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Merilapin Merilapin 
Munkkitupa KYMunkkitupa KY

Tilauksesta täytekakut, Tilauksesta täytekakut, 
voileipäkakut ja voileipäkakut ja 

gluteenittomat tuotteet gluteenittomat tuotteet 
suoraan Oklaholmankadun suoraan Oklaholmankadun 

leipomolta Kemistä. leipomolta Kemistä. 
Tai tule suoraan ostoksille!Tai tule suoraan ostoksille!

Oklaholmankatu 1, 94700 KemiOklaholmankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053p. 040 159 6053

munkkitupatilaus@gmail.communkkitupatilaus@gmail.com

Iistä meidän tuotteet Iistä meidän tuotteet 
löytyy K-Market Iistälöytyy K-Market Iistä

549

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

Konsertteja Iin kirkossa
Ristin juurella -konsertti 

su 3.10. klo 18 Iin kirkko

Duo -kokoonpanolla Markku Uhlbäck laulu, 
Reetta Karhunen piano, kitara ja laulu.

Konsertissa sanomana armo, Jeesuksen syn-
tien sovitus ristillä. Kiitos, lohtu, toivo.

Vapaa pääsy, ei ohjelmamaksua.

Säveltäjämestari Bachin 
musiikkia monipuolisella tavalla. 
Erikoisuutena 15 kolmiäänistä 

sinfoniaa. 
Somerolla on takanaan yli 3100 
konserttia eri puolilla maailmaa. 

Hän on eniten levyttänyt 
suomalainen pianisti.

Huippupianisti Jouni Someron
Bach to You -konsertti ti 5.10. klo 19 Iin kirkko

Tervetuloa!

www.furka.fi

40 
VUOTTA.

FURKA

12-kertainen maastohiihdon 
paralympiavoittaja Tanja 
Kari on ehdolla Kansainvä-
lisen Paralympiakomitean 
IPC:n hallitukseen. Ehdok-
kaita on 25, joista 10 vali-
taan IPC:n yleiskokouksessa 

Tanja Kari ehdolla IPC:n hallitukseen
Taipeissa 12.12. Valituksi 
tullessaan Kari olisi ensim-
mäinen suomalainen IPC:n 
hallituksessa.

Iiläissyntyinen Tanja Kari 
voitti urallaan 12 maasto-
hiihdon paralympiakultaa: 
kaksi kultaa per kisat Inns-
bruckista 1988, Albertvilles-
tä 1992 ja Lillehammerista 
1994 sekä kolme kultaa Na-
ganosta 1998 ja Salt Lake Ci-
tystä 2002. Lisäksi hän voitti 
viestipronssia Salt Lake Ci-
tyssä ja henkilökohtaisen 
hopean Lillehammerista. 
Kun listaan lisätään vielä 400 
metrin juoksun paralympia-
hopea Soulista 1988, niin 
Kari (o.s. Tervonen) on pa-

ralympiamitaleilla mitattu-
na Suomen kaikkien aikojen 
toiseksi menestyksekkäin 
vammaisurheilija Jouko Gri-
pin jälkeen. 

Hänet on nimetty sekä 
Paraurheilun Kunniagal-
leriaan Suomessa, että 
Kansainvälisen Paralym-
piakomitean IPC:n Hall of 
Fameen Vancouverin talvi-
paralympialaisissa 2010 toi-
sena suomalaisurheilijana 
Jouko Gripin jälkeen. Tan-
ja Kari on lisäksi saanut an-
saitsemansa tunnustuksen; 
vuonna 2018 hän nousi en-
simmäisenä paraurheilijana 
Suomen urheilun Hall of Fa-
men jäseneksi. MTR

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti 
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
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 31  30.9.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 32 ILMESTYY TO 7.10.2021. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 

mielellään pe 1.10.2021 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.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittajat Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com 
Mauri Hietala 050 395 0365, mauri.hietala@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

IIN ALUE 30.9.-7.10.2021

Lapsikuoro To 30.9. klo 17:00 Iin seurakuntasali. Harjoitus seurakun-
tatalolla.
Perhekerho Pe 1.10. klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerhohuo-
ne. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Messu Su 3.10. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jumalan sanan-
saattajat. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku Jaakkola. 
Kolehti: Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten ja 
nuorten keskus ry:n kautta.Vanhusten kirkkopyhä
Ristin juurella- konsertti Su 3.10. klo 18:00 Iin kirkko. Markku Uhl-
bäck, laulu ja Reetta Karhunen, piano, kitara ja laulu. Konsertissa kuul-
laan puhutteleva kokonaisuus hengellisiä lauluja. Vapaa pääsy, vapaa-
ehtoinen kolehti musiikkityölla. 
Messu Su 3.10. klo 18:00 Väli-Olhavan seurakuntatalo. Pyhäpäivän 
aihe: Jumalan sanansaattajat. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: 
Markku Jaakkola. Kolehti: Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tuke-
miseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Vanhusten kirkkopyhä.
Pikkutähtöset muskarikahvila Ti 5.10. klo 10:00 - 11:30. Muskarikah-
vilassa on noin puoli tuntia kestävä muskarihetki, jossa lauletaan, leiki-
tään ja soitetaan rytmisoittimilla. 
Jouni Someron pianokonsertti Ti 5.10. klo 19:00 Iin kirkko. Jouni So-
mero soittaa J.S. Bachin pianokappaleita ja kertoo Bachin elämästä. 
Vapaa pääsy. Ei ohjelmamaksua.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 6.10. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalon 
Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Porinapiiri Ke 6.10. klo 12:00 Iin seurakuntasali
Lapsikuoro To 7.10. klo 17:00 Iin seurakuntasali
Päivä sinulle Nainen La 9.10. klo 11:00 Iin seurakuntasali. Mukana 
psykoterapeutti Ritva Sassali ja teologi Leena Brockman sekä seura-
kunnan työntekijöitä. Lounas kello 11, rukoushetki ja vierailijoiden 
ajatuksia aiheista Annanko armoa itselleni, Jumalan johdatus Marian 
elämässä, Elämän voimavaroja, päätös klo 15. Olet sydämellisesti ter-
vetullut! Lounaan ja kahvin hinta 10 €, käteismaksu. Jos haluat osallis-
tua ruokailuun muista ilmoittautua 5.10. mennessä Sanna Karppinen 
p. 040 737 6955. Paikkoja on rajoitettu määrä.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p 045 787 25139 
maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset 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 30.9.-7.10.2021

