
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%
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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

2.12.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

CAP-AUTOKOULU

CAP-Autokoulu Ii, Leipojantie 4
Avajaiset la 4.12. klo 10-12. Tervetuloa!

La 4.12. klo 10-12 
Kaikki kurssit -10%
Kahvitarjoilu ja kakkua

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%

• Soitin- ja vahvistinkorjaukset 
• Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset 
• Sähkösennukset 
• Pienkonekorjaukset ja muut palvelut 
• Musiikkitarvikemyynti

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194 
laitejasoitinhuolto@gmail.com

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S2 
sähköurakointi-

pätevyys

 
Itsenäisyyspäivän juhla 

6.12.2021 klo 11.30  
Iin seurakuntatalolla 

 
klo 10.00 

Jumalanpalvelukset Iin ja Kuivaniemen kirkoissa 
ja seppeleenlaskut 

Klo 11.30  
Juhlakahvit katettuna 80 hengelle  

Iin seurakuntatalolla, jonka jälkeen ohjelmassa 
mm. Iin kansalaisopiston musiikkiesityksiä  

ja puheita 
Tulethan juhlaan täysin terveenä! 

 

 
Juhla striimataan Youtubeen Iivisio-kanavalle! 

 

Järjestäjä: Iin 
kunta/Ii-
instituutti 

Koronatodistus tarkistetaan ovella! 

Kohta on joulutervehdyksien aika!
Julkaisemme joulutervehdyksiä IiSanomissa viikoilla 50 ja 51, eli lehdet nro 42 (to 16.12.) ja nro 43 (ke 22.12.)  

Tervehdykset toivomme olevan lehden tekijöillä mielellään to 9.12. klo 16 mennessä s-postilla: info@iinlehti.fi, puh. 045 110 9012/Pauli, 0400 385 281/Heimo.

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
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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nro 40

2.12.2021

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.

nomatnomat
--

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 40  2.1.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 41 ILMESTYY TO 9.12.2021. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 

mielellään pe 3.12.2021 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 
Seuraa koronatilanteen aiheuttamia muutoksia tilaisuuksissa 
verkkosivuiltamme. Esim. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin 
on tulossa muutoksia. Yleisohje kuuluu: vain terveenä tilaisuuteen.
Lapsikuoro To 2.12. klo 17:00 Iin seurakuntasali
Kirkkokuoro To 2.12. klo 18:00 Iin seurakuntasali
Perhekerho Pe 3.12. klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerhohuo-
ne. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Messu Su 5.12. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kuninkaasi tulee 
kunniassa. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaakko-
la. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkkotyön tukemiseen Tokiossa, 
Japanissa (SLEY). Iin Aseman Martat palveluryhmänä.
Sanajumalanpalvelus Ma 6.12. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Kiitos isänmaasta. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolai-
nen. Kolehti: Kolmen veteraanijärjestön hengelliseen työhön Veteraa-
nivastuu ry:n kautta. Seppeleenlasku sankarihaudalle jumalanpalve-
luksen jälkeen.
Pikkutähtöset muskarikahvila Ti 7.12. klo 10:00 - 11:30 Iin Pappilassa
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 8.12. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakuntata-
lon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Ryhmä on 0-2 
vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipai-
notteinen perhekerho.
Kynttiläkirkko To 9.12. klo 17:30 Iin kirkko
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna seu-
raavan kerran 10.1.2022.
JOULUNAJAN LAHJAKORTTI -KERÄYS 22.11. - 3.12.2021. Toivom-
me erityisesti ruokakaupoissa saatavilla olevia ostorajoitettuja lahja-
kortteja. Voit toimittaa lahjakortit Iin seurakunnan kirkkoherranviras-
toon 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 var-
ten 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 Micropolik-
sen 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, Hes-
burger, paikalliset kauneuden- ja hyvinvoinnin liikkeet, sekä muut pai-
kalliset 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.
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky lähettää lapselle oman kirjepyhäkou-
lupostin noin kerran kuukaudessa. Postin voi tilata milloin vain p. 0400 
541 319 tai irmeli.hietapelto@evl.fi 
Haluaisitko ulkoilukaverin lapsellesi? Ulkoilukaveritoimintaa jär-
jestetään joka ma ja ti klo 9-13 välisenä aikana. Pyydä seurakunnan 
ulkoilukaveri lapsesi kanssa ulkoilemaan ja soita edellisellä viikolla vii-
meistään perjantaina klo 13 mennessä p. 040 5562 025 tai 0400 541 
319. Lastenohjaaja tai perhetyöntekijä voivat tulla ulkoilemaan lasten 
kanssa kotipihallenne tai leikkipuistoon.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavir-
katodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
Seuraa koronatilanteen aiheuttamia muutoksia tilaisuuksissa 
verkkosivuiltamme. Esim. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin 
on tulossa muutoksia. Yleisohje kuuluu: vain terveenä tilaisuuteen.
Perhekerho To 2.12. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali
Sanajumalanpalvelus Su 5.12. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhä-
päivän aihe: Kuninkaasi tulee kunniassa. Toimittaa: Tapani Ruotsa-
lainen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Nimikkokohteen Suo-
mikirkkotyön tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY). Kuivaniemen 
kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin 
soittamalla Anne Miettuselle p. 040 571 8618,
Sanajumalanpalvelus Ma 6.12. klo 10:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhä-
päivän aihe: Kiitos isänmaasta. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kantto-
rina: Markku Jaakkola. Kolehti: Kolmen veteraanijärjestön hengelliseen 
työhön Veteraanivastuu ry:n kautta. Seppeleenlasku sankarihaudalle 
jumalanpalveluksen jälkeen.
Perhekerho To 9.12. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna seu-
raavan kerran 10.1.2022.
Joulukeräyksistä löytyy lisätietoja Iin alueen ilmoituksissa, nettisivuil-
ta tai somesta.
Katso lisätietoja perheiden yhteisestä ”odotamme Joulua” -ta-
pahtumasta, 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.tilaavir-
katodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Iin kotiseutumuseon uudis-
tetun uittonäyttelyn avajai-
sia vietettiin museokahvila 
Huilingin eli Iin Wanhan 
Haminan kahvilan tiloissa 
perjantaina 26.11. klo 17. Ii-
instituutti -lautakunnan pu-
heenjohtaja Sirpa Varanka 
avasi näyttelyn ja museon-
hoitaja Tuija Visuri esitteli 

Uittonäyttely avattiin marraskuun lopulla
näyttelyn sisältöä. Duo Ripiä 
(Anne-Mari Kanniainen har-
monikka ja Erja Pätsi viulu) 
viihdyttivät avajaisvieraita 
vanhalla viulu- ja haitarimu-
siikilla. Paikalle oli kertynyt 
entisiä uiton työntekijöitä 
kahvilan täydeltä. 

