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Ilmalämpöpumput

– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!
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Oklaholmankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053
munkkitupatilaus@gmail.com
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100%
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Tilauksesta täytekakut,
voileipäkakut ja
gluteenittomat tuotteet
suoraan Oklaholmankadun
leipomolta Kemistä.
Tai tule suoraan ostoksille!

Soita: 050 5876 317
CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

www.iisanomat.fi

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko
torstaisin parillisina viikkoina.

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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Lämmin kiitos
äänestäjilleni!
Anne Matikainen

IIN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Tiedot saattavat muuttua! Seuraa koronatilanteen aiheuttamia muutoksia tilaisuuksissa verkkosivuiltamme. Yleisohje kuuluu: vain terveenä tilaisuuteen. Jumalanpalveluksiin voi osallistua normaalisti, korona
etäisyydet huomioiden ja maskisuosituksia noudattaen.
Sanajumalanpalvelus Su 13.2. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Ansaitsematon armo. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku
Jaakkola. Avustaa: Pekka Nevalainen. Kolehti: Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemiseen Keniassa. (SLEY). Jumalanpalvelus yhteistyössä
Iin rauhanyhdistyksen kanssa.
Messu Su 20.2. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jumalan sanan
kylvö. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, saarnaa: Timo Suutari, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Raamattujen ja Uusien testamenttien
painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin,
vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Chilessä Suomen
Gideonien kautta.
Lapsikuoro To 10.2., 17.2. ja 24.2. klo 17:00 Iin seurakuntasali. Harjoitus
seurakuntatalolla
Kirkkokuoro To 10.2., 17.2. ja 24.2. klo 18:15 Iin seurakuntasali
Jakkukylän kolmen polven kerho Ti 15.2. klo 10:00 - 11:30 Kokoonnumme Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Porinapiiri Ke 16.2. klo 12:00 - 13:30 Iin seurakuntasali
Ystävänkammari Ke 23.2. klo 12:00 Iin seurakuntasali
Nuortenilta To 10.2., 17.2. ja 24.2. klo 17:30 Iin seurakuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Perhekerho Pe 11.2. ja 18.2. klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 16.2. klo 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalon
Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen
kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo
10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
KUIVANIEMEN ALUE
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
Tiedot saattavat muuttua! Seuraa koronatilanteen aiheuttamia muutoksia tilaisuuksissa verkkosivuiltamme. Yleisohje kuuluu: vain terveenä tilaisuuteen. Jumalanpalveluksiin voi osallistua normaalisti, korona
etäisyydet huomioiden ja maskisuosituksia noudattaen.
Sanajumalanpalvelus Su 13.2. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemiseen Keniassa. (SLEY). Palvelutehtävissä Kuivaniemen kotiseutuyhdistys. Kuivaniemen kappeliseurakunta
tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne
Miettuselle p. 0405718618
Sanajumalanpalvelus Su 20.2. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. Kolehti: Raamattujen
ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja
sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Chilessä Suomen Gideonien kautta. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla
Anne Miettuselle p. 0405718618
Hyryn nuoret laulajat Ke 16.2. ja 23.2. klo 18:30. Kuoroharjoitus Kuivaniemen rauhanyhdistyksellä.
Diakoniatupa avoinna To 10.2., 17.2. ja 24.2. Tuvalla voi käydä juttelemassa, kahvilla, hakemassa EU ruokaa tai muulla seurakunnan toimintaan liittyvällä asialla. Huolehditaan terveysturvallisuudesta! Tullaan
paikalle vain terveenä, huolehditaan hygieniasta ja maskeista ja varmistetaan mahdollisuus turvaväleihin.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 21.2. klo 11:00 Kerho kokoontuu Aseman liikuntahallin kerhotilassa.
Seurakuntakerho Oijärvellä Ti 22.2. klo 11:00 Oijärven kyläkirkko.
Kerho kokoontuu kyläkirkolla.
Nuortenilta Kuivaniemi To 24.2. klo 15:30. Rippikoululaiset saavat tilaisuudesta merkin.
Perhekerho To 10.2. ja To 17.2. klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen
kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo
10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Prometheus vai Epimetheus?
Kreikkalaisen tarun mukaan
Prometheus oli titaani, joka
halusi suojella suojattejaan
ihmisiä ja varasti siksi tulen jumalilta ja toi sen fenkolin varressa ihmiskunnalle.
Zeus suuttui ja lähetti kauniin Pandoran lippaineen,
jotta Prometheus menisi naimisiin ja avaisi lippaan, jossa olivat kaikki ihmiskuntaa
piinaavat vitsaukset. Sankarimme Prometheus ei
mennyt ansaan, mutta Prometheuksen veli Epimetheus meni. Hän nai Pandoran,
avasi ahneuksissaan lippaan, ja niin ihmiskuntaa
alkoivat vaivata kaikki maailmaa nykyisinkin piinaavat
vitsaukset. Vain toivo jäi lippaaseen, kun Epimetheus
huomasi virheensä ja sulki
sen nopeasti.
Prometheuksen nimen
voisi suomentaa ”ennalta
ajatteleva” ja Epimetheusken ”jälkeenpäin ajatteleva”. Kun olemme suurten
murrosten edessä, tämä ta-
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run opetus kannattaa muistaa: muutokseen on järkevää
varautua ennakkoon. Lipas
symboloi
kaikkea
mahdollista hyvää, jota kuvittelemme saavamme avaamalla sen. Mutta lopputulos
on surkea, jos emme harkitse asiaa riittävästi ja toimi
ennakoivasti.
Hyvä esimerkki tästä on
turvetuotanto Suomessa. Se
oli kuin lipas, jonka avasimme, koska se tuotti hyvää,
ennen kaikkea taloudellista hyvää. Mutta vaikka vuosikausia oli nähtävissä, että
turvetuotanto loppuu, koska se tuottaa paljon päästöjä,
siis vitsauksia, emme olleet
valmiita sulkemaan lipasta
ennakoivasti ja miettineet,
miten tuotannosta voitaisiin
luopua viisaasti ja mahdollisimman vähäisin haitallisin vaikutuksin. Uskoimme,
että mikään ei muutu - ja nyt
yritykset ja lämpölaitokset
ovat pakon edessä ja muutos maksaa enemmän, kuin

se olisi maksanut viisaasti
ennakoiden tehtynä.
Ja sitten isoon asiaan: ilmasto lämpenee! Onko
meillä taas pöydällä Pandoran lipas kansi auki? Oulu
esimerkiksi päätti lykätä hiilineutraalisuustavoitettaan
viidellä vuodella. Iissäkin
on noussut keskusteluun
se, että ei kannata ampua itseään jalkaan ja olla etunenässä, vaan katsoa, miten
kehitys menee, ja lykätä tekoja, jotka leikkaisivat päästöjä nopeasti. Minä väitän,
että juuri se, joka haluaa
viivytellä ja nauttia fossiilitalouden hedelmistä niin
pitkään kuin mahdollista,
maksaa lopulta kalliisti, eli
ampuu itseään jalkaan. Juuri
nyt pitää ruveta poimimaan
ne hedelmät, joita Iin ilmastotyö on tuottanut, ja lisätä
panoksia ilmastotyöhön, jotta saamme etulyöntiasemaa
hiilineutraalin talouden mukana, siis työpaikkoja, yrityksiä, hyvää elämää ja sitä

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

kautta uusia asukkaita ja vetovoimaa Iihin.
Hyvä elämä ja kehitys on
mahdollista ilman ilmastoa
pilaavaa päästötaloutta. Se
vain vaatii meiltä ennalta
ajattelemista. Toivo on vielä
lippaassa! Onko se siellä vielä, kun lapsemme ja lastenlapsemme ottavat vastuun
maailmasta?

Teijo Liedes

Iin kunnanhallituksen 1. vpj.

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu
1,30
e
pmm
jäsenyritys
1 p 40 mm
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
ista
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Toimittajat Ii
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
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Mauri Hietala 050 3950365, mauri.hietala@gmail.com
ilm
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko torstaisin. Lehteen tulevan aineiston toivotaan
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

SEURAAVA IISANOMAT NRO 6 ILMESTYY TO 24.2.2022.
SE JAETAAN MYÖS SIMOSSA.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään
pe 18.2.2022 klo 11 mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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2022 ilmestyy joka toinen viikko
torstaisin parillisina viikkoina.

Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.
IiSanomat numero 6 (ilm. 24.2.) jaetaan myös Simossa.

Innostus käsityöhön syntyy jo lapsena
– ja vähän myös mummin avulla
Kiinnostus kädentaitoihin
herää usein jo nuorena. Iin
kansalaisopiston
opettaja
Sirpa Juusola teki alle kouluikäisenä virkkausta ja ristipistoja. Myöhemmin hän
tutustui kanavatöihin, pitsinvirkkaukseen ja neulontaan.
Sirpan mummille pitsinnypläys oli henkireikä ja hän
oli päättänyt, että lapsenlapsista Sirpan tulisi opetella
nypläys ja ottaa mummin
nypläystyyny. Niinpä Sirpa
meni Oulun kansalaisopiston kurssille nypylöiden ja
lankojen kanssa, kuten oli
mummille luvannut. ”Mitä
minä näillä teen?” Sirpa ajatteli tuolloin ja päätti käydä syyslukukauden ja
sanoa sen jälkeen mummilleen, että tehtävä suoritettu.
Mummin viisas neuvo kantoi pitkälle. Vielä yli 25 vuoden jälkeen Sirpa on samalla
tiellä, opiskelee yhä uusia
nypläystekniikoita ja ohjaa
tällä hetkellä myös neljää
nypläysryhmää.
Pitsinnypläys vei mennessään. Kansalaisopiston
kurssilla ryhmähenki oli
mahtava ja yhdessä pohdittiin kaikenlaista laidasta laitaan ja tutkittiin pitsien sekä
liinojen malleja. Peruslyönnit opittuaan Sirpa halusi
kokeilla jotain modernia ja
uutta. Taitava opettaja innosti Sirpaa värien käyttöön
ja huomasi oppilaan intohi-

mon pitsinnypläykseen. Ensimmäisen kurssin jälkeen
Sirpa on suorittanut lukuisia erikoiskursseja nypläystekniikoista, muun muassa
pala- ja nauhapitsitekniikoita,
kansallispukupitsejä
ja
metallilankanypläystä.
Opettajaksi hän päätyi sattumalta, kun eräälle kurssille
tarvittiin kiireellä pitsinnypläyksen opettajaa. Nykyisen opetustyön lisäksi Sirpa
suunnittelee desingtekstiilejä nypläämällä osana tekstiili- ja muotialan tutkintoa.
Mikä pitsinnypläyksessä oikein viehättää? Pitsi on
kaunista, Sirpa sanoo pienen
pohdinnan jälkeen. Nyplääminen on systemaattista
ja pitsi rakentuu kuvioista
ja muodoista kuin palapeli.
Erilaisilla pinnoilla, väreillä ja lankamateriaaleilla voi
ikään kuin maalata. Nypläämisen mahdollisuudet ovat
hyvin monipuoliset, sillä voi
valmistaa vaikkapa kuparitai hopealangoista koruja,
perinteisiä ja moderneja liinoja ja reunapitsejä tai paksummista materiaaleista voi
nyplätä vaikka riippukeinun! Pitsinnypläyksen viehätys on myös siinä, että se
uudistuu koko ajan kunnioittaen vanhoja perinteitä.
Maaliskuussa Sirpa ohjaa
Iin kansalaisopistossa pitsinnypläyksen lyhytkurssia ja kannustaa kaikkia
rohkeasti kokeilemaan ny-

kyaikaan taipuvaa perinnetaitoa. Nypläystarvikkeita
voi lainata opistolta kurssin
aikana ja työskentely sopii
kaikenikäisille lapsista eläkeläisiin. Jokaiselle löytyy
ikään sopiva tehtävä ja haaste. Kurssilla voi myös jatkaa
keskeneräisiä nypläyksiä.
Lyhytkurssille voi ilmoittautua joko netissä tai soittamalla opiston toimistoon.
Ilmoittautumisaikaa on 24.

helmikuuta asti.
Nykyisin mummin nypläystyyny toimii Sirpan
nypläystyön alustana ja se
on erityisen arvokas: ”Siinä nyplään tärkeimmät ja
rakkaimmat pitsini.” Mummin käsityöpussikin on yhä
tallella ja se tuoksuu vielä
mummille.

