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

Meriläisentie 138, Ii

Iin Valtatie 4:n liikennevalot käyttöön

Iin Valtatie 4:n kahdet liikennevalot otetiin käyttöön
tiistaina 15.10. Uudet liikennevalot sijaitsevat Sorosentien sekä Leipojantien
liittymien Iin keskustan eteläpuolella.
Liikennevalot toimivat
jatkossa ympärivuorokautisesti ja niiden toiminta säätyy automaattisesti aina
kulloisenkin liikennetilanteen mukaan. Ennen liikennevalojen käyttöönottoa ne
pidettiin keltavilkulla noin
viikon ajan ja tuona aikana
liikenteessä pätivät normaa-

lit väistämissäännöt.
Liikennevalojen testaus
tapahtui käyttöönoton yhteydessä, jonka jälkeen niiden
toimintaa seurataan vielä tehostetusti noin kuukauden
ajan.
- Testaus pyrittiin ajoittamaan työmatkaliikenteen
ulkopuolelle. Tänä aikana
varmistettiin, että valo-ohjaus toimii suunnitellulla tavalla eri liikennetilanteissa
sekä liikenteen sujuvuuden
ja turvallisuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti,
kertoo ITM Finlandin infra-

hankkeiden projektipäällikkö Olli Rossi.
Iin uusien liikennevalojen rakentamisen perusteena
ovat olleet liikenneturvallisuuden ja liikenteellisen toimivuuden varmistaminen,
jossa valoilla mahdollistetaan sivusuunnilta turvallinen liittyminen pääsuunnan
liikennevirtaan. Rakennuttamisesta ovat vastanneet
ITM Finland ja Iin kunta
sekä rakennussuunnitelmien laatimisesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Valtatie 4:n liikennemäärä Iin eteläpuolella on yli
12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Erityispiirteenä
kohteessa on myös liikennemäärien voimakkaat vaihtelut lomasesonkien aikana ja
esimerkiksi kevätlauantaisin
vuorokauden liikennemäärät ovat lähes 40 prosenttia
korkeampia kuin keskimääräinen vuorokausiliikenne.

ITM Finland tiedotus

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

Kanssasi surun
kohdatessa
Perinteikäs täyden palvelun
hautaustoimisto Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin liittyvissä
järjestelyissä.
Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin,
upeat kauden kukat ja
viherkasvit kotiisi.

Liikennevalot ovat 4-tiellä
Iissä Shellin risteyksessä.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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Muistojeni Laulut avasi Vanhustenviikon Iissä
IIN ALUE
Sadonkorjuumessu su 27.10. klo 10 Iin kirkko. 20. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Usko ja epäusko. Toimittaa Tapani Ruotsalainen,
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta, (Suomen Ekumeeninen neuvosto). Eläkeliiton palveluryhmä avustaa.
Messu la 2.11. klo 10 Iin kirkko. Pyhäinpäivä, aihe: Pyhien yhteys. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Oman
seurakunnan diakoniarahastolle. Messussa muistetaan poisnukkuneita
seurakuntalaisia ja heidän muistoksi sytytetään kynttilä.
Messu su 3.11. klo 10 Väli-Olhavan seurakuntatalo. 21. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Jeesuksen lähettiläät. Toimittaa Matti Kinnunen,
kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Suomen Raamattuopiston Säätiölle
80-juhlavuoden kolehti uskosta vieraantuneiden tai sen ulkopuolella
kasvaneiden tavoittamiseksi.
Iltamessu su 3.11. klo 18 Iin kirkko. 21. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Jeesuksen lähettiläät. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti: Suomen Raamattuopiston Säätiölle 80-juhlavuoden kolehti, uskosta vieraantuneiden tai sen ulkopuolella kasvaneiden tavoittamiseksi. Iin Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 24.10. ja to 7.11. klo 14.30. Voit
pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 31.10. klo 13.
Kirkkokuoro to 31.10. ja to 7.11. klo 18.15 seurakuntatalo, sali.
Lapsikuoro to 31.10. klo 17 seurakuntatalo, sali.
Diakoniatoimisto on suljettu 21. – 27.10.
Miestenpiiri su 27.10. klo 18 seurakuntatalo, sali.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 29.10. klo 12 kokoonnumme kuntosali AML GYMin edessä.
Ystävänkammari ke 6.11. klo 12 seurakuntatalo, sali.
Porinapiiri ke 13.11. klo 12 seurakuntatalo, sali.
Kynttiläillallinen pariskunnille la 9.11. klo 16.30 – 19 seurakuntatalo,
sali. Tule viettämään hyvä yhteinen hetki puolisosi kanssa. Kynttiläillallisella on musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan ateria. Kynttiläillallinen on
maksuton eikä tapahtumassa ole ryhmäkeskusteluja. Lastenhoito on järjestetty alle kouluikäisille lapsille. Ilmoita lapset hoitoon ilmoittautuessasi illalliselle, rajallinen määrä paikkoja lastenhoitoon. Ilmoittautuminen
1.11. mennessä ja lisätietoja puh. 0400 541 319 / 040 847 8936 tai www.
iinseurakunta.fi.
Palveluryhmä, tule mukaan jumalanpalveluksen palveluryhmään! Tehtäviä ovat mm. kahvinkeitto, tekstinluku, virsikirjojen jako ja kolehdin
keruu. Ryhmiä on useita ja palveluvuoro on kerran syys/kevätkaudella.
Jokainen voi valita itselleen sopivan tehtävän. Lisätietoja ja ilmoittautuminen Pekka Soronen, puh: 040 777 6959 ja Eija Savolainen puh: 040 737
Lautapeli-iltapäivä su 27.10. klo 14 seurakuntatalo, kerhohuone.
Varhaisnuorten kerho ma 28.10., ke 30.10., ma 4.11. ja ke 6.11. klo 17
seurakuntatalo, kerhohuone.
7-iltapäivä to 31.10. ja to 7.11. klo 15 seurakuntatalo, kerhohuone.
Nuortenilta to 31.10. ja to 7.11. klo 18 seurakuntatalo, kerhohuone.
Puistoaamu ma 28.10. klo 10 seurakunnan liikunta- ja leikkipuisto.
Vauva-ja taaperoryhmä ke 30.10., ke 6.11. ja ke 13.11. klo 10 seurakuntatalo, kerhohuone.
Iin perhekerho pe 1.11. ja pe 8.11. klo 10 – 12 seurakuntatalo, kerhohuone.
Pyhäkoulu su 3.11. klo 10 seurakuntatalo, kerhohuone.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 12.11. klo 10 Rauhanyhdistyksen
kerhohuone, Maalismaantie 1022.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Kylämessu su 27.10. klo 12 Oijärven kyläkirkko. 20. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Usko ja epäusko. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta, (Suomen Ekumeeninen
neuvosto). Messun alussa seppeleenlasku sankarihaudoille.
Messu la 2.11. klo 18 Kuivaniemen kirkko. Pyhäinpäivä, aihe: Pyhien yhteys. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Oman
seurakunnan diakoniarahastolle. Messussa muistetaan poisnukkuneita
seurakuntalaisia ja heidän muistoksi sytytetään kynttilä.
Su 3.11. ei ole jumalanpalvelusta Kuivaniemen kirkossa.
Palveluryhmä, tule mukaan jumalanpalveluksen palveluryhmään! Palveluryhmän tehtäviä ovat mm. kahvinkeitto, tekstinluku, virsikirjojen
jako ja kolehdin keruu. Ryhmiä on useita ja palveluvuoro on kerran syys/
kevätkaudella. Jokainen voi valita itselleen sopivan tehtävän. Lisätietoja
ja ilmoittautuminen Pekka Soronen, puh:040 777 6959 ja Eija Savolainen
puh: 040 737 6966.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 28.10. klo 11 vanhustentalon kerhohuone.
Oijärven seurakuntakerho ma 4.11. klo 11 vanhustentalon kerhohuone.
Kuivaniemen perhekerho to 31.10., to 7.11. ja to 14.11. klo 10 seurakuntatalo.
Hyryn nuoret laulajat ke 30.10. klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistys.
Nuortenilta to 31.10. klo 15.30 Majakka.
Sotaveteraanien päiväkahvitilaisuus ke 6.11. klo 13 seurakuntatalo.
Diakoniatoimisto suljettu 21. – 27.10.
Kappelintoimisto on suljettu 6.11. – 12.12.
Kynttiläillallinen pariskunnille la 9.11. klo 16.30 – 19 Iin seurakuntatalo,
sali. Tule viettämään hyvä yhteinen hetki puolisosi kanssa! Kynttiläillallisella on musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan ateria, on maksuton eikä
tapahtumassa ole ryhmäkeskusteluja. Lastenhoito on järjestetty alle
kouluikäisille lapsille. Ilmoita lapset hoitoon ilmoittautuessasi illalliselle,
rajallinen määrä paikkoja. Ilmoittautuminen 1.11. mennessä ja lisätietoja
puh: 0400 541 319 / 040 847 8936 tai www.iinseurakunta.fi.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi

Muistojeni Laulut – konsertin orkesterissa soittivat, Johanna Niskanen piano, Seija Ylikärppä harmonikka, Panu Koskela rummut, Janne Kiuttu basso ja Jari Ruonala kitara.

