JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

nomat

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

-

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

book.miko@gmail.com

27.1.

www.sisustuspalvelu.fi

Nro 4/2022

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Ilmalämpöpumput

– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!
AT TAK
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Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 549 €. Meiltä
TAKUU
myös rahoitus – jopa 10
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T
U S T YÖ S
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www.coolerykkoset.ﬁ
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• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT

N

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

E
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Soita: 050 5876 317
CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

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

Seuraava IiSanomat, nro 5, ilmestyy helmikuun 10 pv ja siitä edespäin joka toinen viikko torstaisin parillisina viikkoina.

Kanssasi
surun
kohdatessa

Ympärivuotista
koneurakointia Iissä
ja Oulun seudulla!
Kaivinkone-, traktori- ja pienkuormaintyöt, maa- ja kiviainestoimitukset,
teiden ja pihojen kunnossapito.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
040 8381 648 | info@jjinfra.fi
www.jjinfra.fi ...

Perinteikäs täyden
palvelun hautaustoimisto
Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin
liittyvissä järjestelyissä.
Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen
surusidontojen lisäksi
talveen tunnelmaa
luovat 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
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PR-Rakenne Oy tarjoaa muuttovalmiita taloja Jakkukylästä tontteineen
Iiläinen PR -rakenne on ensimmäisenä
rakennusliikkeenä
käynnistänyt
mielenkiintoisen
konseptin, jolla se tarjoaa muuttovalmista taloa Jakkukylästä
tontteineen, täysin valmiina ja maalämmöllä varustettuna.
Jakkukylä asuinalueena
näyttää kiinnostavan sekä
asukkaita, että rakennusalan toimijoita. Viime aikoina turvallisen ja rauhallisen
maaseutukylän vetovoima
on kasvanut. Tontteja kysytään sekä omakoti-, että loma-asumiseen.
Jakkukylä on vastannut
kysyntään tuomalla myynnissä olevat yksityisten tontit näkyvästi markkinoille
jakkukyla.fi/tontteja -sivulla. Jakkukylään on Iihin liittymisen jälkeen, vuoden
2018 alusta valmistunut jo
kahdeksan uutta omakotitaloa, kun nyt rakenteilla olevat talot ovat valmiina. MH

Tällaisia taloja tarjotaan. Pr-rakenteen
esitteestä poimittu talon mallikuva.

Hei,

Aluevaalit 2022
IIN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Tiedot saattavat muuttua! Seuraa koronatilanteen aiheuttamia muutoksia tilaisuuksissa verkkosivuiltamme. Yleisohje kuuluu: vain terveenä tilaisuuteen. Jumalanpalveluksiin voi osallistua normaalisti, korona
etäisyydet huomioiden ja maskisuosituksia noudattaen.
Sanajumalanpalvelus Su 30.1. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Jeesus auttaa hädässä. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Diakoniarahastolle. Kirkkokahvit.
Messu Su 6.2. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kristus, Jumalan
kirkkauden säteily. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen.
Lapsikuoro To 3.2. klo 17:00 Iin seurakuntasali. Harjoitus seurakuntatalolla.
Nuortenilta To 27.1. ja 3.2. klo 17:30 Pappilassa.
Ystävänkammari Ke 9.2. klo 12:00 Iin seurakuntasali.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen
kotisivuiltamme.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna
maanantaisin p. 045 787 25139.
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
Tiedot saattavat muuttua! Seuraa koronatilanteen aiheuttamia muutoksia tilaisuuksissa verkkosivuiltamme. Yleisohje kuuluu: vain terveenä tilaisuuteen. Jumalanpalveluksiin voi osallistua normaalisti, korona
etäisyydet huomioiden ja maskisuosituksia noudattaen.
Sanajumalanpalvelus Su 30.1. klo 12:00 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäivän aihe: Jeesus auttaa hädässä. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina:
Eija Savolainen. Kolehti: Diakoniarahastolle.
Messu Su 6.2. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina:
Markku Jaakkola. Kolehti: Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan
teemalla: Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten
auttaminen. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen
kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 040 571
8618.
Nuortenilta To 27.1. klo 15:30 Nuorisotila Majakka
Hyryn nuoret laulajat Ke 2.2. klo 18:30 Harjoitus Kuivaniemen rauhanyhdistyksellä.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 7.2. klo 11:00 Aseman liikuntahallin kerhotilassa.
Seurakuntakerho Oijärvellä Ti 8.2. klo 11:00 Oijärven kyläkirkko. Kerho kokoontuu kyläkirkolla.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna
maanantaisin p. 045 787 25139.
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.

Lämpimät kiitokset äänestäjillemme!

Vasemmistoliiton iiläiset ehdokkaat
Teijo, Leena, Tauno ja Maire

Olemme tekemässä lyhyttä videotraileria
ikääntyneen kuntoutuksesta. Nyt haemme
henkilöä, joka voisi kertoa oman kuntoutumistarinansa videolla. Oletko sinä saanut kuntoutusta, josta olet hyötynyt ja haluat kertoa
kokemuksesi myös muille?

