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Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
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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.
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Hinnat:
Etusivu 1,40 e pmm
takasivu 1,30 e pmm
sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous
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Seuraava IISanOmat nrO22IlmeStyy tO 8.7.2021. 
lehteen tuleva aineisto toimitukseen 

mielellään pe 2.7.2021 klo 12 mennessä.
Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen
mukaan. Sovi puhelimitse. jäsenyritys

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

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 su 4.7. klo 10.00 iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Herran palveluksessa. toimittaa: Matti kinnunen, kanttorina: eija sa-
volainen. kolehti: Merimieskirkon työhön turun ja oulun satamissa 
suomen Merimieskirkon kautta.
https://iinsrk.radiotaajuus.fi:9004/iinkirkko
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15. 

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 su 4.7. klo 12.00 kuivaniemen kirkko. Pyhä-
päivän aihe: Herran palveluksessa. toimittaa: Matti kinnunen, kantto-
rina: eija savolainen. kolehti: Merimieskirkon työhön turun ja oulun 
satamissa suomen Merimieskirkon kautta. kuivaniemen kappeliseu-
rakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamal-
la anne Miettuselle p. 040 571 8618.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
makkaranpaistoilta Pankinnokalla Ma 5.7. klo 17.30. tervetuloa 
viettämään kesäiltaa makkaranpaiston, kahvittelun, laulun, hartau-
den ja yhdessäolon merkeissä.
makkaranpaistoilta Oijärvellä ti 6.7. klo 17.00. tervetuloa viettä-
mään kesäiltaa uimarannalle makkaranpaiston, kahvittelun ja yhdes-
säolon, laulun ja hartauden merkeissä.

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 

Kuivaniemen osakaskunta 
piti yleisen vuosikokouksen 
Kuivaniemen Nuorisoseuran 
talolla lauantaina 19.6. Nor-
maalisti kokous on pidettävä 
huhtikuun loppuun mennes-
sä, mutta vallitsevasta virusti-
lanteesta johtuen se jouduttiin 
siirtämään kesäkuulle. 

Sääntömääräisten asioi-
den lisäksi oli käsiteltävänä 
myös runsaasti osakkaita as-
karruttavia asioita. Vuotta ai-
kaisemmassa kokouksessa oli 
osakaskunta linjannut, että 
työjärjestys (esityslista) ja ko-
kouksessa käsiteltävät asiat 
liitteineen tulisi olla osakkai-
den nähtävillä kaksi viikkoa 
ennen kokousta. Lisäksi kä-
siteltävistä asioista pitää olla 
hoitokunnalta pohjaesitys, 
jonka perusteella keskustelua 
käydään. Asiakohtaa ei vielä 
suoraan löydy osakaskunnan 
säännöistä, mutta edellisen 
2019 kokouksen päätöksissä 
se lukee selvästi.

Kokouksen alku viivästyi 
kaksi tuntia, kun valtakirjoja 
oli tarkastettavana huomat-
tavasti tavallista enemmän. 
Tämä osoittaa kuinka osakas-
kunnan toiminta on herättä-
nyt kiinnostusta osakkaiden 
keskuudessa. Kuivaniemen 
Osakaskunnan manttaali-
pisteiden määrä on 66 461 
ja kokouksessa oli pisteitä 
käytössä 43 928 eli yhteen-
sä äänivaltaa käytettiin yli 66 
prosentin edestä. Kokouk-
seen osallistui osakkaita ja joi-
takin osakkaiden valtakirjoja 
käyttäviä edustajia yhteensä 
21 henkilöä. 

Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin yksimielisesti 
Reijo Kehus ja sihteeriksi Juho 
Juopperi sekä pöytäkirjan tar-
kastajiksi Markku Heiskari ja 
Kari Parkkila. Ääniluettelot 
vahvistettiin ja kokous todet-
tiin laillisesti kokoon kutsu-
tuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kirjolohien kasvatuksesta 
tietoa
Kokouksen työjärjestys-
tä muutettiin, jotta Laitaka-
rin Kala Oy:n toimitusjohtaja 
Timo P. Karjalainen pääsi ko-
kouksen alkuvaiheessa esitte-
lemään kirjolohien kasvatusta 
ja tulevien vuosien toimintaa 
osakaskunnan vesillä. Laita-
kari Oy:n tavoitteena oli, että 
hoitokunta vuokraisi myös 
jatkossa vesialueitaan tuotan-
non jatkamiseksi. Lupa toi-
minnan jatkamiselle annettiin 
10 vuodelle siitä alkaen, kun 
uusi AVI:n antama ympäris-
tölupa astuu voimaan. Lisäk-
si työjärjestyksestä poistettiin 
kolme kohtaa, koska niistä ei 
hoitokunta ollut valmistel-
lut etukäteen päätösesitystä 
eikä etukäteismateriaalia ol-
lut saatavissa aikaisemmassa 
kokouksessa päätetyn menet-
telytavan mukaisesti. Myös 
edellisessä kokouksessa pää-
tettyjä jatkoselvitystä edellyt-
täviä asioita nostettiin esiin 
käsiteltäväksi muissa asiois-
sa, koska niitä ei oltu työ-
järjestyksessä huomioitu 
asianmukaisella tavalla.

Tämän jälkeen hoitokun-

nan hoitokunnan puheenjoh-
taja Paula Juopperi kävi läpi 
ajankohtaisia asioita ja esit-
ti edellisen vuoden toimin-
takertomuksen. Keskustelun 
jälkeen toimintakertomus-
ta täydennettiin mm. osakas-
kunnan alueella toteutetun 
vesiensuojelutoimenpiteen - 
Kuivajoen kutualueiden kun-
nostaminen vaiheen 2 osalta. 
Seuraavaksi käsiteltiin osa-
kaskunnan tilit, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajan lausun-
to. Todettiin niiden olevan 
kunnossa, mutta ns. pitkää ti-
linpäätöstä ja tasetta ei ollut 
laitettu esille etukäteismate-
riaaliin aikaisemmin sovitun 
mukaisesti. Tämä epäkohta 
päätettiin poistaa seuraavas-
sa vuosikokouksessa Seppo 
Miettusen huomautettua asi-
asta. Seuraavaksi vahvistet-
tiin tilinpäätös ja myönnettiin 
vastuuvapaus tilivelvollisille. 

Vähäjärvi-Myllyoja  
luonnonhoitohanke
Kaikkolanrannan sataman 
suunnittelua päätettiin jat-
kaa. Vaihtoehtojen esit-
tely tuodaan seuraavaan 
kokoukseen uuden hoito-
kunnan toimesta, joiden pe-
rusteella päätös tehdään. 
Suunnitelman tulee sisältää 
teknisten ratkaisujen lisäksi 
myös kustannusarvio, mah-
dolliset saatavilla olevat tuet 
sekä mahdolliset vaikutuk-
set ympäristöön ja satama-
kiinteistön rajanaapureiden 
lausunnot. 