Hennariikka Lohi,
kuvat Jenny Juusola

Halttu on autonajuri,
Paldanius tampuurimajuri
ja Nenospoika se
soittaa ja laulaa vaan.
vaan.
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

BINGO

Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

2
Su 13.2. klo 17.00

8

KUIVANIEMEN SEURALLA

4

23
15

350 € mp | 350 € pr50
2 x 100 € | 5x50 €

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

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

Mummin nypläystyynyllä on valmistumassa perinteinen pitsi
kansallispuvun tykkimyssyyn.

Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

OSTETAAN JA
NOUDETAAN
METALLIROMUA JA
ROMUAUTOJA.
Maksamme reilun
korvauksen

UTACON OY 0400 892 414

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Vanhojen ja vaativien pitsien valmistuksessa käytetään monia nypylöitä ja ohutta pellavalankaa.

www.utacon.fi

4

nomat

nro 5
10.2.2022

-

TARINA KUIVANIEMELÄISLÄHTÖISESTÄ JUHA HÄNNISESTÄ

Orpopojasta

olympiaurheilijaksi, majuriksi, teologian
maisteriksi ja kaupunginvaltuuston
puheenjohtajaksi
Juha Hänninen tunnetaan
hyvin Oulussa. Hän toimii kaupunginvaltuuston
puheenjohtajana ja tuorein
on aluevaltuutetun pesti. Paljon on ihmisiä, jotka
kaupungilla tervehtivät ja
haluavat tulla juttelemaan.
Alkutaipaleella tuli kuitenkin paljon vastoinkäymisiä.
Nyrkkeilykehässä
tappio
Los Angelsin olympialaisissa oli Juhalle suuri pettymys.
– Ei se enää hävetä niin
paljon, hän toteaa. Vaikka
mitään syytä hävetä ei edes
ole, ottelussa hän hävisi paremmalleen. Pettymyshän
se tietenkin oli. Sitä moni irvileuka ei tunnu vieläkään
ymmärtävän, että ihan kuka
vaan ei nouse olympialaisten nyrkkeilykehään. Sinne
otetaan edelleen vain Euroopan kahdeksan parasta.
On urheilulajeja, joissa voi hävitä joka viikko,
nyrkkeily ei kuulu niihin
ja se tekee siitä ainutlaatuisen ja siksi viehättävän. Jotain kulttuurista kertoo se,
että moinen kuittailu on jatkunut vuosikymmeniä. Se ei
kuitenkaan ole todellakaan
koko kuva Juha Hännisestä
ja nyrkkeilyn roolista hänen
elämässään. Mies itse toteaa

nyrkkeilyn pelastaneen hänet. Jos nyrkkien heiluttelu
ei olisi muuttunut tavoitteelliseksi harrastukseksi,
suunta olisi voinut olla todella huono. Kuten hän itse
sanoo, ”olemme koko ajan
elämässämme, kuin veitsen
terällä, vain pieni horjahdus
ja paluuta ei enää ole”.
Mistä moinen näkemys
kumpuaa? Se selviää, kun
kuulee hänen elämäntarinaansa.

Lastenkoti oli ensimmäinen
koti
Juha Hänninen syntyi syksyllä 1959 Oulussa. Synnytyslaitoksen jälkeen hänet vietiin ensikotiin ja hyvin pian lastenkotiin. Sieltä
hänet siirrettiin puolitoistavuotiaana kasvattilapseksi perheeseen Kuivaniemen
Oijärvelle. Vanhempien lisäksi perheeseen kuului
kehitysvammainen veli ja
sisko. Sijaisäiti oli uskovainen ihminen ja hänen kauttaan nousi hengellisyys
aluksi esille. Pieni Juha auttoi talon maatalon töissä.
Silloin oppi jo nuorena tekemään oikeita töitä ja kantamaan vastuuta.
”Joskus muut lapset sanoivat minulle, ettei me

saada leikkiä sinun kanssasi, koska olen huonoa seuraa, olet ollut poikakodissa.
Näin olivat vanhemmiltaan
kuulleet. Kavereita ei ollut
monta, mutta sitäkin parempia, joiden ystävyys on jatkunut edelleen”.
Sen suuremmin Juha ei
halua ruotia synnyttäjänsä, äitinsä ratkaisua tai lapsuuden perheensä elämää
julkisuudessa. ”Ymmärrän
sen hetkisen tilanteen, jolloin yksinhuoltaja äideillä
ei aina ollut mahdollisuutta huolehtia lapsistaan. Kasvattiveljen kanssa käydään
vieläkin seuraamassa ja kannustamassa Oulun Kärppiä”.
Juha muistaa menneensä,
seitsemän ikäisenä, sunnuntaisin pyhäkouluun, kerran
jo kaksi tuntia ennen sen alkua, kun ei ollut kavereita. Pyhäkoulun opettaja Eila
Matala lohdutti yksinäistä
poikaa sanoen:
”Älä Juha murehdi, Taivaan Isä on kaikkien orpojen isä ja sinulla on sellainen
veli kuin Jeesus, hän sanoi.
Silloin sinulla ei ole elämässä mitään hätää”.
”Muistan, että olin silloin yhtä hymyä, kun kävelin pyhäkoulusta kotiin.

Tapasin Eilan, avioituneen
Eila Karenin, pitkän ajan
jälkeen, Kuivaniemen joulumarkkinoilla pari vuotta
sitten ja kiitin häntä. Vuosi
sitten olin saattamassa Eilaa
viimeiselle matkalleen, Kuivaniemen kirkossa. Kiitos
vielä kerran”.
Eila oli ensimmäinen enkeli Juhan elämässä. Siten
hän kutsuu heitä, jotka ovat
häntä auttaneet ja kannustaneet. Se on todellakin totta, mitä sanotaan: jokaisella
lapsella pitää olla vähintään yksi turvallinen, luotettava, kannustava ja lapseen
uskova aikuinen. Kaksitoistavuotiaana Juha luki ensimmäisen kerran Uuden
Testamentin läpi.

lenkkeillä jo pienenä lapsena.
”Telttapussiin
laitoin
heiniä ja tämä omatekemä
nyrkkeilysäkki sai kyytiä
– kylmä peräkamari oli se
paikka, jossa valmistauduin
kohtaamaan maailman. Se
oli yksi tapa purkaa pahaa
oloa ja kohottaa itse tietoisuutta”.

Juhasta kasvoi sisukas mies, jolle työnteko antoi voimaa. Hän oli oppinut
tuntemaan mitä hillaämpäri
ja lehmänlanta talikossa painaa. 12-vuotiaana hän teki
polttopuita ja hankki taskurahoja yli perheen tarpeen
poimittuja marjoja myymällä. Talvella tienestiä tuli käpyjä keräämällä.

Liikunta oli lääke alusta asti

Hänninen arvelee parhaan ottelunsa olleen vuonna 1982 kun voitti Berliinin turnauksessa Kuuban
edustajan Barbaro Caintsan keskeytyksellä. Siellä oli maajoukkuemiehiä Neuvostoliitosta, DDR:stä
ja Kuubasta.

”Muistan
koulujenväliset
hiihtokilpailut, joissa muilla oli hiihtohaalarit ja kilpasukset, minulla siskolta
lainassa puusukset. Hiihto
meni hyvin ja minä voitin
sarjani. Se oli mannaa niissä
olosuhteissa”.
Juhaa kiusattiin isättömyydestä. Lapset ja aikuiset
kyselivät isästä ja tiesivät,
että kasvatti-isä Martti se ei
ollut. Yksinäisyyttä kokevasta pojasta tuli melkoinen
villikko. Juha tappeli aika
usein.
”En kestänyt kiusaamista ja pian käytin voimaa,
jota oli ikäisekseni karttunut
keskimääräistä enemmän”.
Juha alkoi treenata, punnerruksia, leuan vetoja,
vatsalihaksia, kyykkyjä ja

Juha Hänninen edustamassa Suomea Los Anglesin olympialaisissa 1984.
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Syrjäkylällä asuminen toi
jopa kouluaikana haasteita.
Linja-autokuljettajien lakon aikana, peruskoulun
kuudennella luokalla, Juha
pyöräili vajaan viikon ajan
Oijärveltä Kuivaniemelle ja
takaisin yhteensä 84 kilometriä kasvattiäidin yksivaihteisella pyörällä. Kun
voimat lisääntyvät ei enää
tarvinnut juosta kiusaajia
pakoon. Poikien välissä kahinoissa Juha selvisi yleensä
voittajana.
Oppikouluaikana
Juhasta tuli opettajien harmi,
rettelöitä riitti ja jälki-istunnotkin tulivat tutuksi. Kasvattivanhempiin
otettiin
yhteyttä ja ehdotettiin että
Juha lopettaisi oppikoulun
tai hänet sijoitettaisiin muualle hoitoon. Juhan vanhemmat eivät suostuneet siihen,
vaan valitsivat muuton uuteen ympäristöön toiselle paikkakunnalle. Niinpä
pieneen oululaiseen kerrostaloasuntoon mahdutettiin
neljä ihmistä, pojat nukkuivat olohuoneessa ja kasvattiäiti isän kanssa keittiössä.

