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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

4.11.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

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

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

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

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!

Suomi-Venäjä-seuran Iin osasto 
järjestää Evgeni Usovin (1963-2021) 
valokuvanäyttelyn ”Elements” 
Kahavila Metkassa, Haminantie 4, Ii. 
Näyttelyn avajaiset 5.11.2021 klo 15. 

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

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

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

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 36  4.11.2021 www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 37 ILMESTYY TO 11.11.2021. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 

mielellään pe 5.10.2021 klo 12 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka viikko. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan 
toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

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

IIN ALUE 
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Ruustinnan kahavila To 4.11. klo 12:00 - 14:00 Iin Pappilassa. Voit 
olla mukana tekemässä hyvää ja tukea diakonia- ja lähetystyötä 
nauttimalla vaikka kupin hyvää kahvia ja leivonnaisia.
Kirkkokuoro To 4.11. klo 2021 18:00 Iin seurakuntasali
Perhekerho Pe 5.11. klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerhohuo-
ne. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Messu La 6.11. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Pyhien yhteys. 
Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa: San-
na Karppinen. Kolehti: Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemi-
seen Keniassa SLEYn kautta.
Mehutarjoilu hautausmaalla La 6.11. klo 12:00 alkaen Kruunun-
saaren hautausmaan taukotuvan luona.
Toivon ja lohdutuksen säveliä Su 7.11. klo 16:00 Iin kirkko. Kaltio 
Ensemble: Sanni Salo, sopraano Tiina Saukkoriipi-Haapala, mezzo-
sopraano, Kaisa Kauppinen, altto, Tuomas Honkanen, tenori, Jyrki 
Kauppinen, basso. Vapaa pääsy, ei ohjelmamaksua. Vapaaehtoinen 
kolehti musiikkityölle.
Messu Su 7.11. klo 18:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kahden val-
takunnan kansalaisena. Toimittaa: Pekka Soronen, Saarnaa: Kolmo-
nen Jukka, kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa: Pekka Nevalainen. 
Kolehti: Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja 
jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin, 
hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Nepalissa. Suomen Gide-
onien kautta.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä Ti 9.11. klo 13:30 - 15:00 Iin 
seurakuntasali
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 10.11. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakun-
tatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Ryhmä 
on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laulu-
leikkipainotteinen perhekerho. 
Ystävänkammari Ke 10.11. klo 12:00 Iin seurakuntasali
YHTEISÖLLISYYTTÄ YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ Ke 10.11. klo 18:00 Iin 
seurakuntasali. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan mahdol-
lisuuksista toimia vapaaehtoistehtävissä seurakuntamme jumalan-
palveluksissa. ”Yhteinen Jumalan kansa juhla -yhdessä” aihetta alus-
taa Kempeleen seurakunnan kappalainen Vesa Äärelä. Alustuksen 
jälkeen keskustelua ja iltapala. 
Ruustinnan kahavila To 11.11. klo 12:00 - 14:00 Iin Pappilassa. Voit 
olla mukana tekemässä hyvää ja tukea diakonia- ja lähetystyötä 
nauttimalla vaikka kupin hyvää kahvia ja leivonnaisia.
Kirkkokuoro To 11.11. klo 18:00 Iin seurakuntasali
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15. 
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky lähettää lapselle oman kirjepyhä-
koulupostin 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 tehtä-
viä, leikki, aiheeseen liittyvä askartelu ja tarra osallistumistauluun. 
Kirjeessä on mukana askarteluun tarvittavat materiaalit. Osallis-
tumistaulu tulee ensimmäisen kirjeen mukana. Kirjepyhisposti on 
suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja se on maksuton.
Haluaisitko ulkoilukaverin lapsellesi? Pyydä seurakunnan ul-
koilukaveri 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 välise-
nä aikana. Yhteinen ulkoiluaika on kerrallaan noin 1 tunti/perhe tai 
perheen kanssa sovittu aika. Ulkoilukaveria voi pyytää kaikenikäi-
sille lapsille, yhdelle tai useammalle lapselle. Tarvittaessa ulkoile-
maan 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. Ulkoi-
lukaveritoimintaan 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.tilaa-
virkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Perhekerho To 4.11. ja 11.11. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seura-
kuntasali. 
Messu La 6.11. klo 18:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Py-
hien yhteys. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku Jaakkola. 
Avustaa: Piritta Aatsinki. Kolehti: Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn 
tukemiseen Keniassa SLEYn kautta.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 
25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15. 
Katso lisätietoja ulkoilukaveritoiminnasta ja kirjepyhis Kirje-
kyyhkyn tilaamisesta Iin alueen ilmoituksista tai nettisivuilta.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin 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.

Vasemmistoliiton Iin osas-
to ry piti syyskokouksen 
sunnuntaina 24.10. Osaston 
puheenjohtajaksi vuodel-
le 2022 valittiin Teijo Lie-
des ja varapuheenjohtajaksi 
Tauno Kivelä. Muiksi joh-
tokunnan jäseniksi valittiin 
Maire Turtinen, Tapani Tep-
po, Aila Wiik, Leena Tiiro, 
Tuula Hamari, Aini Autio 
sekä varajäseneksi Hilkka 
Kalliorinne. Johtokunta pi-
tää tammikuussa järjes-
täytymiskokouksen, jossa 
valitaan vastuuhenkilöt eri 
tehtäviin.

Syyskokouksessa hy-
väksyttiin ensi vuodel-
le toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Heti vuoden 
2022 alussa 23.01. on alue-
vaalit, joiden valmistelu on 
jo käynnissä. Osasto on ni-
mennyt ehdokkaita alue-
vaaleihin piirihallituksen 

Vasemmistoliiton Iin osasto 
valmistautuu tulevaan

vahvistettavaksi. 
Päätettiin järjestää loppu-

syksyn 2021 aikana puuro-
juhla, johon kysytään Anne 
Huotaria puhumaan sote-
valmistelun nykytilantees-
ta. Esittelyn, keskustelun 
ja puuron syönnin lomassa 
käydään läpi, mitä uusi sote 
tuo tullessaan iiläisille.

Päätettiin ylläpitää osas-
ton www-, Facebook-sivuja 
ja Instagram-tiliä. Koko-
usväki toivoo, että ensi 
Vappua voidaan viettää 
normaaleissa oloissa ilman 
koronaa.

Kannanotto tuleviin  
aluevaaleihin liittyviin 
asioihin
Vasemmistoliiton Iin osasto 
käsitteli syyskokouksessaan 
24. lokakuuta tammikuus-

sa pidettäviä aluevaaleja ja 
lausuu kannanottonaan so-
siaali- ja terveysalan uudis-
tuksesta seuraavaa:

Uudistuksen keskeisenä 
tavoitteena tulee olla hoi-
toon pääsyn tasapuolisuus 
ja hoitoon pääsyn turvaa-
minen. Jokaisen tulee saada 
tarvitsemansa hoito ja tuki 
silloin, kun sitä tarvitsee 
asuinpaikasta, sosiaalisista 
tai henkisistä resursseista, 
varallisuudesta tai lähim-
mäisten sinnikkyydestä 
riippumatta.

Hyvinvointialueet ovat 
isoja työnantajia ja nii-
den tulee huolehtia hyväs-
tä henkilöstöpolitiikasta 
ja laatia toimenpiteet alan 
ammattilaisten työolojen 
ja työehtojen parantami-
seksi yhteistyössä työnte-
kijäjärjestöjen kanssa. Näin 
voidaan turvata alan työ-

voiman saatavuus. Tähän 
tarvitaan konkreettisia toi-
menpiteitä.

