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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986
www.ilerak.com

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
044 773 4001/Jarno

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
 -UUDISKOHTEET 
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT

Lyhty läheisen 
muistolle
Hautalyhty kannattaa hankkia ja 
viedä paikalleen hyvissä ajoin ennen 
talven tuloa. Lyhty on helpompi 
asentaa, kun maa on vielä sulana. 

Erä laadukkaita isoja 
hautalyhtyjä 30 €/kpl

Tervetuloa liikkeeseemme 
tutustumaan monipuoliseen 
valikoimaamme.

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

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 569 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10 
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.fi

MAREKI
 Mauri Pirttikoski 

Ammattitaidolla 
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT 

ym. kiinteistön remontit
Myös muovin hitsausta/korjausta

Härmänkuja 63 Ii • Puh. 040 552 8510

Kysy
 tarjous! 

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

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

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

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 22 12.10.2022
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 23 ILMESTYY KE 26.10.2022. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

pe 21.10.2022 klo 11 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivo-
taan olevan  toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Torstaina 13.10. kello 17 al-
kaen Nätteporin auditori-
ossa keskustellaan yhdessä 
kuntalaisia ihastuttavasta ja 
vihastuttavasta julkisesta 
taiteesta. Iin torille tulevas-
ta taideteoksesta järjestettiin 
kesällä kysely, jonka pohjalta 
keskustelua käydään.

Tilaisuudessa pohditaan 
muun muassa sitä, pitäisikö 
kunnan julkisen taiteen han-
kinnoille olla yhteisesti so-
vitut kriteerit, mihin julkisia 
taideteoksia tulisi hankkia ja 
kuka hankinnoista saa päät-
tää. Vieraana tapahtumassa 
on julkisen taiteen läänintai-
teilija Leevi Lehtinen Taiteen 
edistämiskeskuksesta. 

Demokratiaa edistetään 
yhteisvoimin
Keskustelutilaisuus on osa 
Iin kirjaston ”Kohkaamisesta 
kohtaamiseen ja kahvia kai-
kille” -hanketta. Sen tavoit-
teena on edistää aktiivista 
kansalaisuutta, demokrati-
aa ja sananvapautta. Hank-
keen taustalla on yleisten 
kirjastojen toimintaa ohjaava 
kirjastolaki, jonka mukaan 
yleisten kirjastojen yhtenä 
tehtävänä on yhteiskunnalli-
sen ja kulttuurisen vuoropu-
helun edistäminen.

Päätöksentekoprosessin 
läpinäkyvyys lisää kunta-
laisten osallisuutta ja tietoa 

Julkinen taide herättää keskustelua
siitä, miten asiat etenevät 
ja miten käsiteltäviin asioi-
hin voi vaikuttaa. Hankkees-
sa järjestetään demokratiaa 
ja kuntalaisten ja kuntapäät-
täjien vuoropuhelua edistä-
viä tapahtumia sekä paikan 
päällä kirjastossa että verkos-
sa. Lisäksi tapahtumia järjes-
tetään eri ympäristöissä pop 
up-tapahtumina.

Tapahtumien teemoik-
si valitaan ajankohtaisia, ii-
läisiä puhuttavia aiheita. 
Keväällä järjestyt kolme ta-
pahtumaa, Tulevaisuuden 
Kirkonranta ja Metsäilta sekä 
Hannu Lievetmursun ku-
vaamien dronevideoiden 
esitysilta, keräsivät kiitettä-
västi yleisöä. Myöhemmin 
tänä syksynä keskustellaan 
vielä vieraslajeista sekä ikäih-
misten asumisesta, ja tapah-
tumat jatkuvat keväällä 2023. 

Kirjaston yhteistyö-
kumppaneina hankkees-
sa ovat Iin kansalaisopisto 
ja taidekoulu, Taidekeskus 
KulttuuriKauppila sekä nuo-
risotyö ja hyvinvointi. Li-
säksi yhteistyökumppanina 
on Open Agenda – osallis-
tava kuntademokratia di-
gitaalisin keinoin –hanke. 
Hanketta rahoittaa Pohjois-
Suomen Aluehallintovirasto.

Iin Kirjasto
Tiedote

Toiko tämän tulva vai tekikö taiteilija? Lena Stenberg haluaa te-
oksellaan Ylösalaisin haastaa katsomaan asioita joskus uusista 
näkökulmista. Teos sijaitsee Iin Ympäristötaidepuistossa. Kuva 
Jetta Huttunen.

Sanna Koiviston teos Norppa. Vuoden 2019 IlmastoAreena -tapahtumaan kierrätysmateriaalista valmistettu Norppa kurkistaa Iijoesta 
ja ilahduttaa Nelostietä kulkevia kesäisin. Kuva Inka Hyvönen.

Paula Suomisen teos Kummalliset kukat. Lähde!- puistossa sijait-
seva kolmen mosaiikkiveistoksen kokonaisuus, ilmentää kasvien 
elinvoimaa, selviytymistä ja sopeutumista. Kuva Inka Hyvönen.

IIN ALUE 
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 16.10. Iin kirkko Pyhäpäivän aihe: 19.sunnuntai 
helluntaista: Rakkauden kaksoiskäsky. Toimittaa :Matti Kinnunen. Kant-
torina: Markku Jaakkola. Avustaa: Pekka Nevalainen. Kolehti: Pohjois-
Suomen tunturikappelien ja maamme  tiekirkkotoiminnan tukemiseen, 
Kirkkohallitus.
Sanajumalanpalvelus Su 23.10. klo 10 Iin kirkko Pyhäpäivän aihe: 20. 
sunnuntai helluntaista: Usko ja Epäusko. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen. 
Kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa Pekka Nevalainen. Kolehti: Kristitty-
jen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon 
kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry.
Porinapiiri Ke 12.10. klo 12-13.30 Iin seurakuntasali
Torstain Laulukerho To 13.10. klo 12 Iin seurakuntasali. Laulamme vir-
siä, koululauluja ja hengellisisä lauluja. Mukana kanttori.
Lapsikuoro To 13.10. klo 17 ja to 20.10. klo 17  Iin seurakuntasali
Kirkkokuoro To 13.10. klo 18.15 ja to 20.10. klo 18:15 Iin seurakunta-
sali. Kuoroon otetaan uusia laulajia. 
Ystävänkammari Ke 19.10. klo 12 Iin seurakuntasali
Vauva- ja taaperoryhmä Keskiviikkoisin klo 10:00 - 11:30 Iin Pappila. 
Ke 26.10. ei ole vauva-taaperoryhmää.
Iin perhekerho Perjantaisin klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Ker-
hohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Pe 28.10. ei ole per-
hekerhoa.
Nuortenilta To 13.10. ja to 20.10. klo 17:30 Iin Pappila. Kaikille avoin, 
ohjelmallinen ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit.
Liikkari Ke 12.10. ja 19.10. klo 16.30 Iisi Areena. 1-3.-luokkalaisten liik-
kari Iisi-areenan lohkossa3. Kerhossa tutustutaan monipuolisesti eri lajei-
hin, leikitään ja pelataan. Ilmoittautuminen Iin seurakunnan nettisivujen 
kautta. Mukana nuorisotyönohjaaja Katri Sillanpää.
Diakoniatoimisto suljettu 24.-23.10. välisen ajan.
Isänpäivän konsertti Su 13.11. klo 19 Iin kirkko. Baritoni Reijo Alata-
lo, Bassobaritoni Markku Koskela, Tenori Jukka Tallgren ja pianisti Antti 
Manninen. Ohjelmistossa mm. Sibelius, Merikanto ja Kuula. Vapaa pääsy. 
Kolehti. Sydämellisesti tervetuloa!
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen koti-
sivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 10-
12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirka-
todistus.fi tai  Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus Su 16.10. klo 12 Kuivaniemen kirkko Pyhäpäivän 
aihe: 19.sunnuntai helluntaista: Rakkauden kaksoiskäsky. Toimittaa: Mat-
ti Kinnunen. Kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Pohjois-Suomen tun-
turikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus.
Sanajumalanpalvelus Su 23.10. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko Pyhäpäi-
vän aihe: 20.sunnuntai helluntaista: Usko ja epäusko.Toimittaa: Tapani 
Ruotsalainen. Kanttorina Eija Savolainen.Kolehti: Kristittyjen yhteiseen 
työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suo-
men Ekumeeninen Neuvosto ry.
Laulukerho Ke 9.11. klo 12 Kuivaniemen seurakuntasali. Kaikenikäisten  
laulukerho Kuivaniemen seurakuntatalolla. Lauletaan virsi, hengellisiä 
lauluja ja kansanlauluja. Mukana kanttori.
Kuoroharjoitus Ke 19.10. klo 18.30 ja ke 2.11. klo 18.30 Kuivaniemen 
rauhanyhdistyksellä
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 17.10. klo 10:30–12 Seurakun-
takerho Aseman vanhustentalojen kerhohuoneessa ja klo 31.10. klo 
10.30–12. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua, tervetuloa uudet ja van-
hat kävijät!
Seurakuntakerho Ti 18.10. klo 11 Oijärven kyläkirkko ja Ti 1.1. klo 11. 
Seurakuntakerho Oijärven kyläkirkolla. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvitte-
lua, tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!
Kuivaniemen perhekerho To 13.10. klo 10 – 12 ja to 20.10. klo 10-12  
Kuivaniemen seurakuntasali. To 27.10. ei ole perhekerhoa. Kuivanie-
men perhekerhoon on ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittaudu to kerhoon 
viimeistään saman viikon ke puh. 0400 541 319.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen koti-
sivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 10-
12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 
078 tai ii.seurakunta@evl.fi
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirka-
todistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Ilmoitus
Iin seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakunta-
vaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 30.10.–
20.11.2022 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustau-
lulla, osoite: Puistotie 3, 91100 Ii

