
Nro 43/2021

--

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

22.12.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

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

Soita: 050 5876 317

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

Ilmalämpöpumput 
– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

RAHAT TAKAISIN

A
SEN N U ST YÖSTÄ

TAKUU
100%

Nyt 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

IiSanomat -lehden 
toimituksen väki 

toivottaa kaikille 
rauhallista joulua ja 

hyvää uutta vuotta 2022!

iisanomat ilmestyy seuraavan kerran ke 5.1.2022

Haluamme nähdä 
onko Iissä ideaa?

Kilpailuta taloushallintopalvelusi 
joustavampaan tilitoimistoon

www.tilintakojat.fi

Siljonkatu 73, 90120 Oulu
henri.kylen@tilintakojat.fi
050 598 0081

Heimo Turunen, Pauli Tiiro, Mauri Hietala, 
Eila Lahtinen, Matti-Tapio Rissanen 



2
nomatnomat

--
nro 43

22.12.2021

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 43  22.12.2021
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO1 ILMESTYY TO 5.1.2022. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 

mielellään ke 29.12.2021 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 
Tiedot saattavat muuttua! Seuraa koronatilanteen ai-
heuttamia muutoksia tilaisuuksissa verkkosivuiltamme. 
Yleisohje kuuluu: vain terveenä tilaisuuteen. 
Aattokirkko Pe 24.12. klo 15:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän 
aihe: Lupaukset täyttyvät. Toimittaa: Matti Kinnunen, 
kanttorina: Eija Savolainen, Musiikkiryhmä: Kirkkokuoro. 
Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahaston hyväksi. 
Jouluaaton ja joulupäivän jumalanpalvelukset kirkoissa 
striimataan ilman yleisöä. Voit katsoa jumalanpalveluk-
sen striimattuna netissä Iin seurakunnan YouTube -kana-
van kautta, linkki tähän löytyy seurakunnan kotisivuilta. 
Joulukirkko La 25.12. klo 10:00 Väli-Olhavan seurakun-
tatalo. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku 
Jaakkola. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahaston 
hyväksi.
Sanajumalanpalvelus Su 26.12.2021 10:00 Iin kirkko. 
Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. 
Kolehti: Kristittyjen perheiden traumaterapiaan, vertais-
tukiryhmien toimintaan, raamatunopetukseen sekä kou-
lutukseen Irakissa ja Syyriassa toimivissa ”Toivon keskuk-
sissa”. 
Aattohartaus Pe 31.12. klo 18:00 Iin kirkko. Toimittaa 
Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola.
Sanajumalanpalvelus Su 2.1. klo 10:00 Iin kirkko. Toi-
mittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaakkola. 
Kolehti: Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille Kirkko-
hallituksen kautta.
Messu To 6.1. klo 10:00 Iin kirkko. Toimittaa: Matti Kinnu-
nen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Seurakuntatyö-
hön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on 
avoinna seuraavan kerran 10.1.2022 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranviras-
tosta 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 ai-
heuttamia muutoksia tilaisuuksissa verkkosivuiltamme. 
Yleisohje kuuluu: vain terveenä tilaisuuteen.
Aattohartaus Oijärven kyläkirkon pihalla Pe 24.12. 
12.00. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku 
Jaakkola. 
Aattohartaus Kuivaniemen hautausmaalla Pe 24.12. 
14.00. Toimittaa Matti Kinnunen 
Joulukirkko - Kuivaniemen kirkossa La 25.12. klo 
08:00. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku 
Jaakkola. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahaston 
hyväksi. Jouluaaton ja joulupäivän jumalanpalvelukset 
kirkoissa striimataan ilman yleisöä. Voit katsoa jumalan-
palveluksen striimattuna netissä Iin seurakunnan You-
Tube -kanavan kautta, linkki tähän löytyy seurakunnan 
kotisivuilta.
Sanajumalanpalvelus La 1.1. klo 18:00 Kuivaniemen 
kirkko. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Markku 
Jaakkola. Kolehti: Suomen Lähetyslentäjät ry:n hengen 
pelastavien lentojen tukemiseen turvattomilla ja vaikea-
kulkuisilla alueilla kehittyvissä maissa. Suomen Lähetys-
lentäjät ry eli MAF:n kautta.
Messu To 6.1. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Toimittaa: 
Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Seu-
rakuntatyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lä-
hetysseuran kautta.
Diakoniatyö ajanvaraus taloudellisia asioita varten on 
avoinna seuraavan kerran 10.1.2022 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranviras-
tosta 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.

Rauhallista joulua ja 
siunattua uutta vuotta 2022!

Oulun Seudun Leader to-
teutti syksyllä kyselyn nuo-
rille, koskien vapaa-ajan 
viettoa sekä kotipaikka-
kunnan kehittämistä. Vas-
tauksia kyselyyn saatiin 
yhteensä 851 kappaletta, jois-
ta osa vastaajista oli myös Iis-
tä. Heidän ikähaarukkansa 
oli 12–16-vuotta. 

Vastaajista 50 prosenttia 
oli jokin säännöllinen harras-
tus vapaa-ajalla. Nuoret toi-
voivat harrastavansa muun 
muassa jääkiekkoa, mopoi-
lua sekä moottoriurheilua 
– etenkin pajoja toivottiin, 
missä voisi korjailla mopoja 
yhdessä.

Vaikuttamis- ja osallis-
tumismahdollisuudet ovat 
nuorten mielestä osittain 
kunnossa, mutta niiden ke-
hittämistä myös toivot-
tiin. Nuoret toivoivat 
voivansa vaikuttaa alueen-

Kotipaikkakunnan viihtyvyys on 
nuorille yksi hyvinvoinnin tekijöistä

sa asioihin kyselyiden sekä 
äänestämisen avulla. Jäähal-
lin rakentaminen nousi kyse-
lyssä useassa kohdassa esiin, 
nuoret toivoivat voivan-
sa harrastaa jääkiekkoa sekä 
luistelua ympärivuotisesti. 
Sivukylille toivottiin kerhoi-
hin aktiivisia vetäjiä. 

Nuoriso Leader tukee  
harrastamista
Oulun Seudun Leader on ke-
hittämisyhdistys, joka ak-
tivoi alueensa asukkaita 
kehittämään omaa kotiseu-
tuaan. Nuorille järjestetty 
kysely on yksi osa tulevan 
ohjelmakauden suunnittelu-
työtä, sillä nuoret ja nuoriin 
panostaminen on noussut 
vahvasti esille, kun kuntien 
tarpeita on kartoitettu. Siksi 
osaltamme haluamme tuoda 
nuorille vaikutusmahdolli-

suuksia ja perustimme syk-
syllä nuorisotyöryhmän. 

Nuorisotyöryhmän teh-
tävänä on päättää mihin asi-
oihin halutaan työryhmällä 
tarttua ja niitä viedään eteen-
päin konkreettisina tavoittei-
na. Lisäksi nuorisotyöryhmä 
aloittaa vuoden alusta lausu-
maan päätökset saapuneisiin 
Nuoriso Leader rahoitusha-
kemuksiin.

Nuoriso Leader rahoitus 
on tarkoitettu nuorten omil-
le ideoille. Nuoriso Leade-
rista voi hakea rahoitusta 
yhteiseen harrastamiseen, 
tekemiseen tai tapahtuman 
järjestämiseen. Se voi olla 
esimerkiksi airsoftia, fris-
beegolfia, lautapelien pelaa-
mista tai jonkin teemajuhlan 
järjestämistä. Myös oppilas-
kunnat, järjestöt sekä nuo-
risotilat voivat hyödyntää 
rahoitusta, kunhan hakijana 

Nuorisotyöryhmän toisesta kokouksesta Iistä, osa työryhmäläisistä osallistui etäyhteydellä pitkien välimatkojen sekä vallitsevan ti-
lanteen vuoksi. Vasemmalta alhaalta Mona Kela (Iistä) ja Emilia Seppälä (Haukiputaalta). Oikealta alhaalta Veera Impiö (Oulu) ja Joo-
na Karjalainen (Haukipudas). 

ovat 13–25-vuotiaat nuoret, 
jotka asuvat Oulun Seudun 
Leaderin toiminta-alueella.

Nuoriso Leader tukee 
myös yrittäjiä, rahoituksel-
la tuetaan nuoren yrittäjän 
kone- laite- sekä kalusto-
hankintoja. Tukea voi myös 
hyödyntää yrityksen mark-
kinointiin. Tuella on iso mer-
kitys aloittelevalle nuorelle 
yrittäjälle, sillä yritystoimin-
nan voi käynnistää heti laa-
dukkailla välineillä ja riski 
aloittamiseen on tällöin pie-
nempi.

Oulun Seudun Leader ja 
sen nuorisotyöryhmä halu-
aa kiittää alueensa kouluja 
yhteistyöstä kyselyn järjes-
tämisen ja sen onnistumisen 
vuoksi.

Marjo Takalo

Diabeetikoiden 
Silmänpohjakuvaukset 
Iissä 2021

Iiläisten diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset kuva-
taan 2022 vain Iissä. Kuvaukset OYS:n liikkuvassa 
silmätutkimusyksilössä Iin terveysaseman pihalla (Ase-
matie 169). Diabeetikot kutsutaan kuvauksiin. Glaukoo-
mapotilaat saavat kutsun OYS:sta.
Kuvaukset alkavat 10.1.2022. Huomioithan koronaoh-
jeistukset ja käytä maskia.
Tule vaunuun sovittuna aikana, jolloin sinulle laitetaan 
laajennustipat. Odota kuvausta 30 min terveysaseman 
etuoven aulatilassa. Vaunuun vain yksi potilas kerral-
laan.

oulunkaari.com

Kela-taksin 
varausnumerot muuttuvat 
1.1.2022 alkaen

Vanhat Kela-taksin numerot poistuvat käytöstä 
ja Kela-taksia käyttävät asiakkaat voivat 1.1.2022 
alkaen varata taksin seuraavista numeroista:

•	 Otaxi:	p.	0800	933	66
	 tai
•	 Tampereen	taksi:	p.	0800	41	5720

Muutos	koskee	kaikkia	Kelan	korvaamia	taksimatkoja	
Pohjois-Pohjanmaan	ja	Keski-Pohjanmaan	alueella.

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

Laiha, että napa 
selkärankaa 
hankaa

”Kunnia Jumalalle korke-
uksissa, maan päällä rauha 
ihmisten kesken, joita hän ra-
kastaa”, julistivat enkelit jou-
luevankeliumissa. Enkelien 
ilmoitus tuli ensimmäisenä 
joulunakin levottoman maa-
ilman keskelle. Silloinkin oli 
vastakkainasettelua, sotia ja 
taisteluja.

Vaikka tilastojen mukaan 
sodat maailmassa ovat täl-
lä vuosisadalla vähentyneet 
1900-lukuun verrattuna, niin 
valitettavasti tämänkin jou-
lun alla moni ihminen joutuu 
pelkäämään henkensä edes-
tä sodan kauhujen keskellä. 
Erityisesti ajattelen ja rukoi-
len Etiopian kovaa vauhtia 
raaistuvan sisällissodan si-
viiliuhrien puolesta.

Vaikka saamme Suomes-
sa elää syvää rauhan tilaa, 
kokee silti moni yhteiskun-
nallisen tilanteen omassa 
maassammekin rauhattoma-
na. Olen itsekin huolissani 
yhteiskunnan kärjistyneestä 
keskusteluilmapiiristä. Sosi-
aalisen median keskustelu-
alustoilta vaikuttaa ajoittain 
olevan rauha kaukana. Voi 
kunpa sinnekin, missä ta-
hallaan ymmärretään toisia 

Joulurauhaa!

