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Kirkkotie 4, Haukipudas | P. 040 736 9999
Avoinna ma-pe 10-17.30, la 10-14

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!
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Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 549 €. Meiltä
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kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www.coolerykkoset.ﬁ
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Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

Ilmalämpöpumput

R

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
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Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
044 773 4001/Jarno

Soita: 050 5876 317

Su 28.11. klo 14 Kuivaniemellä
Nuorisoseuralla! Info 044 209 4496
Show, torttukahvit + kinkkubingo yhteensä 15€

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

www.iisanomat.fi

Kanssasi
surun
kohdatessa
Perinteikäs täyden
palvelun hautaustoimisto
Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin
liittyvissä järjestelyissä.
Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen
surusidontojen lisäksi
värikkäät syksyn kukat
kaikkiin tilaisuuksiin ja
viherkasvit kotiisi.

Rakennussiivous
Kotisiivous
Liike- ja toimitila
siivoukset
Puh 044 521 6133

Lampikuja 2 A1 91100 Ii
johanna.kaisto@outlook.com

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
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IIN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Ruustinnan kahavila To 18.11.2021 klo 12:00 - 14:00 Iin Pappilassa. Voit
olla mukana tekemässä hyvää ja tukea diakonia- ja lähetystyötä nauttimalla vaikka kupin hyvää kahvia ja leivonnaisia.
Lapsikuoron harjoitukset To 18.11. klo 17:00 Iin seurakuntasali
Kirkkokuoro To 18.11. ja To 25.11. klo 18:00 Iin seurakuntasali
Perhekerho Pe 19.11. klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerhohuone.
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Sanajumalanpalvelus Su 21.11. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Kristus, kaikkeuden Herra. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina:
Markku Jaakkola. Kolehti: Nimikkolähettien työn tukemiseen Itä-Aasiassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Palvelutehtävissä SPR: n väki.
Jouluavustusta Seurakunnalta. Mikäli sinulla ja perheelläsi on taloudellisia haasteita, voit hakea jouluavustusta seurakunnan diakoniatyöltä. Vapaamuotoisten hakemusten, joista ilmenee perheen koko, tulot,
menot kuukausittain ja perheen yhteystiedot, tulisi olla perillä viimeistään ma. 22.11.2021. Hakemukset os. Iin seurakunta / Sanna Karppinen,
Puistotie 3, 91100 Ii, Lisätietoja: Sanna Karppinen p. 040 737 6955 tai
Piritta Aatsinki p. 040 718 2297
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä Ti 23.11. klo 13:30 - 15:00 Iin seurakuntasali
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 24.11. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Ryhmä on 0-2
vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho.
Perheiden adventtitapahtuma ODOTAMME JOULUA La 27.11. klo
13:00 - 15:00 Iin Pappilassa. Voit tulla tapahtumaan ja lähteä oman aikataulun mukaan klo 13-15 välisenä aikana. Tapahtuman ohjelmassa on
klo 14.00 muskarihetki ” Odotamme joulua” ja toimintapisteitä: askartelupisteet, jouluinen etsimistehtävä, välipalaa ja ulkona pappilan pihassa
heijastinpolku. Ota ulkovaatteet mukaan heijastinpolkua varten!
JOULUNAJAN LAHJAKORTTI KERÄYS 22.11. - 3.12.2021. Toivomme
erityisesti ruokakaupoissa saatavilla olevia ostorajoitettuja lahjakortteja.
Voit toimittaa lahjakortit Iin seurakunnan kirkkoherranvirastoon arkisin
klo 9-14, Kuivaniemen kirjastoon (ei omatoimi aikana), oman alueen diakoniatyöntekijälle (soita ja sovi aika Sanna p. 040 7376 955 ja Piritta p.
040 7182 297). Diakoniatyöntekijät toimittavat lahjakortit perille.
ANNA LAPSELLE LAHJA KERÄYS 22.11. - 3.12.2021. Keräystä varten

Tauno Kivelä ja Leena Tiiro
nimettiin aluevaaliehdokkaiksi
Pohjois-Pohjanmaan
Vasemmiston piirihallitus kokoontui
keskiviikkona
10.11. käsittelemään piirin
vaaliohjelmaa tammikuussa pidettäviin aluevaaleihin
ja nimesi 15 uutta ehdokasta vaaleihin. Iistä tuli uusiksi ehdokkaiksi Tauno Kivelä
ja Leena Tiiro. Aiemmin oli

Tauno Kivelä

jo ehdokkaiksi nimetty Teijo Liedes ja Maire Turtinen.
Ehdokaslistalla on nyt
82 nimeä. Piirijärjestö tavoittelee vaaleissa täyttä 98
ehdokkaan listaa. Lisää ehdokkaita nimetään 5. joulukuuta pidettävässä piirin
syyskokouksessa. HT

Leena Tiiro

Veroprosentti pidetään
entisellään 21,5 prosentissa
Iin kunnanvaltuusto päätti
maanantaina 15.11. vuoden
2022 kunnallisveroprosentin
pitämisen ennallaan 21,50
prosentissa. Päätös tehtiin
äänin 26-5.
Teijo Liedes teki kunnanhallituksen esityksestä
poikkeavan esityksen, että
veroprosenttia nostettaisiin
21,75 prosenttiin. Sen puolesta äänestivät Eila Fäldt,
Heli-Hannele Haapaniemi,
Risto Säkkinen ja Leena Tiiro. Muut valtuutetut kannattivat kunnanhallituksen
esitystä.
Jo kunnanhallituksessa
veron korottamista esittivät
Teijo Liedes, Reijo Kehus,