Vanhustenpäivää on vietetty vuodesta 1954 alkaen lokakuun ensimmäisenä
sunnuntaina. Sitä seuraava
viikko on Vanhustenviikko.
Tänä vuonna Vanhustenviikkoa vietettiin 6.-13.10.
teemalla ”Varaudu vanhuuteen”.
Vanhustenviikon pääjuhla järjestettiin
Sodankylässä yhteistyössä
Vanhustyön keskusliiton,
Sodankylän kunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa.
Iissä
Vanhustenviikon
ohjelman suunnittelusta ja
toteuttamisesta vastasi Iin
vanhus- ja vammaisneuvosto yhdessä paikallisten
eläkeläisjärjestöjen,
seurakunnan ja Ii-instituutin
kanssa.
Vanhustenpäivänä kokoonnuttiin
ikäihmisten
kirkkopyhään Iin kirkkoon.
Vanhustenviikon
tapahtumat aloitti Iin Työväentalolla
järjestetty
”Muistojeni Laulut” -konsertti. Konsertin orkesteri

muodostui kansalaisopiston
musiikinopettajista,
jotka
säestivät paikallisia laulusolisteja. Musiikkina kuultiin viikon teemaan sopien
muistoja vuosikymmenten

takaa mieleen tuoneina kappaleita, kuten Harmony Sistersien ja Tapio Rautavaaran
tunnetuksi tekemät Kodin
kynttilät ja Isoisän olkihattu. Myös yleisö pääsi laula-

maan orkesterin säestämänä
ja lopuksi nautittiin kahvit Työväentalon kahviossa. MTR

Anna-Kaisa Järvi, Aarre Tarkki ja Tuula Paakkola johdattivat yleisön yhteislaulua.

Vanhustenviikon avanneeseen konserttiin saapui paljon kuulijoita.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parittomina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

”Peräkkäin ku Pernun karittat.”
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä,
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Vuoden kirjastokunta-kilpailun finalisteja ovat Iin lisäksi Helsinki, Kurikka, Mikkeli
ja Tampere. Voittaja julkistetaan Helsingin kirjamessuilla tulevana lauantaina.
Voittajan valitsee juontaja ja kirjailija Jenni Pääskysaari. Kilpailun teemana oli
lukeminen ja lukemisen edistäminen.
Jenni Pääskysaaren valitseman kirjastokunnan lisäksi
yleisöllä on ollut mahdollisuus äänestää omaa suosikkiaan 21.10. saakka. Myös
yleisön suosikki julkistetaan kirjamessuilla. Vuoden
2018 kirjastokunnaksi valittiin Espoo ja yleisön suosikiksi Salla.
Iin kunnassa uskotaan,
että lukemisen edistäminen
vaatii pitkäjänteisyyttä ja
yhteistyötä. Siksi lukemisen
edistämistä kehitetään osana kunnan toimintaa. Kirjasto tekee jatkuvaa yhteistyötä
koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Lukemisen
esille nostaminen koulujen
toiminnassa onkin näkynyt
myös kirjaston kävijä- ja lainausmäärissä.
Kirjaston arjessa lukemista edistävät esimerkiksi
laajat aukioloajat, satutuokiot, perhetapahtumat,
kirjavinkkaukset ja opastukset. Pelastetaan iltasatu
- lukuintoa lapsiperheille ja
päivähoidon
työntekijöille -hankkeessa panostettiin
alle kouluikäisten ja heidän
vanhempiensa lukuintoon
yhteistyössä neuvolan, varhaiskasvatuksen ja järjestö-

Tuulivoimaloiden korkeuden kasvu edellyttää järeitä työkoneita.
Pentti Soini ihastelee nosturia, joka tuotiin osina ja koottiin Viinamäessä.

Viinamäen tuulipuisto
valmistui

Kirjastonjohtaja Minna Halonen vinkkaa Peetu Haapaniemelle ja Veli Huhtalle, mistä heidän kaipaamiaan fantasiakirjoja voisi nuorten huoneessa löytyä.

jen kanssa. Yli 15-vuotiaat
nuoret on kirjastossa huomioitu omalla kokoelmalla
ja huoneella.
-Mukava yllätyshän finaaliin pääsy oli, vaikka
uskoinkin
mahdollisuuksiimme,
kirjastonjohtaja
Minna Halonen toteaa.
Kirjastonjohtaja iloitsee
Iin kulttuurimyönteisyydes-

tä ja mahdollisuudesta kehittää kirjaston toimintaa.
Tästä esimerkkinä hän mainitsee kirjastojen laajat
aukioloajat ja itsepalvelukirjastot.
-Uskon kirjaston roolin
säilyvät vahvana tulevaisuudessakin. Paperikirjojen
suosio on maailmalla uudessa nousussa ja kirjastojen

asema kirjallisuuden asiantuntijana vahvistuu. Myös
tiedonhankinnalla
kirjastojen kautta tulee olemaan
suuri merkitys, samoin kuin
ilmaisella julkisella tilalla.
Kirjastoon voi tulla vaikkapa vaan aikaa viettämään.
MTR

Kirjastonjohtaja Minna Halonen sekä kirjastosihteerit Heidi Tiri, Riitta Torvinen ja Laura Kaikkonen uskovat iiläisten arvostavan hyvin
toimivaa kirjastoa ja toivovat Iin saaneen paljon ääniä yleisön suosikiksi tämän vuoden kirjastokunta-kilpailussa.

TuuliWatti on saanut Iin
Viinamäen
tuulipuiston
valmiiksi. Se on Suomen
ensimmäinen
tuulipuisto, josta tehtiin investointipäätös ilman yhteiskunnan
taloudellista tukea. Teknologian kehityksen myötä kasvanut tornikorkeus
mahdollistaa merkittävän
tuotannon kasvun ja kustannustehokkuuden päästäessä entistä parempiin
tuuliolosuhteisiin.
Viinamäen tuulivoimalat ovat
tähän mennessä Pohjoismaiden korkeimpia voimaloita. Tuulipuisto koostuu
viidestä laitetoimittaja Vestaksen V150-mallisesta 4,2
megawatin voimalasta, joiden tornin korkeus on 175
metriä ja pyyhkäisykorkeus
on 250 metriä.
TuuliWatti ja Vestas tekevät Viinamäessä tutkimus- ja
kehitystyötä torniratkaisun
osalta, joka on Vestaksen
viimeisintä tornitekniikkaa.
175-metrinen torni on maailman korkein kokonaan
teräksinen tuuliturbiinitorni. Uudella teknologialla
pystytään tehokkaasti nostamaan voimalan korkeutta tuulivoiman tuotannon
kannalta suurempaan tuulivoimapotentiaaliin. V150voimaloiden tuotanto on
jopa kaksinkertainen aiempiin voimaloihin verrattuna
ja sähkön tuotantokustannus jää alle 30 euron/MWh.
Tuulivoima on Euroopan
nopeimmin kasvava enerViinamäen tuulipuiston voimalat on ensimmäiset ilman yhteiskunnan tukea tuotantoon
saadut tuulivoimalat Suomessa. Samalla ne ovat ensimmäiset harukselliset tuulivoimalat
ja maailman korkeimmat teräsrunkoiset voimalat.

giantuotantomuoto ja teknologian kehityksen myötä
tuulivoima-ala on siirtymässä markkinaehtoiseen aikakauteen Suomessa. Vuonna
2018 Suomen sähköntuotannosta katettiin tuulivoimalla
jo noin yhdeksän prosenttia.
Suomen johtava tuulivoimaalan toimija TuuliWatti Oy
tuotti viime vuonna n. 21 %
Suomen tuulisähköstä.
TuuliWatilla on rakenteilla Viinamäen tuulipuiston yhteyteen Simon
kunnan puolelle myös teholtaan kuuden megawatin
sähkövarasto, joka valmistuu myöhemmin syksyllä.
-Maanrakennus ja betonitöiden aikana työmaan
vahvuus oli 35-40 henkilöä.
Pystytysvaiheessa
keskimääräinen työntekijämäärä oli 30, projektipäällikkö Jarkko Finnilä Carelin
Oy:stä kertoo
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Kultaisen ansiomerkin saaneet yhteiskuvassa.

