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Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi

Maisemanhoitoilta Pohjois-Iissä 
TI 24.3.2020 klo 18.00-20.00, Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27, 91100 Ii

• Kahvit + Tilaisuuden avaus: Anita Sievänen, pj., Pohjois-Iin kyläyhdistys 
• Olli Häyrynen, lampuri Pohjois-Ii: Käytännön kokemuksia maisemalaiduntamisesta
• Kalle Hellström, maisema-asiantuntija, ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset: 

Kylämaiseman ja perinnebiotooppien hoitomahdollisuudet sekä hoidon rahoitus  

Järjestää Pohjois-Iin kyläyhdistys ry. yhdessä ProAgria Oulun sekä Oulun Maa- ja    
kotitalousnaisten Pohjoisen maisemahelmet-hankkeen kanssa

Lisätietoja: Kalle Hellström, 043 825 5253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi

Koko kauden loistavas-
ti menestynyt iiläinen koi-
rahiihtäjä Jorma Sääskilahti 
huipensi kautensa Palvelus-
koiraliiton SM-kilpailuissa 
Keminmaalla 7.-9.3. 

Yhdessä 3-vuotiaan Sak-
sanseisoja uroksen Kössin 
kanssa Jorma saalisti SM-
kultaa. Noora Holmström 
toi lisäksi Jorman Riia koi-
ralla nelostilan Iihin naisten 
sarjassa.

Aiemmin talvella Jorma 
ja 6-vuotias Saksanseisoja 
narttu Riia sijoittuivat hope-
alle Kontiolahdella järjeste-
tyissä Valjakkourheiluliiton 
SM-kisoissa. Mitali tuli yh-
distetyssä, jossa ensin hiih-

Jorma Sääskilahden kausi 
huipentui SM-kultaan

dettiin pulkan kanssa puolet 
matkasta ja loppu koirahiih-
toa. EM-kisoista Ruotsista 
tuomisina oli Kössin kanssa 
kahdeksas sija kisassa, jonka 
loppunousussa kaksikko oli 
kaikista nopein. Alkumat-
kalla nopeus ei aivan riittä-
nyt, mutta eroa mitaleihin 
jäi vain 46 sekuntia.

– Tyytyväinen ole EM-
kisojen saavutuksiin, joihin 
lähdimme ensikertalaisi-
na ilman sijoitustavoitteita. 
Kössin loppumatkan vahva 
veto auttoi kisassa toiseksi 
tullutta, joka oli saanut mei-
dän kiinni ja sai lisää puhtia 
loppunousussa Kössin hir-
muvedosta, Jorma kertoo 

Jorma ja Kössi vauhdissa Keminmaan SM-kultaa tuoneessa kisassa. Kuva Mari Moisala

EM-kisojen tapahtumista.
Iin kunnalle hän antaa 

kiitosta koirahiihdon har-
rastajien tukemisesta ja 
harjoitusvuorojen järjesty-
misestä Illinsaaren laduilta. 
Myös selkeitä pelisääntöjä, 
mitkä ladut ovat koirille sal-
littuja Jorma pitää hyvänä.

– Hyvin olemme mahtu-
neet niin hiihtäjät kuin me 
koirahiihtäjät laduille ilman 
suukopua, viisi kertaa vii-
kossa Illinsaaressa harjoitte-
leva Jorma toteaa. MTR Tapahtuma peruttu

korona-viruksen vuoksi

Hyvinvointi-liite 
sivut 6-17
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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-
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Suuremmista 
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kysy tarjous

jäsenyritys
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SEURAAVA IISANOMAT NRO 7
ILMESTYY TO 2.4.2020. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to 26.3.2020 mennessä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

IIN SEURAKUNNAN TIEDOTE 
KORONAVIRUKSEEN LIITTYEN 
(Kirkkohallituksen/Oulun hiippakunnan ohjeistuksen mukaisesti)  

- Messut, sanajumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset pidetään  
 normaalisti ja rippikoulut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. 
- Iin seurakunta keskeyttää toistaiseksi: 
 kaiken kokoavan toiminnan eli kaikki kerhot, piirit, ryhmät, 
 leirit, kuorot, tapahtumat ja konsertit. 
- Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä keskustelua, sielunhoi- 
 toa ja yksityistä ehtoollista varten. 
- Diakonian asiakasvastaanotto toimii vielä normaalisti.  

 Tapani Ruotsalainen 
 kirkkoherra

IIN ALUE
Konfirmaatiomessu su 22.3. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Her-
ran palvelijatar. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen, 
avustaa Katri Sillanpää, Nina Peltola, Piritta Aatsinki ja Markku Jaak-
kola. Kolehti: Kirkon rakentamiseen Faticissa ja syrjäytymisvaarassa 
olevien ihmisryhmien voimaannuttamiseen Senegalissa Herättäjä-
Yhdistyksen kautta.
Perhekirkko su 29.3. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Kärsimyk-
sen sunnuntai. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. 
Kolehti: Päihde ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallituksen 
kautta.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 22.3. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäi-
vän aihe: Herran palvelijatar. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina 
Markku Jaakkola. Kolehti: Kirkon rakentamiseen Faticissa ja syrjäyty-
misvaarassa olevien ihmisryhmien voimaannuttamiseen Senegalissa 
Herättäjä-Yhdistyksen kautta. Kirkkokahvit. Taksikuljetus kirkkoon 
vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit tilata taksin kotio-
velle p.040-5718618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa Kuivaniemen 
kappeliseurakunta.
Perhekirkko su 29.3. klo 12 Oijärven kyläkirkossa. Pyhäpäivän aihe: 
Kärsimyksen sunnuntai. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku 
Jaakkola. Kolehti: Päihde ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohal-
lituksen kautta.
Kappelintoimisto suljettu pe 27.3. – su 3.5. toimistoasioissa ota 
yhteyttä Iin kirkkoherranvirastoon ma-pe klo 9-14, puh: 040 848 
0078, Puistotie 3, 91100 Ii. 
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

Yhteisvastuulapasia Kuivaniemen 
koululaisille

Kuivaniemellä Yhteisvastuulapasia on tarkoitus tehdä yläkoululaisillekin.

Yhteisvastuu 2020 tukee 
vanhemmuutta. Kun van-
hempi voi hyvin, lapsi voi 
hyvin. Lapsen ja vanhem-
man välinen myönteinen 
suhde edistää lapsen ke-
hitystä. 2020 Yhteisvastuu 
juhlii 70 vuotta jatkunutta 
taivaltaan teemalla ”Sinä rii-
tät”.

Kuivaniemellä teemaan 
liittyen on tehty muun mu-
assa lapasia, tähän men-
nessä kaikille Kuivaniemen 

koulun 0-6 luokan oppilail-
le.

– Ajatuksena on ollut 
viestittää yhteisvastuun sa-
nomaa alakoululaisille ja 
heidän perheilleen.

Jokainen lapsi tarvitsee 
vierelleen turvallisen, läm-
pimän aikuisen. Sinä riität, 
on viesti, joka lapasten mu-
kana lähtee koteihin, dia-
konissa Piritta Aatsinki 
kertoo.

Vapaaehtoisia kutojia 

on ollut runsaasti. Eläkelii-
ton Kuivaniemen yhdistys 
tarttui innolla haasteeseen, 
samoin Pohjois-Suomen 
syöpäyhdistyksen Kuiva-
niemen kerholaiset, sekä 
useita muita vapaaehtoisia.

Lapaset lähtivät koulul-
le ensimmäisen kerran vii-
me viikon perjantaina, jossa 
luovutustilaisuudessa saa-
tiin kokoontua oppitunnin 
verran yhteisvastuun äärel-
le.

– Käsitöiden tekemi-
nen tuntuu olevan mo-
nille mukava tapa tehdä 
vapaaehtoistyötä. Edel-
lisessä kokoontumises-
sa suunnittelimmekin, että 
kampanja jatkuu. Teem-
me lapasia niin, että niistä 
pääsisivät osalliseksi myös 
yläkoululaiset, Aatsinki pal-
jastaa kuivaniemeläisten jat-
kosuunnitelmista. MTR

Kaunis sommitelma vapaaehtoisten tekemiä lapasia matkalla Kuivaniemen koululle. Kuvat Piritta Aatsinki 
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina 
parillisina viikkoina. 

Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Oulunkaaren terveyspalvelut kehottaa Oulunkaaren kuntien 
asukkaita noudattamaan THL:n, Pohjois-Pohjanmaan infektio-
torjuntayksikön ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin suosituksia 
koronavirukseen varautumisessa. Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin alueella tapauksia on tähän mennessä 19 ja Lapin alu-
eella 1. Oulunkaaren alueella tapauksia ei ole todettu.

Koronavirus tarttuu helposti ja on vaarallinen nimenomaan 
vanhuksille. Erityisen tärkeää on suojella riskiryhmiä, joita ovat 
ikääntyneet ja perussairaat. Tämän takia Oulunkaaren palvelu-
yksiöihin ei oteta vastaan vierailijaryhmiä, ja suositetaan muu-
tenkin nyt välttämään vierailuja Oulunkaaren asumisyksiköissä 
ja vuodeosastoilla. Infektio-oireisten vierailut on kielletty. Mikäli 
haluat vierailla yksiköissä, ota puhelimitse yhteyttä henkilökun-
taan.

Mitä tehdä, jos epäilee saaneensa koronavirusinfektion?
Jos epäilee saaneensa koronavirusinfektion, tilanteessa ei ole 
kiire ja on tärkeää toimia harkitusti. Terveyskeskukseen ei kan-
nata lähteä, vaan välttää ylimääräistä liikkumista ja kontakteja. 
Ensimmäinen yhteydenotto tulee tehdä puhelimitse alueellisiin 
neuvontanumeroihin, joissa arvioidaan jatkotoimenpiteet. Vir-
ka-aikoina voi ottaa yhteyttä myös Oulunkaaren terveysasemille.

Alueellinen neuvontanumero on Iin, Pudasjärven, Uta-
järven ja Vaalan osalta OSYP:n (Oulun seudun yhteispäivys-
tys) numero 08 315 2655. Simon osalta neuvontanumero on 
040 825 1072. Numerot palvelevat ympärivuorokautisesti.

Koronavirusinfektio voi tulla kyseeseen, jos kaksi kriteeriä 
täyttyy: jos henkilö on ollut epidemiaalueilla tai lähikontaktissa 
varmennetun koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa. 
Lisäksi henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten 
kuume, yskä tai hengenahdistus. Oireet alkavat noin 14 vuoro-
kauden sisällä altistumisesta.

Muista myös yleiset suositukset koronavirukseen liittyen:
1. Vältä ylimääräistä matkustamista työssä ja vapaa-ajalla. Jos pa-
laat ulkomaanmatkalta, ota puhelimitse yhteyttä lähimmälle ter-
veysasemallesi, josta saat toimintaohjeita. Etätyön tekemistä ja 
etäyhteyksien käyttöä on syytä hyödyntää mahdollisten tartun-
tojen vähentämiseksi. Terveydenhoitoalan ja opetusalan työnte-
kijöille suositellaan 7 - 14 päivän karanteenia. Poissaolon pituus 
arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

2. Älä mene töihin, kouluun tai päivähoitoon sairaana. Jos si-
nulla on infektio-oireita (yskä, nuha, hengenahdistus), sairasta 
kotona ja vältä sosiaalisia kontakteja niin kauan kuin oireet kes-
tävät.

3. Vältä suuria yleisötilaisuuksia infektion leviämisen ehkäise-
miseksi. Ulkona voi liikkua vapaasti, mutta muihin ihmisiin kan-
nattaa pitää pieni etäisyys.

4. Vähennä sosiaalisia kontakteja ja rajoita ei-välttämätöntä 
toimintaa myös vapaa-ajalla (esim. harrastukset ja muu vapaa-
aika).

5. Vältä kättelyä ja muista hyvä käsi- ja yskimishygienia.

Koronavirukselta voi suojautua kuten muiltakin  
hengitystieinfektioilta
Hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla käsi- ja 
yskimishygieniasta. Esimerkiksi tavallinen flunssa sekä influens-
san, RS-viruksen ja hinkuyskän kaltaiset taudit tarttuvat yskiessä 
ja aivastaessa hengitystie-eritteillä tahrautuneiden käsien väli-
tyksellä. Kädet kannattaakin pestä aina:

- kun tulet ulkoa sisään
- ennen ruoan laittoa ja ruokailua
- wc-käynnin jälkeen
- niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen
- kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö
Lisäksi kannattaa käyttää kertakäyttöisiä käsipapereita tai 

henkilökohtaisia pyyhkeitä sekä suojata suunsa ja nenänsä ker-
takäyttönenäliinalla, kun yskii tai aivastaa.

Viimeisimmät uutiset ja päivitetyt tiedot koronavirukses-
ta saat aina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n sivuilta: 
www.thl.fi. Oulunkaari tiedottaa koronavirustilanteesta omilla 
nettisivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan:

www.oulunkaari.com
Facebook: @oulunkaarenkuntayhtyma
Instagram ja Twitter: @oulunkaari

Tarkennuksia 
koronavirusohjeistuksiin 

Oulunkaaren alueelle

Iin kansalaisopiston tai-
dekoulussa tarjotaan mo-
nipuolisesti kuvataiteen 
harrastusmahdollisuuk-
sia. Esimerkiksi Iin alakou-
luissa voi heti koulupäivän 
päätteeksi osallistua taide-
kouluun. Eka -ja tokaluok-
kalaisille tarjottavissa 
taidekouluryhmissä pääsee 
tuttujen koulukavereiden 
kanssa tutustumaan ku-
vataiteen perusteisiin ja 
tekniikoihin. Yhdessä kuva-
taideopettajan kanssa läh-
detään tutkimusmatkalle 
taiteen maailmaan, mutta 
sitä ennen oppilaat kaivavat 
innoissaan repuistaan pienet 
eväsrasiat!

Tänä vuonna taidekou-
lussa painotetaan kansalais-
opiston teeman mukaisesti 
luonto&ympäristö -teemaa, 
mikä sopii erinomaises-
ti koko Iin kunnan arvoi-
hin. Lukukauden aikana 
olemme tehneet mm. maa-
taideteoksia, käyttäneet kier-
rätysmateriaaleja ja tehneet 
tilataidetta, joka rakennetaan 
ja puretaan opetustunnin ai-
kana. Tilataiteen tehtävis-
sä voi yhtä aikaa rakennella 
vaikkapa puupalikoista kes-
kiaikaisen linnan ja samalla 
saada kokemuksia arkkiteh-
tuurin perusteista. Aina ei 
tarvitse tehdä jotain pysyvää 
ja säilytettävää. Kierrätettä-
vät, luonnon materiaaleista 
kootut ja hetkelliset teokset 
ovat taiteelle ominainen tapa 
tarkastella luonto- ja ympä-
ristöarvoja. 

Alaluokkien taidetoi-
minnassa korostuu lapsille 
luonteenomainen, leikillinen 
lähestymistapa. Leikin ja on-
gelmanratkaisun kautta voi-
daan lähestyä esimerkiksi 
piirtämisessä tarvittavaa ha-
vainnointitaitoa. Eräs luku-
kauden suosikkitehtävistä 
oli ”Piilotetut silmät”-leik-
ki, jossa lapset etsivät pii-
lotettuja pikkuisia silmän 
kuvia eri puolilta luokkaa. 

Taidekoulussa tapahtuu

Arkkitehtuurin perusteisiin tutustuttiin rakentamalla keskiaikai-
nen linna puupalikoista.

Aiemmin opittuja asioita siirretään myös kolmiulotteiseen muotoon.

”Omasta päästä” -näyttelyssä savesta tehtyihin kasvokuviin op-
pilaat ovat saaneet siirtää valokuvaamalla, piirtämällä ja maalaa-
malla opittuja taitoja.

Jokainen kuljeskeli salamyh-
käisenä paperinsa kanssa 
ympäri luokkaa, sillä tove-
reille ei kannattanut paljas-
taa mistä itse löysi silmän 
kuvan. Vaivihkaa lapset 
piirsivät sen esineen, johon 
silmälappu oli laitettu. Tun-
nelma oli suorastaan jän-
nittävä ja innokas. Samalla 
kertaa katseet kiinnittyivät 
tarkasti piirrettävään kohtee-
seen!