Villasukat vanhukselle. Haluaisitko itse tai haluaisitko läheisesi saa-
van lämpimän yhteydenoton seurakunnasta. Soitapa diakoniatyön-
tekijälle ja pyydä sukat itsellesi tai läheiselle. Seurakunnan työntekijä 
toimittaa sukat perille. Piritta diakoni p. 0407182297.
Perhekerho To 30.9. ja To 7.10. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seura-
kuntasali
Messu Su 3.10. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Juma-
lan sanansaattajat. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolai-
nen. Kolehti: Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten 
ja nuorten keskus ry:n kautta. Vanhusten kirkkopyhä.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 6.10. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalon 
Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p 045 787 25139 
maanantaisin klo 10-12 ja 13-15.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset 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.

 book.miko@gmail.com

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
 040 505 4117

- Kaikki kodin remontit ammattitaidolla 
 30 vuoden kokemuksella.
- Rakennuspuusepän työt
- Korjausrakentaminen, myös märkätilat
	 (sertifikaatti)

www.sisustuspalvelu.fi

Alarannan koulu ja iiläi-
nen suunnistuksen erikois-
seura Iisu ovat jo vuosia 
tehneet yhteistyötä koulu-
laisten suunnistustaidon 
edistämiseksi. Iisun aktiivit 
ovat opastaneet koululaisia 
ja vanhempia sekä opetta-
jia suunnistuksen alkeissa 

Suunnistusoppia Alarannan koululaisille

Markku Loukusa opastaa emitkortin nollaamisen ennen suunnistamaan lähtemistä. Oppilaiden taustalla Alarannan koulun johtaja-
opettaja Samuli Hanhisalo seuraa tilannetta, oppien samalla itsekin.

Rasteilla on tällainen leimauslaite ja rastin koodi, Iisun Jaakko Hapuoja opastaa Alarannan koululaisia. Keskellä Iisun puheenjohtaja 
Markku Loukusa.

ja tarjonneet toimitsija-apua 
suunnistustapahtumiin.

Viime viikon keskiviik-
kona kaikki koulun oppi-
laat pääsivät käytännössä 
kokeilemaan suunnistamis-
ta ja tutustumaan suunnis-
tuksen välineistöön, kuten 
emit elektroniseen leimaus-

järjestelmään. Järjestelmään 
kuuluvat kilpailukortit, lei-
masimet, leimausten purku-
laite ja ratamestarin kortti.

Koulun lähimaas-
toon oli tehty erimittaisia 
suunnistusratoja, joil-
la suunnistamista ja lei-
mausjärjestelmää oppilaat 

pääsivät kokeilemaan. Hy-
myilevistä kasvoista ja iloi-
sesta puheensorinasta oli 
maalissa helppo päätellä, 
kaikilla oli ollut mukava ja 
mieleenpainuva kokemus. 
MTR

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Lada, Lada, Lada -autojen 
kaikkia varaosia Kuopiossa. 

Toimitus mahdollista. Puh. 0400 675 670.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

2021 ilmestyy joka viikko torstaisin. 

Kyyröttää ku 
Hökkä-Matin siika

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

Raskasta liikennettä laskettiin Iissä
Suomen Kuljetus ja Logis-
tiikka ry (SKAL) kerää lii-
kenteenlaskennalla tietoa 
ulkomaisen raskaan liiken-
teen osuudesta Suomen teil-
lä. Vuorokauden kestävä 
laskenta suoritettiin 22.9. – 
23.9. kymmenessä eri mit-
tauspisteessä.

Laskenta järjestettiin 
22.9. - 23.9. kello 12:sta kel-
lo 12:aan. Laskentapisteet 
sijaitsivat Raisiossa, Huitti-
sissa, Hämeenkyrössä, Jy-
väskylän Kanavuoressa, 
Iissä, Juvalla, Tohmajärven 
Onkamossa, Hollolan Hä-
meenkoskella, Pellossa ja 
Tammisaaressa.

SKAL:n vuorokauden 
laskentajaksolla kokoama 
tieto auttaa tekemään vaiku-
tusarvioita esimerkiksi ras-
kaan liikenteen tiemaksujen 
tuotoista. Laskennan tulok-
set kertovat myös alueellista 
tietoa ulkomaisen kuljetus-
kaluston osuuksista liiken-
nevirrasta.

Edellisen kerran SKAL 
on suorittanut liikennelas-
kennan vuonna 2017. Ai-
emmissa laskennoissa 
2010-luvulla on havaittu, 
että kuljetuskalusto Suomen 

Ii Volleyn puheenjohtaja Juha Salmi liikenteenlaskennassa Haminan liikenneympyrän kohdalla. Tä-
män ajoneuvon todettiin olevan perävaunullinen ulkomainen ajoneuvo, muualta kuin Venäjältä.

teillä on kansainvälistynyt 
tasaisesti. Esimerkiksi vuo-
den 2017 laskennassa lähes 
joka kymmenes raskaan ta-
varaliikenteen ajoneuvo oli 
ulkomaalainen.

Nyt toteutetussa lasken-
nassa ulkomaalaisten ras-
kaiden ajoneuvojen osuus 
oli kasvanut 12,8 prosent-

tiin. Iin ohittaneista raskaan 
liikenteen ajoneuvoista ul-
komaisia oli 14,2 prosenttia.

Iissä liikenteenlaskennan 
suoritti käytännössä iiläi-
nen urheiluseura Ii Volley. 
Seuran puheenjohtaja Juha 
Salmi kertoi ajoneuvot ero-
teltavan aluksi kuorma-au-
tot ilman perävaunua ja 

kuorma-autot perävaunun 
kanssa. Sen lisäksi merkit-
tiin, oliko ajoneuvo suoma-
lainen vai ulkomainen, ja 
ulkomaiset ajoneuvot ero-
teltiin se mukaan, oliko ajo-
neuvo venäläinen vai muu 
ulkomainen. MTR

Sirpa Salmi oli omalla talkoovuorollaan sijoittunut niin lähelle 
tietä, ettei voinut erehtyä ajoneuvojen kansallisuudelle. Samalla 
tienkäyttäjät huomasivat liikennettä laskettavan.

Ii-Seura ry. järjesti Iissä 
Seurakuja 10:ssä Iin van-
himman seuratalon eli Iin 
nuorisoseurantalon muisto-
laatan paljastustilaisuuden 
lauantaina 25.9. Seuran pu-
heenjohtaja Pertti Huovinen 
kertoi tilaisuudessa talon 
historiasta. 

Iin nuorisoseura perustet-
tiin 1895 ja talo rakennettiin 
vuonna 1896, rakennusmes-
tarina oli Koskela. 