Uudistettu uittonäytte-
ly kertoo monipuolisesti 

Jorma Tiiro meni uittotöihin 
jo 11-vuotiaana ja oli erilaisis-
sa uittotöissä lähes 40-vuoden 
ajan.

Museonhoitaja Tuija Visuri ava-
si uittonäyttelyn.

Huilingin yläkerran uittokämppä

Uittoaitassa on paljon uittoon liittyvää aineistoa, esineitä ja valokuvia.

Harmonikka ja viulumusiikkia esittivät Vanhan Haminan kahvi-
lassa Anne-Mari Kanniainen (harmonikka) ja Erja Pätsi (viulu).  
Seinällä esitettiin Kalevi Tirin tekemiä vanhoja kaitafilmejä Iijo-
en uitosta. 

uittoperinteestä, uittotyön 
eri vaiheista sekä uitolla 
työskennelleistä ihmisistä. 
Näyttely levittäytyy Iin ko-
tiseutumuseossa entiseen 
uiton majoitusrakennukse-
na toimineeseen Huilinkiin, 

ns. uittoaittaan sekä veneka-
toksiin. Iin kunta ja Ii-insti-
tuutti ovat saaneet näyttelyn 
uudistamiseen Museoviras-
ton hankeavustuksen.

Uittonäyttely oli avoinna 
myös lauantaina 27.11.2021.
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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

Näkeepä hänet, 
sano Juusolan Jussi, 
ku viinaaa 
maistoi.

Joulun tunnelmaa Putiikista!

Kirkkotie 4, Haukipudas 
P. 040 736 9999

Avoinna: 
ma-pe 10-17.30, la 10-14. 

Su 12.12. ja 19.12. klo 12-15

Opetus- ja varhaiskasva-
tuslautakunta päätti koko-
uksessaan 7.10. lakkauttaa 
Tenavatuvan toiminnan 
1.8.2022 lähtien ja toteut-
taa varhaiskasvatuspalvelua 
näiltä osin muissa yksiköis-
sä. Lisäksi lautakunta linja-
si päätöksen yhteydessä, että 
varhaiskasvatuksen toteutta-
mista perhepäivähoitona Ol-
havassa tutkitaan ja huoltajia 
kuullaan varhaiskasvatuk-
sen järjestämistavoissa. 

Ennen päätöstä kokouk-
sessa tehtiin pohjaesityksestä 
poikkeava esitys, Juho-Jussi 
Heinäaho esitti Pekka Neva-
laisen, Juuso Pyörälän ja Pir-
jo Klasilan kannattamana, 
että Tenavatuvan toimintaa 
ei lakkauteta 1.8.2022 alkaen. 
Päätös lakkauttamisesta kui-
tenkin syntyi äänestyksen 
jälkeen 5-4. Pohjaesityksen 
puolesta äänestivät Leena 
Tiiro, Aila Paaso, Taina Häk-
kilä, Veliheikki Hyvärinen 
ja Katja Torvinen. Juho-Jus-
si Heinäahon vastaesityksen 
puolesta äänestivät Juho-Jus-
si Heinäaho Pekka Nevalai-
nen, Juuso Pyörälä ja Pirjo 
Klasila.

Kaksi oikaisuvaatimusta
Määräaikaan mennessä Iin 
kunnan kirjaamoon saapui 
kaksi oikaisuvaatimusta.

1. Maarit Tihisen oikai-
suvaatimus 21.10. liittyen 
Olhavan koulun ja Tenava-
tuvan ryhmäperhepäiväko-
din lakkauttamiseen 1.8.2022 
alkaen. Oikaisuvaatimuk-
sen perusteena ovat tarkoi-
tussidonnaisuusperiaatteet. 
Tenavatuvan toimintaa ei 
lakkauteta 1.8.2022 alkaen. 
Asia pitää tuoda lautakun-
taan uudelleen käsittelyyn ja 
lakkautuspäätös pitää perua 
ja Tenavatuvan pitää saa-
da jatkaa tarpeellista toimin-
taansa.

2. Reijo Kehuksen oikai-
suvaatimus 20.10. liittyen 
Tenavatuvan ryhmäperhe-
päiväkodin lakkauttamiseen 
1.8.2022 alkaen. Tenavatu-
van toimintaa ei lakkaute-
ta 1.8.2022 alkaen. Asia pitää 
tuoda lautakuntaan uudel-
leen käsittelyyn ja lakkau-
tuspäätös pitää perua ja 
Tenavatuvan pitää saada jat-
kaa tarpeellista toimintaan-
sa.

Esittelijöiden vastineiden 

Olhavan tenavatuvasta tehtyjä 
päätöksiä pöytäkirjojen valossa

yhteenveto ja päätösesityk-
set molempiin oikaisuvaati-
muksiin.

Opetus- ja varhaiskasva-
tuslautakunta 4.11. pöytä-
kirja (Opetusjohtaja Tuomo 
Lukkari ja Varhaiskasvatus-
johtaja Pauliina Auranaho)

Opetus- ja varhaiskas-
vatuslautakunta on päätös-
tä tehdessään ollut tietoinen 
varhaiskasvatuksen koko-
naistilanteesta, Tenavatuvan 
tiedoista ja kulurakentees-
ta, Palvelusuunnitelman 
2020-2025 linjauksista, Var-
haiskasvatuslain sisällöistä 
ja sen järjestäjään kohdistu-
vista vaatimuksista sekä lak-
kauttamisen vaikutuksista ja 
siitä aiheutuvista toimenpi-
teistä.  Hallintolain 6 §:n mu-
kaan viranomaisen toimien 
on oltava puolueettomia ja 
oikeassa suhteessa tavoitel-
tuun päämäärään nähden. 
Tenavatuvan lakkauttamis-
päätös on tehty monijäseni-
sessä lautakunnassa, jossa 
esittelijänä toiminut viran-
haltija on valmistellut ja esi-
tellyt asiaa monipuolisesti, 
vaikutuspainotteisesti ja tar-
koituksenmukaisesti ja pe-
rustanut näkemyksensä 
vallitsevaan olosuhdetie-
toon, tehtyihin periaatepää-
töksiin ja hyväksyttyihin 
laskelmiin. Esittelijöiden vas-
tineessa todetaan, että Tena-
vatuvan lakkauttamisesta 
1.8.2022 lähtien tehty pää-
tös on syntynyt hyvän hal-
linnon, tehtyjen selvitysten 
ja toimielimissä hyväksyt-
tyjen periaatteiden mukai-
sesti. Päätöksen tehneellä 
opetus- ja varhaiskasvatus-
lautakunnalla on ollut oi-
keus tehdä asiassa päätös. 
Päätöstä on edeltänyt var-
sin mittava selvitystyö kun-
nan palvelurakenteesta, 
siihen liittyvistä tarpeista, 
ennakoiduista muutoksista 
ja kustannusvaikutuksista. 
Päätökseen liittyen on tehty 
vaikutusten arviointia, josta 
johdetuissa analyyseissä voi-
daan todeta varhaiskasva-
tuslain mukaisten palvelujen 
turvaamisen olevan mahdol-
lista päätöksen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa 
on esitetty paljon näkemyk-
siä, jotka voidaan nähdä pal-
jolti tilanteesta esitettyinä 
mielipiteinä. Palveluverk-
koa koskevissa päätöksissä 
ja toimintaa sopeutettaessa 