Tammikuusta alkaen 
olemme tehneet ihmisen kas-
voihin liittyviä harjoituksia 
valokuvaamalla, piirtämäl-
lä ja maalaamalla. Viime tun-
neilla näitä opittuja taitoja on 
syvennetty kolmiulotteises-
ti, kun oppilaat ovat tehneet 
kasvokuvat savesta. Jokai-
nen kasvokuva on ”omas-
ta päästä” eli tavoitteena oli 
tehdä kasvokuva, jossa hyö-
dynnettiin alkuvuoden tai-
toja ja oppilas sai työstää itse 
pään kaikkine muotoineen ja 
erityispiirteineen. Nämä kas-
vokuvat on nostettu jokainen 
omalle puiselle jalustalleen, 
jotta pää tulee selkeästi esiin. 
Savitöistä kokoamme näytte-
lyn kevään ajaksi ja asetam-
me näytteille myös muiden 
taidekoulun ryhmien ”omas-
ta päästä”- teeman teoksia. 
Taidekoulun kevätnäyttely 
”Omasta Päästä” on tarkoi-
tus laittaa nähtäville Nätte-
poriin torstaista 26.3. alkaen 
ja pitää esillä 3.toukokuu-
ta asti. Toki näyttelytilan-
teeseen vaikuttaa vallitseva 
koronavirusepidemia, jonka 
mukaan suunnitelmat ja har-
rastustoiminta etenevät.

Kuluva lukuvuosi kaar-
tuu hiljalleen loppusuoral-
le ja toimintamme päättyy 
huhti-toukokuun vaihtees-
sa. Pian on aika kääntää tai-
dekoulun katseet jo ensi 
lukuvuoteen, sillä tulevan 
lukuvuoden 2020-2021 taide-
koulun paikat haetaan huh-
tikuun aikana 1.4.-30.4.2020. 
Varmista paikkasi haluamas-

sasi ryhmässä osoittees-
sa www.opistopalvelut.fi/
ii.  Kuvataiteessa on tarjolla 
ryhmiä ikävuosien mukaan, 
jotta pystytään tarjoamaan 
ikätason mukaista opetus-
ta ja edetä vaiheittain tasol-
ta toiselle. Lisätietoa löytyy 
kansalaisopiston nettisivuil-
ta (www.ii.fi) sekä ilmoittau-
tumissivuilta. Taidekoulun 
haku koskee myös musii-
kin opintoja sekä käsityötä. 
Taidekoulun käsityön opet-
tajana jatkaa ensi vuon-

na monelle tuttu ja kokenut 
opettajamme Päivi Kuoppa-
la, joten tällekin ryhmälle on 
luvassa kysyntää. Tervetuloa 
mukaan taidekoulun toimin-
taan!

Taidekoulun kuvataiteen 
oppilaat pääsevät huhtikuun 
lopussa osallistumaan AIB-
työpajaan! Tästä upeasta ko-
konaisuudesta kerromme 
myöhemmin lisää, mutta lu-
vassa on jotain uutta, muka-
vaa ja mielenkiintoista!
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Suomen tasavallan presi-
dentti Sauli Niinistö vieraili 
Iissä torstaina 5.3. Vierailun 
aikana presidentille esitel-
tiin Iin ilmastotyötä, koulu-
laisten ollessa tapaamisen 
keskiössä. Presidentti tapa-
si vierailun aikana myös Ii-
si-areenalle kokoontuneita 
kuntalaisia, joita oli saapu-
nut paikalle kolmisensataa.

Yleisötapaamisen aluk-
si presidentti kertoi len-
tokoneessa miettineensä, 
kuinka Ii lausutaan englan-
niksi. Pääteltyään sen ole-
van Ai ai, siteerasi hän tuota 
kehuessaan Iitä.

-Sain juuri lyhyessä ajas-
sa kuulla oppilailta niin pal-
jon hyvää, että pakko todeta 
Ai Ai mikä kunta. Jatkakaa 
samaan malliin ja pitäkää 
enemmän ääntä itsestänne. 
Silmiin pistävän usein pu-
heissa esiintyi järjenkäyttö 
ja Iin oivallus, ettei ilmas-
tonmuutoksen torjunta ole 
salatiedettä.

Niinistö totesi Iin olevan 
hyvä esimerkki kaikille Suo-
men kunnille, kuinka lauta-
miesjärjellä pääsee pitkälle. 
Häntä ilahdutti suuresti, et-
tei puhuta pelkästään il-
mastosta, vaan muukaan 
on otettu jätteet ja kierrätys, 
sekä ruokahävikin torjunta.

– Iissä koululaiset pitävät 
kierrätystä ja ruokahävikin 
minimointia luonnollisena 
toimintatapana, eikä ylhääl-
tä tulevana opetuksena, pre-
sidentti iloitsi.

Valtuuston puheenjoh-
taja Teijo Liedeksen kanssa 
hän kertoi olevansa samaa 
mieltä kunnissa tehtävän il-
mastotyön tärkeydestä.

– Valtaosa ilmaston ti-
laan vaikuttavista toimis-
ta tehdään kunnissa, olkaa 
edelleen rohkeita ja antakaa 
lisää esimerkkejä Suomen 
kunnille, Niinistö kiteytti 
ajatuksiaan.

IiSanomien toimitta-
jan kysymykseen liikunnan 

Tasavallan presidentti antoi tunnustusta 
Iille – Ai ai mikä kunta

merkityksestä kansanterve-
ydelle hän totesi iän myötä 
entistä enemmän huoman-
neensa liikunnan tärkeyden.

– Ilo nähdä, kuinka ko-
mean liikuntahallin olette 
saaneet aikaan kuntaanne. 
Tällä ja muilla yhteiskun-
nan toimilla voidaan edistää 
nuorille ja lapsille liikunnal-
lisen elämäntavan omaksu-
mista jo varhain. Se kantaa 
koko elämän, oli presiden-
tin liikuntaan kannustava 
vastaus.

Koronavirukseen presi-
dentti kehotti suhtautumaan 
vakavasti ilman hysteriaa. 
Samalla hän toivoin miet-
timään, onko jokin matka 
ihan välttämätön vai voisiko 
sen jättää tekemättä. Korona 
saattaa vaikuttaa lähiviik-
koina presidentin matkaoh-
jelmaankin. Järjenkäyttö on 
tässäkin asiassa paras keino 
estää tai rajoittaa viruksen 
leviämistä, oli presidentin 
ohje kuulijoille. Vierailu to-
teutettiin järkevästi ilman 
kättelyitä. 

Yleisölle puheensa presi-
dentti päätti kannustukseen 
arvostaa suomalaista demo-
kratiaa.

– Suomi on hyvä maa. 
Annetaan sille arvo ja yllä-
pidetään maailman parasta 
demokratiaa, sekä pidetään 
huoli toinen toisistamme.

Ennen yleisötapaamista 
Iin kunnan edustajat ja kou-
lulaiset kertoivat presiden-
tille Iissä tehdyistä toimista 
ilmaston hyväksi.

– Lomaviikosta huoli-
matta kouluissa oli paljon 
innokkuutta tulla president-
tiä tapaamaan. Kaikki pai-
kalla olleet kuusi oppilasta 
olivat vapaaehtoisia, jotka 
edustivat Iin lukion, Valta-
rin yläkoulun ja Haminan 
alakoulun oppilaita. Presi-
dentille he kertoivat omas-
ta arjestaan koulussa ja 
kotonaan, sekä Iin saami-
en palkintojen kannustavas-

ta vaikutuksesta tehdä vielä 
enemmän ilmaston hyväksi, 
opetusjohtaja Tuomo Luk-
kari kertoi käydyistä kes-
kusteluista.

Kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Johannes Tuo-
mela kertoi olevan Iille 
suuri kunnia saada pre-
sidentti vierailulle. Presi-
dentin toiveen mukaisesti 
nuoret ja lapset olivat vierai-
lun keskiössä.

Valittu teema kantoi koko 
lyhyen vierailun ajan. Presi-
dentti suoritti aloituspallon 
pudotuksen Haminan kou-
lun oppilaiden sählypeliin 
ja kävi tervehtimässä liikun-
tavuorollaan Iisi-areenalla 
temmeltäviä Haminan vuo-
ropäiväkodin lapsia, jotka 
tervehtivät presidenttiä itse 
tekemillään Suomen lipuil-
la.

Vuonna 2017 president-
ti Sauli Niinistö vierai-
li Suomi 100-vuotta teeman 
merkeissä kaikissa Suomen 
maakunnissa. Presidentin 
kansliasta kerrottiin Iissä 
vierailun olleen presiden-
tin toive, koska ilmastoasiat 
ovat hänelle sydämenasia. 
Iistä hän jatkoi helikopteril-
la Sodankylään.

Edellisen kerran viras-
sa oleva Suomen tasaval-
lan presidentti on vieraillut 
Iissä virallisella vierailulla 
vuonna 1957, Urho Kekko-
sen toimesta. Vuonna 1988 
presidentti Mauno Koivis-
to kävi Laitakarissa Kalle 
Tiiron lohijuonnilla koku-
miehenä, mutta tuohon vie-
railuun ei liittynyt virallisia 
tapaamisia. Martti Ahtisaari 
on myös kunnassa vierailut, 
mutta ennen ja jälkeen vir-
kakauttaan. MTR

Adjutantin selkää vasten syntyi presidentillisiä nimikirjoituksia.

Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedeksellä ja presidentti Sauli Niinistöllä riitti keskustel-
tavaan ilmastoasioista ja Iin esimerkin merkityksestä koko Suomelle.

Eila Jämsä, Lauri Kostekivi, sekä Heino ja Eevi Pernu kertoivat saaneensa tiedon presidentin vierai-
lusta linja-autossa, palatessaan Iin Eläkeläisten kylpylämatkalta. Silloin oli päätetty lähteä porukal-
la vierailua seuraamaan.

Arvovaltainen vieras saapuu Ii-areenan kabinettiin kunnanjohtaja Ari Alatossavan johdattamana.
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Iin koululaisia edustivat Linnea Korkeakangas, Sonja Mänttäri, Nea Paakkonen, Iina Loukusa, Kiia Heinikoski ja Helmi Hanhisalo.

Oili Kaleva sai presidentiltä nimikirjoituksen ommeltavaksi Oilin 
kansallispukuun niiden paikkojen joukkoon, joissa Oili on kansal-
lispukuaan pitänyt.

 Iiläinen kultaseppä Lea Aalto luovutti presidentille itse suunnittelemansa ja valmistamansa hopei-
sen Iin wanhan Haminan ristin.

 Lehdistötilaisuudessa presidentti vastaili eri medioiden kysymyksiin.

Kahvin kera presidentille tarjottiin lohipasteijoita ja Välimerellis-
tä piirakkaa.

Tämä presidentillinen peli-
naloitus jää peliin osallistu-
neiden mieleen.
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VARUSTAUDU SISÄLIIKUNTAVAATETUKSELLA. HUOM! LIIKUNTAHALLISSA ON SALLITTU LIIKKUA  
VAIN VAALEAPOHJAISILLA SISÄLIIKUNTAKENGILLÄ TAI SUKKASILLAAN.  

KENGÄT JA VAATTEET VAIHDETAAN PUKUHUONEISSA, JOHON NE VOIT JÄTTÄÄ OMALLA VASTUULLA.

Iin uuden liikuntahallin 

Iisi-areenan 
 

LIIKUNNALLISET AVAJAISET 
LA 21.3.2020 KLO 11-15

Kisatie 2B, Ii

AVAJAISIA VIETETÄÄN KOKO  
PERHEEN LIIKUNTAPÄIVÄSSÄ.

LAJITUTUSTUMISET:  
SÄHLY, FUTSAL,  

LENTOPALLO, JUOKSUKOULU, 
SULKAPALLO, PINGIS,  

KIIPEILY, KUNTONYRKKEILY,  
HAPKIDO, KUNTOSALI,  

LASTEN LEIKKI- ja  
VOIMISTELUALUE,  

SENIORIKUNTOSALI 

MUKANA: 
Iin kunta/Ii-instituutti,

Iin Yritys, Iin Hapkidoseura,  
Haukiputaan Heitto, 

Oulun Kiipeilyseura-91,  
AC Susikädet, Iin Urheilijat, 

Iin Aseman Martat,  
Iin Martat, Ii Volley,  
Haukiputaan Pallo, 

Oulunkaaren kuntayhtymä

areena

HERNEKEITTOTARJOILU
KAHVITARJOILU
MEHUTARJOILU

KÄVIJÖIDEN KESKEN  
ARVONTAA!

NUORISOTILASSA 
AVOIMET OVET

TERVETULOA! 
VAPAA PÄÄSY!

 
OHJELMA:

KLO 11 LAJIT ALKAVAT
KLO 12 AVAJAISET 

VUODEN 2019 MENESTYNEIDEN 
URHEILIJOIDEN PALKITSEMISET

KLO 13 LAJIT JATKUVAT 
KLO 13-15 KIIPEILY 

URHEILUTIETOKILPAILU 
KLO 15 ARVONTA

UUSI AJANKOHTA ILMOITETAAN  

MYÖHEMMIN!

PERUTTU!
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Milloin koit viimeeksi liik-
kumisen iloa? Tutkimus-
ten mukaan me suomalaiset 
voisimme liikkua enemmän 
- vain yksi viidestä liikkuu 
suositusten mukaan tarpeek-
si.

Liikkumattomuuden ai-
heuttamat kustannukset ovat 
yhteiskunnalle miljardeja eu-
roja vuosittain. Tarvitsemme 
erilaisia tekoja ja toimenpi-
teitä liikkumiseen - kannus-
teita ja infraa, esimerkkejä ja 
vaikka haastekampanjoita. 
Lapsille ja nuorille, työikäi-
sille ja senioreille, yksin ja 
yhdessä. Monelle liikunta on 
väylä yhdessä tekemiseen ja 
uusiin kavereihin. Liikunnan 
hyödyt näkyvät laajalti, niin 
ihmisten hyvinvointina kuin 
säästyvinä terveysmenoina.

Valmistelimme Kokoo-
muksen eduskuntaryhmän 
liikuntapolitiikan linjaukset 
viime vuonna. Lähtökohta-
na oli #SaaLiikkua eli kan-
nustaen, ei pakottaen. Niin 
yksilön, seurojen, kuntien 
kuin valtion tasolla voidaan 
tehdä monenlaisia toimen-
piteitä, jotka edistävät liik-
kumista. Seuratyöllä ympäri 
Suomen on valtava merkitys 

- se toimii liikkumisen selkä-
rankana. Tarvitaan yhteis-
työtä eri toimijoiden kanssa 
sekä matalan kynnyksen lii-
kuntamahdollisuuksia. Ne 
on syytä huomioida myös 
yhdyskuntasuunnittelussa. 
Tavoitteena tulee olla myös 
kattava ja laadukas liikunta-
paikkaverkosto.

Liikunta on tärkeää aina 
varhaisista vuosista lähtien. 
On näyttöä, että osalla lap-
sista liikunta helpottaa myös 
oppimishäiriöitä. Hyviä esi-
merkkejä lasten liikkumiseen 
on Liikkuva varhaiskasvatus 
- ja Liikkuva koulu - hank-
keet, joiden myötä lasten päi-
vissä on tunti lisää liikuntaa. 
Tärkeää, että välituntialueet 
tarjoavat liikunnallisia virik-
keitä lasten koulu- ja iltapäi-
viin.

Lähiympäristöllä on iso 
merkitys. Olen iloinen, että 
iiläisistä saivat Iisi-Aree-
naan, joka tarjoaa kaiken-
ikäisille mahdollisuuksia 
liikkua, pelata ja harrastaa 
sekä tiloja seuratoiminnalle. 

Kiitos kaikille asiaa edis-
täneille, varsinkin kunnan 
päättäjille. Tein osani puhu-
en hallin puolesta valtion 

liikuntaneuvoston jäsenil-
le, kuten kollega Multalalle 
ja Wallinheimolle. Tapasim-
me heitä Iin valtuutettu Jussi 
Kurttilan vieraillessa edus-
kunnassa. Valtion tuki hal-
lille oli korkea eli 750 000 
euroa.