Iin nuorisoseurantalon seinään paljastettiin muistolaatta
Talossa oli iltamatoi-

mintaa ja valistusesitel-
miä, myös urheilua, ainakin 
hiihtoa, kirjasto, lukutupa, 
myös voimisteluseura noin 
1908-11. Voimistelutoimin-
ta lopetettiin, kun Iin Yritys 
perustettiin. Iltamissa saat-
toi olla 300 henkeä, raittius-
osasto perustettiin vuonna 
1900, perustamiskokouksen 
puheenjohtajana. toimi J. 
Rödlin. Raittiusosaston toi-

minta keskittyi viinan kiroi-
hin ja tupakkaan. 

Talo oli vuoteen 1909 
saakka ainoa kokoontumis-
paikka Iin keskustassa, si-
vukylillä oli nuorisoseuran 
taloja sekä työväenyhdistys-
ten taloja. 1. maailmansodan 
aikana talossa oli venäläisiä 
sotilaita 

Suojeluskunta perustet-
tiin 1918 ja se toimi nuoriso-
seuralla, kunnes se sai oman 

Iin nuorisoseuran talo tänään, talon omistaa Miia Sutinen/Taitotalo. 

talon 1925. Valistustalon 
(suojeluskuntatalo, nyk. Iin 
Urheilijain talo) rakentami-
nen vei toimintaa pois nuo-
risoseuralta, mutta talo ja 
nuorisoseura toimivat, jos-
kaan eivät niin vilkkaasti 
kuin Valistustalo ja Iin työ-
väentalo. 

Sotien jälkeen talossa oli 
omaa toimintaa, iltamia ym. 
Nuorisoseura luovutti talon 
Iin Urheilijoille, joka alkoi 

käyttää sitä Maamiesseuran 
talon ohella urheilupaikka-
na. Urheilijain kerhobaa-
ri 1960-luvun. alkuvuosina: 
pelejä (flipperi yms. kah-
vio). 1960-luvun lopulla talo 
toimi voimailutiloina, pai-
nimatot ja puntit. Talo oli 
myös Iin yhteiskoulun käy-
tössä. Talo oli pitkään kyl-
millään 1970-80-luvuilla. 
jolloin kunta osti sen urhei-
luseuralta. Tiloissa toimi 

Ympäristöinstituutti muu-
taman vuoden 1990-luvun 
taitteessa. Sittemmin talo 
on ollut Yläasteen/Lukion 
ja kansalaisopiston käytössä 
ja kunnostettiin taide/taito-
luokiksi. MH

Pertti Huovinen kertoo talon 
historiasta. Juhani Maalismaa kiinnittää muistolaatan talon seinään.
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Jauhot suuhun  

Legendaarisen koululaishuumorin Kilon poliisin teki-
jän Ulla Lipposen toimittamassa Jauhot suuhun -ko-
koelmassa (SKS) on yli 1500 nokkelaa kysymystä ja 
nerokasta vastausta. Todettakoon, että ensimmäisen 
suomalaisen arvoituskokoelman julkaisi Rantsilan kap-
palainen Christfrid Canan jo vuonna 1783. Tässä ”jau-
hoja suuhun”:
Kysymys: Mitkä ovat avioliiton vaikeimmat ajat? 
Vastaus: kevät, kesä, syksy ja talvi.
Kysymys: Mikä on Rauman tärkein tapahtuma? 
Vastaus: Pikavuoro lähtee Poriin.
Kysymys: Miten laihialaiset säästävät sokeria?
Vastaus: Nauravat ruokaa tehdessään makeat naurut.
Kysymys: Mikä on kirjailijan mielivihannes? 
Vastaus: Bestselleri.
Kysymys: Mitkä ovat palomiesten ammattitaudit? 
Vastaus: Tulirokko, vesirokko ja tuhkarokko.
Kysymys: Miksi veturinkuljettaja halusi avioeron?
Vastaus: Hänen vaimonsa oli tullut kylmäkiskoiseksi.

    * * *

Kielikaskukirjojen tekijän Matti Punttilan tallentamis-
ta kielikömmähdyksistä voi nauttia Kieli poskessa -kir-
jassa (WSOY Oy). Tässäpä jokunen lukijan iloksi:
Kysymys: – Miksi juna pysähtyy Mäntyharjussa.
Vastaus: – Savon kielen tulkki nousee siellä junaan. 
  
   * * *

Syysmiete: Alaspäin näyttää miehen elämä menevän: 
Ensin hän asui Lannevedellä, muutti sieltä Reisjärvelle, 
sitten Polvijärvelle ja on nyt päätynyt Varpaisjärvelle.

   * * *

Tsekki meni silmälääkärille. Lääkäri näytti miehelle tau-
lua, jossa olivat kirjaimet CVKPNWXCY ja kysyi, pystyi-
kö hän lukemaan, mitä rivillä on.
– Jaa että pystynkö? mies vastasi. – Minähän tunnen-
kin hänet!

   * * *

Johtaja oli saanut uuden autonkuskin ja kysyi: – Mikä 
teidän nimenne on?
– Kalle, vastasi kuski.
– Minulla ei ole tapana kutsua kuljettajia etunimellä. 
Mikä on sukunimenne?
– Armas. 
– Vai niin. No panehan auto liikkeelle, Kalle! 

Martti Kähkönen 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi         

Meripelastusseuroilla yhteinen 
Tyyne -harjoitus
Iin, Oulun ja Raahen Meri-
pelastusseurojen yhteinen 
harjoitus Tyyne pidettiin Iin 
Röytässä 17.–19.9. Saareen 
rantautui 25 yhdistysten jä-
sentä, osa harjoittelemaan 
ja osa huoltojoukoiksi sekä 
organisoimaan harjoitus-
ta. Yhteisestä harjoitukses-
ta oltiin innostuneita, sillä 
korona-aikana on pidet-
ty ainoastaan yksi yhteinen 
harjoitus alle puolta pie-
nemmällä henkilömäärällä 
viime syksynä. Tyyne-me-
ripelastusharjoitus toteutet-
tiin lyhyellä varoitusajalla, 
mutta järjestelyitä pidet-
tiin onnistuneina ja Röyttää 
erinomaisena harjoittelu-
paikkana. 

Hyvä sää ja mahtava 
muonitus antoivat osallis-
tujille mahdollisuuden kes-
kittyä opettelemaan taitoja, 
joita voi tosipaikan tullen 
tarvita hyvinkin vaativis-
sa olosuhteissa. Osallistujat 
kokivat harjoituksen myös 
lisäävän seurojen välistä yh-
teishenkeä ja tutustumisen 
auttavan tehokkaaseen toi-
mintaan mahdollisessa yh-
teisessä pelastustehtävässä. 

