5.2021 – 15.11.2022 
käynnistyneessä Ojasta al-
likkoon -hankkeessa ke-
hitetään toimintamallia 
metsätalouden vesiensuoje-
luun hyödyntämällä heik-
kotuottoisia metsäojitettuja 
soita, reunoilta ojitettuja aa-
pasoita sekä käytöstä pois-
tuvia turvetuotantoalueita. 

Kuivuneita suoaluei-
ta voidaan käyttää pintava-
lutuskenttinä ojitusvesille. 
Tällä estetään kiintoaineen 
ja ravinteiden huuhtoutu-
minen vesistöön ja vähen-
netään purojen, jokien ja 
järvien liettymistä. Samal-
la suon vesitalous paranee, 
turpeessa olevan hiilen ha-
joaminen vähenee, suot al-
kavat ennallistua ja mm. 
riekkojen elinympäristöt pa-
ranevat. 

Ojitusvesiä voidaan joh-
taa myös käytöstä poistu-
ville turvetuotantoalueille 
perustettaville vesiensuoje-
lukosteikoille. Ensimmäiset 
metsätalouden vesiensuo-
jelukosteikot ovat jo perus-
tettu Neovan (ent. Vapo) ja 
Iijoki-sopimuksen yhteis-
työhankkeena Pudasjärven 
alueelle. 

– Iijoen valuma-alueella 
on kymmeniätuhansia heh-
taareita vesiensuojeluun so-
veltuvia soita, joten mallilla 
on suuri potentiaali Iijoen 
veden laadun parantamises-
sa, kertoo hankkeen koordi-
naattori Lauri Rantala. 

Ojasta allikkoon 
- metsätalouden vesiensuojelun 
tehostaminen johtamalla 
ojitusvesiä kuivuneille soille

Hankkeen toimenpiteet 
Hankkeessa kartoitetaan 
paikkatietoaineistojen 
avulla kaikki Iijoen met-
sätalouden vesiensuoje-
luun soveltuvat suokohteet 
ja niiden valuma-alueet. 
Paikkatietoja hyödyntä-
vä menetelmä validoidaan 
maastotutkimuksilla Iin, 
Oulun Yli-Iin, Pudasjär-
ven ja Taivalkosken pilot-
tikohteilla. Ojitusvesien 
johtamisen reitit varmiste-
taan hyödyntämällä mm. 
tasolaser-mittauksia ja dro-
nella tuotettua korkeusmal-
lia. 

Lopuksi muodostetaan 
koko Suomeen soveltuva 
toimintamalli soiden hyö-
dyntämisestä vesiensuoje-
lussa sekä laaditaan Iijoelle 
käytännön etenemispolku 
vesiensuojeluhankkeiden 
toteuttamiseksi. 

– Ojasta allikkoon -hank-
keessa luodaan kustannus-
tehokasta ja huoltovapaata 
mallia vesiensuojeluun, joka 
toteuttaa samalla hii-
lensidonnan ja luonnon 
monimuotoisuuden paran-
tamisen tavoitteita, toteaa 
Rantala. 

Yksityiset maanomistajat 
hankkeen keskiössä 
Pilottialueiden maanomista-
jia autetaan käynnistämään 
konkreettisia vesiensuojelu-
hankkeita, mikä edellyttää 

tiivistä yhteistyötä yksityis-
ten maanomistajien ja val-
tion välillä. 

Rantala toivoo yhtey-
denottoja yksityisiltä maan-
omistajilta ja yhteisöiltä, 
jotka ovat kiinnostunei-
ta tehostamaan metsiensä 
vesiensuojelua erillishank-
keina tai tulevan kun-
nostusojitushankkeen 
yhteydessä, esimerkiksi tar-
joamalla metsänkasvatuk-
seen kelpaamattomia soita 
vesiensuojeluun ja ennallis-
tettavaksi. 

Hankeen toteuttavat ovat 
Iin Micropolis, Suomen Met-
säkeskus ja Tapio Oy. Han-
ke toteutetaan yhteistyössä 
Metsähallituksen Metsätalo-
us Oy:n ja Luontopalvelujen 
kanssa. Budjetti on 284 000 
euroa. Hanketta rahoittavat 
maa- ja metsätalousminis-
teriö ja ympäristöministeriö 
osana Maa- ja metsätalou-
den vesienhallinnan edis-
tämisen hankeavustuksia. 
Avustusta hallinnoi Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus. 
Hankkeen osarahoittajia 
ovat Ii, Oulu, Pudasjärvi, 
Taivalkoski, PVO-Vesivoi-
ma Oy, Metsähallitus ja Poh-
jois-Pohjanmaan liitto.

Tiedotus 
Ojasta Allikkoon hanke

Kunnallisvaalien tulos vah-
vistettiin keskiviikkona 16.6. 
Iin osalta tarkastuslaskenta 
toi pieniä muutoksia alusta-
van laskennan äänimääriin. 
Tämä ei kuitenkaan vaikut-
tanut puolueiden saamaan 
paikkamäärään, eikä muut-
tanut valtuustoon valittuja 
henkilöitä. Edellisten vaalien 
kaltaiselta dramatiikalta siis 
vältyttiin. Tuolloin vasem-
mistoliitto ja vihreät kävivät 
tiukan kisan viimeistä pai-
kasta ja tilanne muuttui koko 
ajan ennen tuloksen vahvis-
tamista.

Tällä kertaa tarkastuslas-
kenta toi keskustalle kaksi 
ääntä lisää, kokoomukselle 
yhden. Sosialidemokraatti-
en äänimäärä puolestaan vä-
heni kahdella. Vahvistettu 
vaalitulos osoittaa Iin kun-

Tarkastuslaskenta toi pieniä muutoksia äänimääriin
nanvaltuuston naisistuneen 
verrattuna nykyiseen. Tällä 
hetkellä Iin kunnanvaltuus-
tossa on 35 jäsentä, joista nai-
sia 11. Uudessa valtuustossa 
on jäseniä 31 ja heistä 14 nai-
sia.

Ennakkotuloksen perus-
teella tehdystä jutustamme 
oli sosiaalidemokraattien 
valtuutettu Inka Laurilan 
kohdalta jäänyt pois mai-
ninta hänen olevan uusi val-
tuutettu. Keskustan ehdolla 
olleiden listalta puuttui Har-
ri Sanaksenahon nimi ja ää-
nimäärä 52. Sanaksenaho 
valittiin keskustan ensim-
mäiseksi varavaltuutetuksi. 
Pahoittelemme virheitä.

Keskusvaalilautakun-
ta suoritti tarvittavat arvon- 
nat varajäsenten ja lop-
pujen ehdokkaiden osalta 

saman äänimäärä samalla lis- 
talla saaneiden asettamiseksi 
järjestykseen. Vasemmistolii-
ton ensimmäiseksi varaval-
tuutetuksi tuli arvalla Tauno 
Kivelä, saman äänimäärän 
saaneen Auni Aution ja Ki-
velän kesken suoritetussa ar-
vonnassa.

Vahvistettu vaalitulos
Suomen Keskusta 1705 ääntä 
(43,8 prosenttia) 14 paikkaa, 
Vasemmistoliitto 776 ään-
tä (19,9 prosenttia) 6 paik-
kaa, Kansallinen Kokoomus 
504 ääntä (12,9 prosenttia) 4 
paikkaa, Perussuomalaiset 
440 ääntä (11,3 prosenttia) 
3 paikkaa, Vihreä Liitto 240 
ääntä (6,2 prosenttia) 2paik-
kaa, Suomen Sosialidemo-
kraattinen Puolue 230 ääntä 
(5,9 prosenttia) 2 paikkaa.