ILMOITTAUDU MUKAAN!
Video tullaan kuvaamaan sinulle sopivaan aikaan ja sopivassa paikassa koronaturvallisesti. Video julkaistaan sosiaalisessa mediassa
kuten Facebookissa.
Tavoitteenamme on saada ikääntyneiden
kuntoutuksen hyötyjä esiin ja vaikuttaa pitkällä tähtäimellä kuntoutuksen saatavuuteen.
Kirjoita tarinasi lyhyesti sähköpostilla tai jos
haluat kertoa tarinasi puhelimessa, niin laita
Anulle soittopyyntö tekstiviestillä tai sähköpostilla 31.1.2022 mennessä.
Anu Korhonen
Suunnittelija, kuntoutuksen ohjaaja (amk)
anu.korhonen@elakeliitto.fi
p. 040 7257561
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Nro 4 20.1.2022

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

www.iisanomat.fi

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

SEURAAVA IISANOMAT NRO 5 ILMESTYY TO 10.2.2022.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
mielellään pe 4.2.2022 klo 11 mennessä.

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

IiSanomat ilmestyy joka viikko. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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2022 helmikuusta alkaen IiSa ilmestyy joka
toinen viikko parillisina viikkoina torstaisin.
Lehti on netissä luettavissa ilmestymisviikolla
jo tiistaina puolen päivän jälkeen.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Hyntau ku
Siikalammilla.
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Poimintoja tapahtumista Iissä ja Yli-Iissä
vuosilta 1900-1924, Osa 2.
Väinö
Tolonen
toimitti
vuonna 1995 kirjan ”Uutisia Iistä ja Yli-Iistä vuosilta
1900-1924”. Kirjan julkaisi
Iin kotiseutuyhdistys ry. Kirja sisältää runsaasti Iin ja
Yli-Iin tapahtumista kertovaa mielenkiintoista, pääasiassa sanomalehti Kalevassa
julkaistua tekstimateriaalia
em. vuosilta. Edellisessä IiSanomien numerossa (to
13.1.2022) julkaistiin 1.osa,
jossa kerrottiin mm. susista ja
rautatien tulosta Iihin. Tässä
osassa on muutamia otteita
Iin teollisuudesta (sahoista ja
myllyistä sekä muusta teollisuudesta).

Sahat ja myllyt
Kestilän höyrysaha, jonka
viime vaiheessaan omisti silloinen saha-alan mahtimies,
oululainen kauppaneuvos
J.G.Bergbom, lopetti toimintansa vuonna 1908. Vuonna
1877 oli perustettu Puodinkosken Saha ja mylly. Monitoiminen kunnallis-, valtio- ja
liikemies Pekka Aulin (Ahmavaara) perusti Illinsuvannon rannalle Tikkasen sahan
vuonna 1902. Kymmenkunta vuotta myöhemmin perustivat liikemies Kalle Laitinen
ja sahanhoitaja Kukkonen Iistä sekä koneenkäyttäjä Karlsberg saha- ja myllylaitoksen
Ylirannalle. Lupaavasti alkanut toiminta jouduttiin jo
seuraavana vuonna lopettamaan, kun koko omaisuus

tuhoutui tulipalossa. Iissä
toimi muutamia lähinnä kotitarpeisiin tai kylän käyttöön tarkoitettuja sahoja,
myllyjä ja höyläämöjä.

Tikkasen saha valmistui
”Kun nyt olen saanut valmiiksi Tikkalan kentälle rakentamani sahan, on minulla
kunnia yleisölle ilmoittaa ottavani vastaan tukkien sahuuta. Kun paikkakunnalla
on pitemmän aikaa ollut
suuri puute laudoista ja kun
juuri tätä puutetta poistaakseni olen sahan rakentanut,
toivon että yleisö puolestansa osoittaa, että tämä toimenpide oli tarpeen vaatima.
Pitempi matkastenkin sopii tuoda puita, sillä he vähän odoteltuaan saavat ne
lautoina takaisin. Näin muodoin on tilaisuus saada hyviä
lautoja helpolla hinnalla. Iissä maaliskuun 21.p:nä 1902.
P.Aulin.” – Kaleva 27.3.1902.

Myllynostajat!
”Maanviljelijä E. Veijolan perikunnan omistama neljännes Kosteperän vesimyllyä
Etelä-Iissä myydään vapaaehtoisella
huutokaupalla
maanantaina kesäkuun 29
p:nä klo 11 e,pp. Huutaja
on myös tilaisuudessa ostamaan toisenkin neljänneksen
myllystä. Paikka mainio!
Maksuehdoista lähemmin
huutokauppatilaisuudessa myllyllä. Muutenkin voi

tehdä tarjouksia allekirjoittaneelle. K.R. Veijola.” – Kaleva 17.6.1903

Puodinkosken myllyä laajennetaan.
”Kivien hankkiminen Puodinkosken mylly- ja sahalaitoksen laajentamista varten
Iissä annetaan urakalle. Lähempiä tietoja saa allekirjoittaneelta.
J.A.Tuominen.”
– Kaleva 6.6.1903

Monitaitosta mylläriä
haetaan.
”Raitis ja yleisöä hyvin palveleva mylläri, joka kykenee
omintakeisesti
hoitamaan
turpiinilla käypää ja ulkolaisilla kivillä varustettua myllylaitosta sekä tekemään
siinä esiintyvät puu- ja rautasepän korjaukset, saa paikan Puodinkosken Mylly- ja
Sahalaitoksella Iissä 1 p:stä
syyskuuta. Omakätiset hakemukset todistusjäljennösten
ja palkkavaatimusten kera –
mylläri saa vapaan asunnon
ja lämmön – lähettäkööt ennen elokuun 15 päivää osotteella: kunnallislautakunnan
esimies Heikki Veijola. Ii.” –
Kaleva 22.7.1910

