
Nro 27/2022

--

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

21.12.2022nomatnomat

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

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 639 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10 
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.fi

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 

talveen tunnelmaa 
luovat 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

www.orientkebab.com

Laurintie 2, Ii

SUPERTARJOUKSET!

Tarjokset voimassa 31.12.2022 saakkajoka päivä kello 20.00 asti.Paikan päällä tai noudettuna.

Tarjokset voimassa 31.12.2022 saakkajoka päivä kello 20.00 asti.Paikan päällä tai noudettuna.

Tarjokset voimassa 31.12.2022 saakkajoka päivä kello 20.00 asti.Paikan päällä tai noudettuna.

Tarjokset voimassa 31.12.2022 saakkajoka päivä kello 20.00 asti.Paikan päällä tai noudettuna.

SOITA JA TILAA
p. 08 8176 676

10,50€10,50€
• NORMAALIPIZZA sis. limsa 0,33 l ja salaatti  (norm. 13€)

13€13€
• ERIKOISPIZZA sis. limsa 0,33 l ja salaatti  (norm. 15,50€)

11,50€11,50€
• KEBAB ANNOKSET alk. sis. limsa 0,33 l  (norm. 14€)

11,50€11,50€
• KEBAB- TAI KANAPIZZA sis. limsa 0,33 l ja salaatti  (norm. 14€)

Joulupuu on 

rakennettu,

joulu on jo 

ovella...

Jouluviikolla avoinna:
19.12-22.12 10.00-17.00

 23.12-26.12 suljettu.
Olen lomalla 2.1-8.1.2023.

Kirkkotie 8, Ii | P. 040 562 6243

Hyvää joulua ja 
Onnellista Uutta vuotta!

Pudasjärvellä Syötteellä vie-
tettiin useissa yrityksissä 
talvikauden avausta itsenäi-
syyspäivän viikonloppuna 
ja -viikolla. Pyysimme leh-
teen kuvia ja juttua, jollaisen 
saimme Luontokeskukselta.

Jo perinteeksi muodos-
tunut Syötteen luontokes-
kuksen tunnelmallinen jou- 
lupolku ilahdutti jälleen lu-
kuisia lapsia, jotka vierai-
livat luontokeskuksella ja 
kansallispuistossa joulu-
kuun ensimmäisenä vii-
konvaihteena. Lyhdyin 
valaistulla polulla tavattiin 
yhdeksän tonttua, jotka ja-
koivat tietoa metsän eläimis-

Luontokeskuksen talvikauden 
avaus jouluisissa tunnelmissa

tä sekä haastoivat tekemään 
hauskoja jumppaliikkeitä 
kynttiläkuusien siimekses-
sä. Olipa matkalla nähtävissä 
myös eläimiä, kuten pupu-
ja, metsän pikkulintuja sekä 
ketturepolainenkin. Polku 
ilahdutti lapsia siinä määrin, 
että luontokeskukselle tul-
leen tiedon mukaan parhaat 
kiersivät polun jopa viisi ker-
taa viikonlopun aikana. Jos 
et ehtinyt polulle tällä kertaa, 
niin laitamme lyhdyt jälleen 
palamaan joulun aikaan, eli 
23.-27.12. väliseksi ajaksi. 

Kauneimmat joululau-
lut kajahtivat ilmoille tänä 
vuonna komeasti luontokes-

kuksen pihapiirissä! Sydä-
meeni joulun teen ja muut 
tunnelmalliset jouluklassi-
kot laulettiin arviolta 150 ih-
misen voimin, johon kuului 
ilahduttavan paljon myös 
lapsiperheitä. Kuura-asuun 
sonnustautuneet kuuset ja 
jätkänkynttilöiden kajo lau-
lujen soidessa loivat tun-
nelman, joka toi ainakin 
allekirjoittaneelle hartaan 
joulumielen. Kiitos laulu-
jen säestämisestä sekä yh-
teistyöstä Pudasjärven 
seurakunnalle sekä erityises-
ti kanttori Keijo Piiraiselle. 

Annu Tuohiluoto

Kauneimmat joulu-
laulut laulettiin kome-
asti luontokeskuksen 
pihapiirissä.

NuorisokuoroNuorisokuoro
Solisti Markku JaakkolaSolisti Markku Jaakkola
Urut, kuoronjohto Henna HyryUrut, kuoronjohto Henna Hyry
Piano Anna HyryPiano Anna Hyry
Panhuilut Sanna ja Hanna-Leena HyryPanhuilut Sanna ja Hanna-Leena Hyry
Poikkihuilu Kaisa AholPoikkihuilu Kaisa Aholaa

JoulukonserttiJoulukonsertti
Joulun toiveJoulun toive

Iin kirkossa 23.12. klo 19.Iin kirkossa 23.12. klo 19.

Tervetuloa kuuntelemaan Tervetuloa kuuntelemaan 
tunnelmallista tunnelmallista 

laulu- ja soitinmusiikkia.laulu- ja soitinmusiikkia.
Vapaa pääsy!Vapaa pääsy!

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
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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 leh-
ti 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.

nomatnomat
--

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 21.12.2022
www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivo-
taan olevan  toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
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

SEURAAVA IISANOMAT NRO 1 ILMESTYY KE 11.1.2023. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

ke 4.1.2023 klo 11 mennessä.

www.lumorakennus.fi

KATTOREMONTIT, ULKOVERHOUKSET,
SADEVESIJÄRJESTELMÄT

SEKÄ MUUT KODIN REMONTIT
LAATUTAKUULLA TOTTAKAI!

LUMO RAKENNUS OY  |  Matias Luokkanen p. 045 276 6254  |  info@lumorakennus.fi

PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS!

Uudessa testamentissa on kaksi joulukertomusta. Tut-
tu Luukkaan jouluevankeliumi kuvaa onnellisia, joskin 
koruttomia tapahtumia Betlehemin seimen ympärillä. 
Vähemmän tunnetussa Matteuksen evankeliumin joulu-
kertomuksessa on uhkaavampi tunnelma.

Matteuksen kertomuksessa Joosef epäröi ottaa Mari-
aa vaimokseen ja vasta enkelin ilmestyminen saa hänet 
vakuuttuneeksi aikeistaan. Sen jälkeen kuningas Herodes 
yrittää saada itämaan tietäjien kautta selville vastasynty-
neen Jeesuksen olinpaikan. Kun se ei onnistu, raivostuu 
Herodes ja käynnistää Betlehemissä lastenmurhan. Joosef 
ehtii viedä perheensä pakoon Egyptiin.

Tänä jouluna Matteuksen joulukertomus puhuttelee 
erityisellä tavalla. Elämä on nytkin, armon vuonna 2022, 
haurasta. Euroopassa on käynnistynyt laajamittainen 
sota, joka luo uhkakuvia koko maailman ylle. Hävityk-
sen ja kaaoksen voimat ovat tänä vuonna ryöpsähtäneet 
taas räikeästi esiin.

Jeesuksen perhe pakeni Egyptiin. Moni ukrainalainen 
on paennut tänä vuonna Suomeen. Jokin aika sitten pidet-
tiin ukrainalaisessa pakolaisperheessä Suomessa kaste-
juhla, johon isä saapui rintamalta Ukrainasta palatakseen 
ristiäisten jälkeen taas takaisin puolustamaan kotimaa-
taan. Elämä ja kuolema olivat tässä perheessä lähellä toi-
siaan, niin kuin Matteuksen joulukertomuksessakin.

Uhkakuvista huolimatta Matteuksenkin joulukerto-
muksessa tulee joulu. Tietäjät löytävät Jeesuksen luo ja 
maahan kumartaen antavat hänelle parhaita lahjojaan. 
Vapahtaja Jeesus on syntynyt. Hän tuo rauhan sydämeen 
rauhattoman maailman keskellä.

Joulun lapsi siunatkoon sinun ja läheistesi joulun.

Oulussa adventin 2022 alla
Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan piispa

Levottomana 
aikanakin tulee joulu

Jukka Keskitalo on Oulun hiippakunnan piispa. (Kuva Sanna 
Krook)

IIN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Aattokirkko La 24.12. klo 15 Iin kirkko. Pyhäpäivä: Jouluaatto, 
Aihe: Lupaukset täyttyvät, Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: 
Markku Jaakkola.
Jouluyönmessu La 24.12. klo 23 Iin kirkko. Pyhäpäivä: Jouluaatto, 
Aihe: Teille on syntynyt Vapahtaja! Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, 
kanttorina: Markku Jaakkola.
Joulukirkko Su 25.12.20 klo 10 Väli-Olhavan seurakuntatalo. Pyhä-
päivä: Jouluaamu, Joulupäivä, Aihe: Nyt Betlehemiin! Toimittaa: Pek-
ka Soronen, kanttorina: Markku Jaakkola.
Tapaninpäivän messu Hoivaosastolla Ma 26.12. klo 13. Pyhäpäivä: 
Tapaninpäivä, Aihe: Kristuksen todistajat, Toimittaa: Matti Kinnunen, 
kanttorina: Eija Savolainen.
Uudenvuodenaaton hartaus La 31.12. klo 18 Iin kirkko. Toimittaa 
Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen.
Messu Pe 6.1. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä: Loppiainen, Aihe: Jeesus, 
maailman valo, Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Markku Jaak-
kola.
Joulukonsertti Pe 23.12. klo 19 Iin kirkko.
Joulun toive
Nuorisokuoro
Solisti, Markku Jaakkola
Urut, kuoronjohto, Henna Hyry
Piano, Anna Hyry
Panhuilut Sanna ja Hanna-Leena Hyry
Poikkihuilu, Kaisa Ahola
Ystävänkammari Ke 11.1. klo 12 Iin seurakuntasali.
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky Kirjekyyhky lähettää lapselle oman 
kirjepyhäkoulupostin noin kerran kuukaudessa ja postin voi tilata 
puh. 0400 541 319/ irmeli.hietapelto@elv.fi
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten maanantaisin klo 10–12 ja 
13–15 p. 045 787 25139. Seuraava ajanvaraus 9.1.2023.

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Aattokirkko La 24.12. klo 12 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäivä: Joulu-
aatto, Aihe: Lupaukset täyttyvät, Toimittaa: Pekka Soronen, kanttori-
na: Markku Jaakkola. 
Joulukirkko Su 25.12. klo 8 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä: Joulu-
aamu, Joulupäivä, Aihe: Nyt Betlehemiin! Toimittaa: Pekka Soronen, 
kanttorina: Markku Jaakkola. 
Sanajumalanpalvelus Su 1.1. klo 18 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä: 
Uudenvuodenpäivä, Aihe: Jeesuksen nimessä, Toimittaa: Matti Kinnu-
nen, kanttorina: Eija Savolainen. 
Messu Pe 6.1. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä: Loppiainen, 
Aihe: Jeesus, maailman valo, Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: 
Markku Jaakkola.
Sanajumalanpalvelus Su 8.1. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä: 1. sunnun-
tai loppiaisesta, Aihe: Kasteen lahja, Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, 
kanttorina: Eija Savolainen.
Kuivaniemen perhekerho To 12.1. klo 10 Kuivaniemen seurakun-
tasali. Kuivaniemen perhekerhoon on ILMOITTAUTUMINEN, ilmoit-
taudu TO kerhoon viimeistään saman viikon KE puh. 0400 541319.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen 
kotisivuiltamme. 
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 
10–12 ja 13–15 p. 045 787 25139. Seuraava ajanvaraus 9.1.2023.

Tv: Hannu ja Pirjo 
Särkiaho

Hauskaa Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2023
sukulaisille, ystäville 

ja tutuille.

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta

Pirjo ja Matti-Tapio Rissanen

Toivotamme rauhallista joulua 
ja hyvää  uutta vuotta 2023

Rauhallista joulua 
ja hyvää 

uutta vuotta 2023
ystäville ja tutuille

Tv: Eila Lahtinen
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko 
keskiviikkoisin parittomina viikkoina. 

