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Siian pyytäjillä mädinhankintavelvollisuus
Palstapyytäjät siiat sumppuun, mäti talteen.
Lippoajat sumput voimalan alapuoli ja Illin veneluiska,
ilmoita kalat viesti p. 045 6051600
tai henri.kylli2@gmail.com
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Mädistä ja emokaloista hyvä korvaus.
Hylkeiden vuoksi pyynnin tehostaminen välttämätöntä.
Lisätietoa:
kalaaiista.fi kalastusluvat / E- ja P-Ii kal kunnat

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Tilauksesta täytekakut,
voileipäkakut ja
gluteenittomat tuotteet
suoraan Oklaholmankadun
leipomolta Kemistä.
Tai tule suoraan ostoksille!

Merilapin
Munkkitupa KY
Oklaholmankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053
munkkitupatilaus@gmail.com

Iistä meidän tuotteet
löytyy K-Market Iistä

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

549

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

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

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

2

nomat

Lada, Lada, Lada -autojen
kaikkia varaosia Kuopiossa.

Toimitus mahdollista. Puh. 0400 675 670.
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Teatteriesitys Kesähellu Kuivaniemellä
Kranniteatteri esitti lauantaina 9.10. Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla
hauskan
musiikkiteatterin ”meän tyyhliin”. Esityksen käsikirjoitus ja ohjaus on
Anni Angerian käsialaa.
Teatteriesitys oli kerännyt nuorisoseuran talon lähes täyteen. Lippuja myytiin

yli 100 kappaletta. Esityksen
olivat järjestäneet Eläkejärjestöt, Syöpäkerho ja Kuivaniemen Nuorisoseura.
Romantiikkaa, komediaa
ja musiikkia sisältävän Kesähellun tapahtumat sijoittuvat kenkäkauppaan, joka
on inventaarion takia suljettu. Hiljaista kenkäkaupassa

ei silti ole.
Sisarukset Jenni, Laura ja
Frans miettivät, jatkavatko
kenkäkauppaa ollenkaan.
Päätöstä hidastaa Jenni, jonka ajatukset ovat jossakin
aivan muualla kuin kenkäkaupassa. Hän on nimittäin
kohdannut aivan ihanan,
vähän resuisen, mutta suu-

ria tunteita herättävän muukalaisen, Santerin.
Kaupassa käy säännöllisesti myös Kristian, kylän
Kroisos, joka liehittelee Jenniä, sekä Tanssi-Tiina, jolle
elämä on tanssia. Angerian roolihahmo Kälkkä käy
myös omilla asioillaan kenkäkaupassa. MH

SÄHKÖASENNUS
Mäenpää & Leminen

Aki Mäenpää 040 765 3200
Marko Leminen 040 706 0143

www.samleminen.fi

IIN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Kirkkokuoro To 14.10. klo 18:00 Iin seurakuntasali
Perhekerho Pe 15.10. klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerhohuone.
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Sanajumalanpalvelus Rippikoulusunnuntai Su 17.10. klo 10:00 Iin
kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jeesuksen lähettiläät. Toimittaa: Pekka Soronen,
kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa: Jenna Tauriainen, Katri Sillanpää,
Nina Peltola. Kolehti: Lasten ja perheiden parissa tehtävään työhön Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta. Palveluryhmä kasvatustyönjohtokunta
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 25139
maanantaina 18.10. VAIN klo 10-12.
Iin kirkkoherranvirasto on suljettu Ke 20.10.2021
Kirkkokuoro Ke 20.10. klo 18:00 Iin seurakuntasali
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky lähettää lapselle oman kirjepyhäkoulupostin noin kerran kuukaudessa. Postin voi tilata milloin vain p. 0400
541 319 tai irmeli.hietapelto@evl.fi ja näin pääset mukaan Kirjekyyhkyn
kirjepyhäkouluun. Kerro viestissä lapsen nimi, ikä ja osoite. Kirjekyyhkyn
postissa on lapselle kertomus, mukavia tehtäviä, leikki, aiheeseen liittyvä askartelu ja tarra osallistumistauluun. Kirjeessä on mukana askarteluun tarvittavat materiaalit. Osallistumistaulu tulee ensimmäisen kirjeen
mukana. Kirjepyhisposti on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja se on
maksuton.
Haluaisitko ulkoilukaverin lapsellesi? Pyydä seurakunnan ulkoilukaveri lapsesi kanssa ulkoilemaan ja soita edellisellä viikolla viimeistään
perjantaina klo 13 mennessä p. 040 5562 025 tai 0400 541 319. Lastenohjaaja tai perhetyöntekijä voivat tulla ulkoilemaan lasten kanssa kotipihallenne tai leikkipuistoon.
Ulkoilukaveritoimintaa järjestetään joka ma ja ti klo 9-13 välisenä aikana.
Yhteinen ulkoiluaika on kerrallaan noin 1 tunti/perhe tai perheen kanssa
sovittu aika. Ulkoilukaveria voi pyytää kaikenikäisille lapsille, yhdelle tai
useammalle lapselle. Tarvittaessa ulkoilemaan voi tulla 2 työntekijää. Ulkona leikitään ja touhutaan kivoja juttuja yhdessä, ulkoilun lopuksi lasten
kanssa luetaan kuvakirjasta viikon lasten Raamatun (tai muu) kertomus
ja lapset saavat kotiin aiheeseen liittyvän värityskuvan tai muun mukavan jutun. Ulkoilukaveritoimintaan voi osallistua, kun perheessä ollaan
terveenä. (Toimintaan ei voi osallistua silloin, kun perheessä ollaan sairaana tai perheenjäsen on altistunut koronalle). Toiminta on maksutonta.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Perhekerho To 14.10. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali
Sanajumalanpalvelus, Rippikoulusunnuntai Su 17.10. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jeesuksen lähettiläät. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa: Jenna Tauriainen, Katri
Sillanpää, Nina Peltola, Piritta Aatsinki. Kolehti: Lasten ja perheiden parissa tehtävään työhön Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta. Kuivaniemen
kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin
soittamalla Anne Miettuselle p. 0405718618
Perhekerho To 21.10. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 25139
maanantaina 18.10. VAIN klo 10-12.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Laura (Anni Mesilaakso), Jenni (Eveliina Halme) ja Tiina (Johanna Mattila).