Vuodesta 2018 alkaen 
suunniteltu Vähäjärvi-Myl-
lyoja luonnonhoitohanke 
päätettiin laittaa heti työn 
alle, kun se vain teknises-
ti on mahdollista. Työ suo-
ritetaan Otso metsäpalvelut 
Oy:n toimesta. Hankkeen 
tarkoituksena on ennallis-
taa kuivattu Vähäjärvi ja siitä 
laskeva Myllyoja luonnon-
mukaiseksi pienvesistöksi 
sekä vähentää sen ravinne- ja 
kiintoainekuormitusta Perä-
mereen. Hanke on 100 %:sti 
valtion rahoittama.

Osakaskunnan arkiston 
käyttöön päätettiin laatia sel-
keät säännöt, jotta osakkailla 
olisi pääsy niin halutessaan 
tutustua arkiston saloihin. 
Arkisto sisältää hoitokun-
nan kokousten ja yleisten 
kokousten pöytäkirjat useal-
ta vuosikymmeneltä. Sen si-
joituspaikka on Kuivaniemi 
talo, jonne on järjestetty asia-
mukaiset lukolliset kaapit. 
Kaapit hankki osakaskunta jo 
vuonna 2019 ja siellä olisi ti-
laa myös muiden Kuivanie-
men yhdistysten arkistoille.

OK Team Kalan jäseneksi
Osakaskunta päätti liittyä 
osuuskunta Team Kalaan, jot-
ta voi saada turvattu parem-
min eri kalalajien istutukset 
osakaskunnan alueelle. Tällä 
hetkellä tarjolla on pääasias-
sa siikaa, mutta kuhaa ja har-
justa toivottiin osuuskunnan 
valikoimiin. Myös Oolannin 
muistomerkkialueen kehittä-
miseen päätettiin ottaa osaa 

yhdessä muiden alueen toi-
mijoiden kanssa.

Osakaskunnan sääntöjen 
mukaan voi osakaskunnan 
kokoukselle esittää muita asi-
oita käsiteltäväksi. Esitys on 
tehtävä kokousvuoden hel-
mikuun viimeiseen päivään 
mennessä. Muita asioita oli-
vat esittäneet Kuivajoen Poh-
joispuolen Metsästysseura ry, 
Pekka Tiitinen, Seppo Miet-
tunen, Matti Paaso ja Kauko 
Vakkala. Edellä mainituista 
esityksistä hyväksyttiin seu-
raavat:

Myönnettiin lupa met-
sästysseuralle esteettömän 
luontotornin rakentamiseen 
Miettulanlahdelle. Päätet-
tiin hakea rahoitusta Kuiva-
joen jokisuun länsirannalla 
sijaitsevan Varvinkarin uo-
man veden virtaaman ja ve-
den laadun parantamiseen 
Pekka Tiitisen esityksestä. 
Seppo Miettusen esityksestä 
päätettiin hyväksyä seuraa-
va sääntömuutos. ”Kokouk-
sen esityslista ja kokouksesta 
päätettävät asiat liitteineen 
ovat osakkaiden saatavilla 
osakaskunnan nettisivuilla 14 
vuorokautta ennen kokous-
ta”. Lisäksi ”Osakaskunnan 
tarkastettu pöytäkirja pide-
tään nähtävänä kokouskut-
sussa ilmoitetussa paikassa 
14 päivän ajan alkaen 7. päi-
västä kokouksesta” jatkok-
si, että ”sekä osakaskunnan 
nettisivuilla kokousliittei-
neen.” Matti Paason esityk-
sestä päätettiin hyväksyä 
Halttulanmatalan saaren vir-
kistyspaikan kehittäminen ja 
jatkaa Kuivajoen veneväylän 
ruoppaushanketta aiempi-
en suunnitelmien mukaisesti. 
Kauko Vakkalan esitykses-
tä päätettiin hyväksyä, että 
yleisen kokouksen ääniluet-
teloon kirjataan kunkin val-
takirjan antaneen osakastilan 
kiinteistötunnus, valtakirjan 
antajan nimi ja yksikkömää-
rä kyseisen kokousedusta-
jan alle. Tavoitteena on lisätä 
avoimuutta, ja valtakirjan an-
taja voi jälkikäteen tarkistaa, 
miten hänen ääntänsä on mis-
säkin kohtaa kokousta käy-
tetty.

Kokouksen loppupuo-
lella päätetiin pitää pyydys-
maksut ennallaan ja sovittiin 
kalastuksesta ja kalastuspaik-
kojen järjestelyistä sekä joella 
että merellä. 

Hankkeisiin 
projektirahoitusta 
Toimintasuunnitelmaan kir-
jattiin lisänä Olli Dahlin eh-
dotuksesta kohta, jossa 
hoitokunnalle annettiin lupa 
hakea osakaskunnan toimin-
taan liittyviin hankkeisiin 
projektirahoituksia, jos saa-
tavilla oleva tuki on vähin-
tään 50 prosenttia. Saatujen 
myönteisten rahoituspäätös-
ten jälkeen hankkeet esitetään 
hyväksyttäväksi ja toteutet-
tavaksi yleisessä kokoukses-
sa. Toki enempää rahoitusta 
ei voida hakea, kuin on varaa 
laittaa omaa vastinrahaa. Li-
säksi Seppo Miettusen esityk-
sestä toimintasuunnitelmaan 

kirjattiin seuraavasti: ”vapaa-
ajan kalastusmahdollisuuksia 
kehitetään yhteistyössä sidos-
ryhmien kanssa. Kuivajoen 
alajuoksulle, Heinikoskelta 
alaspäin luodaan vapakalas-
tajille kalastuspoolit”. Tämä 
tarkoittaa selvitystä kohteis-
ta joihin kalastajilla on pää-
sy ja mahdollisuus kalastaa 
rannalta.  Lisäksi kehitetään 
Osakaskunnan vesialueiden 
vapaa-ajan kalastusmahdolli-
suuksien nettimarkkinointia.

Henkilövalinnat
Kokouksessa päätettiin ta-
lousarvio vuodelle 2021 ja 
päätettiin hoitokunnan palk-
kiot pitää ennallaan. Uuteen 
hoitokuntaan valittiin ero-
vuorossa olevien tilalle var-
sinaisiksi jäseniksi (suluissa 
henkilökohtainen varajäsen): 
Esko Vääräkangas (Antti 
Soini), Olli Dahl (Anna-Lii-
sa Vahtola-Heiskari) ja Mat-
ti Paaso (Kauko Vakkala). 
Hoitokunnassa jatkavat Ant-
ti Karén (Kari Parkkila), Han-
nu Hietala (Pekka Tiitinen) 
ja Raimo Ollikainen (Mau-
ri Juopperi). Toiminnantar-
kastajaksi valittiin Perämeren 
Kalatalousyhteisöjen Liitto. 
Muiden kokousten edusta-
jat valitsee tapauskohtaisesti 
hoitokunta. Kokousilmoituk-
set julkaistaan Rantapohjassa 
ja IiSanomissa sekä Kuivanie-
men Asemakylän ilmoitus-
taululla että osakaskunnan 
kotisivuilla.

