JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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- Kaikki kodin remontit ammattitaidolla
30 vuoden kokemuksella.
- Rakennuspuusepän työt
- Korjausrakentaminen, myös märkätilat
(sertifikaatti)

-

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

book.miko@gmail.com

22.7.

Nro 23/2021

www.sisustuspalvelu.fi

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN
• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ
+ KAHVI & PULLA

p. 044 342 0341 (24h)

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

MA–PE 10.00–14.00
Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)
www.sotaniemi.ﬁ
Revontie 2 B, Haukipudas

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

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

Haemme ammattitaitoista

ajoneuvoasentajaa
Iin Kärkkäisen Autohuoltoon
Etsimme ammattitaitoista, autojen huoltoja korjaustöiden tekijää.
Alle on listattu ominaisuuksia ja taitoja, joilla
työtehtävässä onnistumiseen on apua:
• Sinulla on työkokemusta alalta tai sinulla on kertynyt
tietämystä alalle harrastuksiesi myötä.
• Tykkäät tehdä porukassa töitä, ja otat vastuuta myös
muistakin.
• Sinulla pysyy paikat siistinä ja järjestyksessä.
• Olet halukas oppimaan uutta ja kehittämään muun tiimin
kanssa korjaamotoimintaamme.
Kokoaikainen työ alkaa sopimuksen mukaan.
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Joni Korkiakoski, 0504203269 joni.korkiakoski@karkkainen.com
tai Reijo Hirvasniemi, reijo.hirvasniemi@karkkainen.com

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

Lähetä hakemus osoitteessa
lehti.karkkainen.com/tyopaikat
Kärkkäinen Oy on kotimainen, innovatiivinen ja nopeasti kasvava perheyritys, joka
palvelee asiakkaita Suomen suurimpiin lukeutuvissa tavarataloissa ja verkkokaupassa. Karkkainen.com on nopeasti kasvava yli 200.000 tuotteen verkkokauppa. Tavoitteena on kasvaa Suomen merkittävimmäksi käyttötavaran verkkokaupaksi, sekä
laajentaa tulevaisuudessa toimintojaan myös ulkomaille.

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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Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

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

22.7.-5.8.2021
IIN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 25.7. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Totuus ja harha. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina:
Markku Jaakkola. Kolehti: Pohjois-Suomen tunturikappeleiden ja
maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallituksen kautta.
Messu Su 1.8. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Uskollisuus
Jumalan lahjojen hoitamisessa. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Inkerin kirkon diakoniatyöhön
Venäjällä, Inkerin ev.lut. kirkon kautta.
Duo- Sineraarian Yölaulaja kirkkokonsertti To 22.7. klo 19:00 Iin
kirkko. Viena Yrjänä, sopraano ja Hanna-Kerttu Sarsila, kitara.
Diakoniatoimisto suljettu 19.7. - 15.8.2021
Poikkeuksia aukioloajoissa. Kirkkoherranvirasto on avoinna viikolla 30 vain kolmena päivänä eli keskiviikkona, torstaina ja perjantaina 28.-30.7.2021 klo 9-14 p. 040 8480 078.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 25.7. klo 12:00 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäivän aihe: Totuus ja harha. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Pohjois-Suomen tunturikappeleiden
ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallituksen
kautta.
Sanajumalanpalvelus Su 1.8. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Inkerin
kirkon diakoniatyöhön Venäjällä, Inkerin ev.lut. kirkon kautta.
Diakoniatoimisto suljettu 19.7. - 15.8.2021
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
5.-19.8.2021
IIN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus - Koululaisten siunaaminen Su 8.8. klo
15:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Etsikkoaikoja. Toimittaa: Matti
Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Nimikkokohteen
Suomikirkko työn tukemiseen Tokiossa, Japanissa SLEY:n kautta.
Messu Su 15.8. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Itsensä tutkiminen. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen.
Kolehti: Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemiseen SLEY:n
kautta.
Diakoniatoimisto suljettu 19.7. - 15.8.2021
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus - Koululaisen siunaaminen Su 8.8. klo
12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Etsikkoaikoja. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkko työn tukemiseen Tokiossa, Japanissa SLEY:n
kautta.
Sanajumalanpalvelus Su 15.8. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko.
Pyhäpäivän aihe: Itsensä tutkiminen. Toimittaa: Pekka Soronen,
kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Nimikkolähetti Pauli Vanhasen
työn tukemiseen SLEY:n kautta.
Diakoniatoimisto suljettu 19.7. - 15.8.2021
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
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Käyttäjät antavat parhaat palautteet
tilojen toimivuudesta
Iin seurakunta on teettänyt
esteettömyyskartoituksia
myös Kuivaniemen kirkolla ja seurakuntatalolla. Iin
seurakunnan vt. talouspäällikkö Tapani Huhta kertoo,
että tällaiset kartoitukset
ovat tervetulleita, sillä käyttäjiltä saadaan aina paras
palaute tilojen käytettävyydestä.
Esteettömyyskartoitusryhmä koostuu Iin kunnan
edustajan lisäksi henkilöistä, joilla on esimerkiksi liikuntakykyyn tai kuuloon
liittyviä rajoituksia, ja he
käyvät käytännössä testaamassa kuinka tilat toimivat
käytössä.
- Kuivaniemen kirkon
osalta olemme saaneet aiemminkin palautetta, ja
lisäsimme kirkkoon pyörätuolipaikkoja lyhentämällä
joitakin penkkirivejä. Tiedossa on myös se puute,
ettei kirkolta löydy esteetöntä wc-tilaa, mutta tulevaisuuden suunnitelmissa
on kirkon eteistilaremontti.
Otamme mielellämme vastaan vinkkejä, millaiset asiat uudistuksissa kannattaa
ottaa huomioon. Varsinkin
ikääntyvän väestön kannalta on hyvä, että kaikki
pääsevät vaivattomammin
tapahtumien ja palveluiden

äärelle, Huhta toteaa.
Iin seurakunta on saanut työllistettyä alueen nuoria tekemään ylläpito- ja
kunnostustöitä
hautausmaille. Kuivaniemellä kesäsetelinuoria on neljä ja
lisäksi kaksi kokeneempaa
kausityöntekijää.
- Tämä on oikein kivaa ja
vapaata työtä. Vastaamme
hautausmailla istutuksista
ja siisteydestä sekä hoidamme kirkkomaiden ruohonleikkuuta. Täällä on noin
260 kukkaa, joista 70 on sankarihaudoilla, joita hoidamme myös, kertoo yhdeksän
vuotta seurakunnan kausityöntekijänä toiminut Airi
Uusimäki.
Myös Oijärven hautausmaalla on neljä kesäsetelinuorta, joista kaksi on
pidemmän jakson. Oijärven hautausmaalla on tavanomaisesti ollut joka kesä
mökkiläisten ja paikallisten järjestämät kunnostustalkoot, mutta tänä kesänä
kesäsetelinuorten ansiosta
talkoille ei ole tarvetta.
Kesätyöseteli on kunnan
myöntämä avustus, jonka
ideana on helpottaa nuorten
työllistymistä ensimmäisiin
kesätyöpaikkoihin. Kunta
korvaa työnantajalle työntekijän palkasta setelin arvon

Esteettömyystyöryhmän jäsenistä Pekka Koskela ja Reijo Kehus
testaamassa tilojen käytettävyyttä Kuivaniemen Kirkolla. Kuva:
Riitta Räinä

verran.
Kuivaniemen
kirkossa toteutettiin energiainvestointi helmikuussa 2020
ja silloin siirryttiin öljylämmityksestä
maalämpöön.
Uudistuksen vuoksi myös
sakastiin ja alttarialueelle
tehtiin kunnostuksia. Lisäksi kirkon alueella uusittiin
ulkovalaistusta ja rakennettiin kameravalvonta. Maalämpöinvestointi kustansi
seurakunnalle noin 120 000
euroa ja muut yhteensä noin

100 000 euroa.
- Myös Iin Pappila on
siirretty maalämpöön vuoden 2019 aikana ja ilmalämpöpumppuja on hankittu
sähkölämmitteisiin kohteisiin Kuivaniemen seurakuntatalon lisäksi Karhun
leirikeskukseen,
Oijärven
kyläkirkkoon ja Väli-Olhavan seurakuntatalolle. Kaikki nämä kohteet on myös
laitettu lämmityksen osalta
etäohjaukseen, Huhta luettelee. JK

Työkokeilussa oleva Jukka Ruokamo, kausityöntekijä Airi Uusimäki sekä kesäsetelityöntekijä Josefiina Maaninka saavat nauttia kesäsäistä ulkotöissä.
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Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.
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Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
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6 p 257 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
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VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina) heinäkuussa 2021.
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.
SEURAAVA IISANOMAT NRO 24
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
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rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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2021 joka toinen viikko torstaisin.

Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Julie Art intohimosta piirtämiseen
Julie Hiltula on aina pitänyt piirtämisestä ja maalaamisesta. Äidin kanssa
maalaamisesta ja koulussa
saamastaan palautteesta hän
huomasi osaavansa ja haluaa
oppia koko ajan lisää. Syksyllä Raahessa taideopinnot
aloittava 17-vuotias Julie on
tuotteistanut intohimonsa
ja osaamisensa perustamalla taidealan yrityksen ”Julie Art”.
– Teen tilauksesta lemmikkikuvia, muotokuvia ihmistä sekä maisemakuvia.
Piirrän lyijykynällä, hiilellä ja tussilla. Lemmikeistä
maalaan kuvia myös öljyväreillä.
Julie kertoo haluavansa ilahduttaa ihmisiä omilla
töillään ja kiittelee Iin kunnan tukea kesäyrittäjyyteen
kannustamisesta.
– Tarvittaessa olen saanut apua kaikkiin eteen tulleisiin kysymyksiin. Samalla
saan olla omatoiminen ja
opetella yrittäjyyttä.
Julie Art toimii koko
kesän ja Julie Hiltulan
tavoitteena on jatkaa yritystoimintaa myös tulevaisuudessa.
– Asiakkaat ovat olleet
pääosin Iistä, mutta kauempaakin on tuttujen kautta
tilauksia tullut, lähinnä Facebookissa ja Instagramissa palveluitaan markkinoiva
Julie kertoo. MTR

Hyväsä määräsä
ku Halo-Priitan kello.
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Iin Yrityksen
lasten ja nuorten
yleisurheilutapahtuma
Iin Yrityksen lasten ja nuorten
yleisurheilutapahtumassa oli runsaasti iloisia
urheilijoita ja vielä enemmän
innostuneita vanhempia ja
isovanhempia. Kaikille otettiin viralliset tulokset käsiajanotolla ja mitaten. Pyssyä
ei käytetty pelottavan äänen
takia. Yleisurheilukoulut jatkuvat tiistaisin ja torstaisin
ja kisoja pidetään parin viikon välein.

Valokuvasta lyijykynällä piirretty tyttö ja koira.

Kissakuvan Julie on piirtänyt
tussilla.
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T. s. 2016> 40 m + pituus
Kiira Leppänen 13,01 + 140,
Katri Leppäniemi 12,24 +
60, Siiri Ukkola 10,97 + 145,
Enni Backman 10,07 + 202,
P s. 2016> 40 m + pituus
Erik Sandström 9,17 + 177,
Onni Keltamäki 9,72 + 158,
Luka Klaavuniemi 9,32 +
179, Leevi Hietala 10,78 +
174, Lenni Kreus 10,80 + 144.
T. s. 2015 40 m + pituus
Saaga Moilanen 9,10 + 182,
Enni Ojanen 8,75 + 199, Nella Hietala 9,30 +201, Olivia
Pakanen 8,34 + 228.
T. s. 2014 40 m + pituus
Reetta Leppäniemi 9,75 +
191, Iisa Klaavuniemi 7,43 +
245, Aada Kautto 7,88 + 239
P. s. 2014 40 m + pituus
Ville Kosamo 8,92 + 224, Liinus Leppänen 8,02 + 236,
Justus Ojala 7,85 + 251.
T. s. 2013 40 m + pituus

Sointu Huovinen 9,03 + 197,
Minea Heikkilä 8,27 + 207,
Jenna Ojala 8,00 + 217.
P s. 2013 40 m + pituus
Kaarlo Moilanen 7,24 + 270,
Atte Backman 7,19 + 285,
Eetu Seppänen 7,28 + 299.
T9 40 m + pituus
Anni Ruotsalainen 8,17 +
257, Elviira Leppäniemi 7,98
+ 258, Elma Klaavuniemi
7,58 + 309, Aava Isopahkala
7,77 + 276, Alina Kautto 7,58
+ 280.
P9 40 m + pituus
Aapo Ojanen 7,75 + 307.
T10-11 60 m + pituus
Vanessa Vesala 11,76 + 271,
Oona Pesämaa 10,29 + 304,
Nella Seppänen 10,65 + 314,
Mila Pakanen 10,06 + 304.
P10-11 60 m + pituus
Roope Isokoski 10,26 + 345
T13 60 m + pituus
Iida Ruotsalainen 10,46 +
329, Maria Mäkipaaso 9,64
+ 370, Viivi Heikkilä 10,26
+ 328, Saaga Pesämaa 9,75
+ 350.
P13 60 m + pituus
Luukas Leppänen 9,22 +
367.
T14 100 m + pituus
Saaga Sassi 14,96 + 435
M17 100 m + pituus
Roope Sassi 12,79 + 476
M19 100 m + pituus
Voitto Kärkkäinen 11,90 +
580.

Illinjuoksut 9.7.
VITONEN
1. Hannu Kirstinä 17.48, 2)
Kyösti Kujala 17.54, 3) Arto
Hiltula 18.19, 4) Tuomas
Laurikainen 18.30, 5) Ilkka
Ruuska 18.32, 6) Roope Sassi
18.48, 7) Ilkka Mäkelä 18.49,
8) Teemu Pyörälä 19.04, 9)
Eelis Rankka 19.20, 10) Pertti Lapinkangas 20.01, 11)
Petrik Mäenpää 20.14, 12)
Pekka Kuokkanen 20.15, 13)
Kirsi Kivelä 20.26, 14) Tony
Sjöman 21.01, 15) Toni Latvamäki 21.23, ( quiz men’s
SB) 16) Ville Tiiro (from Päkkikangas) 21.27, 17) Thomas
Sandström 21.29, 18) Timo
Torkkeli 21.31, 19) Aki Huovinen 21.33, 20) Jukka Palokangas 21.40, 21) Niko
Pennanen 22.22, 22) Jou-

Julie Art- yrityksen takaa löytyy nuori taiteilija Julie Hiltula.
Tyttö poronvasan kanssa on lyijykynällä tehty tilaustyö.

ko Perttula 22.35, 23) Jorma
Puurunen 23.03, 24) Jari Meriläinen 23.17, 25) Jussi Tiiro
23.34, 26) Vesa Savolainen
23.54, 27) Hannu Klaavuniemi 25.41, 28) Heidi Lapinkangas 26.06, 29) Joni Kaisto
27.31,
30) Reko Koskinen ja Esa Pakanen 31.15, 32) Jouni Hattunen 37.25.
KAKKONEN
1) Anton Mäenpää 7.13, 2)
Saaga Sassi 7.29, 3) Reima
Viiri 8.39, 4) Elli-Tarja Hallikainen 9.43, 5) Heta Mäenpää 10.05, 6) Atte Backman
10.51, 7) Anni Pennanen
13.17, 8) Sointu Huovinen
17.41.
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Onnistunut Merihelmipäivä toi
markkinahumua Kuivaniemelle
Maisemaravintola Merihelmen ja Kuivaniemen Yrittäjien yhdessä organisoima
Merihelmipäivä toi kauan
kaivattua markkinahumua
Kuivaniemelle.
– Pitäjämarkkinoiden peruuntuminen harmitti paikkakunnalla, joten päätimme
lähteä kokeilemaan, onnistuuko markkinoiden järjestäminen
Merihelmen
alueella, Ari Ala-opas kertoo.

