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Meidän Iin osallistava budjetointi
Ideointivaihe käynnissä
iihappens.fi/osallistava

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

IIN ILMASTOAREENA KALAA IISTÄ
Lähikala on parasta ilmastotyötä
KalaaIistä –teltta
Kala- ja kalastustietoa
Pe 20.8. Voimalohi Oy,
PVO-Vesivoima Oy
Vanhan uoman hanke
La 21.8. Etelä-Iin jakokunta
Pohjois-Iin jakokunta
Osuuskunta Team Kala
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto
Iin Kalamiehet
Pe 20.8 Iin Kalamiehet 12.00-15.00
Nuorille kalatietoa ja –taitoa
Pe 20.8 ja la 21.8 Kalaliike Kuha
kaikkea kalasta, kalankäsittelyä,
kalatuotteita, kalaruokaa

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

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

549

p. 044 342 0341 (24h)
p. 08 547 1750 (arkisin 10.00-16.00)
www.sotaniemi.ﬁ
Revontie 2 B, Haukipudas

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
www.arvokovaoy.fi
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VUOKRATTAVANA
Leipojantie 2:ssa (lähellä Shelliä)
toimistohuoneita n.10 m2
sekä liiketila n. 25 m2 edullisesti.

Puh. 044 0738 900
Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

Rajoitusten helpotuttua Iin Laulupelimanneilla on ollut kysyntää moniin eri tilaisuuksiin. Elokuun ensimmäisenä perjantaina heidän
laulustaan ja soitostaan nautittiin Huilingin tapahtuma-alueella itsekin mukana laulaen.

Yhteislaulua elokuun lämpimässä illassa
Huilingin tapahtuma-alue täyttyi
elokuun ensimmäisenä perjantaina
iloisista laulavista ihmisistä. Iin Laulupelimannien kansanmusiikkikonsertti

ja yhteislaulutilaisuus kiinnosti ja kaikesta näki, että yhteisisä tilaisuuksia
oli kaivattu. Laulupelimannien johdolla lämpimässä illassa laulettiin tuttu-

ja yhteislauluja ”Isoisän olkihatusta”
”Heiliin Karjalasta” ja kuultiin Laulupelimannien taidokasta soittoa ja laulua. MTR

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

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

IIN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 22.8. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Jeesus, parantajamme. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Teologiseen koulutukseen Myanmarissa, erityisesti
Myanmar Institute of Lutheran Theology (MILT) -oppilaitoksessa. Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys.
Ruustinnan kahavila Pe 20.8. klo 11:00 - 13:00 Pappilassa.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 25139
maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Perhemuskari Pe 20.8. klo 10:30. paikka puuttuu. Luontoaiheinen muskarihetki ”Ketun retki”.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 1.9. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille
lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Messu Su 22.8. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jeesus, parantajamme. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaakkola.
Kolehti: Teologiseen koulutukseen Myanmarissa, erityisesti Myanmar Institute of Lutheran Theology (MILT) -oppilaitoksessa. Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 25139
maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Perhekerho To 2.9. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali. Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat kaiken
ikäisten lasten kanssa.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Ilmoittautuminen Iin seurakunnan päiväkerhoihin toimintakaudelle
2021-2022 on alkanut. Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta
www.iinseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille

Yhteislaulu kiinnostaa etenkin keski-ikäisiä ja varttuneita.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
ista
Sisäsivut
1,20
e
pmm
2 p 83 mm
Toimittaja Ii
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
o
ilm
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
IiSanomat ilmestyy joka viikko. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.
SEURAAVA IISANOMAT NRO 26
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
jäsenyritys
ILMESTYY TO 26.8.2021.
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määmielellään pe 20.8.2021 klo 12 mennessä.
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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- 2021 joka viikko torstaisin.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Sinusa se on kuitenki, sano
Kaikko-Maija, ku vasikalle
juoman päähän kaati.
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Lämmityskausi lähestyy
Ilmalämpöpumppu kannattaa tilata nyt
Ilmalämpöpumput ovat viime vuosina lisänneet suosiotaan niin lämmitys – kuin
viilennyslaitteina.
Lisäksi
nykyaikaisten laitteiden hyvät suodatusominaisuudet
lisäävät asumisviihtyisyyttä ja helpottavat allergioita. Viilennyksen ansiosta ei
kesällä tarvitse tuulettaa siitepölyjä sisään avoimista ikkunoista.
– Kuuma kesä on saanut
monet pumpun hankintaa
harkinneet tekemään hankintapäätöksen ja kauppa
on käynyt vilkkaana, MariAnnika Hamari CoolerYkkösiltä kertoo.
Mari-Annika on asentanut
pumppuja
Kemi-Oulunsalo akselilla ja
etenkin kaukolämpötaloihin
on asennettu paljon pelkkiä viilennyslaitteitakin. Korona on vaikuttanut myös
pumpputoimituksiin ja materiaalipulan vuoksi joitakin
malleja voi joutua odottamaan useita kuukausia.
– Monia askarruttaa ilmalämpöpumppujen toiminta
Suomen talviolosuhteissa.
Ilmalämpöpumpuilla saadaan lämmöntuottoa jopa
-35 pakkasasteessa. Hyötysuhde kuitenkin tippuu alle
-25 asteen pakkasilla, joten
kerron asiakkaille sen olevan pakkasrajan, joten tar-

vitaan kireillä pakkasilla
tueksi myös muuta lämmitystä.
Tyypillisessä suomalaisessa talossa ja sääolosuhteissa ilmalämpöpumpulla
pystytään ottamaan 40- 60
prosenttia talon lämmitysenergian tarpeesta nettona
ulkoilmasta. Kun huomioidaan taloussähkö ja käyttöveden lämmitys, voidaan
nyrkkisääntönä pitää, että
suorasähkölämmitteisessä
talossa sähkölaskua voidaan
pienentää jopa 1/3:lla. Jos
100 -150 m2 suorasähkölämmitteisen talon sähkölasku
on 1200 - 1800 euroa vuodessa, voi ilmalämpöpumpulla säästää 400–600 euroa
vuodessa. Avarat tilat, hyvä
lämmön jakaantuminen lisäävät säästöjä. Koneellinen
ilmanvaihto edesauttaa lämmön jakaantumista. Mitä
suurempi on lämmityssähkön osuus koko sähkölaskusta, sitä suurempi on
säästö.
– Jatkuvassa käytössä ilmalämpöpumppu
tulisi
huoltaa kolmen vuoden välein. Osittaisessa käytössä
olevan voi huoltaa harvemmin. Hyötysuhde paranee
huomattavasti, kun pumppu pestään ja toiminnat
tarkastetaan alan ammattilaisen toimesta, Mari-Anni-

ka toteaa.
Huolto on järkevää tehdä ennen lämmityskauden
alkamista, joten ajan varaamisen aika alkaa olla käsillä.
Ilmalämpöjen
kysyntä
on lisääntynyt koko ajan ja
lakimuutoksen myötä sen
asentamista taloyhtiöihin ei
voida enää estää.
– Kannattaa kuitenkin
ennen pumpun hankintaa
selvittää, mihin sen omassa taloyhtiössä saa asentaa.
Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä, Mari-Annika vinkaa taloyhtiössä asuville.
Viime joulukuussa ilmalämpöpumpun omaan asuntoonsa asentanut toimittaja
on omakohtaisesti pystynyt
seuraamaan
sähkönkulutuksen kehitystä tämän vuoden osalta ja vertaamaan
sitä kolmeen edeltävään
vuoteen. Talvikaudella sähkön kulutus tippui lähes 30
prosenttia, eikä vastaavasti noussut kuumasta kesästä
huolimatta, vaikka pumpun
viilennystä käytettiin usein.
Ilmalämpöpumpun tyyp-

pi on syytä tarkkaan harkita
omia käyttötarpeita vastaavaksi. Paljon liikkuvalla toimittajalla on erinomaiseksi

valinnaksi
osoittautunut
pumppu, jota voidaan kauko-ohjata, vaikka kesämökiltä. Viiden ajotunnin jälkeen

on helteelläkin mukava palata viilennettyyn taloon tai
talvella mukavaan lämpöön.
MTR

syntyhistoriasta ja ongelmista kirjoittaa totuudenmukaisesti
lääketieteellisistä
tapahtumista ja operaatioista. Niistä hän kertoi selvinneensä lääkärinä toimivien
kollegojensa opastuksella.
Mila Vartiainen sarjan teosten nimet ovat latinankielisiä, lääketieteellisiä termejä.
Aho kertoi olleensa jo koululaisena hyvin kiinnostunut jännityskertomuksista,
huippujännittävistä ja dramaattisista kertomuksista,
peleistä, elokuvista.
Exitus kertoo lääketieteen
opiskelija Milla Vartiaisesta, joka on saanut unelmiensa kesätyöpaikan Nälviän
kunnan terveyskeskuksesta. Lääkärin arki osoittautuu
kuitenkin paljon odotettua
haastavammaksi ja Milla,
itsekin mielenterveyskun-

