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2.9.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

549

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

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 
värikkäät syksyn kukat 
kaikkiin tilaisuuksiin ja  

viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

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

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

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

www.arvokovaoy.fi

JÄRJESTÖILTA
- Meijän Iin hyvinvointi

Etsimme Iin alueelta innokkaita ihmisiä, järjestöjä ja  
vapaaehtoisia tarjoamaan mielekästä toimintaa työnhakija-
miesten pilottiryhmälle.

Kaikki ideat otetaan innolla vastaan!
Pilotoimme Oulunkaaren kuntayhtymän, Ii-instituutti hyvinvoinnin
sekä järjestöjen kanssa eri ikäryhmille järjestöyhteistyön mallin, joka käynnistyi  
kesällä ikäihmisistä ja jatkuu nyt syksyllä työikäisten ja lasten, nuorten ja  
perheiden parissa.

Toimenpiteet voidaan rahoittaa Iin kunta/Ii-instituutin myöntämällä
Hyvinvointiavustuksella - tästä lisää infoa järjestöillassa.

Kutsumme teidät ke 8.9.2021
klo 17-18.30 Järjestöiltaan
Teams yhteydellä.

Ilmoittautumiset osallistumisesta
ma 6.9.2021 klo 12 mennessä 
sähköpostilla riitta.raina@ii.fi

Lue IiSanomat ilmestyy joka viikko torstaisin. Lehti 
on luettavissa netissä jo ilmestymisviikon tiistaina

www.iisanomat.fi | www.iinlehti.fi

Myyntipaikkavaraukset 044 209 4496 / Raimo
Kuivaniemen nuorisoseura Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi. Tervetuloa!

la 4.9.2021 klo 10-15

• Muurinpohjalettuja, kahvia, grillimakkaraa. Arvat = NS • Kallion Lammas. Tilaliha (poronlihaa).
•  Vihanneskauppias. Mattokauppias. Leipäkauppias. Swipe-myyjä. Kangaskauppias. Vaatekauppias. 

• Onnenpyörä. T-paitapainatukset paikan päällä. Kirpputorikauppiaita, ym.  muun tavaran kauppiaita. 

• Valto Savolainen laulaa ja laulattaa • Valto Savolainen laulaa ja laulattaa 
• Kuivaniemi ilmasta kuvattuna • Kuivaniemi ilmasta kuvattuna 
   filmin ensiesitys!    filmin ensiesitys! 
• Markkina• MarkkinaBINGOBINGO klo 14 klo 14

SYYSMARKKINAT KUIVANIEMEN SEURALLASYYSMARKKINAT KUIVANIEMEN SEURALLA
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Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

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

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

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

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 27  2.9.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 28
ILMESTYY TO 9.9.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään pe 3.9.2021 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.

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

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

IIN ALUE 
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Iin perhekerho Pe 3.9. klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerho-
huone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Sanajumalanpalvelus Su 5.9. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Kiitollisuus. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. Ko-
lehti: Vienan-Karjalan työn tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 25139 
maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Pikkutähtöset muskarikahvila Ti 7.9. klo 10:00 - 11:30 Iin Pappilassa.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 8.9. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalon 
Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Porinapiiri Ke 8.9. klo 12:00 Iin seurakuntasali
Lapsikuoro To 9.9. klo 17:00 Iin seurakuntasalissa. Lapsikuoron harjoi-
tukset 1 - 6 luokkalaisille tytöille- ja pojille.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavir-
katodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Perhekerho To 2.9. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasalissa.
Messu Su 5.9. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kiitol-
lisuus. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: 
Vienan-Karjalan työn tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko. Kuivanie-
men kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata 
taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 0405718618
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 25139 
maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Seurakuntakerho Ma 6.9. klo 11:00 Kuivaniemen seurakuntatalolla. 
Seurakuntakerho Ti 7.9. klo 11:00 Oijärven kyläkirkkolla.
Hyryn nuoret laulajat Ke 8.9. klo 18:30 Harjoitus Kuivaniemen rau-
hanyhdistyksellä
Perhekerho To 9.9. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasalissa.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkato-
distus.fi tai  Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Iissä vietetään lähiruokaviikkoa
Iin päiväkodeissa, kouluis-
sa ja kunnan keskuskeitti-
östä ruokansa hankkivissa 
hoitolaitoksista sekä kotipal-
velun kautta toimitettavissa 
annoksissa teemana on täl-
lä viikolla lähiruoka. Alueen 
kunnissa lähiruokapäivää 
vietetään perjantaina 3.9., 
mutta Iissä teemaa laajennet-
tiin koko viikon kestäväksi. 
Koordinoijana lähiruokapäi-
vässä on Oulun Maa- ja koti-
talousnaiset.

Lähiruokaviikon ta-
voitteena on tuoda esille 
lähialueella tuotettuja elin-
tarvikkeita ja alkutuotannos-

ta saatavia raaka-aineita.
– Olemme suunnitelleet 

ruokalistan niin, että se sisäl-
tää mahdollisimman paljon 
paikallisten yritysten tuot-
tamia elintarvikkeita ja lä-
hialueemme ruokatuotteita, 
ateria- ja puhtauspalvelujoh-
taja Anne Hautamäki kertoo.

– Lähiruokaviikkomme 
virallinen aloitus on tiistaina, 
jolloin Muhoksella toimivan 
Viskaalin tilan käristemak-
karat saavat seurakseen Tyr-
nävän ja Muhoksen alueelta 
tuotettuja lohkoperunoita, 
palveluesimies Anitta Lau-
rila kertoo ruokalistan ehkä 

eniten nuoria innostavasta 
päivästä.

Puuropäivänä Tyrnä-
vän Myllyn ohraryynit saa-
vat seurakseen kotimaisesta 
mansikasta tehdyn kiisse-
lin ja Meriläisen Leipomon 
nokkossämpylät. Kaalilaa-
tikkoon on käytetty Pohjois-
Pohjanmaalla kasvatettua 
kaalta. Kalaliike Kuhan pais-
tetut maivat on pyydystetty 
Perämereltä ja ne ovat listal-
la perjantaina. Kaikki ruoka-
listalla olevat perunat tulevat 
Tyrnävä-Muhos akselilta, 
tuoretuotteet lähialueemme 
kunnista tai seutukunnasta 

ja leivät sekä leipomotuotteet 
Oulunseudun leipomois-
ta. Myös maito on Oulun 
talousalueella tuotettua lähi-
maitoa.