Vireän viisikymppisen juhlat
laitoksen rakentamisen takia
ja käytiin keskustelua kenen pitäisi rakentaa vesijohto ja ennen kaikkea kuka sen
maksaa.
Eläkeläisten hän totesi olevan nykyisin vahvan
voiman yhteiskunnassa ja
olevan heidän aktiivisuudestaan kiinni, kuinka vahva vaikutusvalta eläkeläisillä
yhteiskunnan asioihin on.
Jokilaaksojen aluejärjestön puheenjohtaja Paavo Tihinen puolestaan totesi Iin
olevan aktiivinen järjestö
Eläkeläiset ry:n kentällä, jolta saa aina apua erilaisiin tilaisuuksiin.
Juhlapuheen pitänyt Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja
Martti Korhonen kertoi Iillä
olevan erityisen aseman hänelle.
-Vierailin usein isäni mökillä täällä ja tapasin edesmenneen vaimoni tansseissa
Iissä, hän kertoi.
Puheessaan hän keskittyi
eläkeläisten aseman parantamiseen ja siihen ettei markkinavoimille saa antaa liikaa

Iin Eläkeläiset ry:n juhliessa viisikymppisiään kävi
Iin Järjestötalon sali ahtaaksi ja tuolit loppuivat kesken. Omien jäsenten lisäksi
juhlaan oli saatu vieraita Iin
toisista
eläkeläisjärjestöistä ja naapurikuntien yhdistyksistä. Juhlasta muodostui
lämminhenkinen,
tulevaisuuteen luottavan järjestön
juhla.
-Olin itse 18 vuotias, kun
Iin Eläkeläiset perustettiin,
enkä todellakaan ajatellut
joskus johtavani kyseistä yhdistystä, Iin Eläkeläiset ry:n
puheenjohtaja Eero Teppo
aloitti tervehdyspuheensa.
Hän kertoi yhdistyksen
olevan vireässä kunnossa
oleva yli 200 jäsenen järjestö, jolla on monenlaista toimintaa
edunvalvonnasta
virkistykseen ja karaokesta
jumppaan. Yhteistyötä muiden paikkakunnan eläkeläisjärjestöjen, kunnan ja
seurakunnan kannassa Eero
piti hedelmällisenä ja totesi
sen olevan toimivaa ja mutkatonta.
-Erityiskiitokset kuuluvat
niille aktiivisille talkoolaisille, jotka vuosikymmenestä
toiseen pyörittävät toimintaa. Ilman heidän panostaan
toiminta olisi mahdotonta,
Eero Teppo totesi.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava lainasi puheessaan
Matti-Eskon laulun sanoja
”ennen oli toisin, eikä aina
paremmin” ja vertasi nykyistä Iitä vuoden 1969 Iihin.
-Tuolloin Iissä oli talousvedestä pulaa jopa 500
taloudella, Raasakan voima-

Terveiset Suomussalmelta toi humoristisella esityksellä Eero
Schroderus.

Jokilaaksojen aluejärjestön puheenjohtaja Paavo Tihinen, Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Martti Korhonen, kirkkoherra Tapani Ruotsalainen, Iin Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Eero Teppo, Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava, Iin Eläkeläiset ry:n historiikin kirjoittanut
Pertti Huovinen ja vaimonsa Pirjo taputtavat hanuristien esitykselle. Ikkunan vieressä juhlan juontanut Juhani Siurua.

Arvo Viinamäki, Maria-Liisa Halonen ja Edvard Leinonen haitareineen ovat tuttu näky monissa juhlissa. Tällä kertaa kuultiin myös
Iin Eläkeläiset ry:n kuoron esittämänä kantaesityksenä Marja-Liisan tekemä valssi ”Kuule kun soi”.

Ilman talkoolaisia ei eläkeläisjärjestö voisi toimia. Keittiöllä juhla-aterian valmistivat Eila Fäldt, Hilkka Kalliorinne, Eila Jämsä, Liisa Ukkola, Ritva Paaso-Rantala ja Kaarina Paaso.

Iin Eläkeläiset ry:n puolesta Eero Teppo ja Kaarina Paaso ottavat vastaan onnittelut Martti Korhoselta.

valtaa sosiaali- ja terveyspalveluissa.
-Tavoitteena on oltava
kaikkien pysyminen mukana osana hyvinvointiyhteiskuntaa, eikä valinnanvapaus
saa olla sama kuin paksu
lompakko. Eläkeläisköyhyys
on valitettavasti monille arkipäivää. Kenelläkään ei saa
olla tilannetta, jossa joutuu
valitsemaan, ostanko ruokaa vai lääkkeitä, Korhonen
totesi.
Juhlassa muistettiin ansioituneita yhdistyksen jäseniä
Eläkeläiset ry:n kultaisella
ansiomerkillä. Merkin saivat:
Kauko Goman, Maria-Liisa Halonen, Tuula Halonen,
Paavo Halonen, Pertti Huovinen, Eeva Isosomppi, Ossi
Junes, Eeva Kakkonen, Hilkka Kalliorinne, Martta Meriläinen, Ulla Muhonen, Kirsti
Mustakangas, Pirkko Mäkitalo, Kaarina Niskanen, Lilly Pori, Jorma Pyörälä, Helga
Siurua, Elsi Taskinen, Paavo Tolonen, Arvo Viinamäki. MTR

nro 22
24.10.2019

nomat

5

-

Herra Alzheimer hurmasi Kuivaniemellä
Kuivaniemen Roolinvaihtajien esittämä Herra Alzheimer on Sakari Pipatin
vuonna 2016 käsikirjoittama
näytelmä, josta ohjaaja Sanna Kluukeri oli onnistuneesti muokannut paikallisiin
oloihin viittaavan veijarikomedian.
Herra Alzheimer on komediallinen kertomus miehestä, jolla on mahdollisen
taudin lisäksi veijarimaisia
piirteitä, eivätkä hoitoalan
ihmiset aina tiedä, mikä on
kulloinkin kyseessä. Dementia lienee päällimmäinen tauti, mutta vaimokaan

ei aina voi olla varma missä
mennään kujeilun ja sairauden suhteen.
Roolinvaihtajien versio
osuu tulkinnassaan ajanhermoon, tyhjenevän kylän elämänmenon kuvaajana, jossa
kauppa on loppunut ja jopa
terveyskeskuksen olemassaolo on uhattuna. Kohtauksissa vilahtelevat niin
valepoliisit kuin pankkikorttien tunnuslukuja kalastelevat huijarit. Tuttuja
ilmiöitä elävästä elämästä,
etenkin ikääntyneiden osalta. Eikä se henkilöllisyyden
todistaminenkaan ole yhtä

Ohjaaja Sanna Kluukeri on ohjannut Kuivaniemen Roolivaihtajille reilut kymmenen näytelmää ja yhteistyö jatkuu.

helppoa kuin ennen.
Kokonaisuutena
Roolinvaihtajat onnistuvat tulkinnassaan hyvin, antaen
katsojalle miettimisen aihetta. Huumoria viljellään
sopivasti ja paikallisuus näkyy repliikeissä. Ohjaaja on
onnistunut roolivalinnoissa,
näytteleminen on uskottavaa ja luontevaa ilman turhaa pönötystä. Ei ihme, että
Kuivaniemen Seurojentalolla kuultiin monet väliaplodit kesken esityksen.
Kuivaniemen
Roolinvaihtajat on reilut 20 vuotta
toiminut teatteriryhmä, jon-

ka ensimmäinen näytelmä
oli ”Kuivaniemen ensimmäinen lotta”. Myöhemmin ryhmästä tuli osa Iin
kansalaisopiston toimintaa.
Ryhmään on kuulunut parhaimmillaan parikymmentä näyttelijää, tällä hetkellä
heitä on yhdeksän.
-Meitä perustajajäseniä
on vielä mukana viisi, pääroolin Herra Alzheimerissa
esittänyt Pentti Ellilä kertoo, toivottaen kaikki uudet
näyttelemisestä kiinnostuneet mukaan Roolinvaihtajiin.
Ohjaaja Sanna Kluuke-

Sanansaattajat Leo Pakanen ja Mikko Karhu toteavat tehneensä
turhan reissun. Kauppa on lopettanut, eikä kauppa-autoa näy ei
kuulu.

ri omaa pitkän kokemuksen niin näyttelijänä kuin
ohjaajana. Hän on näytellyt
yli kymmenessä näytelmässä Iissä ja naapurikunnissa, sekä ohjannut vuodesta
2004 alkaen.
-Aloitin
lasten
ja
nuorten
parista.
Roolinvaihtajiin tulin ohjaajaksi kaudelle 2008-2009.
Näytelmä oli ”Vilttiketju”,
jonka ohjasimme yhdessä
Seija Ahon kanssa. Seija oli
siirtymässä vilttiketjuun ja
minä hänen paikalleen, Sanna toteaa pilke silmäkulmassa.

