
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

                    HAUTAKIVET KIVITASOT KVARTSITASOT

www.kiviliikeheikkinen.fi
yritys@kiviliikeheikkinen.fi

Posantie 10, 90620 OULU, puh. (08) 530 3720
Intiöntie 7, 90130 OULU, puh. (08) 311 3706

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

KATSASTUS

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

49€
Sisältää päästö-

mittaukset

Hinnat koskevat henkilö- ja pakettiautoja. Katsastus ilman päästömittausta 35€. 
Hinta voimassa toistaiseksi sekä nettivarauksella, että suoraan asemalta.

AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Munkkikahvit  
Shellillä kaupan
päälle!

Myös rekisteröintipalvelut 
ja muutoskatsastukset!

Nro 34/2021

-

jakelu kaikkiin talouksiin iissä

21.10.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomat  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

Merilapin 
Munkkitupa KY

Tilauksesta täytekakut, 
voileipäkakut ja 

gluteenittomat tuotteet 
suoraan Oklaholmankadun 

leipomolta Kemistä. 
Tai tule suoraan ostoksille!

Oklaholmankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053

munkkitupatilaus@gmail.com

Iistä meidän tuotteet 
löytyy K-Market Iistä

1969 Iin Eläkeläiset ry:n tiedotuslehti liitteenä
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iin alue
lisätietoja löytyy www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus Rippikoulusunnuntai su 17.10. klo 10.00 iin 
kirkko. Pyhäpäivän aihe: jeesuksen lähettiläät. toimittaa: Pekka so-
ronen, kanttorina: eija savolainen. avustaa: jenna tauriainen, katri 
sillanpää, nina Peltola. kolehti: lasten ja perheiden parissa tehtä-
vään työhön lähetysyhdistys kylväjä ry:n kautta. Palveluryhmä kas-
vatustyönjohtokunta.
Kirkkokuoro to 14.10. ja ke 20.10.2021 klo 18.00 iin seurakuntasali
Raamattu- ja rukouspiiri ti 19.10. klo 18.00 iin seurakuntasali
Perhekerho Pe 15.10. klo 10.00-12.00 iin seurakuntatalon kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 
25139 maanantaina klo 10-12. 
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 19.10. klo 10.00-11.30 Maalis-
maantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone). 
Iin kirkkoherranvirasto on suljettu keskiviikkona 20.10.2021. 
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky. kirjekyyhky lähettää lapselle oman 
kirjepyhäkoulupostin noin kerran kuukaudessa. Postin voi tilata mil-
loin 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 osallistumistau-
luun. kirjeessä on mukana askarteluun tarvittavat materiaalit. osal-
listumistaulu tulee ensimmäisen kirjeen mukana. kirjepyhisposti on 
suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja se on maksuton.
Haluaisitko ulkoilukaverin lapsellesi? Pyydä seurakunnan ulkoilu-
kaveri lapsesi kanssa ulkoilemaan ja soita edellisellä viikolla viimeis-
tään 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 yh-
dessä, ulkoilun lopuksi lasten kanssa luetaan kuvakirjasta viikon las-
ten Raamatun (tai muu) kertomus ja lapset saavat kotiin aiheeseen 
liittyvän värityskuvan tai muun mukavan jutun. ulkoilukaveritoimin-
taan 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 kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaa-
virkatodistus.fi tai oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
Kastettu: ella anniina Hyry, jeremias juhani nieminen.
Kuollut: lennart jaara 96v, neea sofia Goman 12v, Maija kaarina 
klasila 91v.
Iin rauhanyhdistys
nuortenilta la 16.10 klo 18.30 ry:llä. lisätietoja ry:n nettisivulla.
seurat su 17.10. klo 16 ja 17.15 ry:llä. antti savela ja kari kainua.
aikuistenkerho ti 19.10. klo 12 ry:llä.
Jakkukylän rauhanyhdistys
15.10 klo 19.00 ompeluseurat Maija- leena ja Markku Partasella
nuorten ilta 16.10 klo 19.00 ry:llä
17.10 klo 12.00 pyhäkoulu eteläpuoli kauko lohella, pohjoispuoli 
Matti turtisella.
 
kuiVanieMen alue
lisätietoja löytyy www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus, Rippikoulusunnuntai su 17.10. klo 12.00 
kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: jeesuksen lähettiläät. toi-
mittaa: Matti kinnunen, kanttorina: eija savolainen. avustaa: jen-
na tauriainen, katri sillanpää, nina Peltola, Piritta aatsinki. kolehti: 
lasten ja perheiden parissa tehtävään työhön lähetysyhdistys kyl-
väjä ry:n kautta. kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikul-
jetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla anne Miettuselle p. 
0405718618.
Perhekerho to 14.10. ja to 21.10. klo 10.00-12.00 kuivaniemen seu-
rakuntasali.
Katso lasten kirjepyhis Kirjekyyhky tilausohjeet iin alueen ilmoi-
tuksista tai nettisivuiltamme.
Haluaisitko ulkoilukaverin lapsellesi? katso ohjeet iin alueen il-
moituksista tai nettisivuiltamme. 
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.tilaa-
virkatodistus.fi tai oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

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

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.

nomat
-

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 34  21.10.2021
www.iisanomat.fi

SEuRaaVa IISanomat nRo 35
ILmEStyy to 28.10.2021. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään pe 22.10.2021 klo 12 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina). Maalis-huhtikuussa 2021 joka viikko
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina.

Syöpään sairastuminen on 
sairastuneelle itselleen ja 
hänen läheiselleen trage-
dia, joka pysäyttää elämän 
hetkeksi. Miksi minä, mik-
si me? Miksi nyt? Selviänkö, 
selviääkö hän? 

Syöpä on kuitenkin yllät-
tävän yleinen sairaus: joka 
kolmas meistä sairastuu 
syöpään jossain elämänsä 
vaiheessa. Syöpä on ennen 
muuta ikääntyvien ihmis-
ten sairaus, ja syöpätapaus-
ten määrä kasvaa Suomessa 
tasaisesti. Syövän yleisty-
minen johtuu paitsi väestön 
ikääntymisestä myös elin-
tavoistamme. Esimerkiksi 
keuhkosyövän yleistyminen 
on seurausta muutama 
vuosikymmen sitten val-
linneista tupakointitottu-
muksista. Ihosyövistä taas 
yli 90 prosenttia voitaisiin 
estää nauttimalla auringos-
ta kohtuullisesti ja vastuul-
lisesti. 

Syöpä syntyy  
geenivirheestä 
Syöpä syntyy, kun solus-
sa oleva perimäaines vau-
rioituu. Perimäaines eli 
geenit ohjaavat solun kas-

vua. Jos geeni vaurioituu, 
voi solu alkaa kasvaa hal-
litsemattomasti. Kaikki so-
lumuutokset eivät suinkaan 
johda syöpään, vaan ke-
homme puolustusjärjestel-
mä osaa korjata muutoksia. 
Aina korjausmekanismit ei-
vät kuitenkaan toimi. Syöpä 
on pahanlaatuinen kasvain, 
joka koostuu soluista, jot-
ka eivät kuole. Muutos gee-
neissä voi johtua sattumasta 
tai altistumisesta syöpää ai-
heuttavalle aineelle eli kar-
sinogeenille. Niitä ovat mm. 
tupakan savussa olevat ai-
nesosat, alkoholin sisältämä 
etanoli ja tietyt papillooma-
virukset. 

Syöpä kehittyy usein hi-
taasti. Solussa tapahtunei-
den muutosten jälkeen voi 
mennä vuosia jopa vuo-
sikymmeniä ennen kuin 
syöpä voidaan havaita. Yk-
sittäisen syövän kohdalla 
ei voida lähes koskaan var-
masti sanoa, mistä se joh-
tuu. Samaan hengenvetoon 
on todettava, että omil-
la valinnoillaan voi pienen-
tää mahdollisuutta sairastua 
syöpään. Esimerkiksi jopa 
90 prosenttia keuhkosyövis-

Voiko syöpää ehkäistä?

tä johtuu tupakoinnista. 
Yksittäisen syövän koh-

dalla ei voida lähes koskaan 
varmasti sanoa, mistä se joh-
tuu. Asiantuntija-arvioiden 
mukaan jopa 40 prosenttia 
syövistä olisi ehkäistävissä 
terveellisillä elintapavalin-

noilla. MH

Lisää syövän synnystä ja sen 
aiheuttajista Kaikki syövästä 
-sivustolta
www.ilmansyopaa.fi/
voiko-syopaa-ehkaista/

Kuivaniemen terveyspalvelut odottaa sopivia tiloja
Kuivaniemellä voidaan 
tuottaa terveyspalveluja 
tammikuun alusta lähtien, 
jos Iin kunta pystyy järjestä-
mään palveluille soveltuvat 
tilat. Terveysaseman vanhat 
tilat eivät nykyisellään ole 
terveysturvalliset, joten nyt 
kunta pohtii Kuivaniemi-
talon remontointia terveys-
palvelujen käyttöön.

Kuivaniemen terveys-
asema on ollut suljettuna 
puolisentoista vuotta, aina 
koronapandemian alus-
ta saakka. Henkilökuntaa 
on tarvittu esimerkiksi ro-
kotuksiin, näytteiden otta-
miseen, infektiopotilaiden 
hoitamiseen ja altistumis-
ten jäljitystyöhön, minkä 
vuoksi toiminta on aiem-
min jouduttu keskittämään 
Iin terveysasemalle. Nyt 
kun kuntalaisilla on ollut 
mahdollisuus saada rokote 
ja karanteenimääräyksiä on 
höllennetty, terveyspalve-

lut olisi jälleen mahdollista 
tuottaa tasavertaisesti ja tur-
vallisesti kahdessa toimipis-
teessä.

-Vaikka pandemiaa ei 
olekaan selätetty, sekä yh-
teiskunnassa että meil-
lä Oulunkaarella on selkeä 
tahtotila ja tavoite päästä 
kohti normaalia toimintaa, 
terveyspalvelujohtaja, johta-
va lääkäri Liisa Cajan-Suo-
kas toteaa.

Kuivaniemen terveys-
aseman aiempi sulkupäätös 
on ollut voimassa lokakuun 
loppuun saakka. Toimintaa 
ei kuitenkaan voida aloittaa 
vielä marraskuun alusta läh-
tien, sillä kunnalla menee ai-
kaa tilojen remontoimiseen. 
Oulunkaaren palvelutuo-
tantolautakunta päätti siksi 
keskiviikon 13.10. kokouk-
sessaan, että Oulunkaaren 
puolesta toiminta olisi mah-
dollista aloittaa tammi-
kuun alusta lähtien. Tilojen 

remontoimisesta päättää 
kuitenkin Iin kunta, joten 
seuraavaksi asiaa käsittelee 
Iin kunnanhallitus maanan-
taina 18. lokakuuta.

-Kunnan tekniset pal-
velut on arvioinut, että ter-
veysasemarakennuksen 
korjaukset tulisivat niin kal-
liiksi, ettei rakennus ole kor-
jattavissa, ylilääkäri Tuula 
Saukkonen kertoo.

-Kuivaniemi-talon tilat 

olisivat toiminnallisesti so-
pivat, mutta tilaan tarvitaan 
ensin esimerkiksi käsienpe-
supisteet vastaanottohuo-
neisiin, Cajan-Suokas toteaa.

Kuivaniemeläisillä on 
edelleen mahdollisuus asi-
oida Iin terveysaseman 
lisäksi myös Simon terveys-
asemalla sulun aikana.

Oulunkaari tiedotus

Iin kunta harkitsee Kuivaniemi talon remontoimista terveysase-
man tiloiksi. 



Poliittiset piirijärjes-
töt ovat neuvotelleet tu-
levan hyvinvointialueen 
aluevaltuustoryhmien toimin-
tatuesta. Toimintatuki olisi 5 
000 euroa valtuutettu/vuo-
si aluevaltuuston aloittaessa 
toimintansa. Pohjois-Pohjan-
maalle valitaan 79 aluevaltuu-
tettua, jolloin toimintatuen 
kustannukseksi tulee 395 000 
euroa vuosi.

Toimintatuen tarpeelli-
suutta on perusteltu mm. hy-
vinvointialueorganisaation 
laajuudella, vastuullisuudella, 
ryhmien valmistelutyöllä sekä 
aluevaltuustoryhmän sisäisen 
toiminnan järjestämisellä ja 
kehittämisellä.