Uusi mylly ja sahalaitos
Ylirannalle
”Puitin talon maalla noin kilometrin matkan päästä rautatieasemalta joen rannalla
rakennetaan parastaikaa sa-

halaitosta, jonka yhteyteen
tulee vielä pärehöylä ja mylly. Tarkoitusta varten on
perustettu yhtiö, jonka suurimpina osakkaina ovat sahanhoitaja Kukkonen ja
koneenkäyttäjä
Karlsberg
Pateniemestä sekä kaupanhoitaja Laitinen Iistä. Laitoksessa tarvittavat koneet on jo
ostettu. Mylly valmistunee
jo tänä syksynä ja pärehöylä
ensi kevääksi.” – Kaleva
16.9.1910
”Mylly on nyt kolmisen viikkoa ollut käynnissä
ja näkyy siinä saavan ulkokuivalta koneella puiduistakin ohrista niin hienoja
jauhoja, ettei niissä kaunoja näe ollenkaan. Myllyssä
on kaksi kiviparia, isoa kokkoa, parhainta lajia. Vaikka
ihmiset ovat käyttäneet kovasti jyviä ei käyttämistä ole
riittänyt silti kaikille päiville
ollenkaan. Syy on siinäkin,
ettei kaukana asuvat ole vielä huonon kelin takia päässeet myllylle jyväkuorman
kanssa. Jauhatuspalkkakin
kuuluu olevan jotenkin pieni. Kun piakkoin saapuvat
kuorimakivetkin, saadaan
sitten ryynejäkin sekä kauroista että ohrista ja räätijauhoja. Kun vielä saha, josta
tulee yksiraaminen, kanttaus- ja poikkikatkaisusirkkeleineen piakkoin valmistuu,
alkavat ihmiset saada kaikenlaatuisia
tarvelautoja.
Ylimaalaistenkaan ei enää

tarvitse myydä puita tuppena Oulun porvareille. - - kun
saha on vielä ylimaalaisten
talvitien vieressä. Myös valtiolle on nyt edullista nostattaa ja sahauttaa ratapölkyt
uudella sahalla, jossa ne tulevat paljon halvemmiksi ja
ovat luonnollisesti parempia
kuin veistämöllä.” – Kaleva
9.11.1910
Tämä saha paloi jo seuraavana vuonna huhtikuun
4. päivänä.
Tikkasen sahalla otetaan yksityisten tukkia sahattavaksi. Lautoja otetaan
höylättäväksi.
Pärehöylä
valmistuu noin viikon kuluttua. Pärepuupölkyt haudotaan höyryllä. A.Koivisto.”
– Kaleva 12.3.1912

Tulisahan jäämistöä
myydään
”Huutokaupalla myydään
ensi perjantaina marraskuun
1 p:nä klo 9 a.p. Iin vanhalla höyrysahalla suuri määrä irtainta tavaraa. Huudot
on heti maksettava. Oulussa lokakuun 25 p:nä 1912. G.
& E. Bergbom A.B.” – Kaleva
28.10.1912

Puodinkosken saha ja mylly
Iin Sähkö Oy:lle
”Viime maanantaina tehdyllä kauppakirjalla on Puodinkosken Saha ja Mylly Oy
myynyt omistamansa sahan
ja myllyn Iin Sähkö Oy:lle.

Kauppahinta on toistasataa
tuhatta markkaa ja tapahtunee laitoksen vastaanotto näinä päivinä. Iin Sähkö
Osakeyhtiö tulee jatkamaan
saha- ja myllyliikettä Puodinkoskella entiseen tapaan,
paitsi että ensi kesänä tulee
sähköasema myös näiden
yhteyteen sijoitettavaksi.” –
Kaleva 28.8.1920

Limonaaditehdas ja vaarinkalja
”Limonaaditehdas
Iissäkin.
Keväällä
toimi
kemiläinen Emil Collan limonaaditehtaan Iin Haminaan
yhtiömeijerin huoneistoon.
Limonaadin tilauksia etenkin keväällä markkina-aikana tuli tehtaalle enemmän
kuin ehdittiin valmistaakaan. Juotavana lieneekin
tuo somempaa ja viattomampaa kuin ns. vaarinkalja, jota näihin saakka on Iissä
juotu oikein Porvoon mitalla.
Usein kaljan juoja onkin tämän kesän kuluessa muuttunut limonaadin juojaksi ehkä
siitäkin syystä, että kalja on
täällä joutunut hieman ahtaammalle, kun sen myyjiä
ja valmistajia on useaa käytetty ”isossa Heikkilässä sakkojaan maksamassa. Tosin
Iin Haminassa on vielä muudan vaarinkaljan kauppa,
vaan niissä valmistetut juomat ovat niin iljettävän makuisia, että eivät tahdo enää
vanhoille juopoillekaan lystää ilman, jollei sitä höystä
apteekin höysteillä.” – Kaleva 5.7.1900.