Aamupäivän hinaushar-
joituksissa opeteltiin kiin-
nitystekniikoita, hinattavan 
aluksen viemistä pujottelu-
radan läpi eri yhdistelmil-
lä sekä satamaan kuljetusta. 
Harjoituksen aikana koulut-
tajat antoivat ohjeita sekä 
palautetta heti suoritusten 
yhteydessä ja parhaita me-
netelmiä pohdittiin myös 
miehistöjen kesken. 

Iltapäivällä Oulun aluk-

set Toppila, Pikku-Toppi-
la sekä Varjakka, Raahen 
Jyry ja Iin Kärkkäinen sekä 
Findoor osallistuivat et-
sintäharjoitukseen. Harjoi-
tuksessa miehistöjen piti 
kahdessa ryhmässä etsiä ve-
neellä kadonneet kalastajat. 
Harjoituksessa opeteltiin et-
sinnän lisäksi tehtävän joh-
tamista, viestintää, ensiapua 
ja elvytystä kouluttajien toi-
miessa etsittävinä ja harjoi-
tuksen tarkkailijoina. 

Etsinnän ja ruokailun 
jälkeen harjoituksessa saa-
tiin laukaista vanha pelas-
tuslautta, joka suoriutui 
yhä tehtävästään. Osallis-
tujat pääsivät opettelemaan 
lautalla toimimista, lautal-
le kiipeämistä vedestä, hen-
kilöiden nostamista verkolla 
ja kuivapuvussa uimista. 

Illan tullen yksiköt läh-
tivät suorittamaan pienen 
kisan merkeissä havainto-
rataa eli tekemään etsintä-
harjoituksen pimeässä. Osa 
etsittävistä kohteista oli tut-
kamaaleja ja osa vedessä 
kelluvia (ankkuroituja) pe-
lastusliivejä tai -renkaita. 
Hepoharjun kivikolla töröt-
tänyt ihmisnukke ei heijas-
tamattomissa vaatteissa 
löytynyt yhdeltäkään yk-
siköltä, vaikka isoimmassa 
aluksessa oli etsintävaloka-
pasiteettia ihan kiitettävästi. 
Sama rata suoritettiin seu-
raavan aamun valossa 
uudestaan kotimatkalle läh-
dettäessä. 

Viikonloppu oli toi-
minnantäyteinen ja hyvin 
suunniteltu kokonaisuus, 

josta lähdettiin kotimatkalle 
ihanasti ulkoilmassa uupu-
neina ja tyytyväinen hymy 
huulilla. 

Meripelastus harrastuksena 
Suomen Meripelastusseu-
ran vapaaehtoiset miehistöt 
suorittivat elokuun loppuun 
mennessä yhteensä 1787 
pelastus- ja avustustehtä-
vää. Veneilyn suosio jatkoi 
kasvuaan toisena korona-
kesänä, mikä näkyy myös 
Meripelastusseuran tilastos-
sa. 13 henkilöä on pelastettu 
lähes varmalta menehtymi-
seltä tänä kesänä 

Vapaaehtoisten meripe-
lastajien tehtävistä suurin 
osa on eriasteisia kiireet-
tömiä avustuksia (1197), 
joiden merkitys veneilytur-
vallisuudelle usein unoh-
tuu. Jokainen tehtävä on 
avunsaajalle tärkeä. Lisäksi 
kymmenissä, ehkä jopa sa-
doissa tapauksissa vuosit-
tain ehkäistään kiireettömän 
ongelmatilanteen kehittymi-
nen hätätilanteeksi. 

Meripelastusyhdistyk-
set ottavat mielellään pelas-
tusalustensa miehistöihin 
uusia, innokkaita ihmisiä. 
Myös Iin Meripelastusseu-
ra, joka on tehnyt jo pitkään 
vapaaehtoistyötä vesilläm-
me, kouluttaisi mielellään 
lisää väkeä miehistöön. Har-
rastuksen aloittaminen ei 
edellytä veneilykokemus-
ta tai muuta erityisosaamis-
ta. Halu auttaa, into oppia 
uutta ja mahdollisuus si-
toutua harrastukseen riittä-
vät. Mukana on sekä miehiä 

että naisia, eläkeläisiä ja työ-
ikäisiä. Iin Meripelastus-
seurassa pääset vesille ja 
oppimaan veneilytaitoja ko-
keneilta konkareilta useim-
miten hyvin leppoisissa 
merkeissä, sillä iso osa va-
rainhankinnasta tehdään 
venekuljetuksilla. Niinpä 
Kärkkäisen keula suuntaa 
usein esimerkiksi Krunneil-
le tai Röyttään. Aloita siis 
elämäsi paras harrastus me-
ripelastajana, etkä pääse pit-
kästymään! 

Kannata  
Meripelastustoimintaa 
Yksityisten ihmisten ja 
yhteisöjen tuki on meri-
pelastustoiminnan jatku-
misen edellytys. Vaikka 
vapaaehtoiset tekevät työ-
tään korvauksetta, tarvitaan 
pelastusalusten ja varustei-
den hankintaan ja ylläpitoon 
sekä miehistöjen koulutuk-
seen jatkuvaa rahoitusta. Si-
näkin voit auttaa pitämään 
meripelastajat vesillä. Tu-
tustu eri vaihtoehtoihin tääl-
lä: https://meripelastus.fi/
tue-toimintaa/lahjoita/ 

Veneilijän kannattaa tu-
kea meripelastustoimintaa 
jo sen vuoksi, että haverin 
sattuessa veneen siirrosta 
voi joutua maksamaan ku-
lukorvauksen. Ihmiset pe-
lastetaan aina korvauksetta! 
Hankkimalla Trossi-jäsen-
palvelun varmistat veneelle-
si avun jäsenetuna. 

Pia Ukkola

Iin, Oulun ja Raahen Meripelastusseurat yhteisharjoituksissa.

