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KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
KATSASTUS

kaikilla
mittauksilla

Hinnat koskevat henkilö- ja pakettiautoja. Avajaishinta voimassa 
toistaiseksi sekä nettivarauksella, että suoraan asemalta.

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Avajaistarjous:

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan
päälle!

Myös rekisteröintipalvelut 
ja muutoskatsastukset!

www.arvokovaoy.fi

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 
upeina hehkuvat kukat
kaikkiin tilaisuuksiin ja 

viherkasvit kotiisi. 

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

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN

• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

p. 044 342 0341 (24h)
p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)

www.sotaniemi.fi
Revontie 2 B, Haukipudas

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

Leipojantie 2:ssa (lähellä Shelliä) 
toimistohuoneita n.10 m2 

sekä liiketila n. 25 m2 edullisesti. 

Puh. 044 0738 900

VUOKRATTAVANA

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
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
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

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

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

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

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 24  5.8.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 25
ILMESTYY TO19.8.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to12.8.2021 klo 12 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina) heinä-elokuussa  2021.
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

IIN ALUE 
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus - Koululaisten siunaaminen Su 8.8. klo 15:00 
Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Etsikkoaikoja. Toimittaa: Matti Kinnunen, 
kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkko 
työn tukemiseen Tokiossa, Japanissa SLEY:n kautta.
Messu Su 15.8. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Itsensä tutkimi-
nen. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Ni-
mikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemiseen SLEY:n kautta.
Diakoniatoimisto suljettu 19.7. - 15.8.2021.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15. 
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavir-
katodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus - Koululaisen siunaaminen Su 8.8. klo 12:00 
Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Etsikkoaikoja. Toimittaa: Matti 
Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Nimikkokohteen Suo-
mikirkko työn tukemiseen Tokiossa, Japanissa SLEY:n kautta.
Sanajumalanpalvelus Su 15.8. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhä-
päivän aihe: Itsensä tutkiminen. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: 
Eija Savolainen. Kolehti: Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemi-
seen SLEY:n kautta.
Diakoniatoimisto suljettu 19.7. - 15.8.2021.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset kirkkoherranvirastosta p. 040 8480 
078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavir-
katodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

IlmastoAreena tulee taas 
Huilingin ympäristöön

Lapset ja nuoret avasivat ensimmäisen IlmastoAreenan tapahtumat vuonna 2019. Tänä vuonna avajaisten ohjelman ovat yhdessä 
suunnitelleet Iin ja Mikkelin nuorisovaltuustot.

tijat ja kuulijat keskustele-
maan Iijoen yhteistyöhank-
keiden etenemisestä.

Perjantain ohjelmaan kuu- 
luvat muun muassa CirLab-
demonstraatioympäristön 
avoimen avajaiset Iin Micro-
poliksessa sekä todella moni-
puolista ohjelmaa Huilingin 
tapahtuma-alueen kahdella 
lavalla.

– Olemme jakaneet tapah-
tumat Puistotielle nousevan 
päälavan lisäksi Nätteporin 
ulkoportaille rakentuvalle 
Ilmatar-lavalle. Näin tapah-
tumalavat on saatu erilleen 
toisistaan, eivätkä ne häirit-
se toisiaan, vastaava tuottaja 
Hanna Lahti kertoo.

Hän korostaa tapahtu-
man järjestämistä koronatur-
vallisesti, joten tapahtumaan 
on turvallista osallistua ja 

tulla paikalle kuulemaan ja 
keskustelemaan.

IlmastoAreena 2021 ava-
jaistapahtuma on päälavalla 
perjantaina kello 12, jolloin 
Iin ja Mikkelin nuoret tuovat 
avajaisterveisensä teemalla 
”Nuorten ääni kuuluviin”.

Päivän aikana kuullaan 
useita ilmastoaiheisiin liitty-
viä puheenvuoroja molem-
milla lavoilla ja illan päättää 
puoluejohtajien tentti ja sen 
jälkeinen Oulu Sinfonian 
jousiorkesterin Myrskyva-
roitus-konsertti.

Puoluejohtajien tenttiin 
on tulossa edustus kaikista 
eduskuntapuolueista muun 
muassa ministeri Ville Skin-
nari, Jussi Halla-aho, Juha 
Sipilä, Mari-Leena Talvi-
tie, Minna Minkkinen, Inka 
Hopsu ja Harry ”Hjallis” 

Harkimo.
Lauantaina keskustel-

laan ilmastonmuutoksen nä-
kymisestä maailmalla, josta 
tulee puhumaan vuorikii-
peilijä Veikka Gustafsson. 
Lisäksi puhutaan ruoasta ja 
tulevaisuuden matkailus-
ta sekä ilmastonmuutoksen 
heijastumisesta taiteeseen ja 
kirjallisuuteen.

– Taide ja kulttuuri ovat 
tärkeässä roolissa ilmasto-
työssä ja sitä haluamme tuo-
da tänä vuonna myös esille, 
Hanna Lahti toteaa.

Ilmastotorilla voi tutus-
tua koko IlmastoAreenan 
ajan monien yhteistyökump-
paneiden toimintaan ja 
työpajoissa toteutetaan sa-
nataide- ja rap-teokset sekä 
pohditaan ilmastotunteiden 
käsittelyä. MTR

IlmastoAreena on Suomen 
merkittävin ilmastofesti-
vaali, jonka tavoite on tuo-
da kaikki äänet kuuluviin. 
IlmastoAreena on ympäri-
vuotinen ilmastoasioita rat-
kaiseva keskustelu, joka 
kiteytyy vuosittain kaksipäi-
väiseksi, kaikille avoimeksi 
ja ilmaiseksi ilmastofestarik-
si. 

Tänä vuonna Ilmasto-
Areena kokoaa päättäjät ja 
asiantuntijat sekä kuulijat 
Huilingin ja Nätteporin alu-
eelle 20.-21.8. Tänä vuon-
na keskustellaan kuluttajien 
hiilijalanjäljessä – teemoina 
liikkuminen ja matkailu, ku-
luttaminen, ruoka sekä ra-
kentaminen ja asuminen.

Tapahtumat alueella alka- 
vat jo torstaina 19.8., Iijoki- 
foorumin kootessa asiantun- 

2323
1515

AUTO-BINGO
AUTO-BINGO

22 88
44

500 € / pr 50 | 500 € /mp  
2x100 € | 5x50 € ym.

KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 8.8. ja 15.8. klo 18.00Su 8.8. ja 15.8. klo 18.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!

MARKKINAT SEURALLA LA 4.9.2021.