Aulin osti limonaaditehtaan
”Tehtaan kauppa, Maist.
E.Collan Kemistä on myönyt Iin Haminassa oleva
limonaaditehtaansa valtiopäiväm. P.Aulinille Iistä.
Kauppasumma
tuntematon.” – Kaleva 9.8.1900. MH
Talvisen Illinsuvannon rannalla olevaa Kauppilaa 1920-luvulla. Taustalla pitkä rakennus
on Tikkasen saha, jonka Pekka Aulin-Ahmavaara perusti
v.1902. Sen edessä pääty katsojaan sahan konttorirakennus, joka oli myös sekä sahan
työnjohtaja Häivän perheen
asuntona että sittemmin pitkäaikaisen kätilön Alma Järvelinin koti. Siitä oikealla puitten
katveessa silloinen Savilaakson talo, koulurakennukset,
Jaakko ja Eemeli Viikin sekä
lähinnä katsojaa Martta Viikkalan talot. Kuva Aira Viiriltä
(Tolosen kirjan sivu 187).
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

NOUDETAAN
ROMUAUTOT JA
METALLIROMUT!

NOPEA NOUTO!

VAIHTOLAVAPALVELUT!

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

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

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat,
lahjakirjat ja muut asiakirjat.

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu
Voit sopia tapaamisen myös kotiisi

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

OULUN ROMU

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

www.oulunromu.fi.

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

P. 044 783 1121

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

040 962 6504

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

Apunasi hyvän elämän arjessa

Lue

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

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

Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii
Revontie 15, Haukipudas

IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Anna Turtinen Iin Yrittäjien varapuheenjohtajaksi
Iin
Yrittäjien
hallituksen vuoden 2022 ensimmäinen kokous oli ns.
järjestäytymiskokous. Varapuheenjohtajaksi valittiin
Anna Turtinen, sihteeriksi
Mari Matinlassi, tiedottajaksi Heimo Turunen ja Mari
Matinlassi.
Puheenjohtajana
toimii Juha Kallio, joka hoitaa

myös rahastonhoitajan tehtäviä. Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa edelleen Heikki
Helekoski HH-Yrityspalvelusta.
Uusina jäseninä hyväksyttiin Rakennus ja Remontti Hietala, yrittäjänä Jouko
Hietala, Industrial Pipe Service Oy Eero Kaattari, Pii
Tchnic Oy Paavo Päkkilä,

Rasipa Oy Johanna Kaisto ja
Kuljetus Häkkilä Oy Klaus
Häkkilä. Jäsenmäärän todettiin olevan 141.
Kunnan
strategiatyön
valmisteluryhmään yrittäjien edustajiksi nimettiin Juha
Kallio ja Anna Turtinen.
Heimo Turunen kertoi
Iin Yrittäjien historiikkikirjan tekemisen etenevän nyt

Heimo Turunen ja Juha Kallio kävivät keskustelemassa joulukuussa Iin lukiolla messuja järjestävien
oppilaiden kanssa, kuinka Iin Yrittäjät voisivat olla messujen järjestämisessä nuorten tukena. Oppilaat kuvassa Ukko Puhakka, Jani Seppä ja Olivia Palola.
Iin Yrittäjien hallitus 2022 edessä varapuheenjohtaja Anna Turtinen, puheenjohtaja Juha Kallio ja
sihteeri Mari Matinlassi. Takarivissä jäsenet Heimo Turunen, Eero Tuomela, Marja Jaara ja Mauri Pirttikoski. Kuvasta puuttuvat Saila Päkkilä-Rokolampi ja Veli Paakkola.

talvella, kun saatiin sitä tekemään uusi toimittaja Jenny Kärki ja myös kirjaan
maksullisia esittelyjä esittelemään ja myymään Arto
Tolonen.
Iin lukiolaisten järjes-

tämät yritysmessut ovat
lauantaina 9.4. Iin Yrittäjät haluavat antaa tukensa
messujen järjestelyyn lukiolaisten kanssa yhteisellä sovitulla tavalla. Keskustelua
on käyty mm. huippuluen-

noitsijan kutsumisesta messuille ja Yrittäjät lupasivat
järjestää myös oman esittelypisteen. Messulehti ilmestyy 24.3. yhteistyössä
IiSanoman kanssa. HT
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Keskusta keräsi ylivoimaisesti
eniten ääniä Iissä

Suomen 21 hyvinvointialueelle vaaleilla valittiin
sunnuntaina 23.1. valtuutetut aluevaltuustoihin. Pohjois-Pohjanmaalle valittiin

79 valtuutettua. Iin äänestysprosentti oli 44,2,
joka oli kuitenkin korkein Iijokilaaksossa, jossa äänestysprosentti oli alle

Vaalikeräys vammaisille Iin Nätteporissa.