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo: ”Rauha lähipiiris-
sä rakentuu pienistä asioista ja sanoista. Kiitos ja anteeksi ovat 
tärkeimpiä rauha-sanoja ihmisten välisissä suhteissa.”

Loppuvuoden keskelle, sen 
pimeimpään aikaan, koittaa 
valo juhliessamme Herram-
me ja Vapahtajamme Kris-
tuksen syntymää.  

Juhlan keskiössä on Ju-
malan lihaksitulemisen ih-
meellinen salaisuus – ennen 
aikojen alkua Isästä synty-
neen Jumalan Pojan ajalli-
nen syntymä äidistä, pyhästä 
Neitseestä Mariasta. Tämä 
Kristuksen lihaksi tuleminen 
ja syntyminen ihmiseksi ko-
rottaa jokaisen ihmisen aivan 
erityiseen asemaan. Orto-
doksinen kirkko tuntee suu-
ren joukon pyhiä, jotka ovat 
selittäneet Kristuksen syn-
tymän juhlan tapahtumia. 
Pyhä Efraim Syyrialainen 
(+373) piti Kristuksen synty-
mistä neitseen Marian kautta 
tapahtumana, jonka myötä 
Kristus tuli monien veljeksi 
antaen siten ihmiselle mah-
dollisuuden syntyä juma-
luudesta ja Hengestä vastoin 
luontoamme. Joulun ihme on 
siten myös koko ihmiskun-
nan yhteinen ilon ja ihmetyk-

Kristus syntyy - kiittäkää!
sen aihe.

Kirkon upeat juhlaveisut 
kuvaavat oivallisesti tätä yh-
teistä iloa. Joulun kontakki 
julistaa, kuinka ”tänä päivä-
nä Neitsyt yliolennollisen syn-
nyttää, ja maa tarjoaa luolan 
lähestymättömälle. Enkelit pai-
menten kanssa ylistystä vei-
saavat. Tietäjät tähden mukana 
vaeltavat, sillä meidän tähtem-
me on syntynyt Lapsukainen, 
iankaikkinen Jumala”. Kon-
takissa upeasti vastakohdat 
yhdistyvät toisiinsa, kuin-
ka neitsyt synnyttää meille 
ihmeellisen Jumalan lapsu-
kaiseksi, ja enkelit yhdessä 
paimenten kanssa ylistävät 
tapahtunutta.

Kristus on olemukseltaan 
ihminen mutta samalla Hän 
on myös Jumala, joka tuli 
pelastamaan meidät. Kun 
kristitty tekee ristinmerkin 
tunnustaa hän Kristuksen ju-
maluuden. Tästä muistuttaa 
myös toisen joulupäivän aa-
mupalveluksen veisu, joka 
samalla kiteyttää kristillisen 
kaksiluonto-opin: ”Tänään 

toteutuu outo ihme! Luonto uu-
distuu ja Jumala tulee ihmisek-
si. Hän pysyi sinä, mikä oli, ja 
otti omaksensa sen, mitä ei ollut 
kärsimättä sekoitusta tai jakaan-
tumista.”

Tässä ajassa joulussa ko-
rostuu yhä harvemmin 
Kristus, kun uskonnollisia 
elementtejä häivytetään pois. 
Samalla myös Jeesuk-
sen jumalallista alkupe-
rää pyritään häivyttämään 
pohtimalla Hänen historial-
lista todenmukaisuuttaan. 
Jälkimmäinen on sinänsä 
ymmärrettävää, sillä meil-
le ihmisille on luonnollista 
yrittää etsiä järkisyitä ih-
meellisiin asioihin. Tämä ei 
kuitenkaan ole mikään uusi 
ilmiö, sillä jo pyhä Efraim 
opetti 300-luvulla, että ”jos 
joku kieltää Hänen syntymän-
sä, sen kumoaa Hänen ristinsä, 
ja jos joku olettaa Hänen alkun-
sa olevan Mariassa, sen ohjaa 
oikeaan se tosiasia, että Hänen 
jumaluutensa on ennen kaikkea 
muuta”.

Näinä aikoina on erityi-

sen tärkeää muistaa, mistä 
joulussa on kyse, kun maa-
ilmalla ihmisarvo on laskus-
sa, ja on diktatuurisia maita, 
joissa ihmisiä käytetään val-
lan välineinä. Kirkon opetus 
on kuitenkin selvä. Jokainen 
ihminen on pyhä ja jokais-
ta tulisi kohdella ja rakastaa 
niin kuin itseään.

Toivon, että tänä jouluna 
muistaisimme kaikkein vä-
häosaisimpia ja auttaisimme 
heitä kukin parhaamme mu-
kaan, sillä ”meidän tähtemme 
on syntynyt Lapsukainen, ian-
kaikkinen Jumala”. 

”Kristus syntyy, kiittäkää! 
Kristus taivaasta vastaan 
ottakaa!
Kristus maan päällä 
yletkää korkeuteen! 
Veisatkoon Herralle koko
maa, ja ihmiset 
riemuiten ylistäkööt Häntä,
sillä Hän on kunnioitettu!”  

(Joulukanonin 1. veisun ir-
mossi)

Elia 
Oulun metropoliitta 

Toivon, että tänä jouluna muistaisimme kaikkein vähäosaisimpia 
ja auttaisimme heitä kukin parhaamme mukaan, sillä ”meidän täh-
temme on syntynyt Lapsukainen, iankaikkinen Jumala”. 

ihmisiä väärin ja lyödään sa-
nan säilällä, laskeutuisi rau-
ha ja hyvä tahto.

Jotta rauhaa saadaan li-
sää, tarvitaan rauhante-
kijöitä, rauhan rakentajia. 
Lähipiirissäsi, kotona, kou-
lussa, työpaikoilla sinä voit 
olla rauhantekijä tulevana 
jouluna. Rauha lähipiiris-
sä rakentuu pienistä asioista 
ja sanoista. Kiitos ja anteeksi 
ovat tärkeimpiä rauha-sano-
ja ihmisten välisissä suhteis-
sa.

Siellä missä joulun lap-
si Jeesus on keskiössä, siellä 
rakennetaan rauhaa. Ei Jee-
susta turhaan sanota Rauhan 
ruhtinaaksi. Jeesus voi muut-
taa ihmissydämen, ja tuoda 
sinne rauhan. Tuo rauha ei 
ole vain rauhallinen mieli tai 
rauhallinen olo, vaan se on 
jotakin syvempää. Se on Ju-
malan rakkauden mukanaan 
tuomaa rauhaa.

Jeesus, rauhan ruhtinas, 
joulusi siunatkoon.

Oulussa adventin alla 2021

Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan 
piispa

Lue 
IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
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HYVÄÄ JOULUA 
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

PVO-VESIVOIMA OY

Keskusta Iin 
kunnallisjärjestö

YLIRANNAN
RATSUTILA

www.aallonkaluste.fi

RAUHALLISTA JOULUA!

Autokeidas toivottaa 
Hyvää Joulua!

RAVINTOLA RAVINTOLA 

KRUNNIKRUNNI
Kiitämmme kaikkia Kiitämmme kaikkia 

asiakkaitamme kuluneesta asiakkaitamme kuluneesta 
vuodesta ja toivotamme vuodesta ja toivotamme 

rauhallista joulua ja rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 2022hyvää uutta vuotta 2022

Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2022

Iin KokoomusToivotamme 
kaikille

Hyvää ja 
rauhaisaa 

Joulua

JÄPPINEN

HAMINANTIE 2, II

Jäppisen 
baari

toivottaa toivottaa 
Alarannan Alarannan 

kyläyhdistyskyläyhdistys

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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soita ja kysy lisää! 

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
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 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT

 book.miko@gmail.com

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
 040 505 4117

Hyvää joulua ja menestyksellistä 
uutta vuotta 2021!

www.sisustuspalvelu.fi

Rauhallista joulunaikaa ja 
lämmin kiitos kuluneesta vuodesta 

kaikille yhteistyökumppaneille!

Iin helluntaiseurakunta

KIVIPALVELU JÄMSÄ OY
044 594 6106
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Lions Club Ii

Oijärven 
Nuorisoseura

Rauhallista joulua ja Rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 2022hyvää uutta vuotta 2022

Kylmäkomppania Oy
020 703 2969

Olhavan Olhavan 
Kotiranta KyKotiranta Ky

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

OULUNSEUDUN NUOHOUSPALVELU
Juha Siurua, puh. 040 718 0066

juha.siurus@gmail.com

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

040 576 8856
Särkiperäntie 44 
91100 Ii

Parturi-kampaamo Tango

Rauhallista  Joulua ja Rauhallista  Joulua ja 
Hyvää Uutta VuottaHyvää Uutta Vuotta

Iin fysioterapeutit

Iin Vihreät  toivottaa 
kaikille rauhallista 

joulua ja 
hyvää 

uutta vuotta 2021!

Sirkka Jaara
Hermoratahieroja

Kauppatie 12, Ii 
P. 040 568 4068

www.iinkuntoklubi.fi

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT

KUNTO
KLUBI

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT
Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068

www.iinkuntoklubi.fi

Yli-Iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut Metsänhakkuupalvelut 
vuodesta 1972 lähtienvuodesta 1972 lähtien

Timo 0400 220 594 • Eero 0400 183 397 •  Alpo 0400 194 032
Asematie 266, 91100 Ii • timo.ojala@pp9.inet.fi

Jakkukylän Kyläyhdistys ry

Puh. 016 267 550 
Ratatie 1, 95200 Simo

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti

Mareki Tmi 
Mauri Pirttikoski
Härmänkuja 63

91100 Ii 
Puh. 040 552 8510

www.mareki.fiStudio Voi Hyvin

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
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hyvää uutta vuotta 2022

ARKADIA
Kotieläinpuisto
Saarenrannantie 12
95230 Maksniemi
puh. 040 552 6146
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Tv: Pirjo ja Hannu 
Särkiaho

Hyvää Joulua ja 
Onnellista 

Uutta Vuotta 2022
sukulaisille, ystäville 

ja tutuille.

Pirjo ja Matti-Tapio Rissanen

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta!

Tv: Eila Lahtinen

Rauhallista joulua 
ja hyvää 

uutta vuotta 2022
ystäville ja tutuille

Perinteet säilyvät 
jouluruokailussa

Perinteinen suomalainen joulun ruokapöytä.

Suomalaisten suosituim-
pia joulun ruokalajeja ovat 
edelleen kinkku, lanttu- ja 
porkkanalaatikko sekä jou-
lutortut, -piparit ja -kon-
vehdit. Vaihtelunhaluakin 
esiintyy jonkin verran, mut-
ta joulukinkku on yhä joulu-
pöydän suosituin ruokalaji. 
Se kuuluu yli 80 prosenttiin 
suomalaisten joulupöydistä. 
Lidlin muutama vuosi sit-
ten teettämän tutkimuksen 
mukaan myös laatikot ovat 
pitäneet pintansa suosituim-
pien jouluruokien kärjessä. 

Mainitun tutkimuksen mu-
kaan lanttu- ja porkkanalaa-
tikko katetaan 77 prosenttiin 
joulupöydistä, perunalaa-
tikko 66 prosenttiin ja rosol-
lia on tarjolla 67 prosentissa 
joulupöydistä. Pääruokala-
jeista kinkun jälkeen suosi-
tuimpia ovat erilaiset kalat 
ja 64 prosenttia tutkimuk-
seen osallistuneista kertoi, 
että graavikala kuuluu jou-
lupöytään. 