THL suosittelee osalle väestöstä kol-
matta koronarokoteannosta. Ainakin 
tässä vaiheessa kolmas rokote koskee 
vain pientä väestöryhmää. Ryhmään 
kuuluu esimerkiksi vakavasta immuu-
nipuutoksesta kärsiviä sekä henkilöitä, 
jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toi-
sen rokotteensa keväällä ensimmäisten 
rokotettujen joukossa, vain muutaman 

viikon välillä toisistaan. THL on myös 
linjannut, että kolmansien rokotteiden 
jakaminen ei saa hidastuttaa ensim-
mäisten ja toisten rokotteiden anta-
mista. Siksi esimerkiksi Oulunkaaren 
alueella syyskuun lopulla ja lokakuun 
alussa järjestettävät Walk-in-roko-
tuspäivät on tarkoitettu ensisijaises-
ti ensimmäisten ja toisten rokotusten 

saamiseen. Oulunkaari valmistelee 
kolmansien rokotusten jakoa, joka 
aloitetaan hoitolaitosten asukkaista ja 
sote-henkilöstöstä. Tiedotamme myö-
hemmin, miten muut kolmanteen ro-
kotteeseen oikeutetut voivat saada 
kolmannen rokotteen. 

Oulunkaari tiedotus

Kolmansien rokotusten jakaminen alkaa hoitolaitoksista ja työntekijöistä
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• 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

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

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

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

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO 
• KUNTOSALIPALVELUA

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

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

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
 Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii

Revontie 15, Haukipudas

RAVINTOLAPALVELUT

Laksontie 2, 91100 Ii

HOX HOX! La 9.10 
esiintyy COSTEE

Iisakki auki pe-la 22.00-04.30

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

JALKAHOITOA • KAUNEUS-  YM HYVINVOINTIPALVELUJA

Revontie 9, 90830 Haukipudas | 08 5472 998
Ma-pe 9-17, la 10-14

HAMMASLÄÄKÄRI 
Ari Kolehmainen 
Tuohilaaksontie 55 Haukipudas

Puh. 0400 695 181

KELLO- JA KULTASEPÄN LIIKKEITÄ

RAKENNUSALAN 
PALVELUITA

ROMUTTAMOALAN 
PALVELUITA

NOUDETAAN 

 

OULUN ROMU  

P. 044 783 1121 
www.oulunromu.fi.

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA-
PALVELUT!

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Johanna Mäkipaaso, 
Johanna Jalo, 

Laksontie 1  91100 Ii

Parturi-Kampaamo

HiusSatu

varaaheti.fi/iinhiussatu
p. 050 553 3898

PARTURI-KAMPAAMOJA

HIERONTA • FYSIOTERAPIA  • JÄSENKORJAUS
• JALKAHOITOA YM  KAUNEUDENHOITOA

YRITTÄJÄ! 
Ilmoita Palveluhakemistossa. 

Ota yhteyttä 
p.045 110 9012 tai 0400 385 281!
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Iin kirkossa on sunnuntaina 
3.10. kello 18 Ristin juurel-
la -konsertti, jossa esiintyvät 
duo-kokoonpanolla Markku 
Uhlbäck laulu ja Reetta Kar-
hunen piano, kitara ja taus-
talaulu. 

Markku Uhlbäck on Kuh-
mossa syntynyt ja sittemmin 
kuopiolaistunut luokanopet- 
taja-laulaja. 

Suuren kansan tietoi-
suuteen Markku ponnahti 
uudensuuntaisilla tangotul-
kinnoillaan Seinäjoen Tan-
gomarkkinoilla 2016 ja 2017. 
Molemmilla kerroilla Mark-
ku sijoittui kilpailussa toi-
seksi eli hän on tangon 
tuplaprinssi.

Uhlbäck toteuttaa konser- 
tin yhteistyössä jyväskylä-
läisen pianisti-kitaristi-lau-

Ristin juurella konsertti 
Iin kirkossa

laja Reetta Karhusen kanssa. 
Kaksi eri instrumenttia ja 
upeat stemmalaulut värittä-
vät kauniisti konserttikoko-
naisuutta.

Iissä kirkkokonserttiko-
konaisuutta ”Ristin juurel-
la”, Uhlbäck ja Karhunen 
ovat kiertäneet ympäri Suo-
men seurakuntia, vaihtu-
valla ohjelmistolla. Ristin 
juurella kertoo kuulijoille 
armosta, siitä, kuinka Jeesus 
kuoli syntiemme tähden. Se 
avautuu myös kiitollisuute-
na, lohtuna ja toivona. Kon-
serttikokonaisuus on saanut 
esiintyjien kertoman mu-
kaan paljon kiitosta. Kon-
serttiin on vapaa pääsy, eikä 
ole ohjelmamaksuakaan. 

Iin seurakunta tiedotus 

Huippupianisti Jouni So-
mero konsertoi flyygelillä 
tiistaina 5.10 kello 19 Iin kir-
kossa teemalla Bach to You 
(Bachia sinulle). 

Pianotaitelija Somero 
on valmistanut Bach-oh-
jelman, joka esittelee sä-
veltäjämestarin musiikkia 
poikkeuksellisen monipuo-
lisella tavalla. Konsertin 
ohjelma sisältää pianosovi-
tuksia Bachin urkuteoksis-
ta, orkesteriteoksista sekä 
cmolli soolosellosarjasta. 
Konsertissa kuullaan myös 
15 kolmiäänistä sinfoniaa. 
Nämä musiikilliset jalokivet 
ovat pianonsoiton opiske-
lijoille tuttuja, mutta kon-
sertissa niitä kuulee erittäin 
harvoin. Tässä konsertis-
sa ne kuullaan kokonaisuu-
tena. Jouni Somero myös 

Jouni Someron 
Bach -konsertti Iin kirkossa

kertoo sävellysten taustois-
ta avaten näin kuulijoiden 
korvat huomaamaan monia 
teosten nerokkaita yksityis-
kohtia. Somero on esittänyt 
ja levyttänyt runsaasti Bach-
in musiikkia. Hän esitti en-
simmäisenä suomalaisena 
pianistina Bachin viimeisen 
teosjärkäleen Die Kunst der 
Fuge, jonka hän on myös le-
vyttänyt.

Jouni Somero on soitta-
nut yli 3100 konserttia eri 
puolilla maailmaa Euroo-
passa, Aasiassa ja Pohjois-
Amerikassa. Somero on 
tehnyt yhteistyötä useiden 
koti- ja ulkomaisten laula-
jien, instrumentalistien ja 
kapellimestarien kanssa. So-
mero on myös eniten levyt-
tänyt suomalainen pianisti. 

Reetta Karhunen ja Markku Uhlbäck ovat kiertäneet ympäri Suo-
men seurakuntia, vaihtuvalla ohjelmistolla.

Jouni Somero on soittanut yli 3100 konserttia eri puolilla maail-
maa. Hän on myös eniten levyttänyt suomalainen pianisti.