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

LASTENTAPAHTUMALASTENTAPAHTUMA
KUIVANIEMEN SEURALLA

Paikalla Oulun Sirkuskoulu Paikalla Oulun Sirkuskoulu 
opettamassa temppuja!opettamassa temppuja! Tervetuloa!

PuffettiPuffetti

Vapaa Vapaa 
pääsy!pääsy!

la 14.8. klo 12 alkaen
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Os, perkali, vielä lirisee, 
sano Halo-Pekka, ku 
kahvipannua kallisti.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

Pohjois-Iin kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja Ani-
ta Sievänen on valittu XVI. 
Valtakunnan Viralliseen 
Kylähullun virkaan. Valin-
ta julkistettiin lauantaina 
24.7.Kouvolassa Kymi-Libri.
fi -kirjamessujen yhteydessä 
järjestetyssä tilaisuudessa. 
Valtakunnallisia Kylähullu-
ja on valittu 30 vuoden ajan 
ja jokainen heistä ”hallitsee” 
kaksi vuotta. Näin Anita on 
järjestyksessään XVI. Kylä-
hullu.

Kylähullun tehtävään 
ei voi itse itseään ehdottaa 
eikä hakea. Valinnasta ei voi 
toisaalta myöskään valit-
taa, ja Kylähullun virka on 
elinikäinen, kun siihen ker-
ran tulee valituksi. Sieväs-
tä Valtakunnan Viralliseksi 
Kylähulluksi esitti Pohjois-
Pohjanmaan kylät ry, ja suo-
sittelijoina olivat Iin kunta 
sekä Iin kylien neuvottelu-
kunta.

Valintaperusteissa to-
detaan Sieväsen täyttävän 
kaikki kriteerit, joita ovat 
ennakkoluulottomuus, vah-
va tahtotila ja itsensä peliin 
laittaminen. Niiden avulla 
hän on saanut aikaan mer-
kittävää ja konkreettista jäl-
keä.

– Anitalla on erinomaiset 
lähtökohdat lähteä kehittä-
mään Kylähullujen toimin-
taa 2020-luvulle. Häneen 
kiteytyvät santa organisaat-
tori ja vaikuttajatyyppi.

Anita Sieväsestä 
Valtakunnan Virallinen Kylähullu

Savolaiset taustat omaa-
va Anita on puhelias ja 
vilkas, joka kokee kuuden-
toista Iissä asumiensa vuo-
sien aikana kotiutuneensa 
paikkakunnalle.

– Kyllähän se tuo Jouni 
alkuaikoina pehmenteli ky-
läläisiä toteamalla ”se on tuo 
minun emäntä vähän pu-
heliaampaa sorttia”, Anita 
naurahtaa elämänkumppa-
ninsa toiminnasta muutettu-
aan paikkakunnalle.

Hän kertoo olevansa erit-
täin ylpeä ja otettu Kylähul-
lun valinnan kohdistuttua 
häneen. 

– Pohjois-Ii valittiin val-
takunnalliseksi vuoden ky-
läksi vuonna 2009. Ii kunta 
puolestaan nimettiin Suo-
men kylämyönteisimmäk-
si kunnaksi vuonna 2015 ja 
nyt saimme Valtakunnalli-
sen Kylähullun Iihin. Näis-
tä kunnan tulisi ottaa kaikki 
hyöty ja pr-arvo kylien ke-
hittäjänä. Kaiken viralli-
sen ohella nyt olisi aihetta ja 
lupa vähän hullutella kunta-
markkinoinnissakin, Anita 
vinkkaa kunnan suuntaan.

Valtakunnan Viralli-
sen kylähullun tehtäväalu-
eena on koko Suomi, joten 
seuraavat kaksi vuotta tu-
levat olemaan Anita Sie-
väselle työntäyteiset. Hän 
kertoo pyrkivänsä viemään 
kylätoiminnan ilosanomaan 
eteenpäin olemalla innostu-
nut ja toivottavasti voivansa 

innostaa muita niin, että in-
nostaa-verbin sanoma siir-
tyisi hänestä muihinkin.

Pohjois-Pohjanmaan ky-
lät ry aikoo hyödyntää 
Valtakunnan Virallisen Ky-
lähullun pr-arvoa hank-
keella, johon haetaan 
hanketukea eri rahoitusläh-
teistä.

– Tulen ”Kyliltä kylille”-
hankkeessa kiertämään 
Pohjois-Pohjamaan alueella 

Valtakunnan Virallisen Kylähullun julkistamistilaisuudessa Kouvolassa Anita sai seurakseen aiemmin valittuja kylähulluja. Vasemmal-
ta XI Raimo Nummela, Kristiinankaupunki XIV Matti Hämäläinen, Äänekoski VII Heikki Takkinen, Helsinki IV Juha”Norppa” Taskinen, 
Savonlinna  XVI Anita Sievänen, Ii  XV Jukka Naukkarinen, Kouvola VIII Esko Ropponen, Varkaus XIII Arja Huovinen, Leppävirta X Sep-
po Lehtinen, Iitti IX Veli-Matti Karppinen, Kajaani. (Kuva Elina Seppänen)

Anita Sievänen kotinsa pihalla yllään Kylähullun viitta. Jokaisella 
Kylähullulla on oma yksilöllinen viittansa, jossa on edellisen Kylä-
hullun kotipaikkakunnan vaakuna. Anitan viitassa on Kouvolan 
vaakuna.

innostamassa eri kylätoimi-
joita. Kyliä ja asukasyhdis-
tyksiä maakunnastamme 
löytyy noin 350 ja kuntia 30.

Anitan valinta Valtakun-
nan Viralliseksi Kylähulluk-
si tuo seuraavan Kylähullun 
julkistamistilaisuuden Ii-
hin vuonna 2023 ja seuraava 
kylähullu tulee kantamaan 
viittaa, jossa on Iin vaaku-
na. MTR

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA 
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ 

+ KAHVI & PULLA

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

 MA–PE 10.00–14.00
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Saman katon alta kauneus ja hyvinvointipalvelut. 
Tervetuloa!

Haluamme nähdä 
onko Iissä ideaa?

Kilpailuta taloushallintopalvelusi 
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi

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

www.furka.fi

40 
VUOTTA.

FURKA

Vihkosaaren uimarannalla tarjottiin mah-
dollisuutta kuulla satuja rannalla loikoilun 
ja uinnin lomassa. Iin kirjaston ja museon 
sekä vapaa-aikatoinen yhdessä järjestämissä 

Pop-up tilaisuuksissa riksapyörällä kyydi-
tyksiä heinäkuun loppuun saakka tarjonnut 
Raimo Paakkari luki satuja lasten toivomus-
ten mukaisista kirjoista. MTR

Pop-up satutuokioita Vihkosaaressa
Pop-up satutuokiossa pystyi poikkeamaan vaikka uinnin lomassa.