Merihelmen piha-alueelle ja sisätiloihin oli saapunut
runsaasti myyjiä ja toimintojaan esitteleviä järjestöjä.
Väkeä markkinoilla riitti aamusta alkaen ja tuttujen tapaamisen ohessa kauppaa
käytiin iloisessa markkinahengessä. Illalla Merihelmessä biletettiin Leewingsin
tahtiin, joten markkinahumua riitti aamusta pikkutunneille saakka. MTR

Jäätelö maistui lämpimänä kesäpäivänä.

Tiina ja Ari Ala-opas olivat tyytyväisiä heti aamusta vilkkaana alkaneeseen Merihelmipäivään.

Kaisa Korkala esitteli Metkatuotteen monipuolista tarjontaa.

Markkinoiden paluu Kuivaniemelle toi iloisia ihmisiä Merihelmeen

Juha Vaahtokari Simosta myi Lapin hillaa.
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Lea Kaarna ja Henri Häyry pysähtyivät markkinahumuun moottoripyörämatkallaan Sodankylästä Lahteen.

Olavi Alavesa oli saapunut Merihelmipäivään Iistä vuoden 1973 Pappatunturilla.

Lakut kuuluvat markkinoille ja kauppa kävi vilkkaana.

Kirpputorilla oli monenlaista tarjontaa.

Vuoden iiläinen Raimo Ikonen monessa mukana
Vuoden iiläiseksi valittu Raimo Ikonen on todellinen monitoimimies. Kuivaniemen
Nuorisoseuran puheenjoh-

taja on profiloitunut etenkin bingoisäntänä, joka toi
autobingon Suomeen. Bingo onkin yksi Raimon toi-

Kuivaniemen Nuorisoseura, Raimo ja bingo ovat monille ensimmäiset Raimo Ikosesta mieleen tulevat asiat.

mintaan oleellisesti kuuluva
asia, jonka tuotoilla nuorisoseuran toimintaa on pystytty kehittämään.
Bingon lisäksi Raimo on
vuosien varrella ollut järjestämässä
monenlaista
tapahtumatarjontaa paikkakunnalla. Nuorisoseuralla on tanssittu ja tanssitaan
taas rajoitusten poistuttua.
Vatungissa ja Kuivaniemellä hänen toimestaan on
järjestetty toimintaa ja tapahtumia niin lapsille kuin
ikääntyneille ja Elo- ja kalamarkkinat ovat vakiinnuttaneet paikkansa syksyisten
tapahtumien joukossa. Onpa
hän ehtinyt elokuvanäyttelijäksikin elokuvaan, joka on
loppuvuonna tulossa elokuvateattereihin.
Piirimyyjän toimessaan
liikelahjojen myyjänä hän
on oppinut tuntemaan ihmisiä laajalta alueelta ja onnistunut kontaktiensa ansiosta

saamaan huippuesiintyjiä ja
tuomaan uutta elinvoimaa
paikkakunnalle.
Merihelmipäivässä Raimo esitteli Kuivaniemen
Nuorisoseuran toimintaa ja
liikkui ympäri markkinaaluetta niin, ettei toimittaja
tahtonut vauhdissa mukana pysyä.
– Olen oppinut touhuamaan pienestä pitäen. Ensimmäisen
tilinauhani
vieraan palveluksesta sain
11- vuotiaana. Se olikin metka tilinauha, kun ilta- viikonloppu- ja ylityölisien
lisäksi sai sääskilisääkin,
Raimo naurahtaa työuransa alusta.
Vuoden iiläiseksi valintaansa hän kertoo arvostavansa suuresti ja toivoo
voivansa jatkossakin olla tittelin arvoinen ja pystyvänsä
tuomaan toiminnallaan iloa
ja elämyksiä iiläisten elämään. MTR

Raimo Ikosen iloinen olemus on tullut tutuksi monissa tapahtumissa.
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Arkadiassa viihtyy koko perhe

Samuli Myllyneva kiinnittämässä asiakkaalle alueella liikkumiseen oikeuttavaa ranneketta.

Kotieläinpuisto Arkadia on oiva vierailukohde etenkin lapsiperheille.

Simon Maksniemessä sijaitseva kotieläinpuisto Arkadia on monipuolinen
lähimatkailukohde,
jossa
löytyy tekemistä ja näkemistä koko perheelle. Arkadia avautui yleisölle kesäksi
2016 ja on laajentunut ja monipuolistunut vuosien kuluessa. Kotieläinpuistosta
löytyy 70 eri eläinlajia, joukossa
eksoottisempiakin
eläimiä kuten papukaijat,
laamat, emut ja aasit sekä
kameli.
Arkadian kahvila-ravin-

tola sijaitsee historiallisessa
1850-luvulla rakennetussa ja
1895 laajennetussa tilan päärakennuksessa, tarjoten huikean miljöön niin perheille,
kuin ryhmille nauttia kahvila-ravintolan palveluista.
Kotieläinpuiston alueella on mahdollista nauttia
myös omia eväitä tai paistaa makkaraa joko nuotiolla tai kaasugrillissä.
Eläinten ja taukopaikkojen lisäksi lapsille löytyy
monenlaista leikkipaikkaa
pomppulinnoineen,
sekä

Puiston eksoottisimpiin eläimiin kuuluu kameli.

Ylämaan karja on kookasta ja tottunut selviämään ulkona ympäri vuoden.

Lampaita vierailijoiden on mahdollista myös ruokkia.

aittarakennuksessa viihtyisä
askartelu-leikkitila.
– Korona-aika vaikutti
etenkin talvimatkailuun, ulkomaisten ryhmien jäädessä pois. Kesällä kotimaiset
matkailijat ovat löytäneet
Arkadiaan
ilahduttavan
runsaasti ja vilskettä on riittänyt niin viime kuin tänäkin kesänä, kotieläinpuiston
omistajat Samuli Myllyneva
ja Päivi Ruotsalainen kertovat.
Kevättalven
yrittäjät
käyttivät kahvila-ravinto-

lan tilojen muutokseen, joilla saatiin lisätilaa keittiöön
sekä uudistettiin wc-tilat.
– Pienillä uudelleenjärjestelyillä saimme huomattavasti toimivammat tilat,
Samuli toteaa.
Heinäkuisena perjantaina puistossa oli runsaasti
etenkin lapsiperheitä vierailulla. Uudistetut tilat
osoittivat toimivuutensa ja
hampurilainen, jos toinenkin löysi nopsasti tiensä nälkäisten vatsojen täytteeksi.
MTR
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Uusi omaperäinen ja nostalginen kahvila

Tehtaanmyymälän ja kahvilan tunnistaa ovensuuhun parkkeeratusta Pappa-tunturista ja maitotonkista.

Mitä ihmettä, entisen Osuuspankin eteen on parkkeerattu Pappa-tunturi! Se on
merkkinä siitä, että tiloihin
on muuttanut Metkatuotteen
tehtaanmyymälä ja kahvila.
20 vuotta Iissä asunut Kaisa
Korkala kertoo, että ikkunoihin on tulossa teippaukset,
joten asiakkaat löytävät perille jatkossa vielä helpommin.
– Muutaman aukiolopäivän perusteella on tullut
useamman kerran ilmi, että
Iissä on ollut selkeä tarve
läpi vuoden avoinna olevalle kahvilalle. Kannustan iiläisiä tulemaan tutustumaan
uuteen tehtaanmyymälään ja
kahvilaan, Korkala toivottaa.
Metkatuotteen liikkeessä
näkyy iloisuus, nostalgisuus,
perinteikkyys ja suomalaisuus. Maalaisromantiikkaa
löytyy sisustuselementeistä ja myös pienistä yksityiskohdista hyllyjen reunoista.
Myymälän yhteyteen on nyt
valmistunut kahvio ja uusi
jäätelötiski on juuri otettu
käyttöön.
– Jäätelötiski on Wanhan
ajan jäätelökonseptilla, joka
sopii erityisen hyvin Metkatuotteen vanhahtavaan tyy-

liin, Korkala kertoo.
Tehtaanmyymälästä löytyy runsaasti suosittuja lahja- ja tuliaispakkauksia valmiiksi kauniisti paketoituna.
Yrityksen tuotevalikoimiin
kuuluu myös varainhankintamallisto, jolla koululuokat
tai urheiluseurat voivat kerätä rahaa. Lisäksi metkatuotteita myy sadat jälleenmyyjät
ympäri maata.
Korkalalla on kymmenen
vuoden kokemus yrittäjänä toimimisesta päivittäistavarakaupasta. Vuonna 2012
perustetun Metkatuotteen
hän osti vuosi sitten siilinjärviseltä yrittäjältä ja siirsi toiminnan Iihin. Aiemmat
tuotantotilat kävivät ahtaiksi, joten Korkala päätti muuttaa toiminnan Haminantielle
ja samalla avautui mahdollisuus panostaa myös kahvilatoimintaan.
– Edellisessä työpaikassani töiden vähentyessä korona-aikana heräsi kiinnostus
taas palata yrittäjäksi. Korona-aika on tuonut omat haasteensa, mutta en ole niistä
lannistunut, vaan kehittänyt
ja laajentanut liiketoimintaa,
Korkala kertoo. JK