syntyy usein hyvin monen-
laisia näkemyksiä laskelmis-
ta, arvioista, analyyseistä, 
vaikutuksista ja myös itse 
päätöksistä. Opetus- ja var-
haiskasvatuslautakunta on 
päätöstä tehdessään otta-
nut huomioon olemassa 
olevat selvitykset ja laskel-
mat, vaikutusten arvioinnit 
sekä vallitsevan tilanteen 
ja perustanut päätöksensä 
kokonaisnäkemykseen tilan-
teesta. Päätös on syntynyt 
myös oikeassa järjestykses-
sä, Iin kunnan hallintosään-
nön mukaisesti ja vallitsevan 
lainsäädännön puitteissa. 
Näin ollen oikaisuvaatimus 
vaatimuksineen tulee hylätä. 

Päätösesitys: Opetus- ja var-
haiskasvatuslautakunta hyl-
kää Maarit Tihisen 21.10. 
tekemän oikaisuvaatimuk-
sen ja pitää asiasta 7.10. py-
kälä 95 tekemänsä päätöksen 
kohdan 3 osalta voimassa. 
Kohtien 1 ja 2 osalta oikaisu-
vaatimus jätetään tutkimatta, 
koska kyseessä on valmiste-
lussa oleva asia.

Päätösesitys: Opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunta 
hylkää Reijo Kehuksen 20.10. 
tekemän oikaisuvaatimuk-
sen ja pitää asiasta 7.10. py-
kälä 95 tekemänsä päätöksen 
voimassa.

Pohjaesitysten vastaesitys 
oikaisuvaatimusten hyväk-
symisestä

Juho-Jussi Heinäaho esit-
ti Pekka Nevalaisen, Juuso 
Pyörälän, Veliheikki Hyvä-
risen ja Pirjo Klasilan kan-
nattamana, että opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunta 
ottaa Maarit Tihisen oikai-
suvaatimuksen käsittelyyn 
kohdan 3 osalta ja päättää, 
että lautakunnan aikaisem-
pi lakkautuspäätös perutaan 
ja ryhmäperhepäiväkoti Te-
navatuvan toiminta tulee jat-
kumaan entisellään samoissa 
tiloissa Olhavassa. 

Esittelijöiden pohjaesi-
tyksen puolesta äänesti-
vät Leena Tiiro, Aila Paaso 
ja Katja Torvinen. Juho-Jus-
si Heinäahon esityksen puo-
lesta äänestivät Juho-Jussi 
Heinäaho, Pekka Nevalai-
nen, Juuso Pyörälä, Veliheik-
ki Hyvärinen, Pirjo Klasila ja 
Taina Häkkilä. Äänin 3-6 Ju-
ho-Jussi Heinäahon esitys 
tuli lautakunnan päätöksek-

si. Juho-Jussi Heinäaho esit-
ti Pekka Nevalaisen, Juuso 
Pyörälän, Veliheikki Hyväri-
sen ja Pirjo

Klasilan kannattamana, 
että opetus- ja varhaiskas-
vatuslautakunta ottaa Reijo 
Kehuksen oikaisuvaatimuk-
sen käsittelyyn ja päättää, 
että lautakunnan aikaisempi 
lakkautuspäätös perutaan ja 
ryhmäperhepäiväkoti Tena-
vatuvan toiminta tulee jat-
kumaan entisellään samoissa 
tiloissa Olhavassa. Esitteli-
jöiden pohjaesityksen puo-
lesta äänestivät Leena Tiiro, 
Aila Paaso ja Katja Torvinen. 
Juho-Jussi Heinäahon esi-
tyksen puolesta äänestivät 
Juho-Jussi Heinäaho, Pekka 
Nevalainen, Juuso Pyörälä, 
Veliheikki Hyvärinen, Pirjo 
Klasila ja Taina Häkkilä. Ää-
nin 3-6 Juho-Jussi Heinäahon 
esitys tuli lautakunnan pää-
tökseksi.

Eriävät mielipiteet
Leena Tiiro, Aila Paa-

so ja Katja Torvinen jättivät 
päätöksestä eriävän mieli-
piteensä molempiin oikai-
suvaatimuksiin. Eriävän 
mielipiteen mukaan mo-
lemmat oikaisuvaatimuk-
set pitää hylätä ja opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunnan 
tulee pitää voimassa 7.10. 95 
pykälä tekemänsä päätös-
kohdan 3 osalta lautakun-
nalle tehdyn päätösesityksen 
mukaisesti. Eriävän mielipi-
teen esittäjät korostavat, että 
oikaisuvaatimuksen tekijät 
eivät ole esittäneet mitään 
sellaista uutta tietoa, jonka 
vuoksi 7.10. tehtyä lautakun-
nan päätöstä tulisi tarkoituk-
senmukaisuusperiaatteella 
muuttaa. 

Esittelijät, oikaisuvaati-
muksiin vastineen antaneet 
ja pohjaesitysten tekijät ope-
tusjohtaja Tuomo Lukkari ja 
Pauliina Auranaho jättivät 
päätöksestä eriävän mielipi-
teensä. Eriävän mielipiteen 
ilmoittanut vapautuu pää-
töksen tuottamasta oikeudel-
lisesta vastuusta. Esittelijälle 
se on ainoa varma mahdol-
lisuus vastuusta vapautu-
miseen, sillä esittelijällä on 
erityinen vastuu esitte-
lyn perusteella tehdyn pää-
töksen lainmukaisuudesta. 
On todella harvinaista, että 
esittelijä jättää eriävän mieli-
piteen. HT 

Korona-passi on käytössä.

Lehden toimitukseen tuli palautetta, että 18.11. IiSanomassa julkaistu ”Tenatuvan toiminta säi-
lyy Iissä” on kovin yksipuolinen ja asiakokonaisuutta ei ole tuotu riittävästi esille. Sen vuoksi 
julkaisemme tässä perusteellisemman uutisen, jossa eri osapuolten näkemykset on tuotu esille.

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
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NOUDETAAN

OULUN ROMU  

P. 044 783 1121 
www.oulunromu.fi.

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA-
PALVELUT!

ROMUTTAMOALAN PALVELUITA

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

 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

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 1, 95200 Simo

PARTURI-KAMPAAMOPALVEUJA

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

TERVEYS- JA KOTIPALVELUA

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme 

juuri sinulle
tai läheisellesi

sopivan palvelu-
kokonaisuuden!