Pohjois-Pohjanmaan äänestysaktiivisuuden: Kuusamo
43,1 %, Taivalkoski 43,3 %
ja Pudasjärvi 43,5 %. Oulussa äänestysprosentti oli 47,1
ja koko Pohjois-Pohjanmaalla 48,1 prosenttia. Koko Suomen äänestysaktiivisuus oli
47,5 prosenttia.
Eniten ääniä Iissä keräsi
Keskustapuolue, 1243 ääntä eli 38,9 %, seuraavaksi
eniten Vasemmistoliitto 643
ääntä eli 20,1 %, Perussuomalaiset 426 ääntä eli 13,3
%, sitten oli Kokoomus 337
ääntä eli 10,5 %, seuraavana
Suomen Sosialidemokraattinen puolue 260 ääntä eli 8,1
%, seuraavana Vihreä liitto 190 ääntä eli 5,9 %. Valta
kuuluu kansalle sai 49 ääntä, Liike nyt 20 ääntä, Suomen kristillisdemokraatit 11
ääntä, Kristallipuolue 8 ääntä. Lisäksi muutaman äänen
saivat RKP, Liberaalipuolue, Valitsijayhdistys Junes
Lokka ja Suomen kommunistinen puolue. Ääniä mitätöitiin 26 kpl. Yhteensä
ääniä annettiin 3224 ääntä,
joista ennakkoääniä oli 1495
ja vaalipäivän ääniä 1729.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustoon
ei valittu Iistä yhtään edustajaa. Varalle valittiin Anne
Matikainen (Kesk.) ja Teijo
Liedes (Vas.).
Iiläisten
ehdokkaiden
äänimäärät:
Haapaniemi
Heli-Hannele Vihr 113, Hyvönen Petri PS 243, Kaarre
Martti Vihr 42, Kivelä Tauno Vas 59, Koskela Markku
Kok 158, Liedes Teijo Vas
432, Matikainen Anne Kesk
562, Pyörälä Juuso Kesk 199,
Säkkinen Risto SDP 122, Tiiro Leena Vas 208, Tikkanen
Eija Vihr 79 ja Torvinen Katja Kok 121. MH

Vaalivirkailijat odottavat äänestäjiä.

Vaalivirkailija Pertti Huovinen löi
leiman äänestyslippuun.
Raimo Suomela menossa äänestämään.
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Lukijalta:

Aluevaaleista arkiseen
aherrukseen
Aluevaalit on nyt koettu, ja niiden kunniaksi selailin Vitsivaalit-kirjaa. Heti alkuun on kerrottava, ettei tässä Jiri
Salinin toimittamassa huumoripläjäyksessä yritetä arvostella äänestysprosenttia tai ehdokasasettelua. Ehei,
10 vuotta sitten markkinoille tuotettu vitsilukemisto
(Karisto Oy 2012) sisältää ikivihreitä huumorin kukkasia muun muassa sotilaselämän arkipäivästä. Kas näin:
Potkua lisää. Puolustusvoimien taloudellinen tilanne on
johtanut siihen, että puolustusministeriössä on ryhdytty etsimään armeijalle sponsoreita. Ensimmäinen sponsorisopimus on jo tehty – Mars-patukoiden valmistajan kanssa.
			
***
Wanhojen witsien aatelia: Armeijassa oli kaappitarkastus.
Alokkaita neuvottiin esittelemään kaappi sanomalla: – Tämä
on alokas sen-ja-sen kaappi.
Ensimmäinen alokas: – Tämä on alokas sen-ja-sen kaappi.
Vääpeli: – Ei noin tietenkään, vaan sanotte oman nimenne
sen-ja-sen tilalle!
Alokas: – Tämä on alokas sen-ja-sen kaappi, herra vääpeli!
Vääpeli: – Oletteko aivan tomppeli! Mikä on nimenne?
Alokas: – Alokas Senjanen, herra vääpeli!
			* * *
Sotamies joutui sotaoikeuteen syytettynä siitä, että hän
oli sanonut esimiestään puupääksi. Satatuomari kysyi: –
Onko syytteessä perää?
Sotamies: – Ei ole, herra sotatuomari. Minä vain sanoin:
”Herra vääpeli, pankaa kypärä päähänne, sillä tikka lentää
tännepäin!”
			* * *
Hevosmiesten Uutistoimisto HUTI kertoo tuoreessa uutisessaan pankkiryöstöstä:
Rosvo pankkitiskillä: – Tämä on ryöstö! Tyhjentäkää kassa
kassiin ja sassiin!
Pankkivirkailija tiukasti: – Vetäkääpä solmio suoraksi,
hiukset taakse päin ja sassiin – teitä kuvataan just nyt!
			* * *
Tarjoilija ravintolassa: – Herra on jo siinä tilassa, että teille ei enää tarjoilla.
Asiakas: – Mi-mistäs te minun tilani muka ti-tiedätte?
Tarjoilija: – No kun te kuoritte ranskalaisia perunoita!
			* * *
Lähikuppilassa: – Se Mokasen ja Mukisen pitkä riita on nyt
päättynyt.
Kake: – Ahaa. Sotakirveet on siis haudattu? Make: – Ei vaan
Mukinen.
			* * *
Laihialaiset ovat huolissaan jatkuvasti nousevasta bensan
hinnasta.
Jamppa: – Kohta ei auta muu kuin luopua kokonaan siitä
vehkeestä.
Samppa: – En tiennytkään, että sinulla on auto.
Jamppa: – Minä puhuikin tupakan sytyttimestä!
			* * *

Pohjois-Suomen AVI:lle palaute ja
kysymys, samalla julkisuuteen
Olen Iissä asuva yrittäjä,
jonka yritys on Oulussa. Nyt
tuli seuraavanlainen epäkohta ilmi, liittyen julkisen
puolen koronatestaukseen.
Työntekijäni teki kotitestin, joka näytti positiivista koronatulosta, hän varasi
OYS.iin koronatestiin ajan
sunnuntaina 23.1. Hän ajoi
autolla Pudasjärveltä Ouluun testiin, johon oli siis
varannut ajan. Häneltä oltiin kyselty vointia, ja ohjattu takaisin kotiin ilman
virallista testausta. Häntä
oltiin ohjeistettu ottamaan
työterveyteen yhteyttä ja hakemaan sairauslomaa sieltä kautta. (Siis varattu aika
eikä päässyt testiin).