– Lähiruokapäivän lisäk-
si vietämme valtakunnallis-
ta leipäviikkoa parin viikon 
päästä, tarjoten aterioilla eri-
laisia leipiä muun muassa jy-
väistä artesaanisämpylää. 
Teemapäiviin ja -viikkoihin 
osallistumalla saamme vaih-
telua ruokalistoihimme ja 
uusia tuotteita maisteltavak-
si, Anitta Laurila toteaa tee-
maviikkojen merkityksestä. 
MTR

MAANANTAI 30.8.
Lounas:
Jauhelihakeitto
Suolakurkku
Juusto
Kaurapala
Kasvislounas:
Mifu-kasviskeitto

TIISTAI 31.8.
Lounas:
Viskaalin käristemakkara 
(Viskaalin tila)
Lohkoperuna
Porkkana
Kermaviilikastike
Kurkkuinen kaalisalaatti
Kasvislounas:
Kasvismakkara

KESKIVIIKKO 1.9
Lounas:
Tyrnävän myllyn ohrapuu-
ro (Tyrnävän myllyn ohra-
suurimo)
Mansikkakiisseli
Nokkossämpylä 
(Meriläisen leipomo)
Kurkku

TORSTAI 2.9.
Lounas:
Kaalijauhelihalaatikko
Puolukkasurvos
Tomaattilohko
Omena
Kasvislounas:
Soija-kaalilaatikko

PERJANTAI 3.9.
Lounas:
Paistettu Maiva 
(Kalaliike Kuha)
Peruna
Voi-sipulikastike
Raastekimara
Kasvislounas:
Punajuuripihvi

Lähiruokaviikko

Käristemakkarat ja lohkoperut maistuivat Haminan koulun oppilaille.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

2021 ilmestyy joka viikko torstaisin. 

Kan tenka, 
sano Iin lukkari.

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

TUTUSTU LASKURIIN: 
Iilaakso.fi

A.wiik
Traktoriurakointi

0405199866

Kotiseutumuseon keluvene tervattiin
Iin kotiseutumuseon vanha 
keluvene tervattiin tiistai-
na 24.8. Tervamestarit Erkki 
Pöyskö ja Kyösti Rasi Ylikii-
mingistä toivat mukanaan 
tervan, joka oli tämän kesän 
Tervastiima-perinneviikol-
la poltetusta tervahaudasta. 
Paikalle saapui toistakym-
mentä talkoolaista ja muita 
tervauksesta kiinnostuneita.

Keluvene on rakennettu 
tavallisesta soutuveneestä; 
keskimmäisten hankaimien 
paikalle on asennettu vään-
tötapeilla pyöritettävä kä-
sivinssi ja keskelle perää 
kahdella rullalla varustettu 
haarukka, jonka läpi vinssi-
vaijeri kulki. Vinssin saattoi 
lukita.

Venettä käytti 1 - 2 uitto-
miestä: vinssin vaijeri kyt-
kettiin tukkinippuun tai 
tukkilautan rinkipuomiin ja 
vene soudettiin vaijerin mi-
tan verran eteenpäin. Sit-
ten se kiinnitettiin maihin 
tai paaluun ja hinattavaa 
puutavaraa alettiin vinssa-
ta eteenpäin. Kysymyksessä 
oli siis eräänlainen käsikäyt-
töinen varppaaja; sillä voi-
tiin siirtää vain muutamia 
nippuja tai pienehköjä tuk-
kilauttoja kerrallaan. 

– Tervauksen ajankoh-
ta oli valittu tarkoituksel-
la elokuun loppuun, koska 
ennen yöpakkasia tehty ter-
vaus muodostaa veneeseen 
kalvomaisen, suojaavan ter-
vapinnan. Tätä edistää myös 
vernissa, joka sekoitettiin 
tervaan juuri ennen tervaa-
mista, Erkki Pöyskö opasti 
tervauksesta ja ajankohdas-
ta. 

Museonhoitaja Tuija Vis-
uri kertoo talkoolaisissa 
olleen Iijoen uitossa ja ka-
lastuksessa mukana olleita 
henkilöitä, joten muistoja ja 

kokemuksia vaihdettiin tiu-
haan. Mukana oli myös ter-
vaamisen ensikertalaisia. 
Tervamestarit valmistelivat 
tervan ja ohjeistivat tervaa-
misessa. 

Terva lämmitettiin avo-

tulella ennen tervaamista. 
Höyryävän tervan sutimi-
nen keluveneen kuiviin si-
säpintoihin oli vaivatonta, 
mutta tervan jäähtymisen 
huomasi heti pensselituntu-
massa. Tervaamisessa ei täl-

lä talkooporukalla kulunut 
reilua puolta tuntia kauem-
paa, mutta juttua talkoolai-
silla ja tervamestareilla riitti 
vielä pidempään. Myös keli 
suosi tervaustapahtumaa. 
MTR

Teuvo Päkkilä, Väinö Klasila ja tervamestari Erkki Pöyskö seuraavan Pekka Parviaisen tervauksen 
onnistumista. (Kuva Kari Blomster)

Tervamestarit Kyösti Rasi ja Erkki Pöyskö opastivat tervauksen saloihin. (Kuva Tuija Visuri)

Kansanedustaja Inka Hop-
su Uudenmaan vaalipiiristä 
kävi tutustumassa Iin Ilmas-
toAreenaan ja Iin ilmasto-
työhön sekä Iin Vihreiden 
toimintaan. Mukana tapaa-
misessa olivat kunnanjoh-
taja Ari Alatossava sekä Iin 
Vihreistä Heli-Hannele Haa-
paniemi, Aila Paaso, Eija 
Alaraasakka, Jorma Kokko, 
Pauliina Rasinkangas ja Kai-
sa Kerätär.

