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Perinteinen joulupuuro ja 
luumusoppa maistuivat Kui-
vaniemen joulumarkkinoil-
la seurojentalolla lauantaina 
8.12. Tilaisuuden oli järjes-
tänyt tuttuun tapaan Kuiva-
niemen Nuorisoseura ry. 
Mukana jouluvilskeessä oli-
vat muun muassa tiernapo-
jat ja joulupukki.

Joulupuuroa ja tiernapoikia Kuivaniemen joulumarkkinoilla

Tänä vuonna Kuivanie-
men seurojentalon joulu-
markkinoille oli kerääntynyt 
hieman vähemmän kansa-
laisia kuin takavuosina. Ti-
laisuuden puuhamies Raimo 
Ikonen arvelee tähän syy-
nä olleen Simossa ja Kemis-
sä samaan aikaan järjestetyt 
vastaavat joulutapahtumat.

– Kauppiaat olivat kuiten-
kin tyytyväisiä. Osalla lop-
puivat tavaratkin kesken, 
Ikonen sanoo.

Eniten ihmisiä kiinnos-
tivat perinteiset leivonnai-
set ja käsityöt. Myös uusi ja 
ihmeellinen plasmasytytin 
kiinnosti kansalaisia. Kysei-
sestä härveliä päästiin ihmet-

Kuivaniemen nuorisoseura-
laisten valmistamat joulu-
tortut olivat markkinaväen 
mieleen. Resepti on jutun yh-
teydessä.

telemään Nuorisoseuran 
myyntipöydän ääressä. Tällä 
ihmelaitteella kun voi sytyt-
tää tulen tuulessa, myrskys-
sä ja tuiskussa.

– Niitä meni yllättävän 
paljon. Pikkusytyttimet me-
nivät kaikki. Jotkut ostivat 
kolme tai neljä laitetta, Iko-
nen kertoo.

Kaikkiaan myyntipöy-
tiä oli varattu Ikosen mu-
kaan toistakymmentä. 
Jouluherkkuja oli myynnissä 
useassakin pöydässä, ja jou-
lutorttuja oli liki jokaisessa. 
Perinteistä joulupuuroa nuo-
risoseuralaiset olivat keittä-
neet viitisenkymmentä litraa 
ja soppaa 20 litraa.

Kuivaniemen nuorisoseu-
ralaisten tekemät tortut oli-
vat suosittu myyntiartikkeli. 
Ne ovat kuuluisia maukkau-
destaan. Raimo Ikonen 
suostuu paljastamaan jou-
luherkun reseptin ja kerto-
maan sen historiasta:

– Isoäitini Hilta Ikonen 

sai reseptin vuoden 1939 
Maaseudun Tulevaisuudes-
ta. Torttuihin tarvitaan 400 
grammaa voita tai marga-
riinia, 400 grammaa veh-
näjauhoja, 1 kananmuna, 1 
teelusikka leivinjauhetta ja 
desilitra vettä. Taikinan an-
netaan olla yön yli jääkaapis-

Joulupukki jakoi tilaisuudessa kilteille lapsille karkkia. Raimo Iko-
nen on tänä vuonna ollut erityisen kiltti.

Tiernapojissa esiintyivät Onni-Juhani Maaninka (knihti), Maria Höyhtyä (Herodes), Antti Klasila (murjaanien kuningas) ja Iikka Klasi-
la (mänkki).

Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistyksen pöydän ääressä ovat Seija Ylisuvanto (vas.) ja Anna-Liisa Vah-
tola-Heiskari.

Kaarlo Pudas (vas.) ja Vilho Ylisuvanto ottavat Leena Kaarreen an-
nostelemaa puuroa.

Eila Kehus voitti joulukinkun.

Seurantalolla oli vilskettä 
ja jouluista tunnelmaa.

sa, jonka jälkeen se kaulitaan 
ja käännetään. Sitten tortut 
paistetaan, Ikonen selostaa.

Kinkkuarvonnassa kin-
kut voittivat Anne Kalliorin-
ne, Aila Kaarre ja Eila Kehus. 
(J-JR)
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Seuraava Iisanomat nro 1
ilmestyy 10.1.2010. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 3.1.2019 mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)

Iissä järjestettiin tiistaina 
11.12. yhteiskristillinen ilta, 
jossa Petri Nuotio Marttyy-
rien Ääni järjestöstä kertoi 
kuvin ja sävelin uskon to-
dellisuudesta ääriolosuh-
teissa.

-Maailmassa yli 300 mil-
joonaa kristittyä elää vaa-
rassa ja vainottuna.  Samaan 
aikaan miljoonat ihmiset et-
sivät totuutta ja rauhaa, 
Nuotio totesi.

Tilaisuuden järjestivät 
yhteistyössä Iin luterilainen 
seurakunta ja Iin helluntai-
seurakunta.

-Seurakunnilla on Iis-
sä kiinteää yhteistyötä ja 
olemme jo usean vuoden 

Yhteiskristillinen ilta Iin seurakuntatalolla
ajan tavanneet säännöllises-
ti. Keväisin ja syksyisin jär-
jestämme yhteistilaisuuden 
yhdessä sopimiemme tee-
mojen ympärillä, toteavat 
kirkkoherra Tapani Ruotsa-
lainen Iin luterilaisesta seu-
rakunnasta, sekä pastori 
Raino Ojala Iin helluntaiseu-
rakunnasta. MTR

Petri Nuotio Marttyyrien Ääni 
järjestöstä kertoi sanoin ja kos-
kettavin lauluin vainottujen 
kristittyjen tilanteesta. Eturi-
vissä Iin Helluntaiseurakunnan 
pastori Raino Ojala ja Iin luteri-
laisen seurakunnan kirkkoher-
ra Tapani Ruotsalainen.

Lisätietoja ja tapahtumia: www.iinseurakunta.fi

Toivotamme lukijoillemme rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta 2019
IiSanomien toimituksen porukka

IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 20.12. klo 14.30. Voit pyytää 
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Iin mieslaulajien konsertti pe 21.12. klo 19 Iin kirkko. 
Sanajumalanpalvelus su 23.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä 4. 
adventtisunnuntai, aihe Herran syntymä on lähellä. Toimittaa 
Kinnunen Matti, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti teologian 
opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen identiteetin 
vahvistamiseen Suomen teologinen instituutti ry:n kautta.
Aattokirkko ma 24.12. klo 15 Iin kirkko. Pyhäpäivä Jouluaatto, 
aihe Lupaukset täyttyvät. Toimittaa Kinnunen Matti, kanttorina 
Jaakkola Markku.  Jouluyön messu ma 24.12. klo 23 Iin kirkko. 
Pyhäpäivä Jouluaatto, aihe Lupaukset täyttyvät. Toimittaa Kinnunen 
Matti, kanttorina Tuomikoski Tiina, kolehti Oman seurakunnan 
diakoniarahastolle.
Joulukirkko ti 25.12. klo 10 Väli-Olhavan seurakuntatalo. Pyhäpäivä 
Jouluaamu, Joulupäivä, aihe nyt Betlehemiin! Toimittaa Ruotsalainen 
Tapani, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti oman seurakunnan 
diakoniarahastolle.
Tapaninpäivän messu Iin Hoiva-osastolla ke 26.12. klo 13. Toimittaa 
Pekka Soronen, kanttorina Tuomikoski Tiina.
Sanajumalanpalvelus su 30.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä 1. 
sunnuntai joulusta, aihe pyhä perhe. Toimittaa Soronen Pekka, 
kanttorina Savolainen Eija. Kolehti avustus- ja lähetystyön lentojen 
toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla 
alueilla MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta.
Aattohartaus ma 31.12. klo 18 Iin kirkko. Pyhäpäivä 
Uudenvuodenaatto. Toimittaa Soronen Pekka, kanttorina Savolainen 
Eija. Musiikkiryhmä. Kolehti Viron kirkon lähetyskeskuksen toiminnan 
tukemiseen, lähetyskasvatukseen ja yleiseen seurakuntatyöhön, 
lapsi- ja nuorisotyöhön sekä vankilatyöhön Tallinnassa sekä 
seurakuntatyöhön Tartossa ym. Virossa.
Iin ja Kuivaniemen diakoniatoimistot ovat suljettuna 20.12. - 
6.1.2019. 
Messu su 6.1.2019 klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä loppiainen, aihe Jeesus, 
maailman valo. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola.  

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 23.12. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 
Pyhäpäivä 4. adventtisunnuntai, aihe: Herran syntymä on lähellä. 
Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti 
teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen 
identiteetin vahvistamiseen Suomen teologinen instituutti ry:n kautta
Aattokirkko Oijärven kyläkirkossa ma 24.12. klo 12. Pyhäpäivä 
Jouluaatto, aihe lupaukset täyttyvät. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, 
kanttorina Tiina Tuomikoski.
Joulukirkko ti 25.12. klo 8 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä Jouluaamu, 
aihe nyt Betlehemiin! Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina 
Markku Jaakkola. Kolehti oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Sanajumalanpalvelus ti 1.1.2019 18 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä 
Uudenvuodenpäivä. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija 
Savolainen. 
Iin ja Kuivaniemen diakoniatoimistot ovat suljettuna 20.12. - 
6.1.2019. 
Messu su 6.1.2019 12 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä loppiainen. 
Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti 
Vammaisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.

Lions Club Ii järjesti perin-
teisen joulutorin lauantaina 
15.12. S-Marketin edustalla 
oli myynnissä joulukuusia, 
saunavihtoja, leivonnaisia ja 
monenlaisia käsitöitä. Myös 
joulupukki vieraili tuomas-
sa jouluiloa etenkin perheen 
pienimmille.

-Mukavasti on kauppa 
käynyt, kertoi Lions Club 
Iin presidentti Vesa Hanhi-
salo palvellessaan joulutorin 
asiakkaita. 

Joulutorin tuoton leijonat 
jakavat lyhentämättömänä 

Joulumieltä iiläisille Lions Clubin joulutorilla

Inga ja Linnea Pakanen haki-
vat rohkeasti joulupukilta jou-
lukarkit. Myös S-Marketissa 
asioineet aikuiset saivat suut 
makeiksi.

 Lions Club Iin joulutorilla kauppa kävi vilkkaana.

iiläisille nuorisotyötä teke-
ville järjestöille.   MTR
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Ensimmäinen joulu on ollut viime 
viikkoina ajatuksissani monessa eri 
merkityksessä. Jouluun valmistau-
tuessani olen kulkenut ajatuksissani 
aikamatkan 2000 vuoden taakse en-
simmäiseen jouluun.

Ensimmäisenä jouluna taivaalle 
syttyi poikkeuksellisen suuri ja lois-
tava tähti. Se oli merkki itämaan tietä-
jille.  Jotain tärkeää on tapahtumassa 
– uusi kuningas on syntynyt maail-
maan. Tietäjät lähtivät liikkeelle.  Kun 
tähti pysähtyi tallin ylle, hämmästys 
pysäytti tietäjien liikkeen. Jeesus-lap-
si nukkui eläinten syöttökaukalossa.  
Seimelle pysähtyneet itämaan viisaat 
valtasi suuri ilo. Näky kosketti ja lii-
kutti.

Tämä joulu on myös minulle hen-
kilökohtaisesti ensimmäinen joulu. 
Nimittäin ensimmäinen joulu Oulun 
hiippakunnan piispana. Tätä ajatelles-
sani tuntuu hyvältä, kuinka lämpimän 
vastaanoton olen perheeni kanssa saa-
nut laajan Oulun hiippakunnan ihmi-

siltä.  On ollut hienoa aloittaa piispana 
sellaisessa ”jouluhiippakunnassa”, 
jonka alueelta ovat kotoisin niin Tier-
napojat kuin joulupukkikin. Pitääpä 
makustella tuota ajatusta ”Oulun hiip-
pakunta – jouluhiippakunta”.

Missä mietteissä sinä vietät tätä jou-
lua? Täyttääkö sydämesi ilo vai ken-
ties suru ja kaipaus? Jouluna monet 
meistä tai joku perheenjäsenistämme 
ovat liikkeellä. Matkustetaan joulua 
viettämään mummoloihin tai lasten 
perheiden luokse. Joulukuusen kat-
veessa tapahtuu tänäkin jouluna pal-
jon ihania kohtaamisia.

Jonkun toisen joulua leimaa yksi-
näisyys tai vaikeat suhteet läheisiin 
ihmisiin. Jollekin tämä voi olla ensim-
mäinen joulu syöpädiagnoosin kanssa. 
Jollekin tämä on ensimmäinen joulu 
avioeron jälkeen. Vastaavasti jollekin 
perheelle tämä on ilontäyteinen en-
simmäinen joulu pienen vauvan kans-
sa.

Olosuhteet, elämän käänteet ja koh-

talot ovat moninaiset tänäkin jouluna. 
Joulun lapsi Jeesus Kristus on sama, 
joka ylösnousemuksena jälkeen lupa-
si olla kanssamme jokaisena päivä-
nä. Tähän lupaukseen saamme luottaa 
olosuhteista riippumatta.

Itämaan tietäjän lähtivät siis koh-
taamaan äsken syntynyttä maailman 
Vapahtajaa, pysähtyivät ja tulivat kos-
ketetuiksi. Toivon, että joulun aikaan 
heidän näkynsä liikuttaa myös sinua. 
Toivon, että löydät itämaan tietäjien 
lailla tien Jeesuksen seimen luo. Ru-
koilen, että sama ilo, joka valtasi tie-
täjät Jeesuksen, koskettaa myös sinun 
sydäntäsi tänä jouluna.

Siunattua Vapahtajan syntymäjuhlaa, 
joulua, toivottaen

Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan piispa

OULUN HIIPPAKUNNALLE

Ensimmäinen joulu

Perinteiseen tapaan Iin Yri-
tys vietti kauden päättäjäi-
siä tarjoamalla aktiiveille ja 
taustajoukoille jouluruokai-
lun Museokahvila Huilin-
gissa.