Pohjois-Pohjanmaan pii-

rihallitus linjasi 16.10., että 
Perussuomalaiset eivät hy-
väksy toimintatukea. Pe-
russuomalaiset yhtyvät 
muiden puolueiden näke-
mykseen hyvinvointialueor-
ganisaation laajuudesta ja 
vastuullisuudesta. Tästä huo-
limatta esitykset toimintatu-
en tarpeellisuudesta eivät ole 
todellisia. Perussuomalaiset 
muistuttavat puolueilla ole-
van kokemusta jo nykyisen 
sairaanhoitopiirien toiminnan 
järjestämisestä ja johtamises-
ta. Puolueilla on jo toimivat 
piirijärjestöt työntekijöineen, 
joiden sairaanhoitopiirien toi-
minnasta vapautuva aika 
voidaan ohjata uusien alue-
valtuustoryhmien käyttöön.

Valtuustoryhmien toimin-
tatuki on todellisuudessa uusi 
puoluetuki, joka on verhoiltu 
aluevaltuustoryhmien toimin-
tatuen nimelle.

Perussuomalaiset ovat 
huolestuneita uudes-
ta hyvinvointialueiden 
varojen käytöstä. Uusien hy-
vinvointialueiden piti turva-
ta sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Hyvinvointialueiden rahoitus 
koostuu kuntien sote-puolen 
varoista. Kunnat ovat olleet 
ahtaalla sotepalveluiden jär-
jestämisessä. 

Yhteen kerätyillä varoilla 
tulisi saada koko maakuntaan 
tehokkaammat ja laaduk-
kaammat, kaikkien tasapuoli-
sesti saatavilla olevat palvelut. 

Näistä varoista, kun vähenne-
tään kaavailtu valtuustoryh-
mien toimintatuki, tehtävästä 
tulee entistä vaativampi.

Valtuustoryhmien toimin-
tatuki vastaa esimerkiksi noin 
kolmen lääkärin-, tai vastaa-
vasti kuuden hoitajan palk-
kaa.

Poliittiset piirijärjestöt ovat 
nyt valinnan edessä: Halu-
ammeko vähentää lääkäreitä, 
hoitajia tai terveyskeskuksia, 
jotta puolueiden piirijärjestöt 
saavat ylimääräisen puolue-
tuen?

Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan 
piirihallitus

Perussuomalaiset eivät hyväksy 
aluevaltuustoryhmien toimintatukea

nomat
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Pimiä ku 
mustalaisen mahasa.

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen 3

2021 ilmestyy joka viikko torstaisin. 

Nuorisotila
Majakka auki
3-6lk klo 15-17

7lk-17v klo 15-20
 
 
 
 

Kauhukäytävä
Nätteporissa. 

Aloitus
kansalaisopistolta 

3lk-6lk klo 13-15
Vapaa pääsy 
(Voi pelottaa
herkimpiä!)

Iin nuorisotyön Syysloma 2021
25.10 Ma 26.10 Ti 27.10 Ke 28.10 To 29.10 Pe

Toimintapäivä Karhun
leirikeskuksessa
 1.lk-6.lk klo 12-14

ilmoittautuminen 21.10
mennessä:

 Petri Pahikka-Aho
040 5575 612

 
Toimintapäivä
Kuivaniemen
liikuntasali 

1.lk-6.lk klo 10-14
Ilmoittautuminen 21.10

mennessä: Bettina
Seppälä 

050 3950 401

Paintballia
Karhun

leirikeskuksessa, 
7lk-17v. klo 13-15,

hinta 15€
 

Ilmoittautuminen:
21.10 mennessä
Bettina Seppälä 

050 3950 401
 

Lanit Löhölässä
7lk- 17 vuotiaat,

vain 10 ensimmäistä
pääsee mukaan!

klo 18.00-8.00
ILMAINEN!

 
Ilmoittautuminen

alkaa 18.10:
Petri Pahikka-Aho 

040 5575 612

Nuorten ilmainen
Leffailta kirjaston

Auditoriossa:
klo 15.30 (k-7)Raya ja

viimeinen lohikäärme 
klo 17.30 (k-7) Luca
klo 19 (k-12) Cruella

 
Paikan varaus

yksittäisiin elokuviin
viimeistään 28.10.

mennessä. Myös paikan
päälle voi tulla

kysymään paikkoja.
Lea Alioravainen

050 3950 393

Karjalan tasavallassa Pet-
roskoissa pitkään asu-
nut folk-muusikkona 
tunnettu Arto Rinne jul-
kaisi toisen kirjansa ”Kar-
jalaan kaikonneita 
– Suomalaisten pakolaisten 
kohtaloita sukutarinana” 
(2021) karjalaisen kulttuu-
rin edistämisestä tunnetun 
Juminkeko-säätiön kustan-
tamana. Musiikilla täytet-
ty kirjaesitelmätilaisuus on 
torstaina 28.10. kello 17.30 
Nätteporissa. Tilaisuuden 
järjestää Suomi-Venäjäseu-
ran Iin osasto yhteistyö-
kumppaneineen. 

Karjalaan kaikonneita 
kertoo suomalaisista pako-
laisista Neuvostoliittoon. 
Arto Rinteen isovanhem-
mat Saimi ja Uuno Rinne 
loikkasivat Neuvostoliit-
toon 1930-luvun alkuvuo-
sina etsimään parempaa 
elämää, mutta löysivät it-
sensä pian alkeellisista 
oloista Siperiassa. Siellä he 
saivat myös pojan, Pau-
lin. Hänestä tuli kuuluisa 
näyttelijä ja ohjaaja sekä ar-
vostettu kulttuuripersoo-
na Karjalan tasavallassa, 

mutta isän kohtalo oli toi-
senlainen ja pysyi pitkään 
salassa.

Pakolainen oli myös 
Arto Rinteen isoisäpuo-
li Onni Eskolin. Saimi ja 
Uuno Rinteen sekä Onni 
Eskolinin kirjavat elämät 
kertovat, millaista oli olla 
suomalaisena pakolaisena 
Neuvostoliitossa.

Arto Rinne syntyi vuon-
na 1966 Petroskoissa, Ve-
näjän Karjalassa. Hän on 
ollut 30 vuotta suomen- ja 
venäjänkielisenä toimitta-
jana Karjalan radiossa ja 
tv:ssä ja tehnyt huomatta-
van uran folk-musiikissa 
esiintyen Myllärit, Santtu 
Karhu & Talvisovat sekä 
Sattuma-yhtyeissä.

Tilaisuudet järjestävät 
Kajaanin Venäjä-seura ry, 
Suomi-Venäjä-seuran Ou-
lun osasto ry, Suomi-Ve-
näjä-seuran Iin osasto ry ja 
Kemin Venäjä-seura ry yh-
teistyökumppaneineen.

Marja Malmi
Suomi-Venäjäseura 
Oulun toimisto

Karjalaan kaikonneita 
-kirjan 

esittelytilaisuus Iissä 
musiikin täytettynä

Pohjois-Pohjanmaan Sini-
set ry sekä Oulun Siniset ry 
kokoustivat 17.10. Oulus-
sa. Siniset esittää huolensa 
Pohjois-Pohjanmaan heiken-
tyneestä koronatilantees-
ta. OYSissa suunniteltuja 
leikkauksia on jouduttu pe-
rumaan koronapotilaiden 
hoidon vuoksi. Pääosin sai-
raalahoitoon päätyy yli 
45-vuotiaita potilaita, joilla 
on ylipainoa ja perussaira-
uksia, eikä rokotusta. Poh-

jois-Pohjanmaan Siniset 
kannustaa kaikkia ikäluok-
kia, joille rokotus on tarjolla, 
ottamaan koronarokotteet, 
jotta välttää vakavan tauti-
muodon eikä kuormita teho-
hoitoa. Lisäksi koronapassia 
tulisi käyttää Pohjois-Poh-
janmaan tilaisuuksissa mah-
dollisuuksien mukaan.

Pohjois-Pohjanmaan Si-
niset ry nimesi omassa 
kokouksessaan ensimmäi-
set aluevaaliehdokkaansa 

ensi vuonna tammikuus-
sa pidettäviin aluevaaleihin. 
Nimetyiksi tulivat Vaili Jäm-
sä-Uusitalo, Markku Koi-
vuperä, Maija Piippo, Jari 
Pirinen ja Anne Snellman 
Oulusta sekä Toivo Kinnu-
nen Tyrnävältä. Ehdokasha-
ku on parhaillaan käynnissä 
koko maakunnan alueella.

Pohjois-Pohjanmaan Sini-
set järjestäytyivät vuodelle 
2022. Puheenjohtajana jat-
kaa Jari Pirinen Oulusta. Va-

rapuheenjohtajaksi valittiin 
Jarmo Viinala Haapavedeltä. 
Piirisihteerinä aloittaa Anne 
Snellman Oulusta. Talou-
denhoitajaksi valittiin Paula 
Juka Muhokselta. Hallituk-
sen muina varsinaisina jäse-
ninä toimivat Jouko Heino 
Muhokselta, Vaili Jämsä-Uu-
sitalo Oulusta ja Toivo Kin-
nunen Tyrnävältä. 

Pohjois-Pohjanmaan 
Siniset ry

Siniset kokoustivat Oulussa – korona rokotusta suositellaan



4
nomat

-
nro 34

21.10.2021

Iijoen vanhan uoman kehittämistyö Illinkosken alueella
Iijoen Raasakan voimalai-
toksen rakentaminen vuosi-
na 1968-1970 katkaisi lohen 
sekä muiden vaelluskalojen 
pääsyn Iijoessa sijaitseville 
kutupaikoille. Iijoen lohen 
lisääntyminen on perustu-
nut siitä lähtien pääosin ka-
lanviljelyyn. Velvoitteeseen 
perustuvat lohen poika-
sistutukset jokisuulle ovat 
ylläpitäneet Iijoen lohikan-
taa merialueella. Vuosittain 
velvoiteistutuksista peräi-
sin olevia merivaelluksel-
ta palaavia lohia kertyy 
Raasakan voimalaitoksen 
alapuolelle etsimään kutu-
mahdollisuuksia. Vanhan 
uoman maisemointityöt ja 
virkistyskäytön mahdolli-
suudet ovat jääneet vaja-
vaisiksi. 

Vuodesta 2017 lähti-
en vaelluskaloilla on ollut 
mahdollista nousta Uiska-
rin kalatien kautta Iijoen 
Raasakan padon alapuo-
liseen vanhaan uomaan. 
Kalojen nousun estävän 
padon alapuolella on van-
hassa uomassa viisi vir-
tavesialuetta, jotka ovat 
olleet vaelluskalojen saavu-
tettavissa Uiskarin kalatien 
avaamisesta saakka. Iijoen 
Raasakan vanhaa uomaa 
kehitetään kalan nousun 
ja virkistyskäytön edistä-
miseksi Iin kunnan, PVO-
Vesivoiman ja Etelä- ja 
Pohjois-Iin jakokuntien yh-
teisessä hankekokonaisuu-
dessa vuosina 2017-2021. 

Vuoden 2021 kesän ja 
syksyn aikana on jatkettu 
Iijoen vanhan uoman kehit-
tämistöitä myös Illinkosken 
alueella. Illinkosken kehit-
tämistyö etenee Pohjatutki-
mus ja Mittauspalvelu Oy:n 
keväällä 2021 tekemän 
suunnitelman mukaisesti. 
Illinkosken työssä painot-
tuu nyt Illinkosken ja sen 
rantojen kunnostustyö eri-
tyisesti virkistysarvojen ja 
maiseman parantamiseen. 

Seppo Paakkola (oranssiasussa) Illinkosken kehittämistyön suun-
nittelija ja työnjohtaja. Vierellä Ilpo Tumelius Iin kunnasta.

Illinkosken kehittämissuunnitelma.

Jokiuoman luiskan maisemointia ja verhoilua, myös uomaan on 
asetettu kiviä kalojen nousua helpottamaan.

Kaivinkone työssä (sillalta otettu kuva).

Katselmusryhmä Aaro Horsma, Ympäristöpäällikkö PVO-Vesivoima Oy, Jari Päkkilä, urakoitsija 
Maanrakennus Päkkilä Oy, Mikko Tammi Iin kunta, Ilpo Tumelius Iin kunta. Etelä-Iin jakokunnan 
edustaja ei ollut paikalla.