Inkan suunnitelmissa oli 
osallistuminen IlmastoAree-
nan päättäjäpaneeliin Vih-
reiden edustajana. Esteeksi 
tulivat perjantaille osuneet 

Inka Hopsu Iin Vihreiden vieraana

Kunnanjohtaja Ari Alatossava yhdessä Iin Vihreiden Jorma Kokon, Aila Paason, Heli-Hannele Haapa-
niemen ja Eija Alaraasakan kanssa esittelivät Iin ilmastotyön tuloksia kansaedustaja Inka Hopsulle.

ulkoasiainvaliokunnan ko-
koukset ja Afganistania 
käsittelevä eduskunnan täys-
istunto. Hän oli kuitenkin 
viestittänyt sekä Iin kuntaan 
että Iin Vihreille tulevasta 
vierailustaan IlmastoAree-
nassa lauantaina. 

– Ennen tutustumista pa-
neelikeskusteluihin ja Il-
mastoTorin ratkaisuihin, 
kävimme keskusteluja muun 
muassa ilmastotoimista. Nii-
den järkevyys on syytä esit-
tää mitatuin tuloksin, myös 
talouden mittarein. Tässä on 
Iissä onnistuttu, totesivat Iin 
kunnanjohtaja sekä paikalli-

set Vihreät. 
Liikenteen kehittäminen 

oli toinen iso teema keskuste-
luissa. Pohjoisesta katsottuna 
näyttää, että määrärahat up-
poavat eteläisen Suomen ke-
hittämiseen. Kaksoisraide- ja 
lähijunaliikenne ovat erittäin 
tärkeitä kehittämiskohteita 
myös pohjoisessa. 

IlmastoAreenasta Inka 
jatkoi matkaansa mumminsa 
siskoa tapaamaan. Mummin 
sisko muutti Iihin Savonlin-
nasta vuonna 1947, 20-vuo-
tiaana, ja on viihtynyt siitä 
lähtien jokivarressa. MTR

PÄIVYSTYS 24 h
Isot ja pienet LVI-työt

Myös ilmalämpöpumput ja maalämpöpumput

www.lvionni.fi
p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

tyrnavanmylly.fi
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Hyvinvointia ruoasta 
keholle, mielelle ja aivoille
Syyskuussa Nätteporin 
auditoriossa keskitytään 
hyvinvointiin. Oulun Diabe-
tesyhdistys ry, Oulun Maa- 
ja kotitalousnaiset sekä 
Psoriasisliiton luotsaama 
Vertaistervarit-hanke järjes-
tävät syyskuun 7. päivä il-
tana Hyvinvointia ruoasta 
keholle, mielelle ja aivoille 
-tapahtuman. 

Tapahtuma alkaa aihee-
seen johdattavalla luennolla, 
joka käsittelee ruoan merki-
tystä kehon, mielen ja aivo-
jen hyvinvoinnille. Luennon 
jälkeen voi tutustua järjes-

töjen pisteisiin, joissa voi 
ihastella viittä väriä päiväs-
sä -kasvisnäyttelyä, saada 
vinkkejä kasvisten käytön 
lisäämiseen sekä nautiskel-
la kasvispainotteisia maisti-
aisia. Myös fyysistä taitoa ja 
voimaa pääsee testaamaan 
koordinaatiojumpassa ja pu-
ristusvoimamittauksessa.

Tapahtuma on kaikille 
avoin ja maksuton. Kaiken 
ikäiset vierailijat ovat ter-
vetulleita, vaikka luennon 
sisältö onkin suunniteltu ai-
kuiselle yleisölle. MTR

Kasviksilla saadaan väriä ruokapöytään ja ne kuuluvat jokaisel-
le aterialle.

Kuivaniemen Monitaitajat 
lopettaa toimintansa
Monipuolista osaamista 
kuntalaisten käyttöön tar-
jonnut Osuuskunta Kui-
vaniemen Monitaitajat on 
päätetty lopettaa. Osuus-
kunta on toiminut Iin ja Kui-
vaniemen alueella 23 vuotta 
ja sen jäseninä on ollut lähes 
30 eri alan taitajaa.

Osuuskunnan toimin-
nan tarkoitus on ollut luo-
da työtilaisuuksia jäsenille 
ja jäsenten taloudenpidon 
tai elinkeinotoiminnan tu-
keminen Kuivaniemellä ja 
lähikuntien alueella. Kesäl-
lä edesmennyt Pertti Hei-
nikoski johti osuuskunnan 
toimintaa koko toiminnan 
ajan.

Monitaitajien kautta on 
ollut mahdollista saada työ-
voimaa rakennus-, sähkö-, 
toimisto- ja hoitotyöhön. 

Myös siivoustyön taitajia ja 
vaikkapa hierojan palveluk-
sia on tarjottu. Perustami-
sen aikoihin Kuivaniemen 
leirintäaluettakin pyöritet-
tiin pari vuotta Monitaitaji-
en toimesta.

– Mukana olleet jäsenet 
ovat suurelta osin jääneet 
eläkkeelle, eikä osuuskun-
nan toiminalle enää ollut 
edellytyksiä, osuuskunnan 
sihteeri Veera Kuha kertoo.

Viimeiseen hallituksen 
kokoukseen19.8. osallistui-
vat Veera Kuha, Jari Junes, 
Selina Ylitalo, Leena Heini-
koski ja Marja-Liisa Junes.

– Tilinpäätöskokous on 
vielä edessä ja sitten Osuus-
kunta Kuivaniemen Mo-
nitaitajien taru on lopussa, 
Veera Kuha toteaa haikeut-
ta äänessään. MTR

Luonnon päivä luomutiloilla kutsui 
tutustumaan tilojen arkeen

Suomen luonnon päivää 
vietettiin 28.8. Päivän tar-
koituksena on koota suoma-
laiset yhteen juhlistamaan ja 
arvostamaan Suomen luon-
toa. Suomen luonnon päi-
vää on vietetty vuodesta 
2013 alkaen ja vuonna 2017 
Suomesta tuli maailman en-
simmäinen maa, joka vi-
rallisesti liputti luontonsa 
kunniaksi. Vakiintunut li-
putuspäivä Suomen luon-
non päivä on ensimmäistä 
kertaa vuonna 2023, jolloin 
kalentereissa on juhlapäivä-
nä pieni Suomen lipun kuva 
symbolina liputuksesta.