Iin Yrityksen kauden päättäjäiset jouluruokailun merkeissä

Jouluruokailu on Iin Yrityksen perinteinen tapa kiittää seuran ak-
tiiveja ja talkoolaisia.

Seuran puheenjohtaja 
Pertti Paaso-Rantala kiitti 
ahkeria talkoolaisia, joiden 
aktiivisuuden ansiosta seu-
ra on pystynyt järjestämään 
monia suuria tapahtumia. 

-Nyt jaettavat stipendit-
kin ovat mahdollisia talkoo-
työllä kerätyistä varoista, 
Paaso-Rantala totesi palki-
tessaan seuran urheilijat, jot-
ka ovat saavuttaneet mitalin 

vähintään Suomen mesta-
ruustasolla. 

Pertti Huovinen totesi Iin 
kunnan talousarvion vuo-
delle 2019 sisältävän monia 
urheilun ja liikunnan kan-

nalta tärkeitä asioita.
-Liikuntahallin rakenta-

minen on alkanut ja vuoden 
päästä pitäisi alkaa olla tilat 
käytössä. Illinsaareen saata-
neen säilöttyä tykkilunta tal-

ven aikana ja ensi syksynä 
päästään hiihtokausi aloitta-
maan hyvissä ajoin, Huovi-
nen kertoi. MTR

Iin Yrityksen palkitut urheilijat. Janne Piipponen, Pekka Kuokkanen, Ismo Pudas, Pekka Kukkula, Tatu Hänninen ja Suke Huovinen. 
Aktiivisena talkoolaisena muistettiin Salme Niemelää.

Testijuoksujen syyskausi päätökseen
Iin Yrityksen testijuoksujen 
kolmas ja samalla syyskau-
den viimeinen osakilpai-
lu juostiin lauantaina 15.12. 
Osallistujia tapahtuma ke-
räsi jälleen runsaasti, vaik-
ka joulukiireet jonkin verrat 
karsivat joukkoa. 

Laitasaaren Vedon Alek-
si Karppinen oli omaa luok-
kaansa, lähtien alusta saakka 
karkuun muulta joukolta. 
MTR

Reitinvalinnalla on merkitystä. Heikki Tiiro (104) ohit-
taa Hannu Laurilan (112) oikealla reitinvalinnalla.

TULOKSET
Miehet 10 km: 1) Aleksi Karppi-
nen LaiVe 35.30, 2) Kyösti Kujala Ii 
38.30, 3) Eelis Rankka VePo 40.15, 4) 
Heikki Tiiro IiY 40.38, 5) Juho Hiltu-
nen ONMKYU 41.51.
M40 10 km: 1) Niko Jurvelin Kem-
pele 52.55.
M45 10 km: 1 Tatu Korhonen LNM 
38.38, 2) Jorma Puurunen PuU 47.48.
M50 10 km: 1) Teuvo Kuusela Kemi 
41.53, 2) Pekka Kukkula IiY 42.02, 
3) Kim Kivelä Ideax 42.17, 4) Pekka 
Kuokkanen IiY 43.42, 5) Juha Tiilikai-

nen KeMaKi 
44.16, 6) Jarmo Holappa KeMaKi 
48.53.
M55 10 km: 1) Hannu Laurila 
ONMKYU 40.22, 2) Ismo Pudas IiY 
41.45, 3) Taisto Latvalehto LNM 44.10, 
4) Vesa Savolainen HauHe 50.22.
M60 10 km: 1) Jukka Kauppila KaJu 
38.18, 2) Esko Takalo OlsHe 47.33.
M70 10 km: 1) Kauko Meriläinen 
OlsHe 51.17, 2) Alpo Talvensaari Ke-
MaKi 54.30, 3) Erkki Manninen OlsHe 
56.28, 4) Alpo Pelkonen OsVa 1.06.38.
M75 10 km: 1) Eero Hanni KeMa-

Ki 51.25, 2) Heikki Paukkeri KeMaKi 
1.04.43
M80 10 km: 1) Paavo Takalahti Ke-
MaKi 1.06.39
N40 10 km: 1) Kirsi Kivelä LNM 
45.37.
N55 10 km: 1) Kariina Kauppinen 
ONMKYU/kkm  49.34.
Naiset 5 km: 1) Saana Backman IiY 
25.06, 2) Ritva Ylisiurua ONMKYU/
kkm 26.41.
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Rauhallista Joulua ja
Hyvää  Uutta Vuotta 2019

Outi
Kauneushoitola

Kirstinharjuntie 11, 91100 Ii
p.0400 448 873

www.kauneushoitolaouti.fi

Metsurityö/Pihapalvelu
Kauko Meriläinen 

p.0400 940 901

Kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi

0400 399 170

MODURA OY 

p. 050 344 1134

Olhavan 
Kotiranta Ky

PMP:N VÄKI TOIVOTTAA KAIKILLE 
HYVÄÄ JOULUA JA 

RAUHALLISTA VUODENVAIHDETTA

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

044 242 5717
Säikäntie 6 91100 Ii
www.pyöriväpyörä.fi

Huollot/Korjaukset
Kuljetuspalvelu/Etähuolto

Pyörät huoltoon
suoraan kotioveltasi!

044 242 5717

SALERA OY
Rakennusliike

TILITOIMISTO 

Terttu Rousu

YLIRANNAN
RATSUTILA

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme

Iin Hevosharrastajien ja Yli-
rannan Ratsutilan perin-
teinen joulushow oli tänä 
vuonna rakennettu Disney-
teeman ympärille. Lavalla 
nähtiin muun muassa Fro-
zen hahmot Elsa ja Anna, 
sekä Disneyn Dalmatia-
laisten ja Leijonakuningas 
elokuvan hahmoja. Vauh-
dikkainta menoa tarjosi Ih-
meperhe kiitäessään ympäri 
maneesia. 

Joulushow oli kerännyt 
Ylirannan Ratsutilalle run-
saasti yleisöä, joka sai nauttia 
Iin Hevosharrastajien aktii-
vien erinomaisen työn tulok-
sista. Ratsut ja ratsastajat oli 
puettu aiheen mukaisesti ja 
lämmin glögi piparien kera, 
sekä kauniisti valaistu piha 
toivat jouluisen tunnelman 
pimenevään iltaan.

Iin Hevosharrastajat pal-
kitsivat tilaisuuden aluk-
si kauden menestyjiä, sekä 
taustajoukkoja. Yliranta-
cupin osalta palkittiin: 1. 
Hannes Harju, joka sai kier-
topalkinnon toistamiseen, 2. 
Emma Kurkela ja 3. Roosa 
Loukusa ja Moona Repo. 

Lisäksi muistettiin talkoo-
laisia ja aktiiveja: Ari Kemp-
painen, Moona Repo, Sara 
Ylipää, Laura Hyvönen, Arja 
Vatanen, Taina Liedes-Yif-
rach ja Anne Perätalo.

Perheen pienimmät odot-
tivat kiihkeimmin shown 
viimeistä esiintyjää, joka saa-
pui paikalle yleisön laulaessa 
asiaan kuuluvaa joululaulua. 
Joulupukki karkkipussei-
neen kruunasi onnistuneen 
tapahtuman. MTR

Iin Hevosharrastajien 
Disney- joulushow 

hurmasi

Kirsi Männikkö ja Iin Hevosharrastajien uusi puheenjohtaja Hannu Kemiläinen palkitsivat seuran 
parhaana juniorina Hannes Harjun.

Ylirantacupin parhaat. Hannes Harju, Emma Kurkela, Roosa Lou-
kusa ja Moona Repo.

Esityksen jälkeen yleisö pääsi tarkemmin tutustumaan esiinty-
jiin. Mimosa Sassi tervehtii Dalmatialaisesityksessä mukana ol-
lutta Kuuta.

Joulupukin ratsastaessa paikalle, täyttyi aidan vierus perheen pienimmistä.



5nro 26
20.12.2018 nomat

-

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

HAUTAKIVET
Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi 

www.oulunhautakivi.fi
 

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY

LEIPOMOMYYMÄLÄ
AVOINNA

WWW.PUTAANPULLA.FI / PUTAANPULLA

MA–PE
LA

klo 8–17
klo 10–12 (14)

Sepäntie 2, 90850 Martinniemi
puh. 08 563 8700

Iin kunnanjohtaja Ari Ala-
tossava osallistui yhdessä 
vaimonsa Marita Suurmaan 
kanssa itsenäisyyspäivän 
vastaanotolle presidentin 
linnassa.

– Tunsin saaneeni kutsun 
kaikkien iiläisten edustaja-
na. Iin tekemä ympäristötyö 
on huomattu ja ilmaston-
muutoksen torjunta oli vah-
vasti esillä tämän vuoden 
teemoissa, Ari Alatossava 
kertoo.

Linnan juhlia hän kuvaa 
upeaksi kokemukseksi vai-
kuttavassa ympäristössä. 

– Uteliaalla mielellä olim-
me liikkeellä, etenkin kun 
emme oikein tienneet mitä 
odottaa. Puitteet olivat to-
della upeat ja tarjoilut toi-
mivat ammattitaidolla ja 
varmuudella, Ari toteaa.

Televisiokatsojia ihme-
tyttäneiden katkosten kät-
telyjonossa hän arvelee 
johtuneen tiukoista turva-
tarkastuksista, jotka veivät 
aikaa.

– Tungos oli tietenkin 
kova ja parvella oli kuumaa. 
Kättelyjen päätyttyä tilanne 
helpottui ja saatoimme tu-
tustua tarkemmin linnan eri 
tiloihin, Ari Alatossava ker-
too ensimmäisestä osallis-
tumisestaan linnan juhlille. 
MTR

Iin ympäristötyötä arvostetaan

Kunnanjohtaja edusti 
linnan juhlilla

Europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä miehensä Tuomas Ojalan kanssa, sekä Iin kunnanjohtaja 
Ari Alatossava vaimonsa Marita Suurmaan kanssa linnan juhlilla. Tuomas Ojala on iiläisille tuttu 
Pohjois-Iin koulun johtajaopettajana.

Kun Iistä lähtöisin oleva 
maarakennusyritys PT Poh-
janteko myytiin Designta-
lo Oy:lle, mietti moni yhtiön 
tulevaisuutta kotikunnassa. 
Huoli on turha, vakuuttaa 
Pohjanteon toimitusjohtaja 
Joona Österberg.

Pohjanteon päivittäinen 
tekeminen pysyy ennallaan. 
Pohjanteko kuitenkin lakkaa 
vuodenvaihteessa olemas-

Designtalo Oy osti PT Pohjanteko Oy:n
ta omana yhtiönään, sillä se 
sulautuu Den Finland Oy/
Designtaloon.

– Jatkamme urakoin-
tia Pohjanteko-brändin alla. 
Urakoimme edelleen maa-
rakennusurakoita eri ra-
kennusliikkeille ja tilaajille, 
kuten tähänkin asti, Öster-
berg tiivistää.

Iissä on kuitenkin ensi 
vuodenvaihteessa yksi yri-

tys vähemmän nimellises-
ti. Kauppa tehtiin jo viime 
tammikuussa. Silloin Poh-
janteosta tuli Den Finlandin 
tytäryhtiö. Kesällä käyn-
nistettiin Pohjanteon sulau-
tumissuunnitelma. Tämä 
vahvistettiin marras-joulu-
kuun taitteessa. Ensi vuo-
den alusta PT Pohjanteon 
työntekijät ovat osa isoa 
konsernia.

PT Pohjanteko osallistui Karhun saaren sillan rakentamiseen.

– Nimi säilyy, mutta 
palkkanauhassa on eri pal-
kanmaksaja, Österberg sum-
maa.

Pohjanteko tähtää Ruotsin 
markkinoille
Iiläisiä työntekijöitä Pohjan-
teolla on tällä hetkellä kah-
deksan. 

– Tavoitteemme on jat-
kossa kasvattaa tekijäkun-
taa, Österberg huomauttaa.

Pohjanteko on valtakun-
nallisesti toimiva yritys. Sil-
lä on Iin lisäksi toimipisteet 
Kuopiossa, Helsingissä ja 
Tampereella. Tulevaisuu-
dessa töitä tehdään myös 
maan rajojen ulkopuolella.

– Vuodenvaihteen jäl-
keen seuraavat hankkeet 
ovat Ruotsin puolella Tuk-
holman talousalueella, Ös-
terberg toteaa.

Iissä ei tällä hetkellä ole 
yhtään Pohjanteon raken-
nusprojektia käynnissä. 

Koskipa asiasi kevyttä tai raskasta kalustoa, meillä hoituu molemmat

Iin Rengastyö Lieksentie 4, Ii p. 040 754 4377
www.iinrengastyo.com

TAMMIKUU 
2019 

IiSanomien 
ilmestyminen: 

to 10.1. ja to 24.1.

nomat
-
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Hyvää  Uutta Vuotta 2019

Iin Kokoomus

Soita 0400 391 855

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA
KANNOLTA TEHTAALLE

www.iinmetsatyo.fi

Keskusta Iin 
kunnallisjärjestö

www.syote.fi

Vasemmistoliiton 
Iin osasto ja 

valtuustoryhmäYli-Iin Puu ja Turve

Mareki Tmi 
Mauri Pirttikoski
Härmänkuja 63

91100 Ii 
Puh. 040 552 8510

www.mareki.fi

Punainen Risti
Iin osasto

0200 81000
Iin Taksipalvelu Oy

Kelan suorakorvausmatkat numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16 € + ppm/min.

www.mjauto.fi

Iin Taksikyyti
Hannu Ukkola
p. 0440 688 670

(

Iin Yritys

www.himacon.fi Kuivajoentie 4380
95160 Oijärvi | 040 152 7855

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY

Iin Eläkeläiset ry.1969

Iin Vihreät  toivottaa 
kaikille hyvää joulua ja 

menestystä vuodelle 2019!

www.kuljetusliikebackman.fi

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com

Oijärven 
Nuorisoseura

Rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 2019

Kaivu-urakointi

Puh. 0400 127 481

Tapio Hyry

044 594 6106
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Pop-up Kauppakeskuksessa 
tapahtumia koko toiminnan 
ajan
Ii Tuunaa pop-up kauppa-
keskus oli joulukuun alussa 
monien tapahtumien kaup-
papaikka. Keskiviikkona 
5.12. IiPaja esitteli toiminto-
jaan muun muassa koriste-
maalausnäytöksellä.