Ehdokaslistojen yhdistelmä on saatavana kirkkoherranvi-
rastosta sen aukioloaikoina (kello 9 - 14). Lisätietoja löytyy 
myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ii 3.10.2022
Iin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Tapani Ruotsalainen
Puheenjohtaja
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko 
keskiviikkoisin parittomina viikkoina. 

Litissä ku 
Kinnusen 
laukku.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka 
on toimittanut Toivo Hyyryläinen 33

www.lumorakennus.fi

KATTOREMONTIT, ULKOVERHOUKSET,
SADEVESIJÄRJESTELMÄT

SEKÄ MUUT KODIN REMONTIT
LAATUTAKUULLA TOTTAKAI!

LUMO RAKENNUS OY  |  Matias Luokkanen p. 045 276 6254  |  info@lumorakennus.fi

PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS!

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Maksamme reilun 
korvauksen

www.utacon.fi

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA JA 
ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414

Syyskuinen automatka Ou-
lusta Iihin oli kuin olisi pos-
tikortissa ajanut; syksyn 
ruska on henkeäsalpaavan 
kaunis. Kaunis oli myös 
Iin pappilan pihapiiri, jos-
sa puiden ja pensaiden vä-
riloisto ilahdutti sekä silmää 
että mieltä. Kanssani sa-
maan aikaan pihaan saa-
puivat myös ensimmäiset 
A-kiltalaiset. Oli alkamassa 
Iin A-kilta ry:n jokaviikkoi-
nen kiltailta.

Pihassa juteltiin jo ”kii-
reisimmät” asiat: paljonko 
on saatu puolukoita ja mui-
ta marjoja. Väkeä tuli lisää. 
Siirryimme sisälle, jonne A-
killan hallituksen sihteeri oli 
jo keittänytkin kahvit. Kah-
vin äärellä jatkettiin porinaa 
ajankohtaisista asioista.

Kiltailloissa vertaistukea päihteettömyyteen

Kyllä tätä iltaa aina ihan odottaa
Paikalla oli yhdeksän 

A-kitalaista – kutakuinkin 
se perusporukka, joka us-
kollisesti kiltailloissa käy. 
Pikkuhiljaa siirryttiin A-kil-
ta-asioihin. 

Mikä Iin A-killassa on pa-
rasta, kysyin. Minulle vas-
tattiin:

- Meillä on täällä hyvä 
yhteishenki.

- Kukaan täällä ei ole tär-
keilijä. Ollaan suht’ saman-
laisia ’hölmöläisiä’.

- Saa olla oma itsensä. 
- Kun siellä kotona ei ole 

ketään, täällä näkee muita 
ihmisiä. 

- Kyllä tätä iltaa aina ihan 
odottaa.

No onko mitään huonoa, 
kysyin seuraavaksi. ”Ei ole”, 
kuului vastaus kuin yhdestä 
suusta.

- Tai no, yksi asia; kyllä-
hän tänne mahtuisi lisääkin 
väkeä, paikallaolijat totesi-
vat.

Ja se on totta, Iin pap-
pila tarjoaa loistavat puit-
teet kokoontumisille ja tilaa 
on isommallekin porukal-
le. Kunpa vain ihmiset roh-
keasti uskaltautuisivat 
mukaan!

Häpeä estää hakemasta 
apua ja tukea
Kaikki me tiedämme, että 
päihderiippuvuuteen sai-

rastuneisiin liitetään paljon 
kielteisiä ennakkoluuloja ja 
yleistyksiä. Sairauteen liit-
tyy voimakasta, ei-toivottua 
sosiaalisen leimautumisen 
kokemusta, josta seuraa 
muun muassa häpeää, kär-
simystä ja itsearvostuksen 
vähenemistä. Aina ei ym-
märretä, että kyseessä on 
sairaus. Kyse ei ole luonteen 
heikkoudesta.

Ja joskus häpeä estää ha-
kemasta apua päihderiip-
puvuuteen. Kynnys avun 
pariin voi tuntua ylipääse-
mättömältä. A-kiltaan kyn-
nys on kuitenkin matala; 
ei tarvita lähetettä, ei ajan-
varausta eikä viikkojen tai 
päivienkään mittaista päih-
teettömyysjaksoa, vaan toi-
mintaan voi tulla mukaan, 
kun tulee selvin päin.

Turvallinen paikka  
kasvaa ihmisenä
Kiltaillassa puhuttiin myös 
itse asiasta, päihderiippu-
vuudesta.

- Kyllä sen jokainen tie-
tää, että alkoholismi on kuo-
lemaan johtava sairaus, eräs 
kiltalainen totesi. Vakavasta 
asiasta on siis kyse.

- Ei viinasta minulle aina-
kaan ollut mitään todellista 
hyötyä. Elämä on paljon pa-
rempaa selvin päin, toinen 
kiltalainen kertoi.

A-killan väki onkin tul-
lut kahden ensimmäisen 
toimintavuotensa aikana 
tutuksi keskenään. A-kil-
lassa on turvallista kasvaa 
ihmisenä mittoihin, joihin 
on ehkä aina halunnut, mut-
ta ei ole uskaltanut. Niin-
pä kiltaillassa kuultiin kaksi 
yksinlauluesitystäkin. Vaik-
ka esiintyminen jännittää, 
tutussa porukassa uskaltaa 
voittaa jännityksen ja Tapio 
Rautavaaran tutuksi tekemä 
”Tuopin jäljet” kajahti ko-
measti.

Lähdimme kotiin, ku-
kin tahoillemme. Minä aje-
lin Ouluun ja mielessä olivat 
laulun sanat:

”Elon krouveissa vaihte-
luun tottua saa, tuoppi näyttää 
voi houkuttavalta,

Vaikka raikasta on se ja 
vaahtoavaa, sakan löytää voi 
kielensä alta,

Jälki pöydässä ilmoittaa 
mulle sen, että pettymysisku 
on melkoinen,

Itse tuoppini jäljet mä tun-
nen.”

Ja taas sain ihastella kau-
nista ruskaa.

Kirsi Mäki
järjestökoordinaattori-
koulutussuunnittelija
A-Kiltojen Liitto ry

Perustettu syksyllä 2020.
A-kiltatoiminta on 

tarkoitettu päihdeongel-
maisille, päihdetoipujille 
ja heidän läheisilleen.

A-kilta kokoontuu 
kiltailtaan joka maanan-
tai kello 17 Pappilassa. 

Ensikertalainen on 
yhtä tervetullut mukaan 
kuin vakioporukkakin.

Mukaan voi tulla, etu-
käteisilmoittautumisia ei 
tarvita.