Julkiset palvelut saadaan 
kuntoon lisäämällä resursse-
ja, ei ohjaamalla varoja yksi-
tyisten yritysten voittoihin. 
Resurssien järkevällä koh-
dentamisella ja palvelujen 
tarkalla ja tarvetta vastaa-
valla suunnittelemisella saa-
daan aikaan tehokkaasti ja 
kaikkia kansalaisia tasapuo-
lisesti kohteleva järjestelmä, 
joka tulevaisuudessa takaa 
sekä hoitoon pääsyn että re-
surssien riittävyyden.

Tulee muistaa, että järjes-
telmän asiakkaana on aina 
ihminen.

Vasemmistoliiton 
Iin osasto

Teijo Liedes ja Maire Turtinen 
aluevaaleihin ehdokkaiksi
Keskiviikkona 20.10. kokoon- 
tunut Pohjois-Pohjanmaan 
Vasemmiston piirihallitus 
nimesi 67 ensimmäistä eh-
dokasta tammikuussa 2022 
pidettäviin aluevaaleihin. 
Ehdokkaita nimettiin kaik-
kiaan 22 kunnasta Pohjois-
Pohjanmaan alueella. Iistä 
ehdokkaiksi nimettiin Teijo 

Liedes ja Maire Turtinen.  
Pohjois-Pohjanmaan Va-

semmiston tavoitteena vaa-
lien ehdokasasettelun osalta 
on täysi 98 ehdokkaan lista. 
Piirijärjestö nimeää lisää eh-
dokkaita marraskuun alus-
sa.

Ii Sanomat 

Maire TurtinenTeijo Liedes
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

2021 ilmestyy joka viikko torstaisin. Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen 33

Palavaa pakkaa ku 
Äikkä-Mikon naiminen.

Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin sääntömääräi-
nen syyskokous pidettiin 
lauantaina 16.10. Lumijo-
ella. Kokoukseen osallistui 
274 henkilöä, joista viralli-
sia edustajia oli 213. Iistä pii-
rikokousedustajina olivat 
Anne Matikainen, Helka Ta-
pio, Aili-Maria, Helena Hek-
kala ja Teuvo Alaraasakka ja 
Hannes Hekkala. 

Poliittisen katsauksen 
piti elinkeinoministeri Mika 
Lintilä. Kokouksessa olivat 
mukana myös alueen kan-
sanedustajista Pekka Aitta-
kumpu, Mikko Kinnunen, 
Hanna-Leena Mattila ja Juha 
Pylväs. 

Kokouksen asialistal-
la oli sääntömääräisten asi-
oiden lisäksi aluevaaleihin 
valmistautuminen ja alue-
vaaliehdokkaiden asettami-
nen sekä sääntömääräiset 
asiat. Pohjois-Pohjanmaan 
Keskusta asetti aluevaalei-
hin 65 ehdokasta. Piirikoko-
us valtuutti piirihallituksen 
täydentämään listaa. Tavoit-
teena on täysi lista. Ehdokas-

Aluevaaliehdokkaiksi Anne Matikainen ja Juuso Pyörälä
listat on jätettävä 14.12.2021. 
Iistä ehdokkaiksi nimettiin 
työterveyshoitaja, hallinto-
tieteiden maisteri Anne Ma-
tikainen ja opiskelija Juuso 
Pyörälä. 

Eduskuntavaalien eh-
dokasasettelusta päätettiin, 
että esitykset ja suostu-
mukset pitää olla 30.5.2022 
mennessä ja mahdollisen jä-
senäänestys järjestetään 9. 
– 11.9., jos esityksiä ja suos-
tumuksia on enemmän kuin 
15. Oulun vaalipiirissä ase-
tetaan 18 ehdokasta, joista 
Pohjois-Pohjanmaalla ase-
tetaan 15 ehdokasta ja Kai-
nuussa kolme. 

Reijo Kehus hallitukseen
Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin 
erityisluokanopettaja Mar-
jut Lehtonen Oulaisista. Va-
rapuheenjohtajiksi valittiin 
myös uusina Matti Heikkilä 
Kuusamosta ja Liisa Ojanta-
kanen Rantsilasta. Keskus-
tan puoluehallitukseen 
esitetään varsinaiseksi jäse-

neksi Marjut Lehtonen ja va-
rajäseneksi Matti Heikkilä.

Piirihallituksessa vuodel-
le 2022 ovat Maaret Ihme 
Taivalkoski (uusi), Anni-In-
keri Törmänen Pudasjärvi, 
Reijo Kehus Ii (u), Henrik 
Hämäläinen Oulu (u), Sen-
ja Kovaniemi Liminka, Mi-
riam Putula Oulu (u), Raimo 
Hämeenniemi Oulu (u), Ta-
pio Myllymäki Kärsämäki, 

Kokouksen kannanotto:
Aluevaalit linjaavat lähipalvelumme  

Tammikuun 2022 aluevaaleissa ratkaistaan linja, kuinka 
meille jokaiselle tärkeät sosiaali- ja terveys- sekä pelas-
tustoimen palvelut järjestyvät tasa-arvoisesti ja kuinka 
ne saavutetaan asukkaiden tarpeeseen vastaten. 

Ei ole samantekevää, ketkä aluevaltuustossa päättä-
vät hyvinvointialueen palveluiden jakautumisesta tai 
eri sosiaali- ja terveysalan toimipaikoissa annettavan 
palvelun laajuudesta. Puolueiden välillä on suuria ero-
ja. Aluevaltuusto ja -valtuutetut ovat ratkaisijan paikal-
la – he tuntevat alueen tarpeet ja voimavarat parhaiten. 

Keskusta on linjannut, että jokaisessa kunnassa on 
oltava vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. Palve-
luja on oltava saatavilla myös kaikissa isoimmissa taa-
jamissa ja kaupunginosissa. Palvelupisteiden palvelut 
voivat olla erilaisia riippuen alueen ihmisten tarpeista. 
Toimivilla sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluilla 
ja hoivalla vahvistetaan meidän jokaisen hyvinvointia ja 
turvallisuuden tunnetta sekä ennaltaehkäistään sairauk-
sia ja hoitojonojen syntymistä.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustan mielestä on olen-
naista, että perustason palveluja vahvistetaan myös 
tuomalla erityistason palveluja lähelle asukkaita sekä 
varmistamalla osaavan henkilöstön riittävyys. Pohjois-
pohjanmaalaisille on tärkeää, että Raahen ja Oulaskan-
kaan sairaalat sekä Kuusamon erikoissairaanhoidon 
yksikkö kehittyvät tulevaisuuden aluesairaaloiksi omil-
la erikoistumisaloillaan ja Oulun yliopistollisesta sairaa-
lasta tulee maailman älykkäin sairaala.

Piirikokoukseen osallistui 213 henkeä.

Ira Toppinen Siikalatva (u), 
Riitta-Liisa Salmenkangas 
Siikajoki, Janne Sirkka Py-
häjoki (u), Marja Isokään-
tä Alavieska, Markku Autio 
Sievi, Miika Heikkilä Ka-
lajoki, Leena Vähäsöyrinki 
Nivala ja Mervi Niskakoski 
Reisjärvi (u).

IiSanomat

Anne Matikainen Juuso Pyörälä

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtajisto: Kes-
kellä puheenjohtaja Marjut Lehtonen sekä varapuheenjohtajat 
Liisa Ojantakanen ja Matti Heikkilä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan 
terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin tila. WHO:n määritelmää on arvosteltu voimak-
kaastikin siksi, että tällaista tilaa ei kenenkään ole mahdollista 
saavuttaa. Määritelmää on myöhemmin kehitetty korostamal-
la terveyden dynaamisuutta ja ”spirituaalisuutta”. Terveys on 
koko ajan muuttuva tila, johon vaikuttavat sairaudet ja fyysi-
nen ja sosiaalinen elinympäristö, mutta ennen kaikkea ihmisen 
omat kokemukset ja hänen arvonsa ja asenteensa.