Kuivaniemen Nuorisoseu-
rantalolla on lokakuun toi-
sena lauantaina 9.10. tarjolla 
harvinaista herkkua. Kran-
niteatteri Torniosta saapuu 
esittämään musiikkinäytel-
män ”Kesähellu ja hitit”. 
Koko perheelle sopiva näy-
telmä sisältää sekä roman-
tiikkaa että komediaa ja 
tässä Anne Angerian käsi-
kirjoittamassa ja ohjaamassa 
sykkivät sydämet ja soi mu-
siikki, eikä kesähellu voi olla 
sekoittamatta kenkäkaupan 
elämää.

–Kokoonnuimme yh-
dessä Kuivaniemen Nuo-
risoseuran, Kuivaniemen 
Eläkkeensaajien, Eläkelii-
ton Kuivaniemen osaston 
ja Pohjois-Suomen syöpä-
yhdistyksen Kuivaniemen 
osaston kanssa pohtimaan, 

Kesähellu saapuu Kuivaniemelle
mitä voisimme yhdessä Kui-
vaniemellä järjestää. Sattu-
mien ja suhteiden kautta 
saimme Kranniteatterin 
tänne ja toivomme yleisön 
löytävän paikalle, Kuiva-
niemen Nuorisoseuran pu-
heenjohtaja Raimo Ikonen 
kertoo.

Musiikkinäytelmässä esiin- 
tyy muun muassa kuiva-
niemeläistaustainen Tuo-
mas Heinikoski, joka on 
menestynyt niin Olavi Virta 
laulukilpailuissa kuin Seinä-
joen Tangomarkkinoillakin. 
MTR

Lokakuussa Kuivaniemelle 
saapuva ”Kesähellu ja hitit” on 
koko perheelle sopiva näytel-
mä, joka sisältää sekä roman-
tiikkaa että komediaa.

Kommelluksien viikko

Tarja Perttunen kertoi avauspuheessa elokuvan tekemisestä.

Elisa Kaisto haastattelee näyttelijöitä elokuvan tekemisen tunnelmista.

Paavo Virkkunen ja Riitta Muhonen antavat kunniakirjanja kukan 
Joni Toivoselle

Henna-Riikka Sallinen saa kukan ja kunniakirjan. 

Iin työ- ja päivätoimin-
nan viikko, muistelmiin 
ja tositapahtumiin pe-
rustuva komediallinen 
lyhytelokuva ”Kommel-
luksien viikko” esitettiin 
perjantaina 24.9.2021 Nät-
teporissa. Elokuvan kuva-
ukset ja ideoinnit aloitettiin 
jo tammikuussa 2021 ja nyt 
syyskuussa tämä hauska 
elokuva oli jo valmis esitet-
täväksi. Elokuvan käsikirjoi-
tus ja ohjaus ovat Iin työ- ja 
päivätoiminnan asiakkaiden 
ja henkilökunnan toteutta-
ma.

Tarja Perttunen Oulun-
kaaren Työhönvalmennus-
keskuskuksesta kertoo, että 
elokuvan teko oli kaikille 
voimaannuttava ja rikastut-
tava kokemus ja näyttelijöi-

den roolisuoritukset ylittivät 
kaikki odotukset. Näyttelijät 
odottivat malttamattomina 
elokuvan alkamista ja kun 
he näkivät itsensä näytteli-

jöinä valkokankaalla, tun-
nelma nousi kattoon.

Lopuksi Oulunkaaren 
työ- ja päivätoimintojen vas-
taava ohjaaja Paavo Virk-

kunen piti kiitospuheen ja 
jakoi viestintäasiantuntija 
Riitta Muhosen kanssa ku-
kat ja kunniakirjat elokuvan 
tekoon osallistuneille. MH
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Syyskokouksessa käsittelemme 
sääntömääräiset asiat ja valitsemme puheenjohtajan.

Tarjolla juhlaruokaa ja kaukkua noutopöydästä. 
Myöhemmin ilalla laitamme jalalla koreasti livemusiikin tahtiin.

Sitovat ilmoittautumiset ja mahdolliset ruoka-allergiat 
tekstiviestillä/whatsapilla 15.10. mennessä numeroon 040 913 5428.

Kutsu

Tervetuloa SuPerin Iijoki seudun ammattiosaston 
syyskokoukseen ja 40-vuotisjuhliin

Juhlimme Iin Urheilijoiden talolla, 
Asematie 170 perjantaina 22.10.2021 klo 17.00

toivottaa SuPerin Iijoki seudun ao 202 hallitus

Sääntömääräiset asiat mm kunnallisjärjestön 
henkilöstövalinnat sekä aluevaalien ehdokkaiden 
valinta ja nimeäminen. Tervetuloa, kahvitarjoilu!

Hallitus

Keskustan Iin kunnallisjärjestön 

SYYSKOKOUS 2021 
pidetään su 10.10.2021 klo 16.30 
Haminan koululla, Kirkkotie 5 Ii.

2323 1515

BINGOBINGO
22 88

44

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

KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 3.10. klo 16.00Su 3.10. klo 16.00

Tervetuloa!

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Kahvi-
tarjoilu

Iin kunnassa sijaitsevalla yhteisellä alueella 139-876-1-1 Poh-
jois-Iin jakokunta tehtävän lohkomisen yhteydessä käsitellään 
lohkottavien määräalojen 139-876-1-1-M617, -M618, -M619, 
-M621 ja -M622 vapauttaminen yhteisalueen osakaskiinteistöi-
hin mahdollisesti vahvistetuista kiinnityksistä ja kirjatuista elä-
keoikeuksista.

Toimituskokous aloitetaan 18.10.2021 klo 8.30 osoitteessa Ve-
teraanikatu 9, 90130 OULU. Lisätietoja toimitusinsinööriltä. 
Asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen käsittelyä. Toimitus-
numero 2021-653772.

Toimituskokouksessa noudatetaan erityismenettelyä koronae-
pidemiasta johtuen. 
   Tarkempaa tietoa asiasta löytyy Maanmittauslaitoksen nettisi-
vulta: https://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauspalvelut/
osallisena-toimituksessa/toimituksissa-poikkeuskaytanteita

Toimitusinsinööri Eerikki Tuomikoski, 
0505772167, eerikki.tuomikoski@maanmittauslaitos.fi

Kutsu maanmittaustoimitukseen

Iiläinen Mauri Hietala on 
toimitellut Matti-Tapio Ris-
sasen ohella viimeaikaisiin 
IiSanomat -lehtiin juttuja ja 
kuvia. Hietala on koulutuk-
seltaan filosofian maisteri. 