Pyydykset on merkittävä 
kalastuslain ja -asetusten mu-
kaisesti. Kalastuksen valvon-
taa kehitetään yhteistyössä 
muiden osakaskuntien ja vi-
ranomaisten kanssa. Kaikes-
sa toiminnassa noudatetaan 
kalastuslain ja -asetuksen 
mukaisia rauhoitusalueita ja 
aikoja. Rajoitukset nähtävil-
lä kalastusrajoitus.fi -sivuil-
la. Kalastuslupien myynti 
tapahtuu nettipalvelussa 
www.kalakortti.com.

Kokouksesta laadittu tar-
kastettu pöytäkirja on näh-
tävänä 28.6.2021 alkaen 
kahden viikon ajan Kuiva-
niemi-talolla, jonka jälkeen 
se tulee liitteineen osakas-
kunnan www-sivuille osoit-
teeseen: https://www.
kuivaniemenosakaskunta.
fi/. Puheenjohtaja Reijo Ke-
hus päätti kokouksen kello 
20.15

Hän esitti kiitokset koko-
uksen järjestäjille tarjoiluista 
ja muista järjestelyistä. Eri-
tyisen sujuvaa oli tällä ker-
taa äänestäminen ja äänten 
laskeminen. Uuden toimin-
tatavan oli kehittänyt Juho 
Juopperi. Kokousväki an-
toi ison kiitoksen kokouksen 
puheenjohtajalle. Reijo Ke-
hus johti puhetta ammatti-
laisen ottein mutta kuitenkin 
niin, että asiat tuli käsiteltyä 
ja päätettyä asianmukaises-
ti. Myös jokainen, joka halu-
si, sai puheenvuoron ajallaan 
aina sitä pyydettyään.

Olli Dahl 

Kuivaniemen osakaskunta kokousti kuusi tuntia
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

ilmestyy kesäkuun loppuun saakka
2021 joka viikko torstaisin. 

Hullu hevonen, särkee
Juuson ja tappaa kärryt!
sano Juuson Fiia.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen 3

Oulunkaaren näkymät positiiviset - yhteistä ponnistelua 
tarvitaan edelleen alueen kehittämiseksi
Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskus järjesti yh-
dessä Oulunkaaren kun-
tien (Ii, Pudasjärvi, 
Utajärvi ja Vaala) johdon 
kanssa seutuseminaarin 
23. kesäkuuta. Seminaaris-
sa todettiin Oulunkaaren 
näkymien kehittyneen pan-
demiasta huolimatta posi-
tiivisesti. Yritystoiminta on 
vireytynyt ja työllisyydessä-
kin on positiivista kehitystä. 
Pandemian ja energiamur-
roksen vaikutukset näky-
vät lisääntyneenä tarpeina 
muun muassa kaavoituksel-
le. Myös kotimaan matkailu 
on lisääntynyt alueella. Yh-
teistä ponnistelua tarvitaan 
alueen kehittämiseksi jat-
kossakin.

Työllisyys ja yritysten ti-
lanne kokonaisuudessaan 
on Pohjois-Pohjanmaalla pa-
ranemassa hyvää vauhtia, 
kertoi johtaja Petri Keränen. 
Oulunkaaren seutukun-
nassa työllisyystilanne on 
maakunnan heikoimpia 
ja samaan aikaan koetaan 
myös haasteita osaavan työ-
voiman saamisessa. 

- Yrityksiä Oulunkaarel-
la on syntynyt hyvin ja nii-
tä tarvitaan edelleen lisää 
työllisyyden kohentamisek-
si. Hyvä verkostoyhteistyö 
koko yrityspalveluverkos-
tossa on tukenut hyvää ke-
hitystä.

 Erityisesti alkavien yrit-
täjien ja yritysten osalta kun-

Johtaja Timo Mäkikyrö kertoi muun muassa 4-tien jatkokehittä-
missuunnitelmista.

Oulunkaaren kuntien ja ELY-keskuksen seutuseminaaria johti Pu-
dasjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anni-Inkeri Tör-
mänen.

tien elinkeinopalvelut ovat 
keskeisessä roolissa.  Toi-
mialojen ja alueidenkin 
välillä on elinkeinojen toi-
pumisessa kuitenkin ero-
ja. EU-rakennerahastokausi 
ja maaseuturahasto tarjoaa 
edelleen rahoitusta kehittä-
miseen.

Johtaja Maire Mäki 
Pohjois-Pohjanmaan TE- 
toimistosta painotti puheen-
vuorossaan sitä, että osa 
tämän alueen kunnista on jo 
mukana työllisyyden kunta-
kokeiluissa, osa ei. TE-pal-
velut 2024- toimintamallin 
kehitystyö on kuntakokei-
lujen rinnalla meneillään. 
Uuden malliin käyttöönot-
to koskettaa kaikkia kun-
tia. Kumppanuustyö tukee 
muutoksen valmistelua. 
Yhteisellä työllä saamme 
työllisyysastetta nostettua, 
kannusti Mäki.  

Ylijohtaja Jonas Liimatta 
alusti keskustelua ajankoh-
taisilla ympäristöasioilla. 
Esille nousi seutukunnan 
tuulivoimahankkeiden li-
sääntyminen mahdollisim-
man hallitusti, hiilinieluista 
huolehtiminen, turvetuotan-
non hiipuminen sekä kuntien 
verkostoituminen vesien-
hoidossa. ELY-keskuksen 
ja seudun strategisena ta-
voitteena on ilmastonmuu-
toksen hillitseminen sekä 
ilmastonmuutokseen sopeu-
tuminen. Alueella on ollut 
ilmastonmuutoksen hillin-

tään liittyvää aktiivista toi-
mintaa jo pitkään ja suurin 
osa kunnista on ns. HINKU-
kuntia. Sopeutumisesta on 
hyvä esimerkki Pudasjärven 
koordinoima vesihuoltoon 
liittyvä varautumishanke 
Koillismaalla sekä Vaalan 
ja Utajärven yhteistyö vesi-
huollonkehittämiseksi.  

-Vähähiilisyyden ener-
giamurros ja kiertotalo-
us näkyy jo alueellamme ja 
siinä on haasteiden lisäksi 
runsaasti kasvun mahdol-
lisuuksia. Rahoitusta näi-
hin teemoihin on haettavissa 
EU:n rakenne- ja maaseutu-
rahaston sekä korona elpy-
misvälineiden kautta, totesi 
Liimatta.

