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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Nätteporin edustalle istutettiin
Tulevaisuuden kuusi
Ii-instituutin puuhahenkilöt istuttivat Tulevaisuuden
kuusen Nätteporin edustalle tiistaina 3.10. Tapahtuma
liittyi Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Ii-instituutin
tapahtumavastaava
Riitta
Räinä kertoo, että kuusen istuttamisella on pitkät perinteet.
– Suomen itsenäistyes-

sä kylvettiin itsenäisyyden
kuusi Helsingin Kaivopuistoon. Se on siellä vieläkin.
Tänä vuonna sen kuusen siemenistä kasvatettuja taimia
istutetaan ympäri Suomea,
Räinä tietää.
Kampanjaa suojelee tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
– Kyseessä on suomalai-

seen maisemaan passaava
kotikuusi. Nätteporin edustalla on lippusalkoja, joten
paikkana se on sopiva itsenäisyyden kuuselle, Räinä
sanoo.
Kaikki Iin koulut istuttavat Tulevaisuuden kuusen
lokakuun aikana pihoilleen.
Kuusien yhteyteen asetetaan
pronssilaatta, jossa kerrotaan

kuusesta. Kaikkiaan Iihin istutetaan kymmenen Tulevaisuuden kuusta.
Kampanjaa isännöi Oulun
4 H -yhdistys ja myös yksityiset kansalaiset voivat osallistua siihen. Pronssilaatan ja
kuusen lisäksi pakettiin kuuluu itsenäisyyden kuusesta
kertova kirja.

Seppelettä laskemassa Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela ja Olhavan Lapin sodan taisteluista kirjan kirjoittanut Kyösti Jäppinen.

Olhavassa seppeleenlasku
Lapin sodan muistomerkille
Iin Olhavassa käytiin 29.9.1944 ensimmäisiä Lapin sodan taisteluita. Tässä taistelussa saksalaiset räjäyttivät
Olhavan rautatie- ja maantiesillan ja viisi suomalaista sotilasta kaatui. Sen johdosta Olhavan koulun pihapiiriin
on pystytetty vuonna 2005 Lapin sodan muistomerkki.
Olhavan seudun kehittämisyhdistys järjesti perjantaina
29.9. muistomerkillä Suomi 100 v juhlavuoteen kuuluvana seppeleenlaskutilaisuuden. Seppeleen laskivat Iin
kunta ja Iin seurakunta, joiden edustajat käyttivät puheenvuoron. Olhavan koulun oppilaat esittivät laulua.
Mukana oli myös jonkin verran kyläläisiä.
Seuraavassa IiSanomassa 26.10. on liitteenä Olhavan
seutulainen -kylälehti 2017, jossa enemmän tilaisuudesta ja monipuolisesti juttua koko kylästä ja sen toiminnasta.

Kuusi on istutettu ja istutuskomitea ihailee jälkeä. Vasemmalta: Valtteri Paakki, Maria-Liisa Halonen, Jari-Jukka Jokela, Pekka Koskela, Jussi Kurttila, Seppo Keltamäki, Pertti Huovinen, Pekka Suopanki, Johanna Jakku-Hiivala, Paula Pivelin, Minna Halonen, Tarja Rahkola, Aili-Maria Alaraasakka ja Riitta Räinä.

Yhteyshenkilöinä ovat Maarit Tihinen 040 760 9578
maarit.tihinen@vtt.fi ja Ilkka Pakonen 050 400 7980
ilkka.pakonen@ii.fi. HT

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
II
Iin metsänhoitoyhdistys
Kirkkotie 8, 91100 Ii
Toiminnanjohtaja Henri Turtinen
040 553 2335
henri.turtinen@mhy.fi
Toimistopäivä maanantaisin,
tapaamiset muutoin sovittaessa.

Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Iin Syyssoitto-konsertti
su 22.10. Valtarin koulu Koulutie 2, klo 14.00

Konsertin aloittaa Iin Laulupelimannit yhdessä Kuivaniemen
ja Simon Pelimannien kanssa, mukana myös Oulun Huuliharppupelimannit, Pohjankartanon mandoliiniorkesteri,
Siniruoko-ryhmä, Remolo soitinryhmä, Akustiset-soitinryhmä laulajineen, Ii-Team soitinryhmä, Käköset -kuoro, Juuret
Suomessa -kuoro, Ruska-kuoro, Iin Mieslaulajat. Lippu 5 €.
Konsertin järjestää Iin Laulupelimannit yhdessä
Pohjois-Pohjanmaan kansanmusiikkiyhdistyksen kanssa.

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi
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KOLUMNI
”Jumalan armon ja
rakkauden kipinät voivat
tänäkin päivänä sytyttää,
voimaannuttaa ja
valaista tietä eteenpäin.”

Toivo Hyyryläiseltä
uusi hartausja runokirja

TOIVON KIPINÖITÄ
Kirja on yhdistetty hartaus- ja runokirja. Jokaisen hartauden yhteydessä on siihen liittyvä
ja hartautta syventävä runo. Hartauksien ja
runojen kehyksenä ovat kirkkovuoden juhlat ja
keskeiset ajankohdat. Hartauksien ja runojen
keskeinen sanoma on Kristuksessa oleva toivo.

Kirjaa voi tilata Toivo Hyyryläiseltä:
toivo.hyyrylainen@digitoi.fi
p. 040 5866520.

OLHAVAN SEUTULAINEN -KYLÄLEHTI 2017
Kylälehti ”Olhavan seutulainen” ilmestyy to 26.10.2017.
Lehti tehdään IiSanomien liitteenä.

Pirttitörmän kylä palaa kotiin
Iin kuntakokous käsitteli huhtikuun 1899 kokouksessa kunnan
kouluasioita, päättäen perustaa
Pirttitörmän kylän koulupiirin. Saman vuoden heinäkuun kuntakokouksessa päätettiin sitten
yksimielisesti ostaa talokas Juho
Alajakun omistama maa ja kartano
6000 mk:n kauppahinnalla Pirttitörmän kylän kouluksi. Perinteikäs
kyläkoulu, nykynimeltään Jakun
koulu, on toiminut kylän sydämenä
ja kyläläisten koulupolun lähtöpisteenä jo kohta 120 vuotta ja toimii
edelleen pirteänä.
Jakkukylä oli ennen nimeltään
Pirttitörmän kylä ja kuului Suur-Iin
pitäjään. Vuonna 1924 Jakkukylä
siirtyi Yli-Iin kuntaan sen irtautuessa Iistä. Ilmeisesti osa jakkukyläläisistä koki tuolloin joutuneensa
vastentahtoisesti kuntarajan väärälle puolelle ja niinpä kylällä kerättiinkin nimilista ja esitettiin jo
kesällä 1928 Iin kunnanvaltuustolle, että Jakkukylän alaosa liitettäisiin Iin kuntaan. Kyläläisten
harmiksi Iin kunnanvaltuusto ei
esitykseen tuolloin lämmennyt ja
jakkukyläläisten taival jatkui Iin
emäpitäjästä erossa, ensin Yli-Iin ja
myöhemmin Oulun alla, lähes vuosisadan ajan.
Halu palata takaisin vanhaan
kotikuntaan on kytenyt jakkuky-

läläisten mielissä ja aika ajoin se
on noussut voimakkaammin esille. Syksyllä 2015 puheet Jakkukylän liittämisestä Iin kuntaan jälleen
voimistuivat ja useissa kyläläisten
yhteisissä kokoontumisissa ”heitettiin ilmoille” pyyntö, että joku
alkaisi selvittää, onko mahdollista
irrottaa Jakkukylä Oulusta ja liittää
osaksi Iin kuntaa? Ilmoille heitettyyn pyyntöön tartuttiin viimein ja
aloiteryhmän järjestäytymiskokous
pidettiin 25.10.2015.
Ryhmä teki perusteellisen selvitystyön osakuntaliitosprosessin
eri vaiheista, sekä mahdollisen osakuntaliitoksen eduista ja haitoista.
Jakkukylän kyläkokous kokoontui
jo marraskuun 2015 lopulla päättämään, viedäänkö osakuntaliitoshanketta eteenpäin. Kyläläisten
tuki hankkeelle oli lähes yksimielinen.
Virallinen aloite Oulun kaupunginhallitukselle Jakkukylän liittämisestä Iin kuntaan, toimitettiin
joulukuussa 2015. Iin kunnan ja Oulun kaupungin päättäjät tiedotettiin hankkeesta hyvin, järjestämällä
useita tilaisuuksia, joissa valtuutetuilla oli mahdollisuus kuulla
aloiteryhmän perustelut tehdystä
aloitteesta sekä esittää kysymyksiä päätöksenteon tueksi. Valtiovalta teki huhtikuussa 2017 päätöksen,

että Jakkukylä liitetään osaksi Iin
kuntaa vuoden 2018 alusta.
Pirttitörmän kylä palaa lähes
vuosisadan evakkotaipaleelta virkeänä ja kehittyvänä Jakkukylänä
takaisin vanhaan kotikuntaansa.
Jakkukylä on luonnonkaunis, nykyään yli 400 asukkaan nuorekas
kylä, turvallisessa maaseutuympäristössä. Kylä sijaitsee molemmin
puolin Iijokea, reilun kymmenen
minuutin päässä Iistä. Kylällä toimii lähes parikymmentä yritystä,
oma vesiosuuskunta ja useita vilkkaasti toimivia yhdistyksiä, joiden myötä toimintaa sekä yhteisiä
hankkeita on paljon. Toivotamme
lämpimästi kaikki uudet asukkaat
tervetulleeksi kehittyvään kyläämme. Voit tutusta meihin paikanpäällä tai nettisivuillamme www.
jakkukyla.fi.
Iin vetovoima nojaa vahvasti elinvoimaisiin maaseutukyliin.
Kylien kehittäminen on kuntastrategian ytimessä, joka sopii jakkukyläläisille erinomaisesti. Tuomme
mielellään oman panoksemme perinteikkään, kylämyönteisen kotikuntamme, Iin kehittämiseen.
			

kuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa. 7-luokkalaisten oma
iltapäivä, jossa välipala ja mukavaa yhteistä
tekemistä ja olemista. Tervetuloa!
Lapsikuoro To 19.10.2017 17:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Kuoroharjoitus
Nuortenilta To 19.10.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. Illan päätteeksi kahvit ja vapaata oleskelua.
Iin perhekerho Pe 20.10.2017 10:00 12:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua
ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule
tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia!
Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten
kanssa. Tervetuloa!
Sadonsiunausmessu Su 22.10.2017 10:00
Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Usko ja epäusko. Toimittaa: Ruotsalainen Tapani, kanttorina: Jaakkola Markku. Kolehti: Kristittyjen
yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikolla Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.
Varhaisnuorten retki Liisan Linnaan Ti
24.10.2017 09:00 Varhaisnuorten retki Liisan Linnaan. Lähde mukaan valloittamaan
linna yhdessä toisten kanssa ja virkistymään nuotion äärellä eväitä syöden.
Veteraanien kahvitus Ti 24.10.2017 12:00
Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti
kirkkoherranviraston ovesta).
Raamattu- ja rukouspiiri Ti 24.10.2017
18:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Ystävänkammari Ke 25.10.2017 12:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
Päivystävä pappi hoito-osastolla To
26.10.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan
työntekijää käymään luonasi tai läheisesi
luona.