Illinkosken hanke kä-
sittää maisemointia, ran-
nan pensaikon raivaustöitä, 
luiskaverhoilua, suojakivi-
en asettelua, kutupaikko-
jen, rantapolun raivausta, 
kelkkareittien kunnostusta, 
pohjapatojen ja nuotiopaik-
kojen rakentamista. Poh-
japadoilla saadaan veden 
pintaa nostettua maisema-
kuvan parantamiseksi. 

Maanantaina 11.10. il-
tapäivällä pidettiin 
Illinkosken kehittämis-
työmaalla työmaakokous, 
johon osallistuivat Pohjois-
Iin jakokunnan edustaja, 
PV-vesivoima Oy edustaja 
sekä urakoitsijan, asukkai-
den ja Iin kunnan edusta-
jia. MH
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IIN ELÄKELÄISET RY
Iin Eläkeläiset ry:n tiedotuslehti syksy 2021

Kaikista tapahtumista lisätietoa Iin Eläkeläiset ry:n kotisivuilla:
www.iinelakelaiset.net

1969 Iin Eläkeläiset ry syksyn tulevia tapahtumia
SYYSKOKOUS 
ke 3.11.2021 klo 12.15 Iin Järjestötalo Laurintie 3.
Esillä syyskokoukselle määrätyt sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!                                                       Johtokunta 
Huom! Eläkeläinen -lehdessä no 5 virheellinen päivämäärä!

RÖMPPÄJUHLA 
ke 17.11. klo 12 alkaen Iin Järjestötalolla.
Kunnan tervehdyksen tuo Teijo Liedes. 
Ohjelmassa mm. laulua, soittoa, sekä ohjelmaryhmä Huttuset Siilinjärveltä esittävät Sitä sun tätä kaikilla mausteilla.
Tanssitaan myös `´kohtalonvalssi´` ja lopuksi tanssit jatkuvat Huttusten tahdittamana. 
Ruokailla voi koko tilaisuuden ajan.
Arvontaa. 
Oviarpa 5 € (käteismaksu)
Huom! Perinteiset joulumyyjäiset ja puurojuhla luvassa. Molemmista ilmoitamme myöhemmin.

Ruskan värittämät tervei-
set teille kaikille lukijoille. 
Olemme jälleen voineet pa-
lata rakkaiden harrastusten 
pariin eläkeläisyhdistyk-
semme sisällä. Mahdollista 
on jälleen jumpat, käsityöt, 
kuorolaulu ja niin suosit-
tu karaoke, joka kasvattaa 
suosiota edelleen. 

Mennyt vuosi on ol-
lut meille kaikille koronan 
vuoksi erikoinen ja raskas. 
Minun ja perheeni vuo-

si on ollut surun täyteinen. 
Lapsen ja puolison mene-
tys on ollut elämäni asiois-
ta raskain ja vaikein kestää. 
Kiitän teitä kaikkia myötä-
elämisestä ja niistä lohdut-
tavista sanoista, joita olen 
tänä aikana teiltä saanut. 
Edesmenneen vaimoni oh-
jetta noudattaen; Elämän 
on jatkuttava maan päällä 
ja sen on jatkuttava myös 
minun kohdallani. Vaimo-
ni oli viisas nainen. 

Nyt myös eläkeläisyh-
distyksemme elää uutta ai-
kaa poikkeusajan jälkeen. 
Syksymme toiminta on ol-
lut jälleen vilkasta Kuopi-
on, Rokuan ja Hailuodon 
matkoineen, römppäjuh-
lineen sekä syyskokousta, 
joulunajan juhlia ja viikoit-
taista toimintaa unohtamat-
ta. 

Kaikista näistä saatte tie-
toa ”Järkältä” sekä yhdis-
tyksemme nettisivuilta ja 

IiSanomasta. Seuratkaa näi-
tä! Tulkaa mukaan joukolla. 
Meille kaikille löytyy jotain 
mukavaa yhdistyksemme 
toiminnasta. Pidetään lippu 
korkealla. Hymyillään elä-
mälle ja ystävillemme kun 
tavataan.

Eero Teppo
Iin Eläkeläisten 
puheenjohtaja 

Vilkasta toimintaa poikkeusajan jälkeen
Puheenjohtajan tervehdys

Kesäinen yön yli retki Hailuotoon s. 4
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Rohkeasti mukaan toimintaan – myös toimihenkilöksi
Tämä vuosi on meille kai-
kille kansalaisille, kuin 
myös meille eläkeläisil-
le, muutosten vuosi. Pa-
hin kiusaaja korona ehkä jo 
hiukan hellittää ja on alet-
tu poistamaan rajoituksia. 
Tuntuu hienolta, kun mat-
koja ja tapaamisia voidaan 
jälleen pitää.

Kuntavaalitkin olivat ke-
väällä. Paljon tuli uusia kas-

voja kunnallispolitiikkaan. 
Toivon ja toivomme heiltä 
hyviä päätöksiä yli puolue-
rajojen. 

Sai myös ELÄKELÄI-
SET RY valtakunnan ta-
solla uuden hallituksen ja 
mikä parasta uusi puheen-
johtaja Matti Huutola on 
Rovaniemen poika, lähes 
naapurista. Hänelle ja uu-
delle hallitukselle toivotam-

me onnea ja menestystä. 
Sitä he todella tarvitsevat.

Tulossa on myös yhdis-
tysten kokoukset ja valin-
nat. On paljon yhdistyksiä, 
joilla on vaikeuksia löytää 
uusia toimihenkilöitä. Täy-
tyy vain toivoa, että henki-
löitä löytyy. Moni on ollut 
vuosia tehtävissä ja kun 
mekin vanhenemme.

Olisiko pienenä pork-

kanana nämä Eläkeläiset 
ry:n koulutustilaisuudet, 
joissa tapaa aloittaneita ja 
kertaukseen tulleita hen-
kilöitä. Järjestöhän myös 
tukee yhdistyksiä näissä 
kustannuksissa.

Eläkeläiset ry järjestää 
Kulje kanssain -risteilyn 
13.- 14.9.2022. Tämähän on 
järjestön päätapahtuma, jo-
hon myös Jokilaaksojen 

aluejärjestö ottaa osaa. Tul-
kaa kaikki mukaan! Saa-
daan onnistunut reissu.

Hyvää syksyn jatkoa hyvät 
ystävät!

Armas Niemi 
Puheenjohtaja, 
Jokilaaksojen 
aluejärjestö

Tervetuloa Iin Järjestötalolle!
Iin Järjestöyhdistys ry yl-
läpitää vuonna 1969 ra-
kennettua Iin Järjestötaloa. 
Yhdistyksellä on jäseni-
nä iiläisiä työväenjärjestöjä, 
mutta se on itsenäinen toi-
mija, eikä kuulu mihinkään 
valtakunnalliseen keskus-
järjestöön. Järjestöyhdistys 
vastaa talon kunnossapidos-
ta, tekee korjaussuunnitel-
mat ja hankkii rahoitukset. 
Käytännön töistä vastaavat 
jäsenyhdistyksien aktiivijä-
senet.

Iin Järjestötaloa on pe-
ruskorjattu systemaattisesti 
vuodesta 2007 alkaen. Ta-
loon on uusittu vesikatto, ra-
kennuksen ympärille tehtiin 
salaojitukset ja sadevesikai-
vot. Sen jälkeen tehtiin put-
kiremontti ja uusittiin talon 
sähköjärjestelmää. Vuonna 
2016 nakattiin öljykattila ro-
mukeräykseen ja siirryttiin 
maalämpöön. Tänä kesänä 
oli remonttivuorossa talon 
keittiö.

Keittiöremontti  
tänä vuonna
Keittiötä on kohenneltu jo 
aiemminkin, mutta nyt se 
peruskorjattiin ja nykyai-

kaistettiin. Osin alkupe-
räisessä keittiössä oli vielä 
oranssin värisiksi maalattu-
ja lastulevykaappeja ja kä-
sitiski. Keittiö edusti siis 
puhtaimmillaan 60-luvun 
tyylisuuntaa.

Järjestötalon keittiötila on 
pieni, joten suunnittelussa 
piti ratkaista kysymys, mitä 
ison talon pienestä keittiöstä 
pitää joka tapauksessa löy-
tyä? Keittiötä käyttävät tie-
tävät sen parhaiten ja niinpä 
Eila Fäldt ja Ritva Paaso-
Rantala tulivat mukaan 
suunnitteluun. Ostimme 
keittiösuunnitelman Kuiva-
Kalusteen Vesa Kehusmaal-
ta ja niillä suunnitelmilla 
hanke myös kilpailutettiin. 
Alkuperäistä suunnitelmaa 
muuteltiin vielä matkan 
varrella ja suunnittelijalle 
voi antaa hyvän arvosanan 
myös nopeudesta. Kun kaa-
pit ja altaat alkoivat vaellella 
nurkasta toiseen, niin Vesa 
pysyi matkassa ja  muutos-
kuvat ilmestyivät meille sa-
man tien.  

Remontin aluksi Iin Elä-
keläisten talkooporukka 
tyhjensi keittiön kaapit. Sen 
jälkeen siirtyivät  työvuo-
roon toiset talkoolaiset ja 

riipivät vanhat kaapit seinil-
tä. Katto ja seinät maalattiin 
vanhan lattian päältä. Lat-
tiaa käytettiin auki sen ver-
ran, että saatiin puretuksi 
vanhat viemäriliittymät ja 
asennettua uudet. Laittei-
den ja valaistuksen vaatimat 
sähkökaapelit kuljetettiin 
myös lattian alla. Uuteen 
lattiaan laitettiin pinnoit-
teeksi vinyylilankku.

Yleisohjeena keittiön vä-
reistä oli, että niiden pitäi-
si jotenkin tuoda mieleen 
1960-luvun värimaailma. 
”Retro”, oli se avainsana, 

jolla meitä oli valintaan 
opastettu. Talkooporukan 
miehet luovuttivat suosi-
olla ja pyysivät Eilaa ja Rit-
vaa valitsemaan värit. Heille 
haettiin kalustefirmasta vä-
rikartat, eikä kestänyt kau-
an, kun ”retron” salaisuus 
oli selvitetty. Ja värivalinnat 
olivat osuneet nappiin. Kyl-
lä sen osasivat talkoomie-
hetkin jälkiviisaina sanoa.

Kaapit hankittiin Kuiva-
Kaluste Oy:ltä, joka myös 
asensi kalusteet paikoilleen. 
Firman kalusteasentaja teki 
tarvittavat putkityötkin, jo-

Kaapit hankittiin Kuiva-Kaluste Oy:ltä, joka myös asen-
si kalusteet paikoilleen. Uusitun keittiön värivalinnat ovat osuneet nappiin.

ten homma kävi jousta-
vasti ja ammattitaidolla. 
Yhteenvetona tästä keittiö-
remontista voi sanoa, että 
kilpailutuksessa kannattaa 
ottaa huomioon myös ka-
lustefirman sijainti. Van-
han keittiön saneeraus on 
halvempaa ja helpompaa 
silloin, kun kalustetoimit-
taja on huutomatkan pääs-
sä, eikä satojen kilometrien 
etäisyydellä.

Taloa vuokrataan
Järjestötalo on pääasiassa 
jäsenyhdistyksien käytös-

sä, mutta mahdollisuuksi-
en mukaan sitä vuokrataan 
myös muille. Siellä voi jär-
jestää pieniä ja suuria juhlia, 
talo on hyvässä kunnossa ja 
uudessa keittiössä on huip-
punopea tiskikone!

Tiedustelut puh. joht. 
Timo Haapaniemi 0400 686 
924. Talon varaamisesta vas-
taa Eila Fäldt 040 771 3327.

Jussi Piippo, 
Aini Autio

0440 688 670

Taksit 3 kpl 
8 paikkaisia (13 lasta)

Iin Taksikyyti 
Hannu Ukkola

Bussit  16 ja 40 -paikkaiset

Autoissa invavarustus

• Auraus • Hiekoitus 
• Polanteen poisto
• Tienvarsien niitto
• Trukkipiikkityöt

Tmi Toni Saimalahti
040 700 1871

Ota yhteyttä!

tonisaima92@gmail.com
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TERVETULOA!Kirkkotie 1 91100 Ii

050 320 6513

Iin Eläkelaiset ovat pelan-
neet Bocciaa uutena harras-
tuksena ja harjoittelevat sitä 
viikoittain.  