Santeri (Tuomas Heinikoski) ja Jenni (Eveliina Halme).

Nuorisoseuran talo oli täynnä yleisöä.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja:
jäsenyritys
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittajat Ii
Mauri Hietala 050 3950365, 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

SEURAAVA IISANOMAT NRO 34 ILMESTYY TO 21.10.2021.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
mielellään pe 15.10.2021 klo 12 mennessä.

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%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm
ista
2 p 83 mm
Suuremmsista
3 p 127 mm
k
u
it
o
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4 p 170 mm
us
kysy tarjo
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

IiSanomat ilmestyy joka viikko. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.
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 johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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2021 ilmestyy joka viikko torstaisin.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Pitää silimällä, ku
Kira-Heikki Pönkä-Pekkaa.
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Kirjastosihteeri Heidi Tiri toimii Kierrän kaarran kirjaston kylille- hankkeen
hanketyöntekijänä.

Lukuagentit Rasmus Vuorma ja Eevert Lohi auttavat Kiertävän kirjaston pystyttämisessä Jakun koululla. Kirjakassit paikalle ovat tuoneet IiPajan työntekijät. Kiertävä kirjasto tekee yhteistyötä IiPajan
kanssa kirjojen kuljettamisen osalta.

Kierrän kaarran
kirjaston kylille
Iin kirjastossa on käynnissä vuoden mittainen hanke,
jossa kehitetään uutta Kiertävän kirjaston toimintamallia lakkautetun kirjastoauto
Akselin tilalle. Kierrän kaarran kirjaston kylille -hanke
kohdistuu erityisesti niihin
kouluihin ja päiväkoteihin,
jotka ovat olleet Akselin
suurimpia asiakkaita.
Hankkeen tavoitteena on
kehittää Iihin toimintamalli, joka pystyy tarjoamaan
tasapuoliset ja laadukkaat
kirjastopalvelut kaikille iiläisille lapsille koulun tai
päiväkodin sijainnista riippumatta. Vuoden aikana
kokeillaan myös kirjavinkkausten sekä kirjastonkäytön- ja tiedonhaunopetuksen
yhdistämistä kiertävän kirjaston toimintaan. Päiväkodeille kiertävä kirjasto vie
kirjakasseja ja tarjoaa etäsatutuokioita.
Kiertävän kirjaston toiminnassa ovat syksyn aikana mukana Olhavan,
Pohjois-Iin ja Jakun koulut.
Keväällä toiminta laajenee
koskemaan kaikkia kouluja, joissa kirjastoauto Akseli
pysähtyi. Kiertävän kirjaston vierailu kestää, koulun
oppilasmäärästä riippuen,
2-4 tuntia kerrallaan. Viime
viikon tiistaina vuorossa oli
Jakun koulu, jossa kirjastosihteerit Heidi Tiri ja Elisa
Vikström-Garcia olivat runsaan kirjavalikoiman kanssa

opastamassa oppilaita kirjaston käyttöön ja tuomassa
lainaksi varattuja kirjoja.
–Tarkoituksena on pilotoida ja luoda toimintamalli Iihin, jolla pystymme
korvaamaan kirjastoauton
poistumisen jättämän aukon. Pyrimme viemään kirjoja sinne, missä asiakkaat
ovat, hanketyöntekijänä toimiva kirjastovirkailija Heidi
Tiri kertoo.
Jakun koululla Elisa
Vikströn-Garcia
vinkkasi
3.luokkalaisille sopivia kirjoja, lukuinnostuksen lisäämiseksi. Lukuagentit Rasmus
Vuorma ja Eevert Lohi puolestaan avustivat Kiertävän
kirjaston esille laittamisessa sekä ”nuuskivat”, mitä
kirjoja oppilaat haluaisivat lukea. Lukuagentit ovat
koulun 6.luokan oppilaita.
4.luokkalaisille
Kiertävässä kirjastossa opastetaan
muun muassa tiedonhankintaa.
–Pystymme tällä toimintamallilla tuomaan kouluille sekä normikirjaston että
kirjastopolun, joka alkaa eka
luokkalaisten opastamisella
kirjastossa käyntiin ja siellä

Opettaja Maria-Riitta Paaso ja
0-luokkalaiset ovat saapuneet
Kiertävään kirjastoon.

toimimiseen, Heidi Tiri toteaa Kiertävän kirjaston kouluille tuomista hyödyistä.
Päiväkotien kirjakassipalveluiden piirissä ovat
niin kunnalliset kuin yksityiset päiväkodit, joilla on
matkaa kirjastoon eli 1,5 kilometriä.