Myös kodeissa voidaan 
edistää liikuntaa pienin te-
oin. Perheessämme on eka- 
ja kolmas-luokkalaiset tytöt. 
Joku vuosi sitten mieheni 
ehdotti, että hankkisimme 
puolapuut, renkaat, voimis-
teluköyden ja maton olohuo-
neeseen. Hetken mietin, että 
mihin ne mahtuvat, asum-
mehan kerrostalossa. Yllä-
tyin, miten pieneen tilaan ne 
sopivat. Tytöt temppuilevat 
niissä päivittäin, jopa katso-
essaan televisiota. Ja on niis-
tä ollut hyötyä itsellekin.

Oma liikkuminen, per-
heenäitinä ja kansan-
edustajana, on rajoittunut 
kotijumppaan ja aamukäve-
lyyn sekä hyötyliikuntaan 
kuten rappujen käyttämiseen 
eduskunnassa. Pieniä asioita, 
mutta tuovat liikunnan iloa 
ja jaksamista arkeen. Suomi, 
kuten koko Eurooppa, siirtyi 
viime viikolla poikkeustilaan. 

Ihmisten kokoontumisva-
pautta ja liikkumista on 
joudutaan rajoittamaan, suo-
jellaksemme riskiryhmiä ja 
terveydenhoidon henkilö-
kuntaa korona-virukselta. 
Myös Iisi-Areenan vihkiäi-
set, joihin olin tulossa pu-
humaan, siirtyvät. Josko 
juhlistamme niitä myöhem-
min suurella joukolla.

On tärkeää noudattaa oh-
jeita. Samalla voi käyttää 
kekseliäisyyttä - miten tässä 
poikkeustilanteessa voi liik-
kua, vaarantamatta kenen-
kään terveyttä.

Toivotan liikunnan iloa 
jokaiselle, yksin ja pian taas 
yhdessäkin! 

Mari-Leena Talvitie
kansanedustaja

Jokaisen ihmisen tärkein teh-
tävä on huolehtia omasta hy-
vinvoinnistaan. Tarkemmin 
ajateltuna se ei olekaan vain 
tehtävä, vaan se on itseasias-
sa sinun etuoikeutesi!  Voit 
ihan itse vaikuttaa siihen, 
millainen elämänlaatu sinul-
la on. Yllättääkö tämä sinut? 

Miten helppoa olisikaan 
ulkoistaa oma hyvinvointin-
sa muiden toteutettavaksi 
tai määritettäväksi? Hyvin-
vointiin kuuluu keskeises-
ti yhteys omaan itseensä 
eli tunne siitä, että hallitsee 
itse elämäänsä. Usein hy-
vinvointi mielletään auto-
maattisesti vain terveyteen 
liittyväksi asiaksi, mutta sii-
hen kuuluukin yllättävän 
paljon asioita. Kokonaisval-
tainen hyvinvointi syntyy 

Hyvinvointia elinvoimaisuudesta!
levosta, liikunnasta, ravin-
nosta ja henkisestä energi-
asta. Koettua hyvinvointia 
mitataan elämänlaadulla. 
Elämänlaatua muovaavat 
yksilön terveys, materiaali-
nen hyvinvointi, odotukset 
hyvästä elämästä, ihmissuh-
teet, omanarvontunto ja mie-
lekäs tekeminen. 

Miten elämänlaatua saisi 
nostettua, jos se tuntuu ole-
van aivan olematonta tällä 
hetkellä? Ihan ensimmäise-
nä lähtisin tarkastelemaan, 
onko sinulla elinvoimainen 
olo. Millainen on fyysinen 
hyvinvointisi? Entä miele-
si hyvinvointi? Keho ja mieli 
eivät ole kaksi toisistaan eril-
lään olevaa tekijää, vaan vai-
kuttavat jatkuvasti toisiinsa.  
Esimerkiksi se miten liikum-

me, nukumme ja syömme 
vaikuttaa onnellisuuteemme 
ja psyykkiseen hyvinvoin-
tiimme. Kehosta ja mielestä 
huolehtiminen on ykkössi-
jalla elämänlaatua parannet-
taessa. 

Uni ja lepo ovat yk-
sinkertaisia, mutta välil-
lä laiminlyötyjä elementtejä, 
jotka vaikuttavat hyvinvoin-
tiin. Riittävästi nukkunee-
na jaksat liikkua ja pystyt 
tekemään parempia ruoka-
valintoja. Näin olet myös vir-
keämpi ja tehokkaampi 
työssäsi, kun ajatus juoksee 
ja keskittyminen on syvem-
pää. Hyvän ruokavalion saat 
luotua, kun tutustut ravitse-
mussuosituksiin tai pyydät 
apua tutulta valmentajalta. 
Ruokatapojen muuttaminen 
vaatii aikaa ja se kannat-
taa hyväksyä. Herkkujen tai 
napostelun tilalle kannat-
taa tuoda muita mielihyvää 
tuottavia asioita, jotka edis-
tävät hyvinvointiasi. Tiukka 
ruokavalio tai dieetti ei vält-
tämättä luo hyvinvointia, jos 
syöminen aiheuttaa stressiä 

Anu Suotula-Teppo toivottaa 
tervetulleeksi tutustumaan 
valmennus- ja hyvinvointipal-
veluiden tarjontaan www.kun-
nostamo.com 

ja itsesyytöksiä.
On tärkeää muistaa, että 

jokainen meistä on erilainen. 
Emme kaikki koe hyvinvoin-
tia ja onnea samalla tavalla, 
eivätkä meille kaikille sovi 
samat harjoitukset tai ruoka-
valiot. Valitse yksi tai kaksi 
aihealuetta, joista lähdet liik-
keelle ja noudata niitä sään-
nöllisesti. 

Mielekästä tekemistä 
täytyy myös löytyä hyvin-
voinnin tueksi. Moni löy-
tää kuntoilusta avaimen 
hyvinvointiin. Siinä toteutu-
vat kaikki hyvinvoinnin ku-
koistusta tukevat osa-alueet. 
Esimerkiksi ryhmäliikun-
nassa tai pienryhmävalmen-
nuksessa koetaan sosiaalisia 
suhteita ja jumppakaveris-
ta saattaa tulla todella tärkeä 
ihminen! Liikunta tuottaa 
säännöllisesti, riittävästi ja 
sopivasti harrastettuna hy-
vää oloa ja sen avulla koe-
taan myös kyvykkyyttä ja 
saavutetaan tavoitteita. Tär-
keää on myös flow-tunteen 
kokeminen ja omien vah-
vuuksien löytäminen harjoit-
telussa! 

Liikunnan ilon ja koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin 
puolestapuhujana toimii 

Kunnostamon valmentaja 
Anu Suotula-Teppo

Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epi-
demia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri 
puolilla maata. Niillä alueilla, missä on merkkejä epide-
mian leviämisestä, tulisi keskittyä riskiryhmien, eli iäk-
käiden ja perussairaiden suojelemiseen. Oulunkaaren 
alueella ei ole yhtään todennettua koronatapausta.

Valtioneuvoston suositus on, että tartuntojen vähentä-
miseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, 
kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla va-
paa-ajalla.  Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuu-
luvien suojelemiseksi. 

Iin kunta perustaa päätöksensä viranomaisten oh-
jeistukseen. 

Iin kunnan johtoryhmä on aamupäivällä pitämässään 
kokouksessa päättänyt, että

- Kansalaisopiston toiminta keskeytetään. 
- Nuorisotilat suljetaan. 
- Liikuntahallit ja liikuntasalit ovat vain 
 koulujen ja varhaiskasvatuksen käytössä. 
 Ilta- ja viikonloppukäyttö lopetetaan. 
- Kuivaniemen kuntosali on kiinni. 

Nämä päätökset astuvat voimaan heti ja ovat voimas-
sa toistaiseksi.

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen sekä lauta- ja 
johtokuntien kokoukset pidetään normaalissa aikatau-
lussa. Mahdollisesta kokouksen siirtämisestä päättää 
toimielimen puheenjohtaja.

Koronavirukselta voi suojautua kuten muiltakin hengi-
tystieinfektioilta. Hengitystieinfektioita vältetään par-
haiten huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. 
Esimerkiksi tavallinen flunssa sekä influenssan, RS-vi-
ruksen ja hinkuyskän kaltaiset taudit tarttuvat yskiessä 
ja aivastaessa hengitystie-eritteillä tahrautuneiden kä-
sien välityksellä. 

Kädet kannattaakin pestä aina:
• kun tulet ulkoa sisään
• ennen ruoan laittoa ja ruokailua
• wc-käynnin jälkeen
• niistämisen, yskimisen tai aivastamisen 
 jälkeen
• kun olet koskenut samoja pintoja kuin 
 flunssainen henkilö

Lisäksi kannattaa käyttää kertakäyttöisiä käsipaperei-
ta tai henkilökohtaisia pyyhkeitä sekä suojata suunsa ja 
nenänsä kertakäyttönenäliinalla, kun yskii tai aivastaa.

Viimeisimmät uutiset ja päivitetyt tiedot koronavirukses-
ta saat aina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n 
sivuilta: www.thl.fi.

LISÄTIETOJA: 
Ari Alatossava, 
kunnanjohtaja, 
p. 040 567 6700

Janne Puolitaival, 
kansalaisopiston rehtori, 
p. 050 395 0462

Pekka Suopanki, 
vapaa-aikapäällikkö, 
p. 050 395 0392

Liikkumiseen kannustava ilmapiiri 
syntyy teoista ja ihmisistä

Tilannetiedote 
16.3.2020 

koronaviruksen 
johdosta
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TOIMINTAKYVYLLÄ tar-
koitan tässä mahdollisuut-
ta elää itselle mielekästä 
elämää, mitä se sitten itse ke-
nelläkin on. Toimintakykyi-
syys muodostuu fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta 
ulottuvuudesta. Yleensä ko-
emme elämän mielekkääk-
si, kun meillä on riittävästi 
voimavaroja kaikilla näillä 
ulottuvuuksilla. Tässä kirjoi-
tuksessa keskityn liikkumisen 
merkitykseen toimintakyvyn 
edistämisessä, mutta muistan 
lopussa myös heitä, joille lii-
kunta ei ole koskaan tuntunut 
mielekkäältä harrastukselta.

LIIKUNNAN POSITIIVI-
SET vaikutukset terveyteen 
ja toimintakykyyn ovat meil-
le kaikille tuttuja, mutta täs-
sä vielä kertauksena. Liikunta 
toimii vastalääkkeenä useim-
mille ikääntymiseen liittyvil-
le muutoksille: lihasvoiman 
heikkenemiselle, luiden hau-
rastumiselle, painon nou-
sulle, unen huononemiselle. 
Liikunta parantaa sydän-ja 
verenkiertoelimistön sekä 
keuhkojen toimintaa, virkis-
tää mieltä, edistää liikkumis-
kykyä, ehkäisee kaatumisia ja 
vähentää sairauksien vaiku-
tuksia ja jopa ennaltaehkäisee 
niiden puhkeamista. 

Liikunnalla on myönteisiä 
vaikutuksia useimpiin tuki- 
ja liikuntaelinsairauksiin, 
diabetekseen, astmaan sekä 
sydän- ja verenkiertosairauk-
siin, vain muutamia maini-
takseni. Yhdessä liikkuminen 
parantaa myös sosiaalista toi-
mintakykyä. Masennus voi 
helpottua ja muisti parantua 
liikunnan myötä. 

IHMINEN ON LUOTU LIIK-
KUMAAN ja liikunta on lää-
ke moneen asiaan. Silti vain 
viidennes Suomi 100 Kun-
nonkartta -väestötutkimuk-
seen osallistujista liikkui 
terveytensä kannalta riittä-
västi eli harrasti reipasta kes-
tävyystyyppistä liikuntaa 
ainakin kolmena päivänä vii-
kossa yhteensä vähintään 
kaksi ja puoli tuntia. Sen si-
jaan he istuivat, makasivat tai 
seisoivat paikallaan n. 70 % 
valveillaoloajasta. Paikallaan 
oleminen lisääntyi jonkin ver-
ran ikääntymisen myötä (to-
sin eniten makaava tai istuva 
ryhmä oli 20-29 -vuotiaat 
miehet). Vuonna 2018 valmis-
tuneen selvityksen (Vasanka-
ri & Kolu, toim.).  mukaan 
liikkumattomuuden aiheut-
tamat kustannukset yhteis-
kunnalle ovat jopa 3,2-7,5 
miljardia euroa. Liikkumisen 
lisäämisellä saisimme mer-
kittävästi parannettua kan-
santaloutta, kaikkien muiden 
etujen lisäksi. 

UKK-INSTITUUTTI JUL-
KAISI viime vuonna uudet 
viikoittaiset liikkumissuo-

Liikkumalla lisää toimintakykyisiä vuosia
situkset. Yli 65-vuotiaiden 
suositukset eivät eroa nuo-
rempien suosituksista. Uutta 
suosituksissa on kevyen lii-
kuskelun ja paikallaanolon 
tauottamisen merkityksen 
korostaminen. Myös riittä-
vä uni luo pohjaa sille, että 
jaksaa liikkua. Ennallaan 
suosituksessa on kestävyys-
liikunnan suositus 2,5 tuntia 
viikossa tai, jos haluaa liik-
kua rasittavalla tasolla, 1 t 15 
min viikossa. Lihasvoimaa, 
tasapainoa ja notkeutta pitäi-
si harjoittaa kahdesti viikossa. 

KÄVELY ON IKÄIHMIS-
TEN keskuudessa erittäin 
suosittu kestävyysliikunnan 
muoto. Reipasvauhtinen kä-
vely, jossa tulee lämmin ja 
hengitys tehostuu, onkin 
yksi helpoimmin toteutetta-
via liikuntamuotoja. Hyviä 
vaihtoehtoja sille ovat pyö-
räily, hiihtäminen, uiminen, 
tanssiminen tai vaikka met-
sä- tai puutarhatyöt. Syke 
nousee helposti näin talvella 
lumitöissä, mutta pakkasel-
la kannattaa hieman verrytel-
lä ennen kolaan tarttumista. 
Pakkasen ja äkillisen fyysisen 
ponnistelun yhdistäminen 
saattaa nostaa verenpainetta 
turhan korkealle. 

LIHASVOIMA ON fyysisen 
toimintakyvyn kannalta kes-
keinen tekijä. Jos ei säännölli-
sesti ponnistele lihasvoimien 
ylärajoilla, alkaa lihasvoima 
heikentyä noin 50 ikävuoden 
jälkeen. Arkiaktiivisuudella 
on tässä suuri merkitys. Olen 
mitannut käsien puristusvoi-
mia lukuisilta yli 75-vuotiail-
ta miehiltä ja havainnut, että 
metsätöitä säännöllisesti te-
kevillä voimat saattavat olla 
vielä selvästi paremmat kuin 
20-vuotiailla nuorukaisilla. 

Lihasvoiman harjoitta-
minen on yksinkertaista: 
lihasta vain käytetään väsy-
misrajalle asti säännöllisesti. 
Lihaksen voi väsyttää joko 
laittamalla sille paljon kuor-
maa tai paljon toistoja. Pää-
asia on, että liikettä tehdään 
väsymiseen asti. Kerran 
viikossa tehtävällä harjoi-
tuksella voidaan ylläpitää 
lihasvoimaa, mutta kaksi-
kolme kertaa viikossa har-
joittelu parantaa sitä. 

LIHASVOIMAA VOI HAR-
JOITELLA KOTONA, kun- 
tosalilla, ryhmissä tai hyöty-
liikuntana. Liikkumiskyvyn 
säilyttämisen kannalta eten-
kin alaraajojen lihasvoiman 
kasvattaminen on ikääntyvil-
le tärkeää. Reisissä pitää olla 
enemmän voimaa kuin taka-
puoli painaa, että pääsee tuo-
lista ylös. Jos tuolista ei pääse 
itse ylös, menetämme keskei-
sen toimintakyvyn alueen: 
mahdollisuuden päästä ves-
saan silloin, kun on tarve. Eli 
kannattaa tehdä vähintään 

reiden ja lonkan ojentajien 
harjoitukset omatoimisuuden 
säilyttämiseksi! 