Kuivaniemeläistä yleisöä
ohjaaja kehuu innokkaaksi
ja uskolliseksi, kertoen yleisökeskiarvon pitkään olleen
Roolinvaihtajien esityksissä
yli sadan.
-Otamme mielellämme
uusia jäseniä ryhmäämme,
joten pystymme näyttelemisestä kiinnostuneille iiläisille
tarjoamaan mahdollisuuden
harrastukselleen, vaikka Iissä ei tälle kaudelle omaa
näytelmäryhmää saatukaan
aikaan, Sanna rohkaisee
kaikkia ottamaan yhteyttä.
MTR

Kunnanlääkäri (Pekka Riepula) toteaa Paavon (Pentti Ellilä) virtsakoetuloksissa olleen jotain outoa. Paavo ihmettelee, miten se
on mahdollista ja kertoo ottaneensa näytteen vaimon ja hänen
yhteisestä yöastiasta sillipurkkiin.

Tikkamäki viimeisteltynä uuteen kauteen
Viime talveksi valmistunut
Tikkamäki Iin Tikkasenharjussa on valmiina tulevaan
kauteen. Tämä suositun tasamaanladun vieressä sijaitseva, vanhan kaatopaikan
paikalle muotoiltu, mäki so-

veltuu erinomaisesti niin
pulkkailuun kuin vaikkapa
lumilautailun opettamiseen.
Kesän aikana aluetta
on kehitetty monin tavoin
muotoilemalla mäkeä vastaamaan mahdollisimman

hyvin käyttäjien toiveita.
Parkkialueita on laajennettu
ja tasamaanladun varressa
sijainnut laavu on siirretty
Liesojan sillan kupeesta Tikkamäen alle. Näin laavu ja
wc palvelevat sekä hiihtäjiä,

Liikuntapaikkamestari Pasi Rajala Tikkamäen pulkkamäeksi muotoillulla osalla. Taustalla laavu ja
wc, jotka palvelevat uudessa paikassaan sekä vieressä kulkevan tasamaanladun hiihtäjiä että Tikkamäen käyttäjiä.

että mäen käyttäjiä.
-Samalla siirsimme lintujen talviruokintapaikan alueelle ja varustimme laavun
ympäristöineen kameralla
ilkivallan vähentämiseksi,
liikuntapaikkamestari Pasi

Rajala kertoo.
Mäessä
ensimmäisen
vuoden aikana ilmenneitä
eroosio-ongelmia pyritään
ehkäisemään emulsiokylvöllä. Nurmen emulsiokylvössä siemenet sekoitetaan

ravintoliuokseen, joka ruiskuteen mäkeen. Liuos tarttuu paremmin ja sillä
pystytään sitomaan maa-aines kaltevissa ja vaikeakulkuisissa maastoissa. MTR

Uuden parkkialueen reunakivet tullaan maalaamaan ennen talven tuloa, jolloin alueen rajat ovat
helpommin havaittavissa.

6

nomat

nro 22
24.10.2019

-

MLL:n toimintaa Iissä - uutena Tanssivarpaat
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iin paikallisyhdistyksellä on monenlaista lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävää toimintaa
Iissä. Yhdistys muun muassa jakaa vuosittain Tsemppi-stipendejä kaikkiin Iin
kouluihin, toimittaa Hyvä
Joulumieli -keräyksestä saatuja varoja iiläisille perheille,
järjestää tapahtumia ja osallistuu panoksellaan muiden
toimijoiden
tapahtumiin.
Tunnetuin toimintamme lienee kuitenkin viikoittain kokoontuva perhekahvila.
MLL:n perhekahvila on
vakiinnuttanut paikkansa Iiläisten perheiden kohtaa-

mispaikkana. Tällä hetkellä
perhekahvila
kokoontuu
Työväentalolla Pappilantie
1:ssä, nuorisotila Nurkassa
tapahtuneen vesivahingon
vuoksi. Perhekahvila kokoontuu torstaisin.
Perhekahvilassa kävijät
pääsevät verkostoitumaan
muihin samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin sekä
saavat tietoa alueen lapsiperheiden asioista mm. päivähoitoon, terveydenhuoltoon
ja muihin alueen palveluihin
liittyen. Usein perhekahvilan
uudet tulokkaat ovat muualta muuttaneita, joilla ei välttämättä ole paikkakunnalla
perhettä tai tuttuja. Viikoit-

tainen kokoontuminen tarjoaakin arvokkaan matalan
kynnyksen kohtaamispaikan
perheille. Perhekahvilassa
leikitään, askarrellaan, pelataan ja keskustellaan. Perhekahvilassa on myös yhteinen
laulu/leikkituokio,
jonka
ohjelmia vanhemmat voivat hyödyntää myös kotona.
Kahvilassa tarjotaan kahvit/
teet ja mehut, sekä leivät/
pullat kävijöille.
Perhekahvilan
vetäjät
ovat vapaaehtoisia ja tekevät hienoa työtä viikoittain.
Tänä vuonna vetäjinä toimivat Ritva Ylipahkala, Mirva
Jacklin, Sanna Viinamäki ja
Mari Hiltunen. Pitkäaikaisen

perhekahvilan vetäjän Sirpa Veijolan läksiäisiä vietettiin viime viikolla ja hänelle
iso kiitos panoksesta MLL:n
ja perhekerhon toiminnassa!

Tanssivarpaat
MLL:lla uutena toimintana
on alkamassa Tanssivarpaatryhmä keskiviikkoisin Haminan koululla.
Tanssivarpaat luo vanhemman ja lapsen välille yhteisen harrastuksen ja
mahdollisuuden liikkua yhdessä. Sen tavoitteena on
kehittää lasta kokonaisvaltaisesti, oman kehon ja
ympäristönhahmottamista,rytmitajua, sosiaalisuutta ja mo-

Tanssivarpaat toiminnan yksi tavoite on luoda lapsen ja vanhemman välille yhteinen harrastus. Kuvassa vasemmalla ryhmän vetäjät
Laura Ylitalo ja Niina Murtoniemi. (Kuva Matti-Tapio Rissanen)

toriikkaa. Myös vanhemman
keho ja mieli pääsevät tanssimaan! Tanssivarpaat -ryhmää vetävät koulutetut ja
ammattitaitoiset vetäjät Niina Murtoniemi ja Laura Ylitalo. Syksyllä alkava ryhmä
on tarkoitettu 1-3 vuotiaille
lapsille vanhempineen. Syksyn ryhmä on täynnä, mutta keväällä ryhmiä saattaa
alkaa useampia, riippuen
kysynnän määrästä. Silloin
myös ryhmien ikäjakauma
saattaa muuttua. Seuraaviin
ryhmiin ilmoittautuminen
on joulukuussa. Seuraa siis
ilmoitteluamme!

Retki Hop Loppiin
Lasten oikeuksien päivän
kunniaksi MLL:n Iin paikallisyhdistys järjestää jäsenilleen ilmaisen reissun
Hop Loppiin marraskuussa!
Muille kuin jäsenille reissu
kustantaa pääsylippuineen
ja bussikyyteineen 15 euroa. Normaalisti Hop Lopin
yli 3-vuotiaan sisäänpääsy
on 18 euroa, joten matka on
edullinen myös ei-jäsenille.
Ilmaisen reissun tarjoamisen mahdollistaa Iin Lions
Clubilta saatu tuki matkakustannuksiin (ks. ilmoitus
reissusta tällä aukeamalla).
Tulevan suunnittelua Tulevalle kesälle olemme suunnitelleet kesäkerhotoimintaa
pienille koululaisille ja ylikolmivuotiaille lapsille kahden viikon ajaksi. MLL:n
Haukiputaan paikallisyhdistyksen mallin mukaisesti toimintaa vetäisi täysi-ikäinen
lastenohjaukseen koulutuksen saanut henkilö yhdessä nuorten kesäseteliläisten
kanssa. Kesäkerhotoiminnan
toteutuminen on täysin kiin-

ni tukirahoituksesta ja olemmekin piirin kautta hakeneet
kunnalta tähän avustusta.
Kesäkerhotoiminnan järjestämisessä kaipaamme myös
yhteistyökumppaneita muista yhdistyksistä / toimijoista.
Jos kiinnostusta kesäkerhotoiminnan järjestämiseen ja
yhteistyöhön löytyy, olkaa
rohkeasti yhteydessä hallituksemme jäseniin.