Boccia on kuulapeli, joka 
kehitettiin 1900-luvun lop-
pupuoliskolla Pohjois-Eu-
roopassa. Peli on urheilulaji, 
joka jossain määrin muis-
tuttaa perinteisiä eurooppa-
laisia kuulapelejä, lähinnä 
petankkia. Bocciaa voidaan 
pelata ulkona ja sisällä. Ul-
kopelissä käytetään kova-
muovisia palloja, joiden 
ympärysmitta on sääntöjen 
mukaan 270 mm (läpimit-
ta noin 85 mm). Maalipal-
lona toimii valkoinen pallo. 
Toinen joukkueista pelaa 
punaisilla, toinen sinisillä 
palloilla. Sisäpelissä käyte-
tään vastaavankokoisia joko 
keinonahkaisia tai nahka-
päällysteisiä palloja. Pelissä 
pyritään saamaan mahdolli-
simman monta omaa palloa 
maalipallon lähelle, lähem-

Boccian pelaamisen uutena 
harrastuksena järjestötalolla

Bocciaa pelataan Iin Järjestötalolla.

mäksi kuin vastustajan pa-
ras pallo. Pallot heitetään 
kentän toisessa päässä heit-
toalueella olevista ruuduis-
ta. Kullakin pelaajalla on 
erän aikana oma ruutun-
sa, josta hän heittää. Laji on 
kuulunut paralympialaisten 
ohjelmaan vuodesta 1984.

-Erittäin mielenkiintoi-

nen peli, josta en ollut en-
nen kuullutkaan ennen kuin 
osallistuin eläkeläisten rien-
toihin. Harjoittelemme kes-
kiviikkoisin ja osallistujia 
tuntuu riittävän. Meillä on 
lähiaikoina Utajärven Elä-
keläisten kanssa turnaus 
Rokualla. Turnauksen pal-
kintona on pokaali, johon 

on kiinnitys molemmilla jär-
jestöillä eli pytty on katkol-
la, saa nähdä kumpi sen vie 
kotia. Turnaus jäi koronan 
takia kesken, joten nyt jat-
kamme siitä mihin jäätiin, 
kertoo Iin Eläkeläisten pu-
heenjohtaja Eero Teppo. 

Paavo Halonen edusti 
Iin Eläkeläisiä edustajakokouksessa
Eläkeläiset ry on Suomen 
vanhin, vuonna 1959 perus-
tettu valtakunnallinen elä-
keläisjärjestö.

Järjestö toimii Eläkeläis-
ten edunvalvojana, sosiaa-
lisen yhteenliittymällä ja 
erilaisen kansalaistoimin-
nan foorumina. Järjestön toi-
misto sijaitsee Helsingissä. 
Eläkeläiset ry:n toiminnan-
johtajana on Jan Koskimies

Edustajain kokous pidet-
tiin 21.-22.9. Kuopion Rau-
halahdessa. Kokoukseen oli 
kutsuttu edustajat aluejär-
jestöistä ja paikallisyhdis-
tyksistä, joita on noin 200 ja 
aluejärjestöjä neljätoista. Iin 

Eläkeläisistä kokousedusta-
jana toimi Paavo Halonen.

Jäseniä Eläkeläisjärjestös-
sä on noin 20 000.

Kokouksessa tehtiin seu-
raavat henkilövalinnat: 
Eläkeläiset ry:n Puheen-
johtajaksi valittiin Mat-
ti Huutola Rovaniemen 
eläkeläisistä, kun pitkään 
puheenjohtajana toiminut 
Martti Korhonen oli ilmoit-
tanut luopuvansa tehtäväs-
tä. Varapuheenjohtajaksi 
valittiin Tuula Telin Porista. 

Valtuuston puheenjoh-
tajaksi valittiin Martti Kor-
honen Oulun Työväen 
eläkeläisistä, varalle Sirkka 

Kuivala Kontulan eläkeläi-
sistä.

Paavo Halosen kertoi 
kaksipäiväisen kokouksen 
sisältäneen paljon ajankoh-
taista asiaa. 

Eläkeläisinä meidän on 
tärkeää olla läsnä erilaisis-
sa toiminnoissa, tuoda esille 
ikääntyvien tarpeita. Mie-
lestämme yhteiskunnan 
päättäjien tulee kuunnel-
la herkällä korvalla hiljais-
ta tietoa, mitä ikäihmisillä 
on jaettavana tuleville suku-
polville, totesi Halonen.

Kaarina Paaso, 
kuva Heimo Turunen

Paavo Halonen edusti Iin 
Eläkeläisiä Kuopion edus-
tajakokouksessa.

Eläkeläiset ry:n 21. edus-
tajakokous vaati Kuopi-
on kokouksessaan 21.-22.9. 
järjestöjen ottamista vah-
vasti mukaan aluehallinto-
uudistuksen toteuttamiseen. 
Kokouksen julkilausu-
massa muistutetaan, että 
pohjoismainen demokra-
tiamalli nojautuu vahvaan, 
alhaalta ylös rakentuvaan 
kansalaisyhteiskuntaan. Sii-
hen kuuluu, että järjestöjä 
kuullaan ja otetaan mukaan 
päätöksentekoon jo varhai-
sessa vaiheessa. 

Suomi saa uuden päätök-
senteon rakenteen alueval-
tuustojen valinnan jälkeen 
ensi vuoden alussa, mut-
ta uudistuksen onnistunut 
juurruttaminen luontevaksi 

osaksi maamme demokrati-
aa alkaa vasta silloin.

Pohjoismainen demokra-
tiamalli nojautuu vahvaan, 
alhaalta ylös rakentuvaan 
kansalaisyhteiskuntaan. Sii-
hen kuuluu, että järjestöjä 
kuullaan ja otetaan mukaan 
päätöksentekoon jo varhai-
sessa vaiheessa. Järjestöillä 
on suora yhteys ihmisiin ja 
laaja käytännön asiantunte-
mus. Näin saadaan oleelli-
simmat näkökohdat mukaan 
päätöksiin, eikä niitä tarvitse 
jälkikäteen niin usein korjata

Kunnissa demokrati-
alla on pitkät perinteet ja 
useassa kunnassa hyvät toi-
mintatavat, joilla kansa-
laisyhteiskunnan osallisuus 
varmistetaan. Niitä toteu-

tetaan muun muassa van-
husneuvostojen kautta 
antamalla eläkeläisjärjestö-
jen rooli niiden kokoonpa-
nossa, sekä ylläpitämällä 
yhteyksiä valtuutettujen ja 
järjestöjen välillä. Jatkossa 
hyviä toimintatapoja pitää 
edelleen soveltaa sekä kun-
tatasolla että hyvinvointialu-
eilla. 

Hyvinvointialueet tar-
vitsevat rinnalleen alueelli-
sen kansalaisyhteiskunnan. 
Sellainen ei synny itsestään, 
vaan sen kehittymistä on tu-
ettava yhteiskunnan voimin. 
Aluevaltuustojen on varmis-
tettava vanhusneuvostojen 
valinnassa kansalaisyhteis-
kunnan osallisuus, ja valit-
tava niiden jäsenet alueella 

toimivien valtakunnallis-
ten eläkeläisjärjestöjen esit-
tämistä henkilöistä. Kuntien 
tehtävä puolestaan on tukea 
eläkeläisjärjestöjä toimin-
ta-avustuksilla ja tarjoamal-
la korvauksetta esteettömiä 
toimitiloja.

Edustajakokous kan-
nustaa kaikkia eläkeläisyh-
distyksiä keskinäiseen ja 
järjestörajat ylittävään yh-
teistyöhön alueellisen de-
mokratian vahvistamiseksi. 
Hyvinvointialueiden pää-
töksenteossa on varmistet-
tava kansalaisyhteiskunnan 
osallisuus, jotta aluehallin-
touudistus vakiinnuttaa 
paikkansa osana demokrati-
aamme.

Alueellista demokratiaa vahvistettava

Johanna Mäkipaaso, Johanna Jalo, Laksontie 1  91100 Ii

Parturi-Kampaamo
HiusSatu

varaaheti.fi/iinhiussatu
p. 050 553 3898

1969 www.iinelakelaiset.net

Iin terveysaseman neuvola, ovi A, 
Asematie 169
· pe 12.11. klo 8-14, vain yli 75-vuotiaille, 
  ilman ajanvarausta
· ma 15.11. klo 8-15.30, ilman ajanvarausta
· ti 23.11. klo 14-18, aika tulee varata netistä: 
  oulunkaari.com (ajanvaraus avautuu 1.11.)
· ti 30.11. klo 14-18, aika tulee varata netistä: 
  oulunkaari.com (ajanvaraus avautuu 1.11.)

Kuivaniemi-talo, Kuivajoentie 12
· ti 16.11. klo 8-15.30, ilman ajanvarausta

Maksuttomaan influenssarokotukseen 
ovat oikeutettuja:
· Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
  lääkehuollon henkilöstö
· Raskaana olevat naiset
· Kaikki 65 vuotta täyttäneet 
  (v. 1955 tai sitä ennen syntyneet)
· Alle 7-vuotiaat lapset
· Sairauden tai hoidon vuoksi 
  riskiryhmiin kuuluvat
· Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden 
  todellinen lähin lähipiiri, joka asuu samassa 
  asunnossa tai on viikoittain kasvotusten 
  tekemisissä samassa tilassa
· Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet  
  ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat 
  naiset

Jos et ole oikeutettu ilmaiseen rokotukseen, 
voit ostaa rokotteen apteekista reseptillä.

Ota Kela-korttisi mukaan. Tule paikalle maski 
päällä. Desinfioi kätesi aulan käsidesiauto-
maatilla. Muista turvavälit.

Influenssarokotukset 
Iissä ja Kuivaniemessä

oulunkaari.com
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Kesäinen yön yli retki Hailuotoon

Iin Eläkeläiset tekivät yön yli 
retken kesän suosikkikoh-
teeseen Hailuotoon 26.-27.7. 
Matka toteutui matkavas-
taavien suunnittelemana 
korona-ajan eristyksien ai-
kana pahaksi päässeen mat-
kakuumeen laskemiseksi. 

Maanantaiaamuna Jär-
jestötalon pihalla odot-
tavaan Ukkolan Hannun 
onnikkaan nousi noin 20 
henkilöä ja matkan varrel-
ta nousi lisää, eli auto lähes 
täyteen. Mukana oli elä-
keläisten reissulla ennen-
kin Hailuodossa käyneitä, 
mutta myös ensikertalaisia. 
Oulunsalon lauttarannassa 
oltiin hyvissä ajoin lauttaa ja 
”merimatkaa” odottamassa. 
Meri oli tyyni ei tarvinnut 

merisairautta pelätä ja sää 
enteili muutenkin helteistä 
päivää.

Perillä ensimmäinen py-
sähdys oli Hailuodon pa-
nimolla, jonka sanotaan 
olevan Suomen ensimmäi-
nen luomupanimo ja val-
mistavan kaikki oluensa 
luonnonmukaisesti viljel-
lyistä ja enenevässä määrin 
paikallisista raaka-aineis-
ta. Panimo toimii vanhas-
sa makasiinirakennuksessa, 
joka henkii mukavaa tun-
nelmaa. Meille oli varattu 
opastettu panimokierros ja 
olut-tasting, lohikeitto ja jäl-
kiruoka kahveineen. Olut-
tasting oli sen verran outo 
sana, että siihen piti pyy-
tää suomennosta ja selvisi, 

että se tarkoittaa eri olutlaa-
tujen maistelua ja vertailua. 
Helteinen päivä kun oli ja 
lohikeitto syöty niin maiste-
lukin sopi hyvin.