Kuntosalilla on help-
poa ja turvallista treenata, 
mutta kotonakin voi tehdä 
tehokkaita kyykistyksiä, por-
taille nousua tai istumasta 
seisomaannousuja alaraajo-
jen vahvistamiseksi. On erit-
täin tärkeää, että lihaksissa 
on riittävästi reserviä äkilli-
sen sairastumisen varalta. 
Vuodelevossa lihakset sur-
kastuvat nopeasti, jopa 1,5 kg 
lihasmassaa voi lähteä nuo-
remmiltakin 10 päivän täy-
dellisessä levossa. Jos ennen 
sairastumista on juuri ja juu-
ri päässyt liikkumaan, voi 
lyhytaikainenkin sairastumi-
nen romahduttaa liikkumis-
kyvyn. 

IKÄÄNTYESSÄ KAATU-
MISTEN MÄÄRÄ LISÄÄN-
TYY ja siksi viikoittaiseen 
liikuntaohjelmaan olisi hyvä 
sisällyttää myös tasapaino-
harjoituksia. Monipuolinen 
liikunta ja etenkin terveyden-
huollon ammattilaisten oh-
jaama tasapainoharjoittelu 
vähentää tuoreen systemaat-
tisen katsauksen mukaan 
kaatumisia 24-34 % (Sher-
rington C et al.2019). 

Olen itsekin huoman-
nut 75-vuotiaiden toimin-
takykymittauksissa, että 
säännöllisesti ohjatuissa voi-
misteluryhmissä käyneiden 
naisten tasapaino on säily-
nyt hyvin, eikä heillä tuo-
ta vaikeuksia seistä yhdellä 
jalalla vaadittua 30 sekun-
tia. Tasapainoa parantaa 
esim. tanssiminen, luonnos-
sa liikkuminen, monet pelit 
ja erilaiset voimistelu- ja ta-
sapainoharjoitukset. Niitäkin 
on helppo toteuttaa kotona. 
Nykyisin internetissä on run-
saasti erilaisia ohjattuja harjoi-
tuksia. Voit etsiä niitä vaikka 
Youtubesta hakusanoilla ta-
sapaino, taiji tai yksi omista 
suosikeistani, asahi. 

JOS ON AIEMMIN harras-
tanut vähänlaisesti liikuntaa, 
kannattaa lisätä määrää ja la-
jeja hiljalleen totuttelemalla. 
Liikunnan harrastaminen on 
turvallista, kun aloittaa kevy-
esti ja lisää tehoa vähitellen. 

Alussa saattavat lihakset 
tai nivelet vähän kipeytyä, 
mutta sitä ei kannata säikäh-
tää, kipu kyllä helpottuu vä-
hitellen. Jos on epävarma 
liikunnan aloittamisen suh-
teen, voi kysyä neuvoa lää-
käriltä tai fysioterapeutilta. 
Terveysasemalla järjestetään 
varttuneiden liikuntaryhmiä 
niille, joille liikkumisen aloit-

taminen on jonkin sairauden 
vuoksi hankalaa. Tarkoitus 
on, että tämän ryhmän jäl-
keen rohkaistuu jatkamaan 
liikuntaa esim. kansalaisopis-
ton tai eläkejärjestöjen ryh-
missä. 

VAIKKA OLEN AINA OL-
LUT liikunnan puolesta pu-
huja, ymmärrän myös heitä, 
joille liikunta ei kerta kaikki-
aan ole mieluisa laji. Jos on 
aina pitänyt liikuntaa vas-
tenmielisenä, on kohtuutonta 
olettaa, että sen harrastami-
sen aloittaisi vanhoilla päi-
villä.

Monella vähän liikkuval-
la saattaa kokonaistoiminta-
kyky olla silti kohtuullisella 
tasolla, jos heillä on jotain 
muuta mielekästä tekemis-
tä. Esimerkiksi käsityöt, su-
kututkimuksen tekeminen tai 
kotityöt saattavat antaa niin 
paljon merkitystä elämään, 
että mahdolliset sairaudet 
unohtuvat. Heille voisin eh-
dottaa, että voisivat kuitenkin 
kokeilla yhtä liikuntasuosi-
tuksen osaa: kevyttä liikus-
kelua ja paikallaan olemisen 
tauottamista. Jos nousee välil-
lä istumasta seisomaan ja lii-
kuskelee vähän, vetreyttää se 

jo lihaksia ja parantaa ener-
gia-aineenvaihduntaa. Myös 
postin hakeminen postilaa-
tikosta tai vaikka kaupassa 
käynti on vähän liikkuvalle 
parannusta fyysiseen aktiivi-
suuteen. 

MONET IKÄÄNTYVÄT LIIK- 
KUVAT jo innolla täällä Iis-
sä. Olin vasta käymässä en-
simmäistä kertaa uudella 
iiläisellä kuntosalilla. Ihmet-
telin siellä yhtä erikoisempaa 
kuntoilulaitetta, jota vanhem-
pi mieshenkilö pontevasti 
käytti. Hän neuvoi avuliaas-
ti minullekin, miten laitetta 
käytetään ja vielä yhden toi-
senkin laitteen säätöjä. Kertoi 
täyttävänsä vajaan vuoden 
päästä 90 vuotta, mutta voi-
maharjoittelu sujui kuin nuo-
rilla. Iihin on tullut hienosti 
uusia liikkumismahdolli-
suuksia, kuten useita kunto-
saleja, hienoja latuja ja nyt 
vielä liikuntahalli. Toivotta-
vasti me kaikki ikääntyvät 
käytämme niitä ahkerasti ter-
veytemme edistämiseksi. 

TÄSSÄ KIRJOITUKSESSA 
ON KÄYTETTY LÄHTEE-
NÄ pääasiassa UKK-insti-

tuutin erittäin monipuolisia 
internet-sivuja, joissa on run-
saasti tutkittuun tietoon 
perustuvia kirjoituksia lii-
kunnasta. 

Muita lähteitä:
Husu P, Sievänen H, To-

kola K, Suni J, Vähä-Ypyä H, 
Mänttäri A, Vasankari T. Suo-
malaisten objektiivisesti mi-
tattu fyysinen aktiivisuus, 
paikallaanolo ja fyysinen kun-
to. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön julkaisuja 2018:30.

Sherrington C et al. Exerci-
se for preventing falls in older 
people living in the commu-
nity. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2019, Is-
sue 1. 

Vasankari T, Kolu P, toim. 
Liikkumattomuuden lasku 
kasvaa – vähäisen fyysisen 
aktiivisuuden ja heikon fyysi-
sen kunnon yhteiskunnalliset 
kustannukset. Valtioneuvos-
ton selvitys- ja tutkimustoi-
minnan julkaisusarja 31, 2018

Tiina Vuononvirta, 
fysioterapeutti, TtT
Oulunkaaren kuntoutuksen pal-
veluesimies
Oulunkaaren ky, 
Kuntoutuspalvelut

Liikunta on lääke moneen asi-
aan, uskovat Tiina Vuononvirta 
(edessä vihreässä puserossa) 
ja Liisa Tuikkanen.
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Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Tänä vuonna vietämme 20 v.  juhlavuotta!

Iin keskustaan avautui hiih-
tolomaviikon tiistaina mies-
ten parturi Iijo. Yrittäjänä 
toimii Tanja Hiivala, joka 
kertoo valmistuneensa haa-
veammattiinsa Kemistä ke-
väällä 2019.

– Valmistuttuani tutkailin 
tarvetta miesten parturille 
Iissä ja kysyntää tuntui ole-
van. Kun lisäksi Kirkkotien 
varrelta löytyivät sopivat ti-
lat, rohkenin oman liikkeen 
avata, Tanja kertoo.

Vieressä sijaitseva kam-
paamo ja miesten parturi 
Iijo muodostavat kokonai-
suuden, jossa koko perheelle 
löytyy hiusasioihin erikois-
tuneet alan ammattilaiset sa-
massa kiinteistössä.

Tanja uskoo ystävällisen 
asiantuntevan palvelun ole-
van syyn tulla asioimaan 
Iijoon, jossa saa hiusten-
leikkauksen lisäksi vinkke-
jä hiustenhoitoon ja sopiviin 
tuotteisiin erilaisille hiustyy-
peille.

Aluksi hieman arvoituk-
sellinen nimi Iijo saa Tanjal-
ta loogisen selityksen.

– Nimiasiassa pyörittelin 
mielessäni Iin ruotsinkielistä 
nimeä Ijå ja Iijokea. Niistä so-
pivasti mielikuvista käyttäen 
voi itse kukin päätellä, mis-
tä nimi juontuu, paljasjalkai-
nen iiläinen Tanja naurahtaa. 
MTR

Iissä avautui uusi miesten parturi

Tanja Hiivalan haave omasta 
parturiliikkeestä toteutui Iijon 
avautuessa.

Meiltä saat myös Meiltä saat myös 
lisäravinteet ja pt-palvelut. lisäravinteet ja pt-palvelut. 

Maksuttomat tutustumiskäynnit Maksuttomat tutustumiskäynnit 
henkilökunnan paikalla ollessa henkilökunnan paikalla ollessa 

ti-to klo 16-19.ti-to klo 16-19.

Kulkukortilla avoinna Kulkukortilla avoinna 
joka päivä klo 5-24.joka päivä klo 5-24.

Studio Voi HyvinStudio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, Lymfaterapeutti Pakanen Liisa

puh. 0458776474
UUSI OSOITE:  Koskenniskankuja 2, Illinsaari, Ii

45 min - 40 € 60 min - 50 € 90 min - 70 €

www.studiovoihyvin.fi

Kauneudenhoitoa Iistä

Päivi Paakkola toimii kynsi- ja 
ripsiteknikkona Iissä. Kynsi-
salonki Rusetti on hänen oma 
yrityksensä.

Joustavilla työajoilla, sopi-
muksen mukaan Kynsisa-
lonki Rusetti vastaanottaa 
asiakkaita Iissä, osoitteessa 
Laitakuja 4. Samoissa tilois-
sa toimii Kauneuskuja 4.

Vahvan kokemuksen 
omaava yrittäjä Päivi Paak-
kola on toiminut kynsi- ja 
ripsiteknikkona vuodesta 
2011 alkaen ja työssään hän 
pyrkii pysymään muka-
na uusimmissa tekniikoissa 
sekä jatkuvasti muuttuvissa 
trendeissä. 

Erityisen tärkeää Päivil-
le on huolellinen työnjälki ja 
laadukkaat, turvalliset tuot-
teet. 

Kynsisalonki Rusetin 
palveluihin kuuluu luon-
nollisesti kynsiin liittyvät 
työt, kuten geelilakkauk-
set, rakennekynnet ja oman 
kynnen vahvistukset gee-
lillä. Koristelumahdolli-
suuksia kynsiin on paljon 

ja erityisosaamisena Päivil-
lä on esimerkiksi vaativat 
maalaukset käsin. Lisäk-
si palveluihin kuuluu myös 
ripsipidennykset ja lash lift 
kestotaivutukset, joka puo-
lestaan on syrjäyttämässä 
tuuheat pidennykset. Nyky-
ään kauneustrendeissä ko-
rostuu luonnollisuus, jota 
saadaan tällä kestotaivutuk-
sella aikaan.

Päivi Paakkola toimii sa-
longissaan yksin, joten aina 
ei ole mahdollista vasta-
ta puhelimeen, mutta jättä-
essäsi viestin vastaajaan tai 
tekstiviestillä takaisinsoit-
topyynnön, niin Päivi ottaa 
yhteyttä ja saat kynnet sekä 
silmät loistamaan! 

Terttu Salmi 

Kirstinharjuntie 11, Ii • P. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

SKY Kosmetologi 
Outi Kantola

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit • Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kosmetologipalvelut

Soita meille 050 3737 774
tai laita postia iitula@iitula.fi

www.iitula.fi

Kysy vapaita 
paikkoja



19.3.202010

Juniori-ikäisille Ac Susikä-
det järjestää tällä hetkel-
lä salibandykerhoja 7-9 ja 
10-12-vuotiaiden ryhmissä. 
Kerhot ovat mukavaa ma-
talan kynnyksen liikunta-
toimintaa, johon kaikki ovat 
tervetulleita aiemmasta tai-
totasosta riippumatta. Ker-
hot pyörivät vielä tämän 
kevään ajan tiistaisin ja kes-
kiviikkoisin Pohjois-Iin ja 
Valtarin kouluilla. Tulevana 
syksynä kerhot siirtyvät uu-
delle Iisi-areenalle. Tämän 
vuoden kerhoihin on vie-
lä mahdollista tulla mukaan 
(myös tutustumiskäynnit 
ovat mahdollisia). Lisätietoa 
kerhoista sekä seuran yhte-
ystiedot löytyvät nettisivuil-
ta www.susikadet.fi. 

Junioritoiminnan lisäk-
si seuralla on myös miesten 

AC Susikädet ry järjestää salibandykerhoja
edustusjoukkue Pohjois-
Suomen 5. divisioonas-
sa. Seura järjestää lisäksi 
aikuisille ja nuorille suun-
nattuja puulaakitason sa-
libandyturnauksia, joiden 
tapahtumapaikkana toimii 
jatkossa Iisi-areena.

Juniori-ikäiset voivat har-
rastaa lajia ohjatusti 7-9- ja 
10-12-vuotiaiden salibandy-
kerhoissa. Kerhotoiminnan 
lisäksi seura on Iisi-areenan 
tarjoamien harjoituspuit-
teiden myötä mahdollisesti 
perustamassa myös saliban-
dyjoukkueita eri juniori-ikä-
luokkiin.

Salibandy on tällä hetkel-
lä todella suosittu laji var-
sinkin nuorten keskuudessa 
ja on harrastajamääriltään 
yksi suosituimmista urhei-
lulajeista Suomessa. Urhei-

lulajina salibandy on hyvin 
monipuolinen, lajissa tarvi-
taan esimerkiksi kestävyys-
kunnon ja juoksuvoiman 
lisäksi myös silmä-käsikoor-
dinaatiota. Tästä huolimatta 
salibandy on matalan aloi-
tuskynnyksen laji ja har-
rastamisen aloittaminen on 
todella helppoa. Varustei-
ta ei myöskään tarvita yhtä 
paljon kuin useissa muissa 
lajeissa, sillä harrastamiseen 
riittävät parhaimmillaan 
vain maila ja pallo sekä 
mahdolliset sisäpelikengät. 
Matalan aloituskynnyksen 
lisäksi lajia on halutessaan 
mahdollista harrastaa todel-
la kovaa myös kilpatasolla, 
sillä Suomi on yksi lajin suu-
rimmista maista koko maail-
massa. MTR AC Susikädet miesten edustusjoukkue pelaa Pohjois-Suomen 5. divisioonassa. Kuva AC Susikädet 

arkisto

Oulun Kiipeilyseura on Oulun seudulla toimiva 
kiipeilyn eri lajeja harrastavien yhdistys

Kiipeily kehittää monipuolisesti kehonhallintaa. Kuva Ismo Miettinen

Seura pyrkii ylläpitämään, 
mahdollistamaan ja kehit-
tämään kiipeilyharrastusta 
tarjoamalla kiipeilypaikko-
ja, kursseja, retkiä sekä vä-
linevuokrausta. Seuran 
jäsenistöstä yli kolmannes 
on junnuja, ja junnukerhot ja 
-leirit ovatkin seuran toimin-
nan keskiössä. Junnutoimin-
nan lisäksi seuramme tekee 
kilpavalmennusyhteistyötä 
Ouluseutu Urheiluakatemi-
an kanssa ja järjestää kilpai-
luja. 

Seuran toimintaan pääse-
vät mukaan jo ekaluokkalai-
set ohjattujen junnukerhojen 
kautta, ja kerhoja järjeste-
tään kaikenikäisille nuorille. 
Kiipeily on harrastuksena 
aloittelijaystävällinen. Seu-
ralla on suuri määrä Suomen 
kiipeilyliiton kouluttamia 
köysitoiminta- ja nuoriso-
ohjaajia, jotka pitävät huo-
len siitä, että oppiminen on 
helppoa, mukavaa ja turval-

lista. Kiipeilijän tason nous-
tessa kerhojen jatkoryhmät 
astuvat mukaan kuvioi-
hin. Junnukerhot toimivat 
Oulun Kiipeilykeskuksella 
Toppilassa sekä pienimmil-
le Puolivälinkankaan nuo-
risotalolla, ja junnut käyvät 
opettelemassa myös ulko-
kiipeilytoimintaa kallioilla 
ja matalilla siirtolohkareilla 
eli bouldereilla. Oulun ym-
päristökuntiin suuntautuvat 
ulkoretket ovatkin monen 
kerholaisen mielestä muka-
vinta puuhaa. 

