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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat 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

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 639 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10 
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.fi

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

ILMOITTAUTUMISET 
MILLA.LAKSO@II.FI

Tässä lehdessä 
on liitteenä 

Iin Eläkeläiset ry:n 
tiedotuslehti

Iin 
seurakunnan 
seurakunta-

vaaliliite
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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.

nomatnomat
--

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 23 26.10.2022
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 24 ILMESTYY KE 9.11.2022. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

pe 4.11.2022 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

40 
VUOTTA.

FURKA

www.furka.fi

Hammaslääkäri
Elias Sundqvist

Hammaslääkäri
Olli Iivanainen

Iin kirkko

IIN ALUE 
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Sadonsiunausmessu Su 30.10. Iin kirkko Pyhäpäivän aihe: 21.sunnun-
tai helluntaista: Jeesuksen lähettiläät. Toimittaa: Pekka Soronen, kantto-
rina: Markku Jaakkola. Eläkeliitto palvelutehtävissä. Kirkkokahvit, ter-
vetuloa!  Kolehti: Köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö.
Messu La 5.11. klo 10 Iin kirkko Pyhäinpäivä: Pyhien yhteys. Toimittaa: 
Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa Sanna Karppi-
nen. Kolehti: Vienan-Karjalan työn tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirk-
ko. Iin seurakunnassa muistetaan vuoden aikana läheisiä poisnukkuneita 
seurakuntalaisia pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa. Jumalanpalveluk-
sen aikana kaikkien heidän muistoksi sytytetään kynttilä.
Messu Su 6.11. klo 10 Väli-Olhavan seurakuntatalo Pyhäpäivän aihe: 
Uskonpuhdistuksen muistopäivä: Uskon perustus. Toimittaa: Matti Kin-
nunen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Ilmasto-ja ympäristötyön 
Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Pidetään huolta yhteisestä maa-
pallosta. Suomen Lähetysseura.
Torstain laulukerho To 27.10. klo 12 Iin seurakuntasali. Laulamme vir-
siä, koululauluja ja hengellisiä lauluja. Mukana kanttori.
Kirkkokuoro To 3.11. klo 18.15 Iin seurakuntasali. Kuoroon otetaan 
uusia laulajia. Lisätiedot kanttorilta.
Vapaaehtoistoiminnan ilta Ma 31.10. klo 17.30-20 Iin seurakuntasali. 
Syksyiset askarteluillat kaikille kiinnostuneille Iin seurakuntatalolla: ma 
31.10. klo 17.30-20 teemme yhdessä vapaaehtoisten illassa havukrans-
seja hautausmaalla myytäväksi pyhäinpäivänä. Tule mukaan kahville, 
jutustelemaan ja halutessasi kransseja kokoamaan! Ma 7.11. klo 17.30 
ommellaan kaurapusseja ja tehdään muita pieniä askarteluja joulunajan 
myyntiin Ruustinnan kahavilaan: mukana Sanna Karppinen, Minna Jun-
tunen ja Anne Huhta. Materiaalit näihin kaikkiin ovat valmiiksi paikalla. 
Tuotto askarteluista lapsiperheiden tukemiseen diakoniatyön kautta. 
Tervetuloa!
Ystävänkammari Ke 2.11. klo 12-13.30 Iin seurakuntasali
Nyt kodista laulun mä laulan- konsertti Su 6.11. klo 16 Iin kirkko. 
Konsertissa esiintyy Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijat 
ja urkuri Christian Ahlskog. Yksinlaulu- ja urkumusiikkia, yhteisiä virsiä 
ja kolehti .Sydämellisesti tervetuloa nuorten konserttiin pyhäinpäivän 
teemalla. Vapaa pääsy!
Vapaaehtoistoiminnan ilta Ma 7.11. klo 17.30-20 Iin seurakuntasali. 
Syksyinen askarteluilta kaikille kiinnostuneille. Illassa ommellaan kau-
rapusseja ja tehdään muita pieniä askarteluja joulunajan myyntiin Ruus-
tinnan kahavilaan; mukana Sanna Karppinen, Minna Juntunen, Anne 
Huhta ja Nina Peltola. Materiaalit näihin kaikkiin ovat valmiina paikalla. 
Tuotto askarteluista lapsiperheiden tukemiseen diakoniatyön kautta. 
Tervetuloa!
Jakkukylän kolmen polven kerho Ti 8.11. klo 10-11.30 Jakkukylän 
Rauhanyhdistyksen kerhohuone. Maalismaantie 1022. Tervetuloa!
Olhavalaisten porinapiiri Ti 8.11. klo 12. Kokoonnumme Olhavan 

kylätuvalla. Tervetuloa kahvittelemaan, juttelemaan ja viettämään aikaa 
yhdessä  kyläläisten kanssa.
Isänpäivän konsertti Su 13.11. klo 19 Iin kirkko .Baritoni Reijo Alata-
lo, bassobaritoni Markku Koskela, tenori Jukka Tallgren ja pianisti Antti 
Manninen. Ohjemistossa mm. Sibelius, Merikanto ja Kuula. Vapaa pääsy. 
Kolehti. Sydämellisesti tervetuloa.
Iin perhekerho Pe 4.11. klo 10-12 (Perjantaisin) Iin seurakuntatalon Ker-
hohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 2.11. klo 10-11.30 ja 9.11. klo 10-11.30 
(Keskiviikkoisin) Iin pappila.
Nuortenilta To 3.11. klo 17:30 Iin Pappila. Kaikille avoin, ohjelmallinen 
ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit.
Liikkari Ke 2.11. klo 16.30 ja ke 9.11. klo 16.30 Iisi Areena. 1-3.-luok-
kalaisten liikkari Iisi-areenan lohkossa3. Kerhossa tutustutaan monipuoli-
sesti eri lajeihin, leikitään ja pelataan. Ilmoittautuminen Iin seurakunnan 
nettisivujen kautta. Mukana nuorisotyönohjaaja Katri.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen ko-
tisivuiltamme. Kirjekyyhky lähettää lapselle oman kirjepyhäkoulupostin 
noin kerran kuukaudessa. Postin voi tilata puh. 0400-541319/irmeli.hie-
tapeltovl.fi
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 10-
12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Jouluavustusta seurakunnalta: Mikäli sinulla ja/tai perheelläsi on talou-
dellisia haasteita, voit hakea jouluavustusta seurakunnan diakoniatyöltä 
1.11.-18.11. välisenä aikana vapaamuotoisten hakemusten, joista ilmenee 
perheen koko, tulot, menot kuukausittain ja perheen yhteystiedot, tulisi 
olla perillä viimeistään 18.11.mennessä. Hakemukset os. Iin seurakunta/
Sanna Karppinen Puistotie 3  91100 Ii. Lisätietoja: Sanna Karppinen p. 
040 7376955 ja Sanna Mäenpää p. 040 7182297.
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 30.10. klo 12 Oijärven kyläkirkko  Pyhäpäivä: 
21.sunnuntai helluntaista: Jeesuksen lähettiläät. Toimittaa: Pekka Soro-
nen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Köyhyyden vähentämiseen 
kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun 
säätiö.
Messu La 5.11. klo 18 Kuivaniemen kirkko Pyhäpäivä: Pyhäinpäivä. 
Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola, avustaa: Sanna 
Mäenpää. Kolehti: Vienan-Karjalan työn tukemiseen Venäjällä, Inkerin 
kirkko. Iin seurakunnassa muistetaan vuoden aikana läheisiä poisnukku-
neita seurakuntalaisia pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa. Jumalanpalve-
luksen aikana kaikkien heidän muistoksi sytytetään kynttilä.
Glögi- ja mehutarjoilu Kuivaniemen hautausmaalla La 5.11. klo 15.30-

17. Seurakunnan työntekijät tarjoavat lämmintä glögiä ja mehua hauta-
usmaalla kävijöille.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 31.10. klo 10:30 – 12 Seura-
kuntakerho Aseman vanhustentalojen kerhohuoneessa ja klo 31.10. 
klo 10.30-12. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua, tervetuloa uudet ja 
vanhat kävijät!
Seurakuntakerho Ti 1.11. klo 11 Seurakuntakerho Oijärven kyläkir-
kolla. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua, tervetuloa uudet ja vanhat 
kävijät!
Kuoroharjoitus Ke 2.11. klo 18.30 Kuivaniemen rauhanyhdistyksellä.
Diakoniatuvalla kahvitarjoilu To 3.11. klo 11-13. Tervetuloa käymään 
kahvilla ja juttelemassa tai seurakunnan toimintaan liittyvällä asialla dia-
koniatuvalla, mukana Sanna Mäenpää.
Laulukerho Ke 9.11. klo 12 Kuivaniemen seurakuntasali. Kaiken ikäis-
ten  laulukerho Kuivaniemen seurakuntatalolla. Lauletaan virsi, hengel-
lisiä lauluja ja kansanlauluja. Mukana kanttori.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 31.10 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 1.11. klo 11 Seurakuntakerho Oijärven kyläkir-
kolla. Mukavaa yhdessäoloa ja kahvittelua, tervetuloa uudet ja vanhat 
kävijät!
Diakoniatuvalla kahvitarjoilu To 3.11. klo 11-13. Tervetuloa käymään 
kahvilla ja juttelemassa tai seurakunnan toimintaan liittyvällä asialla dia-
koniatuvalla, mukana Sanna Mäenpää.
Kuivaniemen perhekerho To 3.11. klo 10-12  ja To 10.11. klo 10-12 
Kuivaniemen seurakuntasali. Kuivaniemen perhekerhoon on ILMOIT-
TAUTUMINEN: Ilmoittaudu to kerhoon viimeistään saman viikon ke 
puh. 0400-541319.
Jouluavustusta seurakunnalta: Mikäli sinulla ja/tai perheelläsi on ta-
loudellisia haasteita, voit hakea jouluavustusta seurakunnan diakonia-
työltä 1.11.-18.11. välisenä aikana vapaamuotoisten hakemusten, joista 
ilmenee perheen koko, tulot, menot kuukausittain ja perheen yhteys-
tiedot, tulisi olla perillä viimeistään 18.11.mennessä. Hakemukset os. 
Iin seurakunta/Sanna Karppinen Puistotie 3  91100 Ii. Lisätietoja: Sanna 
Karppinen p. 040 7376955 ja Sanna Mäenpää p. 040 7182297.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen 
kotisivuiltamme.
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.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko 
keskiviikkoisin parittomina viikkoina. 

Satojatuhansia 
ku Paason 
jäneksiä.

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka 
on toimittanut Toivo Hyyryläinen 33

The Hanging Garden -kuk-
kasidontanäyttelyssä pääsi 
sukeltamaan taianomaiseen 
seikkailuun, kun Oulun yli-
opiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa oli esillä 13.–
18.10. OSAOn floristi- ja flo-
ristimestariopiskelijoiden 
kukkasidontatöitä.

Hulluilla teekutsuilla voi tapahtua mitä vain
Kolmatta kertaa järjeste-

tyssä näyttelyssä oli esillä 
15 opiskelijoiden suunnit-
telemaa ja toteuttamaa 
työtä. Opiskelijoiden on pi-
tänyt töiden suunnitte-
lussa huomioida kestävä 
kehitys ja ekologisuus sekä 
kasvitieteellisen puutarhan 

tarjoamat kasvillisuusvyö-
hykkeet eri puolilta maapal-
loa.

Yksi osallistujista oli Iissä 
asuva Ulla-Maija Turunen, 
joka parhaillaan opiskelee 
floristimestariksi. Hänen 
työnsä ’Hullut teekutsut’ 
sai inspiraationsa Lewis 
Carrollin Liisa ihmemaassa 
-tarinasta sekä siinä esiinty-
vistä laulavista kukista. Esit-
telytekstissä sanotaankin: 
hulluilla teekutsuilla voi ta-
pahtua mitä vain!

- Oli tosi mielenkiintois-
ta toteuttaa näyttely kas-
vitieteelliseen puutarhaan! 
Olen ollut aiemmin tuolla 
vain tavallisena asiakkaana, 
niin olihan tuo sellainen sy-
väluotaus noihin kasvihuo-
neisiin. 

Floristimestariopinnot 
käynnistyivät tänä syksy-
nä ja näyttelyn järjestäminen 
oli ensimmäinen isompi osa 
opintoja. Näyttely oli osa flo-
ristimestariopintojen puu-
tarha-alan organisaation 
viestinnän näyttötyötä.

Turunen on työskennellyt 
Iissä A. Kova Oy:llä vuodes-
ta 2013 lähtien ja opintoaika-
taulujen sovittaminen yhteen 
töiden kanssa on ollut välil-
lä haastavaa. Työnantaja on 
kuitenkin kannustava, sil-
lä työntekijän on aina hyvä 
pyrkiä kehittämään itseään 
ammatillisesti.

Floristimestariopinnot jat-
kuvat ensi syksyyn saakka ja 
näyttötutkintona suoritetta-

Iissä asuva mestarifloristiopiskelija Ulla-Maija Turunen esitteli työtään The Hanging Garden -kuk-
kasidontanäyttelyssä.

Ulla-Maija Turusen Hullut teekutsut -kukkasidontatyössä kukat 
valuvat kuin tee pannuista. Työssä oli hyödynnetty kierrätysma-
teriaaleja, kuten pelikortteja ja kuppeja kirpputorilta. 

vaan koulutuskokonaisuu-
teen kuuluu vielä floristisen 
alan asiantuntijana toimimi-
nen, tuotteiden kehittäminen 
ja mestarityön tekeminen.

- Muut osa-alueet ovat 
enempi mukana päivittäises-

sä tekemisessä. Töissä pitää 
päivittäin toimia asiantun-
tijana, eli pitää osata tarjota 
asiakkaalle tietoa ja osaamis-
ta, mitä hän tarvitsee. Tuot-
teiden kehitys on myös aika 
olennainen osa tuota työ-

tä, oli ne sitten kimppuja tai 
mitä vain. Mestarityön teke-
misen uskoisin olevan vielä 
syvällisempää perehtymistä 
kukkasidonnan maailmaan, 
mutta se on tarkoitus toteut-
taa vasta ensi syksynä. JK

Torstaina 10.11. kello 18 
Nätteporin auditoriossa 
esitetään henkilökuvado-
kumentti lottajohtaja Fan-
ni Luukkosesta: Sotalotta. 
Näytös toteutetaan yhteis-
työssä Iin Kansalaisopiston 
kanssa ja paikalle saadaan 
myös itse dokumentaristi ja 
sotakamreeri Raimo Salo.

Dokumentti valmistui 
elokuussa ja sitä on kuvattu 
myös Iissä, sillä Fanni Luuk-
kosen sukujuuret olivat ii-

Henkilökuvassa Fanni Luukkonen
läiset. Vaikka hän kuolikin 
Helsingissä vuonna 1947, 
Luukkonen haudattiin su-
kuhautaansa Iihin, Kruu-
nunsaaren hautausmaalle.

- Hautajaiset Iissä olivat 
ihan valtava spektaakkeli: 
muistokulkueessa oli kilo-
metrin mittainen jono ihmi-
siä! Hautajaiset huomioitiin 
tuolloin myös lehdissä näyt-
tävästi, Salo kertoo.

Fanni Luukkonen va-
littiin Lotta Svärdin 
keskusjohtokunnan puheen-
johtajaksi vuonna 1929 ja 
hän toimi tehtävässä aina 
vuoteen 1944 saakka, jolloin 
järjestö lakkautettiin.