Täysin vatsoin jatkoim-
me matkaa pitkin saaren 
idyllistä pääväylää koh-
ti Marjaniemen majakan 
vieressä sijaitsevaa maja-
paikkana olevaa Luotsiho-
tellia, jossa Pertti Rapinoja 
syntyperäinen luotolainen 
kertoi Hailuodon histori-
asta ja eri sukujen ja talo-
jen paikoista. Ohjelmassa 
oli myös rentoutusharjoi-
tusta, jota ohjasi Rentovil-
lan Jaana ja ehdittiinhän sitä 
vielä ennen ruokailua kat-
sella ympäristöä sekä ihailla 
tyyntä/aavaa merta ja ho-

risonttia. Ruokailun ja pie-
nen lepotauon jälkeen olikin 
vuorossa iltaohjelma eli le-
vytanssit keskellä saarta 
sijaitsevassa vanhaan hei-
nälatoon rakennetussa Dan-
cing bobcat baarissa. Paikka 
oli ”diskohenkinen” vilkku-
vine värivaloineen. Ilta ku-
lui rattoisasti, vaikka kauan 
odotettu karaoke oli vielä 
kiellettyä ja aikakin rajoitet-
tu, joten oli aika siirtyä ho-
telliin ja yöpuulle.

Tiistaiaamu aukesi hel-
teistä päivää enteillen, joka 
sitten kävi myös toteen. 
Aamupäivä kului Marja-
niemen ympäristöön tutus-
tuen ja huomioiden, että 
alueen parkkipaikat ja tien-
varret täyttyivät matkaili-

joiden autoista. Hellepäivän 
suosikkituotteet esimerkik-
si jäätelöt loppuivat myyn-
tipaikoista. 

Paluumatkalle lähdettiin 
puolenpäivän tietämissä. 
Matkalla käytiin pihakirp-
piksellä, jonne pääsy vaa-
ti Hannulta esimerkillistä 
palvelualttiutta. Mielenkiin-
toista tavaraa oli paljon. 
Kaupankäynti jäi kuiten-
kin vähäiseksi, mutta jutut 
isännän kanssa olivat mie-
lenkiintoisia. Selvisi esi-
merkiksi, että viereinen talo 
oli vuokrattu thaimaalai-
sille jäkälännostajille, joil-
le luotolaiset olivat oman 
perinteisen työnsä ”ulkois-
taneet”. Matka jatkui ja py-
sähdyttiin välikahville ja 

tuliaisostoksille Panimolla 
ja siitä lauttarantaan ja ”me-
rimatkan” jälkeen kotiin.

Mantereen puolen laut-
tarannassa huomattiin, että 
Hailuoto kiinnostaa matkai-
lijoita, sillä arvioni mukaan 
ainakin viisi lautallista au-
toja oli odottamassa vielä il-
lansuussa luotoon pääsyä.

Matka oli mukava, kiitos 
matkalla tavatuille paikalli-
sille ja matkalla mukana ol-
leille ja erityiskiitos matkan 
järjestelijöille, kuljettajalle ja 
matkanjohtajalle.

Matkalainen

Hailuodon historiaa kertoi Pertti Rapinoja, oikealla sei-
somassa. Vasemmalla RentoVillan Jaana Heiskanen, 
joka piti jalkapohjien avausharjoituksen footbic palloil-
la sekä äänimalja rentoutuksen.

Iltaohjelmana oli levytanssit vanhaan heinälatoon ra-
kennetussa Dancing bobcat baarissa. 

Hailuodon historiakatsauksessa tuli esille mm. 
pikkurysä,jota kutsutaan myös pöhnäksi.

Marjaniemen Majakka on merenkulkijoille korkea maa-
merkki, joka ohjaa myös Luotsihotelliin. 

Panimo toimii vanhassa makasiinirakennuksessa, joka 
henkii mukavaa tunnelmaa.Pikainen käynti pihakirppiksellä.
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 Koistisen Poikkisaarentie 
48, Ii

Henkilö- ja pakettiautot
• Huollot ja korjaukset
• Autosähkötyöt
• Vikadiagnoosit

• Ilmastointihuollot
• 4-pyöräsuuntaukset
• Rengastyöt

040 708 2438
www.koistisenkorjaamo.fi

Iin Automaalaamo Oy
Moni merkki korjaamo

puh. 044 972 3559
Pentintie 26

IIN KONEPAJA OY IKP SERVICE OY

Ossi Junes on musiikkimies ja luonnonystävä
Ossi Junes täytti tämän vuo-
den helmikuussa 90 vuotta. 
Ikävuodet eivät ole miestä 
eikä miehen mieltä hidasta-
neet. Hän toimii edelleenkin 
Iin Eläkeläisten kuoronjoh-
tajana ja osallistuu lisäksi Iin 
kirkkokuoron ja Iin Mies-
laulajien toimintaan. 

Junes syntyi Kuivanie-
mellä 14-lapsiseen per-
heeseen. Hänen esi-isät 
löytyvät neljän sukupol-
ven takaa Tornionlaaksos-
ta, tarkemmin sanottuna 
Torniosta. Ossi työskenteli 
vuosina 1955-56 tukkiauton 
kuljettajana, toimi sitten El-
jas Väätäjän ”renkinä”, pilla-
rikuskina. Oman yrityksen 
hän perusti 1960-luvulla ja 
teki kaivinkoneellaan töitä 
aina 64-vuotiaaksi asti. 

Laulukuorotoiminnan li-
säksi Ossi on tehnyt itse lau-
lamiaan lauluja sisältäviä 

cd-levyjä viisi kappaletta ja 
pari vuotta sitten Eläkeläis-
kuoron kanssa juhlavuo-
den kunniaksi julkaissut 
cd-levyn ”Muistoja vain”. 
Häneltä onnistuu myös soit-
taminen viululla, banjolla ja 
mandoliinilla. 

Mökillään Muhojoki-
suulla hän seuraa myös ak-
tiivisesti luontoa, lintujen ja 
muiden eläinten eloa ja toi-
mintaa. Ossi on havainnut, 
että vesilintujen määrä on 
vähentynyt rannikolla radi-
kaalisti. Ennen siellä uisken-
teli isoja sorsapoikueita, nyt 
näkee emolintujen seurassa 
vain muutaman poikasen. 

-Ilmeisesti luontoon ka-
ranneet minkit ovat tehneet 
tuhojaan, ehkäpä myös lokit 
syövät vesilintujen munia ja 
poikasia. Ennen mökin lä-
heisellä ranta-alueelta sai 
verkoilla paljon haukia. 

Nyt niitä saa enää verraten 
harvoin. Ilmeisesti isot lo-
kit syövät hauet jo pieninä 
poikasina ja samoin ne syö-
vät myös mm. jokisuistoon 
istutettuja siianpoikasia, 
tuumaa Ossi. Myös runsas-
tuneet hylkeet aiheuttavat 
vahinkoa kalakannalle, ar-
velee Junes. 

Muhojokisuun alueella 
on liikkunut myös pari il-
vestä. Kerran hän on nähnyt 
alueella myös karhun yh-
dessä pentunsa kanssa. 

Ossi Junes on huolis-
saan petoeläinten runsas-
tumisesta. Ihmisten pitäisi 
ymmärtää, että petojen li-
sääntyminen merkitsee sa-
malla petojen ravintonaan 
käyttämien eläinten vähene-
mistä. 

-Saattaa olla, että jopa 
hirvetkin alkavat jossain 
vaiheessa vähentyä petojen 

Ossi Junes toimii Iin Elä-
keläisten kuoronjohtaja-
na ja osallistuu lisäksi Iin 
kirkkokuoron ja Iin Mies-
laulajien toimintaan.

lisääntyessä, kohta niitä ei 
riitä metsästettäväksi, Ossi 
tuumailee. MH

Olhavan Tenavatuvan toi-
minta loppuu 1.8.2022. Pää-
tettiin siis palata ajassa 
taaksepäin - aikaan, jolloin 
minäkin vein jälkikasvu-
ni Iin Asemalle perhepäi-
vähoitoon ja jatkoin töihini 
Yli-Iihin. Lyhyempi matka-
han minulla toki olisi Leuan 
kautta Olhavasta suoraan 
ollut.

Myös Olhavan koulun 
toiminta esitetään lakkautet-
tavaksi samana päivänä.  
Koulu aloitti toimintansa jo 
vuonna 1893, joten paljon on 
ehtinyt tapahtua 129 vuo-
dessa.

Koulua ei lopetettu lei-
päkorttivuosina 1917-1920, 
vaikka Iin Elintarvikelau-
takunnasta 22.1.1919 Aino 
Härmä vastasi Olhavan 
Kansakoulun jauhopyyn-
töön: ”Täytyy sanoa, ettei 
meillä ole niitä”. Mitä tuon 
ajan päättäjät ajattelisivat 
nyt?

Olhavan kansakoulun 
johtokunnan kokouksessa 
5.12.1920 tehtiin Iin kunnan-
valtuustolle koulutoimen 
menoarvio vuodelle 1921. 
Opettajan palkkaan kun-
nan osuus oli 4000 mark-
kaa. Kirjoihin ja vihkoihin 
oli ehdotettu 1600 markkaa 
ja koulukeittoa varten 300 
markkaa.

129 vuotta 
toimintahistoriaa Olhavan koululla

Muutoksiahan niitä Iin 
valtuuston kokouksessa teh-
tiin. Kirjoista vähennettiin 
400 markkaa ja koulukeit-
toon ehdotettu raha poistet-
tiin kokonaan. Jo vuodesta 
1911 lähtien keittolassa oli 
valmistettu kaikille oppi-
laille viiden pennin ateria. 
Koulun lakkauttaminen ei 
varmasti käynyt kenenkään 
mielessä?

Kunnallislautakunnan 
kokous määräsi 17.1.1921 
johtokunnan nostamaan 
Olhavan koulun palova-
kuutuksen arvon aikaa vas-
taavaksi. Paljonkohan tuon 
komean koulun arvo on nyt? 
Koulun vuokra on saamieni 
tietojen mukaan 84702 eu-
roa per vuosi. Koulun lopet-
tamisen jälkeen tuo summa 
jää uupumaan kunnan sisäi-

sistä vuokratuloista. Toivon 
todella, että kunta löytää ti-
loihin uuden vuokralaisen, 
joka maksaa tuon saman 
summan!

Koulun tonttiin lahjoit-
ti muutama kyläläinen aika-
naan omaa maataan, siksi, 
että paikalla toimisi lasten 
koulu. Mikäli koulu ei jat-
ka opetuskiinteistönä, pa-
lautuuko valtiopäivämies 
Erkki Sassin (1837-1904) lah-
joittama tontin osa hänen 
perillisilleen? Lapsenlapseni 
ovat meidän neljäs sukupol-
vi, joka on saanut oppinsa 
Olhavan koulussa.

Luin Iin kunnanjohtajan 
kunnan tulevaisuutta kos-
kevan haastattelun, mis-
sä hän sanoi suunnilleen 
näin: Iissä tuulimyllyjen ra-
kentaminen alkaa olla tien-

sä päässä. Niinpä!, ajattelin. 
Olhavaan ei enää mahdu 
enempää. Nyt kuulin, että 
kymmenen ehkä vielä mah-
tuu. Tuulimyllyistä en pidä, 
enkä anna lupaa niiden ra-
kentamiseksi omaan met-
sääni.

Jotain hauskaakin tähän 
loppuun. Perinteisiä Olha-
van koulun Joulumyyjäi-
siä odottelen. Olisi hauskaa 
päästä näkemään kymme-
niä koronaa paossa olleita 
Olhavan porinapiiriläisiä. 
Mutta missä Olhavan Jou-
lumyyjäiset jatkossa järjes-
tetään?

Ulla Muhonen
Iin Eläkeläiset ry:n 
johtokunnan jäsen

Olhavan koulu noin vuonna 1908. Kuva kauppias Erkki Sassi.

Ulla Muhonen.

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
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Eläkeläiset tuetulla lomalla 
kylpylähotelli Rauhalahdessa Kuopiossa

Vaikka korona on edelleen 
kiusanamme, meidän kau-
an odotettu loma kylpyläho-
telli Rauhalahdessa toteutui 
30.8-4.9. Pelkona oli edelleen 
loppuun saakka matkan pe-
ruuntuminen. Onneksem-
me ei.

Tuettu loma oli Solaris 
-lomien kautta myönnet-
ty 80 hengelle. Mukaan läh-
ti 72 henkilöä Iin ja Simon 
Eläkeläisistä. Linja-auto läh-
ti Simosta ja iiläiset nousivat 
onnikkaan Iistä.