Seuraa meitä somessa ja tule
mukaan toimintaan
Kätevimmin seuraat Iin
MLL:n
paikallisyhdistyksen toimintaa Facebookissa.
Perhekahvilalla on omat Facebook-sivut (Iin MLL:n perhekahvila). Yleisistä asioista,
kuten tulevista kokouksista,
tiedotamme paikallisyhdistyksen Facebook-sivustolla
(MLL:n Iin paikallisyhdistys). Kokoukset pyrimme pitämään aina yleisinä, jotta
MLL:n toiminnasta kiinnostuneet voivat missä tahansa
vaiheessa vuotta päästä mukaan toimintaan. Seuraava
paikallisyhdistyksen kokous
on syyskokous joka pidetään marraskuussa ja jossa
valitsemme tulevan vuoden
hallituksen. Tervetuloa kokoukseen, mielellämme otamme uusia jäseniä hallitukseen!
Lämpimästi
tervetuloa
mukaan kerhoihimme, tapahtumiimme ja toimintaamme, yhdistyksemme on
olemassa kaikkia iiläisiä lapsiperheitä varten!
Syksyisin terveisin

Minna Paakkola

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iin paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja

Hourooti-turnajaiset kannustavat höntsäillen liikkeelle
Iin ensimmäiset keskiaikaiset turnajaiset järjestetään
Ylirannan Ratsutilalla 24.10.
Tapahtuman takaa löytyvät
järjestäjinä IiPaja, Iin etsivä
nuorisotyö ja Iin Hevosharrastajat. Yhdessä he osallis-

tuivat Pohjois-Pohjanmaan
Liikunnan ideakilpailuun
”Lähetään Liikkeelle”.
Kilpailun
tavoitteena
on lisätä nuorten mahdollisuuksia liikkua arjessa ja
harrastaa liikuntaa helposti

höntsäillen. Iloisena yllätyksenään iiläiset saivat PoPLin
rahoituksen Hourooti-turnajaiset idealleen, josta on
tarkoitus tehdä vuosittainen
tapahtuma Iihin.
Idea hourootiin syntyi
Olhavan hovineuvos Hourootista, joka on ollut aikansa yksi merkittävimmistä
iiläisistä, vaikkakin hieman
omalaatuinen persoona olikin.
Turnajaiset on suunnattu
nimenomaan nuorille 13-25
vuotiaille. He pääsevät kokeilemaan ja tutustumaan
monenlaiseen
toimintaan
keskiaikaisissa merkeissä.
Turnajaisissa voi tutustua
erilaisiin näytöksiin, kuten hevosurheiluun sen eri
muodoissa,
miekkailuun,

Torilla pystyi kokeilemaan giljotiinin laukaisua osumalla kiekolla tauluun.

Boffomiekkailu on vauhdikasta mutta vaaratonta.

hevosjousiammuntaan sekä
turnajaistaisteluihin.
Kävijät pääsevät myös
itse kokeilemaan esimerkik-

si boffomiekkailua ja jousiammuntaa.
Tapahtuman esittelytilaisuudessa 8.10. Iin torilla oli

näytteillä giljotiini, esiteltiin
boffomiekkailua ja kävipä
paikalla keskiaikainen ritarikin ratsuineen. MTR
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Iin Laulupelimannit
ilahduttivat Emmintuvalla
Iin hoivakoti ja palveluasuntojen asukkaat, sekä
päivätoiminnan asiakkaat
pääsivät Vanhustenviikon
päätteeksi nauttimaan Iin
Laulupelimannien esityksistä Emmintuvalla järjestetys-

sä laulutuokiossa.
Salin täyteinen yleisö sai
kuulla sekä taidokasta laulua että instrumenttikappaleita. Yleisön pyynnöstä
kuultiin myös Säkkijärven
Polkka, vaikka tähän esiin-

tyjillä ei ollut edes nuotteja,
saati sanoja mukana.
-Tämä Dallape-orkesterin ja Vili Vesterisen vuonna
1939 levyttämä kappale on
osa suomalaista musiikkiperinnettä, joten kyllähän me

Instrumenttikappaleena kuullussa ”Maalarin Franssin Sotiisissa” Iin Laulupelimanneista soittivat
Aarre Tarkki kitara, Unto Kukka mandoliini, Esko Holappa harmonikka, Kalevi Sumen kontrabasso,
Reijo Ollikainen rumpu.

sen soitamme ilman nuottejakin, Iin Laulupelimanneja
johtanut Unto Kukka totesi. MTR

Tilaisuuden lopuksi kuultiin
Aarre Tarkin säveltämä ja sanoittama ”Laulun Mahti”. Laulun tekijä kitaroineen, sekä
vasemmalla Jorma Kokko laulamassa kappaletta.

Paasilinnalle ja Kiannolle muistotaulut

Pentti Puolakka luki otteita Ilmari Kiannon teksteistä, joissa hän
muisteli Iissä viettämäänsä aikaa.

Ii-Seura on kiinnittänyt viime vuosina muistotauluja
historiallisesti merkittäviin
iiläisiin rakennuksiin ja merkittävistä Iissä asuneista
henkilöistä. Tänä vuonna
teemana on kaksi kirjailijaa,
jotka kävivät koulua Iissä.

18.10. muistotaulut kiinnitettiin Erno Paasilinnalle
Pohjois-Iin koululla ja Ilmari Kiannolle KulttuuriKauppilassa.

Erno Paasilinna
Väinö ja Maija Paasilin-

nan perhe joutui lähtemään
evakkomatkalle Petsamon
Salmijärveltä talvisodan sytyttyä vuonna 1939. Viisivuotias Erno Paasilinna oli
perheen kolmesta lapsesta nuorin. Evakkomatka
suuntautui Aunus-laivalla
Norjaan, jossa Reino syntyi
laivassa Narvikissa itsenäisyyspäivän aattona. Jatkosodan ajan Paasilinnat olivat
Lapissa. Arto syntyi Kittilässä vuonna 1942.
Lapin sodan aikana 194445 perhe oli Pohjois-Ruotsissa. Sodan päätyttyä vuonna
1945 Paasilinnat muuttivat
Iihin, jossa kunta järjesti
heille vuokra-asunnon Pohjois-Iin
Käyränperältä,
nykyisen Raasakan voimalaitoksen alapuolelta. Paasilinnat asuivat Iissä syksyyn
1948 saakka, jolloin he muuttivat asutustilallisiksi Tervolan Varejoelle. Perhe kasvoi

Severi Kantola kiinnittää muistolaattaa Akolan koulurakennuksen seinää opettaja Jouni Rajasen avustamana.

vuosina 1945 Sirpa-tytöllä ja
1947 Mauri-pojalla.
Teoksessa
Tähänastisen elämäni kirjaimet Erno
muistelee Iin aikaansa ja
koulunkäyntiään PohjoisIin kansakoulussa. Koulunkäynti oli vilkkaalle pojalle
tervanjuontia.

Ilmari Kianto
Ilmari Kianto, alkuperäiseltä nimeltään Calamnius
syntyi vuonna 1874 Pulkkilassa, jossa hänen isänsä oli
pappina. Perhe muutti Suomussalmelle Ilmarin ollessa
parivuotias.
Ilmari Calamniuksen isoisä Karl Gabriel Calamnius
oli ollut Iin kirkkoherrana.
Hän rakennutti Pohjois-Iin
Veijolaan kolmelle naimattomalle tyttärelleen talon,
jossa asui vuokralla heidän
lisäkseen tytärten entinen
kotiopettaja magister Mat-

Touko Hanhisalo ja Otto Tolonen lukivat Erno Paasilinnan PohjoisIihin liittyviä tekstejä. Taustalla Iiseuran edustaja Pertti Huovinen.

ti Malm.
Syystä tai toisesta Ilmari Calamniuksen isä lähetti
poikansa kouluun Iihin asumaan Ilmarin tätien luo. Iissä oli aloittanut kansakoulu
Veijolassa vuonna 1875, liekö paikka houkutellut. Koulu siirtyi kuitenkin vuonna
1882 Kauppilaan. Kyse on

toistakymmentä vuotta sitten palaneesta rakennuksesta. Ilmari kävi Kauppilassa
ensimmäisen luokan vuonna 1882-83, minkä johdosta muistotaulu sijoitettiin
KulttuuriKauppilaan. Iinkin
aikoja Kianto muistelee kirjassaan ”Iki-Kianto muistelee”. MTR

Muistolaatan KulttuuriKauppilan seinään kiinnitti Iiseuran Juhani Maalismaa.
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Halifaxissa kaikki alkoi – nyt koossa miljoona pelaajakorttia
Elettiin vuotta 2008 ja jääkiekon
maailmanmestaruuskisojen aikaa Kanadan
Halifaxissa. Petri Mäenkoski istuu isänsä kanssa jäähallilla ja näkee Kanadan
maajoukkuepelaajien kulkevan yksitellen ohitse. Noilta
olisi mukava saada nimikirjoitus pelaajakorttiin, mutta eihän minulla ole yhtään
korttiakaan, Petri ajattelee.
Saman tien hän ryntää
etsimään
pelaajakortteja
myyvää liikettä ja aloittaa harrastuksen, jonka voidaan tänään sanoa vieneen
enemmän kuin koko käden.
Reilussa kymmenessä vuo-

dessa Petrin korttikokoelma on kasvanut miljoonan
kortin suuruiseksi, joista 70
000 on korttia, joissa on pelaajan nimikirjoitus. Seiniä ja kaappeja koristavat
eri joukkueiden ja pelaajien julisteet, viirit, paidat ja
lippikset. Hyllyillä on kiekkoja, joilla on tehty turnausten voittomaali ja tutuiksi
ovat tulleet jäähallien pukuhuoneet Suomessa ja
maailmalla. Pelaajapaitoja
kokoelmissa on 350 ja iiläistä jääkiekkoperinnettä korostavat Hannu Järvenpään
pelaajaurallaan käyttämät
jääkiekkohanskat.