Tartuttelee ku 
Taata-Jaakon 
vikate.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka 
on toimittanut Toivo Hyyryläinen 33

Ensikohtaamisia ja elinvoimaa
Olen työskennellyt Iissä puolitoista kuukaut-
ta. Se on ollut aikaa, jolloin olen katsonut Iitä 
tuorein silmin. Aikaa, johon on sisältynyt pal-
jon ensikohtaamisia ja ensivaikutelmia. Ai-
kaa, jolloin olen omaksunut valtavan määrän 
uusia asioita ja muodostanut vielä hentoja, 
mutta nopeasti vahvistuvia näkemyksiä.

Samalla olen päässyt konkreettisestikin 
työn syrjään kiinni muun muassa talousar-
viovalmistelujen ja kaavoitustyön tiimoilta. 
Ne ovatkin olleet oiva tapa perehtyä asioihin. 
Olen tutustunut työyhteisöihin, työtoverei-
hin, käynnissä oleviin kehittämistoimenpitei-
siin ja -hankkeisiin. 

Olen vieraillut yrityksissä ja tavannut yrit-
täjiä eri tilanteissa ja tilaisuuksissa. Jokainen 
kohtaaminen on ollut merkityksellinen ko-
konaiskuvan luomiseksi ja luottamuksen en-
siaskelien rakentamiseksi. Kohtaamisten 
myötä minulle on syntynyt kuva Iistä asuin-, 
vaikuttamis- ja yrityskuntana, jossa sallitaan 
erilaisia näkemyksiä, arvoja, mielipiteitä ja 
erimielisyyttä. Kuntana, jossa kyetään ja halu-
taan sovittaa ajatuksia yhteen, tulla vastaan, 
tehdä yhteistyötä ja kehittää Iitä yhdessä. Ja 
haluna olla edelläkävijänä muun muassa kes-
tävän kehityksen, kasvun ja hiilineutraaliu-
den edistämistyössä. Erilaisten näkemysten 
yhteensovittaminen ja välillä puoliteiden-
kin etsiminen, kyky asettua toinen toistemme 
asemaan sekä aito halu löytää yhteistyös-
sä ratkaisuja jatkuvasti eteemme tuleviin ky-
symyksiin ja haasteisiin, ovat keskeisimpiä 
eteenpäin vieviä voimia.

Yritysten kanssa käydyissä keskusteluis-
sa on noussut esille useita myönteisiä haastei-
ta; kasvun myötä pulaa on niin työntekijöistä, 
liiketiloista kuin asunnoistakin. Samalla on 
todettu, että Iissä on tarvetta uusille yri-
tystonteille. Ilman niitä on omia toimitiloja 
tarvitsevien yritysten tulo kuntaan haastavaa 

Helena Illikainen aloitti tänä syksynä Iin kunnan 
elinvoimajohtajan virassa sekä Iin Micropoliksen 
toimitusjohtajana.

ja kuntastrategiassa asetetut kasvutavoitteet-
kin vaikeampia saavuttaa. Ensi vuonna yksi 
konkreettinen askel tilanteen parantamiseksi 
on Pentinkankaan yritysalueen infrastruktuu-
rin rakentaminen sekä Pentinkankaan ase-
makaavamuutoksen valmistuminen. Nämä 
mahdollistavat muun muassa uutta yritys- ja 
liikerakentamista valtatien läheisyyteen sekä 
vähittäiskaupan suuryksikön tai myymälä-
keskittymän toteuttamisen.

Myös kalatalouden tulevaisuuden tur-
vaaminen on keskusteluttanut. Vatunki on 
nostettu yhdeksi kunnan elinkeinojen pai-
nopistealueeksi ja valmistelutyötä Vatungin 
kehittämiseksi on tehty laajalla yhteistyöl-
lä alueen toimijoiden kanssa. Yleisesti voi-
sin todeta, että kunnassa toimivan yrityksen 
pärjääminen on paitsi yrityksen itsensä myös 
kunnan etu. Teemme töitä sen eteen, että 
yritykset voivat menestyksekkäästi keskit-
tyä omaan liiketoimintaansa. Pyrimme pal-
velemaan yrityksiä yksilöllisesti ja autamme 
myös muun muassa yrityksiä hakemaan tu-
kirahoitusta kehittämis- ja investointihank-
keisiin. Meille on kunnia-asia toimia yritysten 
kannalta joustavasti ja ripeästi.

Kestävän kasvun ja energiatuotannon nä-
kökulmista Iihin on rakennettu ja tullaan ra-
kentamaan mittava määrä tuulivoimaa. 
Voisiko joukkoon mahtua myös aurinkoener-
giaa, vedyn tuotantoa ja varastointia? Tä-
hän uskomme. Iissä halutaan panostaa myös 
uusiin nelostien liittymiin, Kuivaniemen 
biotalousalueeseen, Sääskenharjuun ja Iijoki-
suistoon. Jakkukylän kehittymistä mahdollis-
tamaan on laadittu uusi osayleiskaava, joka 
tulee toimimaan hyvänä työkaluna muun 
muassa asuinrakentamiseen. Kaava on hy-
väksytty, mutta se ei vielä ole lainvoimai-
nen. Parhaillaan laaditaan myös kunnan 
strategista osayleiskaavaa, joka kertoo puo-
lestaan kunnan tavoitellun kehityksen peri-
aatteet. lukuisa määrä erilaisia toimenpiteitä 
ja tavoitteita, joilla kaikilla tavoitellaan entistä 
elinvoimaisempaa Iitä.

Minulta on kysytty usein, että mitä edel-
lä mainitulla elinvoimalla tarkoitetaan. Kie-
litoimiston sanakirjan mukaan elinvoima on 
elinkykyä, elinvoimaisuutta, vireyttä ja vitaa-
lisuuttaa. Kuntaliiton määritelmän mukaan 
se tarkoittaa kunnissa kasvua, jota syntyy 
alueen kehittyvistä yrityksistä, alueelle sijoit-
tuvista uusista yrityksistä, investoinneista, 
lisääntyvästä työpaikkojen määrästä, vah-
vasta vetovoimaista ja uusista asukkaista. 
Elinvoimaa voidaan edistää käytännön toi-
menpiteillä kuten esimerkiksi maankäytöllä, 
joukkoliikenteellä, yritysten kasvua tukevilla 
yrityspalveluilla, korkeakoulujen kanssa teh-
tävällä yhteiskehittämisellä, innovatiivisilla 
hankinnoilla ja kuntatiedon avaamisella yri-
tysten käyttöön. Näitä tavoittelemme myös 
Iissä - vahvaa ja kestävää kasvua.

Helena Illikainen

Illikaisen tehtäviin kuuluu paikallisiin yrityksiin 
tutustuminen. Tässä kuvassa tutustumiskäynnil-
lä Pulsedeonin toimintaan.

Eritoten jouluna täytyy tonttujen muistaa 
ruokkia joulupukin porot, ennen kun puk-
ki lähtee jakamaan lahjoja. Jos eivät muistaisi, 
niin saattaisivat porot nääntyä nälkään kesken 
matkan. Mutta onko joulupukki yliluonnolli-
nen olento? Kun sillä on lentävät porot ja reki. 
Vai millä ilveellä se pukki taikoo porot reki-
neen päivineen lentoon? Ei tavallinen tallaaja 
saa poroa tai rekeä ilmaan. Ei, vaikka kuinka 
yrittäisi. Ei ole porolla siipiä! 

Ei siis lennä. Ainakin Amerikassa pukki 
lentää. Suomessa taas menee maan pinnalla. 
Tai sitten se, että joulupukki laskeutuu savu-
piipusta sisään. Jossain päin taas tulee ovesta. 
Miksi? Kai se muuten tylsistyisi, jos joka pai-

kassa pitäisi tehdä samanlainen sisääntulo. 
Vaihtelua pukille, ilmeisesti. Sitten on lahjat. 
Tuhottomasti jaettavaa kilteille ihmisille. Mi-
hin ne lahjat mahtuvat, kun ei reessä ole perä-
konttia (korkeintaan muutama säkki mahtuu). 
Onko välivarastoja? Niin kuin autoille on huol-
toasemia, missä pysähdytään tankille. Ja jos on 
pukilla huono selkä, niin menee se, kun joutuu 
täyttämään rekeä yksin. Mikäli olisi paikalli-
sia tonttuja, niin saisivat auttaa pukkia. Mut-
ta mitä, jos on useampia joulupukkeja? Ei vain 
yhtä, vaan vaikka sata! Eihän niitä kukaan toi-
sistaan erota. Ovat niin saman näköisiä. 

Täytyy olla tarkat listat, kuka menee mihin-
kin. Ja mitä jakaa, etteivät antaisi vääriä lahjo-

ja väärille ihmisille. (Menisi vaikka Koljosille 
jakamaan Mikko-pojalle lahjoja, mutta ei oli-
si Koljosia eikä Mikkoa vaan olisi Ryynäset 
ja Maija-tyttö!) Tarkasti täytyisi suunnitella 
myös liikkuminen, etteivät tulisi nähtyä yhtä 
aikaa. Muuten selviäisi kaikille, että on mon-
ta joulupukkia! Selittele sitten sitä. Mutta jou-
lu menee hyvin, kun on Korvatunturilla kaikki 
viimeisen päälle hiottua ja suunniteltua (kun 
on heillä jo kokemusta). Jokainen saa lahjansa 
ja on hyvillä mielin. 

Eli hauskaa joulua vaan kaikille!

Jari Outila 

Joulupakina
(humoristinen pohdinta joulusta)
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Rajavartijan kova kunto säilyy 
pitkälle eläkeikään saakka

Räinän arkistosta löytyi useita lehtileikkeitä hänen urheilusuorituksistaan, kuten tässä Kainuun Sanomien jutussa, jossa kerrotaan 
Sotkamon Jymyn ankkurin Ilkka Räinän ratkaisseen voiton Kainuun 28. maakuntaviestissä Sotkamolle.  Kuva Matti-Tapio Rissanen.

Ilkka Räinä pitää edelleen talvisin kunnostaan huolta hiihtämällä. Kuva Matti-Tapio Rissanen.

Nykyisin Ilkka Räinän kotia koristaa kymmenet mitalit ja pokaalit 
monista hiihto- ja suunnistuskisoista, pesäpallokisoista ja viesti-
kisoista.  Kuva Matti-Tapio Rissanen.

Rajavartijalla kunto pi-
tää olla kohdallaan. Tämä 
asenne siivitti Ilkka Räinän 
mukaan useisiin urheiluhar-
rastuksiin, ja siitä on ollut 
hyötyä pitkälle eläkevuosiin 
saakka.

Iin Illinsaaressa vuonna 
1948 syntynyt Ilkka Räinä 
on tehnyt työuransa rajavar-
tiolaitoksella rajavartijana. 
Aivan nuoresta pitäen hän 
on ollut urheilullinen. En-
simmäinen hiihtokisa, johon 
hän osallistui alakouluikäi-
senä, pidettiin Iin keskustas-
sa ja lähtö oli työväentalon 
kulmalta. Räinällä ei ole 
muistikuvaa monenneksiko 
hän sijoittui, mutta palkin-
noksi hän sai appelsiinin.

Hän innostui hiihtämi-
sestä niin, että joka syksy, 
heti kun Kestilän nurmiken-
tälle tuli kuuraa, sinne piti 
päästä hiihtämään talven 
ensimmäinen lenkki. Nykyi-
sin kotia koristaa kymmenet 
mitalit ja pokaalit monista 
hiihto- ja suunnistuskisois-
ta, pesäpallokisoista ja vies-
tikisoista. Eri lajeissa hän 
on edustanut Iin Urheilijoi-
ta, Sotkamon Jymyä ja Suo-
mussalmen rastia.

Ampumahiihdossa 
vuonna 1969 hän tuli kol-
manneksi nuorten suomen-
mestaruuskisoissa ja voitti 
samalla pidetyt varusmies-
ten mestaruuskisat. Vuonna 
1979 Rajamäellä hiihtosuun-
nistusviestissä tuli SM-ho-

peaa yleisessä sarjassa, 
Väinö Mustonen ja Seppo 
Sirviö olivat mukana jouk-
kueessa. Tässä vain pinta-
raapaisu monesta komeasta 
suorituksesta.