Englantilaiset syövät jou-
luna paistettua ja täytet-
tyä kalkkunaa. Sen kanssa 

he syövät karpalokastiket-
ta, punaviinimarjahyytelöä, 
paistettuja perunoita sekä 
erilaisia vihanneksia kuten 
ruusukaalia ja porkkanoita. 
Christmas pudding on jou-
luinen jälkiruoka, joka on 
maustettu kuivakakku. 

Joulu on Viron yksi tär-
keimmistä juhlista. Suomen 
ja Viron joulunviettoperin-
teet eroavat eniten juuri jou-
luruokapöydässä. Jouluna 
Virossa syödään lämmintä 
porsaanpaistia, perunoita, 
hapankaalia sekä verimak-

karaa. Hapankaalia haudu-
tetaan sian läskin kanssa. 
Monesti ruokapöydässä voi 
olla myös jouluhanhi. 

Ranskalaisten joulu-
pöydät notkuvat erilaisista 
herkuista. He syövät joulu-
aterian vasta myöhään jou-
lumessun jälkeen. Kinkun 
sijaan Ranskassa syödään 
kalkkunaa. Muita joulu-
ruokia ovat muun muassa 
hanhi, hanhenmaksa, kas-
tanjat ja muut pähkinät, 
sekä osterit ja muut meren-
elävät. MH 

Kinkku, graavilohi ja joulutortut kuuluvat 
edelleen suomalaiseen joulupöytään.

II

Iin Yrittäjät ry

Kuivaniemen Yrittäjät  ry 
toivottaa 

Rauhallista Joulua ja 
Menestystä tulevaan 

vuoteen 2022!
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Tervetuloa uudistettuun 
maisemaravintola

MERIHELMEEN
nauttimaan hyvästä ruoasta ja

upeista maisemista!

Lounas,  a`la carte
talon burgerit

Rynkyntie 9 95100 Kuivaniemi 040 689 8380

Oulu
Jarkko Hokkanen

050 599 8465

Oulujokivarsi 
Matti Lappalainen

050 323 5416

Yli-ii
Heikki Niskasaari

050 412 7924

Ostamme energia- ja ainespuuta. 
Hoidamme samalla myös metsäsi.
Tiheikkö ei tuota – hyvin hoidettu metsä on investointi tulevaisuuteen.
Löydä paikallinen metsäpalveluasiantuntijasi www.biowatti.fi 

Puunkorjuuyrittäjille töitä ympäri vuoden. 
Myös lyhytkestoiset sopimukset mahdollisia.

YHDELLÄ PUHELINSOITOLLA.YHDELLÄ PUHELINSOITOLLA.

TEE
PUUKAUPAT
TEE
PUUKAUPAT

Kiiminki

www.utacon.fi

UTACON OY

Julkisivusaneeraukset
parvekesaneeraukset
Sisä- ja ulkotasoitukset
Rappaukset
Maalaukset

✆ 0400 991 329 | www.arierikssonoy.�

Se näkyvin jälki...Julkisivusaneeraukset
parvekesaneeraukset
Sisä- ja ulkotasoitukset
Rappaukset
Maalaukset

✆ 0400 991 329 | www.arierikssonoy.�

Se näkyvin jälki...

Julkisivu- ja parvekesaneeraukset 
Sisä- ja ulkotasoitukset 
Rappaukset, maalaukset

Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu •  3D-koneohjausmallit

www.pmpoy.comwww.pmpoy.com

LUOTETTAVAA TYÖTÄ JO VUODESTA 1989LUOTETTAVAA TYÖTÄ JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

Paulaharjuntie 22, 90530 OULU 0400 884 138Paulaharjuntie 22, 90530 OULU 0400 884 138
Gneissitie 16, 90620 OULU 0400 287 483Gneissitie 16, 90620 OULU 0400 287 483

PÄIVYSTYS 24 h
Isot ja pienet LVI-työt

p. 040 4878364 
harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi

Kauneushoitola

Kirstinharjuntie 11, 91100 Ii
p.0400 448 873

www.kauneushoitolaouti.fi

Outi

Kodinomaista ja hellää hoivaa 
ikääntyville ihmisille

Ii, Rimatie 11
Alice Pekkala 
050 374 8956 
Hoitajat 
046 878 4542

• Rakennusvalvonta
• Hankekehitys 
• Tarkastustehtävät 
• Kosteuskoordinointi
• Työturvallisuus
• Vastaava työnjohtaja

Meiltä saat ammattilaisen 
kaikkiin rakentamisen 

valvontatehtäviin

pohjolanrakennusvalvonta.fi

Vesa Hyrkäs 040 726 6691

Soita

Pohjolan Rakennusvalvonta Piisilta 1, 91100 Ii

0207 3534 53
konejare@konejare.fi

Liikkuvan kaluston varusteet

The reversible fan for diesel engines 

Kone Jare Oy 

0207 3534 53 
www.konejare.fi 
konejare@konejare.fi

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy 

0207 3534 53 
www.konejare.fi 
konejare@konejare.fi

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy 

0207 3534 53 
www.konejare.fi 
konejare@konejare.fi

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy 

0207 3534 53 
www.konejare.fi 
konejare@konejare.fi

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy 

0207 3534 53 
www.konejare.fi 
konejare@konejare.fi

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
91100 Ii

Pirkkalan toimipiste:

Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Sotkamon 
itsepalveluvarasto:

Terrafamen
kaivosvarikko

The reversible fan for diesel engines 

+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi

OLLI JAARA

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy

0207 3534 53   |   www.konejare.fi   |    konejare@konejare.fi

Liikkuvan kaluston varusteet

KÄÄNTYVÄ TUULETIN 
DIESELMOOTTOREILLE

LUOTETTAVA RASKAAN KALUSTON
KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄ

OHJAAMON SISÄILMAN
SUODATUSJÄRJESTELMÄT

PYYDÄ TARJOUS! Hyvää joulua ja 
menestystä 

vuodelle 2020!

040 575 7192

PitoPalvelu

Kuivajoentie 19 B
95100 Kuivaniemi

040 523 3316
Antti Kanniainen

Sadevesikourut ja 
rakennuspeltityöt

Olhavan Olhavan 
Kotiranta KyKotiranta Ky

www.idavalpuri.fi

Päiväkoti 
Ida Valpuri 

050 407 4409
Lanssitie 3, Ii

paivakoti@idavalpuri.fi

77

Terttu Rousu
TILITOIMISTO 
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Lintulauta on tuttu näky 
monella pihalla ja jokaisel-
la on omanlaisensa versio 
lintujen talviruokinta pai-
kasta. Kaikki eivät näytä 
täyttävän lintutieteellisen 
yhdistyksen ohjeita, joista 
tärkeimpiä ovat, etteivät lin-
nut pääse ulosteillansa sot-
kemaan ruokaa ja hyvä olisi 
myös olla jokin tuuhea puu 
tai pensas lähellä antamaan 
turvaa ja tuulen suojaa. 

Itse olen hakenut useana 
syksynä sopivan kokoisen 
”joulukuusen” ja istutta-
nut sen lintulaudan viereen. 
Tähän asti puut eivät ole 
juurtuneet vaan kuolleet 
seuraavana kesänä ja puun 
istutus on ollut taas edes-
sä syksyllä. Viime syksynä 
tein homman oikein antau-
muksella ja kaivoin suuren 
kuopan ja laitoin siihen uu-
det mullat ja kaivoin myös 
uuden puun syvältä juu-
ria vahingoittamatta, tuleva 
kesä näyttää miten käy. Jos 
tämä jää henkiin leikkaan 
sitä aina sopivasti, jotta se 
ei kasva liian suureksi mut-
ta tiheys voimistuu. 

Olen käyttänyt ruoka-
na sekä talipalloja että ras-
vapötkyjä. Rasvapötkyjä on 
useampaa laatua ja näyttää 
yhdet kelpaavan paremmin 
kuin toiset. Talipallot sen si-
jaan eivät oikein maistu, jos-
kin hätätilassa kelpaavat, jos 
ei ole muuta saatavilla. Au-
ringonkukan siemeniä käy-
tetään paljon ja ne ovatkin 
hyvää ruokaa pikkulinnuil-
le. Ne vaativat kuitenkin 
lähes päivittäisen ruokinta-
paikan huollon, jolloin kuo-
ret puhdistetaan ja uusia 
laitetaan tilalle. Mikä tar-
koittaa, että pitempiä pois-
saoloja ei talonväki voi olla 
reissussa, ettei ruoka pää-
se loppumaan. Suositel-
laan myös, että ruokaa on 
useammassa pisteessä, kun 

”Pihalla kuin lintulauta”
vahvemman oikeus on voi-
massa myös lintulaudalla. 
Heikoimmille yksilöille on 
silloin toinen paikka vapaa-
na, kun joku valloittaa mie-
luisimman syötävän.

Ei omanikaan ruokinta-
paikka täytä jokaista ”di-
rektiiviä” enkä mitenkään 
halua soimata muiden pi-
hojen erilaisia versioita. Tär-
keintä on tuottaa itselle iloa 
lintujen päivittäisestä seu-
raamisesta, eikä ruokinta-
paikan olosuhteet ratkaise 
kaikkea lintujen selviyty-
miseksi talven yli, mikä on 
ruokinnan toinen tärkeä 
tarkoitus. Tali- ja sinitiai-
set ovat vakiovierailijoita, 
kun taas hömö- ja töyhtöti-
ainen käyvät aina vain har-
vemmin. Närhi yrittelee 
myös täyttää mahansa, jos-
kin huonolla menestyksellä. 
Ilmeisesti nokka ei kestä ha-
kata jäistä talia. Pikkutikka 
paremminkin onnistuu saa-
maan ainakin välipalan.

Perinnetietojen mukaan 
lintuja on ruokittu jo sil-
loin kun linnunruokaa ei 
ollut tarjolla sekatavarakau-
passakaan, joten käytettiin 
omavaraistaloudesta jääviä 
sivutuotteita. Yksi tapa oli 
hankkia keväällä sianpor-
sas navetan nurkille pyö-
rimään ja jouluksi se sitten 
lihotettiin ”jalattomaksi”. 
Teurastettuaan selvisi läski-
kerroksen paksuus, joka oli 
niin runsas, että siitä riitti 
myös linnuille ja loppunah-
ka naulattiin puun kylkeen 
niiden evääksi. Jouluaa-
toksi haettiin vielä kauroja 
lyhteeksi, näin linnuillekin 
saatiin JOULU.

Rauhallista Joulua ja 
menestystä vuodelle 2022!

Tapio Lievetmursu

Tapio Lievetmursu on istuttanut syksyllä sopivan kokoisen ”jou-
lukuusen” lintulaudan viereen suojaksi linnuille.