Uusia kavereita Oulussa
Kun Juha oli syntyjään Oulun kaupungin lapsi, niin
12-vuotiaana hän siirtyi
joululomalla Kuivaniemeltä Ouluun Pohjankartanon
kouluun.
Jo ensimmäisellä välitunnilla maalta tulleen pojan
perään huudeltiin: ”Landepaukku lehmän paskaa
kengissä”, Juha vastasi huutoihin voimalla. Huutelu
loppui pian siihen. Kuiskuttelivat ”hulluksi Hänniseksi” ja sille ei kannattanut
sanoa mitään. Uudessa ympäristössä teini-ikäinen Juha
sai kuitenkin uusia kavereita.
Onneksi Juha tapasi pian
opettajan Hillevi Mikkolan,
joka luotti ja uskoi poikaan.
Hänen ansiostaan Juha kävi
tenttimässä
peruskoulun.
Yläasteella hän vietti paljon aikaa Oulun Urheilutalolla. Monet koulupäivätkin
Juha vietti siellä. Päivällä
punttia, illemmalla painia
ja yleisurheilua, loppuilta
vielä punttia. Pitkiä treenipäiviä, mutta silloin ei Juha
ollut huonoilla teillä. Siihen
aikaan ei ollut ”Vilmoja”,
joten
kasvattivanhemmat
ihmettelivät pitkiä koulupäiviä.
Maine kovana ja peräänantamattomana
kaverina
kannusti monia myös uhittelemaan hänelle. Veikan
päälle Juha läksi ensimmäistä kertaa nyrkkeilysalille,
nyrkkeilyä harrastanut kaveri ei pysynyt pystyssä.
Juha oli vahva ja hyväkuntoinen, keihäskin oli B-poikana lentänyt yli 60 metriä.
Onneksi kaveri ohjasi hänet
nyrkkeilyvalmentaja Topi
Mikkolan luokse, joka näki
heti nuoren miehen potentiaalin kehässä. Parin kuukauden harjoittelun jälkeen
voimakas ja nopeakätinen
Juha otteli jo saman vuo-
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den nuorten Suomenmestaria vastaan.
Kun hän meni ottelemaan
ei kukaan kertonut pitkän
ja hoikan kaveri meriteistä, itseluottamus oli Juhalla
vahva. Tappio tuli, vaikka
vastustajalle pari kertaa lukua laskettiinkin.
”Ensimmäisen otteluni
hävisin, mutta kohtasin hänet uudelleen parin kuukauden päästä ja voitin ottelun
keskeytyksellä”.
”Nyrkkeilyuralla saavutin yhteensä kuusi SM kultaa. Nuorten sarjassa kaksi
ja yleisessä sarjassa neljä
Suomen mestaruutta. Pari
kertaa edustin maatamme
EM kilpailuissa. Maaotteluissa edustin Suomea 12
kertaa, joista voitin 10. Ehkä
paras otteluni oli vuonna 1982 kun voitin Kuuban
edustajan Barbaro Caintsan keskeytyksellä, Berliinin
turnauksessa. Siellä oli maajoukkuemiehiä Neuvostoliitosta, DDR:stä ja Kuubasta.
Vuonna 1983 minut palkittiin Essi Renvallin Ville patsaalla, Suomen parhaana
raskaampien sarjojen nyrkkeilijänä”.
Valmentaja Toivo painotti sitä, että ihmisiä ei voi lyödä muualla kuin kehässä ja
hanskat kädessä. Nyrkkeily
on kadulla vaarallista. Juha
oli oppinut, ettei pidä mennä sellaisiin tilanteisiin ja
hetkiin, joissa voi tulla riitaa.
Nyrkkeilyuran
jälkeen

ei suvainnut silloinkaan.
Alikersantit olivat alokkaiden esimiehiä ja koulutus oli
silloin lähes jatkuvaa, myös
iltaisin. Olisi ollut helppoa
ajautua tappeluun, eikä sopeutua komentoketjuun.
”Kerran jouduin illalla
ilmoittautumaan valvojalle, kun ilmoitin oman mielipiteeni. Valvoja sanoi kyllä
isällisesti, että täällä pitää
tehdä mitä käsketään, ei ole
vaihtoehtoja. Puhisten kävelin ilmoittautumasta takaisin
käytävälle, jossa alikersantti
myös oli, sanoin hänelle jotakin ikävää. Selän takanani
oli valvoja, henkilökuntaan
kuuluva. Hän kuuli sanomiseni ja kysyi, meneekö Hänninen putkaan vai tupaan?
En vastannut, seuraavaksi
valvoja kysyi, että tilataanko neljä vai kahdeksan sotilaspoliisia. Ajattelin hetken,
että sanon varalta kahdeksan, en kuitenkaan sanonut.
Kävelin tupaani sanomatta mitään ja siihen sen illan
harjoitus loppui. Komppanian vääpeliä huvitti, kun julisti rangaistukseni, jossa
myös sanottiin, lieventävänä asian haarana oli: Rangaistu on alaikäinen”.
Juha oli silloin juuri täyttänyt 17 vuotta. Sai kahdeksan kertaa ylimääräistä
palvelusta ja istui apupäivystäjänä, miettimässä elämäänsä, joka toinen yö kello
3-6.
”Se oli se hetki, jolloin

”Tiedän, että syvältäkin voi nousta,
jos on vain joku, joka uskoo ja tukee.
Ihmeitäkin tapahtuu.”
Hänninen aloitti kuntonyrkkeilyn vetämisen Oulussa, siitä aloittamisesta on jo
yli 32 vuotta aikaa. Kuntonyrkkeily on erittäin suosittu harrastus koko Suomessa.
Säännöllisesti harrastavia
kuntonyrkkeilijöitä on Suomessa yli 20 000.

Koulunkäynti ei kiinnostanut, mutta matka jatkui
unelmia kohti
Koulunkäynti ei Juhaa kiinnostanut. Pohjankartanon
koulun opettaja Hillevi Mikkola ei antanut nuorukaisen
kuitenkaan luovuttaa, vaan
hän järjesti niin, että saattoi tenttiä peruskoulun loppuun.
”Kun myöhemmin valmistuin teologian maisteriksi, sain onnittelukortin, jossa
luki allekirjoituksena ”Hillevi”. Tiesin heti, keneltä se
oli”.
Poliisin tai sotilaan ammatti oli ollut Juhan haaveena pienestä pitäen, joten
hän pyrki ja pääsi armeijaan
jo 17-vuotiaana. Alku ei ollut helppoa sielläkään. Tulokkaita testattiin koko ajan,
koulutus oli kovaa ja nuorista miehistä otettiin mittaa.
Juhalla oli kova kunto, se
riitti mihin vaan, mutta epäoikeudenmukaisuutta hän

päätin, olenko esivallan
puolella vai sitä vastaa. Päätin olla esivallan puolella. Se
oli paras valintani”.
Tämän saman komppanian päällikkö kapteeni Hannu Rouru otti Juhan,
rangaistuksesta huolimatta, sitten varusmiespalveluksen päätyttyä kersantiksi
töihin.
Armeijasta tuli Hänniselle ura, joka kesti yli 34 vuoden ajan. Nyt Hänninen on
jo sotilaseläkkeellä ja sotilasarvoltaan majuri. Vuosien
aikana hän oli mukana vastaamassa Pohjois-Suomen
sotilaiden liikunnasta ja kehittämässä sotilaspoliisien
koulutusta. Viimeiset palveluvuodet Juha oli turvallisuuspäällikön tehtävissä.
”Kaikki lapsuudenunelmani näiltä osin toteutuivat”.

Politiikassa ihmisten
palvelijana
Armeijauran jälkeen Juha
Hänninen lähti mukaan vahvemmin politiikan tekoon.
Juha arvostaa ahkeruutta,
yrittelijäisyyttä, yrittäjyyttä, työn tekemistä, turvallisuutta, maanpuolustusta ja
Isänmaallisuutta. Sotiemme
veteraanit ovat Juhan sydämenasia. Puolueeksi tuli Ko-

5

-

koomus, jossa olivat hänen
kokemuksensa mukaan hyvin tasapainossa koti, uskonto ja isänmaa. Keväällä
2019 siivet eivät vielä kantaneet eduskuntaan asti.
”Sain 3642 ääntä ja varakansanedustajan paikan.
Niistä olen äärimmäisen
iloinen ja tyytyväinen. Nyt
työ jatkuu Oulun parhaaksi.
Politiikassa toimiminen on
tuonut elämään paljon uutta ja mielenkiintoista, mutta
myös joskus ikäviä takautumia haukuttavana olosta.
Poliitikot tuntuvat olevan
vapaasti mollattavissa niin
lööpeissä kuin sosiaalisessa
mediassa”.
Siihen on Juha jo tottunut, ”kannustus” tulee
kaupanpäälle, korkeissa poliittisissa tehtävissä.
Tiedän, että on ihmisiä,
jotka ovat tappaneet itsensä sen takia, että ovat joutuneet työpaikalla tai muualla
kiusatuksi. Neljälle tyttärelleen Juha on opettanut sen,
että muita pitää aina uskaltaa puolustaa. Se osoittaa todellista rohkeutta.
”Kaiken kaikkiaan politiikka on antanut paljon
enemmän, kuin ottanut, paljon on hienoja kohtaamisia
ja hetkiä”.
Parivuotta sitten koitti
uusi elämänvaihe, kun pieni Väinö Ilmari teki Juhasta
papan.
”Nyt olen jo kolmen pojan pappa: Väinö Ilmarin,
Paavo Jalmarin ja Aksel Jussi Jalmarin. Vanhemmuus,
isänä ja pappana oleminen,
on kaikista saavutuksista
suurin”.
”Eniten minua kaduttaa
elämässäni se, että olin niin
paljon poissa, kun lapset olivat pieniä. Niitä aikoja ei saa
enää takaisin. Olemme puhuneet asiasta tyttöjen kanssa, anteeksiannon hengessä.
Mutta olen ollut myös läsnä tarvittaessa: Kuljettanut
teini-ikäisiä tyttäriä kouluun, harrastuksiin ja kaupungille ja hakenut yöllä
kotiin. Samalla näin, minkälaista elämää kaupungilla
on viikonloppuiltaisin. Sain
myös kuskata muita nuoria iltaisin turvallisesti kotiin. Suosittelen myös muille
vanhemmille, että kävisivät
seuraamassa nuorten elämää kaupungilla”.
”Vanhempien on hyvä
tietää, mitä kaupungilla tapahtuu. Pitää olla kiinnostunut lasten tekemisistä ja olla
apuna”.
Tyttäriin liittyy myös
aihe, joka saa Juha Hännisen kyyneliin. ”Silloin kerron tarinaa siitä, kuinka
sain kuulla tyttäreni Mirellan voittaneen B-junioreiden Euroopan mestaruuden
nyrkkeilyssä. Ja kun hän
kertoo kaiken taas uudelleen, silmäkulmia on kuivattava”.

Hengellisyys on minulle
tärkeää
”Pyhäkoulusta sain uskon siemenen jo lapsena.

Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajuuteen kuuluu runsaasti erilaisia tehtäviä, kuten tasavallan presidentin Sauli
Niinistön toivottaminen tervetulleeksi Ouluun Oulu 2017-satavuotisjuhlavuonna.

Oijärven Sampolassa Hänninen vietti nuoruutensa viikonloput.
Täytettyään 18 vuuotta, hän siirtyi järjestyksen valvontapuolelle.
Mukavia aikoja, Hänninen muistelee.

Urheiluaikoinanikin
tykkäsin välillä vetäytyä hiljaisuuteen, ennen matsia,
toivoin ja mietin, etten loukkaantuisi kehässä, se riski on
aina olemassa, tuossa lajissa.
Parikymmentä
vuotta sitten, tuli synkkiä pilviä
elämän taivaalle ja käänne
elämään. Aloin käydä niin
sanottujen vapaiden suuntien kristillisissä kokouksissa.
Nykyisin minut sunnuntaisin löytää usein Oulun Tuomiokirkosta”.
”Olin silloin kriisin aikaan joko töissä, kokouksissa, kasvattivanhempien
luona, nyrkkeilemässä tai
kirkossa. Ahmin valtavasti hengellistä kirjallisuutta”.
”Mitä enemmän niitä
luin, sitä enemmän hengellisyys kiinnosti. Huomattuani, että monella papiksi
ryhtyneellä oli takanaan samanlainen säröinen elämä kuin minulla, mielessä
alkoi viritä ajatus: olisiko
minustakin papiksi? Haettuani ja päästyäni opiskelemaan Helsingin yliopistoon
petyin osin opiskelujen sisältöön. Yliopistossa hengellinen
pohdinta
jäi
tieteellisen ajattelun alle.
Teologian maisteriksi, pappilinjalta, valmistuttuani en
ole aktiivisesti hakeutunut
papin töihin, vaan olen jatkanut poliitikkona”.
”Lähimmäisenrakkautta
koen pystyväni osoittamaan

myös nykyisessä pestissä.
Tehtävä on palvelutehtävä,
jossa ykkösasia on ihmisten auttaminen: Usko, joka
vaikuttaa lähimmäisen rakkautta tekoina.”
”Saan paljon puheluja ihmisiltä päivittäin. Toimin
virkamiesten ja oululaisten
yhdenlaisena väli-ihmisenä,
vastaan kysymyksiin, otan
selvää asioista ja välitän
soittopyyntöjä ao. vastaaville virkamiehille. Usein riittää sekin, että kuuntelee ja
kannustaa. Neuvoja ei kannata tuputtaa heti”.
”Kymmenen
vuoden
päästä näen itseni pappana
ja ehkä pappina, muttei enää
poliitikkona. Tykkään politiikasta, koska siinä pystyy
ihan oikeasti auttamaan ihmisiä, yrityksiä ja järjestöjä.
Koen että teen yhdenlaista
diakoniatyötä. Onnelliseksi tulee auttamalla muita.
Tämä vanha sanonta pätee
yhä. Jos joskus tie vie papiksi, uskon itselläni olevan annettavaa esimerkiksi
päihdeongelmaisten ja vankilatyön parissa. Paljon on
tapahtunut, mutta nyt pitää
elää tätä hetkeä ja katsoa tulevaisuuteen. Tiedän, että
syvältäkin voi nousta, jos on
vain joku, joka uskoo ja tukee. Ihmeitäkin tapahtuu”.

Juha Hänninen ja
IiSanomat
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Aarne Mäkelä ja Jaana Ruotsala aloittamassa kierrosta Al Hamralla.

Dubai Marinan korkkiruvin motoinen Cayan Tower-pilvenpiirtäjä.

Golfmatka Ras Al Khaimahiin ja Dubaihin koronan varjossa

Dubai Frame.

Aarne Mäkelä ja Jaana Ruotala tutustumassa Al Zorahin upeisiin
viheriöihin.

Syksyllä Suomen koronatilanne oli rauhoittumassa
ja rohkenimme ostaa matkan tammikuulle Dubaihin.
Talvella koronatilanne alkoi kuitenkin voimakkaasti huonontua ja juuri ennen
matkaa päivittäiset koronaluvut ylittivät 10 000. Ei
ihme, että matkastamme
tietävät sukulaiset nostivat
sormen pystyyn ja kysyivät:
Aiotteko todella lähteä matkaan?” Meitäkin epäilytti!
Matkaan
kuitenkin
lähdettiin ja miten kävi.
Yritimme tehdä kaikki erikoisjärjestelyt koronan suhteen.
Teimme
maahan
saapumisen
edellytyksenä vaadittavan korkeintaan
72 tuntia vanhan PCR-testin. Läpäisimme sen. Testin
ohella otimme suosituksen
mukaisesti mukaan englanninkielisen rokotustodistuksen täydestä rokotussarjasta.
Reppuun kasa kasvomaskeja ja sitten Oulun lentokentälle, jossa ensimmäisen
kerran tarkistettiin koronaasiakirjat, sitten Helsingissä ja pariin kertaan Dubain
kentällä. Lopulta huojentuneina totesimme päässeemme tarkistuksista läpi
Dubain lentokentän aulassa, jossa matkatoimiston
Juhani otti meidät kymmenen golffaria vastaan. Lentokentältä bussimatka sujui
moottoritietä pitkin Ras Al
Kaimahiin reilussa tunnissa. Matkan varrella näimme
loputtomasti hiekkaa sekä
kameleita ja vuohia. Upea
hotellimme sijaitsi Persianlahden rannassa, johon
kirjautumisen yhteydessä
esitimme korona-asiakirjat.

Jaana Ruotsala avaa Al Hamran väylällä.

Arabien perinteen mukaisesti huomasimme hotellin
katosta Mekkaan osoittavan
nuolen ja kaapista löytyvän
rukousmaton.
Seuraavana aamuna pakkauduimme 26 golfarin
kanssa bussiin, joka kuljetti meidät lähistöllä olevalle Al Hamran golfkentälle.
Kentälle mennessä näimme, kuinka tuuli nosti hiekkaa sakena pölynä taivaalle.
Golfkierros oli ikimuistoinen tuulen ja hiekan kanssa
temmellettäessä! Hotelliin
palattuamme
huomasimme, että hiekkaa oli levinnyt
myös merinäkymällä olevalle parvekkeellemme.
Loput viikon pelipäivät
olivat ihanteelliset, tuulettomat, aurinkoiset ja lämpimät. Saimme ihailla Al

Hamran kentän kauneutta
ja kokeilla golftaitoja huippukuntoon viimeistellyllä
golfkentällä, johon oli tulossa Euroopan Tourin kisa.
Helmikuussa saamme seurata televisiosta, miten maailman golftähdet pelaavat
samaiset golfväylät.
Toinen
pelaamamme
kenttä oli Al Zorahin golfkenttä, joka oli upeassa kunnossa, nurmi ja erityisesti
viheriöt muistuttivat sileää vihreää mattoa. Kentän
erikoisuuksiin kuului, että
klubirakennukselta ensimmäiselle väylälle mentäessä
on kosteikko lintuineen.
Golfin ohella osa ryhmästä päätti käydä katsomassa
myös Dubain nähtävyyksiä.
Sunnuntaina Aarne, Jaana,
Marjut, Kirsti ja Eero lähti-

vät Ali-kuljettajan autolla
Dubain keskustaan. Ensimmäisenä hämmästelimme
Dubai Framea, joka muistuttaa taulun kehystä. Saimme
katsauksen historiasta ja sitten hissi vei meidät 150 metrin korkeuteen, josta avautui
huikeat näkymät Dubain yli.
Hurjalta tuntui kävellä lasilattiaa pitkin 150 metrin korkeudessa. Alhaalla saimme
vielä kolmiulotteisen videoesityksen tulevaisuuden
Dubaista.
Seuraava kohde oli Souk
Madinat Jumeirahin ostosparatiisi, joka on täynnä kauppoja ja ravintoloita.
”Souk” on arabialainen tori
tai basaari. Teimme ostoksia soukissa ja kävelimme
lähistöllä olevan maailman
ensimmäiseksi
seitsemän
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Janne Piipponen huipputuloksella mestariksi
Iin Yrityksen voimanostaja Janne Piipponen osallistui
Lahdessa kansainvälisen Pajulahti Gamesin yhteydessä
käytyihin paravoimanoston
SM-kilpailuihin penkkipunnerruksessa. Menestys oli
hyvä ja tulos kovaa kansainvälistä luokkaa: 190 kiloa
penkistä ylös. Se on henkilökohtainen kisaennätys ja
alle 97-kiloisten sarjan Suomen ennätys.
– Tämä oli ensimmäinen
kisani 97-kiloisissa. Se on
osoittautunut minulle erit-

täin toimivaksi ratkaisuksi, kun ei tarvitse laihduttaa
kisoihin niin kovasti. Saa
kokonaisuuden
pidettyä
helpommin kasassa, Janne
Piipponen sanoi kilpailun
jälkeisessä haastattelussa.
Kokenut nostaja sanoo
treenaamisen edelleen maistuvan ja motivaation olevan erinomainen. Ennätys
saattaa hyvinkin vielä tulevaisuudessa parantua. Seuraava tavoite on syksyllä
Georgiassa pidettävät EMkisat.

Janne on urallaan kilpaillut paralympialaisissa
Pekingissä vuonna 2008 ja
voittanut EM-kultaa vuonna 2018 Ranskan Berck-SurMerissä. Kulta tosin tuli
Piipposelle viiveellä sen jälkeen, kun ranskalainen Rafik Arabat oli kärähtänyt
dopingista.
– Paralympialaiset ja
EM-kulta ovat tietysti olleet kohokohtia, mutta hyvin on mieleen jäänyt myös
kisa Unkarissa vuonna 2017.
Olin silloin etukäteen aika

Aarne Mäkelä takanaan 828 metriä korkea Burj Khalifan pilvenpiirtäjä.

tähden hotelliksi tituleerattuun Burj Al Arabin luo. Kuvasimme purjeen näköistä
hotellia ja haaveilimme vierailua sinne. Tyydyimme
kuitenkin ihailemaan hotellia ulkoapäin, sillä sisälle
pääsevät vain hotellivieraat
ja hotellin hulppean kalliiden ravintoloiden asiakkaat.
Lounasmaisemaa
ei
voinut moittia. Söimme
lounaan Marina Walk kävelybulevardilla ja ihailimme samalla Dubai Marinan
pilvenpiirtäjiä ja huvivenesataman upeita huvijahteja.
Erikoisin rakennus oli korkkiruvin motoinen Cayan Tower-pilvenpiirtäjä. Dubain
rannikolle on rakennettu
kolme palmua muistuttavaa
saarta. Vierailimme Palm Jumeirah nimisellä palmusaarella.
Loppupäiväksi suuntasimme Dubai Malliin, jossa on yli 1 300 myymälää,
viiden tähden hotelli, akvaario ja luistinrata. Dubai
Mall sijaitsee maailman kor-

keimman rakennuksen, 828
metriä korkean Burj Khalifan yhteydessä. Emme
viihtyneet ostoskeskuksen
vilinässä vaan kiertelimme
ulkona. Ennen hotellille palaamista seurasimme vielä
upeaa spektaakkelia, jossa
suihkulähteet ja valot tanssivat musiikin tahtiin.
Korona-aikana matkustaminen vaati monenlaisia turvallisuusjärjestelyjä.
Lentokoneessa, lentokentällä, kaikissa kulkuneuvossa ja sisätiloissa tuli pitää
kasvomaskia. Hotellin ruokailujen yhteydessä oli
”turvallisuushenkilö”, joka
valvoi maskin käyttöä. Suomaisten golfseurue ruokaili
ruokasalin erillisessä tilassa.
Edellä mainittujen järjestelyjen vuoksi matka tuntui turvalliselta ja ennakkopeloista
huolimatta kaikki sujui hyvin ja palasimme terveinä ja
virkistyneitä etelän lomalta.