Ennen satutuokiota Inga Rantakallio 6 vuotta ja 
Alvin Rantakallio 5 vuotta pääsivät Raimo Kaa-
kisen riksapyörän kyytiin.

Tarjolla oli monipuolinen valikoima satukirjoja.

Kauneus ja hyvinvointitalon avajaiset 
29.8.2021 klo 12-16

Valtarintie 2, Ii

• Satun valmennus ja liikuntapalvelut | www.satunjumpat.com
• Jaloista jaloin, Karin Björnholm | varaa.timma.fi/karinbjornholm

• Paulan Jooga & Hyvinvointi | p. 041 317 1348
• Psykoterapia Fiilinki | virpi@psykoterapiafiilinki.fi

• Hiustudio Freesi | www.hiusstudiofreesi.fi
• MariK Kauneus - Sisustus | www.marik.fi

• Studio Voi Hyvin hierontapalvelut | www.studiovoihyvin.fi
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Elisan mobiili- ja kiinteän 
verkon yhteyksiä on paran-
nettu alkuvuoden aikana 
Pohjois-Iissä Porkanperällä 
ja lisäksi Oulussa, Limingas-
sa, Kuusamossa ja Kempe-
leessä. Lisäksi Liminkaan ja 
Iihin avattiin 5G-verkko ja 
aiemmin avattuja Ou-
lun, Kuusamon ja Kempe-
leen verkkoja on laajennettu. 

5G tuo mukanaan mer-
kittävästi enemmän kapa-
siteettia, joka mahdollistaa 
entistä nopeammat yhteydet 
ja enemmän käyttäjiä. Poh-
jois-Pohjanmaalla noin puo-
let asukkaista asuu Elisan 
5G-verkon alueella. Esimer-
kiksi Ylivieskassa ja Oulussa 
prosenttiosuus on noin 80. 
Kapasiteettia tarvitaan, sillä 
mobiilidatan käyttö on jat-
kanut kasvuaan koko koro-
na-ajan.

–  Kun korona-aika alkoi, 
ihmisten elämä kokonai-
suudessaan siirtyi koteihin. 
Verkossamme tapahtui val-
takunnallisesti merkittävä, 
yli 30 prosentin kasvu mo-
biilidatan käytössä. Kasvu 
on jatkunut Pohjois-Poh-
janmaan alueella tasaises-
ti koko koronavuoden ajan, 
ollen huhtikuussa 2021 noin 

Iihin yhä monipuolisemmat ja 
luotettavammat tietoliikenneyhteydet

15 prosenttia korkeampi 
kuin vuotta aiemmin vas-
taavana ajankohtana, Elisan 
Pohjois-Suomen aluejohtaja 
Jarmo Mikkola sanoo.

Elisan 5G-verkon alu-
eella asuu jo yli puolet 
suomalaista yli 100 paik-
kakunnalla. Suomalaisille 
luontevin paikka siirtyä uu-
den teknologian käyttäjäksi 
on ollut päätelaitteen vaih-
don yhteydessä.

– 15 myydyimmästä pu-
helinmallistamme jo 10 on 
5G-laitteita. Yritysten käyt-
töön ostetuissa laitteissa 
suhde on liki sama. Tämä 
kertoo siitä, että suomalais-
ten siirtyminen 5G:n käyt-
täjiksi kiihtyy koko ajan, 
Mikkola jatkaa.

Yksi 5G:n eduista on sen 
monipuolisuus. Uutta tek-
nologiaa voi esimerkiksi 
käyttää kodin tai yrityksen 
jaettuna yhteytenä. Pien-
taloon tai pieneen kiin-
teistöön on mahdollista 
hankkia 5G Kotinetti -palve-
lu, joka toimii kiinteän yhte-
yden tavoin, mutta käyttää 
5G-verkkoa ja mahdollistaa 
jopa gigan yhteysnopeuden. 

Elisa tiedotus

Kunnallisvaalien jälkeen 
käytyjen luottamushenkilö-
paikkojen jakoneuvottelu-
jen jälkeen Iin Keskusta on 
päättänyt esittää 16.8. ko-
koontuvalle kunnanval-
tuustolle kunnanvaltuuston 
puheenjohtajaksi valittavak-
si Johannes Tuomela. Kun-
nanhallituksen johtoon 
esitetään Ilkka Pakosta. 
Kunnanvaltuuston toisek-
si varapuheenjohtajaksi 
nousee kahdeksi vuodek-
si Pekka Koskela ja sen 
jälkeen kahdeksi vuodek-
si Jari-Jukka Jokela. Kun-

Johannes Tuomela ja Ilkka Pakonen 
nousemassa Iin johtokaksikoksi

nanhallituksen toiseksi 
varapuheenjohtajaksi Kes-
kusta tulee esittämään Han-
nu Kaistoa. Muut Keskustan 
edustajat kunnanhallituk-
seen ovat Reijo Kehus, Noo-
ra Huotari ja Helka Tapio.

Merkittävien lautakun-
tien johtoon Keskusta esit-
tää seuraavia: Opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunta 
Minna Paakkola, Yhdyskun-
talautakunta Sanna Valaja, 
Rakennuslautakunta Eero 
Alarasaakka ja Ii-instituut-
ti -lautakunta Sirpa Varan-
ka. MTR

Pikkupojasta saakka met-
sänhoidon ja puunkaatojen 
parissa kokemusta saanut 
Henri Alatalo on perusta-
nut rakentamisyrityksen-
sä oheen Iin Pihapuunkaato 
toiminimen.

– Asiakkaita on riittänyt, 
koska läheskään kaikkialla 
ei ole mahdollista suorittaa 
ongelmapuiden kaatoa ko-
neilla, Henri kertoo.

Usein rakentamisvai-

Iin Pihapuunkaato hoitaa ongelmapuut

Henri Alatalo on poistanut 
puusta oksat ja tiputtaa latvan 
alas. 

Jalo koira on Henri Alatalon tärkeä metsästyskaveri.

Ongelmapuut on ahtaissa pai-
koissa poistettava kiipeämällä 
puuhun.

heessa on haluttu säilyttää 
joitain puita, jotka myöhem-
min ovat alkaneet lahota tai 
kallistua. Ahtaissa paikois-
sa tarvitaan silloin apuun 
ammattilaista, joka kiipe-
ää puuhun ja alkaa lyhentää 
puuta latvasta käsin. Juuri 
tähän rautaista ammattitai-
toa vaativaan työhön Henri 
tarjoaa palveluitaan.