Iin Autotarvike Oy siirtyi 
isältä pojille

Yhteiskuva, jossa veljekset oikealta alkaen Samuli, Santtu ja Sakke, taustalla hymyilee Harri Aalto

Iin Autotarvike Oy:n liike-
toiminta ja varasto siirtyi-
vät joulukuun alussa isältä 
pojille. Harri Aallon (57 v.)  
pojat, Samuli (30 v), Sant-
tu (26 v) ja Sakke (21) jat-
kavat nyt isänsä aloittamaa 
liiketoimintaa. Harri Aal-
lon omistukseen jää vielä 
Iin Autotarvikkeen kiinteis-
tö, jonka Harri Aalto vuok-

raa poikien omistukseen 
siirtyneelle yritykselle. Yri-
tyksen toimitusjohtajana on 
Samuli Aalto, Santtu ja Sak-
ke ovat hallituksen jäseniä. 
Kaikki omistajat työskente-
levät myös kokopäiväisesti 
autokorjaamon ja myymälän 
puolella. Myymälän puolel-
la työskentelee myös Jarmo.

Iin Autotarvike Oy on ii-

läinen yritys, perustettu ja 
rekisteröity vuonna 2009. 
Sitä ennen 1990-luvun lop-
pupuoliskolla Harri Aalto 
työskenteli ja oli osakkaa-
na Kari Alaraasakan varao-
saliikkeessä. Iin Autotarvike 
kuuluu fixus-ketjuun, lisäksi 
tavarahankintaan käytetään 
paria muutakin varaosafir-
maa, KAHAa ja Startaxia.

Iissä toimii tällä hetkellä 
viisi autokorjaamoyritystä. 
Pojat toivottavat lämpimäs-
ti tervetulleiksi niin van-
hat kuin uudetkin asiakkaat 
käyttämään Iin Autotarvik-
keen tarjoamia palveluita. 
MH

Iin Autotarvike Oy:n on toiminut Iissä vuodesta 2009 lähtien. 

Lue  IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista uutta 

Vuotta 2021.

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi
puh. 08 563 8700

WWW.PUTAANPULLA.FI            / PUTAANPULLA

Olen lomalla 
24.12.2021-2.1.2022

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

08 4156 3882 
Vääränpolku 13, 91100 Ii

Johanna Mäkipaaso, Johanna Jalo, Laksontie 1  91100 Ii

Parturi-Kampaamo
HiusSatu

varaaheti.fi/iinhiussatu
p. 050 553 3898

Alina auttaa arjessasi

Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi tarjoaa  
monipuolisen valikoiman mm. 
•  Hoiva- ja kotisairaanhoitopalvelut  •  Kotityöpalvelut   
•  Lapsiperheiden kotipalvelut

MUISTA
KOTITALOUS-

VÄHENNYS

www.alinahoivatiimi.fi 

Alina on osa Norlandiaa

Alina auttaa arjessasi

Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi

Tilaa ilmainen kartoituskäynti!

Alina Oulu-Ii-Pudasjärvi tarjoaa  
monipuolisen valikoiman mm. 
•  Hoiva- ja kotisairaanhoitopalvelut  •  Kotityöpalvelut   
•  Lapsiperheiden kotipalvelut

MUISTA
KOTITALOUS-

VÄHENNYS

www.alinahoivatiimi.fi 

Alina on osa Norlandiaa

IIN KONEPAJA OY IKP SERVICE OY

Kirkkotie 8, Ii • Puh. 040 562 6243

Hyvää joulua ja 
kiitokset kuluneesta vuodesta. 

Toivottaa

TURVALLISTA JOULUA JA 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2021

99

Rauhallista Joulua ja Hyvää  Uutta Vuotta 2021Rauhallista Joulua ja Hyvää  Uutta Vuotta 2021
Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme
Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme

Simon Apteekki
Kuivaniemen Apteekki

Simon Parturi-Kampaamo Simon Parturi-Kampaamo 
Terttu Lehto Terttu Lehto 

Vanhatie 1 95200 SimoVanhatie 1 95200 Simo

Iin Taksikyyti
Hannu Ukkola
p. 0440 688 670

(

Jokivarren 
Puutarha 
0400 192 142

Kuivajoentie 4380
95160 Oijärvi | 040 152 7855

Piisilta 1 (Micropolis) 91100 Ii. P. 044 529 1111

Lounas buffet
10,90 LOUNAS

MA-PE
KLO 10.30-13.30

eläkeläiset (>63) opiskelijat (15-18 v.) 8,90
lapset 11-15 v.  8,90, lapset 4-10 v.  6,90
vanhukset > 90 ja lapset < 4 v.  ilmainen

A la Carte ma-pe klo 13.30 - 17.00

Iin Urheilijat kiittää 
kuluneesta vuodesta jäseniään 

ja yhteistyökumppaneitaan 
ja toivottaa kaikille  

iloista joulua ja 
liikunnallista uutta vuotta 2022!

 



10
nomatnomat

--
nro 43

22.12.2021

”Eldankajärven jää” oli 
jatkosodan suursuosikki. 
Myös lukuisissa veteraa-
nijuhlissa on laulettu, että 
”läskiä, lotinaa ja peuranpa 
pyllyä ihanaa, on römpsis-
sä käristetty, kiristetty, vat-
tahan varistettu juu…”  

Eldankajärven jää sa-
noitettiin joulukuussa 1941 
Jalkaväkirykmentti 32:n ko-
mentokorsussa Uhtualla. 
Silloinhan oli muodissa ” 
Lili Marlen”.

–Rykmentin komentaja 
eversti Aksel Vuokko sanoi 
rykmentin oululaissyntyi-
selle valistusupseerille Erk-
ki Tiesmaalle ja minulle, että 
”mitä te tuota ”Lili Marle-
nia” aina laulatte kun tei-
tä on kaksi opettajaa, ja 
tietääkseni vielä runoilet-

”ELDANKAJÄRVEN JÄÄ” on taakse jäänyttä elämää ...
tekin. Ei muuta kuin teette 
uuden marssin. Ja tämä on 
käsky eikä mikään pyyntö!” 
muisteli opetusneuvos Jou-
ko Pesola haastatellessani 
häntä taannoin Helsingissä.

”Fritzit ja Maxit ja ja  
Petromamaxit juu…”
Rykmentin komentaja mää- 
räsi lomalle lähtiessään pa- 
taljoonan komentajan pi-
tämään huolta laulun syn-
tymisestä. Majuri Simo 
Mäkisellä pulppusi runo-
suoni vahvasti ja hän tokai-
sikin linjoille lähtiessään, 
että laulun pitää alkaa ”El-
dankajärven jää on taakse 
jäänyttä elämää, on siellä ne 
Fossit ja Sassit ja puomit ja 
passit”. 

”Eldankajärvi viittaa kah-
teen pieneen Joutankijärveen. 
Römpsä oli metallinen ruo-
ka-astia, jossa ruokaa voidaan 
valmistaa avotulella. Fossi tar-
koitti osasto Fossia johtavan 
majuri Alfons Järven etunimeä. 
Sassi oli väännös sairasauto-
aseman lyhenteestä S.Auto.As. 
Puomit ja passit taas viittasi-
vat lomalle lähtijöiden sotilas-
passien tarkastukseen.

–Meillä alkoikin kuumei-
nen työ. Erkillä oli kitara ja 
mielessä saksalaisen Fred 
Markushin sävellys ”Ali 
Baba”, Abessianin sodasta 
kertova foxi: ”Addis Abeba 
ja maa Abessinian, on kaikkein 
huulella, tuulella, mielellä, kie-
lellä juu . . .”. 

–Minä toimin kirjurina 
ylälaverilla Erkin maatessa 

alempana. Kun hänellä oli 
suurenmoinen lahja riimitel-
lä nopeasti, oli minulla täysi 
työ kirjoittaa siinä vauhdis-
sa. Välillä piti kuitenkin kes-
keyttää ja sanoa, että ”kuule, 
eikös tuohon sopisi jokin 
muu sana?” ”No sano sit-
ten”, Tiesmaa urahti ja minä 
sanoin, että pannaan se ja se 
sana. Tiesmaa hyväksyi ja 
niin laulun teko jatkui.

”Korsuissa kamina, siellä 
pelataan nakkia, raminaa, on 
meillä Fritzit ja Maxit ja Pet-
ropamaxit juu.””Kis-Kis-kuk-
kulat, on siellä munat sekä 
makkarat.””Varjossa honkien 
on lottakanttiini, sumppia keit-
tävi siell´ lotta Lunkreeni.”

”Fritzit ja Maxit” olivat 
panssarivaunujen miehis-
töä, Petromax oli valaisin. 

Jouko Pesola, 
syntynyt 1915, oli monipuolinen lahjak-
kuus, ja pätevöityi musiikin, kuvaamatai-
don, liikunnan ja puhetaidon opettajaksi. 
Nuorena hän väänsi Suomen mestareita 
painimolskilla, oli suuri lupaus yleisurhei-
lussa ja kepitti ammunnassa pari maail-
manmestariakin. 

Pesola tunnetaan myös persoonallisena 
taidemaalarina, jonka töitä on nähty mm. 
Suomen taiteen näyttelyissä New Yorkissa, 
Chigagossa ja Washingtonissa. Pesola kier-
si pari kymmentä vuotta konsertoimassa, 
ja hänen tunnetuin sävellyksensä on ”Vete-
raanimarssi”. 

Joukot etenevät pölyistä tietä Uhtualla. SA-kuva.Eversti Vuokko Uhtualla. SA-kuva.

Vieraita eversti Vuokon korsulla Uhtualla 11. helmikuuta 1941. SA-kuva

Kis-Kis-kukkulat viittasivat 
läheisiin Kiskisjärviin. Mu-
nat sekä makkarat olivat 
tukikohtien nimiä. ”Lotta 
Lunkreeni” oli muonituslot-
ta Elsa Vanhala. 

Ensiesitys korsussa 
Kun ”Eldanka” oli sanoitettu, 
se esitettiin ensimmäiseksi 
pataljoonan komentajalle.

–Erkki otti kitaran ja me 
lauloimme ”Eldankan” kor-
sussamme, Jouko Pesola 
kertoo. Laulun edetessä al-
koivat kyyneleet ykskaks 
vieriä majurin Mäkisen sil-
mistä ja sitten meidänkin. 
Tunnelma oli niin tiivis, että 
jopa Erkki Laurila, silloinen 
adjutantin sijainen ja myö-
hempi akateemikko, hieman 
kipristeli silmiään, vaikka 

onkin jäyhä hämäläinen.
–Nyt se pannaan nauho-

ja pitkin jokaiseen korsuun, 
missä vaan on puhelin, Mä-
kinen määräsi. Kun evers-
ti Vuokko palasi lomalta ja 
kuuli laulun, hän määräsi 
meidät esittämään sitä kor-
susta korsuun, ja niin ”El-
danka” alkoi kaikua joka 
puolella. ”Eldanka”-ryhmä 
esitti laulunsa Uhtuan suun-
nalla rintamaradiossa en-
nen joulua 1941 ja laulu tuli 
tunnetuksi ympäri Suomea 
- sittemmin myös asemiesil-
loissa Oulussa ja Helsingis-
sä. 

Martti Kähkönen
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Suosituimpia joulun ajan 
kukkijoita ovat joulutähti, 
amaryllis (ritarinkukka) ja 
hyasintti. Kotimaisten kuk-
kien osuus koko joulun kuk-
kamyynnistä on hieman alle 
puolet. Muita joulun kuk-
kivia ovat muun muassa 
atsalea ja tulppaani. Ylivoi-
maisesti eniten myydään 
joulutähtiä. 