Heli-Hannele Haapaniemi
ja Leena Tiiro. Kunnanjohtajan esitystä veroprosentin säilyttämistä ennallaan
kannattivat Petri Tervonen,
Hannu Kaisto, Petri Hyvönen, Helka Tapio ja puheenjohtaja Ilkka Pakonen, jonka
ääni ratkaisi ja esitettiin veroprosentin
säilyttämistä
ennallaan.
Kiinteistöveroprosentit
säilyivät ennallaan. Yleinen
prosentti on 1,30, vakituinen
asunto 0,65, rakentamaton
rakennuspaikka 6,0, muu
asuinrakennus 1,20, yleishyödylliset yhteisöt 0,0, voimalaitokset 3,1 prosenttia.
MH
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voit ottaa joulukuusesta koristeen, jonka mukana on pakettikortti ja siinä
on tiedot lahjan saavan tytön / pojan iästä. Kuusenkoristeen saat pitää
itse, mutta tuo hankkimasi lahja pakettikortteineen joko, Iin kirkkoherranviraston aulassa olevan joulukuusen alle tai Micropoliksen tai Kuivaniemen kirjaston joulukuusien alle.
Tänä vuonna otamme vastaan lahjoja seuraavasti:
Alle 10-vuotiaat lapset: lelut, legot, kirjat, pelit, askartelutarvikkeet, makeiset.
Yli 10-vuotiaat: lahjakortit (esim. Kärkkäinen, pitseria, S-ryhmä, Hesburger,
paikalliset kauneuden- ja hyvinvoinnin liikkeet, sekä muut paikalliset yritykset), makeiset.
Tuo hankkimasi lahja ja em. pakettikortti lahjakoriin viimeistään perjantaina 3.12.2021. Seurakunnan diakoniatyöntekijät toimittavat lahjat
perheille. Keräyksen järjestävät yhteistyössä Iin Seurakunta, Iin Lions Club
ry., Iin Vuokratalot Oy, Iilaakso Oy, Micropolis Oy.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 25139
maanantaisin klo 10-12 ja 13-15. Ajanvaraus taloudellisia asioita varten
on avoinna viimeisen kerran 15.11.2021. Jatkamme ajanvarauksia seuraavan kerran 10.1.2022.
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky lähettää lapselle oman kirjepyhäkoulupostin noin kerran kuukaudessa. Postin voi tilata milloin vain p. 0400
541 319 tai irmeli.hietapelto@evl.fi ja näin pääset mukaan Kirjekyyhkyn
kirjepyhäkouluun. Kerro viestissä lapsen nimi, ikä ja osoite. Kirjekyyhkyn
postissa on lapselle kertomus, mukavia tehtäviä, leikki, aiheeseen liittyvä
askartelu ja tarra osallistumistauluun. Kirjeessä on mukana askarteluun
tarvittavat materiaalit. Osallistumistaulu tulee ensimmäisen kirjeen mukana. Kirjepyhisposti on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja se on
maksuton.
Haluaisitko ulkoilukaverin lapsellesi? Pyydä seurakunnan ulkoilukaveri lapsesi kanssa ulkoilemaan ja soita edellisellä viikolla viimeistään perjantaina klo 13 mennessä p. 040 5562 025 tai 0400 541 319. Lastenohjaaja
tai perhetyöntekijä voivat tulla ulkoilemaan lasten kanssa kotipihallenne
tai leikkipuistoon.
Ulkoilukaveritoimintaa järjestetään joka ma ja ti klo 9-13 välisenä aikana.
Yhteinen ulkoiluaika on kerrallaan noin 1 tunti/perhe tai perheen kanssa
sovittu aika. Ulkoilukaveria voi pyytää kaikenikäisille lapsille, yhdelle tai
useammalle lapselle. Tarvittaessa ulkoilemaan voi tulla 2 työntekijää. Ulkona leikitään ja touhutaan kivoja juttuja yhdessä, ulkoilun lopuksi lasten
kanssa luetaan kuvakirjasta viikon lasten Raamatun (tai muu) kertomus ja

lapset saavat kotiin aiheeseen liittyvän värityskuvan tai muun mukavan
jutun. Ulkoilukaveritoimintaan voi osallistua, kun perheessä ollaan terveenä. (Toimintaan ei voi osallistua silloin, kun perheessä ollaan sairaana
tai perheenjäsen on altistunut koronalle). Toiminta on maksutonta.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Perhekerho To 18.11. ja To 25.11. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali
Sanajumalanpalvelus Su 21.11. klo 12:00 Oijärven kyläkirkko. Aihe:
Kristus, kaikkeuden Herra. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina:
Markku Jaakkola. Kolehti: Nimikkolähettien työn tukemiseen Itä-Aasiassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.
Seurakuntakerho Oijärvellä yhdessä Yli-Iiläisten kanssa To 25.11. klo
11:00 Oijärven kyläkirkko
Joulukeräyksistä löytyy lisätietoja Iin alueen ilmoituksissa, nettisivuilta
tai somesta.
Jouluavustusta Seurakunnalta. Mikäli sinulla ja perheelläsi on taloudellisia haasteita, voit hakea jouluavustusta seurakunnan diakoniatyöltä. Vapaamuotoisten hakemusten, joista ilmenee perheen koko, tulot,
menot kuukausittain ja perheen yhteystiedot, tulisi olla perillä viimeistään ma. 22.11.2021. Hakemukset os. Iin seurakunta / Sanna Karppinen,
Puistotie 3, 91100 Ii, Lisätietoja: Sanna Karppinen p. 040 737 6955 tai
Piritta Aatsinki p. 040 718 2297
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 25139
maanantaisin klo 10-12 ja 13-15. Ajanvaraus taloudellisia asioita varten
on avoinna viimeisen kerran 15.11.2021. Jatkamme ajanvarauksia seuraavan kerran 10.1.2022.
Katso lisätietoja perheiden yhteisestä ”odotamme Joulua” -tapahtumasta, ulkoilukaveritoiminnasta ja kirjepyhis Kirjekyyhkyn 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.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Maantien 18757 (Maalismaantie)
jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä
Asemakylä - Paasonperä, tiesuunnitelma
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus)
laatii yhteistyössä Iin kunnan kanssa liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun
lain mukaista tiesuunnitelmaa maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja
pyöräilyväylästä välillä Asemakylä – Paasonperä.
Tiesuunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa luonnoksia esitellään alueen
asukkaille, maanomistajille
ja muille asiasta kiinnostuneille. Esittelytilaisuus pidettiin keskiviikkona 10.11
Valtarin koululla. Suunnittelualue sijoittuu noin kah-
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den kilometrin matkalle
välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie). Suunnittelun tavoitteena on
jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen
erityisesti koulureittien osalta sekä liikkumisedellytysten parantaminen kunnan
keskustaan.
Tiesuunnitelman toimenpiteitä: pääosin erillinen jalankulku- ja pyörätie noin
kahden kilometrin matkalle
välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie). Tieosuudelle rakennetaan neljä
pysäkkiparia.
Tiesuunnitelma
valmistuu joulukuussa 2021.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus asettaa suunnitelman nähtäville 30 päivän
ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta.
Tällöin kansalaiset voivat
perehtyä
suunnitelmaan
ja tarvittaessa jättää siitä
muistutuksia. ELY-keskus
hankkii
tiesuunnitelmasta tarvittavat lausunnot ja
suunnitelma
toimitetaan
lausuntoineen ja mahdollisine muistutuksineen Väylävirastolle
ja
edelleen
liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin hyväksymistä varten.
Hankkeen
rakennussuunnitelma
valmistuu