Matka alkoi mukavasti 
rupattelun merkeissä kah-
della onnikalla. Ryhmänve-
täjät kertoivat molemmissa 
kulkupeleissä tulevan vii-
kon ohjelmasta. Arpakaup-
pa kävi vilkkaasti ja perillä 
tuloinfon jälkeen onnetar ja-
koi palkinnot. Pienehköjä 
ongelmia oli toisen onnikan 

kanssa, mutta sekin kor-
jattiin vaihtamalla autoa 
Pulkkilan ABC:llä, jossa lou-
nastimme ja kahvittelimme. 
Matka jatkui aina Liisan ja 
Matin asemalle Lapinlah-
delle, jossa pidimme pienen 
tauon.

Rauhalahteen päästyäm-
me meille jaettiin viikon oh-
jelma ja pidettiin tuloinfo, 
jossa kerrottiin kylpylästä 
ja jaettiin tarkempi ohjelma. 
Huoneisiin päästiin sopi-
muksen mukaisesti.

Rauhalahden väki oli laa-
tinut kohtalaisen reippaan 
viikkoaikataulun, joka si-
sälsi ulkoilua, kuntotestejä, 
vesijumppaa, tietoiskuja, sa-
volaisen bingon sekä seura-
pelejä. Aikaa jäi vielä omille 
harrastuksillekin. Kävimme 
mm. Kuopion torilla, joka 
oli tähän vuodenaikaan 

kohtalaisen hiljainen.
Toisena lomapäivänä oli 

elämyksellinen perinneilta 
ruokailuineen Jätkänkäm-
pällä, joka sijaitsi 600 met-
rin päässä hotellista. Paikan 
päällä Henna Korhonen ja 
Pauli Huttunen (tytär ja isä) 
viihdyttivät meitä hanurin 
ja viulun soitolla, ja oli yh-
teislauluakin. Saimme seu-
rata Suomen mestari Hannu 
Kettusen tukkilaisohjelmaa, 
joka oli iiläisille tuttuakin 
tutumpaa, koska Iissä on 
tukkilaisperinteitä aina vaa-

littu.
-Näimme tukkialais-

valan, rullauksen, seisto-
misen ja evästen syönnin 
tukin päällä. Samalla Han-
nu Kettunen kertoi tuk-
kilaistaustoista hauskasti 
Savon murteella. Tämä ilta 
lienee ollut kaikkein mie-
leenpainuvin ja saatamme 
saada Huttuset ja Korhoset 
vieraaksemme römppäjuh-
laamme 17.11.

Iltaohjelmiin kuului mm. 
karaokea ja tanssia, joka on 
hyvä liikuntamuoto. Yhtenä 

iltana katsoimme Huttus-
ten OnnenPäivät -esityksen. 
Nuorruimme monella vuo-
della, kun saimme nauraa 
sydämemme kyllyydestä.

Lauantai olikin sitten ko-
tiinlähdön päivä. Tuliaisik-
si poikkesimme ostamaan 
Hanna Partasen maukkaita 
kalakukkoja ja taisi mukaan 
jäädä myös vastaleivottu-
ja munkkeja. Kaikki osallis-
tujat olivat todella iloisia ja 
virtaa täynnä. Saimme ren-
toutua pitkän tauon jälkeen, 
tutustua ja verkostoitua 

kanssamatkustajien kans-
sa, ruokailla valmiiksi ka-
tetusta pöydästä ja viettää 
iltoja hienon porukan kans-
sa. Paluumatkalla kuuluikin 
useasta penkkirivistä, että 
tänne tullaan vastakin.

Lämmin kiitos kaikille 
mukana olleille. 

Te teitte tästä ikimuistoisen 
loma- ja virkistysmatkan!

Kaarina Paaso 

Mielenkiintoista ohjelmaa oli runsaasti jokaiselle päi-
välle.

Rauhalahteen matkustettiin kahdella linja-autolla. 

Hannu Kettusen esityksessä nähtiin mm. tukkialaisvala, rullausta, seistomista ja evästen syömistä tukin päällä.

Vanhusseurapalveluun etsitään Seuralaisia
Suomen ensimmäinen van-
husseurapalvelu etsii suu-
ren sydämen eläkeikäisiä 
Seuralaisia Iin alueelta mer-
kityksellisen työn pariin. 
Seurana kasvaa ja etsimme 
koko ajan uusia Seuralai-
sia joukkoomme, valtakun-
nallisesti. Seurana Oy on 
Suomen ensimmäinen van-
hussseurapalveluyritys, joka 
luo onnellisuutta ja hyvin-

vointia vanhuksille ja heidän 
omaisilleen tarjoamalla van-
huksille säännöllistä vertais-
tuellista ystäväseuraa kotiin 
tai hoivakotiin. Työllistäm-
me vanhusten ystäviksi 
yli sata eläkeikäistä Seura-
laista, jotka tekevät merki-
tyksellistä työtä onnellisen 
vanhuuden parissa. Mei-
dät palkittiin tänä vuonna 
Suomen parhaana työpaik-

kana ja Euroopan parhaana 
suomalaisena työpaikkana 
Great Place to Work -tutki-
muksessa. Tunnustus on eri-
tyisen arvokas meille, sillä 
työntekijöidemme keski-ikä 
on upeat 67 vuotta! 

Hae Seuralaiseksi
Kun koet olevasi positiivi-
nen, iloinen, suuren sydä-
men ja terveen maalaisjärjen 

omaava +55 -vuotias/eläke-
läinen, ja haluat tehdä onnel-
lista vanhuutta, Seuralaisen 
merkityksellinen tehtävä voi 
olla sinun juttusi! Tämä ei ole 
vain työ, vaan merkitykselli-
nen ystäväpalvelu, jossa toi-
mit yhdessä vanhusystäväsi 
ja hänen omaistensa kanssa.

Seuralainen haluaa tehdä 
onnellista vanhuutta omalle 
vanhusystävälleen, on suu-

rella sydämellä ja positiivisel-
la asenteella arjen askareissa, 
on vertaistuellinen ja osaa 
jutella seniorin kanssa, jo-
ten edellytämme vähintään 
55 vuoden ikää. Seuralais-
temme keski-ikä on upeat 67 
vuotta, kuuntelee ja on aidos-
ti läsnä, sitoutuu tapaamisiin 
oman vanhusystävänsä Seu-
ralaisena (keskimäärin 2-6 
h viikossa, viikoittain aina 

sama aika ja päivä), viestii 
sujuvasti myös vanhusystä-
vän omaisten kanssa. Koulu-
tus annetaan tehtävään ja 13 
euroa tunnilta korvauksen 
tehdyistä tunneista. 

Seuralaiseksi voit hakea: 
https://seuralaiseksi.fi/

Fanni Helin
Asiakkuusjohtaja, 
Seurana Oy
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Karaokea 
Järkällä

Karaoke -laulutilaisuuksien suosio on ollut 
nousussa Iin Eläkeläisten toiminnassa ja suosio 
näyttää jatkuvan. Karaokea lauletaan joka toinen 

perjantai 17-20 Järjestötalolla. Kuvat 15.10. 
tilaisuudesta.

Kaarina Paaso

Karaokea vetää sekä myös laulaa Osmo Jurvakainen 
(oikealla). Hänellä on hyvänä avustajana Urpo Ron-
kainen.

Paavo Tolonen karaoken lauluvuorossa.

Nettiajanvaraus: 
www.hiusstudiofreesi.fi
Valtarintie 2 T 1, 91100 Ii 

P. 044 4914 808  
hiusstudiofreesi@gmail.com

Parturi-kampaamo Hiusstudio Freesi
Yksilöllistä hiusalan palvelua ammattitaidolla

ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
Oman kylän kauppa

Taksi E. Muhonen Olhava
p. 045 111 1051

50-VUOTIS-HISTORIIKKI 
Saatavana hintaan: jäsenet 20 €, muut 25 € 
Puh. 040 829 1312/Aini
 
KUOROn LEVY 
Eläkeläisten kuoron cd-levyä ”Muistoja vain” 
saatavana hintaan 10 €/kpl 
Puh. 045 885 7497/Eero

1969 Iin Eläkeläiset ry

Maanantaisin klo 10.30 jumppa ja klo 12 kuoro. 
Tiistaisin kuntosalivuorot Iisi-areenalla kahdessa 
ryhmässä klo 14-15 ja 15-16. 
Keskiviikkoisin klo 11 venyttelyjumppa, klo 12 käsi-
työ-, porina- ja pelipiirit. 
Torstaisin klo 12 sauvakävely. 
Perjantaisin klo 17-20 karaoke parittomilla viikoilla. 
Kirpputorit erikseen ilmoitettuna aikana. 
Lisätietoja toiminnasta löytyy kotisivuilta

Viikoittainen toiminta 
Iin Eläkeläiset ry
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• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

Kirjastopalvelua kotiin, ryhmätoimintaan tai
asumispalveluihin

Aina ei ole mahdollista päästä itse käymään kirjastossa.
Kotipalvelu on tarkoitettu niille, jotka korkean iän, liikuntavamman, sairauden tai

muun syyn vuoksi eivät voi itse asioida kirjastossa. 
Kirjaston kotipalvelu on maksutonta. Laina-ajat ovat joustavat ja käytettävissä on

koko kirjaston kokoelma.

Jos olet kiinnostunut kotipalvelusta tai
lähipiirissäsi on henkilö, joka tarvitsee

kotipalvelua, ole yhteydessä kirjastoon.

Keskiviikkokerho 
perustoimintaa
Iin Eläkeläisten säännöllisin ja pitkäaikaisin 

toimintamuoto on ollut keskiviikkoisin 
kokoontuva kerho. Kerho alkamassa 13.9., 

jossa kuvanottohetken jälkeen tuli vielä 
runsaasti väkeä paikalle.

Keskiviikon kerhoon kuuluu myös jumppa, jossa kuvanottohetkellä menossa ve-
nyttelyvaihe Paavon ja Eilan johdolla.Käsityökerhossa valmistuu myyjäisiin sukkia, kintaita ynnä muuta.

Eläkeläisten toiminnasta 
sisältöä elämään, 

uusia tuttavia, 
joistakin ihan ystäviäkin

Se oli päivä syyskuussa 
ennen koronaa, kun tulin 
ensi kertaa Iin Eläkeläis-
ten viikoittaiseen tapaa-
miseen. Tulin hakemaan 
sieltä päiviini sisältöä ja 
uusia tuttavuuksia. Ei se 
helppoa ollut. Tunsin, että 
olen muukalainen. Tuntui, 
että kerholaiset olivat val-
miina puolustamaan omia 
reviireitään. Onneksi mi-
nulla oli pari tuttua siellä 
ja hain heistä turvaa kuin 
lapsi äidin helmoista. Olen 
tarkkailija luonteeltani, jo-
ten kontaktin ottaminen 
suoraan tuntemattomaan 
ihmiseen ei minulta lähde 
kovin helposti. 

Katselin ympärilleni 
ja yritin tehdä jonkinlais-
ta arviota siitä, mitä mah-
dollista toimintaa minäkin 
päivän yhdistyksellä olisi. 
Päättelin, että lauluryhmä 
kokoontuu, kun näin ha-

nuria kantavan miehen ja 
naisia, joilla oli kansiot kai-
nalossa. Kohta kuuluikin 
mukavaa soittoa ja laulua 
oven takaa. Uskaltaisinko 
minä keskinkertaisena lau-
lajana mennä mukaan, jäin 
miettimään. 

Katselin kaappia, jossa 
oli lasiovet ja niiden läpi 
näkyi toinen toistaan iha-
nampia sukkia ja lapasia. 
Tuohonkin minun taitoni 
ovat rajalliset, mutta kui-
tenkin jäi pieni innostus 
itämään. Jospa kotimatkal-
la kävisin ostamassa pui-
kot ja villalankaa.

Tuttavani toi kupillisen 
kahvia ja pullaviipaleen, 
jonka huomasin ostetun 
kaupasta. Himoleipojana 
ajattelin heti, että voisin 
joskus leipoa tänne pullaa 
tai maustekakun. 

Päiväni päättyi kerhos-
sa parin tunnin jälkeen. Ko-

tona katselin villalankoja, 
joita olin kotimatkalla os-
tanut ja reseptivihkoja, jos-
sa komeili maustekakku. 
Otin esiin vanhan laulu-
kirjani ja hyräilin vanhoja 
koululauluja. 