Joulukukat olivat pit-
kään harvinaisia. Niitä os-
tivat lähinnä varakkaat ja 
kaupunkioloissa asuvat. 
1920- ja 30-luvulla jouluku-
kat halpenivat ja yleistyi-
vät koko kansan parissa. Ne 
vakiintuivat suomalaisten 
mielissä osaksi jouluperin-
teitä. Ensimmäisiä varsinai-
sia joulun kukkia Suomessa 
olivat hyasintit, sillä ne saa-
tiin kukkimaan kylmänä 
vuodenaikana. Hyasintti 
tuli Turkista Eurooppaan 
1500-luvun puolivälissä, 
mutta meille sipulikasvit il-
mestyivät vasta 1700-luvun 
lopulla. Meksikon vuo-
rilta peräisin oleva joulu-
tähti saapui Eurooppaan 
1830-luvulla ja Suomeen 
1930-luvulla. Nykyään lähes 
jokaiseen perheeseen hanki-
taan jouluksi kukkia ja/tai 
joulukukka-asetelmia.

 –Suosituimmat kukat 
ovat meillä joulutähdet ja 
amaryllikset. Hyasinttien 
osuus myynnistä on vuo-
sien kuluessa vähentynyt. 
Hyasinttien tuoksu on niin 
voimakas, että jotkut saavat 
niistä oireita, kertoo Iin kuk-
kakaupan Maarit Kova.  

Joulukukat kuuluvat jouluun
Jokivarren puutarha Yli-

Olhavasta myy joulukukkia 
Järjestötalolla. 

–Samat suosikit ovat 
meilläkin, kertoo puutarhu-
ri Auli Tolonen. 

Tavaratalot ovat viime 
vuosina kasvattaneet osuut-
taan joulukukkien myyn-
nissä. Iissä mm. Kärkkäisen 
tavaratalo myy paljon joulu-
tähtiä, hyasintteja ja erilaisia 
kasvi- ja kukka-asetelmia.

Joulukukille sopiva  
lämpötila
Suojaa kaikki joulukukat 
huolellisesti kylmyydeltä 
kuljetuksen ajaksi ja huo-
lehdi kotonakin, etteivät 
ne kärsi vedosta. Etenkin 
joulutähti voi nuupahtaa 
vähäisestäkin kylmän kos-
ketuksesta.

Vie sipulikukat, kuten 
hyasintit ja amaryllikset, 
yöksi viileään mutta pakka-
selta suojattuun tilaan, jotta 
niiden kukinta säilyy kau-
emmin kauniina eivätkä 
varret venähdä.

Älä kastele liikaa
Kastele joulukukkia maltilli-
sesti, sillä pimeään vuoden-
aikaan kasvit eivät ylipäänsä 
tarvitse paljon vettä ja liika 
kastelukin voi saada sipu-
likukkien varret venähtä-
mään ylipitkiksi. Hyasintit 
kasvavat ilman kastelua si-
pulin voimalla.  Joulutähdet 
tarvitsevat vain niukasti vet-
tä. Liika kastelu ei ole niille 
hyväksi. MH

Iin kukkakaupan Maarit Kova esittelee isoja punaisia joulutähtiä.

Amaryllikset (ritarinkukat) ovat myös suosittuja. Valkoiset hyasintit ovat edelleen kysyttyjä.

Oijärvellä vietettiin myyjäisiä 4.12 rei-
lun kymmenen myyjän voimin. Korona-
passi tarkistettiin ovella sisään tullessa, 
ja käsihygieniasta huolehdittiin. Väkeä 
saapui hyvin koronarajoituksista huoli-
matta, ja kauppakin kävi. Ostettavaa oli 
käsitöistä ja leivonnaisista, puukkoihin 
sekä poron lihaan! Joululaulut soivat 
ja kuulumisia vaihdeltiin torttukahvien 
lomassa. 

Jouluvalot venesatamaan
Kyläyhdistys on laittanut venesatamaan 
jouluvalot ja muutamia lyhtyjä. Käykää-
hän katsomassa niitä!

Oijärven Kyläyhdistys haluaa kiittää 
jokaista osallistujaa ja toivottaa rauhal-
lista joulunaikaa jokaiselle!

Emilia Jokela 

Oijärven myyjäisissä kävi kauppaOijärven myyjäisissä kävi kauppa
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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 SÄHKÖASENNUKSIA

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

KOTITALOUDET JA YRITYKSET
sähköasennukset ja -urakoinnit

SÄHKÖLIIKE J.AUTIO OY
Jani Autio 040 584 1486

Lue 
IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Perussuomalaiset jättivät 
14.12.2021 Pohjois-Poh-
jan-maan aluevaalilauta- 
kunnalle täyden 97 eh-
dokkaan listan. Iistä on eh- 
dokkaana metsäkoneen-
kuljettaja Petri Hyvönen. 
HT

Aluevaaliehdokas Petri 
Hyvönen

Muistan, kun lapsena olin 70-vu-
vun alussa isovanhemmillani hoi-
dossa. Vanhempani olivat työssä, 
ja sain olla tutussa ja turvallises-
sa paikassa hoidossa. Varttuessani 
kouluikäiseksi suuntasin usein vii-
konlopuksi isovanhempieni luok-
se. Nuoruuden ja aikuisuuden 
koittaessa yhteys säilyi koko iso-
vanhempieni elinkaaren ajan.

Työssäni olen saanut avata per-
hehoitajien kotien ovia vuodesta 
2014 alkaen, jolloin Oulunkaaren 
vanhuspalveluihin valmistuivat 
ensimmäiset perhehoitajat. Lap-
suusmuistot palaavat usein mie-
leeni perhehoitajien kodeissa. 
Turvallinen koti ja arjen touhut tut-
tujen ihmisten kanssa.

Ikääntyessä ja toimintakyvyn 
muuttuessa ei välttämättä kotona 
enää pärjää omaisten, ystävien, tu-
kipalvelujen tai kotihoidon turvin. 
Perhehoito on yksi hyvä vaihtoeh-
to turvata yksilöllinen arki erilai-
sine toimintoineen. Yksin asuvat 
ikäihmiset kokevat myös turvatto-
muutta. Perhehoidossa ympärillä 

on tuttu perhe. Tarvittaessa pää-
see omaan huoneeseen, joka on 
kalustettu omilla huonekaluilla ja 
tutuilla rakkailla esineillä. Arki voi 
jatkua samankaltaisena kuin ko-
tona. Arkeen ja harrastuksiin voi 
osallistua omien voimavarojen ja 
kiinnostuksen mukaan perhehoita-
jan tai läheisten tukemana.

Perhehoito ei ole uusia asia jo 
omat lapsuuden muistikuvani huo-
mioiden. Lasten, nuorten ja vam-
maisten perhehoitoa on toteutettu 
jo pitkään. Ikäihmisten perhehoito 
vielä etsii paikkaansa ikäihmisten 
hoidon ja hoivan palveluvalikos-
sa. Ikäihmisten perhehoidon tarve 
kasvaa, erityisesti monelle muisti-
sairaalle se on erinomainen vaihto-
ehto.

Perhehoitajien kodeissa voi asua 
oman perheen lisäksi pitkäaikai-
sessa tai lyhytaikaisessa hoidos-
sa olevia vanhuksia, lapsia, nuoria 
tai aikuisia. Erilaisista tarpeista ja 
tilanteista riippuen perhehoidos-
sa voi olla esimerkiksi muutaman 
tunnin viikossa tai kuukaudessa. 

Tätä kutsutaan osapäiväiseksi per-
hehoidoksi. 

Perhehoito ei sovi kaikille, ja sik-
si myös muita ikäihmisten hoito- ja 
hoivamuotoja on kehitettävä ko-
dinomaiseen suuntaan. Tehostet-
tu palveluasuminenkin tulee nähdä 
yhteisökotina, josta laitosmaisuus 
voidaan minimoida.

Lapsuuden muistooni isovan-
hempieni hoivasta ja huolenpidosta 
liittyy vahva turvallisuuden tunne. 
Minusta välitettiin, sain olla osana 
arjessa - kuten navetassa kantamas-
sa kahta heinää tai vain istumas-
sa heinäkuorman päällä nauttien 
matkasta. Perhehoidon vahvuuk-
sia ovat samat asiat kuin lapsena 
koin. Hoitajat pysyvät samana ja 
ryhmäkoko on pieni. Perhehoidos-
sa voi jatkaa omannäköistä elämää 
arvokkaasti ikääntyen. Arki tarjo-
aa merkityksellisyyttä ja turvallisia 
kokemuksia sekä virittää toivoa tu-
levaisuudesta.

Oulunkaari on ollut edelläkä-
vijä ikäihmisten perhehoidon val-
mennuksessa, kehittämisessä ja 

toteuttamisessa Pohjois-Suomes-
sa. Saadut kokemukset ovat olleet 
erinomaisia. Tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin tulevilla hyvinvointialu-
eilla ja laajentaa ja kehittää perhe-
hoidon mahdollisuuksia edelleen 
osana ikäihmisten hoidon ja hoivan 
palveluvalikoimaa.

Ritva Leinonen
Vanhuspalveluiden palveluohjaaja, 
Oulunkaaren kuntayhtymä

Kurkistus ikäihmisten perhehoitoon

Ritva Leinonen

Petri 
Hyvönen 

aluevaali-
ehdokkaana

Itsenäisyyspäivänä laskettiin seppele 
Iin sankarihaudoille. Iin seurakunnan 
puolesta Pekka Sipilä, Iin Reserviläis-
ten Matti Turtinen ja Iin kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja Johannes Tuomela. 
Taustalla kunniavartiossa olivat Iin re-
serviläiset Martti Dahl ja Sakari Liedes.

IiSanomien nro 42 jutussa 
”Selviämme koronasta sisulla ja päät-
täväisyydellä, kuten aikanaan sodan 
sankarit tiukoista paikoista” oli puut-
teellinen kuvateksti. Ohessa korjaus 
jutussa olleeseen kuvatekstiin.
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Lapsuuteni jouluun kuului vanu-
partaisen joulupukin lisäksi tonttuja. 
Olikohan näkymätön tonttu hakenut 
kuistin ikkunalta toivomuskirjeen 
ja kuulostellut sinisessä hämärässä, 
olivatko lapset kiltisti. Tavailin jou-
lukorteista piirtäjien nimiä ja ihmet-
telin, mistä he tiesivät. Olivatko he 
ihan oikeasti nähneet tonttuja?

1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
alun satukuvittajat loivat joulun il-
mettä. Seimi- ja enkelikuvat am-
mensivat kristillisestä traditiosta. 
Vanhasta kansanperinteestä löydet-
tiin tonttu, kotoinen pihapiirin hal-
tija, joka hipsutteli huolehtimassa 
kotieläinten hyvinvoinnista. Vähitel-
len tonttu alkoi joulupukin apuna ja-
kaa lahjoja ja seikkailla kiiltokuvissa, 
korteissa, lastenlehdissä ja satukir-
joissa.

Uutta perinnettä synnytettiin 
USA:n lisäksi myös Britanniassa. Pit-
kään huppuviittaan pukeutuneen 
Father Christmasin saattueena ovat 
”browniet”, pienet haltijaolennot, 
jotka leijailevat joulupukin seura-
na englantilaisen Arthur Rackhamin 
kuvituksessa. Näiden olentojen esi-
kuvana on ollut kansantarinoiden 
myyttinen keijuhahmo.

Kodinhaltijan uusi ilme 
Myös Pohjoismaissa kuvittajat an-
toivat uutta ilmettä joulutontulle. 
Vanhat kotitontut, kaivoskääpiöt ja 
menninkäiset marssivat kätköistään 
uudistettaviksi. Niistä tuli omenapos-
kisia ja valkopartaisia ukkeleita, joilla 
oli yleensä punainen myssy sekä pu-
naiset, vihreät tai harmaat vaatteet. 