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

huhtikuussa 2022. Rakennuskustannusarvio hankkeelle on noin 0,8 miljoonaa
euroa. Hankkeelle on varattu rahoitus vuodelle 2023 ns.
MAL-hankkeena (valtion ja
Iin kunnan yhteisrahoitus).

Ely-keskus tiedotus

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja:
jäsenyritys
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittajat Ii
Mauri Hietala 050 3950365, mauri.hietala@gmail.com
Ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

SEURAAVA IISANOMAT NRO 39 ILMESTYY TO 25.11.2021.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
mielellään pe 19.11.2021 klo 12 mennessä.

HINNAT:
Etusivu
1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
Hinta sisältää alv. 10%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

IiSanomat ilmestyy joka viikko. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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2021 ilmestyy joka viikko torstaisin.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Tuhisee, ku
kontintekijä.
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

3

Valtakunnallinen rantaongintakilpailu ensi vuonna Iissä
Iin Eläkkeensaajien syyskokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi
edelleen Heikki Räinän ja
hallitukseen tulivat Jorma
Kokko, Matti Haatainen,
Eila Palukka, Pekka Uitto,
Aarre Tarkki ja Salme Tanninen.
Vuosi kuluu tutuissa
merkeissä; kahvi- ja musiikkituokio kuukauden ensimmäisenä torstaina. Muihin
kokoontumisiin kutsutaan
asiantuntijoita eri aloilta.
Bingo on osoittautunut suosituksi, samoin ulkoilupäivät Illissä. Maaliskuussa on
tarjolla viikon hyvinvointiloma. Kuntosalivuorot säilyvät ja uusia tapoja liikkua
mietitään.
Suurin ponnistus on ensi
vuoden syyskuun alussa
Eläkkeensaajien keskusliiton organisoima rannalta
ongintakilpailu. Onginnasta kiinnostuneita tulee Iihin
kaikkialta Suomesta, käytännön järjestelyistä vastaa
Iin Eläkkeensaajat. MH

Ulkoilupäivien aikana on liikunnan ohella myös muuta ohjelmaa, kuten Illinsaaren ulkoilutapahtumassa kuluvan syksyn aikana.

Tenavatupa säilyy Olhavassa
Tenatuvan toiminta säilyy
Olhavassa. Maarit Tihinen
oli tehnyt oikaisuvaatimuksen Iin kunnan opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnalle koskien Tenavatuvan lakkauttamista 1.8.2022 lähtien.
Lautakunnan
kokouksessa 4.11.Tihisen oikaisuvaatimuksen käsittelyyn ottamista
ja hyväksymistä esitti ja sen
puolesta äänestivät JuhoJussi Heinäaho Pekka Nevalaisen, Juuso Pyörälän,
Veliheikki Hyvärisen ja Pirjo Klasilan kannattamana.
Näin lautakunnan aikaisempi lakkautuspäätös peruttiin
ja ryhmäperhepäiväkoti Tenavatuvan toiminta tulee jatkumaan entisellään samoissa
tiloissa Olhavassa.

Opetusjohtaja
Tuomo
Lukkarin ja varhaiskasvatusjohtajan Pauliina Auranahon
lakkautuspäätöksen pysyttämisen pohjaesityksen puolesta äänestivät Leena Tiiro, Aila
Paaso ja Katja Torvinen. Äänin 3-6 Juho-Jussi Heinäahon
esitys tuli lautakunnan päätökseksi.
Olhavan Tenavatupa toimii Iin kunnan omistamassa
kiinteistössä; 12-paikkainen
perhepäivähoitokoti.
Rakennus on terve, ei ole sisäilmaongelmia, aikoinaan
remontoitu ryhmiksen käyttöön.
Hoitopaikat
ovat
täynnä, jonossa on lapsia. Tenavatupa on ollut useamman
vuoden jo täynnä. 12-vakituisen lapsen lisäksi ryhmik-

sessä käy ns. virikehoitolaisia
siten, että vuosittain kirjoilla
olevien lasten määrä on jopa
15-18 lasta. Tenavatupa palvelee Olhavan seudun sekä
Oijärven vanhempien lastenhoitotarpeita. Kautta vuosikymmenten
Tenavatupa
on siinä juuri ollut sijainniltaan mainio, että vanhempien työmatkan suunta (Kemi
tai Oulu) ei ole ollut este. Tenavatupa on 4-tien risteyksen
tuntumassa ja koska työmatkat ovat täällä pitkät, niin
yleinen tapa on, että toinen
vanhempi vie ja toinen hakee
töistä. Tenavatupa mahdollistaa tämän, vaikka vanhempien työmatkat käyvät eri
suuntiin Olhavasta. HT

FURKA
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VUOTTA.

www.furka.fi

Opettaja Sirpa Juusola (vasemmalla) tarkastelee kurssilaisten Viktoriia Kankaan, Kristiina Lehtosen,
Aira Sassin, Nanne Vainionpään ja Viivi Tuohimaan kanssa islantilaisen villapaita-neuleen malleja.
Kuva Laura Paakkola.