Jakun koulun opettajista Maria-Riitta Paaso saapui
Kiertävän kirjastoon 0.luokan oppilaiden kanssa.
–Tämä on erinomainen
palvelu, joka on innostanut
kaikkia oppilaitamme lukemaan entistä enemmän.
Kirjastoauton
vierailuun

verrattuna aikaa on huomattavasti enemmän ja
saamme hyviä lukuvinkkejä
sekä opastusta, Maria-Riitta
kehuu Kiertävää kirjastoa.
Kierrän kaarran kirjaston
kylille- hanke jatkuu toukokuun 2022 loppuun saakka. Kirjaston harras toive on

saada toiminnalle pysyvä
rahoitus pilotoinnin jälkeen.
Ilman sitä kirjastopalveluiden kattavuus heikkenee,
etenkin kauempana kirjastoista sijaitsevilla alueilla.
MTR
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YRITTÄJÄILTA
ti 19.10. klo 18 Iin Micropolis
-Vierailijana kauppaneuvos, Pörhö autoliikkeen yrittäjä,
Matti Pörhö.
-Yrittäjäyhdistykseltä
ajankohtaisia asioita.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Iin Yrittäjät ry

Leo Tervonen – veneiden rakentaja
Olhavassa asuva Leo Tervonen täytti heinäkuussa 80 vuotta. Ensimmäisen
purjeveneensä Leo teki jo
16/17-vuotiaana,
Kemissä, isänsä kotitalolla. Nuorena hän työskenteli vuosia
Veitsiluodon tehtaalla, tehdastyössä. Veitsiluodon ensimmäisten vuosien jälkeen
hän meni Haukiputaalle veneenrakennuskurssille
ja
siellä syttyi kipinä omasta
yrityksestä.
Oman yrityksensä Leo
perusti vuonna 1967 ja teki
elinkeinoilmoituksen vuonna 1968. Hän meni kuitenkin
vielä vuosiksi töihin Veitsiluodon talotehtaalle. Monien vaiheiden jälkeen Leo
osti omakotitalon Olhavasta
vuonna 1973 ja muutti perheineen sinne 1974. Kemin
Rytikarista tuli iso muuttokuorma Olhavaan, kaksi rekkakuormaa, sisältäen mm.
paljon työkaluja ja -koneita.
Omakotitalon pihalle rakennettiin verstas. Tilauksia tuli
ja veneenrakennustöitä riitti.
Syksyllä 1977 tulipalo tuhosi verstaan. Samalla
paloivat Leon tekemät lasikuitupinnoitteisen puuveneen ensimmäiset versiot.
Vakuutusyhtiö korvasi vahingot ja kyläläisten talkooavun turvin uusi verstas
valmistui kolmessa kuukaudessa.
Verstaassa on valmistunut kymmeniä ja taas kymmeniä isoja ja pienempiä
veneitä. Suurin verstaassa valmistunut vene oli 17,5
metrinen, kertoo Leo. Vielä
tänäänkin hänellä on työnalla remontoitava purjevene.

Perämeren jähdit

Ministeri

Jari Leppä

Leo Tervosen haaveena oli
pitkään rakentaa maalais-

Iissä
Perämeren Jähti.
(Kuva Mauri Hietala)

ma 18.10. klo 16.30 alkaen
S-market Turvan edustalla.
Makkara- ja mehutarjoilu
Paikalla kuntapäättäjiä

Tervetuloa juttusille!
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Leo Tervonen remontoitavan purjeveneen kannella.

purjealus, Perämerellä rahtia aina 1900-luvun alkuun
asti rahtia kuljettanut kaksimastoinen purjealus. Haave toteutui Kemissä, jossa
toteutettiin osin EU-rahoituksella perinnealusprojekti
vuosina 2005-2007. Leo meni
tuota projektin työtä ohjaamaan, josta tuli hänen suurin urakkansa. Perämeren
Jähdin rakentamisessa hänellä oli apunaan koko ajan
5-6 miestä töissä, yksin tehtynä työ olisi vienyt peräti
5-10 vuotta. Projektin tuloksena Kemissä valmistunut
jähti laskettiin vesille vuonna 2007.

Suomen merenkulun historian 1. osassa mainitaan Ii,
Haukipudas, Kuivaniemi ja
Simo huomattavina jähtien
rakentaja- ja varustajapitäjinä. Ulkopuolisten varustajien osuus oli ilmeisestikin
vähentynyt ja purjealuksia
alettiin rakentaa yhä enemmän oman alueen rannikkoliikennettä varten.
Suomen merenkulun historian mukaan esimerkiksi
Tornion ja Kalajoen välisellä
rannikolla on vuosien 1847–
62 aikana ollut rekisterissä vuosittain keskimäärin
47 jähtiä. Kuivaniemellä oli
noihin aikoihin laskelmie-

ni mukaan vesillä joka kesä
5–7 jähtiä, 1855 peräti kahdeksan. Myös jähtiliikenteen
kukoistavalla
70-luvullakin niitä oli saman verran.
Kun jokaisessa jähdissä piti
olla vähintään kaksi aikuista
miestä, pelkästään merimiehinä sai tuolloin kesäkautena
toimeentulonsa 10–14 kuivaniemeläistä. Iissä, Perämeren
alueen vauraimmassa jähtipitäjässä, oli vuonna 1877
merikapteeni Pentti Luukkosen mukaan peräti 19 jähtiä.
(Lähde: http://arkisto.kirjastovirma.ouka.fi/kuivaniemi/jahdit). MH
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Hylkeet uhkaavat Iijoen
siikakantaa ja siikasaaliita

Iin Yrittäjistä ajankohtaista. (Kuva Urpo Tauriainen)

Iin Yrittäjien puheenjohtaja Juha Kallio piti yrittäjäasiaa esillä Haminan koululla. (Kuva Urpo Tauriainen)

Yrittäjyysasiaa Haminan koululla
Iin yrittäjien puheenjohtaja
Juha Kallio vieraili Haminan
koululla 29.9. Hän esitteli Iin
yrittäjien toimintaa ja omaa
yritystänsä, Juhan Automaalaamo Oy:tä, 5. luokkien
yrittäjyysoppilaille. Oppilaat esittivät hyviä ja osuvia
kysymyksiä Juha Kalliolle.
Yrittäjyyskasvatusopettaja
Urpo Tauriainen piti vierailua erittäin mielenkiintoisena ja onnistuneena.
Kallion mukaan Iin Yrittäjät haluaa pitää yhteyksiä
kouluille ja on valmis niissä vierailemaan. Yhdistys
myös luovuttaa keväällä stipendejä oppilaille ja ammattiin valmistautuneille.