Metkatuotteen yrittäjä Kaisa Korkala kertoo, että kahvilan valikoimasta löytyy peruskahvin lisäksi
erilaisia erikoiskahveja maailmalta sekä makukahvia omasta tuotannosta.

Moni sisustuselementti on yrittäjän aviomiehen nikkaroima. Kahvisäkkejä maitokärryssä ja monenlaisia herkkuja maitolaiturilla.

Vahvistusrokotteen aikaa voi muuttaa vain puhelimitse ja hyvästä syystä
Kansallisen linjauksen mukaan esimerkiksi lomamatka ei ole riittävän hyvä syy
vaihtaa vahvistusrokotteen aikaa. Jos aikaa on muista syistä pakko vaihtaa, se
tulee tehdä aina puhelimitse, jotta henkilökunta voi varmistaa, että rokotteiden
väliin jää tarpeeksi viikkoja ja että kuntalainen saa oikean merkkisen, hänelle tarkoitetun, rokotteen.
– Vetoamme kuntalaisiin, että he tulisivat vahvistusrokotteelle heille annettuna
aikana. Kun paljon ihmisiä pyrkii vaihta-

maan saamaansa aikaa, se työllistää henkilökuntaamme kohtuuttomasti ja vie
aikaa muulta hoitotyöltä, Oulunkaaren
terveyspalvelujohtaja Liisa Cajan-Suokas
pyytää.
Ajan siirtäminen on monimutkainen
prosessi, sillä rokotteita varataan kullekin rokotuspäivälle tietty määrä. Yhdestä
pullosta saa useita rokotteita, ja on tärkeää, että pullot tulevat kokonaan käytetyiksi ja rokotteita ei mene hukkaan.
Rokotteita ei voi säilyttää pitkään, ja nii-

den säilyttäminen muutoinkin varsinkin
näin helteillä on erittäin haasteellista.
– Vaikka koronatilanne on koko ajan
rauhoittumaan päin, myös vahvistusrokotteen ottaminen on tärkeää. Vahvistusrokote parantaa rokotteen tehoa
merkittävästi erityisesti viruksen erilaisia
variantteja vastaan, Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Saukkonen toteaa.

Tulosta EU:n koronatodistuksesi itse
Kuntalainen voi nyt tulostaa itse Oma-

kanta.fi-sivustolta koko kolmiosaisen
EU:n koronatodistuksen, joka sisältää
tiedot koronarokotuksista, koronatestin
tuloksen ja tiedon mahdollisesti sairastetusta koronasta. Tiedot eivät välttämättä
näy Omakannassa heti. Esimerkiksi rokotustiedon siirtyminen Omakantaan kestää
1-5 arkipäivää.

Oulunkaari tiedotus
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Tähän hautaan haudatulle lääkintäupseerille esitettiin saksalaisten toimesta myönnettäväksi Rautaristi-kunniamerkki urhollisuudesta, vaikka hän oli juutalaista syntyperää. Henkilö ei
halunnut ottaa kunniamerkkiä vastaan, Pertti Huovinen kertoo.

Iin Kruunusaaren hautausmaahan oli mahdollista heinäkuussa tutustua ”Kiveen
hakatut” -opastetuilla kierroksilla. Näihin Go Arcticin
järjestämiin ja Pertti Huovisen
asiantuntemuksella
opastamiin kierroksiin osallistui kolmena keskiviikkona yhteensä 100 henkilöä.
– Olin jo pitkään suunnitellut tällaisia tutustumiskierroksia ja tutkinut
Kruunusaaren historiaa sekä
saareen haudattuja henkilöitä. Osa haudoista oli tuttuja, osaa piti etsiskellä ja
osaan törmäsin sattumalta, Huovinen kertoo opastuskierrosten taustasta ja
tutustumiskierroksella esitellyistä haudoista.
Kierroksen aluksi Pertti
kertoi Kruunusaaren historiasta, kuinka se 1500-luvulle saakka oli ollut ”Sataman

saari”, jossa oli käyty kauppaa ja pidetty markkinoita.
Kirkon ympäristön käydessä ahtaaksi hautausmaalle,
oli uusi paikka löytynyt Iijoessa olevasta saaresta, joka
oli luonnollisesti erillään
muusta, eikä sitä tarvinnut
kiviaidalla aidata.
– Hautausmaa vihittiin käyttöön 30.9.1810. Sen
heikosta hoidosta tuli seurakunnalle nuhteita koko
1800-luvun ja hautausmaata oltiin siirtämässä Alarannalle 1900-luvuan alussa.
Hanke kuitenkin kariutui ja
hautausmaa säilyi Kruunusaaressa, Pertti valaisi kierrokselle osallistuneille.
Puolentoista tunnin aikana tutustuttiin useisiin
merkkihenkilöiden hautoihin ja saatiin kuulla mielenkiintoista tietoa heidän
elämästään ja toiminnas-

Kruunusaaresta on suora näköyhteys Iin Haminaan. Vainajat tuotiin ennen siltojen valmistumista saareen veneellä, joko Haminasta ja
Kauppilasta Kaivoksen kohdalta myötävirtaan.

Kruunusaaren hautausmaa tutuksi
Kiveen Hakatut -kierroksella
taan. Esiteltävien joukossa
oli iiläisiä kansanedustajia
ja muita merkkihenkilöitä,
mutta myös huutolaispojan
haudalla pysähdyttiin.
– Valtionhiihtäjä oli tunnettu persoona Iissä ja hänen

matkansa Oulun hiihtoihin, sekä toimintansa tapahtumassa saivat julkisuutta
myös Oulussa. Hiihtonumero oli aina 100. Vaikka
kyseessä oli monien pilkan
kohteeksi joutunut huu-

tolaispoika, oli hän jäänyt
Dallape-orkesterin
jäsenten mieleen niin, että hänet
mainitaan yhtyeen historiakirjassa, Huovinen totesi
seisoessamme valtionhiihtäjän haudalla.

Toimittajan tavoin kierros oli monille avartava kokemus ja seuraavat käynnit
Kruunusaaressa palauttavat
mieliin useita mielenkiintoisia tarinoita saareen haudatuista henkilöistä. MTR

edelleen valtatien yli tasolittymien kautta. Karsikon
eritasoliittymän liikennejärjestelyt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä,

jolloin valtatien poikittainen
liikenne pääsee kulkemaan
uuden risteyssillan alitse.
MTR

Nelostien uudet sillat käyttöön
Karsikon liittymässä
Valtatien 4 perusparannus
Oulu – Kemi välillä on loppusuoralla.
Kiiminkijoen
uudella sillalla ovat viimeistelytyöt käynnissä, Pohjois-

Ii - Olhava välillä tehdään
päällystystöitä ja Karsikon
liittymässä Simon Maksniemessä liikenne ohjattiin uudelle sillalle perjantaina.