Johtaja Timo Mäkikyrö 
kertoi seminaarissa liikenne-
sektorin katsauksen.  Valta-
tien 4 Oulu - Kemi hankkeen 

rakennustyöt saadaan pää-
tökseen kuluvana vuonna 
Iin pohjoispuolella. Nelos-
tien jakokehittämistä suun-
nitellaan kuitenkin koko ajan 
ja Iin ohikulkutien toteut-
tamissuunnitelmien käyn-
nistämin ensi vuonna on 
ELY-keskuksen tavoitteena. 
Lisäksi nelostien tulevaisuu-
den kehittämistä selvitetään 
Olhavan ja Kuivaniemen vä-
lillä syksyllä käynnistyvällä 
suunnitteluhankkeessa.

-Iin ohitustien paikka on 
kaavassa vahvistettu. Tien 
parantaminen vaadittuun 
tasoon nykypaikallaan repi-
si Iin keskustaajaman, eikä 
se olisi realistinen vaihtoeh-
to Mäkikyrö totesi valtatien 
säilyttämisen mahdollisuu-
desta nykyisellä paikallaan.

Olhava – Kuivaniemi vä-
lin hän kertoi kaipaavan vie-

lä uusia liikenneratkaisuja, 
etenkin taajamien kohdalla.

-Helsinki – Tornio ydin-
verkkokäytävänä 4-tie 
tarvitsee korkeamman no-
peustason esimerkiksi Kui-
vaniemen kohdalla, jos nyt 
ajetaan kilometrikaupalla 
kuuttakymppiä, Timo Mäki-
talo kertoi tulevaisuuden rat-
kaisutarpeista. 

Seudun kuntien alueel-
la tehdään mittavia pääl-
lystystöitä valtatiellä 4 sekä 
valtatiellä 22. Lisäksi uudel-
leen päällystetään Utajärvel-
tä Puolangalle johtavaa tietä 
noin 15 km matkalla. Tienpi-
don rahoitus ei kuitenkaan 
riitä vähemmän liikennöidyn 
päällystetyn tieverkon kun-
nostamiseen, joten niiden 
kunto heikkenee edelleen. 
Pudasjärvellä rakennetaan 
uutta kiertoliittymää valta-

tielle 20 ja lisäksi hankkeen 
yhteydessä tehdään tiejär-
jestelyjä. Hanke toteutetaan 
kokonaisuudessaan Pudas-
järven kaupungin rahoituk-
sella. 

ELY -keskus on pe-
rustanut alueelliset jouk-
koliikennetyöryhmät, 
jotka käynnistävät palvelu-
tasosuunnittelun Utajärven, 
Vaalan sekä Pudasjärven 
alueella. Väylävirasto laa-
tii lähijunaliikenneselvitystä 
Oulun seudulle.

Seutuseminaaria johta-
nut Pudasjärven kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja 
Anni-Inkeri Törmänen oli 
tyytyväinen päivän antiin.

-Kuntien ja valtionviran-
omaisten yhteistyö toimii ja 
on tärkeää yhdessä kehittää 
alueen elinvoimaa, hän tote-
si. MTR

Lasten riskiryhmät ovat sa-
mat kuin THL:n aiemmin 
määrittämät aikuisten ris-
kiryhmät, paitsi ylipainon 
arvioimisessa käytetään las-
ten painoindeksiä ja arvoa 
35. Alle 18-vuotiaiden tu-
lee varata rokotusaika koro-
narokotusnumerosta, josta 
voi myös tarkistaa, kuuluko 
nuori riskiryhmään.

Jos työaikataulujen vuok-
si sopivaa rokotusaikaa ei 
löydy, kannattaa soittaa ro-
kotusnumeroon ja etsiä 
sopivaa ratkaisua henkilö-
kunnan kanssa.

Ensimmäisen rokotteen 
on Oulunkaarella saanut täl-

lä hetkellä noin 15 100 hen-
kilöä. Toisenkin rokotteen 
saaneita on noin 4 400 hen-
kilöä. Rokotusmäärien tie-
dot päivittyvät parin päivän 
viiveellä.

-Rokotukset ovat men-
neet hyvin, eikä vakavia 
haittavaikutuksia ole tullut 
esille nyt käytettävillä rokot-
teilla, Oulunkaaren ylilääkä-
ri Tuula Saukkonen iloitsee.

Saukkonen uskoo, että 
kiinnostus koronarokottei-
ta kohtaan kasvaa nyt, kun 
todistus kahdesta otetusta 
rokotteesta mahdollistaa pa-
luun EU- ja Shengen-maista 
Suomeen ilman mitään ter-

Kaikissa Oulunkaaren kunnissa koronaro-
kotteita saavat kaikki yli 16-vuotiaat (tulee 
olla jo täyttänyt 16) sekä 12-15-vuotiaat 
THL:n 1- tai 2-riskiryhmiin kuuluvat.

Koronarokotteita saavat kaikki yli 16-vuotiaat
veystarkastuksia tai rajalla 
otettavia tai ennakkonäyt-
teitä.

-Ulkomaanmatkat kiin-
nostavat, ja rokotteiden ot-
taminen tuo sekä turvaa 
terveydelle että helpottaa 
käytännön matkustamista, 
Saukkonen toteaa.

THL:n arvioiden mu-
kaan rokotuskattavuuden 
tulisi olla vähintään 70 pro-
senttia, jotta saavuttaisimme 
riittävän laumasuojan myös 
herkästi tarttuvia virusva-
riantteja vastaan. Ensim-
mäisen koronarokotteen on 
ottanut Iissä 49 prosenttia, 
joka on alle muiden Oulun-
kaaren kuntien. Iin selkeästi 
matalampi kattavuus selit-
tyy sillä, että rokoteaikoja on 
vasta viime viikolla alettu 
antaa kaikille yli 16-vuoti-
aille. Iissä työikäisten mää-
rä on suuri, minkä vuoksi 

rokotukset ovat heidän ikä-
luokassaan edenneet pari 
viikkoa muita Oulunkaa-
ren kuntia jäljessä. Samasta 
syystä myös valtakunnalli-
nen kattavuus on vasta reilu 
55 prosenttia.

Valtakunnallisesti nuor-
ten ja nuorten aikuisten 
rokotuskattavuus on selke-
ästi ikäihmisiä matalampi, 
ja ilmiö näkyy myös Ou-
lunkaaren alueella. Useissa 
jäsenkunnissa on jo tyhjä-
käyntiä niin, että kaikille ro-
kotusajoille ei ole tulijoita.

-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 roko-
tusajan voi jo itsellekin tilata, 
ylilääkäri Saukkonen toteaa.

Yli 50-vuotiaat ovat otta-

neet rokotetta aktiivisesti, ja 
heidän rokotekattavuuten-
sa on kaikissa Oulunkaa-
ren kunnissa reilusti yli 70 
prosentin tavoitteen. Neljä-
kymmentä vuotta näyttää 
olevan eräänlainen vedenja-
kaja: vähän alle viisikymp-
pisillä kattavuus on lähes 
70 prosenttia tai ylikin, kun 
kolmikymppisillä se on tois-
taiseksi 32-45 prosenttia.