Aarne Mäkelä

Pertti Huovinen

Parapenkkipunnerruksen tulosten arvoa nostaa se, että
alavartaloa ei voi käyttää apuna.

Apunasi hyvän
elämän arjessa
ammattitaidolla
asiakkaan tarpeiden mukaan

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

Yrittäjä!
IiSanomissa saatte yrityksenne palvelut
näkyville. IiSanomat on saamamme
palautteen mukaan pidetty
ja luettu lehti, jota odotetaan.
Iiläisten omana lehtenä lehtijuttujen
aiheet ovat läheltä ja myös ilmoitukset
luetaan tarkkaan.

Ota yhteys
p. 045 110 9012, tai 0400 385 281
info@iinlehti.fi

paljon ylipainoinen ja jouduin käymään rajun painonpudotuksen enkä saanut
syödä juurikaan, mutta nostin silti 186 kiloa, joka oli
silloin 86-kiloisten sarjan
Suomen ennätys, hän muistelee.
Pajulahti Gamesin järjestäjät olivat varautuneet
pitämään Jannelle EM-mitalinjaon
Maamme-lauluineen, mutta Janne oli
jättänyt jo aiemmin postissa saamansa mitalin kotiin.
- Mitäpä noita seremonioita
enää pitämään.
Janne Piipponen sai Pajulahti Gamesissa kultamitalin ja Suomen ennätyksen
lisäksi myös tuomariston
myöntämän Raimo Aalto -muistopalkinnon, joka
jaettiin turnauksen parhaan
suorituksen tekijälle. Vuonna 2020 edesmennyt Aalto
oli voimanoston paralympiakultamitalisti vuodelta
1984.

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

Lue

IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Terveyspojat on yksityinen palveluntuottaja, jonka tavoitteena on antaa tukea kotona asumiseen ja tarjota yksilöllisiä palveluja asiakkaan toiveiden ja tarpeiden
mukaan.
Tarjoamme palveluja myös palvelutaloissa asuville senioreille, jotka tarvitsevat
apua esim. asioiden hoitamisessa, lääkärikäynnillä tai ulkoilussa.
PALVELUITAMME:
• Kauppa- ja muut
asiointipalvelut
• Ulkoilupalvelu
• Sosiaalinen
kanssakäyminen
• Ruoanlaitto
• Siivous: ikkunanpesut, ns.
suursiivoukset, mattojen,
sohvien ym. pesut
• Halkohuolto

• Lumityöt,
nurmikon leikkaus,
muut kiinteistö- ja
pihatyöpalvelut
• Kuljetus- ja saattajapalvelu
• Turvapalvelu
• Lääkkeenjako
• Kotisairaanhoito
• Omaishoidon vapaat

Tuotamme palveluita kunnan myöntämällä
palvelusetelillä, sekä heille, jotka maksavat palvelun itse.
Työstämme saa kotitalousvähennyksen.

Taimentie 16, 93400 Taivalkoski
P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika Lämsä
info@terveyspojat.fi

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

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

Tule jalkahoitoon, tai osta lahjakortti

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

Karin Björnholm, sairaanhoitaja
Puh. 044 350 6063 Valtarintie 2, Ii
Ajanvaraus: varaa.timma.fi/karinbjornholm

Hoidetuissa jaloissa on hyvä olla

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

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

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!

TRAKTORIURAKOINTI J.NIEMINEN
Pihojen ja teiden auraukset
Ym. alaan kuuluvat työt

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

Myllykivikankaantie 170 Kuivaniemi

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

0400 514 380 • juha.n@hotmail.com

www.teollisuuskopla.com
Teollisuuskoplaoy@teollisuuskopla.com

Palvelumme:

• Kone- ja laitesuunnittelu
• Kone- ja laiteasennukset

• Huolto- ja
kunnossapito

VAIHTOLAVA! - OSTETAAN
PALVELUT
ROMUAUTOT JA
044 783 1121 METALLIROMUT!
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO!

www.puustaoy.fi

Kävelemällä kuntoon
Kävely on kuntosalien ja extreme-urheilun täyttämässä
Suomessa varsin aliarvostettu kuntoilulaji. Moni mieltää lajin epätrendikkääksi ja
tehottomaksi liikuntamuodoksi, eikä turvaudu omiin
jalkoihin kuin pakon edessä
ja silloinkin mahdollisimman
vähän. Kävelyllä on kuitenkin todistettu olevan terveydellisiä vaikutuksia kävelijän
painoindeksistä riippumatta,
ja parhaimmillaan kävelyllä
voi olla jopa kuntoa kohottavia vaikutuksia.
UKK-istituutti suosittelee harrastamaan vähintään
kaksi ja puoli tuntia viikossa
kestävyysliikuntaa, jollaiseksi reipas kävely ja sauvakävelykin luetaan. Ihanteellisena
askelmääränä päivässä on
pitkään pidetty 10 000 askelta, mutta nykyisin katsotaan 4000-5000 päivittäisen
askeleen riittävän. Jo tällä
kävelymäärällä on kuntoa

kohottavia vaikutuksia.
Jos peruskuntosi on jo
kohdillaan, ei kävely tunnu
kovinkaan rasittavalta aktiviteetilta. Kävely on kuitenkin
siitä mukava liikuntamuoto, että sen tehoa voi itse säädellä. Reippaasta kävelystä
seuraava taso on pikakävely tai toiselta nimeltään tehokävely. Laji sekoitetaan
usein kilpakävelyyn, mutta
pikakävelyä varten ei tarvitse osallistua olympialaisiin.
Kuntoa voi lähteä kasvattamaan tehokävelemällä ihan
missä tahansa ja milloin tahansa! Sauvakävely on myös
kunnon kohottamisen kannalta hyvä lisä monen treeniohjelmaan, joka muuten
toimii sitä paremmin mitä
monipuolisemmin kävelyä
harrastaa.
Kunnon
kohottamisen
kannalta tärkein tekijä on
kävelyn säännöllisyys. Kovakaan kävelyharjoitus ei

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

kohota kuntoasi, jos teet sen
kerran vuodessa tammikuun
ensimmäisenä päivänä.
Kunnon
kohottamisen
kannalta on itse asiassa parasta kävellä useamman
kerran viikossa lisäten harjoituksen rasittavuutta sitä
mukaa, kun kunto kohoaa. Harjoitukset kannattaa
myös jakaa useammalle päivälle ennemmin kuin kävellä
yhtenä päivänä koko viikon
askeleet, sillä kunnon kohoaminen edellyttää palautumista.
Muista, että sinä olet oman
kehosi asiantuntija. Näin ollen osaat varmasti arvioida,
millainen kävelyohjelma on
juuri omassa tapauksessasi
se oikea tapa kohottaa kuntoa.
Lähteenä käytetty https://
www.kavely.com/kavelemallakuntoon/

Mauri Hietala

Kävelyä voi harrastaa vaikka kevähangilla ja meren jäällä
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Pitopalvelua 28 vuoden
kokemuksella
Pitopalvelu Taina Häkkilällä tulee tänä vuonna 28
vuotta yrittäjyyttä täyteen.
Kun pitopalveluyrittäjä tuntee työnsä hyvin ja tietää
mitä juhlien järjestäminen
vaatii, hän osaa välttää ylimääräisiä askeleita ja liikkeitä. Näin yhdeltä naiselta
onnistuu 70 henkilön juhlien
laittaminen, alusta loppuun.
– Se vaatii organisointia ja ruokailun järjestämistä runsaaksi katettuun
noutopöytään, mutta kyllä
se onnistuu, vaikka monesti asiakas saattaakin ihmetellä, että aivan yksinkö olet
tämän laittanut. Yli sadan
henkilön juhliin hankin lisäkäsiä, Häkkilä kertoo.
Hän tekee kakut ja leivonnaiset sekä kaikki ruuat
käsityönä itse, kotimaisista
raaka-aineista. Laadukkaiden tuotteiden ja hyvän palvelun avulla saatu palaute
usein poikii myös puskaradion kautta uusia töitä.
– Yrittäjyys sopii minulle
tosi hyvin, en enää vaihtaisi sitä mihinkään. Arkena on
vapaampaa, kun saa kotona
leipoa kakkupohjia viikonloppua varten ja leipomisen
lomassa saa pieniä irtiottoja
arjesta. Voi käyttää luovemmin aikaansa ja vaikkapa
kutoa sukkia lapsenlapsille
samalla kun kakku on uunissa.
– Olen mielelläni sosiaalinen ja mukavaa kun asiakkaat vaihtuvat. Jokainen
juhla ja työ on vähän erilainen! Monissa erikoisissakin
tilaisuuksissa olen ollut mukana: Eräät häät pidettiin
saaressa, joten otin kattilat
kainaloon ja hyppäsin veneeseen, Häkkilä muistelee.

Suo siellä – vetelä tiällä!
Kokenut pitopalveluyrittäjä Taina Häkkilä kertoo,
että 70 henkilön juhlien
laittaminen onnistuu yhdeltä henkilöltäkin, mutta
isompiin tapahtumiin hän
hankkii apukäsiä.