Hän on suorittanut lop-
pututkintonsa Oulun yli-
opistossa pääaineenaan 
kansantaloustiede. Lisäk-
si hän on suorittanut eri 
tieteenalojen arvosano-
ja Lapin yliopistossa, Tam-
pereen yliopistossa sekä 
Turun yliopistossa. Hän on 
osallistunut mittavaan Ou-
lun yliopiston järjestämään 
eMBA-koulutukseen mm. 
Skotlannin Glasgow`ssa, 
Kalifornian San Diegos-
sa, Los Angelesissa ja San 
Franciscossa. Mauri Hieta-
la on toiminut mm. Oulun 
yliopiston opettajana, Poh-
jois-Suomen tutkimuslai-
toksen tutkijana, Iin kunnan 
elinkeinojen kehittäjänä, 
Iin seutukunnan kehittä-
mispäällikkönä, lukuisten 
yritystoiminnan ja tietotek-
niikan kehittämisprojektien 
käynnistäjänä ja johtajana 
sekä oman yrityksen vetä-
jänä. 

Opiskelun ja työnsä ohel-
la hän on harrastanut in-
tensiivisesti valokuvausta 

Mauri Hietala kirjoittaa 
juttuja IiSanomiin

vuosikymmenien ajan ja 
julkaissut mm. kaksi valo-
kuvakirjaa, Iin kunnalle va-
lokuvateoksen ”Iin kuva 
– Image of Ii” vuonna 2006 
sekä julkaissut vuonna 2017 
valokuvakirjan ”Perämeren-
kaari valokuvina” tekstitet-
tynä suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. Hietala toimit-
ti myös vuosikausien ajan 
Iin Lions Clubille kalenteri-
valokuvia. 

Mauri Hietalalla on Iis-
sä Tornionlaaksosta läh-
töisin olevia ja samoja 
sukujuuria omaavia tunnet-
tuja edesmenneitä vaikut-
tajia, Hietalalle sukua ovat 
mm. Ylitorniolla syntynyt 
valtiopäivämies Pekka Au-
lin (Ahmavaara), Kukkolas-
sa syntynyt V.Alamäki Oy:n 
perustaja Vilppu Alamäki 
sekä ylitorniolähtöisen äi-
tinsä puolelta sukua oleva 
9. serkku, valokuvaajaValto 
Pernu. Hietala on naimisissa 
Japanin Kobessa syntyneen 
Kazue Shimomuran kanssa. 
Hietalalla on aikaisemmasta 
avioliitostaan kaksi tytärtä. 
Nykyisin Hietala on eläk-
keellä mutta harrastaa edel-
leen valokuvausta ja myös 
kirjoittamista ja mm. toimit-
tajana työskentelyä. 

Mauri Hietalalle voi toimittaa myös juttuvinkkejä. Yhteystiedot 
löytyvät lehden yhteystietolaatikosta (sivun 2 alareunasta).

Illinjuoksut 17.9.
VITONEN : 1) Roope Jokela 
16.08, 2) Tuomas Laurikai-
nen 18.12, 3) Eelis Rankka 
18.47 PB, 4) Samuli Harju 
19.09, 5) Jani Jussila 19.11, 
6) Maria Harju 19.12, 7) Pat-
rik Mäenpää 19.36, 8) An-
ton Mäenpää 19.41, 9) Timo 
Torkkeli 20.30, 10) Jorma 
Puurunen 21.19, 11) Hil-
la Mäenpää 21.40, 12) Pent-
ti Klaavuniemi 21.45, 13) 

Keijo Pulkkinen 22.00, 14) 
Jussi Tiiro 22.47, 15) Vesa 
Savolainen 22.59, 16) Hei-
di Lapinkangas 26.33, 17) 
Esa Pakanen 30.36, 18) Reko 
Koskinen 30.41, 19) Jouni 
Hattunen 36.41.

KAKKONEN: 1) Jukka 
Palokangas 8.05, 2) Juulia 
Virpi 10.17, 3) Iisa Klaavun-
iemi 10.18.

Helsingin Sanomat uutisoi 8.9.2021, että Helsingin kau-
pungin energiayhtiö Helen korottaa syyskaudella kauko-
lämmön hintaa 30 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. 
Helenin mukaan hintatason nousu johtuu valmisteverojen 
korotuksesta sekä poikkeuksellisen voimakkaasta polttoai-
neiden, päästöoikeuksien ja sähkön hinnan samanaikaisesta 
noususta. Energiainfrayhtiö Nevelillä, joka tuottaa kauko-
lämpöä Iissä ja 16 kunnassa ympäri Suomea, ei ole tällä het-
kellä vastaavanlaisia hinnankorotuspaineita. 

Tavoitteena kilpailukykyinen kaukolämmön hinta
Energiainfrayhtiö Nevelin tavoitteena on tarjota aina kilpai-
lukykyinen hinta kaukolämmölle. Nevelin kaukolämmön 
hintaan ei kohdistu tällä hetkellä hinnankorotuspaineita. 
Korkeintaan Nevel tarkistaa hintoja 1–4 prosenttia reaalisen 
korotuksen eli yleisen kustannustason nousun johdosta.

Kaukolämmön hinta perustuu muun muassa polttoai-
nehinnoitteluun, polttoaineverotukseen sekä logistiikkaan, 
uusiutuvaan energiaan ja laitoksen ja verkkojen moderni-
sointiin käytettäviin investointeihin.

Energiainfrayhtiö Nevelin kaukolämpöön ei kohdistu hinnankorotuspaineita
”Tuotantomme perustuu suurilta osin biopolttoaineen 

käyttöön ja tavoitteenamme on tuottaa lämpöä 75-prosent-
tisesti uusiutuvalla energialla vuoden loppuun mennessä. 
Fossiilisen polttoaineen määrää tuotannossa vähennetään 
jatkuvasti. Verrattuna esimerkiksi Heleniin, Nevel ei käytä 
tuotannossaan kivihiiltä. Lisäksi teemme yhteistyötä asiak-
kaittemme kanssa hiilineutraaliustiekarttojen osalta”, ker-
too Nevelin kuntainfrastruktuurin johtaja Clas Blomberg.

Kehitystyötä pitkällä tähtäimellä ja yhteistyössä
Nevel on sitoutunut kehittämään ja kasvattamaan kunnal-
lista infrastruktuuria ja kaukolämpöä pitkällä tähtäimellä. 
Esimerkiksi investoimalla verkkoihin ja tuotannon moder-
nisointiin Nevel varmistaa lämmön saatavuuden, energia-
tehokkuuden sekä huoltovarmuuden sekä skaalaetuja ja 
palveluja asiakkaille.