Terveys koetaan eri tavoin
Esimerkkejä terveyden suhteellisuudesta on helppo löytää. Vä-
häinen sormivamma ei suurestikaan vaikuta historianopetta-
jan elämään, mutta on katastrofi konserttiviulistille. Vaikeasti 
liikuntavammaisen ihmisen koettu terveys voi olla hyvä, jos 
hän elää ympäristössä, joka helpottaa hänen liikkumistaan ja 
jos hänen läheisensä tukevat ja auttavat häntä. Tärkeä koetun 
terveyden osa onkin riippumattomuus, autonomia, kyky ja 
mahdollisuus itse päättää teoistaan ja toimistaan ja itse huoleh-
tia itsestään. Mitä paremmin ihminen on oman elämänsä oh-
jaksissa, sen paremmaksi hän kokee terveytensä ja päinvastoin.

Mitä terveys on?
Mikä on sairaus
Entä mitä sitten on sairaus? Sairaus kuvataan usein poikkea-
vuudeksi normaalista, tunnistettavaksi häiriöksi elimistön toi-
minnassa, mutta yksiselitteinen ei tämäkään määritelmä ole. 
Mitä tarkoittaa normaali? Milloin veren kolesteroli- tai veren-
sokeripitoisuus on normaali ja milloin kohonnut arvo on poik-
keava ja viittaa sairauteen? Onko lihavuus sairautta ja jos on 
niin milloin? Onko koko ajan liikkeessä olevalla ja pikku kep-
posia tekevällä pojalla lääkehoitoa vaativa tarkkaavuushäiriö 
vai onko kyseessä vain reipas pojanviikari, josta aikanaan tulee 
ministeri tai professori?

Terveystiedon kääntöpuoli
Lääketiede tuottaa jatkuvasti uutta tietoa sairauksista ja nii-
den syistä. Arkisille ilmiöille löytyy koko ajan ”lääketieteelli-
siä” selityksiä. Myönteisellä kehityksellä on kääntöpuolensa. 
Ihmiset odottavat tänään lääketieteeltä apua kaikkiin elämän 
ongelmiin. Menetyksen aiheuttamaa surua hoidetaan masen-
nuslääkkeellä, ja liikunta ja terveellinen ruokavalio korvataan 
kolesteroli- ja verenpainelääkkeillä. Yhä vähäisempiä poikkea-

mia keskiarvosta pidetään sairautena ja hoidetaan lääkkeillä ja 
muilla huippulääketieteen menetelmillä. Elämä ja yhteiskun-
ta medikalisoituvat eli lääketieteellistyvät, kaikki muuttuu lää-
ketieteeksi.

Jokainen voi vaikuttaa terveyteensä
Terveyttä on usein sanottu elämän voimavaraksi, jota voidaan 
sekä kasvattaa että kuluttaa. Terveyspääomaa kerätään ja me-
netetään äidin kohdusta hamaan vanhuuteen. Ikääntymisen 
tutkijat sanovat, että pääoma on suurimmillaan noin 30-vuo-
tiaana. Siihen asti se kasvaa ja sen jälkeen sitä kuluu enemmän 
kuin kertyy. Tämän päivän terveys perustuu kaikkeen siihen, 
mitä ennen tätä on tapahtunut, ja tämän päivän päätöksillä ja 
teoilla vaikutamme tulevaan terveyteen. Mitä enemmän ter-
veyspääomaa on, sen pitemmälle myös lykkääntyy se hetki, 
jolloin emme enää ole itse elämämme ohjaksissa vaan toisten 
ihmisten armoilla. MH

(Lyhennelmä: Lääkärikirja Duodecim 5.11.2020 lähde: https://
www.terveyskirjasto.fi/dlk00903)
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Soita: 050 5876 317

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 549 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www.coolerykkoset.fi

Ilmalämpöpumput 
– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

Nyt sitä tehdään – sote-uudistusta! Ja vinhal-
la vauhdilla tehdäänkin. Kalenteri on täynnä 
suunnitelmia, prosesseja, kaavioita, Teamse-
ja… Taustalla ovat vahvat uudet lainsäädännöt 
ja kasa erilaisia strategioita ja mietintöjä, joiden 
kautta me pohdimme, mitkä ovat konkreettiset 
toimenpiteet ja asiat, joilla saamme tämän uu-
distuksen toteutumaan mahdollisimman hyvin. 

Olen nyt vuoden verran toiminut lasten, nuor-
ten ja perheiden palveluiden kehittämistyössä 
koordinoimassa kokonaisuutta. Olen kuunnel-
lut innoissani onnistumisista, kun apua ja tukea 
on saatu annettua ajoissa, eivätkä perheiden pie-
net murheet ole muuttuneet syviksi ongelmiksi. 
Olen myös kuunnellut turhautuneena, kuinka 
perhe on joutunut kertomaan tarinaansa kym-
meneen kertaan yksittäisille työntekijöille alusta 
uudelleen ja kuinka he ovat koittaneet selviytyä 
palveluiden viidakossa vailla arjen tukea ilman, 
että kukaan ottaa asiasta koppia. 

Meillä on iso haaste saada annettua tarvit-
tava apu ajoissa, yhteistyössä, sujuvasti, yh-
denvertaisesti, koko perhe huomioiden ja niin 
edelleen. Tavoitteita on siis valtavasti. Meidän 
tehtävänämme lasten, nuorten ja perheiden pal-
veluiden kehittämistyössä on vahvistaa työn-
tekijöiden osaamista, jotta he osaavat tunnistaa 
mahdolliset ongelmatilanteet varhaisessa vai-
heessa ja perheet saavat tarvittavan avun ajois-
sa. 

Me myös kehitämme erilaisia uusia palve-
lumuotoja, joissa eri alojen työntekijät yhdes-
sä auttavat haastavissa tilanteissa olevia lapsia 
ja nuoria. Monialainen yhteistyö, jossa jokainen 
toimija tuo oman työpanoksensa yhteen on ai-
van ykköskehittämiskohteita, jotta perheiden 
”luukuttaminen” vihdoinkin loppuisi. 

Tavoite on, että hyvinvointialueuudistuksen 
tultua voimaan Kirsi Kalajoella ja Ulla Utajärvel-
lä saavat palvelut samoin perustein ja samanlai-
sia reittejä pitkin ja samanaikaisesti, jos heidän 
tilanteensa on samankaltainen. Uskotteko, että 
tässä on pikkuinen urakka edessä? 

Voin kuitenkin todeta, että lasten, nuorten ja 
perheiden kehittämistyössä on saatu jo paljon 
aikaiseksi! Tällä hetkellä monitoimijaista perhe-
keskustoimintamallia kehitetään ja vahvistetaan 
yhdenvertaisesti joka puolella Pohjois-Pohjan-
maata. ”Yhden yhteydenoton periaatteita” eli 

palveluohjauksen malleja on alkanut muodos-
tua pikkuhiljaa ympäriinsä. Nuorille on kehi-
tetty digitaalisia vertaisryhmiä, työntekijöitä on 
koulutettu tunnistamaan mielenterveyden haas-
teita ja toimimaan neuropsykiatristen oirehäiri-
öiden kanssa sekä vanhemmille on tarjottu arjen 
tueksi vanhemmuusryhmiä ja verkkokursseja. 

Kaiken tämän vauhdikkaan uudistustyön, 
kaavioiden, laatikoiden ja prosessien keskellä 
pähkäillessä pitää aina muistaa, miksi tätä uu-
distusta tehdään. Ketä varten ja kenen vuoksi 
leikkaa-liimaa-kuvioita, koulutuksia ja malleja 
pohditaan? Sote-uudistuksen onnistumisen mit-
tari ei ole se, miten hyvin olemme saaneet laa-
tikot yhteen ja mallit kasattua. Onnistumisen 
mittari on hyvinvoiva lapsi, nuori, perhe, äiti, 
isä, isovanhempi, mies, nainen… Asettamalla 
kaiken kehittämistyön keskelle hyvinvoivan ih-
misen ja hänen toimivan arkensa, asiat löytävät 
paikkansa. 