Disneypuuhakerho Ti 31.10.2017 17:00
Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Uusi Disneyaiheinen puuhakerho alkaa! Joka viikko aiheena eri Disneyelokuva. Tervetuloa
mukaan.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 1.11.2017
10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös isommat
sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään.
Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa. Lisätietoja puh.
0400 541319.
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, olet lämpimästi
tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi
tai useamman lapsen kanssa!

kemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia.
Perhekerhoihin ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten
kanssa. Tervetuloa!
Kuivaniemen seurakuntakerho ma
16.10. klo 11 aseman vanhustentalon kerhohuoneessa.
Oijärven seurakuntakerho ke 18.10. klo
11 Oijärven kyläkirkossa., vieraita Iin porinapiiristä, tutustumme Oijärveltä sotaan
lähteneitten-muistomerkkiin ! Kahvit ja
arvontaa.
Kerhoissa kokoonnumme porisemaan ja
kahvittelemaan, tervetuloa!
Kuivaniemen naiskuoro, harjoitus ke
18.10. klo 16.30 seurakuntatalolla.
Hyryn nuoret laulajat, harjoitus ke 18.10.
klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistyksellä.
Kuivaniemen kappelintoimisto on suljettu ke 11.10. – ma 13.11., toimistoasioissa ota yhteyttä Iin kirkkoherranvirastoon ma-pe klo 9-14, puh: 040 848 0078:
Puistotie 3, 91100 II: ii.seurakunta@evl.
fi
Vauva- ja taaperoryhmä ke 18.10. klo 10
– 11.30 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös
isommat sisarukset voivat tulla mukaan
ryhmään. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa.
Lisätietoja puh: 0400 541 319. Tule kerhoon lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa, olet lämpimästi tervetullut
ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa.
Varhaisnuorten retki ti 24.10. klo 9 Liisan
Linnaan. Lähde mukaan valloittamaan linna yhdessä toisten kanssa ja virkistymään
nuotion äärellä eväitä syöden.

Hannu Kaisto

www.iinseurakunta.fi
Iin alue
Päivystävä pappi hoito-osastolla To
12.10.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan
työntekijää käymään luonasi tai omaisesi
luona.
7-iltapäivä To 12.10.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa. 7-luokkalaisten oma
iltapäivä, jossa välipala ja mukavaa yhteistä
tekemistä ja olemista. Tervetuloa!
Lapsikuoro To 12.10.2017 17:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta). Harjoitus seurakuntatalon kappelissa.
Naiskuoro To 12.10.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Nuortenilta To 12.10.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. Illan päätteeksi kahvit ja vapaata oleskelua.
Iin perhekerho Pe 13.10.2017 10:00 12:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua
ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule
tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia!
Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten
kanssa. Tervetuloa!
10 -synttärit Su 15.10.2017 12:00 - 15:00
Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
Tervetuloa viettämään 10 -vuotis syntymäpäivääsi yhdessä muiden 10 vuotta
täyttävien kanssa. Luvassa hauskaa yhdessä tekemistä, askarteluja ja leikkejä.
Gospelmessu Su 15.10.2017 18:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Rakkauden kaksoiskäsky
Toimittaa: Soronen Pekka, kanttorina: Savolainen Eija. Kolehti: Oulun hiippakunnan
toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähe-

tystyössä. Musiikkipainotteinen ehtoolliskirkko, joka sopii kaikille vauvasta vaariin.
Kesto n. 45 min. Mukana nuorten gospelryhmä sekä naiskuoro.
Puistoaamu Ma 16.10.2017 10:00. Puistoaamun kokoontuminen seurakuntatalon
leikkipuistossa. Puistoaamun ohjelmassa
on pyhäkouluhetki ( klo 10 ), jossa lauletaan ja leikitään. Pyhäkouluhetken jälkeen
voi jäädä puistoon leikkimään.
Tervetuloa perheet, kaikenikäiset lapset
ja perhepäivähoitajat lasten kanssa!
Solu Ti 17.10.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta
talon takaa.
Disneypuuhakerho Ti 17.10. 2017 17:00
Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Uusi Disneyaiheinen puuhakerho alkaa! Joka viikko aiheena eri Disneyelokuva. Tervetuloa
mukaan.
Porinapiiri Ke 18.10.2017 10:00 - 14:30.
Porinapiirin retki Oijärvelle. Lähtö klo 10
Iin seurakuntatalolta, takaisin Iissä olemme
n. klo 14. Ilmottautumiset retkelle p. 040
7376955/Sanna Karppinen
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 18.10.2017
10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös isommat
sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään.
Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa. Lisätietoja puh.
0400 541 319.
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, olet lämpimästi
tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi
tai useamman lapsen kanssa!
Kirkkokuoro Ke 18.10.2017 14:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Hartaus Iin hoiva-osastolla To 19.10.2017
13:00 Tilastointi - Laitoksissa
7-iltapäivä To 19.10.2017 15:00 Iin seura-

Kuivaniemen alue
Sanajumalanpalvelus su 15.10. klo 12
Kuivaniemen kirkossa. 19. Sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän aihe: Rakkauden
kaksoiskäsky. Toimittaa Pekka Soronen,
kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Oulun
hiippakunnan toimintaan kasvatus- , diakonia- ja lähetystyössä.
Sanajumalanpalvelus su 22.10. klo 12
Kuivaniemen kirkossa. 20. Sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän aihe: Usko ja epäusko. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti: Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman
puolesta Vastuuviikolla Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.
Kuivaniemen perhekerho to 12.10., ja to
19.10. klo 10-12 seurakuntatalolla.
Oijärven perhekerho ma 16.10. klo 1314.30 Oijärven vanhustentalon kerhohuoneessa.
Perhekerhojen ohjelmassa on leikkiä,
askartelua ja muuta mukavaa yhteistä te-
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Henri Turtinen neuvoo metsäasioissa.

Metsänhoitoyhdistyksen
toiminnanjohtaja vaihtui
Iin
metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Eero
Alaraasakka jäi eläkkeelle lokakuun alussa. Uusi
toiminnanjohtaja on Henri
Turtinen, joka on koulutukseltaan metsätalousinsinööri
ja kotoisin Yli-Iistä. Iissä hän
on asunut kuutisen vuotta.
– Työhöni kuuluu koko
Iin metsänhoitoyhdistyksen
toiminnan
pyörittäminen.
Teemme kaikkea, mitä yksityismetsissä ruukataan tehdä, hoitotöistä hakkuisiin,
metsäarvioita ja -suunnitelmia, Henri sanoo.
Hänen mukaansa Iissä on
metsät hoidettu kohtalaisen
hyvin, mitä nyt taimikonhoitorästejä löytyy jonkun verran.
– Jonkun verran on rästiharvennuksia, eli energiapuukohteita. Iiläiset metsät
ovat kuitenkin mielestäni
keskimääräistä paremmassa
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Kuva Riitta Räinä

kunnossa kuin muualla Suomessa, hän arvioi.
Toiminnanjohtajan yhteydenpito metsänomistajiin
on päivittäistä. Myös metsässä täytyy käydä: Henri on
maastossa yli puolet työajastaan.
– Vaikka tietotekniikka on
kehittynyt ja on hienoja ilmakuvia, kyllä metsään täytyy
jalkautua. Tekninen kehitys
ei vielä ole niin pitkällä, että
esimerkiksi leimikkosuunnitelman voisi tehdä käymättä metsässä. Puhumattakaan
metsäarviosta tai -suunnitelmasta, hän sanoo.
Iin kunnan alueella on
noin 700 yksityistä metsänomistajaa, ja paikkakunnan metsistä suurin osa on
yksityisessä omistuksessa.
Valtion metsää Iistä löytyy
Yli-Olhavasta.
Koskematontakin metsää
löytyy Iistä, sillä muun mu-

assa Valto Pernun Säätiöllä
on metsiä, joihin ei ole kirves koskenut. Nämä metsät
on suojeltu Valto Pernun testamentilla.

Kysynnän ja tarjonnan laki

-

paljon. Iin metsämaat ovat
pääasiassa ojitettuja soita.
Kangasmetsiä on suhteessa vähän, ja puunkorjuutyöt
tehdään pääasiassa talvella.
Puun hinnassa on vallalla
epäsuhde kuitupuun kysynnän ja tarjonnan välillä. Kuitupuuta on enemmän tarjolla
kuin kysyntää. Iin kuitupuu
menee pääasiassa Kemiin
ja Ouluun, mutta piakkoin
avattava Äänekosken suuri sellutehdas tulee ehkä sekoittamaan kuvioita. Puun
virran arvellaan kääntyvän
Oulun eteläpuolelta Äänekoskelle päin.
– Puun hinnassa ei viimeisen kolmen vuoden aikana
ole tapahtunut juuri mitään.
Metsänhoidollisesti kiireellisiä harvennuksia jää tekemättä sen takia, että puulle ei
ole menekkiä, Henri kertoo.
Henri Turtinen on tavattavissa maanantaina Iin metsähoitoyhdistyksen toimistolla
Kirkkotie 8:ssa, muuten tapaamisajan voi varata puhelimitse.