- Vaikka Fanni ei ollut-

kaan rintamalotta, hän oli 
ennen kaikkea kriisiajan joh-
taja ja siksi dokumentti sai 
nimen Sotalotta, Salo kertoo.

- Olen useissa dokumen-
teissani käsitellyt naisten so-
takohtaloita ja haastatellut 
lähes sataa lottaa eri töitä 
varten. Tutustuin syvemmin 
Fanni Luukkosen elämään 
ja kun minulle selvisi, miten 
vähän ihmiset tietävät hä-
nen töistään ja kohtalostaan, 
niin 2019 päätin tehdä doku-
mentin hänestä.

Asiantuntijoina doku-
mentissa ovat dosentti Mar-
jo-Riitta Antikainen sekä 
professori Tiina Kinnunen. 
Dokumenttia tukevat Puo-
lustusvoimien Tukisäätiö, 
Valto Pernun säätiö ja Vapa-
ussodan Invalidien Muisto-
säätiö. Lisäksi mukana ovat 
Seinäjoen museot, Suojelus-
kunta- ja Lotta Svärd-museo 
sekä levityksestä vastaava 
VLMedia Oy. JK

Kyyjärveläinen dokumentaris-
ti ja sotakamreeri Raimo Salo 
saapuu paikalle Iin dokument-
tinäytökseen marraskuussa.

Nätteporin auditoriossa esitetään 10.11. Nätteporin auditoriossa esitetään 10.11. 
henkilökuvadokumentti lottajohtaja henkilökuvadokumentti lottajohtaja 
Fanni Luukkosesta. Lähde: SA-Kuva.Fanni Luukkosesta. Lähde: SA-Kuva.
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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

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!
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Koulutettu hieroja
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Uusi puhelinnumero: 
040 581 5731
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Parturi-Kampaamo 
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• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kauneuskulma Flow
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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

PERUNKIRJOITUSPALVELU
Raili Törmänen

Puh.  044 286 4955
Voit sopia tapaamisen kotiisi.

Pimeän aikaan liikkuvia ja-
lankulkijoita ja pyöräilijöitä 
on vaikea havaita. Heijas-
timet ja valot auttavat ke-
vyenliikenteen kulkijoita 
erottumaan liikenteessä pa-
remmin. Kaukovaloilla aja-
va autoilija näkee ilman 
heijastinta pimeällä tiellä 
kulkevan jalankulkijan noin 
150 metrin etäisyydeltä vaa-
tetuksesta ja auton valoista 
riippuen. Heijastinta tai hei-
jastinliiviä käyttävä havai-
taan jopa 600 metrin päästä.

Kohtaamistilanteissa lä-
hivaloilla ajava autoilija ha-
vaitsee ilman heijastinta 

Ole näkyvillä – käytä heijastinta
kulkevan henkilön vasta 
noin 50 metrin päästä. Kun 
auton nopeus on 80 kilomet-
riä tunnissa, jää vaaratilan-
teissa auton pysäyttämiseen 
aikaa noin kaksi sekuntia, 
joka kuluu reagoimiseen! 

Heijastava huomioliivi 
auttaa myös jalankulkijan 
seurana liikkuvaa lemmik-
kiä erottumaan pimeässä. 

Liikenteessä hämärä on 
yhteinen ongelma. Iin taaja-
massa on paikkoja, joissa on 
vaikea havaita pimeän aika-
na liikkuvia jalankulkijoi-
ta tai pyöräilijöitä. Katu- ja 
mainosvalot sekä puiden ja 

pensaiden varjot saattavat 
hankaloittaa havainnoin-
tia. Sade, sumu, musta tie ja 
huurtuneet ikkunat vaikeut-
tavat kuljettajan näkymää.

Yhteisymmärrystä tar-
vitaan puolin ja toisin, kun 
liikutaan kaduilla. Tutki-
muksen mukaan vuonna 
2020 tapahtuneista jalan-
kulkijoiden kuolemantapa-
uksista yli puolet tapahtui 
pimeällä tai hämärässä.

Heijastimia käyttämällä 
ja autoilijoiden rauhallisel-
la ajotavalla voidaan välttää 
loukkaantumisia ja kuole-
man tapauksia taajama-alu-

eella.
Nyt olisikin syksyn pi-

meiden myötä kaikkien 
hyvä kiinnittää huomiota 
näkyvyyteen ja valppauteen 
liikenteessä. Heijastimen 
käytöstä olisi hyvä muistut-
taa niin kotona, koulussa, 
päiväkodissa kuin työpai-
koillakin. Ollaan näkyvillä 
– käytetään heijastinta – ol-
laan valppaita liikenteessä.

Lisätietoja liikennetur-
va.fi

Ape Nieminen
Kuvat: Liikenneturva
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Ruskan täyteistä syksyä kaikille! Kun näin lokakuun 
puolessa välissä katselee ympärilleen, on jo jonkun aikaa 
saanut nauttia syksyn kauniista ruskasta.

Syksy on rauhoittumisen aikaa, vetäytymistä omiin 
koloihin. Toivon kuitenkin, että Iin Eläkeläiset ry:n jä-
senet eivät omiin koloihinsa käperry liikaa, vaan olisit-
te innolla mukana syksyn toiminnassa, joka on edelleen 
yhtä vilkasta kuin ennenkin.

Maailman menoon ja hintojen nousuun me emme va-
litettavasti voi vaikuttaa mitenkään. Olemme niitä, joita 
hintojen nousu koettelee ja mielessämme käy myös tur-
vallisuus oman ja läheistemme turvallisuudesta.

Yritetään tukea toisiamme ja hyvä keino siihen on 
yhdessä olo. Kerhopäivät Järjestötalolla maanantaina, 
keskiviikkona ja perjantaina antavat siihen hyvät mah-
dollisuudet.

Uusien jäsenien mukaan tulo on aina ilahduttavaa. Jos 
joku tuttavasi on seuraa vailla, tuo hänet mukanasi mei-
dän mukavaan seuraamme. Toivotamme uudet ja vanhat 
jäsenet tervetulleiksi joukkoomme!

Muistakaa myös Iin eläkeläiset ry:n omat nettisivut, 
jonne päivitetään ajankohtaisista tapahtumista tietoa, 
jotta jäsenistömme pysyy ajan hermolla yhdistyksen ta-
pahtumista. Lisäksi tapahtumista ilmoitetaan IiSanomat 
-lehdessä.

Muistutan vielä syyskokouksesta, joka on torstaina 
10.11. kello 12.

Mukavaa ja lämmintä syksyä kaikille,

Eero Teppo
Puheenjohtaja
IIn Eläkeläiset ry

Syysterveiset

- Toivon, että Iin Eläkeläiset ry:n jäsenet eivät omiin koloihin-
sa käperry, vaan olisitte innolla mukana syksyn toiminnassa, 
joka on yhtä vilkasta kuin ennenkin, innostaa puheenjohta-
ja porukkaa.

”Muistakaa myös Iin eläkeläiset ry:n omat nettisi-
vut, jonne päivitetään ajankohtaisista tapahtumis-
ta tietoa, jotta jäsenistömme pysyy ajan hermolla 
yhdistyksen tapahtumista.”

Otsikon kysymys on pro-
vosoiva, mutta sikä-
li aiheellinen, että kun 
hyvinvointialueen järjes-
tämissuunnitelma oli lau-
sunnolla ja siihen sai antaa 
avointa palautetta nettikyse-
lyssä, niin varsinkin nimet-
tömänä annetut palautteet 
kertoivat kyllä kansalaisten 
pessimismistä, epäuskosta 
siihen, että SOTE-uudistus 
toisi mukanaan mitään hy-
vää.

Tätä pessimismiä var-
maan aiheuttaa jo se, että so-
siaali- ja terveyspalvelujen 
koetaan olevan jo nyt hei-
kolla tolalla: lääkäriin ei pää-
se ja hoitopaikoille on jonoa. 
Siis uudistukseen ei uskota, 
vaikka se ei ole vielä miltään 
osin voimassa. Tammikuus-
sa aloittavan hyvinvointialu-
een talous on tiukka, mutta 
niin se olisi tiukka ilman uu-
distustakin. 

Kustannuksia nostavat 
tekijät olisivat samat ilman 
uudistustakin ja kaatuisivat 
kuntien maksettaviksi. Si-
nällään uudistus ei aiheu-
ta kustannusten nousua, 
vaan kustannukset nousevat 
ns. ulkoisista syistä: palk-
karatkaisusta, korkotason 
noususta, tulevaisuuden sai-
raalan poistoista yms. Ja kun 
rahaa ei tule valtiolta lisää, 

Hyvinvointi- vai pahoinvointialue?
täytyy toimintaa sopeuttaa.

Rahaa on käytössä vuon-
na 2023 enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin hy-
vinvointialuueella on ollut, 
mutta se ei riitä kaikkeen, 
mitä haluttaisiin. Sopeut-
tamisen kohdentamisessa 
järjestämissuunnitelma on 
avainasemassa. Siinä linja-
taan se, mihin satsataan ja 
mistä supistetaan. Päälinja-
us on sellainen, että raskaita 
palveluja yritetään vähen-
tää ja keveitä lisätä. Koti-
hoitoon ja muutenkin kotiin 
annettaviin palveluihin sekä 
ennaltehkäisevään hoitoon 
lisätään yli 20 miljoonaa eu-
roa, mutta laitoshoidosta 
vähennetään noin 70 miljoo-
naa. Suunnitelmaan on kir-
jattu, että raskaita palveluja 
ei vähennetä, ennen kuin ke-
vyemmät palvelut oikeasti 
toimivat. Muutosta aletaan 
toteuttaa vuonna 2023, ja se 
kestää vuoteen 2025.

Iille kipeä paikka suunni-
telmassa on akuuttiosaston 
(vuodeosaston) muuttami-
nen arviointi- ja kuntoutus-
osastoksi sekä Kuivaniemeltä 
lakkautettavat laitospaikat. 
Alkuperäinen esitys Iin osas-
topaikkojen määrästä oli 12, 
mutta se saatiin neuvoteltua 
18:ksi. Siis nykyinen paikka-
määrä. Kuivaniemen osal-

ta muutosta ei saatu aikaan, 
vaan laitospaikat lakkaute-
taan. Kuitenkin arveluttaa 
se, että arviointi- ja kuntou-
tusosastolla hoitovuorokau-
den hinta on keskimäärin 
150 euroa, kun se akuutti-
osastolla on 350 euroa. Saako 
potilas näin ollen riittävän 
tasokasta ja määrältäänkin 
riittävää hoitoa muutoksen 
jälkeen? Ja joutuuko hän itse 
osittain hoidon maksamaan?

Meille päättäjille ovat val-
mistelijat moneen kertaan 
vakuutelleet, että muutos 
on välttämätön talouden so-
peuttamiseksi, mutta myös 
palvelujen tasavertaiseksi 
saavuttamiseksi ja palvelu-
jen laadun parantamiseksi. 
Itsekin uskon siihen, että so-
siaali- ja terveyspalvelujen 
sekä perustason ja erikois-
sairaanhoidon integroin-
ti parantaa palveluja. Ennen 
kaikkea lisäpanostus perhei-
den palveluun sekä lasten 
ja nuorten mielenterveys-
palveluihin ovat välttämät-
tömiä, jotta ongelmat eivät 
jatkaisi tulevaisuudessa ka-
saantumista ja tulisi tälle yh-
teiskunnalle liian kalliiksi. 
Kuitenkin minua arveluttaa 
palvelujen saatavuus: onko 
harvaan asuttujen seutujen 
ja alempien tuloluokkien ih-
misten jatkossa mahdollista 

saada palvelut tasavertaises-
ti muiden väestöryhmien 
kanssa? Pystyvätkö kaikki 
hyödyntämään digitaalisia 
palveluja, kun niihin nyt sat-
sataan lisäresurssia siinä us-
kossa, että ne vähentävät ns. 
kivijalkapalvelujen käyttöä?

Järjestämissuunnitelman 
toteuttamissuunnitelma ja 
talousarvio ovat nyt lähi-
viikkoina ratkaisevassa ase-
massa siinä, miten uudistus 
oikeasti lähtee rullaamaan 
eteenpäin. Jaksan edelleen 
uskoa, että meiltä päättäjiltä 
löytyy tahtoa, ymmärrystä ja 
sydäntä arvioida uudistuk-
sen etenemistä ja muuttaa 
tarvittaessa niin suunnitel-
maa kuin sen toteuttamista.

Teijo Liedes
Hyvinvointialueen  
tulevaisuuslauta- 
kunnan jäsen

Puheenjohtaja
Eero Teppo 045 885 749
eero.teppo52@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Aini Autio 040 829 1312
aini.autio@gmail.com
Sihteeri 
Kaarina Paaso 040 822 9274
paasokaa@gmail.com
Taloudenhoitaja
Anja Mäkipaaso

Iin Eläkeläiset johtokunta 2022

Jäsensihteeri
MaijaLiisa Kemppainen 
040 709 3906
Matkavastaava
Kaarina Paaso 040 822 9274
Muut varsinaiset jäsenet: 
Kauko Goman, Eila Fäldt, Paavo Ha-
lonen, Eila Jämsä, Esko Peltola, Olavi 
Tapio, Ritva Paaso-Rantala, Urpo Ron-
kainen, Tapani Teppo.

Varajäsenet:
Ulla Muhonen, Pirkko Mäkitalo, Hilkka Kal-
liorinne, Matti Juusola, Eeva Kakkonen.

Edustajat muissa järjestöissä ja elimissä
Iin Vanhus - ja vammaisneuvosto: 
Kaarina Paaso, varalla Aini Aitio.
Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen Aluejärjes-
tön aluetoimikunta: 
Eero Teppo, varalla, Kauko Goman.

Iin eläkeläiset ry:n johtokunta kokoontui keskustelemaan
ajankohtaisista asioista 5.9. Kuva: Matti-Tapio Rissanen
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Toimintasuunnitelma 
vuodelle 2023
Toimintasuunnitelman laa-
timinen vuodelle 2023 on 
haastavaa. Korona varjos-
taa edelleen elämäämme, 
eikä sen jatkumisesta ja le-
viämisestä voida sanoa juu-
ri mitään. Sen kanssa on 
vaan opittava elämään vi-
ranomaisten ohjeita noudat-
taen, itse kukin tahollaan, 
yksin ja yhdessä.

Aikaisempien vuosien 
ohjelmaa myötäillen sekä 
mahdollisesti, ja toivottavas-
ti saamme uusia ideoita ja 
toiveita jäseniltämme tule-
vaan toimintaan.

Tammikuussa aloite-
taan johtokunnan kokouk-
sella jatkuen kuukausittain 
kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina. Kevät- ja syys-
kokoukset  pidetään enti-
seen malliin.

Eläkeläiset ry:n järjestä-
miin koulutuksiin osallis-
tumme tarpeen mukaan ja 
budjetin niin salliessa.

Kuitenkin tulossa on 
aluejäejestön koulutus-
ta puheenjohtajalle sekä 
Martti Vaattovaaran yhdis-
tystoiminnan koulutusta 
Iissä,johon kutsutaan lähi-
yhdistysten väkeä.

Aluejärjestön ja paikal-
lisjärjestöjen kokouksiin ja 
tapahtumiin osallistutaan 
mahdollisuuksien mukaan.

