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49€
KATSASTUS

kaikilla
mittauksilla

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

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Avajaistarjous:

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan
päälle!

Myös rekisteröintipalvelut 
ja muutoskatsastukset!

www.arvokovaoy.fi

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

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

viherkasvit kotiisi. 

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

AMMATTITAIDOLLA JA
TOIVEITANNE KUUNNELLEN

• Hautauspalvelut
• Perunkirjoitukset
• Hautakivet
• Perinnönjaot

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

www.sotaniemi.fi
Revontie 2 B, Haukipudas

HAUTAUS- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

549

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
 -UUDISKOHTEET 
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT
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Ideointivaihe käynnissä
Meidän Iin osallistava budjetointi

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

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti 
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
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SEURAAVA IISANOMAT NRO 27
ILMESTYY TO 2.9.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään pe 27.8.2021 klo 12 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka viikko. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan 
toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

Kuivaniemen nuorisoseuran 
järjestämä lastentapahtu-
ma keräsi seurantalolle pari-
kymmentä innokasta lasta ja 
joukon ainakin yhtä innos-
tunutta vanhempaa. Oulun 

Lastentapahtuma innosti Kuivaniemellä

Kalvion perhe harjoittelemassa lautasenpyöritystä.

Tähtisirkuksen kouluttajat 
opastivat lautasenpyörityk-
seen ja moniin muihin temp-
puihin, saaden lapset innolla 
kokeilemaan ja oppimaan.

– Oli ilo nähdä talo täyn-

nä innosta hyöriviä ja pyö-
riviä lapsia. Vanhemmat 
olivat aika ajoin jopa lapsia 
innokkaampia ja tapahtu-
malle toivottiin jatkoa, Kui-
vaniemen nuorisoseuran 

puheenjohtaja Raimo Iko-
nen iloitsi onnistuneesta ta-
pahtumasta. MTR

Iin kirkossa on urkukon-
sertti tiistaina 31.8., jossa 
esiintyy italialainen huip-
pu-urkuri Giampaolo di 
Rosa. Giampaolo Di Rosa 
on pianisti, urkuri, cemba-
listi ja säveltäjä. Rosalla on 
kahdeksan akateemista dip-
lomitutkintoa ja filosofian 
tohtorin oppiarvo musiikki-
analyysista. 

Konserttiestradien ul-
kopuolella di Rosa on ky-
sytty pedagogi ja monien 
kansainvälisten urkufesti-
vaalien johtaja. Giampaolo 
di Rosa on ollut vuodesta 
2008 alkaen tituler-urkuri ja 
musiikin johtaja Portugalin 
kansallisessa kirkossa Roo-

Iin kirkossa esiintyy italialainen huippu-urkuri
massa, missä hän vetää yhtä 
maailman laajinta, ympäri 
vuoden pyörivää urkufesti-
vaalia. Vuodesta 2014 lähti-
en hän on ollut Espanjassa 
Leónin katedraalin residens-
siurkuri. Lisäksi vuodesta 
2019 lähtien di Rosa on toi-
minut residenssiurkurina St. 
Ildefonson kirkossa Portu-
galissa. 

Giampaolo di Rosa naut-
tii kansainvälistä maineitta 
ja matkustaa antaen konsert-
teja ja mestarikursseja Eu-
roopassa, Venäjällä, USAssa, 
Latinalaisessa Amerikassa, 
Lähi-idässä, Hong-Kongis-
sa, Macaossa Singaporessa 
ja Australiassa. Tällä het-

kellä hän on Suomen kier-
tueella ja Iin kirkossa ti 31.8. 
klo 19. Konsertissa kuullaan 

Bachia, Scarlattia ja di Rosan 
omia sävellyksiä ja improvi-
sointia annetusta teemasta.

Giampaolo di Rosa. Giampaolo Di Rosa on pianisti, urkuri, cem-
balisti ja säveltäjä. 

IIN ALUE 
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Nuorten kynttiläkirkko To 26.8. klo 17:30 Iin kirkko. 
Perhekerho leikkipuistossa Pe 27.8. klo 10:00 - 12:00 Seurakun-
nan liikunta- ja leikkipuisto
Messu Su 29.8. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Lähimmäi-
nen. Toimittaa: Pekka Soronen. Kolehti: Korona-epidemian vuoksi 
taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden auttamiseksi. Kirkon dia-
koniarahasto, Kirkkohallitus.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Urkukonsertti Ti 31.8. klo 19:00 Iin kirkko. Urkurina italialainen 
Giampaolo di Rosa. Vapaa pääsy, ei ohjelmamaksua. Vapaaehtoi-
nen kolehti musiikkityölle. 
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 1.9. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakunta-
talon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Pikkutähtöset muskarikahvila Ti 7.9. klo 10:00 - 11:30 Iin pap-
pilassa.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 8.9. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakunta-
talon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Ryhmä 
on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. 
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 
040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.ti-
laavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus Su 29.8. klo 12:00 Oijärven kyläkirkko. 
Pyhäpäivän aihe: Lähimmäinen. Toimittaa: Pekka Soronen, kant-
torina: Markku Jaakkola. Kolehti: Korona-epidemian vuoksi talou-
delliseen ahdinkoon joutuneidenauttamiseksi. Kirkon diakoniara-
hasto, Kirkkohallitus.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Avoimet ovet Kuivaniemitalolla Ma 30.8. klo 10:00. 
Kuivaniemen perhekerho To 2.9. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen 
seurakuntasali
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 
040 8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.ti-
laavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Kuivaniemen 
terveysaseman sulku jatkuu 
lokakuun loppuun
Kuivaniemen terveysase-
ma pysyy suljettuna 31. lo-
kakuuta saakka. Asiasta 
päätti Oulunkaaren palvelu-
tuotantolautakunta kokouk-
sessaan 18. elokuuta. 

Koronaepidemian vuok-
si Kuivaniemen terveysase-
ma on ollut suljettuna viime 
vuoden maaliskuusta saak-
ka. 

Koronatilanteen vuoksi 
toiminta joudutaan edelleen 
keskittämään Iin terveys-
asemalle. Henkilökuntaa 
tarvitaan esimerkiksi ro-
kotuksiin, näytteiden otta-
miseen, infektiopotilaiden 
hoitamiseen ja altistumisten 
jäljitystyöhön. 

– Henkilöstöresurs-
sia menee merkittävässä 
määrin pandemiatyöhön, 
eikä palveluita siksi voi-
da tuottaa tasavertaisesti ja 
turvallisesti kahdella terve-
ysasemalla ennen kuin pan-
demia saadaan taltutetuksi 
ja päästään normaaliin ar-
keen, terveyspalvelujohta-
ja Liisa Cajan-Suokas toteaa. 

Kuivaniemeläisillä on 
edelleen mahdollisuus asi-
oida myös Simon terveys-
asemalla sulun aikana. Jos 
on saanut ensimmäisen ko-
ronarokotuksen Kuivanie-
messä, myös toinen rokotus 
on Kuivaniemessä, Kuiva-
niemi-talolla.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

2021 ilmestyy joka viikko torstaisin. 

No, vielähän se siivilöijään, 
sano akka ku lehemä 
maitokiuluun kusi.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen 33

Lastentapahtuma innosti Kuivaniemellä

Kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Ilkka Pakonen:

Ii kasvuun
Iin kunnanhallituksen tuo-
re puheenjohtaja Ilkka Pa-
konen on monissa liemissä 
keitetty kokenut poliitikko, 
joka palaa kunnanhallituk-
sen johtoon 9 vuoden jäl-
keen.

– Nöyränä otan tehtä-
vän vastaan ja tunnen teh-
tävässä olevani kuntalaisten 
palvelija, Ilkka totesi kiitos-
puheessaan kunnanvaltuus-
tossa.

IlmastoAreenan yhtey-
dessä jututimme häntä tar-
kemmin näkemyksistään 
alkaneelle toimikaudelle. 

Talouden kovista haas-
teista huolimatta Ilkka Pa-
konen nostaa tärkeimmäksi 
tavoitteeksi positiivisen te-
kemisen ja kasvun. Iin on 
pystyttävä hyödyntämään 
erinomaisen sijaintinsa, ole-
malla Oulun talousalueella 
niin sanottu pohjoinen vaih-
toehto.

–  Yliaktiivista otet-
ta kontakteissa, totuuden-
mukaista markkinointia ja 
sujuvia palveluita ei voi ko-
rostaa liikaa, puhuttaessa 
kunnan kasvusta. Kulkuyh-
teydet takaavat nopean liik-
kumisen niin etelään kuin 
pohjoiseen. Iisiverkon tieto-
liikenne- ja viestintäpalve-
lut mahdollistavat etätöiden 
onnistumisen asuinpaikasta 
riippumatta.

Suurimmaksi haasteeksi 
nousseeseen talouden tasa-
painottamiseen kunnanhal-
litus tarttuu välittömästi, 
Pakonen toteaa.

 – Talouden muuttumi-
nen alijäämäiseksi on kes-
tänyt vuosia, myös sen 
saattaminen takaisin kestä-
välle tasolle on aikaa vaati-

va projekti.
Palvelun kokonaan lak-

kauttamisen vaihtoehtona 
tulee aina olla mahdollisuus 
palvelun tuottamiseen uu-
della tavalla. Rakenteet ja 
toimintatavat on pakko tar-
kastella.

– Eläköitymisen hyödyn-
täminen ja keskittyminen 
perusasioihin helpottavat 
tätä työtä. 