Vaikka Iissä ei tällä het-
kellä ohjattua kiipeilytoi-
mintaa olekaan, kannattaa 
kiipeilyseuraan silti liittyä. 
Järjestämme jäsenillemme 
viikottaisia kiipeilyvuoroja 
Oulun Kiipeilykeskuksella 
ja Oulun Caven kiipeilyti-
lassa Nallisportissa. Seural-
la on myös koko Suomen 
mittakaavassa ainutlaatui-
nen jääkiipeilytorni. Tor-

ni sijaitsee Haukiputaalla 
ja siellä järjestetään talvi-
sin kiipeilyvuoroja sekä jää-
kiipeilyn Euroopan cupin 
finaali. Kiipeilyvuorojen li-
säksi säännöllinen aikuisil-
le suunnattu ulkokurssi- ja 
reissutoiminta pitää huolen 
siitä, että mukavaa ja opet-
tavaista tekemistä löytyy 
kaikkina vuodenaikoina. 
Kursseja järjestetään aina al-
keiskursseista vaativiin jat-
kokursseihin, ja reissuja niin 
lähiseudulle kuin ulkomail-
lekin. 

Tiesitkö, että kiipeily on 
lajina mukana Olympialai-
sissa Tokiossa tulevana ke-
sänä ensimmäistä kertaa ja 
että Boulder-kiipeilyn nuor-
ten miesten Pohjoismaiden 
mestari vuodelta 2019 Tuuk-
ka Simonen asuu Iissä! 

Janne Aula

Iin Yrityksellä on 
jokaiselle jotain

Venyttely kuukuu oleellisena osana kaikkeen liikuntaan.Yrityksen yleisurheiluharjoituksissa kehitetään koordinaatio ja 
muita eri lajeissa tarvittavia ominaisuuksia. Iisi-areenan juoksu-
suora tarjoaa harjoitteluun erinomaiset olosuhteet.

Tällä aukeamalla esitellyillä seuroilla oli tarkoitus esitellä 
toimintaansa Iisi-Areenan avajaisissa. Valitettavasti avajais-
tapahtuma on peruutettu korona-viruksen vuoksi.

Voimistelu- ja Urheiluseura 
Iin Yritys ry on perustettu jo 
vuonna 1911. Perinteikkään 
yleisseuran lajeina ovat täl-
lä hetkellä yleisurheilu, 
voimanosto, suunnistus, 
kuntoilu, hiihto, nyrkkeily 
ja naisliikunta. Myös tieto-
kilpailujaosto toimii aktiivi-
sesti. Seurassa on noin 500 
jäsentä. Toimintaa on ym-
päri vuoden. Muun muassa 
testijuoksu on juoksutapah-
tumana suosittu, jonne ker-
tyy ei puolilta maakuntaa 
talvisin juoksijoita. Yleisseu-

rana Iin Yrityksen lajitarjon-
nasta löytyy monipuolinen 
kattaus eri ikäryhmille. Iin 
Yrityksellä on Iisi-areenal-
la tiistaisin juoksusuoralla 
9-16 vuotiaille lapsille har-
joitukset, jossa kehitetään 
heidän ikäisille sopivia no-
peus, koordinaatio ja kim-
moisuusominaisuuksia sekä 
pituushypyn ja juoksun 
(myös aitojen) tekniikkaa 
monipuolisin harjoittein. 
Tarkemmin seuran tarjontaa 
löytyy nettisivuilta https://
iinyritys.seura. info/ MTR
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Vuonna 2014 perustetussa 
Iin Hapkidoseurassa har-
rastetaan korealaista it-
sepuolustuslajia sin moo 
hapkidoa. Sin moo hapkido 
on monipuolinen itsepuo-
lustuslaji, joka kattaa muun 
muassa lyönnit, potkut, ir-
rottautumiset, kaatumiset, 
heitot ja lukot. Laji ei tunne 
ennalta määrättyjä liikesar-
joja. Myös muodolliset asen-
not ovat hapkidolle vieraita. 
Niiden sijaan harrastaja op-
pii kamppailemaan mistä ta-
hansa asennosta. Kantavana 

Hapkido on itsepuolustuslaji

Kuva yllä. Hapkido sopii kaikenikäisille. Kuvat Timo Taskinen

ajatuksena on opittujen pe-
riaatteiden vaistonvarainen 
soveltaminen syntyneeseen 
tilanteeseen. Päämääränä 
on terveellinen, hyvä ja pit-
kä elämä, jossa keho pysyy 
kunnossa koko elämän ajan.

Kevään peruskurssi al-
kaa 25.4.2020. Ikäraja perus-
kurssille on 13 vuotta. Lajia 
voi käydä kaksi ensimmäis-
tä kertaa ilmaiseksi kokeile-
massa. Peruskurssin treenit 
ovat tiistaisin ja lauantai-
sin Iisi-areenan budotilas-
sa. MTR

Kuva vas. Iin Hapkidoseuran leirejä on pidetty Illinsaaren hiihtomajalla.

Lentopallon harrastaminen 
erityisesti iiläisten lasten 
keskuudessa on lisääntynyt 
viime vuosina runsaasti. Ii-
Volley ry perustettiin juuri 
tätä varten 2017 – tavoittee-
na oli tarjota uusi vaihtoehto 
joukkuelajeista kiinnostu-
neille lapsille ja nuorille. 
Tässä onkin onnistuttu hy-
vin, koska harrastajia tulee 
treeneihin jatkuvasti lisää. 
Aluksi toimintaa pyörit-
ti vain kaksi valmentajaa, 
mutta nyt toiminnassa on 
mukana kymmenkunta val-

Lähes sata lasta treenaa viikoittain lentopalloa uudella Iisi-areenalla
mentajaa. IiVolley pyrkii 
resurssiensa mukaan jatku-
vasti kouluttamaan valmen-
tajiaan, jotta valmentajat 
pystyvät tarjoamaan mah-
dollisimman tasokasta val-
mennusta lapsille ja nuorille. 
Treeneissä harjoitellaan len-
topallon perustekniikkaa, 
esimerkiksi sormi- ja hiha-
lyöntejä, mutta myös erilai-
sia pelitilanteita.

Lähes sata lasta treenaa 
viikoittain lentopalloa uu-
della Iisi-areenalla. Nuo-
rimmat pelaajat ovat 6-8 

–vuotiaita (F-junnut), mut-
ta kaikille alakouluikäisille 
on tarjolla viikoittaiset tree-
nit ja mahdollisuus osal-
listua myös turnauksiin. 
Turnauksia järjestetään 
kuukausittain ympäri Poh-
jois-Suomea, mutta myös 
kotiturnauksia järjestetään 
Iissä jokaiselle ikätasol-
le. Lasten ja nuorten jouk-
kueista vanhimmat ovat 
13-14 –vuotiaita tyttöjä, jot-
ka pelaavat sekä C-tyttöjen 
sarjaa että naisten paikallis-
sarjaa. Säännöt vaihtelevat 

sen mukaan, minkä ikäisis-
tä pelaajista on kyse. F-jun-
nut pelaavat koppipalloa ja 
kentällä on kerrallaan vain 
kaksi pelaajaa. Myös ken-
tän koko on pienempi ja pal-
loa on aikuisten lentopalloa 
pehmeämpi. Vanhemmissa 
ikäluokissa pelaajien määrä 
kentällä kasvaa ja myös pal-
lot ovat kovempia. 

IiVolleylla on myös nais-
ten puolella edustusjoukkue 
NapAkat, joka osallistuu 
sekä Oulun alueen paikal-
lissarjaan että lähialueella 

järjestettäviin naisten tur-
nauksiin. IiVolley järjestää 
vuoden aikana myös useita 
aikuisten turnauksia harras-
tejoukkueille.

Alusta alkaen IiVolleyn 
tavoitteena on ollut lasten 
liikuttamisen lisäksi myös 
se, että lentopalloharrastuk-
sen voi aloittaa matalalla 
kynnyksellä. Tämä tarkoit-
taa sitä, että kustannukset 
pyritään pitämään hyvin 
matalina perheille. Vuon-
na 2020 jäsenmaksun suu-
ruus on yhdestä lapsesta 25 

euroa ja jos mukana on per-
heestä neljä henkilöä, hin-
ta on 75 euroa. Talkoiden 
määrä on pidetty myös hy-
vin vähäisenä – vanhemmat 
ovat osallistuneet kotiturna-
usten järjestämiseen esimer-
kiksi leipomuksilla, mutta 
muita talkoita ei ole tarvin-
nut tehdä. 

Pauliina Niva-Jaukkeri

F-junnut turnauksessa. Kuvat Pauliina Niva-Jaukkeri C-tytöt pelaavat naisten paikallissarjaa.

Lisätietoja seurasta 
ja sen toimintaan 
osallistumisesta antavat:

Riikka Sorakangas 
(F-ikäiset, vuosina 2011-2013 syntyneet) 
sorakangasriikka@gmail.com

Saana Piltonen 
(E-ikäiset, vuosina 2009-2010 syntyneet) 
saana.piltonen@outlook.com

Juha Salmi 
(D-ikäiset, vuosina 2007-2008 syntyneet) 
juha.salmi@hotmail.com

Mervi Isola 
(C-ikäiset, vuosina 2005-2006  syntyneet) 
mervi.isola@gmail.com
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Pohjois-pohjanmaan Liikunta ja Urheilu 
ry:ssä alkuvuodesta käynnistynyt hanke, 
Yhdistyksistä hyvinvointia, haluaa tehdä 
yhdistyksistä entistä osaavampia ja hou-
kuttelevampia yhteisöjä.  Mukaan toimin-
taansa kehittämään ovat tervetulleita kaikki 
Pohjois-Pohjanmaalla vaikuttavat järjestöt, 
yhdistykset ja yhteisöt. Hankkeen hyödyn-
saajina ovat paikalliset asukkaat koko elä-
mänkaaren laajuudella. 

Kaksivuotisessa, Maaseuturahaston ra-
hoittamassa hankkeessa tarjotaan yhdistyk-
sille koulutuksia ja kehittämisprosesseja, 
joiden avulla yhdistystoimintaa sekä yhdis-
tysten keskinäistä ja toisaalta yhdistysten ja 
kuntien välistä yhteistyötä voidaan kehittää 
ja parantaa. Hankkeen päätyttyä yhdistyk-
set ovat osaavampia ja vetovoimaisempia 
yhteisöjä, joissa osataan huomioida toimin-
taan osallistuvien toiveet ja odotukset.

Yhdistyksiin koulutusta ja  
kehittämisprosesseja
Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-
Pohjanmaalla toimivat järjestöt, yhdistykset 
ja yhteisöt – siis muutkin kuin urheiluseurat 
– jotka halutaan aktivoida tuotteistamaan 
toimintojaan ja kehittämään omaa yh-
distystoimintaan liittyvää osaamistaan. 
Hankkeessa kehitetään myös uudenlaisia 
toimintamalleja, joilla voidaan lisätä väes-
tön hyvinvointia liikunnallista elämäntapaa 
edistämällä. 

Hankkeessa työskentelevät projektivas-
taava Mikko Männistö ja projektityöntekijä 
Heidi Similä. Heidän visionaan on järjes-

töjen ja yhdistysten toiminnan elävöity-
minen, toiminnan laadun paraneminen ja 
asukkaiden yhteisöllisyyden kasvu, mikä 
puolestaan hyödyttää laajasti koko alueen 
asukkaita.

”Hankkeessa toteutettavien työpajojen 
ja maksuttomien koulutusten avulla yhdis-
tysten on mahdollista päivittää osaamis-
taan vastaamaan tämän päivän odotuksia 
mm. toiminnan laadun osalta. Kouluttautu-
minen on tärkeää, jotta yhdistystoimijoiden 
välillä vaihtuessa osaaminen ja toiminnan 
laatu eivät pääsisi heikkenemään vaan mie-
luusti kehittymään”, projektivastaava Mik-
ko Männistö sanoo.

Yhdistysten tarpeita kartoitetaan kyselyllä
Maalis-huhtikuun aikana Yhdistyksistä hy-
vinvointia -hanke kerää yhdistystoimijoilta 
tietoa yhdistysten nykytilasta sekä koulu-
tus- ja kehittämistarpeista. Kartoituksen 
pohjalta tullaan tarjoamaan yhdistyksille 
mm. maksuttomia koulutuksia ja työpajoja. 

”Toivomme yhdistyksiltä aktiivista osal-
listumista tarvekartoitukseen, jotta pystym-
me vastaamaan tarpeisiin mahdollisimman 
hyvin. Tässä on yhdistyksille tuhannen 
taalan paikka kertoa, minkälaisella tuella 
asioita saataisiin parhaiten heidän näkökul-
mastaan vietyä eteenpäin”, Heidi Similä sa-
noo. 

”Toivottavasti yhdistykset ja kunnat nä-
kevät hankkeen mahdollisuutena päästä ke-
hittämään yhteisiä prosesseja esimerkiksi 
liikunnallisten tapahtumien tai palveluiden 
tuottamisessa”, Männistö toivoo.

Yhdistyksistä hyvinvointia 
Pohjois-Pohjanmaalle

Hankkeen toiminta-alue käsittää 22 kuntaa. Heidi Similä ja Mikko Männistö kiertävät kevään aikana 
kaikki kunnat ja tapaavat sekä kuntien työntekijöitä että yhdistystoimijoita. 

Lue lisää hankkeesta: http://www.popli.fi/yhdistyksista-hyvinvointia

Yhdistyksistä hyvinvointia -tarvekartoitukseen 
pääset vastaamaan osoitteessa:

https://webropol.com/s/yhdistyksista-hyvinvointia
!
YHDISTYSTOIMIJA – VASTAA KYSELYYN! 

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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Iin Eläkeläisillä on ollut vil-
kasta toimintaa, jonka ko-
ronavirus keskeytti.

– Olemme toistaiseksi 
laittaneet kaikki toiminnot 
tauolle ja haluamme näin 
omalta osaltamme estää vi-
ruksen leviämistä, yhdis-
tyksen puheenjohtaja Eero 
Teppo kertoo.

Viikonloppuna 6.-7.3. 
yhdistyksellä oli edus-
tus ja loistava menestys Jo-
kilaaksojen aluejärjestön 
pilkkikilpailuissa. Lisäksi 
Järjestötalolla pidettiin kirp-
putori, jossa tavara vaihtoi 
omistajaa ja kahvi maistui. 
Myös grillimakkarat kävivät 
kaupaksi ja iloinen hyörinä 
täytti talon pihan. MTR

Iin Eläkeläisten vilkas 
kevättoiminta keskeytyi

Eero Teppo, Urpo Ronkainen, sekä Eero Fäldt Morris koirineen nauttivat grillimak-
karoista Iin Eläkeläisten kirpputoripäivänä.

Taavi Kaikkonen voitti Jokilaaksojen alueen pilkkikisat. Myös kakkostila tuli Iihin 
Jorma Pyörälän toimesta.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke kuntien tukena 
järjestöyhteistyön kehittämisessä ja tiivistämisessä
Kuntalaisten hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen on 
jokaisen kunnan päätehtävä. 
Yksikään kunta ei kuiten-
kaan onnistu tässä tehtäväs-
sä ilman yhteistyötä kunnan 
muiden toimijoiden, kuten 
yhdistysten, yritysten ja seu-
rakunnan kanssa. Kunnissa 
toimivat yhdistykset järjes-
tävät paljon hyvinvointia ja 
terveyttä edistävää toimin-
taa kuntalaisille. 

Yhdistysten toiminta toi-
mii myös usein ennalta-
ehkäisevänä; yhdistykset 
tarjoavat kuntalaisille har-
rastuksia, kerhoja, tapah-
tumia, vertaistukea ja 
edistävät toiminnallaan yh-
teisöllisyyttä ja osallisuutta. 
Yhdistykset ovat siis tär-
keässä asemassa kuntien 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen työssä.