Maanantai -jumpat Kyl-
lin johdolla, kahvituksineen, 
tullaan järjestämään terve-
ys/turvallisuus edellä. Kuo-
rolaiset kokoontuvat myös 
maanantaisin, kaikki kiin-
nostuneet tervetuloa. Sa-
moin soittajat ja uusiakin 
mahtuu mukaan. Karaoke 
jatkunee joka toinen perjan-
tai.

Keskiviikon venytysjum-
pat Eilan ja Paavon vetämi-
nä jatkuvat kuten ennenkin.
Samoin jatkuvat keskiviikon 

käsityö, porina sekä pelipii-
rit. Uutena tulee pöytäpeli-
kerho sekä miesten äijäkuoro 
joka toinen tiistai.

Sauvakävelyt toteutetaan 
torstaisin.

Kuntosalivuorot pyörivät 
tiistaisin Kyllin johdolla Iin 
uudella Iisi-areenalla kah-
dessa vuorossa.

Retket, matkat, teatterit 
ym. reissut tullaan käsitte-
lemään ja päättämään johto-
kunnassa, kesäpäivän vietto 
mukaan lukien.

Kevättalven retkistä pää-
tetään alkuvuonna, mihin 
suunnataan. Rokua ja Runni 
ovat olleet suosiossa aikai-
sempina vuosina.

Vappujuhlaa vietetään 
toukokuussa, tarjolla on 
munkkeja simaa.

Lohisoppatarjoilu jatkuu 
kesäkuussa, päivä päätetään 
kevään kokouksessa.

Kesäpäivän viettoa var-
ten on oma budjetti ja paik-
ka päätetään yhdessä.

Römppäjuhla on kuu-
lunut loka-marraskuun 
ohjelmaan, eiköhän ensi 
vuonnakin.

Pikkujoulusta tullaan 
päättämään myöhemmin.

Joulumyyjäiset pidetään 
tilanteen niin salliessa.

Kirpputoripäivät, lätty- 
ja makkarakestit kuuluvat 
suunnitelmiin.

Vuosi 2023 lienee haasta-
va, vaikka tautitilanne onkin 
helpottanut. Pyrimme elä-
mään edelleen ns. normaa-
listi viranomaisten antamien 
ohjeiden mukaan. Tulem-
me tekemään varainkeruuta 
mahdollisuuksien rajoissa. 
Uusien jäsenien hankkimi-
nen on tärkeää ja meidän 
tulee pitää huolta  ikäänty-
neistä jäsenistämme, jotka 
eivät enää jaksa tai pääse yh-
teisiin tilaisuuksiimme.

Toimintasuunnitelma käsitellään 
torstaina 10.11. kello 12 pidettävässä 
Iin Eläkeläisten syyskokouksessa. 

”Ystäväni, ne jotka etsivät  yhtaikaa myrskyä ja rauhaa
eivät löydä perille kulkematta  käsi kädessä

miten kaukana toisistaan  kulkevatkaan.”

Ouluhallissa järjestettiin Se-
niorimessut syyskuisena 
viikonloppuna 17.–18.9. Jo-
kilaakson aluejärjestö oli 
myös yksi osasta, joka otti 
osaa messuihin omalla esit-
telypisteellään.

Omilla esitteillään oli 
esillä kahdeksantoista pai-
kallisyhdistystä. Iin Elä-
keläiset kantoi myös 
kortensa kekoon: yhdistys 
toi esille omaa toimintaan-
sa kertomalla jäsenistöstään 
sekä heidän kerhopäivistän-
sä.

Seniorimessut 
Ouluhallissa

Aluejärjestön arpapalkinnon 
eli Rokuan kylpyläviikonlopun 
voitti Raili Huttu Oulusta.

Iin Eläkeläiset olivat mukana Seniorimessuilla Ouluhallissa.

Messut olivat onnistuneet 
ja useat vierailijat pysähtyi-
vät myös pöytämme ääreen 
juttelemaan. 

Kaikista näki, että mes-
suille on kysyntää: molem-
pien päivien yleisömäärä 
kertoi siitä.

Eero Teppo

Lain tarkoitus on:
1. tukea ikääntyneen väestön hyvin-
vointia, terveyttä, toimintakykyä ja it-
senäistä suoriutumista.

2. parantaa ikääntyneen väestön 
mahdollisuutta osallistua elinoloihin-
sa vaikuttavien päätösten valmis-
teluun ja tarvitsemiensa palvelujen 
kehittämiseen kunnassa ja hyvinvoin-
tialueella. (L:lla 604/2022 muutettu 
kohta tulee voimaan 1.1.2023. Aiem-
massa sanamuodossa ei mainita sa-
naa hyvinvointialueella) 

3. parantaa iäkkään henkilön mah-
dollisuutta saada laadukkaita sote-
palveluita sekä ohjausta muiden 
tarjolla olevien palveluiden käyttöön 
yksilöllisten tarpeidensa mukaises-
ti ja riittävän ajoissa silloin, kun hä-
nen heikentynyt toimintakykynsä sitä 
edellyttää; sekä

4. vahvistaa iäkkään henkilön mah-
dollisuutta vaikuttaa hänelle järjestet-
tävien sote-palveluiden sisältöön ja 

toteuttamistapaan sekä osaltaan päät-
tää niitä koskevista valinnoista. 

Kunnan vaikuttamistoimielimiä 
koskeva sääntely on koottu kun-
talakiin. Kuntalain 27§:n mukaan 
ikääntyneen väestön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien var-
mistamiseksi kunnanhallituksen on 
asetettava vanhusneuvosto ja huoleh-
dittava sen toimintaedellellytyksistä. 
Vanhusneuvostoista tuli lakisääteisiä 
1.1.2014. 

Vanhusneuvostolle on annettava 
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri 
toimialojen toiminnan suunnitteluun, 
valmisteluun ja seurantaan asioissa, 
joilla on merkitystä ikääntyneen vä-
estön hyvinvoinnin, terveyden, osal-
lisuuden, elinympäristön, asumisen, 
liikkumisen tai päivittäisistä toimin-
noista suoriutumisen taikka heidän 
tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Vaikuttamistehtävän hoitami-
nen edellyttää, että vanhusneuvosto 

saa hyvissä ajoin tiedot ajankoh-
taisista hankkeista ja myös sen 
oma-aloitteinen rooli on tärkeä. Tun-
nettavuuden parantaminen on toi-
minnan kehittämisen edellytys. Myös 
viranhaltijoiden ja päätöksentekijöi-
den on tunnettava vanhusneuvosto 
ja sen rooli osana kunnan päätöksen-
tekojärjestelmää, jotta ikääntyneiden 
näkökulmat välittyvät käytäntöön.

Kuntalaisten keskuudessa ei van-
husneuvostoja tunneta erityisen 
hyvin. Vanhusneuvostot voisivat li-
sätä tunnettavuutta järjestämällä 
asiakasraateja, joissa on esim. kyläyh-
distyksistä edustusta. Myös luotta-
mushenkilöitä tarvitaan neuvostojen 
toimintaan mukaan. Meillä Iissä van-
husveuvosto toimii yhdessä vam-
maisneuvoston kanssa.

Iin Eläkeläiset ry:n edustajana van-
hus- ja vammaisneuvoston jäsene-
nä on Kaarina Paaso ja varajäsenenä 
Aini Autio.

Vanhuspalvelulaki §
Eduskunta hyväksyi 18.12.2012 lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 
ja terveyspalveluista (myöhemmin sote-palvelut), eli vanhuspalvelulain, joka on tullut voimaan 1.7.2013.
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Jatkamme syyskauden toimintaa seuraavasti:

Seuraava karaoke 28.10. klo 17 jatkuen joka toinen 
perjantai samaan aikaan.
Maanantaisin Kyllin ohjaama jumppa klo 11. 
Kuoro jatkaa klo 12.
Keskiviikkoisin Eila ja Paavo  ohjaavat vuoroviikoin 
venyttelyjumpan, jonka jälkeen kokoontuvat käsityö-, 
porina- ja pelikerhot. Lautapelikerho on siirretty kes-
kiviikolle.
Ke 16.11. klo 12 Römppäjuhla. Luvassa hauskaa oh-
jelmaa, mm. kohtalonvalssi. Keittiöstä tarjolla her-
nesoppaa kohtuuhintaan. Lopuksi tanssia.
La 3.12. klo 12 myyjäiset. Kakut, pitkot, ässät ym. va-
rataan etukäteen, jotta riittää kaikille halukkaille. Vara-
ukset Eila p. 040 771 3327 ja Kaarina p. 040 822 9274.
Ke 15.12 klo 13 pikkujoulu. Ken lahjan antaa, hän 
lahjan saa!

Muutoksista ilmoitamme IiSanomissa.
Leikatkaa talteen!! Nähdään Iin Järjestötalolla!

1969 Iin eläkeläiset ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
pidetään torstaina 10.11.2022 klo 12 

Iin Järjestötalolla, Laurintie 3 91100 Ii.

Esillä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Johtokunta

1969 Iin eläkeläiset ry:n

https://www.iinelakelaiset.net/

Luonnossa liikuimme muutenkin kuin makkarakojulta kahvikojulle totesivat iiläiset Anneli, Liisa, 
Vaula ja Laina.

Eläkeläiset ry on suomen 
vanhin eläkeläisjärjestö. 
Eläkeläisjärjestöön kuuluu 
kahdeksan aluejärjestöä. Jo-
kilaakson Aluejärjestössä on 
23 yhdistystä ja 3100 jäsen-
tä. Alueeltaan aluejärjestö on 
Pyhäjärveltä Kuusamoon ja 
Iistä Kalajoelle. Jokilaakson 
aluejärjestö on suurin alue-
järjestö kahdeksasta aluejär-
jestöstä.

Yhdistykset nimeä-
vät syyskokouksessa jäse-
nen edustamaan yhdistystä 
aluejärjestön aluetoimikun-
taan, joka valmistelee asiat 
syys- ja kevätkokoukseen. 

Jokilaaksojen Aluejärjestö 
järjesti elokuussa Liikumme 
luonnossa -tapahtuman Koi-
telissa. Mukaan oli ilmoit-
tautunut kaikkiaan reilut 
kolmesataa eläkeläistä. Iis-
tä mukana oli 32 henkilöä. 
Kiimingin eläkeläiset vas-
tasivat makkaran paistosta 
ja pullakahveista. Pelasim-
me erilaisia pelejä; mitat pis-
teestä A pisteeseen B osuivat 
harvalla nappiin. Nappien 
laskeminen lasipurkeissa oli 
hiukan haastavaa. Vaikka 
ilma oli kovin sateinen, päi-
vän teema toteutui. Luon-
nossa liikuimme muutenkin 
kuin makkarakojulta kahvi-
kojulle. Osa uskaltautui ku-
vaankin. Liikunta ja ulkoilu 
on kaikille erittäin tärkeää, 
etenkin ikäihmisille nivel-
ten, lihasten ja tasapainon 
säilyttämiseksi. Verkostoi-
tuminen ja toistemme tapaa-
minen luo iloa ja pirteyttä. 

Aurinkoista syksyä kaikille!

Kaarina!

Liikunta ja ulkoilu tärkeää

Jokilaakson aluejärjestön kuulumisia:

Edunvalvontaa, yhteistoimintaa ja vertaistukea
Iin eläkeläisen edustaja on 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Eero Teppo.

Aluejärjestön tarkoi-
tuksena on toimia eläke-
läisen ja ikääntyneiden 
edunvalvojana ja yhteenliit-
tymänä. Se kokoaa kansa-
laisia ja kansalaisjärjestöjä 
sukupolvirajat ylittävään yh-
teistoimintaan tavoitteenaan 
turvata jokaiselle eläkeläisel-
le ja ikäihmiselle hyvinvoin-
nin aineelliset, henkiset ja 
sosiaaliset edellytykset sekä 
mahdollisuus ihmisarvoi-
seen elämään.

Aluejärjestö toimii jäse-

nistönsä yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen kanavana 
sekä omaehtoisen harras-
tustoiminnan ja itseilmaisun 
areenana.

Aluejärjestö kokoaa toi-
minnallaan jäseniään yh-
teen: kokemusten ja tiedon 
vaihdosta saamme vertaistu-
kea. Päätämme edunvalon-
nasta, esimerkiksi edustajien 
nimeäminen alueellisiin yh-
teistyöelimiin, kannanotot ja 
julkilausumat. Selvitämme 
koulutustarpeita ja vastaam-
me niihin sekä tarjoamme 
voimavaroja ja toiminta-
mahdollisuuksia pienille jä-

senyhdistyksille.
Jokilaakson Aluejärjestö 

on kuluvana vuonna järjes-
tänyt jäsenilleen koulutusta 
taloudenhoitajille ja jäsen-
rekisterin hoitajille. Samoin 
meillä on ollut Liiku luon-
nossa -tapahtuma ja hiih-
tokilpailut. Nämä saavat 
jatkoa myös ensi vuonna.

Kaisu Rämet
Jokilaakson
Aluejärjestön 
puheenjohtaja

Talosi ansaitsee terveen katon
PUHDISTAMME JA PINNOITAMME KATTOSI 

TEHOKKAASTI ILMAN MYRKKYJÄ

Suomen Erikoispinnoite Oy 
Huhtikuja 7, 91100 Ii  

Ilkka Teppo  050 571 5157|
 ilkka.teppo@erikoispinnoite.fi

www.erikoispinnoite.fi

Have a pause!
Stop at II Finnish lunch

Chuan Yi
Fresh • Local • Healthy
Mo-Fri 10.30 - 13.30
Su 11 - 15 Ala Carte

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

P. 044 529 1111
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Iin Eläkeläiset ry:n tiedotuslehti syksy 2022

26.10.2022

Iin JärjestötaloIin Järjestötalo

Iin Eläkeläiset ry toimii Iin Järjestötalolla osoitteessa Laurintie 3. Talon omistaa iiläisistä työväenjärjestöistä koostuva Iin Järjes-
töyhdistys ry ja Iin Eläkeläiset on yksi sen jäsenjärjestöistä.

Järjestötalo on jäsenyhdistyksien käytössä, mutta sitä vuokrataan mahdollisuuksien mukaan myös muille. Sitä käyttävät yksi-
tyiset ihmiset juhlatilaisuuksiinsa, siellä kokoontuvat jumppakerhot, kuoro-lauluryhmät, talolla järjestetään myyjäisiä, pidetään 
bändiharjoituksia, lauletaan karaokea ym. Talon keittiö remontoitiin v. 2021 jolloin siihen asennettiin myös erittäin tehokas ja 
nopea tiskikone. Astiasto riittää n. 120 henkilölle. Talon varaukset Eila Fäldt puh. 040 771 3327. Tarvittaessa voi kysyä maksul-
lista tarjoiluapua Iin Eläkeläisiltä.

Järjestötalo on rakennettu v. 1969, sen pohjapinta-ala on n. 340 neliömetriä, siihen kuuluu sali, keittiö ja kahvio. Talo on estee-
tön, siinä on luiskat ulko-ovilla ja invavessa. Talo lämpiää maalämmöllä.
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Kolmen eläkeläiset yhdistyksen yhteinen liikuntapäivä Illin hiihtomajalla. Eläkeliitto, Eläkkeen saajat ja Iin Eläkeläiset kahvin, 
laulun, jumpan sekä makkaran paiston kera oli saapunut paikalle. Yhteensä noin100 innokasta eläkeläistä.