– Työkohteet ovat sijain-
neet Iin lisäksi Kempeleessä 

ja muualla Oulun ympäris-
tössä. Myös Kuusamosta 
ja Taivalkoskelta on pyy-
detty tarjouksia. Kesä on 
vilkkainta aikaa, enkä ole 
pystynyt aivan kaikkia tar-
jottuja töitä vastaanotta-
maan.

Vapaa-ajallaan Henri 
Alatalo viihtyy luonnossa 
ja metsästys koiran kans-
sa tuo vastapainoa työlle. 
MTR

Me iiläiset olemme etuoikeutettuja, saamme käyttää ja juo-
da joka päivä hyvää pohjavettä. Heinäkuussa vesijohto-
verkoston paineen lasku ylitti uutiskynnyksen. Pitkään 
jatkuneen kuivan hellekauden vuoksi veden painetta las-
kettiin, jotta vettä riittäisi meille vielä talvellakin. Varautu-
minen on viisautta.

Kestävä vesien käyttö ja hallinta onkin nousemassa en-
tistä tärkeämmäksi kysymykseksi. Vesihuolto on välttämät-
tömyyspalvelu ja osa kriittistä infrastruktuuria. Vesivaroja 
ei myöskään ole syytä pitää itsestään selvyytenä. Ennalta 
ehkäisevää työtä vesivarojen turvaamiseksi ja pohjavesien 
käytön varmistamiseksi on tehtävä koko ajan. Vesivastuul-
lisuuden käsite on noussut keskusteluun 2000 luvulla, julki-
sen sektorin lisäksi myös yrityksille on asetettu tavoitteita, 
joilla tuetaan globaalin Agenda 2030 ohjelman toimeenpa-
noa ja turvallisen juomaveden saatavuutta, veden riittä-
vyyttä ja pohjavesien suojelua. 

Kuntalaisilla on herännyt huoli Kovasinkankaan tuu-
livoimapuiston kaavaluonnoksesta ja rakentamissuun-

Varautuminen on viisauttaLukijan 
mielipide

nitelmista eteläisen Iin luokiteltujen pohjavesialueiden 
läheisyyteen. Pohjavesialueet on ELY keskuksen taholta ra-
jattu ja luokiteltu vuonna 2018, alueella on peräti 7 luokiteltua 
pohjavesialuetta.  ELY keskus on todennut Kovasinkankaan 
osayleiskaavalausunnossaan, että kaavoituksen yhteydessä 
tulee selvittää tuulivoimapuiston vaikutukset luokiteltuihin 
pohjavesialueisiin ja varmistua siitä, ettei kaavan toteuttami-
nen vaaranna alueen pohjaveden muodostumista, määrää 
eikä laatua. 

Tällä eteläisen Iin alueella 1970–1980 luvuilla tehtyjen geo-
fysikaalisten tutkimusten mukaan kyseessä on pitkien pii-
loharjujen muodostama yhtenäinen, useiden kymmenien 
neliökilometrien laajuinen, ohut ja erittäin haavoittuva poh-
javesialue. Alueella on useita pohjavesilampia ja merkittä-
viä pohjaveden purkautumispaikkoja ei ole. Jos haitallisia 
aineita pääsee tällaiseen maaperään, vieraat aineet leviävät 
herkästi kenttänä suoraan pohjaveteen. Eipä taida silloin tor-
juntakalustot ehtiä paikalle. Teiden kunnostaminen, maan-
rakennustyöt, rakentaminen, työmaaliikenne ja voimaloiden 

nostokentät ovat alueella aina suuri riski. Ja kun on olemas-
sa riski, sillä on tapana toteutua jossakin vaiheessa. Kaava-
luonnoksessa riskejä on kuitenkin vähätelty, eikä niitä ole 
arvioitu luotettavasti.    

Iin talouden tasapainotusohjelmassa yhtenä talouden 
tervehdyttämiskeinona esitetään tuulivoimapuistojen ra-
kentamista. Verotuloja toki tarvitaan, jotta talous saadaan 
tasapainoon, eikä palveluja tarvitse kohtuuttomasti leikata.  
Iin kunta on laaja kunta ja sopivia alueita pienehköjen tuuli-
voimapuistojen rakentamiseen vielä varmasti löytyy, muu-
altakin kuin kuntalaisille välttämättömien vesivarantojen 
viereltä.  Pohjavesialueiden läheisyyteen rakentaminen on 
erittäin suuri riski nykyisten iiläisten ja tulevien sukupol-
vien juomaveden saatavuudelle. Kannattaako meidän ottaa 
sellaista riskiä, vai olisiko varautuminen viisautta tässäkin 
asiassa? Kuntalaisilla on oikeus esittää mielipiteensä kaava-
luonnokseen 9.8.2021 mennessä.

Aila Paaso, Etelä-Ii 
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Ropparantarock kasvaa ja kehittyyRopparantarock kasvaa ja kehittyy

Lena Malaniak Band tribute to Bruno Mars Ropparantarockin lavalla.

Festarit avasi 
Kuudes mieli.

Kuivaniemi on saamassa 
oman rocktapahtuman. Poh-
joisrannantien ja Kuivajoen 
välisellä alueella on Roppa-
rantarock-festareita pidetty 
kaveriporukalla kahdesti ja 
tarkoitus on tulevaisuudes-
sa laajentaa tapahtuma avoi-
meksi Kuivaniemen omaksi 
kesätapahtumaksi.

– Olemme kaikki käyneet 
Madetojan musiikkilukion 
ja halusimme edelleen pitää 
yhteyttä vanhoihin kouluka-
vereihin. Siitä se ajatus lähti 
ja mukaan olemme saaneet 
bändejä, jotka koostuvat en-
tisistä Madetojan musiikki-
lukiolaisista. Monet heistä 
ovat lukion jälkeen jatkaneet 
Oulun konservatoriossa, 
Satu ja Niina Hakoköngäs 
sekä Emilia Vorne kertovat.

Nuoret naiset kiittele-
vät Kuivaniemen Yrittäjiä 
saamastaan tuesta ja festa-
reiden käyttöön saaduista 
teltoista ja muusta materiaa-
liavusta.

– Erityskiitos Ari Kaak-
kuriniemelle, jonka rekkaan 
esiintymislava rakentui.

Kesäisen lauantai-illan 
aikana esiintyi seitsemän 
eri kokoonpanoa ja paikal-
le kutsuilla reilulla sadalla 
jammaajalla riitti hauskaa ja 
ilonpitoa aamuyön tunneille 
saakka.