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

terveyspojat.fi

Apunasi hyvän elämän arjessa

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

SÄHKÖASENNUKSIA

Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry:n syys-
kokouksen jatkokokous 
järjestettiin lauantaina 27.11. 
Liminganlahden Luon-
tokeskuksella. Piirin pu-
heenjohtajasta äänestettiin. 
Ehdolla olivat Matti Rinne-
kangas Oulusta ja Ahti Moi-
lanen Utajärveltä. Valtaosan 
äänistä sai Moilanen ja jat-
kaa puheenjohtajana vuon-
na 2022.

Petri Hyvönen Perussuomalaisten 
piirihallituksen varajäseneksi

Piirihallituksen kokoa 
kasvatettiin kahdella paikal-
la aiemmasta, joten piirihal-
litukseen valittiin yhteensä 
16 jäsentä. Iistä Petri Hyvö-
nen valittiin piirihallituksen 
varajäseneksi kuusamolai-
sen Tapio Lämsän toimies-
sa varsinaisena jäsenenä. HT

Laila Viitanen saavutti SM-hopeaa voimanostossa

Laila tekee jalkakyykyssä Suomen ennätyksen 100 kg. (Kuva © Suomen Voimanostoliitto ry)

Iiläinen Laila Viitanen saa-
vutti Pornaisissa SM-ho-
peaa sarjassa N60/63 kg 
tuloksella jalkakyykky 100 
kg (SE), penkkipunnerrus 
45 kg ja maastanosto 140 kg 
(SE). Kilpailu oli Mastersi-
en SM-kilpailu klassises-
sa voimanostossa 19.-21.11. 
Klassisessa voimanostos-
sa tukevat varusteet ovat 
kiellettyjä, ainoastaan ran-
nesiteet, vyö ja polvilämmit-
timet on sallittuja.

–Olen tyytyväinen kil-
pailusuoritukseen, jossa tein 
kilpailusarjaani siis jalka-
kyykyssä Suomen ennätyk-
sen 100 kg ja maastanostossa 
paransin viime vuonna te-
kemääni Suomen ennätystä 
(132,5 kg) ensin nostin 135 
kg ja viimeisellä nostolla tuli 
uusi Suomen ennätys 140 
kg, yhteistulos oli näin ollen 
285 kg. Kultamitali jäi vain 
5,5 kilon päähän. 

-Penkkipunnerrus on mi-
nulla heikoin osa-alue, mut-
ta siihen pyrin saamaan 

parannusta ennen ensi vuo-
den SM-kisoja, jotka jär-
jestetään Oulussa, kertoo 

Iilaakso Oy:n talousassis-
tenttina Iin Micropoliksessa 
työskentelevä Laila.  MH

Oulu, Haukipudas, Ii, Yli-Ii, Kiiminki ja Ylikiiminki

KOTITALOUDET JA YRITYKSET
sähköasennukset ja -urakoinnit

SÄHKÖLIIKE J.AUTIO OY
Jani Autio 040 584 1486
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Tiernapojat nähdään tä-
näkin jouluna esiintymäs-
sä lukuisissa tilaisuuksissa. 
Syksyn mittaan on käyty 
keskustelua siitä, saako jat-
kossa mustata Murjaani-
en kuninkaan kasvoja vai 
ei. Osa on pitänyt mustaa-
mista rasismina ja osa taas 
perinteen säilyttämisenä. 
Tiernasäätiö on päättänyt, 
että palataan vanhaan perin-
teeseen, jolloin Murjaanien 
kuninkaan kasvot maala-
taan vain nenän alapuolelta.

Tiernapojat kuvaa alun 
perin kolmen tietäjän käyn-
tiä Herodeksen ja Jee-
sus-lapsen luona. Aluksi 
näitä Raamattuun pohjau-
tuvia näytelmiä esitettiin 
kirkossa liturgian osana la-
tinaksi. Ensimmäinen mai-
ninta Oulun tiernapojista on 
Oulun Wiikko-Sanomissa 
11.1.1873: 

”Niinsanotut ’tierna-po-
jat’ owat tänäkin talwena, 
kuten tawallisesti ennekin 
joulujuhlina, ahkerasti pyö-
rineet ihmisten owilla temp-
pujansa näyttelemäsä - -.” 

Entisaikaan ryhmien kil-
pailu oli kovaa, sillä yhden 
joulunajan palkkiot lähente-
livät työmiehen kuukauden 
palkkaa. Esiintymisalueista 
kilpailtiin ja voitiin jopa jou-
tua käsirysyyn toisten ryh-
mien eli ”roikkien” kanssa. 
Päämääränä oli rikkoa tois-
ten varusteet ja erityisesti 
tähti. 

”Maailman ensimmäiset 
tiernapoikakilpailut”.
Ilmari Kianto kuvailee vuo-
den 1882 kahden tiernapoi-
kajoukkeen nujakkaa näin: 

”Holman pihalle hyök-
käsi siis kaksi ´itämaalais-
ta´ sotajoukkoa vastakkain, 
syntyi hurja tappelu, pä-
resapelit sälisivät, Hakkaa 
päälle! -huuto kuului, kul-
takruunut heiluivat ja kie-
rivät hankeen, taistelu oli 
hirmuinen (…) Kultakruu-
nu lensi Herodeksen päästä, 
Murjaanin päresapeli katke-
si ja loistava Betlehemin täh-

”Ei millään viekkauvella eikä vääryyvellä”
ti rutistuneena sammui . . .”

Tiernapoikaperinne pää-
si rappeutumaan pahoin 
1900-luvun alkupuolel-
la. Poikien esitykset olivat 
usein ”sitä sun tätä mieleen 
muistuvaa”, ja esityksen lo-
maan saatettiin luikauttaa 
sopimattomia vitsejäkin. Ti-
lanteen korjaamiseksi Yleis-
radio järjesti vuonna 1933 
”maailman ensimmäiset 
tiernapoikakilpailut”. Mu-
kana oli 15 roikkaa.

Veikko Kallinen oli mu-
kana Oulunsuun tähtipoi-
kien voittajajoukkueessa. 
Kun haastattelin Kallista 70 
vuotta kilpailun jälkeen, hän 
sanoi, että voittoa arvostet-
tiin: 

– Olin tuolloin 11-vuoti-
as, ja voiton jälkeen hankin 
viikossa saman verran kuin 
isäni Åströmillä kuukaudes-
sa! Meidän porukallamme 
oli käytettävissä sen kul-
makunnan ainoa puhelin, 
ja voiton jälkeen me esiin-
nyimmekin vain tilauksesta. 
Ja mikäpäs oli vierailla ra-
vintoloissa, kun kelpo palk-
kion lisäksi meille tarjottiin 
hyvää ruokaa. 

Työläisperhe ja valkoinen 
paita?
Kilpailuun valmistautumi-
nen tuotti melkoisia pulmia. 
Elettiinhän tuolloin pula-ai-
kaa:

– Onneksi Herodeksem-
me Väinö Soini hoiteli erään 
kirjakaupan viikkolehtien 
myyntiä, ja hänen suhteen-
sa mahdollistivat jihängi-
pahvin (jihängi = olkavyö) 
ja kruunuihin tarvittavan 
kiiltopaperin hankkimisen, 
Veikko Kallinen kertoili. 