Pohjois-Pohjanmaan jär-
jestörakenne -hankkeen 
työntekijät ovat toimineet 
Pohjois-Pohjanmaan kun-
nissa kuntien järjestöyhteis-
työn tukena syksystä 2017 
alkaen. Hanke on päätty-
mässä tämän vuoden syys-
kuussa, joten nyt on hyvä 
aika tarkastella asioita, joi-
ta on hankkeen avulla saatu 
vietyä eteenpäin kunnissa ja 
joita kuntien toivoisi hyö-
dyntävän myös tulevaisuu-
dessa. Hyvien käytäntöjen 
kierrättäminen on toimivaa 
ja tehokasta!

Kun hanke aloitti toi-
mintansa, ainoastaan seitse-

Järjestöagentit Anni Rekilä, 
Anna Katajala ja Helena Liima-
tainen

mässä Pohjois-Pohjanmaan 
kunnassa oli nimetty järjes-
töyhdyshenkilö. Nyt nimet-
tyjä järjestöyhdyshenkilöitä 
löytyy 27 kunnasta. Järjes-
töyhdyshenkilö on avain-
asemassa, kun kunnissa 
lähdetään kehittämään ja 
tiivistämään yhteistyö-
tä yhdistysten kanssa. 
Järjestöyhdyshenkilön toi-
menkuvaan kuuluu mm. 
yhdistysten kutsuminen 
koolle säännöllisesti sekä 
yhteydenpito ja tiedotta-
minen kunnassa toimivil-
le yhdistyksille. Monessa 
Pohjois-Pohjanmaan kun-
nassa yhteistyö on selkeäs-
ti aktivoitunut ja tiivistynyt 
järjestöyhdyshenkilön ni-
meämisen myötä.

Hankkeen toiminnan ai-
kana kunnissa on myös 
kehitetty viestintää yhdis-
tysten näkökulmasta. Nyt 
jo 13 kunnan nettisivuilta 
löytyy Ihimiset.fi -rajapin-
taa hyödyntävä leijuke, jon-
ka avulla yhdistysten tiedot 
saadaan helposti ja ajanta-
saisesti näkymään kuntien 
omilla nettisivuilla. Muu-
taman kunnan nettisivuil-
ta löytyy lisäksi erikseen 
leijuke yhdistysten järjes-
tämistä tapahtumista. Kun-
nista löytyy myös monia 
muita tapoja viestiä yhdis-
tystoiminnasta kuntalaisille; 

osa kunnista tarjoaa mak-
sutonta ilmoitustilaa kun-
tatiedotteesta ja kunnan 
some-kanavia hyödynne-
tään myös yhdistystoimin-
nasta viestimiseen.

Hankkeen tämän vuo-
den tavoitteena kunta-järjes-
töyhteistyön kehittämisessä 
on yhdistysyhteistyöasiakir-
jojen laatiminen kunnissa. 

Yhdistysyhteistyöasiakirjas-
sa sovitaan mm. avustuk-
sista, tiloista, viestinnästä 
ja muusta yhteistyöstä yh-
dessä kunnan ja yhdistysten 
kanssa. Hankkeen kokemus-
ten perusteella yhteisen asia-
kirjan laatiminen selkeyttää 
yhteistyötä ja sitouttaa sekä 
kuntaa että yhdistyksiä toi-
mimaan sovitulla tavalla. 

Valmiita yhteistyöasiakir-
joja löytyy jo viidestä Poh-
jois-Pohjanmaan kunnasta 
ja prosessi on käynnissä seit-
semässä kunnassa, joten hy-
viä esimerkkejä tämän työn 
tueksi löytyy. Selkeät peli-
säännöt ja yhdistysten tu-
keminen mm. avustuksilla 
ja maksuttomilla tiloilla luo-
vat otollisen maaperän vi-

reälle yhdistystoiminnalle, 
joka hyödyttää jokaista kun-
talaista. 

Anni Rekilä
järjestöagentti, projekti-
työntekijä, Pohjois-Pohjanmaan 
järjestörakenne -hanke, Pohjois-
Pohjanmaan  sosiaali- ja 
terveysturvayhdistys
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Aurinko helli laskijoita TikkamäessäAurinko helli laskijoita Tikkamäessä

Auringosta ja mäestä nautittiin.

Hiihtolomaviikon tiistai valkeni kuulaa-
na, pakkasmittarien näyttäessä lähes -20 
asteen lukemia. Maaliskuun aurinko läm-
mittää kuitenkin mukavasti ja puoleen 
päivään pakkaslukemista oli haihtunut 
yli puolet pois. Ei ihme, että väkeä alkoi 
virrata Iin vapaa-aika&hyvinvoinnin ja 
Iin evankelisluterilaisen seurakunnan yh-
teiseen mäenlaskutapahtumaan.

Tyyli ja välinet olivat jokaiset itse pää-
tettävissä. Liikkuva koulu-hankkeen 
lumilaudat ja pulkat olivat myös käytet-
tävissä. Moni kokeili pulkkamäen lisäksi 
lautailuakin, jonka opettelemiseen Tikka-
mäki tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Las-
kettelun lomassa sai nauttia järjestäjien 
tarjoamina kupposen kuumaa ja paistaa 
makkaraa. MTR

Pojat on poikia 
ja kelkka keulii 
ilmaan.

Rattikelkat olivat 
suosituimmat väli-
neet viilettää rintei-
tä alas.

Lenni Kreus ja Riikka Pyykkönen nauttivat laavulla Lennin paista-
mista makkaroista.

Tikkamäessä on turvallista opetella lautailun alkeita.

Lähiruokaa, virkistystä,
hyvinvointia

VERKKOLUPA
Iijoen edustan merialue 

VIEHELUPA
Merialue, jokisuu

Illi, Yläallas  

HINNAT
edulliset kuten 2019 

LUVAT MYY
Nenonen, Jäppinen, 

Kärkkäinen 

www.kalaaiista.fi
www.jakokunta.fi

 IIJOKISUUN 
KALASTUS

Edellisessä IiSanomissa kä-
siteltiin ansiokkaasti Iissä 
pidettyä kalatietilaisuutta. 
Tilaisuudessa kustan-
nuksia kalateistä ja alas 
laskeutumisreiteistä ei esi-
tetty ollenkaan, vaikka 
Iijoen kalatiehankkeita ja ka-
latiesuunnitelmia on tehty 
vuodesta 2008 alkaen. Raa-
sakan voimalan ohittavan 
vanhan uoman kunnostuk-
siin oli kuitenkin kaivettu 
julmat kustannukset, joita 
voi vain ihmetellä.   

Iissä kalan nousulle on 
kuitenkin jo nyt hyvä ja hal-
pa lähtökohta. Meillä on 
Raasakan voimalan ohittava 
vanha luonnonuoma, joka 
on valmis luontainen kala-
tie. Tarvitaan vain vettä ka-
lojen ja nahkiaisen nousuun.   

Kalojen ja nahkiaisen 

Iissä valmis luontainen kalatie ja kutualueet
nousu on todettu Pvo Ve-
sivoiman, Iin kunnan, Ete-
lä- ja Pohjois-Iin jakokuntien 
hankkeessa, joka alkoi 2017. 
Uiskarin kalatie on ollut 
auki muutaman viikon ke-
sässä, kalat nousevat Uiska-
rin kautta vanhaan uomaan. 
Lohen kutu onnistui käy-
tännössä heti vanhassa 
ympäristössä. Ei tarvittu ar-
vokkaita suunnitelmia eikä 
kalliita kunnostuksia. Luon-
taisia lohenpoikasia syntyy, 
ne voivat lasketella suoraan 
mereen, eivät sorru voima-
loiden turbiineihin. 

Vaikka vanha uoma on 
rakennettua ympäristöä, 
niin kutuolot ovat parem-
mat kuin luonnonjoessa. 
Luonnonjoilla ääriolot li-
sääntyvät, välillä ei ole vet-
tä, on suppotulvia tai joki 

on metsissä. Kalojen määrä 
riippuu syksyn ja talven hei-
koimmasta tilanteesta, voi 
tulla totaalituho. Vanhas-
sa uomassa kutuajan tila on 
vakaa, talvella vettä virtaa 
sama määrä joka sekunti.  

Ruotsissa on ympäristö-
virtaama, osa sähkötuotos-
ta on siirretty kaloille. Tämä 
tulee Suomeenkin. Silloin 
Raasakan vanhassa uomas-
sa virtaa enemmän vettä. 
Pienin, järkevin kunnos-
tuksin kalalla on paremmat 
olot lisääntyä.  Kalaa nousee 
enemmän, nousee säännös-
telypadolle asti.  

Suurten voimaloiden ka-
lateiden ongelma on veden-
vaihtelu. Tämä on tosiasia 
nykyisessä sähkötarpees-
sa. Raasakan voimalan li-
sävaikeus on meriveden 

korkeusvaihtelu, jopa 2-3 
metriä. Tähän tilanteeseen 
toimivan kalatien rakenta-
minen on vaikeampaa kuin 
voimalan kalatien hinnan 
laskeminen, joka sekin on 
osoittautunut liian vaikeak-
si. 

Vanhan uoman avulla 
kala voi siis nousta Raasa-
kan säännöstelypadolle, jos-
sa veden pinta on vakio, ei 
vaihtele voimalan virtauk-
sen, ei meriveden tahtiin. 
Kalatie saadaan toimivak-
si. Iin ja Oulun jakkukyläläi-
set saavat lohta alueelleen.  
Maalismaalle voidaan aloit-
taa kalatien suunnittelu. 

Iihin tulisi rakentaa Suo-
men, kai maailman ensim-
mäinen ympäristövoimala.  
Nyt tulvavesi ja joka kesä 3 
kuukautta vettä virtaa huk-

kaan. Aikanaan hukkaan 
menee myös ympäristövir-
taama.  Säännöstelypadon 
ympäristövoimalasta saatai-
siin sähköä, merkittäviä vir-
kistysarvoja, kalan nousulle, 
lisääntymiselle uudet mah-
dollisuudet, turvataan Iijoen 
kalakantojen nousua ja tule-
vaisuutta. 

Ympäristövoimala ei 
ehkä olisi taloudellises-
ti tuottava, mutta muut ar-
vot huomioiden kannattava. 
Ympäristövoimalaan pitäi-
si saada Eu:sta asti ymmär-
rystä, varoja ja tukea. Iihin 
sähköä tulee Norjan putki-
voimaloista. Putkivoimala 
voi olla hyvä ympäristövoi-
mala. Löytyykö ympäristö-
voimalalle suunnittelija? 

Risto Tolonen
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Koululaisten hiihtolomaviikon maanantaina Iisi-
areenalla riitti vilskettä ja vipinää. Aamupäivällä ala-
koululaiset täyttivät areenan useat toimintapisteet ja 
iltapäivällä oli yläkoululaisten vuoro.

Iisi-areena soveltuu loistavasti tällaisten tapahtumi-
en pitopaikaksi, tilaa riittää monenlaiseen toimintaan. 
Tarjolla oli niin kaupunkisotaa, pingistä, sulkapalloa 
kuin sählyäkin. Rauhallisemmasta toiminnasta pitä-

ville oli paikalle tuotu erilaisia lautapelejä ja mahdol-
lisuus askarteluun. Tapahtuman järjestivät yhdessä 
Iin vapaa-aika & hyvinvointi, sekä Iin evankelislute-
rilaisen seurakunnan nuorisotyö. MTR

Hiihtoloman toimintapäivä täytti Iisi-areenan

Sähly oli etenkin poikien mieleen.

Joona Veijola ja Iin kunnan vapaa-aikaohjaaja Jussi Mertala, sekä taustalla Iin evankelisluterilaisen seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Niina Peltola ja Mikael Alaraasakka tiukoissa pingismatseissa. Lautapelit kiinnostivat etenkin tyttöjä.

Taitoa vaativaa lautastaiteilua pystyi myös kokeilemaan. Temppuradalla riitti roikkujia ja kiikkujia.

Iisi-areenalla on erinomaiset tilat monien toimintojen yhtäaikaiseen toteuttamiseen.

Kaupunkisodassa pallot saivat kyytiä.
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Umpihankihiihdon MM-kulta Iihin
Pudasjärven Syötteellä hel-
mikuun ensimmäisenä vii-
konloppuna järjestetyissä 
Umpihankihiihdon XXIII 
MM-Kisoissa iiläinen Mark-
ku Loukusa oli mukana 
Kitkankiertäjien joukkuees-
sa, tuomisinaan MM-kulta 
joukkuekisassa sarjassa 150-
250.

Umpihankihiihto on kai-
kille avoin. Kaikenikäiset 
miehet ja naiset kilpailevat 
yhdessä, naisille/naisjouk-
kueille on omat sarjat. Kil-
pailuun voi osallistua, jos 
jaksaa hiihtää 15-kiloisen 
repun kanssa 10 tuntia päi-
vässä, josta 7 tuntia tehdyllä 
uralla ja 3 tuntia umpihan-
gessa. Osaa yöpyä tulilla 

Umpihankihiihdoissa yövytään maastossa omatoimisesti.  Kuva  
Markku Loukusa

Kitkankiertäjien MM-kultaa saavuttanut joukkue palkintojenjaossa. Joukkueessa hiihtivät Jari Oikarainen, Risto Suonnansalo, Marko 
Kursukangas ja Markku Loukusa.

osuuden hajontarasteilla ja 
hiihdetään tehtävärastien 
kautta yhteensä 25 - 50 km 
(perusreitti 26 km). Oikeal-
la reitillä pysyminen vaatii 
koko päivän jatkuvaa suun-
nistamista. 

Tehtävärastien virheet ja 
vapaaehtoisten rastien et-
simiset vaikuttavat tuntu-
vasti kunkin kilpailijan ja 
joukkueen umpihankihiih-
don lähtöaikaan toisena kil-
pailupäivänä. Tehtävissä 
painotetaan erätaitoja ja tal-
viretkeilijän turvallisuut-
ta. Yön kilpailijat viettävät 
ulkona, tulilla. Maailman-
mestaruus ratkotaan toisen 
kilpailupäivän umpihanki-
reitillä, jonka pituus on noin 

8 km.
Yksilökilpailijan repun 

vähimmäispainon on olta-
va 8 kg, joukkueen reppujen 
yhteisen vähimmäispainon 
8 kg x joukkueen jäsenmää-
rä. 

– Ensimmäistä kertaa olin 
mukana. Mieli on tehnyt ai-
emminkin mukaan, mutta 
en ole yksilösarjaan lähteä. 
Kun nyt tarjoutui mahdol-
lisuus lähteä joukkuekisaan 
mukaan, päätin kokeilla, 
kuinka rankasta kilpailusta 
on kyse, Markku kertoo.

Kitkankiertäjille tuli seu-
rantalaitteen mukaan lauan-
taina hiihtoa 48 kilometriä ja 
aikaa meni 9,5 tuntia. Jouk-
kueilla oli lauantaina käy-

tettävissä maksimissaan 10 
tuntia radan hiihtämiseen. 
Reitillä oli viisi pakollista ja 
neljä lisärastia. Kitkankier-
täjät kävivät läpi kaikki yh-
deksän rastia.

– Sunnuntain kilpailuun 
lähdettiin taka-ajona lau-
antain tulosten perusteel-
la. Tämä osuus oli pelkkää 
umpihankeen hiihtämistä, 
toisten tekemää latua ei saa-
nut hyödyntää. Joukkue sai 
kuitenkin mennä samaa itse 
avaamaansa jälkeä. Joukku-
een mukana ollut valvoja 
varmisti säännön noudat-
tamisen, Markku Loukusa 
kertaa kisan kulkua. Sun-
nuntaina joukkueelle tuli 
matkaa reilut 9 kilometriä.

laavussa tai louteessa, osaa 
pukeutua oikein ja liikkua 
ankarassakin pakkasessa.

Yksilökilpailuun osal-
listuvan on osattava suun-
nistaa yksin kaikissa 
olosuhteissa ja hallittava 
kaikki erätaidot.