toutuja, alkaa epäillä ammatinvalintansa järkevyyttä.
Kaiken lisäksi vuodeosastolla esiintyy kuolemantapauksia, jotka eivät vaikuta
Millan mielestä luonnollisilta. Onko heidän keskuudessaan murhaaja? Ja mitä
tekemistä sillä voi olla paikkakunnalla vaikuttaneen uskonlahkon kanssa?
Organus jatkaa akuuttilääkäriksi erikoistuvan Milla Vartiaisen elämää. Teos
kuvaa tapahtumia, kun
Milla Vartiainen saa potilaakseen teinitytön, jonka
murheena on teinin mystisesti kadonnut sukulainen.
Kuka surmaa nuoria aikuisia ja miksi? Onko kyse
sarjamurhaajan vai järjestäytyneen rikollisuuden tekosista?
Partus sisältää kerto-

muksen tapahtumista, kun
pikkuvauva katoaa mystisesti vaunuistaan keskellä
kirkasta päivää. Samoihin
aikoihin nuori sairaalalääkäri Milla Vartiainen aloittaa koulutusjaksonsa Oulun
yliopistosairaalan
vastasyntyneiden teho-osastolla.
Haastava työ ja henkilökohtaisissa suhteissa koetut vastoinkäymiset ajavat Millan
kriisiin, ja teini-iässä podetut mielenterveysongelmat
nostavat päätään juuri silloin, kun häneltä vaadittaisiin vakaampaa tasapainoa
kuin koskaan ennen.

Mari-Annika Hamari CoolerYkkösten varastolla. josta löytyy
ilmalämpöpumppu
tarpeeseen kuin tarpeesee.

Muusajuhlat Iin kirjastossa

Toni Aho vieraili kirjailijatapatumassa Iin Nätteporissa.

Iin Kirjaston muusajuhlassa
10.8. Iin Nätteporissa oli iiläistaustainen erikoislääkäri
ja kirjailija Toni Aho. Aho on
noussut tunnetuksi kirjailijaksi kolmella viimeksi julkaistuilla teoksillaan. Nämä
hänen Exitus-Trilogiaksi nimetyt teokset, Exitus (2017),
Organus (2018) ja Partus
(2021) kuuluvat Milla Vartiainen -sairaalatrillerisarjaan.
Hänen ensimmäinen julkaistu romaani oli Samuel
(2010), Tämän jälkeen vuonna 2013 julkaistiin nuorille
aikuisille suunnattu fiktioteos Vettä sakeampaa. Lisäksi
Toni Aho on kirjoittanut lukuisia lehdissä julkaistuja ja
julkaisemattomia novelleja
ja kirjoituksia.
Nätteporissa
kirjailija
Toni Aho kertoi yleisölle trilogiaan kuuluvien teostensa

Mauri Hietala
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Erätapahtuma tutustutti
metsästykseen ja erätaitoihin
Veikko Partasen Karjalankarhukoira Tälli haukkui tomerasti konekarhua.

Iin
Metsästysyhdistyksen Erätapahtuma kokosi etenkin lapsiperheitä ja
erätaidoista kiinnostuneita
yhdistyksen majalle elokuun
ensimmäisenä lauantaina.
Majalle ja ympäristöön oli
järjestetty monenlaista toimintaa erävälinesiin tutustumisesta laserammuntaan ja
konekarhusta erilaisiin nuotiomalleihin. Makkaranpaiston ja kahvittelun lomassa
oli mahdollista kuulla SEIS
SUPIKOIRA!-Pysäytetään
vieraslaji-projektin kuulumisia tai tutustua Iin Reserviläisten ase-esittelyyn.
Iin Metsästysyhdistys Ry
on 1903 perustettu perinteikäs metsästysseura. Iin
Metsästysyhdistys Ry:ssä on
lähes 900 jäsentä, joista noin
puolet on maanomistajäseniä. Iin Metsästysyhdistys
Ry:n johtokunnan puheenjohtajana toimii Juha Miilumäki. Iin Metsästysyhdistys
Ry:llä on pääosin yksityisiltä
maanomistajilta vuokrattuja metsästysalueita yli 15.000
hehtaaria.
Lauantain
tapahtumaa
organisoinut Marko Kantola kertoo tavoitteena olevan
tehdä eräharrastusta ja sen
eri mahdollisuuksia tutuksi
etenkin nuorille. Luonnossa
liikkuminen voidaan yhdistää niin metsästykseen kuin
kalastukseen, eikä saalis ole
pääasia.

– Meillä on aktiivinen
nuorisojasto, jonka toimintaa herätellään koronan jäljiltä. Mukana toiminnoissa
oli ennen pandemiaa parikymmentä nuorta, nuorisovastaava Mikko Kantola
totesi laserammuntaa seuratessaan.
Juha Mäkimartti kertoi
supikoiraprojektin
etenemisestä,
todeten
muun
muassa Krunnien luonnonsuojelualueelta saadun supikoira hävitettyä ja lintujen
pesinnän onnistumisen lisääntyneen.
Eräkummitoimintaa esitteli kouluttaja Seija Jussinniemi, joka oli rakentanut majan
lähimetsään rastiradan.
– Ideana on saada lapset
tunnistamaan vihjeiden pe-

rusteella eläinlajeja ja oppia
samalla liikkumaan vaihteleva maastoisessa luonnossa.
Konekarhun avulla koiria koulutettiin kohtaamaan
karhu. Täytetyn karhun todenmukaisuutta parannettiin hajulla, joka oli saatu
lisäämällä konekarhuun karhunrasvaa.
Karhun kohtaaminen saa koiran eka
kerralla jäykistymään, joten
koulutus ja totuttelu kohtaamisiin ovat tärkeitä.
Alueella oli lisäksi mahdollisuus tutustua erilaisiin
maastoajoneuvoihin autosta mönkijään. Sään suosima
tapahtuma keräsi runsaasti osallistujia, eivätkä majan
parkkipaikat riittäneet, joten
tarvetta vastaaville lajiesittelyille on jatkossakin. MTR

Eräkummikouluttaja Seija Jussinniemi esitteli erilaisia nuotiomalleja.

Tulevan metsästäjän ensiauton varustukseen kuuluvat muun
muassa neliveto, ja haku- sekä varoitusvalot.

Joni Viinamäki näyttää laserammunnan mallisuorituksen.

Marko Kantola ja Juha Mäkimartti edessään hylkeenpyynnissä käytettäviä välineitä.

Seis supikoira-projektia esitellyt Juha Mäkimartti oli koonnut näyttävän rivin erilaisia pyynnissä
apuna käytettäviä teknisiä laitteita.
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Piippurock vakiinnuttanut
paikkansa rokkikansan kalenterissa

Ruotsalainen Crashdïet keräsi väen lavan eteen illan jo hämärryttyä.

Vuoden tauon jälkeen järjestetty Piippurock sai rokkikansan vaeltamaan piipun
juurelle Iin Rantakestilään
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Kaikesta näki,
että tapahtumaa oli kaivattu
ja iloa osattiin pitää terveysturvallisesti, eikä järjestyshäiriöitä illan aikana ollut.
Perjantain Venus vs Mars tapahtumaan olisi voitu ottaa
enemmänkin yleisöä sisään,
mutta korona-ajan turvavälin oli helppo pitää hieman
pienemmällä väkimäärällä.
Lauantai-illan esiintyjät
saivat yleisön sitäkin runsaslukuisempana liikkeelle
ja lippuja myytiin lähemmäs
600 kappaletta.
– Kaikki meni todella hyvin ja tällä kertaa sääkin
suosi meitä, Johanna Jakku-Hiivala iloitsi 7. Piippurockin onnistumisesta. MTR

Elokuun kolumni
Oulunkaarelta

Perjantaina yleisölle tarjottiin nauruhermoja kutittanut Venus vs
Mars -esitys.

Oululainen Velvet Ocean vauhdissa Piippurockin lavalla.