Suomalaiset luomuti-
lat ympäri maata avasi-
vat jälleen ovensa Suomen 
luonnon päivänä yleisöl-
le, tehden tutuksi kotimais-
ta luomutuotantoa ja tilojen 
arkea.

Iiläinen JJ-Liha tuot-
taa laadukasta luomulihaa, 

jota voi myös ostaa suo-
raan tilalta. Tilalla kasva-
tetaan alkuperäiskarjaa ja 
myös hevosia tilan pihapii-
ristä löytyy. Luonnon päivä 
luomutilalla-tapahtumas-
sa esillä oli myös tilan mo-
nipuolista konekantaa, ja 
eläimiin pääsi tutustumaan 
lähemmin rantalaitumelle 
järjestetyllä kävelykierrok-
sella.

– Olemme vielä suhteel-
lisen pieni luomutila koko 
maan mittakaavassa. Toi-
mintamme on kuitenkin 
ollut koko ajan kasvussa, 
eläimiä meillä on tällä hetkel-
lä 90 ja peltoa 140 hehtaaria. 
Perinnebiotooppilautumia 
on lisäksi 30 hehtaaria, Juu-
so Jussila JJ-Lihasta kertoi ti-
laa esitellessään.

Luonnon päivän tapahtu-
massa kauppaa käytiin ren-
nossa ilmapiirissä kauniissa 
loppukesän auringonpais-

Tilan ”pikkuisäntä” Kalle Jussila traktorin ohjaimissa esittelemäs-
sä tilan konekantaa kaverilleen Vertti Säynäjänaholle.

Eevi Turtinen, Jenna Ojala ja Silvia Greus pääsivät osallistumaan 
Kaapo-ponin hoitoon Milla Kurkelan opastuksessa.

Juuso Jussila ja JJ-Lihan myyntirekka, josta oli mahdollista tapah-
tuman aikana ostaa laadukkaita luomulihatuotteita.

teessa ja iloinen puheensori-
na kuului tilan pihapiirissä.

– Pääskyset ovat muual-
ta Iistä jo lähteneet muutto-
matkalle. Täällä niitä vielä 
on juhlistamassa kanssam-

me Suomen luontoa, Eila 
Palukka totesi, ihaillessaan 
maamme monimuotoista 
luontoa ja vuodenaikojem-
me rikkautta. MTR

Eila Palukka ja Heikki Räinä juttelemassa JJ-Lihan Juuso Jussilan kanssa.
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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

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

Palveluhakemisto.
Iiläisten parhaat palvelut!

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

www.iinlehti.fi

uusi aineisto

Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun kunnat sekä alueen so-
siaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymät vetoavat yh-
dessä; koronan aiheuttamat 
kustannukset on korvattava 
täysimääräisesti.

Kunnat ja kuntayhtymät 
ovat olleet koronan vastai-
sen työn etulinjassa. Halli-
tus on linjannut aikaisemmin 
korvaavansa täysimääräi-
sesti Covid19-pandemian 
aiheuttamat sosiaali- ja terve-
ydenhuollon kustannukset 
kunnille ja kuntayhtymille. 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun kunnat sekä alueen so-
siaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymät edellyttävät, 
että hallituksen tulee lupauk-
sensa mukaisesti korvata pit-
kittyneen kriisin hoidosta 
aiheutuneet kulut täysimää-
räisesti ja todellisiin kus-
tannuksiin perustuen, jotta 
kunnilla ja kuntayhtymillä 
on taloudelliset edellytykset 
selviytyä epidemian leviämi-
sen estämisestä sekä korona-
potilaiden hoidosta.

Lausuntokierroksella ole-
van valtionavustusasetuk-
sen perusteella hallitus on 
nyt korvaamassa vain noin 
puolet koronasta aiheutu-
vista kustannuksista. Tämä 
merkitsisi pelkästään Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun 
kunnille sekä alueen sosiaa-

Oulunkaari mukana vetoamassa: 

kohdentuu mahdollisimman 
hyvin suhteessa syntyneisiin 
kustannuksiin ja myös siten, 
että avustus kannustaa es-
tämään koronan leviämis-
tä mahdollisimman hyvin. 
Näiltä osin on hyvä, että sai-
raanhoitopiirit ja järjestämis-
vastuulliset kuntayhtymät 
voivat hakea myös korvauk-
sia.

Korona-avustukset tu-
lee saada maksuun mah-
dollisimman nopeasti. 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun kunnat sekä alueen so-
siaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymät esittävät, että 
avustukset tulee kirjata oi-
kealle tilikaudelle eli vuoden 
2021 korvattavat kulut tulee 
sisällyttää vuoden 2021 tilin-
päätökseen. Tuet eivät saa 
vääristää tilinpäätös- ja ta-
lousarviolukuja. Erityinen 
huomio on kiinnitettävä sii-
hen, että ne eivät vääristä tu-
levien hyvinvointialueiden 
rahoituksen laskentaa.

Asetusluonnoksessa ei 
myöskään ole riittäväs-
ti huomioitu erilaisia mui-
ta lisäkustannuksia, joita 
pandemiasta on kunnille ja 
kuntayhtymille aiheutunut. 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun kunnat sekä alueen 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kuntayhtymät esittävät 
huolensa, että hoitovelkaan 

KORONAN AIHEUTTAMAT 
KUSTANNUKSET KORVATTAVA 

TÄYSIMÄÄRÄISESTI

”Lausuntokierroksella olevan valtionavustus-
asetuksen perusteella hallitus on nyt 

korvaamassa vain noin puolet koronasta 
aiheutuvista kustannuksista. Tämä 

merkitsisi pelkästään Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun kunnille sekä alueen sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymille kymmenien 
miljoonien eurojen tuen menetyksiä. 

Pelkästään Oululta on arvioitu jäävän 
saamatta noin 14 miljoonaa euroa.”

li- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymille kymmenien 
miljoonien eurojen tuen me-
netyksiä. Pelkästään Oululta 
on arvioitu jäävän saamatta 
noin 14 miljoonaa euroa.