Neuloosi innostaa
Iin kansalaisopisto & taidekoulu tarjoaa monenlaisia
kursseja. Islantilainen villapaita- lyhytkurssille osallistui kuluneen syksyn aikana
yksitoista henkilöä. Joukkoon mahtui enemmän tai
vähemmän aikaisemmin kutoneita. Sirpan asiantuntevassa ohjauksessa katsottiin
erilaisia malleja, hankittiin
langat, saatiin ohjeet ja niin
puikot alkoivat heilumaan.
Kaikki saivat opetusta ja
vinkkejä tarvittaessa kädestä pitäen.
Totesimme, että kurssilla
yhdessä tekeminen on innostavaa ja kokemuksia on mu-

kava jakaa.
Mielenkiintoista on myös
nähdä erilaisten villapuseroiden valmistuminen. WhatsApp-ryhmässä oli vilkasta.
Kurssi-iltoja odotellessa oli
hyvä vaihtaa kuulumisia,
kysellä Sirpalta neuvoja tai
vaikkapa laittaa kuvia kommentoitavaksi. Kun neuloosi
valtaa mielen ja työ edistyy,
ei malta odottaa keskiviikkoiltaan neuvoja saadakseen.
Kuluneet pari vuotta on
monelle ollut käsillä tekemisen aikaa. Islantilainen
villapaita väreineen ja kuvioineen on saanut monet
innostumaan ja jopa hurah-

tamaan niiden tekemiseen.
Yksi kurssilainen sanoikin,
miten villapaita-neuloosia
seuratessa on tullut mieleen,
että olisi mukava oppia itsekin tekemään. Tämä kurssi
antoi siihen hyvän mahdollisuuden. Kiitos tästä kurssin
järjestäjille ja Sirpa-opettajalle.
En tiedä, moneltako nelijalkaiselta löytyy Islantilainen villapaita, mutta sen
tiedän, että eräältä iiläiseltä
kissalta se nyt löytyy. Tällä
kurssilla ehti oppimaan senkin taidon.

Aira Sassi
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

us!
! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjo

UUTUUS

P. 016 267 550 | Ratatie 6, 95200 Simo

renkaat kaikille teille

HAMMASTEKNIKKO- JA LÄÄKÄRIPALVELUT

Karin Björnholm,
sairaanhoitaja

Erikoishammasteknikko

Puh. 044 350 6063

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

PARTURI-KAMPAAMOPALVEUJA

JALKAHOITOA • KAUNEUS- YM HYVINVOINTIPALVELUJA

ROMUTTAMOALAN PALVELUITA

NOUDETAAN

Ajanvaraus:
varaa.timma.fi/karinbjornholm

Valtarintie 2, Ii

VAIHTOLAVAPALVELUT!

ROMUAUTOT JA
METALLIROMUT!

KIINTEISTÖ-, JÄTEHUOLTO- JA RAKENNUSPALVELUITA

OULUN ROMU

NOPEA NOUTO!

P. 044 783 1121
www.oulunromu.fi.

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

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

HIERONTA • FYSIOTERAPIA • JÄSENKORJAUS
KUNTOSALI • JALKAHOITOA YM KAUNEUDENHOITOA

Apunasi hyvän elämän arjessa

NUOHOUSPALVELUITA

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

Nuohouspalvelua omalta alueelta Ii, Yli-Ii, Haukipudas, Kiiminki
Tulisijojen ja savuhormien nuohoukset
Lämmityskattiloiden puhdistukset
Piipun kuvaukset, kunnostamiset
ja kuntotarkastukset
Neuvot tulisijojen energia tehokkaaseen käyttöön.

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

TILITOIMISTOJA

OULUNSEUDUN NUOHOUSPALVELU

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!

Juha Siurua, puh. 040 718 0066
juha.siurus@gmail.com

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

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

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

Rokotteen jälkeen vertaistuen pariin
Ihminen tarvitsee toista ihmistä. Pitkäaikaissairauden koettelemukset jaksetaan
paremmin, kun on vertaisia tukena. Vertaisten kannustus ylläpitää motivaatiota
onnistua omahoidossa. Ja on tutkitusti
helpompi lähteä liikkumaan, jos on kavereita, joiden kanssa lähteä.
Maailman
keuhkoahtaumapäivää
vietetään 17.11. Keuhkoahtaumatauti
on etenevä pitkäaikaissairaus, johon ei
ole parannuskeinoa. Onnistuneen oma-

hoidon kulmakivet ovat päivitetty lääkehoito, tupakoinnin lopettaminen ja
liikunta sekä sitä tukeva ravitsemus. Sairastavien kannattaa huolehtia myös kattavasta rokotussuojasta.
–Me Oulun Seudun Hengitysyhdistyksessä olemme käynnistämässä uudelleen koronapandemiatilanteen salliessa
vertaistuki- ja liikuntaryhmiämme. Uudet ja vanhat jäsenet ovat tervetulleita
osallistumaan mukaan toimintaan, pu-

heenjohtaja Tapio Still kertoo.
–Meillä on tarkoitus ensi vuoden
puolella keuhkoahtauman tiimoilta ottaa kokemusasiantuntija mukaan ja
kiertää jäsenkunnat. Meillä on 12 jäsenkuntaa, joista ainoastaan Haukiputaalla ja Yli-Iissä on oma Silmu-toimikunta,
jotka itse järjestävät ohjelmaa.
Ilmoitamme IiSanomassa, kun tulemme Iihin. Keuhkoahtaumatilaisuudet
vetävät väkeä. Korona-aika on tietysti

rajoittanut toimintaamme tämän kahden
vuoden aikana, mutta jospa ensi vuonna pääsisimme liikkeelle, se on meidän
suuri toiveemme! Kierrämme kaikki jäsenkunnat ensi vuoden aikana, myös Ii.

Oulun Seudun
Hengitysyhdistys
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Päihdetyön viikko huomioitiin Iissä
Valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietettiin 8.-14.11.
Tilaisuudet pidettiin keskiviikkona 10.11. Iissä Valtarin koululla.
Esitykset ovat nähtävissä: Youtube IiVisio.