- Lähdin vuonna 1968 va-
rusmieheksi ja siitä päädyin 
Suomussalmen rajavartio-
alueelle töihin. Kaikkiaan 
minulla oli kuusi paikkaa 
missä palvelin ja se oli kyl-
lä rikkaus, kun sai käydä 
eri paikoissa ja nähdä mo-
nenlaisia maisemia. Monet 
halusivat palvella samassa 
paikassa koko uransa, mut-
ta minusta oli mukavaa saa-
da vaihtelua.

Työn myötä Räinä muut-
ti Ämmänsaareen, josta löy-
tyi myös vaimo Seija. Siellä 
syntyivät ja varttuivat poika 
ja tytär. Ilkka teki pitkiä työ-
päiviä: päivystysvuorois-
sa ehti myös treenaamaan ja 
kunto olikin pidettävä kor-
kealla. Oli ehdottoman tär-
keää, että jos rajalla tulee 
tilanne, jokaisen on pystyt-
tävä suunnistamaan pime-
ässäkin ja jaksettava juosta 
tai hiihtää pitkiäkin matko-
ja.

Räinän työ rajavartios-
sa oli hyvin luonnonläheistä 
ja päivystysreissujen lisäk-
si hän kulki marjastamas-
sa iltaisin. Suomussalmen 
metsistä jäi mieleen useita 
tarinoita, kun hän jopa koh-
tasi karhun monia kertoja.

- Olimme työkaverin 

kanssa tulossa partiosta ja 
meistä 30 metrin päässä oli 
nuori emostaan jo eronnut 
karhu. Se vain vilkaisi mei-
hin päin ja saman tien lähti 
vauhdilla poroaidalle päin 
ja paineli sitten Venäjän 
puolelle. Tilanteen jälkeen 
kysyin kaverilta, että huo-
masitko, millainen ilme sillä 
karhulla oli. Kyllä se näytti 
pelästyneeltä.

Ilkka Räinä jäi eläkkeel-
le 50-vuotiaana vuonna 
1998 ja tuolloin hänen soti-
lasarvonsa oli ylirajavartija. 
Silloin Ilkka ja Seija päät-
tivät perheineen palata Ii-
hin kotipaikalleen. Samalla 
eläkkeelle pääsi myös raja-
vartioasemalla työskennel-
lyt Vili-koira, joka sai viettää 
vielä monta mukavaa eläke-
vuotta Ilkan ja Seijan koti-
koirana.

Eläkepäivilläkin Räi-
nällä on ollut tapana pitää 
kuntoa yllä lenkkeilemäl-
lä, hiihtämällä ja erityisesti 
poimimalla rutkasti marjo-
ja. Hän on laskeskellut, että 
eläkkeellä ollessaan erilaisia 
marjoja on tullut poimittua 
kaikkiaan noin 30 tuhatta 
kiloa. Parhaimmillaan pa-
riskunta on poiminut noin 
3500 kiloa marjoja vuodes-
sa, mutta tänä syksynä piti 
jo vähän hellittää tahtia. Sil-
tikin saaliiksi saatiin komeat 
tuhat kiloa marjoja.

Jenny Kärki
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Jouluun liittyy rauha. Suomessa olem-
me tottuneet joulunajan rauhan alka-
van Turussa julistettavan joulurauhan 
myötä. Esikuvana toimii pyhät kirjoi-
tukset, joiden mukaan ”Jumalan on 
kunnia korkeuksissa, maan päällä rau-
ha ihmisillä, joita hän rakastaa”, kuten 
paimenille ilmestynyt enkelijoukko 
parituhatta vuotta sitten julisti Betle-
hemissä. 

Kristuksen syntymä toi maan pääl-
le suuren ilon ja myös rauhan ihmisten 
keskelle. Tai näin oli ainakin tarkoitus. 
Historian kirjat ja tämän päivän uuti-
set kuitenkin kertovat karua kieltään 
siitä, ettei ihmiskunta ole saanut elää 
rauhassa aikojen saatossa. Mutta mitä 
on tuo rauha ja mitä sillä tarkoitetaan? 

Nykykäsitys rauhasta liitetään rau-
hallisiin, sodasta vapaisiin aikoihin. 
Puhutaan rauhan ajasta, jolloin vaik-
kapa meidän Suomen alueella ei ole 
aseellisia taisteluja. Joulurauhalla puo-
lestaan tarkoitetaan enemminkin si-
säistä, henkistä ja hengellistä rauhaa 
ihmisten sydämissä. Sellaista rauhaa, 
jotta ihmiskunta saisi viettää Kristuk-
sen syntymäjuhlaa ilman turhia levot-
tomuuksia tai ”itkua ja hampaiden 
kiristelyä”. Jotta Kristus tulisi sydä-
miimme Hänen syntymäjuhlanaan.

Tänäkin jouluna kuitenkin yhä har-
vempi kristitty saa viettää tätä suur-

ta juhlaa maallisen rauhan vallitessa. 
Käsittämätön ja raaka hyökkäysso-
ta Ukrainassa jatkuu yhä edelleen ja 
Ukrainan kansa tarvitsee materiaalis-
ta apua henkisen ja hengellisen tuen 
lisäksi. Myös Suomeen paenneet uk-
rainalaiset sotapakolaiset tarvitsevat 
apuamme. On hyvä muistaa, että Her-
ramme joutui heti synnyttyään maan-
pakoon Matteuksen evankeliumin 
mukaan.

Joulun sanoma löytyy siis Kristuk-
sesta, lihaksi tulleesta Jumalasta, joka 
syntyi ihmiseksi pelastaakseen maa-
ilman. Varhaisen kirkon merkittäviin 
hymnirunoilijoihin kuulunut pyhä Ef-
raim Syyrialainen (+373) on runoil-
lut rauhasta ja sovinnosta Kristuksen 
syntymään liittyen: ”Siunattu on Sa-
nansaattaja, joka saapui suurta rauhaa 
kantaen: Isänsä armosta hän alen-
tui puoleemme viemättä meidän er-
heitämme ylös mukanaan, sillä Hän 
saattoi sovintoon Herruuden ja sen 
omaisuuden”. Rukoilkaamme rauhaa 
ja sovinnonmieltä valti-oiden päättäjil-
le ja johtajille, jottei maailmassa kenen-
kään tarvitsisi elää enää päivääkään 
sodan, pommitusten ja kuoleman pe-
lossa! Rukoilkaamme Kristuksen rau-
haa ihmisten ja kansakuntien välille!

Tänä jouluna muistamme erityisesti 
heitä, jotka eivät saa viettää joulun juh-

laa rauhassa, vaan joutuvat elämään 
joko maanpakolaisuudessa tai muuka-
laisina vieraiden armoilla. Muistamme 
heitä, jotka joutuvat viettämään joulua 
pommikoneiden jylinässä, niiden ko-
neiden, jotka estävät heitä kuulemasta 
enkelien veisua vastasyntyneestä Jee-
sus-lapsesta. Kristus syntyy tänä joulu-
na maailmaan, joka on kaikkea muuta 
kuin rauhan tyyssija. Maailma kai-
paa kipeämmin kuin pitkiin aikoihin 
Kristuksen rauhaa. Siksi ja juuri siksi 
maailma tarvitsee nyt joulun sanomaa 
Betlehemissä syntyvästä Vapahtajasta. 

”Kunnia olkoon Jumalalle korke-
uksissa ja maassa rauha! Tänään Bet-
lehem ottaa vastaan Hänet, joka aina 
istuu Isän kanssa, tänään enkelit ylis-
tävät syntynyttä lapsukaista tavalla, 
joka sopii vain Jumalalle: Kunnia ol-
koon Jumalalle korkeuksissa ja maassa 
rauha ja ihmi-sillä hyvä tahto.” (Toi-
sen joulupäivän jumalanpalvelusteks-
teistä)

Halutessa voi Ukrainaa avustaa ra-
hallisesti ortodoksisen kirkon kan-
sainvälisen diakoni-an ja lähetystyön 
järjestö Filantropia ry:n kautta (www.
filantropia.fi)

Elia
Oulun metropoliitta

Kristus syntyy – kiittäkää! 

Oulun metropolitta Elia

Tiernapojat on nähty tä-
näkin jouluna esiintymäs-
sä lukuisissa tilaisuuksissa. 
Näytelmä kuvaa kolmen tie-
täjän käyntiä Herodeksen ja 
Jeesus-lapsen luona. 1. mai-
ninta Oulun ”Tähtipojista” 
oli Oulun Wiikko-Sanomis-
sa 11. 1. 1873: 

”Niin sanotut ’tierna-po-
jat’ owat tänäkin talwena, 
kuten tawallisesti ennekin 
joulujuhlina, ahkerasti pyö-
rineet ihmisten owilla temp-
pujansa näyttelemäsä.”

 ”Maailman ensimmäiset 
tiernapoikakilpailut”. 

Ilmari Kianto kuvailee 
vuoden 1882 kahden tier-
napoikajoukkeen nujakkaa 
näin: 

”Holman pihalle hyök-
käsi siis kaksi ´itämaalais-
ta´ sotajoukkoa vastakkain, 
syntyi hurja tappelu, pä-
resapelit sälisivät, Hakkaa 
päälle! -huuto kuului, kul-
takruunut heiluivat ja kie-
rivät hankeen, taistelu oli 
hirmuinen (…). Kultakruu-
nu lensi Herodeksen päästä, 
Murjaanin päresapeli katke-
si ja loistava Betlehemin täh-
ti rutistuneena sammui”

Tiernapoikaperinne pää-
si rappeutumaan pahoin 
1900-luvun alkupuolel-
la. Poikien esitykset olivat 
usein ”sitä sun tätä mieleen 
muistuvaa”, ja esityksen lo-
maan saatettiin luikauttaa 
sopimattomia vitsejäkin. Ti-
lanteen korjaamiseksi Yleis-
radio järjesti vuonna 1933 

”Ei millään viekkauvella eikä vääryyvellä”
”maailman ensimmäiset 
tiernapoikakilpailut”. Mu-
kana oli 15 roikkaa.

Veikko Kallinen oli mu-
kana Oulunsuun tähtipoi-
kien voittajajoukkueessa. 
Kun haastattelin Kallista 70 
vuotta kilpailun jälkeen, hän 
sanoi, että voittoa arvostet-
tiin: 

– Olin tuolloin 11-vuo-
tias, ja voiton jälkeen han-
kin viikossa saman verran 
kuin isäni Åströmillä kuu-
kaudessa! Kilpailuun val-
mistautuminen tuotti 
pula-aikana melkoisia pul-
mia. Onneksi Herodeksem-
me hoiteli erään kirjakaupan 
viikkolehtien myyntiä, ja hä-
nen suhteensa mahdollisti-
vat jihängipahvin (jihängi = 
olkavyö) ja kruunuihin tar-
vittavan kiiltopaperin hank-
kimisen. Paperi ja liima 
olivat silloin tiukassa, mutta 
ehkäpä hankalinta työläis-
perheitten poikien oli saada 
valkoiset paidat.  

Kun tiernapojat olivat 
saaneet luvan tulla laula-
maan, aluksi toivotettiin: 
”Hyvää iltaa itse kullekin 
säädylle ja onnellista joulu-
juhlaa”. 

Sitten Herodes ker-
toi matkastaan Murjaanien 
maahan, missä hän pakotti 
Murjaanien kuninkaan alis-
tumaan tahtoonsa: 

”Hoo, vaikka kuinka olet 
yksi herra ja kuningas Mur-
jaanien maalta, täytyy sinun 
lankeeman minun eteeni po-

lovilles ja rukoileman mi-
nua!” 

Sitten Herodes lähetti 
Knihdin ”Petlehemiin”: 

”Sinun pitää tappaman 
ja virtaan heittämän kaik-
ki kaksivuotiset poikalap-
set!” Kun Knihti palaa ja 
ilmoittaa surmanneensa lap-
set, mutta ettei hän löytänyt 
vastasyntynyttä juutalaisten 
kuningasta, Herodes lupaa 
palkita hänet:

”Ei kullalla eikä hopialla, 
vaan tahdon antaa sinulle 
yhden verisen merkin miek-
kani terästä.”