Iin A-kilta

Tulkaa rohkeasti mukaan A-kiltaan, toivottavat Iin A-killan aktiivit Pappilan pihassa. Kuva Kirsi Mäki

AM TilausmatkaAM Tilausmatka
Tilausliikennekuljetukset ja 

ryhmämatkat Oulun seudulla

040 584 3147040 584 3147
aimo@amtilausmatka.fiaimo@amtilausmatka.fi

(90910 Kontio)(90910 Kontio)            

Piisilta 1, 91100 Ii • Toimisto p. 040 524 9330
www.iinvuokratalot.fi

asunto kaikkiin 
elämän vaiheisiin

iin vuokratalot oy
Piisilta 1, 91100 Ii

Toimisto p. 040 524 9330
www.iinvuokratalot.fi

asunto kaikkiin 
elämän vaiheisiin

iin vuokratalot oy
Piisilta 1, 91100 Ii

Toimisto p. 040 524 9330
www.iinvuokratalot.fi

ASUNTO KAIKKIIN ELÄMÄN VAIHEISIIN

Iin Vuokratalot Oy
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Vanhusten viikolla 
monipuolista ohjelmaa
Iissä vietettiin 2.–9.10. Van-
hustenviikkoa, joka on 
Vanhustyön keskusliiton 
käynnistämä valtakunnalli-
nen teemaviikko. Sen innoit-
tamana järjestettiin useita 
ikäihmisille suunnattuja ta-
pahtumia ja aktiviteetteja eri 
puolilla Iitä. Viikko starttasi 
sunnuntaina 2.10. ikäihmis-
ten kirkkopyhän messuilla 
Kuivaniemellä ja Iissä.

Kaikkiaan viikon aikana 
järjestettiin 16 eri toimijoi-
den järjestämää tilaisuutta. 
Ohjelmassa oli muun mu-
assa Laulutuokio Oijärven 
kyläkirkolla, Liikuntapäi-
vä Illinsaaressa, Seniorikino 
kirjastoilla, makkaranpais-
toa Väli-Olhavassa, Iin lau-
lupelimannien Syyssoitto ja 
paljon muuta!

Maanantaina 3.10. myös 
nuoriso pääsi tuomaan 
oman osansa viikon tapahtu-
matarjontaan, kun Valtarin 
koulun JOPO-luokkalaiset 
opettajineen järjestivät En-
tisten nuorten nuokkarin. 
Osallistujat pääsivät pelaa-
maan tuppea, bingoa, ko-
ronaa ja jopa Playstation 5 
rallipeliä.

Opettaja Jussi Karhu ja 
JOPO-ohjaaja Anu Tiiro ker-
tovat, että nuoret tekivät 

kovasti töitä tapahtuman 
eteen ja olivat hyvin tyyty-
väisiä tapahtumaan. Bingo-
lippujen, arpojen ja kahvion 
myynnillä JOPO-luokkalai-
set kerryttivät reissukassaa. 
Lisäksi Ii-instituutilta saa-
daan nuorille palkaksi hup-
parit.

JOPO-luokkalaiset järjes-
tivät tilaisuuden nyt toista 
kertaa ja viime vuonna ta-
pahtuma veti lähes 70 kä-
vijää. Osallistujat viihtyivät 
erinomaisesti, vaikka väki-
määrä ei yltänytkään aivan 
viime vuoden tasolle. Osal-
listujat olivat kuitenkin in-
nokkaita, sillä ensimmäiset 
odottelivat ovien takana jo 
vartin etuajassa.

Hyvän ikääntymisen niksit
Kuivaniemellä järjestet-
tiin myös asiapitoista oh-
jelmaa, kun lääkäri Pekka 
Honkanen piti Kuivanie-
men aseman liikuntahal-
lin kerhohuoneella luennon 
Hyvän ikääntymisen nik-
seistä. Kymmenet kahvitte-
lijat kuuntelivat innolla ja 
syventyneesti asiantuntijan 
kertomusta.

- Esityksessäni keskei-
sin ajatus oli, kuinka onnel-
lisuus muuttuu iän myötä. 
40–45-vuotiaana ihminen 
on useimmiten surkeimmil-
laan, kun on paljon kiirei-
tä ja huolenaiheita, kuten 
omien vanhempien ja las-
ten hyvinvointi huolettaa ja 

Entisten nuorten nuokkarilla innokkaat osallistujat Pirjo Paaso, 
Kylli Kaikkonen ja Marjatta Hiltunen pääsivät pelaamaan bingoa 
ja tapaamaan vanhoja kavereita. He osallistuivat tapahtumaan 
viime vuonna, jolloin jo ajattelivat, että ensi vuonna on pakko 
päästä mukaan uudestaan! Bingolappuja myymässä Jimi Rand-
ell.

Lääkäri Pekka Honkanen piti 
Kuivaniemen aseman liikun-
tahallin kerhohuoneella lu-
ennon Hyvän ikääntymisen 
nikseistä.

työelämä pitää kiireisenä. 
Usein ikääntymiseen liitty-
vistä rappeumista huolimat-
ta 70–80-vuotias ihminen 
on hyvin onnellinen, sil-
lä edellytyksellä että pysyy 
hyvässä kunnossa. Hyvin-
voinnissa keskeistä on ruo-
kaan ja liikuntaan liittyviä 
seikkoja sekä se, että pitää 
yllä sosiaalisia suhteita.

Honkanen kertoo, että 
yleisöstä lähes kaikki olivat 
tuttuja kasvoja, sillä hän on 
hoitanut kuivalaisia vuo-
desta 1975 lähtien, jolloin 
hän aloitti Simon terveys-
keskuslääkärinä. Honkanen 
naurahtaa, että hän on myös 
ikääntymisen kokemusasi-
antuntija, sillä hänellä on 
ikää pian 71 vuotta. JK

Osallistujia Kuivaniemen kirjastolla seniorikino-tapahtumassa, jossa katsottiin elokuva Isä.

Hannu Kurttila pääsi testaamaan Playstation 5 -rallipeliä Entisten 
nuorten nuokkarilla, JOPO-luokkalaisten ihastellessa menoa.

Kuivaniemen Eläkkeensaajat ja Eläkeliitto 
Kuivaniemen yhdistys järjestivät Liikunta-
päivän Kuivaniemen Aseman liikuntahallilla 
perjantaina 7.10.

Iida Hyry, Renee Aalto ja Hilla Kaarre olivat pyörittämässä kahvio-
ta Entisten nuorten nuokkarilla.

Keskiviikkona 5.10. Kuivaniemen nuorisoseuralla nähtiin Roolinvaihtajien näytelmä Uunon kuumat puumat, jota katsomaan saapui 
mukavasti väkeä.
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I Yhteinen Kirkkomme 
Iissä: 2. Anne Hakokön-
gäs, luokanopettaja, 3. Lii-
sa Höyhtyä, lähihoitaja, 4. 
Pekka Koskela, lehtori, elä-
keläinen, 5. Hannu Pietarila, 
Merkonomi, kunnan työ-
mies, 6. Ari Veijola, proses-
sinhoitaja.

II Kristillisten perus-
arvojen puolesta: 7. Antti 
Lapinkangas, tekninen asia-
kaspalvelija, 8. Sirkka-Liisa 
Turtinen, taittaja, 9. Saila Pa-
kanen, myyjä, 10. Tiina Lohi, 
luokanopettaja, 11. Salme 
Kallio, hortonomi, yrittäjä, 
12. Taina Häkkilä, pitopalve-
luyrittäjä, 13. Esko Turtinen, 
yrittäjä, 14. Anni Sakko, luo-
kanopettaja, 15. Anna Pöyh-
täri, insinööri (AMK), 16. 
Ilkka Liukkonen, KTM, yrit-
täjä, 17. Mika Jutila, insinöö-
ri.

III Kaikkien kirkko: 18. 
Heli-Hannele Haapaniemi, 
ICT-suunnittelija, 19. Tuu-
la Hamari, laitoshoitaja, 20. 
Seppo Keltamäki, eläkeläi-
nen, 21. Martti Kaarre, elä-
keläinen, 22. Oili Kaleva, 
koulunkäynninohjaaja/suu-
hygienisti.

IV Kotiseurakunnan puo-
lesta: 23. Jari-Jukka Jokela, 
luokanopettaja, rehtori, 24. 
Satu Sassi, sosionomi, dia-
koni, 25. Markku Vitikka, in-
sinööri, eläkeläinen, 26. Anne 
Matikainen, työterveyshoita-
ja, 27. Riitta-Liisa Alaraasak-
ka, eläkeläinen, 28. Kirsimaria 
Pakonen, palveluvastaava/
agrologiopiskelija, 29. Pasi Sc-
hultz, lehtori, 30. Simo Paak-
kola, ekonomi, 31. Sanna 
Valaja, sairaanhoitaja.