-Olemme jo pitkään ke-
hittäneet erilaisia tuottei-
ta kierrätysmateriaaleista, 
kertoi Päivi Kurkela IiPajal-
ta, maalatessaan kellotaulua 
kierrätyspuulle.

Vesa Alaraasakka esitte-
li kauppakeskuksessa täysin 
kierrätysmateriaaleista val-
mistamiaan jättilyhtyjä.

IiTuunaa Pop Up -kauppa-
keskuksessa kävi ihmisiä 
tasaiseen tahtiin ja tavarat 
kävivät kaupaksi. Myymä-
läpäällikkö Terhi Tolosen 
mielestä vilkkaimmat myyn-
tipäivät olivat avajaiset ja 
keskiviikko 5.12. 

Viimeisenä aukiolovii-
konloppuna kauppakes-
kuksessa kerrottiin CV:n 
tekemisestä ja osuuskun-
nista. Lisäksi kansalaisten 
ihmeteltävänä olivat sähkö-
auto ja -pyörä.

– Kysytyimmät tuotteet 
olivat luomuliha ja huna-
ja. Myös käsitöitä myytiin 
tasaiseen tahtiin, myymä-
läpäällikkö Terhi Tolonen 
sanoo.

Hänen mukaansa asia-
kasmäärää on vaikea arvioi-
da, mutta rahallinen tuotto 
oli kuitenkin riittävä.

– Tavoitteemme on, että 
järjestämme tällaisen kaup-
pakeskuksen vastaisuudes-
sakin. Näin ovat asiakkaat 
ja kauppiaat toivoneet, Tolo-
nen toteaa.

Myymälätila oli asiak-
kaille ja kauppiaille mieleen. 
Vanhan kauppakiinteis-
tön valoisuutta ja tilavuut-
ta kehuttiin. Kauppiaita oli 
kaikkiaan Tolosen mukaan 
kolmisenkymmentä. Hen-
kilökuntaa myymälässä oli 
viisi. 

– Ai ostinko itse mitään? 
Ostin lihaa, hunajaa, lankaa, 
kahvia ja leivonnaisia, Tolo-
nen naurahtaa.

Puheenaiheena CV eli 
ansioluettelo
Perjantaina 7.12. kauppakes-
kuksessa puheenaiheena oli-
vat ansioluettelon eli CV:n 
tekeminen ja osuuskun-
ta-asiat. Tuunataan työtä 
-hankkeen projektipäällik-
kö Maija Rusila kertoo, että 
ansioluetteloasiat otettiin 
mukaan Pop Up -kauppa-
keskuksen toimintaan työl-
listämisnäkökulman takia.

– Tuunataan työtä -hank-
keessa pyritään luomaan 

Kauppa kävi tasaiseen tahtiin 
Pop Up -kauppakeskuksessa

uutta työtä. Hankkeessa on 
asiakkaita, jotka ovat työn-
hakijoita tai yrittäjyydestä 
kiinnostuneita. Niinpä on 
tullut esille tarve työnha-
kuasiakirjojen tarkasteluun, 
Rusila kertoo.

Osuuskuntainfoa
Työllistämisnäkökulma oli 
myös kauppakeskuksen 
osuuskuntainfon takana. 
Rusilan lisäksi osuuskunta-
asioista kertomassa oli He-
lena Hekkala, joka on Iin 
Työosuuskunnan puheen-
johtaja.

– Kyseessä on monimuo-
to-osuuskunta, joka pe-
rustettiin 2002. Meillä on 
mukana pääasiassa tällä het-
kellä hoiva- ja siivouspalve-
luita, Hekkala kertoo.

Iin Työosuuskunnassa on 
tällä hetkellä neljä jäsentä. 
Hekkalan mukaan he ovat 
saaneet osuuskunnan myö-
tä itselleen työtä ja toimeen-
tuloa. 

– Me maksamme palkat, 
alvit ja hoidamme juoksevat 
asiat. Asiakas markkinoi itse 
omaa osaamistaan, Hekkala 
toteaa.

Iiläinen kirvesmies ja ar-
tesaani Jari Pakanen oli mu-
kana osuuskuntainfossa. 
Pakasen käsistä on valmis-
tunut muun muassa soitti-

Micropoliksen sähköauto oli kauppakeskuksen edessä tutustumista varten.

Helena Hekkala kertoi Iin Työosuuskunnasta. Myymäläpäällikkö Terhi Tolonen (vas.) ja myyjä Anne Paakkola 
ovat iloisella mielellä kauppakeskuksen onnistuneesta myynti-
kaudesta.

Jari Pakanen oli kiinnostunut osuuskunta-asioista.

Risto Säkkinen istahti juttelemaan Maija Rusilan kanssa ansiolu-
etteloasioista.

mia.
– Sain sieltä mielenkiin-

toista tietoa. Olen miettinyt 
osuuskuntaan liittymistä. 

Olen parhaillaan kahden 
vaiheilla, liitynkö osuus-
kuntaan vai perustanko yri-
tyksen, Pakanen kertoo.

Vesa Alaraasakan valmistamissa jättilyhdyissä on käytetty vain 
kierrätysmateriaaleja.

-Näiden lasien läpi on 
moni katsellut, naurahti 
Vesa kertoessaan lyhtyjen 
lasien olevan Iin yläasteen 
vanhoja ikkunoita. Katto-
huovat ja muuta tarvittavat 
osat hän kertoi saaneensa 
rakennustyömaiden ylijää-
mistä.

Sekä koristemaalaus-
näytös, että eri toimijoiden 
myyntipöydät kiinnosti-
vat yleisöä heti kauppakes-
kuksen ovien avauduttua 
ja kauppaa tehtiin iloisis-
sa joulun odotustunnelmis-
sa. MTR

Iipajan koristemaalausnäytös kiinnosti yleisöä. Maalaamassa Päi-
vi Kurkela.

Vaihtolavoista saa näppärästi sohvan, johon voi hankkia sopi-
vat päälliset vaikkapa IiPajalta.
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Maalismaantie 1415
91210 Jakkukylä 
p. 08 817 2650
info@elinan.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto
V. Paakkola Oy 
p. 08 8173 496 

Palukantie 22, 91110 Ii

www.iinjh.fi

Lions Club Ii

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

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

Yrittäjät Kuivaniemi

www.utacon.fi

UTACON OY

040 575 7192

PITOPALVELU

Simon Apteekki
Kuivaniemen Apteekki

Hyvää ja rauhaisaa 
joulunaikaa

Myllykankaan 
kyläyhdistys ry

Neste Nelosparkki
Avoinna joka päivä 6-23

Kirkonkyläntie 7 A Kuivaniemi
Puh 08 724 7125

www.nelosparkki.fi

www.idavalpuri.fi

Päiväkoti Pikku-Iida
Haminantie 5, 040 930 6275

Päiväkoti Ida Valpuri 
Lanssitie 3, 050 407 4409

PVO-VESIVOIMA OY

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

Pohjolan Voima
Voiman lähde vuodesta
1943

Autokeidas toivottaa 
Hyvää Joulua!

Rauhallista joulua 
ja kaikkea hyvää 
vuodelle 2019.

Jokivarren
 puutarha

Jakkukylän Kyläyhdistys ry

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää  Uutta Vuotta 2019

Kiittäen kulune
esta 

vuodesta toivo
tamme
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Lämmin 
joulutervehdys 

kaikille ystäville 
ja hyvää uutta 
vuotta 2019!

Saila ja Olavi

Toivotamme
Hyvää Joulua ja 

Onnekasta  
Uutta Vuotta 2019

Toivottaa 
Mika Hast

Hyvää joulua 
ja 

onnellista uutta 
vuotta 2019!

Toivotamme kaikille iiläisille 
ystävillemme sekä yhteistyökumppaneille 
hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta 2019

Eila Lahtinen ja Heimo Turunen

Pirjo ja Matti-Tapio Rissanen

Rauhallista Joulua ja Menestystä 
Vuodelle 2019 kuntalaisille! 

Pidetään jatkossakin yhteyttä.

Harri Sanaksenaho

Kuivaniemen Yrittäjien syys- 
kokouksessa 8.12. Merihel-
messä jatkettiin Ari Kaak-
kuriniemen puheenjohtajan 
pestiä ensi vuodelle. Erovuo-
roisina olleet johtokunnan 
jäsenet Antti Karén, Han-
nu Kehus, Sari Hirvaskos-
ki ja Jouko Herva valittiin 
jatkamaan. Muut johtokun-
nan jäsenet ovat Matti Kum-
pulainen, Veikko Södö, 
Jukka-Pekka Miettunen ja 
Pasi Alakiuttu sekä sihteeri-
nä jatkaa Arja Honkamaa jo 
yli 20 vuoden pestiään. 

Hallituksen puheenjohta-
ja Ari Kaakkuriniemi avasi 
kokouksen ja toivotti osallis-
tujat tervetulleiksi.

Samalla hän kertasi ku-
luneen vuoden tapahtumia 
ja tulevaisuuden suunni-
telmia. Kunnanjohtaja Ari 
Alatossava ja kunnanhalli-
tuksen puheenjohtaja Johan-
nes Tuomela osallistuivat 
kunnan puolesta Vuoden 
Yrittäjän palkinnon luovut-
tamiseen. 

Syyskokouksen jälkeen 
iltaa jatkettiin pikkujoulun 
merkeissä, jossa kunnanjoh-
taja Ari Alatossava kertoi 
itsenäisyyspäivän presiden-
tin linnan matkastaan. Oh-
jelmassa oli jouluruoan 
nauttimisen ja keskinäisen 
seurustelun ohella myös 
Tiernapoika -esitys. 

Vilkasta toimintaa  
suunnitteilla
Toimintasuunnitelmas-
sa todettiin alkavan 37. toi-
mintavuosi. Yhteistyötä 
tehdään kunnan ja eri jär-
jestöjen kanssa, myös Iin 
yrittäjien kanssa on yhtei-
siä tapaamisia. Koululaisille 
lahjoitetaan stipendit ke-
väällä, sponsoroidaan paik-
kakunnan tapahtumia sekä 
osallistutaan Paikallista. 
-hankkeeseen.

Järjestetään yhteistyössä 
Ii-instituutin kanssa 34-vuo-
tispitäjämarkkinat, johon 
toteutetaan Kuivaniemen 
Kesälehti, joka on samalla 
pitäjämarkkinoiden ilmoi-

Ari Kaakkuriniemi jatkaa Kuivaniemen 
Yrittäjien puheenjohtajana

tuslehti. 
Iin kunnan ja yrittäjien 

yhteinen perinteinen pala-
veri pidetään talousarvion 
laadinnan yhteydessä. Osal-
listutaan Vatungin alueen 
kehittämiseen yhdessä kun-
nan ja Pohjoisrannan ky-
läyhdistyksen kanssa.

Pyritään kehittämään 
Kuivaniemen Yrittäjien nä-
kyvyyttä eri tilaisuuksis-
sa ja tapahtumissa. Pyritään 
myös aktivoimaan muitakin 
kuivaniemeläisiä järjestöjä 
yhteistyöhön kylien näky-

vyyden ja toimintojen ke-
hittämiseksi. Merkkipäiviä 
viettäviä jäseniä muistetaan. 
Perinteiset lasten hiihdot jär-
jestään kevättalvella. 

Kalusteiden valmistusta  
yli 30 vuoden ajan
Syyskokouksen yhteydes-
sä pidetyssä pikkujoulussa 
palkittiin yhdessä Iin kun-
nan kanssa 

Kuivaniemen Vuoden 
Yrittäjänä Kuiva-Kaluste 
Oy, joka valmistaa Laura-
kalusteita. 

Palkitulla yrityksellä on 
pitkät juuret. Aikoinaan sen 
perustivat veljekset Veikko, 
Leo ja Eero Viinamäki yli 30 
vuotta sitten. Nykyiset yrit-
täjät ovat olleet kymmenen 
vuoden ajan Vesa Kehus-
maa ja Jukka-Pekka Sanak-
senaho. Vesalle yritys on 
pitkältä ajalta tuttu, sillä hän 
on ollut yrityksessä työssä 
hallin laajennuksesta lähtien 
jo 1990-1995 tuotantopuo-
lella siirtyen vuonna 2002 
myyntiedustajaksi. Jukka-
Pekka muutti takaisin koti-
seudulleen reilut 10 vuotta 
sitten ja niihin aikoihin Leo 

Viinamäki ehdotti yritys-
kauppaa. Näin lokakuus-
ta 2008 lähtien kaverukset 
Vesa ja Jukka-Pekka ovat ol-
leet Kuiva-Kalusteen yrittä-
jinä. 

Toiminta-ajatuksena on 
ollut koko ajan tehdä laa-
dukkaita kiintokalusteita 
asiakkaita hyvin palvellen. 
Kalusteet tehdään mah-
dollisimman valmiiksi teh-
taalla ja kuljetetaan omalla 
kalusteolla kohteisiin sekä 
asennetaan pääsääntöisesti 
yrityksen toimesta paikoil-
leen. Asennustoimintaa on 
viime aikoina viime aikoi-
na ulkoistettu myös yritys-
vetoiseksi. 