Päätteeksi Knihti pyytää 
kuulijoilta rahaa ja Mänkki 
tähteensä kynttilän pätkää:

”Antakaa anteeksi, että 
oomma tulleet teijän huo-
neeseenne veisaamaan ja 
laulamaan, ei millään viek-
kauvella eikä vääryyvellä. 
Vaan teijän oman hyvän lu-
panna jäläkeen. Me oomma 
köyhiä laulajapoikia ja pyy-
täsimmä lanttia.”

Tiernapoikanäytelmän 
yksi väännelmä sopisi hyvin 
ensi vuoden vaalilauluksi: 

”Kiitos olkohon, kiitos 
olkohon, teidän lahjainne 
edestä. Teidän äänenne pi-
täisi oleman julki ensi vuo-
den alussa. Ja te kaikki 
rakkaat äänestäjämme; nyt 
me olemme kaikki sanoneet. 
Ja me toivomme ja me toi-
vomme kaikki suurta vaali-
voittoa.”

Martti Kähkönen.
Iiläisen kuvanveistäjän, Sanna Koiviston, Tiernapoikapatsas valmistui vuonna 2014. Patsas on sijoi-
tettu Ouluun. Kuva: Mauri Hietala.

Tiernapojat 
jouluposti-
merkkinä 
vuonna 1975. 
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Rauhallista joulua ja Hyvää uutta vuotta 
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

PVO-VESIVOIMA OY

Vasemmistoliiton Iin os.

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2023! 

PÄIVYSTYS 24 h
Isot ja pienet LVI-työt

p. 040 4878364 
harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi

66

Toivotamme 
kaikille

Hyvää ja 
rauhaisaa 

Joulua

Mareki Tmi 
Mauri Pirttikoski
Härmänkuja 63

91100 Ii 
Puh. 040 552 8510
www.mareki.fi

TOIVOTTAA RAUHALLISTA JOULUA
JA ONNELLISTA VUOTTA 2023

Keskusta Iin 
kunnallisjärjestö

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta

Sepäntie 2, 90850 Martinniemi
puh. 08 5638 715 

WWW.PUTAANPULLA.FI            / PUTAANPULLA

Simon Parturi-Kampaamo Simon Parturi-Kampaamo 
Terttu Lehto Terttu Lehto 

P. 050 570 1380 P. 050 570 1380 
Vanhatie 1 95200 SimoVanhatie 1 95200 Simo

Kirkkotie 8, Ii • Puh. 040 562 6243

Hyvää joulua ja 
kiitokset kuluneesta vuodesta. 

Toivottaa

Ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21 | P. 040 158 7000

Kiittäen kuluneesta 

vuodesta toivotamme

KUIVANIEMEN ELÄKKEENSAAJAT
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vuodesta toivotamme

• Rakennusvalvonta
• Hankekehitys 
• Tarkastustehtävät 
• Kosteuskoordinointi
• Työturvallisuus
• Vastaava työnjohtaja

Meiltä saat ammattilaisen 
kaikkiin rakentamisen 

valvontatehtäviin

pohjolanrakennusvalvonta.fi

Vesa Hyrkäs 040 726 6691

Soita

Pohjolan Rakennusvalvonta Piisilta 1, 91100 Ii

Kauneushoitola

Kirstinharjuntie 11, 91100 Ii
p.0400 448 873

www.kauneushoitolaouti.fi

Outi

www.aallonkaluste.fi

RAVINTOLA RAVINTOLA 

KRUNNIKRUNNI
Kiitämmme kaikkia Kiitämmme kaikkia 

asiakkaitamme kuluneesta asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme vuodesta ja toivotamme 

rauhallista joulua ja rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 2023hyvää uutta vuotta 2023

Puh. 016 267 550 
Ratatie 1, 95200 Simo

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti

II

Iin Yrittäjät ry

Jakkukylän Kyläyhdistys ryNyt 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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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

Kauppatie 12, Ii 
P. 040 568 4068

www.iinkuntoklubi.fi

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

Toivotamme rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 2023

ARKADIA
Kotieläinpuisto
Saarenrannantie 12
95230 Maksniemi
puh. 040 552 6146

Rauhallista  Joulua ja Rauhallista  Joulua ja 
Hyvää Uutta VuottaHyvää Uutta Vuotta

Iin fysioterapeutit

Iin Kokoomus

Tervetuloa uudistettuun 
maisemaravintola

MERIHELMEEN
nauttimaan hyvästä ruoasta ja

upeista maisemista!

Lounas,  a`la carte
talon burgerit

Rynkyntie 9 95100 Kuivaniemi 040 689 8380

Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu •  3D-koneohjausmallit

www.pmpoy.comwww.pmpoy.com

LUOTETTAVAA TYÖTÄ JO VUODESTA 1989LUOTETTAVAA TYÖTÄ JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

Paulaharjuntie 22, 90530 OULU 0400 884 138Paulaharjuntie 22, 90530 OULU 0400 884 138
Gneissitie 16, 90620 OULU 0400 287 483Gneissitie 16, 90620 OULU 0400 287 483

Piisilta 1 (Micropolis) 91100 Ii. P. 044 529 1111

Lounas buffet
10,90 LOUNAS

MA-PE
KLO 10.30-13.30

eläkeläiset (>63) opiskelijat (15-18 v.) 8,90
lapset 11-15 v.  8,90, lapset 4-10 v.  6,90
vanhukset > 90 ja lapset < 4 v.  ilmainen

A la Carte ma-pe klo 13.30 - 17.00

Alina auttaa arjessasi

Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi tarjoaa  
monipuolisen valikoiman mm. 
•  Hoiva- ja kotisairaanhoitopalvelut  •  Kotityöpalvelut   
•  Lapsiperheiden kotipalvelut

MUISTA
KOTITALOUS-

VÄHENNYS

www.alinahoivatiimi.fi 

Alina on osa Norlandiaa

Alina auttaa arjessasi

Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!
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•  Lapsiperheiden kotipalvelut

MUISTA
KOTITALOUS-

VÄHENNYS

www.alinahoivatiimi.fi 

Alina on osa Norlandiaa

Kylmäkomppania Oy
020 703 2969

0207 3534 53
konejare@konejare.fi

Liikkuvan kaluston varusteet

The reversible fan for diesel engines 

Kone Jare Oy 

0207 3534 53 
www.konejare.fi 
konejare@konejare.fi

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

OLLI JAARA
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Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 
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OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy

0207 3534 53   |   www.konejare.fi   |    konejare@konejare.fi

Liikkuvan kaluston varusteet

KÄÄNTYVÄ TUULETIN 
DIESELMOOTTOREILLE

LUOTETTAVA RASKAAN KALUSTON
KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄ

OHJAAMON SISÄILMAN
SUODATUSJÄRJESTELMÄT

PYYDÄ TARJOUS! Hyvää joulua ja 
menestystä 

vuodelle 2020!
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toivottaa toivottaa 
Alarannan Alarannan 

kyläyhdistyskyläyhdistys

Julkisivusaneeraukset
parvekesaneeraukset
Sisä- ja ulkotasoitukset
Rappaukset
Maalaukset

✆ 0400 991 329 | www.arierikssonoy.�

Se näkyvin jälki...Julkisivusaneeraukset
parvekesaneeraukset
Sisä- ja ulkotasoitukset
Rappaukset
Maalaukset

✆ 0400 991 329 | www.arierikssonoy.�

Se näkyvin jälki...

Julkisivu- ja parvekesaneeraukset 
Sisä- ja ulkotasoitukset 
Rappaukset, maalaukset

Iin Urheilijat kiittää 
kuluneesta vuodesta jäseniään 

ja yhteistyökumppaneitaan 
ja toivottaa kaikille  

iloista joulua ja 
liikunnallista uutta vuotta 2023!

IIN KONEPAJA OY IKP SERVICE OY

88

Kiittäen kuluneesta 

vuodesta toivotamme Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 
Hyvää  Uutta Vuotta 2023Hyvää  Uutta Vuotta 2023

YLIRANNAN
RATSUTILA

Rauhallista joulunaikaa ja 
lämmin kiitos kuluneesta vuodesta 

kaikille yhteistyökumppaneille!

Iin helluntaiseurakunta

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtienvuodesta 1972 lähtien

Timo 0400 220 594 • Eero 0400 183 397 •  Alpo 0400 194 032
Asematie 266, 91100 Ii • timo.ojala@pp9.inet.fiTerttu Rousu

TILITOIMISTO 

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta 2023

Toivottaa IiSanomien toimituksen porukka
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Kiittäen kuluneesta 

vuodesta toivotamme Rauhallista Joulua ja Rauhallista Joulua ja 
Hyvää  Uutta Vuotta 2023Hyvää  Uutta Vuotta 2023

Iin Vihreät  toivottaa kaikille 
rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 2023!

Lämmin kiitos ihan jokaiselle kuluneesta vuodesta!Lämmin kiitos ihan jokaiselle kuluneesta vuodesta!

Toivotamme jäsenillemme ja Toivotamme jäsenillemme ja 
kaikille kuntalaisille kaikille kuntalaisille 

Oikein Hyvää ja Rauhallista Joulua Oikein Hyvää ja Rauhallista Joulua 
sekä Onnellista Uutta Vuotta 2023.sekä Onnellista Uutta Vuotta 2023.

1969 Iin eläkeläiset ry

Oijärven 
Nuorisoseura

Rauhallista joulua ja Rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 2023hyvää uutta vuotta 2023

Sirkka Jaara
Hermoratahieroja

Olhavan Olhavan 
Kotiranta KyKotiranta Ky

Kodinomaista ja hellää hoivaa 
ikääntyville ihmisille

Ii, Rimatie 11
Alice Pekkala 
050 374 8956 
Hoitajat 
046 878 4542

Jokivarren 
Puutarha 
0400 192 142

Studio Voi Hyvin

Kimmo Joensuu Oy 

Lions Club Ii
RAUHALLISTA JOULUA!

Kuivaniemen Yrittäjät  ry Kuivaniemen Yrittäjät  ry 
toivottaa toivottaa 

rauhallista joulua ja rauhallista joulua ja 
menestystä tulevaan menestystä tulevaan 

vuoteen 2023!vuoteen 2023!
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Paikallista -merkistä tunnistat iiläisistä ja paikallisista arvoista ylpeän yrityksen.
Tue paikallista yrittäjyyttä ja osta joululahjat Paikallista -yrityksistä

 

HIUSSTUDIO FREESI 
www.iinhiusstudiofreesi.fi 

044 4914 808 

IHANAA JOULUA TOIVOTTAA 

Tunnelmallista 
joulun aikaa ja 
menestyksekästä 

uutta vuotta!

www.kallionlammas.fi
info@kallionlammas.fi

p. 044 513 4154

Maukkaita lampaanlihatuotteita ja
eettisesti tuotettuja lampaantaljoja

suoraan kasvattajalta!

mm. lammassäilyke, grillimakkara ja kebab

www.insira.fi  pauli.hayrynen@insira.fi  0400 788 459

Rauhallista Joulua ja
Onnea Vuodelle 2023!
Kiitokset rakentajille ja yhteistyökumppaneille!

Sadun Markkinointitoimisto
Satu Sankala
p. 040 620 2100
satu@satusankala.fi
www.satusankala.fi

Rauhaisaa joulun aikaa ja 
menestystä tulevalle vuodelle!

TERVETULOA!Kirkkotie 1 91100 Ii

050 320 6513

Hyvää joulun aikaa!

Have a pause!
Stop at II Finnish lounas

Chuan Yi
Fresh • Local • Healthy
Mo-Fri 10.30 - 13.30
Su Ala carte 12 - 16

Micropolis Ii 
Piisilta 1, 91100 Ii
www.chuanyi.fi

P. 044 529 1111

1010
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Yhteistyössä: 

Rauhallista joulua
ja lämmin kiitos
kuluneesta vuodesta!

Haminantie 4, 91100 Ii
www.metkatuote.fi

Jaloista Jaloin 
haluaa toivottaa kaikille
 oikein hyvää Joulua ja

 Onnea tulevaan vuoteen.

Jaloista Jaloin / Karin Björnholm

JÄPPINEN

HAMINANTIE 2, II

Jäppisen 
Baari

KÄSIENNE SUOJAKSI 
laadukkaita talvikäsineitä hyvä valikoima.

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta.