IiSanomat
Haminan koulun 5. luokkien
yrittäjyysoppilaat saivat ajankohtaista tietoa yrittäjyydestä ja Iin Yrittäjien toiminnasta.
(Kuva Urpo Tauriainen)

Iihin on viime viikkojen
aikana laitettu risteysalueille
kevyen liikenteen
opasteviittoja.

Iijoen siikaa on ylläpidetty menetyksellisesti kymmenien
vuosien
ajan.
Siikakannan hoito on ollut
lähes luontaista. Kalastajat
ottavat Iijoen siikoja elävänä
talteen. Kalat valmistautuvat sumpuissa kutuun. Kutuaika on lokakuun puolen
välin paikkeilla kestäen 2-3
viikkoa. Kalastajat ovat toimineet usean siikasukupolven ajan Iijoen siikakannan
pelastajana.
Kalastajat lypsävät ja hedelmöittävät mädin ja vievät sen hautomolle. Iijoen
vedessä ja luontaista rytmiä
noudattaen mädistä kuoriutuu keväällä miljoonia siianpoikasia. Nämä pääsevät
luonnonkalojen tapaan heti
synnyttyään Iijokeen. Joesta kalat vaeltavat merelle, kasvavat luontaisesti ja
palaavat 4-6 vuoden päästä takaisin jokeen, josta kalastajat pyytävät ne elävänä,

kään rannikolla, mutta nyt
sekä hallit että norpat ovat
havainneet jokeen nousseiden siikojen olevan erinomaista ja helppoa ravintoa.
Kun hylkeet saalistavat jatkuvasti tehokkaammin jokialueilla kutuun valmistuvia
siikoja, niin pelkästään tämä
on uhka siikakantojen tulevaisuudelle.
Uhka on erityisen suuri voimalaitosjoilla, joilla
ei ole siian luontaisia kutualueita, siikakanta perustuu
kokonaan emokalahankintaa ja siikahoitoon. Kalastaja on vuosikymmenien ajan
pyytänyt siikaa emokaloiksi turvaten siian tulevaisuuden. Nyt tämä on jatkuvasti
vaikeampaa. Kun kalastaja laittaa pyyntinsä veteen,
niin hylje tulee pyynnille,
särkee pyynnit ja syö emosiiat. Hylje on vesillä kalastajaa viisaampi, mutta niin
viisas hyljekään ei ole, että

”Iijoen kalastajat ovat suorastaan epätoivoisesti
etsineet keinoja joessa tapahtuneiden
hyljevahinkojen vähentämiseksi. Toistaiseksi
tässä ei ole onnistuttu. Nykytilanteessa jokaisen
Iijoen siiankalastajan tulisikin kantaa
vastuunsa siian emokalapyynnissä.”
hedelmöittävät mädin, kierto jatkuu. Muuta keinoa siian pelastamiseen ei ole,
voimaloiden kalateillä siikaa ei ole ajateltu.

Hylkeet saalistavat joella
Nyt kuitenkin siian hoito ja
elinkierto on uhattuna. Hylkeet pysyttelivät ennen merellä. Merellä oli aikanaan
runsaasti hylkeiden pääasiallista ravintoa silakkaa ja
kilohailia. Avomeritroolarit
vievät hylkeiltä pääravinnon, joten hylkeet hakeutuvat rannikoille. Hylkeitä
suojeltiin niin pitkään, että
pyyntikulttuuria ei enää
juuri ole. Toisaalta hylkeiden tehokas pyynti on käytännössä kielletty, kun
hyljetuotteiden kauppaa ei
sallita.
Hylkeet pysyttelivät pit-

syödessään emosiiat se tietäisi syövänsä myös tulevat
siikasaaliit.
Iijoen kalastajat ovat
suorastaan
epätoivoisesti
etsineet keinoja joessa tapahtuneiden hyljevahinkojen
vähentämiseksi. Toistaiseksi tässä ei ole onnistuttu.
Nykytilanteessa jokaisen Iijoen siiankalastajan tulisikin kantaa vastuunsa siian
emokalapyynnissä. Jokaisella palstapyytäjällä tulisi olla
siikasumput, jokaisen lippoajan tulee ottaa emokalat
talteen lippoajille tarkoitettuihin sumppuihin. Mikäli
emokalojen ja mädinhankinnassa kalastajat epäonnistutaan, niin samalla kalastajat
menettävät siikasaaliinsa.

Risto Tolonen

Anne Matikaista esitetään
aluevaalien ehdokkaaksi

KUVA MAURI HIETALA

Iin Keskustan kunnallisjärjestön syyskokouksessa
10.10. päätettiin esittää aluevaalien 2022 ehdokkaaksi
Anne Matikainen Jakkukylästä. Keskustan piirikokous
päättää valinnasta lauantaina 16.10.
Reijo Kehus valittiin jatkamaan kunnallisjärjestön
puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jari-Jukka Jokela ja sihteeriksi
Helka Tapio sekä muiksi hallituksen jäseniksi Aili-Marja

Alaraasakka, Pekka Koskela, Jarkko Kärki, Anne Matikainen, Ilkka Pakonen ja
Sanna Valaja. Varalle valittiin Eero Alaraasakka, Juuso Pyörälä ja Sirpa Varanka.
Taloudenhoitajana
tulee toimimaan Minna Paakkola,
viestintävastaavana
Jari-Jukka Jokela, jäsenvastaavana Reijo Kehus ja vaalipäällikkönä Pekka Koskela.

IiSanomat
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IiU:n pienimmät G- ja F-juniorit mittasivat osumatarkkuuttaan palloon. Kuvassa Eemeli Ylikärpän (6 v, G-juniorit) maila heilahtaa lujaa ja oikeaoppisesti.

Tapani Huhta. Tapani Huhta toimii Iin Urheilijoiden pesäpallojaoston puheenjohtajana.