Esitetty keskimääräisiin 
kustannuksiin pohjautu-
va kompensaatio esimerkik-
si testauksesta ja jäljityksestä 
ei välttämättä vastaa kunnil-
le tai kuntayhtymille synty-
viä todellisia kustannuksia 
eikä näin ollen ole oikeuden-
mukainen kompensointita-
pa. Todelliset kustannukset 
vaihtelevat hyvin paljon kun-
tien ja alueiden välillä. Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun 
kunnat sekä alueen sosiaa-
li- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymät korostavat, että 
koronasta aiheutuvien kus-
tannusten korvaamisessa tu-
lee varmistaa, että avustus 

liittyviä kustannuksia ei kor-
vata täysimääräisesti ja luo-
tettavasti arvioiden. Korona 
ja sen luoma pitkään jatku-
nut poikkeustilanne on aihe-
uttanut ja tulee aiheuttamaan 
terveydenhuollon lisäksi 
ison palvelutarpeen nousun 
ja kustannukset sosiaalihuol-
toon ja -toimeen. Asetus ei 
käsittele tätä lainkaan. Myös 
ne on korvattava.

Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun kunnat sekä alueen 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymät esittävät, että 
lisäksi on muutettava har-
kinnanvaraisen avustuksen 
myöntämisen edellytyksiä 
siten, että sillä korvataan to-
delliset pandemiasta aiheu-
tuneet kustannukset kaikilta 
osin. Lisäksi harkinnanvarai-
seen osuuteen on varattava 
riittävästi rahoitusta.
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Kyynikolta  – ivaa vai kivaa? 

Motto: Aatamilla oli asiat hyvin – kun hän kertoi jutun, 
hän tiesi, ettei kukaan ollut kertonut sitä aikaisemmin.
 Tuo Mark Twainin ajatelma sisältyy Juha Lindgvistin toimit-
tamaan Kyynikon Kultainen Kirjaan. Joidenkin määritelmien 
mukaan kyynikko on pikkusieluien piikittelijä ja vähättelijä. ” 
Lindqvistin kirjan ajattelijat ovat kuitenkin pääosin avarakat-
seisimpia, elämää ymmärtäväisempiä – ja hauskempia!   
  
  * * *
Seinäkirjoitus: Pessimisti on ihminen, joka valitsee kahdes-
ta pahasta molemmat.
 Carl-Gustaf Lundstedt: Kirjeen kirjoittaminen rakastetulle 
on kuin piirtäisi kinkkuvoileivän silloin kun on nälkäinen.
 Elbert Hubbard: Ystäväsi on henkilö. joka tietää sinusta 
kaiken ja silti pitää sinusta.
 Sidney Brod: Keski-ikä on tullut kun poliisin varoitus liiasta 
vauhdista muuttuu lääkärin samansisältöiseksi varoitukseksi.
 Yvonne Lombard: Raskaudessa on se hyvä puoli, että tie-
tää, missä lapsi on.
 Jules Renard: Mikään ei tee oloa niin sairaaksi kuin lääkäri-
kirjan lehteileminen.
  
  * * *
Tuntematon. Tilastojen mukaan jokaista 85-vuotiasta miestä 
kohden on seitsemän naista. Mutta silloin se on jo liian myö-
häistä.
 Oscar Wilde: Mikään ei vedä vertoja naimisissa olevan nai-
sen rakkaudelle – asia, josta yksikään aviomies ei tiedä mi-
tään.
 Alexandre Dumas: Muutamien vaimojen mielestä onkiva-
pa on keppi, jonka molemmissa päissä on liero.
 Edgar Watson Howe: Kun olet nainut naisen, joka nauttii 
rahan tuhlaamisesta, ei oikein muu auta kuin opetella nautti-
maan sen tienaamisesta.
 Noël Coward: Jos mies antaa naiselle kaiken sen, mitä 
tämä on pyytänyt, niin se osoittaa vain, että nainen ei ole pyy-
tänyt tarpeeksi paljon.                                                       
 H.F. Diefenbach: Älä koskaan väittele naisen kanssa, jos 
hän on väsynyt – tai levännyt. 
 Plutarkhos: Kun kynttilät on sammutettu, kaikki naiset 
ovat kauniita.
  
  * * *
Martti Kähkönen
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia 

Pohjois-Iin kyläyhdistys on 
niittänyt mainetta uraauur-
tavana ja uusia toimintatapo-
ja etsivänä kyläyhdistyksenä 
Iissä ja koko Suomessa. Ensi 
keväänä yhdistys juhlii 
35-vuotista taivaltaan 7.5. pi-
dettävässä juhlassa. Juhla-
valmistelut ovat käynnissä ja 
samalla luodaan uutta ja in-
nostavaa toimintaa kylälle.

Pohjois-Iin  
ympäristöystävällinen 
viikkokello
– Pohjois-Iin kyläyhdistys 
haluaa olla esimerkkinä, kun 
kyläyhdistykset aktivoivat 
asukkaitaan yhteiseen teke-
miseen ja voivat näin vaikut-
taa ympäristöystävällisiin 
arjen tekoihin ja valintoihin. 
Kestävän arjen ei pidä olla 
vaikeaa vaan innostavaa, 
mukavaa ja meidän oman-
näköistä elämää, kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Anita 
Sievänen kertoo.

Nyt uusimpana asia-
na kyläyhdistyksen aktiivit 
ovat ideoineet Pohjois-Iin 
Ympäristöystävällisen viik-
kokellon, jossa jokaisella 
arkipäivällä on mieleenpai-
nuva arkinimi ja joka kuvaa 
päivän tapahtumaa: Men-
omaanantai, Taitotiistai, Kas-

Pohjois-Iin kyläyhdistys haluaa 
olla kannustava esimerkki

viskeskiviikko, Toritorstai ja 
Pihiperjantai.

Menomaanantaina keski-
tytään lähiliikuntaan ja vähä-
päästöiseen liikukkumiseen 
kylällä.

Taitotiistaina keskitytään 
kädentaitoihin, itsetekemi-
seen, tuunauksen ja korjaa-
miseen.

Kasviskeskiviikkona pa-
nostetaan nimensä mu-
kaisesti kasvisruokaan, 
lähiruokaan ja luonnonanti-
miin.