Yritys työllistää yrittäji-
en lisäksi kaksi-kolme työn-
tekijää, jossa pisin työsuhde 
on jo 30 vuotta. Kuiva-Ka-
lusteella on myyntikontto-
ri myös Kemissä, jossa Vesa 
työskentelee päivän viikos-
sa. Kalusteyrityksen täytyy 
pystyä ottamaan huomioon 
toiminnassaan rakennus-
alan vaihtelut ja mitoitta-
maan myös toimintaa sen 
mukaan. HT

Kuivaniemen Yrittäjien syyskokousväkeä. 

Reippaat Tiernapoikien esittäjät olivat matkanneet yrittäjien pik-
kujouluun Hyrynojalta. Samat Tiernapojat esiintyivät myös Kui-
vaniemen joulumarkkinoilla.

Kuivaniemen Vuoden Yrittäjän 2018 palkinnon ottivat vastaan Vesa Kehusmaa ja Jukka-Pekka Sa-
naksenaho puolisoidensa Teija Kehusmaan ja Tuula Piiponniemen kanssa. 
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Konintie 4 a, 91100 Ii 
p. (08) 5613 200

www.kalaliikekuha.fi

Ma-to 8-17
Pe 21.12. 8-18
La 22.12. 8-16
Su 23.12 . 8-16
Jouluaatto 8-12

044 329 3881
www.nuohouslamsa.fi

Kalevalaista jäsenkorjausta

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

Rauhallista Joulua ja
Hyvää  Uutta Vuotta 2019

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme

 

Keskustan kunnallisjärjestö huolissaan 
Iin tasapuolisesta kehittämisestä
Keskustan Iin kunnallis-
järjestön puheenjohtajana 
vuonna 2019 jatkaa Reijo 
Kehus. Varapuheenjohtaja-
na jatkaa Pekka Koskela ja 
sihteerinä Kati Södö.  Joh-
tokuntaan syyskokoukses-
sa valittiin viisi varsinaista 
ja kolme varajäsentä. Joh-
tokunnan jäseninä jatkavat 
Helka Tapio, Taina Häkkilä 
ja Juuso Pyörälä, sekä uusi-

na Hannes Hekkala ja Anne 
Matikainen. Varajäsenik-
si valittiin Eero Alaraasak-
ka, Teuvo Päkkilä ja Jaakko 
Höyhtyä.

Syyskokouksessa kes-
kustaväkeä puhutti ja huo-
lestutti Iin tulevaisuus, sekä 
alueellisten erojen kärjis-
tyminen kunnan rajojen 
sisällä. Kunnallisjärjestö ha-
luaakin laadittavaksi suun-

nitelman Kuivaniemen 
alueen kehittämiseksi ja 
päätti lähettää Iin kunnalle 
kannanoton asian edistämi-
seksi.

Kunnallisjärjestön syys-
kokous katsoo, että viime 
vuosina kunnan kehittämis-
politiikassa ei ole riittävästi 
kiinnitetty huomiota aluei-
siin kuntakeskuksen ulko-
puolella. Yksi liian vähälle 
huomiolle jäänyt alue on Kui-
vaniemi.

-Vuonna 2016 Kuivanie-
men alueen asukasluku oli 
1200, mutta väestörakenne 
on haastava. Alueen asuk-
kaista jopa 65 prosenttia on 
yli 45-vuotiaita. Jotta Kuiva-
niemen alue olisi jatkossa-
kin elinvoimainen, tarvitaan 
kunnalta välittömästi toimia 
alueen kehittämiseksi”, to-
teaa kunnallisjärjestön pu-
heenjohtaja Reijo Kehus.

Keskustan kunnallis-
järjestön syyskokous kat-
soo, että Iin kuntaa on 
kehitettävä tasapainoises-
ti huomioiden kaikki alueet. 
Kuivaniemen alue kuitenkin 
vaatii erityisiä toimia ja sen 
vuoksi syyskokous esittää, 
että kunnanhallitus nimeäisi 
työryhmän valmistelemaan 
viisivuotista kehittämis-
suunnitelmaa Kuivaniemen 
alueelle. 

-Kehittämissuunnitel-
massa tulisi määritellä 
konkreettisia toimia, joilla 
Kuivaniemen alueen elin-
voimaa ja houkuttelevuutta 
nuorten aikuisten, lapsiper-
heiden ja yritysten näkö-
kulmasta saataisiin lisättyä. 
Maantieteellisesti Kuivanie-
mi tarjoaa loistavat mahdol-
lisuudet.  Kuivaniemeltä on 
lyhyt matka Kemiin ja Tor-
nioon, eikä Oulukaan ole 
kaukana. Myös meri ja luon-
to tarjoaa upeita kehittä-
mismahdollisuuksia, linjaa 
kunnallisjärjestön puheen-
johtaja Reijo Kehus. MTR

Reijo Kehus jatkaa keskustan 
Iin kunnallisjärjestön puheen-
johtajana.

Oijärven Nuorisoseura Sam-
polassa järjestettiin perinteiset 
Sampolan joulu -myyjäiset lau-
antaina 1.12. Suuri sali täyttyi 
myyjistä ja myyjäisvieraista il-
tapäivällä kolmen tunnin ajak-
si. Ohjelmassa oli kahvittelua, 
arpajaisia, joululauluja sekä 

joulupukin vierailu. 
Myynnissä oli monipuoli-

sesti kaiken sorttista tavaraa; 
jouluun liittyvää kosmetiik-
kaa, koruja, puukkoja sekä lei-
vonnaisia. Paikalla oli myös 
parturi-kampaaja Hanneriina 
Päkkilä. 

Oijärven Nuorisoseura kiit-
tää arpajaisvoittojen lahjoit-
tajia, myyjiä, työporukkaa, 
Hyryn Tiernapoikia, Parturi-
kampaaja Hanneriina Päkkilää 
sekä kaikkia kävijöitä.

Emilia Jokela

Sampolan joulu

020 762 2230

toivottaa 
Alarannan 

kyläyhdistys
Sirkka Jaara
Hermoratahieroja

Rauhallista Joulua ja Hyvää  Uutta Vuotta 2019

Kiittäen kuluneesta 
vuodesta toivotamme

Kylmäkomppania Oy / 
Kodinkone Komppis 

020 703 2969
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101-vuotiasta Suomea juhlit- 
tiin Iissä perinteisen arvok-
kaasti. Juhlajumalanpalve-
lusten ja seppeleenlaskujen 
jälkeen vietettiin itsenäi-
syyspäivän juhlaa Merihel-
messä, johon oli järjestetty 
kuljetus, sekä Oijärveltä, 
että Iistä. Yöllisen lumisa-

Itsenäisyyttä juhlittiin arvokkaasti

teen jälkeen luonto oli talvi-
sen kaunis ja juhlan ohjelma 
päivän teemaan sopivan ar-
vokas.

Itsenäisyysjuhla alkoi 
juhlallisesti lippukulkueel-
la ja Siniristilippumme lau-
lulla. 

-Paljon on tapahtu-

nut Suomen itsenäistymi-
sen ja itsenäisenä toimivan 
kotimaamme taipaleella. 
Suomen historia on ollut vai-
heikas ja monien uhrausten 
sävyttämä. Tänään haluan 
puhua tämän historian teki-
jöistä, ihmisistä. Itsenäisyys-
päivän juhlatilaisuuksissa 
eturivin paikat ovat varat-
tuja Teille, kunnioitetut ve-
teraanit. Kiitos isänmaasta, 
aloitti kunnan tervehdyksen 
tuonut, Iin kunnanhallituk-
sen ensimmäinen varapu-
heenjohtaja Pekka Koskela 
tervehdyspuheensa.

Puheessaan Koskela nos-
ti esille monia itsenäisyy-
den vaiheita. Sisällissodan 
jättämät syvät arvet, sen pa-
remmin kuin 30-luvun lama, 
eivät lannistaneet tätä kan-
saa. Isänmaa oli kaikesta 
huolimatta kaikille niin ra-
kas, että Suomea puolustet-
tiin yhtenäisenä vihollisen 
hyökätessä.

-Sotiemme jälkeen tuli 
luovutetuilta alueilta valta-
va pakolaisjoukko. Silloin 
heitä ei sanottu pakolaisiksi, 
puhuttiin siirtoväestä ja eva-
koista. Heistä huolehti maa-
talousministeriön alainen 
asutusasiainosasto, ASO, 

jota johtivat, itsekin siirto-
väkeen kuuluneet, Veikko 
Vennamo ja Johannes Viro-
lainen, Koskela totesi.

ASO järjesti sotien jäl-
keen tontin tai maatilan yli 
400 000 evakolle.

-Tänään Suomi tunne-
taan maailmalla rauhantyön 
ja rauhanturvaamisen, sekä 
koulutuksen mallimaana. 
Kun tänään katsomme si-
niristilippuamme, voimme 
olla ylpeitä kauniista ja ar-
vokkaasta isänmaastamme, 
Koskela päätti tervehdyspu-
heensa.

Juhlapuheen pitänyt Iin 
seurakunnan kappalainen 
Matti Kinnunen nosti esille 
useita iiläisiä ja kuivalaisia 
ihmisiä, jotka ovat tavalla tai 
toisella olleet rakentamassa 
itsenäistä Suomea.

-Sotaveteraani Iivari Ol-
likainen (100v) on suora-
selkäisellä olemuksellaan 
antanut kuvan, että kannat-
taa taistella oikeana pitämi-
ensä arvojen puolesta.

-Oijärvellä Fanni Höyh-
tyä oli vapaaehtoistyön 
veteraani, joka arvosti tal-
kootyötä.

-Kuivajokivarressa asuva 
Anni Pakanen kertoi kasa-

Merihelmen sali täyttyi Suomen itsenäisyyspäivän juhlassa. Etualalla Jaakko Höyhtyä ja Pentti Jokela.

Itsenäisyyspäivän juhlassa musiikista vastasivat Kuivaniemen pelimannit ja seurakunnan lapsikuoro.
Juhlassa kukitettiin sotaveteraanit. Maunu Veijola vastaanotti 
ruusun Pekka Ellilältä.

Kunnan tervehdyksen juhlaan toi kunnanhallituksen ensimmäi-
nen varapuheenjohtaja Pekka Koskela.

in kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela, Iin seu-
rakunnan kappalainen Matti Kinnunen ja Iin entinen kunnanjoh-
taja Markku Kehus ajatusten vaihdossa.

Itsenäisyyspäivän juhlan aluksi liput saapuivat saliin, kantajinaan 
Paavo Kestilä, Matti Ellilä ja Paavo Kehus.

koiden ratsastaneen hänen 
lapsuudenkotiinsa. Hänen 
isänsä oli sanonut, ettei heil-
le anneta heinää. Äiti oli sa-
nonut, että annetaan sovun 
säilyttämiseksi. Näin oli teh-
tykin.

-Jakkukyläläinen Mari 
Jaara oli pienenä leikkinyt 
heidän kodissaan usein vie-
railleen papin, Eino Kuu-
selan kanssa. Pikku Marille 
oli ollut suuri järkytys myö-
hemmin kuulla Einon joutu-
neen vangiksi. Eino Kuusela 
ei koskaan palannut ja hä-
nen kohtalonsa jäi epäsel-
väksi.

Kinnunen totesi puhees-
saan, että eri kylillä on ol-
lut vuosien saatossa paljon 

ihmisiä, jotka ovat vaikut-
taneet kylän ja koko kunnan 
kehittymiseen. Hän muis-
tutti kuulijoille myös, ettei 
tänäkään päivänä saa vie-
roksua kaukaakaan tulevia 
avuntarvitsijoita. 

-Äidin syli on tämän päi-
vän pakolaislapsille yhtä 
tärkeä turvapaikka, kuin ai-
kanaan oman maamme eva-
koilla. Lapsissa ja nuorissa 
on tulevaisuus, panostetaan 
heihin, Kinnunen totesi.

Itsenäisyysjuhlassa kuki-
tettiin perinteisesti alueen 
sotaveteraanit. Tänä vuon-
na ruusuja oli 32, mutta vain 
harva veteraani oli enää jak-
sanut juhlaan saapua. MTR
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Koulutettu hieroja Sari Kanniainen 
vähentää sähköä ja paperia

Paikallista -merkistä tun-
nistat iiläisistä arvoista yl-
peän yrityksen, jonka koti- 
tai toimipaikka sijaitsee 
Iissä ja se työllistää iiläisen 
yrittäjän tai iiläisiä. 

Paikallista -yritys on 
sitoutunut edistämään 
Iin resurssiviisautta, joka 
tarkoittaa kykyä käyt-
tää erilaisia resursseja 
harkitusti, hyvinvointia 
sekä kestävää kehitystä 
edistävällä tavalla. 

Yritykset voivat hakea 
merkkiä maksutta verkos-
sa: greenpolis.fi/paikallista.

Seuraa yritysten 
kuulumisia: 

facebook.com/paikallista

Sari Kanniainen työhuoneessaan.

Hierojan työ sinänsä on 
aika ekologista puuhaa. 
Toimeen tarvitaan lihak-
sia, tietoja, taitoa, ihmistun-
temusta ja sopiva työtila 
hierontapöytineen. Silti hie-
rontahommissakin voi sääs-
tää ympäristöä. Tämän on 
huomannut iiläinen koulu-
tettu hieroja Sari Kanniai-
nen.

Koulutettu hieroja Sari 
Kanniaisen Paikallista-ym-
päristölupauksessa luva-
taan säästää sähköä, paperia 
ja käyttää ympäristöystäväl-
lisiä hierontaöljyjä.

– Lisäksi käytän luon-
toystävällisiä pesuaineita, 
millä pestään hierontapyyh-
keet, Kanniainen kertoo.

Öljyjä käytetään väliai-
neena hieronnassa. Ne aut-
tavat hierojaa otteissaan.