Eerolla ei ole
vapaa-ajan ongelmia
Iin
metsänhoitoyhdistyksen entinen toiminnanjohtaja
Eero Alaraasakka aikoo eläkepäivillään keskittyä omien
metsien hoitoon, luottamustoimiin, kirjoittamiseen ja
musiikkiin.
– Vapaa-ajan ongelmia ei
ole. Minulla on monenlaisia
hommia. Harrastan muun

muassa suunnistusta, melontaa ja tukkilaisperinnettä,
hän kertoo.
Metsäasiat ovat hänellä
aina mielessä. Kuten harvennushakkuut, joita Iissä on
Alaraasakan mukaan paljon
rästissä.
– Metsänhoitotöitä piisaa
kyllä. Nyt voidaan hyödyntää sitä puuvarastoa, joka on
syntynyt aikaisempien vuosikymmenien aikana. Nyt alkaa tulla sadonkorjuu, johon
harvennushakkuut kuuluvat, hän arvioi.
Hänen mielestään Iissä on
valtavat määrät harvennushakkuita kaipaavia metsämaita.
– Kun niitä on harvennettu, seuraava vastaava
toimenpide on tulossa heti
perään 10-15 vuoden päästä.
Pinta-alaa on valtavasti, Alaraasakka kertoo.
Hän oli Iin metsänhoitoyhdistyksessä 36 vuotta.
Tänä aikana metsien puumäärä on lisääntynyt voimakkaasti.
– Kun Mauri-myrsky oli
1982, niin Iissä kaatui arvioiden mukaan 15 000 kuutiota puuta. Jos nyt olisi sama
myrsky, niin puita kaatuisi ehkä 10-20-kertainen määrä. Silloin oli paljon lyhyitä,
harsittuja metsiä ja ojitusalueiden metsät olivat valtaosaltaan taimikoita. Nyt on
hoidettuja metsiä, joissa on
isompia puita, Alaraasakka
laskee.

Renkaat
edullisesti
Tervetuloa rengaskaupoille!

Real Snacks
sipsit 100 g pss

100
pss

CRC 5-56

-silicone
-lasinpesuspray

1190

yht.

Polaric autoshampoo 1 l

235

Paavo
Jäppinen Ky
Haminantie 2
P. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe 8-18, la 9-16

Haminantie 2 • Puh. (08) 81
Ma-pe klo 8-1

Suuri osa Henri Turtisen
työstä on metsäneuvontaa.
Maanomistajat haluavat tietää, mitä metsässä pitäisi
tehdä: Esimerkiksi milloin
pitäisi tehdä taimikonhoitoa.
Lisäksi puun hinta kiinnostaa metsänomistajia aina.
– Viime vuosina on tehty
yhä enemmän metsäarvioita
joko perunkirjaan tai omistajanvaihdoksiin liittyen, Henri kertoo.
Kiireisintä työaika on
keväällä, jolloin metsänviljelyhankkeita, taimikonistutuksia ja metsänkylvöjä on

SIIAN
MÄDINHANKINTA
IIJOKISUULLA
Palstapyytäjät
siian pyyntiä harjoittavien
on osallistuttava
mädinhankintaan.
Jos mätiä ei tule, niin
pyyntiä ei voi harjoittaa.
Lippoajien
on otettava mätiä
tai emokaloja.
Lippoajille sumput
kunnantalonranta ja
kanavan veneluiska.
Lypsykoulaantumistakin
järjestetään.

Muista saalisilmoitusvelvollisuus.
Turvataan siian
tulevaisuus!
Lisätietoja
kala@ii.fi
Henri 045 6051600
Risto 0400 434798

Eero Alaraasakalla ei käy aika pitkäksi eläkeellä.

Syksyllä siikaa, paikallista ja varmasti lähiruokaa
Syksy on erityisesti siika-aika.
Siikaa pyydetään ja saadaan
verkoilla, padoilla, lipoilla.
Siika on lähiruokaa, sitä syödään Iissä varmaankin tuhansia kiloja, osa myydään, osa
lähtee ympäri Suomea syötäväksi.
Siiasta on Perämerellä kaksi eri lajia, vaellussiika ja pikku/karisiika. Pikkusiika on
paikallinen, jää nimensä mukaisesti pieneksi. Se tulee 100
– 200 gramman painoisena
sukukypsäksi ei kasva suuremmaksi. Pikkusiikaa olisi meressä tosin paljon, mutta
sitä pyydetään liian vähän.

Toinen,
pääasiallinen
kalastuskohde on selvästi kookkaampi vaellussiika.
Vaellussiika käy Ahvenanmaalla asti. Luontaisissa oloissa vaellussiika nousee merestä
jokeen ja kutee joessa. Hedelmöittynyt mäti muhii joessa
talven, keväällä vastakuoriutunut siika oppii syömään,
vaeltaa mereen, kasvaa meressä 4-6 vuotta. Tulee sitten
takaisin jokeen sukua jatkamaan. Kierto jatkuu.
Iijoen vaellussiian olisi tuhoutunut vuosikymmeniä sitten, ellei siikaa olisi hoidettu,
istutettu ja kalastettu järkeväs-

ti ja vastuullisesti. Raasakan
voimalaitos estää siian nousun, siian luontainen lisääntyminen ei onnistu. Niinpä
70-luvulta lähtien siian emokaloja ja mätiä on otettu talteen. Kalastajien osa siian
hoidossa on keskeinen. Kalastajat pyytävät emokaloja
elävänä sumppuihin, lypsävät ja hedelmöittävät mädin,
vievät mädin Rantakestilän
hautomolle. Mäti on talven
ajan hautomon lasisuppiloissa. Keväällä hautomolla syntyy miljoonia pieniä siikoja.
Siiat päästetään heti keväällä
jokeen tai luonnonravintolam-

IIJOEN PALSTAPYYTÄJÄT jokaisen syksyllä siikaa pyytävän on luovutettava hedelmöitettyä
siian mätiä hautomolle.

mikkoon kasvamaan. Tämän
jälkeen siiat kasvavat vapaasti ja luontaisesti 4-6 vuotta merellä ja tulevat takaisin jokeen.
Nykyoloissa luontainen vaellussiian kierto on jatkunut
kohta puolivuosisataa.
Iijoella vaellussiika onkin
täysin kalanhoitotoimien varassa. Raasakan voimalalle
suunniteltu kalatie ei tuo siialle nousumahdollisuuksia,
se tiedetään etukäteen. Iijoen vanhan uoman hankkeen
avulla vaellussiialla on tosin
jatkossa mahdollisuus nousta vanhaan luonnonuomaan.
Luonnonuomassa siika voi

kutea ja lisääntyä. Mutta siikahoito, emokalojen talteenotto
on kuitenkin tulevaisuudessakin välttämätöntä ainakin
seuraavan puolivuosisataa tai
niin kauan kuin voimalalaitokset toimivat.
Merialueen vaellussiika ei
ole vain Iijoen vaellussiian varassa. Kiiminkijoen siikakanta
lisääntyy luontaisena, mutta
myös Kiiminkijoella on järjestetty vuosikymmenien ajan
siian mädin talteenottoa ja siikakannan hoitoa. Tänä talvena ja jatkossakin Kiiminkijoen
siian mäti haudotaan Rantakestilässä, paikallista yhteis-

työtä kehitetään. Kuiva- ja
Olhavanjoelle siikaa on istutettu säännöllisesti, jossain
määrin joet tuottavat siikaa,
toistaiseksi mädin talteenottoa
ei ole vielä järjestetty. Hoitotoimien ansiosta jokiemme siikatilanne on kuitenkin hyvä.
Paikallisuus, vastuullisuus,
kestävä kehitys, luontoarvot,
lähiruoka – nämä arvot sopivat kaikkeen kalaan erityisen
hyvin. Syödään siikaa hyvillä
mielin, mahdollisimman paljon.

Risto Tolonen

LIPPOAJAT voivat itse lypsää mädin ja tuoda sen Rantakestilän hautomolle. Kunnantalon
rannassa ja Illin venelaiturilla on emokalasumput, joihin naaraskaloja voi jättää.
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Iissä ajellaan kohtalaisen hyväkuntoisilla autoilla
Iiläisten autot ovat keskimäärin 14-vuotiaita, mutta jokseenkin hyväkuntoisia.
Näin sanoo autokatsastusyrittäjä Mika Klasila Iin Katsastus Oy:sta.
– Ei iiläisiä autoja voi
moittia ollenkaan. Täällä hylkäysprosentti on vähän alakantissa valtakunnalliseen
tasoon, sillä se on noin 27
prosenttia. Autokanta on hyvässä kunnossa, vaikka se on
keskimääräistä vähän vanhempaa, Klasila kertoo.
Tyypillinen iiläinen autoilija ajelee Toyotalla tai
Volkswagenilla, ja koneena
hyrskyttää dieselkäyttöinen
laite.
Tyypillisin vika ei suinkaan autoissa ole ruoste,
koska menopelit suojataan
nykyisin hyvin. Viat keskittyvät katsastajan mukaan
jarruihin, valoihin ja niveliin.

Ii on hyvä paikka yritykselle
Iin Katsastus Oy työllistää
tällä hetkellä neljä ihmistä.

Yritys on ollut toiminnassa
vuodesta 2006, jolloin Klasila
puolisoineen ostivat Oulun
Katsastus- ja Oulun Autokatsastus Oy:n. Myöhemmin
Oulun toimipiste myytiin
pois ja Iihin toiminta siirtyi
2012. Lisäksi yritys omistaa
toisen toimipisteen Oulunsalossa.
Ii on autokatsastustoimintaan hyvä paikka, koska
kunnassa ei ole kilpailua kyseiseltä alalta.
– Asiakkaat ovat ottaneet
meidät hyvin vastaan. Kunnassa on ollut hyvä yrittää,
Klasila kertoo.
Alussa toiminta kunnan
kanssa ei oikein ottanut tuulta alleen.
– En saanut kiinteistön
hankinnan suhteen minkäänlaista apua kunnalta. Kiinteistöjä oli kuitenkin
silloin vapaana ja jouduin
hankkimaan tiedon itse, Klasila kertoo.
Nykyinen toimipiste sopii
katsastustoiminnalle
erin-

omaisesti. Paikka sijaitsee
Micropoliksen takamaastossa ja sinne on helppo ajaa.
Asemalla voidaan katsastaa
henkilöautojen lisäksi myös
raskasta kalustoa.