Joukkuekilpailussa riit-
tää, jos yksi joukkuees-
ta osaa suunnistaa hyvin ja 
hallitsee erätaidot. Muille 
joukkueen jäsenille tärkeim-
piä vaatimuksia ovat hyvä 
kunto ja kyky oleilla ympä-
ri vuorokauden kovassakin 
pakkasessa ulkona.

Joukkueen koko on 3 - 5 
henkeä. Ensimmäisenä kil-
pailupäivänä samoillaan 
umpihangessa suunnistus-

Markun kova kunto pää- 
si oikeuksiinsa etenkin sun-
nuntain umpihankiosuudel-
la. Joukkue oli suunnitellut 
hiihtävänsä vuorovedolla, 
mutta loppujen lopuksi 
Markku avasi latua muulle 
joukkueelle valtaosan mat-
kasta. Sunnuntaina ongel-
mia tuotti kelin aiheuttama 
suksien jäätyminen. Umpi-
hankihiihdossa sukset ovat 
vähintään kaksi metriä pit-
kät ja korkeintaan kym-
menen senttimetriä leveät 
metsäsukset tai vastaavat, 
eräsiteellä varustettuna. 
MTR

THL on päivittänyt koronatilanteen tietoja. Suomessa va-
raudutaan laajempaan epidemiaan, joka tulee etenemään 
eri tahtiin eri puolilla maata. Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin alueella tapauksia on tähän mennessä 18 ja 
koko maassa 109.

Oulunkaari suosittelee noudattamaan THL:n ja Ulko-
ministeriön ohjeistusta ja välttämään ylimääräistä mat-
kustamista. Jos palaat epidemia-alueelta, ota puhelimitse 
yhteyttä lähimmälle terveysasemallesi, josta saat toimin-
taohjeita. Oulunkaaren palveluyksiköihin ei oteta vastaan 
vierailijaryhmiä, ja vierailut Oulunkaaren asumisyksiköissä 
ja vuodeosastoilla on kielletty, mikäli vierailijalla on infek-
tio-oireita.

Nykytilanteessa koronavirusinfektio voi Suomessa tulla 
kyseeseen, jos kaksi kriteeriä täyttyy: jos henkilö on ollut 
epidemia-alueilla tai lähikontaktissa varmennetun korona-
virustartunnan saaneen henkilön kanssa. Lisäksi henkilöllä 
on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume, yskä 
tai hengenahdistus. Oireet alkavat noin 14 vuorokauden si-
sällä altistumisesta.

”Jos täyttää edellä mainitut kriteerit ja epäilee saaneen-
sa koronavirusinfektion, kannattaa ensimmäisenä ottaa 
puhelimitse yhteyttä alueellisiin neuvontanumeroihin, jois-
sa arvioidaan näytteenoton ja toimenpiteiden tarve. Ensim-
mäinen yhteydenotto kannattaa siis tehdä nimenomaan 
puhelimitse eikä lähteä esimerkiksi terveyskeskukseen. 
Epäilytilanteessa ei ole kiire, ja on tärkeää toimia harkitus-
ti ja välttää ylimääräistä liikkumista ja kontakteja. Näytteet 

otetaan aina keskitetysti nimetyissä paikoissa. Oulunkaa-
ren terveysasemat ja ajanvarausnumerot ovatkin toissi-
jainen yhteydenottopaikka”, sanoo Oulunkaaren johtava 
lääkäri, ylilääkäri Tuula Saukkonen.

Alueellinen neuvontanumero iiläisille on Oulun seudun 
yhteispäivystys numero 08 315 2655. Numero palvelee 
ympärivuorokautisesti.

Koronavirukselta voi suojautua kuten muiltakin hengi-
tystieinfektioilta. Hengitystieinfektioita vältetään parhai-
ten huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Esimerkiksi 
tavallinen flunssa sekä influenssan, RS-viruksen ja hin-
kuyskän kaltaiset taudit tarttuvat yskiessä ja aivastaessa 
hengitystie-eritteillä tahrautuneiden käsien välityksellä. 
Kädet kannattaakin pestä aina:
 •  kun tulet ulkoa sisään
 •  ennen ruoan laittoa ja ruokailua
 •  wc-käynnin jälkeen
 • niistämisen, yskimisen tai  
  aivastamisen jälkeen
 •  kun olet koskenut samoja pintoja 
  kuin flunssainen henkilö

Lisäksi kannattaa käyttää kertakäyttöisiä käsipapereita 
tai henkilökohtaisia pyyhkeitä sekä suojata suunsa ja ne-
nänsä kertakäyttönenäliinalla, kun yskii tai aivastaa.

Iin kunta perustaa päätöksensä viranomaisten suosituk-
siin ja ohjeistuksiin. 

Iin kunnassa koulujen ja päiväkotien toiminta jatkuu 
pääosin normaalisti. Toistaiseksi Iin kouluissa ja varhais-

kasvatuksessa tapahtuvat vierailu- ja tutustumiskäynnit pe-
rutaan tai siirretään myöhemmin järjestettäväksi. Kouluissa 
ja varhaiskasvatuksessa ei toistaiseksi järjestetä tapahtu-
mia, joihin kutsutaan ulkopuolisia esiintyjiä tai osallistujia.

Iissä on kuluneella viikolla ollut vieraita Etelä-Koreas-
ta. Ennen vieraiden vastaanottamista pyydettiin ohjeistus-
ta THL:ltä, OYS:sta ja Oulunkaaren kuntayhtymältä. Sen 
hetkisellä tiedolla syitä erityistoimenpiteisiin ei ollut, jo-
ten vieraat päätettiin ottaa vastaa noudattaen terveysvi-
ranomaisten ohjeistuksia esimerkiksi kättelytervehdyksen 
välttämisestä, käsienpesusta ja hyvästä hygieniasta sekä 
muista järjestelyistä.  

Viimeisimmät uutiset ja päivitetyt tiedot koronavirukses-
ta saat aina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n si-
vuilta: www.thl.fi.
Lisätietoja:  Leena Pimperi-Koivisto, 
Oulunkaaren kuntayhtymäjohtaja, 
p. 050 3950 331
Ari Alatossava, kunnanjohtaja, 
p. 040 567 6700
Tuula Saukkonen, Oulunkaaren
 ylilääkäri, johtava lääkäri, 
p. 050 5979 971
Tuomo Lukkari, opetusjohtaja, 
p. 040 656 8887

Tilannetiedote koronaviruksen johdosta
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Iin Yrityksen testijuoksu-
sarja jatkuu koko talven ja 
on mitä parhainta hyvin-
voinnin edistämistä. Monet 
osallistujista ovat toden-
neet saaneensa kipinän 
juoksemiseen ja oman kun-
non ylläpitämiseen juuri 
testijuoksujen ja kesäisten 
llinjuoksujen myötä. Lep-
poisassa seurassa on muka-
va osallistua ja samalla voi 

Iin Yrityksen testijuoksut hyvinvoinnin edistäjinä
seurata aikojensa kehitys-
tä. Toki osa juoksijoista on 
kilpailuhengellä mukana, 
mutta tapahtuman kuntolii-
kunnallista merkitystä ei voi 
unohtaa.

Järjestävälle seuralle ta-
pahtuma on voimainpon-
nistus, jonka läpiviemiseen 
tarvitaan ison toimitsijajou-
kon työpanosta. Siinä koros-
tuu seuratyön sosiaalinen 
olemus, tämän hetken kil-
paurheilijoiden ja riviseu-
ratoimijoiden seisoessa 
yhteisenä rintamana teke-
mässä ihmisten hyvinvoin-
nin edistämiseen tähtäävää 
työtään. Joskus pakkanen 
paukkuu, joskus tulee vettä 
niskaan.

Limingan Niittomiesten 
Janne Eskelinen on pyöris-
kellyt testijuoksusarjan keu-
lapaikoilla koko kauden. 
Voitto tuli marraskuussa ja 
helmikuun pakkasjuoksussa 
toinen hieman paremmal-
la ajalla, kuten kauden ede-
tessä kuuluu asiaan. Keli oli 
siitä harvinainen ilmaston-
muutoksessa kärvistelevil-
le juoksijoille, että kukaan ei 
näyttänyt tarvitsevan nasta-
kenkiä. Kympin selvä kak-
konen oli vuosien tauon 
jälkeen lähtöviivalle ilmes-
tynyt Jakkukylän kasvatti 
Ville Jussila. Mies arvuutte-

li ennen starttia kuntoaan, 
kun kuulemma kilomet-
rit ovat jääneet vähemmälle 
entiseen verrattuna. Hyvin 
liikkui tossu. Arto Hiltu-
la pinnisti vitosella uudelle 
minuutille, mikä lupaa hy-
vää kesää ajatellen. MTR

Helmikuun testijuoksun 
tulokset

Miehet 10 km: 1) Janne 
Eskelinen LNM 37.19, 2) Vil-
le Jussila Ii 37.36, 3) Juho Hil-
tunen ONMKYU 38.48, 4) 
Ilpo Seppänen Rak.palve-
lu T&T 38.55, 5) Heikki Tiiro 
IiY 40.02, 6) Jouko Perttula Ii 
49.08. 

M40 10 km: 1) Tuomas 
Koistinen Ii 45.41.

M45 10 km: 1) Jorma Puu-
runen PuU 54.02.

M50 10 km: 1) Jukka Palo-
kangas Oulu 45.25.

M55 10 km: 1) Pekka 
Kuokkanen IiY 41.50, 2) Tais-
to Latvalehto LNM 45.23, 3) 
Juha Kähkölä KeMaKi 45.24, 
4) Pekka Hasti OlsHe 46.12, 
5) Vesa Savolainen HauHe 
50.56, 6) Arto Hand Iisu 51.27. 

M60 10 km: 1) Jukka 
Kauppila KaJu 40.01, 2) Pert-
ti Lapinkangas ONMKYU 
41.28, 3) Esko Takalo OlsHe 
46.27. 

M65 10 km: 1) Aulis Kaa-
sinen ONMKYU 46.07, 2) 

Arto Hiltulan tossu liikkui sut-
jakasti vitosella.

Markku Hänninen KeMaKi 
49.59, 3) Markus Hast Kemin-
maa 50.56, 4) Pekka Kuivalai-
nen Ii 54.25.

 M75 10 km: 1) Kauko Me-
riläinen OlsHe 54.23.

M80 10 km: 1) Paavo Ta-
kalahti 1.17.35.

Naiset 10 km: 1) Iida Haa-

taja OP 40.08, 2) Jenni Ke-
ränen JoKa 41.33, 3) Marjo 
Vesala Oulu 46.59.

 N45 10 km: 1) Jatta Seppä-
lä AlPi 47.45, 2) Mari Sipola 
Kemi 56.50.

N50 10 km: 1) Irmeli Suor-
sa KupivA 46.13.

N55 10 km: 1) Kariina 

Kauppinen ONMKYU/kkm 
49.04, 2) Kati Kuivalainen Ii 
52.54.

Miehet 5 km: 1) Arto Hil-
tula IiY 18.57

P15 5 km: 1) Paavo Nieme-
lä LNM 20.49.

Naiset 5 km: 1) Elli-Tarja 
Hallikainen TerTe 28.13.

Penkkipunnerruksen Suomen-
mestari Tatu Hänninen testi-
juoksujen toimitsijatehtävissä.

Alkumatkassa Ville Jussila (114) ja Janne Eskelinen (127) taittoi-
vat matkaa tasatahtiin.

Kaikenikäisten fysioterapiaa

Palvelumme mm.
- Etäkuntoutus
- Hieronta
- Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
- Kotikäynnit
- Vakuutusyhtiöiden maksusitoumukset
- Akupunktio
- Lymfaterapia

Ota 
rohkeasti 

yhteyttä kaikissa 
kuntoutukseen 

liittyvissä 
asioissa!

Ii Kirkkotie 2, 91100 Ii | 010 237700
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET HIERONTA • KAUNEUDENHOITO • JALKA- JA KYNSIHOITOJA

Ajanvaraus: 
www.iinjalkahoito.com tai 
soita numeroon 045 784 01888 
Tanja Kähkönen jalkahoitaja

Jalkahoitoja Iin alueella
Hoitolavastaanotto AML GYM, Laksontie 2, 91100 Ii 

Myös kotikäynnit tarvittaessa.

Uutta! 
ePassi käy 

maksuvälineenä 
jalkahoitoon

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KIVET •  KUKAT • ARKUT • JNE

METTOVAARAN HAUTAUSPALVELU

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset

• arkut
• kukkasidonnat

• hautakivet

Ii, Jakkukylä p. 0400 387 047
Kiiminki p. 040 561 7399

www.kiiminginkukka.ekukka.fi

Fysioterapiaa Iissä                     
Varaa aika 010 237 700 tai fysios.fi

Kirkkotie 2, 91100 Ii

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: p. 0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen

TEKSTIILI- JA KEMIKALIOKAUPPAPALVELUITA

PITOPALVELUA

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Parturi-kampaamo

Nettiajanvauraukset: 
www.timma.fi/kauneuskuja

040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

KAUNEUSKUJA

Iin Kemikalio-tekstiiliIin Kemikalio-tekstiili
ja Luontaistuoteja Luontaistuote
Laksontie 1, 91100 Ii 

p. 08 817 3360
Avoinna ma - pe 9 - 17, la 9 - 13Avoinna ma - pe 9 - 17, la 9 - 13

AITOKAUPPAAITOKAUPPA

- Muovialan työt mm. rakentaminen ja 
 tankkien ja säiliöiden korjaukset
- Kirvesmiestyöt, teollisuuden ja 
 rakennusten kunnossapidot

Mareki Tmi Mauri Pirttikoski
Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510

www.mareki.fi

Ota yhteyttä!

RAKENTAMINEN, KIRVESMIESPALVELUT YMS.

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

PitoPalvelu

- Maukkaat ruuat
- Aidot kotileivonnaiset

- Täyte- ja voileipäkakut
  sekä muut juhlaherkut

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

040 7627 168

MR Nuohous OyMR Nuohous Oy
NUOHOUSTA

Kirkkotie 8, Ii 
P. 040 562 6243

Avoinna: ti-pe 10-18, la 9-15 
Toimin ilman ajanvarausta.

Iijo
ParturI

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

TILITOIMISTOJA

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687

P. 0400 330 231 
Laitakuja 4, 91100 Ii

Kynsisalonki

RUSETTI
Nails, lashes & beaty

YRITTÄJÄ! 
Ilmoita Palveluhakemistossa. 

Lue IiSanomat netistä:

www.iisanomat.fi
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Iin Eläkeläiset ry:n johtokunta 
on 12.3. kokouksessaan päättänyt, 

että koronaviruksen leviämisen vuoksi 
keskeytämme toimintamme 

Iin Järjestötalolla 31.3.saakka. 

Seuraamme tilannetta ja viranomaisten antamia 
ohjeita sekä ilmoitamme toiminnan jatkamisesta.

Johtokunta

1969

pe 20.3. klo 7.30-9.30 on 
PERUTTU koronaviruksen vuoksi.

YRITTÄJIEN AAMUPALATILAISUUS

Iin Yrittäjät ry

Myös ti 24.3. aamupalatilaisuus 
Osuuspankilla on PERUTTU.

Iin joukkueilla oli menes-
tyksekäs kilpailu Virpinie-
messä maaliskuun alussa 
hiihdetyissä Pohjois-Pohjan-
maan maakuntaviesteissä.

Minimaakuntaviesti ja 
Virpan viesti päättyivät Iin 
joukkueiden selkeään voit-
toon. Varsinaisessa maa-
kuntaviestissä Ii oli tällä 

Ii minimaakuntaviestin ja Virpan 
viestin voittoon

kertaa kuudes.
Minimaakuntaviestis-

sä Iin voittoisassa jouk-
kueessa hiihtivät Saaga 
Pesämaa, Oona Pesämaa ja 
Lenni Mustonen. Toisek-
si tuli Haapavesi ja kolman-
neksi Oulun Hiihtoseura.

Virpan viestissä Ii oli yli-
voimainen joukkueella Arto 

Minimaakuntaviestiin osallistui yli 20 joukkuetta.

Lämsä, Terhi Pesämaa, Arto 
Hiltula. Muut mitalijouk-
kueet olivat hopealle tullut 
Haapavesi ja pronssia hiih-
tänyt Pudasjärvi.