– Tällä kertaa tapahtuma 
järjestettiin lapsuudenko-
timme piha-alueelle, mutta 
laajentuessaan se tarvitsee 
uuden isomman alueen. 
Toivottavasti saamme asiat 
järjestymään niin, että Rop-
parantarockista muodostuu 
Kuivaniemen oma kesäta-
pahtuma etenkin nuorisolle, 
sisarukset Satu ja Niina Ha-
koköngäs toivovat. MTR

Ropparantarockissa esiintyi seitsemän kokoonpanoa.

Niina ja Satu Hakoköngäs sekä Emilia Vorne halusivat pitää luki-
on jälkeen yhteyttä vanhoihin koulukavereihin. Oma festarita-
pahtuma on oivallinen tapa saada kaverit paikalle.

Kesäisessä illassa nautittiin 
musiikista hymyssä suin. 
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Valtarintielle on usean 
naisyrittäjän voimin muo-
dostumassa Kauneus- ja Hy-
vinvointitalo, jonka tiloissa 
toimivat yrittäjät tarjoavat 
kokonaisvaltaista hyvin-
vointia edistävää palvelua. 
Talossa on vuosien varrel-
la ollut monenlaista toimin-
taa, joista parhaiten iiläisten 
mieliin ovat jääneet Posti ja 
Kela.

Tammikuussa talossa 
aloitti Satun valmennus ja 
liikuntapalvelut. Pian tä-
män jälkeen taloon muutti 
Karin Björnholmin jalkahoi-
toja tarjoava ”Jaloista ja-
loin”

– Kysyin Karinia tiloihin 
mukaan ja hän aloitti helmi-
kuussa, Satu Kaisto kertoo 
Kauneus- ja Hyvinvointita-
lon muodostumisen alku-
metreistä.

Satun jumpalla käyneistä 
naisyrittäjistä useat kiinnos-
tuivat talosta toimitiloina ja 
keväällä toimintansa aloitti 
Minna Hevosmaan ”Hius-
studio Freesi”. Alkukesäs-
tä kosmetologi, meikkaaja 
ja sisustussuunnittelija Mari 
Koivumäki perusti ”MariK 
Kauneus - Sisustus” yrityk-
sen. 

Paulan Jooga & Hy-
vinvointi yrittäjä Paula 
Harju on käynyt talossa hie-
romassa kerran kuussa ja 
elokuussa hän aloittaa myös 
joogaohjaukset. Hänen yri-

Naisenergialla Iihin Kauneus- ja Hyvinvointitalo
tyksensä hoitohuone tulee 
sijoittumaan talon toiseen 
kerrokseen.

Talossa aiemmin pitkään 
toiminut ”Studio Voi Hy-
vin” palaa elokuun alussa 
tuttuun taloon, mutta tällä 
kertaa toiseen kerrokseen. 
Samalla sairaanhoitaja Ka-
rin Björnholm siirtää ”Ja-
loista jaloin” yrityksensä 
toimitilat talon toiseen ker-
rokseen.

– Meille on esteetön kul-
ku, vaikka sijaisemmekin 
yläkerrassa, Elizaveta Paka-
nen ”Studio Voi Hyvin” yri-
tyksestä kertoo.

Lisäksi psykoterapeutti 
Virpi Keräsen ”Psykotera-
pia Fiilinki” tulee työs-
kentelemään Kauneus- ja 
Hyvinvointitaloon yksilöi-
den, perheiden ja parien 
kanssa, tarjoten perhetera-
piapalveluita.

– Naprapaatti meillä 
käy kerran kuussa. Lisäk-
si tarjolla on hierontaa tai 
mahdollisuus käydä laitat-
tamassa kestopigmentointi. 
Näin pystymme tarjoamaan 
kokonaisvaltaisesti hyvin-
vointia edistäviä palveluita 
saman katon alla, Satu Kais-
to iloitsee.

Hänen oma yrityksensä 
”Satun valmennus ja liikun-
tapalvelut” saa talon toiseen 
kerrokseen nyrkkeilytilan 

säkkeineen, pystyen entistä 
monipuolisemmin palvele-
maan asiakkaitaan.

Iin Kauneus- ja Hyvin-

vointitalon viralliset ava-
jaiset ovat elokuun lopulla. 
MTR

Satun valmennus ja liikuntapalvelut saa lisätilaa talon toiseen 
kerrokseen.

Yhteiskuva Kauneus- ja Hyvinvointitalon yrittäjistä. Edessä Elizaveta Pakanen, Karin Björnholm, 
Paula Harju, Minna Hevosmaa. Takana Satu Kaisto, Virpi Keränen ja Mari Koivumäki. Yhdessä he 
ovat avaamassa Iihin Kauneus- ja Hyvinvointitaloa. (Kuva Pasi Hevosmaa)

Oijärvellä koettiin kauhun 
hetkiä torstaina 29.7. poik-
keuksellisen voimakkaan 
raekuuron osuessa kylälle 
iltapäivällä. Useista taloista 
särkyi ikkunoita ja sade pää-
si rikkoutuneista ikkunoista 
sisälle taloihin. Terassien va-
lokatteet tuhoutuivat täysin 
ja useita fasaaneja sekä mui-
ta metsälintuja kuoli hal-
kaisijaltaan 5 senttimetrin 

Raekuuro teki tuhojaan Oijärvellä
rakeiden piiskatessa kylää.

– Rakeet tekivät tuhojaan 
myös useiden autojen maali-
pintoihin sekä tuulilaseihin. 
Kaikki marjat ja kasvit tu-
houtuivat lähes täysin, Min-
na Kolehmainen kertoo.

Pahiten tuhoista kärsit-
tiin Oijärven Lamminkan-
gas – Susikangas alueella. 
MTR

Myös peltikatot kärsivät suuria vaurioita. (Kuva Jouni Ahola)Jättirakeet rikkoivat ikkunoita Oijärvellä. (Kuva Jouni Ahola)

Jättirakeita satoi reilun 10 minuutin ajan ja ne olivat isojen ka-
nanmunien kokoisia. (Kuva Mikko Ahola)
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Aino Kontio Ollikaisen talon tiloissa käsissään Iin rautatieasemal-
ta lahjoituksena saatu asemapäällikön puku.

Kuivaniemen kotiseutu-
yhdistyksen omistama ko-
tiseutumuseo sijaitsee 
Kuivaniemen kirkolle me-
nevän tien varressa. Koti-
seutuyhdistys on perustettu 
vuonna 1950. Yhdistys tal-
lentaa kotiseudun perinnettä 
esineistöin, kuvin, kirjoituk-
sin ja muistitiedon avulla 
muun muassa harjoittamal-
la museotoimintaa.  Kuiva-
niemen kotiseutuyhdistys on 
vireä yhdistys, joka järjestää 
kesäisin useita tapahtumia. 
Tänä kesänä yhteislauluillas-
sa vieraina olivat Iin laulupe-
limannit.