Katsastusmaailma
muuttuu
Katsastusbisnes oli tuottoisaa vielä parikymmentä vuotta sitten. Nyt kilpailu
on lisääntynyt ja yrittäjiä on
tullut runsaasti alalle. Kymmenisen vuotta sitten isot
kansainväliset firmat ostivat
pieniä katsastuskonttoreita,
mutta nyt tämä ostobuumi
on vähentynyt.
– Nyt katsastusksella elää,
mutta se ei ole enää kovin
haluttu bisnes. Kukaan ei
enää osta firmoja, vaan pienet yrittäjät yrittävät kaupata omia yrityksiään, Klasila
kertoo.
Kilpailu on myös laskenut
hintoja noin viiteenkymppiin. Iissä auton voi katsastaa
45 eurolla (pakokaasumit-

Iiläinen autokanta on hyvässä kunnossa, vaikka se on keskimääräistä vähän vanhempaa, toteaa Mika Klasila Iin Katsastuksesta.

taus on 10 euroa) ja jälkitarkistus on ilmainen. Viimeksi
mainitusta pitää useissa katsastuskonttoreissa pulittaa
lisähinta.
Iin Katsastus on avoin-

na viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin
kello 8–16.30.
– Joulukuu ja helmikuu
ovat hiljaisimmat kuukaudet. Muuten työt jakautuvat

tasaisesti. Loma-aikoina listat ovat täynnä, kun väkeä
on vähemmän töissä, Klasila kertoo.

Renkaita huolletaan vaikka tien päällä
Iin Rengastyö on yhtä kuin
yrittäjä Henri Tuomela. Muita työläisiä ei ole, lukuun
ottamatta satunnaisia kiireapulaisia ja työelämään tutustujia.
– Kiireisenä aikana teen
pyöreätä päivää. Poliisit
ovat käyneet ikkunan takana katsomassa, ovatko asiat
täällä kunnossa, kun ovat aamuyöllä huomanneet valoa
hallistani työskennellessäni renkaiden kimpussa, Tuomela kertoo.
Tuomela tuli alalle viisi ja puoli vuotta sitten. Hän
oli aiemmin työskennellyt

turve- ja auraushommissa.
Myös rengasliikeessä työskentelykokemusta oli kertynyt.
Iissä ei ollut renkaisiin
ja rengashuoltoon erikoistunutta yritystä, vaikka renkaita myydäänkin useassa
paikassa.
– Renkaista pidetään
huolta vaihtelevasti Iissä. Toiset vaihtavat renkaansa ajoissa, toiset eivät.
Kesärenkaiksi kysytään nykyisin paljon halpoja renkaita. Talvirenkaiksi huolitaan
laadukkaampia, Tuomela sanoo.

Kitkarenkaita ei Iissä juuri
kysytä, vaikka Tuomela itse
sellaisilla talvella ajeleekin.
– Ne ovat hyvät talvirenkaat. Kannattaa kuitenkin
valita laadukkaat kitkarenkaat ja jättää muut huomiotta, Tuomela opastaa.
Rengastyön
asiakkaina
on raskaan kaluston ajajia
ja henkilöautoilijoita. Raskaan kaluston rengashuoltoa
tehdään vaikka tien päällä.
Apuun lähdetään, mutta järkevän välimatkan päähän.
Tuomela on tavoitettavissa
vaihtelevalla menestyksellä
kännykästään mihin vuorokauden aikaan tahansa, pyhänä ja arkena.
– Tämän työn tekee kannattavaksi raskas kalusto.
Sitä työtä on tasaisesti, Tuomela kertoo.

Tuomela on oppinut yrityselämän kiemurat kantapään kautta. Hän kuuluu Iin
Yrittäjiin, mutta ei juurikaan
ole aktiivinen toimija järjes-

tössä.
– Sijainniltaan Ii on yritykselleni sopiva. Asiakaskuntansa on vakiintunut

vuosien varrella lukumäärältään sellaiseksi, että töitä
piisaa tasaisesti, Henri toteaa. JR

Traktorin rengas vaihdettiin
puolessa tunnissa

Henri Tuomela huoltaa traktorinrengasta.

Iin Sanomien toimittajan ollessa käymässä Iin Rengastyössä huollettiin siellä
traktorinrengasta, jossa ei
pysynyt ilma. Rengas vaihdettiin uuteen huollettuun
noin puolessa tunnissa.

Traktorinrengas on paikallaan. Jari Tiiro (oik.) avustaa Henri Tuomelaa.

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

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

www.oulunhautakivi.fi
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www.koukkupaja.fi
HELSINKI ESPOO TURKU TAMPERE JYVÄSKYLÄ LAHTI
OULU VAASA SEINÄJOKI LAPPEENRANTA KUOPIO

Olemme Suomessa ainoa
tehtaan hyväksymä
alkuperäislaadun
vetokoukkujen
asennuspiste

Tarjouspyynnöt ja tilaukset:
010 420 1700
info@koukkupaja.fi

”Koukkupajan asennuspisteissä asennamme
laadukkaat vetokoukut autoosi satumaisen edullisesti.”

KELKKANAVIT

Kestävät laitteet vaativiin olosuhteisiin
- Yli 85.000 km kelkkareittejä
Suomi, Ruotsi, Norja
- Paljon valmiita reittipisteitä mm.
tulipaikat, kodat, autiotuvat, tankit ym.
- Mukana kiinnitystarvikkeet kelkkaan

KELKKANAVI

Katso lisää www.automasa.fi

Lumijoentie 8
(Limingantulli)
90400 Oulu

p. 050 465 0890
www.automasa.fi

Meiltä myös auto-,
rekka- ja MP-navit
sekä päivitykset
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Iin Autotarvike luottaa hyvään ja nopeaan palveluun
Asiakasvirta käy tasaisesti Iin
Autotarvike Oy:ssa. Aivan
vielä ei talvirenkaita vaihdeta, mutta muunlaisia auto- ja
koneasioita asiakkailla riittää. Firma on ollut nykyisessä
muodossaan vuodesta 2009.
– Teemme autojen huoltoa
ja varaosamyyntiä. Aiemmin
meillä oli vain varaosamyyntiä, mutta hallin myötä laajensimme palvelumme myös
autohuoltoihin. Korjaamotoiminta tukee varaosamyyntiä,
toimitusjohtaja Harri Aalto
sanoo.
Eräs Iin Autotarvikkeen
myyntivalteista on nopea ja
tehokas palvelu, sillä autojen
pikkuviat korjataan usein saman tien. Jos tarvittavaa osaa
ei löydy hyllystä, se tilataan
seuraavaksi päiväksi.
– Ihminen on nykyisin niin
hektinen, että palvelu pitää
saada saman tien, Aalto tietää.
Toiminta naapurikorjaamojen kanssa käy jouhevasti.
Jos menopelissä on esimerkiksi ilmastointivika, passitetaan se sellaiseen paikkaan,
jossa vika korjataan.

Huonot tiet
vahingoittavat renkaita
Iiläisten autoja vaivaavat samat viat kuin muuallakin.
Eräs sellainen ovat jakopääremontit, joille ei näy loppua.
Oulun seudun autoja vaivanneeseen riesaan on pyritty löytämään vastausta viime
vuodet, mutta lopullista ratkaisua sille ei ole löytynyt.
Epäilyt kohdistuvat esimerkiksi jakopään pyörittäjän
heikkoon metalliseokseen tai
maantiesuolaan.
Joihinkin
autoihin pitää jakopää vaihtaa 40 000 – 60 0000 kilometrin välein.
– Jos kone hajoaa, niin silloin puhutaan tuhansien eurojen remontista. Onneksi
öljynvaihtohuollon yhteydessä vika on helppo havaita. Jos
ruskeaa pölyä on jakopään
kopassa, niin silloin pitäisi
auto huoltaa, Aalto kertoo.
Tiestön huono kunto on
aiheuttanut autoilijoille yhä
enemmän rengasongelmia.
Autotarvikkeessa on huomattu, että kudosvaurioisia renkaita on autojen alla

yhä enemmän. Tällaisia vaurioita syntyy, kun ajetaan
asfalttitiessä olevaan teräväreunaiseen monttuun.
– Kerran kun sellaiseen
monttuun ajetaan kovalla
vauhdilla, vaurioituu rengas
saman tien. Lopulta siihen
tulee patti kylkeen ja rengas
ryhtyy jumputtamaan. Myöhemmin rengas voi räjähtää,
Aalto kertoo.

Osa Fixus-ketjua
Iin Autotarvike työllistää neljä ihmistä. Lisäksi mukana on
yksi ulkopuolinen ilta- ja viikonlopputyöntekijä sekä työharjoittelija.
Varaosapuoli
käsittää muitakin kuin autotarvikkeita, kuten esimerkiksi
työkoneiden tarvikkeita.
– Asiakkainamme on Iin
ympäristön metsäkone- ja
traktorimiehiä. Heille pitää
tehdä esimerkiksi letkukorjauksia, ja näitä töitä tehdään
silloin kun asiakas tarvitsee,
Aalto kertoo.
Nykyisin Autotarvikkeen
palveluihin kuuluvat myös
hybridi- ja sähköautojen
huollot, joten tällaisten me-

Harri Aalto on tuttu näkyy Iin Autotarvikkeen tiskin takana

nopelien omistajien ei tarvitse
enää toimittaa autojaan Oulun merkkihuoltoihin.
Iin Autotarvike kuuluu Fixus-ketjuun, jonka kautta hoidetaan markkinointia. Saman
ketjun kautta toimitetaan Autotarvikkeeseen varaosia. Niitä tilataan myös muualta.
– Pienellä paikkakunnal-

la pitää asiakkaalle olla monta vaihtoehtoa, joten emme
voi olla sidottuna vain yhteen
maahantuojaan, Aalto selittää.
Ii on hänen mukaansa hyvä paikka yrittää, vaikka kilpailu on kiristynyt
autohuoltamoiden
osalta.
Tällä hetkellä kunnassa on

viis korjaamoa ja pari nyrkkipajaa.
– Asiakkaita riittää kaikille, vaikka nettikauppa syökin varaosamyyntiä. Olemme
kuitenkin optimistisia tulevaisuuden suhteen, Aalto arvioi. JR

huolta, saadaanko niitä myytyä. Niitä tulee aina joku
hakemaan, autokauppias tietää.
Kauppaan tulleista autoista yli puolet ostetaan ulkoa.
Loput tulevat vaihdossa.

autokauppiaalta tottuneesti.
– Järjestän asiakkaalle hänen halutessaan rahoituksen ja teen tarvittaessa kaikki
paperityöt: vakuutukset ja
rekisteröinnin, Puolakka kertoo.
Koska autokauppa on
siirtynyt hyvin pitkälle tietoverkkoon, tulee harva asiakas autokauppaan muuten
vain potkimaan renkaita.
Usein autoa on syynätty pitkään ja hartaasti nettisivulta, ja kun autoliikkeen ovesta
astutaan sisään, on ostopäätös monesti valmiina. Toki
koeajolle lähdetään sen jälkeen, kun kauppiaalle on
soitettu ja kyselty auton yksityiskohdista.
– Pyrin kertomaan autoista hyvin tarkat yksityiskohdat renkaiden pinnoista
lähtien. Jos joku tulee kauempaa, niin hän tietää, mikä
odottaa paikan päällä. Suuri osa heistä ottaa auton mukaansa. Minulla on paljon
vakioasiakkaita, sellaisia jotka ovat ostaneet viisi tai kuusi autoa, Puolakka kertoo.