Vanhuspalvelujen vetovoima

Mikä saa ihmisen ryhtymään vanhuspuolelle hoitajaksi? Ehkäpä jollekin
työpolku vanhusalalle on
ollut sattumankauppaa, ehkäpä joku toinen on aina
tiennyt haluavansa työskennellä ikäihmisten kanssa.
Ikäihmisten parissa työskentely antaa paljon, mutta
on myös välillä haasteellista.
Mitäkö työ vaatii hoitajalta? Lämmintä sydäntä,
kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Taitoa tunnistaa jokaisen ikäihmisen
tarpeet, mutta myös huomioida kuntoutuksellinen
näkökulma
päivittäisissä
toiminnoissa. Hoitajan täytyy myös muistaa oma hyvinvointi, itsestä ja omasta

jaksamisesta
huolehtiminen. Oma hyvinvointi on
myös panostusta kaikkien
työhyvinvointiin.
Nykypäivänä
hoitajat
tarvitsevat myös monenlaisia kädentaitoja, esimerkiksi kotihoidossa työnkuva
saattaa vaihdella päivän aikana auton renkaan paikkaamisesta aina vaativaan
lääkehoitoon saakka. Koskaan ei ole kahta samanlaista päivää. Myös muut
vanhustenalalla
työskentelevät hoitajat ovat melkoisia moniosaajia. Vaikka
lähtökoulutus olisi sama,
niin työnkuva vanhuspuolella voi olla hyvin eri. Tarvitsemme jokaista hoitajaa,
jokainen voi olla omalla tavallaan hyvä hoitaja. Luovat

ratkaisut ovat arkipäivää
monessa paikassa.
Useissa vanhuspuolen
työpaikoissa on huumori vahvasti läsnä, ja myös
huumorista voi saada voimia arkeen. Myös monilla ikäihmisillä on kertynyt
monenlaisia sanontoja varastoon, ja useat ikäihmiset
huomaavatkin yllättäviäkin asioita! Hyvä työyhteisö
on voimavara, ja avunanto työkavereille pitäisi olla
itsestäänselvyys. Ystävälliset sanat niin työkavereille
kuin asiakkaillekin tuovat
hyvää mieltä ympärilleen.
Hoitajista ja sijaisista on
tällä hetkellä valtakunnallisesti pulaa. Mistä saisimme
lisää tulevia työkavereita?
Muistammeko puhua työs-

tämme arvostaen sitä itse?
Millaisen vanhuuden itse
haluaisimme? Miten haluaisimme juuri meidän mummollemme tai papallemme
puhuttavan ja häntä kohdeltavan? Kaiken arkisen
kiireen keskellä on hyvä
pohtia, miksi teemme juuri tätä työtä ja ketä varten
olemme töissä.
Koulutuksia on nykyään
paljon tarjolla, ja ne antavat
uutta näkökulmaa asioihin
ja auttavat useita työssäjaksamisessa. Jotkut asiat
muuttuvat, tulee tutkittua
tietoa, ja tehokkaampia käytäntöjä, mutta pohjimmiltaan hoitotyössä on siltikin
kyse kohtaamisesta.
Kannustaminen ja työhyvinvoinnin ylläpito ovat

myös esimiesten tehtäviä.
On tärkeää tullu kuulluksi
niin työntekijänä kuin myös
asiakkaana.
Ikäihmisten
omaiset voivat joskus kokea, etteivät ehkä tule aina
kuulluksi. Me hoitajat kyllä
yritämme kuunnella. Muistelen itse vuosien takaa lämmöllä erästä omaista, joka
tuli meidän vanhusyksikköömme aina kirjan kanssa
iltaisin ja luki koko yksikön
väelle tarinoita.
Kun hoitoalan opiskelija
tulee harjoitteluun vanhuspuolelle,
muistammehan
rohkaista opiskelijaa kohtaamaan ikäihmisen aidosti
arvostaen. Ne kädentaidot
tulevat kyllä siinä työn mukana. Meillä on vanhuspuolella eri kulttuureista tulevia

hoitajia, ja he tuovat myös
uudenlaista näkökulmaa ja
osaamista hoitotyöhön.
Vanhuksilta saa paljon
elämänviisautta myös itselleen, vanhusten kanssa
työskentely ei ole luopumista vaan elämistä tässä ja nyt.

Arja Panuma,

lähihoitaja, ikäihmisten
päivätoiminta, Oulunkaari
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Lähimarkkinat keräsi paikalliset tuottajat Rantakestilään

Samoista raaka-aineista saatiin aikaan täysin toisistaan poikkeavat annokset.

Kokkauskilpailu päättyi tasapeliin.

Piippurock-tapahtuman
oheistapahtumana järjestetyt
lähimarkkinat saivat hyvän
vastaanoton Iissä. Rantakestilän alueelle oli saapunut
lukuisa paikallisia yrittäjiä
esittelemään tuotteitaan ja
kauniissa kesäsäässä kauppaa tehtiin hymyssä suin.
Päivän kohokohtana oli
leikkimielinen kokkikilpai-

voita, kermaa, jogurttia ja
monenlaisia juureksia sekä
tietenkin valkoviiniä. Kilpailijat lähestyivät annettua
tehtävää lievästi sanoen eri
kulmasta ja lopputulokset
olivat niin toisistaan poikkeavia, että huutoäänestyksellä
aikaan saatu tasapeli lienee
ollut oikea ratkaisu.
Janne Pekkalan loihtima

lu, jossa Piippurockin joukkue (Jyrki Toppinen ja Salla
Väätäjä) haastoi huippukokki Janne Pekkalan. Kahdessakymmenessä minuutissa
kisailijoiden oli valmistettava ruoka-annos, jonka pakollisina raaka-aineina olivat
ahvenfile ja perattu maiva. Lisäksi käytettävissä oli
perunaa, sipulia, hunajaa,

Mainingin Maku oli saapunut tuotteineen Kuivaniemeltä. Stina
Bergman kaupankäynnissä kalaherkuista.

annos päätyi lopulta toimittajan suuhun, koska annoksen sai henkilö, jonka tiesi
Janne kokkikaverin nimen
suositusta ”Makupalat” sarjasta. Joskus nippelitiedollakin voi ansaita ruokansa.
– Päivän antiin ja kävijämäärään olemme erittäin
tyytyväisiä,
järjestetyistä
päävastuun kantanut Johan-

Paula Harju kierteli markkina-alueella esitellen Iin kauneus- ja hyvinvointitalon yrityksiä ja tulevia toimintoja.

JJ-Lihan myyntirekalla kävi kuhina koko markkinapäivän ajan.

Lähimarkkinat kiinnostivat ja päivän aikana paikalla vieraili useita satoja markkinavieraita.

na Jakku-Hiivala totesi tapahtumia kuvatessaan.
Hän kertoi leader-rahoituksen mahdollistaneen
lähiruokatapahtuman
järjestämisen ja uskoo tapahtuman lisäävän entisestään

suosiotaan tulevina vuosina.
Paikallisten tuottajien lisäksi lähimarkkinoilla oli
mahdollista tutusta Iin Meripelastajien toimintaan ja kalustoon, jota esiteltiin Iijoen
rantalaiturin kupeessa. MTR

Piippurockin ja lähimarkkinoiden onnistumisesta päävastuun
kantanut Johanna Jakku-Hiivala ehti kiireiltään kuvaamaan kokkikilpailua live-lähetyksenä tapahtuman sosiaalisen median kanaville.

Antero Pietilä esittelee Iin Meripelastajien kalustoa lähimarkkinoilla vierailleille.

nro 25
19.8.2021

nomat

7

-

Ii, Huilingin
puistoalue
20.-21.8.

ARTISTIT ILMASTON PUOLESTA –
HAASTATTELUSSA EVELINA LA 14.15

OULU SINFONIA: MYRSKYVAROITUS-KONSERTTI
PE 19.30

VEIKKA GUSTAFSSON: ILMASTONMUUTOS
MAAILMANMATKAAJAN SILMIN LA 16.45

Katso koko ohjelma osoitteessa

ilmastoareena.fi/2021
KAHDELLA LAVALLA OHJELMAA, 70
PUHUJAA
Mm. Puoluejohdon ilmastotentti!
Mitä Suomi syö vuonna 2035?
Vihreä talous ja työpaikat!
Matkailun tulevaisuus ja energiateollisuuden
uudet tuulet!
Ilmastonmuutokseen varautuminen
sekä paljon muuta!
ILMASTOTORI
Käytännön ilmastoratkaisuja yli 50 toimijalta.
Näe, koe ja keskustele! Kokeile mm.
linnunpönttösuunnistusta, virtuaalitodellisuustaidetta ja maista Oatlyn kaurajäätelöitä!