Iin Eläkeläisillä vilkasta toimintaa

Runnin kylpylään retki. Helmikuun lopulla talven taitteeksi vie-
timme viikonloppua Runnin kylpylässä Kiuruvedellä. Vaikka oli 
kylmää, tarkeni kuitenkin ulkoilla Runnin poluilla. Kylpylässä oli 
vesiliikuntaa, nautimme maukkaista ruoista , lauloimme kara-
okea ja lauantai-iltana pyörähdimme Souvareiden tahdissa. Mut-
ta mikä parasta, meidän iloinen Skibbo porukka nauratti kaikkia 
hotellissa olijoita. Jopa henkilökunta kiinnostui pelaajista siten, 
että kävivät kysymässä naurun ja ilon aihetta, kun heitäkin alkoi 
naurattaa ja tulivat iloisiksi. Toki henkilökunta oli muutoinkin ys-
tävällistä ja palvelualtista. Niinpä taas nivelet sai liikettä ja nauru 
pidentää ikää.

Ja Onnen Päivät. Isä ja Äiti Huttunen sekä tytär Henna, vävy ja 
pikku Korhonen, kävivät esiintymässä Iin Järjestötalolla vuon-
na 2021 Römppäjuhlassa. Väkeä oli paljon ja juuri ja juuri kaikki 
mahtuivat saliin. Tämä mahtava ja iloinen perhe esiintyy Kuopi-
on Rauhalahdessa Jätkänkämpällä, Isä soittelee haitaria ja tytär 
Henna viulua.

Lohisoppapäivät. Kesäkuun 6. päivänä saimme nauttia mauk-
kaasta lohisopasta, jonka reipas keittiöporukka oli valmistanut. 
Kunnanjohtaja Marjukka Manninen oli kutsuttu sopalle ja tutustu-
maan toimintaamme. Puheenjohtaja Eero Teppo toivotti kukkasi-
en kera hänet tervetulleeksi. Manninen kertoi kunnassa meneillään 
olevista asioista ja lopuksi nautimme täytekakkukahvit.



MISSÄ ÄÄNESTÄN?  
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestysaika on tiistaista lauantaihin 8.–12.11.2022. 
Voit äänestää ennakkoon missä tahansa yli 2500 ennakkoäänestys-
paikassa ympäri Suomen. Iin seurakunnan pääennakkoäänestyspaikka 
on Iin kirkkoherranvirasto, osoite: Puistotie 3 tiistaista lauantaihin 
8.–12.11.2022 kello 9-18. Muut ennakkoäänestyspaikat ja -ajat 
löytyvät tämän vaaliliitteen takasivulta. 

Kotiäänestys: Jos kykysi liikkua on rajoittunut, etkä pääse 
äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
voit äänestää ennakolta kotona. Kotiäänestyspyyntö pitää ilmoittaa Iin 
kirkkoherranvirastoon perjantaihin 4.11. kello 16.00 mennessä. 

Missä äänestän vaalipäivänä?
Varsinaisena vaalipäivänä 20.11.2022 äänestyspaikka on Iin kirkko 
kello 11.00-20.00.

Äänestäjän on esitettävä vaalitoimitsijalle henkilöllisyystodistus tai muu 
riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Seurakuntavaalit ovat su 20.11.2022

SEURAKUNTAVAALIT.FI
Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022. Vaalipäivä 20.11.2022

#SEURAKUNTAVAALIT   SUOMEN EV.LUT KIRKKO¤¤

KETÄ ÄÄNESTÄN?  

Ehdokkaat ja heidän äänestysnumeronsa löytyvät tästä liitteestä 
keskiaukeamalta. Ehdokkaiden ajatuksiin voit käydä tutustumassa 
vaalikoneessa, osoitteessa www.seurakuntavaalit.fi. Iin seurakunnan 
seurakuntavaaleissa on neljä ehdokaslistaa. Listojen järjestys on arvottu 
vaalilautakunnan kokouksessa 3.10.2022.

I Yhteinen Kirkkomme Iissä
Kuivaniemen alueen yhteinen lista. Olemme mukana rakentamassa Iin 
yhteistä seurakuntaa ja tuomassa evankeliumia eläväksi ihmisten arjen 
keskelle.

II Kristillisten perusarvojen puolesta
Näemme seurakunnan toiminnassa tärkeäksi Jumalan sanan ja evanke-
liumin julistamisen sekä lähimmäisen rakkaudesta kumpuavan diakonia-
työn.

III Kaikkien kirkko
-Avoimuus päätöksenteossa -Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -Vastuullisuus 
ympäristöstä ja luonnosta. On tärkeää, että monenlaisia näkökulmia 
edustavat ihmiset ja tahot kohtaavat toisensa ja ajatuksensa. Aina on 
enemmän asioita, jotka yhdistävät kuin erottavat.

IV Kotiseurakunnan puolesta
Uskoen, toivoen ja rakkaudella lähimmäistä tukien.

Seurakuntavaaleissa valitaan 23 jäsentä Iin seurakun-
nan kirkkovaltuustoon vuosiksi 2023-2026. Valtuu-
tetut päättävät monista merkittävistä asioista, kuten 
seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja tulevaisuuden 
linjauksista. Päätökset koskettavat laajasti kaikenikäi-
siä seurakuntalaisia.  Äänestämällä näissä vaaleissa 

voit omalta osaltasi vaikuttaa Iin seurakunnan tule-
vaisuuteen. Pidetään yhdessä huolta siitä, että kaikilla 
iiläisillä on jatkossakin mahdollista kokea kotiseura-
kunnassa armoa, yhteyttä ja osallisuutta. 

Tapani Ruotsalainen, 
kirkkoherra

IIN
¤¤

SEURAKUNTA



EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 
Iin seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa marraskuussa 2022

I
YHTEINEN KIRKKOMME IISSÄ 

-EHDOKASLISTA

2
HAKOKÖNGÄS 

Anne
Luokanopettaja

3
HÖYHTYÄ

Liisa
Lähihoitaja

4
KOSKELA

Pekka
Lehtori, eläkl.

5
PIETARILA 

Hannu
Merkonomi, kunnan työmies

6
VEIJOLA 

Ari
Prosessinhoitaja

II
KRISTILLISTEN PERUSARVOJEN 

PUOLESTA 
-EHDOKASLISTA

7
LAPINKANGAS

Antti
Tekninen asiakaspalvelija

13
TURTINEN 

Esko
Yrittäjä

8
TURTINEN
Sirkka-Liisa

Taittaja

14
SAKKO 

Anni
Luokanopettaja

9
PAKANEN 

Saila
Myyjä

15
PÖYHTÄRI 

Anna
Insinööri (AMK)

10
LOHI 
Tiina

Luokanopettaja

16
LIUKKONEN 

Ilkka
KTM, yrittäjä

11
KALLIO 
Salme

Hortonomi, yrittäjä

17
JUTILA

Mika
Insinööri

12
HÄKKILÄ 

Taina
Pitopalveluyrittäjä

III
KAIKKIEN KIRKKO                                 
-EHDOKASLISTA

18
HAAPANIEMI 
Heli-Hannele

ICT-suunnittelija

19
HAMARI 

Tuula
Laitoshoitaja

20
KELTAMÄKI 

Seppo
Eläkeläinen

21
KAARRE 

Martti
Eläkeläinen

22
KALEVA

Oili
Koulunkäynninohjaaja/suuhygienisti

IV
KOTISEURAKUNNAN PUOLESTA                                                                                              

-EHDOKASLISTA

23
JOKELA 
Jari-Jukka

Luokanopettaja, rehtori

28
PAKONEN
Kirsimaria

Palveluvastaava/agrologi-opiskelija

24
SASSI 
Satu

Sosionomi, diakoni

29
SCHULTZ

Pasi
Lehtori

25
VITIKKA 
Markku

Insinööri, eläkeläinen

30
PAAKKOLA 

Simo
Ekonomi

26
Matikainen 

Anne
Työterveyshoitaja

31
VALAJA 
Sanna

Sairaanhoitaja

27
ALARAASAKKA

Riitta-Liisa
Eläkeläinen
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VAALIKONE
seurakuntavaalit.fi

ÄÄNESTÄ SEURAKUNTAVAALEISSA:
KUULUTUS 
SEURAKUNTAVAALEISTA
Iin seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 
seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi 23 jäsentä kirkkovaltuustoon. 

Vaalit toimitetaan Iin kirkossa 20.11.2022 kello 11.00– 
20.00. 

Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä 
olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 
täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää mainitussa 
äänestyspaikassa.

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös 
seurakunnan kotisivuilta osoitteesta iinseurakunta.fi sekä 
osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

Ii 3.10.2022
Iin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja 
Tapani Ruotsalainen

KUULUTUS IIN SEURAKUNNAN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 
20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seura-
kuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuulu-
vissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seura-
kuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–
12.11.2022 joka päivä Iin seurakunnan kirkkoherran-
virastossa (osoite: Puistotie 3, 91100) kello 9.00–18.00 
(sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä 
aikoina).

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon 
missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoit-

tautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuk-
sensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
 
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokas-
listojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hä-
net on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jä-
seneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi 
(viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). 
Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjäl-
lä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. 
Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäes-
sä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seura-
kuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosi-
vuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa 
ennakkoäänestyspaikoissa: 

Iin alueella:
1. Äänestysauto: Olhavan kylätuvan pihalla  

8.11.2022 kello 17.00–18.00 (osoite: Sassintie 15, 91140 Olhava) 

2. Äänestysauto: Väli-Olhavan seurakuntatalon pihalla 8.11.2022  
kello 18.30–19.30 (osoite: Oijärventie 661, 91140 Olhava)

3. Iin hoivaosastolla 9.11.2022 kello 13.30–14.30  
(käyntiosoite: Asematie 167, 91100 Ii)

5. Äänestysauto: Jakun koulun parkkipaikalla 9.11.2022  
kello 17.00–19.30 (osoite: Jakuntie 85 A 1, 91210 Jakkukylä)

5. Iin lukiolla 10.11.2022 kello 9.30–10.30  
(käyntiosoite: Valtarintie 11, 91100 Ii)

6. Äänestysauto: Iin torilla 11.11.2022 kello 16–20 

Kuivaniemen alueella:
1. 8.11.–12.11.2018 välisenä aikana joka päivä kello 9–18.  

Kuivaniemen diakoniatuvalla  
(käyntiosoite: Ratatie 2, 95100 Kuivaniemi), 

2.  Kuivaniemen hoivaosasto 8.11.2022 kello 13–14  
(käyntiosoite: Ratatie 3, 95100 Kuivaniemi)

3. Veeran Puodissa Oijärvellä 9.11.2022 kello 15.00–18.00  
(käyntiosoite: Kuivajoentie 4380, 95160 Oijärvi)

4. Äänestysauto Kuivaniemen kirkon pihalla 10.11.2022  
kello 17.00–18.00 (osoite: Kirkonkyläntie 105, 95110 Kuivaniemi)

5. Äänestysauto Jokikylän liikuntahallin pihalla 10.11.2022  
kello 18.30–19.30 (osoite: Ylihyryntie 2, 95130 Hyryoja)

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä mää-
rin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoää-
nestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänes-
tää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön 
on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kir-
jallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 
4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydes-
sä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa 
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen il-
moittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranviras-

tosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Ta-
vanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on 
avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviras-
ton puhelinnumero on 040 848 0078.

Ii 15.9.2022
Iin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja 
Tapani Ruotsalainen

IIN
¤¤

SEURAKUNTA
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Kesäpäivää vietimme 16.7. 
Taivalkosken maisemissa Jo-
kijärven pölkkyteatterissa. 
Junnu ja Ilkka Vainion laulut 
kuljettivat näytelmän juonta 
eteen päin. Näytelmän kes-
kiössä oli isän ja pojan suh-
de. Vaikka säätiedot olivat 
kuvanneet kovaakin sadet-
ta, ilma oli kuitenkin mitä 
aurinkoisin. Näytelmän vä-

Elämää ja Erotiikkaa musiikkinäytelmä Taivalkoskella

Saijan lomakartanon ravintolassa nautittiin lounas ja kuultiin Sai-
jan historiaa.

liajalla nautimme yhdistyk-
sen tarjoamat lättykahvit. 
Mukana oli 57 innostunutta 
reissaajaa. 

Ennen esitystä nautimme 
maukkaan ja runsaan lou-
naan Saijan lomakartanon 
viihtyisässä ravintolassa. Ta-
lon emäntä Helena Karppi-
nen kertoi Saijan historiaa. 

– Saijan Lomakartano 

Kesäpäiväretkelle Pölkkyteatteriin osallistui 57 reissaajaa.

Retki Härmän kylåpylään. Syksyn taitteessa 7.-9.10. piipahdimme retkellä Härmän kylpylässä Ylihärmässä, nykyisessä Kauhavan kunnassa. Mukana oli 49 ilosta matkaajaa. Mennessä nautimme makois-
an lounaan Tapiontuvalla Kalajoella. Perillä ulkoilimme, kylpylä oli käytössä ja iltaisin tanssimme Teemu Roivaisen ja Arja Korisevan innoittamina. Tanssihan on mitä parhainta liikuntaa. Kylpylän aamiai-
nen ja päivällinen olivat oikein makoisia.

Retki Härmän kylpylään

on toiminut noin 30 vuotta. 
Aluksi pääkohderyhmänä 
olivat suomalaiset matkai-
lijat, mutta vuosien saatos-

sa tilanne on muuttunut ja 
nyt talvinen asiakasvirta tu-
lee pääosin Keski-Euroopas-
ta. Asiakkaamme hakevat 

koskematonta luontoa, ku-
vauksellisia maisemia ja 
rauhallista lomaympäris-
töä. Kesämatkailu asiakkaat 

jakaantuvat noin puolik-
si ulkomaalaisten ja suoma-
laisten kesken.
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Haukiputaalla on pitkät pe-
rinteet lähiruoan tuottami-
sesta, sillä Putaan Pullan 
leipomo on toiminut Martin-
niemessä vuodesta 1978. Lei-
pomon omistavat sisarukset 
Antti, Helmi ja Janne Tyyki-
luoto, joista Antti ja Helmi 
asuvat Iin Olhavassa.

Antti Tyykiluoto kertoo, 
että Putaan Pullalla on po-
sitiivinen vire tekemisessä, 
vaikka maailmantilanne on-
kin haastava sähkön ja raa-
ka-aineiden hinnan nousun 
vuoksi.

- Tämä on mielenkiintois-
ta aikaa ja meillä on hyvä 
vauhti päällä kaikesta huo-
limatta. Tässä kuussa saatiin 
muutama työntekijä lisää ja 

Putaan Pullalla 
positiivinen 
vire tekemisessä

loppuvuodesta on luvassa 
kaikenlaista sesonkia, jotka 
myös piristävät toimintaa.

Perinteisesti yrityksen 
vahvinta markkina-aluetta 
on ollut Pohjois-Suomi, mut-
ta muutamaa tuotetta saa jo 
lähes Suomen joka kolkasta. 
Esimerkiksi Ohut Ruisohut 
-leipä on noussut hittituot-
teeksi jo Etelä-Suomea myö-
ten.

Martinniemessä uusittu 
viihtyisä myymälä avattiin 
kesällä leipomon yhteyteen. 
Myymälästä saa myös keit-
tolounasta, salaatteja sekä 
täytettyjä leipiä.

Yritys on panostanut pai-
kalliseen yhteistyöhön ja 
esimerkiksi tuotteissa käy-

Putaan pullan tuotteita saa kaikista Iin alueen kaupoista. 
Putaan Pullan Jykerö on pala aamua ja iltaa, lounasrauhaa ja kah-
vihetkeä. Se on jälkiuunileipä, jossa on luonnetta pohjoisesta ja 
voimaa kotimaisesta viljasta. 