Liikenteen käyttämä valtatie on kuitenkin edelleen
kavennettu ja nopeusrajoitus on alennettu, kunnes
rakennustyöt saadaan koko-

Karsikon risteyksessä kiertotien on poistunut ja liikenne ohjattiin uusien siltojen kautta viime perjantaista alkaen.

naan valmiiksi.
Kiertotien poistuminen ei
vaikuta Karsikontien ja Marostenmäen liikenteeseen,
ne kulkevat toistaiseksi

Karsikon eritasoliittymä valmistuu syksyllä.
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Iin Eläkeläisten kesäteatterimatka
Taivalkosken Jokijärvelle

Miten Jussin (Pasi Kivimäki) käy, saako pitää iloisen ja lörpöttelevän Aino morsiamen (Ritva Räisänen). Kuva Leila Kivimäki.

Katsomo oli täyteen myyty, iiläisillä hyvät paikat katsomon keskellä.
Kuva Veikko Räisänen.

Keväällä päätetty ja koronan
vuoksi peruutusuhan alla
ollut innolla odotettu kesä/
teatterimatka Kalle Päätalon
lapsuusmaisemiin Pölkkyteatteriin Taivalkosken Jokijärvelle toteutui sunnuntaina
11.7. Hekkasen onnikalla
matkaan lähti 46 henkilöä.
Matka suuntautui Kiimingin kautta Pudasjärvelle,
jonka keskusta oli kokenut
huomattavan rakennemuutoksen sitten edellisen ohi
suuntautuneen matkan, lounaalle pysähdyimme kuitenkin aiemmillakin reissuilla
tuttuun paikkaan Pudasjärven Nesteelle.
Matkan jatkuessa alkoi
näkyä merkkejä kesäisen

myrskyn metsätuhoista. Taivalkoskella piipahdimme
myös Kallen kirjoista tutussa Jalavan kaupassa, saattoi
sieltä matkatuliaisiksi tulla
kaupan omaa tuotantoa olevia ”uskovaisten” pastilleja.
Matkan jatkuessa Jokijärvelle myrskytuhot vain lisääntyivät ja perillä teatterin
ympäristö oli kauttaaltaan
kaatuneen puuston ympäröimä, kuitenkaan rakennukset olivat enimmäkseen
säästyneet ja teatterin toiminta turvattu.
Jokijärven
maisemissa
nautimme jo ennakkoon varatut lättykahvit ennen esityksen alkua. Katsomoon
meille oli varattu paraati-

paikat keskellä katsomoa,
esitys oli loppuunmyyty, katsomo aivan täynnä,
näytti olevan useita eläkeläisryhmiä. Väliajalla oli tarjolla myös ennakkoon tilattu
grillimakkara ja olihan sekin
nautittava kuumasta ilmasta
huolimatta.
Näytelmänä oli Avioliittosimulaattori
aiheena
”Saako maajussi pitää morsiamensa”? Veera Niemisen
esikoisromaaniin pohjautuva näytelmä. Käsikirjoituksen näytelmään ovat tehneet
Veera Nieminen, Tommi
Auvinen ja Seija Holma. Ohjauksesta vastasi Elsa Ruokangas. Vaikka kyseessä
kepeä komedia, niin siinä
voidaan käsitellä kipeitä ja
vaikeitakin asioita, joka panee katsojan ajattelemaan
myös omaa elämäänsä ja
suhtautumista
lähimmäisiin, olenko ymmärtänyt/
ymmärretty oikein.
Näytelmän
loppupuolella alkoi ukkonen antaa merkkejä jyrähtämällä
muutaman kerran ja autoon
päästiin juuri kastumatta
ja paluumatka alkoi, ukkonen/salamointi ja rankkasade matkaseurana.
Kahvitauko pidettiin Pudasjärvellä Juustokievarissa, josta oli sähköt poikki,
mutta kahvit onnistuivat
keittämään kuulemma kaasun avulla ja maksaminen
tapahtui perinteisesti oikealla rahalla. Lähtiessämme sähköt palasivat myös
juustolaan. Kotiin Iihin tultiin Yli-Iin kautta, jossa on
monen matkalaisen juuret/
muistot.
Iloinen porina autossa kertoo siitä, kuinka tärkeä tämä reissu oli ankean
koronakaranteenin jälkeen.
Kuitenkin meidän kaikkien tulee olla vielä varovaisia
taudin suhteen ja noudattaa
terveysviranomaisten ohjeita. Kiitos matkaseurasta ja
erityiskiitos matkan järjestelijöille, kuljettajalle ja matkanjohtajalle.

Haluamme nähdä
onko Iissä ideaa?
Kilpailuta taloushallintopalvelusi
joustavampaan tilitoimistoon

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

Ympäristörikos Iijoella

Jätesäkkejä kellui laajalla alueella Ilinperukassa.

Matkalainen

Ja he saivat toisensa, josta seurasi häävalssin tanssiminen muiden näyttelijöiden ympäröimänä. Esitykset jatkuvat vielä su 25.7, ke 28.7, la 31.7 ja su 1.8. Kuva Heimo Turunen

Rantaveteen ajautuneista jätesäkeistä pystyi näkemään kyseessä
olevan suuren eläimen teurastusjätteistä.

Vihkosaaren uimarannan läheisyydessä havaittiin ympäristörikos illalla 6.7. Kalastajat löysivät vedestä
lukuisiä jätesäkkejä täynnä teurastusjätteitä. Säkit
oli heitetty Iijokeen maanantaina tai tiistaina, sillä
sunnuntaina alueella järjestettyjen onkikilpailujen aikaan niitä ei vedessä ollut.
Löydöstä tehtiin ilmoitus
poliisille, joka tutkii asiaa
ympäristörikoksena. Vihkosaaren uimaranta suljettiin teurasjätteiden vedestä
puhdistaminen ajaksi ja varotoimena, kunnes vesinäytteistä saatiin tulokset 11.7.
Ne osoittivat veden olevan
uimakelpoista.
Ympäristörikokset ovat
suurelta osin niin sanottua
piilorikollisuutta. Piilorikollisuus tarkoittaa rikoksia,
jotka eivät koskaan päädy
poliisin tai valvontaviranomaisten tietoon. Arvion
mukaan ympäristörikoksista vain alle kymmenen prosenttia tulee viranomaisten
tietoon. Piilorikollisuuden
osuus olisi tällöin ympäristörikoksissa vielä suurempi
kuin talousrikollisuudessa.
Poliisin tietoon on Suomessa tullut vuosittain 350–450
ympäristörikosta, joista suurin osa koskee luvattomia
päästöjä. MTR
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Kajakin voi Iissä myös vuokrata
Lämmin kesä on saanut monen mielissä heräämään ajatuksen päästä kanotoimaan
Iijoelle tai merelle. Aluksi
harrastusta voi kokeilla ilman suuria investointeja,
sillä iiläinen nuori Verneri
Palola on aloittanut kajakkien
vuokraustoiminnan.
Yrittäjyydestä itselleen kesätyön hankkinut Verneri
tarjoaa myös erilaisia pihanhoitotöitä nurmikon leikkauksesta
pensasaitojen
siistimiseen.
Kahta kajakkia vuokraava Verneri kertoo toiminnan
lähteneen mukavasti käyntiin ja kajakkeja on usein
kuskattu Vernerin mönkijän perässä Alarannalle, josta asiakkaat pääsääntöisesti
lähtevät vesille.
– Vuokraajien kirjo on
laaja, mutta suurin osa asiakkaista on ikäluokkaa
20-40-vuotta, Verneri toteaa.
Syksyllä Iin lukion aloittava nuori mies aikoo jatkaa
yrittämistä myös koulun
ohessa ja laajentaa toimintaansa talvella lumitöihin.
– Onhan tämä toisaalta sitovaa, mutta kuitenkin tässä
saa kokea yrittäjän vapautta ilman sitovia työaikoja. Se
minua yrittämisessä kiehtoo. MTR

Verneri Palola kuljettaa kajakit asiakkaiden luo mönkijän perään kiinnitetyllä kuljetuskärryllä.