Iin kunnanvaltuusto 
1.8.2021 – 31.5. 2025
Nimen jälkeen vertausluku 
ja suluissa henkilökohtainen 
äänimäärä

Keskusta 14 
Kaisto Hannu 1705,000 (161) 
Tuomela Johannes 852,500 
(137) Kehus Reijo 568,333 
(109) Huotari Noora 426,250 
(102) Paakkola Minna 341,000 
(85) Pakonen Ilkka 284,167 
(84) Jokela Jari-Jukka 243,571 
(84) Koskela Pekka 213,125 
(75) Klasila Pirjo 189,444 (66) 
Valaja Sanna170,500 (65) Ta-
pio Helka 155,000 (59) Kale-
va Oili142,083 (58) Varanka 
Sirpa 131,154 (58) Alaraasak-
ka, Eero121,786 (57)

Varavaltuutetut: Sanak-
senaho Harri, Jutila Mika, 
Häkkilä Taina, Södö Veik-
ko, Paakkola Simo, Neva-

talo Satu, Ylitalo Martti, 
Matikainen Anne, Jyrkäs 
Mervi, Nevalainen Pekka, 
Pyörälä Juuso, Jussila Jukka, 
Södö Kati, Sassi Satu

Vasemmistoliitto 6
Liedes Teijo 776,000 (134) 
Hast Mika 388,000 (91) Hei-
näaho Juho-Jussi 258,667 (85) 
Fäldt Eila 194,000 (77) Jakku-
Hiivala Johanna 155,200 (75) 
Tiiro Leena 129,333 (66)

Varavaltuutetut: Kivelä 
Tauno, Autio Aini, Keltamä-
ki Sauli, Wiik Aila, Vanhala 
Seppo, Juopperi Kimmo. 

Kokoomus 4
Tervonen Petri 504,000 (145) 
Kurttila Jussi 252,000 (89) 
Koskela Markku 168,000 (56) 
Lauri Jarmo 126,000 (42)

Varavaltuutetut: Torvi-
nen Katja, Kaakinen Juho, 
Ruottinen Johanna, Veijola 

Ville, 
Perussuomalaiset 3

Hyvönen Petri 440,000 
(169) Hyvärinen Veliheikki 
220,000 (118) Keränen, Kirs-
ti146,667 (104)

Varavaltuutetut: Jaska 
Kakko, Matila Pentti

Vihreät 2
Haapaniemi Heli-Han-
nele 240,000 (63) Paaso 
Aila120,000 (57)

Varavaltuutetut: Alaraa-
sakka Eija, Konttila Johanna

Sosialidemokraatit 2
Säkkinen Risto 230,000 (68) 
Laurila Inka 115,000 (61)

Varavaltuutetut: Kel-
tamäki Seppo, Malo Juho. 
MTR

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi
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Lauantai oli jännittävä päi-
vä, treenistudion avajaiset. 
Laajennusrakennuksen ra-
kentamistyöt olivat valmis-
tuneet, lopputarkastukset 
tehtynä, kuntosalilaitteet 
kannettu paikoilleen ja tila-
kin testattu ryhmien ja yk-
silöasiakkaiden käytössä. 
SIitä huolimatta huomasin 
päivittäin, että jotain on vie-
lä tekemättä. Listasin joka 
päivälle tehtävät asiat, van-
han tilan maalaaminen, ta-
varantoimittajalta kysely 
toimitusajoista, myytävien 
tuotteiden toimituspaikko-
jen selvittäminen, opiskelu-
todistusten kehystäminen, 
puolapuiden kiinnittämi-
nen, mainosten suunnittelu 
ja jakaminen, avajaistarjo-
usten suunnittelu, mainonta 
ja markkinointi. Iin yrittä-
jien hallitus muisti varapu-
heenjohtajaa kukkakimpulla 
ja kannustavalla puheella. 
Yrittäjien yhteishenki oli 
mahtavaa, nimittäin paikal-
la kävi paljon iiläisiä yrittä-
jiä. 

Unelmien saavuttami-
nen ei ole koskaan helppoa 
ja siksi niiden eteen tuleekin 
tehtyä paljon töitä. Valmiste-
lin avajaisia useampia viik-
koja samalla kun valmistelin 
tilaa avajaisia varten. Ava-
jaispäivää varten leivoin itse 
tarjottavat, siivosin ja tou-
husin. Kaikki oli valmista, 
kun ensimmäiset avajaisvie-
raat saapuivat tasan kahdel-
tatoista paikalle. Tasainen 
tutustujien virta oli vaikut-
tava kokemus. Ihmiset oli-
vat todella kiinnostuneita 
treenistudion sisustuksesta, 
käytetyistä materiaaleista, 
käymistäni koulutuksesta 
ja tarjoamistani palveluista. 
Opiskelujen laajuus ja itse-
ni kehittäminen on minulle 
kunnia-asia. Haluan tarjota 
asiakkailleni parasta asian-
tuntemusta terveellä arkijär-
jellä ja elämänkokemuksella 

Kunnostamon treenistudion avajaiset
vahvistettuna. 

Kahvi ja piirakka teki 
kauppansa päivän aika-
na, arvontalipukkeita täy-
tettiin ja tarvikekaupan 
pienvälineitä ostettiin. Ava-
jaistarjoukset kiinnostivat ja 
erityistä innostusta koettiin 
syksyllä alkaviin pienryh-
miin. ”Mikäs tämä Voima-
Naiset on? Tarvitseeko olla 
jo valmiiksi voimakas!? Jo-
kainen osallistuu treeneihin 
sellaisena kuin on, omista 
lähtökohdistaan ja kuntota-
sostaan käsin ja voima sekä 
innostus liikuntaan tarttuu 
siinä samalla. 

Paikalla oli lisäkseni laa-
jennusrakennuksen tehnyt 
aviomieheni, Jari Teppo, 
joka pääsikin kertomaan tu-
tustujille mm. lattiamateri-
aalista ja tekniikoista, joilla 
lattia on on käsitelty. 

Sisustus herätti ihastusta 
ja kehuja sateli harmonises-
ta värimaailmasta ja upeis-
ta yksityiskohdista. ”Tämä 
on varmasti koko Pohjois-
Suomen kaunein kuntosa-
li ellei jopa koko Suomen 
kaunein!” Autotallin yhte-
yteen tehty sali saattaa luo-
da mielikuvan perinteisestä 
autotallisalista, mutta tämä 
tila on suunniteltu ja  tehty  
täysin treenistudion käyttö-
tarkoituksiin, joten epäilijät 
yllättyvät kun astuvat sisäl-
le tilaan. ”Ohhoh, onpa tääl-
lä hienoa!”

”Aina kun epäröin, ajat-
telen sinua ja saan voimaa 
jatkaa!” totesi eräs tutustuja, 
joka on aloittelemassa yri-
tystoimintaansa ja on myös 
aktiiviliikkuja. Sanat kortis-
sa lämmittivät ja toivat voi-
maa itsellenikin! 

Avajaispäivä oli menes-
tys. Tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin!

Anu Suotula-Teppo

Kuvissa yllä ja alla on vierailijoita, mm. iiläisiä yrittäjiä ja nykyisiä 
sekä tulevia valmennettavia. (Kuva  Tii Alasimi)

Jari Teppo kertoo tutustujille lattiamateriaalista ja tekniikoista, 
joilla lattia on on käsitelty. (Kuva Tii Alasimi)

Hiekka pölisi ja taisto oli ko-
vaa, kun jokkisautot ja kus-
kit ottivat mittaa toisistaan 
Kuivaniemellä Saarihovin 
radalla lauantaina 12.6. La-
pin Työkone JR kilpailuihin 
osallistui kaikkiaan 90 au-
toa ja tapahtuma keräsi run-
saasti yleisöä seuraamaan 
hienoa tapahtumaa. Ohessa 
luokkien parhaat. Tulokset 
kokonaisuudessaan löyty-
vät netistä jokkisrace.net.

TULOKSET
PRO Antti Piispanen Sump-
pi (11 osallistujaa)

JR1000 Mika Korkiakoski 
Tyrnävä (8 osallistujaa)

Yleinen Joni Nieppola 

Jokkiskisat Saarihovin radalla
Kemi (21 osallistujaa)

Etuveto/kardaani Eino 
Härö Rovaniemi (24 osallis-
tujaa)

Nuoret Juho Sihvonen 
Tornio (6 osallistujaa)

Naiset Sara Piispanen 
Kempele (6 osallistujaa)

Pappa Jukka Piispanen 
Oulu (14 osallistujaa) MTR

Saarihovissa hiekka pölisi, kun 
jokkisautot valtasivat radan.
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Raasakan vanhan uoman 
kunnostukseen liittyvän Il-
linkosken kunnostamisen ja 
ranta-alueiden maisemoin-
nin suunnitelmia esiteltiin 
ranta-asukkaille ja muille 
asiasta kiinnostuneille 17.6. 
Koskikaran leikkipuiston 
luona järjestetyssä yleisötilai-
suudessa.