Kun tänään iltapäivällä alan pohtia arviointia, 
tavoitteita, toimenpiteitä sekä sitä, miten nämä 
hommat oikeasti saadaan toimimaan ja millä 
näitä mitataan, hoksautan itseäni: Muista, kuka 
on muutoksen keskellä. 

Kirjoittaja on työskennellyt Oulunkaaren 
perhepalveluissa esimies- ja johtotehtävissä ja 
työskentelee nyt Pohjois-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen valmistelussa. 

Leena Mämmi-Laukka
projektikoordinaattori
Tulevaisuuden sote-keskus, 
Lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelma 

Kuka on muutoksen keskellä?

Projektikoordinaattori Leena Mämmi-Laukka

THL on parin viikon ajan suositellut kolmansia 
koronarokotteita myös kaikille 60 vuotta täyttä-
neille. Toisesta annoksesta täytynyt kulua kuusi 
kuukautta, laitoksissa ja hoivakodeissa asuvil-
le iästä riippumatta sekä keväällä määritellyille 
lääketieteellisille riskiryhmille 1 ja 2. 

Näiden lisäksi jo aiemmin kolmatta rokotet-
ta suositeltiin 12 vuotta täyttäneille, jotka ovat 
sairautensa tai hoitonsa vuoksi voimakkaasti 
immuunipuutteisia. Niille naisille ja 30 vuotta 
täyttäneille miehille, jotka ovat saaneet ensim-
mäisen ja toisen rokotteensa alle kuuden viikon 
välillä toisistaan. Oulunkaarella kolmannet ro-

kotukset ovat käynnistyneet myös THL:n suo-
sittelemille uusille ryhmille. 

Kolmansien koronarokotteiden ajanvaraus-
ohjeet: Kotihoito ja asumisyksiköt huolehtivat 
asiakkaidensa rokotuksista. Työterveyshuol-
to rokottaa Oulunkaaren työntekijät. Muut: va-
raa aika koronarokotusnumerosta. Valitettavasti 
kolmansia rokotuksia ei voi varata netistä.

Lisätietoja koronarokotuksista Oulunkaaren nettiski-
vuilta.

Oulunkaari tiedotus 

Kolmannet koronarokotukset käynnissä
IiSanomissa saatte yrityksenne 

palvelut näkyville. 
IiSanomat on saamamme 

palautteen mukaan pidetty
 ja luettu lehti, jota odotetaan.

Iiläisten omana lehtenä 
lehtijuttujen  aiheet ovat 

läheltä  ja myös ilmoitukset 
luetaan tarkkaan.

Ota yhteys 
p. 045 110 9012, tai 

0400 385 281
info@iinlehti.fi

Yrittäjä!
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Ehjimmät meistä on sirpa-
leista tehty, tätä Tommy Ta-
bermanin ajatusta toteutan 
työssäni, uuden iiläisen yri-
tyksen, Taivaankannen yrit-
täjänä. Taivaankansi-yritys 
tuottaa mm. terapiapalve-
luita ja kriisitukea Oulun 
alueen yksityisille henkilöil-
le sekä ostopalveluna kun-
nille ja muille yhteisöille. 

Ammatiltani olen mm. 
ev.lut. kirkon diakoni sekä 
TENTS EU:n suositusten 
mukainen kriisityönteki-
jä. Paraikaa jatkokoulutan 
itseäni ratkaisukeskeisek-
si lyhytterapeutiksi Rova-
niemellä. Minulla on lisäksi 
erityistä osaamista ja kou-
lutusta surun, saattohoidon 
ja kuoleman osalta. Käytän-
nössä tämä tarkoitta sitä, että 
uskallan ja kykenen koh-
taamaan elämän loppuvai-
heessa ja kuolemassa olevia 
ihmisiä sekä heidän lähipii-
riään. Taivaankanteen voi-
kin, lyhytterapian lisäksi, 

Terapiapalveluja ja kriisitukea 
Taivaankansi -yrityksestä

ottaa yhteyttä kaivatessaan 
keskusteluapua kuoleman 
tai surun kohdatessa. Mihin-
kään Taivaankannen pal-
veluihin ei tarvita lähetettä 
ja kaikki keskustelut jäävät 
vain asiakkaan ja terapeutin 
välisiksi. 

Surevan vierellä olemi-
nen vaatii rohkeutta ja olen-
kin huomannut, että surevia 
saatetaan vaikkapa vältellä. 
Yleisin syy siihen on pelko 
siitä, ettei osaa sanoa oikei-
ta asioita. Rohkaisen kuiten-
kin menemään ja olemaan 
surevan lähellä, sillä suru 
eristää meitä joka tapauk-
sessa. Jo pelkkä läsnäolo, 
kuunteleminen tai kosketus 
ovat riittäviä. Suru, kuole-
ma ja menetykset eivät ole 
minulle itsellenikään ou-
toja asioita. Olen ollut va-
kavasti sairas ja kuoleman 
rajalla olen käynyt kolme 
kertaa. Olen menettänyt pal-
jon, mutta olen myös saanut 
paljon. Näiden kokemuste-

ni kautta uskon olevani pa-
rempi auttaja, sillä tiedän 
mistä ihmiset puhuvat. 

Taivaankannen toimiti-
lat ovat Iin Micropoliksessa 
ja Iin valikoituminen yri-
tyksen kotipaikaksi olikin 
monen tekijän summa. Ha-
luan tässä yhteydessä kiittää 
Iin kunnan yrityspalveluita 
lämpimästä vastaanotosta ja 
tuesta aloittavalle yrittäjäl-
le. Taivaankannen toimitilat 
myötäilevät niin ikään Iin 
kunnan ympäristöteemaa, 
sillä Taivaankannen vas-
taanottotilat olen sisustanut 
itse kunnostamillani huone-
kaluilla ja kierrätetyin tava-
roin, joissa ei kolot eivätkä 
kolhut haittaa. 

Jättäähän elämä meihin 
ihmisiinkin jälkiä ja kolo-
ja, niiden kanssa sitten me 
sitten yhdessä vastaanotol-
la työskennellään. Koloi-
nen on mielestäni kaunista, 
niin ihmisissä kuin esineis-
säkin. Käsillä tekeminen 

Minna-Liisa Rautio on Iin uusimpia yrittäjiä. Taivaankansi tuottaa mm. terapiapalveluita ja kriisitu-
kea Oulun alueen yksityisille henkilöille sekä ostopalveluna kunnille ja muille yhteisöille. 

onkin minulle hyvää vasta-
painoa ajattelutyölle. Kesä-
aikaan hyvänä vastapainona 
työlle toimii myös moottori-

pyöräillä ajaminen ja yksi 
suosikkipaikoista ajeluil-
le löytyykin Raasakan voi-
malaitoksen luota. Veden 

äärellä muistan oman pie-
nuuteni.

Minna-Liisa Rautio

Lisätietoa löytyy Taivaankannen pian valmistuvilta nettisivuilta 
www.taivaankansi.fi sekä info@taivaankansi.fi sekä puh. 045 803 4336.
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20. IIK!!-kauhuelokuvafesti-
vaali järjestettiin poikkeuk-
sellisesti Iin Urheilijoiden 
talolla, sillä festivaalin mo-
nivuotinen esityspaikka Iin 
(t)yöväentalo on toistaiseksi 
kokonaan poissa käytöstä. 
Paikkakunnalla myös Ry-
sänä ja Mörkölänä tunnettu 
Iin Urheilijoiden talo tarjosi 
toimivan varapaikan tapah-
tumalle, jonka tunnelmaan 
kuuluu erottamattomasti 
vanhan puutalon patina. 