– Paperi ja liima olivat 
1930-luvulla tiukassa, mut-
ta ehkäpä työläisperheitten 
poikien oli hankalinta saa-
da valkoiset paidat. Murjaa-
nien kuningasta esittäneen 
Urho Kauppisen kasvot 
mustattiin korkilla, jota oli 
poltettu kynttilän liekissä. 
Se oli niin vaivalloista puu-
haa, että Urho taisi kävellä 

päivisinkin ”nokinaamana”. 
”Hyvää iltaa itse kullekin 

säädylle”
Kun tiernapojat olivat 

saaneet luvan tulla laula-
maan, aluksi toivotettiin:

”Hyvää iltaa itse kullekin 
säädylle ja onnellista joulu-
juhlaa”. 

Sitten Herodes ker-
toi matkastaan Murjaanien 
maahan, missä hän pakotti 
Murjaanien kuninkaan alis-
tumaan tahtoonsa:

”Hoo, vaikka kuinka olet 
yksi herra ja kuningas Mur-
jaanien maalta, täytyy sinun 
lankeeman minun eteeni po-
lovilles ja rukoileman mi-
nua!” 

Sitten Herodes lähetti 
Knihdin ”Petlehemiin”:

”Sinun pitää tappaman 
ja virtaan heittämän kaikki 
kaksivuotiset poikalapset!”

Kun Knihti palaa ja il-
moittaa surmanneensa lap-
set, mutta ettei hän löytänyt 
vastasyntynyttä juutalaisten 
kuningasta, Herodes lupaa 
palkita hänet:

”Ei kullalla eikä hopial-
la vaan tahdon antaa sinulle 
yhden verisen merkin miek-
kani terästä.”

Päätteeksi Knihti pyytää 
kuulijoilta rahaa ja Mänkki 
tähteensä kynttilän pätkää:

”Antakaa anteeksi, että 
oomma tulleet teijän huo-
neeseenne veisaamaan ja 
laulamaan, ei millään viek-
kauvella eikä vääryyvellä. 
Vaan teijän oman hyvän lu-
panna jäläkeen. Me oomma 
köyhiä laulajapoikia ja pyy-
täsimmä lanttia.”

Presidenttiehdokkaiden 
kiitoslaulu
Tiernapoikanäytelmän var-
jolla on väännetty mo-
nenlaista huumoria – jopa 
presidentinvaalien alla. Itse 
asiassa tuo näytelmä sopisi 
aluevaaleihinkin: 

”Kiitos olkohon, kiitos 
olkohon, teidän lahjainne 
edestä. Teidän äänenne pi-
täisi oleman julki ensi vuo-
den alussa. Ja te kaikki 
rakkaat äänestäjämme; nyt 
me olemme kaikki sanoneet. 
Ja me toivomme ja me toi-
vomme kaikki suurta vaali-
voittoa.”

Teksti. Martti Kähkönen
Kuvat: Mauri Hietala

Sanna Koiviston Tiernapojat-patsaan paljastustilaisuudessa 
esiintyneet Tiernapojat - itse asiassa ”Tiernatytöt”!

Kuvanveistäjä Sanna Koiviston Tiernapoikapatsas valmistui 
vuonna 2014.

Iin Yrityksen testijuoksu-
sarjan 2/8 marraskuun osa-
kilpailua 27.11. sävytti 
pahimmillaan seitsemäntois-
ta asteen pakkanen. Onnek-
si tuuli oli lomalla, joten olot 
eivät menneet ihan arktisik-
si. Lumenpöpperöiset tiet 
panivat miettimään tossuva-
lintaa. Neljän viikon takai-
seen kisaan voidaan hyvin 
laskea pari minuuttia olosuh-
depiikkiin.

TULOKSET
Miehet 10 km 1) Aleksi 

Ruokamo JKU 40.07, 2) Kyös-

Aleksi Ruokamo testijuoksuvoittoon
ti Kujala Ii 41.08, 3) Heikki 
Tiiro IiY 43.44, 4) Eero Okko-
lin Oulu 44.02, 5) Patrik Mä-
enpää (P14) IHS 45.50.

M40 10 km 1) Matti Eske-
linen KeMaKi 40.45, 2) Jouko 
Lehtola Ylikiiminki 44.01.

M45 10 km 1) Tuomas 
Ronkainen KuivA 43.01, 2) 
Jani Jussila OFF 43.05, 3) Jor-
ma Puurunen PuU 53.18.

M50 10 km 1) Mika Mör-
säri Keminmaa 42.53, 2) Juk-
ka Palokangas OlsHe 46.39.

M55 10 km 1) Tuomas 
Kauppila HauVe 43.50, 2) 
Pekka Kuokkanen IiY 45.33, 

3) Jouko Takalo 48.43, 4) Vesa 
Savolainen HauHe 53.44.

M60 10 km 1) Taisto Puu-
runen OlsHe 47.26, 2) Tatu 
Luokkanen KeMaKi 1.27.53.

M65 10 km 1) Aulis Kaasi-
nen ONMKYU 48.34, 2) Esko 
Takalo OlsHe 50.09, 3) Rei-
jo Hummastenniemi OlsHe 
54.19.

M70 10 km 1) Alpo Tal-
vensaari KeMaKi 53.31, 2) 
Markku Hänninen KeMaKi 
1.27.53.

M75 10 km 1) Erkki Man-
ninen OlsHe 59.12, 2) Alpo 
Pelkonen OsVa 1.10.38.

M80 10 km 1) Eero Hanni 
OlsHe 59.59.

Naiset 10 km 1) Hilla Mä-
enpää (T16) IHS 50.59.

N45 10 km 1) Terhi Gär-
ding 54.06.

N50 10 km 1) Irmeli Suor-
sa Oulu 48.52.

N55 10 km 1) Kati Kuiva-
lainen Ii 55.57.

Naiset 5 km 1) Satu Siika-
aho OlsHe 25.48.

Miehet 5 km 1. Jouko 
Lyytikäinen KeMaKi, 2. Hen-
ry Jämsä KeMaKi, 3. Paavo 
Takalahti KeMaKi 53.08.

Iin Urheilijat ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS 
to 14.12.2021 klo 18.30 

Iin Urheilijaintalolla.  