Rätti ja Säämiskä tekee autoista putipuhtaita
Liikkuva autonpesu ”Rätti
ja Säämiskä” on iiläisen Robert Takaraution yritys, jolla
hän työllistää itsensä kesän
ajaksi.
Yrittäjäperheessä
kasvaneelle Robertille työnteko ja yrittäminen ovat tuttuja, joten oman yrityksen
perustaminen on ollut mie-

lessä jo aiemminkin.
– Kunnalta saamani kesäyrittäjätuki sekä Nuoriso
Leaderin tuki olivat perusta,
joille uskalsin yritykseni perustaa, Robert kertoo.
Hän käy tilauksesta puhdistamassa ja pesemässä
asiakkaiden autoja joko asi-

Auton sisätilat Robert imuroi, jonka jälkeen pölyt ja roiskeet puhdistetaan liinalla.

akkaiden kotona tai muualla, missä auto halutaan
pestävän.
– Minulla on mukana
kaikki tarvittavat välineet.
Asiakkaan tarvitsee huoleh-

tia ainoastaan sähkön saatavuudesta ja vesihanan
löytyvän pesupaikan läheisyydestä.
Iin lukiossa opiskeleva 19-vuotias Robert pyö-

rittää ”Rättiä ja Säämiskää”
koulun alkuun saakka. Asiakkaita hän kertoo olleen sopivasti Iin keskustaajamasta
ympäristöineen. Pesuja ja
puhdistuksia hän on tehnyt

henkilöautojen lisäksi myös
paketti- ja kuorma-autoille.
Palveluvalikoimaan kuuluvat niin autojen puhdistuksen sisältä kuin pesut ulkoa.

Painepesuri ja muut tarvittavat välineet kulkevat liikkuvan autonpesijän mukana. Asiakkaalta tarvitaan vain sähkö ja vesi.
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Purusaareen pääsee nyt lenkkareilla

Yhteistyöllä Jakkukylässä on saatu paljon aikaan. Tälläkin kertaa talkoisiin saatiin niin koneita kuin käsipareja.

Jakkukylän
kyläyhdistyksen Purusaari projekti on
loppusuoralla. Viime viikon
maanantaina kyläläiset talkoilivat yhdysreitille soraa ja
kuorikatetta.
– Materiaaleja meni yhteensä 210 kuutiota. Nyt
koko reitistön pääsee kulkemaan lenkkareilla ja talvella
ladut saadaan hyvälle pohjalle, Maarit Sippola kertoo.
Purusaari on Pohjolan
Voiman omistama saari Iijoesta, jonka käytöstä Jakkukylän kyläyhdistys on tehnyt
vuokrasopimuksen.
Pian
valmistuvan
kunnostusprojektin aikana saareen on
saatu kulkuyhteys lossilla,
rakennettu laavu ja puuliiteri
sekä kunnostettu kulkureittejä. Leader-rahoitteisen projektin kustannukset ovat
suuruusluokkaa 25 000 euroa, josta on saatu avustusta 50 prosenttia. Loppuosasta
kyläyhdistys on maksanut 10
prosenttia ja loput on katettu
talkootyöllä. MTR

Purusaareen pääsee lossin ansiosta myös kesällä.

Kuorikatteen päälle ei tarvita paljon lunta ennen
kuin Jakkukylässä taas hiihdetään. Siihen saakka poluilla pärjää lenkkareilla.

Seija Vuorma tasoittamassa kuorikatetta Purusaaren
yhdysreitille.

Nelosgrilli avautui uudistettuna
Kevätalvella
sulkeutunut
Nelosgrilli on saanut uuden
yrittäjän. Oululainen Ahmet
Kiyanc uudisti paikan ilmeen
ja tarjolla on perinteisten grilliruokien lisäksi monipuolinen valikoima salaatteja,
kebabannoksia, kalaa eri
muodossa ja liharuokia jo-

kaiseen makuun. Uudistettu
Nelosgrilli avautui 15.7. kahvi- ja piirakkatarjoilun kera.
– Pyöritin aiemmin pizzeriaa Oulussa, mutta jauhonpölyallergian vuoksi jouduin
siitä luopumaan. Ravintola
Krunnissa vaimonsa kanssa
Iissä yrittäjänä toimiva vel-

Nelosgrillin uutta avautumista on odotettu hartaasti, ensimmäinen asiakas Ilpo Tumelius totesi Ahmet Kiyancille.

jeni vinkkasi tästä paikasta
ja tartuin tilaisuuteen, Ahmet
kertoo.
Aluksi uusi Nelosgrilli

työllistää kuusi työntekijää.
Ahmet Kiyancin tavoitteena on hallittu työntekijämäärän kasvattaminen kysynnän

mukaan.
– Kaikki raaka-aineemme
lihat ja kalat mukaan lukien
ovat suomalaista alkuperää,

Avajaispäivänä asiakkaita palvelivat Ali Mohamad, Ahmet Kiyanc, Mia Isokoski ja Jemina Äijänen.

Ahmet toteaa ja toivottaa
kaikki tervetulleiksi tutustumaan uudistettuun Nelosgrilliin. MTR
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”Sommoo hommoo nykyvään!”
Kuopiolainen Savon Sanomat on ansiokkaasti julkaissut jo neljän vuosikymmen ajan hersyviä savolaissutkauksia. Esimerkkikirjamme ”Pelekkee ilimoo”
on ilmestynyt vuonna 2002. Tässä näytteitä savolaisesta elämäntavasta:
Ukin jupinaa: – On se vuan sommoo hommoo nykyvään. Jos mies puhhuu tuhmija naiselle, niin se
on sukupuolista häerintöö, vuan ku naenen puhhuu
riähkyyksijä miehelle, se on kaks eurova plus paekallispuhelumaksu!
			* * *
Tuomari: – Syyte kellovarkaudesta teitä vastaan raukeaa todisteiden puuttuessa.
Syytetty: – Tarkoittaako se, että suan pittee sen kellon?
			* * *
Äiti: – Mittee varte sinä Matti kärtät ukkija niin kovasti potkimaan jalakapallova?
– No ku isä sano, että kun ukki potkasoo tyhjee, niin
meille ostetaan mersu.
			* * *
TuuMaset: Naisen parhaat vuodet alkavat siinä 50
ikävuoden paikkeilla. Hän on silloin saanut kasvatettua lapsensa ja miehensä aikuisiksi.
			* * *
Perheenemännän puolituntinen: - Tämä se on sitä
varsinaista perhe-elämää. Kun isä tulee yökerhosta,
niin lapsen pitää olla jo tunnin päästä päiväkerhossa!
			* * *
Lähipubissa: – Meidänpä Maikki on liittynyt painonvartijoihin, Kake kertoo Makelle.
– Mu-mutta, Maikkihan on niin sutjakka kuin pajunvitsa!
– No sutjakkahan Maikki on, mutta hänpä vartioi,
että minä en käy yöllä jääkaapilla!
			
***
Aamiaispöydässä: – Jalkapallo täyttää koko elämäsi, vaimo nyyhkäisee. – Et varmaankaan muista edes
hääpäiväämme?
– Ja taatusti muistan. Se on 12. kesäkuuta – sama, jolloin Suomi voitti Tanskan 0–1!
			* * *
P. Aatos: Avioitumisen jälkeen vaimo jakaa miehensä
kanssa kaikki tämän huolet ja murheet, joita miehellä
ei ollut ennen avioitumista.
			* * *

Team Rynkeby – God Morgon Vantaan joukkueen saapumista Iihin kannustettiin reitin varrella.