Kärppien viime kauden finaalipaidat saavat kunniapaikan Kärppähistoriaa tallentavassa kokoelmassa. Matkamuistot taustalla osoittavat Petrin reissanneen muutenkin kuin jääkiekon takia.

Petri on matkustellut harrastuksensa tiimoilta tapaamassa joukkueita NHL:ssä
ja KHL:ssä, saanut ystäviä
sekä pelaajista että valmentajista ja oppinut tuntemaan
lajin eläviä legendoja ympäri maailman.
-Pelaajat tuntevat meidät
nimikirjoituksen metsästäjät ja me tietenkin toisemme. Kaveripiiriin onkin

tullut uusia kasvoja Saksasta, Kanadasta ja Sveitsistä.
Autamme toisiamme nimikirjoitusten suhteen, kun
ihan kaikkialle ei aina itse
ehdi, Petri kertoo.
Petri Mäenkoski on ennen kaikkea Kärppien mies,
joka on toiminut myös seuran fanclubin puheenjohtajana. Seuran historiaa
hän tallentaa harrastuksen-

sa puitteissa muun muassa keräämällä kokoelmiinsa
Kärppien käyttämiä edustusasuja. Paitojen joukosta
löytyy monia harvinaisuuksia, joissa Kärpät on esiintynyt vain yhden pelin. Petrin
kokoelman rakkaimmat ja
arvokkaimmat jääkiekkoon
liittyvät asiat ovat turvallisessa paikassa toisaalla. Ne
toimittaja sai nähdä luvattu-

aan olla kuvaamatta tai edes
kertomatta niistä sen tarkemmin.
-Harrastukset maksavat,
niin tämäkin. Onneksi en
polta enkä käytä alkoholia,
niin on ollut vara harrastaa,
Petri naurahtaa ja tunnustaa
jääkiekon fanituksen maksaneen tähän mennessä omakotitalon hinnan. MTR

Petri Mäenkosken kokoelmissa on korttien ja kuvien ohella myös näyttävä määrä pelipaitoja. Joonas Donskoin uraa Petri seuraa erityisen tarkasti.

Iin eläkeläisjärjestöillä paljon yhteistyötä
Iin alueella toimivat viisi
eläkeläisjärjestöä ovat vuosien myötä tiivistäneet yhteistyötään. Iin Eläkeläiset,
Iin Eläkkeensaajat, Kuivaniemen
Eläkkeensaajat, Eläkeliiton Iin yhdistys
ja Eläkeliiton Kuivaniemen
yhdistys järjestävät kukin
tahoillaan monenlaista toimintaa. Se lisäksi kokoonnutaan yhteisiin tapahtumiin

kuten
Vanhustenviikolla
ikäihmisten iloiseen iltapäivään Kuivaniemen liikuntahallille ja liikuntapäivään
Illinsaaren hiihtomajalle.
Kuivaniemellä
ohjelmassa oli liikuntatuokio,
haitarimusiikkia,
yhteislaulua
ja
kahvitarjoilu.
Iissä jumpattiin kunnan liikuntaneuvojan
johdolla,
mietittiin murresanoja leik-

Tietokilpailussa pohdittiin paikallisia murresanoja. Tässä ryhmä arvelee huitua maidoksi, monien mielestä se on lähempänä piimää.
(Huitu on voin kirnuamisessa syntynyt neste. Taittajan huomio)

kimielisessä tietokilpailussa
ja laulettiin haitarimusiikin
säestyksellä. Lisäksi tarjolla
oli hiillosmakkaroita kodassa ja makoisat kahvit hiihtomajalla. MTR

Kodassa maistuivat hiillosmakkarat ja oli mukava rupatella
tuttujen kanssa.

Illinsaaressa eläkeläiset venyttelivät nivelet notkeiksi.

Salme Tanninen Iin Eläkkeensaajat ry kantoi päävastuun tämän vuotisen Vanhustenviikon
ohjelman suunnittelusta Iissä.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

Jenni Alaranta Elias Sundquist Larissa Tursas

Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

www.kunnostamo.com

KUNTO
KLUBI

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

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Parturi-kampaamo

KAUNEUSKUJA
Nettiajanvauraukset:
www.timma.fi/kauneuskuja
040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

Sari Hirvaskoski

Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

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

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

PITOPALVELUA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo
• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

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

Meillä myös ilta-aikoja

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

KLASSINEN HIERONTA & SHIATSU

Maksniementie 28, Maksniemi

Varaa aikasi
040 528 2208

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

PitoPalvelu

040 575 7192

hakkilataina@gmail.com

JALKAHOITOA
WWW.MONIXI.FI P. 045 2733 180

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ
Jalkahoitoja Iin alueella
Tukes S3
sähköurakointipätevyys

Hoitolavastaanotto AML GYM, Laksontie 2, 91100 Ii
Myös kotikäynnit tarvittaessa.

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

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 0400 499 745!

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Uutta!
ePassi käy
maksuvälineenä
jalkahoitoon

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194
laitejasoitinhuolto@gmail.com
• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset
• Esityslaitteistokorjaukset (valot, mikserit, mikrofonit ja kaiutinjärjestelmät)

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

PAINOTUOTTEITA
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.

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

www.vkkmedia.fi
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75 vuotta Lapin sodan
ensimmäisestä taistelusta

Iin Laulupelimannien + Kuivaniemen/Simon pelimannien yhteisesitys.

Iin Syyssoitossa paljon taidokkaita lauluesityksiä
Syyssoitto kansanmusiikki- ja kuorokonsertti järjestettiin Valtarin koululla
sunnuntaina
13.10.2019.
Konsertti on ollut Iin syksyinen musiikkitapahtuma jo
22 syksynä.
Alun perin Iin Laulupelimannien oma syyskonsertti
on laajentunut monien esiintyjien yhteiskonsertiksi. Iin
Laulupelimannit on edelleenkin konsertin järjestäjä ja
monivuotiset musiikkiystävämme ovat halunneet tulla mukaamme esiintymään
vierainamme. Näin tilaisuudesta on muodostunut
monien musiikkiryhmien
yhteinen syystapaaminen.
Lokakuu on muodostunut konsertin ajankohdaksi
siksi, että kesäjuhlien ruuhka on jo ohi ja joulukiireet eivät vielä paina päälle. Tosin
koulujen syysloma aiheuttaa
pienen ongelman. Nyt muutama ennalta ilmoittautunut
ryhmä joutui jäämään pois
syyslomamatkojen
vuoksi. Mutta paikalle päässeet
esiintyjät esittivät hienoja
esityksiä.
Kaikkien soittajien yhteisorkesteri soitti puoli tuntia
”sisääntulomusiikkia”
ennen varsinaista konsertin
alkua. Kappaleet olivat monipuolista kansanmusiikkia
eri maista.
Aluksi soitettiin taalainmaalainen marssi Mars
från Äppelbo. Sitten mukana oli musiikkia Skotlannista, Amerikasta ja tietysti
Suomesta, mm Konsta Jylhän Tähtisilmä valssi. Varsinainen
konserttiosuus
aloitettiin Otto Hotakaisen
Syysillan tunnelma valssilla.
Pohjankartanon
mandoliiniorkesterin kappalei-

na oli kletschmer-sävelmä
Bublitschki, skotlantilainen
Lindas schottis, italialainen
Vieni sul mar ja slaavilainen
Aleksanrovsky. Oulun huuliharppupelimannit
soitti
kahdella huuliharpulla mm.
Vanha jatsi – kappaleen ja
lopuksi Seija intoutui laulamaan ja jopa tanssimaan
”Tanssi tyttö, laula tyttö”
Matin säestäessä huuliharpulla.
Iin Laulupelimannit ja
Kuivaniemen ja Simon pelimannit esiintyi yhdessä.
Esityksissä oli aluksi duetto
”Jos voisin laulaa” sopraanojemme esittämänä. Sitten
esitettiin vanhaa perusohjelmistoa, esim. Meren aalloilla, Täällä selkiällä merellä
jne.
Uudempaa ohjelmistoa
olivat ukrainalainen Kasakan laulu, 1800-luvulta oleva oululainen laulu Heila
Hampurissa ja Aarre Tarkin
tekemä Laulun mahti.
Iin ryhmät ovat viime

tuttavuus Iin Syyssoitossa.
Toivomme yhteistyön jatkuvan.
Ii-Team
soitinryhmän
kappaleet olivat Oulun seudulta 1800-luvun alusta
peräisin oleva, paljon harjoittelua vaatinut katrilli
Kadrill af Nordberg, ruotsalainen Trollens brudmarsch
ja italialainen Tarantella Napoletana. Tarantella olikin
niin hyvin yleisön mieleen,
että koko salin täyteinen
yleisö yhtyi yllättäen soittoon mukaan taputtaen rytmiä koko kappaleen ajan.
Tämä ilahdutti soittajia suuresti!
Kemiläinen
Tikkarityhtye esiintyi 5 soittajan
ja laulajan voimin. Tutut
kansansävelmätkin esitettiin hauskoina sovituksina
laulaen ja haitareilla, pianolla ja viululla soittaen
sähkökitaran säestyksellä.
Säväyksen teki tyylikkäästi
sähkökitaralla soitettu soolo. Piti oikein kurkkia, että