Tervetuloa!             
Johtokunta
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Ahdas ja puutteellinen vai?
Suomen kieli on rikas ja monivivahteinen. Monenlaista 
merkitystä sisältyy esimerkiksi neidon toiveeseen: ”Anna 
Onnin tulla ja tunnin olla.” Tai näkemys tavoitteesta ”Ah-
das ja puutteellinen vai puhdas ja aatteellinen.” 
 Tuo näkemys ei sovi ”Suomen Parhaat Vitsit 2012” -kir-
jaan (Gummerus Kustannus Oy 2011). Henrik Musteen ja 
Petri Kasteen toimittaman huumoripläjäyksen tavoittee-
na on näet naurulla pidentää ikää, rentouttaa, helpottaa 
stressiä ja – ennen kaikkea: saattaa ihmiset iloisiksi. Näin 
2012:
    * * *  
Pieni kalastajantytär saapuu kaupunkiin ja menee äidin 
kanssa ensimmäistä kertaa museoon. Siellä hän näkee ihmi-
sen luurangon ja huudahtaa: – Katso äiti, perattu setä!
    * * *                                                   
Pojan vanhemmat oli kutsuttu rehtorin puhutteluun. 
– Poikanne ei oikein tunnu selviävän. Vitonen on ollut korkein 
numero, mitä hän on mistään kokeista saanut. Sen lisäksi hän 
käyttäytyy häiritsevästi ja on vielä luonteeltaan melko ylpeä.
Isä: – Eikö teillä ole mitään hyvää sanottavaa pojastani?
Rehtori: – Numeroista päätellen voi varmasti sanoa, että ko-
keissa hän ei lunttaa.
    * * *
Nainen tuli työvoimatoimistoon: – Otan minkä työn hyvän-
sä, joka alkaa heti.
Virkailija: – Miksi? 
Nainen: – Mieheni jäi eilen eläkkeelle! 
    * * *
Pubissa: – Seinän takana asuu ulkomaalainen perhe, joka on 
vaimolleni todellinen riesa, Kake kertoo Makelle. 
Make: – Millä tavalla? 
Kake: – He riitelevät usein eikä vaimoni ymmärrä sanaakaan 
siitä, mitä he sanovat! 
    * * *
Vaimo lääkärille: – Mitä minun pitää tehdä, kun mieheni pu-
huu yöllä unessa niin paljon? 
Lääkäri: – Yrittäkää antaa hänelle suunvuoro päivällä!
    * * *
Ravintolassa: – Etkö ole huolissasi Helsinkiin muuttaneesta 
pojastasi? Repe kysyy.
Sepe: – Ensin olin, mutta rauhoituin, kun kuulin, että polii-
si kuuntelee hänen puheluitaan ja seuraa hänen sähköpos-
tiliikennettään.
    * * *
Kahvilassa: – Miten sinä tutustuit aikoinasi Ariin? Raija kysyy 
Maijalta.
Maija: – Hän soitti ovikelloa ja kysyi, saisiko hän esitellä uutta 
pölynimuria. Kun näin hänet siivoamassa, ajattelin, että siinä 
on mies minun makuuni!
    * * *
MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi       

MAURI HIETALA: LUMISATEEN JÄLKEEN

Iin Vihreät kokoontuivat 
syyskokoukseen sunnuntai-
na 21.11. Puheenjohtajana 
jatkaa Heli-Hannele Haapa-
niemi. Hallituksen jäseniksi 
valittiin jo aiemmalla kau-
della toimineet Eija Alaraa-
sakka, Martti Kaarre, Jorma 
Kokko, Aila Paaso ja Pau-
liina Rasinkangas. Uutena 
hallituksen valittiin Maija 
Tahkola.  MH

Heli-Hannele Haapaniemi jatkaa 
Iin Vihreiden puheenjohtajana

Oulun vaalipiirin Vihreiden pu-
heenjohtaja Marjo Tapaninen, 
Heli-Hannele Haapaniemi, 
Pauliina Rasinkangas, Eija Ala-
raasakka, Martti Kaarre, Jorma 
Kokko ja Maija Tahkola. Etäyh-
teydellä lisäksi oli mukana Aila 
Paaso.

”Mää oon niin kaivan-
nu piirtämistä!”- huudah-
ti eräs oppilas taidekoulun 
syyskauden ensimmäisillä 
tunneilla. Pian kuului vain 
kynien raaputusta paperil-
la, kun oppilaat keskittyi-
vät havainnoimaan eläimen 
ääriviivoja. Toisinaan kädet 
ja kasvotkin mustuivat hii-
lityön lomassa. Syyskauden 
aikana olemme tutustuneet 
leikkien ja toiminnallisten 
tehtävien kautta piirtämisen 
ja maalaamisen eri teknii-
koihin ja välineisiin. Välillä 
olemme istuneet läheisessä 
metsässä vesiväritarvikkei-
den kanssa tai rakenta-
neet kokonaisen kaupungin 
luokan lattialle. Jokaisen 
ryhmän työskentely on ra-
kentunut oppilaiden ja opet-
tajan näköiseksi.

Taidetoiminnalle on sel-
keästi tarvetta, sillä Iin tai-
dekoulun kuvataiteen 
oppilaita on tänäkin vuon-
na yli sata lasta eli saman 
verran kuin isossa kyläkou-

Iin taidekoululle selkeästi tarvetta - kuvatai-
teen oppilaita yli sata lasta

lussa. Taidekoulun kuva-
taideryhmät kokoontuvat 
Kulttuurikauppilan iltaryh-
missä sekä koulujen jälkeen 
1-2-luokkalaisille tarkoite-
tuissa päiväryhmissä. Tänä 
lukuvuonna kuvataiteen 
päiväryhmiä muodostui lä-
hes jokaiseen Iin kouluun ja 
näistä mainittakoon uudet 
taidekouluryhmät Jakkuky-
lässä sekä Kuivaniemellä. 
On hienoa, että taidekou-
lun toiminta on edustettuna 
näin laajasti ympäri Iitä.

 Välillä taidekoulun toi-
minta sekoitetaan koulujen 
muihin harrastusryhmiin, 
kuten vaikkapa Suomen 
mallin harrastustoimintaan. 
Taidekoulun tehtävä ero-
aa kuitenkin kerhoista sii-
nä, että toimintamme ohjaa 
lakisääteinen, taiteen perus-
opetuksen opetussuunnitel-
ma. Taiteen perusopetusta 
on tarjottu Suomessa yli 30 
vuoden ajan ja se on tavoit-
teellista ja tasolta toiselle 
etenevää opetusta, josta on 

opintojen päätteeksi mah-
dollista saada päättötodis-
tus. Iin taidekoulussa on 
mahdollista suorittaa tai-
teen perusopintojen ylei-
nen oppimäärä musiikissa, 
kuvataiteessa ja käsityös-
sä. Kuvataiteen yleisen 
oppimäärän opinnot koos-
tuvat yhteisistä opinnois-
ta ja teemaopinnoista, jonka 
tavoitteena on mm. hank-
kia taiteenalan perustaidot 
ja rohkaista ja tukea oppi-
laan kuvallista ilmaisua. 
Opinnot kehittävät visuaali-
sen havainnoinnin, ajattelun 
sekä ilmaisun taitoja ja luo-
vat edellytyksiä uuden op-
pimiselle. 