Vaikka jo H. C. Andersen kirjoitti 
satuja haltijatontuista, pohjoismaisen 
tonttuhahmon varsinaisia vanhem-
pia olivat ruotsalaiset Jenny Nyström 
ja Viktor Rydberg. Vuonna 1875 il-
mestyi Rydbergin kirjoittama ja Ny-
strömin kuvittama satu Vigg-pojasta, 
joka jakaa lahjoja pitkäpartaisen jou-
lumenninkäisen kanssa. Poika tapaa 
pihapiiriä eli tonttia vartioivia pyö-
reäposkisia tonttuja (tomtar). Ny-
strömin valkopartaisilla tontuilla on 
punainen myssy, vihreä tai harmaa 
nuttu ja polvihousut sekä punaiset tai 
raidalliset sukat ja puukengät. Asus-
sa on vaikutteita miesten kansanpu-
vuista. 

Nyströmin jälkiä seuranneen 
Elsa Beskowin satumaailmassa em-
paattiset tontut huolehtivat metsän 
eläimistä. Kirjassa Ollin hiihtoret-

ki kurkistetaan kuningas Talven lin-
naan, joka muistuttaa joulupukin 
pajaa ja jossa ahkerat pikkuolen-
not valmistavat monenlaisia esinei-
tä. Hiippalakin sijasta niiden päähine 
muistuttaa lapinlakkia. 

John Bauerin peikkometsässä 
saattaa seikkailla pellavatukkainen 
tonttupoika, joka kahlaa lumessa ja 
taluttaa parrasta lahjoja kantavaa isoa 
pukkia. Aiheessa yhdistyy moderni 
tonttuhahmo vanhaan legendaan pu-
kista lahjojen antajana. Kotikuvistaan 
tunnetun Carl Larssonin jouluidyl-
leissä lapset leikkivät tonttuja. 

Suomalainen satutonttu
Meillä tonttuhahmon vanhemmik-
si voi kutsua Rudolf Koivua ja Mart-
ta Wendeliniä, jotka kuvittivat satuja 
ja joululehtiä. Koivu erottaa selkeäs-
ti tonttu- ja joulupukkihahmot toisis-
taan. Kookkaalla pukilla saattaa olla 
harmaa tai sininen turkki ja muka-
naan liuta punapukuisia tonttuja. 
Moderni pukki tuo lahjoja hevos- tai 
porokyydin lisäksi myös vauhdik-
kaammin autolla tai lentoteitse lasku-
varjolla.

Wendelin tunnetaan etenkin Ko-
tilieden kansikuvista. Lehden joulu-
numeroiden kansia eivät kuitenkaan 
koristaneet tontut, sillä silloinen pää-
toimittaja Alli Wiherheimo ei pitänyt 
niitä soveliaina aiheina. Wendelin 
kuvitti Viktor Rydbergin tunnetun 
Tonttu-runon, joka ilmestyi lastenkir-
jana vuonna 1945. Tästä Valter Juvan 
suomentamasta runosta tuli Lyy-
li Wartiovaara-Kallioniemen säveltä-
mänä suosittu joululaulu. 

Joulupukki tonttuineen on Suo-
messa lappilaistunut. Suurten ikä-
luokkien ikioman Markus-sedän 
kerrotaan sijoittaneen joulupukin 
Korvatunturille. Viime aikoina jou-
lupukki on vakiinnuttanut asuinpai-
kakseen napapiirin, mistä kertovat 
myös Mauri Kunnaksen hauskat jou-
lukirjat. SantaParkin luolastossa Ro-
vaniemellä tonttuväki on palannut 
eräiden esikuviensa, aarteita vartioi-
vien skandinaavisten kaivoskääpiöi-
den maanalaiseen maailmaan.

Sisko Ylimartimo

Kuvituksena olevat kortit ja lehdet kir-
joittajan kokoelmasta.
Kirjoittaja on Iijoen varrelta syntyisin 
oleva tietokirjailija. Hän asuu nykyisin 
Rovaniemellä.

Joko näit sä tonttusen, 
punalakkisen

Martta Wendelinin kuvituksessa tonttu tuo kuusen.

Arthur Rackhamin Father Christmas tonttuseu-

ralaisineen (1907).
Jenny Nyströmin tonttu hyvin ansaitulla levolla.

John Bauerin tonttupoika ja todellinen joulupukki. Ku-

vitus vuodelta 1911.

Carl Larsson käytti tytärtään tontun mallina.

Joulupukki tonttuineen vauhdissa Rudolf Koivun kuvi-tuksessa.

Väylävirasto on käynnis-
tänyt ratahankkeen, jossa 
rakennetaan Oulu–Kemi-
rataosalle kaksi uutta juni-
en kohtauspaikkaa. Uudet 
kohtauspaikat sijoittuvat 
Iin Lähessuohon sekä Si-
mon Maksniemeen. Hank-
keen avulla varmistetaan 
rataosan kapasiteetin riittä-
vyys. Rakentaminen alkaa 
ensi vuonna, ja uudet koh-

tauspaikat saadaan käyt-
töön 2023.

Lähessuon ja Maksnie-
men kohtauspaikoista ei 
tule henkilöliikenteen py-
sähdyspaikkoja, vaan ne 
toimivat junaliikenteen koh-
tauspaikkoina.

- Uusilla kohtauspai-
koilla varmistetaan eri-
tyisesti elinkeinoelämän 
tarvitsemat kuljetukset. 

Niiden myötä rataosan ka-
pasiteetti paranee ja junalii-
kenteen yhteensovittaminen 
helpottuu, kertoo Väylä-
viraston projektipäällikkö 
Vesa Pakarinen.

Lähessuohon ja Maks-
niemeen rakennetaan ny-
kyisen pääraiteen viereen 
yhdet uudet sivuraiteet. Li-
säksi hankkeessa tehdään 
tarvittavat muutokset radan 

turvalaitteisiin, sähköjärjes-
telmiin sekä taitorakentei-
siin.

Lähessuon ja Maksnie-
men rakentamissuunnittelu 
on aloitettu alkuvuodesta. 
Tänä vuonna on myös teh-
ty maastossa mittauksia ja 
tutkimuksia. Suunnittelua 
jatketaan ensi vuoden puo-
lella. Lähessuon ja Maks-
niemen ratasuunnitelmat on 

hyväksytty kesän ja syksyn 
aikana. Hyväksyttyjen rata-
suunnitelmien myötä hank-
keessa voidaan siirtyä nyt 
rakentamisvaiheeseen.

Lähessuon ja Maksnie-
men rakennusurakat laite-
taan kilpailutukseen vuoden 
vaihteen tienoilla ja urakoit-
sijat valitaan alkuvuodesta 
2022. Alueen asukkaille ra-
kentaminen voi näkyä eri-

tyisesti ensi vuonna, kun 
hankkeen varsinaiset raken-
nustyöt käynnistyvät ke-
väällä 2022. Rakennustyöt 
on tarkoitus toteuttaa pää-
asiassa ensi vuoden aikana. 
Junien käyttöön uudet koh-
tauspaikat saadaan 2023.

Väylävirasto tiedotus 

Uudet junien kohtauspaikat Iin Lähessuohon ja Simon Maksniemeen
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MAURI HIETALA: IIN HAMINAN YLÄKATUA JOULUNA.

”Klisee, klisee kulkuset”
Joulupähkinä: Minkälaista pikkujoulua Painonvartijat viet-
tivät tänä jouluna?
Vastaus: Pikkujoulejuhlaa.
   * * *
Uunituore The Vitsikirja 2022 virittelee meidät joulun tun-
nelmiin. Joachim Readmen toimittaman 470-sivuisen huu-
morikokoelman suosiota todistaa se, että kirja on ehtinyt jo 
14. vuosikertaansa! Tässäpä alkupaloiksi jokunen joulupäh-
kinä:   
Kulunein joululaulu? Vastaus: ”Klisee, klisee kulkuset”. 
Narsistin joululaulu? Vastaus: ”Mää oon niin kaunis”.
Vankikuoron joululaulu? Vastaus: ”Lusijan joulu”.
Huonomuististen joululaulu? Vastaus: ”Koska meillä on 
joulu?”.
Majavan joululaulu? Vastaus: ”Joulupuu on nakerrettu”.
   * * *
Joulusiivouksen aikaan: Saanko lainata mattopiiskaanne? 
rouva Hurtti kysyy.
– Ari ei nyt ehdi, L-rapun rouva Sportti vastaa. – Hän tiskaa 
juuri astioita! 
   * * *
Opettaja: – Milloin mahtaa olla sopivin aika hakea kuusi 
metsästä? 
Santtu: – Meirän isän kans on aina haettu pimeellä; silloin ei 
kukaan ainakaan nää!
   * * *                                                          
Miehen elämän jouluiset vaiheet: 1. Uskot joulupukkiin. 
2. Et usko joulupukkiin. 3. Olet itse joulupukki. 4. Muistutat 
erehdyttävästi joulupukkia.
   * * *
Edullisin vinkki Laihialta täksi jouluksi: ”Tee se itse” -osoi-
tekirja ilmaiseksi koko suvulle. Viivaat vain vanhasta puhe-
linluettelosta tuntemattomat nimet yli.
   * * *
Joulupähkinä: Mikä on Nalle Puhin veljen nimi? Vastaus: 
Puhveli.
Tämän pienehkön aasinsillan jälkeen on hyvä siirtyä Niityn-
pään Tuulan lähettämiin Nalle Puhin joulumietelmiin. Eng-
lantilaisen kirjailijan A. A. Milnen luoma satuhahmo näet 
sanoo, että minä olen kiitollinen:  
* Korkeasta sähkölaskusta, sillä silloin minulla on lämmintä 
ja valoa.
* Naisesta kirkossa takanani, joka laulaa nuotin vierestä; sil-
loinhan kuuloni toimii.
* Pyykkivuoresta pöydälläni, sillä silloinhan minulla on vaat-
teita, joita pitää. 
* Kipeistä lihaksistani päivän lopussa, sillä näin olen voinut 
työskennellä kovasti.
* Keskusteluista työtovereiden kanssa, sillä minulla on vie-
lä työpaikka.
* Soivasta herätyskellosta aamulla – minä elän.
* Paljosta sähköpostista, sillä se tarkoittaa sitä, että moni 
ajattelee minua.
   * * *

Kähmyt toivottaa Rauhaisaa Joulua ja 
kaikkea hyvää Uudelle Vuodelle 2022. 

   * * *

MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia.fi

Jostakin näreen juurelta 
se kömpii aamulla hyvis-
sä ajoin tutkailemaan uut-
ta päivää ja haistellen ilman 
virtauksia, mistä suunnalta 
tulisi ruuan tuoksuja. Sillä ei 
nyt sattumalta ollut pyynti-
kavereita vierellä, sen täytyy 
olla tänään omatoiminen. 
Kun yöllä oli satanut jo vä-
hin lunta, niin puistauttaa 
turkkiaan, jotta lumet va-
risevat pois. Sitten jolkut-
telemaan hajun suuntaan, 
mitä siellä lieneekään tarjol-
la. Aikansa juostuaan liittyy 
hieman epäilyttäviä tuoksu-
ja ja se panee hukan mietti-
mään, kannattaako jatkaa 
juoksua ja pysähtyy hetkek-
si tekemään uuden arvion. 
Päättää kuitenkin jatkaa sa-
malla suunnalla ja tulee joki 
eteen. Ei muuta kuin uimaan 
vain, vaikka onkin kylmä 
vesi. Turkki on hyvä eristä-
jä niin kylmän kuin kantaa 
uidessa pinnalla. Eläin kau-
hoo joen yli ja puistelee ve-
den turkista ja jatkaa hajun 
suuntaan.