Illinkosken maatunut-
ta joenpohjaa on tarkoi-
tus kunnostaa maamassoja 
poistamalla ja rakentaa poh-
japato vedenpinnan nosta-
miseksi. Lisäksi Illinsaaren 
rantatörmälle olisivat tulos-
sa rantapolku ja nuotiopaik-
ka. Pohjapadon yläpuolelle 
suunnitelmissa on rakentaa 
kutualueita.

Hanke on osa Raasakan 
vanhan uoman neuvotte-
lukunnan koordinoimaan 
kunnostushanketta, joka on 

Illinkosken maisematöitä Illinkosken maisematöitä 
esiteltiin yleisötilaisuudessaesiteltiin yleisötilaisuudessa

Maastokäynnillä tutustuttiin tarkemmin jokirantaan ja keskusteltiin suunnitelluista kunnostustoimista.

päättymässä tämän vuoden 
aikana. Hankkeelle ollaan 
mahdollisesti saamassa kah-
den vuoden jatkohanke vuo-
sille 2022-2023.

Suunnitelmia esitellyt 
neuvottelukunnan jäsen Sep-
po Paakkola totesi vesimää-
rän pienuuden olevan suurin 
este mittaville kunnostus- ja 
parannustöille alueella.

– Lisävirtaaman saami-
nen velvoitteisiin verrattuna 
on PVO Vesivoiman myötä-
vaikutuksella onnistunut täl-
le kesälle, mutta se jakautuu 
osin Uiskarinkoskeen. Nyt 
suunnitelluilla toimenpiteillä 
on tarkoitus saada joki näyt-
tämään tässäkin kohtaa joelta 
ja lisätä ranta-alueiden viih-
tyisyyttä ja virkistyskäyttöä.

Paikalle saapuneiden lähi- 
alueiden asukkaiden näke- 
mykset suunnitelmista jakau-

tuivat puolesta ja vastaan. 
Osa piti alueen kehittämistä 
ja pusikoituneiden rantojen 
kunnostamista erinomaisina 
toimina. Osaa etenkin ranta-
polun rakentaminen arvelut-
ti.

– Eikö rantapolulle löytyi-
si paikkaa muualta kuin juuri 
asutuksen kohdalta? Siitä voi 
tulla nuotiopaikkoineen öi-
nen riesa asukkaiden viihtyi-
syydelle, epäilivät muutamat 
paikalla olleista.

Tilaisuudessa oli mahdol-
lista esittää toiveita ja näke-
myksiä myös nimettömästi 
palautelomakkeen kautta.

Hankkeen ensimmäiseen 
vaiheeseen kuuluvat maa-
massojen poistot ja pohja-
patojen rakentamiset on 
tarkoitus toteuttaa kuluvan 
kesän aikana, heinä-elokuun 
vaihteessa. MTR

Etenkin rantapolku ja nuotiopaikka arveluttivat osaa asukkaista.

Illinkosken alueen kehittämissuunnitelmia tilaisuudessa esitteli Seppo Paakkola.

Näkymä Illinkoskesta ei nykyisellään luo kuvaa suuresta joesta.
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Metsähallitus kunnostaa lä-
hikuukausina kymmenen 
koskea Iijoen sivujokiin kuu-
luvilla Livojoella ja Louku-
sanjoella. Kunnostuksilla 
täydennetään osittain lähes 
30 vuotta sitten toteutet-
tuja koskien kiveämisiä 
rakentamalla lohikaloille ku-
tusoraikkoja ja poikaskivik-
koja. 

Livojoen yläosalla kun-
nostetaan alkusyksyn 
aikana Metsähallituksen alu-
eella sijaitsevat kolme kos-
kea, Mustakoski, Pitkäkoski 
ja Niskakoski. Joen alaosal-
la kunnostetaan viisi osakas-
kuntien alueella sijaitsevaa 
koskea, Ruuhenkoski, Hillin-
koski, Peurakoski, Pistelin-
koski ja Hanhikoski.  

Edelliskerran Livojo-
en kosket on kunnostet-
tu uittoperkauksien jäljiltä 
1990-luvun alussa, jolloin 
pääasiallisena kunnostustoi-
menpiteenä oli koskien ki-
veäminen. Lisääntymis- ja 
poikasalueita ei juuri tehty, 
joten täydennyskunnostus-
ten toimenpiteinä ovat nyt 
kutuun soveltuvien soraik-
kojen ja poikaskivikkojen 
tekeminen virtapaikkoihin 
harjukselle, taimenelle ja lo-
helle.

Loukusanjoella kunnos-
tuksia tehdään Myllykosken 
ja Pitkänsuvannon välillä yk-
sityisvesialueella. Loukusan-
joella on aiemmin tehty vain 
pienimuotoista kiveämistä, 
joten kutusoraikkojen ja poi-
kaskivikoiden rakentamisen 
lisäksi koskien virtausta mo-
nipuolistetaan nyt kiveämäl-
lä. Muutamiin perkausten 
vuoksi kuivilleen jääneisiin 
jokiuomiin palautetaan vesi.

Työt jatkuvat kesäkuusta 
lokakuuhun
Työt alkavat kesä-heinäkuus-
sa kohteiden drone-kuva-
uksella, sekä kartoittamalla 
kalakantojen tila sähkökoe-
kalastuksin. Livojoella kar-
toitetaan myös raakkukanta 
sukeltamalla, jotta erittäin 
uhanalaista raakkua eli joki-
helmisimpukkaa sisältävät 
kosket voidaan jättää kun-
nostusten ulkopuolelle. Lou-
kusanjoella raakkukartoitus 
on tehty jo aiemmin, eikä la-
jia löytynyt alueelta.

Metsähallitus vastaa 
kunnostustyön ohjaukses-
ta ja johtamisesta. Varsinai-
set kunnostukset toteutetaan 
elo-lokakuun aikana urakoit-
sijoilta ostettuna työnä. Koh-
teisiin kuljetetaan kymmeniä 
tuhansia kiloja kiviaineis-
ta kuuppakärryllisellä met-
säkoneella ja helikopterilla. 
Koskien kiveämisessä käyte-
tään muun muassa kaivinko-
neita.

−Toimenpiteet ovat osa 
tavoitettamme palata taval-
laan aikaan ennen uittoper-

Virtavesien kunnostustyöt 
alkavat − Iijoella kymmenen 
koskea kuntoon

kauksia, jolloin kalakannat 
olivat luontaisia. Haluamme 
nähdä lohen nousevan tu-
levaisuudessa taas Iijokeen, 
kertoo Metsähallituksen erä-
suunnittelija Eero Hartikai-
nen.  

Rahoitusta useista lähteistä
Loukusanjoen kunnostuk-
set tehdään pääosin Hel-
mi-elinympäristöohjelman 
rahoituksella. Livojoen ylä-
osan kunnostukset rahoite-
taan Lapin ELY-keskuksen 
myöntämällä avustuksella ja 
Helmi-rahalla. Livojoen ala-
osan-, sekä pieni osa Louku-
sanjoen kunnostuksista ovat 
Iijoki-sopimuksen mukaisia 
kunnostuksia ja kustannuk-
sista vastaavat ELY-keskus, 
PVO-vesivoima, Oulun kau-
punki, Iin kunta, Pudasjär-
ven kaupunki, Taivalkosken 
kunta ja Metsähallitus.