Yhtiön tavoitteena on rakentaa ympäristöystävällistä, 
uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa kaukolämpöä, ja se on 
valmis investoimaan siihen tekemällä yhteistyötä kuntien, 
teollisuuden sekä muiden kumppaneidensa kanssa.

Oulun vaalipiirin Vihreät 
ry on nimennyt ensimmäi-
set 15 ehdokasta aluevaa-
leihin Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueelle. Nyt ni-
metyt ehdokkaat ovat: Esa 
Aalto Oulu, Sirpa Aho Raa-
he, Pekka Elonheimo Raahe, 
Heli-Hannele Haapaniemi 
Ii, Latékoé Lawson Hellu 
Oulu, Harri Juopperi Limin-

Iistä jo ehdokas aluevaaleihin
ka, Monika Kangas-Siira 
Liminka, Suvi Kipinä Pu-
dasjärvi, Hannu Lahti Ka-
lajoki, Marja Lähde Oulu, 
Sylvi-Helena Pesonen Raa-
he, Anne Sormunen Sievi, 
Marjo Tapaninen Oulu, Susa 
Vikeväkorva Oulu, Hanne 
Vähäkuopus Pudasjärvi. 

Oulun vaalipiirin Vih-
reiden puheenjohtaja Marjo 

Tapaninen on tyytyväinen 
tilanteeseen. 

–Ehdokashankinta ete-
nee hyvin, ja olemme heti 
alkuun saaneet listalle eh-
dokkaita kattavasti eri puo-
lilta Pohjois-Pohjanmaata. 
Parantuneen koronatilan-
teen myötä syksy on läh-
tenyt liikkeelle mukavasti 
myös tapahtumien osal-

ta, ja esimerkiksi vihreiden 
varapuheenjohtajan Han-
na Holopaisen voi tavata 
lauantaina 25.9. Tyrnävän 
perunamarkkinoilla kello 
11-15, Tapaninen iloitsee.

Vihreät tiedotus 

IiSanomissa saatte yrityksenne 
palvelut näkyville. 

IiSanomat on saamamme palautteen 
mukaan pidetty ja luettu lehti, 

jota odotetaan.
Iiläisten omana lehtenä lehtijuttujen  

aiheet ovat läheltä  ja myös 
ilmoitukset luetaan tarkkaan.

Ota yhteys 
p. 045 110 9012, tai 0400 385 281

info@iinlehti.fi

Yrittäjä!
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Tervetuloa!

Sunnuntai 3.10.
10.00 Messu Iin kirkossa, kirkkokahvit. Iin seurakunta
12.00 Messu Kuivaniemen kirkossa, kirkkokahvit. Iin seurakunta 
18.00 Messu Väli-Olhavan seurakuntatalolla, kirkkokahvit. Iin seurakunta

Maanantai 4.10.
klo 14-16 Entisten nuorten nuokkari K65. Iisi Areenan Nuorisotilassa.  
Ohjelmassa: Tuppi-nurkkaus, bingo, biljardia, arpajaiset, Playstation 5 pelejä mm. rallipeli,  
60-70-luvun musiikkia (tanssiakin saa). Kahvio: kahvia, pullaa ja pikkusuolasta myynnissä.  
Ikäraja K65. Vapaa pääsy! Varaa mukaan käteistä. Järj. Valtarin koulun JOPO-luokka

Tiistai 5.10.
klo 18-19 Soiva luento Oulun seudun kansanperinnemusiikista, Nättepori, Auditorio 
klo 18-19 Etäkatsomo Kuivaniemen Aseman liikuntasalin Kerhohuoneella.
Vapaa pääsy! Ennakkoilmoittautuminen opistosihteerille p. 050 395 0387 
Järj. Iin kansalaisopisto ja Taidekoulu yhteistyössä Iin Laulupelimannit 
Kotona voit seurata suorana IiVisio Youtube- kanavalta

Keskiviikko 6.10.
klo 13.00 Yhteislaulut Emmintuvan väelle, Iin Laulupelimannit ry  
(Koronan vuoksi ei ulkopuolisille)
klo 12.30 Liikuntapäivä Kuivaniemen Aseman liikuntahallilla. Jumppa. Luento.  
Kahvitarjoilu. Järj. Kuivaniemen Eläkkeensaajat, Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistys,  
Oulunkaaren päivätoiminta.

Torstai 7.10.
klo 13 Liikunta- ja ulkoilupäivä Illinsaaressa. Jumppaa, sahan ja kitaran soittoa,  
yhteislaulua, tarjolla makkarat ja pullakahvit. Järj. Iin Eläkeläiset, Eläkeliiton Iin yhdistys  
ja Iin Eläkkeensaajat.

Perjantai 8.10.
klo 13 Yhteislaulutilaisuus Kuivaniemen hoiva- ja palveluasunnon väelle,  
Iin laulupelimannit (Koronan vuoksi ei ulkopuolisille)

Lauantai 9.10.
klo 19 Teatteriesitys Kesähellu, Kuivaniemen seurantalolla. Esittää Tornion kranniteatteri,  
Liput 12 €/paikanpäältä käteisellä. Järj. Kuivaniemen Eläkkeensaajat,  
Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistys. Väliajalla Kuivaniemen nuorisoseura myy kahvia.

Sunnuntai 10.10.
klo 14 Syyssoitto Valtarin koulun salissa. Syyssoitto on samalla Iin Laulupelimannien  
50-vuotis konsertti. Mukana esiintymässä: Iin Laulupelimannit, Ii-Team, Iin Mieslaulajat,  
Akustiset ja Arja Havakka,  Kuivaniemen pelimannit, Pohjankartanon mandoliiniorkesteri  
ja kaikkien esiintyjien yhteisesitys. Ennen varsinaisen konsertin alkua paikalla olevat  
pelimannit soittavat puoli tuntia Konsta Jylhän sävellyksiä. Kahvio: Aseman koulun oppilaat.  
Varaa mukaan käteistä. Konserttiin myydään ovella ohjelmia, hinta 5€. 

Iin vanhus- ja vammaisneuvosto  
 
Noudatamme kyseisellä viikolla voimassaolevia koronan terveysturvallisuusohjeita. #LuontoAntaaVoimaa #Vanhustenviikko #ArvokasVanhuus

Vanhustenviikko 2021

Illallinen october henkeen 
klo 18.00 alkaen ja 21.30

www.merihelmiravintola.fi
040 689 8380

TELAKETJU KEIKALLA.

OCTOBER FEST 9.10. 