Tosi iso kuntaan vai-
kuttava asia on soten siir-
tyminen maakunnalliselle 
hyvinvointialueelle. Tämän 
vuoden sotemaksujen yli-
tys Oulunkaarelle lasketaan 
miljoonissa. Tämä on Ilkan 
mielestä todellinen ongel-
ma, sillä se vaikuttaa myös 
tuleviin vuosiin, laskettaes-
sa Iin kuntaan jäävän rahan 
määrää.

Kunnanhallituksen joh-
dossa Ilkka Pakonen haluaa 
kehittää kunnanhallitusta 
entistä enemmän operatiivi-
sen toimijan rooliin.

– Kunnioitan suures-
ti kunnanvaltuuston ase-
maa kunnan ylimpänä 
toimielimenä. Sen tehtä-
viin kuuluvat strategiset 
linjaukset kunnan suun-
nasta ja painotuksista, joi-
ta kunnanhallitus toteuttaa. 
Kunnanhallituksen tulee 
kuitenkin olla aktiivinen toi-
mija, joka saa vauhtia niin 
kehittämiseen kuin tarvit-
tavaan muutokseen talout-
ta koskevissa kysymyksissä.

-Tulevat vuodet ovat 
haastavia. Toivon että me ii-
läiset voimme yhdessä luot-
sata Iin kunnan kohti entistä 
vahvemman kunnan roolia. 
MTR

Circlab etsii ravinnekierrolle 
ratkaisuja leväteknologiasta

Iin Micropolikseen rakentu-
va ravinteiden kierrätyksen 
ja tulevaisuuden teknologioi-
den demonstraatioympäristö 
Circlab on EAKR-rahoituk-
sella käynnistetty hanke, 
jonka avajaisia vietettiin Il-
mastoAreenan yhteydessä.

Circlab tarjoaa demonst-
raatioon ja testaukseen so-
veltuvia tiloja yrityksille, 
kunnille ja yhteisöille. Toimi-
jat voivat vuokrata tilat lait-
teineen käyttöönsä erilaisten 
kiertotalousratkaisujen tes-
taamiseksi. 

Oulun yliopiston Kemial-
lisen prosessitekniikan tut-
kijat ovat tehneet alustavia 
leväkokeita laboratoriossa 
ja testikokeita CircLabissa 
Open Pond-leväkasvatuslait-
teistolla. Juuri avajaisiin käyt-
töön saatiin fotobioreaktori. 
Tällä laitteella testataan ja 
tuotetaan suurempia mää-
riä levämassaa, jota voidaan 
hyödyntää uusissa tuotteis-
sa, vaikkapa kosmetiikassa.

Projektipäällikkö Johanna 
Laukkanen ja Circlabin tilat 
rakentaneen ja laitteet hank-
kineen Iilaakso Oy:n toimi-
tusjohtaja Antti Tuomaala 
kertovat pyrkimyksenä ole-
van saada uutta yritystoimin-
taa Iihin ja yhteistyöverkossa 
jo olevan yrityksiä, jotka tut-
kivat muun muassa kaivos-
ten jätevesien puhdistamista 
levän avulla.

– Mukaan etsimme aktii-
visesti uusia toimijoita myös 
kansainvälisellä tasolla ja de-
monstraatioympäristöä ke-
hitetään yritysten tarpeiden 
mukaisesti, Johanna Laukka-
nen toteaa.

Yhteistyöverkostoon kuu- 
luvan Feasib Oy:n toimitus-
johtaja Markus Latvala ker-
too yrityksen hyödyntävän 
Circlabin tiloja ja laitteistoja 
erilaisissa testauksissa. Yritys 
tarjoaa puhtaamman tulevai-
suuden asiantuntijapalve-
luita teollisuuden ja julkisen 
sektorin tarpeisiin.

– Circlabin laitteet tu-
levat koulutuksen jälkeen 
olemaan laboranttiemme 
käytössä, Latvala totesi juu-
ri paikalleen asennetun fo-
tobioreaktorin vedenkiertoa 
seuratessaan. MTR

Iilaakso Oy:n hallituksen jäsen 
Tapani Teppo, toimitusjohtaja 
Antti Tuomaala ja projektipääl-
likkö Johanna Laukkanen Circ-
labin avajaisissa, taustalla juuri 
paikalleen asennettu fotobio-
reaktori.

Ville Sotaniemi Oulun yliopistolta esittelee levänkasvatuksen eri vaiheita. Kestää noin kaksi kuu-
kautta kasvatuksen aloittamisesta, ennen kuin massaa on riittävästi siirrettäväksi fotobioreaktoris-
sa kasvatukseen.

Feasib Oy:n toimitusjohtaja Markus Latvala kertoi yrityksen tulevan hyödyntämään Circlabin tiloja 
ja laitteita omassa liiketoiminnassaan.

Iin kunnanhallituksen puheenjohtajana Ilkka Pakonen haluaa 
vahvistaa kunnan vetovoimaa sekä uusien yritysten että asukkai-
den saamiseksi Iihin.
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Meidän on näytettävä esimerkkiä Meidän on näytettävä esimerkkiä 
ilman syyllistämistäilman syyllistämistä
IlmastoAreenassa entistä monipuolisempi ohjelmatarjontaIlmastoAreenassa entistä monipuolisempi ohjelmatarjonta

Iin kolmas IlmastoAreena 
tarjosi entistä monipuoli-
semman ohjelmatarjonnan 
kahdella ohjelmalavalla 
sekä runsaalla oheistapah-
tumien kirjolla. ”Meidän pi-
tää puhua” teemaa elettiin 
viikonlopun aikana todeksi 
ja ilmastoasioista puhuttiin 
vauvasta vaariin periaat-
teella. 

Avajaistapahtuma oli 
Iin ja Mikkelin nuorten yh-
teisesiintyminen, jossa nuo-
ret toivat esille toiveitaan ja 
haaveitaan omasta elämäs-
tään vuonna 2050.

– Jokaisella on hyvä olla 
vuonna 2050. Ketään ei syr-
jitä, kaikessa huomioidaan 
ympäristö ja jokainen saa 
olla oma itsensä, nuoret toi-
vovat maailman tuolloin 
olevan.

Kahden päivän aikana 
pohdittiin vihreän talouden 
mahdollisuuksia talouskas-
vun ratkaisuun, kestävää 
liikkumista ja ruoantuo-
tantoa sekä monia muita 

teemoja ilmastoviisaasta al-
kutuotannosta siihen mitä 
Suomi syö vuonna 2035.

Ruoalla, asumisella ja 
liikkumisella oli tärkeä roo-
li tämän kertaisessa Ilmas-
toAreenassa, samoin kuin 
kulttuurilla ja sen mah-
dollisuuksissa ilmaston-
muutoksen torjunnassa. 
Pohdinnassa olivat muun 
muassa ilmastonmuutoksen 
näkyminen taiteessa ja kir-
jallisuudessa. Pääkirjastolla 
oli Rauhatädin Sanataidepa-
ja ja KulttuuriKauppilassa 
useita eri tapahtumia, kuten 
ulkoilmaan sijoittuva ääni-
installaatio. Iin Haminaan 
pystyi tutustumaan opas-
tetulla kierroksella ja Iin 
kirkossa järjestettiin Oulu 
Sinfonian Myrskyvaroitus- 
konsertti.

Ilmastotorilla useat kym-
menet yritykset ja järjestöt 
esittelivät toimintojaan ja 
myyntikojuista löytyi helpo-
tusta niin janoon kuin näl-
kään.

Artistit ilmaston puoles-
ta osiossa maan tähtiartistei-
hin lukeutuva Evelina kertoi 
omista valinnoistaan ympä-
ristön tilan parantamiseksi 
ja turhasta kulutuksesta luo-
pumisestaan.

– Jokaisen teoilla on mer-
kitystä. Tee se, mihin pystyt 
sitoutuman ja aloita pienis-
tä asioista, Evelina kertoi 
päätelleensä, pohdittuaan 
aikansa, miksi mitään ei ta-
pahdu, vaikka kriisi on kä-
sillä. 

Pauli Aalto-Setälä puhui 
aiheesta ”Kuinka inspiroi-
tua ilmastotyöhön”

– On olemassa faktoja, 
joita kukaan ei kiistä. Pitää 
pohtia, mitä niiden kanssa 
tehdään, hän totesi.

Aalto-Setälän mieles-
tä syyllistäminen ei auta ja 
kauhukuvat passivoivat.

– Paloittele ongelma ja 
yritä löytää keinot olla em-
paattinen myös itsellesi. 
Joka syyllistää itsensä, sai-
rastuu. Liioittelun ja vähät-
telyn välissä on fakta.

Hänestä Ii on esimerk-
ki määrätietoisesta työstä il-
mastoasioissa, kuinka edetä 
isoin ja pienin askelin.

– Oppikaa iloitsemaan 
saavutuksistanne, vaikka 
Alarannan koulusta, joka on 
ensimmäinen Joutsenmer-
kitty alakoulu Suomessa. 
Inspiroitukaa ja inspiroikaa 
hyvien asioiden esilletuomi-
sella. 

Ehkä koko viikonlopun 
vaikuttavin esiintyminen oli 
säästetty tämän vuotisen Il-
mastoAreenan viimeisek-
si osioksi. Vuorikiipeilijänä 
parhaiten tunnettu Veikka 
Gustafsson valotti ilmaston-
muutosta maailmanmatkaa-
jan silmin. Hän on vieraillut 
maailman kaikilla mante-
reilla ja kiivennyt kaikille yli 
8000 metriä korkeille vuoril-
le. Yhdeksäntoista vuoden 
aikana hän tehnyt Himala-
jalle 40 matkaa, asunut tel-
tassa 6,5 vuotta ja kävellyt 
vuorilla yli 7000 kilometriä. 
Hän, jos kuka, on nähnyt 
mitä tälle maapallolle on ta-
pahtumassa.