Seurakuntavaaleissa  
neljä ehdokaslistaa

Iin seurakunnan kirkko-
valtuuston jäsenten vaa-
lit pidetään 20.11.2022. 
Vaalien ennakkoäänestys on 
8.–12.11.2022.

Seurakuntavaaleissa va-
litaan 23 jäsentä Iin seura-
kunnan kirkkovaltuustoon 
vuosiksi 2023–2026. Val-
tuutetut päättävät monista 
merkittävistä asioista, kuten 
seurakunnan toiminnasta, 
taloudesta ja tulevaisuuden 
linjauksista.

Seurakuntavaaleissa jo 
16-vuotiaalla on äänioikeus. 
Rippikoulua tai konfirmaa-
tiota ei edellytetä äänestämi-
seen, kirkon jäsenyys riittää.

Voit äänestää ennakkoon 
missä tahansa yli 2500 ennak-
koäänestyspaikassa ympä-
ri Suomen. Iin seurakunnan 
pääennakkoäänestyspaikka 
on Iin kirkkoherranvirasto, 
osoite: Puistotie 3 tiistais-
ta lauantaihin 8.–12.11.2022 
kello 9–18. Varsinaisena vaa-
lipäivänä 20.11.2022 äänestys 
on Iin kirkko kello 11–20.

Ennakkoäänestyspaikat: 
Iin alueella: Äänestysauto: 
Olhavan kylätuvan pihal-
la, Äänestysauto: Väli-Olha-
van seurakuntatalon pihalla, 
Iin hoivaosastolla, Äänes-
tysauto: Jakku koulun park-
kipaikalla, Iin lukiolla, 
Äänestysauto: Iin torilla. 

Kuivaniemen alueella: 
Kuivaniemen diakoniatu-
valla, Kuivaniemen hoiva-
osasto, Veeran Puodissa 
Oijärvellä, Äänestysauto 
Kuivaniemen kirkon pihalla, 
Äänestysauto Jokikylän lii-
kuntahallin pihalla.

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi torstai-
na 15.9. Määräaikaan mennessä jätettiin neljän va-
litsijayhdistyksen perustamisasiakirjat: Yhteinen 

kirkkomme Iissä, Kristillisten perusarvojen puoles-
ta, Kaikkien kirkko ja Kotiseurakunnan puolesta.

Tarkempaa tietoa seurakuntavaaleista, äänestämises-
tä ja äänestysauton aikatauluista IiSanomien Seura-
kuntavaali-liitteessä, joka ilmestyy 26. lokakuuta.

Iin kylillä meijän porukasa 
-hankkeessa luodaan iiläistä 
yhteisöllisen työllistämisen 
mallia. Yhdistysten satapro-
senttinen palkkatukioikeus 
tarjoaa kolmannelle sekto-
rille tärkeän roolin työteh-
tävien tarjoajina henkilöille, 
joiden työttömyys on pitkit-
tynyt. Palkkatukityöllistä-
misen kautta yhdistysten on 
mahdollista saada myös li-
säresursseja omaan toimin-
taan ja sen kehittämiseen.

Hanke kiertää loka-mar-
raskuun aikana eri puolilla 
kuntaa työpajojen merkeis-
sä kuulemassa yhdistys-
toimijoiden ja kyläläisten 
ajatuksia työllistämisestä ja 
työllistymisestä kolmannel-
le sektorille.

Hankkeen tukena mal-
lin kehittämisessä on pal-
velumuotoilun asiantuntijat 
Outi Kinnunen ja Hanna 
Voutilainen Vision Factory 
Oy:stä.

- Palvelumuotoilussa on 
kyse palveluiden kehittä-
misestä asiakas- ja käyttäjä-
lähtöisesti. Tämä tarkoittaa 
kaikkien eri palvelua käyttä-
vien henkilöiden ja tahojen 
kuulemista ja tarpeiden ym-
märtämistä. Ymmärryksen 
pohjalta pystytään suunnit-
telemaan sellaisia palvelui-
ta ja toimintamalleja, jotka 
aidosti ratkaisevat haastei-
ta, kertoo palvelumuotoilija 
Hanna Voutilainen.

Työpajoissa yhdistystoi-
mijat ja kyläläiset ovat yh-
dessä pohtineet, mikä tällä 
hetkellä estää yhdistyksiä 
työllistämästä ja samalla, 
mikä sen mahdollistaisi.

- Iiläisissä on kyllä inno-
vatiivista ja rohkeaa virettä, 
sanoo palvelumuotoilujoh-
taja Outi Kinnunen ensim-
mäisten Meijän porukasa 
-työpajojen jälkeen.

- Vahva yhteishenki nä-

Tehdään yhdessä – meijän 
porukasa

Iin kylillä meijän porukasa -hankkeen työpajassa Iin Urheilijoiden talolla 5.10. osallistujat pääsivät 
pohtimaan miten yhdistyksillä olisi paremmin mahdollisuuksia työllistää.

Iin kylillä meijän porukasa -hankkeen työpajoissa on näkynyt kyläläisten vahva yhteishenki ja rak-
kaus omaan kotialueeseen.

kyi kaikissa työpajoissa, 
joita olemme tähän asti pitä-
neet. Poikkeuksetta kaikilla 
osallistujilla oli vahva rak-
kaus omaan asuinalueeseen 
ja vahva tahto taata sen elin-
voimaisuus. Mikä voisi olla 
tämä parempi kehittämisen 
lähtökohta? kysyy Outi Kin-
nunen.

Työpajatyöskentelyyn 
osallistunut Iin Urheilijoi-
den puheenjohtaja Pauli Tii-
ro suhtautuu yhteisöllisen 
työllistämisen mallin raken-
tamiseen positiivisesti ja nä-
kee yhdistystyöllistämisen 
lisävoimavarana seuratoi-
minnalle.

Projektipäällikkö Seija 

Kaisto haluaa kiittää kaikkia 
työpajoihin osallistuneita, 
ja toivottaa yhdistystoimi-
jat ja kyläläiset lämpimästi 
tervetulleiksi myös tuleviin 
työpajoihin Oijärvelle, Jak-
kukylään ja Kuivaniemelle.

- Toivomme ihmisten 
osallistuvan työpajoihin ma-
talalla kynnyksellä. Mallin 
rakentamisen kannalta kaik-
ki näkemykset ovat arvok-
kaita. Asiantuntijuus löytyy 
yhdistystoimijoilta ja kunta-
laisilta.

Seija Kaisto ja 
Anne Paakkola

Iin Urheilijoiden puheenjohtaja Pauli Tiiro (etualalla) suhtautuu yhteisöllisen työllistämisen mal-
lin rakentamiseen positiivisesti ja näkee yhdistystyöllistämisen lisävoimavarana seuratoiminnalle.

Outi Kinnunen Vision Factory 
Oy:stä

Have a pause!
Stop at II Finnish lunch

Chuan Yi
Fresh • Local • Healthy
Mo-Fri 10.30 - 13.30
Su Ala carte

Micropolis Ii 
Piisilta 1, 91100 Ii
www.chuanyi.fi

P. 044 529 1111
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Tiukkaa vääntöä alakoulujen 
jalkapalloturnauksissa

Poikien turnauspäivän pronssipeli ratkottiin rankkarikierroksella, jossa Hamina voitti Alarannan.

Syyskuun viimeisellä vii-
kolla pelattiin Iin alakoulu-
jen jalkapalloturnaukset Iin 
Haminan keskuskentällä. 
Torstaina 29.9. pojat pelasi-
vat turnaukset kuuden jouk-
kueen voimin ja perjantaina 
30.9. tytöt ottelivat viiden 
joukkueen voimin. 

- Pelit olivat todella kova-

tasoisia ja oli mukava näh-
dä niin innokasta porukkaa. 
Osanottajamäärä oli valtava. 
Koronatilanteen vuoksi pe-
rinteisiä syksyn turnauksia 
ei päästy muutamaan vuo-
teen pelaamaan, joten in-
nokkuus kyllä näkyi nyt 
erityisen paljon pelaajissa, 
kertoo opettaja Marja Nou-

siainen.
Poikien jalkapalloturna-

ukseen osallistui joukkueet 
Alarannan, Aseman, Ha-
minan, Jakkukylän, Ojaky-
län ja Pohjois-Iin kouluilta.  
Kiivastahtisessa finaalissa 
Pohjois-Iin joukkue voitti 
Aseman tuloksin 1–0. Prons-
siottelu ratkottiin rankkari-

kierroksella, jossa Hamina 
voitti Alarannan, tuloksel-
la 1–0.