Osa Iijoen laajempaa  
vaelluskalahanketta
Metsähallituksen virta-
vesikunnostukset ovat 
osa laajempia ponnis-
tuksia vaelluskalojen 
luontaisen elinkierron pa-
lauttamiseksi Iijokeen. Met-
sähallitus on mukana 
Pohjois-Pohjanmaan liiton 
vetämässä Iijoen vaelluskala-
hankkeessa 2020–2022, jossa 
tuetaan virtavesikunnostuk-
sia pienpoikasistutuksilla, 
emokalojen ylisiirroilla ja ka-
latiehankkeilla.

Merivaellukselle läh-
tevät poikaset tullaan oh-
jaamaan Haapakosken 
voimalaitokselle rakennet-
tavaan alasvaellusväylään 
ja kiinniottolaitteeseen, josta 
poikaset siirretään alajuok-
sulle. Myös Iijoen ensim-
mäiselle voimalaitospadolle 
Raasakkaan on suunnitteilla 
kalatie ja kiinniottolaite.

Kutusoraikoiden puhtaa-
na pysyminen varmistetaan 
esimerkiksi Loukusanjoel-
la Metsähallituksen valu-
ma-aluekunnostuksilla. 
Metsähallitus on yhteistyö-
kumppanina myös Micro-
poliksen, Metsäkeskuksen 
ja Tapion Ojasta allikkoon 
-hankkeessa, jossa kartoi-
tetaan kaikki Iijoen metsä-
talouden vesiensuojeluun 
soveltuvat suokohteet ravin-
teiden ja kiintoaineen pidät-
tämiseksi.

Lukuisat paikalliset ve-
sistökunnostajat tekevät niin 
ikään tärkeää työtä Iijoen ve-
sistön tilan parantamiseksi.

Jokainen voi omalta osal-
taan toimia virtavesien ja ka-
lojen hyväksi. Metsähallitus 
kannustaakin kaikkia osal-
listumaan omalla teollaan 
Kalojen vuosi -kampanjaan. 
Osallistumistapoihin voi tu-
tustua sivulla Eräluvat.fi/ka-
lojenvuosi .

Olhavasta lähtöisin oleva 
laulava kokki Mikko Tapio 
ja Yli-Olhavasta maailmalle 
ponnistanut Mika Tuomela 
ovat perustaneet Oulun to-
rille Torin Kipparin. Torin 
Kipparista löytyvät italiai-
set Minetti jäätelöt jokaiseen 
makuun.

– Kaikkiaan makuja löy-
tyy 120, joista tiskissä on 
kerrallaan 20 makuvaihto-
ehtoa. Valikoima vaihtuu 
viikoittain, Mikko esittelee 
jäätelövalikoimaansa.

Minetti jäätelöillä on kan-
sainvälinen IFS-laatuserti-
fikaatti luokitus ja niiden 
historia ulottuu vuoteen 
1925 saakka.

Torin Kipparista Italian makuja 
suomalaisista raaka-aineista

Jäätelöiden lisäksi Torin 
Kipparin valikoimiin kuulu-
vat italialaiset pitsat, joiden 
valmistamiseen Mikko käyt-
tää paikallisia raaka-aineita.

– Käytän paikallisia tut-
tuja tavaratoimittajia, ku-
ten Meriläisen leipomoa. 
Savustan itse lihat Sarkka-
ravintolan tiloissa ja käy-
tän erikoisuutena pitsoihin 
myös savustettuja tomaat-
teja.

Juomavalikoimasta löy-
tyvät perinteisen kahvin li-
säksi erimakuiset jääkahvit 
ja jääteet sekä italiaiset limo-
nadit.

– Haluan tuoda oululai-
sille ja naapurikunnista to-
rilla vieraileville asukkaille 
palasen Italiaa tänne toril-
le, sekoittaen joukkoon sopi-
vasti suomalaisuutta, Mikko 
tiivistää liikeideaansa.

Kesäkuun alkupäivi-
nä avautunut Torin Kippa-
ri on saanut lentävän lähdön 
hellesäiden myötä ja jääte-
lökauppa on käynyt kuu-
mana.

Juhannusaaton Mikko 
kokkaa ja laulaa Lumijoen 
Varjakassa Hailuoto-laivas-
sa. Muuten kesä kuluu työn-
touhussa torilla.

Emilia Tapio palvelee jäätelön ostajia Torin Kipparissa.

– Työllistämme oman per-
heen jäseniä ja muutami-
na ulkopuolisia. Aukioloajat 
riippuvat säistä ja tarvittaessa 
palvelemme yömyöhään eri-
laisten tapahtumien aikana.

Uutta musiikkia Mikol-
ta on fanien iloksi tulos-
sa syksyllä, joten laulu ja 
kokkaaminen ovat miehen 
elämässä edelleen sulassa 
sovussa. MTR

Mikko Tapio kertoo valikoimaan kuuluvan 120 Minetti-jäätelön 
makuvaihtoehtoa

Italiaiset pitsat tehdään Torin 
Kipparissa paikallisista raaka-
aineista.

Koulutuskuntayhtymä 
OSAOn vararehtorin vi-
ransijaiseksi on valit-
tu ajalle 5.8.2021–6.2.2022 
Tradenomi (YAMK) Anni 
Miettunen. Anni siirtyy teh-
tävään Opetushallituksen 
oppimisen ja kansainvälis-
tymisen tuen johtajan teh-
tävästä ja hän on aiemmin 
työskennellyt useassa am-
matillisessa oppilaitoksessa 
ja ammattikorkeakoulussa.

Anni Miettunen OSAOn vararehtoriksi
Sijaisuuteen tuli määrä-

aikaan mennessä neljä ha-
kemusta. Haastatteluihin 
kutsuttiin hakukriteereiden 
perusteella kaksi hakijaa. 
Vararehtorin päätehtävänä 
on toimia Koulutuskuntayh-
tymä OSAOn pedagogisena 
johtajana ja koulutusyksi-
könjohtajien esimiehenä. 

Vararehtorin virassa edel-
lytetään ylempää korkea-
koulututkintoa ja rehtorin 

kelpoisuutta, hyvää esimies- 
ja johtamiskokemusta kou-
lutusorganisaatiossa sekä 
vankkaa kokemusta amma-
tillisen koulutuksen kehittä-
misestä.

Heli Raappana

OSAO:n vararehtorin viransi-
jaisena aloittaa elokuussa Anni 
Miettunen.
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Iissä olisi turisteille paljon nähtävää ja koettavaa
Matonpesupaikka voisi olla vaikka tällainen.

Ihan hengästyttää kesän 
2021 IIHAPPENS -lehtisen 
tarjonta. Sieltähän löytyy 
kaikkea, jokaiselle jotakin, 
tapahtumia, kulttuuria kir-
jaston ja kansalaisopiston 
palveluja ja luontoyhteyk-
siä! Kirkon menot ja Ilmas-
tofestivaalikin tälle kesälle. 
Meillä on meri ja joki uimis-
ta kalastusta ja veneilyä var-
ten. Ympäristön hyväksi on 
tehty paljon ja puskia raivat-
tu, kaikki on torillakin kun-
nossa!

Eräänä kauniina kesäilta-
na istuin penkillä ja söin jää-
telöä torin laidalla. Yleisilme 
oli siisti, mutta tyhjä. Kaikki 
pienet kivijalkaliikkeet ovat 
kadonneet keskustasta, joi-
ta ennen oli. Jäppisen Baari 

ja huoltoasema sekä Kovan 
kukka- ja hautaustoimis-
to vielä sinnittelevät. Heillä 
siis riittää asiakkaita! 

Siis miksi bussilastillinen 
turisteja pysähtyisi paikka-
kunnallemme. Joten näyte-
tään mitä muuta meillä on. 

Ensinnäkin, jos bus-
si tai pienoisbussi kaartai-
si kylälle tarvitaan se vessa, 
kaupat, ruokapaikat, joista 
matkalaiset saisivat tarvitta-
vat palvelut täydentääkseen 
mukavaa reissua pohjoiseen 
tai etelään matkatessa. Jääte-
lökioskikin saisi olla kuumia 
kesäpäiviä varten. 