Tänään on pystyttävä vaikuttamaan asenteisiin
Jaakko Kaakinen toimii Oulun poliisilaitoksen paikallispoliisina, toimialueenaan
erityisesti Ii ja Haukipudas.
–Iissä ns. tavalliset huumerikokset ovat vuodessa
lisääntyneet 100 prosenttia,
törkeät huumerikokset ovat
lisääntyneet 110 prosenttia vuodessa. Suurin amfetamiinitakavarikko
on
ollut viisi kiloa, lukuisia
100 gramman – yhden kilon
suuruisia takavarikkoja tehty. Monessa omakotitalossa
Iissäkin kasvatetaan kannabista. Alkoholin saanti on
tehty nuorille niin vaikeaksi,
että moni on siirtynyt käyttämään 10-15 euroa kappaleelta maksavia pillereitä.
Pillereitä tilataan netin kaut-

ta tai ostetaan paikallisilta
välittäjiltä, mm. kauppojen
ja koulujen pihoilla. Aineiden saanti on nykyisin helppoa. Nuoret kyllä tietävät,
kuka huumeita myy, mistä
niitä saa – mutta eivät kerro
poliisille nimiä, kertoo Kaakinen.
Kaakinen puhui myös
nykyisestä mopokulttuurista, ns. mopomiiteistä. Aiemmin mopomiiteissä ajeltiin.
Nykyään niissä tehdään
uhkarohkeita ja järjettömiä
temppuja, joita videoidaan
ja jaetaan netissä. Pahin mopokulttuuri- ja mopomiittitilanne on Iissä, pahempi
kuin Haukiputaalla.
Oulunsalossa on toisaalta pahempi tilanne kuin Iissä.

Tyrnävä-Liminka
akselilla mopokulttuuritilanne on
rauhallisempi kuin tilanne
on Oulunsalo-HaukipudasIi akselilla.

Entinen narkomaani varoitti
huumeiden vaaroista
Entinen narkomaani ja
huumekauppias Kari Korhonen luennoi Iin koululaistilaisuuksissa ja illan
vanhempien
tilaisuudessa perusteellisen huumeista ja huumeiden vaaroista.
Korhonen on ollut 25 vuotta kuivilla huumeista ja on
jo vuosia kiertänyt Suomen
kouluissa kertomassa tarinaansa.
Hänet tunnetaan myös
teoksesta KK – Kuolemankauppias. Korhonen kertoi
huumeidenkäytön
seurauksista: erilaisista peloista,
valehtelusta, välien katkeamisesta omiin vanhempiin,
rikoksista, sairauksista, hyväksikäytöstä ja elämän
merkityksen katoamisesta.
Korhonen valisti, mitä
tarkoittavat erilaiset huumerikokset. Huumausaineen
käyttörikoksella
tarkoitetaan sitä, että käyttää, pitää hallussaan tai yrittää
hankkia vähäisen määrän
Huumevalistaja Kari Korhonen

Oulun poliisilaitoksen pai kallispoliisit, Kari Kariniemi ja Jaakko Kaakinen. Oikealla tilaisuuden juontaja Raino Ojala.

ainetta omaa käyttöä varten. Rangaistuksena sakkoa tai vankeutta enintään
6 kk. Huumausainerikos
tarkoittaa
huumausaineiden valmistamista, vientiä
tai tuontia maasta. Myös
myyminen, välittäminen tai
luovuttaminen toiselle, hallussapito tai hankkiminen
on rikos, yrityskin on rangaistavaa. Rangaistus sakkoa tai vankeutta enintään
2 vuotta. Törkeä huumausainerikos, kyseessä erittäin
vaarallinen
huumausaine, suuri määrä ja iso ta-

loudellinen hyöty, välitys
alaikäisille, vakavan vaaran
aiheuttaminen hengelle ja
terveydelle, kokonaisuutena arvostellen törkeä. Seurauksena vankeutta 1-10
vuotta.
Kari Korhonen esitti luettelon myös Suomessa käytössä olevista lääke- ja
huumausaineista.

Tiet huumemaailmaan
Tie huumemaailmaan: Tupakointi, imppaus, alkoholi, lääkkeiden väärinkäyttö,
hasis, suonensisäiset aineet.

Valehtelu, rikokset (varkaudet, murrot), ihmissuhteet.
Seurauksia: Pelko, väkivalta, terveyden menetys.
–Enää ei ole niin kuin
ennen. Aineiden saanti on
helpompaa kuin koskaan
ennen. Ei tarvitse tuntea ketään. Kokeilijat ovat yhä
nuorempia, määrät entistä
suurempia, nettikauppa, pikaviestisovellukset (Singal,
Wicker, Telegram) Tor-verkko. Tänään on pystyttävä
vaikuttamaan asenteisiin,
valisti Korhonen. MH

Ikäihmisten tiedettävä riskirajat
Sinikka Korpela Ehyt ry:stä
kertoi alkoholin käytön rajoista, määristä ja juomisen
riskitekijöistä.
–Eläkeikäisten
juominen kokonaisuudessaan on
lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Osa juo tietämättään liikaa, kun ei tunne

ikäihmisten riskirajoja. Osalle alkoholista tulee eläkkeellä liian tärkeä kumppani.
Ikäihmisten juomatavat säilyvät usein samalla tasolla
kuin tavat olivat työikäisinä.
Miehet juovat kerralla enemmän ja useammin kuin naiset. Myös naisten juominen

on lisääntynyt, kertoi Korpela.
Alkoholinkäytön riskitasot terveille normaalipainoisille ja työikäisille aikuisille:
-Korkean riskin taso on
miehillä 24 ja naisilla 16 annosta viikossa. Tämä katsotaan hälytysrajaksi, jolloin
viimeistään alkoholinkäyttöön tulisi puuttua. Kohtalaisen riskin taso miehillä on
14 annosta viikossa ja naisilla 7 annosta viikossa. Matala riski terveelle työikäiselle
henkilölle on naisilla 0-1 annosta ja miehillä 1-2 annosta
päivässä, Korpela listaa.

Ikääntynyt kestää
huonommin alkoholia.

Sinikka Korpela Ehyt ry:stä.

Anne Mäkipaaso, Oulunkaaren vanhuspalvelusta.