– Asiakkaalle on muka-
vampi, että öljyä käytetään, 

Kanniainen huomauttaa.
Sähköä säästyy ledilam-

puilla, jotka on vaihdettu 
työtilaan ja hierontapöytä 
puolestaan desifioidaan jo-
kaisen käyttökerran jälkeen. 
Työmatka ei puolestaan 
kuormita luontoa, koska 
Kanniainen tekee töitä ko-
tona.

Tieto Paikallista -hank-
keesta tuli Micropoliksel-
ta, josta Kanniaiseen otettiin 
yhteyttä. Hänen mielestään 
Paikallista-hanke auttaa yri-
tysimagoa.

– Paperia kuluu vähem-
män. Tulee energiasäästöä. 
Bensaakin kuluu vähem-
män. Mielestäni Iin resurs-
siviisaus on tosi hieno asia, 
Kanniainen kehuu.

Tällä hetkellä Iissä toimii 
muutama hieroja. Kilpailu 
asiakkaista ei ole kovaa, ja 
jokaiselle riittää asiakkaita. 

Kanniaisen kaukaisimmat 
asiakkaat tulevat Oulusta ja 
Kiimingistä. Myös Olhavas-
ta ja Haukiputaalta tulee vä-
keä.

– Jotkut asiakkaat hake-
vat lihashuoltoa kuntoilun 
jälkeen. Myös lihas- ja har-
tiajumeja on. Päänsärkyä. 
Issias-vaivoja, tenniskyy-
närpäätä, kantakalvontu-
lehdusta ja fasettilukkoja, 
luettelee Kanniainen kerto-
essaan asiakkaiden vaivois-
ta.

Hän on asunut perhei-
neen Iissä seitsemän vuot-
ta. Hierojana Kanniainen on 
toiminut vuodesta 2014. 

– Tykkään Iistä paikka-
na ja ihmisistä. Haluaisin 
toimittaa kaikille iiläisille 
oikein mukavaa ja rentout-
tavaa joulua! (J-JR)

Yrttiaitta Saarento on uusi 
iiläinen yrittäjä. Se valmis-
taa tuotteita villiyrteistä ja 
luonnonmarjoista, jotka ke-
rätään käsin luonnosta. Tuo-
teperheeseen kuuluu muun 
muassa hilloja, glögiä, suo-
laa, sokeria ja sinappia. Pää-
raaka-aineena käytetään 
luonnonmarjoja. Villiyrtit 
toimivat puolestaan tuottei-
den mausteina.

Yrttiaitta Saarento on täl-
lä hetkellä yhtä kuin iiläinen 
Päivi Kaukua. Hän kerää 
luonnosta villiyrtit sekä 
-marjat ja valmistaa niis-
tä tuotteet. Kaikki valmis-
tetaan pääasiassa iiläisistä 

Yrttiaitan tuotteissa maistuu luonto
marjoista ja yrteistä.

– Viime kesänä puoluk-
kaa ei löytynyt Iistä. Yleensä 
olen saanut kymmenkunta 
sankoa, mutta nyt sain puo-
li poimurillista, Kaukua ker-
too.

Puolukoita löytyi lopul-
ta Posiolta. Niitä tarvitaan 
muun muassa puolukka-
kuusenkerkkähilloon ja 
samoista raaka-aineista val-
mistettuun glögiin.

– Ii on yrteille hyvää seu-
tua. Onneksi täällä on vielä 
luonnon tilassa olevaa met-
sää, jossa marjat ja yrtit viih-
tyvät, Kaukua toteaa.

Raaka-aineita löytyy lähes 
pihapiiristä
Yritys toimii vanhassa hir-
sitalossa Illinsaaressa. Kau-

kua kertoo, että villiyrttejä 
voi kerätä aivan pihapiiristä.

– Niitä kerätessä ei kos-
kaan poimita paikkaa tyh-
jäksi. Sinne täytyy jäädä 
kasvua seuraavaksikin vuo-
deksi, Kaukua tietää.

Yrttiaitta Saarennon ym-
päristölupauksessa luvataan 
käyttää paikallisia yrttejä ja 
marjoja. Tuotteet pakataan 
kierrätettäviin lasipurkkei-
hin ja -pulloihin. Muovia ei 
käytetä muualla kuin pul-
lonkorkeissa.

– Käytän kierrätyslasia. 
Sen saa hyvin desifioitua. 
Uudet kannet niihin laite-
taan hygieniasyistä, Kaukua 
sanoo.

Tieto Paikallista-hank-
keesta tuli Kaukualle erään 
kaverin kautta. Ennen yrtti-

puuhia hän ehti toimia yrit-
täjänä vaate- ja kukka-alalla.

– Paikallisuus on minulle 
tärkeä asia ja haluan suosia 
sitä, Kaukua painottaa.

Jouluaika on Yrttiaital-
la kiireinen. Kaukua on ol-
lut myymässä tuotteitaan 
markkinoilla ja messuilla. 
Pian Yrttiaitan tuotteita on 
saatavina oululaisessa ”Kä-
dentaitajan lahjapaja” pop 
up -myymälässä. Kyseinen 
paikka on avoinna 7.-22.12.

– Toiveeni on, että Yrtti-
aitta Saarennosta tulisi kan-
nattavaa liiketoimintaa. 
Haluaisin ensi vuonna saa-
da jälleenmyyjäverkoston. 
Toivon mukaan voisin työl-
listää jonkun muunkin kuin 
itseni. Vaikka vain kausit-
tain, Kaukua arvioi. (J-JR)

Päivi Kaukua pitelee Paikallis-
ta-sertifikaattia.

Iin Energian Paikallista-ym-
päristölupauksessa luvataan 
toimittaa pääosa sähköstä 
uusiutuvan energian kautta. 
Tämä käsittää vesi- ja tuuli-
voiman.

Iin Energian toimitus-
johtaja Kari Kuusela ker-
too, että hänen yrityksensä 
on mukana kunnan vähähii-
lisyyshankkeessa niin, että 
toimitilaa on remontoitu vä-
häenergiseksi.

– Muutenkin pyrimme 
kaikissa toimissamme sääs-
tämään energiaa, Kuusela 
toteaa.

Oman toimitilan läm-
mitykseen käytetään kau-
kolämpöä, joka on tietysti 

Iin Energia luottaa uusiutuvaan energiaan
uusiutuvaa energiaa.

Pääosa Iin Energian ener-
giasta tulee vesivoimasta. 
Muutama prosentti energi-
antuotannosta tulee yhtiön 
omistaman tuulivoimalan 
kautta.

– Noin kuusikymmentä 
prosenttia energiasta on ve-
sivoimaa, Kuusela kertoo.

Suurin osa vesivoimas-
ta tulee Iijoesta. Yhtiöl-
lä on osuuksia norjalaisissa 
ja ruotsalaisissa energiayh-
tiöissä, joten osa voimasta 
tulee maan rajojen ulkopuo-
lelta. Tämä osuus käsittää 
noin 10 prosenttia energia-
tuotannosta.

Tieto Paikallista-hank-

keesta tuli Micropoliksen 
sähköpostin kautta. Kuuse-
lan mielestä yhtiön imagolle 
on ollut hyötyä Paikallista-
hankkeen tuomasta ympä-
ristöystävällisestä kuvasta.

– Aina kun uusia yh-
teistyökuvioita esimerkiksi 
Norjassa tai Ruotsissa, läh-
demme mukaan jos ne ovat 
meille tärkeitä ja ympäris-
töystävällisiä, Kuusela lu-
paa.

Valokuitukaapeli on  
loppusuoralla
Valokuitukaapelin maau-
rakka alkaa olla tällä hetkel-
lä viimeisiä kaivuita vaille 

valmiina. Teleasennustöitä 
tehdään parhaillaan. Nämä 
työt ovat valokuitukaapelin 
kytkemisiä kiinteistöihin.

– Niistä osa menee ensi 
vuoden puolelle, Kuusela 
kertoo.

Kaivuutöitä tehdään par-
haillaan Pohjois- ja Koil-
lis-Iissä sekä Konissa. 
Pääosassa Iitä kaapeli on jo 
maan uumenissa. (J-JR)

Kari Kuusela lupaa, että Iin 
energia säästää energiaa.

”Noin kuusikymmentä prosenttia 
energiasta on vesivoimaa.”

”Ii on yrteille 
hyvää seutua.”

”Hierojan työ 
sinänsä on 

aika ekologista 
puuhaa.” 
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Vuodenvaihteessa Iin tek-
nisen lautakunnan nimi 
vaihtuu yhdyskuntalauta-
kunnaksi. Niinpä teknisen 
johtajankin titteli muuttuu. 
Nykyinen tekninen Janne 
Jokelainen kertoo, että uusi 
titteli olisi loogisesti yhdys-
kuntajohtaja. Asiaa puidaan 

Teknisestä johtajasta yhdyskuntajohtajaksi

tammikuun valtuustossa.
Janne Jokelainen on ollut 

työnsä ääressä puoli vuotta. 
Tänä aikana Ii ja sen asuk-
kaat ovat tulleet miehelle 
tutuiksi. Myös kunnan haas-
teet ovat selkeitä.

– Iissä on hyvin suu-
ri määrä kiinteistöjä, joiden 

korjaustarve on suuri. Kor-
jauksien hoitaminen on erit-
täin haastavaa: Millä tavalla 
ja mitä kiinteistöjä korjataan, 
Jokelainen sanoo.

Vuosittaisessa kunnan in-
vestointiohjelmassa raken-
nusten huoltoon on varattu 
noin puoli miljoona euroa. 
Sillä pystytään ylläpitämään 
nykyistä rakennuskantaa. 
Vuosittaisessa kunnan inves-
tointiohjelmassa rakennus-
ten huoltoon on varattu noin 
puoli miljoona euroa. Sillä 
pystytään ylläpitämään ny-
kyistä rakennuskantaa. Pe-
ruskorjaamiseen rahat eivät 
kuitenkaan riitä.

– Puoli miljoonaa menee 
siihen, että rakennukset py-
syvät käyttökunnossa, Joke-
lainen huomauttaa.

Hän peräänkuuluttaa 
suunnitelmallisuutta rahan-
käytössä.

– Meidän täytyy tehdä 
pitkän tähtäimen suunnitel-
ma, jossa ovat kiinteistöjen 
tulevat korjaustarpeet euroi-
neen. Sitten päättäjät päät-

täkööt, mitä rakennuksia 
pidetään missäkin kunnossa 
ja mihin tehdään peruskorja-
ukset ja vastaavat, Jokelainen 
korostaa.

Suunnitelmallinen rahan-
käyttö johtaa hänen mukaan-
sa väistämättä siihen, että 
joistakin kiinteistöistä joudu-
taan luopumaan.

Pihalla on neljä hirsisaunaa
Jokelainen tunnustautuu ai-
kuisiän ammatinvaihtajaksi. 
Hän oli parikymmentä vuot-
ta korkeakoulumaailmassa 
opettajan töissä. Alun perin 
Jokelaisella on arkkitehdin 
tutkinto ja tekniikan tohto-
rin paperit. Hänen työhis-
toriaansa kuuluvat Oulun 
käsi- ja taideteollisen oppi-
laitoksen opettajan työt ja  
Oulun yliopiston tutkijantoi-
met. 

Viimeiset kuusi vuot-
ta Jokelaisella meni Seinäjo-
ella ammattikorkeakoulun 
yliopettajana kulttuurialan 
yksikössä. Kun kyseinen yk-

Janne Jokelainen on työhuoneessaan.

sikkö lakkautettiin, päätti 
hän suuntautua kunnallisiin 
töihin. Hän pääsi Lumijoel-
le kehitysjohtajaksi. Sieltä tie 
vei Iihin.

– Iin resurssiviisas imago 
oli tuttu minulle ja se lisäsi 
kiinnostustani kuntaan. Iis-
sä otettiin ympäristöasiat ja 
energiatehokkuus vakavasti, 
hän sanoo.

Jokelainen on syntyisin 
Helsingistä, josta matka jat-
kui Sallaan, Hyrynsalmelle ja 
Rovaniemelle. Pääosan elä-
mästään Jokelainen on kui-
tenkin ollut oululainen. 

Tällä hetkellä hän asuu 
Sanginsuussa, jossa hän on 
usein mielipuuhassaan. 

Hirsihommissa. 
Mies tykkää hirsien veistämi-
sestä ja niistä valmistettujen 
talojen kokoamisesta. Jopa 
niin paljon, että itse tehtyjä 
hirsirakennuksia on pihapii-
riin ilmaantunut useampia.

– Vaimo ihmettelee, mik-
si meillä on neljä samanlais-

ta saunaa pihalla, Jokelainen 
naurahtaa.

Nykyinenkin asuinraken-
nus on hirrestä valmistettu. 
Se on iiläinen hirsitalo vuo-
delta 1908. Jokelainen siirsi 
talon Iistä takavuosina ko-
konaisuudessaan ovineen, 
ikkunoineen ja takkoineen 
Sanginsuuhun.

Hiihto ja lapinvaellukset ovat 
mieleen
Kunnan tekninen johtaja 
on tällä hetkellä 53-vuotias. 
Lapset ovat kotoa lennähtä-
neet maailmalle, joten Iistä 
peräisin olevassa hirsitalossa 
asuu enää Jokelaisen lisäksi 
vaimo ja koira. Miehen har-
rastuksiin kuuluvat hiihto 
perinteisellä tyylillä ja lapin-
vaellukset. Viimeksi maini-
tussa puuhassa ovat muun 
muassa Ruotsin tunturit ja 
niiden kalaisat joet tulleet tu-
tuiksi. 

– Viimeiset kymmenen 
vuotta olen kulkenut siellä, 
hän tunnustaa. (J-JR)

Iiläinen Hopeikko-yritys te-
kee vanhoista hopeaesineistä 
koruja. Kierrätyshopeaesi-
neet saavat Annukka Pitkä-
sen johtamassa yrityksessä 
uuden elämän ja tarinan. Yri-
tykseen sisältyy myös koulu-
tusta ja työnohjausta. Tällä 

Hopeakorut saavat 
uuden elämän 
Hopeikossa

hetkellä Hopeikon toimin-
nassa pääpaino on erilaisissa 
korupajoissa ja -kursseissa.