Pesisjoukkueiden päättäjäiset pidettiin 3.10. Rysän kentällä

Toimittanut
Mauri Hietala

Ohessa tapahtuma valokuvina

Pesäpalloliitto lahjoitti pienille G- ja F-junioreille mitalit kuluneesta kaudesta. Kuvassa osa G-junioreiden pelaajista. Turnauksina pelattavaan G-junioreiden sarjaan on parhaimmillaan saatu mukaan kaksi joukkuetta ja G-ikäisiä pelaajia on vuoden aikana mukana toiminnassa ollut yhteensä 20.

Päättäjäisissä testattiin myös heiton pituutta. G- ja F-junioreiden valmentaja Jenni Tolonen muistuttelee pelaajia, miten käsi laitetaan heitossa. Taustalla D-juniorit testaaavat osumatarkkuuttaan
tarkkuuslyönnissä.

D-junioreiden joukkue palkittiin vuoden joukkueena. Joukkueen henki oli loistava, käytös erinomaista ja pelillisestkin kesä sujui hienosti. Joukkuetta ovat valmentaneet Sami Aho ja Samuli Hanhisalo, joka palkittiin myös parhaana pesäpallovalmentajana.
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Pesäpallon heitto: G- ja F-junioreiden joukkueissa pelannut taitava pesisjuniori Voitto Saarela heittää palloa - kuvan ulkopuolella
F-junioreiden ja E-junioreiden joukkueiden monitoimimies Mikko Kallinen mittaa heitot.
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Pesisäidit tarjosivat kaikille pesispäättäjäisiin osallistuneille munkit, mehut ja kahvit. Junioreille jaettiin myös karkkipussit, jotka otettiin innokkaina vastaan. Taustalla Iin urheilijoiden pesäpallojaoston puheenjohtaja Tapani Huhta seuraa F-junioreiden karkkipussien
jakoa.

Pitkästä aikaa Iihin saatiin viime kesänä myös C-poikien 15-16 vuotiaita (v. 2005 ja 2006 syntyneet) joukkue. Joukkueessa on ollut mukana monta lahjakasta peluria, jotka ovat olleet mukana myös miesten maakuntasarjan joukkueessa. Joukkuetta ovat valmentaneet Juha Nousiainen, Lauri Kuusiluoto ja Maaru Seppä. Junioripolkua aikuisten sarjaan rakennetaan kovasti: C-pojat nähdään kentällä myös
ensi vuonna ja myös B-poikien joukkueen rakentuminen näyttää positiiviselta.

Jakkukylän riippusillan
rakentaminen
loppusuoralla
Jakkukylän eripuolilla Iijokea sijaitsevat osat yhdistävän
riippusillan
rakentaminen on loppusuoralla. Vuonna 2019 käynnistyneitä
riippusillan
rakennustöitä ovat viivästyttänyt keväällä 2020 havaitut merkittävät puutteet
sillan rakenteissa. Tarvittiin korjaussuunnitelma ja
lisää rahaa. Kunta myönsi
korjaukseen 385 000 euron
lisämäärärahan, johon valtionavustusta saatiin 150 000
euroa.
Silta ylittää Iijoen Jakun
koulun kohdalla ja sen ko-

konaispituus on noin 250
metriä, jännevälin ollessa 180 metriä. Kunta on
myöntänyt sillan rakentamiseen useissa eri vaiheissa
yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, johon valtiolta on saatu
avustusta noin 400 000 euroa. Kyläyhdistys on kerännyt siltahankkeeseen 50 000
euroa. Sillan uskotaan olevan valmis ja käytettävissä
tämän vuoden aikana. Suurimmat hyötyjät sillasta ovat
koululaiset ja kunnassa lasketaan koulukyydityksissä
syntyvän säästöä reilut 80
000 euroa vuodessa. MTR

Jakkukylän riippusillan viimeistelytyöt käynnissä lokakuisen aamun hämäryydessä.
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Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

HIERONTA • FYSIOTERAPIA • JÄSENKORJAUS
KUNTOSALI • JALKAHOITOA YM KAUNEUDENHOITOA

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

ENERGIANTUOTANTO-, ASIANTUNTIJA-,
KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOPALVELUITA

Ostetaan hake / rankapuuta
puh. 040 522 4021

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

Kodin kaikki
kiintokalusteet
suoraan valmistajalta

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
´
JALKAHOITOA • KAUNEUS- YM HYVINVOINTIPALVELUJA

HAMMASTEKNIKKO- JA LÄÄKÄRIPALVELUT

KIINTOKALUSTEITA

Kuiva-Kaluste Oy

Muovitehtaantie 5, 95100 Kuivaniemi
041 4605 414 | myynti@kuivakaluste.fi
www.kuivakaluste.fi

LIHAMYYNTIÄ • KOTITALKKARIPALVELUA

Kosmetologipalvelut
•
•

Ripsipidennykset Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

www.korpiniitynlammastila.fi

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

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

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

TILAPUOTI

Kemintie 512, Ii
VERKKOKAUPPA KOTITALKKARI

040 705 0739
PARTURI-KAMPAAMOPALVEUJA

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi
Parturi-kampaamo Hiusstudio Freesi
Yksilöllistä hiusalan palvelua ammattitaidolla

HAMMASLÄÄKÄRI
Ari Kolehmainen

Nettiajanvaraus:
www.hiusstudiofreesi.fi
Valtarintie 2 T 1, 91100 Ii
P. 044 4914 808
hiusstudiofreesi@gmail.com

Tuohilaaksontie 55 Haukipudas

Puh. 0400 695 181
HIERONTA • FYSIOTERAPIA • JÄSENKORJAUS
KUNTOSALI • JALKAHOITOA YM KAUNEUDENHOITOA

Karin Björnholm,
sairaanhoitaja
Puh. 044 350 6063
Ajanvaraus:
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Valtarintie 2, Ii

KELLO- JA KULTASEPÄN LIIKKEITÄ

Parturi-kampaamo Tango
040 576 8856
Särkiperäntie 44
91100 Ii

PARTURI-KAMPAAMO

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

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

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.