Autokauppa alkoi harrastuksena

Markku Puolakka on vuoden 1976 Datsun 100 A:n vieressä. Kilometrejä tässä pelissä on 130 000.

Automyynti M. J. Puolakka
on myynyt menopelejä Iissä jo vuodesta 2005. Asiakaskunta on vakiintunut, ja
autoja myydään vuosittain
noin 250-300.
Moni auton ostajista tulee muualta kuin Iistä, sil-

nomat

lä markkinointi tapahtuu
nykyisin netin kautta. Tärkeimmät kanavat siellä ovat
autotalli.com ja nettiauto.
com.
– Autoja haetaan satojenkin kilometrien päästä, yrittäjä Markku Puolakka sanoo.

-

Alussa Puolakka myi autoja kotipihaltaan muun työn
ohessa. Nykyiselle myyntipaikalle hän saapui 2010
tammikuussa.
– Alussa tein autokauppaa harrastuksen puolesta.
Pian siitä tuli kuitenkin am-

matti, Puolakka kertoo.
Myyntikohteita
löytyy
huutokaupoista ja parin oululaisen
merkkiliikkeen
kautta.
– Merkkiliikkeet eivät
myy tällaisia edullisimpia
autoja. Ne myyvät ne sitten
meille kauppiaille useamman yksilön nipuissa, Puolakka sanoo.
Tällä hetkellä myynnissä on parisenkymmentä menopeliä: Toyota, Mersu, Pösö
ja monta muuta. Eräässä
kaupan nurkassa on hieno
Datsun 100 A vuodelta 1976.
Se ei kuitenkaan ole kaupan.
– En karsasta mitään automerkkejä. Kaikille merkeille löytyy ostajansa. Toyota
on aina suosittu, koska se on
eräs Suomen suosituimmista
merkeistä, Puolakka arvioi.
Auton myyntiin vaikuttavat monet asiat. Eräs tärkeimmistä ovat kilometrit.
Jos niitä on paljon, se kompensoidaan hinnassa. Vähän
ajetut bensa-autot ovat kaikkein kysytyimpiä.
– Niiden kanssa ei ole

Renkaanpotkijat
ovat harvassa
Ii on Puolakan mukaan mukava kunta yrittää. Paikkakunta on sopivasti hyvien
kulkuyhteyksien
varrella,
joten autoja voidaan hakea
kaukaakin. Kunnasta on löytynyt Puolakalle sopivia yhteistyökumppaneita.
Hän kuuluu Iin yrittäjiin,
mutta ei ole aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa.
– Liikepaikka löytyi aikoinaan hyvin. Tämä on tehty autoliiketilaksi aikoinaan,
Puolakka sanoo.
Liiketilaan mahtuu 13 autoa, ja jos asiakas haluaa perimmäiseen nurkkaan ajetun
auton (kuten usein tapahtuu), täytyy edestä siirtää
tukku autoja pois. Tämä käy

IiSanomissa on hyvää ilmoitustilaa.
Lehti jaetaan Iissä (ja Kuivaniemellä sekä Jakkukylässä)
joka talouteen joka toinen torstai.
Lehti on myös maksutta luettavissa netissä www.iisanomat.fi
Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
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Ii sai uusia sähköautoja

Ari Alatossava ottaa tuntumaa uuteen sähköautoon.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava kättelee Wetteri Oy:n Oulun paikallispäällikkö Arto Tahvanaista. Vieressä Secto Automotive Oy:n PohjoisSuomen aluepäällikkö Antti Suhonen.

Komea rivi sähköautoja ilmaantui Iin kunnantalon pihalle torstaina 27.9. Kyseessä
olivat Hyundai IONIQ Electric -menopelit, joilla kunnan
työntekijät huruuttelevat lähivuodet. Leasingsopimus
on kirjoitettu Secto Automotiven kanssa kahdeksi vuodeksi, ja vuodessa autolle
kertyy kunnan ajossa kilometrejä 50 000. Autot toimitti Wetteri Oy. Uusien autojen
käyttösäde on tehtaan ilmoi-

tuksen mukaan noin 280 kilometriä yhdellä latauksella.
Aikaisempien autojen toimintasäde oli käytännössä
noin 150 kilometriä. Se muodostui esteeksi käytölle, koska latauspisteitä muualla
kuin Iissä on vielä harvassa.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoo, että sähköautojen
käyttö ja väkilukuun nähden
Suomen suurin latausverkosto ovat lisänneet Iin positiivista mainetta maailmalla.

– Positiivinen viesti on
mennyt eteenpäin. Sähköautojen käyttö Iissä on luontaista, koska kunnassamme
tuotetaan sähköä, kunnanjohtaja toteaa.

Hiljainen ja miellyttävä
ajokokemus
Millainen sähköinen Huyndai oli käytössä? Koeajon
suoritti Ari Alatossava, joka
oli tyytyväinen ajokokemukseen.

– Ajo tuntui hyvältä. Tavalliseen autoon verrattuna tässä on se ero, että kun
kaasua painaa kiihtyy auto
paljon paremmin kuin polttomoottoriauto, kunnanjohtaja kuvailee.
Uudet sähköautot ovat
jatkumoa kunnan ympäristötyölle, joka tähtää 80
prosentin hiilidioksidipäästövähennykseen
vuoteen
2020 mennessä. Tavoite on
jopa 30 vuotta EU:n tavoitet-

ta ripeämpi.
– Ii näyttää esimerkillisillä ympäristötalkoillaan tulevaisuuden suuntaa koko
kuntasektorille. Itse ajoin tällaisella autolla yhdellä latauksella 240 kilometriä, kun
näitä autoja tuli Suomeen,
kertoo Secton Pohjois-Suomen aluepäällikkö Antti Suhonen.
Uusien autojen vuotuiset
ajokilometrit vastaavat kilometrikorvauksina noin 20

500 euroa. Täyssähköllä ajettujen kilometrien hinta (50
000 km) on vuodessa 735,50
euroa ja leasingkuukausivuokra on 650 euroa.
Kun uutta sähköautoa
käytettiin nyt Iissä ensimmäistä kertaa, huruuteltiin
reittiä Ii-lentokenttä-Muhoslentokenttä-Ii. Kilometrejä
kertyi noin 180, ja akkuvirta riitti tähän ajoon hyvin. JR

Micropolis juhli 20-vuotista taivaltaan
Micropoliksen 20-vuotisjuhliin oli kokoontunut noin 100
vierasta, ja tilaisuudessa jokainen osallistuja antoi oman

ilmastolupauksensa. Juhla pidettiin Oulun Voimala 1889
-taide- ja tapahtumatilassa.
Mukana oli henkilökunnan

jäsenten lisäksi muun muassa yhteistyökumppanien,
ympäristökuntien, yritysten
ja ympäristökeskusten edustajia.
Juhlapuhujana oli Suomen
ympäristökeskuksen johtaja professori Jyri Seppälä. Iin
kunnanjohtaja ja entinen toimitusjohtaja Ari Alatossava
valotti teknologiakeskuksen
taustaa sekä menneitä vuosia.
Pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja tohtori Maarit Ti-

hinen kertoi mielikuvituksen
merkityksestä kehitystyössä.
Nykyinen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi puhui tilaisuuden alussa ja lopussa.
Hän muistutti juhlakansaa
puheessaan, että kaikki ovat
yhdessä tulevaisuuden tekijöitä.
– Vain yhdessä tekemällä onnistumme saamaan aikaiseksi kestäviä ratkaisuja
tulevaisuudelle. On tärkeää
rohkeasti kokeilla uusia asi-

oita. Ihmisen ei tarvitse alati tietää, minne tie lopulta
vie. Aina ei kannata olla vain
muutoksessa mukana, mutta
voi olla myös suunnan näyttäjänä, Vuotovesi arvioi.

Palkintona paikallista korutaidetta
Juhlassa palkittiin Micropoliksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Korutaiteilija
Annukka Pitkäsen valmistamat palkintokorut saivat Lai-

la Viitanen, Maarit Tihinen ja
Ari Alatossava.
Juhliin oli koottu myös
video, jossa talon nykyinen
henkilökunta kertoi työstään.
Tilaisuuden
musiikista
vastasivat Anni Mesilaakso
(laulu) ja Sampo Närhi (piano). Voimalan perustaja Antti
Kaarlela kertoi yrittäjyydestään kulttuuri- ja tapahtumatilassa. Hän toimi myös
juhlan seremoniamestarina.
Juhlat pidettiin 4.10.

Leena Vuotovesi onnittelee Maarit Tihistä. (Kuva: Antti Leinonen)

Toimisto- ja talousassistentti Laila Viitanen on pitänyt Micropoliksesta
huolta kaikki 20 vuotta. (Kuva: Antti Leinonen)

Micropoliksen taustajoukot Mauri Hietala (vas.), Leena Vuotovesi, Ari Alatossava ja entinen toimitusjohtaja Jorma Kinnunen. Taustalla ympäristölupausseinä. (Kuva: Antti Leinonen)
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Luonto hehkuu
Ympäristöyhdistykseen lähetetyissä kuvissa

Iin ympäristöyhdistyksen aktiiviporukka arvioi kuvia: Sanna Koivisto (vas.), Heli-Hannele Haapaniemi ja Eija
Alaraasakka.

Luontokokemuksia
Iissä
Nämä kuvat osallistuivat Luontokokemuksia Iissä -kilpailuun ja ovat
parhaillaan nähtävissä KulttuuriKauppilassa 17.10. saakka.