Linja-autoissa ajomat-
kan aikana olisi voinut olla 
jo video kertomassa, mitkä 
kohteet Iissä ovat kiinnos-

tavia ja samalla voisi ihail-
la ohikiitäviä maisemiakin. 
Tämä varsinkin senioreille, 
sillä perheet tulevat omilla 
autoilla ja digiaika on heillä 
hallussa, jollei ole jo tutkinut 
netistä aiemmin! 

Paikallisen oppaan voi-
si tilata Wanhan Haminan 
kierrokselle, jonka avul-
la kohteesta tulisi merkittä-
vämpi! Mutta pitäisi ainakin 
3-4 parkkipaikkaa busseil-
le olla. Entisen linja-auto-
aseman parkkiin mahtuu 
toistaiseksi, mutta kirkon, 
Kulttuuri-Kauppilan ja Läh-
depuiston alueet ovat mer-
kitsemättä. 

Kierroksen tekisin niin 
päin, että lähtö olisi linja-
autoaseman luota kävel-

len läpi Wanhan Haminan 
kujat ja kadut aistien siel-
lä olevan yhteisöllisyy-
den ja sopuisan yhteiselon 
asukkaidensa kanssa. Näki-
si siellä olevien talojen ra-
kennuskannan ja historiaa. 
Sitten Sanna Koiviston uitto-
patsaalle, Vesaisen patsaalle 
ja tutustuminen komeaan 
kirkkoomme ja Huilinkiin, 
jossa päiväkahvit. Siitä mat-
ka jatkuisi Kirkkotietä Ruus-
tinnan reitille aina Kulttuuri 
–Kauppilaan asti, jossa voisi 
vaikka ruokailla. Sinne bus-
si olisi siirtynyt odottamaan 
pyörähtäen vielä Lähde-
puiston kautta, jossa näkisi 
komean Terveyskeskus mil-
jöön punaisine rakennuksi-
neen. 

Syksyllä voisi kotiin vie-
miseksi tai matkaevääksi 
esimerkiksi ostaa Kuhan ka-
lakaupasta Iijoen nahkisia ja 
luomulihaakin voisi myydä 
lähettyvillä sekä paikkakun-
nan matkamuistoja, jotka 
voisivat olla vaikka pieniä 
nahkismertoja! 

Aika on rajallista. Tä-
män kaiken pitäisi mah-
tua 2-4 tunnin vierailuun 
Iissä. Infoa bussifirmoille 
matkanjärjestäjille, jopa bus-
sikuskeille että huolto pelaa 
ja tilaa löytyy stopata Iinkin 
kohdalla. Tuntuu, että mat-
kailueurot kulkevat vielä-
kin ohi, olemmehan pitkän 
valtaväylän varrella Helsin-
gistä aina Utsjoelle asti ja ko-
timaan matkailu lisääntyy. 

Joten pienikin voi olla kau-
nista ja elämyksiä tuottavaa. 

Elävässä kylässä saisi olla 
matonpesupaikka. Idyllinen 
kohta sille löytyisi Nättepo-
rin vierestä, johon olisi ly-
hyt matka lähiasukkaillekin. 
Muutenkin se olisi helppo 
siihen toteuttaa nykyaikai-
sin järjestelyin ja siirtola-
puutarhakin jonnekin joen 
varrelle esimerkiksi Jakku-
kylän rannoille Ja viljavil-
le maille heille, joilla omaa 
pihaa ei ole. Nämä olisivat 
oivat kohtaamispaikat ja loi-
sivat sitä yhteisöllisyyttä. 

Terve ruumis ja terve-
mieli, mukavaa kesää!

Salme Niemi 

Äänimäärä yllätti Veliheikki Hyvärisen
Kunnallisvaaleissa en-
simmäistä kertaa ehdolla 
ollut perussuomalaisten Ve-
liheikki Hyvärinen yllättyi 
äänimäärästään. 118 ääntä 
saanut Veliheikki keräsi en-

sikertalaisista suurimman 
äänimäärän, mennen kome-
asti läpi kunnanvaltuute-
tuksi.

– Olihan se mukava yllä-
tys. Olin jo aiemmin mietti-
nyt ehdokkaaksi lähtemistä 
ja nyt aika oli sopiva, kun 
kaverini asettui ehdolle Ou-
lussa.

Kolmen lapsen isänä 
39-vuotias Veliheikki kokee 
tärkeimmiksi lasten ja nuor-
ten asiat, joihin hän valtuu-

tettuna haluaa vaikuttaa.
– Lautakuntapaikoista 

kiinnostaa etenkin opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunta, 
hän kertoo toiveistaan lauta-
kuntapaikkoja jaettaessa.

Lasten ja nuorten asioihin 
vaikuttamisen lisäksi Hyvä-
rinen haluaa olla kaikkien 
kuntalaisten kunnanvaltuu-
tettu ja kuunnella heidän 
toiveitaan.

– Toivottavasti olen niin 
helposti lähestyttävä, että 

minua otetaan vaikka kau-
passa hihasta ja kerrotaan 
toiveita ja terveisiä päättä-
jille.

Taksia työkseen ajava 
Veliheikki kokee tulevan 
kauden suurimmaksi haas-
teeksi talouden tasapainot-
tamisen ja säästökohteiden 
löytämisen. Niiden suhteen 
yhteisymmärryksen saa-
vuttaminen voi hänen mie-
lestään olla haasteellinen 
tehtävä.

– Tasapainossa oleva ta-
lous on perusta palveluiden 
säilymiselle hyvällä tasol-
la. Se tulee vaatimaan ki-
peitäkin päätöksiä, jotka 
toivottavasti voidaan tehdä 
yksituumaisesti.

Pohjois-Iissä asuva Veli-
heikki Hyvärinen harrasti 
nuorena kilpahiihtoa. Se on 
jäänyt, mutta kunnostaan 
hän pitää huolta pyöräile-
mällä sekä aktiivisesti kun-
tosalilla harjoitellen. MTR

Hyvärinen haluaa olla kaikkien 
kuntalaisten kunnanvaltuutet-
tu ja kuunnella heidän toivei-
taan.
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YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

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

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

TILITOIMISTOJA

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Karin Björnholm,  
sairaanhoitaja

Ajanvaraus: 
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Puh. 044 350 6063

Valtarintie 2, Ii

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Ota rohkeasti yhteyttä,
teemme juuri sinulle

tai läheisellesi sopivan 
palvelukokonaisuuden!

P. 050 365 9083 
Saila Päkkilä-Rokolampi

P. 0400 407 212
Mika Lämsä

terveyspojat.fi

Apunasi hyvän
elämän arjessa

JALKAHOITOA

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

Allan Jokela
ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

ALLAN JOKELA

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

muut asiakirjat, kaupanvahvistukset.

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu 

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi.

PERUNKIRJOITUS-  YM ASIAKIRJAPALVLUITA

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Olen lomalla 19.7.-2.8. 
Hyvää kesää!

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

08 4156 3882 
Vääränpolku 13, 91100 Ii

Iissä on alkamassa kaksi 
kenttää sisältävän padel-ur-
heiluhallin rakentaminen. 
Iin kunnanhallitus päätti 
kokouksessaan 14.6. vuok-
rata tarkoitusta varten mää-
räalan Hanhela Consulting 
Oy:lle Iisi-areenan läheisyy-
destä. Vuokratun määräalan 
suuruus on 980 neliömetriä 
ja vuokra-aika 20 vuotta. Ra-
kennuslupamenettelyn jäl-
keen hallin rakentamisen on 
tarkoitus alkaa tulevan syk-
syn aikana. Halli sijoittuu 
Iisi-areenan ja Iin lukion vä-
liseen metsikköön.

Lajina padel on maila- 
peli, jonka säännöt ja peli- 
kenttä ovat eräänlainen yh-
distelmä tennistä ja squas-
hia. Kenttä on pienen 
tenniskentän kaltainen verk-
koineen, mutta uloimpien 

Iihin rakennetaan padel-urheiluhalli

Iisi-areenan ja Iin lukion vä-
liin rakennetaan padel-liikun-
tahalli.

rajaviivojen sijasta kenttää 
rajoittavat seinät. Pallo saa 
pelissä tietyin rajoituksin 
osua seinään ja kimmota sii-
tä, kuten squashissa. Padelia 
pelataan sääntöjen mukaan 
aina nelinpelinä, mutta sitä 
on mahdollista pelata myös 
kahdestaan padelin kaksin-
pelikentällä. Peli on erittäin 
suosittu esimerkiksi Espan-
jassa ja sen suosio Suomes-
sa lisääntyy koko ajan. MTR
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”Parempi tossun alla kuin taivasalla!”