Meidän
pitää
puhua.
#MEIDÄNPITÄÄPUHUA
#ILMASTOAREENA

PUOLUEJOHDON ILMASTOPANEELI
PE 17.30
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Kärkkäisen tavaratalon
muutostyöt valmistuivat

Kärkkäisen tavaratalon kiinteistössä palvelee lukuisia yrityksiä, joissa on yhteensä yli 100 työpaikkaa.

Kärkkäisen Iin myymälässä on toteutettu mittavat
muutostyöt. Myymäläpinta-ala kasvoi 300 neliömetriä
ja tuotevalikoimaan saatiin tuhansia uusia tuotenimikkeitä. Samalla sivu-,
niin sanotun iiläisten sisään-

käynnin paikkaa muutettiin
noin 30 metriä nykyisestä.
Myymäläpäällikkö Reijo Hirvasniemi kertoo muutostöiden tavoitteena olleen
asiakaskierron selkeyttämisen. Tuotteiden esillepanolla tavoitellaan tehokasta ja

myyntiä edistävää kokonaisuutta. Samalla tehtiin tilaa
valikoimalaajennuksille ja
lisättiin myymälään toimivuutta.
Kaikille osastoille saatiin lisää tilaa, eniten pukeutumisen, remontti- ja

Niin sanottu iiläisten sisäänkäynti Kärkkäisen tavarataloon on avautunut hieman muuttuneessa
paikassa.

OSTETAAN JA
NOUDETAAN
METALLIROMUA JA
ROMUAUTOJA.
Maksamme reilun
korvauksen

UTACON OY 0400 892 414

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

www.utacon.fi

työvälineiden sekä vapaa-ajan tuotteille. Hyllyt
käännettiin muutostöiden
yhteydessä niin että sisään
tultua on suora näköyhteys myymälän perälle saakka. Tällä halutaan selkeyttää
liikkumista myymälässä.

– Toisen sisäänkäynnin
muutostyöt venyivät arvioidusta, mutta kaikki on valmista ja meille niin tärkeä
iiläisten sisäänkäynti avattiin 7.8. Hirvasniemi kertoo.
Ovelta on suora yhteys
niin Kärkkäiselle kuin Va-

rikon tiloihin ja sen kautta
on helppo poistua molempien myymälöiden kassojen kautta. Tämä tehostaa
myös paikoitusalueen käyttöä talon sivulla, helpottaen
samalla ruuhkaa pääsisäänkäynnillä ja käytävällä. MTR

Nyt avautuneiden ovien kautta on helppo asioida sekä Kärkkäiselle että Varikolle.

Roope Jokela huippuaikaan Illissä
Illinjuoksuissa nähtiin 13.8.
hurjaa kyytiä, Roope Jokelan juostessa voittoon ajalla
15.59. Iin ja Illinsaaren Hannu Niemelä varmisti itselleen toisen sijan ajalla 17.10,
ennen kolmanneksi kirinyttä Ville Parkkista. MTR
TULOKSET
Vitonen: 1) Roope Jokela 15.59, 2) Hannu Niemelä 17.10, 3) Ville Parkkinen

17.26, 4) Matias Uusitalo 17.33, 5) Juho Hiltunen
17.44, 6) Hannu Kirstinä
17.49, 7) Kyösti Kujala 17.54,
8) Roope Sassi 18.17, 9) Jani
Laine 18.48, 10) Lauri Päkkilä 19.17, 11) Saaga Sassi
19.28, 12) Anni Huuha 19.29,
13) Ville Tiiro 19.50, 14) Rauno Holmi 20.05, 15) Pekka
Kuokkanen 20,13, 16) Pekka Rajaniemi 20.19, 17) Kirsi Kivelä 20.22, 18) Markku

Loukusa 20.32, 19) Thomas
Sandström 20.44, 20) Pertti
Laurila 20.46, 21) Patrik Mäenpää 20.53, 22) Jouko Perttula 21.12, 23) Aki Huovinen
21.45, 24) Sanna Martikkala
21.50, 25) Jorma Puurunen
22.16, 26) Kariina Kauppinen 22.30, 27) Vesa Savolainen 22.36, 28) Jussi Tiiro
22.57, 29) Jari Meriläinen
23.51, 30) Saija Kotila 25.44,
31) Pasi Ontero 26.42, 32)

Aki Laurila 28.10, 33) Marjut Paakkola 32.28, 34) Jouni
Hattunen 32.12.
Kakkonen: 1) Francheska Kurtti 8.44, 2) Emilia Hakasalmi 9.34, 3) Veikka Sova
9.40, 4) Tommi Laurila 10.24,
5) Sofia Perttula 11.06, 6)
Pihla Laurila 12.23, 7) Lilja
Laurila 12.27.
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MiniEldis22h Leiri Kuivaniemellä
MiniEldis22h oli valtakunnallinen
leiritapahtuma,
joka avasi kaikkien osastojen
syyskauden ja siihen osallistui yhteensä 34 palokuntaa
ympäri Suomea. Kun leirin
järjestyminen varmistui keväällä, Kuivaniemen PVPK
sekä Iin PVPK nuoriso-osastot löivät hynttyyt yhteen ja
alkoivat suunnittelemaan
yhteistä leiriä Kattilanpirtille Kuivaniemeen. Kuivaniemestä leirille osallistui 6
nuorta ja 2 kouluttajaa, Iistä
3nuorta ja 1 kouluttaja.
MiniEldis22h oli tehty
valtakunnan tasolla valmis
runko, jota pystyi muokkaamaan haluamakseen. Iin ja
Kuivaniemen leirillä osallistuttiin yhteisiin striimattuihin osioihin etänä, mutta
päätavoite 22 tunnin harjoituksessa oli ryhmäytyminen.
Lauantain
ohjelmaan
kuului teltan pystytys yhdessä, ruoan valmistaminen,
yhteiset leikit, makkaranpaisto laavulla sekä monelle
illan kohokohta Kattilanpirtin saunassa saunominen.
Striiminä lauantain osalta
näkyivät Eldis22 valtakunnallisen tulevan leirin esittely sekä taikurishow Kristian
Backmanin johdolla.
Sunnuntaina
herätys
oli jo kello 7, jonka jälkeen
suoritettiin teltan purku ja
aamupala. Kello 9.00 julkistettiin valtakunnallinen
vuoden
nuorisotyöntekijä palokunnassa ja valinta
osui tällä kertaa Rantakul-

man VPK Anni Liimataiselle. Tämän jälkeen siivottiin
koko alue omista sekä hieman myös muiden jäljistä ja
leirin päätettiin kello 11.00
Kuivaniemen Paloasemalla.
Leiripalautteen
perusteella, tapahtuma oli
nuorten mielestä erittäin
onnistunut ja ryhmäytymistavoite oli saavutettu
paremmin kuin hyvin. Olipa jotkut jopa tuumailleet,
että tulisipa jo ensi vuoden
suurleiri Eldis22 Malmin
lentokentällä, jotta pääsisi
oikeasti kokemaan Palokuntaleirien tunnelman.

– Minulta on paljon kyselty, milloin Kuivaniemen
nuoriso-osasto ottaa uusia
nuoria rinkiin mukaan. Tänä
syksynä aiomme rekrytoida uusia nuoria 8-15vuotta.
Kannattaa seurata @kuivaniemenpalokuntanuoret
Instagram tiliä, johon tulee
ohjeet
ilmoittautumiseen,
Juho-Jussi Heinäaho kertoi.
MTR

Kattilapirtti sopii hyvin leiripaikaksi.

Kuivaniemen ja Iin palokuntanuoret kokoontuivat yhteiselle leirille.