– Toritorstaina järjestäm-
me toripäivän ja keskitymme 
kierrätykseen. Pihiperjantai-
na tehdään viikonlopun ja/
tai seuraavan viikon ruoka-
lista ja pysytään siinä. Vaih-
toehtoisesti voi ostaa vain 
yhden tai kahden aterian ai-
nekset kerrallaan, mutta 
suunnitellusti. Ei osteta yli-
määräistä varastoon ja ennen 
kauppaan lähtöä tarkiste-
taan mitä jääkaapista löytyy. 
Katsotaan mitä on vanhene-
massa ja suunnitellaan uudet 
ostokset sen mukaan. Pide-
tään tarvittaessa jääkaapin ja 
pakastimen tyhjennyspäivä, 
Anita kertoo ympäristöystä-
vällisen viikkokellon ideasta.

Ympäristökello on osa 
Pohjois-Iin kylän vähähii-
lisyyssuunnitelmaa ja ky-

läsuunnitelmaa vuosille 
2021-2025.

Uusi Akola-Junnilan  
lammaslaidunalue
Kyläyhdistyksen tavoitteena 
on ollut jo usean vuoden ajan 
lisätä perinnebiotooppien 
hoitoa Pohjois-Iin kylän alu-
eella. Hiastinhaaran perinne-
biotooppia on laidunnettu jo 
vuodesta 2014 alkaen ja Pata-
karia vuodesta 2018. Molem-
mat kuuluvat myös Natura 
2000 luonnonsuojelukohtei-
siin.

Perinnebiotoopit ovat 
syntyneet perinteisesti kar-
jan laidunnuksen ja niiton 
seurauksena, mutta eivät säi-
ly ilman käyttöä ja hoitoa. 
Metsien jälkeen 2. merkittä-
vimpiä uhanalaisten lajien 
elinympäristöjä ovat erilai-
set perinne- ja kulttuuriym-
päristöt. Perinnebiotooppeja 
on hoidossa koko Suomes-
sa vain 35 000 hehtaaria ja 
lisää tarvitaan nopeasti hoi-
don piiriin.

– Perinnebiotoopeilla, 
pientareilla ja muilla reuna-
vyöhykkeillä on tärkeä mer-
kitys maaseutumaiseman 
avoimien näkymien ja mo-
nimuotoisuuden ylläpitäjänä 
ja siksi olemmekin suunnit-

telemassa uutta lammaslai-
dunaluetta Akola-Junnilan 
kulttuurimaisemaan, Anita 
Sievänen kertoo.

Valtakunnallisesti mer-
kittävä rakennettu kult-
tuuriympäristö Akolan 
kartano rakennuksineen si-
jaitsee myös perustettavan 
laidunalueen naapurissa.

– Olemme käynnistäneet 
neuvottelut alueen maan-
omistajien kanssa ja mikäli 
omistajat ovat valmiita vuok-
raamaan maa-alueen laidun-
nukseen, tehdään alueen 
hoitosuunnitelma ympäris-
tösopimusta varten.

Sievänen toteaa, että on 
vielä epävarmaa, onko haku 
auki keväällä 2022, mut-
ta ainakin 2023 voi hakea 
laajemmin uusia kohteita. 
Helmi-ohjelman mukainen 
JärjestöHelmi-haku avautu-
nee vielä tämän syksyn ai-
kana ja tuki myönnetään 
tavarana tai palveluna. Tuki 
kattaa esimerkiksi laidun-
tarvikemateriaalit ja tehdään 
kunnostustoimet ostopalve-
luna tai viranomaistyönä. 
ELY voi ostaa palvelun myös 
maanomistajalta. Lampuri-
na Akolan-Junnilan alueel-
la jatkaa Pohjois-iiläinen Olli 
Häyrynen. MTR

Pohjois-Iihin on suunni-
teltu ympäristöystävälli-
nen viikkokello,

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
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Kiinteistöosakeyhtiö Vatungin Pooki Kuivaniemi
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

lauantaina 11.9.2021 klo 18.00 
Kuivaniemen Merihelmi Rynkyntie 9 Kuivaniemi.

Käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n varsinaiselle 
yhtiökokoukselle päätettäväksi kuuluvat asiat.

Hallitus

KOKOUSKUTSU

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT
Suomalaisen yrittäjän päivän merkeissä
pe 3.9.2021 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

2323

1515

AUTO-BINGO &
AUTO-BINGO &

BINGOBINGO

22 88 44

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

KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 5.9. klo 15.00Su 5.9. klo 15.00

Tervetuloa!

MARKKINAT SEURALLA 
LA 4.9.2021 KLO 10-15

Myyntipaikkavaraukset 044 209 4496 / Raimo

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tuore voimanoston suo-
menmestari Tiia Kettunen 
harjoittelee Iin Kuntoklubil-
la ja kertoo tulleensa salille 
eka kertaa noin kuusi vuot-
ta sitten.

– Aluksi vähän pelot-
ti, mikä mörkö tuolla tiskin 
takana istuu, Tiia naurah-
taa ensi kohtaamisesta val-
mentajansa Jari Pikkaraisen 
kanssa.

Kokeilumielessä lajin pa-
riin tullut Tiia sai asian-
tuntevaa opastusta Jarilta 
ja innostui lajista niin, että 
viime syksynä oli ensim-
mäisten kilpailujen vuoro. 
Koronan keväältä siirtämät 
SM-kisat olivat vuorossa 
elokuun puolivälissä ja tuo-
misina oli kultamitali Iihin 
avoimessa 57kilon sarjassa.

– Seuraava päätavoi-
te ovat tulevat SM-kisat ja 
omien ennätysten paranta-
minen. Joka kilpailussa ja 
harjoituksessa on tavoite 
tulla paremmaksi ja voittaa 
itsensä, Tiia toteaa.

Valmentaja Jari Pikkarai-
nen kertoo Tiian vahvuu-
tena olevan ”aivan älytön 
sinnikkyys ja periksianta-
mattomuus”.

– Tiia pystyy psyyk-
kaamaan itsensä huippu-
suoritukseen uudestaan ja 
uudestaan, eikä anna perik-
si, vaikka joskus olen harjoi-
tuksissa todennut ”anna jo 
olla”, Jari toteaa suojattin-
sa periksiantamattomasta 
asenteesta.