–Vaikka olisi koko ikänsä huolehtinut hyvin terveydestään,
vanhuusiän
alkoholinkäytöstä voi muodostua ongelma. Ikääntyvän

elimistö ei nimittäin kestä
alkoholia enää samalla tavalla kuin työikäisen keho,
mitä kaikki seniorit eivät
tiedä. Tämän takia ikääntyneille on luotu oma testi
mittaamaan kohtuukäyttöä.
Terveille yli 65-vuotiaille
henkilöille asetetut riskikulutuksen rajat ovat 2 annosta
kerralla tai 7 annosta viikossa.
–Ikääntyessä kehon nestemäärä vähenee samalla, kun rasvakudoksen
suhteellinen määrä nousee
ja kehossa tapahtuu lisäksi hormonaalisia muutoksia. Elimistön biologisen
vanhenemisen aiheuttamat
muutokset heikentävät elimistömme kykyä käsitellä
alkoholia – ja sairaudet heikentävät tätä prosessia entisestään, painottaa Sinikka
Korpela.
Korpela esitteli myös

muutamia keskeisiä riskitekijöitä, jotka saattavat lisätä
juomista.
–Läheisen
poismeno,
kuolema. Sairaudet ja kivut, yksinäisyys, masennus, elämänhalun menetys.
Omaishoitajana
toimiminen, alkava muistisairaus,
aiempi, runsas juominen.
Myös toimintakyvyn lasku, tarpeettomuuden tunne,
elämänmuutosvaiheiden aiheuttamat tunteet.

Alkoholin ja lääkkeiden
yhteiskäyttö
Anne Mäkipaaso Oulunkaaren vanhuspalvelusta kertoi
alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäytön vaaroista.
–Alkoholi voimistaa tai
heikentää joidenkin lääkkeiden vaikutusta. Yhteysvaikutukset voivat olla
yllättäviä ja hyvinkin vaka-

via. Jokaisen alkoholiannoksen poistuminen elimistöstä
kestää kaksi tuntia. Monet
lääkkeet säilyvät elimistössä
pitkään, varsinkin ikääntyneillä. Haitallisia yhteisvaikutuksia voi esiintyä, vaikka
alkoholia ja lääkkeitä ei käytetä samaan aikaan vaan peräkkäin. Kannattaa muistaa,
että myös lääkelaastari on
lääke.
Mäkipaaso listasi lääkkeitä, joiden kanssa ei tule
käyttää lainkaan alkoholia.
Sellaisia ovat unilääkkeet,
rauhoittavat lääkkeet, eräät
kipulääkkeet,
epilepsialääkkeet, eräät masennuslääkkeet, allergialääkkeet,
matkapahoinvointilääkkeet.
–Jos olet epävarma voiko
reseptilääkkeen kanssa ottaa
alkoholia, kysy lääkäriltä tai
apteekista. MH
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Kirjailija Antti Hyryllä usein aiheina lapsuus
ja pohjoissuomalainen maaseutu
Suu messingillä
Kasku- ja vitsikirjat heijastavat yleensä mennyttä aikaa tai etsivät naurun aiheiksi ajankohtaisia
tapahtumia. Mutta – ne voivat olla jopa aikaansa
edellä. Tämän todistaa Joachim Readmen toimittama The Vitsikirja 2022 (readme).
The Vitsikirja on säilyttänyt suosionsa jo toistakymmentä vuotta ja lupaa yhä apua kaikkeen
muuhun paitsi tiukkapipoisuuteen. Tässä otteita
vuodelta 2012:
Työhyvinvointikysely: Ketkä ovat kaikkein tyytyväisimpiä työntekijöitä?
Vastaus: Tietenkin orkesterin puhallinsoittajat. Heillä
on aina töissä ollessaan suu messingillä.
			* * *
Nainen ryntäsi myöhässä konserttiin ja kysyi vahtimestarilta: – Mitä he juuri nyt soittavat?
Vahtimestari: – Sibeliuksen seitsemättä.
– Voi hyvänen aika, olenko minä jo niin paljon myöhässä!
***
Töiden jälkeen: – Huh, mikä päivä, huudahti mies palattuaan töistä kotiin. – Tietokone meni rikki, ja kaikkien toimistossa oli pakko ruveta ajattelemaan!
			* * *
Hilma: – Oletko kuullut, että Margit matkustaa ulkomaille opiskelemaan laulua?
Vilma: – Ihan totta? Mistä hänellä on niin paljon rahaa?
Hilma: –Naapurit ovat keränneet!
			
***
Alikersantti: – Onko tässä alokastuvassa ketään, joka
hallitsee sähkötyöt?
– On, herra alikersantti. Olen koulutukseltani sähköinsinööri.
– Hyvä. Tästä lähtien te huolehditte siitä, että valot
sammuvat tasan kello kymmenen.
			* * *
Tullissa: Oskari on äitinsä kanssa menossa tullin läpi.
– Eihän sinun nallerepussasi ole savukkeita? tullimies
kysyy leikillään.
– Oskari: Ei. Ne ovat äidin hatussa.
			* * *
Kake: –Miksi olet noin huonon näköinen, oletko sairas? Make: – No kun hevonen sairastui ja lääkäri antoi lääkettä, joka piti puhaltaa sen kurkkuun putken
avulla.
Kake: – Mitäs se tähän kuuluu?
Make: – Kuuluu se; hevonen ehti puhaltaa ensin!
			* * *
Viikon kysymys: Miksi rankalaiset pitävät etanoista?
Vastaus: He eivät pidä pikaruoasta!
			* * *
Martti Kähkönen
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Finlandia palkittu kirjailija Antti Hyry syntyi Kuivaniemellä 20.10.1931 ja kuoli
Espoossa 4.6.2016. Keskikoulun Antti kävi Iissä ja ylioppilaaksi hän valmistui
Rovaniemen yhteislyseosta vuonna 1952. Helsingin
Teknilliseen korkeakouluun
hänet hyväksyttiin vuonna
1953, josta hän valmistui sähköalan diplomi-insinööriksi
vuonna 1958.
Antin isä,Väinö Heikki
Hyry (1901–1964) oli syntynyt Kuivaniemen Hyryssä
ja äiti Laina Paakkola (1900–
1938) Iissä. Perheeseen syntyi neljä lasta: Toini v.1927,
Elli v. 1929, Antti v.1931 ja
Erkki v. 1934.
Antti oli kirjoitellut runoja
jo lukioaikanaan, mutta siirtyi sitten opiskeluaikanaan
Otavan Tuomas Anhavan kehotuksesta suorasanaiseen, mikä olikin hyvä
ratkaisu.
Samanaikaisesti
vuonna 1958 ilmestyi hänen
esikoisromaaninsa Kevättä ja
syksyä.
Antti Hyry sai kirjallisuuden
valtionpalkinnon
useana vuonna, 1963, 1966,
1969, 1975 ja 1987. Aleksis Kiven palkinnon hän sai
vuonna 1978, kirkon kirjallisuuspalkinnon 1980, Suomen
kulttuurirahaston
tunnustuspalkinnon 1992,
Suomen kirjailijaliiton tunnustuspalkinnon 2002, Eino
Leino-palkinnon 2005, Finlandia-palkinnon 2009.
Hyry
kirjoitti
monta
romaania,
novelleja,
kuunnelmia. Hän oli Finlandia-palkintoehdokkaana
novellikokoelma Kertomuksella vuonna 1986 ja romaanillaan Aitta vuonna 1999.