– Toisena on korujen te-
keminen, korusarjat ja muut. 
Niihin liittyvät myös isot ta-
rinat ja taustat, kuten runot, 
Pitkänen sanoo.

Esimerkiksi ”Rakkauden 
pyörre” -nimisessä korusar-
jassa on mukana sanataitei-
lija Markus Mäkelän tekemä 
runo.

– Minä kerron tarinan, 
mikä on korun takana ja hän 
tekee runon. Teemme yhteis-
työnä kaikkiin sarjoihin täl-
laisen sanallisen ratkaisun, 
Pitkänen toteaa..

Korujen tarinoihin ja 
runoihin voi käydä tu-
tustumassa Hopeikon ko-
tisivulla. Esimerkiksi 
”Rakkauden pyörre” -sarjas-
ta Mäkelä kirjoittaa: ”Ääret-
tömyyden edessä/olen yksin 
–ja silti koen ykseyttä!/Ais-
tin kaiken elävän ympärillä-
ni/tunnen olevani tärkeä osa 
kaikkeutta/ja kommunikoin 
rakkauden kielellä/.../”

Kaikki hopea on kierrätettyä
Hopeikon työpaja sijaitsee 
Iissä Tikkasenharjussa, jossa 
kaikki tuotteet valmistetaan. 
Koruja valmistetaan esimer-
kiksi hopealusikoista, -haa-
rukoista, hopealangasta ja 
-levystä.

– Kaikki hopea on kier-
rätettyä. Etsin vanhoja ho-
pealusikoita kirppareilta ja 
netistä. Niitä myös tarjotaan 
minulle. Ostan myös val-
miiksi puhdistettua, sulatet-

tua ja kierrätettyä hopeaa, 
Pitkänen kertoo.

Inspiraatio korujen teke-
miseen tulee elämästä ja ko-
kemuksista. Niihin saattaa 
sisältyä kasvutarinoita.

– Esimerkiksi hopealusi-
koiden kohdalla inspiraatio 
saattaa lähteä siitä ihmises-
tä, joka on tuonut ne, Pitkä-
nen kertoo.

Lusikassa muoto on val-
miina, joten siitä korun työs-
täminen on Pitkäsen mukaan 
kohtalaisen yksinkertaista. 
Ensin käytetty hopeaesine 
hehkutetaan, jolloin se peh-
menee työstettäväksi. Sa-
malla esine puhdistuu ja lika 
palaa pois. Työstämisen jäl-
keen korut vielä kiillotetaan.

– Lapsuudenhaaveeni 
oli aikoinaan lähteä kulta-
sepäksi. Maailma kuitenkin 
vei mennessään ja piti tehdä 
muita hommia. Myöhemmin 
minulle tuli harrastuksena 
mahdollisuus lähteä teke-
mään hopeakoruja. Harras-
tus vei mennessään niin, 
että minun piti käydä suo-

rittamassa jalometallialan 
artesaani-tutkinto, Pitkänen 
kertoo.

Toistaiseksi Pitkänen on 
yrityksen ainoa työntekijä, 
mutta tulevaisuudessa koru-
jen tuotantoon ehkä rekrytoi-
daan lisää työntekijöitä, sillä 
tulevaisuudessa Pitkänen ai-
koo suuntautua enemmän 
koulutussektorille.

Liikkuvasta pajasta  
valmistuu koruja
Hopea miellyttää jalometal-
leista Pitkästä. Se on väril-
tään ja työstettävyydeltään 
sopivaa koruihin.

– Hopea on minun juttu-
ni, Pitkänen arvioi.

Korujen valmistuminen 
alkaa usein tietokoneen 3d-
mallinnuksella. Sitä ennen 
koru on hahmoteltu käsin. 
Sitten alihankkija leikkaa ko-
rupohjan laserilla tai tulos-
tamalla ja valamalla . Sen 
jälkeen Pitkänen työstää ko-
rua eteenpäin.

– Sitten alihankkija tekee 
muotit, jonka jälkeen koru 

Annukka Pitkäsellä on yllään kierrätetystä hopeasta valmistettu-
ja koruja.

valetaan. Sitten koru lähe-
tetään taas minulle, jonka 
jälkeen teen lopputyön, Pit-
känen kertoo.

Joulun aikana Hopeikko 
järjestää Paja 1605 -yhteisön 
kanssa Oulun Joulupolku 
-tapahtuman. Paja 1605 koos-
tuu kuudesta yrittäjästä, jot-
ka yhteistyössä toteuttavat 
tapahtumaa. Joulupolulla on 
myös korupaja, jossa korujen 
tekemiseen opastetaan. Ko-
ruja on myös myynnissä.

Jos joku haluaa tehdä 
vanhoista hopealusikoistaan 
korun, Pitkäseen voi ottaa 
yhteyttä nettisivun tai sosi-
aalisen median kautta.

– Sitten keskustelemme 
asiakkaan kanssa, haluaako 
asiakas itse tehdä hopeaesi-
neistään korun vai haluaa-
ko hän teettää sellaisen. Voin 
liikkuvan pajani kanssa 
mennä minne tahansa opas-
tamaan korujen valmis-
tuksessa. Tuon materiaalia 
tarvittaessa, Pitkänen kertoo. 
(J-JR)
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Riisipuuro ja sekahedel-
mäsoppa maistui kansal-
le lauantaina 15. joulukuuta 
Nelosparkissa Kuivaniemel-
lä. Puuro- ja soppapadan oli 
lämmittänyt Kuivaniemen 
yrittäjäyhdistys. Kaikkiaan 
puuroa oli 60 litraa ja sop-
paa kymmenkunta litraa. 
Melkein kaikki meni paris-
sa tunnissa.

Yrittäjien varapuheen-
johtaja Matti Kumpulainen 

Kuivaniemen yrittäjäyhdistys 
tarjoili puuroa Nelosparkissa

Kerttu Kumpulainen (vas.) tarjoilee puuroa Helena Kaikkoselle ja Pirjo Kaikkoselle.

selittää, että takavuosina 
yrittäjien puurotapahtuma 
oli vuosittainen. Nyt vanha 
tapa päätettiin ottaa uudel-
leen käyttöön.

– Meillä oli aikoinaan 
puurojuhla ja joskus kei-
tettiin hernesoppaa. Nyt 
on joku vuosi ollut välis-
sä. Hoksasimme Nelospar-
kin omistaja Veikko Södön 
kanssa yhtenä päivänä he-
rättää vanhan perinteen 

Veikko Södö hämmentää puurokattilaa. Matti Kumpulainen tarkkailee tilannetta.

Joulupukki kävi hakemassa Kerttu Kumpulaiselta lautasellisen puuroa.

Neea ja Netta Haarala (kummatkin 5v) tulivat joulupukin mukana puurotapahtumaan.

eloon, Kumpulainen kertoo. 
Puuron ja sopan lisäksi 

halukkaat saivat Nelospar-
kin tarjoamat torttukahvit. 

Tilaisuuden lopuksi 
Kumpulainen arvioi puuroa 
lopulta syöneen reilut 100 
henkilöä.

– Kaikki kehuivat puu-
roa. Moni sanoi, että se oli 
parempaa kuin kotona teh-
ty, Kumpulainen naurahtaa.

Puuro maistuu Kuivaniemen yrittäjien puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemelle.
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Kuivaniemen hyvinvointitapahtuma kiinnosti

Kuivaniemen liikuntahal-
lilla oli lähes tungosta lau-
antaina 15. joulukuuta. 
Kyseessä oli Hyvinvointia 
Kuivaniemellä -tapahtuma, 
joka keräsi paikalle yli 200 
kiinnostunutta. Sata en-
simmäistä vierasta saivat 
Maanrakennus K.Hiltusen 
ja Kuivaniemen Kukkapirtin 
lahjoittamat ruusut.

Paikalla oli 39 yritystä ja 
jälleenmyyjää. Yhdistävänä 
tekijänä näille oli kauneus ja 
hyvinvointi. Näiden lisäksi 
oli pari kahvilayritystä. Ta-
pahtuman tuottaja Eva-Li-
sette Lundkvist kertoo, että 
yritykset olivat tyytyväisiä 
päivän antiin. 

– Monet sanoivat, että 
kaikki meni yli odotusten. 
Monilla muilla messuil-
la myynnit ovat olleet huo-
nommat, Lundkvist sanoo.

Myyjiä oli saapunut Si-
mosta, Iistä, Lumijoelta, 
Oulusta ja Kemistä. Kysy-
tyimmät tavarat olivat kah-

Tuottaja Eva-Lisette Lundkvist on tyytyväinen onnistuneeseen 
tapahtumaan.

Kuva vas.: Iiläinen kirjailija Hanna Ikonen tutustuu leipomotuot-
teisiin. 

Mari Tranberg (vas.), Mirja Neijonen ja Tuija Neijonen ovat juuri 
saapuneet Kuivaniemen liikuntahalliin.

Sata ensimmäistä saapujaa saivat ruusun. Tässä kukitetaan Sirpa 
Pankinahoa. Kukan ojentaa Seppo Hiltunen.

Maija-Liisa Granlund ostaa arpaa. Sitä on myymässä Fanny Hei-
nikoski.

Sirpa Koiviston mukana tapah-
tumaan tulivat Venla Remes 
(6v. vas.), Nea Remes (8v)  ja 
Sinna Palo (5v).

vilatuotteet. Jopa niin 
kysyttyjä, että kahvilan lei-
vokset loppuivat kesken.

– Niitä täytyi lähteä te-
kemään lisää. Lisäksi kos-
metiikka oli tosi kovassa 
huudossa, Lundkvist ker-
too.

Myös ekologiset luon-
taistuotteet olivat monen ta-
pahtumavieraan mieleen. 
Viihdykettä tarjosi kemiläi-
nen sambaryhmä La Fuente. 
Lisäksi Oulun kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja 
Juha Hänninen toi tilaisuu-
teen tervehdyksen.

Mari Tranberg sekä Tuija 
ja Mirja Neijonen saapuivat 
Kemin suunnalta Kuivanie-
melle tutustumaan hyvin-
vointituotteisiin. 

– Mainos oli hieno. On 
mukava tutustua kaikkeen 
uuteen. Ehkä ostamme jou-
lulahjoja, Tranberg kertoo.

Merja Mattus löysi mes-
suilta magneettiripset, jal-
kavoidetta, hansikkaat, 
tiikerikakkua ja sukkia.

– Magneettiripset ovat 
naisille hyvin tärkeät. Niissä 
ei tarvita liimaa, Mattus se-
littää. (J-JR)

Nuorisotila Nurkassa oli 
lauantai-iltana 15.12. tarjol-
la niin glögiä kuin hengai-
lua. Helluntaiseurakunnan 

GospelNurkka goes joulu

Glögiä ja hengailua joulun sanoman äärellä

Raino Ojala ja Esa Niskala Iin helluntaiseurakunnasta ovat kerran 
kuussa pitäneet GospelNurkkaa Nuorisotila Nurkassa. 

vapaaehtoiset ovat koko 
syksyn tarjonneet nuorille 
mahdollisuuden kokoontua 
yhteen ja keskustella itse ku-

takin askarruttavista asioita. 
- Nyt etenkin, kun Nurk-

ka on muuten suljettuna, on 
illoillemme ollut tarvetta, 

kertoo Esa Niskala. Joulun 
odotustunnelmissa nuorille 
tarjoiltiin glögiä, pipareita ja 
sipsiä kera gospelmusiikin. 

Paikalle kokoontunut 
poikaporukka nautti illan 
antimista korttia pelaten ja 
jutellen päivän polttavista 

Niku Kaisto, Patrik Mattila, Joona Tervonen, Joona Mäkipaaso ja Nico Haapaniemi hengailivat GospelNurkka goes joulu tapahtumassa.

asioista. 
Toiminta jatkuu jälleen 

tammikuussa. MTR
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Iissä on normaali  
rokotustilanne
Iiläiset vanhemmat ro-
kottavat lapsiaan nor-
maalisti. Oulunkaaren 
neuvolapalvelujen esimies 
Anna Miettunen kertoo, että 
rokottamattomat lapset ovat 
yksittäistapauksia.

Iiläiset vanhemmat otta-
vat rokotukset lapsilleen ro-
kotusohjelman mukaisesti 
mukaisesti ja lapsien roko-
tuskattavuus Iissä on pysy-
nyt hyvänä pitkään.

– Vanhemmat luottavat 
rokotuksiin ja niiden an-
tamaan suojaan tarttuvia 
tauteja vastaan, Anna Miet-
tunen arvioi.

Terveydenhoitajille esite-
tään normaaleja kysymyk-
siä rokotuksista ja niiden 
antamasta suojasta. Miettu-
sen mukaan vanhemmilla 
voi olla jonkun verran epäi-
lyksiä rokotuksista, mutta 
useimmiten keskustelu ter-
veydenhoitajan tai lääkärin 
kanssa on hälventänyt epäi-
lyksiä. 

– Asiakas voi löytää vir-
heellistä tietoa netistä. Li-
säksi voi olla uskomuksia, 
jotka perustuvat yksittäisiin 

kokemuksiin rokotuksista. 
Pääsääntöisesti ihmiset saa-
vat oikeaa tietoa verkosta, 
mutta tietoa hakiessa on tär-
keää säilyttää lähdekritiikki, 
Miettunen toteaa. 

Rokottamattoman lapsen 
riski saada tauti riippuu mo-
nesta seikasta. Siihen vaikut-
taa ympäristö, sillä jos suuri 
osa väestöstä on rokotettu, 
riski saada tauti on pieni. Jos 
kuitenkin matkustetaan alu-
eilla, jossa rokotuskattavuus 
on pieni tartuntavaara kas-
vaa.