Siinä matkalla saapuu 
asutuksen viereen. Siellä pa-
laa paljon valoja ja susi py-
sähtyy hetkeksi miettimään, 
mitä tämä merkitsee. Muis-
taa, että oli se edellisenäkin 
talvena sama näky. Ne ovat 
kaamosvalot ja juhlan ai-
kaa. Niinpä hukka istahtaa 
katselemaan maisemaa ilta-
hämärissä ja samalla nälkä-
kin unohtuu. Erilaiset ovat 
nyt tienoot kuin edellisenä 
talvena, mutta värivalot sa-
man tuntuiset. Siinä istues-
saan aika vierähtää pimeään 
saakka ja päättää seurata 
mitä tapahtuman pitää. 

Aikansa katseltuaan jä-
nis loikkaa ison pallon pääl-
le, kettu kiertelee sitä, ei 
kuitenkaan saalista halua. 

Huuhkajakin huhuilee ylä-
puolella, orava näkyy hyp-
pivän pihapuissa ja tintit 
nokkivat jotakin talon vie-
rellä omia herkkujaan. Ih-
miset näkyvät ajelevan 
autoillaan. Kirkkaat valot 
häikäisevät silmiin, jos sat-
tuu katse valoa kohti. Minne 
kulkijat vaeltavatkaan, sitä 
täytyy juosta katsomaan. 
Tietenkin metsäisiä maise-
mia ja paikka löytyi. Isoja 
kiviä, puisia merkkejä sekä 
paljon valon loistoa. Kurkis-
taa aidan raosta ja muistaa 
sitten edellisen pimeän ta-
pahtuman. 

Sitten se muistaa toisen-
kin tapahtuman. Punapu-
kuinen ukko ajelee porolla 
kyläraittia ja jakelee paket-
tia taloihin. Käy melkein jo-
kaisessa talossa viipyen vain 
hetken. Hukka haluaisi kat-
soa lähempää, mutta itse-
suojeluvaisto sanoo toisin. 
Joskus tulee kuonoon lihai-
sia tuoksuja ja se kutittaa 

makuhermoja. Tuumii siinä, 
taitaa ne repolaisenkin ma-
kuhermoja kutittaa. Tovin 
siinä ukolla menee kierrel-
lessä kylää poron kanssa en-
nen kuin kaikki talot käynyt 
ja lahjapulkka tyhjentynyt. 
Seuraavana vaiheena ukko 
lähtee ajelemaan kohti poh-
joista. Se on Korvatunturi. 
Hukka ei kuitenkaan lähde 
seuraamaan, vaan muistaa 
vielä myöhäisillan tapah-
tuman. Täytyy siirtyä sin-
ne ison rakennuksen lähelle, 
jonne iltasella väki kerään-
tyy yhteen. Kaikilla tuntuu 
olevan joulumieli eikä ke-
nelläkään näytä olevan kep-
piä olalla. Yritän mennä 
vähän lähemmäs kuin edel-
lisenä talvena, jotta kuulisin 
joitakin ääniä. Oli edellisen 
talven reissullakin ollut jota-
kin kuulevinaan.

Hiipii matalana pimeim-
män seinän viereen ja sieltä 
alkoi kuulua saman tyylis-
tä ääntä kuin itsekin ään-

telee. Kokeilee jouluvirren 
mukaan äännellä, mutta 
huomaa heti, ettei mennyt 
nuotilleen ja lopettaa heti. 
Siinä tovin odotellessa talo 
hiljenee ja väki poistuu kuka 
millekin suunnalle. Mene-
vät varmaan nukkumaan 
ja huomaa itsekin olevan-
sa unen tarpeessa. Kiertää 
hieman hämäysjälkiä ja jol-
kuttelee metsään. Siinä het-
ken pysähtyi ja vilkaisi 
taivaalle. Näki huuhkajan 
lentävän yläpuolella, arve-
li saattelevan punatakkisen 
joulu-ukon pohjoiseen. Sen 
työpäivä vielä jatkunee. Tie-
si hukka tämän olevan yö-
kulkijan. Sitten paneudun 
yöpuulle, se tuumi ja nä-
reen juureen laittausi pit-
källeen. Hetken haaveituaan 
makoisasta liha-ateriasta, 
nukahti pehmoinen lumi 
patjanaan.

Kauko Kuukasjärvi

Kauko Kuukasjärvi.

SSuden jouluuden joulu
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KUULUTUS 
Vuoden 2022 aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022

Äänestysalueet, vaalipäivän äänestyspaikat ja äänestyspaikkojen osoitteet Iin kunnassa: 

Äänestysalueen nro ja nimi: Äänestyspaikka ja käyntiosoite: 
1. Läntinen Ii Nättepori (aula ja auditorio), Puistotie 1
2. Itäinen Ii Nikkarin päiväkoti (liikuntasali), Timpurintie 7 
3. Pohjoinen Iijokivarsi Pohjois-Iin koulu (liikuntasali), Virkkulantie 27
4. Olhava  Olhavan koulu (liikuntasali), Hietaniementie 2 
5. Kuivaniemi Kuivaniemen-talo, Kuivajoentie 12
6. Jokikylä Jokikylän liikuntasali, Ylihyryntie 2 
7. Oijärvi Oijärven vanhustenkoti, Lallintie 9

Kunnan äänestysaluejako on muuttunut 1.1.2021. Äänestäjiä joiden äänestyspaikka on ai-
emmin ollut Alarannan, Aseman tai Ojakylän koulu tai Nättepori, pyydetään tarkistamaan ny-
kyinen äänestysalue ja paikka äänioikeusilmoituskortista. 

Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 - 20.00

Ennakkoäänestysaika: keskiviikko 12.1. – tiistai 18.1.2022 

Ennakkoäänestyspaikat sekä niiden aukioloajat ovat: 
Kirjasto-monitoimitalo Nättepori (auditorio ja aula), Puistotie 1, 91100 Ii. Avoinna arkisin klo 
12.00 - 18.00, lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00 - 14.00. 
Kuivaniemen kirjasto (Kuivaniemi-talo), Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi. Avoinna arkisin 
klo 11.00 - 17.00, lauantaina klo 12.00 - 14.00.
Laitos- ja sosiaalihuollon ennakkoäänestyspaikat: 
Iin hoiva- ja hoito-osastot sekä Kuivaniemen hoivaosasto ja palveluasunnot. Vaalitoimikunta il-
moittaa ajankohdista laitoksissa erikseen.
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse, 
viimeistään tiistaina 11.1.2022 mennessä klo 16.00. Kotiäänestyslomake löytyy ja on tulostet-
tavissa https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Tarvittaessa lomakkeen voi käydä tulostamassa 
Iisi -Areenan asiointipisteestä hallin aukioloaikojen puitteissa. Ilmoittautumislomakkeen voi jät-
tää kunnanviraston (Jokisuuntie 2) alaoven vieressä olevaan postilokeroon tai lähettää osoit-
teeseen Kotiäänestys / Iin kunnan keskusvaalilautakunta, PL 24, (Jokisuuntie 2), 91101 Ii. 
Sähköisesti henkilötietoja sisältävän ilmoituksen voi lähettää vain turvapostin kautta: https://
www.turvaposti.fi/viesti/ii.yhteispalvelupiste
Puhelimitse kotiäänestysilmoittautumisia otetaan vastaan numerossa 040 – 1847 787 
ajankohtana 3.-5.1., 10.-11.1.2022 klo 9-16 (pl. lounastauot 11-11.30).

Äänestäjän on kaikissa äänestysmuodoissa varauduttava esittämään henkilöllisyytensä 
vaalitoimitsijalle. Mikäli henkilö ei omista mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on polii-
silta mahdollista hakea maksuton väliaikainen henkilökortti. 

Iin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on PL 24, (Jokisuuntie 2), 91101 Ii. 
Vaaleissa noudatetaan Oikeusministeriön ja THL:n sekä Oulunkaaren ohjeita terveys-
turvallisuudesta.

Iissä 15.12.2021 

IIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1969

Vuoden 2022 toiminta alkaa 10.1.2022, jolloin uusi 
johtokunta kokoontuu. Muusta toiminnasta ilmoitamme 

myöhemmin saatuamme lisää tietoa koronasta.

- Johtokunta -

Iin Eläkeläiset ry

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta 
Toivotamme jäsenillemme ja kaikille kuntalaisille 

Oikein Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä 
Onnellista Uutta Vuotta 2022.

Koronan edelleen jatkuessa toivomme myös jaksamista. 
Kyllä me selvitään yhdessä toinen toistamme tukien.

2323
151522 88

44
KUIVANIEMEN SEURALLA
Su 26.12. klo 16.00Su 26.12. klo 16.00

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Pääpalkinto 500 €  
500 € / mp |6 x 50 €
Tervetuloa ! Ps. Ota koronapassi mukaan!

TAPANINPÄIVÄN 
TAPANINPÄIVÄN 

JÄTTI-BINGO
JÄTTI-BINGO

Kuntalisä
Kunta tukee iiläisiä tai Iissä 
toimipaikkaa pitäviä yrityk- 
siä ja yleishyödyllisiä yhtei-
söjä, järjestöjä, yhdistyksiä, 
säätiöitä sekä muita elinkeino- 
toimintaa harjoittavia työnan- 
tajia työttömien työllistämi-
sessä maksamalla kuntali-
sää työllistettävän henkilön 
palkkakuluihin talousarvi-
ossa vuosittain vahvistettu-
jen määrärahojen puitteissa. 
Kuntalisän myöntäminen 
edellyttää, että työnanta-
ja on hakenut ja TE-toimisto 
on myöntänyt palkkatukea 
työttömän työntekijän työl-
listämiseen.

Myöntämisen ehdot
Kunta maksaa kuntalisää: 
yrityksille ja muille elinkei-
notoimintaa harjoittavil-
le työnantajille enintään 300 
euroa/kk. Yleishyödyllisille 

TYÖLLISTÄMISEN TUET YRITYKSILLE
yhteisöille, järjestöille, yhdis-
tyksille ja säätiöille enintään 
500 euroa/kk. Ammatillisiin 
perustutkinto-opintoihin pe-
rustuvaan oppisopimustyö- 
suhteeseen työnantajille enin- 
tään 500 euroa/kk, kun työl-
listettävä henkilö on iiläinen 
työnhakija, joka on saanut 
työmarkkinatukea vähintään 
300 päivää, jolla on vamma 
tai sairaus, joka merkittäväs-
ti vaikeuttaa työllistymistä, 
tai joka on alle 29-vuotias ja 
työttömyys on kestänyt yli 
kuusi kuukautta.

IiRekry-tuki
Kunta tukee yrityksiä, yh-
distyksiä, järjestöjä, säätiöitä 
ja elinkeinotoimintaa har-
joittavia työnantajia työttö-
mien työllistämisessä myös 
harkinnanvaraisella IiRekry-
tuella, joka ei edellytä myön-
teistä päätöstä TE-toimiston 
palkkatuesta.