RAKENNUSALAN
PALVELUITA

Meiltä saat
ammattilaisen
kaikkiin rakentamisen
valvontatehtäviin
• Rakennusvalvonta
• Hankekehitys
• Tarkastustehtävät
• Kosteuskoordinointi
• Työturvallisuus
• Vastaava työnjohtaja

Soita
Vesa Hyrkäs 040 726 6691
Pohjolan Rakennusvalvonta Piisilta 1, 91100 Ii

ROMUTTAMOALAN
PALVELUITA

RATSASTUSTA

YLIRANNAN
RATSUTILA
VARAA OMA TUNTIPAIKKASI!

Puh. 040 417 4761

ylirannanratsutila@gmail.com
www.ylirannanratsutila.fi
RAVINTOLAPALVELUITA

Pe 15.10. esiintyy
POJU

ROMUAUTOT JA
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVAPALVELUT!

OULUN ROMU
P. 044 783 1121
www.oulunromu.fi.

Apunasi hyvän elämän arjessa

Ii as.

NOUDETAAN
NOPEA NOUTO!

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Laksontie 2, 91100 Ii

LA 16.10. esiintyy
TUOHIMAA

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

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme
juuri sinulle
tai läheisellesi
sopivan palvelukokonaisuuden!

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii
Revontie 15, Haukipudas

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 045 110 9012 tai 0400 385 281!

pohjolanrakennusvalvonta.fi

Väestöennuste näyttää
kasvua Oulu seudulle
Tilastokeskuksen
väestöennusteesta vuodelle 2040
poimittuja kuntakohtaisia lukuja. Oulussa ja sen lähikunnissa kasvua.
Tilastokeskuksen
tuoreimman väestöennusteen
mukaan Suomessa ei 15 vuoden kuluttua ole enää yhtään
maakuntaa, jossa syntyy
enemmän ihmisiä kuin kuolee, jos syntyvyys pysyy nyt
havaitulla tasolla. Maamme
väkiluku lähtee nykyisellä
kehityksellä laskuun vuonna 2031. Vuonna 2050 Suomen väkiluku olisi noin 100
000 nykyistä pienempi.
Ennusteesta löytyy mielenkiintoisia Oulun seudun
kuntakohtaisia lukuja aikavälillä 2021-2040. Ennusteen

mukaan Oulu jatkaa reipasta
kasvuaan, sen väkiluku kasvaisi vuoteen 2040 mennessä
10 536 henkilöä. Seuraavaksi
eniten kasvaisi yllättäen Liminka 2 846 henkilöä, seuraavaksi Kempele + 2663
henkilöä, sitten Tyrnävä +
1732 henkilöä, sitten Muhos + 662 henkilöä. Ii kasvaisi myös, mutta vähemmän
kuin edellä mainitut kunnat
eli + 574 henkilöä.
Iin naapurikunnista Pudasjärvi menettäisi 887 asukasta ja Simon asukasluku
vähenisi 562 asukasta. Myös
Raahe menettäisi, ennusteen mukaan, 476 asukasta
ja Kemi peräti 2475 asukasta. MH

Järkkävisailua jo lähes 10 vuoden ajan
Järkkävisassa kilpailtiin jälleen sunnuntaina 3.10. iltapäivällä. Visaa on Pertti
Huovisen vetämänä pidetty kohtapuolin yli 10 vuotta. Sunnuntaina istunnossa
käytiin tiukka taistelu Päkkikankaan
Raittiusyhistyksen ja Tohveliroistojen

välillä. Kisan alulla Päkkikangass sai vahvistusta uudesta jäsenestä ja kiri uuden
jäsenen avulla tasapeliin
Tohveliroistojen kanssa.
Pistetilanne: Päkkikankaan Raittiusyhistys ja Tohveliroisatot 36, Royal We ja
Dinglet 28. MH

Iisakki auki pe-la 22.00-04.30
Päkkikankaan Raittiusyhistyksen kaksimiehinen joukkue sai vahvistukseksi kolmannen tietäjän ja jakoi istunnossa ykkössijan
Tohveliroistojen kanssa.

Pertti Huovinen on vetänyt Järkkävisaa jo melkein 10 vuotta.
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Bingo

YLI-OLHAVAN
MAAMIESSEURALLA
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Pullakahvita

rjoilu!

Bingo su 17.10.2021 klo 17.00

Selittelijän tärkeä rooli
Tulevan talven tärkeitä tapahtumia urheilun saralla ovat talviolympialaiset ja revanssin odottelu hävitystä Ruotsi-maaottelusta. Urheilijoilla on toki tärkein
osuus menestyksessä, mutta lähes yhtä tärkeä on selittelijän rooli. Urheilupomon kun on saatava kansa
– ja etenkin sponsorit! – ymmärtämään, miksi mitalisaalis jäi niin köyhäksi ja uskomaan, että jatkossa menee paremmin.
Kähmyt tarjoaakin nyt yleiseen käyttöön puherungon, joka saattaa olla käyttökelpoinen tulevissa urheilumittelöissä.
			
***
Urheilupomo: – Hyvät kuulijat. Olympialaisten suurenmoinen opetus oli, että entiseen ei ole enää paluuta. Siksi on hyvä, että meillä on Pekingiin menossa
riittävän suuri joukko johtajia toteamaan tuo väitteeni oikeaksi.
– Tärkeintä on tietysti pystyä palauttamaan urheilijoittemme usko voittoihin. Mielestäni se käy parhaiten solmimalla yleisurheilussa maaottelusuhteet
Ahvenanamaahan, Färsaariin, Grönlantiin, Liechtensteiniin ja Monacoon. Talvisissa lajeissa useimmista
Afrikan maista löytyy sopivia maaotteluvastustajia. Ja
mikä parasta – talvilajit olisivat tällöin aina kotikisoja.
			