Kokonaisvaltaista
pitopalvelua
Häkkilä liittyi viime vuonna Iin Yrittäjien jäseneksi.
Hän on ollut aiemminkin
yrittäjäyhdistyksen jäsenenä, mutta yritystoiminnan
muutoksen vuoksi hän perusti uuden yrityksen pari
vuotta sitten.
– Perustin kollegani Eijan
kanssa pitopalveluyrityk-

Savolaiset ovat monien mielestä hämäläisten sukua hitaudessa. He itse lienevät sitä mieltä, että yleensä ei kannata hötkyillä. Sitä todistavat sananparret
”Asija suattaa olla justiisa näen tahikka olla tok olemattakii” ja ”Ei missään taappaaksessa, vuan iliman muuta,
vaekka suattaahan se olla niinnii.”
Tuula Nousiainen, joka seuraa lehteämme netistä, on
ottanut tämän huomioon lähettäessään lukijoittemme iloksi Savolaisen horoskoopin 2022. Tässä Ves´mies,
(21.1.–19.2), Muikut (20.2.–20.3.) ja Pässi (21.3.–20.4.).
Jatkoa on tulossa.
VES´MIES: Suo siellä, vetelä tiällä – siinä tämän vuoen ennuste. Katto vuotaa, pyykkikone särkyy, kurkkutulehus isköö
ja nenäliina kastuu – jospa seoroova vues oes vähä aarinkoesempi.
MUIKUT: Talavi tekköö sinusta ihan tönkön, joten koetappa vähä vilikastua. Herätät kyllä mielenkiintoo muissa ja ihhailijat virittelövät kilivan sinulle verkkojaan. Erityisen hyvin
sinulla synkkoo kukon kanssa, jonkinlaene yhteenliittymä on
mahollinen tänäki vuonna.
PÄSSI: Pelekkee rakkauven roisketta tänä vuonna! Vaekka ylleesä oot kovapäene, nii nyt aivos on muuttunna onnesta hyytelöks. Välillä toentas pistee vastaannii, ies vaehtekun
vuoks. Pistät rahhoo kaekkeen turhuuteen, mutta semmosia
seleväpäesyyven hetkiä ee sulla oo. Mutta vielä se arki alakaa
sullakii . . .
			
***
”Huumori on sydämen ja sielun sauvakävelyä”, painottavat Henrik Muste ja Petri Kaste kirjassaan ”Suomen parhaat
vitsit 2008” (Gummerus Kustannus Oy). Ja muistuttavat vielä Veikko Lavia myötäillen: ”Jokainen ihminen on vitsin arvoinen.”
sen 1994 ja hän jäi eläkkeelle syksyllä 2018, joten päätin
samaan hengenvetoon jatkaa toiminimellä samaa työtä, Häkkilä kertoo.
Parivaljakko perusti yrityksen palvelemaan asiakasta
kokonaisvaltaisesti,
sillä kollegalla oli myös kokemusta
somistamisesta.
Edelleen asiakas saa Häkkilän kautta juhlaansa kukat,
kynttilät, somisteet, ruuat ja
muuta mitä tarvitseekaan:
juhla suunnitellaan asiakkaan ehdoilla.
– Ennen vanhaan, kun sukulaiset asuivat melko lähellä, oli helpompaa järjestää
esimerkiksi hautajaiset, kun
sovittiin, että kuka leipoo
mitäkin. Nykyisin perheet
saattavat asua eri puolilla
Suomea ja kaikki elävät kiireistä elämää, joten on helpompaa
perikunnallekin,
että hautajaisjuhlaan saadaan tilattua tarvittavat asiat
kokonaisvaltaisesti samasta
paikasta.
Kirkollisiin juhliin liittyvät kestitsemiset ovat tulleet Häkkilälle erityisen
tutuksi Oulun seurakunnan
toimiluvan saaneena pitopalveluyrittäjänä. Häiden,
hautajaisien lisäksi monet
seurakunnan sisäiset juhlat,
kuten esimerkiksi tuomiokapitulin tilaisuudet ja virkaan

siunaamiset ovat tulleet tutuksi.
Lisäksi Oulun seurakunta järjestää vähävaraisten
maksuttomia ruokailuja, joita Häkkilä on mukana laittamassa kerran kuukaudessa.
– Tarjoilemme aivan perus ruokaa ja siellä näkee sen,
kuinka ruualle on tarvetta ja
kiitollisuus valmiista lämpimästä ateriasta. Koronan
vuoksi ruokailuja ei aina ole
voitu järjestää, joten olemme
pakanneet valmiita ruokaannoksia, mistä on tullut jonkin verran lisää työtä.
Toisaalta
korona-aikana rajoituksien vuoksi muita töitä on saattanut olla
vähemmän. Häkkilä on pyrkinyt näkemään tässäkin asiassa hopeareunuksen:
– Yrittäjä on aina yrittäjä eikä tässä 28 vuoden aikana ole ollut kovin paljoa
lomia. Nyt korona-aikana on
pitänyt käyttää ylimääräistä aikaa enemmän harrastusten parissa: kudon, ulkoilen,
kuuntelen äänikirjoja ja marjastan.
Lisäksi vastapainoa yrittäjyydelle hän saa kunnallispolitiikasta Iin kunnassa
varavaltuutettuna ja yhdyskuntalautakunnan varsinaisena jäsenenä.

			
***
Psykiatrin vastaanotolle ilmestyi Napoleoniksi pukeutunut
mies.
– Taidanpa arvata, mikä teitä vaivaa, psykiatri sanoi.
– Ei minua mikään vaivaa, mies vastasi. – Minä olen Ranskan
keisari ja minulla on voittamaton armeija ja palatsi lähes jokaisessa Euroopan maassa.
– Miksi te sitten tulitte?
– Vaimoni takia. Hän kuvittelee olevansa joku rouva Nieminen.
			
***
Kuulutus lentokoneessa: – Täällä kapteeni. Onko matkustajana lääkäriä?
Yksi matkustajista siirtyy ripeästi ohjaamoon. Sitten seuraa
uusi kuulutus:
– Täällä lääkäri. Onkohan matkustajien joukossa yhtään lääkäriä?
			
***
Autokoulussa. Opettaja kysyy ulkomaalaisen ajokokelaan
nimeä.
Puolalainen ajokokelas: – Tscherwoinski-Crzcypiertsak.
Opettaja: – Ja mitenkähän se kirjoitetaan? Ajokokelas: – Väliviivalla!
			
***
MARTTI KÄHKÖNEN
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia

Jenny Kärki

Taina Häkkilä tekee kakut ja leivonnaiset sekä kaikki ruuat käsityönä itse, kotimaisista raaka-aineista.

MAURI HIETALA. MOOTTORIKELKKAILUA.
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Iin opeilla Oulun kaupungin konsernijohtajaksi
Ari Alatossava valittiin
vuonna 2015 äänin 1817 Iin kunnanjohtajaksi ja
hän aloitti viran hoitamisen 20.4.2015. Alatossavan
viimeinen työpäivä kunnanjohtajana oli 31.1. tänä
vuonna. Parin viikon loman
jälkeen helmikuussa 2022
hän siirtyy Oulun kaupungin konsernijohtajaksi.
Kunnanjohtajana
Ari
Alatossava kertoo noudattaneensa kolmea tärkeää
periaatetta. Ensiksikin kunnanjohtajan tulee huolehtia
siitä, että päätettäväksi tulevat asiat on valmisteltava
hyvin, toiseksi kaikille päättäville tahoille, puolueille,
annetaan ja jaetaan tietoa
tasapuolisesti, kolmanneksi, kun päätös on tehty niin
pulinat pois. Tehty päätös
on hyväksyttävä, vaikka itse
olisi ollut ennen päätöksentekoa eri mieltä.
Ari Alatossava syntyi Nurmeksessa ja kirjoitti ylioppilaaksi Kuusamon
lukiossa vuonna 1984. Ylioppilaaksitulon jälkeen hän
oli vuoden ajan meijerialan
koulutuksessa Hämeenlinnassa. Tekninen ja insinöörityyppinen meijeriala ei
Aria kuitenkaan innostanut
ja varusmiespalveluksen jälkeen hän hakeutui Tornion
liiketalouden ja tietotekniikan instituuttiin ja suoritti
siellä yo-merkonomin tutkinnon.
Lyhytaikaisten pankki ja
vakuutusalan työpaikkojen
jälkeen hän pyrki ja pääsi
1989 Oulun yliopistoon lukemaan historiaa. Filosofian maisteriksi hän valmistui
Oulun yliopistosta 1994.
Valmistumisensa jälkeen
Alatossava työskenteli Oulun teknologiakylän toimi-

tusjohtaja Pertti Huuskosen
johdolla valmistellun Oulun osaamiskeskusohjelman
parissa Oulun teknologiakylässä ja kirjoitti kirjan ”Made
in Oulu: yliopiston ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen”. Elinkeinoelämään
liittyvät tehtävät jatkuivat ja
hän meni projektipohjaisen
Oulun yliopiston yritysasiamiehen roolissa töihin Haapaveden teknologiakylään
vuonna 1997 ja siirtyi saman
yhtiön
toimitusjohtajaksi
vuonna1999.

Monen yhtiön
toimitusjohtajana
Iihin hän siirtyi keväällä
2000, kun hänet valittiin Iilaakson teollisuuskylä Oy:n
toimitusjohtajaksi. Vuotta
myöhemmin hän alkoi hoitamaan myös Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtajan
tehtäviä Jorma Kinnusen
jälkeen. Iihin siirtyminen
toi mukanaan myös muidenkin yhtiöiden toimitusjohtajan tehtäviä, kuten
Iilaakson Lämpö Oy:n ja
Kuivaniemen
Merihelmi
Oy:n toimitusjohtajan tehtävät. Iilaakson Lämpö Oy
myytiin Oulun Oulunseudun Lämpö Oy:lle vuonna
2006. Vapo osti myöhemmin
kyseisen lämpöyhtiön ja
yhtiöitti lämpö- ja sähköliiketoimintansa Nevel Oy:ksi.
Nevel Oy puolestaan myytiin lopulta ranskalaiselle sijoitusyhtiö Ardianille
vuonna 2020. Näin Iin kaukolämmön tuotannon omistus siirtyi lopulta varsin
kauas Iistä, ranskalaisen sijoitusyhtiön haltuun. Kuivaniemen Merihelmi Oy
sulautettiin vuonna 2015 Iilaakso Oy:öön

Ari Alatossava Iin kunnantoimistossa työhuoneessaan. Helmikuussa hän aloittaa Oulun kaupungin konsernijohtajana.

Iilaakson Teollisuuskylä Oy:n palveluksessa ollessaan Ari Alatossava oli
monen teollisuushallin rakennus-, laajennus- sekä
kehittämishankkeissa mukana. Näitä olivat mm. Pakkausjaloste Oy:n, Propipe
Oy:n, Napaco Oy:n toimitilojen laajennushankkeet
sekä myös Iin Fasadi Oy:n
kehittämishankkeet.

Kaava- ja tuulivoima-asiat
keskusteluttaneet
Iissä päätöksenteko ja erityisesti valmisteluvaiheen asioiden käsittely on kestänyt
kunnanhallituksessa useasti pitkään, kokoukset ovat
saattaneet venyä monen
tunnin pituisiksi.
Viime aikoina varsinkin rakennuskaavoitukseen
liittyvät asiat sekä tuulivoiman rakentamiseen ja
tuulivoima-alueiden
kaavoitukseen liittyvät asiat
ovat keskusteluttaneet paljon. Myös kuntalaisten parissa tuulivoimakysymykset
ovat herättäneet paljon keskustelua.
Alatossava kertoo, että
Iin Ollinkorven iso tuulivoimahanke, jossa suunniteltiin monen voimalan
tuulivoimapuistoa
toimi tuulivoimakeskustelua
kiihdyttävänä tekijänä. Ollinkorven hanke olisi alkuperäisen suunnitelman
mukaan käsittänyt jopa 63
voimalaa, yksikköteholtaan

Palkintoadressi
Innovation
in Politics Awards 2019 voittajapalkinnosta. Varsinainen
palkinto on tällä hetkellä nähtävissä Alarannan koululla.
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5-9 MW, voimaloiden kokonaiskorkeuden ollessa jopa
300 metriä. Lopulta Iin valtuusto hyväksyi Ollinkorpeen enintään 10 voimalan
puiston.