Iin
Ympäristöyhdistyksen
viime kesänä järjestettyyn
”Luontokokemuksia
Iissä” -valokuvauskampanjaan
osallistui kahdeksan kuvaajaa.
– Pyysimme kuvaan myös
tarinat. Nämä ovat yhtä tärkeitä kuin kuvatkin. Kampanjassa juuri kokemukset
olivat merkityksellisiä, Heli-Hannele Haapaniemi Iin
Ympäristöyhdistyksestä kertoo.
Kampanjan
tarkoituksena oli kannustaa ihmisiä
tarkkailemaan ja huomioimaan iiläistä luontoa, sen rakennettua ja rakentamatonta
ympäristöä kuten esimerkiksi kuntakeskuksia, maaseutumaisemaa, eläimistöä,
vesistöä, saaria ja metsiä.
Useassa lähetetyssä kuvassa on vettä: Iijoki tai Perämeri. Eläimiä kuvissa ei
esiinny, mutta eräs kuvaaja
oli tallentanut tyhjän linnunpesän. Pari kuvaa on otettu
hämärän aikaan ja valtaosa

kuvista sijoittuu valoisaan
vuorokaudenaikaan. Yöllä
ei kukaan kuvannut. Jokainen kuva oli tallennettu digimuodossa, filmikameraa
ei kukaan käyttänyt. Luontokokemusten kuvaamisessa
nousi esiin, että luontoa aistitaan monin tavoin.
– Mukana oli laadukasta
ja osaavaa kuvaamista, jossa
tunnelma oli tavoitettu hyvin, Sanna Koivisto Iin Ympäristöyhdistyksestä kertoo.
Kuvat ovat nähtävillä
KulttuuriKauppilassa 17.10.
saakka. Samalla kansalaiset
voivat äänestää KulttuuriKauppilassa mieleistään kuvaa. Voittaja palkitaan 100
eurolla. Kaikkien kampanjaan valokuvalla osallistuneiden kesken lisäksi arvotaan
Suomen Luonto -lehden
vuosikerta.
–Tutut lenkkipolut ja arjen luontomaisemat ovat tärkeitä, Eija Alaraasakka Iin
Ympäristöyhdistyksestä kertoo.

Ympäristöseminaari
syksyllä
Luontokuvakilpailun yhteyteen puuhataan ympäristöseminaari, joka järjestetään
KulttuuriKauppilassa marraskuun alussa. Seminaarin
ohjelma valmistetaan kilpailun kuvien ja kertomusten
perusteella.
Valintaperusteet ovat taiteellinen toteutus, luontokokemuksen välittyminen ja Iin
kunnan ympäristön erityislaatuisuuden esiin tuominen.
Seminaarissa pohditaan
iiläisille tärkeitä paikkoja ja
miten ympäristöä voitaisiin
suunnitella siten, että kuntalaisille tärkeät luonto- ja kulttuuripaikat säilyisivät.
– Seminaarissa pohditaan
myös sitä, miten luonto tuo
ihmisille hyvinvointia. Tämä
näkökulma tulee kilpailukuvien tarinoissa hyvin esille,
Alaraasakka kertoo.

”Mukana oli laadukasta ja osaavaa kuvaamista,
jossa tunnelma oli tavoitettu hyvin.”
Tarja Anisimaa kuvasi simpukan etsintää.

Jorma Kauppi nappasi kuvan luonnon väriloistosta.

Tuula Hurskainen kuvasi linnunpesää.
Riitta Muhosen kuvassa on kalastustunnelmaa ja
energiantuotantoa.

Teija Pakanen kuvasi maiseman Ylirannalta.

Merja Jeronen tallensi näkymän merenrannalta.

Heini Perttulan nappaamassa kuvassa on meri läsnä.

Aila Paason kuvassa esiintyy leppoisa kesäilta.

Työtakomo-hankkeella vuosi
toimintaa takana
Oulunkaaren kuntayhtymän
TyöTakomo-hankkeen ensimmäinen toimintavuosi on
takana. Sen eri toimintojen
piirissä on ollut yhteensä 104
kuntien määrittämiin kohderyhmiin kuuluvaa asiakasta.
Iissä ensisijaiseksi kohderyhmäksi on määritelty
30-50 –vuotiaat työttömät,
joiden ammatillinen koulutus on puutteellinen tai
vanhentunut.
Kohderyhmien
ensisijaisuusmäärittelyistä
huolimatta
hankkeen asiakkaaksi voivat
hakeutua kaikki kohdekuntien työttömät työnhakijat
sekä työttömyysuhan alla
ja työelämän ulkopuolella olevat. Palkkatukirahoja
käytetään ensisijaisiin kohderyhmiin
kuuluvista asiakkaista heihin, joiden
tulevaisuuden
poluttamiseen palkkatukityöjaksolla
katsotaan olevan suurin vaikutus.
Kokonaisuutena voidaan
todeta hankkeen asiakkaiden pysyneen erittäin hyvin
hankkeen
toimenpiteiden
piirissä, kunnes ovat löytäneet oman polun kohti uutta
työpaikkaa. Keskimäärin asiakkaat olivat hankkeen toi-

minnan piirissä reilut kolme
kuukautta
Hankkeen toimenpiteet
kattavat henkilökohtaisten
keskustelujen lisäksi työnhaun asiakirjojen laatimista,
yritysvierailuja, työhaastatteluharjoituksia ja –kontakteja
sekä vaivattomasti etäyhteydellä toteutettuja lyhyitä valmennuksia ja erilaisia infoja,
esimerkiksi opiskeluun liittyen. Kesä-heinäkuussa 2017
sekä Vaalassa että Pudasjärvellä toteutettiin kahdeksan
viikon kuntovalmennus, johon valittiin yhteensä kuusi motivoitunutta työkunnon
kohottajaa.
Iissä ensimmäinen ryhmä
aloittaa loka-marraskuussa.
Kesän toinen kohokohta oli Työnhaun tyylikoulu –
valmennus, joka toteutettiin
kaikkien paikkakuntien yhteisenä verkkokoulutuksena.
Erityisenä kokeiltavana
toimintamallina on VuokraWerstas, joka käsittää
kohdekuntiin
palkkatuella määräajaksi työllistetyt
hankkeen asiakkaat. Tähän
mennessä em. EU-palkkatukea on kohdistettu 39 asiakkaaseen. Palkkatukijaksot
ovat olleet kestoltaan 3-6

kuukautta. Toimintamallin
mukaisesti työllistetyt ovat
hankkeen
toimenpiteiden
piirissä myös palkkatukijakson aikana ja osallistuvat
työaikana muun muassa yritysvierailuihin ja koulutuksiin.
Hanketyöntekijöiden
tuella he etsivät itselleen
edelleensiirtokohdetta alueen yrityksistä ja yhdistyksistä. Edelleensiirrossa kunta
säilyy työntekijän varsinaisena työnantajana ja laskuttaa
yritystä vain toteutuneista
työtunneista. Ely-keskuksen
syyskuussa tekemä rahoituksen keston pidennyspäätös
tarkoittaa yrittäjien kannalta
sitä, että kuntien ja yritysten
väliseen työllistämisyhteistyöhön tarkoitettu VuokraWerstas on pidempään
yrittäjien kokeiltavissa.
Hankerahoituksen tuensaaja on Oulunkaaren kuntayhtymä
ja
projektista
vastaa
projektipäällikkö
Harri Ojanperä Iistä.

Työtakomo tiedotus
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Palveluhakemisto.
Auto Katsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet

Vaneritie 12, 91100 Ii

Ajanvaraus ja tiedustelut 044 700 2550
Iin Katsastus Oy on suomalainen katsastusasema Iissä, joka tarjoaa henkilöautojen katsastuksia hyvällä asenteella ja ammattitaidolla. Kuorma- ja pakettiautot yli 3,5t kaluston Katsastuksissa ota yhteyttä numeroon: 044 700 2550 ja mainitse että on kyse raskaammasta ajoneuvosta.

Avoinna ma-pe 8.00-16.30

autoja
Vaihtolisesti
edul
Kauppatie 18, 91100 Ii
p. 044 033 4050
www.mjauto.fi

Kauppatie 6,6,
91100
Ii Ii
Kauppatie
91100
(08) 8176
050,
045045
312 5755
(08)
8176
050,
312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Avoinna: ma-pe 9-17

• •korjaamopalvelut
• hydrauliikkaletkut
korjaamopalvelut
• työkalut• öljynvaihdot aikaa
• •autotarvikkeet
varaamatta
autotarvikkeet • työkalut • Mobil-öljynvaihdot

• hydrauliikkaletkut

s! us!
tarjou
Pyydä
ä tarjo
uslaitt
suunta
t. Pyyd
3D pyörän
ittee
uslaeet.
UUTUUS!
unta
pyöränsu
! 3D

UUTUUS

Iiläisten parhaat palvelut!

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Iin katsastus oy

Tervetuloa Palvelevalle Katsastusasemalle.
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Laitakuja 4, Ii
(Liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

TARJOUS! - 60min fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit yli 80 vuotiaille 10 km säteellä 60 €
VARAA AIKA puh. 050 5234 649
tai nettiajanvarauksen kautta
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta

KUNTO
KLUBI

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT
Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068
www.iinkuntoklubi.fi
kampaamo- ja parturipalveluita

Syyspiristystä
hiuksillesi

renkaat kaikille teille

renkaat kaikille teille

050 320 6513

Kirkkotie 1 91100 Ii
TERVETULOA!

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT

oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste: Valtarintie 2, p. 050 466 4899
- Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

Marko Veittikoski, sähkö- ja LVI-asentaja
puh. 040 513 6815 | lampotaloveittikoski.fi
lampotaloveittikoski.fi

Ravintolapalveluita

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen
www.merihelmi.fi
Olemme avoinna klo 8-20
Aamupala klo 8-10 6 € | Lounas klo 10.30-17.00

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

valokuvauspalveluita • painotuotteita
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA

LVI- ja sähköpalveluja

Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Lue IiSanomat netissä:
www.iisanomat.fi

www.iisanomat.fi
www.vkkmedia.fi

Sanna Koiviston tekemä patsas paljastettiin hautausmaalla
Iin Kruununsaaren hautausmaalla
paljastettiin
perjantaina 29.9. Sanna Koiviston teos ”Pienen pieni”.
Kyseinen patsas on omistettu syntymättömille ja vastasyntyneinä kuolleille lapsille.
Patsaassa enkeli pitä sylissään pientä lasta. Kivijalkaan
on kirjoitettu sanat ”Lapselle
jota emme saaneet” ja ”Lapselle jonka saimme vain hetkeksi”.
Paljastustilaisuuden puheen piti Iin kirkkoherra
Tapani Ruotsalainen, joka
myös siunasi teoksen.
– Tämä muistopaikka kertoo meille siitä surusta ja kaipauksesta, joka kertoo lapsen
menetykseen aivan alussa.
Tässä paikassa saa hiljentyä,
rukoilla, sytyttää muistokynttilän ja aivan konkreet-

tisesti muistaa tätä lasta,
Ruotsalainen sanoi.
Sanna Koiviston mielestä
kyseessä on kaunein hänen
koskaan tekemänsä teos.
– Olen tässä patsaassa tavoittanut sen tunnelman,
jonka pyrin tavoittamaan,
Koivisto kertoo.
Entuudestaan Iin hautausmaalla on kaksi Koiviston
teosta Valto Pernun ja Eila
Torvelan haudoilla.
”Pienen pieni” -patsaan
kivityön on tehnyt Arvo
Kova Oy. Aloitteen muistopaikasta teki Iin seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen ja
valtuutettu Seija Pietikäinen.