Suosituin näytös oli odo-
tetusti lauantain 30.10. ki-
nokonsertti, jossa vuoden 
1928 mykkäelokuvan The 

20. juhlavuoden IIK!!-festivaali 
keräsi kauhun ystävät Mörkölään

Yleisöä katsomassa The Beach Housea. 

Man Who Laughs (ohj. Paul 
Leni) säesti turkulainen E-
Musikgruppe Lux Ohr vah-
vistuksenaan Ami Hassinen. 
Toiseksi eniten väkeä Mör-
kölään houkutti Clive Bar-
kerin brittikauhuklassikko 
Hellraiser (1987). Sunnun-
tain ohjelmistoon kuului elo-
kuvien lisäksi myös Teatteri 
Sidoksen näytelmä Naakka. 

29.10. alkanut IIK!! jat-
kui vielä maanantaihin 
1.11. asti koululaisnäytök-
sillä, jossa Iin alakoululai-
sille ja lukiolaisille esitettiin 
nuoremmille katsojille so-
veltuvia kauhuteemaisia elo-

Festivaalien tunnuskuva.

kuvia. Koululaisnäytökset 
mukaan luettuna festivaalin 
kävijämäärä ylitti 1100. 

Itse kävin perjantaina 
katsomassa Jeffrey A. Brow-
nin ohjaaman ”The Beach 
Housen”, kosmista kauhua 
sisältävän elokuvan. Eloku-
vassa nuori mies nimeltään 
Randall ja hänen kumppa-
ninsa, mm. astrobiologiaa 
opiskeleva Emily menevät 
lomalle pojan isän omista-
malle merenrantahuvilalle. 
Talo ei ollutkaan tyhjä, ku-
ten Emily ja Randall kuvit-
telivat, vaan sinne olivat jo 
majoittuneet pojan isän ys-

tävä Mitch naisystävänsä Ja-
nen kanssa. Ja sitten meri ja 
merestä nouseva outo hai-
seva sumu saa huvilalla ja 
rannalla todellisia kauhun 
tapahtumia ja tilanteita ai-
kaan.

21. IIK!!-festivaali järjes-
tetään myöhemmin vah-
vistuvassa esityspaikassa 
loka-marraskuun tienoilla 
vuonna 2022. 

Mauri Hietala

Naakkaparvet ovat lennelleet 
kesän ja syksyn aikaan myös 
Iin yllä suurina, jopa entistä 
suurempina parvina. Ja joskus 
naakkapariskunta tekee pesän-
sä jopa talojen räystäiden alle. 
Munasta kuoriutuneet poi-
kaset pitävät melkoista ääntä 
ottaessaan vastaan emon tuo-
maa ruokaa. Myös kymmenien 
naakkojen parvi pitää kovaa 
melua lentäessään paikasta toi-
seen. Naakka ei pelkää min-
käänlaisia linnunpelättimiä.

Wikipedia kertoo naakasta 
seuraavaa: ” Naakka (Corvus 
monedula) on pienehkö tum-
ma varislintu. Kooltaan naak-
ka on 34–37 senttimetriä pitkä 
ja väritykseltään tummanhar-
maa, poikkeuksena silmien hy-
vin erottuvat valkoiset iirikset. 
Naakka viihtyy asutuksen lä-
hellä kulttuuriympäristössä, 
mutta myös sellaisissa lehti- 
ja sekametsissä, joissa on pesi-
miseen sopivia koloja. Naakka 

on kaikkiruokainen lintu: ke-
säisin sen ruokavalioon kuulu-
vat muun muassa hyönteiset, 
etanat ja lierot, syksyisin vil-
ja, marjat ja hedelmät. Naakan 
esiintymisalue kattaa suuren 
osan läntisestä Euraasiasta ja 
pienen alueen Pohjois-Afrikas-
ta. Naakka on luonteeltaan hy-
vin sosiaalinen.”

Naakka on Varsinais-Suo-
men maakuntalintu ja Mu-
hoksen kunnan nimikkolaji. 
Varsinais-suomalaisen Sauvon 
kunnan vaakunassa on naakan 
kuva. Naakka oli rauhoitettu 
Suomessa 25 vuoden ajan, kun-
nes elokuusta 2018 alkaen sitä 
on jälleen saanut metsästää. 
Pesimäaikainen rauhoitusaika: 
koko maassa 10.3.—31.7.

Vielä 1900-luvun puolivä-
lissä naakkaa pääsi näkemään 
pääasiassa vain maan lounais-
osissa. Pesimäkanta oli silloin 
noin 17 000 paria, kun se ny-
kyään arvioidaan noin 110 000 

pariksi. Runsastumisen syy-
tä ei tarkkaan tiedetä, mutta 
otaksutaan, että naakkojen ra-
vinnonsaanti on parantunut 
niiden opittua vierailemaan 
kaatopaikoilla ja pikkulintujen 
ruokintapaikoilla. MH

Naakka on lisääntynyt myös Iissä

Kuvassa iiläinen naakka Iin tä-
män vuoden kauhuelokuvafesti-
vaalien tunnuskuvissa on naakan 
kuva. Naakan uskottiin ennen 
vanhaan merkitsevän kauhua ja 
kuolemaa.
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p. 0400 – 522 602• Maa- ja vesirakentaminen
• Maa-ainesten kuljetus ja myynti

• Kunnallistekniset työt
• Ympäristörakentaminen

• Purkutyöt
• Louhinnat

• Nosturi- ja kurottajapalvelut
 • Viemäreiden ja salaojien avaukset ja pesut

• Kaivojen tyhjennykset
• Teiden ja pihojen talvi- ja kesäkunnossapitotyöt

• Lavetti- ja erikoiskuljetukset sekä 
liikenteenohjauspalvelut

• Maa- ja metsätalousurakointi
• Vieraskasvien torjuntapalvelut

Koneurakointia laadulla jo vuodesta 1963!

p. 0400 – 522 602

p. 0400 – 522 602
s-posti: teemu.suvanto@suvantoinfra.fi

Kirjailija, lauluntekijä ja 
muusikko Kauko Röyhkä 
vieraili Iin kirjastossa lau-
antaina 30.10. Röyhkä kertoi 
kirjailijaurastaan ja uusim-
masta omaelämäkerralli-
sesta teoksestaan Vaeltava 
vitsaus. Röyhkää haastatte-
li Jyri-Jussi Rekinen. Röyh-
kän yhtye Kauko Röyhkä 
& narttu ja sen laulut ”Pas-
ka kaupunki”, ”Talo me-
ren rannalla” ja ”Paha maa” 
ovat mukaansatempaavia 
lauluja, jotka elävät yhä suo-
menkielisen rock-kansan 

muistoissa. Röyhkä ker-
toi Iin tilaisuudessa, kuinka 
joillakin tanssilavakeikoil-
la eturivin tyypit näyttivät 
keskisormea, ja hän hakka-
si heitä ratsastusraipalla. Tä-
mäkin kohtaus kuvaa hyvin 
sitä, että Suomi ei ollut val-
mis kohtaamaan Röyhkän 
kaltaista artistia, mutta hän 
ei siitä piitannut, vaan jat-

Kauko Röyhkä vieraili Iissä
koi omalla linjallaan. Röyh-
kä kertoi kirjoittavansa pari 
kirjaa vuodessa. Kirjoilla ei 
paljon tienaa. ”Kirjasta saa 
ehkä 10 000 euroa ja se ei ole 
paljon suhteutettuna siihen 
työmäärään, joka niiden te-
kemiseen menee”. Kaikki 
hänen romaaninsa eivät me-
nestyneet, mutta Romaanit 
Kaksi aurinkoa ja Miss Fark-
ku-Suomi sekä Ville Haa-
pasalon kanssa tehdyt Et 
kuitenkaan usko -kirjat ovat 
olleet menestyksiä. Nyt jul-
kaistun muistelmateoksensa 
Vaeltava vitsaus takakan-
nessa kerrotaan, että ”...teos 
on hauska, koskettava ja rie-
tas kertomus erikoisesta tai-
teilijapersoonasta. Röyhkä 
ei piilottele vastoinkäymi-
siään tai virheitään, vaan 
suhtautuu kokemaansa ilki-
kurisella virneellä. Satanis-
mi ja seksiseikkailut saavat 
oman lukunsa. Hän osoittaa, 
että Suomessa voi menestyä 
tekemällä kaiken eri taval-
la kuin toiset. Jos hän jotain 
vihaa, niin tekopyhyyttä.” 
”Taiteilijalle on tärkeintä, et-
tei ole tylsä”. 