Putaan Pullan toimitusjohtajana toimii Antti Tyykiluoto.

tettävät kalat tulevat iiläi-
seltä Kalaliike H. Kuhalta. 
Keskiviikkona 19.10. Putaan 
Pullan myymälään saapui 
televisiostakin tunnettu kok-
ki Janne Pekkala loihtimaan 
lounasruokia H. Kuhan ka-
latuotteista.

- Teemme paljon yhteis-
työtä paikallistoimijoiden 
kanssa ja mukavaa kun tu-
kemme näkyy konkreettises-
ti paikallisten yhdistyksien 
toiminnassa, Antti kertoo.

- Ii ja Haukipudas ovat 
kotiseutuamme, ja täällä 
tuki menee tuttuihin kohtei-
siin, kuten urheiluseuroille. 
Iin eläkeläiset ry:n tukijana 
olemme myös olleet useina 
vuosina.

PutaanPullan uusittu viihtyisä myymälä avattiin kesällä leipomon yhteyteen Martinniemessä.

Keskiviikkona 19.10. Putaan Pullan myymälään saapui televisios-
takin tunnettu kokki Janne Pekkala, joka loihti tämän maiva-an-
noksen nälkäisille asiakkaille.

Yritys työllistää tällä het-
kellä 40 vakituista työn-
tekijää, mutta yhteensä 
porukkaa on liki 70. Ant-
ti kehuu henkilöstön yhteis-
henkeä, mikä on tärkeää, 
sillä hyvinvoiva henkilöstö 
on yritykselle tärkeä voima-
vara.

- Juuri keräsimme pikku-
joulureissuun ilmoittautu-
misia, joita tuli 64 kappaletta. 
Meillä on hyvin innokas-
ta porukkaa osallistumaan 
kaikenlaiseen yhteiseen te-
kemiseen. Jos porukka tästä 
kovasti kasvaa, niin saatam-
me tarvita isomman linja-au-
ton, Tyykiluoto kertoo. JK

Putaan Pullan Nyhtöpalat ovat monikäyttöisyytensä vuoksi mo-
nen kestosuosikki.
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TERVETULOA!Kirkkotie 1 91100 Ii

050 320 6513

Johanna Mäkipaaso, Johanna Jalo, Laksontie 1  91100 Ii

Parturi-Kampaamo
HiusSatu

varaaheti.fi/iinhiussatu
p. 050 553 3898

 Koistisen Poikkisaarentie 
48, Ii

Henkilö- ja pakettiautot
• Huollot ja korjaukset
• Autosähkötyöt
• Vikadiagnoosit

• Ilmastointihuollot
• 4-pyöräsuuntaukset
• Rengastyöt

040 708 2438
www.koistisenkorjaamo.fi

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
www.kuljetusliikebackman.fi

Vesikattojen kunnostusta 
ja ilmalämpöpumppuja
Iissä asustaa reipas yrittä-
jäpariskunta Ilkka Teppo ja 
Mari-Annika Hamari, jotka 
omalla ahkeruudellaan ovat 
luoneet menestyvän yrityk-
sen. Suomen Erikoispinnoite 
Oy, sekä aputoiminimi Coo-
lerYkköset ovat yritys, jota 
Ilkka ja Mari-Annika luot-
saa.

Työntekijöitä yritykses-
sä on tällä hetkellä yhteensä 
kymmenen. Erikoispinnoit-
teen toiminta työllistää Il-
kan lisäksi kuusi ihmistä 
sesonkina ja CoolerYkkösen 
puolella työskentelee Mari-
Annikan lisäksi kaksi henki-
löä ympäri vuoden.  

Suomen Erikoispinnoit-
teen toiminta on alkanut jo 

vuonna 2012 ja niimpä yri-
tyksellä onkin jo karttunut 
yli 10 vuotta ikää ja koke-
musta. Yhtiön toiminta on 
pääosin vesikattojen huolto-, 
ja pinnoitustöitä, mutta li-
säksi liiketoimintaa on myös 
lattiapinnoituksista aina lu-
menpudotuksiin yms. 

-Asiakaskuntamme 
koostuu niin kunta, yri-
tys- kuin yksityistalouk-
sistakin. Toimintamme on 
pääosin sesonkiluontoista 
ja kesät luonnollisesti kiirei-
sintä aikaa. Näin syksyisin 
ennen talven tuloa teemme 
myös paljon vesikattojen tar-
kastus- ja huoltotöitä, Ilkka 
kertoo.

CoolerYkköset aloitti il-

mapumppujen asennukset 
syksyllä 2020 nojaten Ma-
ri-Annikan aikaisempaan 
kokemukseen alalta. Coo-
lerYkköset on asentanut jo 
yli 500 ilmalämpöpumppua 
viimeisen kahden vuoden 
aikana ja Mari-Annikalle 
henkilökohtaista asennus-
kokemusta onkin kertynyt jo 
yli 1000 pumpun verran.

Ilmalämpöpumppujen 
saatavuus tilauksesta asen-
nukseen on tällä hetkellä 
noin viisi viikkoa. Mari-An-
nika kertoo että ilmapump-
puja kyllä riittää toistaiseksi 
vaikka niiden loppumises-
takin uutisoidaan. Suurin-
ta osaa suosituimpia malleja 
löytyy kyllä varastosta.

Ilmalämpöpumpuilla 
voidaan saavuttaa parhaim-
millaan jopa 70 prosenttia 
säästöä lämmityskustannuk-
sista (suorasähkötalot avoi-
milla tiloilla). 

CoolerYkkösten päätoi-
mintasäteenä on Ii +60 km, 
mutta pidemmällekkin toi-
mitetaan lisäkustannuksin. 
Aina on oikea aika hank-
kia ilmälämpöpumppu oli-
pa sitten tarkoitus pienentää 
lämmityskustannuksia, 
hankkia lisämukavuutta li-
sälämmönlähteenä tai sitten 
viilennykseksi hellepäivien 
varalle. Asennuksia tehdään 
ympäri vuoden, Mari-Anni-
ka lisää. L.A. 

Eläkeläisliittojen etujärjestö 
EETU ry tekee kolmen vuo-
den välein Huomisen kyn-
nyksellä tutkimuksen, jossa 
selvitetään 55–84-vuotiaiden 
suomalaisten tulevaisuu-
dennäkymiä ja heidän koke-
miaan ongelmia. Tuoreessa, 
syyskuun puolivälissä jul-
kistetusta tutkimuksesta käy 
ilmi, että 73 prosenttia pi-
tää ikääntyneiden hoivapal-
veluiden laatua luvattoman 
heikkona maassamme. Syitä 
huoleen onkin. Turhan moni 
jää vaille tehostettua palve-
luasumista ja hoivaa. Huoli 
erityisesti kohdistuu koto-
na yksin asuviin vanhuksiin, 
jotka tarvitsevat tehostettua 
hoivaa. 

Kustannustehokkuutta ta-
voitellessa on käynyt niin että 
yhteiskuntamme velvollisuus 
huolehtia heikoimmista on 
hämärtynyt ja vähentynyt. 
Euro on ollut kovin huono 
konsultti vanhusten hoivapal-
velujen järjestelyjen suhteen. 
Lienee selvää, että hoivapal-
velujen järjestämisellä on hin-
tansa, mutta Suomella on 
varaa huolehtia niitä tarvit-

Huoli huomisesta
seville, joita on noin 1 pro-
sentti maamme asukkaista. 
Kysymys on vain poliittisis-
ta valinnoista ja arvoista, eikä 
mistään muusta. 

Isona haasteena on myös 
se, että hoitajia ja tekeviä kä-
siparia on aivan liian vähän, 
eikä halukkuutta kouluttau-
tua hoivatyön ammattiin 
ole riittävästi. Syitä siihen 
on monia. Olennaisimpana 
kuitenkin se, että työolot ja 
ansiotaso eivät vastaa työn 
vaativuutta ja vastuuta. Tä-
mänkin ongelman juuri-
syynä on pitkään jatkunut 
taipumus nähdä julkisen 
sektorin hoivatyöntekijät ta-
loudellisena rasitteena. Sil-
loinkin on kysymys arvoista 
ja poliittisista valinnoista.

Eläkkeiden pienuus ja 
sitä seuraavat taloudelliset 

ongelmat nousivat kyselys-
sä toiseksi suurimmaksi (44 
%) huolenaiheeksi. Voimak-
kaasti nousseet hinnat ovat-
kin kohdentuneet rajusti 
juuri pienituloisiin eläkeläi-
siin. Yli puolet eläkeläisistä 
saa eläkettä alle 1500 euroa 
kuukaudessa, ja pelkällä ta-
kuueläkkeelläkin yrittää 
moni tulla toimeen. Suurena 
huolenaiheena onkin eläke-
läisten toimeentulon eriyty-
minen. Indeksikorotukset 
kompensoivat hintojen koro-
tuksen kohtuullisesti hyvää 
työeläkettä saaville, mut-

ta indeksien vaikutus pien-
tä eläkettä saaviin ei sitä tee.

Eläkeläiset ry on aset-
tanut eduskuntavaalita-
voitteeksi eläkeköyhyyden 
poistamisen, joka edellyttää 
eläkeuudistusta. Köyhyyden 
estämiseksi tarvitaan laaja 
ohjelma, jossa tarkastellaan 
eläkkeiden vähimmäistasoa, 
asumismenoja, terveyskulu-
ja, asiakasmaksuja, sekä lää-
ke- ja sairaskuluja.

Matti Huutola 
Eläkeläiset ry:n 
puheenjohtaja

Matti Huutola: ”Eläkeläiset ry 
on asettanut eduskuntavaali-
tavoitteeksi eläkeköyhyyden 
poistamisen, joka edellyttää 
eläkeuudistusta. Köyhyyden 
estämiseksi tarvitaan laaja oh-
jelma.”

asiakaspalvelu@iintaksikyyti.fi
Puh. 0400 688 670
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Eläkeläiset ry järjesti Tal-
linnan risteilyn yhdistyksil-
leen syyskuun puolivälissä. 
Yli 50 yhdistystä oli lähtenyt 
viettämään mukavaa kah-
den päivän yhdessäoloa. Iin 
yhdistyksestä matkalle lähti 
pieni, mutta innokas neljän 
hengen porukka. 

Matka alkoi tiistaiaamu-
na Oulun rautatieasemalta 
ja koko juna oli lastattu iloi-
sella eläkeläisporukalla. Ro-
vaniemeläiset taisivat olla 
suurin joukko yli 50 eläkeläi-
sellä. Oulun asemalta meitä 
nousi junaan alta 30. Asema 
kerrallaan juna täyttyi ristei-
lijöistä. 

Matka sujui junassa kuin 
ennen vanhaan, korttia lyö-
den ja eväitä syöden. Hel-
singin päässä meitä odotti 
linja-auto, joka vei meidät 

Mukava Tallinnan risteily eläkeläisporukalla
Länsi-Satamaan. Sieltä nou-
simme Baltic Queen -ristei-
lyalukseen ja välittömästi 
runsaiden Buffet-illallisten 
äärelle.

Tervetuloa infon jälkeen 
nautimme iltaohjelmasta, jo-
hon kuului karaoken lisäksi 
hurmaava Kati ja Kuiskaus 
-yhtye, joka tanssitti meitä 
iltamyöhään saakka. Myös 
rovaniemeläisten Meidän 
Pändi sai vuoron lavalla.

Seuraavana aamuna oli-
si voinut mennä tutustu-
maan sateiseen Tallinnaan, 
mutta jätimme sen väliin ja 
kuuntelimme laivalla pidet-
täviä luentoja. Kalevi Kivis-
tö ja Kaija Kallinen pitivät 
mielenkiintoisen luennon ai-
heesta ”Kuinka eläkejärjes-
telmäämme voisi parantaa”. 
Tilaisuuden juonsi Matti 

Innostunutta eläkeläisporukkaa Aleksis Kiven patsaalla odottamassa risteilylle lähtöä.Kalevi Kivistö ja Kaija Kallinen pitivät luennon, jonka juonsi Mat-
ti Huutola.

Kiinalaisen tanssiryhmän esi-
tys Eläkeläiset ry:n risteilyllä.

Huutola.
Myös toinen luento sai 

yleisön paikalle. Sen piti toi-
mittaja Pekka Lehtonen, joka 
pohti Venäjän historian aat-
teita ja sen vaikutusta elä-
määmme koko Euroopassa. 
Luennon juonsi Eva Rönkkö.

Paluumatkalla Tallin-
nasta saimme vielä nauttia 
yhdistyksien laatimista oh-
jelmista. Näimme myös tut-
tuja menneiltä vuosilta ja 
keskustelimme ja vaihdoim-
me kuulumisia siitä, miten 
yhdistystoiminta kenenkin 

alueella pärjää.
Toisilla oli jo näkyvis-

sä pientä harvennusta jäse-
nistössä, mutta myös niitä, 
joilla oli jäsenistöä vielä riit-
tävästi viikoittaiseen yh-

dessäoloon ja jotka toimivat 
useana päivänä viikossa. Ja 
niihin yhdistyksiin myös Iin 
eläkeläisyhdistys kuuluu.

Yli 1100 risteilijää kiitti 
Eläkeläiset ry:tä järjestetystä 

risteilystä. Oi jospa oisit voi-
nut olla mukana!

Mukava piristävä reissu!

Eero, Leila, Maija, Urpo

Jylhä, Marja 2021
VANHUUSTUTKIJAN 
KORONAVUOSI : MYÖ-
HÄISKESKI-IKÄ JA 
PITKÄIKÄISYYDEN VAL-
LANKUMOUS
70-vuotiaat eivät ole vanho-
ja vaan myöhäiskeski-ikäisiä. 
Ikäihmiset ovat suhteellisuu-
dentajun ja kekseliäisyyden 
vuoksi selviytyneet korona-
ajasta ehkä paremminkin kuin 
nuoret.Onko väestön ikäänty-
minen uhka niin kuin usein 
väitetään? Millainen Suomi 
olisi ilman vanhoja? Kuinka 
korkealle eläkeiän voi nostaa? 
Marja Jylhä vaatii uudenlais-
ta ikäajattelua ja tasavertaisia 
mahdollisuuksia kaikenikäi-
sille. Ikääntyvä yhteiskun-

ta pärjää, 
kun se ei 
aja van-
hempia 
jäseniään 
sivuraiteelle. 
Onko tu-
levaisuus 
siis van-
hojen?

Kirjavinkkejä
Eskola, Antti 2016
VANHUUS : HELPOTTA-
VA, HUOLESTUTTAVA, 
KIINNOSTAVA
”Suositellut punaviinian-
nokset ylitän reippaasti, 
mutta elämäntavoissani saa-
kin olla trapetsitaiteilijan uh-
karohkeutta ja iloa.”

Ant-
ti Eskola, 
emeritus-
professori 
ja koke-
musasi-
antuntija, 
kertoo 
vanhuu-
desta 

omakohtaisesti ja tutkijan 
silmin.