Sanna Koivisto on Pienen pieni
-patsaan ääressä.

10

nomat

-

nro 22/2017

Ii haluaa lisää takseja
nomat

KUULUTUS
Valtatien 4 parantaminen välillä
Kello - Räinänperä, Oulu, Ii
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on asettanut tiesuunnitelman nähtäväksi.
Yllämainittu tiesuunnitelma pidetään yleisistä teistä
23.6.2005/503 annetun maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan Iin kunnanvirastossa, osoitteessa Jokisuuntie 2.
Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on
osoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja ne on
toimitettava Iin kunnalle ennen nähtävilläoloajan 29.9.29.10.2017 päättymistä osoitteeseen: Iin kunta, Jokisuuntie 2, PL 24, 91100 Ii.
Iin kunta

-

Ilmestyy
seuraavasti:
To 26.10. painoon lähetetään ma 23.10.
To 9.11. painoon lähetetään ma 6.11.
To 16.11. painoon lähetetään ma 13.11., ko
lehti on samalla, Iiläinen, Iin Yrittäjien lehti
To 23.11. painoon lähetetään ma 20.11.
Tästä eteenpäin on tavoitteena, että lehti ilmestyy joka
viikko jouluun saakka. Tiedotamme myöhemmin lisää.
Aineistopäivä viimeistään edellisen viikon torstaina, joten
lehden taittopäivät on torstai ja perjantai. Lehtien painopäivä on maanantai ja väliin jää viikonloppu.

www.iisanomat.fi

Kokousten kierrättäminen
puhutti valtuustossa
Kunnanvaltuuston
kokousten julkaiseminen reaaliaikaisena netissä puhutti
Iin kunnanvaltuustoa 2.10.
Aloitteen oli alun perin tehnyt
Harri
Sanaksenaho
(kesk.).
Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että kokouksia
voidaan pitää harkinnanvaraisesti ympäri Iitä, mutta talousarvioon ei tallennus- ja
lähetysvarusteita sisällytetä.
Sanaksenaho esitti puheenvuorossaan laajan kuntalaispalautteen perusteella, että
vähintään yksi valtuuston
kokous vuodessa pidetään
Kuivaniemellä ja Jakkukylässä.
Samalla hän esitti tarpeellisen kokoisen investointimäärärahan
varattavaksi
2018 talousarvioon valtuuston kokousten kuvaukseen,
äänitykseen, tallennukseen
ja jälkilähetyksen laitehankintoihin Nätteporin auditorioon.
– Edellä mainitut toimenpiteet lisäävät kuntapäätöksentekoon
avoimuutta
ja etenkin syrjäkylille tasapuolisemmat seurantamahdollisuudet
valtuuston
kokouksista, Sanaksenaho

sanoi.
Valtuutettu Jarmo Lauri (kok.) huomautti, että videoinnille on laskettu hintaa
9 000–30 000 euroa. Lisäksi hän kyseli, paljonko kunnanvaltuutettujen kuljetus
maksaisi Kuivaniemelle ja
Jakkukylään.
Hallintojohtaja
Annastiina Junnila vastasi, että
yksittäisen kokouksen kilometrikorvausarvio on noin 1
500 euroa, jos kokous pidettäisiin Kuivaniemellä.
Asia eteni lopulta äänestykseen, koska valtuutettu
Mika Hast (vas.) esitti asian
jättämistä pöydälle. Hastin
ehdotus voitti äänestyksen
numeroin 25–9.

Illinsaaren pyörätietä
kiirehditään
Valtuuston
kokouksessa
kuultiin yksi valtuustoaloite, sillä sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä esitti,
että Illinsaaren kaava-alueen
pyörätie toteutetaan mahdollisimman pian ja sille varataan määräraha. Samalla
huomioitaisiin Illinsaaren liikuntamahdollisuudet myönnettäessä
rakennuslupia.

Tiellä liikkuu paljon koululaisia ja alueella on paljon liikuntaa harrastavia ihmisiä.
Kiireellisenä käsiteltävänä asiana käsiteltiin valtuutettu Tellervo Jyrkän (kesk.)
kuntalaisilta saamansa yhteydenottoa. Jyrkältä oli kyselty Iin kunnan avoimien
työpaikkojen
välittämistä vuokratyönvälitysyhtiön
kautta.
– Ateria- ja tilapalveluissa on ollut vaikeuksia saada sijaistyövoimaa, joten
sijaispoolia on alettu kerätä
välitysyhtiön kautta, hallintojohtaja Annastiina Junnila
vastasi.
Risto Säkkinen (sd.) huomautti, että palkatun työntekijän tuntipalkan päälle
vuokratyöfirma
laskuttaa
vielä 4-7 euron palkkiokulut.
Jarmo Lauri (kok.) muistutti, että henkilöstövuokrauksen tuntikulut Iin kunnalle
ovat 23,40 euroa tunnilta ja
budjettiin on varattu määräraha ostopalveluille.
Eero Alaraasakka (kesk.)
puolestaan kyseli, että onko
mahdollista, että vaikka ostopalvelut ostettaisiin suomalaiselta
yritykseltä,
työntekijät olisivatkin muun

maalaisia. Valtuuston puheenjohtaja Teijo Liedeksen
mukaan tällainen mahdollisuus on olemassa. Henkilöstövuokrausyhtiöiden käyttö
sijaistarpeen täyttämisessä
päätettiin jättää kunnanhallituksen pohdittavaksi.

hyksenä ovat kirkkovuoden
juhlat ja keskeiset ajankohdat.
Mukaan otetuista runoista
kaikki ovat hänen kynästään
lähtöisin. Runoissa on muutamia hänen suomentamiaan
tai kielellisesti uudistamiaan
vanhoja runoja. Suurin osa
niistä on aikaisemmin julkaisemattomia.
Runot on tarkoitettu syventämään, selkeyttämään
ja elävöittämään hartaus-

kirjoituksen aihepiiriä. Niistä löytyy säveltäjille sopivia
tekstejä. Hartauksien ja runojen keskeinen sanoma on
Kristuksessa oleva toivo. Jumalan armon ja rakkauden
kipinät voivat tänäkin päivänä sytyttää, voimaannuttaa ja
valaista tietä eteenpäin. HT

Kuivaniemen paikoitusalue
halutaan kuntoon
Kiireellisenä asiana käsiteltiin myös Jaakko Höyhtyän
(kesk.) mainitsema Kuivaniemen liikuntahallin paikoitusalueen huono kunto.
Kyseiseltä alueelta on purettu rakennus, jonka paikalle
on tuotu hiekkaa. Viime talvena paikkaan upposi muuan traktori.
– Paikoitusalueen kunnostaminen pitäisi saada
eteenpäin, jotta alue olisi itsenäisyyspäivään mennessä
kunnossa. Viime joulujuhlien aikana autot olivat yksityisten pihoilla. Kunnostus
ei ole kuin periaatekysymys:
Sinne tarvitaan 5 tai 10 sorakuormaa ja asia on hoidettu,
Höyhtyä kertoi.
Asia päätettiin ottaa esille
tekniseen lautakuntaan.

Toivon kipinöitä
Toivo Hyyryläiseltä on ilmestynyt uusi hartaus- ja runokirja.
Pohjoista laatukirjallisuutta kustantava Väyläkirjat julkaisee yli-iiläisen ja Iissäkin
mm. Ii-Seurassa vaikuttavan,
kotiseutuneuvos, rovasti Toivo Hyyryläisen uuden kirjan
”Toivon kipinöitä”. Kirja on
yhdistetty hartaus- ja runokirja. Jokaisen hartauden yhteydessä on siihen liittyvä ja

hartautta syventävä runo.
Hartauksiin liittyy usein
virsi tai hengellinen laulu Raamatun sanaan perustuvan puheen lisäksi. Tähän
kirjaan Hyyryläinen on koonnut 82 hartauskirjoitustaan ja
saman verran runojaan. Hartaudet ovat pidetyt eri aikoina kirkossa ja muualla
erilaisissa tilaisuuksissa sekä
lehdissä.
Hartauksien ja runojen ke-

Toivon kipinöitä -kirjaa voi tilata
suoraan kirjailijalta. Kirjan kannet
kuvannut Anja Hyyryläinen

Taksien määrää halutaan lisätä Iissä. Näin linjasi Iin kunnanhallitus kokouksessaan 25.9. Iin kunnassa on saatujen selvitysten perusteella 15 taksia, joista yhdeksän on varustettu
esteettömiksi. Näistä Iin keskustassa on 10, joista on 5 esteetöntä. Olhavassa ja Kuivaniemellä on kaksi esteetöntä taksia
ja Oijärvellä yksi tavallinen taksi. Opetustoimen asiakkaista
yhdellä on oikeus esteettömään kulkuneuvoon.
Vammaispalvelulain mukaisia päätöksiä oikeudesta esteettömään kulkuneuvoon on myönnetty 25 asiakkaalle. Taksien määrän lisäykseen vaikuttaa Jakkukylän liittyminen
Iihin vuodenvaihteessa. Alueella on yli 400 asukasta, joiden
luontainen asiointisuunta on Ii. Jakkukylässä on myös perusopetuksen alakoulu, jonka oppilaista osa kuuluu lakisääteisen koulukuljetuksen piiriin.

Hyvinvointikeskuksen
paikkaan selkeyttä
Hyvinvointikeskusten sijoittelussa tulisi ottaa maantieteelliset ja alueelliset erot huomioon.
Näin linjasi Iin kunnanhallitus sosiaali- ja terveyshuollon
PoPSTer-raportin lausunnossaan. Kunnanhallituksen mielestä esitetty aluejako on Iin kunnan osalta epätarkoituksenmukainen ja perusteet ovat epäselvät.
Hallituksen mielestä hyvinvointikeskuksen olisi hyvä sijaita sellaisessa kuntakeskuksessa, johon luontainen ostos- ja
työmatkaliikenne jo muutoinkin suuntautuu. Hyvinvointikeskuksia määriteltäessä olisi syytä huomioida nykyisten toimitilojen soveltuvuus sekä tilojen ajanmukaisuus ja tekninen
kunto. Iin kunta on viime vuosina investoinut Iin terveysaseman ja hyvinvointikeskukseen noin 10 miljoonaa euroa.
Kunnanhallituksen mukaan tilat ovat hyväkuntoiset, ajanmukaiset ja terveet.