Museon kunnostamisesta 
ja aukipitämisestä yhdistyk-
sen jäsenet huolehtivat tal-
koovoimin. Tiistai-iltaisin on 
pidetty talkoita, joissa keski-
määrin viisitoista henkilöä 
on kunnostanut kotiseutu-
museon aluetta.

Kuivaniemen Osuus-
kaupan rakennettua uuden 
myymälän kirkonkylälle se 
myi myymälärakennukset 
huutokaupalla syyskuussa 
1953. Tästä huutokaupasta 
kotiseutuyhdistys sai raken-
nukset kotiseutumuseota 
varten. Tontin kotiseutuyh-
distys sai ostaa vuonna 1974. 
Peruskorjaus päärakennuk-
seen tehtiin vuonna 1998. 
Samalla rakennettiin veneka-
tos. Pihalla oleva Ollikaisen 
talo siirtyi kotiseutuyhdis-
tyksen omistukseen vuonna 

2006. Rakennuksen katto uu-
sittiin ja ulkovuori korjattiin 
talkoovoimin 2006-2007. 

Kunnan lahjoittaman ai-
tan yhdistyksen jäsenet pys-
tyttivät vuosina 2018-2019. 
Aittaan on sijoitettu näytte-
ly kuvaamaan ”piian aittaa”.

Keväällä yhdistyksen jä-
senet keittivät punamul-
tamaalia, jolla museon 
päärakennus maalattiin ja 
ylijäänyt maali myytiin.

Tämän kesän näyttely-
nä museolla on kangaspuut 
ja niiden tuotoksia esittelevä 

näyttely.
– Matoista idea lähti ja 

kun saimme komeat vuon-
na 1895 tehdyt kangaspuut 
näytteille, otimme ne näytte-
lyn päärooliin. Kangaspuilla 
on aikanaan tehty kaikki ma-
toista, liinoihin ja kankaisiin, 
Sanna Kontio kertoo.

Sanna ja kesätöissä mu-
seolla työskentelevä Aino 
Kontio kertovat museon joka 
vuosi saavan uusia lahjoituk-
sia. Tänä vuonna kokoelmiin 
on saatu muun muassa ai-
emmin puuttunut ”halakai-

susaha”. Iin rautatieasemalta 
puolestaan tuli lahjoituksena 
asemapäällikön puku.

– Itseäni kiinnostaisi tu-
leville vuosille saada aikaan 
näyttely kuvaamaan Kuiva-
niemen kouluja. Meillä on 
toiminnassa enää yksi kou-
lu, joten menneiden vuosi-
kymmenen kouluista olisi 
hyvä saada kuvat ja toimin-
taa kuvaavat tiedot kootuksi 
yhteen ja nähtäviksi yleisöl-
le, Sanna Kontio suunnittelee 
tulevien vuosien näyttelytoi-
mintaa museolle. MTR

Sanna Kontio esittelee kangaspuita vuodelta 1895.
Museon päärakennus maalattiin keväällä keitetyllä punamulta-
maalilla.

Kuivaniemen 
kotiseutumuseolla

Tervetuloa! Ratatie 1, 95200 Simo
Simontori 

Oman kylän kauppasi VUOKRA-
PALJU

Meillä verkkokaupan Tilaa ja nouda -palvelu!NOUTOPISTE

SIMONTORI 

119999
TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 5.-8.8.

Kulta KatriinaKulta Katriina  
kahvitkahvit

ma-la 8-21
su 10-21

Omasta uunista

Riisipiirakka 64 g

669999

Perjantaina Meri-Lapin 
Munkkituvan tuotteita!

Munkkirinkeli 
5 kpl/pss

Korvapuusti

KPL114949
Vaniljapulla

KPL114949

220000
6 KPL3

PKT10,-10,-

4,-4,-2 KPL

FazerFazer
Sininen suklaaSininen suklaa  

669595
KG

SnellmanSnellman
Maatiaispossun Maatiaispossun 
ulkofileeulkofilee  
n. 1,3 kgn. 1,3 kg

LapinLapin
Puikula chips Puikula chips   
200 g200 g

3,-3,-PSS

Presidentti Presidentti 
kahvit sjkahvit sj

2
PKT10,-10,-

Valio Valio 
OltermanniOltermanni  250 g250 g
rajoitus 4 kpl/talousrajoitus 4 kpl/talous

1,-1,-KPL

DigestiveDigestive  keksi keksi 
400 g400 g

1,-1,-PKT

SuomalainenSuomalainen
VarhaisperunaVarhaisperuna  
1 kg1 kg

005959
PSS
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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!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
• JALKAHOITOA • YM. HYVINVOINTIPOALVELUITA

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Karin Björnholm,  
sairaanhoitaja

Ajanvaraus: 
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Puh. 044 350 6063

Valtarintie 2, Ii

JALKAHOITOA

Allan Jokela
ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

ALLAN JOKELA

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat, lahjakirjat,

muut asiakirjat, kaupanvahvistukset.

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu 

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi.

PERUNKIRJOITUS-  YM ASIAKIRJAPALVLUITA

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset 
• Sähkösennukset • Pienkonekorjaukset ja muut palvelut 
• Musiikkitarvikemyynti

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194 
laitejasoitinhuolto@gmail.com

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S2 
sähköurakointi-

pätevyys

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

Studio Voi HyvinStudio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, lymfaterapeutti Pakanen Liisa

puh. 045 877 6474  | Koskenniskankuja 2, Illinsaari, Ii

www.studiovoihyvin.fi

ENERGIANTUOTANTO-, ASIANTUNTIJA-, 
KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOPALVELUITA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
• JALKAHOITOA • YM. HYVINVOINTIPALVELUITA

Lue 
IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Stand up padling eli suo-
meksi tuttavallisemmin 
Sup-lautailu, suppaus tai 
suppailu on muutamassa 
vuodessa kasvanut todella 
suosituksi vesiurheilulajik-

Suppaus lisännyt suosiotaan
si. Suppaus on eräänlainen 
surffauksen muoto, joka 
on saanut alkunsa Hawajil-
la. Sup-laudalla melotaan 
seisaallaan suurella surffi-
laudalla. Suppaus yllättää 

Aluksi laudalla voi vaikka istua ja taidon kehittyessä suppailla seisoen.Sup-lauta on kevyt ja sitä voi kuljettaa, vaikka auton katolla. Iissä on useita sup-laidalla saavutettavissa olevia retkeilykohteita.

monet helppoudellaan ja laji 
onkin ansainnut suosionsa 
kaiken ikäisten keskuudes-
sa. Suppailu sopii kaikille, 
jotka ovat kiinnostuneita ve-
sillä liikkumisesta, ikään ja 

kuntoon katsomatta. Moni 
yllättyy, kuinka helposti ta-
sapaino löytyy sup-laudan 
päällä. Jotkut jopa hakevat 
lisähaastetta suppailuun 
joogaamalla laudan pääl-

lä. Melominen sup-laudan 
päällä on paitsi hauskaa, 
myös loistava kokovartalon 
treeni, joka parantaa muun 
muassa tasapainoa sekä ke-
hittää kuntoa.