Suomenmestari Tiia Kettunen haluaa 
tulla entistä paremmaksi

Tekniikan kanssa kaksik-
ko on joutunut hiomaan ja 
etsimään oikeaa tekniikkaa 
etenkin penkkipunnerruk-
sessa pitkään.

– Nyt sekin alkaa olla 
kohdillaan ja SM-kisoissa 
ennätykseni parani 7,5 ki-
loa, Tiia kertoo.

Kyösti Vilmin esimerk-
kiä ja opastusta sekä Tiia 
että Jari kiittelevät. Kyöstiltä 
on saatu vinkkejä niin nos-
totekniikkaan kuin asentee-
seen.

– Ensin sun pitää joka 
kerta voittaa lattialla makaa-
va kylmä rauta. Katso vasta 
sitten tulostaululle vertailua 
muihin, on moninkertainen 
maailmanmestari opasta-
nut.

Varhaiskasvatuksen opet- 
tajana työskentelevä Tiia 
Kettunen toivoo lajin ima-
gon kehittyvän positiiviseen 
suuntaa, etenkin lajin pariin 
tulleiden naisten ansiosta.

– Tämä ei ole mikään 
mörköjen laji ja sitä voi har-

rastaa ilman kilpailemista-
kin.

Jari Pikkarainen on sa-
moilla linjoilla ja toivottaa 
kaikki tervetulleeksi salille, 
jossa panostetaan juuri voi-
manostoon ja vapailla pai-
noilla harjoitteluun. 

– Opastusta löytyy, eikä 
voimanostoharjoittelu tee 
tasapaksuja lihasmöykkyjä. 
Treenatun näköisiä miehiä 
ja naisia kylläkin. MTR

Tiia Kettunen Iin Kuntoklubil-
la, kaulassaan SM-kisojen kul-
tamitali.

Ruotsinsuomalainen Tony 
Sjöman toteutti Taidekes-
kus KulttuuriKauppilan 
studiorakennuksen ulkosei-
nään muraalin, joka julkais-
tiin osana IlmastoAreenaa. 
Teoksen nimi on ”Yö”. Sjö-

Muraali ”Yö” julkaistiin osana IlmastoAreenaa

Muraali ”Yö” koristaa taidekeskus KulttuuriKauppilan studiorakennuksen ulkoseinää.

Tony Sjömanin muraali syntyi 
hänen residenssijaksonsa ai-
kana kesäkuussa. (Kuva Inka 
Hyvönen)

man kertoo nimen tulevan 
siitä, että Iin nimi tulee mah-
dollisesti yötä merkitsevästä 
saamelaisperäisestä sanasta.  
Ilmastoteemainen teos on 
tummasävyinen ja taitelija 
kertoo pohtineensa sitä teh-

dessään tietä, jolla olemme. 
”Jos emme muuta elämänta-
pojamme edessä saattaa olla 
synkät ajat”. 

Sjöman asuu nykyisin 
New Yorkissa ja työskente-
lee ympäri maailmaa. 

– Sjömanin abstrakteissa 
töissä on nähtävissä inspi-
roituminen hänen skan-
dinaavisista juuristaan. 
KulttuurKauppilan muraali 
syntyi Sjömanin residenssi-
jakson aikana kesäkuussa ja 
suunnitelma mukautui työn 
edetessä kuvastamaan vah-
vasti paikkaa ja sen ympä-
ristöä. Teos on Iin kunnan 
uusin julkisen taiteen han-
kinta, vastaava tuottaja Jetta 
Huttunen kertoo. MTR

HUOM! AIKA
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ja Visuri kertoi tilaisuuden 
aluksi museon näyttelyn uu-
distamisesta, johon on saatu 
avustusta Suomen museolii-
tolta.

– Uittomuseon osalta tar-
koituksena on luoda yhte-
näinen näyttelykokonaisuus 
esittelemään Iijoen uittoa. 
Samalla luomme mahdol-
lisuuden vaikkapa kokeilla 
uittokamppeita tai sestomis-
ta.

Raasakkakosken ran-
nalta kotoisin oleva, ja 
edelleen asuva Eero Ala-
raasakka muisteli lapsuus-
aikojensa uittoja, luoden 
samalla katsauksen Iijoen 
uitosta 1950-luvulta uiton 
päättymiseen saakka.

Iijoen uitto oli merkittävä 
työllistäjä ja siihen liittyvät 
tarinat elävät vielä puheis-
sa - uitettiinhan Iijoessa vie-
lä vuonna 1988. Vuosisadan 
aikana uitolla koettiin mo-
nenlaisia muutoksia lans-
sipaikoilla, jokivarressa, 

Iijoen uitto perinneporinoiden aiheena

Ruuhkan purkua Kruununsaaren kohdalla. Nahkismerrat ovat 
joutuneet rannalla työtä häiritsemästä. (Kuva Väinö Halttu)

Museonhoitaja Tuija Visuri ker-
toi uittomuseon näyttelyä uu-
distettavan.

Leo Pakanen on valmistanut 
kymmeniätuhansia uittokek-
sejä.

Iijoki on tukittu poikkipadolla (Kuva Väinö Halttu)

Erottelua Pukkisaaren kohdalla.

erottelulla, nippaamisessa 
ja lastauksessa. Myös maise-
maa on muokattu uiton tar-
peisiin soveltuvaksi.

– Iijoki on 370 kilometriä 
pitkä ja sillä on paljon sivu-
jokia, jotka mahdollistivat 
purouitot. Kaikkiaan Iijo-
en vesistö muodosti yli 3000 
kilometriä käsittävän uitto-
väylän, Eero kertoi.

Vuosittain joessa uitettiin 
600 000 kiintokuutiota puu-
ta. Tämä vastaa noin 8000 
rekkakuormaa.

– Suurimmat uitot olivat 
vuosina 1961 ja 1964. Tuol-
loin puuta uitettiin yli 700 
000 kiintoa.

Iin Tukkilaiskisojen jär-
jestäjänäkin tunnettu Eero 
Alaraasakka kertoi muis-
tavansa vuonna 1959 pide-
tyt tukkilaiskisat, joita hän 
esitteli myös valokuvin. 
1950-luvulla vettä riitti Raa-
sakkakoskessa ja vuosikym-
menen aikana järjestettiin 
ainakin kolmet tukkilaiski-

sat.
– Mahtaisivatkohan tä-

män hetken tukkilaiskisaili-
jat uskaltaa laskeakaan niin 
kuohuvassa Raasakkakos-
kessa, Eero mietiskeli kuvia 
esitellessään.