Lahti, Pirkko &  Nummi-
nen, Ulla 2017
SATAVUOTIAIDEN KÄ-
DENJÄLKIÄ
Pirkko Lahden ja Ulla Num-
misen kirjoittama Sata-
vuotiaiden kädenjälkiä on 
kunnianosoitus Suomessa 

Kulmala, Jenni & Hyny-
nen, Marja-Anneli 2019
HYVÄ VANHUUS : MENE-
TELMIÄ AKTIIVISEN AR-
JEN TUKEMISEEN
Hyvään vanhuuteen kuulu-
vat hyvinvointia tukevat ja 
itselle merkitykselliset asi-
at. Myös hoitohenkilökun-
nan ammattitaitoon kuuluu 
kohdella ihmistä kaikissa 
elämänvaiheissa persoonana 
eikä potilaana. Ikääntymi-
nen tuo usein mukanaan mo-
nenlaisia fyysisiä muutoksia, 
luopumista ja uudenlai-
siin tilanteisiin sopeutumis-
ta. Nämä eivät kuitenkaan 
ole hyvän vanhuuden este. 
Asenteilla, läheisillä ihmisil-
lä ja fyysisellä ympäristöl-
lä on suuri rooli ikäihmisen 

mielek-
kään elä-
män 
tukemi-
sessa.

Paavilainen, Maija 2015
ROLLAATTORIRALLI
Vanhassa vara parempi. Elä-
mä tuo rutkasti kokemus-
ta, syvää viisautta ja virkeän 
mielen. Jos jotakin ei muis-
ta, ei sillä ole väliäkään. Sii-
henkin iän myötä oppii, että 
tekee miten itsestä hyväl-
tä tuntuu ja viis veisaa sii-
tä, mitä naapurit ajattelevat. 
Pikkuasiat jäävät sivuun, 
kun kiirehtii tekemään kaik-
kea sitä, mitä tässä elämässä 

vielä tah-
toisi ehtiä. 
Kun vain 
rollaatto-
ri pysyisi 
vauhdissa 
mukana.

kentaa kuvaa naisten van-
henemisesta tutkimusten ja 
tiedon varassa. Se auttaa nai-
sia valtaamaan oman van-
huutensa omilla ehdoillaan.
Vanhat ihmiset ovat kaik-
kein monimuotoisin ikäryh-
mä, keskenään erilaisin. Juuri 
siksi jokainen voi myös itse 
päättää, milloin kokee ole-
vansa vanha. Vanha nainen 
on monenlainen, ehkä äiti. 
ehkä isoäiti, jopa isoisoäi-
ti, käly, sisko, tytär, anoppi, 
täti. Yhteistä on kokemusten 
rikkaus, eri elämänvaiheiden 
kerrostuneisuus. Yhteistä on 
myös se panos, jonka vanhat 
naiset antavat yhteiskuntaan. 
Me emme ole kestävyysvaje, 
vaan kestävyystae. Vanhojen 
tuottama sosiaalinen pääoma 

on yhteis-
kunnan 
hyvin-
voinnin 
lähde.

vuonna 2017 eläville sata-
vuotiaille. He ovat tehneet 
työtä suomalaisen yhteis-
kunnan eteen. Työllään he 
ovat ylläpitäneet yhteiskun-
nan toimintoja, hankkineet 
kodin, perheen ja lapsia ja 
kouluttaneet heidät, osin 
omilla rahoillaan. He ovat 
äänestäneet ja vaikuttaneet 
yhteiskunnan rakenteiden 
muodostumiseen. He ovat 
osallistuneet.
Liian usein vanhuksia syy-
tetään taakaksi suomalai-
selle yhteiskunnalle. Heidät 
mielletään menoeränä, joka 
on budjetoitava vuosittain. 
On aika nähdä heidän työn-
sä ja elämänsä merkitys sata-

vuotiaan 
maamme 
rakentaji-
na ja sen 
histori-
an vaiheet 
kokenei-
na. Tämä 
kirja tekee 
sen!

Taipale, Vappu 2017
VANHA JA VIREÄ
Miten kotisuomessa suhtau-
dutaan sanaan ”vanha”? Se 
herättää monia tunteita, vas-
tustusta yhtä lailla kuin in-
nostusta. Vanha ja vireä 
- Virkistyskirja naisille ra-
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Seinälle kiinnitettävän pa-
ristokotelon avulla palova-
roittimen paristo voidaan 
vaihtaa turvallisesti tikkail-
le nousematta. Tuotetta on 
myynnissä netissä eri fir-
moilla ja sen löytää haku-

Seinään kiinnitettävä paristokotelo ja jatkojohto.

Seinään kiinnitettävä 
paristokotelo palovaroittimille

sanoilla ”palovaroittimen 
paristokotelo”. Asennuk-
seen tarvittavat tarvikkeet 
ja ohjeet löytyvät pakkauk-
sesta, mutta betonialustoihin 
tarvitaan esim. tarrakiinni-
tettävää kaapelilistaa.

Iin kunnan liikuntakeskus 
Iisi-areena tarjoaa kuntosa-
limahdollisuuden myös elä-
keläisille. Iin Eläkeläiset ry 
on varannut tiistaisin kah-
delle ryhmälle ajan senio-
reiden kuntosalilta. Ohjaaja 
Kylli Kaikkonen kertoo, että 
kummassakin ryhmässä on 
12 innokasta kuntoilijaa ja 
ryhmät ovat täynnä.

Uusia otetaan mukaan, 

Iisi-areenan Seniorit

Tavoitteena lisää lihasvoimaa 
ja harjoitella tasapainoa ja 
nivelten liikkuvuutta

jos joku jää pois. Kyllille voi 
jättää varauksen. Järjestöta-
lolla on liikuntavuorot maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin 
– niihin mahtuu paremmin 
mukaan.

Iisi-areenan senioriti-
lassa on seitsemän varsi-
naista kuntosalilaitetta. 
Lisäksi ryhmissä käytetään 
seuraavia välineitä: step-
pilautoja, jumppamattoja, 

Kuntolaitteet ovat ahkerassa  käytössä. Kuva Aini Autio

Elämä kuntoon! Kuva Aini Autio

kahvakuulaa, kuntopalloa 
sekä jumppakuminauhoja 
ja jumppakeppejä. Tunnin 
alussa on alkuverryttely ja 
lopuksi tehdään lyhytkestoi-
set venytykset.  

Harjoittelu tehdään kun-
topiirissä (12 paikkaa). Lii-
kettä toistetaan minuutin 
ajan, pidetään minuutin 
tauko ja tehdään sama uu-
delleen, sitten siirrytään 

seuraavaan paikkaan. Jo-
kainen säätää harjoituksen 
vastuksen omille voimille 
sopivaksi (tai vähän enem-
män). Tavoitteena on lihas-
voiman lisäksi harjoitella 
myös tasapainoa ja nivelten 
liikkuvuutta. Ohjaus on tar-
peen, sillä laitteiden käyttö 
ei ole kaikille itsestään sel-
vää. Harjoituksissa pyritään 
puhtaisiin suorituksiin sopi-
valla nopeudella, jotta har-
joittelu saadaan kohdistettua 
oikeille lihaksille.

Ikäihmisten on tärkeää 
huolehtia monipuolisesta lii-
kunnasta. Näin emme tule 
kömpelöiksi ja tapaturma-
alttius vähenee. Ryhmässä 
kuntoileminen koetaan mie-
lekkäänä ja hauskana. Mai-
nittakoon vielä, että em. 
ryhmissä iäkkäimmät osal-
listujat ovat 83-vuotiaita.

Nyt kun koronarajoituk-
set ovat poistuneet, osal-
listujat ovat innoissaan 
toiminnasta – elämä tuntuu 
välillä normaalilta!

Kylli Kaikkonen

Auraus • Hiekoitus • Sorateiden lanauksetAuraus • Hiekoitus • Sorateiden lanaukset
Trukkipiikkityöt • Maa-ainesten toimituksetTrukkipiikkityöt • Maa-ainesten toimitukset

Ota yhteyttä!Ota yhteyttä! P. 040 700 1871
tonisaima92@gmail.com

Tmi Toni SaimalahtiTmi Toni Saimalahti
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LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA 
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ 

+ KAHVI & PULLA
 MA–PE 10.00–13.30

 MA–PE 7.30–16.30
 LA SULJETTU

• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

Eläkeläisliittojen etujärjes-
tö EETU ry vetoaa eduskun-
taryhmiin, että ne ottaisivat 
budjetista päättäessään sekä 
muussa päätöksenteossa 
huomioon maamme ikään-
tyneen kansanosan ja sen 
tarpeet. Erityisesti pienitu-
loisten ja paljon sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelui-
ta käyttävien ikääntyneiden 
kansalaisten asema on hei-
kentynyt. 

Parin koronavuoden 
jälkeen tapasivat EETUn 
jäsenjärjestöjen sekä edus-
kuntaryhmien edustajat kes-
kenään taas fyysisesti paikan 
päällä eduskunnassa 4. loka-
kuuta. Kannanoton vuoden 
2023 talousarvioesitykseen 
sekä lainsäädäntöön lisäksi 
ryhmille jätettiin tuore Huo-
misen kynnyksellä -tutki-
mus. 

– Vuoden 2023 talous-
arviosta päätettäessä on 
varattava tarpeelliset re-
surssit kasvaneen hoitove-
lan hoitamiseen. Esitimme 
200 miljoonan euron satsa-
usta välittömään jononpur-
kuun vuodelle 2023. Lisäksi 
on ikääntyneiden kansa-
laisten oikeus kuntoutuk-
seen turvattava. Vaikuttava 
kuntoutus lisää toimintaky-
kyä ja osallisuutta sekä vä-
hentää muiden palvelujen 
ja etuuksien, kuten asumis- 
ja hoivapalveluiden tai toi-
meentulotuen tarvetta. Se on 
elintärkeä osa ikääntyneiden 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
hoitoketjua, toteaa EETUn 
puheenjohtaja Simo Paassil-
ta. 

EETU yhtyy täysin van-
husasiavaltuutettu Päi-
vi Topon huomioon, että 

Kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön edustajat tapasivat kansaedustajia budjettiasioiden 
merkeissä lokakuun alussa. Kuva: Anneli Velho

EETUn terveiset 
eduskuntaryhmille: 
- Budjetissa huomioitava ikääntynyt kansanosa ja sen tarpeet. 
- Eläkeläisliittojen etujärjestö vaatii panostuksia ennaltaehkäi-
syyn sekä hoitovelan purkamiseen.

iäkkäiden palveluihin on 
myönnetty liian vähän ra-
haa vuosien ajan ja iäkkäi-
den jääminen ilman heidän 
tarvitsemiaan palveluja on 
osoitus pitkään jatkunees-
ta ikäsyrjinnästä päätöksen-
teossa. 

– Riittävä rahoitus on 
varattava kaikille vanhus-
palveluille ja samalla tur-
vattava koko sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimi-
vuus. Muistutimme myös, 
että investoinnit omaishoi-
toon kannattavat ja tuottavat 
merkittäviä säästöjä yhteis-
kunnallemme, jatkaa pu-
heenjohtaja Paassilta.

EETU kiitti hallitusta ja 
eduskuntaa siitä, että ne to-
teuttivat järjestöjen vaa-
timan kansaneläkkeiden 
ylimääräisen indeksitarkis-
tuksen elokuussa. Samalla 
haluttiin kuitenkin kiinnit-
tää huomiota siihen, että 
korotus vaikuttaa negatiivi-
sesti asumistukeen ja eläk-
keensaajan asumistukeen. 
Kela ottaa etuuksien uudet 
määrät huomioon tulona, 
kun se tekee edellä mainittu-
jen etuisuuksien ratkaisuja ja 
tarkistuksia 1.8.2022 alkaen. 
Tämä tarkoittaa, että jos asi-
akas saa niitä Kelan etuuk-
sia, joihin tuli ylimääräinen 
korotus, hänen asumistu-
kensa määrä saattaa laskea 
seuraavassa tarkistuksessa.

– Koska inflaatio lauk-
kaa yhä erittäin korkealla ja 
on lähes mahdotonta arvioi-
da sitä, että millä tasolla se 
on vuonna 2023 on mieles-
tämme valtion talousarvios-
sa varauduttava siihen, että 
kansaneläkkeet ja muut sosi-
aalietuudet tarvitsevat myös 

ensi vuonna ylimääräisen in-
deksitarkistuksen. Tähän on 
varauduttava myös työeläk-
keiden osalta, Simo Paassil-
ta toteaa.

– Mielestämme hinnan-
nousun vaikutuksia pie-
nituloisille kuluttajille 
kompensoidaan parhaiten 
jatkamalla kohdennettuja 
tukia, joita ovat esim. sosi-
aalietuuksien ylimääräisten 
indeksitarkistusten jatkami-
nen tai jopa joissakin mais-
sa käytössä olevat suorat 
taloudelliset tuet shekkeinä 
tai vouchereina. Lisäksi tu-
lisi terveydenhuollon mak-
sukatot nyt yhdistää yhdeksi 
maksukatoksi, jonka tason 
tulee olla korkeintaan kuu-
kaudessa maksettavan ta-
kuueläkkeen suuruinen.

Vuonna 2022 käytössä 
on kolme eri maksukattoa: 
maksukatot palveluille (692 
euroa), lääkkeille (592,16 eu-
roa) ja Kelan matkoille (300 
euroa). Ne ovat yhteensä 
1 584,16 euroa. Täyden ta-
kuueläkkeen määrä on nyt 
885,63 euroa kuukaudessa.

Eläkeläisliittojen etu-
järjestö EETU ry:n jäsen-
järjestöissä on lähes 300 00 
jäsentä. Jäsenjärjestöt ovat 
Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, 
Eläkkeensaajien Keskusliit-
to EKL ry. Kansallinen se-
nioriliitto ry, Kristillinen 
Eläkeliitto ry ja Svenska pen-
sionärsförbundet rf. Vuoden 
2022 puheenjohtajajärjestö 
on Eläkkeensaajien Keskus-
liitto EKL ry.

Anneli Velho

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n 

jäsenjärjestöissä on lähes 300 00 jäsentä. Jäsenjärjestöt 
ovat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Kes-
kusliitto EKL ry. Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen 
Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. Vuoden 
2022 puheenjohtajajärjestö on Eläkkeensaajien Keskus-
liitto EKL ry
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Iissä on yrittäjäystävällinen ilmapiiri
Maanantaina 17.10. Iin 
kunnan, Micrpoliksen, Iin 
yrittäjien sekä Pohjois-Poh-
janmaan yrittäjien yhteistyö-
delegaatio jalkautui iiläisiin 
yrityksiin kuulemaan ajan-
kohtaisia kuulumisia. Vie-
railulla käytiin V.A.V. Group 
Oy:n hallilla Paneelitiellä 
sekä Iin Automaalaamolla.

Päivän lopuksi PPY:n 
edustaja Marjo Kolehmainen 
kävi esittelemässä keväällä 
tehtyä kuntabarometriä Iin 
kunnanhallitukselle. Kaikki-
aan päivästä jäi delegaatiol-
le sellainen kuva, että vaikka 
Iin elinkeinorintamalla onkin 
vielä kehitettävää, niin Iin 
kunnassa on joustava ja yrit-
täjäystävällinen ilmapiiri.

Kilpailua hyvässä hengessä
V.A.V. Group Oy:llä kun-
nan ja yrittäjien delegaatiota 
oli vastassa yhtiön toimi-
tusjohtaja Jarkko Peuhkuri 
sekä projektipäällikkö Han-
nu Veijola. Yritys on tiiviste-
ratkaisujen, raaka-aineiden 
ja asennustekniikan asian-
tuntija. Vuonna 2005 pe-
rustettu yritys valmistaa 
rakennusteollisuuden, ras-
kaan teollisuuden sekä kul-
jetuskalustojen tarpeisiin 
silikoni- ja TPE-profiileita 
sekä niiden kokoonpanoja 
raaka-aineseoksista lähtien.