– Olen ulkoilmaihminen 
ja harrastan kaikkea mah-
dollista metsästyksestä ja 
kalastuksesta, purjehtimi-
seen ja sukeltamiseen. On 
hätkähdyttävää, kuinka no-
peasti ilmastonmuutos on 
edennyt ja kuinka suuri osa 
aiemmin talvella jääkiipeily-
reitteinä olleista reiteistä on 
nykyisin lumettomia kallio-

reittejä.
Hänen mielestään kaik-

ki elämä perustuu luontoon 
ja kaupungistumisen myötä 
jopa Suomessa luontosuhde 
on monilla luonnoton.

– Minulle on soitettu te-
levision 10-Uutisten sää-
ennusteiden jälkeen, mitä 
vinkkejä antaisin selviyty-
miseen huomiselle luva-
tuista 30 asteen pakkasista. 
Olen kehottanut soittamaan 
mummolle tai vaarille, he 
tietävät ja heillä on vielä 
luontosuhde tallella.

Hätkähdyttävänä esi-
merkkinä Veikka esitteli ku-
vin ja kertoi, kuinka paljon 
Himalajan vuoriston jääpei-
tettä on sulanut ja ohentu-
nut viime vuosikymmeninä.

– Himalaja 2700 kilomet-
riä pitkä vuorijono, johon on 
varastoitunut 1,7miljardin 
ihmisen tarvitsema juoma-
vesi. Jos emme saa ilmas-
tonmuutosta kuriin, alueelta 
lähtee liikkeelle sellaiset ih-
mismassat, että tähän men-
nessä näkemämme määrät 
Välimeren yli ovat pelkkää 
partiotoimintaa. Samoin käy 
Afrikasta, jossa kuivuus te-
kee olosuhteet elämiselle 
mahdottomiksi.

Veikka Gustafsson vaa-
tikin meiltä esimerkkiä ja 
useiden eri vaihtoehtojen 
tutkimista ja kokeilemista 
ilmastonmuutoksen vastai-
sessa taistelussa.

– Meillä on tähän varaa 
ja pitää löytyä asennetta, 
emmekä saa vaipua synk-
kyyteen. Asenne on vain 
valinta, jonka voi muuttaa. 
Asiat tehdään yhdessä ja 
näistä asioista pitää puhua 
ja hakea sekä löytää ratkai-
sut. MTR

Poliisiammattikorkeakoulun harjoittelija Petri Kassinen ja van-
hempi konstaapeli Jarkko Kähkönen, sekä poliisin sähköpyörä. 
Oulussa poliisin käytössä on kolme sähköpyörää ja kaksi täyssäh-
köautoa sekä seitsemän hybridiautoa, muun kaluston lisäksi.

Ilmastotorilla riitti säpinää.

Hannu Kuhalta palvelu hoituu vuosikymmenten kokemuksella ja Kalaliike Kuhan myyntiautosta 
löytyvät kalaherkut jokaisen makuun.
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Alueella nähtiin menopelejä laidasta laitaan.Keppihevosrata oli etenkin tyttöjen suosikkipaikka.

Iin ja Mikkelin nuoret kertoivat avajaistilaisuudessa toiveistaan ja haaveistaan vuodelle 2050.

Oulu Sinfonian Myrskyvaroitus-konsertti keräsi suuren yleisön Iin kirkkoon.

Vuoden iiläinen, ilmastoennustaja Raimo Ikonen ennustaa Sei-
ja Kaistolle tammikuussa 2022 alkavan niin kovat pakkaset, ettei 
sellaisia ole nähty Suomessa vuosisatoihin.

Pauli Aalto-Setälä valoi uskoa 
ilmastotyöhön inspiroitumi-
seen.

Meillä on varaa olla ilmastotyön 
esimerkkivaltio, Veikka Gustafs-
son kannusti Suomea ja Iitä.

Markku Veijola esittelemässä Pohjois-Iin kyläyhdistyksen ympä-
ristöystävällistä viikkokelloa. Kyläiset ja Pohjois-Iin koulun oppi-
laat kehittävät yhdessä toimintoja kunkin päivän teemaan.

Raimo Erkkilä ja Antti Välikangas nauttivat Kuivaniemen nuoriso-
seuran kahvion antimista.

Jokaisella teolla on merkitystä, suosittu artisti Evelina innosti 
kaikkia mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.
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Puoluejohdon tentissä yksimielisyys tekojen ajan olevan nyt

Puoluejohtoa tenttasivat Kalle Pyky ja Tuuli Hietaniemi. Eduskuntapuolueita edustivat Mika Pietilä SDP, Henrik Wickström RKP, Juhani Klemetti Liike Nyt, Jenni Pitko Vihreät, Minna Minkkinen Vasemmis-
toliitto, Mari-Leena Talvitie Kokoomus, Juha Sipilä Keskusta ja Saija Hyvönen Perussuomalaiset. Jyri Seppälä arvioi faktojen paikkansapitävyyden kunkin osion lopuksi.

IlmastoAreenan ensimmäi-
sen päivän lopuksi puo-
luejohtajat kokoontuivat 
tentattavaksi tapahtuman 
päälavalle. Moderaattorit 
Kalle Pyky ja Tuuli Hietanie-
mi tenttasivat eri puolueiden 
edustajia monipuolisella ky-
symyspatterilla ja Suomen 
ilmastopaneelin jäsen Jyri 
Seppälä arvioi vastausten 
faktoja ja antoi lopuksi omat 
kommenttinsa.

Afganistanin tilanteen 
vuoksi kesätaukonsa kes-
keyttäneen eduskunnan ko-
koontuminen aiheutti viime 
hetken vaihdoksi puoluei-
den edustajiin, mutta pai-
kalle oli saatu arvovaltainen 
joukko kaikista eduskunta-
puolueista, kristillisdemo-
kraatteja lukuun ottamatta.

Suomi pyrkii hiilineut-

raaliksi vuonna 2035. Tässä 
on nähty paljon haittoja ta-
loudelle, mutta voisiko vih-
reä teknologia luoda kasvua 
Suomeen? Puoluejohtajat 
pääsivät kertomaan, miten 
hiilineutraaliudesta otetaan 
taloushyödyt irti. Mistä töitä 
ihmisille, joiden elinkeinot 
hiipuvat? Ovatko uusiutu-
vat energialähteet ja vihreät 
innovaatiot Suomen seuraa-
va Nokia?

Kaikkien ryhmien edus-
tajat olivat yhtä mieltä teko-
jen tärkeydestä ja totesivat 
puolueidensa olevan sitou-
tuneita Suomen asettamaan 
tavoitteeseen hiilineutraali-
udesta vuonna 2035. Pientä 
varovaisuutta toimien ajoit-
tamisesta ja keinoista esitti 
perussuomalaisia edustanut 
Saija Hyvönen.

– Keskeneräistä tekno-
logiaa ei pitäisi ottaa käyt-
töön, eikä kiireellä lähteä 
ilmastotoimiin, koska Suo-
men lähtötilanne on hyvä, 
hän totesi.

Keskustan Juha Sipi-
lä kertoi puolueensa olevan 
sitoutunut tavoitteiseen ja 
Suomen edelleen olevan il-
mastoasioissa ykkösketjus-
sa.

– Enemmän on kuiten-
kin tehtävä ja hiilinieluja 
voitaisiin jonkinlaisen hii-
lipörssin avulla saada lisää 
vaikkapa peltomaiden vil-
jelytekniikoita kehittämällä, 
eduskunnan ympäristöva-
liokunnan puheenjohtaja Si-
pilä totesi.

Moderaattoreiden yrityk-
sistä huolimatta kiistaa tur-
peesta ja maataloudesta ei 

saatu Vihreiden ja Keskus-
tan edustajien välille. Sekä 
Jenni Pitko että Juha Sipi-
lä totesivat maatalouden tu-
kijärjestelmän tarvitsevan 
muutosta ja asioiden hoi-
dossa päästävän pois syyl-
listämisen tieltä.

– Tällä hallituskaudella 
on tehty paljon, mutta vielä 
puuttuu noin puolet tarvit-
tavista päätöksistä matkalla 
vuoden 2035 tavoitteeseen 
hiilineutraalista Suomesta, 
Pitko totesi.

Vasemmistoliiton Minna 
Minkkinen kehui Iin ilmas-
totyötä ja piti täällä tehtyjä 
toimia hyvänä esimerkkinä 
kuntien mahdollisuuksista 
ilmastoasioissa.

– Maatalous on kannus-
timilla saatava mukaan en-
tistä voimallisemmin, totesi 

myös Minkkinen.
Liike Nytin puoluesih-

teeri Juhani Klemetti koros-
ti tekojen tärkeyttä ja toivoi 
yrityksille enemmän tilaa 
innovoida uusia ratkaisuja.

– Tavoitteet on oltava 
korkealla ja tekojen pohjau-
duttava tutkittuun tietoon.

Kokoomuksen Mari-Lee-
na Talvitie korosti niin ikään 
isojen päätösten ajan olevan 
nyt.

– Pitää olla selkeät kan-
salliset tavoitteet, mutta sa-
malla tulee muistaa, ettei 
ilmastoasioissa ole valta-
kunnan rajoja. Se mitä me 
teemme, vaikuttaa Kiinassa 
ja päinvastoin. 