– Jos lapsi on saanut iän 
mukaiset rokotukset ja kaik-
ki on kunnossa, mutta siitä 
huolimatta vanhemmilla on 
epävarmuutta lapsensa ro-
kotustilanteesta, voi omaan 
terveydenhoitajaan ottaa 
yhteyttä Omahoidon kaut-
ta tai soittamalla, Miettunen 
neuvoo.

Jos kuitenkin vanhempi 
epäilee lapsen saaneen tart-
tuvan taudin ja jos lasta ei 
ole rokotettu, niin silloin tu-
lee ottaa yhteyttä lääkärin 
vastaanotolle. (J-JR)

Lapsen rokottaminen on tärkeää huolenpitoa lapsesta.

Perinteiseen tapaan Iin kun-
ta, Iin seurakunta ja iiläiset 
veteraanijärjestöt laskivat 
seppeleet Iin alueen sanka-

Sankarihaudat saivat seppeleensä 
itsenäisyyspäivänä

rihaudoille, juhlistaen näin 
Suomen 101. itsenäisyys-
päivää. Seppeleet laskettiin 
Oijärven, Olhavan, Kuiva-

niemen ja Iin sankarihau-
doille, jotka olivat yöllisen 
lumisateen jäljiltä pukeu-
tuneet kauniin talviseen 

lumivaippaan. Sankari-
haudoilla paloivat lisäk-
si kynttilät kunnioittamassa 
sankarivainajien muistoa. 
MTR

Vas.: Iin sanakarihaudoilla kunniavartion muodostivat Martti Dahl ja Sakari Liedes. Seppeleen laski-
vat Markku Veijovaara, Mauno Hautala ja Johannes Tuomela.

Lumisade ja kynttilät loivat talvisen tunnelman Oijärven sanka-
haudoille.

Oijärven sankarihaudoille seppeleen laskivat Lyyli Pallaspuro, 
Jouko Pääkkölä ja Pentti Jokela.

Olhavan sankarihaudoille 
seppeleen laskivat Raili Ko-
lehmainen ja Alpo Tuomela. 
Kunniavartion muodostivat 
Veikko Jyrkäs ja Pentti Soini.

Kuivaniemen sankarihaudoille seppeleen laskivat Matti Ellilä, Elsa Saukkola, Pekka Koskela ja Markku Kehus. Kunniavartiossa Paavo 
Kestilä ja Pekka Ellilä.

Yllä: Kirkkokansa kunnioitti Kuivaniemellä seppeleenlaskua laulamalla kappalainen Pekka Sorosen 
johdolla virrestä 170 ensimmäisen ja neljännen säkeistön.
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUT

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

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

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii

puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula
044 5577 677

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VALMENNUKSET 
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Valtarintie 2   
Haukipudas Nikintie 1

Cambrigde valmentaja 
Sanna Tervonen P. 040 721 3772 

sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUT

PITOPALVELUA

Pitokamu Oy • Korpiniityntie 3, 91100 Ii • 050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi • www.pitokamu.fi

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

KLASSINEN HIERONTA & SHIATSU

WWW.MONIXI.FI   P. 045 2733 180

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai 
www.iilaaksonfysioterapia.fi

• fysioterapia • akupunktio
• lihaskalvokäsittelyt 
• kotikäynnit ikääntyville

Meillä myös ilta-aikoja

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 VUOTTA

OULU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIN PISTE: Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U SFurkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Larissa 
Tursas

Jenni
Alaranta

Raine 
Oikarinen

Elias
Sundquist

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUT

Perinteinen partiolaisten 
soihtukulkue valaisi tänä-
kin itsenäisyyspäivänä Iin 
keskustan katuja. Kulkue 
suuntasi partiolaisten kolol-
ta Iin kirkkoon, jossa järjes-
tetyssä partiohartaudessa 

Partiolaisten soihtukulkue valaisi Iin Itsenäisyyspäivää

Vas.: Näyttävä kulkue lähestymässä Iin toria, jonka reunalla oli edellisen yön runsaista lumisateista johtuen suuret lumivallit.

puhui kirkkoherra Tapani 
Ruotsalainen. Uudet parti-
olaiset antoivat tilaisuudes-
sa partiolupauksen. Lisäksi 
jaettiin partiolaisille partio-
merkit ja -huivit. MTR

Yllä: Partiolaisten soihtukulkue lähdössä kohti Iin kirkkoa. Kulkueen edessä Suomen lippuja kantoivat Niilo Jäävirta ja Henrik Loukusa.
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Joulukuun alkuviikkoina 
KulttuuriKauppilan näyt-
telytilassa oli nähtävillä es-
panjaisen residenssitaiteilija 
Alberto Pinan teoksia. Teok-
set ovat hiili-vesiväriteknii-
kalla toteutettuja metsäisiä 
maisemakuvia.

Viimeisimmässä näytte-
lyssään “Tierra callada” Mad-
ridissa Alberto Pina kuvastaa 
espanjalaisten suhdetta luon-
toon. Isoissa kaupungeissa 
asuvat ihmiset ovat vieraan-
tuneet luonnosta.

Residenssioleskelunsa ai-
kana Pina jatkoi kaupunkien 
ja luonnon välisen todellisen 
suhteen tutkimista. Silmäys 
maaseutuun, vuoriin, met-
siin ja jokiin, jotka sata vuotta 
sitten olivat elämän keskus, 
osoittaa kuinka nykyajan ur-
baaanissa maailmassa luon-
to on unohdettu, hiljainen 
osa yhteiskuntaa. Teoksis-
saan hän yrittää intohimoi-

Alberto Pinan A Place in the Forest-näyttely 
KulttuuriKauppilassa

sesti tuoda esiin todellisen 
luonnon.

Espanja ja Suomi ovat mo-
lemmat Euroopan isoja mai-
ta, joissa luonto on rikasta ja 
villiä. Ilmastonmuutos on to-
dellinen uhka molempien 
maiden luonnolle. Hän toi-
voo residenssioleskelunsa 
Iissä antaneen uusia vaikut-
teita tämän teeman työstämi-
selle.

Toinen merkittävä osa 
hänen taiteellista työtän-
sä ovat kaiverrustyöt. Taitei-
lija Alberto Pinan oleskelun 
KulttuuriKauppilan taiteili-
jaresidenssissä mahdollisti 
Suomen Espanjan suurlähe-
tystö. Residenssivierailu oli 
osa yhteistyötä Madridilaisen 
THE HUG Platform for Cul-
tural Cooperation –organi-
saation kanssa. THE HUG on 
erikoistunut luomaan yhteyk-
siä Suomen ja Madridin vä-
lille ja heidän residenssissään 

Hortalézan kaupunginosassa 
on vieraillut useita suomalai-
sia taiteilijoita. THE HUG on 
iloinen, että yhteistyön kaut-
ta myös espanjalaisilla tai-
teilijoilla on mahdollisuus 
työskennellä Suomessa Kult-
tuuriKauppilassa.

A Place in the Forest- näyttelyn teoksissa Alberto Pina on ikuistanut iiläisiä metsä- ja jokimaisemia.

Näyttelyn avajaisia vietettiin 4.12. Taiteilija Alberto Pinaa (keskel-
lä) jututtamassa Sanna Koivisto ja Jaap Klevering.

KulttuuriKauppilan näyt-
telyssä olleiden töiden Al-
berto kertoi valmistuneen 
residenssivierailunsa aika-
na ja niissä kuvataan metsäi-
siä maisemia eri puolilta Iitä. 
MTR

Iin seurakunnan talousar-
vio vuodelle 2019 on 570 
euroa ylijäämäinen. Viime 
tilikaudella alijäämää oli 8 
900 euroa. Lokakuun lop-
puun mennessä verontili-
tykset olivat 4,6 prosenttia 
edellistä vuotta suuremmat. 
Seurakunnan talousarvio 
perustuu 1,50 prosentin kir-
kollisverolle. Toimintatuotot 
alenevat 16 prosenttia, mikä 
johtuu metsätulojen varovai-
sesta budjetoinnista. Syys-
kuun lopussa seurakunnan 
rahavarat olivat 1 444 391 
euroa, jossa muutosta vuo-
den alusta on 3 221 euroa. 
Investoinnit ovat 329 934 eu-
roa, vuosikate 196 848 euroa. 
Tonttivuokria laskutettiin 

Iin kirkkovaltuusto  
hyväksyi talousarvion

marraskuussa 140 000 euroa. 
Vuoden 2019 verokerty-

mää parantaa se, että jakku-
kyläläisten verotulot alkavat 
tulla Iihin. Iin seurakunnan 
taloudellinen tilanne on va-
kaa, mutta myönteistä ke-
hitystä leikkaa tappiollinen 
muuttoliike. 

Talousarviossa oli määrä-
raha Iin kirkon korjaustyön 
kakkosvaiheeseen (470 000 
e), Kuivaniemen kirkon läm-
mitysjärjestelmään (120 000 
e), Karhun leirikeskuksen 
korjaustöihin ja suunnitte-
luun (50 000 e), Kuivaniemen 
seurakuntatalon ja pappi-
lan maalaukseen (40 000 e). 
Myös Karhun kaavahank-
keeseen varaudutaan.

 

Iissä Suomen itsenäisyys-
päivää juhlistettiin tänä 
vuonna monipuolisella oh-
jelmatarjonnalla. Perin-
teisten seppeltenlaskun ja 
itsenäisyyspäivän juhlan li-

Itsenäisyyspäivän 
jazz-konsertti 
Huilingissa

Museokahvila Huilinki täyttyi itsenäisyyspäivänä jazzin ystävistä. 
Olli Estola Quartet feat vauhdissa, solistinaan Alica Carreri.

Iiläislähtöinen Tapio Wiik viihdytti Huilingin jazz-konsertissa.

säksi tarjolla oli muun mu-
assa jazzia Museokahvila 
Huilingissa. Konsertissa 
esiintyi Olli Estola Quartet 
feat, solisteinaan Alice Car-
reri ja Tapio Wiik. MTR

K-kaupan kyljestä voi nyt 
nostaa käteistä ja siihen voi 
myös tallentaa rahaa. Liik-
keen seinään on nimittäin 
asennettu Otto-automaatti, 

K-kaupan kylkeen ilmaantui uusi pankkiautomaatti
johon voi myös tallentaa se-
teleitä.

Laite avattiin yleisöl-
le perjantaiaamuna 14. jou-
lukuuta, ja heti paikalle 

ilmaantui muutamia kiin-
nostuneita kansalaisia. Ot-
to-automaattia esitteli 
Automatia Pankkiautomaa-
tit Oy:n käteispalveluosas-
ton päällikkö Juha Ratinen.

– Automaatissa on kaikki 
perinteiset ottopalvelut sekä 
setelitallennusmahdollisuus. 
Tallentaminen tapahtuu ku-
ten otto-tapahtumassakin: 
Pannaan kortti automaat-
tiin, syötetään pin-tunnus. 
Sen jälkeen valikkoon on 
tullut lisävaihtoehtoja, jossa 
on myös setelitallennus, Rai-
tinen selostaa.

Kun tallennusvaihtoeh-
to on valittu, avautuu sama 
luukku, josta seteleitä voi 
nostaa. Siihen luukkuun voi 
tallentaa rahat. Näyttö oh-
jaa, että setelit voi laittaa 
luukkuun. Automaatti ottaa Juha Ratinen tallentaa seteleitä.

rahat, laskee ja tunnistaa ne. 
– Sitten automaatti ker-

too, mitä rahoja on syötetty. 
Tämän jälkeen varat tallen-
tuvat tilille, Ratinen kertoo.

Automaatti on auki läpi 
vuorokauden. Kertatallen-
nus on 100 seteliä tai 5 000 
euroa. Kertanosto voi olla 1 
000 euroa kerrallaan.

– Korteissa voi tietysti 
olla nostorajoitteita, Ratinen 
huomauttaa.

Vastaavanlaiset laitteet 
lisääntyvät ympäri Suomen 
parhaillaan. Tällä hetkellä 
niitä on maassamme 170.

Aivan kaikkien pankkien 
tileille ei rahaa voi vielä tal-
lentaa. Toistaiseksi Ålands 
Bank, Handelsbanken ja S-
pankki ovat palvelun ulko-
puolella. (J-JR)
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YHDISTYKSET TOIMIVAT
Yhdistykset toimivat on kympin palsta. 
Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tu-
levasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 
10 euroa + alv.  Sähköposti: info@iinlehti.fi 
Kympin palsta on tarkoitettu yhdis-
tyksille toiminnallisten tapahtumien 
ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukau-
sittaista toimintaa. Esim. sääntömääräi-
sille vuosikokouksille yms., ja suuremmille 
yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoi-
tustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Illinsaaren asemakaavan muutos ja laajennus, vireilletulo sekä 
osallistumis- ja arvi-ointisuunnitelman nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt 3.12.2018 kokouksessaan käynnistää 
Illinsaaren asema-kaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavahank-
keen tavoitteena on uuden asuinalueen suunnittelu olemassa olevan 
asuinalueen läheisyyteen. Asemakaavoituksella toteutetaan Keskus-
taajaman osayleiskaavaa.  

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelin 39 tontilla 1 (Tor-
nikuja), vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt 3.12.2018 kokouksessaan käynnistää 
asemakaavan muutoksen kirkonseudun asemakaavan korttelin 39 
tontilla 1. Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa uusien vuokra-
asuinkäyttöön tulevien rakennusten toteuttaminen. Kaavamuutos on 
käynnistetty Iin Vuokratalot Oy:n hakemuksesta. 