Tyttöjen jalkapallotur-
naukseen osallistui joukku-
eet joukkueet Alarannan, 
Aseman, Haminan, Ojaky-
län ja Pohjois-Iin kouluil-
ta. Tiukassa finaaliottelussa 
Aseman joukkue voitti Poh-

jois-Iin tuloksella 1–0. Prons-
siottelussa Alaranta voitti 
Haminan tuloksin 1–0. 

Nousiainen on tyyty-
väinen, kuinka urheilu tuo 
iiläisiä oppilaita yhteen. Ot-
teluita tuomaroivat Valta-
rin koulun oppilastuomarit, 
joten kisat yhdistävät myös 
eri ikäluokkien oppilaita. 

Iissä järjestetään paljon ur-
heilutapahtumia, ja koulu-
jen välisiä kisoja jatketaan 
marraskuussa sählykisojen 
muodossa. Alkuvuodesta 
vuorossa ovat sitten kauka-
lopallo- ja koripalloturnauk-
set. JK

Poikien turnauspäivän kiivaan finaalin voitti Pohjois-Iin Pojat!Tyttöjen turnauspäivän voitokkain joukkue oli Aseman koulun joukkue!
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Illinjuoksujen kauden pää-
tösjuoksut juostiin syyskuun 
viimeisenä perjantaina. Pe-
rinteiseen tapaan palkittiin 
ahkerimmin osallistuneet ja 
juotiin porukalla munkki-
kahvit. Kesän aikana juos-
tiin 18. juoksut, joissa tehtiin 
yhteensä yli 600 juoksusuo-
ritusta.

TULOKSET
Vitonen: 1) Matti Korho-

nen 17.43, 2) Kyösti Kujala 

Illissä kaudenpäätösIllissä kaudenpäätös

Kaikkiaan Illinjuoksuja juostiin kesän 2022 aikana 18 kertaa. Juoksusuorituksia kertyi reilut 600.

17.54, 3) Arto Hiltula 19.11, 
4) Ella Sorvisto 19.16, 5) 
Heikki Tiiro 19.16, 6) Vilma 
Sorvisto 19.18, 7) Saaga Sassi 
19.59, 8) Pertti Laurila 20.10, 
9) Hilla Mäenpää 20.26, 10) 
Reijo Vapa 20.37, 11) Pekka 
Kuokkanen 20.47, 12) Toni 
Latvamäki 22.15, 13) Vesa 
Savolainen 23.46, 14) Hannu 
Klaavuniemi 24.32, 15) Matti 
Korvala 28.40, 16) Reko Kos-
kinen 30.15, 17) Esa Pakanen 
32.20.

Kakkonen: 1) Iisa Klaa-
vuniemi 8.42 (PB) 2) Otso 
Kuorikoski 9.03, 3) Elma 
Klaavuniemi 9.49.  MTR

Eniten osallistuneet palkittiin lahja-
korteilla. Heikki Tiiro (oikealla) ja Reko 
Koskinen(keskellä) osallistuivat kaikkiin 
kesän juoksuihin. Hannu Klaavuniemel-
lä jäi yksi kerta väliin.

Cafe Aitta9 voitti ylivoimai-
sesti yleisökilpailun Arctic 
Food -festivaalin Maku-
seikkailussa, joka pidettiin 
syyskuun ensimmäisenä vii-
konloppuna. Ravintoloitsija 
Merja Hämäläinen on erit-
täin tyytyväinen voittoon, 
sillä kisassa oli myös iso-
ja toimijoita ja yleisöäänissä 
saatiin selkeä enemmistö.

Hämäläinen on Iissä asu-
va yrittäjä ja kuuluu myös 
Iin Yrittäjät ry:n jäsenistöön, 
vaikka yrityksen toimipiste 
sijaitsee Oulussa Kauppato-
rilla punaisessa aitassa.

Arctic Food -festivaali 
järjestettiin syysmarkkinoi-
den aikaan ja sen teemaan 
kuuluen ravintoloiden piti 
kehitellä pohjoisuuteen 
liittyviä uudenlaisia ruo-
kalajeja. Cafe Aitta9:n bra-
vuureihin kuuluu suolaisia 
voileipiä kylminä ja kuu-
mina sekä makeita rikkai-
ta ritareita. Siksipä kisaan 
kehiteltiin puolukkai-
nen saaristolaisleipä, jonka 
kruunasivat poronkäristys, 
suolakurkku, punasipuli ja 
puolukkahillo. Jälkiruoak-
si tehtiin makea Roll French 

Toast, jossa oli perinteistä 
leipäjuustoa, lakkahilloa ja 
suolaista kinuskia.

Aikaisemmin Hämäläi-
nen oli franchising yrittäjänä 
Oululaisessa Pannukakku-
talossa, mutta sopimuksen 
päätyttyä hän päätti alkaa 
miehensä kanssa tehdä uu-
denlaisia tanskalaistyylisiä 
smörrebröd-leipiä - oululai-
sittain. Lisäksi he tarjoavat 
juhla- ja kokoustiloja sekä 
catering-palvelua.

Hämäläinen kertoo, että 
toimijana hänelle on tärkeää 
käyttää lähiruokaa ja yhteis-

työssä paikallisia toimijoita. 
Yritykselle on myös tärkeää 
nuorten työllisyys, ja viime 
kesänä yritys työllisti yksi-
toista kesätyöntekijää.

- Nytkin meillä on töissä 
iiläisiäkin nuoria, Hämäläi-
nen kertoo.

Jenny Kärki

Cafe Aitta 9 menestyi Arctic Food -festivaalillaCafe Aitta 9 menestyi Arctic Food -festivaalilla

Cafe Aitta9 voitti ylivoimaisesti yleisökilpailun Arctic Food - festivaalin Makuseikkailussa kuvassa näkyvillä annoksilla.

Cafe Aitta9 sijaitsee Oulussa 
Kauppatorilla punaisessa ai-
tassa.
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Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

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

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

RYHMÄLIIKUNTA  VALMENNUKSET  ILMAJOOGA 
HIERONTA  JOOGA  TANSSI  TILAUSTUNNIT

WWW.TAFFII.FI  INFO@TAFFII.FI  P. 044 201 7778
VALTARINTIE 2, II

Studio Voi HyvinStudio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, 
Lymfaterapeutti 

Pakanen Liisa

puh. 045 877 6474  | Valtarintie 2 Ii
www.studiovoihyvin.fi

LAHJAKORTTI 
HIERONTAAN.

Klassinen hieronta, Ii

Tmi PINJA H
Koulutettu hieroja

Puh. 040 848 9249

Uusi puhelinnumero: 
040 581 5731

Vääränpolku 13 Ii
Tervetuloa!

Parturi-Kampaamo 
Tanjan Kuvastin

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • Puh. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kauneuskulma Flow

Kosmetologi Leila Lyttinen
Haminantie 4 91100 Ii | p. 050 553 8828

Avoinna sopimuksen mukaan.

Kauneudenhoitopalvelut; 
•Kasvohoidot  •Jalkahoidot •Sokeroinnit •Volyymiripset 
•Kestotaivutukset  •Kuumakivihieronta •Lahjakortit.

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 1, Liikekeskus | 95200 Simo

IISANOMAT ILMESTYY  
joka toinen viikko 

keskiviikkoisin  
parittomina viikkoina.

PERUNKIRJOITUSPALVELU
Raili Törmänen

Puh.  044 286 4955
Voit sopia tapaamisen kotiisi.
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Kuivaniemen kuntosalil-
la aloittaa joulukuun alussa 
uusi kuntosaliyrittäjä Jan-
ne Väätäjä. Uudelle yrit-
täjälle on tärkeintä, että 
kuntosalipalvelu pysyy kui-
vaniemeläisten käytettä-
vissä ja kohtuuhintaisena 
kaikille.

Iin kunta myi viisi vuotta 
sitten kiinteistöjään, jolloin 
Väätäjä päätti ostaa kunto-
salin. Kunta jäi viideksi vuo-
deksi vuokralle kiinteistöön, 
mutta vuokrasopimuksen 
loppuessa kunta päätti sa-
malla luopua kuntosalitoi-
minnasta.