-Rokotteiden teho perus-
tuu nimenomaan siihen, että 
rokotekattavuuden tulee olla 
tarpeeksi suuri. Vaikka ei siis 
itse pelkäisikään vakavaa 
koronavirustartuntaa, roko-
te kannattaa ottaa läheisten 
ja yhteiskunnan vuoksi. Kun 
rokotekattavuus on hyvä, 
yhteiskunnassa päästään no-
peammin uuteen normaaliin 
ja eroon erilaisista rajoituk-
sista, vs. perhekeskuskoor-
dinaattori Kirsi Kähkönen 

muistuttaa.
-Kesälle on tulossa jo mo-

nenlaisia tapahtumia. Mas-
satapahtumat ovat tietysti 
yhdenlainen riski, mutta jos 
lähtee tapahtumaan, siel-
lä voi oikeasti nauttia, kun 
tietää olleensa vastuullinen, 
Saukkonen toteaa.

Rokotusnumeroista voi 
varata ajan ja kysyä lisätieto-
ja koronarokotuksiin liitty-
en. Myös saamansa ajan voi 
muuttaa tai perua.

Iissä rokotusnumero on 
08 5875 5011 palvelee ma- 
pe kello 8-9. Rokotuspaikka-
na toimii Iin terveysasema/
neuvola, Asematie 169. Jos 
on saanut ensimmäisen ro-
kotteen Kuivaniemessä, 
myös vahvistusrokote on 
Kuivaniemi-talolla, Kuivajo-
entie 12.

Oulunkaari tiedotus 
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Pauli Tiiro Iin Urheilijoiden peräsimeen
Huhtikuussa Iin Urheilijoi-
den puheenjohtajana aloitta-
nut Pauli Tiiro kantaa huolta 
lasten ja nuorten liikunnan 
harrastamisen vähenemises-
tä.

-Etenkin poikien mukaan 
saaminen perinteisiin liikun-
tamuotoihin, kuten hiihtoon 
ja pesäpalloon, on käynyt 
entistä haasteellisemmak-
si. Haluankin edistää aja-
tusta lasten monipuolisesta 
harrastamisesta, ilman liian 
aikaisin tapahtuvaa lajin va-
lintaa, hän toteaa.

Tiiro toivoo vanhempien 
ohjaavan lapsia niin yksilö- 
kuin joukkuelajeihin, jolloin 
lapsen liikunnalliset taidot 
muodostuvat mahdollisim-
man monipuolisiksi.

-Meillä, kuten muillakin 
urheiluseuroilla, on pulaa 
toiminnan vetäjistä. Toivon-
kin kaikkien ohjaamisesta 
kiinnostuneiden ottavan yh-
teyttä ja jos innokkuutta jo-
honkin lajiin löytyy, voidaan 
seuran lajivalikoimaa laajen-
taa. Tällä hetkellä Iin Urhei-
lijoiden lajeina ovat hiihto, 
pesäpallo ja sulkapallo.

Pauli Tiiro muiste-
taan Iissä huippuhiihtäjä-
nä, joka saavutti urallaan 
kaksi SM-mitaliakin. Vir-
roilla Pauli hiihti pronssille 
18-vuotiaiden 10 kilometril-
lä vuonna 1983 ja pari vuot-
ta myöhemmin kaulaan 
pujotettiin SM-hopeaa Jämi-
järvellä 20-vuotiaiden 30 ki-
lometrin jälkeen.

-Tuon kisan voitti muuan 
Jari Räsänen, Pauli naurah-
taa pilke silmäkulmassa.

Ennen puheenjohtajak-
si valintaansa Pauli Tiiro 
on johtanut seuran hiihto-
jaostoa ja toiminut seuran 
varapuheenjohtajana sekä 
vuosikausia johtokunnas-
sa. Muutaman viime vuoden 
hän oli poissa johtokunnas-
ta, palaten nyt puheenjohtaja Ei liene ylivoimaisen vaikeaa erottaa mitä on metallia, Pauli naurahtaa romukeräyslavojen luona.

Kattoremontin on määrä valmistua elokuussa, Pauli Tiiro kertoo rysän alla Rysänä tunnetun Iin Urheilijoiden toimitalon salissa.

Valtuustokausi raskaitten investointien aikaa
Iin kunnanvaltuuston ko-
kous maanantaina 28.6. 
oli kuluvan valtuustokau-
den viimeinen kokous. Ko-
kouksen aluksi valtuuston 
puheenjohtaja Teijo Liedes 
kävi lyhyesti läpi valtuusto-
kauden päätöksiä ja saavu-
tuksia sekä kiitteli yleisesti 
kuluneesta kaudesta.

- Nämä neljä vuotta ovat 
olleet raskaitten investoin-
tien aikaa ja olemme myös 
velkaantuneet merkittäväs-
ti. Kiinteistömassa on nyt 
saatu suurilta osin kuntoon 
ja sen suhteen voimme aina-
kin hetken hengähtää, Lie-
des kertoi.

Vuosien 2017-2021 pää-
töksistä hän mainitsi muun 
muassa ensimmäisen nuo-
risovaltuuston edustajan 

valinnan, Palokankaan tuu-
livoimapuiston yleiskaavan 
hyväksyminen, Alarannan 
koulun perustamisen, Ylä-
rannan koulun lakkautta-
misen ja Jakkukylän sillan 
rakentamisen.

Kokouksessa tuotiin tie-
doksi keskusvaalilautakun-
nan tulokset seuraavaan 
kunnanvaltuustoon nime-
tyistä valtuutetuista sekä 
varavaltuutetuista. Kun-
nanvaltuusto aloittaa uudel-
la kokoonpanolla seuraavan 
valtuustokauden 16. elo-
kuuta.

Palkkiosäännön  
päivityksestä 
 keskustelua
Kokouksessa keskusteltiin 

luottamushenkilöiden palk-
kiosäännön päivityksestä, 
jota varten perustettiin ke-
väällä työryhmä. Hallinto-
johtaja Annastiina Junnilan 
esityksen mukaan Iin kun-
nassa luottamushenkilöiden 
palkkiot ovat poikkeukselli-
sen pienet verrattuna mui-
hin Suomen alle kymmenen 
tuhannen asukkaan kuntiin.

- Edellisen kerran palkki-
ota on nostettu kymmenen 
vuotta sitten. Jos kokous-
palkkiota nostettaisiin vii-
dellä eurolla, siltikään Iin 
kunta ei ylittäisi keskiarvoa, 
Junnila kertoo.

Valtuutettujen kom-
menttien mukaan Iin kun-
nan nykyisessä heikossa 
taloustilanteessa palkkioi-
den nostaminen ei antaisi 

kuntalaisille oikeaa viestiä. 
Muun muassa tämän vuok-
si toivottiin, että palkkioi-
den nostamisesta voitaisiin 
keskustella uudestaan, kun 
kunnan taloudellinen tilan-
ne paranee.