***
Mutta – osaavat aviomiehetkin selittää. Herra Östensson saapuu kotiin vasta aamutunneilla pitkäksi
venähtäneestä kiltajuhlasta. Kun vastaanotto aamukahvipöydässä on jäätävä, herra Östensson katsoo
parhaaksi selittää:
– Ku-kultaseni –en ole tainnut kertoakaan, että me
poistumme kiltajuhlasta aina aakkosjärjestyksessä!
			
***
Lokakuun helmi: – Tämä on kiireinen tapaus, päivystävä lääkäri toteaa sairaanhoitajalle. – Soittakaa leikkaussaliin, että laittavat instrumentit valmiiksi.
– Vai niin, vanhahko potilas ärähtää. – Minä tässä makaan kuoleman kielissä ja te vaan aiotte ryhtyä
soittelemaan!
			
***
Kipinän pappa saapasteli poliisilaitokselle ja teki rikosilmoituksen:
– Me menimme naimisiin vuonna 1966, ja Elvi on jo
ensimmäisestä päivästä alkaen heitellyt minua – milloin lautasilla, milloin laseilla ja milloin milläkin esineellä.
– Vaan minkäs takia te tulette vasta nyt kertomaan
tämmöisestä heittelystä?
– No kas kun Elvi onnistui osumaan vasta eilen!
			
***
Martti Kähkönen
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

5

9

20
7
38

Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 5*30 € + 50 €,
vitosbingo: 20 € + 50 € + 100 €.
Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 5 €

Vasemmistoliiton Iin os. ry
SYYSKOKOUS su 24.10.2021 klo 18
Iin Järjestötalolla, Laurintie 3
Esillä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Kahvia ja pullaa!
Tervetuloa! Johtokunta

Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa!

#duonoorajajuha #acousticduo #popmusic
#music #kuivaniemi #letshavefun

Iin Eläkeläiset ry
1969

Kirpputori Iin Järjestötalolla
la 16.10.21 klo 12.
PALJON HYVÄÄ TAVARAA.

Tule
tekemään
edullisia
löytöjä!

Kotipullakahvit 3 €

Mopojen melu
häiritsee
Toimitukseen on tullut kielteistä palautetta trimmatuilla mopolla ylinopeutta
ajavista mopoilijoista. Toivotaan, että mopoilijat välttävät häiritsevää ajelua
asuinalueiden kautta kulkevilla kaduilla ja teillä iltamyöhään ja muulloinkin.
Vanhemmat voisivat ohjeistaa näitä mopolla ajelevia: ajakaa vain sallittua
nopeutta, älkää trimmatko mopojanne. Häiritsevä ja
trimmatuilla mopoilla ajeleminen on laitonta ja vaarantaa liikenneturvallisuutta.
MH

Jenni Räinän kirjailijavierailun yhteydessä alkaa
myös kuntalaiskeskutelu Iiläisten luontosuhteesta
Kuivaniemeläislähtöinen,
vuoden 2019 tietokirjallisuuden Finlandia -voittaja
Jenni Räinä vierailee Kuivaniemen kirjastossa lokakuun 18. päivä klo 18-19.
Tervetuloa kuulemaan, mitä
Jenni kertoo uusimmasta kirjastaan Kulkijat. Kirjassa kerrotaan yhdeksän
naisen tarina, jossa näiden
naisten
retkikertomusten
kautta avataan heidän suhdettaan luontoon. Tilaisuuden aikana myös yleisöllä
on mahdollisuus pohtia Jennin kertomien tarinoiden ja
tilaisuudessa esitettyjen ky-

symysten avulla omaa suhdetta luontoon.
– Tapahtumaan on vapaa
pääsy! Tervetuloa!
Pyrimme tilaisuudessa
alkavan keskustelun avulla
oppimaan miten oma luontosuhteemme on syntynyt ja huomaamaan miten
eri reittejä luontoon syntynyt yhteys vaikuttaa meidän kaikkien tapaan olla
ja ajatella luonnosta. Tarkastelun kohteena on myös
se, mikä meitä iiläisiä yhdistää ja minkälaisia eroja
ajattelustamme löytyy suhteessa luontoon. Tavoitteena

on myöhemmin hyödyntää näitä tietoja Open Agenda -hankkeessa asukkaille
suunnattujen
kokeilujen
suunnittelussa sekä sen
avulla myös kunnan palveluiden kehittämisessä.
Kun kunta järjestää erilaisia kyselyitä (esim. kuntalaisbarometri 2021), riippumatta siitä mitä niissä
kysytään ja miten tahansa
asioista kysytään, ja vaikka asiaa ei edes kysyttäisi,
silti iiläiset vastaavat, että
luonto on heille tärkeä. Iiläiset eivät myöskään halua muuttaa iistä pois, koska

epäilevät, että muualla pääsy luontoon ei olisi samalla tavoin mahdollinen.
Tästä johtuen käymme keskustelua löytääksemme vielä uudenlaisia tapoja, joilla
parantaa vielä entisestään
mahdollisimman monen iiläisen
mahdollisuuksia
päästä luontoon, asukkaiden aitoja tarpeita kuvastavalla tavalla.