Janne Väätäjä asustelee 
itse Haaparannalla, mutta 
hänen eläkkeellä oleva isän-
sä Tauno asuu kuntosalira-
kennuksen päätyasunnossa. 
Tauno toimii kuntosalin ta-
lonmiehenä ja avainten hal-
tiana.

- Meille olisi tärkeää, jot-
ta jokaisella on edelleen 
mahdollisuus harrastaa lii-
kuntaa. Kansalaisopiston 
kiinteät vuorot säilyvät en-
tisellään, ja silloin kuntosa-
lia pääsee käyttämään myös 
ohjatusti kansalaisopiston 
kurssimaksujen hinnalla, 
Väätäjä kertoo.

Uusi kuntosaliyrittäjä 
Kuivaniemelle

Investointeja  
mahdollisuuksien mukaan
Viiden vuoden aikana, kun 
Väätäjä on ollut kiinteistön 
omistajana, kuntosalille on 
tehty kunnostustöitä: raken-
nuksen eristystä on lisätty 
ja vanhat yksinkertaiset ik-
kunat korvattiin moderneil-
la kaksilasisilla ikkunoilla. 
Lisäksi kiinteistö laitettiin 
maalämpöön.

- Parempien eristyksien 
ansiosta lämmityskustan-
nukset pienenivät ja kesäl-
lä kuntosali ei kuumene niin 
paljoa. Sitä mukaan, kun ra-
hat riittävät, teemme re-
monttia ja kuuntelemme 
asiakkaiden toiveitakin.

- Hirveästihän kuntosalil-
le ei mahdu uusia laitteita, 
vaikka pikkupoikana liikun-
tasali tuntuikin niin hirveän 
isolta ja ihmeelliseltä, kun 
sinne ekaluokkalaisena pää-
si ensimmäistä kertaa, Vää-
täjä naurahtaa.

Toiminta pysyy pää-
piirteissään entisenlaisena, 
mutta koska kunta ei enää 
pyöritä toimintaa, kirjastol-
ta ei jatkossa saa kuntosalin 
avaimia. Aikaisemman po-
lettijärjestelmän tilalle kehi-

tellään uutta avainratkaisua. 
Lisäksi eläkeläiskortilla il-
maiset käynnit poistuvat, 
mutta kuukausihinta tulee 
olemaan kaikille sama 25 
euroa. Myös sadan euron 
kausikortti puolelle vuodel-
le tulee lippuvalikoimaan.

- Kuntosalin käyttöaste 
on kuitenkin hiljaisella ky-
lällä melko alhainen, joten 
tällä toiminnalla ei voi ha-
vitella rikastumista. Kunhan 
saamme käyttömaksuilla 
katettua kiinteistön kulut, 
jottei tästä harrastuksesta 
jäisi ainakaan kovasti mii-
nukselle, Janne Väätäjä ker-
too.

Tarkemmin tulevas-
ta toiminnasta tiedotetaan 
myöhemmin avattavilla 
nettisivuilla, Facebookissa 
sekä lehdissä. Lisäksi Vää-
täjä omistaa kouluraken-
nuksen, jonka tiloilla olisi 
potentiaalia toimia vaikkapa 
juhlatiloina: omilla sukuti-
laisuuksilla sitä onkin jo tes-
tattu ja todettu toimivaksi.

Jenny Kärki

Kuivaniemen Kuntosalin laitteisto on monipuolinen ja riittävä useimpien tarpeisiin.

Kuivaniemen kirkonkylän entisen koulun yhteydessä sijaitsee Kuntosali, jonka yrittäjänä aloittaa 
joulukuussa Janne Väätäjä.

40 
VUOTTA.

FURKA

www.furka.fi

Hammaslääkäri
Elias Sundqvist

Hammaslääkäri
Olli Iivanainen

Iin kunta/Ii-instituutti hakee yrittäjää  
Museokahvila Huilinkiin Iin Wanhaan Haminaan 

Kirjallinen hakemus pyydetään toimittamaan  
31.10.2022 klo 16 mennessä 

osoitteeseen pekka.suopanki@ii.fi 

Tanssikansan iloksi Kui-
vaniemeltä ponnistaa uusi 
iskelmäartisti Tuomas Heini-
koski, joka julkaisi 1. elokuu-
ta ensimmäisen sinkkunsa: 
Sydänystävä. Tällä viikolla 
uusi Single tulee myös soit-
toon Radio Pookissa. Hei-
nikoski vihjaa, että lisääkin 
julkaisuja on tulossa.

Aikaisemmin Heinikoski 
on tehnyt duokeikkoja sekä 
neljän vuoden ajan näytellyt 
Kranniteatteri-ryhmän kans-
sa musiikkinäytelmissä. Hei-

Iskelmäartisti Tuomas Heinikoski 
ponnistaa Kuivaniemeltä

nikosken mentorina toimii 
niin ikään kuivaniemeläi-
nen Juha Alvari, joka on tut-
tu tanssikansan keskuudessa 
etenkin Pohjois-Suomessa.

- Ollaan Juhan kans-
sa tuttuja pidemmältä ajal-
ta. Syyskuussa olin Radio 
Pookissa puhumassa mu-
siikkikuvioista ja Juha sattui 
tuolloin kuuntelemaan oh-
jelmaa, joten hänelle tuli aja-
tus järjestää yhteinen keikka, 
Heinikoski kertoo.

- Tuomas on taitava laula-

ja ja aloittava artisti, joten nyt 
hänkin pääsee kokeilemaan 
miltä se esiintyminen tuntuu 
ison orkesterin kanssa, ker-
too Alvari.

Ensimmäinen yhteinen 
keikka järjestetään Merihel-
messä lokakuussa, ja säestä-
mässä on uudelleen herätetty 
Tähtihetki-orkesteri. Kitaraa 
soittaa Henri Pyörälä Oijär-
veltä ja bassossa Janne Kiuttu 
Kuivaniemestä sekä muuta-
ma freelancer-muusikko.

Tanssikansan iloksi Kuivaniemel-
tä ponnistaa uusi iskelmäartis-
ti Tuomas Heinikoski. Heinikosken 
mentorina toimii niin ikään kuiva-
niemeläinen Juha Alvari.  Ensimmäi-
nen yhteinen keikka järjestetään 
Merihelmessä lokakuussa.
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MAISEMAKUVA IIJOELTA. KUVA: MAURI HIETALA.

Mistä onni löytyy?  
Elämästä tekee nautittavan moni asia. Juha Lindqvis-
tin Nautiskelijan Kultaisen Kirjan (Karisto kirjapaino 
2001) mukaan onnen voi löytää hyvin pienistä ja ar-
kipäiväisistä asioista. Menandroksen sanoin: ”Ajatte-
le, että elämä on juhla.”   

Albert Einstein: ”On kaksi tapaa elää elämä: ikään kuin 
mikään ei olisi ihmeellistä ja ikään kuin aivan kaikki olisi 
ihmeellistä.” 
 Demokritos: ”Elämä vailla juhlia on kuin pitkä tie vailla 
lepotaukoja.”
 Eino Leino: ”Kaikki on kaunista minulle tämän ilman 
kannen alla: ilo, murhe, itku, nauru.”
 Arthur Rubinstein: ”Minulla on intohimoinen suhde 
elämään. Rakastan sen muuttumista, sen värikkyyttä, sen 
liikkeitä. Kyky puhua, nähdä, kuulla, kävellä, nauttia musii-
kista ja maalauksista . . . se kaikki on silkkaa ihmettä.”                                         
 Mark Twain: ”Älä koskaan siirrä huomiseksi sitä, minkä 
voit yhtä hyvin tehdä ylihuomenna.”
                                                 * * *
Afrikkalainen sanonta: ”Älä koskaan luota laihaan kok-
kiin.”
 Ruotsalainen sanonta: ”Täydellä vatsalla istuu iloinen 
pää.”
 Edgar Watson Howe: ”Paistuvan pekonin tuoksu voit-
taa appelsiinikukkien tuoksun.”
 Samuel Johnson: ”Mies arvostaa enemmän hyvää 
paistia kuin naista, joka osaa kreikkaa.” 
 Miguel de Cervantes: ”Nälkä on maailman paras kasti-
ke.”
 Andy Rooney: ”Kirjakauppojen bestsellerit ovat keitto- 
ja dieettikirjoja. Keittokirja neuvoo, miten ruokaa laitetaan 
ja dieettikirja, miten ollaan syömättä sitä.”
 Kiinalainen sanonta: ”Nauti. On myöhempi kuin luu-
letkaan.”
                                              * * * * * *
Tellu Kajaanista on muistanut kolmella jutulla. Pikku Ville 
juoksee poliisiasemalle ja hihkaisee: 
 – Tulkaa heti auttamaan. Isä on tappelussa!
Poliisi lähtee pojan mukaan. Pojan kotipihalla on kaksi 
miestä rajussa käsirysyssä.
 Poliisi: – Kumpi näistä on sinun isäsi? 
 Ville: – En minä tiedä. Siitähän ne juuri tappelevatkin!   
                                                     * * *
Lähipubissa: – Milloin mahtaa olla paras aika pitää ne-
nänvalkaisukuukausi? 
– No viimeistään silloin kun kyynärpäätä koukistettaessa 
suu aukeaa!
                                                     * * *
Jalmari Jenkkanen täytti 100 vuotta ja toimittaja uteli 
pitkän iän salaisuutta.
 Jalmari: – Jaa, sitä on vielä vaikea sanoa. Minulla on 
neuvottelut kesken jogurttitehtaan ja kahden vitamiini-
valmistajan kanssa!
                                                     * * *

MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

Iin Autokeitaan pihamaal-
le ilmestyi lokakuun ensim-
mäisen viikon aikana uudet 
Nesteen tankkauspisteet. 
Viimeiset kymmenen vuot-
ta Autokeitaalla oli Teboi-
lin tankkausasema, mutta 
yrityksellä erääntyi määrä-
aikainen sopimus Teboilin 
kanssa ja samalla päätettiin 
vaihtaa toimijaa.

- Kymmenen vuotta 
teimme Teboilin kanssa hy-
vää yhteistyötä, mutta nyt 
määräaikaisen sopimuksen 
muuttumisen myötä pää-
timme palata aikaisemman 
yhteistyökumppanimme 
pariin. Myös Forssan Auto-
keitaalla on sama muutos-
työ käynnissä parhaillaan, 
toimitusjohtaja Niko Järvi 
kertoo.

Järvi kertoo, että liiken-
neaseman palvelut pysyvät 
muilta osin entisellään, mut-
ta Nesteen myötä polttoai-
neenkin osalta aletaan tehdä 
Plussa-yhteistyötä. Auto-
keitaan ravintola- ja kaup-
papalvelut säilyvät myös 
ennallaan.

Nesteen tankkauspiste Iin Autokeitaalle
- Olemme edelleen sa-

malla tavoin edullinen 
tankkauspaikka, sillä naa-
purimme Kärkkäinen toimii 
edelleen hinnan näyttäjänä, 
Järvi sanoo.

Syys-lokakuun vaihtees-
sa Iin Autokeitaalla on myös 
tehty remonttia wc-tilojen 
parissa. Kaikki pinnat on lai-
tettu uusiksi, naisten wc-ti-
lojen kapasiteetti tuplaantui 
ja miestenkin puolelle saa-
tiin merkittävää laajennusta.

- Meidän kaltaisellem-
me toimijalle on tärkeää, 
että voimme palvella asiak-
kaita mahdollisimman su-
juvasti, joten oli mukavaa, 
että kiinteistöyhtiökin suh-
tautui suopeasti tarpee-
seemme laajentaa wc-tilojen 
kapasiteettia. Nyt lomaviik-
kojen ruuhka-aikoinakin 
kapasiteettia pitäisi löytyä 
isompienkin väkimäärien 
tarpeisiin, Järvi kertoo.

Jenny Kärki

Viimeiset kymmenen vuotta Autokeitaalla oli Teboilin tankkaus-
asema, jonka mainokset purettiin alueelta muutoksen yhteydessä.

Iin Autokeitaan pihalla työskenneltiin uutterasti.

Maanantaina 3.10. Iin Autokeitaan tankkauspiste vaihdettiin Nesteen kuosiin. Uuden toimijan tankkauspiste otettiin käyttöön loka-
kuun ensimmäisellä viikolla.

Elon, Valtion Eläkerahaston 
ja Veritaksen omistama uu-
siutuvaan energiaan sijoitta-
va Exilion Tuuli Ky rakentaa 
kaksi uutta tuulipuistoa Ii-
hin. Isokankaan tuulipuis-
toon nousee viisi voimalaa 
ja se sijaitsee Kuivaniemen 
taajamasta muutaman kilo-
metrin päässä. Olhavan poh-
joispuolelle Palokankaan 
tuulipuistoon rakennetaan 
kaksitoista voimalaa.

Exilion on tilannut 5,9 me-
gawatin voimalat Nordexilta 
ja allekirjoittanut 30 vuoden 
huolto- ja kunnossapitosopi-
muksen yhtiön kanssa. Voi-
maloiden tornin korkeus on 

Exilion Tuuli rakentaa kaksi uutta tuulipuistoa Iihin
159 metriä ja roottorien hal-
kaisija on 163 metriä.

Isokankaan ja Palokan-
kaan tuulipuistojen yhteen-
laskettu teho on 100 MW. 
Voimaloiden arvioitu vuo-
situotanto on 320 000 MWh, 
joka vastaa noin 130 000 ker-
rostalokaksion vuotuista säh- 
köntarvetta.

Tuulipuistojen rakenta-
minen käynnistyy teiden ra-
kentamisella loppuvuoden 
aikana. Voimaloita päästään 
pystyttämään kesällä 2024. 
Tuulivoimaloiden tuotanto 
alkaa vuoden 2025 alussa.

- Nykyisessä energiati- 
lanteessa koimme erit-

täin tärkeäksi lisätä uu- 
siutuvan energian inves-
tointeja Suomeen. Isokan- 
kaan ja Palokankaan tuuli-
puistot huolehtivat osaltaan 
kotimaisen sähkön riittä- 
vyydestä ja tuotannon oma-
varaisuudesta, investoin-
tipäällikkö Pasi Valasjärvi 
Exilionilta sanoo.

Hanke työllistää raken-
nusaikana noin 60 henkilöä 
kokopäivätoimisiksi työnte- 
kijöiksi muutettuna. Inves-
toinnin kokonaisarvo on 
noin 130 miljoonaa euroa.

Kahden uuden rakennet-
tavan puiston valmistuttua 
Exilion Tuulen omistukses-

sa on jo 15 tuulipuistoa. Exi-
lionin vuotuinen tuotanto 
on puistojen valmistumisen 
jälkeen arviolta 1,4 TWh, 
joka vastaa lähes 4 prosent-
tia uusiutuvan energian tuo-
tannosta Suomessa vuonna 
2021.

Vuonna 2019 perustettu 
Exilion Tuuli on kotimainen 
sijoitusyhtiö, joka on keskit-
tynyt uusiutuvan energian 
tuotantoon. Yhtiö aikoo jat-
kossakin investoida uusiu-
tuvan energian lisäämiseen 
Suomessa. Yhtiön toiminnan 
tuotot ohjataan suomalaisten 
eläkkeisiin.
Tiedote
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Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Iin kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan koko-
uksessaan 26.9.2022 § 82. Päätöksellä kumottiin kunnan-
valtuuston päätös 2.5.2022 § 48.

Kaavan tiedot löytyvät Iin kunnan kaavoituksen internet-si-
vuilta: https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat 

Iissä
3.10.2022

ILMOITUS

 
Kyselyllä kartoitetaan kyläläisten ajatuksia  
turvallisuudesta. Vastauksia hyödynnetään  

kyläkohtaisesti kyläturvallisuussuunnitelmien  
tekemisessä. Valmiit kyläturvallisuussuunnitelmat  
liitetään osaksi Iin kunnan valmiussuunnitelmaa. 

Mukana kyselyssä ovat ne kylät, joissa on  
rekisteröity kylä-/tai asukasyhdistys. 

 

Kyläturvallisuuskysely on avoinna  
ke 12.10. - su 30.10.2022 
sähköisesti: iihappens.fi/ajankohtaista

paperisena Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa 
Kiitos vastauksestasi!

Kyselyn toteuttavat Iin kylien neuvottelukunta  
yhteistyössä Iin kunta/Ii-instituutti,  

Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n ja Suomen Kylät ry:n  
Kyläturvallisuus 2025 -hanke.

KYLÄTURVALLISUUSKYSELY

BINGO
1313

111133 99
44

SU 23.10. klo 17.00SU 23.10. klo 17.00  
500 € pr50 | 500 € mp 
2x100 | 5x50 € Tervetuloa!  