Valtuustoaloite  
Kuivaniemen  
lämmönjakelusta
Kunnanvaltuuston koko-
ukseen oli saapunut val-
tuustoaloite, jonka oli 
allekirjoittanut valtuutet-
tu Harri Sanaksenaho. Hän 
oli huolestunut Kuivanie-
men lämmönjakelun viime-
vuosien ongelmista ja esitti 
aloitteessaan, että kunnalla 
täytyy olla hyvä varasuun-
nitelma ensi talven tilanteen 

turvaamiseksi.
- Kuivaniemellä lämpö-

verkon piirissä ovat muun 
muassa Iin Vuokratalot Oy, 
joissa asuu monen ikäisiä 
ihmisiä, Kuivaniemen ter-
veysasema, Kuivaniemen 
hoivakoti ja palveluasunnot, 
Kuivaniemitalo ja useita eri 
yhteisöjä, Sanaksenaho luet-
teli puheenvuorossaan.

Iin kunnan tekninen joh-
taja Ville Keränen vahvis-
ti, että kunnassa ollaan 
tietoisia lämmönjakelun 
ongelmista. Uuden lämpö-
voimalan valmistumiseen 
saakka ollaan suunniteltu 
sähkölämmittimien hankin-
taa ja lisäksi Kuivaniemen 
koululla on öljykattila, joka 
voidaan tarvittaessa ottaa 
käyttöön.

Väliaikaisratkaisuis-
ta huolimatta useat valtuu-
tetut olivat huolestuneita 
uuden lämpövoimalan ra-
kennusurakan pysymises-
tä aikataulussa. Valtuutetut 
peräänkuuluttivat toimen-
piteitä, esimerkiksi lämpö-
laitoksen rakentamisesta 
vastaavan yhtiön Biotermo 
Oy:n patistamista, jotta uusi 
lämpölaitos alkaisi tuottaa 
lämpöä ennen seuraavaa 
talvikautta.

Koska kyseessä oli val-
tuustoaloite, ei tämän ker-
taisessa kokouksessa voitu 
tehdä vielä päätöksiä aloit-
teen pohjalta. Seuraavaksi 
aloite lähtee päätösproses-
siin, yhdyskuntalautakun-
nan käsittelyyn. JK

johtamaan koko seuran toi-
mintaa.

Tämän kesän suuri pon-
nistus seuralle on seuranta-
lon kattoremontti. Urakan 
kustannusarvio on 150 000 
euroa, johon Suomen Koti-
seutuliitolta on saatu avus-
tusta 87 000 euroa. Talon 
tiilikatto vaihtuu remontin 
myötä huopakatoksi, jonka 
alle on asennettu levyt.

-Valmista pitäisi olla elo-
kuussa, Pauli toteaa, kertoen 
seuran puolesta urakan val-
vojina toimivan Ville Tiiron 
ja Sami Uusitalon.

Kattoremonttia on ra-

hoitettu muun muassa ro-
mukeräyksellä. Seurantalon 
pihalla olevaan keräyspaik-
kaan on ajoittain tuotu muu-
takin kuin sinne kuuluvaa 
tavaraa ja tähän uusi pu-
heenjohtaja haluaa muutos-
ta.

-Keräyslavoihin saa tuoda 
vain metallia. Se ei ole kaato-
paikka sekajätteille, hän to-
teaa. 

Lopuksi Pauli Tiiro muis-
tuttaa keräykseen tuotujen 
metallien siirtyneen seuran 
omaisuudeksi, eikä sieltä saa 
käydä ilman lupaa metallia 
noutamassa. MTR
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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 • kuntosalipalvelua

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

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

KIINTeISTö-, jäTehUOlTO- jA rAKeNNUSPAlVelUITA
Karin Björnholm,  

sairaanhoitaja

ajanvaraus: 
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Puh. 044 350 6063

Valtarintie 2, ii

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

hieronta • fysikaalinen hoito

Simontori 

Ratatie 1, 95200 Simo
Simontori 

Oman kylän kauppasi

TarjoukseT voimassa To-su 1.-4.7.

Vesimeloni
Espanja

Valio
Voi 500 g
normaalisuolainen

Fazer
Dallaspulla
85 g

099
kg

249 250

Jäätelötuutit 
6 kpl/pkt 366-420 g

Elonen
kristallipitko
350 g

289
kpl2 pkt/talous

Meillä verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu!

Tervetuloa! 

SIMONTORI

VUOKRA-
PALJU

NOUTOPISTE ma-la 8-21
su 10-21

199
pkt pkt

paulig
Juhla mokka
kahvit 
400-500 g

9,- 2
pkt

meira
kulta katriina
kahvit 
450-500 g

10,- 3
pkt

Omasta uunista:

3
kpl



6
nomat

-
nro 21

1.7.2021

Kaikille avoin ja ilmainen 
ilmastofestivaali Ilmas-
toAreena saapuu jälleen 
kaksipäiväisenä fyysise-
nä tapahtumana Iin Hui-
lingin puistoalueelle 
20.–21.8.2021. 

Vastaava tuottaja Hanna 
Lahti kertoo, että festivaa-
li ottaa terveysturvallisuu-
den hyvin huomioon ja 
tapahtuma järjestetään voi-
massa olevien ohjeistusten 
mukaisesti. 

Koronaturvallisuudes-
sa auttaa myös se seikka, 
että Huilingin puistoalue 
on luonnollisesti laaja ul-
koilmatila, jossa mahtuu 
olemaan väljemminkin. En-

simmäisenä vuonna festi-
vaali keräsi kahden päivän 
aikana yhteensä noin 6 500 
kävijää, ja vahvana uskona 
on, että tänä vuonna pääs-
tään samoihin lukemiin. 

Teemana kuluttajan  
hiilijalanjälki
IlmastoAreenan tämän 
vuoden teemana on kulut-
tajan hiilijalanjäljen muo-
dostuminen eli liikkuminen 
ja matkailu, kuluttaminen, 
ruoka, rakentaminen ja 
asuminen.

Myös koronapande-
mia tulee näkymään jon-
kin verran festivaalin 
ohjelmasisällöissä, erityi-

sesti matkailun ja talous-
kysymysten saralla. Lahti 
sanoo, että korona vaikut-
taa luonnollisesti myös 
lavalla käytäviin keskus-
teluihin, koska niin monet 
toimialat ovat muuttuneet 
pandemian myötä.

”Otamme pandemian 
vaikutukset ihan omana 
osionaan, kun keskuste-
lemme vihreästä siirtymäs-
tä ja vihreästä elvytyksestä. 
Ja tämä elvytyshän nimen-
omaan liittyy pandemian 
jälkeiseen aikaan”, Lahti 
kertoo.

Keskusteluja ja kulttuuria
IlmastoAreenan kahdel-

Ilmastoareena saapuu jälleen 
elokuussa fyysisenä tapahtumana

le lavalle saapuu pitkä lista 
esiintyjiä. Mukana on yli 50 
huippuasiantuntijaa, ja kes-
kustelujen lisäksi päästään 
nauttimaan myös kulttuu-
rielämyksistä. IlmastoAree-
nan lavalle nousevat muun 
muassa Pauli Aalto-Setä-
lä, Madventures sekä Oulu 
Sinfonia, joka soittaa noin 
tunnin mittaisen konser-
tin kapellimestari Johanna 
Almarkin johdolla. Lavalla 
nähdään myös puoluejoh-
don tentti. 