Päivitimme viime kevää-
nä taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelmaa ja ta-
voitteenamme on tehdä sitä 
kuntalaisille näkyvämmäksi 
tämän lukuvuoden aikana. 
Tarkoitus on toisaalta avata 
taiteen perusopetuksen teh-
tävää ja toisaalta selkiyttää 
opintojen rakennetta.  Alla 

olevassa kaaviossa näkyy 
kuvataiteen yhteisten opin-
tojen osuus (300 tuntia), joka 
on jaettu viiteen eri opinto-
jaksoon. Kuvataiteen koko 
oppimäärään (500tuntia) 
kuuluu näiden lisäksi myös 
teemaopinnot (200 tuntia).

Konkreettisemmin toi-
mintaamme voi käydä tu-
tustumassa nyt vaikkapa 
Nätteporissa, mihin on koot-
tu taidekoululaisten syys-
kauden näyttely. Teokset 
ovat pääasiassa 1-2- luokka-
laisten päiväryhmien teok-
sia, mutta mukana on myös 
iltaryhmien töitä. Teoksis-
ta voi ihailla pienen oppi-
laan tarkkaa kädenjälkeä 
eläimen turkin tutkinnassa 
tai siveltimen vetoja, joissa 
rohkeasti kokeillaan viivan 
tai maalin jälkeä. Jokainen 
oppilas on itse saanut vali-
ta näyttelyteoksensa ja siitä 
syystä näyttely on aidosti te-
kijöidensä näköinen. Teok-
set ovat nähtävillä 10.1.2022 
asti. 

Kuvataiteen iltaryhmässä tutustuttiin valotaiteeseen. Jokaisella oppilaalla oli jokin tehtävä, joita 
vaihdeltiin tunnin aikana.
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Yli 50 hengen tapahtumissa vaaditaan 
koronarokotustodistus/passi. (Lisätietoja/ Kaarina )
Ilmoittautumiset Ritva p. 040 748 0179 ja Kaarina p. 040 822 9274 
Jäsenet tervetuloa!

1969 Iin eläkeläiset ry

Vietämme PUUROJUHLAA 
11.12.21 klo 13 alkaen

2323
1515

KINKKU-KINKKU-
BINGOBINGO

22 88
44

KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 5.12. klo 16.00Su 5.12. klo 16.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

7 x Kinkku | 500 € / mp 
450 € pr50 | 2 x 100 €
Tervetuloa ! Ps. Ota koronapassi mukaan!

* Joulupukki klo 12
* Riisipuurotarjoilu!
* Kinkkuarvonta klo 12. 13. 14  
 (Paikalla olevien kesken )
* Kinkku Bingo klo 14
* Myyntipaikkavaraukset 
 Raimo 044 209 4496
* Ps. Ota koronapassi mukaan!

Kuivaniemen Seuralla Kuivaniemen Seuralla 
la 11.12. klo 10-15la 11.12. klo 10-15

KINKKUARPA

Nimi: ____________________________

Puh.: ____________________________

JOULUMARKKINATJOULUMARKKINAT

Tilaa tuttu Otaxi Kelataksi 
uudesta tilausnumerosta

20.12.2021 alkaen.

Iin Ympäristöyhdistyk-
sen syyskokous pidettiin 
KulttuuriKauppilassa su 
28.11. Kokouksen alussa 
Iin Ympäristöyhdistys luo-
vutti vuoden 2021 Iin ympä-
ristöpalkinnon Kuivaniemen 
Luonnon Mauri Huhtalalle 
hänen ansioistaan koko ym-
päristönsuojelun hyväksi ja 
erityisesti vesien-, soiden-
suojelun alalla tekemästään 
mittavasta työstä. 

83-vuotias Huhtala oli 
perustamassa Kuivaniemen 
Luonto -nimistä yhdistystä 
vuonna 1980.  Kuivaniemen 
Luontoon liittyi heti alus-
sa 73 jäsentä ja yhdistys pal-
kittiinkin aktiivisuudestaan 
Suomen luonnonsuojelulii-
ton palkinnolla. Tilaisuu-
dessa paikalla olleet Suomen 
Luonnonsuojeluliiton Poh-
jois-Pohjanmaan piirin edus-
tajat Kalle Hellström ja Merja 
Ylönen kiittivät puheenvuo-
rossaan Huhtalaa hänen 
luonnonsuojelun hyväk-
si tekemästään vuosikym-
menten mittaisesta työstään. 

Iin ympäristöpalkinto 
Mauri Huhtalalle

Kokouksen osallistujia. 

Iin ympäristöpalkinnon on 
suunnitellut taiteilija, ku-
vanveistäjä Sanna Koivis-
to. Palkinnon suunnittelua 
ja valmistusta ovat avusta-
neet Valto Pernun säätiö ja 
Iin kunta. Palkinto oli Iin 
Ympäristöyhdistyksen en-
simmäinen oma ympäristö-
palkinto.  Aikaisemmin Iin 
ympäristöpalkinnon saajan 
nimesi Iin kunnanhallitus.

Syyskokouksessa valittiin 
puheenjohtajana jatkamaan 
Teijo Liedes. Hallituksen 
muiksi jäseniksi valittiin He-
li-Hannele Haapaniemi, Eija 
Alaraasakka, Sanna Koi-
visto, Jorma Kokko, Pekka 
Vauhkola, Johanna Kontti-
la ja Pirjo Elovuoma-Käyrä. 
Hallitus valitsee järjestäyty-
miskokouksessaan tammi-
kuussa varapuheenjohtajan, 
sihteerin ja taloudenhoita-
jan. MH

Palkinnon saaja Mauri Huhtala totesi puheenvuorossaan, että 
jatkossa tuulivoimalat tulisi suunnata ja sijoittaa avomerelle.

Iin Ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Teijo Liedes luovuttaa 
Iin ympäristöpalkintoa Mauri Huhtalalle

Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen Pohjois-Pohjanmaan piirin 
edustajat Kalle Hellström ja Merja Ylönen.
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Tervetuloa juhlistamaan Suomen itsenäisyyttä  
Iin seurakuntatalolle 6.12.2021 klo 11.30! 

Katamme juhlakahvit 80 hengelle 

Tarkistamme ovella jokaiselta yli 16-vuotiaalta koronatodistuk-
sen, joten varaathan sen valmiiksi puhelimeesi tai paperisena. 

Tilaisuudessa noudatetaan voimassa olevia koronamääräyksiä, 
joten saavuthan paikalle täysin terveenä ja huolehdit hyvästä 

käsihygieniasta! 

 

Lisätietoja: vapaa-aikasihteeri Heini Perttula p.050 3950 498 

Pudasjärven Vuoden merkkihenkilö  
2021 Heimo Turunen

Pudasjärven Vuoden Merkkihenkilö 2021 Heimo Turunen. Hän 
on yrittäjä Iin Lehti Oy:ssä, joka kustantaa  muun muassa IiSano-
mia.