Juhannushäät ovat jo ovella. Kokenut äiti opastaa tytärtään: – 
Sanotaan, että mies on kuin vanha viini, joka kehittyy vanhe-
tessaan. Mutta – vain, jos korkki pysyy kiinni!

                                                   * * *
Junttilan Reiska oli haastanut naapurinsa oikeuteen, kun 
tämä oli haukkunut häntä virtahevoksi. Tuomarin kysymyk-
seen, milloin loukkaus oli tapahtunut, Reiska vastaa:

– Suunnilleen vuosi sitten. 
– Ja nytkö te vasta haastoitte hänet oikeuteen?
– Minä näin virtahevon vasta viime viikolla!  
                                                           * * *

Elämänilon ja huumorinkirja sisältää kaskuja, vitsejä ja sutka-
uksia, mutta myös totuuksia ja viisauksiakin. Hanna Kokon ja 
Liisa Seppälän kokoama yli 700-sivuinen huumorirokote nu-
jertaa jopa vahvankin apeusviruksen. Väitteen tueksi pari kas-
kua:

                                                     * * *
Miesten kesken: – Olen ajatellut mennä naimisiin tyttärenne 
kanssa.

– Jaah. Oletteko puhunut vaimoni kanssa.
– Olen. Mutta haluan silti tyttärenne.  
                                                      * * *

Lääkärissä: – Tohtori. Kertokaa nyt aivan suoraan ja selvällä 
suomen kielellä, mikä minua vaivaa. Eikä sitten mitään tur-
hia lääkärilatinoita.

– Hyvä on. Te juotte liikaa, syötte liikaa, tupakoitte liikaa ja 
laiskottelette liikaa.

– Selvä. Ja nyt sama latinaksi, niin että voi kertoa sen vai-
molle. 

                                                       * * * 
Juhannusristeilyllä. Vilperin isäntä oli voittanut arpajaisissa 
Tukholman risteilyn ja siihen kuuluvan päivällisen. – Saako 
olla diner vai á la carte? kysyi tarjoilija.

 – Ihan sama, mutta pottua ja silakkaa pitää olla paljon!    
                                              * * *   

Viikon savolaisena tarjolla on Savolaista sananrieskoo. Se so-
pii meille kaikille – niin loma-aikoina kuin muulloinkin. Näin 
neuvoo Kalle Väänänen:

Elä kiireellä immeinen ihtees pilloo, hermos jos männöö, 
onko siitä illoo?

Elä pikajunan vaahtia hössötä aena, vuan päevälläkkii jos-
kus piäs pehkuun paena.

Toppuuta joskus tuo tulinen tahti. Kokkeele mittee on tuo 
ruokalevon mahti!

Kohta jo huomoot kuinka oes sommoo, katkasta virta, an-
too hermoille lommoo!                                                     

MARTTI KÄHKÖNEN  
kesämökkiläisenä Iissä jo 21 vuotta.  

                                             

Jakkukylän kyläyhdistyk-
sen ”koronalle kyytiä” -kun-
tokampanja houkutteli ja sai 
kyläläiset liikkumaan talven 
ja kevään aikana. Eniten liik-
kuneena aikuisena lahjakor-

Koronalle kyytiä kuntokampanja 
liikutti Jakkukylässä

tin pokkasi itselleen Esko 
Päkkilä. Alle 15-vuotiaista 
eniten liikkui Tiitus Sakko ja 
kaikkien osallistuneiden kes-
ken arvotun palkinnon voitti 
Hannu Ylipahkala. MTR

Kaikissa Oulunkaaren kun-
nissa koronarokotteita saa-
vat kaikki yli 16-vuotiaat 
(tulee olla jo täyttänyt 16). 
Varaa rokotusaika ensisi-
jaisesti netistä, oulunkaari.
com. Alle 18-vuotiaiden tu-
lee varata rokotusaika ko-
ronarokotusnumerosta. Jos 
työaikataulujen vuoksi so-
pivaa rokotusaikaa ei löydy, 
kannattaa soittaa rokotus-
numeroon ja etsiä sopivaa 
ratkaisua henkilökunnan 
kanssa. 

Oulunkaaren ylilääkä-
ri Tuula Saukkonen on huo-
lissaan alueen nuorista ja 
työikäisistä, joiden rokote-
kattavuus näyttää tällä het-
kellä olevan vielä alhainen. 
Ilmiö on valtakunnallinen, 
eikä Oulunkaarikaan ole sil-
tä säästynyt. 

THL:n arvioiden mu-
kaan rokotuskattavuuden 
tulisi olla vähintään 70 pro-
senttia, jotta saavuttaisimme 
riittävän laumasuojan myös 
herkästi tarttuvia virusva-
riantteja vastaan. Ensim-

Roketteita saa jo 16-vuotiaat
mäisen koronarokotteen on 
ottanut Iissä 44 prosenttia. 
Parhain kattavuusluku on 
tällä hetkellä Pudasjärvellä, 
62 %.Tiedot päivittyvät pa-
rin päivän viiveellä. 

Iin selkeästi matalampi 
kattavuus selittyy sillä, että 
rokoteaikoja on vasta vii-
me viikolla alettu antaa kai-
kille yli 16-vuotiaille. Iissä 
työikäisten määrä on suu-
ri, minkä vuoksi rokotukset 
ovat heidän ikäluokassaan 
edenneet pari viikkoa muita 
Oulunkaaren kuntia jäljessä. 

Kaikissa kunnissa roko-
tusajan saa jo tälle viikolle, 
viimeistään seuraavalle. 

– Erilaiset työkiireet, sai-
rastumiset ja muut menot 
totta kai vaikuttavat, että 
kaikki eivät ole tilanneet 
rokotusaikaansa ihan heti. 
Kaikki eivät välttämättä ole 
vielä huomanneet, että ro-
kotusajan voi jo itsellekin 
tilata. Rokotukset ovat men-
neet hyvin, eikä haittavai-
kutuksia ole tullut esille nyt 
käytettävillä rokotteilla, yli-

lääkäri Saukkonen toteaa.
– Rokotteiden teho perus- 

tuu nimenomaan siihen, et- 
tä rokotekattavuuden tu- 
lee olla tarpeeksi suuri. Vaik- 
ka ei siis itse pelkäisikään va- 
kavaa koronavirustartun-
taa, rokote kannattaa ottaa 
läheisten ja yhteiskunnan 
vuoksi. Kun rokotekatta-
vuus on hyvä, yhteiskun-
nassa päästään nopeammin 
uuteen normaaliin ja eroon 
erilaisista rajoituksista ja 
maskisuosituksista, vs. per-
hekeskuskoordinaattori Kir-
si Kähkönen muistuttaa. 

– Kesälle on tulossa jo 
monenlaisia tapahtumia. 
Massatapahtumat ovat tie-
tysti yhdenlainen riski, mut-
ta jos lähtee tapahtumaan, 
siellä voi oikeasti nauttia, 
kun tietää olleensa vastuul-
linen. Aika useaan paikkaan 
ja ainakin matkustamiseen 
vaaditaan myös jatkossa to-
distuksia rokotuksista tai 
sitten useita negatiivisia tes-
tituloksia ennen ja jälkeen 
matkan, Saukkonen toteaa. 

Ensimmäisen rokotteen 
on Oulunkaarella saanut täl-
lä hetkellä noin 14 200 hen-
kilöä. Toisenkin rokotteen 
saaneita on noin 4 000 hen-
kilöä. Rokotusmäärien tie-
dot päivittyvät parin päivän 
viiveellä.

– Henkilökuntamme on 
tehnyt kovasti töitä roko-
tekattavuuden saavutta-
miseksi ja jatkaa edelleen 
– kuntalaistemme suojaami-
nen on meille sydämen asia, 
Oulunkaaren terveyspalve-
lujohtaja Liisa Cajan-Suokas 
päättää. 