Suomen ruotsalaisen 
kansanpuolueen Henrik 
Wickström totesi tilanteen 
olevan haastavan ja pää-

töksiä ilmastoasioista pys-
tyttävä tekemään syksyn 
budjettiriihessä.

– Hallitusohjelma on erit-
täin kunnianhimoinen. Sen 
toteuttamisen lisäksi pitää 
huolehtia toimien jatkuvuu-
desta ja sitoutumisesta yli 
hallituskausien, hän painotti 
sitoutumisen tärkeyttä.

Myös SDP:n Mika Pietilä 
painotti syksyn budjettirii-
hen tärkeyttä ja yhteistyötä.

– Päätösten aika on nyt. 
Tutkimus tuottaa koko ajan 
lisää tietoa, jonka pohjalta 
syntyy uusia toimintatapo-
ja asioiden ratkaisemiseksi, 
Mika valoi uskoa ilmasto-
kriisin ratkaisujen löytymi-
seen. MTR

Iin kunnan tämän vuoti-
nen ympäristöpalkinto luo-
vutettiin IlmastoAreenan 
yhteydessä pidetyssä tilai-
suudessa maalämpöyrittäjä 
Juhani Malolle. 

Palkinnon luovutti vii-
me vuonna vastaavalla 
palkinnolla huomioitu Poh-
jois-Iin kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Anita Sievänen. 
Heinäkuussa Valtakunnan 
Viralliseksi Kylähulluksi 
numero XVI valittu Sievä-
nen luovutti palkinnon ar-
volleen kuuluvassa asussa.

Juhani Malolla on 15 
vuoden kokemus maaläm-
pöyrittäjänä. Hän on teh-
nyt uraauurtavaa työtä 
ympäristöystävällisemmän 
liikenteen eteen ja kuntien 
energiantuottamisen siir-
tämisessä uusiutuvien ja 
ympäristöä vähiten kuor-

Ympäristöpalkinto Juhani Malolle

Suomen Virallinen Kylähullu numero XVI Anita Sievänen palkit-
tiin viime vuonna Iin kunnan ympäristöpalkinnolla. Tänä vuonna 
hän luovutti huomionosoituksen Juhani Malolle.

mittavien tuotantotapojen 
piiriin. Hän itse ajaa sähkö-
autolla.

Kiitospuheessaan Juhani 

totesi olevansa otettu huo-
mionosoituksesta, joka tuli 
hänelle täydellisenä yllätyk-
senä. MTR

Juhani Malo vastaanottamassa Iin kunnan ympäristöpalkintoon kuuluvaa kunniakirjaa kunnanjoh-
taja Ari Alatossavalta.
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Iijoen tilaa ja vaelluskalo-
jen palauttamista jokeen on 
vuosien varrella pyritty edis-
tämään useilla yhteistyö-
hankkeilla. Kolmannessa 
Iijoki-foorumissa kerrottiin 
hankkeiden etenemisestä ja 
tulevaisuuden suunnitelmis-
ta.

 Iijoesta on moneksi. Se 
on tuonut leipää moniin 
pöytiin, on ollut kulkuväy-
lä ja tuottaa sähköenergiaa. 
Nyt olemme tietynlaises-
sa taitekohdassa, mitä joelta 
haemme ja haluamme, kun-
nanjohtaja Ari Alatossava to-
tesi tilaisuutta avatessaan.

Katsauksen Iijoen yhteis-
työhankkeisiin tilaisuuteen 
toi Lauri Rantala, kertoen Ii-
joen OTVA-hankkeesta ja 
sen jälkeen tehdyistä isoista 
ja pienistä jatkohankkeista- 
ja toimista.

Iijoen OTVA-hankkeessa oli 
kolme päätavoitetta:
1. Yhteisen vesistövision 
muodostaminen 

(vesistön kehittämisen 
kokonaisratkaisussa huo-
mioidaan vesienhoito, kala-
talous, vesitalous, alueiden 
käyttö ja elinkeinoelämä)

2. Vaelluskalakantojen 
palauttamisen ja Itämeren 
lohikannan turvaamisen 
edistäminen

(kalatierakentamisen edis- 

Iijoki-foorumissa tietoa Iijoen 
yhteistyöhankkeiden etenemisestä

täminen, kalastusjärjestelyjen 
edistäminen, smolttien alas-
vaellustutkimus)

3. Joen arvoa nostavien 
kehittämistoimenpiteiden 
edistäminen

(hankeideoiden kerää-
minen, uusien hankkeiden 
käynnistäminen)

Mirko Laakkonen Poh-
jois-Pohjanmaan liitosta 
kertoi kuulijoille Iijoen vael-
luskalakärkihankkeista ja 
Raasakkaan suunnitelluista 
kalateistä.

– Vuosina 2017-2021 on 
istutettu yli 1,5 miljoonaa 
merilohta ja 700 000 meri-
taimenta. Valitukset ovat 
viivästyttäneet suunniteltu-
jen kalateiden rakentamista, 
mutta uskon ja toivon kala-
teiden rakentamisen alkavan 
vuonna 2023.

Hän toi myös esille yh-
teistyön merkityksen ja 
OTVA-hankkeen myötä 
syntyneen Iijoki-sopimuk-
sen, jossa eri toimijat ovat 
sopineet hankkeiden rahoi-
tuksesta. Iijoki-sopimuksen 
hankerahoitusmalli mahdol-
listaa yhteisten hankkeiden 
toteuttamisen ELY-keskuk-
sen avustuksella. Iijoki-sopi-
muksen osapuolet päättävät 
aina itsenäisesti ja hanke-
kohtaisesti, jos haluavat olla 
mukana jonkin hankkeen ra-

Iijoki-foorumiin liittyneessä 
suuressa suokeskustelussa 
panelistit olivat yhtä mieltä 
siitä, että metsien ja suomai-
den ojitukset ovat heiken-
täneet Iijoen tilaa. Kuinka ja 
kenen toimesta soita tulisi 
ennallistaa ja missä se on jär-
kevää, oltiinkin sitten jo ai-
van eri linjoilla.

Videotervehdyksen kes-
kusteluun tuonut ympäris-
tö- ja ilmastoministeri Krista 
Mikkonen totesi kaikkia tar-
vittavan ilmastokriisin rat-
kaisuun ja vain yhteistyöllä 
ratkaisujen löytyvän.

– Ilmastokriisi on globaa-
liongelma, mutta ratkaisut 
usein paikallisia. Mukaan 
tarvitaan niin valtio, kunnat, 
yritykset kuin yksittäiset ih-
miset, ministeri totesi.

Hänen mukaansa esi-
merkiksi turvetuottajille on 
olemassa tukipaketti ja kor-
vaavia työmahdollisuuksia 
löytyvän soiden ennallista-
misessa. Helmi-elinympä-
ristöohjelman puitteissa 
Suomen luonnon helmiä 
suojellaan ja ennallistetaan 
ainakin vuoteen 2030.

Ojitettujen soiden ennallistaminen tärkeää
– Micropoliksen ”Ojasta 

allikkoon” -hanke on hyvä 
esimerkki toimista Iijoen ve-
siensuojeluun, Krista Mikko-
nen kertoi näkemyksenään 
panelisteille.

Maakuntajohtaja Pauli 
Harju oli tukipaketista turve-
tuottajille eri linjoilla.

– Siirtymä turpeesta mui-
hin energialähteisiin on ollut 
niin nopeaa, että kevät oli to-
della traumaattinen. EU-tu-
kirahaa emme voi käyttää, 
vaan kansallisesti on luotava 
väline, jolla autetaan yrittäjät 
tilanteen yli.

Monet asiat ovat tukien 
osalta vielä täysin auki, Har-
ju totesi.

Pudasjärveläinen turve-
yrittäjä Risto Kokko kertoi 
toimineensa alalla vuodes-
ta 1982.

– Tuotanto puolittui viime 
vuonna ja tulee ensi vuon-
na puolittumaan tästäkin. 
Yrittäjät ovat aivan shokis-
sa, sillä konekanta ei tiettyjä 
kaivureita lukuun ottamat-
ta sovellu soiden ennallista-
miseen.

Metsäekologian professo-

ri Anne Tolvanen toi keskus-
teluun tutkittua tietoa.

– Soiden ennallistamisel-
la on myönteisiä vaikutuksia 
ja luonnon monimuotoisuus 
paranee, samoin vesistöjen 
tila. Turvesoiden vettämisel-
lä päästöt vähenevät, hän to-
tesi.

Myös työtä hän kertoi en-
nallistamisen parissa löyty-
vän runsaasti.

– Kahdenkymmenen vuo-
den aikana on soita metsiä 
ennallistettu 30 000 hehtaa-
ria. Seuraavan kymmenen 
vuoden osalle tavoite on 60 
000 hehtaaria, josta turve-
soita 10 000 hehtaaria. Vettä-
miseen tarvitaan turvesoilla 
konetyötä noin kaksi päivää 
hehtaarille, joten työsarkaa 
riittää.

Iin kunnanjohtaja Ari Ala-

Suuren suokeskustelun pane-
listit Petri Luukkonen, Pauli 
Harju, Risto Kokko, Anne Tol-
vanen ja Ari Alatossava kuun-
telemassa ministeri Krista 
Mikkosen videotervehdystä.

tossava totesi soiden olleen 
tärkeässä roolissa monessa ei 
käyttömuodossa.

– Niitä raivattiin sodan 
jälkeen viljelysmaiksi. Sen 
jälkeen soita hyödynnettiin 
metsätalouden tarpeisiin ja 
1970-luvulta alkaen energi-

antuotantoon. Usein suo on 
ollut ainoa vaihtoehto saada 
ruokaa pöytään.