”Iin Syyssoitto -tilaisuudesta on
muodostunut monien musiikkiryhmien
yhteinen syystapaaminen.”
aikoina keskittyneet esittämään paljon vanhoja Oulun seudun kappaleita, joita
kuulee nykyisin kovin harvoin. Iin Kansalaisopiston
lauluryhmä esitti hienosti kolme uudempaa laulua
Johanna Niskasen sovittamina. Tämä ryhmä oli uusi

mistä ihmeestä tuo soundi tulee. Veli Tikkalan tämänkertainen kokoonpano,
Tikkarit, oli erittäin sopiva kansanmusiikkimaiseen
konserttiin.
Akustiset – soitinyhtye
on pitkäaikaisin vieraamme
Syyssoitoissa ja muissakin

Lopuksi kaikki esiintyjät esiintyivät yhdessä. Yleisöä oli salin täydeltä.

kansanmusiikkitapahtumissamme. Akustiset soitti
varmasti mandoliinit, kitara, basso kokoonpanolla tuttuja
perusohjelmistoonsa
kuuluvia kappaleita hyvinä sovituksina. Ja kun Arja
”Atsalea” Havakka tuli mukaan mm. Erik Lindströmin
säveltämillä ym kappaleilla, meno vain parani. Tällä
kertaa, ikävä kyllä, Lokki ei
lentänyt, mutta muita, ehkä
mielenkiintoisempia kappaleita saatiin kyllä kuulla.
Mitä Syyssoitto olisikaan ilman Akustisia.
Konsertin päätti kaikkien soittajien ja laulajien yhteisesitys. Yhteiskappaleet
olivat laulut Ralli ja Metsäkukkia, johon yleisökin
pääsi yhteislauluna osallistumaan. Useimmat ryhmät olivat nähneet vaivaa
opettelemalla laulut moniäänisesti. Nuotit lähetetiin
loppukesästä ja valmista oli
saatu aikaan syksyn aikana.
Pienellä
yhteisharjoittelulla ennen konserttia
saatiin aikaan hyvä yhteisesitys. Konsertti kokonaisuudessaan oli hyvä katsaus
alueemme kansanmusiikin
osaamiseen. Kuultiin paljon
taidokkaita soittoesityksiä.
Ja huomattiin se että pienistä kansanlauluista voi tehdä
sovittamalla hyvää yhtye- ja
kuoromusiikkia.
Kappaleiden sovittaminen kullekin esiintyjäryhmälle sopivaksi on vaativaa,
usein hankalaa yksinäistä
työtä, joka konserteissa ym.
jää usein huomioimatta.

Unto Kukka

Syyskuun 29. päivä tuli kuluneeksi 75 vuotta Lapin
sodan ensimmäisestä taistelusta.
Tuo taistelu käytiin Iin
kunnan Olhavan kylällä yhdistetyn rauta- ja maantiesillan omistuksesta. Kiivas
molemminpuolinen
tulitaistelu kesti vain n ½ tuntia, jonka aikana saksalaiset
räjäyttivät sillan. Taistelu
vaati ensimmäiset Lapin sodan suomalaiset sankariuhrit. Sillan valtausyrityksessä
kaatuivat joroislainen luutnantti Georg F Mandelin ja
hänen kaksi taistelulähettiään sotamiehet Enontekiön
Peltovuoman kylästä kotoisin ollut Ludvig Peltovuo-

ma ja Tervolan poika Aarne
Takkunen.
Iin kunta on päättänyt
muistaa tapahtunutta yhdistämällä Olhavan taistelun ja
Suomen itsenäisyys päivän
juhlan. Juhlatilaisuus järjestetään taistelun tapahtumapaikalla Olhavan koululla.
Iin kunta toivottaa kaikki
taistelun veteraanit ja heidän lähiomaisensa tervetulleiksi juhlaan.
Järjestäjät toivovat mahdollisia vieraita ennakkoilmoittautumaan 15.11.2019
mennessä
sähköpostitse:
heini.perttula@ii.fi , p. 050
3950 498 tai kyosti.jappinen@gmail.com, p.040 5348
199.

Olhavan taistelun muistomerkki.

Haapaniemi jatkaa
Vihreiden puheenjohtajana
Iin Vihreät kokoontuivat
vuosikokoukseen
13.10.
Puheenjohtajaksi
valittiin
edelleen Heli-Hannele Haapaniemi sekä hallituksen

muiksi jäseniksi Eija Alaraasakka, Martti Kaarre, Jorma
Kokko, Aila Paaso ja Tiina
Vuononvirta.

Vuosikokouksen osallistujia vasemmalla edestä Heli-Hannele
Haapaniemi, Aila Paaso, Martti Kaarre. Oikealla edestä Eija Alaraasakka, Tiina Vuononvirta, Jorma Kokko.
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BINGO
8

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

SU 27.10.2019 klo 15.00

19 23 2

Palkinnot: 850 € mp | 500 € pr 51
2 x 100 € | 5 x 50 €
Tervetuloa!
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KUULUTUS
Iin Diabetesyhdistys ry.

SYYSKOKOUS

ma 4.11.2019 klo 18.00
Iin seurakuntakeskuksessa, Puistotie 3, 91100 Ii.
Esillä sääntömääräiset asiat. Lisäksi käsitellään
yhdistyksen purkamista koskeva asia.
Tervetuloa.

Hallitus

Asemakaavojen voimaantulo
Iin kunnanvaltuusto on 26.8.2019 kokouksessaan hyväksynyt seuraavat asemakaavan muutokset:
- Kirkonseudun asemakaavan muutos, Jokisuuntien ja Rytikujan tiealueet (maantie 18755)
- Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 39 tontti 1 (Tornikuja)
Kaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella.
9.10.2019
Iin kunnanhallitus

ILMOITUS
Iin Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen asukaskysely on
käynnissä

Juoksu tyhjentää
kirjailijan pään
Juoksu on yllätyksellistä ja
epätäydellistä. Siksi se on
elämän kuva. Muun muassa
näin kirjailija Karo Hämäläinen on kuvannut juoksemista.
-Kirjassani ”Miksi juoksen” kaivelen tietyllä tavalla
omaa napaani ja pohdin kysymystä ”kuka minä olen”,
Hämäläinen totesi kuulijoilleen vieraillessaan Iissä.
Hämäläinen kertoi määrittävänsä elämäänsä kirjoittamalla, sijoittamalla ja
juoksemalla.
Juoksemalla
hän tyhjentää ja ravistelee
päätään uuteen asentoon,
jonka jälkeen maailma ja
oma teksti näyttävät ihan
toiselta.
-Juokseminen on täynnä ristiriitoja: kipua ja nautintoa, lamaannusta ja intoa,
hulluutta ja neroutta, Karo
määritti suhdettaan juoksemiseen.
Karo Hämäläisen tie ultrajuoksijaksi alkoi kirjailijoiden lenkkisaunasta ja eteni
kymmenen vuoden maratonputkeen, jonka jälkeen
hurahdus yli 100 kilometrin kisoihin oli väistämätön.
Kehitys ei ole ollut suoraviivaista, eikä juoksun ilo
aina itsestäänselvyys. Oikean tekniikan ja varusteiden lisäksi elämäntilanne ja
itsetunto vaikuttavat suoritukseen, halusi tai ei.
-Minulla ei ole lapsuudesta urheiluseurataustaa,
joten omaan mieleeni ei ole
syöpynyt tartanin tai mondon tuoksua, kuten lapsuutensa
urheilukentillä
viettäneillä. Liityin urheiluseuraan vasta polkujuoksun
löydettyäni, Hämäläinen totesi.
Ensimmäisen
maratonin hän kertoi juosseensa
30 vuotissyntymäpäivänään
ja ensimmäisen 100 kilometrin ultrajuoksun täyttäessään 40. Nykyisin hän
pitää itseään enemmän polkujuoksujana kuin asfaltilla
viihtyvänä. Tästä huolimatta hänen paras maraton-

Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä asukaskysely on avoinna 14.10. – 4.11.2019 välisen ajan.
Kyselyyn voi vastata internet-sivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/
tiedotteet tai paperiseen kyselyyn Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen
kirjastossa.
Vastauksia toivotaan etenkin suunnitellun tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtolinjausten lähialueiden asukkailta, loma-asukkailta, maanomistajilta ja käyttäjiltä. Alueen sijainti ja tiedot hankkeen suunnittelutilanteesta esitetään kyselyn etusivulla.
Ii 14.10.2019
Iin kunta

Pesiksen talvikausi alkaa – tule
mukaan joukkueeseen!
Iin Urheilijoiden pesisjuniorit aloittavat talviharjoittelun.
Ota yhteyttä ja tule mukaan kokeilemaan lajia:

Kirjailija Karo Hämäläinen ja Iin kansalaisopiston rehtori Janne Puolitaival keskustelivat leppoisasti
juoksemisen syvimmästä olemuksesta.