Asemakaavahankkeista on laadittu osallistumis- ja arviointisuunni-
telmat, joissa kerrotaan muun muassa kaavahankkeiden tavoitteet, 
vaiheet ja aikataulu. Asiakirjat on saatavilla Iin teknisellä osastolla 
osoitteessa Jokisuuntie 2 ja Iin kunnan internetsivuilla osoitteessa 
http://ii.fi/asemakaavoitus. Kummankin kaavan osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteis-
palvelupisteessä 11.12.2018 – 14.1.2019.
Mahdolliset mielipiteet asemakaavahankkeiden osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmista pyydetään toimittamaan 14.1.2018 mennessä 
kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kun-ta, PL 24, 91101 Ii tai säh-
köisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Ii 3.12.2018

Kunnanhallitus

KUULUTUS

Vuoden 2019 toiminta alkaa 
7.1; jumppa klo 11 ja kuoro-
laiset kokoontuvat klo 12. 
Johtokunta kokoontuu 14.1 
klo 9:00. Tervetuloa mukaan 
iloiseen ja aktiiviseen jouk-
koomme! 
ps.vuoden 2019 jäsenmak-
suja (18 eur) otamme 7.1. al-
kaen vastaan maanantaisin 
klo 12-13. JOHTOKUNTA

1969
Iin eläkeläiset ry

Lämmin kiitos kuluneesta 
vuodesta. Toivotamme 

kaikille jäsenille Hyvää ja 
Rauhallista Joulua sekä 

Onnea vuodelle 2019. 
Kiitos yrityksille ja 
yksityishenkilöille 

saamistamme lahjoituksista 
myyjäisiimme.

Kiitos: Taksiautoiljat A. Miettunen, 
M. Vääräkangas, J. Ylitalo, A. Määt-
tä, E. Muhonen, Kuivaniemen 
yritys, Kimmex Oy, Parturi-Kam-
paamo Tanjan Kuvastin, Kuivanie-
men Kukkapirtti, Kuiva-Kaluste, 
Simon Parturi-Kampaamo Tert-
tu Lehto, Kuivaniemen Kieva-
ri, Kodinkonehuolto H. Kehus, 
Kuivaniemen koulun 3-4 lk, Jus-
si Kurttila, Kuivaniemen koulun 
5lk, Halttu Maarit, Tiernapojat, 
Viinamäki Veikko, Kuivaniemen 
Apteekki, Kuivaniemen Peliman-
nit, Puotiniemi Seija ja Ylisuvanto 
Seija, Olhavan Tenavatupalaiset, 
Ruokamo Leila, Joululaulukiertu-
elaiset, Kuivaniemen Seurakunta 

kuluneesta vuodesta, 
olette mahdollistaneet monia 

ihania mieleenpainuvia 
tapahtumia ja asioita 

talossamme; 
…runoja, leikkejä, kotieläimiä, 

hyvää musiikkia, lämpimiä
 varpaita, pullan tuoksua, 

kauneudenhoitoa, virikettä, 
elämyksiä, mukavaa 

yhdessäoloa ja iloista mieltä!

Kuivaniemen hoivakodin ja 
palveluasuntojen asukkaat 

sekä henkilökunta. 
Oulunkaari/Kuivaniemen 

hoivakoti ja asumispalvelut

Toivomme kaikille 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Vuotta 2019

Kiitos kaikille 
lahjoittajille 
ja esiintyjille

JÄTTI-
BINGO

Su 30.12. klo 16.00 2
23

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 720 € ilman pallorajaa |
 2x100 € | 500 €  pr 51 | 5x50 € 

8

Lippu 15 €

JOULUTANSSIT 
SEURALLA

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Ti 25.12. klo 20 - 24

Esiintyy Juha Alvari
Tervetuloa!

Kirkonseudun asemakaavan muutos, Jokisuuntien ja Rytikujan 
tiealueet (maantie 18755), vireilletulo sekä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt 10.12.2018 kokouksessaan käyn-
nistää asemakaavan muutoksen koskien Jokisuuntien ja Rytikujan 
tiealueita. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa Rytikujan ja 
Jokisuuntien maantiealueista katualuetta. Kaavamuutos on luonteel-
taan tekninen. 
Asemakaavaan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma, jossa kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, vaiheet 
ja aikataulu. Suunnitelma on saatavilla Iin teknisellä osastolla osoit-
teessa Jokisuuntie 2 ja Iin kunnan internetsivuilla osoitteessa http://
ii.fi/asemakaavoitus. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupis-
teessä 18.12.2018 – 25.1.2019.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyy-
detään toimittamaan 25.1.2019 mennessä kunnanhallitukselle 
osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen 
kirjaamo@ii.fi.

Ii 10.12.2018

Kunnanhallitus

KUULUTUS

Tanssikoulu Tanssintah-
ti on tarjonnut syksyn aika-
na tanssiopetusta kuudessa 
ryhmässä Iissä. Syyskauden 
päätteeksi järjestetyt tonttu-
bileet saivat Työväentalon 
pullistelemaan väen paljou-
desta, oppilaiden esitellessä 
taitojaan.

Illan monipuolinen katta-

Tanssikoulun tonttubileet täyttivät Työväentalon
us tarjosi niin Taaperoiden 
Hamsteri esityksen, kuin 
Tenavaryhmän Merirosvot, 
huipentuen yläasteikäisten 
Show&StreetTeens ryhmän 
vauhdikkaisiin esityksiin. 
Lopuksi yleisökin pääsi la-
valle jammailemaan yhdes-
sä lasten ja nuorten kanssa.

-Tanssikoulu Tanssin-

Tahdin toiminnan keskeinen 
tavoite on järjestää pedago-
gisesti laadukasta opetusta 
paikkakunnalle, jossa tanssi-

Show&StreetTeens vauhdissa tanssikoulun tonttubileissä. Tanssi on hauskaa, kaikki mukaan kehotti opettaja Jutta Kotala Työväentalon täyttänyttä yleisöä.

toimintaa on vähän tai ei ol-
lenkaan. Haluamme tuoda 
tanssinharrastamisen kodin 
lähelle ja tarjota lapsille ja 

nuorille opetusta, joka kes-
tää laatuvertailussa isojen 
tanssikoulujen ja -keskus-
ten opetuksen, Iin ryhmiä 

opettava Jutta Kotala ker-
toi, toivottaen myös pojat 
tervetulleiksi tanssitunneil-
le. MTR

Tekstiviestillä ajantasaista 
tietoa kirjastoautosta
Iin kirjasto ottaa käyttöön 
tekstiviestitiedotuksen kir-
jastoauton ajankohtai-
sista asioista. Tiedotteita 
lähetään, jos kirjastoauton 
reitti joudutaan perumaan 
tai aikataulua muutetaan. 
Lisäksi asiakkaille voidaan 
lähettää tietoa kirjastoautos-
sa järjestettävistä tapahtu-
mista tai teemaviikoista.

Tekstiviestitiedotteita 
lähetetään vain siihen lu-
van antaneille asiakkail-
le. Tiedotusluvan voi antaa 
kirjastolle täyttämällä yh-
teystietolomakkeen kir-
jastoauto Akselissa, Iin 
pääkirjastossa tai Kuivanie-
men kirjastossa. Palvelu on 

asiakkaalle maksuton.
Akseli on Iin ja Oulun 

kirjastojen yhteinen kirjasto-
auto. Akselin reitit kattavat 
Iin, Kuivaniemen ja Yli-Iin 
alueet.

Tekstiviestitiedotus on 
osa Iin kirjastoauton kehit-
tämishanketta. Hankkees-
sa pyritään parantamaan 
kirjastoautopalveluja sekä 
kehittämään uudenlaisia 
palvelumuotoja. Hankkeen 
seuraavana tavoitteena on 
uudistaa auton reittejä ja py-
säkkejä. Mahdolliset uudet 
reitit otetaan käyttöön syk-
syllä 2019.

Ii tiedotus

Tervetuloa!
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Illinsaaren hiihtomajalla 
kävi kova kuhina joulukuun 
puolivälissä. Iin Hapkido-
seuran viikonloppuleiri oli 
kerännyt paikalle parikym-
mentä eri ikäistä lajin har-
rastajaa.

Iin Hapkidoseuran viikonloppuleiri Illinsaaressa
-Saimme leirille valmen-

tajaksi 5 dan Tommi Yli-
rönnin Tampereelta, Iin 
Hapkidoseuran puheenjoh-
taja ja päävalmentaja Toni 
Tenhunen kertoo. Leirin hän 
toteaa olevan avoin kaikille 

Hapkido on vauhdikas laji, joka yhdistää aikidon, kun fun ja ju-
don pehmeät tyylit aggressiivisiin korealaisiin potkutekniikoihin.

klo 18 Uudenvuoden aattohartaus
Iin kirkossa, Puistotie 2

klo 19 Uuden vuoden vastaanotto
Huilingin Näyttämö
Iin seurakunnan tervehdys, Pekka Soronen, kappalainen
Iin kunnan tervehdys, Johannes Tuomela, kunnanhallituksen pj.
Esiintyy orkesteri IiCowboys

klo 20 Ilotulitus Nätteporin rannalta
Ilotulituksen vuoksi Nätteporin ranta ja P-alue suljettu tapahtuman ajan.

Huomio! ma 31.12.2018 tapahtuman ajan Puistotie on tapahtuma-alueena.  
Paikalle kannattaakin saapua ajoissa kävellen ja jättää auto seuraaville P-alueille: 
Iin kunnanvirasto, Iin tori, entinen Iin Matkahuolto, Haminan koulu, Valtarin koulu. 
Kiitos ja tervetuloa kaikille!

Toivotamme kaikille Rauhallista Joulunaikaa ja Hyvää Uutta Vuotta!

Lisätietoa: Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos, Heini Perttula p. 040 701 6150

Iin Uuden vuoden  

ma 31.12.2018
vastaanotto

Iin Hapkidoseuran viikonloppuleirin osanottajia Tommi Ylirönnin 
valmennuksessa. 

lajin harrastajille, seuraan 
katsomatta.

Hapkido on korealainen 
kamppailu- ja itsepuolus-
tusmenetelmä. Laji ei tunne 
ennalta määrättyjä liikesar-
joja. Myös muodolliset asen-

not ovat hapkidolle vieraita. 
Niiden sijaan harrastaja op-
pii kamppailemaan mistä ta-
hansa asennosta. Kantavana 
ajatuksena on opittujen pe-
riaatteiden vaistonvarainen 
soveltaminen syntyneeseen 

tilanteeseen.
-Päämääränä on terveel-

linen, hyvä ja pitkä elämä, 
jossa keho pysyy kunnossa 
koko elämän ajan, leirin val-
mentaja Tommi Ylirönni ki-
teyttää hapkidon ytimen.

Iin Hakidoseura on pe-
rustettu vuonna 2014 ja 
seurassa on reilut kaksikym-
mentä aktiivista lajin harras-
tajaa. MTR

Joulukuusi hankitaan use-
ampaan kuin joka toiseen 
suomalaiseen kotiin. Koti-
mainen kuusi on edelleen 
suosituin joulupuu, mutta 
perinteessä on tapahtunut 
myös muutoksia viime vuo-
sina. Kotiin kannetaan yhä 
pienempiä kuusia.

Suomalaiset ovat tot-
tuneet pieniin edullisiin 
kuusiin, joita kauppaket-
jut ovat tarjonneet jo vuo-
sia. Ympäristötietoisuuden 
lisääntyminen näkyy myös 
joulupuuhankinnoissa. Yhä 
useampi hankkii kotiin-
sa ruukkukuusen, jonka voi 
myös istuttaa myöhemmin 
pihalle. Ruukkukuusen kas-
vattaminen joulupuukäytön 
jälkeen vaatii kuitenkin hie-
man vaivaa ja taitoa.

Suomalaiset hankkivat 
kotiinsa tänä jouluna kaik-
kiaan noin 1,5 miljoonaa 
kuusta, joista miljoona tulee 
kotimaisilta kuusiviljelmiltä. 
Omasta tai tuttavien metsistä 
haetaan noin 300 000 kuusta 
ja reilut 150 000 kuusta tuo-
daan ulkomaisilta viljelmiltä.

Suomalaisen kuusen 
hankkiminen ulkomaisen si-
jasta on ekologinen valinta, 
sillä lähellä tuotetun ja lähi-
alueelta kuljetetun kuusen 
hiilijalanjälki on pieni.

- Kotiin kannattaa kantaa 
taimikossa hitaasti kasvanut 
tuuhea kuusi. Näin saadaan 
tilaa parempikasvuisille 
puille, mikä lisää myöhem-
min myös metsän hiilensi-

Joulukuusiperinne 
muuttuu hiljalleen

dontaa, sanoo metsänhoidon 
johtava asiantuntija Mark-
ku Remes Suomen metsäkes-
kuksesta.

Joulukuuselle riittävästi 
vettä
Tuore joulukuusi kestää sisä-
tiloissa varisematta yleensä 
kaksi viikkoa, jos se ei pää-
se kuivahtamaan missään 
vaiheessa ja se saa riittävästi 
vettä koko ajan.

Joulukuusen hoito:
• Suojaa kuusi ajoviimal-
ta, jos kotimatka on pit-
kä. Muuten kuusi kuivaa ja 
neulaset varisevat.

• Sulata ulkoa tuotua 
puuta viileässä paikassa 
puun tyvi vesiastiassa vuo-
rokausi ennen kuin tuot sen 
lämpimään sisätilaan.

• Sahaa puun tyveltä en-
nen jalkaan asettamista 3-5 
senttimetrin kiekko, jotta 
puu imee vettä paremmin. 
Älä vuole kuorta puun ala-
osasta. Se kuivattaa puuta.

• Huolehdi siitä, että kuu-
sella on vettä aina riittävästi. 
Ensimmäisen vuorokauden 
aikana vettä voi kulua run-
saasti.

• Vältä kuusen sijoitta-
mista lämpöpatterien, uunin 
tai puhaltimien lähelle.

• Huolehdi puu kierrä-
tykseen käytön jälkeen. Kuu-
sen voi kuljettaa siististi ulos 
pilkkomalla sen käyttöpai-
kalla jätesäkkiin.