Team Rynkeby pyöräili syöpäsairaiden
lasten tukemiseksi
Hyväntekeväisyyspyöräily
Team Rynkeby – God Morgonin joukkueet polkivat
toista vuotta peräkkäin Suomen maakunnissa kerätäkseen varoja syöpäsairaiden
lasten hyväksi.
Perinteisesti joukkueet
ovat pyöräilleet Suomesta Pariisiin, mutta koronaviruksen
aiheuttaman
pandemian takia Suomen
eri kaupunkien joukkueet
tekivät nyt omat “Tour de
Finlandinsa”. Kaikki kahdeksan joukkuetta polkivat
itse suunnittelemansa reitin,

jonka varrella tuettiinn paikallisia matkailu- ja ravintolayrittäjiä.
Pyöräilijöitä
Suomen
Team Rynkeby – God Morgon –joukkueissa oli yli kolmesataa, joista suurin osa
osallistui kotimaan Tour de
Finlandille.
Kaudella
2019–2020
Team Rynkeby – God Morgon keräsi syöpätutkimusta
rahoittavalle Aamu Suomen
Lasten Syöpäsäätiölle ja
syöpäsairaita lapsia ja heidän lähimmäisiään tukevalle Sylva ry:lle lähes 900

000 euroa. Tulos oli toiseksi paras Suomen joukkueiden historiassa huolimatta
vaikeasta ja haasteellisesta
pandemia-ajasta. Kuluvan
kauden keräystulos julkistetaan syyskuun lopussa vietettävässä lahjoitusgaalassa
Helsingissä.
Team Rynkeby – God
Morgon Vantaan joukkue
pyöräili Vantaalta Leville ja
Iissä joukkue pysähtyi keskiviikkona 14.7.
– Pyöräilysää on ollut
mitä mainioin. Pisaraakaan
sadetta ei reitille ole osunut

ja aika ajoin on ollut vähän
turhankin kuumaa, joukkueen kapteeni Minttu Sinkkonen totesi aamupalalla
Vihkosaaren uimarannalla.
Joukkueet hankkivat yrityssponsoreita, joilla saatu
tuki ohjataan lyhentämättömänä syöpäsairaiden lasten tukemisen. Sponsoreita
aletaan kerätä jo syksyllä,
samalla kun seuraavan vuoden joukkue on hamottumassa.
– Maksamme itse kaikki majoitus- ja muut kulut
Sinkkonen kertoi. MTR

MARTTI KÄHKÖNEN
kesämökkiläisenä Iissä jo 21 vuotta.

Vantaan joukkueessa polki 36 pyöräilijää ja huoltojoukkoihin kuului seitsemän henkilöä. Joukkueen kapteeni Minttu Sinkkonen seisomassa portailla etualalla oikealla.
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Palveluhakemisto
Iiläisten parhaat palvelut!
Ota yhteyttä: 045 110 9012
tai 0400 385 281
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
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Hermannin päivän tapahtuma Karhussa
Eläkeliiton Iin yhdistyksen väki kokoontui perinteiseen Hermannin päivän
tapahtumaan Karhun leirikeskukseen. Yhdistyksen
puheenjohtaja Anja Nenonen kertoo tapahtumaa vietetyn aiemmin Pukkisaaren
majalla, josta siirryttiin Karhun leirikeskukseen kolme
vuotta sitten.
– Mukavasti saimme väkeä liikkeelle, vaikka hieman jännäsimme koronan
vaikutusta jäsenistön liikkumishaluihin, Nenonen totesi
tapahtuman alussa.
Vapaan seurustelun lomassa pelattiin mölkkyä,
nautittiin grillimakkaroista
ja tietenkin kahvista. Iloisesta puheensorinasta ja hymyilevistä kasvoista näki,
että yhteisiä tapaamisia oli
odotettu. MTR

Pentti Koskela ja Kalle Kehusmaa huolehtivat ruokahuollon
toimivuudesta grilli kuumana.

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
JALKAHOITOA

Lue IiSanomat
netistä:
www.iisanomat.fi

Karin Björnholm,
sairaanhoitaja
Puh. 044 350 6063
Ajanvaraus:
varaa.timma.fi/karinbjornholm

YRITTÄJÄ!
Palveluhakemisto
on hyvä paikka
ilmoittaa
palveluistaan.

Valtarintie 2, Ii

Hermannin päivän tapahtumaa vietettiin perinteiseen tapaan Karhun leirikeskuksessa.

Lampaat matkasivat helteessä Satakariin

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA
Ville Eskola kiinnittämässä GPS-pantaa lampaalle. Saareen vietiin
34 lammasta, joista kolmelle laitettiin seurantaa varten GPS-laite.

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

Olen lomalla 19.7.-2.8.
Hyvää kesää!
08 4156 3882
Vääränpolku 13, 91100 Ii

Eskolan lammastilan lampaat ovat jo reilut 10 vuotta
huolehtineet maisemanhoitotöistä muun muassa Satakarin saaressa. Tänä vuonna
saareen vietiin heinäkuun
alussa 34 lammasta.
– Koskaan ei ole ollut
näin hyvä sää, kun olemme

Röytästä Satakariin matkanneet. Tyyni meri ja lämmintä 30, Kari Sipola Eskolan
lammastilalta kertoo.
Takaisin
mantereelle
lampaat haetaan syyskuun
puolivälin paikkeilla ja pian
sen jälkeen vuorossa on keritseminen. MTR

Kari Sipola ja Markku Huttula matkalla lampaiden kanssa kohti
Satakaria.
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Illinjuoksut keräävät viikoittain
kymmeniä osallistujia

Illinjuoksut 16.7.
VITONEN
1) Antti Mikkonen 16.34, 2)
Viljami Vuorre 16.41, 3) Jani
Määttä 16.58, 4) Alexi Ruokamo 17.09, 5) Matti Korhonen 17.36, 6) Kyösti Kujala
18.07, 7) Arto Hiltula 18.16,
8) Hansi Kitti 18.31, 9) Pekka Kukkula 19.34, 10) Patrik Mäenpää 19.36, 11) Pertti
Lapinkangas 19.39, 12) Teemu Kangasharju 19.55, 13)
Reijo Vapa 20.13, 14) Ville
Tiiro 20.22, 15) Pasi Sjöman
20.28, 16) Janne Laakkonen 20,31, 17) Rauno Holmi 20.57, 18) Niko Pennanen
21.23, 19) Aki Huovinen
21.29, 20) Timo Torkkeli 21.32, 21) Jouko Perttula

Illinjuoksuun 16.7. osallistujia

21.49, 22) Pentti Klaavuniemi 22,28, 23) Kariina
Kauppinen 22.33, 24) Ville Nylander 22.59, 25) Hanna Ruotsalainen 23.04, 26)
Tero Toivonen 23.10, 27)
Jussi Tiiro 23.11, 28) Mervi
Perkkiö 23.19, 29) Jari Meriläinen 23.29, 30) Vesa Savolainen 23.57, 31) Juha Kipinä
25.03, 32) Mikko Hemmilä ja
Juho Rikberg 25.13, 34) Erkki Manninen 25.38, 35) Heidi
Lapinkangas 25.43, 36) Jouni Heikkilä 25.55, 37) Hannu
Klaavuniemi 26.34, 38) Toni
Heikkilä 28.09, 39) Markku
Hänninen 30.16, 40) Pentti
Riekki 30.20, 41) Esa Pakanen 30.35, 42) Reko Koskinen 30.39, 43) Jaakko Örn
31.08.
KAKKONEN
1) Ilkka Ruuska 6.52, 2) Saku
Vapa 9.22, 3) Silja Majava 9.22, 4) Iisa Klaavuniemi
9.42, 5) Sofia Perttula 11.47.