V.A.V. Group on ainoana 
iiläisenä yrityksenä muka-
na Kasvu Openin Kasvupol-
ku-sparrauksessa, jossa se 
on päässyt TOP 60 -yrityksi-
en joukkoon kisaamaan Vuo-
den kasvuyritys -tittelistä.

- Saavutus on hyvä jo tä-
hän mennessä ja vaikka 
voittoa ei tulisikaan, niin 
osallistuminen on ollut hyö-
dyllistä, sillä sparraamassa 
on ollut hyvin asiantuntevaa 
väkeä, Peuhkuri kertoo.

Yrityksen talous onkin 
epävakaasta maailmanti-
lanteesta huolimatta ol-
lut hyvässä kasvussa. Tässä 
edesauttaa esimerkiksi se, 
että kahden viikon toimi-
tuslupauksesta on pystytty 
hyvin pitämään kiinni. Tuot-
teiden toimitusnopeus sekä 
-varmuus ovatkin heidän kil-
pailuvalttejaan.

Kunnan ja yrittäjien de-

legaatiota ilahdutti kuulla 
erityisesti se, että vaikka Iis-
täkin löytyy V.A.V. Groupin 
kilpailijoita, niin kilpailua 
käydään hyvässä hengessä.

Yritykset ovat myös tar-
vittaessa pystyneet teke-
mään yhteistyötä..

Peuhkuri kertoo, että yri-
tys työllistää tällä hetkellä 20 
henkilöä, mutta alalle on ol-
lut hieman haasteellista löy-
tää pysyvää henkilökuntaa, 
jolla olisi asiaankuuluva, esi-
merkiksi teknisen alan kou-
lutus. Toivoa silti on, sillä 
yrityksellä on hyviä koke-
muksia jo kahdelta kesältä 
oppilaitosyhteistyön ansios-
ta saadusta kesätyövoimasta.

- Tämän oppilaitosyh-
teistyön ansiosta olemme 
saaneet parhaat ja motivoi-
tuneimmat kesätyöntekijät, 
joita meillä on ollut, Hannu 
Veijola kehuu.

Iin Automaalaamo
Iin Automaalaamolla dele-
gaatiota vastassa oli toimi-
tusjohtaja Jukka Olkoniemi, 
joka kertoi, että renkaiden-
vaihtosesonki on parhaillaan 
käynnistymässä, joten kii-
reitä odotellaan. Lokakuun 
puolivälissä ei vielä ole eh-
tinyt olemaan pakkasöitä, 
joten ihmiset eivät ole vie-
lä heränneet talvirenkaiden 
vaihtoon.

Perheyritys perustettiin 
vuonna 1997 ja se sijaitsee 
edelleen samassa paikassa 
Pentintiellä. Tilat koostuvat 
1650 neliömetrin hallikoko-
naisuudesta ja uusin osa eli 
pesulaosasto asuntoautoil-

le ja -vaunuille otetaan käyt-
töön marraskuun lopulla. Iin 
Automaalaamo on kooltaan 
suurimpia alan yksityisiä toi-
mijoita Suomessa.

- Kun aloitimme tässä, 
niin toimitiloja oli sata neliö-
tä. Siitä täytyy nostaa hattua 
Iin kunnalle, että aina kun on 
halunnut laajentaa toimitilo-
ja, niin lupien ei ole tarvinnut 
seisoa pöydillä kauaakaan, 
vaan rakennusluvat on aina 
saatu jouhevasti. Ja neuvo-
ja saa, kun kysyy, Olkonie-
mi kehuu.

- Yritys työllistää nyt 24 
työntekijää ja meille tulee 
paljon työntekijöitä suoraan 
ammattikoulusta. Meillä on 
käynyt hyvä tuuri, kun mie-
het ja naiset on pysyneet hy-
vin töissä, mutta uusia on 
hankalampi saada.

Olkoniemi vitsailee, että 
yritykselle vielä mietitään 
sopivampaa nimeä, kun ni-
mestään huolimatta yri-
tyksen palveluihin kuuluu 
automaalauksen lisäksi käy-
tännössä kaikki, mitä ajo-
neuvoihin vain voi tehdä. 
Lähtökohtana on avaimet 
käteen -ajatus, jossa asiakas 
saa kaikki palvelut ajoneu-
voonsa saman katon alta.

Kuntabarometri
Päivän lopuksi PPY:n edus-
taja Marjo Kolehmainen 
kävi esittelemässä keväällä 
tehtyä kuntabarometriä Iin 
kunnanhallitukselle. Kun-
tabarometri on Suomen 
Yrittäjien vuorovuosittain 
toteuttama kysely, joka val-
mistui viime keväänä. Sil-

lä kartoitetaan kuntien ja 
yrittäjien yhteistyötä sekä 
elinkeinopolitiikan tilaa val-
takunnallisesti, alueellisesti 
ja kuntakohtaisesti.

PPY:n Marjo Ko-
lehmainen kertoi, että 
kuntabarometri voi par-
haimmillaan toimia kun-
nassa työkaluna, joka antaa 
suuntaviivoja elinkeinopo-
litiikan kehittämiseen. Val-
takunnallisesti kyselyyn 
vastasi 9564 yrittäjää ja Iis-
sä vastaajia oli yksitoista. Ti-
lastollisesti vastausmäärä ei 
ole kovin kattava, mutta siitä 
saa mielikuvan yrittäjien ko-
kemuksesta.

- Barometristä kävi ilmi, 
että iiläiset yrittäjät arvos-
tavat erityisesti kunnan 
yrityspalveluita, jotka sisäl-
tävät yritysneuvonnan lisäk-
si myös aloittavien yrittäjien 
palvelut. Tämä kertoo siitä, 
että Iissä ei pelätä kilpailua 
ja ymmärretään, että myös 
aloittavien yrittäjien palvelut 
auttavat kunnan elinvoimai-
suutta, Kolehmainen kertoi.

Elinkeinopolitiikan koko-
naisarvosana Iissä oli maa-
kunnan huippua: Ii sijoittui 
kyselyssä komeasti neljän-
neksi. Kaupunginhallituk-
sen jäsenet olivat hyvillään 
sijoituksesta, mutta samaan 
hengenvetoon totesivat, ettei 
hyvään tulokseen kannata 
tuudittautua vaan jatkaa pa-
nostamista elinkeinopolitii-
kan yrittäjäystävällisyyteen 
ja samalla kuunnella herkäl-
lä korvalla palautetta myös 
suoraan kentältä. JK

PPY:n Marjo Kolehmainen esittelemässä Kuntabarometriä Iin kunnanhallituksen kokouksessa. Va-
semmalla puheenjohtaja Ilkka Pakonen ja oikealla kunnanjohtaja Marjukka Manninen.

V.A.V. Groupin tehdas laajentuu ja saa 1800 neliötä uutta halliti-
laa, jonka päätyyn rakennetaan vielä uutta kylmää varastotilaa. 
Vanha tehdashalli yhdistetään käytävällä uuteen ja vanha puoli 
toimii jatkossa mm. varastona.

Noora Huotari Iin Micrpolikselta, Iin Yrittäjien Johannes Tuome-
la ja Juha Kallio, kunnanjohtaja Marjukka Manninen sekä PPY:n 
Marjo Kolehmainen tutustumassa V.A.V. Groupin tehtaaseen, jota 
esittelivät projektipäällikkö Hannu Veijola sekä toimitusjohtaja 
Jarkko Peuhkuri.

V.A.V. Groupin uuteen hallitilaan on tilattu vuosi sitten uusia lin-
jastoja. Ensimmäinen uusi linjasto asennus aloitetaan pian, tes-
taamaan päästään marraskuun puolivälin jälkeen. Toisen uuden 
linjaston toimitusta odotellaan ensi vuoden puolelle.

Iin Automaalaamon uusin osa eli pesulaosasto asuntoautoille ja 
-vaunuille otetaan käyttöön marraskuun lopulla.

Toimitusjohtaja Jukka Olkoniemi (toinen oikealta) esitteli Iin Automaalaamoa, mukana Johannes Tuomela, Noora Huotari, Marjukka 
Manninen, Marjo Kolehmainen ja Juha Kallio.
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PIAN TÄMÄ ON MUISTO VAIN! KUVA MARTTI KÄHKÖNEN.

Optimisti keksi lentokoneen,
pessimisti keksi laskuvarjon!

Otsikko voisi hyvin olla ”Epäylevien ajatusten sanakir-
jasta” (Otava), joka ilmestyi yli 50 vuotta sitten. Kirjan 
kirkkaimmat helmethän löytyvät hakusanoista Opti-
misti, Pessimisti, Aivot, Avioliitto, Rakkaus ja Raha.   

”Ole viisaasti höperö! sanoi vääpeli Ryhmy”  taas paljas-
taa, että kyseessä on Armas J. Pulla, ”Ryhmy ja Romp-
painen” -kirjasarjan tekijä. Sarjaahan käytettiin sotien 
aikana propagandan teossa. Kaikkiaan noin 80 kirjaa 
kirjoittanut Pulla käytti Mika Waltarin kanssa salani-
meä Kapteeni Leo Rainio.

Madeleine Brohan: Vaiteliaat eivät ole ilman muuta syväl-
lisiä ajattelijoita. Onhan lukittuja laatikoitakin, jotka ovat ty-
pötyhjiä.
 Marcel Jouhandeau: Jokainen syntyy vapaana ja tasa-
arvoisena. Mutta sitten mennään naimisiin. 
 Alahärmä: Ei ennen rakkahuresta mitään tiätty ja toim-
hen yhtä kaikki tulthin. 
 Alavus: Pahaa niin vähä kun maharollista, sanoo Ulsteri-
Jussi kun pienen akan otti.
 Orimattila: Nappulaherra ja sähevä akka ovat pahoja 
puhutella. 
 Ruskeala: Pie naista sanasta tai matikkoo hännästä, ni 
aina tyhjä näppi jiäp.
 Tuntematon: Se, joka menee naimisiin rahan takia, voisi 
saada sitä edullisemminkin. 
 Kiina: Kun ostat talon, tutki seinät. Kun hankit vaimon, 
tutki ensin hänen äitinsä.
 Tuntematon: Pessimisti on henkilö, joka valitsee kah-
desta pahasta molemmat.
 Liittokansleri Erhard: Maanviljelijän täytyy tehdä työtä 
lauantaisin ja sunnuntaisinkin. Viisipäiväisiä lehmiä ei vielä 
ole keksitty. 
 Sacha Guitry: Sanotaan, ettei raha tee onnelliseksi. Kyse 
on tietysti toisten rahasta.
 Jacques Normand: Avioliiton ensi vuodet ovat usein 
myrskyisiä, koska ei tunneta toinen toisiaan. Myöhemmin 
vieläkin myrskyisempiä. koska tunnetaan liiankin hyvin.
 Bernard Shaw: Nainen on levoton tulevaisuudestaan, 
kunnes on löytänyt miehen. Miehen levottomuus tulevai-
suudestaan alkaa siitä, kun hän on löytänyt vaimon.
 Presidentti Johnson: Vaimonsa onnelliseksi tekemisek-
si on ensinnäkin annettava hänen kuvitella, että taivutte 
hänen tahtoonsa. Ja toiseksi: taivuttava. 
 Farmand: Mustasukkaisuus on yhtä vanha kuin ihmis-
kunta. Kun Aatami kerran tuli myöhään kotiin, alkoi Eeva 
laskea hänen kylkiluitaan.
   * * *                                                  
MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

Tila tuntuu omalta, kun taidetta 
hankitaan yhdessä

Läänintaiteilija Leevi Lehtinen 
Taiteen edistämiskeskuksesta 
kertoi kuinka julkiset taidehan-
kinnat kunnissa tyypillisesti 
toimivat. (Kuvakaappaus tilai-
suuden videotallenteesta)

Iin Torille suunnitteilla oleva Arja Kärkkäisen 
Primavera -istuinmuuri sai kesällä kyselyssä 
kuntalaisilta hyvää palautetta. (Havainnekuva.)

Julkisen taiteen keskustelu-
tilaisuuden alusti Kulttuuri-
kauppilan vastaava tuottaja 
Jetta Huttunen. (Kuvakaappa-
us tilaisuuden videotallentees-
ta)

Torstaina 13.10. Nättepo-
rin auditoriossa keskustel-
tiin julkisesta taiteesta ja sen 
hankinnasta, yleisesti sekä 
Iin kunnan näkökulmasta. 
Keskustelutilaisuus oli osa 
Iin kirjaston ”Kohkaamises-
ta kohtaamiseen ja kahvia 
kaikille” -hanketta, jonka tii-
moilta järjestetään demokra-
tiaa edistäviä tapahtumia. 

Tilaisuuden alusti Kult-
tuurikauppilan vastaava 
tuottaja Jetta Huttunen. Li-
säksi puhumassa oli lää-
nintaiteilija Leevi Lehtinen 
Taiteen edistämiskeskuk-
sesta TAIKEsta ja hän ker-
toi yleisesti julkisen taiteen 
hankinnan sekä rahoituksen 
periaatteista.

Alustuksen jälkeen kuu-
lijat jakautuivat kolmeen 
ryhmään pohtimaan kysy-
myksiä, kuten: pitäisikö Iin 
kunnan julkisen taiteen te-
oshankinnoilla olla yhteises-
ti sovitut kriteerit.

- Keskusteluissa nousi 
myös esiin kohteet ja julki-

set tilat, joissa ihmiset viettä-
vät aikaa, joissa taiteella olisi 
mahdollisuus tuoda lisää 
hyvinvointia. Viimeaikai-
simmista kohteista esimer-
kiksi otettiin Haminan uusi 
päiväkoti.

Yksi puhuttaneista ai-
heista oli prosenttiperiaate, 
joka tarkoittaa julkisissa ra-
kennushankkeissa, että en-
nakkoon päätetty osuus 
kustannuksista käytetään 
taiteeseen. Lehtinen kertoi, 
että 28 prosenttia Suomen 
kunnista on sitoutunut pro-
senttiperiaatteeseen. 

Taideohjelma ohjaa  
hankintoja
Huttunen kertoo, ettei Iis-
säkään taiteen tuottaminen 
perustu sattumanvaraiseen 
puuhasteluun, vaan Iin kun-
nalle laadittiin vuonna 2020 
ohjelma, joka antaa suun-
taviivoja julkisen taiteen 
tuotantoon vuoteen 2026 
saakka.

Taideohjelma on tärkeä 
toimintaohje toteuttajille ja 
suositus päättäjille, erityi-
sesti kun kunnan keskustaa-
jamaa ja hyvinvointipuistoja 
kehitetään, kerrotaan Kult-
tuurikauppilan nettisivulla.

- Ohjelma on aika ylei-
nen, mutta sen pohjalta on 
noussut kohteita, jonne ha-
lutaan taidetta, kuten Iin 
Tori. Tähän asti ohjelmas-
sa on keskitytty keskus-
taajaman kehittämiseen, 
mutta ohjelmaa voisi kehit-
tää eteenpäin muiden kyli-
en näkökulmasta, Huttunen 
kertoo.