Iille kansainvälisiä
huomionosoituksia
Erityisen
tyytyväinen
Ari on palkinnosta, jonka Ii
sai ”Resurssiviisas Ii – Kestävä arki” ohjelmastaan
eli Innovation in Politics
Awards 2019 voittajapalkinnosta, joka annettiin joulukuussa 2019 Berliissä. Ii
sai paljon näkyvyyttä myös
BBC:n uutisissa (BBC News
29/4/2019: New Generations of Climate Heroes),
jota kävi katsomassa yli kolme miljoonaa ihmistä. Ii
palkittiin myös mm. EU
Regio Stars Awards 2017 –
Euroopan paras Climate Actions sarjassa – kansalaisten
osallistuminen ilmastotyöhön.
Lopuksi Ari Alatossava muistuttaa, että Iin kuntaan muuttaneiden keskuudessa tehdyn tutkimuksen
mukaan tärkeimmät Iihin
muuttoon vaikuttaneet tekijät olivat: Iillä on positiivinen, hyvä maine, Iissä on
maaseutumainen ympäristö sekä Iissä on edullinen
hintataso. Iin väkiluku kasvoikin viime vuonna peräti 78 asukkaalla. Iin kasvu
on Kempeleen (+174) jälkeen toiseksi suurin kasvu
”pienten” kuntien joukossa. Iin väkiluku on nyt 9915
asukasta. Oulussa kasvu oli
ja on tietenkin suurinta Pohjois-Pohjanmaalla.

Mauri Hietala

Iin kunnanvaltuusto kukitti
kunnanjohtajan
Iin kunnanvaltuusto kokoontui maanantaina 24.1.
ja kukitti Iin kunnanjohtajan tehtävästä luopuvan Ari
Alatossavan, joka toiminut
Iin kunnanjohtajana vuoden 2015 huhtikuusta alkaen. Hän siirtyy helmikuussa
Oulun kaupungin konsernijohtajaksi. Kunnanvaltuusto puheenjohtaja Johannes
Tuomela piti kiitospuheenvuoron tehtävät jättävälle
Alatossavalle.
”Noin seitsemän vuotta sitten, 9.3.2015, Iin kunnanvaltuuston kokouksessa,
sinut valittiin Iin kunnan
kunnanjohtajaksi. Vaali oli
tiukka ja se ratkesi yhden
äänen enemmistöllä (18-17).
Ii kuntana. toimintaympäristönä ja Iin elinkeinoelämä olivat sinulle tuttuja jo
aikaisemmalta työuraltasi.
Olithan toiminut jo reilun
vuosikymmenen Iilaakson
teollisuuskylä osakeyhtiön
toimitusjohtajana ja Micropolis Oy:n toimitusjohtajana.
Työvuosiesi aikana Iin
kunta on kehittynyt ja muuttunut monella tavalla. Asukasluku on kasvanut ja uusia
yrityksiä on perustettu. Olet
luotsannut kuntalaivaa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Esimerkiksi
eilen yhden merkkipaalun
saavuttanut sote-uudistus
on eri vaiheineen ja käänteineen hallinnut asioiden
valmistelua ja poliittista päätöksentekoa ja asioiden hoitoa vuosia.
Erityisesti
energia-asiat ja kestävä kehitys ovat olleet mielenkiintosi kohteena.
Tämä on näkynyt myös Iin
kunnan kehityksessä viime
vuosien aikana. Ii on saanut
paljon julkisuutta ja näkyvyyttä teoillaan ja toimillaan
sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Roolisi tässä
työssä on ollut merkittävä.
Yhteistyöverkostojen kautta
olet hoitanut myös laajempia asioita Iin kunnan eduksi. Vaikuttamistyö muun
muassa nelostien parantamiseen on ollut tärkeää.

Kunnanjohtaja esittelijänä ja asioiden valmistelijana
tarvitsee taidon yksinkertaistaa asioita ja hallita kokonaisuuksia. On tärkeää olla
kyky nähdä ”metsä puilta” ja sitä ominaisuutta olet
osannut käyttää.
Kunnallinen päätöksenteko poikkeaa jonkin verran
yritysmaailman vastaavasta.
Joskus asiat eivät etene millään, joskus, kun ne etenevät,
ne etenevät liian nopeasti. Kunnallinen päätöksenteko on myös yhteispeliä.
Asioiden hoidossa ovat mukana vaaleilla valitut luottamushenkilöt, kuntalaiset,
virkakunta sekä yhteistyökumppanit, yritykset ja yhteisöt. Kunnanjohtajan on
tärkeää pitää yhteyttä päättäjiin ja rakentaa luottamusta päättäjien ja virkakunnan
välille. Kokemukseni on,
että olet sen roolin hoitanut ihan mallikkaasti ja tasapuolisesti eri poliittisten
ryhmien suuntaan. Päättäjät
ovat tärkeää ottaa mukaan
jo asioiden valmisteluvaiheessa ja hakea asioille poliittista hyväksyntää. Näin
asioilla on mahdollista myös
edetä. Olet persoonana tykätty ja helposti lähestyttävä ihminen. Olet pitänyt
”kynnyksen matalana” tulla juttelemaan asiasta kuin
asiasta meille päättäjille ja
myös kuntalaisille.
Nyt on alkamassa uusi
vaihe elämässäsi ja uusi
vaihe myös Iin kunnalle.
Työurasi jatkuu Oulun kaupungin palveluksessa. Me
saamme myös iiläisen ihmisen Oulun kaupungin organisaatioon merkittävälle
paikalle. Oulun menestys on
myös koko kaupunkiseudun
menestystä ja myös Iin kunta hyötyy siitä. Toivotamme
paljon onnea ja menestystä
uuteen työtehtävään ja elämänvaiheeseen. Ja kiitämme Iin kunnan, kuntalaisten,
yritysten ja koko kuntakonsernin eteen tehdystä työstä!” MH

Iin kunnanvaltuusto kiitti Ari Alatossavaa hänen työstään Iin kunnan hyväksi. Kuvassa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Pakonen
luovuttavat kukkalaitteen kunnanjohtajan tehtävät jättävälle
Alatossavalle.
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Iin eläkeläiset ry

Kevätkauden viikottaiset toiminnat järjestötalolla aloitetaan seuraavasti:
Ma 14.2.

klo 10.30 jumppa
klo 12.00 kuoro ,uudet ja entiset laulajat tervetuloa.
Ti 15.2
aloitetaan kuntopiirit Iisi-areenalla kahdessa
ryhmässä klo 14 ja klo 15.
Ke 16.2
klo 11.00 venytysjumppa
klo 12.00 käsityö-, porina- ja pelipiirit aloittavat
Pe 18.2. klo 17.00 aloitetaan Karaoke,
jatkuen joka toinen perjantai samaan aikaan.
Torstaisin klo 12 jatkuu sauvakävely.
Seuraamme edelleen viranomaisten ja Oulunkaaren korona ohjeistusta. Mikäli tulee muutoksia,ilmoitamme niistä erikseen. Kannattaa seurata
myös Iin Eläkeläisten kotisivuja.
JOHTOKUNTA

Kunnanjohtajan virkaan
haastatteluun valitut
Iin kunnanhallitus päätti
kutsua kunnanjohtajan virkaa hakeneista haastatteluun seuraavat hakijat: Juha
Lampi, Marjukka Manninen, Sabah Samaletdin ja
Mika Simoska.
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Haastattelu päätettiin pitää tiistaina 8.2., varapäivä
on maanantai 7.2. Päätös soveltuvuustestiin lähettävistä
henkilöistä tehdään haastattelujen jälkeen.

Railo Sarrionhaaran eteläpuolella
Sarrionhaaran eteläpuolella
on iso railo jäässä, josta voi
aiheutua merkittävää vaaraa alueella liikkuville. Paikka on merkitty. Tiedotetta

on täydennetty valokuvilla
ja koordinaateilla. Jään tilanne saattaa muuttua nopeasti
ja liikkujia kehotetaan varovaisuuteen.

Teknisten palvelujen ottama valokuva railosta.

Lue

IiSanomat netistä:www.iisanomat.fi

Kuivaniemen markkinat ensi kesänä
Nuorisoseuran järjestämänä
Kuivaniemen nuorisoseura
päätti järjestää Kuivaniemen
kesämarkkinat ensi kesänä
lauantaina 16.7. kello 10-18.
markkinoiden vakiopaikalla Kuivaniemen aseman urheilukentällä. Päätös tehtiin
sen jälkeen, kun markkinoiden vakiojärjestäjät Kuivaniemen Yrittäjät ilmoittivat,
että voimavarat eivät riitä markkinoiden järjestämiseen. Yrittäjät ovat kuitenkin
luvanneet olla omalta osaltaan markkinoilla tukena
sekä toteuttavat perinteisen Kuivaniemen Kesälehden yhteistyössä IiSanoman
kanssa.
Nuorisoseuran puheen-

johtaja Raimo Ikonen kertoi,
että kyläläiset läheltä ja kaukaa odottavat markkinoita ja nuorisoseura on saanut
runsaasti myönteistä palautetta päätöksestään markkinoiden
järjestämisestä.
Talkoolaisia on ilmoittautunut, mutta lisää vielä tarvittaisiin. Järjestelyihin eri
tehtäviin tarvitaan noin 70
henkeä.
– Järjestelyjä helpottaa
se, että markkinat tulevat
olemaan
yksipäiväisenä.
Jaamme myös työvuorot
muutaman tunnin pätkiin,
että talkoolaisetkin voivat
nauttia tapahtumasta, kertoo Ikonen, jolle talkoo-

työhön voi ilmoittautua.
Kuivaniemen markkinat
ovat Ikosen mukaan kesän
suurin tapahtuma Kuivaniemellä ja myös Iissä.
Monet paikalliset yhdistykset ovat mukana markkinoilla, josta myös on
muodostunut tärkeä toimintaan tarvittavien tulojen
paikka.
Markkinoiden huomattavat kulut esiintyjistä, äänentoistosta, mainostamisesta,
erilaisten kalustojen vuokraamisesta, vakuutukset, luvat, sähköt, jätehuolto, ym.
katetaan markkinapaikkojen myynnin lisäksi muun
muassa arpajaisilla. Arpoja

Kuivaniemen Nuorisoseura on osallistunut joka vuosi aktiivisella otteella Markkinoille bingo-ohjelmallaan ja omalla kahvioteltallaan. Puheenjohtaja Raimo Ikonen ja aktiivi talkoolainen Suvi Ylimartimo vuoden 2019 markkinoilla.

myydään ennakkoon ja itse
tapahtumassa niitä voi ostaa Nuorisoseuran myyntiteltoissa. Myös avustusta on
päätetty anoa Oulun Seudun Leaderilta.
Nuorisoseura ottaa mielellään vastaan toiveita
markkinaohjelmista ja järjestelyistä. Niitä voi esittää
muun muassa Facebookin
kautta
seurojentalo/kuivaniemennuorisoseura tai
soittaa Raimo Ikoselle 044
209 4496.