Tänään
maanantaina
24.1., hän varasi ajan Pudasjärven
terveysasemalle, samasta syystä. Testiä ei
taaskaan tehty, ja kirjoitettiin
3 pv sairauslomaa. Ihmettelen tuota toimintaa, hänellähän on oikeus saada testi,
ja positiivisen tuloksen tullessa siitä todistus, joka
oikeuttaa hakemaan tartuntatautipäivärahaa?
Miksi
sitä ei saanut?
Jos tällainen toiminta
on yleistä, niin mistä oikeaa tautitilannetta voidaan
tietää, ja samaan hengenvetoon voidaan esittää kysymys millä perusteella AVI
tai mikään muukaan taho
voi tehdä rajoituksia yh-

?
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tään mihinkään. Jos meillä
on oikeasti näin vaarallinen
tauti liikkeellä, jonka perusteella voidaan sulkea yrityksiä, ja rajoittaa ihmisten
liikkumista, niin miksi julkinen terveyshuolto kuitenkin
vähättelee
kotitestauksen
tuloksia, eikä tee taudin leviämistä estäviä toimenpiteitä, testaus ja karanteeni,
niinkuin kuuluu?
Haluan
kysymykseeni
vastauksen, ja haluan kuulla
mitä toimenpiteitä aiotaan
asian eteen tehdä. Miten aiotte ohjeistaa terveydenhuollon tässä asiassa?
Olen Iin Yrittäjien puheenjohtaja, ja seurannut
monen yrittäjän tuskaa, jot-

Juha Kallio
Juhan Automaalaamo Oy

Koronaviruksen voi lievissä
flunssaoireissa sairastaa kotona
Lieväoireisen koronaviruksen aiheuttaman taudin voi
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin uuden ohjeen
mukaan
sairastaa
kotona tavallisen flunssan
tapaan. Flunssaoireissa kannattaa tehdä kaupasta tai
apteekista ostettava koronan kotitesti.
Sosiaali- ja terveysalan
työntekijöiden,
raskaana
olevien tai riskiryhmään
kuuluvien tulee hakeutua
viralliseen
koronatestiin
myös jatkossa. Vakavissa
oireissa tulee edelleen hakeutua terveydenhuoltoon
hoidon tarpeen arviointia

varten.
Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee
jäädä kotiin sairastamaan,
kunnes on kuumeeton ja oireet ovat vähentyneet, kuitenkin vähintään viiden
vuorokauden ajaksi. Positiivista kotitestitulosta ei
tarvitse enää varmentaa terveydenhuollossa tehtävällä
testillä, ellei henkilö tarvitse koronapassia tai virallista
eristys- tai karanteenitodistustatodistusta. Mikäli sairastuminen pitkittyy, tulee
hakeutua
terveydenhuoltoon lääkärin arviota varten.
Myös alueen jäljitys-

käytännöt
muuttuvat.
Jatkossa virallisesta koronatestistä positiivisen testituloksen saaneelle ei enää
soiteta tartunnan jäljityksestä, vaan tartunnasta ilmoitetaan tekstiviestillä. Viestin
saatua tulee jäädä kotiin,
kunnes on kuumeeton ja oireet ovat vähentyneet, kuitenkin vähintään viiden
vuorokauden ajaksi. Positiivisen tuloksen saaneen
kanssa samassa taloudessa asuvien henkilöiden, joilla ei ole kahden rokotuksen
tai sairastetun taudin antamaa suojaa, täytyy jäädä altistuskaranteeniin viideksi

MARTTI KÄHKÖNEN

Iin kunnanjohtajan virkaan 20
hakemusta – joukossa kaksi iiläistä

MAURI HIETALA: TAMMIKUUN ILTAPÄIVÄ MEREN RANNALLA

Iin kunnanjohtajan virkaa
tavoittelee 20 hakijaa. Hakuaika päättyi perjantaina
21. tammikuuta. Hakijoiden
joukossa on kaksi iiläistä Lapin ammattikorkeakoulun
yliopettaja Maarit Tihinen
ja Iin kunnan opetusjohtaja
Tuomo Lukkari.
Hakijoista on yksi virassa
oleva kunnanjohtaja, Tervolan kunnanjohtajana vuodesta 2002 toiminut Mika
Simoska. Myös Päijät-Soten
rakenneuudistushankkeen
projektipäällikkö Sabah Samaletdin ja Raahen seudun

lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

ka ovat joutuneet tiukoille
kaikenlaisen rajoitustoiminnan kanssa, jota olette harjoittaneet. Ja nyt vaikuttaa
siltä ettei tartuntatautipäivärahan saamiseen Kelalta
ole enää mahdollisuuksia,
vaikka sellainen on kuitenkin olemassa.