Nyt, kun olen ollut elä-
keyhdistyksen jäsen jon-
kun aikaa, tiedän mitä 
kerhossa minäkin päivä-
nä tapahtuu. Joudun miet-
timään, mistä löydän sen 
ajan, että ehdin harrastaa 
kaikkia mukavia juttuja, 
joita täällä voi harrastaa ja 
tavata ihania uusia ihmi-
siä. 

Toiveeni on toteutu-
nut. Olen saanut sisältöä 
elämääni ja uusia tuttavia, 
joistakin ihan ystäviäkin. 

Nimimerkki 
”Uskalias kuitenkin”
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Yrittäjä! ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.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!

AutoKAtSAStuS, -MyyNtI, -KorjAAMo, -huolto jA -tArVIKKeet

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

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

tIlItoIMIStojA

KIINteIStö-, jätehuolto- jA rAKeNNuSpAlVeluItA

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

valokuvauspalveluita • painotuotteita

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

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

hieronta • fysioterapia  • jäsenkorjaus
• jalkahoitoa ym  kauneudenhoitoa

terVeyS- jA KotIpAlVeluA

ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

P. 050 365 9083 saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika lämsä

terveyspojat.fi

apunasi hyvän elämän arjessa

energiantuOtantO-, aSiantuntija-, 
käYttö- ja kunnOSSaPitOPalVeluita

Ostetaan hake / rankapuuta 
puh. 040 522 4021

ylirannanratsutila@gmail.com
www.ylirannanratsutila.fi

Puh. 040 417 4761

YLIRANNAN
RATSUTILA

varaa oma tuntipaikkasi!
Ii as.

rAtSAStuStA

040 705 0739

´

Kemintie 512, Ii

TILAPUOTI   VERKKOKAUPPA   KOTITALKKARI

www.korpiniitynlammastila.fi

lihamyyntiä • kotitalkkaripalvelua

KIINtoKAluSteItA

• 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

rAKeNNuSAlAN 
pAlVeluItA

roMuttAMoAlAN 
pAlVeluItA

NOUDETAAN 

 

OULUN ROMU  

P. 044 783 1121 
www.oulunromu.fi.

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA-
PALVELUT!

pArturI-KAMpAAMojA

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

5
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Syyspähkinä 1: – Milloin on viimeistään alettava laih-
dutuskuurille?
Vastaus: – Kun auton turvatyyny ei mahdu laukeamaan. 

* * *
Puhelin soi: – Tämä on kunnantoimistosta, olemme nyt 
saaneet pojallenne vapaan paikan tarhaan. 
Äiti: – Ei hän ole kotona. Virkailija: – Ei ole kotona?
Äiti: – Ei, hän on armeijassa.                                                        

* * *
Tässä pari esimerkkiä Henrik Musteen ja Petri Kas-
teen toimittamasta Suomen Parhaat Vitsit -vuosikirjasta 
(Gummerus Kustannus Oy). Vuodesta 1992 lähtien ilmes-
tynyttä vitsikirjaa tekijät luonnehtivat ”maailman johtavak-
si huumorikoosteeksi”. Huumorihan laukaisee stressiä ja 
päästää irti endorfiineja, jotka panevat mielihyväkeskuksen 
liikkeelle. Ja vuoden 2011 kirjassa runoilija Heikki Lou-
naja (Jäätyneet tiet) otetaan avuksi vakuuttamaan huu-
morin tarpeellisuudesta:

”Ja silläkö se paranoo, huolehtimisella,  
eikä ku pahenoo.

Mut ku oikeen räkänaurun piästää kun  
pahimmalta näyttää, puskoo sitä piänsä  

kumaraan ja lähtöö männä körmyttämään, niin 
jo rupes selekenemmään.”

* * *
Syyspähkinä 2: – Miten pääsen eroon jatkuvasta napu-
tuksesta autossa?
Vastaus: – Anna naisesi ajaa.

* * *
Miesten kesken: – Miten voit sanoa, että avioliiton pe-
rusteet ovat kunnossa, jos menet naimisiin kenialaisen ty-
tön kanssa?  
– No ainakin siinä suhteessa, että anoppi on Nairobissa.

* * *
Syyspähkinä 3: Mitä eroa on lääkärin ja autokorjaa-
jan töillä?
Vastaus: Lääkärillä potilaita on vain kahta mallia.

* * *
Kirkkohistorian tunneilla oli koko lukukausi tahkot-
tu Martti Lutheria. Lukukauden lopulla opettaja tentti 
luokkaa: – Pekka, mitä tapahtui vuonna 1483?
Pekka: – Martti Luther syntyi. 
Opettaja: – Oikein. Mitä tapahtui vuonna 1487? Kalle!
Kalle: – Luther täytti neljä vuotta!

* * *
Lokakuun miete:  Tärkein asia lastenkasvatuksessa on 
se, että pidät hyvää huolta lapsistasi ja lastenlapsistasi. He 
nimittäin tekevät valinnan siitä, mihin vanhainkotiin sinut 
aikaan loppusijoitetaan.

* * *
Opettaja: – Kalle, onko sinulla siskoja tai veljiä?
Kalle: – On niitä viisi. Kaksi on elossa ja kolme naimisissa.

* * *
Martti kähkönen          lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi    

milloin laihdutuskuurille?

Minikino esittää:

Soul 
- sielun syövereissä

KIRJASTOSSA TAPAHTUU SYYSLOMAVIIKOLLA:

NALLE PUH
ja Möhköfantin Halloween

ma 25.10. klo 15 Kuivaniemen kirjasto
ti 26.10. klo 15 Iin pääkirjasto, auditorio
ke 27.10. klo 15 Iin pääkirjasto, auditorio

ma 25.10. klo 17 Kuivaniemen kirjasto
ti 26.10. klo 17 Iin pääkirjasto, auditorio
ke 27.10. klo 17 Iin pääkirjasto, auditorio

- Sallittu kaiken ikäisille -

- Ikäraja K7 -

Keskipohjalaiset vierailivat pohjois-Iissä
Pohjois-Iin kyläyhdistys sai 
viikonvaihteessa vieraita 
Keski-Pohjanmaalta. Vireän, 
vuoden 2009 valtakunnal-
lisen Vuoden kylä -tittelin 
saaneen kylän touhut kiin-
nostavat ulkopuolisiakin 
toimijoita. Parisenkymmen-
tä Keski-Pohjanmaan kylät 
ry:n aktiivia oli tutustumas-
sa Pohjois-Iin kyläyhdistyk-
sen toimintaan. Yhdistyksen 
puolesta vieraat ottivat vas-
taan lohisopan ja kahvien 
kera kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja, Vuoden ky-
lähullu, Anita Sievänen 
ja hallituksen jäsenet Juk-
ka Sassi, Auvo Anisimaa ja 
Aune Olkoniemi.

Anita Sievänen kertoi 
vuolaaseen tapaansa Poh-
jois-Iin kyläyhdistyksen vii-
me vuosien toiminnasta ja 
hankkeista sekä tulevaisuu-
den näkymistä. Kylälle on 
tipahdellut erilaisia palkin-
toja viimeisen runsaan kym-
menen vuoden aikana lähes 
vuosittain. Viimeisimpänä 
talkootyönä on ollut muu-
tama viikko sitten valmis-
tunut silta Hiastinhaaran 
kanavan suulle. Silta lyhen-
tää kävely- ja pyörämatkaa 
kuntakeskukseen ja tarjoaa 
uuden lenkkeilyreitin. Jun-
nilan alueelle on tarkoitus 
perustaa ensi kesänä lam-

maslaidun. Hiastinhaaran 
lintutornin alueen kunnosta 
huolehtiminen on ollut ky-
läyhdistyksen vastuulla ja 
toiminta on tehnyt lintutor-
nista yhden Iin suosituim-
mista matkailukohteista.

Paikalla ollut Iin kunnan 
hyvinvointikoordinaattori 
Riitta Räinä kertoi kunnan 
hyvinvointityöstä ja ennen 
kaikkea Iin kylät otsikon alla 
kehitetystä Iin yhdentoista 
kylän yhteistyöstä, mitä ei 
koronakaan ollut juuri hai-
tannut teamsyhteyksien an-
siosta.

Keski-Pohjanmaan kylät 
ry:n puheenjohtaja Marko 
Kivelä ja toiminnanjohtaja 
Esa Erkkilä valottivat alu-
eensa toimintaa esimerkein. 
Kahvipöydässä käytiin vielä 
vilkasta keskustelua kylätoi-
mintaan liittyen.

Akola ja kiertoajelu
Vierailla ja isännillä oli mah-
dollisuus käydä uudiste-
tussa Akolan kartanossa. 
Juha ja Eija Jämsä esitte-
livät pytinkiä ja kertoivat 
kunnostuksen vaiheista ja 
menetelmistä. Kartanon 
remontissa on tukeudut-
tu vahvasti kotikylän ja Iin 
ammattitaitoon ja osaami-
seen. Paikallishistorioitsija 
Pertti Huovinen kertoi Ako-

lan historiasta ja eräistä sen 
merkittävistä asukkaista. 
Vieraat olivat erittäin ihas-
tuneita näkemäänsä ja kuu-
lemaansa. Erityisesti tila- ja 
sisustusratkaisujen luoma 
rauhallinen tunnelma teki 
vaikutuksen.

Akolan jälkeen keskipoh-
jalaiset saivat toista tunnin 
rautaisannoksen Iistä, sen 

historiasta ja kulttuurista 
kiertoajelulla matkailuopas 
Pertti Huovisen asiantunte-
van ja hauskankin kerron-
nan myötä. Iin monipuolisen 
historian ja kulttuurin esitte-
ly tuonee Iihin tulevana ke-
sänä uusia kävijöitä.

iiSanomat, 
kuvat riitta räinä

Keski-Pohjanmaan kylät ry:n aktiivit nauttivat pohjois-iiläistä 
lohisoppaa ja saivat Pohjois-Iin kyläydistyksen puheenjohtaja, 
Valtakunnan kylähullu XVI Anita Sieväseltä tietoa kylän erittäin 
aktiivisesta toiminnasta.

Keski-Pohjanmaan kylät ry:n puheenjohtaja Marko Kivelä (etu-
alalla) ja toiminnanjohtaja Esa Erkkilä (seisoo) valottivat alueen-
sa toimintaa. Keski-Pohjanmaalla on mm. kyläkaavoja, joissa 
kyläyhdistyksillä on rooli mm. ympäristökorttien muodossa.

Retkeen kuului myös Opastettu kierros Iin historiaan ja kulttuuri-
nähtävyyksiin Pohjanmaan pikavuorolla.

Paikallishistorioitsija Pertti Huovinen kertoi Akolan historiasta 
ja eräistä sen merkittävistä asukkaista. Akolan kartanon omista-
ja on Finladia-palkittu arkkitehti Teemu Kurkela. (huom. kuvissa 
myös sisäkuvia, jos mahtuu)

Iin JHL ry 351 
sYYsKOKOus

 ti 2.11.2021 klo 18 Iin järjestötalolla. 
Esillä sääntömääräiset asiat mm. 

henkilövalinnat 2022-2023.
Asetetaan ehdokkaat JHL edustajistovaaleihin.

Muistetaan 50-ja 60-vuotiaita.
Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! Hallitus

6



15
nomat

-
nro 34
21.10.2021

23
15

KINKKU-bINgo

2 8 4

500 € / mp 500€ /  
2x100 € | 4x50 € / 3xkinkku!

KuIvanIeMen seuRaLLa
su 24.10. klo 16.00 

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!

Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaava 
– ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.10.2021 asettaa 
Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen 
maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 
Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n 
mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennuslu-
van myöntämisen perusteena.
 
Ilmatar Ii Oy suunnitteli alun perin enimmillään noin 63 tuu-
livoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista Iin 
keskustaajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun 
kaupungin rajaan Yli-Iissä. Hankkeessa tarkasteltiin kolmea 
toteutusvaihtoehtoa (VE1 63, VE2 15 ja VE3 42 tuulivoima-
laa) ja ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulivoimaloita ei rakenne-
ta. Kaavaluonnosratkaisu laadittiin hankevaihtoehdosta VE3 
42 tuulivoimalaa. Kaava-alueen pinta-ala oli noin 75,6 km2.