Kauko Röyhkä, s. 1959, 
oikealta nimeltään Jukka-

Pekka Välimaa, on suoma-
lainen pitkän linjan kirjailija 
ja rockmuusikko. Röyhkä on 
kasvanut Oulussa ja pääty-
nyt sittemmin Turun kaut-
ta Helsinkiin. Syksyllä 2019 
Röyhkä julkaisi odotettujen 
muistelmiensa ensimmäisen 
osan Marjatan pojan, jossa 
hän kertoo lapsuus- ja nuo-
ruusvuosistaan 1960-1970 
-lukujen Oulussa ja Pellos-
sa. MH

Kauko Röyhkä, oikealta nimel-
tään Jukka-Pekka Välimaa, on 
suomalainen pitkän linjan kir-
jailija ja rockmuusikko. 

Iin vierailulla  Röyhkä kertoi 
kirjailijaurastaan ja uusimmas-
ta omaelämäkerrallisesta teok-
sestaan Vaeltava vitsaus.
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

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

HIERONTA • FYSIOTERAPIA  • JÄSENKORJAUS
KUNTOSALI • JALKAHOITOA YM  KAUNEUDENHOITOA

ylirannanratsutila@gmail.com
www.ylirannanratsutila.fi

Puh. 040 417 4761

YLIRANNAN
RATSUTILA

VARAA OMA TUNTIPAIKKASI!
Ii as.

RATSASTUSTA

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

HAMMASTEKNIKKO- JA LÄÄKÄRIPALVELUT

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

Kodin kaikki 
kiintokalusteet 

suoraan valmistajalta

Kuiva-Kaluste Oy
Muovitehtaantie 5, 95100 Kuivaniemi

041 4605 414 | myynti@kuivakaluste.fi 
www.kuivakaluste.fi

KIINTOKALUSTEITA

040 576 8856
Särkiperäntie 44 
91100 Ii

Parturi-kampaamo Tango

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687

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

PARTURI-KAMPAAMOPALVEUJA

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

NOUDETAAN

OULUN ROMU  

P. 044 783 1121 
www.oulunromu.fi.

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA-
PALVELUT!

ROMUTTAMOALAN PALVELUITA

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 6, 95200 Simo

Nuohouspalvelua omalta alueelta Ii, Yli-Ii, Haukipudas, Kiiminki

OULUNSEUDUN NUOHOUSPALVELU
Juha Siurua, puh. 040 718 0066

juha.siurus@gmail.com

Tulisijojen ja savuhormien nuohoukset 
Lämmityskattiloiden puhdistukset
Piipun kuvaukset, kunnostamiset 
ja kuntotarkastukset
Neuvot tulisijojen energia tehokkaaseen käyttöön.

NUOHOUSPALVELUITA

PARTURI-KAMPAAMOPALVEUJA

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

YRITTÄJÄ! 
Ilmoita Palveluhakemistossa. 

Ota yhteyttä 
p. 045 110 9012 tai 0400 385 281!
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Iin Yrityksen Testijuoksu-
sarja saatiin aloittaa vuoden 
ja kahdeksan kuukauden 
tauon jälkeen. Lokakuun 
viimeinen lauantai Iin pyö-
räteillä palasi uuteen nor-
maaliin, kun Asemakylälle 
päin pyrähti monikymmen-
päinen juoksijajoukko. Pai-
kalle saapuneet oli hyvillään 
kaivatun tapahtumasar-
jan jatkumisesta. Kympin 
kärjessä kulki Limingan 
Niittomiesten juoksijakak-
sikko Janne Eskelinen ja Jani 
Määttä, joista Eskelinen oli 
lopulta viisi sekuntia nope-
ampi voittaen yleisen sarjan. 
Määttä oli selkeä ykkönen 
ikäisissään 45-vuotiaissa. 
Hyvistä olosuhteista huoli-
matta oli 40. minuutin haa-
murajan alitus yllättävän 
harvan herkkua. Merkille 
pantavaa oli useilla juoksi-
joilla liian kovan alkuvauh-

Testijuoksusarja käyntiinTestijuoksusarja käyntiin

din aiheuttama pahakin 
sippaaminen.

Eskelisen ja Määtän 
ohella alle neljänkymme-
nen minuutin pääsi mie-
histä vain yleisen sarjan 
kakkonen Kempeleen Juk-
ka Oikarinen. Viisvitosissa 
otti järjestävän seuran Pek-
ka-kaksikko Kuokkanen ja 
Kukkula kaksoisvoiton eikä 
viikon takainen puolima-
raton painanut kovinkaan 
kintereissä. Naisissa nähtiin 
kovaa kyytiä. Jyväskylän 
Kenttä-Urheilijoita edusta-
va tuttu Illin kävijä Anna-
Elina Heikkinen ja Oulun 
Pyrinnön Iida Haataja piste-
livät kympin koko porukan 
kolmanneksi ja neljännek-
si nopeimmin. Molemmat 
ovat tuttuja Kalevan Kiso-
jen kympiltä. Vanhin juok-
sija M80-sarjassa kisannut 
Eero Hanni sanoi tehneensä 

101 Pekka Kuokkanen, 107 Heikki Tiiro, 113 Mika Mörsäri, 122 Tuomas Kauppila, 110 Jani Jussila, 139 Pekka Kukkula, 109 Pertti Lapinkangas

TULOKSET
MIEHET 10 km: 1) Jan-

ne Eskelinen LNM 36.45, 
2) Jukka Oikarinen Kem-
pele 38.40, 3) Roope Sas-
si IiU 41.40, 4) Heikki Tiiro 
IiY 42.10, 5) Jouko Perttula Ii 
49.47.

M40 10 km: 1) Jouko Leh-
tola Ylikiiminki 41.44.

M45 10 km: 1) Jani Määt-
tä LNM 36.50, 2) Jani Jussila 
OFF 40.46, 3) Marko Matti-
la VKV 40.56, 4) Pertti Haa-
pamäki OTC 46.26, 5) Jorma M80-sarjan SE-mies Eero Hanni

palauttavan juoksun. Edel-
lisenä viikonloppuna mies 
oli tekaissut ikäluokkansa 
puolimaratonin suomenen-
nätyksen.

Teksti Pertti Huovinen 
Kuvat Matti-Tapio 
Rissanen

Puurunen PuU 47.39.
M50 10 km: 1) Mika Mör-

säri Keminmaa 41.03, 2) Juk-
ka Palokangas OlsHe 43.44.

M55 10 km: 1) Pek-
ka Kuokkanen IiY 42.11, 2) 
Pekka Kukkula IiY 42.21, 3) 
Tuomas Kauppila HauVe 
42.23, 4) Taisto Latvalehto 
LNM 42.43, 5) Jouko Taka-
lo 49.18, 6) Vesa Savolainen 
HauHe 50.32, 7) Jari Meriläi-
nen HauVe 53.41.