Finlandia-palkinnon hän sai
romaanillaan Uuni vuonna
2009.
Hänen teostensa aiheina
ovat usein lapsuus ja pohjoissuomalainen maaseutu.
Hyryn tuotantoa on käännettyruotsiksi, saksaksi ja viroksi. Teoksista on julkaistu
myös akateemisia tutkimuksia.
Hyry ei osallistunut julkisiin keskusteluihin, eikä häntä juuri nähty tilaisuuksissa.
Aitta-romaanin kertoja saattaa kuvastaa myös kirjailijan
omia ajatuksia sanoessaan:
”Hän luki lehtiä, selasi ja selasi ja ihmetteli, niin kuin ennenkin, että mitenkä saattoi
olla niin paljon tekstiä ja niin
vähän lukemista.” (Wikipedia). Hyry oli uskonnollinen
ihminen, vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen jäsen.
Vesa Karonen kirjoitti
Helsingin
Sanomissa
julkaistussa muistokirjoituksessaan seuraavaa: ”Havaintojen yksinkertaisuus ja
olemassaolon
kummallisuus kertautuu Hyryn koko
tuotannossa. Huomiota herätti hänen novellinsa Junamatkan kuvaus (1962,
samannimisessä novellikokoelmassa). Se rekisteröi makuuvaunussa matkustavan
miehen pään sisäistä tilannetta pelkistetysti. Omassa
elementissään Hyry on juuri pohjoispohjalaisessa ympäristössä. Hillanpoimintaan
kesäisiin suomaisemiin hän
palaa yhä uudestaan.”
Hyry oli Otavan kirjailija. Otavan artikkelissa on
pieni katkelma Antti Hyryn romaanista Uuni. Meren
rannalla mies on rakentanut
taloa jo kauan. Nyt pitäisi

Antti Hyry vanhan talon sisällä.

lämmitystä ja leipien paistamista varten muurata uuni.
”Hän rupesi muistelemaan mallia, uunia Hökän
pirtissä. Uuni oli sisältä melkein metrin korkuinen, holvattu tiilistä, peränurkissa
liekeille lähdöt. Kun kanavat
tulevat uunin päällypuolella
eteen ja sivuja alas ja alhaalla kääntyvät takaseinää kohti
ja siellä takana uunin keskellä yhtyvät ja kanava nousee
ylös ja keskellä uunin päällä
tulee eteen ja piippuun, joka
lähtee uunin otsalta ylös vesikattoa kohti.”

Tulee kesä. Vaikka uuni
valmistuu, rakentaminen jatkuu. On kysymys elämästä,
sen jatkuvuudesta, pysyvyydestä ja katoavuudesta. Siitä
otteesta elämään, minkä tekeminen voi ihmiselle antaa.
Tapasin Antti Hyryn
2.8.2010 Merihelmen lähellä olevan kesämökkinsä pihalla ja myös pihalla olevan
vanhan rakennuksen sisällä.
Hänestä jäi todella miellyttävä muisto ja myös valokuvia
tapaamistilanteesta.

Mauri Hietala
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Akolan polkusilta vai Hiastin jalankulkusilta
Iin ihmeitä - totta vai tarua - Hiastin kävelysilta
iltakävelyllä nähtyä.

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo su 21.11.2021 klo 17.00
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Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 5*kinkku + 50 €,
vitosbingo: 20 € + 50 € + 100 €.
Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 5 €
Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa!

DISCO

Seuralla pe 19.11.2021

Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

9.9.

VAPAA PÄÄSY!

klo 18 - 19 Alle kouluikäiset
klo 19 - 21 Kouluikäiset
Järj. Kuivaniemen NS

Tervetuloa!

JOULUMYYJÄISET

Iin Järjestötalolla la 4.12. klo 12 alkaen
Kakku- ja pitkotilauksia otetaan vastaan
numerossa 040 771 3327/Eila ja
numerossa 040 822 9274/Kaarina
aina 2.12. klo 18 saakka.

an!

ilaama
t
n
i
u
k
a
t
u
u
Eikä m
Myös
lahjoituksia
otetaan
vastaan.

1969

1.9.

Pohjois-Iin
kyläyhdistyksen tuorein ponnistus on
tämän vuoden syyskuussa
valmistunut Hiastinhaaran
ylittävä Akolan polkusilta, jonka kautta kevyen liikenteen kulku Pohjois-Iistä
kuntakeskukseen helpottuu
ja matka lyhenee. Lisäksi
polku tarjoaa alueella kuntoileville uuden juoksu- ja
kävelyreitin. Akolan polkusilta on valmistunut käyttöön 24.9.
Päivittäin syyskuussa rakennuspaikalla
käyneenä
seurasin sillan rakentamista
ja otin päivittäin kuvia mielenkiintoisesta hankkeesta.

Historiaa
Hiastin yli oli aikoinaan Hiivalan talon kohdalla Pohjois-Suomen
kuuluisalle
tanssilavalle mennyt kä-

velysilta. Akolan taholta on tehty aikoinaan ja jo
hylätty aloite autotien rakentamisesta Hiastin yli lyhentämään matkaa Iihin.

Nimi
Onko kyseessä Akolan tekemä silta vai Hiastin, silta jota
myöten pääsee mukavasti
kävellen Akolaan.
Virallista nimeä on syytä
harkita tarkkaan historia ja
maantiede mukaan lukien.
Kunnia ja suurkiitokset ahkerille tekijöille hienosta sillasta, joka yhdistää
hienosti Iin ja erityisesti Hiivalan niin kuuluisaan Akolaan kuin Pohjois-Iihinkin,
Iissä 10.11.