Hyvää joulunaikaa ja onnea ja 
menestystä uudelle vuodelle.

nomatnomat
--

IiSanomat kiittää kaikkia lukijoita, 
yhteistyökumppaneita ja ilmoittajia 

kuluneesta vuodesta ja toivottaa 
RAUHAISAA JOULUA JA 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa | Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi
Puh. 040 561 8422 | arja.honkamaa@mail.suomi.net

Rauhallista joulua ja Rauhallista joulua ja 
menestyksellistä menestyksellistä 

uutta vuotta 2023uutta vuotta 2023

1111
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Iin Mieslaulajien itsenäisyys- ja joulukonserttia tiistaina 6.12. saapui kuulemaan noin sata henkilöä. Ohjelmistossa oli itsenäisyyteen sopivia perinteisiä mieskuorolauluja sekä joulu-
lauluja. Solisteina toimivat Markku Koskela ja Markku Veijola. Kuoroa johti Markku Koskela ja säestyksistä vastasi kanttori Markku Jaakkola. Kuva: Heikki Huovinen

Iin Mieslaulajien itsenäisyyspäivän konsertissa kajahti komeastiIin Mieslaulajien itsenäisyyspäivän konsertissa kajahti komeasti

Iissä itsenäisyyspäivää juh-
littiin kunnan omassa juh-
lassa 6.12. seurakuntatalolla. 
Tätä ennen järjestettiin ju-
malanpalvelukset Iin ja Kui-
vaniemen kirkoissa, jonka 
jälkeen laskettiin seppeleet 
sankarihaudoille.

Itsenäisyyspäivänä lun-
ta tuiskutti melkoises-
ti, joten yleisö ei saapunut 
paikalle kovin sankoin jou-
koin, mutta juhlaa vie-

Tunnelmallinen itsenäisyyspäivän juhla

Itsenäisyyspäiväjuhlan juh-
lapuheen piti kunnanjohtaja 
Marjukka Manninen. Kuva Hei-
ni Perttula.

Emilia Ojala lauloi Minun Suomeni -laulun, säestäjänä Laura Koski. Kuva Heini Perttula.

tettiin tunnelmallisesti 
pienellä porukalla ja kotoi-
sassa ilmapiirissä. Kuulijat 
saivat nauttia musiikista ja 
hyvistä puheista. 

Seurakunnan tervehdyk-
sen toi Tapani Ruotsalainen 
ja kunnanjohtaja Marjukka 
Manninen piti juhlapuheen. 
Emilia Ojala lauloi Minun 
Suomeni -laulun ja säestä-
jänä toimi Laura Koski. Iin 
Mieslaulajat lauloivat juh-

lassa Finlandian ja Suomen 
laulun.
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Iin Eläkeläiset ry piti pik-
kujoulua ja puurojuhlaa 
Järjestötalolla torstaina 15. 
joulukuuta. Kirpeästä ilmas-
ta huolimatta väkeä oli pai-
kalla noin 70 henkilöä.

Pienimuotoisesta ohjel-
manumerosta vastasi tällä 
kertaa laulukuoro. Miehet 
lauloivat juhlavasti Maa on 
niin kaunis, jonka jälkeen 
juhlaväkikin sai liittyä lau-
luun: Me käymme joulun 
viettohon. Kuoro jatkoi vie-
lä parilla joulu laululla ja sai 
myös yleisön hymyilemään 
Tonttu-esitykselle.

Juhlissa on aina muka-
va päästä maistamaan tar-
joiluja ja niin kävi tälläkin 
kertaa. Riisipuuro ja sekahe-
delmäsoppa tekivät kaup-
pansa. Aterioinnin kruunasi 
torttukahvit.

Kun vielä joulupukkikin 
piipahti runsaan lahjasäkin 
kanssa, oli mukava päättää 
juhla muutamaan joululau-
luun yleisön kanssa.

Iin Eläkeläiset ry valit-
si syyskokouksessaan 
10.11.2022 vuodelle 2023 
puheenjohtajaksi edelleen 
Eero Tepon. Varapuheen-
johtajana jatkaa Aini Au-
tio. Johtokuntaan valittiin 
varsinaiseksi jäseneksi ja 
sihteeriksi Leila Ahmaoja. 
Taloudenhoitajaksi valit-
tiin Anja Mäkipaaso ja jä-
sensihteeriksi Maija Liisa 
Kemppainen. Matkavas-

Iin Eläkeläiset ry:n hallitus 
vuodelle 2023

Iin Eläkeläisten toimin-
nassa pidetään joululomaa 
melkein kuukausi, jonka jäl-
keen palataan taas yhteisten 
harrastusten pariin.

Joulumyyjäisissä kävi 
kuhina
Iin eläkeläiset ry:n joulu-
myyjäiset pidettiin lauan-
taina 3.12. Iin Järjestötalolla. 
Paikalla kävi vilinä ja vilske, 
ja kaikki myytäväksi tehdyt 
leivonnaiset kävivät kau-
paksi. Lisäksi myynnissä oli 
talkoovoimin tehtyjä neulei-
ta, sukkia ja lapasia, joita jä-
senet olivat neuloneet pitkin 
syksyä kodeissaan sekä yh-
teisissä käsityökerhoissa.

- Väkimäärää on hanka-
la arvioida, kun itse puu-
hastelin suuren osan ajasta 
keittiöllä paistaen torttuja ja 
keittäen kahvia, mutta koko 
ajan siellä kävi kuhina. Keit-
tiöllä meitä puuhasi kaksi 
henkilöä ja muissa myynti- 
ja arpahommissa oli yhteen-

sä noin kahdeksan henkilöä. 
Ja miehet otimme apulaisik-
si, ja he saivat avustaa mo-
nessa, kuten laittaa ulkotulia 
ja opasteita, kertoo Kaarina 
Paaso.

Paaso kertoo, että myyn-
tituotteiden hinta pyrittiin 
pitämään kohtuullisena, 
vaikka monilla tuotteilla 
hinnat ovatkin nousseet. 
Tärkeintä on, että saadaan 
pitää tapahtumaa, jossa väki 
pääsee kohtaamaan ja vaih-
tamaan ajatuksia.

- Olemme kyllä tyyty-
väisiä tapahtuman menes-
tykseen, varsinkin siihen 
nähden minkä verran etukä-
teistilauksia leivonnaisista 
oli tullut. Edelleen on huo-
mattavissa, että korona ja 
tavallinenkin flunssa jyllää, 
mutta siihen nähden meillä 
oli hyvin väkeä, Paaso ker-
too.

Leila Ahmaoja/JK

Iin Eläkeläiset pitivät pikkujoulua ja puurojuhlaa Järjestötalolla, jonne kirpeästä ilmasta huolimatta saapui noin 70 henkilöä.

Eläkeläisten puurojuhla 
sai väen liikkeelle

Joulumyyjäisissä 
oli myynnissä tal-
koovoimin tehty-
jä käsitöitä.

Kaikki eläkeläis-
ten myyjäisiin 
tehdyt leivon-
naiset kävivät 
kaupaksi.

Juhlissa on aina mukava päästä maistamaan tarjoiluja ja niin kävi tälläkin kertaa. Riisipuuro ja sekahedelmäsoppa tekivät kauppan-
sa. Aterioinnin kruunasi torttukahvit.

taavana ja tiedottajana toi-
mii Leila Ahmaoja.

Muut hallituksen jä-
senet ovat Eija Soukka, 
Pirjo Paaso, Tapani Tep-
po, Kaarina Paaso, Ritva 
Paaso-Rantala, Eila Jäm-
sä, Urpo Ronkainen, Kylli 
Kaikkonen ja Marjatta Hil-
tunen. Varajäseniksi valit-
tiin Kauko Goman, Olavi 
Tapio, Paavo Halonen ja 
Rauno Kivari.
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Opettaja Elina Kakko-Delha viulussa, Anne Riepula haitarissa, Reijo Ollikainen rummuissa, Voitto Lepinoja kitarassa, Antti Leppäjärvi kontrabassossa, Pentti Lep-
päjärvi mandoliinissa sekä laulajat Leena Hentonen, Anita Tuuttu, Veijo Kauppila, Eero Viinamäki, Tarja Viinamäki, Selina Ylitalo ja Marjaana Hietala.

Pelimannit loivat jouluista tunnelmaa
Kuivaniemen ja Simon pelimannit, joka toimii Iin kansalaisopiston ryhmänä, järjesti jouluista tunnelmaa Joulukonsertin muo-
dossa sunnuntaina 4.12. Kuivaniemen liikuntahallilla. Opettajana Elina Kakko-Delha. Ohjelmassa oli 21 kappaletta, joista viisi 
oli ryhmälle täysin uusia kappaleita. Oli myös yhteislaulua ja väliajalla kahviteltiin. Yleisöä oli noin 50 henkilöä. (Tarja Viinamäki)

Suomalaiset suosivat aiempaa pienempiä 
ja tuuheampia joulukuusia

Joulukuusiperinne muuttuu vähitellen, mutta tapa säilyy silti. Kuusi tuo metsän tuoksua ja 
tunnelmaa kotiin. Kuusen alle voi kerätä joululahjoja sitä mukaa kun niitä hankkii. Nekin osal-
taan tuovat jouluntuntua. Ja lapsia jännittää...

Joulukuusiperinne muuttuu vähitellen. Suo-
malaiset hankkivat koteihinsa nykyään yhä 
pienempiä kuusia. Myös laatutietoisuus on li-
sääntynyt. Suurin osa joulunviettäjistä haluaa 
muotoon leikatun, tuuhean kuusen. Perintei-
sellä metsästä haetulla kuusella on kuitenkin 
vankka kannatus. Ylä-Lapissa myös mänty on 
ollut perinteinen joulupuu, koska kuusta kas-
vaa pohjoisessa luontaisesti vähemmän. 

Valitse kuusi huolella metsästä 
Suomen metsissä kasvaa lukuisia pieneh-
kön joulukuusen mitan täyttäviä puita. Joulu-
kuusen hakemiseen metsästä täytyy olla aina 
maanomistajan lupa.  

Metsässä kasvavat joulukuuset tarjoavat ra-
vintoa ja suojaa monille eläimille ja kasveille. 
Joulukuusen hakemisesta ei kuitenkaan ole 
juurikaan haittaa luonnolle, sillä metsiin syn-
tyy valtava määrä uusia kuusentaimia joka 
vuosi.  

- Joulukuusia voi hakea esimerkiksi talous-
metsien taimikoista. Sieltä kannattaa valita 
sellaisia kuusia, jotka voisi muutenkin poistaa 
esimerkiksi taimikonhoidon yhteydessä. Näin 
voi tehdä taimikkoon jääville puille kasvuti-
laa, kertoo metsänhoidon johtava asiantunti-

ja Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.  
Kuusen kuntoon kannattaa kiinnittää huo-

miota jo metsässä. Viime kesänä erityisesti 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan metsien kuu-
sissa oli suopursuruostetta, jonka seurauksena 
osa nuorimmista neulasista voi karista. 

Suojaa, sulata ja anna paljon vettä 
Tuore joulukuusi kestää sisätiloissa varisemat-
ta vähintään kaksi viikkoa, jos puu ei pääse 
kuivamaan missään vaiheessa. Kuusenhaku-
matkalla puuta on suojattava ajoviimalta. Pak-
kassäästä tuotua kuusta on tarpeen sulattaa 
viileässä paikassa vähintään vuorokausi en-
nen kuin se tuodaan sisälle lämpimään.  

- Puun tyveltä kannattaa sahata noin kol-
men senttimetrin levyinen kiekko, jotta kuusi 
imee paremmin vettä. Ensimmäisten päivien 
aikana kuusi voi kuluttaa useita litroja vettä, 
Remes neuvoo. 

Kuusi kuivaa herkästi, jos se asetetaan koto-
na liian lähelle lämpöpattereita, takkaa tai pu-
haltimia. Joulun jälkeen kuusi tulee toimittaa 
kierrätykseen.