Kunnan kannalta hän 
katsoi ennallistamisen mer-
kityksen olevan siinä, saa-
daanko sillä elinvoimaa 
kuntaan.

– Alussa oli suo, kuokka 
ja Jussi, alkaa eräs kirja. Toi-
saalla todetaan ”niin muut-
tuu maailma Eskoseni” ja 
ulkoa tuleva painekin vai-
kuttaa keskusteluun soista, 
kunnanjohtaja totesi puheen-
vuorossaan. MTR

Iijoen vanhan uoman kunnos-
tushankkeista tietoa toi Kati 
Jurkko.

hoittamisessa.
Raasakan vanhan/

luonnonuoman yhteistyö-
hankkeesta ja sen toimesta 
tehdyistä toimenpiteistä tie-
toa toi Kati Jurkko.

– Vettä pitää olla uomas-
sa riittävästi, on huomattu, 
ja sitä on tänä vuonna juok-
sutettu tuplasti aiempiin 
vuosiin. Kutu- ja poikastuo-
tantoalueita on parannettu 
ja lohi on saatu luontaisesti 
lisääntymään vanhassa uo-
massa.

Hankkeen myötä myös 
joen ja ranta-alueiden so-
veltuvuutta erilaiseen 
virkistyskäyttöön on paran-
nettu ja seuraavaksi on vuo-
rossa Illinkosken Illinsaaren 
puoleisten rantojen kunnos-
tukset. MTR

Iijoki-foorumin avasi kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Mirko Laakkonen on itsekin innokas kalastuksen harrastaja. Taustalla kuvia hänen kalastusmatkoil-
taan.
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Iin kunnanvaltuusto ko-
koontui ensimmäiseen 
kokoukseensa uudessa ko-
koonpanossa 16.8., valiten 
seuraavaksi kahdeksi vuo-
deksi puheenjohtajakseen 
Johannes Tuomelan. Ensim-
mäiseksi varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Mika Hast, 
toiseksi varapuheenjohta-
jaksi Pekka Koskela ja kol-
manneksi Jussi Kurttila. 
Turvavälein Valtarin koulun 
juhlasalissa kokoustanut-
ta valtuustoa johti puheen-
johtaja valintaan saakka 
vanhin paikalla ollut kun-
nanvaltuutettu Eila Fäld. 
Oman juhlallisuutensa ko-
koukseen toi paikalla ollut 
kuvausryhmä, joka kuvasi 
ja haastatteli ryhmien edus-
tajia Iin ilmastotyöstä ja sen 
tulevaisuudesta A-Studion 
Ilmasto-ohjelmaan.

– Alkanut kausi tulee ole-
maan talouden sävyttämä 
ja edessä ovat suuret haas-
teet. Kunnanvaltuustos-
sa on paljon uusia kasvoja 
ja myös kokemusta löytyy 
kaikkien ryhmien edustaji-

Johannes Tuomela Iin kunnanvaltuuston johtoon
en joukossa. Vielä emme tie-
dä, mitä kaikkea on edessä, 
mutta toivon työskentelys-
tä tulevan keskustelevaa, 
toisien mielipiteitä kuunte-
levaa ja kunnioittavaa. Käy-
dään haasteiden kimppuun 
yhdessä ja pelataan samaan 
maaliin, Johannes Tuomela 
totesi valintansa jälkeen.

Ilkka Pakonen kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajaksi
Kunnanhallitus valit-
tiin niin ikään kahdek-
si vuodeksi, toimikauden 
päättyessä 31.5.2023. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Ilk-
ka Pakonen (Oili Kaleva), 
ensimmäiseksi varapu-
heenjohtajaksi Teijo Liedes 
(Juho-Jussi Heinäaho) ja toi-
seksi varapuheenjohtajaksi 
Hannu Kaisto (Eero Alasaa-
sakka). Jäseniksi ja heidän 
varajäsenikseen kunnanhal-
litukseen kunnanvaltuus-
to valitsi: Reijo Kehuksen 
(Jari-Jukka Jokelan) Noo-
ra Huotarin (Minna Paak-
kolan) Helka Tapion (Sirpa 

Varangan) Petri Hyvösen 
(Veliheikki Hyvärisen) Heli-
Hannele Haapaniemen (Aila 
Paason) Petri Tervosen (Jar-
mo Laurin) Leena Tiiron (Jo-
hanna Jakku-Hiivalan) Inka 
Laurilan (Risto Säkkisen). 
Käsittely keskeytyi kahdek-
sikymmeneksi minuutiksi, 
jonka aikana ryhmäjohtajan 
neuvottelivat tasa-arvolain 
toteutumisen vaatimista toi-
menpiteistä varajäsenten 
osalta.

Lautakuntiin  
kunnanvaltuusto valitsi
Tarkastuslautakuntaan Ei- 
la Fäldtin pj (Aini Aution) 
Simo Paakkolan (Jarkko 
Kärjen) Johannes Tuome-
lan vpj (Pekka Koskelan) 
Eija Alaraasakan (Martti 
Kaarren) Johanna Ruottisen 
(Anna Turtisen) Juho Malon 
(Annika Peltovuoman).

Keskusvaalilautakun-
taan puheenjohtajaksi Mika 
Hastin, varapuheenjohtajak-
si Pekka Nevalaisen, jäse-
niksi Anna Turtisen, Pentti 
Matilan ja Eija Tikkasen.

Opetus- ja varhaiskas-
vatuslautakuntaan Minna 
Paakkolan pj (Taina Häk-
kilän) Leena Tiiron 1. vpj 
(Eila Fäldtin) Pirjo Klasilan 
2vpj (Satu Nevatalon) Juu-
so Pyörälän (Jarkko Kärjen) 
Pekka Nevalaisen (Pekka 
Ylitalon) Veliheikki Hyväri-
sen (Sami Erikssonin) Aila 
Paason (Eija Alaraasakan) 
Katja Torvisen (Ville Veijo-
lan) Juho-Jussi Heinäahon 
(Sauli Keltamäen).

Yhdyskuntalautakun-
taan Sanna Valajan pj (Pir-
jo Klasilan) Mika Hastin 1. 
vpj (Sauli Keltamäen) Jarmo 

Laurin 2. vpj (Marko Kave-
rin) Taina Häkkilän (Kirsi-
maria Pakosen) Mika Jutilan 
(Veikko Södön) Harri Sa-
naksenahon (Jukka Jussilan) 
Kirsti Keräsen (Jaska Kakon) 
Eila Fäldtin (Aini Aution) 
Seppo Keltamäen (Marjut 
Sormusen).

Rakennuslautakuntaan 
Eero Alaraasakan pj (Mart-
ti Ylitalon) Sauli Keltamäen 
1. vpj (Tauno Kivelän) Pet-
ri Hyvösen 2. vpj (Veliheik-
ki Hyvärisen) Arto Juneksen 
(Jukka Jussilan) Mervi Jyr-
käksen (Taina Häkkilän) 
Satu Nevatalon (Sanna Vala-
jan) Ville Veijolan (Juha Kal-
lion) Maire Turtisen (Tuula 
Hamarin) Inka Laurilan 
(Annika Peltovuoman).

Ii-instituutti -lautakun-
taan Sirpa Varangan pj 
(Helka Tapion) Johanna Jak-
ku-Hiivalan 1. vpj (Aila Wii-
kin) Jari-Jukka Jokelan 2. 
vpj (Juuso Pyörälän) Jark-
ko Kärjen (Taisto Orajärven) 
Satu Sassin (Oili Kalevan) 
Jaska Kakon (Kirsti Keräsen) 
Heli-Hannele Haapaniemen 
(Pauliina Rasinkankaan) 
Juho Kaakisen (Jesse Alani-
kula) Pertti Huovisen (Teijo 
Liedeksen).

Vesiliikelaitoksen joh-
tokuntaan Mika Hastin pj 
(Kimmo Juopperin) Noora 
Huotarin 1. vpj (Helka Ta-
pion) Annika Peltovuoman 
2. vpj (Inka Laurilan) Juuso 
Pyörälän (Simo Paakkolan) 
Jukka Jussilan (Jarkko Kär-
jen) Sirpa Varangan (Satu 
Nevatalon) Pentti Matilan 
(Kirsti Keräsen) Ville Vei-
jolan (Juho Kaakisen) Aila 
Wiikin (Maire Turtisen).

Lautakunnat ja joh-
tokunta nimettiin koko 
valtuustokaudeksi. Kun-
nanhallituksen ja lautakun-
tien koon kunnanvaltuusto 
säilytti entisellään, vaikka 
valtuutettujen määrä väheni 
aiemmasta neljällä. 

Oulunkaaren kuntayh-
tymän yhtymävaltuustoon 
valittiin Aili-Marja Alaraa-
sakka (Anne Matikainen) 
Martti Ylitalo (Tuula Ha-
mari) Sanna Valaja (Kati 
Södö) Jari-Jukka Jokela (Juu-
so Pyörälä) Markku Koskela 
(Jussi Kurttila) Tauno Kive-
lä (Maire Turtinen) Seppo 
Keltamäki (Risto Säkkinen). 
MTR

Iin kunnanvaltuusto kokoontui uudessa kokoonpanossa ensimmäiseen kokoukseensa turvavälein. Kunnanvaltuustossa on 31 jäsen-
tä.

Eila Fäldt johti kunnanvaltuus-
toa puheenjohtajiston valin-
taan saakka.