Huttusen mukaan julkis-
ten tilojen taidehankintoja 
edesauttaisi valtuustotasol-
la tehty periaatepäätös, jossa 
jokaisen julkisen rakennus-
hankkeen yhteydessä 
käsiteltäisiin myös taideky-
symystä. Esimerkiksi jul-
kisen taiteen ohjausryhmä 
voisi käsitellä rakennus-
hankkeita myös alkuvai-
heessa, jotta tilaa voitaisiin 
ajatella myös taiteen näkö-
kulmasta.

Julkisten tilojen taidehan-
kinnoissa olisi myös hyö-
dyllistä osallistaa asukkaita 
ja käydä dialogia, koska yh-
teisellä päätöksellä saadaan 
helpommin useampia miel-
lyttävä lopputulos. Leevi 
Lehtinen totesi, että Ihmiset 
haluavat olla mukana päät-
tämässä, ja yhteistyön ansi-
osta tila koetaan helpommin 
omaksi.

Primavera voitti kyselyn
Iin kunnan taideohjelmas-
sakin mainittiin Iin torille 
suunnitteilla olevasta taide-
teos. 

Eri taiteilijoilta tilatut 
luonnokset olivat kesän ai-
kana esillä Iin kirjastolla ja 
samalla järjestettiin kysely 
julkisesta taiteesta. Yleisön 
suosikiksi valikoitui ylivoi-
maisesti Arja Kärkkäisen 
Primavera, joka sai 136 ää-
nestä 97. Primavera on tai-
deveistos, joka toimii myös 
istuinmuurina.

Torin uudistamissuun-
nitelmaa käsitellään kun-
nanvaltuustossa 31.10. ja 
samalla käsitellään taide-
hankintaa. Jos Primavera 
saadaan hyväksyttyä, niin 
taiteilija tulee toteuttamaan 
teoksen ensi kesänä.

Taidehankinnan hinta on 
yhteensä noin 65 tuhatta eu-
roa, josta kunta maksaa noin 
puolet ja puolet saadaan 
Taikelta. Ensi kesänä hank-
keen käynnistämisestä tu-
lee kuluneeksi yksi vuosi, 
joka on myös Leevi Lehtisen 
puheenvuoron perusteella 
tyypillinen aikataulu, kun 
kuntaan hankitaan julkista 
taidetta.

Primaveran luonnoksen 
saamasta palautteesta kävi 
ilmi, että ihmiset uskoivat 
sen sopivan ympäristöön 
ja lisäksi sen muotokielessä 
näkyy Iijoen läheisyys: aal-
tomaisuus ja vedenpinnan 
kimallus. Sen myös kuvat-
tiin olevan käytännöllinen ja 
helposti lähestyttävä.

Jenny Kärki
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Sääntömääräiset asiat, 
heinä-joulukuussa v. 2022 pyöreitä täyttävien 

50 & 60 v. jäsenten muistaminen.
Laadukas ohjelma: jouluruokabuffa, laulua&tanssia 

Syssin karaoken tahtiin,
arpajaiset &vapaata hauskanpitoa. 

Jäsenille maksuton, Avec 10 €  
sitovat ennakkoilm. MA 7.11 MENNESSÄ 

Anne Haataja p. 046 630 3316

Hallitus

Iin JHL ry 351:n SYYSKOKOUS
la 26.11.2022 klo 18

Upeat Tähtiammattilaisten
pikkujoululubileet klo 19-23

Villa Kauppila, Kauppilantie 12, 91100 Ii

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelin 11 tontilla 3 
– ehdotusvaiheen nähtävilläolo 

Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.10.2022 (§ 258) 
asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtävil-
le. Kaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on jakaa kortte-
lin 11 tontti 3 kiinteistöomistuksen mukaisesti. Asemakaavan 
muutos on vaikutuksiltaan vähäinen. 
 Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoi-
tuksissa 25.10. – 9.11.2022 välisen ajan. Kuulutusaikana 
asemakaavan muutosehdotus on sähköisesti luettavissa kaa-
voituksen internetsivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavil-
la-olevat-kaavat. Aineistoa on mahdollista käydä sähköisesti 
lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipis-
teessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.
 Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavapro-
sessin ajan osoitteessa   https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää ase-
makaavan muutosehdotuksesta muistutus.  Mahdolliset 
muistutukset pyydetään toimittamaan 9.11.2022 mennessä 
kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai 
sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Lisätiedot: 
tekninen johtaja Ville Keränen 
p. 040 6771933, ville.keranen@ii.fi  

Iissä 14.10.2022  
Kunnanhallitus

KUULUTUS

Kokouksen jälkeen klo 17.00 
IIN YRITTÄJIEN PIKKUJOULU

II

Iin Yrittäjät ry:n

la 19.11.2022 klo 16 Iin Micropolis ravintola
SYYSKOKOUS
Esillä sääntömääräiset asiat. 
Vierailijana järjestöpäällikkö 

Kirsi Anttila Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Palkitaan Iin Vuoden yrittäjä, 
Iin Vuoden Nuori yrittäjä ja

 Iin Uusi yritys. 
Lopuksi karaokea.

Sitovat ilmoittautumiset pe 11.11. mennessä 
iin@yrittajat.fi tai puh 040 141 0737. 
Jouluruokailu jäsenille ja puolisoille

 omavastuu 20 e/hlö. 
Maksetaan paikan päällä kortti/tai käteinen. 

Tervetuloa!

Vasemmistoliiton Iin os. ry

SYYSKOKOUS

Esillä syyskokoukselle määrätyt asiat. 
Kahvia ja pullaa!  Tervetuloa!   

Johtokunta

sunnuntaina 6.11.2022 klo 18 
Iin Järjestötalolla, Laurintie 3.

Ps. Teemme bussimatkan Ikeaan  marraskuussa, 
mikäli on lähtijöitä. Ilm. puh. 040-8229274/  Kaarina

saatavana tekijältä 
la 29.10. klo 14-15 
Järjestötalolta
tai p. 050 571 9248

Ii – Lyhyt nimi, pitkä historia

Hinta 30 euroa.

LAHJAKSI
Isänpäiväksi, pukinkontiin

KINKUBINGOT
1313

111133 99
44

SU 6.11. klo 16.00SU 6.11. klo 16.00
SU 13.11. klo16.00SU 13.11. klo16.00  

Tervetuloa!  

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

KUIVANIEMEN SEURALLA
KUIVANIEMEN SEURALLA

2323
151522 88

44

5 x kinkku | 500 € pr50
500 € mp | 2x100 Ostetaan sekä myydään 

KULTAA, HOPEAA,
vanhoja rahoja, seteleitä, 

kolikoita, militariaa, kelloja

KIERRÄMME LIIKKUVILLA ARVOKULTA 
OSTOPISTEILLÄ YMPÄRI SUOMEA JA TUOMME 
NÄIN OSTOPALVELUT MUKAVASTI LUOKSESI.

Sunnuntai 30.10.2022 
Klo 10.00-11.30 Haukipudas K-Supermarket 
Klo 11.50-13.20 Ii  
 Kärkkäinen
Klo 13.50-14.50 Yli-Ii 
 Sale
Klo 15.15-16.30 Kiiminki Halpa-halli  

KOTIKÄYNNIT NUMEROSTA 0800 150 150
www.kultahopea.fi

TODENNÄKÖISESTI AINA 
PARAS HINTA

Ostetaan sekä myydään Ostetaan sekä myydään KULTAAKULTAA, , HOPEAAHOPEAA,,    
vanhoja rahoja, seteleitä, kolikoita, militariaa, kellojavanhoja rahoja, seteleitä, kolikoita, militariaa, kelloja

Perjantai 30.9.2022Perjantai 30.9.2022
10 - 11:30 Cafe Visulahti10 - 11:30 Cafe Visulahti
12 - 13:30 Mikkeli Tori12 - 13:30 Mikkeli Tori

14 - 15:30 Ristiina S-Market14 - 15:30 Ristiina S-Market
16 - 17:30 Pellosniemi  16 - 17:30 Pellosniemi  
                                                      Karsikkoniementie 1Karsikkoniementie 1
18 - 19:30 Suomenniemi Sale18 - 19:30 Suomenniemi Sale

KIERRÄMME LIIKKUVILLA ARVOKULTA OSTOPISTEILLÄ YMPÄRI SUOMEA KIERRÄMME LIIKKUVILLA ARVOKULTA OSTOPISTEILLÄ YMPÄRI SUOMEA 
JA TUOMME NÄIN OSTOPALVELUT MUKAVASTI LUOKSESI.JA TUOMME NÄIN OSTOPALVELUT MUKAVASTI LUOKSESI.

KOTIKÄYNNIT 
NUMEROSTA 
0800 150 150 

www.kultahopea.fi

TODENNÄKÖISESTI AINA PARAS HINTATODENNÄKÖISESTI AINA PARAS HINTA

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!

Kuivaniemen Osakaskunta 
ja Leppäkoski Group 
myötätuulessa yhteistyöhön
Kuivaniemen osakaskunta ja 
Leppäkoski Group Oy aloit-
tavat yhteistyön tuulivoiman 
kehittämiseksi Iin kunnan 
Vatungissa. Olemassa ole-
va puisto mahdollisesti kor-
vautuu uusilla moderneilla 
tuulimyllyillä. Investoinnin 
toteutuessa käytössä oleva 
tuulipuisto päivittyisi uuteen 
teknologiaan.

Kuivaniemen osakaskunta 
piti ylimääräisen osakaskun-
nan kokouksen lauantaina 
22.10.2022. Kokouksen alus-
sa Leppäkoski Group Oy:n 
edustajat toimitusjohtaja Juha 
Koskinen, ratkaisuliiketoi-
minnan johtaja Mauno Ok-
sanen ja senior advisor Jukka 
Moilanen esittelivät esisel-
vitysvaiheen alussa olevaa 
tuulivoimahanketta osakas-
kunnalle ja vastasivat kuu-
lijoiden heille esittämiin 
kysymyksiin.

Esityksen jälkeen käydys-
sä keskustelussa käsiteltiin 
hankkeen tarjoamia mah-
dollisuuksia ja myös haastei-
ta. Puheenvuoroja käytettiin 
puolesta ja vastaan. Lopuksi 
osakaskunta päätyi yhteiseen 
ratkaisuun aloittaa Vatun-
gin merialueen tuulivoiman 
kehittämistoimet yhteistyös-
sä Leppäkoski Group Oy:n 
kanssa.

Yleinen mielipide kääntyi 
vahvasti hankkeeseen osal-
listumisen kannalle, koska 
sen todettiin mahdollistavan 
Kuivaniemen osakaskunnan 
toiminnan ja taloudelliset re-
surssit pitkälle tulevaisuu-
teen. Samalla se edesauttaisi 
alueen kylien elinvoimaa, kun 
muun muassa Vatunkiin joh-
tava Pohjoisrannan tie kun-
nostettaisiin. Tämä edistäisi 

myös alueen matkailu- ja vir-
kistyskäyttöä.

- On erittäin tärkeää, että 
kaikki tulevat hankevaihees-
sa kuulluksi ja selvitystyön 
yhteydessä kartoitetaan niin 
ympäristövaikutukset kuin 
muutkin vaikutukset alueel-
le. Oma näkemykseni on, että 
selvitystyö kannattaa tehdä, 
koska sen perusteella kye-
tään arvioimaan, mitkä oli-
sivat hankkeen tosiasialliset 
vaikutukset verrattuna ny-
kytilaan, toteaa Leppäkoski 
Group Oy:n toimitusjohtaja 
Juha Koskinen.

Tuulivoima ei ole Kuiva-
niemen osakaskunnalle vie-
rasta, sillä jo 90-luvulta alkaen 
tuulivoiman ja kalankasva-
tuksen vuokratulot ovat mah-
dollistaneet osakaskunnan 
aktiivisen toiminnan.

Kalatalouden Keskus-
liitto valitsikin vuonna 2021 
Kuivaniemen osakaskunnan 
Suomen parhaaksi osakas-
kunnaksi, koska sen toiminta 
on ollut esimerkillistä mah-
dollistaen muun muassa ka-
lavesien kunnon ylläpidon, 
kosteikkojen suunnittelun, 
Kuivajoen vaelluskalojen ku-
tuedellytysten parantamisen 
ja veneväylän kunnostami-
sen.

- Tämän työn jatkuminen 
halutaan varmistaa myös tu-
levaisuudessa. Toteutuessaan 
hanke toisi osakaskunnalle 
merkittävät tulot kymmenik-
si vuosiksi toiminnan edel-
leen kehittämiseen, toteaa 
osakaskunnan puheenjohtaja 
Olli Dahl.

Tiedote
Leppäkoski Group Oy
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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

Revontie 15, 90830 HAUKIPUDAS 
P. 08 5471 561 • haukipuda@varisilma,fi • www.varisilmahaukipudas.fi

Värisilmä
Värisilmä Haukipudas

Tervetuloa! Ratatie 1, 95200 Simo
Simontori 

Oman kylän kauppasi VUOKRA-
PALJU

Meillä verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu!NOUTOPISTE

229999
PKT

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 27.-30.10.

ma-la 7-21
su 9-21

Omasta uunista

HK HK 
Aito nakitAito nakit  350-360 g350-360 g

Oman kylän Halloween! Osallistu myymälässä viikonlopun 
herkkukori-arvontaan! (Arvo 30 euroa)

Juhla MokkaJuhla Mokka
jauhetut kahvit jauhetut kahvit 
400-500 g400-500 g
Ilman Plussa-korttia 6,89 pktIlman Plussa-korttia 6,89 pkt
Rajoitus 1 erä/talousRajoitus 1 erä/talous

10100000
2 PKT

PLUSSA-KORTILLA

Voicroissant 47 g 005959
KPL

009999
KPL

Vadelmaviineri

339999
KPL

Pehmopalat 
430-450 g

339595
RS

Riitan Herkun Riitan Herkun 
Halloween mousseleivosHalloween mousseleivos

PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia 4,65 rsIlman Plussa-korttia 4,65 rs

ERÄ!ERÄ!

PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia 4,99 pktIlman Plussa-korttia 4,99 pkt

KivikylänKivikylän
PyörykätPyörykät  300-350 g300-350 g

229999
KPL

Naapurin MaalaiskananNaapurin Maalaiskanan
Wings SalmiakkiWings Salmiakki  
700 g700 g

339999
RS

SnellmanSnellman
maatiaispossun pala-maatiaispossun pala-
paistikuutiot paistikuutiot 400 g400 g

 3 37575
RS

Omena Omena 
SuomiSuomi

119999
KG

Tortillachipsit 200 gTortillachipsit 200 g
PLUSSA-KORTILLA

225050
2 PS

Ilman Plussa-korttia 1,65/psIlman Plussa-korttia 1,65/ps

Keräkaali Keräkaali 
SuomiSuomi

Perunat 2 kg Perunat 2 kg 
SuomiSuomi

007979
KG 116969

PS

Hämis kukka-Hämis kukka-
kimppu Hollantikimppu Hollanti

14149090
HalloweenHalloween
kimppukimppu

999090
KIMPPU

Salsadipit 315 gSalsadipit 315 g

330000
2 PRK

PLUSSA-KORTILLA

Ilman Plussa-korttia 1,79/prkIlman Plussa-korttia 1,79/prk

Amppari tuoteperheenAmppari tuoteperheen
Laktoosittomat kerma-Laktoosittomat kerma-
jäätelö-juomajäät 1 Ljäätelö-juomajäät 1 L

PLUSSA-KORTILLA

119999

Fazer lakritsiFazer lakritsi  
Tehtaan erikoisetTehtaan erikoiset  
220 g220 g

110000
PSS