Lisäksi festivaalialueel-
le rakentuu jälleen Ilmas-
toTori, jossa eri toimijat 
pääsevät esittelemään omia 
ilmastoratkaisujaan. 

IlmastoAreena 
vuonna 2019.

Mieskuoro Huutajat IlmastoAreenassa vuonna 2019.  

Puoluejohdon tentti IlmastoAreenan sivulavalla elokuussa 2019.

”Kutsumme kylään  
koko Suomen”
Iissä järjestettävän Ilmas-
toAreenan tavoitteena 
on tuoda yhteen päättä-
jät, elinkeinoelämän edus-
tajat, tutkijat, taiteilijat ja 
kansalaiset yhteiseen il-
mastokeskusteluun. Samal-
la tarkoituksena on nostaa 
maaseutu ilmastokeskuste-
lun ytimeen. 

”IlmastoAreenan perus-
idea on se, että kutsumme 
kylään koko Suomen. Il-
mastoAreena on paikka, 
jossa kaikki pääsevät kes-
kustelemaan tasa-arvoisesti 
ilmastonmuutoksen ratkai-
suista”, vastaava tuottaja 
Hanna Lahti kiteyttää. 
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Vitsikirjat on yleensä päivitetty vuosittain, mutta va-
likoimassa on jopa vuosituhannen perspektiiviä. Sitä 
edustavat vuonna 1999 ilmestyneet Vuosituhannen vit-
sit (Karisto) ja kirjailija Aimo Kejosen monipuoli-
seen tuotantoon sisältyvä Vuosituhannen parhaat vitsit 
(WSOY). Tästä liki 800-sivuisesta ”huumorin pikku jät-
tiläisestä” kolme vitsiä: 
Kun kolme suomalaista miestä menee metsäpals-
talle halkotöihin, ensimmäisellä on saha ja toisella on 
kirves, mutta mitä on kolmannella?
– Ientulehdus. Joka kolmannella suomalaisella miehellä 
on kaikkien tutkimusten mukaan ientulehdus.

* * *

Kankkunen oli innokas tee-se-itse-mies. 
Kerran hän tapiseerasi olohuoneen. Ylpeänä hän näyt-
ti työtään rouva Kankkuselle ja sanoi:
– Vieläkö väität, että ammattimies olisi osannut tehdä 
tämän paremmin?
– Kyllä. Ennen remonttia tällä seinällä olivat keittiön ja 
makuuhuoneen ovet.

* * *

Savolaiskoulussa: – Sanokaa E:llä alkava naisen 
nimi! Kalle!
– Ieva.

* * *

Ruokapöydässä: – Isä, ovatko isät viisaampia kuin 
pojat? Viljo kysyy.
– No sehän on sanomattakin selvää!
– Opettaja kertoi koulussa, kuka keksi sähkölampun. 
Tiedätkö sinä?
– Toki, toki, Thomas Alva Edisonhan se oli.
– Isä, miksi Edisonin isä ei keksinyt sitä?

* * *

Saunaa lämmittäessäni olen todennut, että kaik-
kein heikoimmin syttyviä ovat IiSanomat ja Pudasjär-
vi-lehti. Soitin asiasta päätoimittaja Turuselle. Heimo 
vastasi:
– Niinhän se on, että totuus ei pala tulessakaan!

* * *

Kukkakedolla: – Minä niin tykkään sinusta, kukkais-
poika tunnustaa kukkaisneidolle.
– Niin minäkin sinusta, neito vastaa.
– Jospa minä sitten kutsun mehiläisen vierailulle!

* * *

Martti Kähkönen
kesämökkiläisenä Iijoen varressa jo 21 vuotta 

Teatterimatka Taivalkoskelle su 11.7. 
Lähtö Iin Järjestötalolta klo 8.30. 

Pysähdymme lounaalle Pudasjärven 
Nesteelle, omakustanteinen 9 €/hlö.

Teatterilippu 15 €/hlö kerätään onnikassa, varatkaa 
tasaraha. Kyydin ja lättykahvit perillä maksaa yhdistys.

Reissuemona toimii Eeva Kakkonen. 
Lisätietoja p. 040 822 9274/Kaarina.

Ps. 5 paikkaa vapaana!

1969 Iin Eläkeläiset

Vitonen
1) Hannu Niemelä 17.21, 
2) Matias Uusitalo 17.44, 3) 
Juho Hiltunen 17.54, 4) Mai-
ja Oravamäki 18.06, 5) Juha-
Matti Lehtinen 18.07, Arto 
Hiltula 18.28, 7) Jani Lai-
ne 18.31, 8) Marika Krohns 
18,52, 9) Roope Sassi 19.00, 
10) Jani Oravamäki 19.03, 
11) Pekka Kuokkanen 19.56, 
12) Teemu Kangashar-
ju 20.08, 13) Pekka Lauri-
la-Harju 20.48, 14) Thomas 
Sandström 20.50, 15) Rau-
no Holmi 20.50, 16) Niko 
Pennanen 20.56, 17) Hannu 
Kakko 20.58, 18) Toni latva-
mäki 21.34, 19) Hilla Mäen-
pää 21.35, 20) Timo Torkkeli 
21.41, 21) Timo Krohns 
21.46, 22) Marjo Vesala 
21.53, 23) Keijo Pulkkinen 

22.01, 24) Esko Takalo 22.11, 
25) Aki Huovinen 22.19, 26) 
Kariina Kauppinen 22.38, 
27) Jussi Tiiro 23.04, 28) Jari
Meriläinen 23.13, 30) Hanna 
Ruotsalainen 23.33, 31) Reijo 
Hummastenniemi 23.37, 32) 
Saana Backman 24.29, 33) 
Pialiina Syrjänen 24.35,  34) 
Kati Kuivalainen 24.46, 35) 
Pekka Kuivalainen 25.23, 
36) Anu Pulkkinen 25.52,
37) Reko Koskinen 32.04, 
Yksi DNF

Kakkonen
1) Patrik Mäenpää 7.20, 2) 
Iiro Niemikorpi 8.04, 3) Saa-
ga Pesämaa 8.18, 4) Kaspian 
Krohns 10.43, 5) Anni Pen-
nanen 10.44, 6) Sointu Huo-
vinen 17.26, 7) Marja Kari 
17.26.

Illinjuoksut 24.6.

Boris jeflov 
– heijastusten tanssi Kierikkikeskuksessa

Kierikkikeskuksen pää-
rakennuksessa on 14.6.–
31.12. esillä Boris Jeflovin 
Heijastusten tanssi -näyt-
tely. Sen kokoamisesta on 
vastannut Jeflovin poika, 
Aleksandr Eflov. Kyseessä 
on ensimmäinen kerta, kun 
Jeflovin teoksia nähdään 
Suomessa yksityisnäytte-
lyssä.