G-juniorit (alle 8-vuotiaat), 7.11. alkaen
Torstai, Valtarin koulu, klo 17.30 – 18.30
Mika Koistinen, p. 0400 481 570
F-tytöt (alle 10 v ja alle 12 v aloittelijat), 31.10. alkaen
Torstai, Valtarin koulu, klo 17 – 18.30
Sunnuntai, Haminan koulu, klo 15.30 – 17
Kaisa Tolonen, p. 044 578 0110
F-pojat (alle 10-vuotiaat), 30.10. alkaen
Keskiviikko, Haminan koulu, klo 18 – 19.30
Lauantai, Valtarin koulu, klo 12 – 13.30 (marraskuun
lopulta alkaen)
Sunnuntai, Haminan koulu, klo 17.30 – 19
Niko Laurila, p. 044 334 4062
E-juniorit (alle 12-vuotiaat), 31.10. alkaen:
Torstai, Valtarin koulu, klo 19.00 -20.30
Sunnuntai, Valtarin koulu, klo 14.30 – 16
Samuli Hanhisalo, p. 041 461 3265
Sami Aho, p. 050 487 4829
D-juniorit (alle 14-vuotiaat), 10.10. alkaen:
Tiistai, Valtarin koulu, klo 17 – 18.30
Torstai, Valtarin koulu, klo 18.30 – 19.30
Sunnuntai, Vorelli, klo 17.30 - 19
Satu Sassi, p. 040 591 9092
Saamme toimintaamme Opetus- ja kulttuuriministeriön
myöntämää seuratukea.

Oikaisu
Viime lehdessä oli jutun
”Näe, huomaa, kuule - tunnista omaishoitaja” kuvateksissä nimivirhe. Eija Kaleva

oli muuttunut Eija Rajalaksi.
Ohessa korjattu kuvateksti.
Toimitus pahoittelee.

Runsaslukuinen yleisö kysyi kirjailijalta muun muassa hänen suhtautumisestaan venyttelyyn ja lihashuoltoon.

aikansa 2.57 syntyi vuosi
sitten elokuussa, miehen
omien sanojen mukaan vahingossa.
-Lähdin kolmen tunnin
aikaa tavoitelleiden vauhtiin
testaamaan kuinka kauan
pysyn mukana. Huomasin
matkan varrella eräässä alamäessä väkisin ajautuvani
sen porukan keulaan, joten
annoin mennä ja kello tykkäsi, Karo naurahti ennätyk-

sen syntyhistorialle.
Polkujuoksuissa
hän
on juossut saman vuoden
(2017) aikana kaikki arvostetut ultrajuoksut. Mittaa
juoksuilla on pisimmällä 160
kilometriä ja kahdella muulla 130 kilometriä.
Kirjailijana Hämäläinen
on monipuolinen ja on kirjoittanut niin lastenkirjoja
kuin trillereitäkin. Tammikuussa 2016 hän sai Savonia

kirjallisuuspalkinnon Paavo
Nurmea koskevasta teoksestaan Yksin. Kirja valittiin
myös vuoden 2015 urheilukirjaksi.
-Tätä kirjaa ei ollut helppo kirjoittaa. Vaikka Nurmi
voitti kaiken hän myös hävisi kaiken ja katkeroitui tuntiessaan ruumiinsa pettäneen
hänet, Karo kertoi tuntemuksistaan Yksin kirjan kirjoittamisesta.

Eija Kaleva toimii äitinsä omaishoitajana. Tässä pöydässä pohdittiin porukalla lisätiedon tarvetta.

Iin Urheilijoiden
pesisjunioreita palkittiin
12

Iin Urheilijoiden pesisjunioreiden palkitsemistilaisuus
pidettiin seuran toimitalolla 13.10. Paikalla oli kymmeniä junnuja vanhempineen
ja valmentajineen. Kesän
aikana IiU:lla pelasi kuusi
joukkuetta eri junioreiden
sarjoissa.
-Erityisen maininnan arvoisia ”suorituksia” olivat
d-junioreiden alueleirin pelisarjan voitto. Lisäksi IiU oli
ainoa Oulun alueen joukkue,

jolla oli alueen e-junioreiden
ylemmässä
loppusarjassa
kaksi joukkuetta. Kesän aikana vastustajalta kehuja
saivat myös f-juniorit, jotka
kehittyivät kovasti kauden
aikana. Ensi kesä näyttää
myös positiiviselta, sillä pitkästä aikaa saamme jälleen
kasaan myös tyttöjen joukkueen. Ensi kesänä IiU:lla
on g-junioreiden, f-tyttöjen,
f-poikien, e-junioreiden sekä
d-junioreiden joukkueet. Li-
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säksi meillä on naisten maakuntasarjan joukkue sekä
yhden välivuoden jälkeen
myös miesten maakuntasarjan joukkue, pesäpallojaoston puheenjohtaja Jenni
Tolonen kertoo. MTR
Emilia Hirvasniemi vastaanottaa
g-junioreiden Tsemppari-palkinnon. Taustalla g-junioreiden
apuvalmentaja Reetta Kärkkäinen, joka sai myös Vuoden tuomari -palkinnon.

Iin Urheilijoiden kauden 2019 juniorijoukkueet palkittiin seuran toimitalolla pidetyn kahvitilaisuuden aluksi.

Kuivaniemen Kuntotupa panostaa ennaltaehkäisevään kuntoutukseen
Kuivaniemen
Kuntotupa
tunnettiin aiemmin nimellä
Senioritupa. Kuntouttavan
päivätoiminnan malli lähti

pilottihankkeena Kuivaniemen kunnassa vuonna 2003
”Ikäihmisten pärjääminen
haja-asutusalueilla”- projek-

Sari Kumpulainen tekee käsihoitoa.

tin myötä. Kuntouttavan päivätoiminnan malli todettiin
hyväksi. Kuivaniemen ja Iin
kuntien yhdistyessä vuonna 2007, toimintaa laajennettiin myös Iihin. Tällöin
syntyi Nikkarin kuntouttava
päivätoiminta. Oulunkaaren
kuntayhtymän toiminnassa
kuntouttavan päivätoiminnan mallia on sittemmin laajennettu Oulunkaaren joka
kuntaan.
-Toimintamme on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa, sekä hyvinvointia
tukevaa toimintaa. Sen tarkoituksena on ylläpitää ja
edistää asiakkaan fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Toiminta edesauttaa ikääntyneen kotona
asumista ja osallisuutta, sekä
mahdollistaa sosiaalisiin suhteisiin ja kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin. Kuntouttavalla päivätoiminnalla edistetään sosiaalista turvallisuutta
ja arjessa selviytymistä, ohjaaja Terttu Vartiainen toteaa.
Kuntotuvan toiminta on

ikärajatonta toimintaa kaikille, jotka haluavat huolehtia kunnostaan rempseässä
porukassa. Nyt toimintaa ollaan laajentamassa kahdella uudella ryhmällä, joihin
kutsutaan mukaan kaikkia
halukkaita Kuivaniemen ja
Olhavan alueilta.
-Tarjoamme
asiakkaille mahdollisuuden osallistua kahden ja puolen tunnin
toimintaan, jolla pyrimme
edesauttamaan kotona selviytymistä ja vähentämään
tarvetta terveyskeskuksen
palveluille. Toiminta alkaa
torstaina 24.10. ja mukaan
voi tulla katsomaan ja tutustumaan ilman ennakkoilmoittautumista, ohjaaja Sari
Kumpulainen kertoo.
Kuntouttava
päivätoiminta on tuottanut hyviä
tuloksia muun muassa vähentyneenä
laitoshoidon
tarpeena, joten Kuntotuvan
ohjaajat katsovat luottavaisina tulevaisuuteen.
-Uskomme ja toivomme
toiminnan säilymiseen Kuivaniemellä kuntien sääs-

töpaineista
huolimatta.
Kuivaniemeläiset
voivat
itse vaikuttaa tämän palvelumuodon säilymiseen, tu-

lemalla sankoin joukoin
mukaan nyt alkaviin ryhmiin, Sari Kumpulainen toteaa. MTR

Hemmottelupäivänä kampaaja Sari Hirvaskoski leikkaa hiuksia
Leena Karenilta.