Johannes Helama

Open Agenda Micropolis
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Vanhusten viikko 2021
5

2
Vanhustyön keskusliiton käynnistämää Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun
ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on
Vanhustenviikko. Tänä vuonna Vanhustenviikkoa vietetään 3.-10.10.2021 teemalla Luonto antaa voimaa
– Naturen ger kraft. Vanhustenviikkoa on tärkeä ja
sitä suunniteltiinkin Iin vanhus- ja vammaisneuvoston
tapahtumatyöryhmän toimesta kesäkuusta lähtien.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimi aiempien
vuosien tapaan Vanhustenviikon suojelijana ja toimitti
tervehdyksensä Vanhustenpäivän pääjuhlaan Ähtäriin.
Vanhustenviikko käynnistyi sunnuntaina 3.10. jo
perinteeksi muodostuneilla messuilla Iin kirkossa, Kui-

4

vaniemen kirkossa ja Väli-Olhavan seurakuntatalolla.
Kuvat 1: Entisten nuorten nuokkari K65 keräsi
maanantaina entiset nuoret Iisi Areenan Nuorisotilaan. Ohjelmassa olivat mm. Tuppi-nurkkaus, bingo,
biljardia, arpajaiset, Playstation 5 pelejä mm. rallipeli, 60-70-luvun musiikkia. Järjestäjinä Valtarin
koulun JOPO-luokka.
Kuva 2: Tiistaina Nätteporissa soi Soivaluento Oulun seudun kansanperinnemusiikista Iin kansalaisopiston ja Iin laulupelimannien yhteistuotantona – Soiva
luento streemattiin IiVisioon ja etäkatsomo oli Kuivaniemen Aseman liikuntahallin kerhohuoneella.
Kuva 3: Iin Laulupelimannit ry kävivät laulattamas-

sa Emmintuvan väkeä keskiviikkona ja perjantaina Kuivaniemen hoiva- ja palveluasunnon väkeä.
Kuvat 4: Keskiviikon Liikuntapäivä Kuivaniemen
Aseman liikuntahallilla keräsi paljon osallistujia ja
mukana oli jumppaa, luento sekä mukavaa yhdessäoloa. Järjestäjinä olivat Kuivaniemen Eläkkeensaajat,
Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistys ja Oulunkaaren päivätoiminta.
Kuvat 5: Liikunta- ja ulkoilupäivä torstaina Illinsaaressa tarjosi suurelle joukolle jumppaa, sahan ja
kitaran soittoa, yhteislaulua. Järjestäjinä Iin Eläkeläiset, Eläkeliiton Iin yhdistys ja Iin Eläkkeensaajat.
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THL suosittelee kolmatta rokotetta
YRITTÄJILLE
AAMIAISTILAISUUS

perjantai 5.11. klo 7.30-10.30 Iin Micropolis.
Unen merkitys hyvinvoinnille
-aiheesta puhumassa
työnohjaaja, yrittäjä, FL, TK
Kimmo Helomaa Kempeleestä.
Työnohjauksesta kokemusta yli
10 vuoden ajalta.
Kimmo Helomaa

Pe 22.10. mennessä ilmoittautuneille
Early Bird -hinta 4,99 e, sisältää aamiaisen.

Myöhemmin voi ilmoittautua mukaan hintaan 14,99 e.

Ilmoittautumiset: https://urly.fi/2dvb tai iin@yrittajat.fi
Tervetuloa!
Iin Yrittäjät ry

THL suosittelee kolmatta rokotetta:
–Niille 12 vuotta täyttäneille, jotka
ovat sairautensa tai sen hoidon vuoksi
voimakkaasti immuunipuutteisia. Toisesta annoksesta on täytynyt kulua vähintään kaksi kuukautta.
–Niille naisille ja 30 vuotta täyttäneille
miehille, jotka ovat saaneet ensimmäisen
ja toisen rokotteensa alle kuuden viikon
välillä toisistaan. Toisesta annoksesta on
täytynyt kulua vähintään kuusi kuukautta.
Voimakkaasti immuunipuutteisten
ryhmään voivat kuulua esimerkiksi henkilöt, joilla on elinsiirto, kantasolusiirto,
vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos, immunosuppressiivinen
syöpähoito,
autoimmuunisairauksien
hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä, dialyysi,
vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta, pitkälle edennyt tai hoitamaton
HIV tai lääkärin arvioima muu vaikeaasteinen immunosuppressiivinen tila.

Voimakkaasti immuunipuutteisten
ryhmä ei siis ole sama kuin keväällä määritellyt riskiryhmät 1 ja 2. Esimerkiksi
diabetes, vaikea lihavuus tai uniapneasta eivät täytä kriteerejä. Jos ei ole varma,
kuuluuko vaikeasti immuunipuutteisten
ryhmään, voi soittaa kuntakohtaiseen
koronarokotusnumeroon tai kysyä sinua
hoitavalta lääkäriltä.

Miten saan kolmannen rokotteen?
–Vanhusten ja vammaisten hoiva- ja asumispalveluyksiköt sekä kotihoito huolehtivat asiakkaidensa rokotuksista.
–Oulunkaaren työterveys rokottaa lyhyen annosvälin ryhmään kuuluvat Oulunkaaren työntekijät.
–Muiden kolmanteen rokotukseen oikeutettujen tulee itse varata aika kuntakohtaisesta
koronarokotusnumerosta.
Kolmansia rokoteaikoja ei valitettavasti
voi varata sähköisesti.

Oulunkaari tiedotus

Kuntakohtainen rokotusnumero ja soittoaika Iissä
08 5875 5011 palvelee ma-pe kello 8-9.
Rokotuspaikkana on Iin terveysasema/neuvola Asematie 169.

Lattiaviikot 11.-31.10.

Millaista pintaa
sinun jalkasi
rakastavat?
Nyt lattioita huippuedullisesti!

Uutuus!

1090 €
/m2

(norm. 13,90)

Perfect-laminaatit

34 90€
/m2

(norm. 38,90)

Karelia-tammiparketti
Natural 3s lakattu

2590 €
/m2

(norm. 29,90)

Ideo Pro 33
-vinyylilankut
integroidulla kopinanvaimennuksella

Haukipudas

Revontie 15, 90830 HAUKIPUDAS
P. 08 5471 561
haukipudas@varisilma.fi
www.varisilmahaukipudas.fi

4465 €
/m2

(norm. 47,00)

Woodura-kovetettu puulattia
Tammi ekvalla 27059 natural mattalakka