Metsäkeskus tiedotus 

Joka toiseen suomalaiseen kotiin hankitaan joulukuusi. Suomalaiset hankki-Joka toiseen suomalaiseen kotiin hankitaan joulukuusi. Suomalaiset hankki-
vat tänäkin jouluna lähes 1,4 miljoonaa kuusta. Joulukuusista vajaa miljoona vat tänäkin jouluna lähes 1,4 miljoonaa kuusta. Joulukuusista vajaa miljoona 
tulee kotimaan viljelmiltä, 300 000 omista tai tuttavien metsistä sekä muuta-tulee kotimaan viljelmiltä, 300 000 omista tai tuttavien metsistä sekä muuta-
mia kymmeniätuhansia ulkomailta. Ulkomaiset kuuset tulevat pääosin Tans-mia kymmeniätuhansia ulkomailta. Ulkomaiset kuuset tulevat pääosin Tans-
kasta viljelmiltä. kasta viljelmiltä. 
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Kiertokaari parantaa jä-
tehuollon palvelutasoa 
vuonna 2023 laajenevalla 
poistotekstiilien keräysver-
kostolla, laajentamalla jäte-
asemien aukioloaikoja sekä 
käynnistämällä muovipak-
kausten keräyksen kunta-
kohtaisilla jäteasemilla. 

Kiertokaari Oy:n toimi-
tusjohtaja Sami Hirvonen 
kertoo, että tavoitteena on 
vähintään tuplata jäteasemi-
en aukioloajat.

Lähivuosien aikana jä-
teasemia on tarkoitus uu-
distaa itsepalveluasemiksi, 
mikä mahdollistaa laajat asi-
ointiajat. Rinnalla säilyte-
tään palveluaikoja, jolloin 
asemalla on paikalla henki-
lökuntaa, Hirvonen visioi.

Ruskon jätekeskuksen 
Oivapisteellä jo käynnissä 
oleva maksuton kovan muo-
vin keräys laajenee myös 
kuntien jäteasemille. Ko-
vaa muovia ovat esimerkik-
si muoviputket, ämpärit ja 
puutarhatuolit. Muutosten 
tarkasta aikataulusta tiedo-
tetaan tarkemmin myöhem-
min, samoin kuin uusista 
poistotekstiilin keräyspai-
koista. Poistotekstiilin kerä-
ys laajenee vuoden alussa 
uusiin kuntiin, kuten Pudas-
järvelle, Siikajoelle ja Lumi-
joelle.  

Kustannusten nousu  
heijastuu maksuihin  
Hirvonen kertoo, että vuo-
den 2022 alusta alkaen 
kulut ovat kasvaneet eri ali-
hankintapalveluissa 5–20 
prosenttia. Suurin euromää-
räinen nousu on ollut 2022 
alussa noussut jätteenpolton 
porttimaksu, jota ei viety al-
kuvuonna asiakashintoihin. 
Myös kuljetuspalvelujen ja 
energian hinnan nousu nos-
taa alihankintahintojen kus-
tannuksia. 

Jotta jätemaksuilla ke-

Kaivattu muovinkeräys 
ja laajemmat aukioloajat 
jäteasemille

rättävät tulot riittäisivät 
kattamaan kustannukset, 
Kiertokaari korottaa jäte-
maksuja 16 prosenttia vuo-
den 2023 alusta. Korotus 
koskee Oulun jätehuoltovi-
ranomaisen toimialueeseen 
kuuluvia kuntia, joita ovat 
Hailuoto, Ii, Kempele, Lu-
mijoki, Oulu ja Pudasjärvi. 
Paikalliset jätehuoltoviran-
omaiset hyväksyvät jätetak-
san Raahessa, Siikajoella ja 
Simossa.

Hirvosen mukaan koro-
tusten takana on entistä laa-
jempien palvelujen rahoitus 
ja toisaalta voimakas kus-
tannusten nousu nykyisis-
sä palveluissa. Kuntalaiset 
voivat vaikuttaa jätehuol-
tomaksuihin lajittelemalla 
hyötyjätteet maksuttomiin 
keräyspisteisiin. Sen myötä 
polttokelpoisen jätteen as-
tiaa tarvitsee tyhjentää har-
vemmin, mikä tuo säästöjä.

Hyötyjätteiden kuljetusten 
kilpailutusta valmistellaan  
Kiertokaari valmistautuu 
parhaillaan kesällä 2023 ta-
pahtuvaan asumisen hyöty- 
jätteiden kuljetuksen muu-
tokseen. Biojätteen ja pak- 
kausjätteiden kuljetusvas-
tuu siirtyy jätelain muutok- 
sen myötä kunnille heinä-
kuussa 2023. 

Kiertokaari valmiste-
lee urakka-alueiden yhteis-
kilpailutusten avaamista. 
Asiasta on pidetty kuljetus-
yrityksille kaksi avointa yh-
teistä infotilaisuutta.  

Kiertokaari hoitaa biojät-
teen ja pakkausjätteiden las-
kutuksen ja asiakaspalvelun 
heinäkuusta lähtien osakas-
kunnissaan jätelain aikatau-
lun mukaisesti. Tämä takaa 
saman palvelutason kaikille 
alueen asukkaille.

Kiertokaari tiedotus

Talvinen luonto näyttää hil-
jaiselta, liki kuolleelta. Pois-
sa on suurin osa kesäisistä 
lintulajeista. Karkeasti ar-
vioiden vain kymmenesosa 
jää Suomeen, ei aivan sitä-
kään. Nisäkkäistä kuitenkin 
lähes kaikki pysyvät maas-
samme, muutamia lepak-
kolajeja lukuun ottamatta. 
Suomen talvi on kasveille ja 
eläimille ankara. Täällä ole-
vat kasvilajit ja eläimet ovat 
sopeutuneet talveen ja koet-
tavat kitkutella monin kei-
noin sen yli. 

Esimerkiksi Lapissa tun-
turikoivut kasvavat mata-
liksi, jotta pystyvät jäämään 
talvella lämpöä eristävän 
paksun hankikerroksen alle. 
Hangen yläpuolelle jäävän 
oksan kohtalona on kuivua 
ja kuolla kylmässä pakkas-
tuulessa. Eläimet elävät hil-
jaiseloa. Hyönteiset ovat 
hakeutuneet erilaisiin pui-
den koloihin ja kaarnan ra-
kosiin. Tällaisissa paikoissa 
talvehtivat muun muassa 
hämähäkit, lattakoit ja kär-
päset, sekä myös sienisääs-
ket ja horkkahyttyset, jotka 
ovat keväällä ensimmäisien 
lentävien hyönteisten jou-
kossa. Hyönteisiä on talvel-
la vaikea havaita, mutta osa 
niistä talvehtii myös erilai-
sissa rakennuksissa kuten 
kellareissa. 

Talvinen päivä on lyhyt 
ja valon määrä vähäinen. 
Aamu- ja iltahämärä kurot-
tautuvat melkeinpä yhteen. 
Pimeään aikaa kuu heittää 
maan kamaralle varavaloa. 
Pimeinä talviöinä kuu pais-
taa enempi kuin muina vuo-
denaikoina. Talvella kuu on 
yhtä lähellä maata kuin au-
rinko on kesällä. Myös poh-
joiselle taivaalle leiskuvat 
revontulet tuovat pimeään 
yöhön valoa. Todellinen tal-
vi alkaa vasta joulun jälkeen 
ja kylmintä on monesti hel-
mikuussa. Mutta joulun jäl-
keen päivä myös pidentyy ja 
valon määrä lisääntyy. Hel-
mikuussa näkyy jo enem-

Hiljainen talviluonto elää säästöliekillä

pi kevään merkkejä. Kuten 
Zacharias Topelius aika-
naan mainitsi; Suomessa on 
9 kuukautta talvea ja eikä 
kesääkään kolmea kuukaut-
ta. 

Talven vaikutus on voi-
makas koko vuoden. Luonto 
alkaa valmistautua talveen 
jo alkukesällä. Muun muas-
sa linnut aloittavat pesinnän 
niin aikaisin kuin mahdol-
lista. Poikasien on oltava 
lentokykyisiä ennen seu-
raavan talven tuloa ja emo-
jen on vahvistettava itseään 
pitkään talvea tai muutto-
matkaa varten. Osa muut-
tolinnuista lentää Välimeren 
maihin missä Zacharias To-
pelius kirjoiti suositun joulu-
laulun, Sylvian Joululaulu. 
Sylvia, eli mustapääkerttu 
oli Topeliukselle rakas lin-
tulaji. Mustapääkerttu on 
sukunsa eittämättä paras 
laulaja ja laji oli myös Tope-
liuksella häkkilintuna. 

Topelius asusteli Välime-
ren maissa ja varmaankin 
ikävästä Suomeen syntyi 

laulu mustapääkerttua kat-
sellessa. Vaikka talvipäivä 
on lyhyt ja pimeä, joutuvat 
monet lajit hakemaan ra-
vintoa. Metsot etsivät män-
nyn neulasia jäätyneistä 
männyistä. Neulaset ovat 
metson ainoaa ravintoa tal-
vella. Kaikki kanalinnut 
osaavat mennä kieppiin lu-
men joukkoon ja ne ovat-
kin koloissaan suurimman 
osan vuorokaudesta. Myös 
pikkulinnut osaavat mennä 
kieppiin lumeen. Muun mu-
assa talitiainen, punatulk-
ku, keltasirkku ja urpiainen 
käyttävät näin lunta tur-
vanaan pakkasta ja petoja 
vastaan. Metsissä saalistaa 
muun muassa kymmen-
kunta pöllölajia, joiden on 
löydettävä jatkuvasti ravin-
toa. Näiden lisäksi kaksi 
pöllölajia eli sarvi- ja suo-
pöllö muuttavat Suomesta 
etelämmäksi. 

Valon määrä on tärkeä 
tekijä eläinten ja kasvien tal-
veen valmistautumisessa. 
Päivän lyheneminen, ei läm-

pötila, aloittaa eläinten kar-
vanvaihdon ja sulkasadon. 
Muun muassa riekolla sul-
kien vaihtaminen talvek-
si valkoisiin kestää noin 2,5 
kuukautta. 

Nykyinen voimakas il-
maston lämpeneminen tulee 
vaikuttamaan myös eläinten 
talveen voimakkaasti. Esi-
merkiksi meillä valkoinen 
metsäjänis saattaa tulevai-
suudessa olla tummakar-
vainen, kuten on eteläisessä 
Ruotsissa ollut jo pitkään. 
Talven ote on Suomessa 
niin kova, että osa eläimis-
tä elää horroksessa talven, 
kuten mäyrä, supikoira, siili 
ja varsin harvinainen koivu-
hiiri. Myös osalla linnuis-
ta on taito vaipua talvella 
hypotermiaan, näin muun 
muassa tiaisilla ja hippiäi-
sillä. Monet nisäkkäät kuten 
myyrät elävät suurimman 
osan talvea erilaisissa lumi-
käytävissä ja koloissa, näin 
myös niiden saalistajat lu-
mikko ja kärppäkin. Pääs-
täisellä on kyky kutistuttaa 
itseään ja sen ruumiin paino 
jopa puolittuu, näin energi-
aa kuluu vähemmän. Vaik-
ka luonto on hiirenhiljainen 
ja vain pohjantikan tai käpy-
tikan vaimea naputus puun 
kylkeen rikkoo talvipäivän, 
on metsien suojassa lukuisa 
joukko lajeja, jotka koettavat 
selvitä lyhyen ja lumisen tal-
ven ahdingosta.

Jarmo Vacklin

Monet lintulajit keräävät talveksi ruokavarastoja. Linnut myös tankkaavat syksyllä runsaammin ra-
vintoa, jotta energiaa riittäisi kylmiin talviöihin. Lintujen paino onkin talvella 10-20 prosenttia kor-
keampi kuin kesäaikaan. 

Topeliuksen rakastama häkki-
lintu ´´sylvia´´, eli mustapää-
kerttu jättää usein syysmuuton 
varsin myöhäiseksi. Lintuja nä-
kee vielä loppusyksyllä ja kes-
kellä talveakin. Yhä useampi 
lintu yrittää myös talvehtimis-
ta vaihtelevalla menestyksellä. Jätteet kannattaa eritellä jo kotioloissa. (Kuvituskuva)
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Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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!

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

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • Puh. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Studio Voi HyvinStudio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, 
Lymfaterapeutti 

Pakanen Liisa

puh. 045 877 6474  | Valtarintie 2 Ii
www.studiovoihyvin.fi

LAHJAKORTTI 
HIERONTAAN.