Suppailijat ovatkin olleet 
tänä kesänä tuttu näky niin 
merellä kuin Iijoella ja sil-
lä on helppo saapua, vaikka 
virkistäytymään uimaran-
noille. MTR

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Ota rohkeasti yhteyttä,
teemme juuri sinulle

tai läheisellesi sopivan 
palvelukokonaisuuden!

P. 050 365 9083 
Saila Päkkilä-Rokolampi

P. 0400 407 212
Mika Lämsä

terveyspojat.fi

Apunasi hyvän
elämän arjessa

PÄIVÄKOTIPALVEUITA

Soita meille 050 3737 774
tai laita postia iitula@iitula.fi

www.iitula.fi

Kysy vapaita paikkoja
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VITONEN
1. Roope Jokela 16.21, 2) Ale-
xi Ruokamo 16.48, 3) Aarre 
Paukkeri 16.58, 4) Jukka Kaup-
pila 17.36, 5) Ville Parkkinen 
17.39, 6) Kyösti Kujala 17.41, 
7) Hannu Kirstinä 17.55, 8) 
Matias Uusitalo 18.11, 9) Tee-
mu Pyörälä 18.46, 10) Marika 
Krohns 18.49, 11) Antti Poh-
janvesi 19.09, 12) Jani Jussi-
la 19.11, 13) Pekka Kukkula 
19.22, 14) Sami Välimaa 19.23, 
15) Minna Huovinen 19.27, 16) 
Lauri Päkkilä 19.37, 17) Pekka 
Kuokkanen 19.41, 18) Ville Tii-
ro 19.44, 19) Pasi Sjöman 19.45, 
20) Roope Sassi 19.46, 21) Jen-
na Lempinen 19.56, 22) Saana 
Ukkonen ja Saaga Sassi 20.03, 
24) Rauno Holmi 20.14, 25) 
Pekka Laurila-Harju 20.35, 26) 
Niko Pennanen 20.40, 27) Pek-
ka Liuska 21.08, 28) Niko Lius-
ka 21.10, 29) Taisto Puurunen 
21.16, 30) Minna Laurila-Har-
ju 21.17, 31) Jouko Perttula 
21.20, 32) Marjo Vesala 21.21, 
33) Timo Krohns 21.31, 34) 
Pentti Klaavuniemi 21.40, 35) 
Ville Nylander 22.15, 36) Joni 
Kirjavainen 22.17, 37) Karii-
na Kauppinen 22.30, 38) Jari 
Meriläinen 22.48, 39) Jussi Tii-
ro 22.55, 40) Vesa Savolainen 
23.04, 41) Satu Siika-aho 23.07, 
42) Kati Kuivalainen 25.21, 43) 
Pekka Kuivalainen 25.22, 44) 
Aki Laurila 28.39, 45) Esa Pa-
kanen 29.19, 46) Jouni Hattu-
nen 34.06.
KAKKONEN
1) Franseska Kurtti 9.19, 2) 
Kaspian Krohns 9.57, 3) Anni 
Pennanen 9.57, 4) Sofia Pert-
tula 10.58, 5) Hugo Perttula 
10.58, 6) Atte Backman 11.10, 
7) Tommi Laurila 12.12, 8) Pih-
la Laurila 14.02.

Illinjuoksut 23.7.

Iin pesäpallokenttä on ke-
sän aikana täyttynyt pienis-
tä ja vähän suuremmistakin 
pelaajista, Iin Urheilijoiden 
isännöidessä eri ikäisten juni-
oreiden pesäpalloturnauksia. 
Lauantaina 24.7. vuorossa oli 
G-junioreiden turnaus, johon 
osallistui 9 joukkuetta. Patti-
joen Urheilijoilta oli paikalla 
3 joukkuetta, Iin Urheilijoilta, 
Oulun Lipolta ja Kempeleen 
Kiriltä kultakin 2. Päivän ai-
kana nähtiin monia tiukko-
ja pelejä, joissa tärkeintä ei 
ollut voitto, vaan pelaami-
sen tuoma ilo. Yleisö kan-
nusti tasapuolisesti hyvistä 
suorituksista ja komeita ko-
tiin syöksyjäkin pienet pelaa-
jat tarjosivat runsaslukuisen 
yleisön iloksi. MTR

Pesiskentällä isoja turnauksia

Kuva yllä: Pattijoen Urheilijoiden ja Iin Urheilijoiden G-juniorien 
”Mustat” kiilassa ennen ottelun alkua.

Kuva alla: Iin Urheilijoiden kärkietenijä on lähtenyt kolmoselta 
pelinjohtajan merkistä ja ehtii komealla syöksyllä kotiin ennen 
kuin Pattijoen Urheilijoiden lukkari saa pallon haltuunsa.

Iin Yrityksen lasten ja nuor-
ten yleisurheilutapahtu-
ma  keräsi jälleen mukavan 
osanoton. Passelin tuulen sii-
vittämänä saattiin monille 
ennätyksiä ja hyviä tuloksia.

T s. 2016> 40 m + pituus
Kiira Leppänen 10,65 + 136, 
Amanda Harju 10,10 + 151, 
Enni Backman 9,84
+ 183.

P s. 2016 > 40 m + pituus
Luka Klaavuniemi 9,05 + 201

T s. 2015 40 m + pituus
Enni Ojanen 9,57 + 205

Iin Yrityksen yleisurheilutapahtuma
P s. 2015 40 m + pituus

Jooa Kärkkäinen 8,69 + 209, 
Aarre Törmänen 8,92 + 202, 
Oliver Kovalainen 9,81 + 161, 
Julius Kurttila 10, 03 + 152, 
Lenni Klasila 8,97 + 213.

T s. 2014 40 m + pituus
Iisa Klaavuniemi 8,17 + 254

P s. 2014 40 m + pituus
Rasmus Kärkkäinen 8,15 + 
227, Liinus Leppänen 8,53 + 
170, Justus Ojala 8,35 + 214.

T s. 2013 40 m + pituus
Lumiina Törmänen 7,53 + 
253, Sointu Huovinen 9,03 + 

173, Alexandra Harju 7,00 + 
296, Jenna Ojala 8,09 + 217, 
Pieta Klasila 7,85 + 233

P s. 2013 40 m + pituus
Atte Backman 7,46 + 256, 
Eetu Seppänen 7,14 + 271.