IiRekry-tuen myöntämisen 
ehdot
Työllistävän yrityksen, yh-
distyksen, järjestön tai sää-
tiön on oltava iiläinen tai 
sillä tulee olla toimipiste Iis-
sä. Työllistettävän henkilön 
tulee olla iiläinen työnhakija, 
joka on saanut työmarkkina-
tukea vähintään 300 päivää, 
jolla on vamma tai sairaus, 
joka merkittävästi vaikeuttaa 
työllistymistä, tai joka on alle 
29-vuotias henkilö, ja jonka 
työttömyys on kestänyt yli 6 
kuukautta

Kunta maksaa IiRekry-tukea:
yrityksille enintään 300 
euroa/kk, yhdistyksil-
le enintään 500 euroa/kk, 
ammatillisiin perustutkin-
to-opintoihin perustuvaan 
oppisopimustyösuhteeseen 
enintään 500 euroa/kk. MH

Jouluruno
Joulu tulee tulee

ihmiset menee menee.
Kaikki täytyy ehtiä ei voi vetelehtiä.

Niin pitää kaikki valmistella
kuumana on äidin pää sekä hella.

Kinkut kakut ynnä muut,
jotta täyttyis herkkusuut.

Mutta istuhan hetki vielä
ja anna ajatustesi viedä.

Mikä onkaan Joulun taika
mietippä sitä, nyt on sen aika.

Syntyi tallin seimeen 
vaatimattomaan

ilosanoma maailmaan.

Hän toi lahjan, armon kalliin
sinne pieneen talliin.

Ymmärtää ei voi tätä aina
mutta kuin Maria 

nämä mielees paina.

Ei unohtua saa se koskaan meiltä
Hän ohjaa meitä taivaan teitä.

Laulu kuuluu torvet soi
parhaimman lahjan Jeesus toi.

Yhdessä siis iloitkaamme
niin sydänjoulun sisään saamme.

- Kari Stenius - 

Lumihiutaleet leijailevat hiljalleen maahan. 
Leevi katsoo ikkunasta ulos ja odottaa jou-
lupukkia.

Mökki on metsän keskellä. Valkea poro il-
mestyy kuusten takaa.

- Onkohan poron mukana joulupukki, 
miettii Leevi ääneen nojaten kädellä leu-
kaansa. Hän jää katsomaan ikkunasta ulos 
uteliaana.

- En tiedä. Sinähän voit jäädä seuraamaan 
tilannetta, tuumaa emäntä.

Korjaten samalla esiliinan asentoa ha-
meen päällä. Emäntä leipoo joululeivonnai-
sia. Kun oveen koputetaan. 

- Päivää, sanoo metsämökin isäntä hy-
myissä suin. 

- Päivää, vastaa Leevi ja emäntä. 
Emäntä hypähtää halaamaan metsämök-

kiin tulijaa. Isäntä tulee kaukaa savotalta 
omiensa luo.

Metsämökin ikkunoita koristaa kauniit 
punaiset salusiinit. Pöydälle on laitettu pu-
nainen kaitaliina ja joulun punaiset kyntti-
lät kynttelikköön. Himmeli roikkuu katosta 
tuoden jouluista tunnelmaa. Ruisleivät ovat 
kuivumassa ylhäällä vartaissa. Joulukuusi 
odottaa terassilla sisälle kantamista. 

Leevi lähtee katselemaan ulos, näkyykö 
lumen päällä jälkiä joulupukista ja joulupu-
kin reestä. Hän katselee ruskeilla silmillään 
metsämökin tietä.

Tuumailun jälkeen. Hän ottaa sukset ja 
lähtee hiihtämään.

Hyräillen ”Lumi on jo peittänyt kukat 
laaksosessa...”

Jänis yllättää Leevin valkoisella lumella 
hypellen. Orava hyppii kuusen oksalta toi-
selle. 

- Hyvää joulua jäniksille, oraville ja kaikil-
le metsän eläimille, Leevi toivottaa. 

Suksien kahina ja sauvojen ääni kuuluu 
metsän keskellä pojan kulkiessa eteenpäin ja 
katsellessa metsää. 

Sillä välin metsämökissä valmistellaan 
joulua. Isäntä kantaa joulukuusen sisälle. 
Metsämökin sisällä on, niin lämmintä, että 

joulukuusi sulaa nopeasti. 
Emäntä koristelee joulukuusen kauniilla 

kuusenkoristeilla ja kynttilöillä. Hän jättää 
koristeita, että Leevikin saa koristella. 

Alkaa hämärtää. Leevi kääntyy metsä-
mökkiä kohti. Hiihtäen omia jälkiään. Kettu 
tulee yllättäen kuusten takaa ja katsoo poi-
kaa. 

- Onhan merkillistä. Metsän eläimiä nä-
kee, mutta joulupukkia ei näy missään, hän 
miettii ääneen. 

Hiihtäjä saapuu metsämökin tielle. Kuin-
ka ollakaan siinä näkyvät reen ja joulupukin 
jäljet. Leevi hiihtää nopeasti metsämökin pi-
haan. Uljas poro seisoo ulko-oven edessä. 
Jouluinen reki on poron perässä täynnä lah-
joja. Poikaa alkaa hymyilyttää. Hän kiiruh-
taa laittamaan sukset aittaa vasten ja menee 
metsämökkiin. 

- Onko täällä kilttejä lapsia, kyselee joulu-
pukki. 

Leevin posket ovat punaiset.
- On täällä poikalapsi, joka juuri oli katse-

lemassa joulupukin jälkiä lumelta hiihtäen, 
sanoo metsämökin emäntä. 

Isäntä istuu kiikkutuolissa tyytyväisen 
näköisenä. 

Jokainen saa joululahjoja joulupukilta. 
Metsämökissä tuoksuvat jouluruuat ja jou-
lukuusi. He laulavat yhdessä joulupukille.

Joulupukki kiiruhtaa jo ovesta ulos ja seu-
raavaan tupaan kilttien ihmisten luo. Metsä-
mökin väelle tuli joulumieli.

Tienoon ylle laskeutui hämäryys. Metsän-
eläimetkin käpertyivät suojiinsa viettämään 
joulurauhaa.

Anna-Riikka Huhta

Rauhallista Joulua lukijoille ja Hyvää Uutta vuotta 2022!!

Metsämökin joulu

HUOM! KAIKKI BINGOT ON 

TOISTAISEKSI PERUTTU
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Tervetuloa! 

Ratatie 1, 95200 Simo
Simontori 

ma-la 8-21
su 10-21

Oman kylän kauppasi

SIMONTORI

NOUTOPISTEVUOKRA-
PALJU

OMAN KYL   N JOULU 
TARJOUKSET VOIMASSA KE-SU 22.-26.12.

2
PKT

Hyvää joulua! 

Omasta 
uunista:

SuomalainenSuomalainen
hyasinttiasetelma 3 kplhyasinttiasetelma 3 kpl

559999
KPL

Hautakynttilä 5 kpl/stHautakynttilä 5 kpl/st

557070
PKT

CastelloCastello
Homejuustot Homejuustot 100-150 g100-150 g

440000

Ohut piparkakku Ohut piparkakku 375 g375 g

445050
2
PKT

Parhaat juustohillot Parhaat juustohillot 3x40 g3x40 g

Vihreä Vihreä 
viinirypäle viinirypäle 500 g500 g

119999
RS

007979
KPL

FazerFazer
Kääreelliset konvehdit Kääreelliset konvehdit 
270-350 g270-350 g

880000 2
RS

FazerFazer
joulutorttujoulutorttu

JUHLA MOKKAJUHLA MOKKA  
Jauhetut kahvitJauhetut kahvit

10100000 2
PKT

TARJOUS VOIMASSA ke-pe!!!

Pepsi MaxPepsi Max
virvoitusjuoma virvoitusjuoma 
0,33 l tlk 12-pack0,33 l tlk 12-pack

559999
12-pack rajoitus 2 erää /talous (plussakortilla)

229999
PKTPKT

Pohjois-Euroopan pisin ke-
vyen liikenteen riippusilta 
Iin Jakkukylässä on valmis-
tunut ja silta on avattu ylei-
seen käyttöön.

Virallista avajaisjuh-
laa vietetään toukokuussa 
2022, mutta median edus-
tajat oli kutsuttu paikalle 
maanantaiksi 20.12. tutus-

tumaan lähes 200 metriä Ii-
joen ylittävään riippusiltaan 
ensimmäisten joukossa. Pai-
kalla olivat kunnan puolesta 
Iin kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Johannes Tuo-
mela, kunnan opetusjohtaja 
Tuomo Lukkari, kiinteistö-
päällikkö Janne Jokelainen, 
tekninen johtaja Ville Kerä-

nen, kunnanjohtaja Ari Ala-
tossava sekä Jakkukylän 
kyläyhdistyksen puheen-
johtaja, kunnanvaltuutettu 
Hannu Kaisto. Lisäksi pai-
kalla oli koululaisia ja jonkin 
verran kylän väkeä. Avaus-
puheenvuoron piti kunnan-
valtuuston puheenjohtaja 
Johannes Tuomela. 

–Rakennushanke on ol-
lut pitkä ja sisältänyt monia 
vaiheita ja myös yllätyksiä. 
Kun rakennetaan sellaista, 
mitä aiemmin ei ole toteu-
tettu, yllätykset ovat luon-
nollisesti mahdollisia. Silta 
on nyt vihdoin käyttöval-
mis ja siitä saamme iloita 
tänään. Silta tulee helpotta-
maan koululaisten koulun-
käyntiä, lisää koulumatkan 
turvallisuutta, vähentää 
koulukuljetuksia ja kuljetus-

Riippusilta vaikuttaa tukevalta ja riittävän leveältä. 
Taustalla Jakun koulu. 

Jakkukylän silta avattu yleiseen käyttöönJakkukylän silta avattu yleiseen käyttöön
kustannuksia, parantaa ky-
läläisten arkea sekä yhdistää 
joen molemmin puolen si-
jaitsevan kylän. Kunnan 
kannalta sillalla tulee ole-
maan myös matkailullinen 
merkitys ja se kannattaa 
pyrkiä hyödyntämään, tote-
si Tuomela.

Koululaiset lauloivat ja 
joulupukilla oli kunniateh-
tävänä avata silta käyttöön 
yhdessä kunnanjohtaja Ari 
Alatossavan kanssa. Pai-
kalliset ihmiset ja kou-
lulaiset ovatkin alkaneet 
käyttämään siltaa jo viime 
viikolla, kun Iin kunnan ra-
kennustarkastaja oli hyväk-
synyt sillan olevan valmis 
käyttöön ja turvallinen.

Sillan rakentaminen 
käynnistyi marraskuussa 
2019. Iin kunta myönsi sil-

lan rakentamiseen 1,2 mil-
joonan euron määrärahan. 
Kunta sai valtionavusta yh-
teensä noin 400 000 euroa. 
Iin kunta on laskenut sääs-
tävänsä koulukyydityksissä 
noin 80 000 euroa vuodes-
sa sillan valmistuttua. Jak-
kukylässä on asutusta joen 
molemmin puolin. Ennen 

siltaa kulku esimerkiksi Ja-
kun koululle tapahtui kier-
tämällä Raasakan sillan 
kautta. Myös veneellä kul-
jettiin joen yli ja talvella jää-
tä pitkin.

Mauri Hietala, 
kuvat Hannu Kaisto 
ja Mauri Hietala 

Sillan avajaisväkeä.Sillan avajaisväkeä.

Joulupukkia avustivat nauhan leikkauksessa kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Johannes Tuomela ja kunnanjohtaja Ari Alatossava.