Napapiiri-Jukolaan yli 12 500 suunnistajaa
Ensi viikonloppuna juostava Napapiiri-Jukola kokoaa maailman huiput
Rovaniemen
Mäntyvaaran ravistadionin vaaramaisemiin. Venloissa kisaa
998 joukkuetta ja Jukolassa
1216 joukkuetta. Kilpailijoita joukkueissa on yhteensä 12 504. Iistä mukana on
yhteensä kuusi joukkuetta.
Iisulla on kolme joukkuetta Venloissa ja yksi Jukolassa. Yrityksellä puolestaan
joukkue molemmissa. Huomionarvoista on, että sekä
Iisun puheenjohtaja Markku Loukusa että Yrityksen
puheenjohtaja Pertti PaasoRantala suunnistavat seurojensa joukkueissa.
Edellisen kerran Rovaniemellä järjestettiin Jukola

vuonna 1980. Tuolloin Iisu
saavutti historiallisen kakkossijan, ollen samalla paras
suomalainen joukkue kilpailussa. Voiton vei Ok Ravinen Ruotsista ja kolmas oli
Liedon Parma. Iisun joukkueessa suunnistivat (suluissa sijoitus vaihdossa ja
ero kärkeen) Jukka Juntunen (193, 9.53), Jouko Paaso (42, 7.34), Matti Turtinen
(25, 2.52), Ismo Turunen (2,
0,03), Tapio Markki (5, 3.49),
Raimo Tolonen (4, 8.07), Esa
Turunen (2, 8.21). Iisu osallistui kilpailuun kolmella
joukkueella.
Iisu oli menestynyt hyvin jo 1970-luvun lopulla ja menestystä tuli aina
1980-luvun lopulle saakka.
Vuonna 1988 seura järjes-

ti yhdessä Pudasjärven Urheilijoiden kanssa Iso-Syöte
Jukolan. Tuolloisista Jukolan johtohenkilöistä Matti
Haatainen ja Pekka Lampela
menevät Iisun luottoankkuri Esa Turusen kanssa kaukametsäläisinä seuraamaan
tämän vuoden Jukolaa Rovaniemelle.
Kaukametsäläiset ry Jukolan viestin
perustaja- ja omistajayhteisö. Yhdistys on ”yhden asian liike”. Sen tehtävänä on
huolehtia, että Jukolan viesti järjestetään, ja järjestetään
laadukkaasti sekä järjestelyissä pidetään yllä perinteitä, erityisesti Aleksis Kiven
Seitsemän veljeksen hengessä. Myöhemmin yhdistyksen tehtäviin on tullut myös
osallistuminen Nuorten Ju-

kolan toteuttamiseen.
Yhdistys kutsuu jäsenensä, joiden samanaikaisena
enimmäismääränä on pidetty 77. Jäseniksi kutsutut ovat suunnistuksen eri
osa-alueilla – Jukolan viestien tai muiden suunnistustapahtumien järjestäjinä,
valmentajina, järjestötyössä, kilpailijoina – tai muuten
suunnistusurheilua läheisen
toimintansa vuoksi erityisen ansioituneita henkilöitä. MTR

Napapiiri-Jukola suunnistetaan tulevana viikonloppuna
Rovaniemellä.
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Krunnien kasvillisuutta ja
kulttuuriperintöä tutkitaan

Iin Meripelastusseuran aluksen kippari Reijo Paakkari varmistaa
turvallisen lähestymisen Ulkokrunnin saareen.

Krunnien saaristo sijaitsee
Perämerellä Iin edustalla.
Se muodostuu Maakrunnin ja Ulkokrunnin saarista
sekä niitä ympäröivistä pienemmistä saarista. Saariston
lähimmät saaret ovat 11 kilometrin, kaukaisimmat 21
kilometrin päässä rannikolta.
Saaristo kuuluu Krunnien
luonnonsuojelualueeseen, joka on yksityinen
Maakrunni-säätiön hallinnoima suojelualue. Saaret rauhoitettiin virallisesti
vuonna 1956, mutta ne ovat
olleet epävirallisesti rauhoitusalueena vuodesta 1937

saakka.
Krunnien suojelualueeseen kuuluvat saaret ovat
pääosan vuodesta maihinnousukiellossa.
Krunnien saaristo jakaantuu neljään osaan. Pääsaari
Ulkokrunni ja sitä ympäröivät pikkusaaret sijaitsevat
lännessä.
Ulkokrunnista
kolmisen kilometriä pohjoiseen sijaitsee Pohjanletto-niminen kolmen pienen
saaren ryhmä. Idässä sijaitsee saariston toiseksi suurin
saari Maakrunni sekä Ristikari. Etelässä ovat Kraasukka, Paska-Kraasukka ja
Tasasenletto.

Eveliina Lampinen ja Suvi Saarnio valmistautuvat sukeltamaan Alpo Kaiston avustamina.

Saariston läntisin saari, pääsaari Ulkokrunni on
toiminut pitkään luotsiasemapaikkana. Saaren itäisimmässä kärjessä sijaitsee
vuonna 1874 valmistunut
F. W. Lüchoun suunnittelema 29,6 metriä korkea Ulkokrunnin pooki.
Pooki
korvasi 1841 samaan paik-

kaan rakennetun 9,6 metrin
korkuisen rakennelman, jota
oli pystytetty apumittauspisteeksi Struven ketjun meridianimittaukseen. Saaren
vanha luotsiasema toimii
nykyisin Oulun yliopiston
Perämeren tutkimusaseman
tiloina.
Elokuun alussa Iin Me-

ripelastajien alus vieraili Ulkokrunnissa mukanaan
ELY-kekuksen
tutkijoita,
jotka sukeltamalla tutkivat
saaren laguunien ja matalikkojen kasvillisuutta. Samaan
aikaan saaressa oli vierailulla Suomen Majakkaseuran edustajia tutustumassa
vanhoihin merimerkkeihin.

Jäänsärkijä Tuura puolestaan asenteli väylän reunamerkkejä. Saariston halki
johtaa Oulun ja Kemin välinen 10 metrin laivaväylä.
Syksyn aikana saarilla
vierailee myös argeologeja
tutkimassa kulttuuriperintöön liittyviä rakennelmia ja
niiden säilymistä. MTR

Krunnien kasvillisuutta on tänä kesänä
tutkittu ELY-keskuksen toimesta.
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Mustaotsalepinkäisestä ensimmäinen havainto Iissä
Mustaotsalepinkäinen (Lanius minor) on Kaakkois-Euroopassa ja Etu-Aasiassa
pesivä lepinkäisten suvun
varpuslintu. Yleisväriltään
harmaan, sukulaistaan isolepinkäistä suuresti muistuttavan mustaotsalepinkäisen
siivet, yläperä ja silmien yli
kulkeva naamio ovat mustat, ja siivissä on valkea läikkä. Linnun pituus on noin 20
senttimetriä.
Mustaotsalepinkäinen
talvehtii etelässä, mutta
harhautuu joskus muuttomatkoillaan myös Länsi-Eurooppaan.
Iiläinen lintuharrasta ja
-kuvaaja Jukka Sassi kertoo
olleensa lauantaina 7.8. normaalilla aamun kuvauskierroksellaan
Hiastinhaaran
lintutornilla, kun hän havaitsi mustaotsalepinkäisen
pajunoksalla.
– Lintu oli aika kaukana ja luulin sitä isolepinkäiseksi. Vasta kotona aloin
kuvista tarkemmin tutkimaan asiaa lintukirjoja apuna käyttäen. Paikallisten
harrastajien kanssa käytyjen keskustelun jälkeen varmistuin kyseessä olevan
mustaotsalepinkäisen ja tein
havainnosta Tiira-ilmoituksen, Jukka kertoo.
Pian ilmoituksen jälkeen
hän sai yhteydenoton alueelliselta rariteettikomitelta,
joka vahvisti kokouksessaan

11.8. Sassin kuvaaman linnun todellakin olleen mustaotsalepinkäinen. Havainto
on ensimmäinen kautta aikain Iissä, eikä niitä kovin
usein ole koko Pohjois-Pohjanmaalla vieraillut.
Rariteettikomitea
on
BirdLife Suomen toimikunta, joka vastaa harvinaisuushavaintojen tarkistamisesta
ja julkaisusta sekä Suomessa
tavattujen lintujen lajiluettelon ylläpidosta. Rariteettikomitea tarkistaa havainnot
kaikkein harvinaisimmista lajeista ja alalajeista sekä
Suomelle uusista lintulajeista.
Sen verran harvinaisesta linnusta on kysymys, että
Hiastinhaaran lintutornilla on Jukka Sassin tekemän
Tiira-ilmoituksen
jälkeen
käynyt lintuharrastajia Helsingistä saakka mustaotsalepinkäisen
näkemisen
toivossa. Ainakin yhden
paikalla vierailleen pariskunnan mies on kaiken lisäksi kotoisin Australiasta.
MTR

Mustaotsalepinkäinen kuvattuna Hiastinhaaran lintutornista 7.8. Kuva Jukka Sassi.

Praava on iiläisten kesäkeidas
Helteisinä kesäpäivinä monien iiläisperheiden tie vie Praavaan. Venesatama ja
vieressä sijaitseva uimaranta tarjoavat
hyvät olosuhteet veneilyyn ja erilaisiin
vesiharrastuksiin sekä uintiin ja rantaleikkeihin. Pyörivä laavu mahdollistaa

Rantahietikolla voi
ottaa aurinkoa ja viettää
mukavaa kesäpäivää.

eväiden nauttimisen vaihtuvien maisemien ääressä ja suo tuulisena päivänä
suojaa tuulelta. Syystäkin Praavaa voidaan sano iiläisten kesäkeitaaksi. MTR

Matala ranta sopii kaiken ikäisille
uimiseen ja sen opetteluun.