Viime toukokuussa 70 vuot-
ta täyttänyt Heimo Turunen 
on toiminut yksityisyrittäjä-
nä 50 vuotta. Hän aloitti Ku-
va-Elias valokuvaliikkeen 
vuonna 1971 Kuopion ja Jo-
ensuun välillä Tuusniemellä, 
josta on syntyisin kuusilapsi-
en pienviljelijän vanhimpa-
na poikana. Turunen avusti 
kuuden kunnan alueella toi-
mivaa Koillis-Savo lehteä. 
Päätoimittajan sairastuttua, 
hänet pyydettiin vt. päätoi-
mittajaksi, joka pesti kes-
ti noin vuoden. Sinä aikana 
Turunen oppi kantapään 
kautta toimittajan opit. Hän 
myös toimi lukuisissa luotta-
mustehtävissä mm. kunnan-
valtuutettuna Tuusniemellä 
ja Kaavilla, jossa myös val-
tuuston varapuheenjohta-
jana. Politiikka vei reilun 
kolmen vuoden ajaksi Kris-
tillisen Liiton toiminnanjoh-
tajaksi. Toiminta-alueena oli 

Pudasjärven Yrittäjät ja Pudasjärven kaupunki palkitsivat 20.11. 
yrittäjien pikkujoulussa Syötteellä lehtiyrittäjä, päätoimittaja Hei-
mo Turusen Pudasjärven Vuoden Merkkihenkilönä 2021. Turunen 

toimii lehtiyrittäjänä ja päätoimittajana Pudasjärven lisäksi myös 
Iissä – vuodesta 2016 ilmestyneen IiSanoman kustantajana. Iin Leh-
ti Oy:n kotipaikkana on myös Ii. 

Suolahdesta käsin Kuopion 
ja Keski-Suomen lääni – 64 
kuntaa. 

Siitä Turusen tie joh-
ti vuonna 1985 paikallis-
lehtiyrittäjäksi Puolangalle. 
Lehti ja sen yhteydessä ol-
lut valokuvausliike menes-
tyivät hyvin. Menestyksen 
myötä yritys laajeni ja ko-
neinvestointeja tehtiin, sekä 
hankittiin uusi tilava liike-
huoneisto. Valokuvaliikkei-
tä ja lehtiyrityksiä oli myös 
Vaalassa, Muhoksella ja Kii-
mingissä. Kaikki rahoitettiin 
valuuttaluotoilla. Devalvaa-
tioiden jälkeen lainat nou-
sivat lähes puolella ja korot 
olivat jopa 18 prosenttia. Sii-
tä seurasi konkurssi, jossa 
menivät lainojen vakuutena 
olleet neljä yritystä ja kaik-
ki siihen asti hankittu henki-
lökohtainen omaisuus, lähes 
velaton rivitalo-osake, vai-
mon perintökesämökki ym. 

Näissä vaikeissa tilanteissa 
auttoi valoisa elämänasen-
ne ja ylhäältä johdatus. Myös 
Puolangan Yrittäjät rohkai-
sivat ja kannustivat säilyttä-
mällä Turusella yhdistyksen 
yli 10 vuotta kestäneen pu-
heenjohtajuuden konkurssis-
ta huolimatta. 

Yrittäjäintoa konkurssi 
ei laimentanut, vaan Turu-
nen hankki yrittäjäkaveril-
taan pöytälaatikkoyhtiön, 
joka nimi muutettiin VKK-
Media Oy:ksi. Hyvät ja laajat 
suhteet ja rehellisen ja palve-
lualttiin miehen maine aut-
toivat ja julkaisualan töitä 
riitti noin 20 eri paikkakun-
nalla Kainuussa ja Pohjois-
Pohjanmaalla. Asuinpaikka 
muuttui Muhokselle ja sit-
temmin Ouluun. 

Heimo Turusen puoliso 
Eila Lahtinen perusti vuon-
na 2008 Pudasjärvi-lehden 
ja Turunen liittyi siihen pian 

mukaan, kun havaittiin. että 
siinä on potentiaalia. Koval-
la ja sinnikkäällä työllä lehti 
saatiin löytämään paikkan-
sa Pudasjärvellä. Pudasjär-
vi-lehti ilmestyi 12 vuotta 
kuluvan vuoden syyskuun 
loppuun joka viikko. 

Huhtikuun alusta 2015 
Joutsen Media Oy osti leh-
den kustannusoikeudet 
Lahtiselta ja Turuselta, jot-
ka jatkoivat lehden tekemis-
tä heidän perusyrityksensä 
VKK-Median nimissä ali-
hankintana. Tässä vaihees-
sa Eila Lahtinen jättäytyi 
pois Pudasjärvi-lehden päi-
vittäisistä toiminnoista kes-
kittyen Turusen ja Lahtisen 
omistaman, Iissä joka viikko 
ilmestyvän, IiSanoman teke-
miseen, joka lehti ilmestyy 
edelleen, nyt Turusen oma-
na Iin Lehti Oy -yrityksenä. 

Joutsen Media Oy myi 
syksyllä 2018 kustannus-

Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen onnittelemassa Vuoden Merkkihenkilö Heimo Turusta. Vasemmalla palkitsemisen suo-
rittaneet Pudasjärven yrittäjien puheenjohtaja Tommi Niskanen sekä hallituksen jäsenet Markku Knuuttila ja Henna Ryhänen.

oikeudet Kaleva365 Oy:lle. 
VKK-Media Oy jatkoi edel-
leen Pudasjärvi-lehden 
tekemistä keskinäisellä sopi-
muksella lehden lakkautuk-
seen saakka. Turunen koki 
itse ja sai todella paljon roh-
kaisua ja kannustusta uuden 
Pudasjärveläinen -lehden pe-
rustamiseen lokakuun alusta 
ja nyt on ilmestynyt seitse-
män viikkoa. Lehdellä on ol-
lut Turusen mukaan erittäin 
hyvä vastaanotto. 

Turunen toimii myös ak-
tiivisesti vapaaehtoistoi-
minnassa mm. Pudasjärven 
Sydänyhdistyksen puheen-
johtajana sekä toimii Pu-

dasjärven ja Iin Yrittäjissä 
sekä Senioriyrittäjissä, Pu-
dasjärven Urheilijoissa, 
Työttömien yhdistys Työpe-
tarissa. Lisäksi on jäsenenä 
mm. Punaisessa Ristissä, Pu-
dasjärven Invalideissa, Pu-
dasjärven Sotaveteraaneissa, 
Kesseli ry:ssä, leijonissa, 
Nuorisoseurassa ja Iijoen 
tanssijoissa, MTK Pudasjär-
vessä sekä Keilaseura Jum-
meissa. Harrastuksina ovat 
mm. kuntoliikunta eri lajeis-
sa, metsurityöt, päiväkirjan 
kirjoittaminen, valokuvaus, 
yhdistystoiminta.

IiSanomat

 

Helkkykää, oi joulun laulelot 

KKOONNSSEERRTTTTII  

 
 

 
 

 

Tervetuloa!   