M60 10 km: 1) Pertti La-
pinkangas ONMKYU 42.44, 
2) Tuomas Talvila Eläleläiset 
ry 46.41.

M65 10 km: 1) Aulis Kaa-
sinen ONMKYU 46.06, 2) 
Markus Hast Keminmaa 
47.08, 3) Kari Jylhänlehto 
PuU 48.52, 4) Esko Takalo 
OlsHe 50.02, 5) Reijo Hum-
mastenniemi OlsHe 52.52, 6) 
Aimo Alatalo OHS 1.04.10.

M70 10 km: 1) Alpo Tal-

vensaari KeMaKi 51.36.
M75 10 km: 1) Erk-

ki Manninen OlsHe 54.04, 
2) Timo Turpeinen OulI-
kil 59.29, 3) Alpo Pelkonen 
OsVa 1.07.46.

M80 10 km: 1) Eero Han-
ni OlsHe 1.03.35.

NAISET 10 km: 1) Anna-
Elina Heikkinen JKU 37.15, 
2) Iida Haataja OP 37.56, 3) 
Saaga Sassi IiU 48.14.

N50 10 km: 1) Jatta Sep-
pälä AlPi 46.15, 2) Outi Su-
lasalmi ONMKYU/kkm 
46.46, 3) Irmeli Suorsa Oulu 
47.32, 4) Mari Sipola Kemi 
55.22.

N55 10 km: 1) Kati Kui-
valainen Ii 52.06.

N60 10 km: 1) Mervi 
Perkkiö OlsHe 49.58.

Miehet 5 km: 1) Arto 
Hiltula IiY

Arto Hiltula, Roope Sassi ja Jouko LehtolaKuvassa numerolla juokseva 117 Jani Määttä, 127 Janne Eskelinen, 112 Anna-Elina Heikkinen
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Toimettomuus on 
monien paheiden äiti
 
Toimettomuus on monien paheiden äiti. Eräskin historioitsija 
tuumasi, että jos Eeva olisi ommellut viikunalehdistä housuja 
Aatamille, hänellä ei olisi ollut aikaa kuunnella käärmettä. Toi-
mettomuus liittyy läheisesti myös lama-aikaan, sillä silloin ne-
kin asiakkaat, jotka eivät koskaan maksa laskujaan, lopettavat 
tilaamisen. 
Mutta – nuorella yrittäjällä lama ja toimettomuus voivat olla 
jo ovella ennen kuin yrityksen toiminta on edes käynnisty-
nyt. Kun Amerikassa aloitteleva yrittäjä avaa autotallinsa oven, 
oven edessä on valmiina kaksi miljoona asiakasta. Kun meillä 
aloitteleva yrittäjä avaa autotallinsa oven, oven edessä on kak-
si metriä lunta.
   * * *
Seija Kajaanista muistelee kesäistä uintiretkeä J. L. Runeber-
gin Vänrikki Stoolin tarinoita mukaellen: ”Mennyttä kesää muis-
telen, niin mielelläni aina”.  
Teija: – Äiti saanko mennä uimaan? perheen pienimmäinen 
kärttää innoissaan.
Äiti: – Et tässä rannassa – täällä on liian syvää. 
Teija: - Mutta saahan isikin!
Äiti: – Saa saa, mutta isillä onkin iso henkivakuutus!
                                                                  * * *
Mattotelineellä: – Minusta näyttää, että poskesi ovat pyöris-
tyneet aika lailla? Elli sanoo Allille. – Taisitte syödä Saimaan lo-
mallanne hyvin? 
Alli: – Ei vaan minun piti kahden viikon telttaretkemme aikana 
puhaltaa joka ilta ilmapatjat täyteen!  
   * * *
Lähikahvilassa: – Eikö sitä myökii liitytä paenonvartijoihin? 
Hilma kysyy.
Vilma: – Minähän en ou just muuta tehnäkkää kun paenoo 
vahtinna, eikä ou piässy lihat livahtammaa!
   * * *
Koulun alettua: – Äiti, isä, minä sain pääroolin koulun näytel-
mässä! tytär hihkaisee. 
Isä: – Minähän olen aina sanonut, että vaikka sinä olet yhtä 
pullukka kuin äitisi, niin näyttelijälahjasi olet perinyt minulta. 
Muistan, että jo alaluokilla minä . . .
Äiti: – No nuo jorinat on kuultu jo moneen kertaa. Mutta – 
mitä sinä esität?
Tytär: – Synttärijuhlien pitopöydän täytekakkua! 
   * * *
Savolainen selitys. Mies palaa kaupunkireissulta monta tun-
tia myöhässä.
– Missee sinä out oekee lorvaillu ja tuon näkösenä? vaimo säk-
sättää.
– Kuuleha, kun minä jäen aaton alle. 
– Elähä puhu satuja – ee mikkää auto ryllee tuntitolokulla yhe 
ukon piällä!
   * * * 
Martti Kähkönen 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi   

Iin Sähkö Osakeyhtiö pe-
rustettiin 21.7.1918. Sitä 
seurasivat Iin kunnan Säh-
kölaitos ja Iin kunnan Ener-
gialaitos. Vuonna 1993 Iin 
kunnan Energialaitos muu-
tettiin osakeyhtiöksi ja näin 
syntyi kunnan 100 pro-
senttisesti omistama Iin 
Energia Oy. Iin Energian 
sähkönmyyntihinnat kuu-
luvat Suomen halvimpien 
sähkönhintojen joukkoon. 
Tämä johtuu siitä, että Iin 
kunta saa Raasakan ja Pah-
kakosken voimalaitoksista 
vesivoimaosuuksiensa pe-
rusteella lunastamiaan voi-
malaitososuuksia vastaan 
omakustannushintaista säh-
köä. Vesivoimaosuuksien 
omistajana Iin kunta saa, 
osallistuttuaan Raasakan ja 
Pahkakosken voimalaitosten 
rakentamiskustannuksiin, 
osuuden omakustannushin-
taisesta sähköntuotannosta. 

Iin Energialta edullista sähköä
Se menee kokonaan kunnan 
omistaman Iin Energia Oy:n 
käyttöön. Iin Energia Oy saa 
viiden prosentin osuuden 
koko omakustannushin-
taisesta sähköntuotannos-
ta Raasakan ja Pahkakosken 
voimalaitoksista. Tämä 
tuotanto riittää katta-
maan noin 40-50 prosent-
tia Iin Energia O:n sähkön 
kokonaismyynnistä. Esi-
merkiksi vuonna 2020 oma-
kustannushintainen sähkö 
oli noin 50 prosenttia yhtiön 
koko sähkönmyynnistä. Vii-
me vuosi olikin erittäin tu-
loksellinen vuosi Iin Energia 
Oy:lle. Tämä vuosi on paljon 
huonompi, omakustannus-
hintainen sähkö riittää vain 
noin 40 prosenttiin koko yh-
tiön sähkön tarpeesta. 

– Sähkön kokonaismyyn-
timme on vuodessa noin 
52 000 megawattituntia, Iin 
Energia Oy:n toimitusjohta-

ja Kari Kuusela kertoo. 
Iin kunta veloittaa Iin 

Energiaa kunnan omistami-
en sähköosuuksien käytöstä 
noin puoli miljoonaa euroa 
vuosittain. Pääosa yhtiön Iin 
Energian myymästä sähkös-
tä tuotetaan vesivoimalla. 

– Iin Energia Oy:llä on 
yksi tuulivoimalaitos, Iin 
Laitakarissa. Se tuottaa vuo-
dessa sähköä noin 260 000 
kWh, Kuusela kertoo. 