hyvinvointikuntayhtymän
johtaja Marjukka Manninen ovat toimineet kunnanjohtajina. Samaletdin on
työskennellyt Evijärven ja
Myrskylän kunnanjohtajana
ja Manninen Tyrnävän kunnanjohtajana.
Muut hakijat ovat Pyhäsalmi Mine Oy:n kaivoksen
käyttöinsinööri Matti Aulakoski, tamperelainen business mentor, neuvonantaja
Khalil Mozaffari, Ylitornion
kunnan toimistosihteeri Lila
Mikkonen, Salli Systems
Group/Easydoing Oy:n toi-

mitusjohtaja Antti Ritvonen,
oululainen kaupunginvaltuuttu Susanna Kisner, Software Engineer Peter Marks,
Raahen kaupungin tietohallintopäällikkö
Kari
Väyrynen, Oulaisten kaupungin
perusturvajohtaja Päivi Rautio, oululainen
rehtori Outi Ervasti, upseeri Antti Johannes Penttilä,
Pohjois-Pohjanmaan liiton
kehittämispäällikkö Päivi
Keisanen, Muonion kunnan
maataloussihteeri
Hannu
Lohvansuu, Siikajoen kunnan hallintojohtaja Juha

vuorokaudeksi positiivisen
henkilön oireiden alkamisesta laskien.
Mikäli positiivinen tai
altistunut henkilö tarvitsee virallista eristys- tai karanteenitodistusta, täytyy
hänen olla arkipäivänä yhteydessä oman asuinkunnan
jäljitykseen.
Yhteystiedot
voi tarkistaa oman kunnan
nettisivuilta.

Tiedotus PPSHP

Lampi, Puolangan kunnan
va. hallintojohtaja Henri
Pätsi ja Fintras Oy:n kehitysjohtaja Ilpo Haalisto.
Ii joutui etsimään uutta
kunnanjohtajaa, kun kuntaa
vuodesta 2015 johtanut Ari
Alatossava on siirtymässä
Oulun kaupungin konsernijohtajaksi. MH
Lähde: Kuntalehti, Jorma Ylönen 21.1.2022
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Suosittu luistelurata Iin ympäristötaidepuistossa
Iin
ympäristötaidepuistoon on avattu jälleen luistelurata, jossa luistellessaan
voi ihailla maiseman lisäksi myös puiston taideteoksia. Radan pituus on noin
500 metriä ja leveys noin
kaksi metriä. Luistelijoiden toivotaan kunnioittavan merkittyä kiertosuuntaa
ja muistavan asianmukaiset
turvavarusteet. Autot voi
pysäköidä Pappilantien py-

säköintipaikalle.
Reitillä on vain luonnonvalo, illalla on hyvä käyttää otsalamppua. Radalla
voi myös potkuroida. Radan
kunnossapidosta vastaa Iiinstituutti/liikunta. MH

Radalla kävijöitä varoitetaan
liukkaudesta.

Ympäristötaidepuiston informaatiotaulu.

Äiti Sanna-Maria Kaisto ja tytär Madeleine Kaisto olivat ensi kertaa radalla ja tykkäsivät luisteluradasta kovasti.

Radalla oli sunnuntaina useita luistelijoita, myös paljon lapsiperheitä.

Alkoholista kieltäytyvä rikkoo normia Tipattomalla uskallat sanoa ”ei”
Jos aamulla jätät kaurapuuron syömättä, ei se aiheuta
ihmettelyä eikä pidättäytyminen puuron syönnistä riitä keskustelun aiheeksi
sen enempää − etkä joudu
asiasta tilille. Mutta annapa
olla, jos olet illanistujaisissa
selvin päin. Sitä joudut se-

littelemään vielä seuraavanakin päivänä.
Alkoholista
kieltäytyvä rikkoo suomalaista normia, jota puolestaan
Tipaton tammikuu -kampanja rohkaisee kyseenalaistamaan. Kampanjalla
ei pyritä siihen, että kaikki

lopettavat alkoholin käytön
kokonaan, monen kohdalla vähentäminenkin riittää.
Tipatonta voi siis vapaasti
viettää kukin omalla tavallaan − tai luonnollisesti olla
myös viettämättä.
Miksi Tipatonta kuitenkin kannattaa edes ko-

keilla? Terveyden, rahan
ja ihmissuhteiden takia tai
vaikka vain itseä haastaakseen. Tai kokonaan uuden,
päihteettömän elämäntavan aloittamiseksi.
Tammikuussa
kieltäytymistä alkoholista ei
− toivottavasti − joudu se-

littelemään eikä perustelemaan. On lupa sanoa ”ei”.
Siispä kokeile!

Kirsi Mäki,

järjestökoordinaattori-koulutussuunnittelija, A-Kiltojen
Liitto ry

Arto Pasanen,

päihdetoipuja, hallituksen varapuheenjohtaja, A-Kiltojen
Liitto ry

Yrittäjä!
FURKA

40

VUOTTA.

www.furka.fi

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

Valamon luostari – Laatokan helmi
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Teksti ja kuvat
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Kähkönen
27.1.2022

Valamon luostarin todellinen keskipiste on vuosina 1887–1896 rakennettu komea pääkirkko. Yläkirkko on omistettu Kristuksen Kirkastumiselle ja alakirkko pyhittäjäisille Sergeille ja Hermanille. Pääkirkon torni kohoaa 70 metrin korkeuteen maanpinnasta, ja suurin kupoli on 42 metriä korkea.