Puunuiton ja joen muun 
käytön yhteensovittaminen 
ei aina ole ollut ongelma-
tonta. Irtouitto ja uppopuut 
haittasivat veneilyä, eikä lo-
henpyyntikään aina tykän-
nyt uitosta.

1950-luvun kuvista nä-
kyi, kuinka Iijoki oli tukittu 
lohipadolla Akolan kohdal-
ta ja uitolle oli puomitettu 
ahdas väylä joen pohjoisreu-
naan.

– Tuolloin lohet pyy-
dettiin tehokkaasti Illin-
saaren ympäristössä ja 
yllätyksekseni löysin kuvan, 
jossa oli lohipato joen poik-
ki Illinkosken kohdallakin. 
Pitäisiköhän meidän ylävir-
talaisten harkita korvausten 
hakemista menetetyistä lo-

hista, Eero vitsaili kuvaa esi-
telleessään.

Uitetut puut eroteltiin jo-
kisuussa Finninkarissa ja 
moni iiläinen työskenteli ke-
sät erottelun eri tehtävissä.

– Ja häntätanssit järjestet-
tiin Karhunsaaren lavalla, 
Paavo Halonen muisteli.

Leo Pakanen kertoi tul-
leensa vakinaiseksi uittoon 
vuonna 1974, sepän jäätyä 
eläkkeelle.

– Tein monenlaisia töi-
tä, mutta 8 vuotta lähinnä 
uittomiesten tärkeintä työ-
välinettä, uittokeksiä. Niitä 
ehdin tehdä yli 20 000 kap-
paletta, viimeiset keksit Ke-
mijoen uittoon vuonna 1989 
tehnyt Leo kertoi.

Perinneporinoiden tari-
nat ja muistelut nauhoitet-
tiin ja niitä hyödynnetään 
näyttelyä uudistettaessa. 
Uittomuseon näyttely ava-
taan uudistettuna loppusyk-
systä. MTR

Iijoen uittoa ja sen merki-
tystä sekä uittovälineistöä 
muisteltiin Iin kotiseutu-
museon perinneporinoissa 
viime viikon keskiviikko-
na. Nätteporin auditorioon 
oli saapunut parikymmentä 

entistä uittolaista tai uitosta 
kiinnostunutta, jotka kertoi-
vat Eero Alaraasakan alus-
tuksen jälkeen omakohtaisia 
muistojaan ja kokemuksiaan 
Iijoen uitosta.

Museonhoitaja Tui-

Iin kunnanhallitus päät-
ti hyväksyä kokouksessaan 
opetus- ja varhaiskasva-
tuksen esityksen vuokrata 
varhaiskasvatuspalveluille 
päiväkotikiinteistön Pohjois-
Suomen Hoivakiinteistöt 
Oy:ltä vuoden vuokraajal-
la. Sopimukseen sisältyy 
optio jatkovuokraamisesta. 
Tiloissa aloittaa 1.9. kolme-
ryhmäinen päiväkoti, joka 
hallinnollisesti kuuluu Ha-
minan päiväkotiin. Samalla 

Haminan päiväkodin yksikkö aloittaa Harjuntähdessä
lakkaa Micropoliksessa toi-
minut päiväkotiyksikkö ja se 
liitetään osaksi Harjuntäh-
den päiväkodin toimintaa. 
Vuokrattavissa tiloissa toimi 
aiemmin Tuohulan päiväko-
ti Harjuntähti.

Kunnan varhaiskasvatus-
yksiköissä ja perhepäivähoi-
dossa nykyisin olevat paikat 
tulivat täytetyiksi kesäkuun 
2021 aikana sillä hetkel-
lä jonossa olevista hakijois-
ta. Näin ollen syksyn 2021 

alkuun on tarve lisätä kun-
nallisia varhaiskasvatus-
paikkoja 34 lapselle. Tässä 
luvussa on huomioitua Har-
juntähden päiväkodissa ole-
vat lapset, jotka siirtyvät 
liikkeenluovutuksen yhtey-
dessä kunnan varhaiskasva-
tukseen.

Kunnanvaltuustolle kun-
nanhallitus esittää, että 
varhaiskasvatuksen päi-
väkotitoimintaan vuodelle 
2021 lisätään tuottoja 14 400 

euroa ja menoja 127 200 eu-
roa.

Kunnanhallituksen hen-
kilöstöjaostoon kunnan-
hallitus nimesi jäseniksi ja 
heille varajäseniksi Jarmo 
Laurin (Petri Tervosen) Hel-
ka Tapion (Minna Paakko-
lan) Eero Alaraasakan (Reijo 
Kehuksen) Petri Hyvösen 
(Kirsti Keräsen) Leena Tii-
ron (Johanna Jakku-Hii-
valan). Puheenjohtajaksi 
nimettiin Helka Tapio ja va-

rapuheenjohtajaksi Leena 
Tiiro. Maapoliittiseen jaos-
toon kunnanhallitus nimesi 
Petri Tervosen, varalle Jar-
mo Laurin, Ilkka Pakosen, 
varalle Johannes Tuomelan, 
Sanna Valajan, varalle Noo-
ra Huotarin, Teijo Liedek-
sen, varalle Eija Alaraasakan 
ja Kirsti Keräsen, varalle Ve-
liheikki Hyvärisen. Puheen-
johtajaksi nimettiin Ilkka 
Pakonen ja varapuheenjoh-
tajaksi Teijo Liedes.

Edustajikseen toimieli-
miin kunnanhallitus nimesi 
opetus- ja varhaiskasvatus-
lautakuntaan Helka Tapion, 
yhdyskuntalautakuntaan 
Petri Tervosen, rakennus-
lautakuntaan Jari-Jukka 
Jokelan Ii-instituutti -lauta-
kuntaan Reijo Kehuksen ja 
Iin vesiliikelaitoksen johto-
kuntaan Heli-Hannele Haa-
paniemen. MTR