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

Kauneuskulma Flow | Kosmetologi Leila Lyttinen
Haminantie 4 91100 Ii | p. 050 553 8828

Avoinna sopimuksen mukaan.

Kauneudenhoitopalvelut; 
•Kasvohoidot  •Jalkahoidot 
•Sokeroinnit •Volyymiripset 
•Kestotaivutukset  
•KuumakivihierontaKAUNEUSKULMA

FLOW

MUISTA 
LAHJA-
KORTIT

Voimanoston SM-hopeaa Laila Viitaselle
Iin Yritystä edustava Lai-
la Viitanen voitti SM-ho-
peaa Mastersien klassisen 
voimanoston SM-kilpailuis-
sa 18.–20.11. Oulunsalossa. 
Viitanen kisasi N60 -sarjas-
sa alle 63-kiloisten luokas-
sa ja teki samalla luokassaan 
maastavedon uuden suome-
nennätyksen 142,5 kg. Jalka-
kyykkyyn tuli oma ennätys 
101 kg, joka jäi 0,5 kg suo-
menennätyksestä.

Viitasen yhteistulos jal-
kakyykystä, penkkipunner-
ruksesta ja maastavedosta 
oli 291 kg mikä parani edel-
lisvuodesta kuusi kiloa.

- Yhteistulos jäi kolme 
kiloa kultamitalista, mutta 
olen kyllä siitä huolimatta 
erittäin tyytyväinen tulok-
seen. Tässä iässä pitää olla 
tyytyväinen kehitykseen, 
että edelleen pystyn paran-
tamaan suoritustani, Viita-

nen kertoo.
Viitasen valmentajana 

toimii hänen miehensä kou-
lutettu voimavalmentaja Jari 
Pikkarainen, joka on omis-
tanut Iin kuntoklubin 90-lu-
vun alkupuolelta lähtien. 
Viitanen kertoo, että hän in-
nostui treenaamisesta vasta 
reilu 10 vuotta sitten.

- Minulle oli tullut hie-
man ylipainoa, jota aloin 
pudottaa tarkistamalla ruo-

Laila Viitanen teki luokassaan maastavedon uuden suomenennätyksen 142,5 kg. Iin Yrityksen Laila Viitanen (vasemmalla) voitti SM-hopeaa Mastersien klassisen voimanoston SM-
kisoissa.

kavaliota ja treenaamaan 
voimanostotyylisesti. Innos-
tuin lajista ja 2011 kilpailin 
voimanostossa ensimmäis-
tä kertaa. Välillä on ollut on-
gelmaa olkapäiden kanssa, 
mutta muutoin aika tiiviisti 
olen treenannut yli 10 vuot-
ta. Olkapäätkin sai onnek-
si jumppaamalla kuntoon, 
eikä leikkausta tarvinnut, 
Viitanen kertoo.

Suomen Voimanosto-

liiton ja Oulun Power Tea-
min isännöimään SM-kisaan 
osallistui noin 150 kisaajaa, 
mikä kertoo lajin valtavas-
ta suosiosta. Viitanen uskoo, 
että lajin suosio perustuu 
sen helppouteen: klassinen 
voimanosto ei vaadi han-
kalia varusteita ja tiukkoja 
asusteita, kuten voimanos-
ton varustekisan puolella.

- Iissä voimanostotyyli-
nen harjoittelu on naisten 

keskuudessa suosittu, ja ki-
soissa näkee eri puolelta 
Suomea paljon ikäisiäni nai-
sia, jotka ovat löytäneet lajin 
pariin vasta varttuneempa-
na. Koskaan ei ole myöhäis-
tä aloittaa treenaamista, eikä 
pärjääminen ole iästä kiinni. 
Hyvä esimerkki on ranualai-
nen Eila Kumpuniemi, joka 
edelleen kulkee kisaamassa, 
vaikka ikää on jo 80 vuotta, 
Viitanen kertoo. JK
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Oijärven Sampolassa vietettiin menes-
tyksekkäitä joulumyyjäisiä lauantaina 
3.12. ja järjestäjänä tapahtumassa oli Oi-
järven kyläyhdistys. Myyjiä oli noin 25 
kappaletta ja väkeä kävi kyläyhdistyk-
sen arvion mukaan 100–150 henkilöä.

Kyläyhdistys kiittää myyjiä sekä kä-
vijöitä onnistuneista Joulumyyjäisistä. 
Kuulumiset vaihdettiin monien kanssa 
ja ihmiset pitivät myyjäisistä. Lopuksi 

arvottiin reilu neljäkymmentä arpajais-
palkintoa sekä Kyläyhdistys antoi ke-
sän talkoolaisille joululahjat kovan työn 
muistamiseksi.

Kyläyhdistys toivottaa kaikille hyvää 
joulua sekä onnellista uutta vuotta!

Emilia Jokela
Oijärven Kyläyhdistys

Yli sata kävijää 
Sampolan 
joulumyyjäisissä

Sampolassa kävi kuhina 3.12. joulumyyjäisissä.

Sampolan joulumyyjäisten lopuksi jaettiin yli 40 arpavoiton palkinnot.
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KUIVANIEMEN SEURALLA

MaMa 26.12. Tapanin-
päiväbingo klo 16.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

500 € pr50 | 500 € MP | 
2 x 100 € | 5 x 50 Tervetuloa!

Perinteistä joulunavauspäivää juhlistettiin Perinteistä joulunavauspäivää juhlistettiin 
lauantaina 26.11.2022 klo 18:00 Iin Kärkkäi-lauantaina 26.11.2022 klo 18:00 Iin Kärkkäi-
sellä hienolla ilotulituksella. Paikalle oli saa-sellä hienolla ilotulituksella. Paikalle oli saa-
punut runsaasti katselijoita, enimmäkseen punut runsaasti katselijoita, enimmäkseen 
lapsiperheitä. Ilma oli pilvinen ja hieman utui-lapsiperheitä. Ilma oli pilvinen ja hieman utui-
nen, mutta se ei häirinnyt ilotulitteiden näky-nen, mutta se ei häirinnyt ilotulitteiden näky-
vyyttä. vyyttä. MHMH

Hieno ilotulitus Iin KärkkäiselläHieno ilotulitus Iin Kärkkäisellä

Illinsaaressa hiihtolatuja lumetettuIllinsaaressa hiihtolatuja lumetettu

Liikuntapaikkamestari Pasi Rajala Iin kunnasta kertoo, Liikuntapaikkamestari Pasi Rajala Iin kunnasta kertoo, 
että Illissä on lumitykeillä tehty lunta viikolla 47.  Lu-että Illissä on lumitykeillä tehty lunta viikolla 47.  Lu-
metusta on tehty yhdessä paikallisten urheiluseurojen metusta on tehty yhdessä paikallisten urheiluseurojen 
kanssa. Lyhyemmät ladut on saatu hiihdettävään kun-kanssa. Lyhyemmät ladut on saatu hiihdettävään kun-
toon.  Lumetusta jatketaan, mikäli pakkaspäiviä tulee toon.  Lumetusta jatketaan, mikäli pakkaspäiviä tulee 
lisää. Viimepäivien lumisateet ovat antaneet hieman lisää. Viimepäivien lumisateet ovat antaneet hieman 
luonnonluntakin latualueille.  MHluonnonluntakin latualueille.  MH

Lumitykki töissä Illinsaaressa. Kuva Pasi Rajala

Rymypukki vai nuuttipukki?
Näin joulun alla moni lapsi saattaa kysyä, onko joulupuk-
ki aina asunut Korvatunturilla. Niin sanotuissa ”parem-
missa piireissä” kun on aika ajoin annettu ymmärtää, että 
joulupukki on lähtöisin Ruotsin Taalainmaalta, Grönlan-
nista, Pohjoisnavalta tai jopa Japanista. 
 Hevosmiesten Uusi Tietotoimisto HUTI on saanut eri 
tahoilta selville, että joulupukin syntyjuuret ulottuvat 
300-luvulla eläneeseen Pyhään Nikolaukseen. Hänen la-
tinankielisestä nimestään Sanctus Nicolaus juontuu eng-
lanninkielinen Santa Claus. Pyhä Nikolaus oli tunnettu 
hyväntekijä, ja hänestä tulikin lasten, kauppiaiden ja me-
rimiesten suojeluspyhimys. 
 
                                                   * * *
Markus-setä kertoi vuonna 1927 lastentunnilla radiossa, että 
joulupukki asuu Lapissa. Hänen mukaansa Korvatunturin kol-
mesta huipusta muodostuvat myös ”tunturin korvat”, joilla 
joulupukki ”kuulee” lasten lahjatoivomukset ja kiukunpuus-
kat. Siitä juontuu joulupukin tuttu kysymys: ”Onko täällä kilt-
tejä lapsia?” 
Vuodesta 1985 lähtien joulupukki onkin ollut tavattavis-
sa Napapiirillä läpi vuoden. Joulupukin Kammariin tutustuu 
vuosittain matkailijoita eri puolilta maailmaa. Suomalainen 
joulupukki oli aluksi pukeutunut harmaaseen turkkiin, mutta 
vaihtoi 1940-luvulla yhdysvaltalaisen Santa Claus -joulupukin 
mukaiseen punaiseen nuttuun.

                                                      * * *
Onneksi kaikki muotivirtaukset eivät ole rantautuneet meille. 
Yhtenä varoittavana esimerkkinä ovat ”rymypukit”, jotka San-
taCon-tapahtumassa kiertelevät baareissa nautiskellen mies-
tä väkevämpää. Guinness´in Ennätyskirjan mukaan suurin 
SantaCon-tapahtuma järjestettiin vuonna 2007 Irlannin Lon-
donderryssä, missä rymisteli 13 000 rymypukkia!
Toki meilläkin on ollut omia rymypukkeja. Entismuinoin oli 
sarviin, tuohinaamariin ja nurin käännettyyn takkiin sonnus-
tautuneita ”nuuttipukkeja”, jotka kiertelivät talosta taloon pe-
lotellen lapsia ja nauttien väkeviä. Jäljet pelottavat vieläkin 
– ainakin päätellen siitä, että ilmoituksissa haetaan ”raitista 
pukkia”. Tämä ei kuitenkaan ollut se syy, mistä ”Petteri Puna-
kuono” -laulu on saanut nimensä. 
     
                                                  * * *
Wanhojen Witsien aarrearkusta kaivamme lyhyen katsauk-
sen miehen elämään eri ikäkausina ja joulun näkökulmasta 
katsottuna: 1) Uskot joulupukkiin. 2) Et usko joulupukkiin. 3) 
Olet itse joulupukki. 4) Et kelpaa enää joulupukiksi koska si-
nulla ei ole lahjoja. 5) Muistutat erehdyttävästi joulupukkia: 
olet vanha ja sinulla on parta. 

                                                  * * *
Laihialaisten edullisin ”Tee se itse” -joululahja: Viivaa van-
hasta puhelinluettelosta tuntemattomat nimet yli ja kas: Si-
nulla on ilmainen osoitekirja! 

                                                   * * *
Kähmyt toivottaa hyvää ja rauhaisaa Joulua. 

MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi    

JOULUKUUSTA HAKEMASSA. KUVA: MAURI HIETALA.

1515

2323

JÄTTI-BINGO
JÄTTI-BINGO

22 88
44

KUIVANIEMEN SEURALLA

JÄTTIJÄTTI-bingo-bingo
su 1.1.2023 klo 16su 1.1.2023 klo 16

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

500 € 500 €  ILMAN PALLORAJAA 
500 € pr 50 | 2 x 100 € | 5 x 50 € 

Tervetuloa!
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Iin ja Utajärven kunnat 
on palkittu Vetoa ja pitoa 
kuntatyöhön -hankkeessa 
kehitetystä mentorointimal-
lista Helsingissä järjestetys-
sä Kuntatyö 2030 -gaalassa 
torstaina 1.12. 