Valtuuston kokouksien
sähköiseen levittämiseen
ei rahaa
Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokouksia voidaan harkinnan mukaan pitää eri
puolilla Iitä, mutta ensi vuoden talousarvioon ei sisällytetä
Nätteporin auditoriossa tapahtuvaa kuvaamista, tallennusta
ja jälkilähetystä mahdollistavaa määrärahaa.
Samalla hallitus linjasi, että valmisteilla olevassa viestintäohjeen päivityksessä otetaan kantaa siihen, voidaanko
joistakin merkittävimmistä kokouksista lähettää suoraa nettiyhteyttä.
Päätösesitysten takana oli valtuutettu Harri Sanaksenahon
(kesk.) aloite, jonka mukaan kunnanvaltuusto kokouksia pidettäisiin suurimmissa kyläkeskuksissa, jotta kuntalaisten
olisi helpompi osallistua kokouksiin. Lisäksi Sanaksenaho
esitti kunnanvaltuuston kokousten videoimista, lähettämistä
netissä suorana ja tallentamista jälkikatselua varten.

Vauvarahalle ei edellytyksiä
Kunnanhallituksen mielestä Iillä ei ole edellytyksiä vauvarahan maksamiselle. Iin Perussuomalaisten valtuustoryhmä
esitti aloitteessaan, että kunta selvittäisi niin kutsutun vauvarahan maksamista lapsiperheille esimerkiksi ensimmäisen
kahden vuoden ajan. Vauvarahan suuruus olisi 200 - 500 euroa kuussa. Rahan tarkoitus olisi houkutella lapsiperheitä Iihin ja ehkäistä poismuuttoa.
Hallituksen mielestä kustannukset olisivat Iissä syntyvän
ikäluokan koon vuoksi liian suuret.
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Yhdistykset toimivat
Iin Yritys

Kuivaniemen NS
Bingo

su 15.10.2017
klo 18.00
Palkinnot: 620 €/mp |
450 € pr 50 | 2x100 € | 5x50 € |
ym. Tervetuloa!

Urheilutiedon
kunnanmestaruuskilpailu
max 5-henkisille joukkueille
Järjestötalolla su 15.10.2017
klo 14.00.

Iin JHL ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

Ma 20.11. klo 18:00 Huilingissa, Puistotie 4, Ii
Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat,
Valitaan puheenjohtaja, hallitus ja luottamusmiehet,
sekä muut esille tulevat asiat
Ruokatarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Iin JHL 351 yhdistyksen

ETSINTÄKUULUTUS!
Etsimme joukkoomme uusia hallituksen
jäseniä, puheenjohtajaa ja luottamusmiehiä.
Jos olet kiinnostunut ammattiyhdistystoiminnasta tule
syyskokoukseen ma 20.11 klo 18:00 Huilinkiin ja ala
aktiiviksi.
Tehdään yhdessä tulevaisuuden JHL yhdistys sillä
yhdessä olemme enemmän!
Jokainen uusi toimija saa 50 euron JHL-Shopin lahjakortin

Iin Syyssoitto-konsertti on sunnuntaina 22.10. Konsertin järjestää Iin Laulupelimannit yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kansanmusiikkiyhdistyksen
kanssa.

Iin Syyssoitto-konsertti jo 22. kerran
Iin Syyssoitto-konsertti sunnuntaina 22.10. Valtarin koululla on nyt järjestyksessään
kahdeskymmenes Iin Laulupelimannien järjestämä syyskonsertti. Konsertti sisältää
runsaasti monipuolista kansanmusiikkia ja lisäksi neljän
kuoron esityksiä. Konsertti alkaa siten, että pelimannit soittavat yleisön sisään
tullessa Konsta Jylhän ym.
kansansoitto-kappaleita tervetulomusiikkina.
Konsertin aloittaa Iin
Laulupelimannit
yhdessä
Kuivaniemen ja Simon Pelimannien kanssa. Luvassa on
aivan uudentyyppinen kansanmusiikkikimara,
jossa
esitetään lauluja ja soittoa eri
maista. Sen jälkeen vuorottelevat soitinryhmät ja kuorot.
Soitinryhmiä on useita. Oulun Huuliharppupelimannit

esittävät nimensä mukaisesti kappaleita huuliharpuille
sovitettuna. Oulusta on mukana myös Pohjankartanon
mandoliiniorkesteri,
joka
soittaa omille instrumenteilleen sovitettuja kappaleita
mm. Espanjasta, Ruotsista ja
myös Suomesta.
Oululainen Siniruoko on
folkhenkinen ryhmä, jonka
ohjelmistoon kuuluu mm.
amerikkalaisista folksävelmistä muokattuja kappaleita.
Joissakin lauluissa on nokkelat suomenkieliset sanoitukset. Kemistä on mukana
kaksi soitinryhmää. Remolo
soittaa taidokkaasti mandoliineilla, kitaroilla ja bassolla
moniäänistä soitinmusiikkia.
Akustiset-soitinryhmä, joka
on myös mandoliini/ kitara/
basso kokoonpano, esiintyy
laulusolistinsa kanssa. Ku-

kahan laulaa tänä vuonna?
Ii-Team soitinryhmä koostuu Iin Ja Kuivaniemen soittajista.
Ohjelmassa on Suomi
100-vuoden kunniaksi musiikkia tänä vuonna ilmestyneestä Sofia Walzer-kirjasta,
joka sisältää vanhaa, Oulussa soitettua soitinmusiikkia
1800-luvun
alkupuolelta.
Kappaleet ovat hyvää soittotaitoa vaativia katrilleja,
polskia jne. joita on soitettu muun muassa pohjolan
pääkaupungeissa ja hoveissa
1800-luvulla.
Kuoroista kolme on sekakuoroja. Käköset esittää erityisesti karjalaista
perinnemusiikkia, useimmiten karjalan kielellä, johtajana on Vitaly Chapkovich.
Juuret Suomessa kuoro
on peräisin Haaparannas-

ta. Nimi jo kertoo siitä, että
laulajilla on sukujuuret joen
toiselta puolelta, Suomesta. Ruska-kuoro on kemiläinen sekakuoro, joka esittää
kuoromusiikkia muulloinkin
kuin ruska-aikana.
Iin Mieslaulajat on Syyssoitossa ainoa perinteistä
mieskuoromusiikkia esittävä ryhmä. Kemin, Haaparannan ja Iin kuoroja johtaa Veli
Tikkanen. Konsertin päättää
kaikkien esiintyjien yhdessä esittämät pari tuttua laulua. Ja yleisö pääsee myös
osallistumaan yhteislauluun.
Konsertti on kahvikonsertti.
Salin perällä toimii kahvila
koko konsertin ajan.
Konsertin järjestää Iin
Laulupelimannit
yhdessä
Pohjois-Pohjanmaan kansanmusiikkiyhdistyksen kanssa. UK
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Iin SPR:n Pointissa ystävätoiminnassa mukana olevien tapaamisessa jutustelu on
innostusta täynnä: kerrotaan
kuulumisia, ja ilahtuneet
huudahdukset
seuraavat
toistaan kun joku kertoo,
mitä kaikkea on tehnyt ystäväksi löytämänsä ikäihmisen
kanssa.
Osalla paikalle tulleista
on ’oma’ ystävä, toiset käyvät ilahduttamassa vaikkapa hoivaosaston vanhuksia
esimerkiksi lukemalla heille ääneen. Ikäihmisten Iltapirtti –tapaamisia on myös
järjestetty Pointissa.
Kaikille yhteinen kokemus on,
että juttuseuraa ja ystävää
kaipaavien vanhusten seura on koettu tärkeäksi ja mieluisaksi – jonkun elämässä
on ollut tyhjä paikka omien
isovanhempien poismenon
jälkeen, tai jostakin syystä
vanhojen ihmisten kertomat
tarinat menneistä ajoista ovat
aina kiinnostaneet.
Iin SPR:n viime keväänä pienen tauon jälkeen

käynnistyneestä
ystävätoiminnasta on saatu mukavia kokemuksia. Uusia
vapaaehtoisia ystäviä tarvittaisiin lisää, sillä toiveita saada ystävä vanhukselle
tulee Iin osaston ystävätoiminnasta vastaavalle Tarja
Petäjäjärvelle koko ajan joko
omaisilta tai Iin vanhusten
kotipalvelujen henkilökunnalta.
Uutta ystävätoiminnan
kurssia ollaankin nyt järjestämässä vielä tämän syksyn
aikana, tarkempi ajankohta
täsmentyy myöhemmin.
Tarja Petäjäjärvi toivoo,
että mahdollisimman moni
uskaltaisi lähteä mukaan ns.
matalalla kynnyksellä – mihinkään ei tarvitse sitoutua,
vaikka kurssille osallistuisikin.
Ystävänä voisi toimia
vaikka
’kertaluontoisesti’,
vaikkapa jonkinlaisen vanhuksille järjestettävän ulkoiluttamistempauksen
tms.
myötä. Tai sitten voi todella
löytää itselleen hyvän ystä-

Ystävätoiminnassa mukana olevia koolla Iin SPR:n Pointin tiloissa.

vän jostakusta ikäihmisestä
– vapaaehtoinen saa myös itselleen paljon iloa ja hyvää
mieltä.
Myös Iin kansalaisopisto on lähtenyt mukaan
kunnassa virinneeseen kiinnostukseen vapaaehtoisvoimin tehtävän auttamisen
esillenostamisesta. Syyskau-

della on menossa aiheeseen
liittyvä luentosarja.
Kaksi luentoa on vielä jäljellä, jota pidetään Nätteporissa, torstaina 12.10. ja
keskiviikkona 15.11.

Anne Huhta

Luennot vielä torstaina 12.10., aiheena Vapaaehtoistyö Iissä, ja
keskiviikkona 15.11. aiheena Auttajakurssi.
Luennoitsijoina on SPR:n kouluttajia ja aika ja paikka 18.00-19.30 Nättepori.
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