T9 40 m + pituus
Elma Klaavuniemi 7,66 + 
290, Aava Isopahkala 7,96 + 
270

P9 40 m + pituus
Aapo Ojanen 7,28 + 281, 
Hugo Perttula 7,67 + 259

T 11 60 m + pituus
Pinja Kovalainen 9,55 + 380, 

Nella Seppänen 11,38 + 295
P11 50 m + pituus

Aaron Harju 9,31 + 380
T13 60 m + pituus

Sofia Perttula 11,70 + 284
P13 60 m + pituus

Luukas Leppänen 9,17 + 362
T14 100 m + pituus

Saaga Sassi 14,68 + 437
M19 100 m + pituus

Voitto Kärkkäinen 12,23 + 
559

Lääkärinlasku vai sähkölasku?
Meillä kotona: 

– Miten menetellään näiden laskujen kanssa, vaimo 
kysyy. 

– Kumpi maksetaan ensin: lääkärinlasku vai sähkö-
lasku?

– No sähkölasku tietenkin, mies naurahtaa. – Lääkä-
rihän ei voi katkaista verenkiertoa!
                                                          
   * * *                                        

Apteekissa: 
– Toin tässä samalla kertaa reseptit vaimoni ja koi-

ramme lääkkeitä varten, herra Peltola sanoo farma-
seutille. 

– Katsottehan, etteivät ne sekaannu keskenään. 
– Taidatte olla kovinkin kiintynyt vaimoonne? farma-

seutti hymyää. 
– Niin kai se on, mutta Mustilla on ensi sunnuntai-

na ajokoe! 
   
    * * *  

Nuorten miesten kesken: 
– Olen edelleenkin sinkku, vaikka parin vuoden et-

sinnän jälkeen löysin vaimoehdokkaan, jolla oli aivan 
samanlainen maku kuin äidillä, Rami uskoutuu Samille. 

– Elsa oli jopa samannäköinenkin kuin äiti nuorena. 
– No mikäs siinä Elsassa oli vikana? Sami ihmettelee. 
– No kun hän ei kelvannut isälle! 
 

   * * *

Aamukahvilla: 
– Miten monta kertaa minä olen korostanut, että 

meidän pitää toimia lapsillemme malleina. Joten Tau-
no; jos et nyt ryhdistäydy, meidän mukuloistamme tu-
lee sohvaperunoita!

   * * * 

Korona-ajan kirjoja: HUTI eli Hevosmiesten Uusi Tie-
totoimisto kertoo, että netin maailmaan on tänä vuon-
na ilmaantunut korona-ajan kirjauutuuksia. Tässä 
muutama:

Leo Tolstoi: Anna Karenina. Nyt: Anna Karanteeni-
na.

Ernst Hemingway: Jäähyväiset aseille. Nyt: Jäähy-
väiset maskeille.

Anja Kauranen: Sonja O kävi täällä. Nyt: Sonja O 
kävi koronatestissä.

Joel Lehtonen: Putkinotko. Nyt: Koeputkinotko.
Maria Jotuni: Huojuva talo. Nyt: Huojuva talous. 
Agatha Christie: Idän pikajunan arvoitus. Nyt: Idän 

pikatestin arvoitus.                                                       
Minna Canth: Työmiehen vaimo. Nyt: Etätyömiehen 

vaimo. 

    * * * 
                                       

E.I. Totinen: Mies. Sinä päivänä, kun ymmärrät, mik-
si pyöreä pizza pakataan neliskulmaiseen laatikkoon 
ja syödään kolmioina, sinä päivänä sinä voit alkaa ym-
märtää naisia.                                                                     
   
   * * *                                      

Martti Kähkönen 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi  

Sunnuntaina 25.7. syttyi tu-
lipalo Iin Hietalantiellä 
sijaitsevan omakotitalon pi-
harakennuksessa. Raken-
nuksessa huomattiin olevan 
kaasupulloja, jotka aiheutti-
vat räjähdysvaaran. Varotoi-
menpiteenä alue eritettiin 200 
metrin etäisyydeltä. Myös ne-
lostien liikenne jouduttiin kat-
kaisemaan reiluksi kolmeksi 
tunniksi. Kiertotie ohjattiin 

Räjähdysvaara sulki nelostien
kulkemaan Asematien ja Virk-
kulantien kautta. Vilkkaan vii-
konlopun paluuliikenteen 
aikaan sattunut vaaratilanne 
ruuhkautti kierotien pahoin 
ja pahimmillaan Iin ohitta-
minen saattoi kestää yli kaksi 
tuntia. Kaasupullot eivät pa-
lon ja sammutustöiden aikana 
räjähtäneet ja illan aikana lii-
kenne nelostiellä palautui nor-
maaliksi. MTR

Nelostien sulkeminen aiheutti 
kiertotiellä kilometrien jonot.



11
nomatnomat

--
nro 24
5.8.2021

Ii, Huilingin 
puistoalue

20.-21.8.

KAHDELLA LAVALLA OHJELMAA, 70 
PUHUJAA

Mm. Puoluejohdon ilmastotentti! 
Mitä Suomi syö vuonna 2035?  

Vihreä talous ja työpaikat! 
Matkailun tulevaisuus ja energiateollisuuden 

uudet tuulet!  

ILMASTOTORI
Käytännön ilmastoratkaisuja yli 50 toimijalta. 

Näe, koe ja keskustele! Kokeile mm. 
linnunpönttösuunnistusta, virtuaalitodellisuus-

taidetta ja maista Oatlyn kaurajäätelöitä!

Katso koko ohjelma osoitteessa 

ilmastoareena.fi/2021ilmastoareena.fi/2021

Meidän Meidän 
pitää pitää 

puhua. puhua. 
#MEIDÄNPITÄÄPUHUA
#ILMASTOAREENA

OULU SINFONIA: MYRSKYVAROITUS-KONSERTTI 
PE 19.30

VEIKKA GUSTAFSSON 
LA 16.45

PUOLUEJOHDON ILMASTOPANEELI 
PE 17.30

RAUHATÄDIN SANATAIDETYÖPAJAT 
PE 14–16, LA 12–14 ja 15–17
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iin rantakestilässä:

Piippurock 6.-7.8.2021
6.8. Stand-up: mars vs Venus
7.8. Crashdiet

Iin lähimarkkinat 
7.8.2021 klo 12-16

Mars vs Venus - hulvaton 
parisuhdekomedia
6.8. 2021

Liput: tiketti.fi ja nenosen neste