Kunnanhallituksen puheen-
johtajaksi valittiin Ilkka Pako-
nen.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittu Johannes Tuomela kiitti valittujen puolesta, toivoen 
kaudesta keskustelevaa ja toisia kunnioittavaa. Vasemmalla kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimi-
nut Helena Sipola ja oikealla kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Hammaslääkäri JANI ARO  
Erikoishammaslääkärit HEIKKI LEIPÄMAA, 
TIMO KOLMONEN, ALEKSI KURTH, PETRI 

ISO-KUNGAS JA HEIDI HARINEN
Suuhygienisti EEVA-MARIA SAVOLAINEN

Parasta hammashoitoa – paikallisesti

Ajanvaraus
044 533 4000
hammas-sirius.fi

Isokatu 26, Oulu • Avoinna ma-pe 8–19, la tarpeen mukaan

PERHEYRITYS
OULULAINEN

KATTAVAT HAMMASHOITOPALVELUT
• perushoito • hammasimplantit

• keraamiset paikat • nukutushammashoito
• särkypäivystys

 ME RAKENNAMME 
YRITYKSELLESI

SOPIVAT TILAT

Ota yhteyttä 
Antti Tuomaala |0406721389|  antti.tuomaala@iilaakso.fi

Iissä ja Kuivaniemellä

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Tervetuloa 
LUONNON PÄIVÄ LUOMUTILALLA

-tapahtumaan 28.8 klo 11-13
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Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

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

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

Karin Björnholm,  
sairaanhoitaja

Ajanvaraus: 
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Puh. 044 350 6063

Valtarintie 2, Ii

SOITIN- JA LAITEHUOLTOA • SÄHKÖTÖITÄ

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

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S2 
sähköurakointi-

pätevyys

Palveluhakemisto.

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

ENERGIANTUOTANTO-, ASIANTUNTIJA-, 
KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOPALVELUITA

PÄIVÄKOTIPALVEUITA

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

www.iitula.fi

Kysy vapaita paikkoja

Valtarintie 2, Ii

Kauneus ja 
hyvinvointitalo

Satun valmennus ja 
liikuntapalvelut

www.satunjumpat.com

Jaloista jaloin, 
Karin Björnholm

varaa.timma.fi/karinbjornholm

Paulan Jooga & Hyvinvointi
 p. 041 317 1348

Psykoterapia Fiilinki
virpi@psykoterapiafiilinki.fi

Hiustudio Freesi
www.hiusstudiofreesi.fi

MariK Kauneus - Sisustus
www.marik.fi

Studio Voi Hyvin
hierontapalvelut

www.studiovoihyvin.fi

Tervetuloa!

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

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

terveyspojat.fi

Apunasi hyvän elämän arjessa

Allan Jokela
ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU

ALLAN JOKELA

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

muut asiakirjat, kaupanvahvistukset.

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu 

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi.

PERUNKIRJOITUS-  YM ASIAKIRJAPALVLUITA

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

Iin Yrityksen Tiia Kettunen 
menestyi loistavasti Yli-
torniolla järjestetyissä voi-
manoston SM-kisoissa. 
Ennätyksiään parantanut 
Tiia toi Iihin kautta aikaan 
toisen avoimen luokan suo-
menmestaruuden voima-
notossa. Edellisestä onkin 
jo vierähtänyt aikaa ja sen 
saavuttu kolme maailman-
mestaruuttakin voittanut 

Tiia Kettuselle SM-kultaa

Tiia Kettunen Ylitornion SM-kisojen jalkakyykyssä, jossa nousi 
110 kiloa.

Kyösti Vilmi. Tiia Kettunen 
kilpailee sarjassa alle 57 ki-
loa ja SM-kultaa tuli yh-
teistuloksella 302,5 kiloa 
(jalkakyykky 110 kiloa, 
penkkipunnerrus 57,5 kiloa 
ja maastanosto 135 kiloa). 
Toiseksi kilpailussa tullut 
Veera Ylikotila Helsingin 
Tarmosta saavutti yhteistu-
loksen 265 kiloa. MTR

Iissä järjestetään 5.10. ja 
19.10. kaksipäiväinen ikään-
tyvien maksuton vertaisoh-
jaajavalmennus. 

Koulutus antaa valmiu-
det toimia vapaaehtoisena 
ikääntyvien 60+vuotiaiden 
matalan kynnyksen kortte-
likerhojen ja muiden ryhmi-
en vetäjinä. Perustettavissa 
kerhoissa ikäihmiset toi-
mivat toistensa vertaisina. 
Kerhotoiminnan sisältö ra-
kentuu osallistujien mielen-
kiinnon mukaan. 

Valmennus on suunnattu 
kaikille kerhonohjauksesta 
kiinnostuneille ikääntyvil-
le 60+ vuotiaille. Koulutus 

Vapaaehtoisten 
vertaisohjaajavalmennus

edellyttää sitoutumista mo-
lempiin koulutuspäiviin, joi-
den aikana tarjotaan kahvit, 
lounas sekä kattava materi-
aalipaketti kerhonohjauksen 
tueksi. Koulutuspaikka il-
moitetaan myöhemmin. 

Hankeen toteuttaja on: 
Oulun Diakonissalaitoksen 
säätiö ja Kirkkopalvelut. Yh-
teistyössä ovat mukana Iin 
seurakunta, Oulunkaaren 
kuntayhtymä ja Iin kunta. 

 Lisätietoa saa ja ilmoit-
tautumisia ottavat vastaan 
Riitta Räinä Ii-instituutis-
ta, Piritta Aatsinki Iin seu-
rakunnasta ja Sari Vitikka 
Oulunkaarelta. RR

Iiläisten parhaat palvelut!

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



10
nomatnomat

--
nro 26

26.8.2021

Huumorin kukkatarhassa
Vanha viisaus sanoo, että huumorin kukkatarhassa on syytä 
edetä varoen, sillä kauneimmassakin ruusussa voi piillä piikki 
pistävin. Kähmyt uskaltautuu kuitenkin käsittelemään aviolii-
ton arkea – iloisesti tietenkin! Ja mistäpä olisi luonnollisempaa 
aloittaa kuin kauniimman sukupuolen ajotaidosta. Monet mie-
het kun ovat sitä mieltä, että vaimo ei koskaan jätä vilkaisemat-
ta peiliin – paitsi peruuttaessaan autoa! 

    * * * 
Aamukahvipöydässä: – Arttu-kulta, haluatko kuulla, miten 
minun ensimmäinen ajeluni meidän uudella autollamme su-
jui? Vai luetko siitä mieluummin lehdestä? 

    * * * 
Kirkonkylän kauppias eleli leskimiehenä parisen vuotta, 
kunnes hän yllätti kaikki menemällä naimisiin naapurin Allin 
kanssa. Puolen vuoden päästä Humppasen Senni uskaltautui 
kysymään kauppiaalta monen emännän mieltä askarruttavas-
ta aiheesta:

– Vaan kumpi se on parempi, Miina-vainaa vai tämä nykyi-
nen?

– Kyllä se elävä on parempi! kuului vakuuttava vastaus.

   * * *
Naisten kesken: – Voi Sirkku, minkälaiset mustelmat sinulla 
on! Mirkku huudahtaa. – Sinuna minä tekisin Vilistä rikosilmoi-
tuksen.

– Niin minä teenkin, heti kun se juntti pääsee pois sairaa-
lasta! 

   
   * * *  

Iltapuhteella: Maisa katselee ikkunasta tummenevaan iltaan 
ja nostalgisten muistojen yllättämänä kysäisee: – Kulta, lähti-
sitkö ulos?

Mies sanomalehden takaa: – Minäkö? Johan minä vein ilta-
päivällä roskapussin!

   * * * 
Kahvilassa: – Voi Taimi, Saimi huokaa. – Muistatko, kun kerroin 
ennen häitä, että Harri täyttää koko minun maailmani?

– Muistanhan minä; sinähän leijuit kuin onnen seitsemän-
nessä taivaassa!

– Niin, mutta nyt minä olen tavannut yhden Karrin, ja kyllä 
minun maailmankuvani on laajentunut huomattavasti!

   
    * * *  

Ravintolassa: – Muutin eilen pois kotoa, Eikka uskoutuu Reis-
kalle.

– Kappas vaan. No, mitenkäs Elvi suhtautui muuttoosi?
– Aika erikoisesti, toden totta. Huomasin, että sitä voi elää 

toisen ihmisen kanssa yli kaksikymmentä vuotta oppimatta 
tuntemaan häntä kunnolla. Minulle ei ollut hajuakaan, että Elvi 
osaa laulaa Hei rullaatia ja heittää siinä laulaessa samaan ai-
kaan kärrynpyörää! 

                                                          
Martti Kähkönen 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi         

THL:n uuden linjauk-
sen mukaan koronarokot-
teen saavat nyt myös kaikki 
12-vuotta jo täyttäneet. Ro-
kote on BioNTech-Pfizerin 
Comirnaty tai Modernan 
Spikevax. 

THL:n uusi linjaus tuli 
voimaan maanantaina, ja 
alkuviikon aikana Oulun-
kaaren alueen vanhem-
mat ovat ehtineet varata 
lapsilleen jo pari sataa ro-
kotusaikaa. Nuorten ro-
kotukset herättävät myös 
paljon kysymyksiä. Kun 
mikä tahansa rokotuksiin 
liittyvä askarruttaa, kannat-
taa soittaa koronarokotus-
numeroon, jossa annetaan 
lisätietoja.  