Venesataman ja uimarannan
läheisyydessä on pyörivä laavu.
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Iin Reserviläaiset yhteiskuvassa ennen seuran mestaruuskilpailuja.

Iin Reserviläisillä vilkasta toimintaa
Iin Reserviläisten seuranmestaruudet ratkottiin sunnuntaina 8.8. haastavassa
säässä. Ajoittainen sade ja
navakka puuskittainen tuuli
toi kisaajille lisähankaluutta.
Kilpailu toimi samalla hyvänä kenraaliharjoituksena
seurojen välistä Ii - Simo-kisaa varten. Lajeina olivat pienoispistooli 2x10 laukausta
ja sotilaspistooli (9mm) 1x10
laukausta. Matkana molemmissa on 25metriä siten, että
pienoispistooli ammutaan
yhdellä kädellä ja sotilaspistooli kahdella kädellä.
TULOKSET
Pienoispistooli, sarja Yleinen: 1. Risto Moisejeff 176p,
2. Mika Moisejeff 163p, 3.
Sami Junnila 147p, 4. Teemu
Paaso-Rantala 144p, 5. Olli
Lehto 138p, 6. Jarkko Kärki
122p, 7. Henri Siurua 116p,
8. Reijo Kehus 106p, 9. Kim
Räihä 104p, 10. Marko Kantola 92p, 11. Eerik Turtinen
52p
Pienoispistooli, sarja H65: 1.
Markku Vitikka 130p, 2. Helge Timonen 114p, 3. Martti
Dahl 76p, 4. Kari Kiuttu 74p
Isopistoolissa käytiin vain
yleiskilpailu: 1. Risto Moisejef 95p, 2. Mika Moisejeff
87p, 3. Sami Junnila 81p, 4.
Olli Lehto 79p, 5. Jarkko Kärki 67p, 6. Markku Vitikka

67p, 7. Henri Siurua 66p, 8.
Kim Räihä 63p, 9. Reijo Kehus 41p, 10. Helge Timonen
40p, 11. Eerik Turtinen 38p,
12. Teemu Paaso-Rantala
32p, 13. Martti Dahl 26p.

Ii – Simo kilpailu
Vuorovuosittain
otteluisäntää vaihtaen 2021 järjestysvuorossa olivat Iin
Reserviläiset. Simolaiset saapuivat perinteeksi muodostuneeseen seurojen väliseen
pienoispistoolikilpailuun
Metsästysyhdistyksen ampumaradalle tiistaina 10.8.2021.
Paikan päällä tapahtuneessa ilmoittautumisessa kisaan saatiin 21 osallistujaa.
Reserviläisten ikääntyessä
molemmissa seuroissa, tälle vuodelle otettiin ensikertaa käyttöön uusi sarja: H/D
70 eli siis yleinen 70v sarja sukupuoleen katsomatta. Ammunta ei ole niinkään
voima- kuin taitolaji, jossa myös keskittymiskyky eli
henkinen osaaminen näyttelee isoa roolia.
Uutta sarjaa juhlistaen
ikänestorien tulokset julkistettiin ensimmäisenä.
PIENOISPISTOOLIKILPAILUN TULOKSET:
Sarja: H/D 70: 1. Erkki Vakkala Simon Reserviläiset
(SR), 137p, 2. Helge Timonen

Iin Reservin Upseerit (IRU),
135p, 3. Raimo Huttula (SR),
79p, 4. Martti Dahl Iin Reserviläiset (IR), 74p, 5. Matti
Turtinen (IRU), 60p, 6. Jouni
Heikkilä (SR), 49p
Sarja: Yleinen: 1. Risto Moisejeff (IR), 177p, 2. Mika Moisejeff (IR), 168p, 3. Tomi
Karvonen (IR), 151p, 4. Marko Kantola (IR), 143p, 5. Janne Heinikoski (IR), 142p, 6.
Sami Junnila (IR), 141p, 7.
Teemu Paaso-Rantala (IR),
132p, 8. Ville Tuomikoski
(IR), 129p, 9. Olli Lehto (IR),
117p, 10. Helvi Hamari (SR),
112p, 11. Jarkko Kärki (IR),
112p, 12. Kim Räihä (IRU),
82p, 13. Eerik Turtinen (IR),
68p, 14. Janne Järnfors (SR),
38p.
Seurojenvälinen
tulos
muodostuu kustakin seurasta kolmen parhaan ampujan
yhteistuloksesta. Voiton vei
tänäkin vuonna Iin Reserviläiset. Voittajajoukkueessa
ampuivat Risto ja Mika Moisejeff sekä Tomi Karvonen.
TULOKSET
1. Iin Reserviläiset, 496p, 2.
Simon Reserviläiset, 328p, 3.
Iin Reservin upseerit, 277p.
MTR

Seuran kolme parasta pienoispistooliampujaa sarjassa H65. Voittaja Markku Vitikka oikealla, vierellään kisan kakkonen Helge Timonen. Vasemmalla kolmanneksi ampunut Martti Dahl.

Ii-Simo kilpailun parhaita ampujia yhteiskuvassa. Vasemmalta Risto Moisejeff, Erkki Vakkala, Tomi
Karvonen ja Mika Moisejeff.

DS Smith saavutti EcoVadis Platinum -tason
EcoVadis on yksi maailman arvostetuimmista kestävän kehityksen toiminnan arvioijista. Yritykset tekevät yhteistyötä sen
kanssa pyrkiessään kohti kestävämpää tulevaisuutta, mihin päästäkseen apuna on
yhteinen vertailupohja ja siihen perustuvat työkalut suorituksen parantamiseksi. EcoVadis -arviointeja seuraavien DS
Smithin asiakkaiden kannalta katsottuna

tämä osoittaa, että DS Smith on edelläkävijä kestävän kehityksen ja kiertotalouteen
siirtymisen saralla. DS Smith on maailmanlaajuisesti toimiva johtava kestävän
kehityksen mukaisten aaltopahvista valmistettavien pakkausten suunnittelija ja
valmistaja, tukenaan kierrätys- ja paperinvalmistustoiminnot. Yrityksen pääkonttori on Lontoossa, se on FTSE 100 -listattu

ja toimii 34 maassa työllistäen noin 30 000
ammattilaista.
DS Smithin juuret ovat vuodessa 1940,
jolloin Smithin perhe perusti yrityksen.
Suomessa juuret ulottuvat jo vuoteen 1911
Tampereelle ollen Suomen ensimmäinen
aaltopahvia valmistava yritys. Yritys toimii
kuudella paikkakunnalla Suomessa: Tampere, Nummela, Turku, Akaa, Kuopio ja Ii.

EcoVadis -arviointi tarkoittaa, että
DS Smith kuuluu parhaaseen 1 prosenttiin niistä 75 000 yrityksestä, jotka EcoVadis maailmanlaajuisesti arvioi. Sen lisäksi
se sijoittuu parhaan 2 prosentin joukkoon
omalla teollisuudenalallaan. MTR
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Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

TANJA VARPENIUS

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

PARTURI-KAMPAAJA

Kysy vapaita paikkoja

Tervetuloa!

Pyydä tarjous!

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

08 4156 3882
Vääränpolku 13, 91100 Ii

renkaat kaikille teille

ENERGIANTUOTANTO-, ASIANTUNTIJA-,
KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOPALVELUITA

PÄIVÄKOTIPALVEUITA

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
• JALKAHOITOA • KAUNEUS- YM HYVINVOINTIPALVELUITA

Kauneus ja
hyvinvointitalo
Valtarintie 2, Ii
Satun valmennus ja
liikuntapalvelut
www.satunjumpat.com

Jaloista jaloin,
Karin Björnholm

varaa.timma.fi/karinbjornholm

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

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

Tukes S2
sähköurakointipätevyys

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Paulan Jooga & Hyvinvointi
p. 041 317 1348

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

Psykoterapia Fiilinki

Karin Björnholm,
sairaanhoitaja

virpi@psykoterapiafiilinki.fi

Puh. 044 350 6063

www.hiusstudiofreesi.fi

Ajanvaraus:
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Valtarintie 2, Ii

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Hiustudio Freesi

MariK Kauneus - Sisustus
www.marik.fi

Apunasi hyvän elämän arjessa

Studio Voi Hyvin
hierontapalvelut

www.studiovoihyvin.fi

Tervetuloa!

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika Lämsä
terveyspojat.fi

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme
juuri sinulle
tai läheisellesi
sopivan palvelukokonaisuuden!