16.9.

Havainnointi ja kuvat
koronaevakkolainen
Rauno Vaherva

Iin Eläkeläiset ry

Iin Vihreät ry:n

SYYSKOKOUS

sunnuntaina 21.11.2021 klo 18
Metka kahavila, Haminantie 4, Ii
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Mukana Oulun vaalipiirin
Vihreiden puheenjohtaja Marjo Tapaninen
- ajankohtaista aluevaaleista.

Ensimmäinen ylitys

24.9.

18.9.

24.9.

3.10.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Iin Urheilijoiden
SYYSKOKOUS
to 18.11.2021
on SIIRRETTY pidettäväksi myöhempään ajankohtaan.
Johtokunta

Valmis

8

nomat

nro 38
18.11.2021

-

21.11. – 27.11.2021
Neljättä kertaa järjestettävä Valonjuhla
tuo valoa pimeään valtakunnallisella
Mielenterveysviikolla marraskuussa!
Katso koko viikon ohjelma:
www.kulttuurikauppila.fi/valonjuhla2021
Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy, lämpimästi tervetuloa!

Maakrunnisäätiö – luonnonsuojelualueen
synnyn koukerot ja kiemurat
Maakrunnisäätiön
säädekirja laadittiin 18.12.1936.
Perustetun säätiön tarkoituksena oli perustaa luonnonsuojelualue Iin pitäjän
Maakrunni ja Ristikari-nimisille sekä mahdollisesti
muillekin niiden lähistöllä
oleville saarille ja luodoille. Säätiön perustajina olivat
Pohjois-Suomessa
toimineet suuret puutavarayhtiöt ja niiden silloiset johtajat.
Erkki Reinilän julkaiseman
kirjan mukaan hanke sai
alkunsa 30-luvulla johtajien Maakrunniin suuntautuneella linnustusreissulta.
Hankkeeseen saatiin mukaan valtion luonnonsuojeluvalvoja. Reinilän kirjan
ja monella iiläisellä olevan
tiedon ja käsityksen mukaan tarkoitus oli perustaa johtajaporukalle oma

suljettu lintujen metsästysalue pakkolunastamalla maalaistalollisten saarilla
omistamat maat ja alueet ja
rajoittamalla alueelle pääsyä. Harva iiläisistä uskoo,
että puutavarayhtiöillä olisi ollut kovin ylevät ajatukset säätiön perustamisen
taustalla. Maakrunnisäätiön
perustajana ja primus motorina toimi K.T. Reinilä (Erkki Reinilän isä), joka valvoi
asiassa valtion etua ja toimi
pakkolunastuslautakunan
puheenjohtajana.
Tasavallan
presidentti määräsi v.1940 metsähallituksen perustettavan
luonnonsuojelualueen valvovaksi viranomaiseksi sekä
laatimaan alueen säännöt ja
palkkaamaan vartijan. Ristikari (Maakrunnin vieressä
oleva saari, nykyisin kas-

vanut kiinni Maakrunniin)
vartijan asuinpaikaksi. Viljami Säävälä rakensi metsähallituksen toimeksiannosta
valvojan tukikohdan ja ensimmäiseksi
vartijaksi
metsähallitus palkkasi Merikarvialta kotoisin olevan Johanssonin.
Vuonna 1956 (28.12.1956)
Oulun lääninhallitus perusti suojelualueen ns. uudelleen. Luonnonsuojelulaista
välittämättä eli lainvastaisesti saarilla kiellettiin mm.
liikkuminen ja osin marjojen poiminta. Iin kunta valitti tästä lääninhallituksen
päätöksestä, tosin valitus
lienee tehty ilman päteviä
lakiasiantuntijoita. Iin kunnanhallitus haki muutosta
ja vaati, että koskei suojelualuetta
muodostettaessa ole menetelty laillisesti
ja tuo alueen muodostamisella rajoitettiin kunnan
asukkaiden mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinonaan
kalastusta sanotulla alueella, lääninhallituksen päätös
kumottaisiin tai vaihtoehtoisesti tietyt kohdat poistettaisiin. Korkein hallinto-oikeus
siirsi asian käsittelyn hallituksen ratkaistavaksi. Korkeimman hallinto-oikeuden
päätös tehtiin 15.5.1959.
Hallituksen päätöksen Iin
Vartijan asuinrakennus Ristikarissa.

Maakrunnin pohjois-itäsuunnan hiekkadyynejä

kunnan valitukseen antoi lopulta maatalousministeriö
10.8.1960. Maatalousministeriö päätti, ettei ole esitetty
syytä lääninhallituksen päätöksen muuttamiseen, päätös ”siis jää pysyväksi”.
Kolmannen kerran suojelualue
”perustettiin”
7.2.2000, jolloin tekemällään
päätöksellä ympäristökeskus päätti muuttaa aikaisemman 28.12.1956 Oulun
lääninhallituksen antaman
rauhoituspäätöksen
määräykset. Ympäristökeskuksen tekemässä uudessa
päätöksessä kiellettiin mai-

hinnousu saariin ja liikkuminen alueella vesialue
mukaan lukien ”ilman
maanomistan lupaa on kielletty”. Huomattakoon, että
luonnonsuojelulain
mukaan
luonnonsuojelualueella pätevät normaalisti
jokamiehen oikeudet. Ympäristökeskus päätti myös
kieltää tyrnin marjojen poiminnan. Tämäkin on mihinkään lakiin perustuva
päätös.
Luonnonsuojelualue laajeni jossain vaiheessa käsittämään myös Ulkokrunnit,
vaikka sitä säätiön säädekir-

jassa eli säännöissä ei mainita lainkaan. Puutavarayhtiöt
yrittivät ensivaiheessa ostaa
säätiön kautta tiloja, tiluksia
ja vesialueita vapaaehtoisilla
kaupoilla. Vapaaehtoisilla
kaupoilla ei saatu kuitenkaan säätiölle kuin pari tilaa,
Kurttila ja Pikku-Soronen.
Joten yhtiöt ryhtyivät pakkolunastustoimenpiteisiin.
Maanmittauskonttorin suosiollisella avustuksella. Artikkeli perustuu iiläisiin
haastattelutietoihin ja hankkeeseen liittyviin asiakirjoihin. MH