Mystiseen mietiskelyyn taipuvainen
ortodoksinen
kirkko on aina suosinut luostarilaitosta. Paavo Koponen
kertoo vuonna 1968 ilmestyneessä kirjassaan Laatokka
Karjalan meri näin:
”Luostariin vetäytyneen
ihmisen uskotaan parhaiten
pystyvän hylkäämään kaiken
epäoleellisen ja maallisen,
mikä häiritsisi hänen sielunsa
valmistautumista ottamaan
vastaan Jumalan, alistumaan
hänen johdatukseensa. Tähän munkki ja nunna pääsevät elämällä askeettisesti,
rukoilemalla ahkerasti ja täyttämällä tunnollisesti kuuliaisuustehtävää. Ympäristöönsä
luostari vaikuttaa tekemällä
lähetystyötä ja harjoittamalla
hyväntekeväisyyttä.”

359 munkkia ja 562 noviisia
vuonna 1913
Laatokan saaristossa on noin
50 saarta, joista Valamo on
suurin ja kaunein. Saarella
sijaitsevasta luostarista käytetään myös nimeä Vanha
Valamo tai Laatokan Valamo. 1300-luvulta lähtien toimineen luostarin perustajana
pidetään kreikkalaissyntyistä
munkki Sergeitä, joka oli lähtöisin kuuluisasta kreikkalaisesta Athoksen luostarista.
Pakanalliset
karjalaiset
suhtautuivat häneen ensin
vihamielisesti, mutta Sergei
voitti pian heidän luottamuksensa. Ensimmäinen kasteelle
tullut oli karjalainen talonpoika Herman, ja hänestä tuli
luostarin toinen perustaja ja

Herran taivaaseen astumiselle omistettu kappeli Öljymäellä.

Sergein seuraaja Valamon
luostarin johtajana.
Runsaslukuisimmillaan
veljestö oli vuonna 1913, jolloin siihen kuului peräti 359
munkkia ja 562 noviisia. Vuorokauden jokaisella hetkellä
oli oma tehtävänsä. Työ, rukoilu, jumalanpalvelukset,
ruokailu ja lepo vuorottelivat
harmonisesti.
Paavo Koponen kertoo
kirjassaan munkkien elämästä seuraavasti:
”Valamon munkeilla oli
mahdollisuus valita kolmenlaisesta kilvoittelutavasta sopivin. Useimmat munkit
asuivat pääluostarissa, tekivät saamaansa palvelutyötä
ja kävivät yhteisissä jumalanpalveluksissa. Suurempaa
rauhaa kaipaavat munkkivel-

jet saattoivat mennä johonkin pieneen alaluostariin eli
skiittaan. Siellä oli mahdollisuus olla yksin tai keskustella pienryhmissä.
Yksinkertaisinta,
suoranaisen karua elämää haluavat munkit vetäytyivät
erakoiksi Valamon saariston tai mantereen yksinäisille paikoille, luoliin tai
keljoihin (kammio). Erakkomunkki syventyi rukouksen,
mietiskelyn ja hengellisen kirjallisuuden avulla oman tilansa arviointiin ja hengelliseen
valmistautumiseen.”

Muutto Heinävedelle
– luostarilla uusi alku
Ensimmäinen maailmansota katkaisi luostarin yhteydet Venäjän ortodoksiseen

Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen muistolle omistettu
Getsemanen skiitan kirkko.

Luostarinlahden suulla olevalla Ristisaarella kimaltelee Pyhän Nikolaoksen skiitan kullattu kupoli. Majakkanakin toiminut kirkko
pyhitettiin aikoinaan Pyhälle Nikolaokselle, joka oli mm. merenkulkijain suojelija.

kirkkoon. Valamo jäi Suomen
puolelle ja luostari liitettiin
1920-luvuvulla Suomen ortodoksisen kirkon yhteyteen.
Talvisodassa luostariin alkoi
kohdistua ilmahyökkäyksiä
ja pommituksia 6. tammikuuta 1940 alkaen.
Tuhoisin pommitus tapahtui 4. helmikuuta 1940, jolloin
luostari oli yhtenä suurena tulimerenä. Säännöllinen
luostarielämä Laatokan saarilla päättyi siihen ja luostarille oli etsittävä uudet tilat
Suomen puolelta. Suomen
armeijan kuorma-autot kiidättivät sekä veljestöä että

luostarin ikoneja ja muita aarteita jäätietä pitkin turvaan.
Luostarin väki siirtyi aivan
toisenlaisiin oloihin maatilalle Jyväskylän pohjoispuolelle Kannonkoskelle. Noin
200 hengen veljestö löysi sitten uuden kodin Heinäveden Papinniemestä. Uuteen
Valamoon yhdistettiin myös
Konevitsan ja Petsamon luostarit, jotka rauhanneuvotteluissa jäivät rajan taakse
Neuvostoliiton puolelle.
Uudessa Valamossa Heinävedellä on vilkasta toimintaa. Siitä kerromme jossakin
lähiajan lehdessä.

Znamenie- eli ennusmerkki-ikonille rakennettu kappeli rakennettiin Aleksanteri II:n Valamon vierailun kunniaksi vuonna 1858.