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

KUIVANIEMEN SEURALLA
KUIVANIEMEN SEURALLA

2323
151522 88

44
Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa! 

YLI-OLHAVAN 
MAAMIESSEURALLA

5

20

738

9

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo su 16.10.2022 klo 17.00

BingoBingo

Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 6x10 €, 5x30 €+50 €
vitosbingo: 20 €, 50 €, 100 €.  
Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 6 €

Tilaisuuden jälkeen 
Ympäristöyhdistyksen SYYSKOKOUS 
klo 17.00, hallitus kokoontuu klo 16.30

Iin Ympäristöyhdistys ry:n
YMPÄRISTÖPALKINTO 2022
jakotilaisuus Taitotalolla, 
Seurakuja 10, Ii
su 30.10.2022 klo 15.00

Kaikki luontoihmiset tervetuloa mukaan!
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Hallitus

Iin koulujen välisen yleisurheilu-
kisan tuloksia 14.9. Yksilölajeista 
mainittu kuusi parasta. Juoksulaji-
en tulokset julkaistiin IiSanomien 
numerossa 21/2022, mutta tuolloin 
tuloksista jäi puuttumaan tulokset 
muiden lajien osalta. Toimitus pa-
hoittelee asiaa, joten tässäpä luetel-
tu loput tulokset:

Tytöt 3. lk pituushyp-
py – tulokset: 1. Avella Lehto-
la, Asema 2,98, 2. Milana Hyvönen, 
Hamina 2,95, 3. Else Tuomela, Ha-
mina 2,90, 4. Ottiilia Laakkonen, 
Asema 2,88, 5. Eva Kangas, Ojakylä, 
2,72, 6. Ellen Häcklin, Pohjois-Ii 2,70

Tytöt 4. lk pituushyp-
py – tulokset: 1. Hilla Turtinen, 
Pohjois-Ii 3,37, 2. Pihla Juntti, Ala-
ranta 3,31, 3. Sofia Jääskelä, Pohjois-

Yleisurheilutuloksia
Ii 3,30, 4. Elea Kaakinen, Alaranta 
3,09, 5. Seidi Liukkonen, Hamina 
2,97, 6. Fanni Maaninka, Kuivanie-
mi 2,93

Pojat 4. lk pituushyp-
py – tulokset: 1. Aaron Karvo-
nen, Ojakylä 3,48, 2. Jere Suopanki, 
Hamina 3,42, 3. Oliver Siurua, Oja-
kylä 3,38, 4. Julius Turtinen, Alaran-
ta 3,35, 5. Nooa Niva, Hamina 3,32, 
6. Otso Ojala, Alaranta 3,26

Pojat 3. lk pituushyppy – 
tulokset: 1. Aake Pakanen, Hami-
na 3,12, 2. Vijami Niemelä, Hamina 
3,04, 3. Luukas Lohi, Ojakylä 2,99, 
4. Eetu Seppänen, Alaranta 2,95, 5. 
Asser Mäkelä, Asema 2,95, 6. Atte 
Backman, Hamina 2,93

Pojat 3. lk pallonheitto: 
1. Aleksi Karvonen, Alaranta 32,80, 
2. Eetu Seppänen, Alaranta 30,78, 

3. Juho Häkkilä, Hamina 29,34, 4. 
Luukas Lohi, Ojakylä 29,00, 5. Tuo-
mas Sivula, Hamina 28,70, 6. Konsta 
Kaisto, Jakku 28,20

Tytöt 3. lk pallonheitto: 
1. Sandra Heikkinen, Ojakylä, 15,90, 
2. Peppi Ruonala, Kuivaniemi, 15,60, 
3. Sara Kanniala, Alaranta, 14,40, 4. 
Alina Sipola, Kuivaniemi, 14,30, 5. 
Hertta Hand, Alaranta, 11,40, 5. Juu-
lia Kanniala, Pohjois-Ii, 11,40

Pojat 4. lk pallonheitto: 
1. Klaus Leppänen, Ojakylä 36,00, 
2. Jona Juntti, Jakku 34,40, 3. Aaron 
Karvonen, Ojakylä 34,00, 4. Aleksi 
Rissanen, Pohjois-Ii 33,10, 5. Milo 
Klasila, Hamina 33,00, 6. Oliver Siu-
rua, Ojakylä 32,80

Tytöt 4. lk pallonheitto: 
1. Milena Ronkainen, Hamina 22,20, 
2. Aada Sarajärvi, Ojakylä 18,00, 3. 

Emma Harjula, Asema 17,30, 4. Ella 
Kakko, Asema 16,30, 5. Aada Kert-
tula, Hamina 15,10, 6. Oona Leske-
lä, Alaranta 14,70

Pojat 5. lk kuulantyöntö: 
1. Joona Kantola, Pohjois-Ii 8,15, 2. 
Roni Kosunen, Hamina 7,99, 3. Sisu 
Huoman, Hamina 7,91, 4. Viljami 
Mäenpää, Pohjois-Ii 7,23, 5. Sampo 
Vuorma, Jakku 6,84, 6. Eeli Törmä-
nen, Hamina 6,61

Pojat 6. lk kuulantyön-
tö: 1. Tatu Pakanen, Asema 9,42, 
2. Veeti Vanhala, Kuivaniemi 9,35, 3. 
Kalle Kurkela, Hamina 8,67, 4. Eli-
el Karvonen, Ojakylä 8,38, 5. Tane-
li Paakkola, Asema 8,16, 6. Petrus 
Kaakinen, Alaranta 7,90

Tytöt 5. lk kuulantyöntö: 
1. Ninni Kantola, Pohjois-Ii 6,85, 
2. Neela Piltonen, Hamina 6,72, 3. 

Pinja Viinamäki, Alaranta 6,36, 4. Ella 
Kiviniemi, Alaranta 6,34, 5. Senni 
Kupari, Hamina 6,27, 6. Miisa Iso-
metsä, Hamina 6,00

Tytöt 6. lk kuulantyöntö: 
1. Olga Hokkanen, Hamina 9,03, 2. 
Nea Ronkainen, Hamina 8,87, 3. Ja-
nita Kanniainen, Ojakylä 8,10, 4. 
Helmi Klasila, Kuivaniemi 7,92, 5. 
Enni Pakanen, Pohjois-Ii 7,43, 6. Sil-
va Räihä, Jakku 7,18

Tytöt 5. lk korkeushyp-
py: 1. Ella Kiviniemi, Alaranta 115, 
2. Alma Toppila, Kuivaniemi 110, 2. 
Oona Pesämaa, Pohjois-Ii 110, 4. Jo-
sefiina Hekkala, Hamina 110, 5. Sen-
ni Kupari, Hamina 105, 6. Meelika 
Laakkonen, Asema 105

Tytöt 6. lk korkeushyp-
py: 1. Nea Ronkainen, Hamina 125, 
1. Olga Hokkanen, Hamina 125, 3. 

Aura-Emilia Sarajärvi, Hamina 120, 
3. Saaga Päkkilä, Asema 120, 5. Min-
nea Laakkonen, Asema 115, 5. Hilja 
Juntunen, Kuivaniemi 115

Pojat 5. lk korkeushyp-
py: 1. Paavo Leskinen, Asema 130, 
2. Jami Siurua, Asema 115, 2. Jami 
Holmström, Hamina 115, 4. Mika-
el Siurua, Pohjois-Ii 115, 5. Iikka Mä-
kelä, Asema 115, 6. Patrik Karsikas, 
Hamina 115

Pojat 6. lk korkeushyp-
py: 1. Tuure Pakanen, Hamina 133, 
2. Veeti Vanhala, Kuivaniemi 133, 3. 
Joona Mäenpää, Ojakylä 115, 4. Joo-
se Kiuru, Asema 115, 5. Eeli Käyrä, 
Asema 115, 6. Petrus Juntti, Alaran-
ta 110

IISANOMAT ILMESTYY  
joka toinen viikko keskiviikkoisin parittomina viikkoina. 

Lehti on luettavissa ilmestyviikkoina jo 
tiistaina puolen päivän jälkeen netissä

www.iisanomat.fi
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Kovetettu puulattia
Woodura Tammi
Eksbo

Laminaatti Aqua 4
koko mallisto

Vinyylilankku Ideo
koko mallisto

Vinyylilankku Ideo
Viva koko mallisto

Laminaatti Perfect 
koko mallisto

Katso kaikki tarjoukset ja varaa maksuton aika suunnittelijalle: varisilma.fi
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