Kuivaniemen Yrittäjien
kannanotto markkinoista
Kuivaniemen Yrittäjien puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi julkaisi tammikuun
hallituksen kokouksen jälkeen eri tahoista koostuvalle markkinatyöryhmälle
omat perustelut markkinoista luopumisestaan.
Kuivaniemen
Yrittäjät
päätti pitkällisen ja perusteellisen harkinnan jälkeen,
ettei ensi kesäksi suunniteltua Pitäjämarkkinatapahtumaa aleta järjestämään.
Perusteluna oli tämä hankalana etenevä koronatauti,
josta ei kukaan osaa sanoa,
onko tälle loppua tai helpotusta näkyvissä. Leaderrahahakemus pitäisi saada
parin viikon sisään vireille.
Vaikka avustus olisi saatu,
tarvittaisiin silti tonnikaupalla rahaa järjestelyihin ja
työtä määrättömästi kelvollisen tapahtuman järjestämiseen.
Sehän ei kuitenkaan ole
uutta. Sitäkin puntaroitiin,
että jos kuitenkin tulee se ti-

lanne, ettei tapahtumia saadakaan järjestää, niin sitten
se vasta kirpaiseekin. Leader-rahastakin on tietoa,
että mikäli sitä ei käytetä,
niin pitää tehdä selvitys ja
raha palautuu EU:n pohjattomaan kaivoon eli raha ei
jää edes tänne muiden käytettäväksi.
Taustalla tässä kaikessa
on myös Iin kunnan heikko taloudellinen tilanne.
Säästökuurihan kouraisi tapahtumilta pohjan pois ja
ammattitaitoiset tapahtuma-

järjestäjät eivät ole enää käytettävissä.
Kaakkuriniemen mukaan
yrittäjillä oli suunnitelmissa
järjestää markkinoiden tilalla Kuivaniemen kylälle
jokin pienimuotoinen kesätapahtuma heinäkuun kolmantena viikonloppuna.
– Nyt, kun Kesämarkkinat näyttää toteutuvan,
Nuorisoseuran järjestämä
tapahtuma korvaa suunnitellun yrittäjien pienimuotoisen
kesätapahtuman,
totesi Kaakkuriniemi. HT

Kuivaniemen Yrittäjät ovat toimineet Kuivaniemen markkinoiden
järjestäjänä koko 34-vuoden markkinahistorian ajan. Viimeisten
vuosien ajan puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi on puheellaan
toivottanut markkinavieraat tervetulleeksi. Tulevilla markkinoilla Kaakkuriniemi on omalta osaltaan luvannut olla yhtenä talkoolaisena mukana markkinajärjestelyissä.

Kuivaniemen nuorisoseura ottaa mielellään vastaan toiveita markkinaohjelmista ja järjestelyistä. Niitä voi esittää
muun muassa Facebookin kautta seurojentalo/kuivaniemennuorisoseura tai soittaa Raimo Ikoselle 044 209 4496.
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Iin peruskoulut yhtenäistävät pedagogiikkaa
Iin perusopetuksessa käynnistettiin noin vuosi sitten
opetuksellinen kehittämistyö. Työ päätettiin aloittaa
opetuksen kivijalasta pedagogiikasta.
Pedagogiikalla tarkoitetaan tapaa, jolla
opetus järjestetään sekä sen
erilaisia näkemyksellisiä ja
kasvatuksellisia periaatteita.
Opetusjohtaja
perusti
työryhmän, joka aloitti työnsä tutustumalla eri kuntien
malleihin, mm. Kangasalan
kaupungin malliin. Seuraavaksi siirryttiin käsitteiden
selventämiseen ja siihen,
miten Iin kuntastrategian tavoitteet siirretään julkaistavaan asiakirjaan.
Opetuksen arvoiksi päätettiin luovuus ja idearikkaus, uudistuminen ja
osaaminen, toisista huolehtiminen, oppilaan oikeus hyvään ja turvalliseen
kasvuyhteisöön, ihmisyys,
sivistys, tasa-arvo ja demokratia sekä kestävä elämäntapa.
Oppilaan tulevaisuuden
taidot jaettiin kolmeen ryhmään; mielen taidot, tapa

työskennellä ja kansalaisena maailmassa. Mielen taitoihin sisältyy mm. rohkeus,
innostus, luottamus ja avoimuus uusia asioita kohtaan.
Lisäksi kriittinen ajattelu,
ongelman ratkaisu ja päätöksenteko. Tapaan työskennellä sijoitettiin mm.
tunne- ja vuorovaikutustaidot, aktiivinen toimijuus
ja osallisuus. Kansalaisena maailmassa pitää sisällään esimerkiksi käsitteet
joustavuus muutostilanteissa ja erilaisissa ympäristöissä sekä kulttuuritietoisuus ja
sosiaalinen vastuu.
Laadukkaan
opetuksen tunnuksiksi kirjattiin:
henkilöstön opetussuunnitelman hyvä tuntemus, pedagoginen
sensitiivisyys
(oppilaan aito kohtaaminen, osallisuus, positiivinen
vuorovaikutus), luottamuksellisen yhteistyön luominen huoltajien, oppilaiden
ja työyhteisön kanssa, taito suunnitella, havainnoida, arvioida ja kehittää
opetusta, luokan ja ryhmän
käytäntöjen arviointi ja

strukturointi, moniammatillisen tuen hyödyntäminen pedagogiikan tukena,
joustavien
ryhmittelyjen
hyödyntäminen,
keskeneräisyyden sietäminen, valmius oppia jatkuvasti uutta
-joustavuus
muuttuvassa
maailmassa, monipuolisten
opetussuunnitelmien ja oppimisympäristöjen hyödyntäminen,
systemaattinen
arviointi, jonka avulla suunnitellaan ja kehitetään opetusta sekä tuetaan kunkin
lapsen ja nuoren hyvinvointia, kasvua ja oppimista.
Asiakirjaa tehtäessä eri
asiantuntijat
osallistuivat
tekstin sisällön muokkaamiseen ja teksti kävi myös
henkilöstöllä
kommenttikierroksella ja saatujen palautteiden perusteella teksti
saatettiin lopulliseen muotoonsa.
– Mielenkiintoinen prosessi. Seuraavaksi aloitamme asiakirjan jalkauttamisen

koulutasolla. Koko henkilökunta koulutetaan kevään
aikana uuden asiakirjan sisältöön. Meidän täytyy
muistaa vuosittain kouluttaa uudet työntekijät asia-

kirjan syövereihin, kun he
saapuvat Iihin töihin, sanoo
työryhmän puheenjohtaja,
Haminan koulun rehtori Jari-Jukka Jokela.
Asiakirjan nimeksi annet-

tiin Ihmisyyden Ii - Iin perusopetuksen pedagoginen
suunnitelma.

IiSanomat

Asiakirjan kansikuva on oppilaiden töistä

Aaltojen hyvä vauhti päättyi tekniikkarikkoon
Harrasterallisarjan kauden
toinen osakilpailu ajettiin
Tikkakosken
ympäristössä. Koko päivän jatkunut
lumisade teki olosuhteet
haastaviksi. Ajaminen vaati tavallista enemmän tarkkuutta,
sillä
ajouran
ulkopuolella lumipöperössä
pito oli olematon.
Piippolan avausosakilpailussa yleiskilpailun ja
oman luokkansa voittoon
hurjastelleet Samuli Aalto ja

kartanlukija Eveliina Aalto
olivat tälläkin kertaan kärkitaistelussa. Iiläiset aloittivat
haastavilla Keski-Suomen
ralliteillä luokkansa pohjaajalla, vaikka nelivetoinen
Mitsubishi oli pyörähtää
jo ensimmäisissä mutkissa
eikä kuljettaja itse ollut suoritukseen ollenkaan tyytyväinen.
– Ralli lähti tahmeasti
käyntiin. En saanut yhtään
ajosta kiinni, Samuli Aalto

kertoi.
Toisella erikoiskokeella
vauhti parani entisestään.
Tuloksena oli koko joukon
toiseksi nopein aika. Myös
kolmas erikoiskoe lähti hyvin liikkeelle, mutta auto ei
kestänyt pitkää hyppyä.
Auton moottori ei suostunut enää pysymään käynnissä ja kuljettajapari joutui
siirtymään
lumipenkalle
katsojan rooliin. Aallon tiimillä ei ole varaa viivytellä

Aaltojen kuvassa ensimmäisen erikoiskokeen alussa heidän Mitsubishinsä meinaa lipsahtaa penkkaan, mutta auto pysyi kuin pysyikin hallinnassa ja matka jatkui.

auton korjauksessa.
– Yritetään pikaisesti
selvittää vian laajuus, että
päästäänkö viikon päästä Tornioon, Samuli valaisi.
Harrasterallisarjan seuraava osakilpailu ajetaan jo ensi
lauantaina Torniossa viiden
erikoiskokeen mittaisena.

Berg ja Ontero neljänneksi
Iiläinen Henri Berg kartanlukijanaan Mika Ontero
ajoivat Tikkakoskella kak-

sivetoisten autojen luokassa kuutiotilavuus alle 1650.
Heidän kilpailunsa Toyota Starletin ohjaamossa oli
nousujohteinen.
Avauserikoiskokeella he
olivat luokkansa kuudenneksi nopeimpia. Neljän
erikoiskokeen aikana he kiristivät lopulta neljänneksi. Kolmostila jäi kymmenen
sekunnin päähän. – Raskaan työviikon jälkeen alku
oli vähän vaisu. Loppuun-

sa kuitenkin hyvä päivä. Toyota pelasi, virheitä ei tullut,
renkaat kesti ja huolto toimi.
Kartturille tämä oli ensimmäinen kilpailu. Mika hoiti tehtävänsä virheettömästi,
Berg kertoi päivän kulusta.
Harrasterallisarjan avausosakilpailussa Piippolassa
hän sijoittui kolmanneksi.

Tero Lyttinen

Iiläinen Henri Berg kartanlukijanaan Mika Ontero ajoivat Tikkakoskella kaksivetoisten autojen luokassa. Neljän erikoiskokeen aikana he kiristivät lopulta neljänneksi. Kolmostila jäi kymmenen sekunnin päähän.