Laitakarin tuulivoima-
lan toimitti aikoinaan Iissä 
toiminut Finwind. Voima-
la on eräänlainen proto-
tyyppi. Sitä ovat vaivanneet 
koko toiminnan ajan pienet 
viat. Iin Energia Oy:llä on 
tällä hetkellä 13 työntekijää, 
kuusi työntekijää on asen-
nustöissä ja toimistotyössä 
on seitsemän henkilöä, mm. 
toimitusjohtaja, verkosto-
päällikkö ja suunnittelijat. 

– Sähkön siirtohinnoil-

Kuituverkon rakentamistyöt vaudissa.

Kari Kuusela, Iin Energia Oy:n 
toimitusjohtaja.

Valokuva Iin Energioan 
100-vuotisjuhlapäivästä kesäl-
lä 2018.

la rahoitamme sähköver-
kostomme ylläpitoa sekä 
maakaapelointia. Sähköver-
kostostamme on maakaa-
peloitu tällä hetkellä noin 
25-30 prosenttia. Maakaa-
peli on noin kaksi kertaa 
kalliimpaa kuin ilmajohto, 
toteaa Kuusela. 

Iisiverkko on Iin Ener-
gia Oy:n ylläpitämä valo-
kuituverkko, joka tarjoaa 
kuntalaisille nopeat interne-
tyhteydet. 

– Iisiverkko on osoitus 
halustamme ja kyvystäm-
me olla mukana digitekno-
logian kehittämisessä. Tällä 
hetkellä Iisiverkon on hank-
kinut noin 1600 tilaajaa. Ii-
siverkko on nyt laajentunut 
myös Jakkukylän alueel-
le vuonna 2018, mahdolli-
sesti verkko laajenee myös 
Yli-Iin puolelle, selostaa 
Kuusela. MH
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Esillä sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat. 
Vuoden Yrittäjän palkitseminen.

Kuivaniemen Yrittäjät ry 
tarjoaa jouluaterian jäsenille puolisoineen.  
Ilmoittautumiset torstaihin 19.11.2021 

mennessä Arille p. 0504413121 tai Arjalle 0405618422.

Tervetuloa!

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n 

SYYSKOKOUS  JA  PIKKUJOULU
lauantaina 27.11.2021 klo 18.30 

Kuivaniemen Kievarissa

Kuivaniemen Vanhustentaloyhdistys ry:n varsinainen

SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 16.11.2021 klo 16.00 kerhohuoneella

 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

Tervetuloa! 
Johtokunta

Suomi-Venäjä-seuran Iin osasto 
järjestää Evgeni Usovin (1963-2021) 
valokuvanäyttelyn ”Elements” 

Suomi-Venäjä-seuran Iin osaston 
pikkujoulu la 27.11.2021 klo 16

Ravintola Chuan Yi,  Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii

Kahavila Metkassa, Haminantie 4, Ii. 
Näyttelyn avajaiset 5.11.2021 klo 15. 

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset 21.11. mennessä 
Timo Haapaniemi, p. 0400 686 924

Juhlassa esiintyy Sudarushka - Suomi-Venäjä seuran 
Kemin osaston lauluryhmä

Jouluaterian hinta jäsenelle 25 euroa
Arpajaiset

2323
1515

KINKKU-KINKKU-
BINGOBINGO

22 88
44

5 x kinkku | 300 € pr50
 350 € /mp | 2x100 € | 2x50 €

KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 7.11. klo 16.00Su 7.11. klo 16.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!

Valokuvassa Veikko ja Martti Raappana korjaavat nahkismertoja. Kuva mahdollisesti otettu 1980-luvun loppupuolella, Raappanan 
Veikon käyttämän varaston edessä. 

Historiallisia valokuvia Iistä Kuvat 
Mauri Hietala

Kunnan keskustaa v. 1990. Ilmakuva. Keskellä kuvaa Iin silloinen tori. Torilla sijaitsi Iin taksiasema. Iin S-marketin vanha rakennus oli 
vielä paikallaan. Vasemmassa yläkulmassa T-market Simakka, joka on lopettanut jo vuosia sitten. Kuvassa näkyy myös ns. sininen talo, 
jossa sijaitsi vuosikymmeniä Iin kirjakauppa, rakennuksen punainen katto näkyy puuston keskellä. Rakennus on purettu ja tilalla on 
nyt puukerrostalo.

Kunnanviraston rakennus v. 1990. Ilmakuva. Rakennuksen yhte-
ydessä toimi myös paloasema. Kuvassa näkyy myös palopäälli-
kön auto. Kunnanvirastoa, jota kutsuttiin myös kunnantaloksi, on 
myöhemmin jatkettu vasemmalle.

Iin Teollisuusalue v. 1988. Kuvassa vasemmalla näkyvät Iin Ko-
nepaja Oy:n hallit, Iin Puunjalostuksen ja Aallon Kalusteen halli. 
Shellin rakennusta ei vielä ole eikä OT-kumin rakennuksia.
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Lapset ja päihteet
ke 10.11.2021 klo 12-13.15 Valtarin sali / striimaus Youtube IiVisio
Kohderyhmä: Alakoululaiset 5.-6.lk 
 
Ohjelma:
Vahingonkorvausvastuu - Poliisi
Päihteiden käytön vaarat ja haitat- Kari Korhonen

Nuoret ja päihteet
ke 10.11.2021 klo 13.45-15 Valtarin Sali / striimaus Youtube IiVisio
Kohderyhmä: Yläkoulut, lukio 

Ohjelma:
Iin tilanne - Poliisi  
Huumeiden käyttäjien vanhemmat, Kondis ry 
Kokemusperäinen läheisten kertoma tositarina omasta elämästä huumeriippuvaisen rinnalla

Ikäihmisten tissuttelu –tietoilta 
 
ke 10.11.2021 klo 16-18 Valtarin Sali (Koulutie 2) / striimaus Youtube IiVisio 
Kohderyhmä: Eläkeläiset 

Ohjelma:
Alkoholin käytön rajat ja määrät - Ehyt ry
Alkoholi ja lääkkeet - erittäin huono yhdistelmä - Oulunkaari
Päihteiden käytön vaarat ja haitat - Kari Korhonen
 
Älä osta konjakkipulloa lahjaksi – osta lahjakortti!  
Kahvitarjoilu! Vapaa pääsy! 

Vanhempien päihdeilta 
ke 10.11.2021 klo 19-21 Valtarin Sali (Koulutie 2) / striimaus Youtube IiVisio 
Kohderyhmä: kaikki vanhemmat 

Ohjelma: 
Huumeiden käyttäjien vanhemmat, Kondis ry 
Kokemusperäinen läheisten kertoma tositarina omasta elämästä huumeriippuvaisen rinnalla
Iin tilanne - Poliisi
Päihteiden käytön vaarat ja haitat- Kari Korhonen

Vinkkilista & yhteystiedot vanhemmille paikallisista palveluista!
Kahvitarjoilu! Vapaa pääsy! 

Tilaisuuksia voit seurata etänä striimattuna  
IiVisio Youtube -kanavalta! 
Striimaus Valto Savolainen.

Järjestäjät yhteistyössä: 
Iin kunta, hyvinvointi, nuorisotyö ja opetuspalvelut
Iin alueen vanhemmat ry, Iin helluntaiseurakunta 
Iin Vanhus- ja vammaisneuvosto 
Oulunkaari, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Ehkäisevän päihdetyön viikko 

PÄIHDENEUVONTA
SOITA:

0800 900 45
APUA ILMAISEKSI 24/7

Nollalinja 24/7 
(väkivaltatilanteissa):  

0800 050 05

 

Oulunkaaren  
sosiaalipäivystys:  

08 5875 6888
ma–pe klo 8–16

 

Oulun seudullinen 
sosiaali- ja kriisipäivystys:  

044 703 6235
ma–pe klo 16–08 ja  

viikonloput ja arkipyhät

KE
10.11.

 

Seudullinen ohjaus- ja 
neuvontanumero

08 5875 5010
ma-pe klo 9-15