Valmisteluaineistosta kuulemisesta saadun palautteen ja käy-
tyjen neuvottelujen perusteella on muun muassa hankkeen 
ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja nykyisestä maakun-
takaavasta hyväksyttävän poikkeaman mahdollistamiseksi 
laadittu kaavaehdotus hankevaihtoehdosta VE4 (10 tuuli-
voimalaa). Kaava-alueen pinta-ala on noin 22 km2. Voimaloi-
den kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 
noin 5-9 MW. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon 
tutkittiin kahta liittymispistevaihtoehtoa, joista Isokankaan lii-
tyntävaihtoehdosta luovuttiin valmisteluaineistosta kuulemi-
sen Fingridin lausunnon ja yhteysviranomaisen lausunnon 
johdosta. Liittymispistevaihtoehto on Fingridin suunnittele-
man uuden 400 kV+110 kV:n johdon rinnalle rakennettava 
uusi Hervan sähköasema suunnittelualueen koillispuolella.

Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoi-
tuksissa 15.10.–13.11.2021 välisen ajan. Kuulutusaikana 
osayleiskaavan ehdotusaineisto on sähköisesti luettavissa 
kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/
nahtavilla-olevat-kaavat. Aineistoa on mahdollista käydä säh-
köisesti lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asi-
ointipisteessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin 
ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää 
osayleiskaavaehdotuksesta muistutuksia. Mahdolliset muis-
tutukset pyydetään toimittamaan 13.11.2021 mennessä kir-
jallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 II tai sähköpos-
titse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Osayleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään verk-
kotilaisuutena keskiviikkona 20.10.2021 klo 17–19. Linkki 
ja ohjeet verkkotilaisuutta koskien tulevat ennen tilaisuutta 
Iin kunnan kaavoituksen internetsivuille osoitteeseen https://
www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat. Tervetuloa osallistumaan!

Lisätiedot:
Iin kunta, Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut, vs. 
maankäytön asiantuntija Elina Nissinen, puh. 050 408 3811, 
elina.nissinen@ii.fi
Konsultti Ramboll Finland Oy, kaavoituksen projektipäällik-
kö Pirjo Pellikka, puh. 040 532 2380, pirjo.pellikka@ramboll.fi 
ja YVA-projektikoordinaattori Johanna Korkiakoski, puh. 040 
867 3936, johanna.korkiakoski@ramboll.fi
Hankkeesta vastaava Ilmatar Ii Oy, Ilmatar Energy Oy, 
projektipäällikkö Noora Jaakamo, puh. 050 406 3136, noora.
jaakamo@ilmatar.fi

Iissä 4.10.2021
Iin kunnanhallitus

KUULUTUS

Kauhuelokuvafestivaalit 
järjestetään Iissä Rysällä 29.-
31.10. Vuodesta 2002 Iissä 
järjestetyn IIK!!-kauhuelo-
kuvafestivaalin perinteinen 
esityspaikka, Yöväentalo-
nakin tunnettu Iin Työvä-
entalo ei tällä hetkellä ole 
lainkaan käytettävissä ylei-
sötilaisuuksiin, joten juhla-
vuoden festivaali vietetään 
poikkeuksellisesti Rysän ta-
lolla. Iin Urheilijoiden talo 
eli “Rysä” on vuonna 1923 
rakennettu historiallinen 
maamiesseuran talo, joka 
on aikoinaan toiminut myös 
elokuvateatterina. 

Kolmipäiväisenä järjes-
tettävän 20. IIK!!-festivaalin 
ohjelmistossa on yhteensä 
15 näytöstä. Perinteisessä 
mykkäelokuvakonsertissa 
nähdään kauhuromantiikan 
harvoin esitetty mestarite-
os The Man Who Laughs 
(ohj. Paul Leni, USA 1928), 
jonka säestää turkulainen 
instrumentaaliyhtye E-Mu-
sikgruppe Lux Ohr feat. 
Ami Hassinen. Lisäksi klas-
sikko-osastolla on tarjolla 
1980-luvun brittikauhun pe-
rusteokset Hellraiser (1987) 
ja Hellbound: Hellraiser II 
(1988) sekä 35 mm:n filmil-
tä esitettävä Stephen King 
-nostalgiaklassikko Maissi-
lapset (USA 1984). 

Ohjelmistosta löytyy 
myös pandemian aikana 
valmistuneita kovatasoi-

IIK !! festivaalien järjestelytyöryhmä vieraili Iissä 13.10. tutustumassa Urheilijoiden taloon. Oikealta 
toiminnanjohtaja Inka Koutaniemi, taiteellinen johtaja Antti Näyhä, tekniikan vastaava Tuomas Me-
riläinen ja tiedottaja/sihteeri Marjo Stenius.

sia kauhu-uutuuksia, kuten 
pohjoisamerikkalaiset in-
diehelmet Spiral (ohj. Kurtis 
David Harder, USA/Kana-
da 2019) ja The Beach Hou-
se (ohj. Jeffrey A. Brown, 
USA 2019), sekä Jens Dahlin 
brutaali biohakkerointivisio 
Breeder (Tanska 2020). 

Palkitun käsikirjoit-
taja-ohjaaja Ilja Rautsin 
tuotantoa esitellään erikois-
näytöksessä neljän lyhyt-
elokuvan verran, mukaan 
lukien tuore yhteiskunnalli-
nen kauhusatiiri The Night 

of the Living Dicks. Raut-
si on näytöksessä paikalla 
puhumassa elokuvistaan ja 
vastaamassa yleisön kysy-
myksiin. 

Perjantai- ja lauantai-illan 
viimeisissä yönäytöksissä 
esitetään kaksi hervotonta 
Ö-kauhuelokuvaa: Ted Mi-
kelsin kulttiklassikko Ast-
ro Zombies (USA 1968) ja 
toiveuusinta vuoden 2003 
festarilta, thaimaalainen 
nollabudjetin Tappajahai-
klooni Crocodile (ohj. Som-
pote Sands, 1980). 

Sunnuntaina Rysällä 
päästään kokemaan eloku-
van lisäksi myös teatteria. 
Teatteri Sidoksen Naakka-
näytelmän ovat ohjanneet 
Heidi Maria Huotari ja Nina 
Ervasti löyhästi Edgar Allan 
Poen Korppi-runoon perus-
tuen. 

Lisäksi ohjelmistossa on 
perinteinen alle 15-minuut-
tisten kauhulyhytelokuvi-
en kilpailu ja torstaina 28.10. 
järjestettävä ennakkoklubi 
Oulussa. MH

Kauhuelokuvafestivaalit tänä vuonna rysällä

Iin Urheilijat ry:n omista-
man talon kattoremontti on 
valmistumassa. Vanha tii-
likatto on purettu ja kesän 
2021 aikana tilalle on laitet-
tu huopakatto. Uudistus- ja 
korjaustyön on tehnyt Kat-
man Oy. Remontin koko-
naiskustannukset ovat 155 
000 euroa, hankkeeseen 
on saatu valtion rahoitus-
ta Suomen kotiseutuliiton 

kautta yhteensä 87 000 eu-
roa. Omaa rahoitustarvetta 
on siten jäänyt melko pal-
jon seuran harteille. Kattore-
monttia on rahoitettu muun 
muassa romukeräyksellä. 

Seuran puheenjohtaja 
Pauli Tiiro kertoo, että rau-
taromun keräys loppuu 
keskiviikkona 27.10. Kerä-
yslavoihin on saanut tuoda 
vain metallia. Se ei ole kaa-

topaikka sekajätteille. Pau-
li Tiiro muistuttaa vielä, että 
keräykseen tuodut metallit 
ovat siirtyneet seuran omai-
suudeksi, eikä sieltä saa 
käydä ilman lupaa metallia 
noutamassa. MH

Talo on saanut uuden huopakaton. Urakoitsijana on toiminut Katman Oy.

Iin Urheilijat ry:n puheenjoh-
taja Pauli Tiiro on tyytyväinen 
ison urakan valmistumisesta.

Iin urheilijat talon kattoremontti valmis 

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi
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Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan  
välinen voimajohto 

Tule kuulemaan voimajohtohankkeesta

Kantaverkkoyhtiö Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä nyt ja 
tulevaisuudessa. Vaikutamme suomalaisten arkeen siirtämällä sähköä, edistämällä 
sähkömarkkinoita ja kehittämällä kantaverkkoa.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Rovaniemen Petäjäs-
kosken ja Vaalan Nuojuankankaan sähköasemien välille. Pitkä voimajohtoyhteys sijoit-
tuu Rovaniemen, Tervolan, Simon, Iin, Oulun, Utajärven ja Vaalan kuntien alueelle. 

Uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoa suunnitellaan nykyisten voimajohtojen rinnalle ja 
osittain uuteen maastokäytävään. Lähtökohtana on nykyisten voimajohtoreittien hyö-
dyntäminen. Uusi voimajohtoyhteys on tarpeen, koska nyt rakenteilla olevat kantaverk-
koyhteydet eivät tule riittämään Ruotsista tuodun ja pohjoisessa Suomessa tuotetun 
sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa 
tuulivoiman rakentamisen ja edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä 
ylläpitää riittävää sähkön omavaraisuutta.

Hanketta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnin YVA-selostusta 
esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestetään 
sähköisesti ma 25.10.2021 klo 17.30.

Linkki sähköiseen yleisötilaisuuteen löytyy ympäristöhallinnon ja Fingridin 
verkkosivuilta:
www.ymparisto.fi/petajaskosken400kvvoimajohtohankeYVA
www.fingrid.fi/petajaskoski-nuojuankangas 

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

Viralliset YVA-selostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen kuulutuksen mukaisesti 
(https://www.ymparisto.fi/petajaskosken400kvvoimajohtohankeYVA).

Fingridille voi antaa palautetta hankkeen suunnitteluun Fingridin karttapalvelun kautta: 
www.fingrid.fi (petajaskoski-nuojuankangas).

Lisätietoja antavat 
•  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa, 
    puh. 0295 038 394
•  Fingridissä vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu, Satu Vuorikoski, 
    puh. 030 395 5195
•  Fingridissä asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu, Eeva Paitula, 
    puh. 030 395 4152

www.fingrid.fi

Kiitos!
Kiitos kaikille ideoiden jättäjille,  
äänestäjille ja onnea voittajille!

Osallistava budjetointi
Ideointikierros
Ii-instituutti lautakunta päätti kokouk-
sessaan 16.6.2021 §58 hyvinvointiavus-
tusmäärärahan kohdentamisesta Osallis-
tavaan budjetointiin. 

Osallistavassa budjetoinnissa Iin kunnan 
asukkaat ideoivat, suunnittelivat ja äänes-
tämällä päättivät, miten Iin kunta käyttää 
20 000 euroa asukkaiden hyvinvoinnin 
parantamiseen. 

Osallistavassa budjetoinnissa sai ehdottaa 
ideaa, joka parantaa asukkaiden hyvin-
vointia, yhteisöllisyyttä, elinvoimaa tai 
viihtyvyyttä.  

Ideoita jätettiin ajalla  
16.8-30.8.2021 yhteensä 33 kpl.

Äänestyksen tulos
Osallistavan budjetoimmin sähköinen 
äänestys tapahtui 21.9.-4.10.2021 ääniä 
annettiin yhteensä 260.  

Voittajat ovat:

Merellisen Vatungin kehittäminen ja 
saaristomatkailun edistäminen (165) 
Idea ja toteutus:  
Kuivaniemen osakaskunta ja Kuivajoen 
Pohjoisrannan kyläyhdistys.

Roskat vähiin - kampanja (33)
Idea ja toteutus:  
Iin Nuorisovaltuusto

Marionin kaivinkoneen infotaulu (28)
Idea ja toteutus: 
Ylirannan kyläyhdistys ry

Päätös
Ii-instituutti -lautakunta päätti kokouk-
sessaan 15.9.2021 §69, että kuusi kriteerit 
täyttävää toteuttamiskelpoista kuntalais-
ten esittämää ideaa etenee kuntalaisten 
äänestettäväksi syyskuussa ja että vähin-
tään kaksi eniten ääniä saanutta ideaa 
toteutetaan.

Meidän Iin

aki Mäenpää 040 765 3200
Marko Leminen 040 706 0143

www.samleminen.fi

sÄHKöasennus 
Mäenpää & Leminen

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi
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