Uusi delta-variantti on 
aiempia variantteja är-
häkkäämpi tarttumaan, 
minkä vuoksi Suomessa ta-
voitellaan nyt 80-90 prosen-
tin rokotuskattavuutta. Sen 
saavuttamiseksi erityisesti 
nuorten ja nuorten aikuisten 
rokotukset ovat tärkeitä.  

– Nuorten rokottaminen 
on tärkeää, jotta opetus voi-
si pyöriä mahdollisimman 
normaalisti. Nyt mennään jo 
toista koronatalvea kohti, ja 
etäopetus ei ole kenenkään 
etu, Oulunkaaren terveys-
palvelujohtaja Liisa Cajan-
Suokas toteaa. 

Koululaisten ja lukio-

Nuorten rokotukset ovat 
herättäneet paljon mielenkiintoa

laisten ajanvaraukset voi 
tehdä Wilman kautta tai 
soittamalla omalle koulu-
terveydenhoitajalle tai ko-
ronarokotusnumeroon. 
Muiden alle 18-vuotiaiden 
ajanvaraukset voi tehdä 
vain koronarokotusnume-
rosta. Myös koulut ja kou-
luterveydenhoitajat voivat 
tiedottaa rokotuksista suo-
raan oppilaille ja huoltajille.  

Rokotuksia ei järjeste-
tä kouluilla joukkotapahtu-
mina, vaan jokaisen nuoren 
tai hänen huoltajansa on itse 
aktiivisesti varattava aika 
saadakseen rokotteen. Vaik-
ka huoltajat varaisivat ajan 
nuoren puolesta, terveyden-
huollon ammattilainen arvi-
oi rokotustilanteessa nuoren 
oman tahdon sekä onko hän 
itse kykenevä päättämään 
hoidostaan. Rokottaja myös 
antaa tarvittavat tiedot pis-
tettävästä rokotteesta ja 
mahdollisista sivuvaikutuk-
sista. 

Suurimmilla kouluil-
la rokotuksia järjestetään 
koulun tiloissa. Kaikille 
kouluille rokotuspäiviä ei 
ole mahdollista järjestää, sil-
lä ne vaativat henkilökun-
taa sekä itse rokottamiseen 
että henkilökuntaa ja asian-
mukaiset tilat rokotteen ot-
taneiden jälkiseurantaan. 
Vaikka rokotuksia järjes-

tettäisiin koulun tiloissa, 
kaikissa kunnissa nuoret 
voivat käydä rokotuksel-
la myös tavallisessa aikuis-
ten rokotuspisteessä. Näin 
varmistetaan, että muilla 
oppilailla ja henkilökunnal-
la ei ole tiedossa, ketkä ovat 
ottaneet rokotteen ja joukko-
painetta ei pääse syntymään 
suuntaan tai toiseen.  

Muun muassa lapsiasia-
valtuutettu ohjeistaa, että 
vanhemmat tekisivät pää-
töksen rokotteen ottamises-
ta yhdessä nuoren kanssa, 
jotta lapsen itsemääräämis-
oikeus tapahtuisi. Suomen 
lain mukaan nuorella on 
oikeus itse päättää tervey-
denhoidostaan, jos hän kehi-
tystasonsa perusteella siihen 
itse kykenee.

Laki potilaan asemasta ja 
oikeuksista (17.8.1992/785)
7 § Alaikäisen potilaan ase-
ma:

Alaikäisen potilaan mie-
lipide hoitotoimenpitee-
seen on selvitettävä silloin, 
kun se on hänen ikäänsä 
ja kehitystasoonsa nähden 
mahdollista. Jos alaikäinen 
ikänsä ja kehitystasonsa pe-
rusteella kykenee päättä-
mään hoidostaan, häntä on 
hoidettava yhteisymmär-
ryksessä hänen kanssaan. 

Jos alaikäinen ei kykene 
päättämään hoidostaan, 
häntä on hoidettava yhteis-
ymmärryksessä hänen huol-
tajansa tai muun laillisen 
edustajansa kanssa.  

Jos 12–14-vuotias va-
raa ajan ja saapuu rokotet-
tavaksi yksin, on mukana 
oltava lupalomake huolta-
jilta. Yhteishuoltajuudessa 
lupa tulee olla molemmil-
ta vanhemmilta. Luvan voi 
lupalapun lisäksi antaa pu-
helimitse tai joillakin kou-
luilla Wilma-järjestelmässä. 
15-vuotiaat tai sitä vanhem-
mat eivät lähtökohtaises-
ti tarvitse lupalomaketta, 
vaan rokotteen antava am-
mattilainen arvioi heidän 
kypsyytensä päättää omas-
ta terveydestään. Lupalo-
make on kuitenkin hyvä 
keskustelun tuki sekä koto-
na että rokotustilanteessa ja 
myös nopeuttaa ammattilai-
sen työtä hänen arvioides-
saan nuoren harkintakykyä 
ja suostumusta rokotteen ot-
tamiseen. Lupalomakkeen 
voi tulostaa Oulunkaaren si-
vuilta tai noutaa terveysase-
malta tai neuvolasta. 
 
Oulunkaari

Koronarokotusnumero 08 5875 5011 ma-pe klo 8-9  
Alaranta, Asema, Jakkukylä, Pohjois-Ii ja Ojakylä (ala-

koulut), Haminan alakoulu ja lukio: Rokotukset ovat Iin 
terveysaseman neuvolan päädyssä kuten aikuisten rokotuk-
setkin.

Ajanvaraus: Wilman kautta, koronarokotusnumerosta tai 
omalta kouluterveydenhoitajalta. Alaranta, Asema, Jakkuky-
lä, Pohjois-Ii ja Ojakylä: Maria Öörni-Miettunen, 050 341 0310. 
Hamina alakoulu ja lukio: Tuija Järvinen, 08 5875 6198. 

Valtari (yläkoulu): Rokotukset ovat koululla 24.8. alkaen. 
Rokotuspäiviä lisätään sitä mukaa kun ajanvarauksia tulee.

Ajanvaraus: Wilman kautta tai omalta kouluterveyden-

hoitajalta, Marja-Liisa Jokelainen, 050 395 0416 (rokotus sil-
loin koululla tai Iin terveysaseman neuvolan päädyssä kuten 
aikuisten rokotuksetkin) tai koronarokotusnumerosta (roko-
tus silloin Iin terveysaseman päädyssä kuten aikuisten roko-
tuksetkin).  

Kuivaniemi: Rokotukset ovat koululla 23.8. alkaen. Roko-
tuspäiviä lisätään sitä mukaa kun ajanvarauksia tulee.

Ajanvaraus: Wilman kautta tai omalta kouluterveydenhoi-
tajalta, Anita Seppänen, 050 388 1813 (rokotus silloin koulul-
la tai Iin terveysaseman neuvolan päädyssä kuten aikuisten 
rokotuksetkin) tai koronarokotusnumerosta (rokotus silloin 
Iin terveysaseman päädyssä kuten aikuisten rokotuksetkin).

Kuntakohtaiset nuorten rokotusten ajanvarauskäytännöt, Ii
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Lasten ja nuorten painiharjoitukset  
Ma ja Pe klo 18:00  Iisi areena Kamp.sali. ikäraja 9v. 

Yleiset nyrkkeilyharjoitukset 
Ti ja To 18:00 Iisi-areena Nyrk.sali ikäraja 12v.

Ilm. paikanpäällä

Iin Yritys 

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT
Suomalaisen yrittäjän päivän merkeissä
pe 3.9.2020 klo 8 Kahvila Iin Wanha Haminassa 

Kokoontuminen aluksi Nätteporin edustalle, 
jossa on Iin Yrittäjien ja Iin kunnan edustajien 
yhteinen Suomen lipun nostaminen.
Siitä siirrytään kävellen Kahvila Iin Wanhaan Haminaan
Iin kunnan tarjoamille aamukahveille. 

Mukana Iin kunnan virkamies- ja luottamus-
henkilöjohtoa sekä Iin Yrittäjien väkeä. 
Kaikki yrittäjät tervetuloa!

Iin kunta | Iin Yrittäjät ry

Iin vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten ja henkilö-
kohtaisten varajäsenten nimeäminen kaudelle 2021-2025   

Iin kunnanhallitus pyytää nimeämään eläkeläis-, veteraani-, vam-
mais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöjen jäsenet ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet kunnanhallitukselle Iin vanhus- ja vammaisneu-
voston perustamiseksi kaudelle 2021 - 2025. Valittavan neuvoston 
toimikausi päättyy 31.5.2025 tai tämän jälkeen viimeistään, kun kun-
nanhallitus nimeää uuden vanhus- ja vammaisneuvoston. 
 Kunnanhallitukselle osoitetut esitykset pyydetään toimittamaan 
kirjaamoon viimeistään 31.8.2021 sähköpostilla: kirjaamo@ii.fi   

Lisätietoa:
Tarja Rahkola, hyvinvointijohtaja 
p. 050 3950 386, tarja.rahkola@ii.fi
Riitta Räinä, hyvinvointikoordinaattori 
p. 050 3950 305, riitta.raina@ii.fi   

Iin kunta 
Iin kunnanhallitus

 KUULUTUS

Perhepesis on loistava tapa viettää perheen kanssa aikaa.
Perhepesiksen tarkoitus on, 

että aikuinen ja lapsi pelaavat yhdessä pesäpalloa.
Kentällä tutustutaan lajiin. Opetellaan heittämään, 

ottamaan kiinni sekä lyömään. 
Perhepesiksellä on välineet, joten tarvitset mukaan 

lenkkarit, juomapullon ja iloisen pelimielen:)

Tervetuloa 
perhepesikseen!