Lue
IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi
www.iinlehti.fi

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Yli 12-vuotiaiden koronarokotukset ovat alkaneet
THL:n uuden linjauksen mukaan
koronarokotteen saavat nyt myös
kaikki 12-vuotta jo täyttäneet.
Alle 18-vuotiaiden ajanvaraukset tulee tehdä puhelimitse koronarokotusnumerosta.
Nuorten rokotusaikoja voi jo
varata, ja toistaiseksi nuorten rokotteita annetaan normaaleissa
rokotuspisteissä kuten aikuisten
rokotteitakin. Rokote on BioNTech-Pfizerin Comirnaty tai Modernan Spikevax.
Oulunkaari selvittää yhdessä
koulujen ja oppilaitosten kanssa,

voidaanko jatkossa nuorten rokotuksia hoitaa myös joidenkin
koulujen tiloissa. Mahdollisista
koulujen omista rokotuspäivistä tiedotetaan sekä koulujen että
Oulunkaaren toimesta, mm. Oulunkaaren Facebook-sivulla ja
osoitteessa oulunkaari.com.
Lähtökohtaisesti
15-vuotta
täyttänyt voi itse päättää, ottaako
rokotteen, ja hän ei tarvitse siihen
vanhempien lupaa. Jos 12-14-vuotias varaa ajan itse ja tulee rokotukselle yksin, hänellä on oltava
mukana huoltajan allekirjoitta-

ma rokotuslupa. Yhteishuoltajuudessa lupa tulee olla molemmilta
vanhemmilta. Rokotusluvan voi
tulostaa myöhemmin tällä viikolla Oulunkaaren nettisivuilta.
Jos vanhempi varaa ajan lapsensa
puolesta, hän voi antaa luvan samalla puhelimitse, ellei kyseessä
ole yhteishuoltajuus, jolloin lupa
tulee olla molemmilta vanhemmilta. Myös rokotteen antavalla
ammattilaisella on mahdollisuus
arvioida tapauskohtaisesti, onko
lapsi kykenevä päättämään rokotuksestaan itse.

Muun muassa lapsiasiavaltuutettu ohjeistaa, että vanhemmat
tekisivät päätöksen rokotteen ottamisesta yhdessä nuoren kanssa,
jotta lapsen itsemääräämisoikeus
tapahtuisi.
THL:n uusi linjaus tuli voimaan maanantaina, ja maanantaiaamuna Oulunkaaren alueen
vanhemmat ehtivät varata lapsilleen jo kymmenkunta 12-15-vuotiaiden rokotusaikaa.
– Nuorten rokottaminen on
tärkeää, jotta opetus voisi pyöriä mahdollisimman normaalisti.

Nyt mennään jo toista koronatalvea kohti, ja etäopetus ei ole
kenenkään etu, Oulunkaaren terveyspalvelujohtaja Liisa CajanSuokas toteaa.
Iissä rokotusnumero on 08
5875 5011 palvelee ma-pe kello 8-9. Rokotuspaikkana on Iin
terveysasema/neuvola. Jos on
saanut ensimmäisen rokotteen
Kuivaniemellä, myös vahvistusrokote on Kuivaniemi-talolla.
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Lars Vilksin teos purettiin Iissä
Lapamato rullaluistimille
Kesäkuussa Kähmyt-palstalla esiteltiin ”sikamakeita”
makupaloja Pirkko-Liisa Perttulan toimittamasta
400 Uutta koululaisvitsiä-sarjasta. Syyslukukauden
alkuun koululaishuumorin kukkasia tarjoilevat Haisunäätä mikroaaltouunissa, Itsepäinen lumihiutale,
Lapamato rullaluistimilla ja Hölmistynyt herkkukurkku. Tähän tapaan:
Opettaja: – Tehän tiedätte, että lämpö laajentaa ja
kylmyys supistaa. Sanokaapa esimerkki ilmiöstä:
Ville: – Kesälomaa on 10 viikkoa, mutta hiihtolomaa vain viikko!
				
***
Ville: – Mummo, olethan vielä viikon meillä? Silloin
näet tosi tempun.
Mummo: – Kuinka niin?
Ville: – Isä sanoi äidille, että jos jäät vielä viikoksi,
niin hän kiipeää pitkin seiniä!
				
***
400 uutta koululaisvitsiä –kirjoissahan tarjoillaan vitsejä myös koulun ulkopuolelta:
Samppa: – Käytitkö koiraasi näyttelyssä?
Jamppa: – Käytin.
Samppa: – Mitä tuomari sanoi?
Jamppa: – Yli-ikäinen ja päässä vikaa.
Samppa: – Sanoiko tuomari koirasta mitään?
				
***
Kaksi miestä oli metsässä samoilemassa, kun valtava
karhu tuli vastaan.
Jarmo: – Ole rauhallinen. Luin juuri kirjan metsän
eläimistä. Siinä sanottiin, että jos seisot aivan hiljaa ja
katsot karhua silmiin, se ei vahingoita sinua.
Tarmo: – En ole niinkään varma. Sinä olet lukenut
sen kirjan, mutta onkos karhu!
				
***
Tiina: – Selvisitkö ajokokeesta?
Miina: – En. reput tuli. Mutta saan yrittää uudestaan kolmen viikon kuluttua.
Tiina: – Toivottavasti et saa samaa katsastusmiestä.
Miina: – En luulisi. Sanoivat sairaalassa, että hän
pääsee pois vasta kuukauden kuluttua.
				
***
Vanha käärme tuli lääkäriin ja valitti huonoa näköään. Lääkäri määräsi sille silmälasit ja kehotti tulemaan uudelleen kuukauden kuluttua. Kun käärme
palasi vastaanotolle, se näytti kovin murheelliselta.
– Eivätkö silmälasit auttaneetkaan? lääkäri kysyi.
– Kyllä auttoivat. Huomasin seurustelleeni kolme
vuotta puutarhaletkun kanssa!
				
***
Viikon laihialainen: Miksi Saitalan pappa palautti
ostamansa soutulaitteen?
Vastaus: Hän huomasi vasta kotona, ettei laite
sopinutkaan kylpyammeeseen!
				
***

Ruotsalainen taiteilija Lars
Vilks toteutti vuoden 2010
Art Ii Biennaaliin ”Asema”
-nimisen teoksen - tuttavallisemmin Iin Torni. Teos liittyi valmistuessaan osaksi
Vilksin laajempaa käsitetaiteellista projektia, jossa hän
loi useisiin maihin ja paikkoihin ”Ladonia” -nimisen
pienvaltion konkreettisia ilmentymiä.
Iissä teos on herättänyt
laajaa keskustelu läpi vuosien. Koko rakennusprojekti oli skandaalinkäryinen,
kun Muhammed -pilapiirroskohun takia äärimuslimien tappolistalle joutuneen
taiteilijan vierailu haluttiin pitää salassa. Iissä Vilks

esiintyi salanimellä Lauri Vilkas. Myöhemmin samana kesänä teos yritettiin
polttaa.
Vuosien varrella osa kuntalaisista on hyväksynyt
teoksen kuuluvan Iin katukuvaan. Osa taas on nimittänyt teosta ”lautakasaksi”,
joka pilaa olemassaolollaan
maisemaa.
Nyt teos on pahasti kallistunut ja tullut matkansa
päähän.
– Teos purettiin, koska
rakenteet alkoivat olla vanhoja ja teoksen paikka oli
linja-autoaseman purkamisen jälkeen muuttunut, kertoo vastaava tuottaja Jetta
Huttunen. MTR

Lars Vilksin kiistanalainen teos on tullut matkansa päähän. Kun
teos puerttiin, paikalle jäi nurmikko ja nimikyltti.

Kansallispukuja tuuletettiin Iissä
Kansallispukujen tuuletuspiknikillä juhlistetaan kansallispuvun syntymäpäivää 5.8. Iissä
tapahtuma järjestettiin tänä vuonna 6.8. kokoontumalla piknikille kotiseutumuseon
luona. Yhteensattumien ja koronaepidemian vuoksi paikalla oli aiempia vuosia
vähemmän kansallispukuja tuulettavia kuntalaisia. MTR

Martti Kähkönen
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Kansallispuvun syntymäpäivää juhlistivat kotiseutumuseolla Tuija Visuri, Riitta Hautajoki, Oili Kaleva, Anna-Liisa Hökkä ja Maija Matila. (Kuva Pauli Tiiro)
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Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

23
4
15
Su 22.8. ja 29.8. klo 18.00

2

8

KUIVANIEMEN SEURALLA

500 € / pr 50 | 500 € /mp
2x100 € | 5x50 € ym. Tervetuloa!
MARKKINAT SEURALLA LA 4.9.2021.