Iiissä rokotusnumero on 
08 5875 5011 palvelee ma-pe 
kello 8-9. Rokotuspaikkana 
on Iin terveysasema / neu-
vola, Asematie 169. Jos on 
saanut ensimmäisen rokot-
teen Kuivaniemessä, myös 
vahvistusrokote on Kuiva-
niemi-talolla, Kuivajoentie 
12.

Oulunkaari tiedotus 

Oulunkaaren kuntien koro-
natilanne on pitkään ollut 
rauhallinen eikä uusia tar-
tuntoja ole todettu. Myös 
koko Pohjois-Pohjanmaan 
ja Länsi-Pohjan alueiden ta-
sainen tilanne jatkuu. Uusia 
tartuntoja todetaan molem-
missa sairaanhoitopiireissä 
edelleen rauhalliseen tah-
tiin, mutta varsinkin Länsi-
Pohjan sairaanhoitopiirissä 
tartunnat ovat lievästi nous-
seet aktiivisen rajatesta-
uksen takia. Rauhallisen 
tilanteen takia koronaan 
liittyviä rajoituksia ja oh-
jeistuksia on voitu purkaa 
tasaisesti molemmissa sai-
raanhoitopiireissä. 

Oulunkaaren koronatilanne rauhallinen – 
vastuullista kesää toivotaan

”On todella hienoa, 
että tilanne on rauhoittu-
maan päin ja suosituksia 
ja rajoituksia voidaan as-
teittain purkaa. Siitä suu-
ret kiitokset alueemme 
kuntalaisille. Vaikka tilan-
ne on hyvä, meillä on jon-
kin verran huolta tilanteen 
pysymisestä vakaana. Eri-
tyisesti lisääntynyt rajalii-
kenne Länsi-Pohjassa sekä 
tulevat kesätapahtumat ja 
kokoontumiset aiheuttavat 
kysymysmerkkejä. Toivom-
mekin kovasti, että vas-
tuullinen toiminta jatkuisi 
läpi kesän kaikenlaisissa 
tapaamisissa”, sanoo Ou-
lunkaaren ylilääkäri Tuula 

Saukkonen. 
Pohjois-Pohjanmaalla ra-

joituksia on tällä viikolla ke-
vennetty maskisuositusten 
osalta, ja muiden voimassa 
olemassa olevien suositus-
ten tilannetta tarkastellaan 
tarvittaessa. Maskia ei enää 
ole välttämätöntä käyttää 
esimerkiksi julkisissa si-
sätiloissa kuten kaupois-
sa, mutta niitä suositellaan 
käyttöön joukkoliikentees-
sä, koronavirustestiin ha-
keutuessa sekä riskialueelta 
Suomeen saapuessa. Lisäk-
si maskia on hyvä käyttää 
tilanteissa, joissa lähikon-
takteja ei voida välttää. Ti-
laisuuksien järjestämiseen 

liittyviä rajoituksia ei ole 
enää erikseen voimassa.

Myös Länsi-Pohjan sai-
raanhoitopiirissä on voitu 
jälleen purkaa suosituksia 
hyvästä epidemiatilanteesta 
johtuen: kokoontumisiin liit-
tyvät suositukset poistuvat 
21.6. alkaen. Siihen saakka 
voimassa on suositus, jonka 
mukaan sisätiloissa voi ko-
koontua enintään 50 henkeä 
ja ulkotiloissa 100 henkilöä. 
Muut suositukset ovat edel-
leen voimassa ja niitä tarkas-
tellaan jälleen ensi viikolla. 

Oulunkaari tiedotus 

Oulunkaaren yhtymähal-
litus valitsi keskiviikkona 
16.6. kokouksessaan Ou-
lunkaaren uudeksi hallinto-
johtajaksi kuivaniemeläisen 
Mirja Klasilan. Hän on työs-
kennellyt Oulunkaaren hal-
lintojohtajana aiemminkin 
vuosien ajan. Viime vuosina 
hän on työskennellyt myös 
Oulunkaaren vt. hallintojoh-
tajana, Oulunkaaren tiedon-
hallintasihteerinä sekä BDO 
Audiatorilla julkishallinnon 
ja -talouden tilintarkastaja-
na. Klasila on valmistunut 
Tampereen yliopistosta pää-
aineenaan kunnallistalous. 

Oulunkaaren hallintojohtajaksi Mirja Klasila
Oulunkaarella on ai-

emmin ollut erikseen 
hallintojohtajan ja henkilös-
töpäälliköiden virat. Muu-
taman viime vuoden ajan 
tehtävät olivat kuitenkin yh-
distettynä samaan virkaan. 
Hallinto- ja henkilöstöjoh-
taja Juha Torvisen siirryt-
tyä Oulun kaupungille virka 
päätettiin jälleen jakaa. Hen-
kilöstöpäällikön virkaan va-
littiin jo talvella oululainen 
Sanni Saglamer. 

Hallintojohtaja johtaa kun- 
tapalvelutoimistoa yhteis-
työssä kuntien hallintojoh-
tajien kanssa. Hän toimii 

henkilöstöpäällikön, henki- 
löstösihteerin, taloussihteeri-
controllerin ja tietopalvelu- 
päällikön esimiehenä sekä 
kuntayhtymän johtajan sijai-
sena. 

Hallintojohtaja myös vas- 
taa yhtymävaltuuston ja -hal- 
lituksen päätöksien valmis- 
telusta ja täytäntöönpano-
tehtävistä sekä kuntayhty-
män taloushallinnosta.

Oulunkaari tiedotus 

Hallintojohtaja Mirja Klasila.
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Iissä rokotusvuorossa ovat kaikki yli 16-vuoti-
aat (täytyy olla jo täyttänyt 16).
Varaa aika sivulta oulunkaari.com tai Iin ko-
ronarokotusnumerosta: 08 5875 5011 ma-pe 
klo 8-9. Alle 18-vuotiaiden täytyy varata aika 
puhelimitse.
Vahvistusrokotteen ajan voi vaihtaa vain 
erittäin hyvästä syystä. Jos on yli 65-vuotias 
ja saanut ensimmäisen rokotteen AstraZene-
caa, vahvistusrokotteeksi voi pyytää muun 
rokotteen soittamalla hyvissä ajoin rokotus-
numeroon. Vaihtoa ei voi tehdä enää rokotus-
paikalla. Alle 65-vuotiaat saavat automaatti-
sesti muun kuin AstraZeneca-rokotteen.
Rokotuspaikka on Iin terveysasema, neuvo-
lan pääty. Mutta jos on saanut ensimmäisen 
rokotteen Kuivaniemi-talolla, myös vahvistus-
rokote on Kuivaniemessä.

Koronarokotukset 
Iissä

oulunkaari.com

Vitonen
1) Markku Nikkanen 

16.44, 2) Jani Määttä 16.57, 
3) Hannu Kirstinä 17.52, 4) 
Teemu Pyörälä 19.05, 5) Jani 
Jussila 19.16, 6) Eelis Rank-
ka 19.29, 7) Petrik Mäenpää 
19.38, 8) Pekka Kuokkanen 
19.55, 9) Mari Patanen 20.21, 
10. Salla Loukusa 21.07, 11) 
Pekka Laurila-Harju 21.13, 
12) Thomas Sandström 
21,18, 13) Hannu Kakko 
21.21, 14) Niko Pennanen 
21.26, 15) Minna Patanen 
21.40, 16) Pauli Holmi 22.22, 
17) Tony Sjöman 22,24, 18) 

Illinjuoksut 18.6.
Hilla Mäenpää 22.48, 19) 
Ville Nylander 22.57, 20) 
Jorma Puurunen 23.01, 21) 
Jari Meriläinen 23.03, 22) 
Jussi Tiiro 23.17, 23) Saana 
Backman 23.25, 24) Vesa Sa-
volainen 23.45, 25) Marjut 
Vuorenmaa 24.43, 26) Kati 
Kuivalainen 25.05, 27) Hei-
di Lapinkangas 27.33, 28) 
Markku Hänninen 31.05, 
29) Kalevi Heinikoski 32.08, 
30) Reko Koskinen 32.12, 31) 
Jouni Hattunen 32.53.