Kuntatyö 2030 -ohjel-
ma on kunta-alan työmark-
kinaosapuolten työelämän 
kehittämisen toimialaoh-
jelma, jonka tavoitteena on 
tehdä hyvää kuntatyötä nä-
kyväksi. Kunnat voivat ja-
kaa kuntatyön isoja ja pieniä 
kehittämistekoja avoimel-
le Tekojen tori - alustalle. 
Kuntatyö2030 -gaalassa pal-
kittiin 50 innostavaa kehittä-
mistekoa eri toimialoilta ja 
teemoista. 

Mentori on kuuntelija ja 
oivalluttaja
Mentorointia on alettu ke-
hittää Iissä varhaiskas-
vatuksessa ja ateria- ja 
puhtauspalveluissa vuonna 
2020. Mentorointi on mento-
rin ja mentoroitavan (aktori) 
kahdenkeskisiä, luottamuk-
sellisia keskusteluita, joiden 
tavoitteena on kehittää akto-
rin ammatillista itsetuntoa, 
parantaa hänen työhyvin-
vointiaan ja saavuttaa hänen 
itse itselleen asettamansa ta-
voite.

Mentori on enemmän 
kuuntelija ja oivallutta-
ja, eikä annan valmiita vas-
tauksia aktorille. Siinä 
mielessä mentorointi eroaa 
perinteisestä kisälli - mesta-
ri -suhteesta, vaikka mentori 
yleensä onkin kokeneempi 
kollega.

Mukana olleiden aktorei-
den mukaan mentorointi on 
muun muassa vahvistanut 
heidän ammatillista iden-
titeettiään, edistänyt työs-
sä jaksamista, auttanut työn 
ilon löytämisessä, työn ra-
jaamisessa ja työssä palau-
tumisessa sekä parantanut 
itsetuntoa. Erään palautteen 
mukaan kokemus on ollut 
työuralla jopa käänteente-
kevä. 

Työntekijöiden mentorointimalli sai 
Kuntatyö 2030 kehittämispalkinnon

Onnistunut mentorointi 
kehittää organisaation joh-
tajuutta sekä osallistujien 
osaamista, lisää tuottavuut-
ta ja tehokkuutta, sitoutu-
mista ja työtyytyväisyyttä 
sekä helpottaa rekrytoimis-
ta positiivisen työnantaja-
mielikuvan kautta.

Mentorointiopas kunta-alan 
työntekijöille 
Tradenomiopiskelija Riik-
ka Takalo kokosi hank-
keessa mukana olevien 
kuntien mentorointikäytän-
nöt yhteen ja kirjoitti niistä 
teoriaan pohjaten opinnäy-
tetyönsä tuotoksena Men-

torointioppaan kunta-alan 
työntekijöille. 

Mentorointimalli voi-
daan ottaa helposti käyttöön 
missä tahansa yksikössä ja 
organisaatiossa. Oppaaseen 
on koottu kaikki käyttöönot-
toon tarvittava: ohjeet, työ-
kalut ja lomakkeet. Oppaan 
voi ladata maksutta hank-
keen nettisivuilta: www.
ii.fi/vetoajapitoakuntatyo-
hon.

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön 
-hanke 
Hankkeen tavoitteena on 
edistää organisaatioiden 
työntekijöiden ja esihenki-

löiden työhyvinvointia ja 
työssä jaksamista sekä pi-
dentää työuria. 

Hanketta toteuttavat yh-
teistyössä Iin, Utajärven ja 
Vaalan kunnat, Pudasjärven 
kaupunki sekä Oulunkaaren 
kuntayhtymä. Hankkeen 
rahoitus tulee Euroopan 
sosiaalirahastolta sekä Vi-
puvoimaa EU:lta 2014-2020 
-rahastosta. Hanke jatkuu 
tämän vuoden loppuun. 

IiSanomat -lehti

Iin ateria- ja puhtauspalvelujoh-
taja Anne Hautamäki ja Vetoa ja 
pitoa kuntatyöhön -hankkeen 
projektityöntekijä Riikka Takalo 
kävivät vastaanottamassa palkin-
non Helsingissä.  

-  Vuoden 2023 toiminta alkaa 9.1.2023, 
 jolloin uusi johtokunta kokoontuu klo 9, 
 jumppa klo 11 ja kuoro klo 12.
-  Iisi - areenan jumppa ti 10.1. klo 14 ja klo 15. 
-  Keskiviikkokerho  kuten ennenkin. 
-  Sauvakävely aloitetaan to 12.1. klo 12.
-  Vuoden ensimmäinen karaoke on 13.1. klo 17. 
 Seuraavista ilmoitetaan myöhemmin.

 Johtokunta

1969 Iin eläkeläiset ry
Lämmin kiitos ihan jokaiselle kuluneesta vuodesta.
Toivotamme jäsenillemme ja kaikille kuntalaisille 

Oikein Hyvää ja Rauhallista Joulua 
sekä Onnellista Uutta Vuotta 2023. 

Koronan ja flunssan jyllätessä edelleen, pidetään huolta toisistamme!

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelin 11 tontilla 3 – 
hyväksyminen 
Iin kunnanhallitus on kokouksessaan 28.11.2022 § 317 hyväk-
synyt Kirkonseudun asemakaavan muutoksen korttelin 11 ton-
tilla 3. 
Kaava-aineistot ovat nähtävissä osoitteessa https://www.ii.fi/
vireilla-olevat-kaavat . Aineistoa on mahdollista käydä luke-
massa myös asiakastietokoneelta Iin kunnan asiointipistees-
sä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.
Hyväksymispäätös (pöytäkirjaote) on saatavissa Iin kunnan-
virastosta. Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje on päätök-
sen liitteenä.

Iissä 14.12.2022  
Kunnanhallitus

KUULUTUS

Iiläisten diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset kuvataan 
2023 vain Iissä.

Kuvaukset OYS:n liikkuvassa silmätutkimusyksikössä 
Iin terveysaseman pihalla (Asematie 169). Diabeetikot 
kutsutaan kuvauksiin. Glaukoomapotilaat saavat kutsun 
OYS:sta.

Kuvaukset alkavat 10.1.2023. Huomioithan koronaohjeis-
tukset ja käytä maskia.

Tule vaunuun sovittuna aikana, jolloin sinulle laitetaan laa-
jennustipat. Odota kuvausta 30 min terveysaseman etuo-
ven aulatilassa. Vaunuun vain yksi potilas kerrallaan.

DIABEETIKOIDEN 
SILMÄNPOHJAKUVAUKSET 
IISSÄ 2023

oulunkaari.com

Iin Yrityksen testijuoksusar-
jan marraskuun osakilpailus-
sa nähtiin, että ikä ei juoksua 
kovin hidasta, kunhan muis-
taa ulkoiluttaa lenkkareita. 
Parin vuoden kilpailutauol-
ta palannut Jukka Kauppi-
la piti nuoremmat takanaan. 
Saman tempun teki naisten 
kympillä Kariina Kauppi-
nen, joka hänkään ei ole ihan 
tyttönen. Jukka Kauppila 
kuuluu ikäluokassaan aivan 
Euroopan ja maailmankin 
kärkeen ja on palaamassa en-
tiselle tasolleen.

Kauppila ja Kauppinen nopeimmat testijuoksussa
Toisena ennätti maaliin 

suunnistajajuniori Paavo 
Niemelä ennen varttuneem-
paa Pertti Lapinkangasta 
ja Heikki Tiiroa. Yksikään 
juoksijoista ei hätyytellyt 40 
minuutin rajaa, vaikka keli 
pienessä pakkasessa ja lu-
mettomilla teillä oli hyvä. 
Arto Hiltula ja Saaga Sassi 
kävivät vitosella hyvän ki-
san, joka johti Saagan lähes 
minuutin aikaparannukseen.

Pertti Huovinen

TULOKSIA
Miehet 10 km: 1) Paavo 

Niemelä SkPt 41.25, 2) Heik-
ki Tiiro IiY 42.00.

M40 10 km: 1) Simo Tup-
purainen RT Hyvinvointip. 
43.24.

M45 10 km: 1) Marko 
Mattila VKV 42.05, 2) Jor-
ma Puurunen PuU 49.03, 3) 
Hannu Klaavuniemi Oijär-
vi 55.17.

M50 10 km: 1) Tuomas 
Ronkainen KuivA 42.10, 2) 
Mika Mörsäri Keminmaa 
42.13.

M55 10 km: 1) Pekka 
Kuokkanen IiY 43.21.

M60 10 km: 1) Taisto 
Puurunen OlsHe 47.26, 2) 
Jouko Takalo 51.55, 3) Vesa 
Savolainen HauHe 52.24.

M65 10 km: 1) Jukka 
Kauppila LNM 41.18, 2) 
Pertti Lapinkangas ONM-
KYU 41.31, 3) Aulis Kaa-
sinen ONMKYU 47.04, 4) 
Markus Hast Keminmaa 
49.06, 5) Esko Takalo OlsHe 
52.30, 6) Reijo Hummasten-
niemi OlsHe 53.02.

M70 10 km: 1) Pekka Kui-

valainen Ii 1.00.40.
M75 10 km: 1) Alpo Tal-

vensaari KeMaKi 52.06, 2) 
Kauko Meriläinen OlsHe 
1.02.29, 3) Alpo Pelkonen 
OsVa 1.08.51.

Naiset 10 km: 1) Riitta 
Mursu Kiimknki 51.19.

N45 10 km: 1) Satu Jaara 
NTR 49.27.

N50 10 km: 1) Mari Sipo-
la Kemi 57.11.

N55 10 km: 1) Irmeli 
Suorsa Oulu 49.10, 2) Kati 
Kuivalainen ii 53.20.

N60 10 km: 1) Kariina 

Kauppinen ONMKYU/kkm 
48.33, 2) Satu Siika-aho Ol-
sHe 51.26.

Miehet 5 km: 1) Arto Hil-
tula IiY 20.35, 2) Erkki Man-
ninen OlsHe 36.52.

T15 5 km: 1) Saaga Sassi 
IiY 20.37.
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Kuivaniemen Nuorisoseu-
ralla 10.12. järjestetyt jou-
lumarkkinat keräsivät 
myyjiä sekä kävijöitä run-
sain määrin. Liekö syynä 

Joulumarkkinat Kuivaniemen NuorisoseurallaJoulumarkkinat Kuivaniemen Nuorisoseuralla

Joulupukki oli tapahtumassa jakamassa karkkia sekä arpomassa tasatunnein kinkkuarvonnan voit-
tajia. Kinkun saivat Ulla Muhonen, Kaarina Åman sekä Pirjo Rousu.

Monenlaisia paikallisia tuotteita oli tarjolla, kuten leivonnaisia, käsineitä, kala- ja lihasäilykkeitä, käsitöitä, koruja sekä arpoja.

ollut tasatunnein järjestet-
ty kinkkuarvonta vai riisi-
puurotarjoilu, mutta väkeä 
riitti vauvasta vaariin ja iloi-
nen puheensorina täytti ta-

lon aamupäivästä alkaen. 
Kinkkubingo on puolestaan 
joulumarkkinoiden joka-
vuotinen vetonaula.

Monenlaisia paikallisia 

tuotteita oli tarjolla, kuten 
leivonnaisia, käsineitä, kala- 
ja lihasäilykkeitä, käsitöitä, 
koruja sekä arpoja. Etenkin 
käsityöt sekä leivonnaiset 
tekivät hyvin kauppansa, 
näin joulun alla. Joulupukki 
oli jakamassa tapahtumas-
sa karkkeja perheen pienim-
mille, kuuleman mukaan 

myös kiltit aikuiset saivat 
makeisia.

Nuorisoseuran kahvi-
lassa oli myynnissä torttu-
ja, joita leivottiin talkoilla 
markkina-aamuna ja pitkin 
päivää. Totta kai markki-
noilta sai myös höyrymak-
karaa, jota ei joka paikasta 
enää saakaan.

- Kokonaisuutena tapah-
tuma oli oikein onnistu-
nut, ja hienoa huomata, että 
myyjät ja ostajat löysivät toi-
sensa, iloitsee tapahtuman 
puuhamies Raimo Ikonen.

Maarit Halttu

Pirjo Särkiaho tarjoili 
makoisaa riisipuuroa 
markkinaväelle.

Jaana Viinamäki oli myymässä tyttöjensä, Jonnan ja Jennin, kanssa käsitöitä sekä herkullisia leivon-
naisia.