Voit tulla mukaan mihin tahansa ryhmään tai osallistua vaikka kaikkiin!
Saamme toimintaamme opetus-ja kulttuuriministeriön seuratukea.

PERHEPESIS 
29.8. JA 5.9.

Ryhmä 1, klo 13-14.15
Ryhmä 2, klo 14.30-15.45
Ryhmä 3, klo 16-17.15

Lisätietoja voi tiedustella Lauri Kuusiluodolta 044 558 0051

Viikoittaiset kuntoliikuntavuoromme ovat seuraavat:
 •  to 2.9.2021 klo 17-18.30 seniori ja kuntosalitilat Iin Iisi-areenassa
 •  pe 3.9.2021 klo 17-18.30 boccia Iin Haminan koulun salissa
 •  ke 8.9.2021 klo 18-19.00 venyttelyjumppa/vertaisliikunta 
  Iin Haminan koulun salissa
 •  Jatulin vesijumpasta ilmoitamme piakkoin

Yhdistyksen yhteiset, parillisella viikolla tapahtuvat:
 •  TORSTAIKAHVIKERHOT aloitetaan to 9.9.2021 klo 12 
  Iin seurakuntatalossa

Eläkeliiton Iin yhdistyksen syys-
kauden 2021 toiminta on alkamassa

Noudatamme terveystilanteen edellyttämiä turvatoimia. On helppo
 tulla mukaan suoraan ryhmiin ja toimintaan, yhdessä on mukavampaa! 

Saat lisää tietoa kotisivultamme www.elakeliitto.fi/ii.

Iin keskustassa sijaitse-
va AML GYM kuntosali 
juhlisti kaksivuotista toi-
mintansa avointen ovi-
en päivällä viime torstaina. 
Kuntosaliyrittäjä Aleksi Laa-
joki on vaikean korona-ajan 
keskellä pystynyt kehittä-
mään ja monipuolistamaan 
salinsa toimintoja. Moni-
puolisen kuntosalin lisäksi 
tarjolla on henkilökohtaista 
valmennusta ja ravintoval-
mennusta sekä monipuoli-
set hierontapalvelut kolmen 
hierojan voimin. Aleksi li-
säksi tiloissa työskentelevät 
hierojat Minna Keskikallio 
ja Miro Jussila.

– Uutena yrittäjänä tilois-
sa työskentelee Hanna Iko-
nen, tarjoten monipuolisia 
palveluita elämäntapamuu-
toksen saralla, Aleksi ker-
too.

AML GYM aloitti toi-
mintansa autuaan tietä-
mättömänä edessä olevista 
haasteista, koronan yllättä-
essä koko maailman kevääl-
lä 2020.

– Toiminta lähti todel-
la vauhdikkaasti käyntiin. 
Seuraavat puolitoista vuot-
ta ovatkin sitten olleet sitä-
kin haasteellisempia. Viime 
keväänä toiminta alkoi pa-
lautua kohden normaalia, 
mutta hiljaisemman kesän 
jälkeen uudelleen voimis-
tunut epidemia on näkynyt 
meilläkin, Laajoki toteaa.

Hän iloitsee kuitenkin 
saadessaan elää unelmaansa 
kuntosaliyrittäjänä ja uskoo 

AML GYM toiminut kaksi vuotta
toiminnan jatkumiseen ja 
pandemian loppuvan pian.

Myös oma kilpaura ke-
honrakentajana jatkuu ja va-
kavasta loukkaantumisesta 
toipunut Aleksi pystyy taas 
harjoittelemaan täysipainoi-
sesti.

– Kilpalavoille paluun 
ajankohta on vielä auki, 
mutta veri vetää edelleen ki-
soihin. MTR

Ritva Liedes harjoittelemas-
sa AML GYMin avointen ovien 
päivänä.

Pomo tuli käymään, Aleksi 
naurahtaa, silmäteränsä, Nita 
tyttären tultua isää tervehti-
mään.

2323
1515

AUTO-BINGO
AUTO-BINGO

22 88
44

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

KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 29.8. klo 18.00Su 29.8. klo 18.00

Tervetuloa!

MARKKINAT SEURALLA 
LA 4.9.2021 KLO 10-15

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

Maksamme reilun 
korvauksen

www.utacon.fi

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA JA 
ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Myyntipaikkavaraukset 044 209 4496 / Raimo

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
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Iin Vihreiden valtuus-
toryhmä jätti kunnan-
valtuuston kokouksessa 
valtuustoaloitteen pohjave-
sien suojelusuunnitelman 
laatimisesta Iin kuntaan. Iin 
pohjavesialueet sijaitsevat 
pääasiassa kolmessa kun-
nan etelä-, keski- ja koil-
lisosien halki kulkevassa 
luodekaakkosuuntaisessa 
pitkittäisharjussa

Aloitteessa todetaan 
valtaosan iiläisten käyttä-
mästä vedestä tulevan ete-
läiseltä pohjavesialueelta. 
Eteläisen Iin alueella on luo-
kiteltu 7 pohjavesialuetta, 

Pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelman 
laatimisesta valtuustoaloite

joista 5 kuuluu luokkaan 1 
ja 2 aluetta luokkaan 2. Täl-
lä samalla alueella on myös 
tehty Oulun yliopiston 
Geofysiikan laitoksen ope-
tuksen ja tutkimuksen tar-
peisiin liittyen 1970 - 1980 
luvuilla geofysikaalisia, säh-
kömagneettisia mittauksia 
ja erillisiä luotauksia sekä 
Geologian tutkimuskeskuk-
sen matalalentomittauksia. 
Nämä tulokset osoittivat 
alueen olevan yhtenäinen 
pohjavesialue. Suhteellisen 
ohuen pohjavesikerroksen 
sisältävä alue on useita kym-
meniä neliökilometrejä laaja 

alue, jossa korkeusvaihtelut 
ovat vähäisiä. Yhtenäisyyt-
tä tukee se, että alueella on 
useita pohjavesilampia mm. 
Matalampi, Meriänjärvi ja 
Kaunislampi ja merkittäviä 
pohjaveden purkautumis-
paikkoja ei ole. Tutkimus-
tulokset osoittavat selkeästi 
Etelä-Iin alueen olevan yhte-
neväinen piiloharjujen muo-
dostama pohjavesialue.

Suojelusuunnitelman ta-
voitteena on ennalta eh-
käistä pohjaveden laadun 
heikkeneminen ja turvata 
alueen pohjaveden määräl-
linen tila.

– Pohjavesialueiden ja 
vedenottamoiden suojelu-
suunnitelman laatiminen 
tulee käynnistää pikaisesti 
eteläisen Iin alueelta, koska 
tälle alueelle ollaan suun-
nittelemassa toimintoja, jot-
ka merkittävästi vaikuttavat 
pohjavesialueelle, Vihreät 
toteavat aloitteessaan. MTR

Iin Vihreiden valtuustoryhmä Aila Paaso ja Heli-Hannele Haapa-
niemi jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa aloitteen pohjave-
sien suojelusuunnitelman laatimisesta Iin kuntaan.

Iin pohjavesialueet sijait-
sevat pääasiassa kolmes-
sa pitkittäisharjussa. Etelässä 
pohjavesialueet muodostavat 
yhtenäisen alueen Oulun poh-
joisosan pohjavesialueiden 
kanssa.

Vitonen: 1) Jani Määttä 16.49, 2) Matti Kor-
honen 17.54, 3) Tuomas Laurikainen 18.17, 4) 
Pekka Kukkula 19.01, 5) Pekka Kuokkanen 
19.53, 6) Pertti Lapinkangas 19.59, 7) Teuvo 
Kuusela 20.05, 8) Thomas Sandström 20.27, 9) 
Piia Heikura 20.28, 10) Niko Pennanen 21.21, 
11) Aki Huovinen 21.54, 12) Jorma Puurunen 
22.15, 13) Pentti Klaavuniemi 22.22, 14) Karii-
na Kauppinen 22.36, 15) Jussi Tiiro 22.45, 16) 
Vesa Savolainen 23.16, 17) Kati Kuivalainen 

25.17, 18) Aino-Kaisa Parkkila 25.22, 19) Pek-
ka uivalainen 25.41, 20) Heidi Lapinkangas 
26.06, 21) Matti Korvala 29.37, 22) Reko Kos-
kinen 32.40, 23) Jouni Hattunen 36.05.

Kakkonen: 1) Ronni Mäntyranta 7.01, 2) 
Saaga Pesämaa 7.48, 3) Oona Pesämaa 8.12, 
4) Francheska Kurtti 8.40, 5) Riko Mäntyranta 
9.00, 6) Aaro Haapakoski 10.26, 7) Iisa Klaa-
vuniemi 10.42, 8) Pihla Kokko 11.05, 9) Reeti 
Mäntyranta 12.27.

Illinjuoksut 20.8.2021 

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-01 (00)
La 28.8.2021

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!lipuT pORTilTA 20 €

K-18

• Revontuli-disko klo 20-01  
• Karaokea
• Kokko syttyy klo 22.45 
• Ilotulitus päättää 
  kesäkauden klo 23.30

NuorteN 
VeNetsiaLaiset

pe 27.8. 
Disco klo 20-00

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat
Lippu 10€

taukomusiikista vastaa
Vauhko Varsa

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

Järjestää: 
Lions Club Pudasjärvi  
yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat Pytky Oy 

Pytky Cafe & Parttio Bistro

Maksuton bussikuljetus 
Kurenalta non stoppina 
alkaen klo 19.45

Alueella ravintolapalvelut!

Lavalla tahdit takaa tanssiorkesteri 

haNNu 
hautaNiemi

Tervetuloa!