Kakkonen
1) Roope Sassi 7.00, 2) Anni 
Pannanen 11.48.

2323
1515

AUTO-BINGO
AUTO-BINGO

22 88
44

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

KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 27.6. klo 18.00Su 27.6. klo 18.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!

Iin kunnan kokouspalkkioihin 
ei esitetä korotuksia
Palkkisääntötyöryhmä oli 
esittänyt Iin kunnan koko-
uspalkkioihin maltillisia 
korotuksia, sekä tiettyjä täs-
mennyksiä muun muassa 
vaalien toimittamiseen liit-
tyviin korvauksiin. Kun-
nanhallituksen käsittelyssä 
päädyttiin äänestysten jäl-
keen esittämään kunnanval-
tuustolle, ettei korotuksia 
kokouspalkkioihin tehdä.

Työryhmän esittämät tar-
kennukset ja täsmennykset 
esitetään kuitenkin kunnan-
valtuuston hyväksyttäväksi 
työryhmän esityksen mu-
kaisesti.

Kuntaliiton selvitykses-
tä käy ilmi, että Iin kunnan 
luottamustoimista mak-
samat palkkiot ovat lähes 
kauttaaltaan olleet pienem-
män, kuin alle 10 000 asuk-
kaan kuntien keskiarvo.

 Tähän perustuen työryh-
mä esitti toimielinten koko-
uspalkkioihin viiden euron 
korotusta sekä korotuksia 
valtuuston- ja hallituksen 
puheenjohtajan vuosipalk-
kioon. 

Työryhmään kuuluivat 
Pekka Koskela, Leena Tiiro, 
Risto Säkkinen ja Heli-Han-
nele Haapaniemi. MTR

Tiistaina 22.6. kokoontu-
va yhdyskuntalautakunta 
saa käsiteltäväkseen esi-
tyksen, jossa Kuivaniemel-
le esitetään rakennettavaksi 
kuntoportaat tenniskentän 
viereen. Tenniskentän vie-
ressä on törmä, johon por-
taat saa noin 30° kulmaan. 
Kuntoportaat sijoittuisivat 
osittain yksityiselle maa-
alueelle, joten sijoituslupa 

Kuivaniemi saamassa 
kuntoportaat

on hankittava. Pysäköinti-
alue vaatii myös maa-aines-
ta kunnostukseen.

Hankkeen kustannusar-
vio kunnan omana työnä on 
5900 euroa, sisältäen mate-
riaalit. Portaat on tarkoitus 
rakentaa kuluvan vuoden 
aikana.

Hanke lähti vireille Har-
ri Sanaksenahon valtuusto-
aloitteesta. MTR

Kiertävä teatteriseurue on 
pysähtynyt Iin Huilingin 
näyttämölle ja kertoo meil-
le perinteisen ranskalaisen 
tarinan. Pierrot on leipuri, 
joka elää öisin. Hän rakastaa 
Colombinea, joka taas pe-
see pyykkiä päivisin. Pier-
rot ja Colombine eivät voi 
kohdata toisiaan. Sitten pai-
kalle saapuu maalarimestari 
Harlekiini, joka houkutte-
lee Colombinen mukaansa 
maailmalle.

Esitys sopii kaikille yli 3 
-vuotiaille, myös aikuisil-
le. Siinä puhutaan erilaisuu-

PIERROT JA YÖN SALAISUUDET
desta, ystävyydestä ja toisen 
hyväksymisestä.

Käsikirjoituksen on Mic- 
hel Tournierin tarinasta dra-
matisoinut Helena Antto-
nen. Esityksen on ohjannut 
Anna-Kaisa Järvi. Esa Ko-
tilaisen säveltämän musii-
kin on sovittanut Johanna 
Niskanen. Mukana on kah-
deksan Iin kansalaisopiston 
näyttelijää. Työryhmä on 
laatinut näytelmän lavasteet 
sekä puvut ja puolinaamiot.

IiSanomat

Työryhmä on laatinut näytelmän lavasteet sekä puvut ja puoli-
naamiot.

Lippuja voi ostaa 
paikan päältä käteisellä.

Ensi-ilta 
on tiistaina 29.6. kello 18 
ja sen jälkeen esitykset 

1.7. ja 3.7. 

Esitysten kesto 
noin 40 minuuttia. 
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Iin kotiseutuviikko 28.6.-4.7. 
28.6. klo 18 ”Kruununsaaren kiveen hakatut” -iiläisiä 
  ihmiskohtaloita. Pertti Huovisen opastettu 
  kierros Iin hautausmaalla. Kokoontuminen 
  portille. 
29.6. klo 17 Taidepuistokävely. Kokoontuminen pappilan 
  eteen. 
 klo 18 Pierrot—näytelmä Huilingin näyttämöllä.  
  Liput 10/5 €. 
30.6. klo 18 Ii sanoin ja sävelin –kierros Iin Wanhassa Ha
  minassa. Kokoontuminen uittopatsaalle. 
1.7. klo 18 Pierrot—näytelmä Huilingin näyttämöllä.  
  Liput 10/5 €. 
2.7. klo 19 Kesäpojat 3–kiertue Huilingin näyttämöllä.  
  Lisätiedot: holvi.com/shop/remakkastandup/ 
3.7. klo 15 Hiirulainen ja suuri seikkailu– näytelmä 
 Klo 18 Hiirulainen ja suuri seikkailu– näytelmä 

3.7. klo 12–15 Koko perheen museopäivä 
Teemana 1960–1970-luvut. Pukeudu teeman mukaan! 
Aikakauden autoja ja mopoja toivotaan paikalle! 
Tutustu museolla uuteen 1960–70-l. museolaukkuun. 
  
Klo 13 Leikkimieliset keppariestekilpailut museon pihapiiris-
sä. Ilmoittautuminen klo 12 alkaen. 
  
Riksakuski päivystää museon pihapiirissä ja kyyditsee kävijöi-
tä veloituksetta. 
Kuivaniemen kotiseutumuseo avoinna 3.-4.7. klo 12-16 

4.7. Kotiseutuviikon pääjuhla 

klo 10  Jumalanpalvelus Iin kirkossa 
klo 12.30  Kotiseutuviikon pääjuhla, Huilingin   
  näyttämöllä. Musiikkia, juhlapuheita ja  
  Vuoden Iiläisen 2021 julkistus! 
klo 14.30  Iin Laulupelimannien yhteislaulut Huilingin  
  näyttämöllä. 
klo 16  Wanhan Haminan kierros, op-
  paana Pertti Huovinen. Ko-
  koontuminen uittopatsaalle. 
klo 18  Pierrot—näytelmä Huilingin  

      näyttämöllä. Liput 10/5€. 
Lisätiedot: ii.fi/kalenteri 

Simontori 

Tervetuloa! Ratatie 1, 95200 Simo
Simontori 

Oman kylän kauppasi

SIMONTORI

VUOKRA-
PALJU

Meillä verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu!NOUTOPISTE

Hyvää juHannusta! 
Paperikassi
Sisältää 2 pkt Lambi WC-paperia 
12rl ja 1 pkt Lambi talouspaperi  8rl

2
kPL

tarjoukset voimassa to-su 24.6.-27.6.

ma-la 8-21
la 26.6. 10-21
su 10-21

Saarioinen
Grillitassut
4 kpl/300 g

Atria Wilhelm
Grillimakkarat
350-400 g

Sillit
550/250 g

olvi
Vichyt
0,33 l, 12 pack

299
rAS

15,- 350 599
PACk

Fazer Sininen 
suklaalevyt 200 g tai 
marabou Suklaalevyt 200 g

tuore
kokonainen silli
norja

Viinirypäle 
500 g
Egypti

-22%
PluSSa-kORtilla

199
Prk

499
kG

179
rAS

Sis. pantin 1,20€

4,- 2
kPL

-20%
PluSSa-kORtilla