1969

Iin Eläkeläiset ry

Ethän käytä
hajusteita!

Iin ja Simon Eläkeläisten matka tuetulle lomalle
30.8.-4.9. Rauhalahteen Kuopioon.
Yhteiskuljetus lähtee
ma 30.8. Simosta klo 8.00 ja Iin Järjestötalolta 8.30.
Pysähdymme Pulkkilan ABC:llä,
jossa mahdollisuus syödä lounas (omakustanteinen).
Kyytimaksu 35 e (Simosta 45 e) kerätään linja-autossa,
joten varatkaa tasaraha.

Koronaaltistumisesta

Arpajaisia varten mukaan pientä arvottavaa.
Lisätietoja 040 822 9274/Kaarina.

Iin sillat -leirintäalueen terassilla on voinut altistua
koronavirukselle lauantaina
7.8. kello 18 aikaan. Paikalla on asioinut ulkopaikkakuntalainen henkilö, jolla
on myöhemmin todettu koronavirus.
Tuolloin paikalla olleita pyydetään tarkkailemaan
vointiaan. Jos on koronaoireita, tulee pysytellä kotona
ja varata aika koronatestiin.

NAISTEN KUNTOPIIRI
alkaa keskiviikkona 1.9. klo 18.00

KUNTO
KLUBI

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

Oulunkaari tiedotus

www.iinkuntoklubi.fi

IiSanomasta uutisia joka viikko
IiSanomat on ilmestynyt
Iissä jo viiden vuoden ajan
joka toinen viikko. Viime
vuosina ilmestymispäivänä
on ollut torstai. Tämän vuoden maaliskuussa lehden
kustantaja Iissä kotipaikkaansa pitävä Iin Lehti Oy
teki rohkean päätöksen ja
lehti muutettiin kerran viikossa ilmestyväksi. Sille oli
olemassa tilaus. Loma-aikana heinä-elokuussa puolentoista kuukauden ajan lehti
ilmestyi kahden viikon välein, kunnes tästä lehdestä
lähtien palataan taas jokaviikkoiseksi. Eli seuraava IiSanomat ilmestyy jo viikon
kuluttua.
Lehden sisällöstä vastaa iiläinen Matti-Tapio
Rissanen, jolla on laaja kokemus muun muassa Iin

kunnan työntekijänä sekä
luottamushenkilönä. Ilmoitusmyyjä Pauli Tiiro on syntyjään iiläinen ja oli aikanaan
tunnettu hiihtoharrastuksestaan, toimien nykyisin
myös valmennustehtävissä.
Lehden käytännön tekemisestä vastaa lehden perustajanakin ollut Eila Lahtinen,
jolla on pitkä kokemus lehtialalta
mm.
Pudasjärvi-lehden perustajana ja
sen käytännön tekemisestä. Päätoimittajana ja lehtiyrittäjänä toimiva Heimo
Turusella on lehtialalta kokemusta noin 40 vuotta.
Hän on yrittäjänä Pudasjärvellä toimien muun muassa
Pudasjärvi-lehden päätoimittajana ja vetäen julkaisualan yrityksen VKK-Media
Oy:n toimintaa. Kuivanie-

men Yrittäjien markkinalehden tekemisessä Turusella
yhteistyö alkoi jo -80 luvulta
saakka. Samoin Iin Yrittäjien
lehden Iiläisen tekemisessä
on yhteistyötä ollut jo vuosituhannen alkupuolelta lähtien.
IiSanoman vahvuutena
on sen joustavuus toimia
eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa yhteistyössä esimerkiksi
teemanumeroja
toteuttamalla. Vahvuutena
lehdellä on joka talouteen
jakelu, jota on opittu arvostamaan ja saatu runsaasti
myönteistä palautetta. Lehti

näkyy myös kokonaan netissä tiistaista lähtien. Tämä on
näkynyt myös siten, että yhä
useampi yhdistys on valinnut IiSanoman viralliseksi

ilmoituslehdekseen. Samalla tavalla myös Iin kunta
ja Iin seurakunta käyttävät
lehteä
ilmoituslehtenään.
Ilahduttavaa on se, että leh-

den avustajakunta on kasvanut ja sitä kautta sisältöä on
saatu monipuolistettua yhä
enemmän koko kuntaa kattavaksi. HT

IiSanoman toteuttavat viikoittain Pauli Tiiro, Eila Lahtinen,
Heimo Turunen ja Matti-Tapio
Rissanen.

IiSanomasta Iin uutiset joka viikko! Iin Lehti Oy | info@iinlehti.fi | www.iinlehti.fi
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TIESITHÄN ETTÄ...
- MEILTÄ LÖYDÄT LAAJAN VALIKOIMAN...
Lattioita, laattoja, listoja, tapetteja,
maaleja ja työvälineitä

- TUNNETILA-SUUNNITTELUPALVELUN
Ilmaisen suunnittelupalvelun asiakkaana
saat henkilökohtaisen sisustussuunnittelijan
koko sisustusprojektisi ajaksi

Ota yhteyttä
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IlmastoAreenan rakentamisesta ja
terveysturvallisuudesta
IlmastoAreenan
tapahtuma-alueen
rakentaminen
Huilingin puistoalueelle alkaa keskiviikkona 18.8. Rakennustyöt
aiheuttavat
muutoksia liikenteelle torstaista
sunnuntaiaamuun
19.8.–22.8.
Puistotie suljetaan torstaiaamuna autoliikenteeltä
Huilingin kahvilan kohdalta
sekä Kirkkotien ja Jokisuuntien risteyksestä. Autojen
pääsy Yläkadulle ja Alakadulle Puistotien kautta estyy, korvaava reitti kulkee
Haminantien kautta.
Puistotie pysyy avoimena kevyelle liikenteelle,
mutta rakennustöistä johtuen pyydämme noudattamaan varovaisuutta alueella
liikkuessa.
Festivaalialueen purkutyöt alkavat lauantai-iltana,
liikenne palautuu normaaliksi viimeistään sunnuntaiaamun aikana.

Terveysturvallisuus
IlmastoAreena järjestetään
voimassa olevien ohjeistus-

Sisustusneuvoja
Anne Kallio 044 747 1562

Sisustussuunnittelija
Pamila Sandhu 050 911 0397

ten mukaisesti. Seuraamme
tiiviisti koronatilannetta ja
viranomaistiedotusta. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla ei ole voimassa
tapahtumiin kohdistuvia rajoitteita.
Yhdessä teemme IlmastoAreenasta mukavan ja turvallisen festivaalin!

Turvavälit
Pyydämme kävijöitä huomioimaan turvavälit aina,
kun se on mahdollista – sekä
oman että muiden turvallisuuden vuoksi.
Pyrimme
aluesuunnittelulla
vaikuttamaan
siihen, ettei esimerkiksi jonotustilanteita syntyisi. IlmastoAreenassa on lavea
tapahtuma-alue, jolle pääsee useita eri reittejä. Tämä
mahdollistaa rennon ja väljän alueelle saapumisen ja
sieltä poistumisen.

Maskit
Suosittelemme
vahvasti
maskien käyttöä. Kehotamme tuomaan omia maskeja,

mutta mikäli ne unohtuvat
kotiin, maskin voi noutaa infopisteeltä.
Käsihygienia IlmastoAreenan festivaalialueella on
yhteensä 10 wc-tilaa, joiden
yhteydessä on käsienpesupaikat. Alueella on myös
saatavilla käsidesiä. Oman
käsidesin tuominen varalta
on silti suositeltavaa.

Suosittelemme
korttimaksuja
IlmastoAreenan RuokaTorilla ja MyyntiTorilla on
mahdollista maksaa kortilla.
Suosittelemmekin käyttämään korttimaksuja mahdollisuuksien
mukaan,
jolloin ostotapahtuma on ripeämpi.

Ohjeistus paikan päällä
Terveysturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta annetaan
juontojen yhteydessä. Muistathan seurata annettuja ohjeita!

Huom! Tulethan tapahtumaan vain terveenä ja oireettomana.
Tervetuloa IlmastoAreenaan – pidetään huolta toisistamme

-ASENNUSPALVELUN
Teemme kodin pintojen remontteja kokonaisuudesta huolehtien yhdellä sopimuksella.
Opastamme sinua kaikissa kodin sisustukseen ja
pintamateriaaleihin liittyvissä asoissa!

KAIKKI VARASTOTAPETIT

-20%

(tarjous voimassa 31.8.2021 asti)

TERVETULOA!

Haluamme nähdä
onko Iissä ideaa?
Kilpailuta taloushallintopalvelusi
joustavampaan tilitoimistoon

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