Iiläisille koirille menestystä
Oulun koiranäyttelyissä
Oulussa järjestettiin viikonloppuna 9.-11.7. useita
koiranäyttelyitä. Päätapahtuma oli Iloisen koiran kaksipäiväinen näyttely, jossa
lauantaina oli kansainvälinen koiranäyttely Oulu
Int ja sunnuntaina pohjoismainen koiranäyttely Oulu
Nord.
Näyttelypaikkana
oli Oulun Äimäraution ravirata. Järjestäjinä toimivat
Oulun Koirakerho, Oulun
Palveluskoirayhdistys, Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys ja Oulun Seudun
Terrieriyhdistys.
Sponsoreina toimivat koiranruokavalmistaja Royal Canin sekä
Eläinlääkäriasema Kamu.
Samalla
näyttelypaikalla
järjestettiin
myös
kolme muuta näyttelyä
viikonlopun aikana: perjantaina 9.7.2021 ryhmänäyttely FCI 3/4 & 9/10,
lauantaina 10.7.2021 amerikancockerspanieleiden erikoisnäyttely ja lauantaina

10.7.2021 jackrussellinterriereiden erikoisnäyttely.
Kaikkiaan
päätapahtumaan oli lauantaina ilmoittautunut 2163 koiraa
ja sunnuntaina 1925 koiraa.
Oulussa arvosteltiin kaikki
rodut ja niitä oli ilmoittautunut kaikkiaan 258 erilaista rotua.
Iiläisiä koiria oli ilmoittautunut kisaan yli kaksikymmentä. Kisoihin oli
valmistauduttu
ahkerasti harjoittelemalla koirien
esittämistä ja totuttamalla
niitä tuomarin käsittelyyn.
Ainakin Iin Koiruudet ry on
järjestänyt Anna-Reetta Lintelän johdolla säännöllisiä
näyttelyharjoituksia pitkin
kevättä ja kesää. Lisäksi facebook-ryhmien Iin koirakaverit ja Iiläiset koirat -jäsenet
ovat harjoitelleet näyttelyitä
varten. Harjoittelu on tuottanut tulosta, sillä menestystä saavutettiin useissa eri
luokissa ja roduissa.

LYHENTEIDEN SELITYKSET
Kisatulokset ilmoitetaan lyhenteinä. Tässä yleisimpien
lyhenteiden selitykset.
Kilpailuluokkien lyhenteet:
JUN = Junioriluokka, jossa koirat iältään 9-18kk.
NUO = Nuorten luokka, jossa koirat iältään 15-24kk
KÄY = Käyttöluokka, jossa koiran on oltava vähintään
15kk ikäinen ja täyttää ko. rodun käyttöluokkavaatimukset
AVO = Avoin luokka, jossa koirat vähintään 15kk ikäisiä
VAL = Valioluokka, koiran on oltava vähintään 15kk ikäinen ja olla jonkun maan muotovalio
VET = Veteraaniluokka 8 vuotta ja sitä vanhemmat koirat
Kussakin luokassa sukupuolet arvostellaan erikseen. Valitaan

Bernhardinkoiria osallistui näyttelyihin Iistä komea joukko.

PN1 = Paras narttu ja
PU1 = Paras uros
ROP = Rotunsa paras. Tämän sijoituksen voi saada joko
PN1 tai PU1
VSP = Vastakkaisen sukupuolen paras. Tämän sijoituksen
voi saada joko PN1 tai PU1.
ERI 1 = Erinomainen. Koira vastaa rotumääritelmää erinomaisesti ja sijoittuu keskinäisessä sarjan vertailussa sijalle 1 (muita jaettavia sijoja ovat 2-4)
EH = Erittäin hyvä
H = Hyvä
T = Tyydyttävä
HYL = Hylkäävä. Tähän voi olla useita erilaisia syitä. Koirassa voi olla rotumääritelmässä kuvattu virhe esimerkiksi siniset silmät ovat hylkäävä virhe joillakin roduilla.
Myös puuttuvat hampaat voivat joillakin roduilla aiheut-

taa hylkäyksen.
EVA = Ei voi arvostella. Jos koira ei esimerkiksi suostu
liikkumaan ollenkaan, ei sen liikettä voida arvostella.
SA = Sertifikaatin arvoinen. Erinomainen rotunsa edustaja voi saada SA maininnan.
SERT = kaikista SA koirista yksi saa sertifikaatin.
CACIB = Vain kansainvälisissä näyttelyissä jaettava sertifikaatti
NORD-Sert = Vain pohjoismaisessa näyttelyssä jaettava
sertifikaatti
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Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

23
8
2
4
15
Su 25.7. ja 1.8. klo 18.00

KUIVANIEMEN SEURALLA

500 € / pr 50 | 500 € /mp
2x100 € | 5x50 € ym. Tervetuloa!
Pelaamme bingoa joka sunnuntai klo 18!

MARKKINAT SEURALLA LA 4.9.2021.
Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS

1969

Iin Eläkeläiset ry

Hailuoto kutsuu!
Lähtö Iin Järjestötalolta
ma 26.7. klo 8.00

Ukkolan Hannun onnikalla.
Lautta lähtee klo 10.
Kyyti 30 e/hlö kerätään autossa.
Majoitus, ruokailut ym. maksetaan perillä.
Mukaan ulkoilukampetta ja iloinen mieli.
Ohjelmasta kerrotaan autossa .
Lisätietoja 040 822 9274/reissuemo

pidetään Kattilanpirtillä 31.7.2021 klo 15:00
Asioina sääntöjen 10§ mukaiset asiat.
Ennen kokousta seuran jäsenille Kota-talkoot
klo 10-15 Kattilanpirtillä.
Tervetuloa!
- Hallitus -
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Iin Lähimarkkinat Piippurockin oheistapahtumana
Piippurock järjestetään Rantakestilässä elokuun ensimmäisenä
viikonloppuna.
Perjantaina komediaklubilla
esitetään hulvaton parisuhdekomedia Mars vs Venus,
joka on kiertänyt jo 4vuotta
eri puolilla Suomea. Esitys
on saanut nauruhermot koetukselle ja samaan on odotettavissa Iissäkin.
Lauantaina päiväohjelmassa ovat Iin Lähimarkkinat, joilla keskipisteessä ovat
iiläiset tuottajat ja matkailualan yrittäjät. Järjestäjien teltalla kokataan ja myydään
paikallisten tuottajien raaka-aineista tehtyjä annoksia
ja mukaan saa myös reseptit
annoksista. Tarjolla on ainakin JJ-Lihan, Kallion Lampaan, Jokirannan Hunajan ja
Yrttiaitan raaka-aineista valmistettuja annoksia.

– Saimme Oulun seudun
Leaderilta tukea reilut 8500
euroa tämän tapahtuman
kehittämiseen ja järjestämiseen, Johanna Jakku-Hiivala kertoo.
Saatu avustus kattaa kuluista 80 prosenttia, loput
järjestäjät ovat hankkineet
itse.
Lähimarkkinoiden
ohjelmassa on muun muassa
kisa, jossa etsitään Iin ensimmäistä rokkikokkia. Siinä koki Janne Pekkala saa
vastaansa
joukkueellisen
ruoanlaitosta kiinnostuneita
yllätyshenkilöitä.
Illalla lavat valtaavat
Piippurockin esiintyjät, joista tunnetuimpana ruotsalainen Crashdiet. Tumppi
Varonen & Problems kuuluu myös monien suosikkibändeihin. MTR

Oijärvellä laulettiin yhdessä
Oijärven maa- ja kotitalousnaiset järjestivät jo perinteisen yhteislaulutilaisuuden
Sampolassa
sunnuntaina
11.7. Ensin kahviteltiin ja
vaihdettiin kuulumisia, sitten laulettiin Elli Laitisen
säestyksellä. Välillä myös
lauluryhmä Oijärven pojat esiintyi ja Elli Laitinen
esitti kantelemusiikkia. Lo-

puksi pidettiin arpajaiset.
Mukavassa tapahtumassa
oli mukana noin 30 innokasta laulajaa.
Jaana Klaavuniemi

Yhteislaulutilaisuudessa oli mukavasti porukkaa

Sikajuhlien suosio säilyy
Perinteisten Sikajuhlien suosio säilyy vuodesta toiseen Oijärvellä. Tänä vuonna pääesiintyjänä ollut Kake
Randelin ja kokkauksesta huolehtinut Antti Raitio houkuttelivat juhlille lähes 600 tanssin ja hyvä ruoan ystävää.

549

Illan esiintyjät ja järjestäjät yhteiskuvassa Sampolan portailla.
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iin rantakestilässä:
Piippurock 6.-7.8.2021
6.8. Stand-up: mars vs Venus
7.8. Crashdiet
Iin lähimarkkinat
7.8.2021 klo 12-16
Mars vs Venus - hulvaton
parisuhdekomedia
6.8. 2021
Liput: tiketti.fi ja nenosen neste