Venäläinen Boris Jef-
lov (1926–2013) oli tuotte-
lias taidemaalari, graafikko 
ja venäläisen maaseudun 
kuvaaja. Hänen teoksis-
saan keskeisellä sijalla ovat 
maaseudun maisemat sekä 

veden heijastusten ku-
vaaminen. Jeflovin työs-
kentelylle tyypillistä oli 
ulkoilmamaalaus. Teos-
ten luonnokset syntyivät 
maiseman äärellä ja vii-
meistellyt maalaukset hän 
toteutti työhuoneellaan. 
Useat teokset ovat saaneet 
innoituksensa taiteilijan 
matkoilta muun muassa 
Karjalasta. 

Näyttelyn teokset 
avaavat rikkaalla väri-
maailmallaan venäläistä 
sodanjälkeistä maaseutua: 
rakennuksia, luontoa ja ih-
misiä. Esillä on myös ase-

telmamaalauksia. Valon 
heijastus vedessä on Jeflo-
vin taiteelle tunnusomai-
nen piirre ja on antanut 
nimen taidenäyttelylle. 

Ennen taiteilijanuraansa 
Jeflov työskenteli Neuvos-
toliiton armeijassa, jonka 
jälkeen 1950-luvulla hän 
siirtyi työskentelemään 
Kostroman nukketeatteris-
sa maalarisisustajana sekä 
Venäjän federaation taide-
säätiön työpajoissa eläke-
ikäänsä asti.  

Näyttelyyn liittyy sa-
tasivuinen kuvakirja sekä 
suomen, englannin ja ve-

näjänkielinen video, ”Hei-
jastusten tanssi”, jossa 
esitellään teoksia baletti-
tanssin avulla.

Kierikki tiedotus 

Boris Jeflov – Heijastusten 
tanssi Kierikkikeskuksessa 
14.6.–31.12.2021

23
15

auto-bingo

2 8
4

500 € / pr50 | 500 € / mp 
2x100 € | 5x50 €

KuIvanIemen seuRalla
su 4.7. klo 18.00 

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!

Tanssit seuralla 9.7. klo 20-24, Rojal. 

Pelamme Bingo joka sunnuntai klo 18.00

Yhteistyössä Kansalaisopisto, Taidekoulu, Valto Pernu säätiö ja Taitotalo
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KUNNALLISVAALIEN 2021 
VAHVISTETUT TULOKSET

Vaalilain 91 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Iin kunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 
16.6.2021 vahvistanut Iin kunnan 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettujen kuntavaalien tulok-
sen ja julistanut valtuutetuiksi sekä määrännyt heidän varajäsenikseen toimikaudeksi 2021-2025 
seuraavat ehdokkaat:

VALTUUTETUT

VArAVALTUUTETUT

Nimi  Puolue  Äänet  Vertausluku
Kaisto, Hannu  KESK  161  1705,000
Tuomela, Johannes  KESK  137  852,500
Liedes, Teijo  VAS  134  776,000
Kehus, Reijo  KESK  109  568,333
Tervonen, Petri  KOK  145  504,000
Hyvönen, Petri  PS  169  440,000
Huotari, Noora  KESK  102  426,250
Hast, Mika  VAS  91  388,000
Paakkola, Minna  KESK  85  341,000
Pakonen, Ilkka  KESK  84  284,167
Heinäaho, Juho-Jussi  VAS  85  258,667
Kurttila, Jussi  KOK  89  252,000
Jokela, Jari-Jukka  KESK  84  243,571
Haapaniemi, Heli-Hannele  VIHR  63  240,000
Säkkinen, Risto  SDP  68  230,000
Hyvärinen, Veliheikki  PS  118  220,000
Koskela, Pekka  KESK  75  213,125
Fäldt, Eila  VAS  77  194,000
Klasila, Pirjo  KESK  66  189,444
Valaja, Sanna  KESK  65  170,500
Koskela, Markku  KOK  56  168,000
Jakku-Hiivala, Johanna  VAS  75  155,200
Tapio, Helka  KESK  59  155,000
Keränen, Kirsti  PS  104  146,667
Kaleva, Oili  KESK  58  142,083
Varanka, Sirpa  KESK  58  131,154
Tiiro, Leena  VAS  66  129,333
Lauri, Jarmo  KOK  42  126,000
Alaraasakka, Eero KESK  57  121,786
Paaso, Aila  VIHR  57  120,000
Laurila, Inka SDP  61  115,000

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Keltamäki, Seppo SDP  40  76,667
Malo, Juho  SDP  35  57,500

Perussuomalaiset
Kakko, Jaska PS  36  110,000
Matila, Pentti PS  13  88,000

Suomen Keskusta
Sanaksenaho, Harri  KESK  52  113,667
Jutila, Mika KESK  50  106,563
Häkkilä, Taina KESK  46  100,294
Södö, Veikko KESK  39  94,722
Paakkola, Simo  KESK  38  89,737
Nevatalo, Satu  KESK  38  85,250
Ylitalo, Martti  KESK  34  81,190
Matikainen, Anne  KESK  33  77,500
Jyrkäs, Mervi  KESK  31  74,130
Nevalainen, Pekka  KESK  23  71,042
Pyörälä, Juuso  KESK  23  68,200
Jussila, Jukka  KESK  20  65,577
Södö, Kati  KESK  19  63,148
Sassi, Satu ESK  17  60,893

Vihreä liitto
Alaraasakka, Eija  VIHR  30  80,000
Konttila, Johanna  VIHR  21  60,000

Vasemmistoliitto
Kivelä, Tauno VAS  54  110,857
Autio, Aini  VAS  54  97,000
Keltamäki, Sauli  VAS  46  86,222
Wiik, Aila  VAS  42  77,600
Vanhala, Seppo  VAS  18  70,545
Juopperi, Kimmo  VAS  14  64,667

Kansallinen Kokoomus
Torvinen, Katja  KOK  30  100,800
Kaakinen, Juho KOK  29  84,000
Ruottinen, Johanna  KOK  26  72,000
Veijola, Ville KOK  23  63,000

Vaalien tuloksen vahvistamista koskeva keskusvaalilautakunnan pöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävä-
nä www.ii.fi

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 

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 

Iin kotiseutuviikko 
28.6.-4.7.
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. museolauk-

kuun.

Klo 13 Leikkimieliset keppariestekilpailut museon 
pihapiirissä. Ilmoittautuminen klo 12 alkaen.

Riksakuski päivystää museon pihapiirissä ja kyy-
ditsee kävijöitä 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, oppaana   
  Pertti Huovinen. Kokoontuminen  
  uittopatsaalle. 
klo 18 Pierrot—näytelmä Huilingin  
  näyttämöllä. 
  Liput 10/5€. 

Lisätiedot: ii.fi/kalenteri