Varsinaisen maakunta-
viestin voittoon hiihti Oulu 
1 joukkue ennen Kempe-
lettä ja Raahe 1 joukkuetta. 
Iin edelle ehtivät lisäksi Li-

minka ja Oulun 2 joukkue. 
Iin joukkueessa sijalle kuu-
si hiihtivät Antti Harmaala, 
Matias Uusitalo, Saaga Sas-
si, Hanna Soronen, Pekka 
Kukkula ja Kauko Heinikos-
ki. Matias oli toisen osuuden 
hiihtäjistä nopein. MTR

Terhi Pesämaa, Arto Lämsä ja Arto Hiltula olivat ylivoimaisia Vir-
pan viestissä.

Minimaakuntaviestin voittanut Iin joukkue Oona Pesämaa, Lenni 
Mustonen ja Saaga Pesämaa. Kuvat Terhi Pesämaa

Haukiputaalainen taiteilija 
Kari Holma suoritti maalis-
kuussa kirjailijavierailuja Iin 
ja Kuivaniemen kirjastoissa 
uuden kirjansa Kulttuurijut-
tuja Pohjois-Suomesta poh-
jalta. Iin kirjastossa tiistaina 
10.3. oli aiheina Iin lohikella-
rit, laivanrakennusta ja jäh-
tiperinnettä Perämerellä ja 
valtiopäivämies ja kansan-
edustaja Pekka Ahmavaara. 
Kuivaniemellä maanantaina 
16.3. oli aiheina Valto Pernu, 
Sanna Koivisto ja Antti Hyry. 
Esitelmätilaisuudet olivat sa-
malla perinneporinapiirejä, 
joissa myös kuulijat saattoi-
vat tuoda omia muistojaan 
esille. 

Lohi on ollut aina 
merkittävä tulonlähde 
talonpojille, papistolle ja por-
vareille. Lohen vienti Tukhol-
maan näytteli merkittävää 
osaa elinkeinosta. 1700- lu-
vulta 1900-luvun alkuun ka-
laa vietiin jähdeillä, joita Iissä 
ja Kuivaniemelläkin oli run-
saasti. Lohikellariesitelmäs-
sä paneudutaan tarkemmin 
Iin Lohensuolaamon toimin-
taan. Kaarina ja Reino Liedes 
pitivät Lohensuolaamoa vuo-
desta 1972 vuoteen 1981 saak-
ka. Kirjassani kerrotaan ensi 
kertaa tarkemmin lohikel-
larin käytännön arkipäiväs-
tä. Iin Lohensuolaamo sijaitsi 
nykyisen Nätteporin paikalla. 

Laivanrakennusta on har-
joitettu Perämeren rannikol-
la 1700-luvulta 1800-luvun 
loppupuolelle. Oulun porva-
reilla on ollut isojakin varveja 
eli laivaveistämöitä Oulussa 
ja Kiiminkijokisuulla. Jähdin 
esikuvana voidaan pitää 
A.F.Chapmanin (1721-1808) 
suunnittelemaa kaljaasia. Jäh-
tejä rakennettiin kaikkialla 
Perämeren rannoilla ja myös-
kin jokivarsilla aina 1800- lo-
pulle saakka. Esitelmässäni 
kerron myös jähtiperinteen 
elvyttämisestä kirjassani ole-
van olhavalaisen Leo Tervo-
sen haastattelun pohjalta.

Pekka Ahmavaara (1862-
1929) toimi valtiopäivämie-
henä vuosina 1894-1906 ja 
kansanedustajana vuosi-
na 1907-1919. Hän asui Iissä 
vuosina 1885-1918, jossa hän 
toimi aktiivisena kuntavai-
kuttajana. Hän harrasti mo-
nipuolista yritystoimintaakin 
ja toimi aina Pohjois-Suomen 
asialla mm. vaikuttaen rauta-
tien rakentamiseen ja nälän-
hätävuosina viljan jakeluun. 
Hän kokeili myös uusia vilje-
lystapoja ja lannoitteita. 

Kirjailijavierailuja Iin ja 
Kuivaniemen kirjastossa

Valto Pernu kutsumani-
meltään Valtu, syntyi Iis-
sä 24.2.1909 ja kuoli Iissä 
25.2.1986. Nykypolvi tuntee 
nimen lähinnä Valto Pernun 
säätiön kautta. Säätiö jakaa 
vuosittain apurahoja alueem-
me taiteilijoille ja kulttuurin 
piirissä työskenteleville. Val-
ton ansiosta Iissä on Perä-
meren rannikon lähes ainoat 
isommat luonnonhoitoalueet, 
joista säätiö vastaa. Tunne-
tuksi Valto tuli harvinaisil-
la mustavalkokuvillaan, joita 
hän otti 1920- ja 1930 luvulla. 
Sarja ”polkupyörällä Petsa-
moon” on kiertänyt eri puolil-
la Suomea Articum- museon 
toimesta, jossa Valton kuvia 
säilytetään. Toki jonkin ver-
ran niitä löytyy myös säätiön 
kokoelmista Valton kodista. 
Moni muistaa Valton myös 
torikuvaajana Rovaniemen 
torilla 1940-luvun lopulta 
1980-luvun puoliväliin.

Sanna Koivisto, s.1955 
on iiläinen kuvanveistäjä ja 
taiteilija, joka tällä hetkellä 
vaikuttaa KulttuuriKauppi-
lassa. Sanna tunnetaan mm. 
Iin Uittopatsaasta, Rotuaarin 
tiernapojista, Kemin sotalap-
sipatsaasta ja monista muis-
takin julkisista veistoksista. 
Sanna on erittäin monipuo-
linen taiteilija, sillä kuvan-
veiston ohella hän hallitsee 
myös monet muut tekniikan 
lajit. Nykyteoksissa Sanna 
ottaa myös kantaa, mm. nais-
ten asemaan. Kirjaani olen 
haastatellut Sannaa aina lap-
suuden ja nuoruuden muiste-
luista nykypäivään.

Antti Hyry syntyi Kuiva-
niemellä 20.10.1931 ja kuo-
li Espoossa 4.6.2016, joten 
en ehtinyt häntä haastatel-
la. Mutta kirjaani olen saa-
nut haastatella Antin vaimoa 
Maijaa, hänen siskoaan Toi-
ni Vänttilää ja veljeään Erkki 
Hyryä ja näin on saatu uutta 
näkökulmaa Antin elämään. 
Antti Hyry sai Finlandia-pal-
kinnon romaanistaan Uuni 
vuonna 2009. Hän oli Fin-
landia-palkintoehdokkaana 
myös novellikokoelma Ker-
tomuksella ja Aitta-romaanil-
laan. Koulutukseltaan Antti 
oli sähköinsinööri, joten kai-
kenlainen rakentaminen oli 
hänelle luontevaa. Hän oli 
myös ensimmäinen Suomes-
sa, joka suunnitteli urkuja tie-
tokoneavusteisesti. 

Taiteilijalla oli myös kirjoja 
mukana, joita ostettiin ja tilat-
tiin luettavaksi. 
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OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPAL-
VELUT TIEDOTTAA
Oulunkaaren ympäristöpalvelut on kunnan elintarvike-, 
terveydensuojelu- ja tupakkavalvontaviranomainen 
sekä eläinlääkintähuollon järjestäjä Iissä, Pudasjärvellä, 
Utajärvellä ja Vaalassa ja kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen (ml. maa-ainestenotto) Iissä, Pudasjärvellä 
ja Utajärvellä ja v. 2020 myös Vaalassa.

ELINTARVIKEVALVONTA TIEDOTTAA:
1. Tarkastetun lihan myyminen, joka on peräisin teuras-
tamosta, edellyttää, että tuottaja on tehnyt elintarvike-
huoneistoilmoituksen (vaikka varsinaista huoneistoa ei 
ole).
2. Tarkastamatonta hirvenlihaa saa myydä vain, jos lah-
tivajasta, jossa liha käsitellään, on tehty elintarvikehuo-
neistoilmoitus. Tarkastamatonta poronlihaa (ei jauheli-
haa tai jalosteita) poronomistaja saa myydä edellyttäen, 
että poronomistaja on tehnyt teurastusta ja suoramyyn-
tiä koskevan elintarvikehuoneistoilmoituksen.
3. Ravintolan toimijan vaihtumisesta tai toiminnan 
päättymisestä (koskee muitakin elintarvike- ja tervey-
densuojeluvalvonnan kohteita) tulee ilmoittaa Oulun-
kaaren ympäristöpalveluille.
4. Satunnaisesta elintarvikkeiden myynnistä tapahtu-
missa, ja esimerkiksi kasvisten suoramyynnistä on oh-
jeistusta mm. Ruokaviraston sivuilla osoitteessa: https://
www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvik-
keista/elintarvikealan-toiminta-yksityishenkilona/

TALOUSVEDEN VALVONTA TIEDOTTAA:
5. STM:n asetuksen 1352/2015 mukaisesti vähintään 10 
m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin talous-
vettä toimittavan laitoksen on laadittava riskinarviointi
ja haettava sen hyväksymistä Oulunkaaren ympäristö-
palveluilta. Lisäksi kyseisten laitosten tulee laatia val-
vontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelma on 
pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään 
viisi vuotta. STM:n asetusten 401/2001 ja 1352/2015 mu-

kaisiin laitoksiin tehdään tarkastus valvontasuun-
nitelman mukaisesti, toiminnan luonne ja laajuus 

huomioiden kerran vuodessa tai kerran kahdessa 
vuodessa.

6. Lisäksi kaikkien vesihuoltolain mukaisten talousvet-
tä toimittavien laitosten eli laitosten, jolla on kunnan 
hyväksymä toiminta-alue, on laadittava vesihuoltolain 
mukainen suunnitelma häiriötilanteisiin varautumi-
sesta eli varautumissuunnitelma. Suunnitelma tu-
lee toimittaa Oulunkaaren ympäristöpalveluille, Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, kunnan tekniseen 
toimeen sekä Pudasjärvellä, Iissä ja Utajärvellä Ou-
lu-Koillismaan pelastuslaitokselle ja Vaalassa Kainuun 
pelastuslaitokselle. Oulunkaaren ympäristöpalvelut voi 
pyynnöstä hoitaa jakelun muille tahoille.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TIEDOTTAA:
7. Eläintenpitäjäksi tulee rekisteröityä myös yksittäisiä 
lampaita, vuohia, (mini)sikoja tai siipikarjaa jne. pitävien 
harrastajien. Rekisteröityminen tehdään kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaiselle ja samalla rekisteröidään 
eläintenpitopaikka. Eläintenpidon päätyttyä rekisteröin-

tien lopettamista tulee pyytää maaseutuelinkeinoviran-
omaiselta. Rekisteröinnit voi tehdä myös internetissä 
Eläintenpitäjärekisterin asiointipalvelussa osoitteessa 
https://epr.ruokavirasto.fi  Käyttö on maksutonta.
8. Alkutuotannon muutoksista, kuten karjanpidon lopet-
taminen tai sukupolvenvaihdos, tulee ilmoittaa kirjal-
lisesti sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 
että elintarvikevalvontaan (esim. kunnaneläinlääkärille). 
Ympäristöluvanvaraisen tai yleisen ilmoitusmenettelyn 
mukaisen maatilan tulee lisäksi ilmoittaa muutoksesta 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
9. Raadot tulee haudata viipymättä Pudasjärvellä ja Iissä 
Ruokaviraston ohjeiden mukaan. Raatojen tulee odottaa 
hautaamista peitettyinä. Mahdollisesta haaskapaikasta 
tulee tehdä rekisteröimisilmoitus kunnaneläinlääkärille 
(maksullinen). Rekisteröinnin voi tehdä myös internetis-
sä Eläintenpitäjärekisterin asiointipalvelussa osoittees-
sa https://epr.ruokavirasto.fi (maksuton). Vaala, Utajärvi 
ja Yli-Iin suuralue kuuluvat raatokeräilyalueeseen, ja 
tuotantoeläinlajien hautaaminen on pääsääntöisesti 
kielletty.
10. Hevosella tulee olla tunnistusasiakirja (passi), joka 
tulee pitää hevosen pitopaikassa ja olla mukana hevos-
ta kuljetettaessa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU TIEDOTTAA:
11. Ympäristöhaittoja koskevat ilmoitukset tulee tehdä 
kirjallisesti (esim. sähköpostitse). Ilmoittajan nimi on 
julkinen tieto.
12. Roskaaminen on kielletty. Siivousvastuu on en-
sisijaisesti roskaajalla, mutta jos roskaajaa ei tiede-
tä, maanomistaja joutuu siivoamaan jätteet maaltaan 
omalla kustannuksellaan. Jätteiden (mukaan lukien 
paalimuovit) polttaminen tai maahan hautaaminen on 
kielletty. Haja-asutusalueella saa polttaa pieniä määriä 
puutarhajätettä kuten kuivia risuja ja oksia. Polttaminen 
ei saa aiheuttaa naapurustolle savu- tai muuta hait-
taa. Jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen keräykseen. 
Maatalousmuovien keräyksistä löytyy tietoa internetistä 
hakusanalla ”maatalousmuovien keräys”. Edellisvuo-
sien pyöröpaaleja ei tule jättää pellonreunaan, vaan ne 
tulee kompostoida ilman muoveja ja verkkoja. 
13. Lannan aumauksesta eli patteroinnista ja levittämi-
sestä poikkeustilanteissa tulee tehdä kirjallinen ilmoi-
tus Oulunkaaren ympäristöpalveluille.
14. Likakaivojen (sakokaivojen) tyhjennys tulee tilata 
ensisijaisesti jätehuoltoyritykseltä. Sakokaivolietettä ei 
saa levittää käsittelemättömänä peltoon eikä koskaan 
metsään. Viljelijä voi tyhjentää omat ja muutamien naa-
purien sakokaivot edellyttäen, että lietteeseen lisätään 
sammutettua kalkkia 8,5 kg / m3, sekoitetaan hyvin ja 
annetaan vaikuttaa 2 tuntia. Levitetty liete tulee kirjata 
lohkokirjanpitoon.
15. Jätevesijärjestelmä tuli uusia 31.10.2019 mennessä, 
jos vesistöön on matkaa alle 100 metriä, jos kiinteistö si-
jaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella 
ja joka tapauksessa rakennuslupaa edellyttävän remon-
tin yhteydessä. Edullisin ratkaisu esim. mökeissä on 
luopua vesivessasta ja siirtyä kuivakäymälään, jolloin 
pelkille harmaille vesille voi riittää nykyinen järjestel-
mä. Lisätietoja: https://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/asu-
minen-ja-rakentaminen/jaetevesien-kaesittely 
16. Öljyvuodoissa (ml. muut kemikaalit) likaantunut 
maa-aines tulee kaivaa ylös ja kuljettaa sallittuun vas-

taanottopaikkaan, kun kyseessä ovat pienet vuodot 
muualla kuin pohjavesialueella. Suuremmissa vuodois-
sa ja pohjavesialueella vuodosta tulee ilmoittaa pelas-
tuslaitokselle ja Oulunkaaren ympäristöpalveluille.
17. Polttoainesäiliöt (lämmitysöljy- ja maatilasäiliöt) 
tulee tarkastuttaa virallisella tarkastajalla 10 vuoden 
välein. Säiliöiden säännöllisellä kuntotarkastuksella 
voidaan ehkäistä kalliita maanpuhdistustoimia vaativat 
vuodot.
18. Maa-ainestenotto kotitarvekäyttöön on sallittua 
omalta maalta 500 m3 asti ja edellyttää sen jälkeen il-
moitusta Oulunkaaren ympäristöpalveluille. Maa-ai-
nesten myyminen ja luovuttaminen edellyttää maa-ai-
nesluvan hakemista.
19. Ympäristöluvan tai maa-ainestenottamisluvan pää-
tyttyä toimintaa ei saa jatkaa ilman uutta lupaa. 
20. Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitetta-
va ELY-keskukseen vähintään 60 vrk etukäteen. Ojitus 
vaatii vesilain mukaisen luvan, jos siitä voi aiheutua 
vesialueen pilaantumista tai muuta haitallista vaiku-
tusta vesistössä. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. 
Vähäisessäkään ojituksessa ojaa ei saa kaivaa suoraan 
vesistöön.
21. Enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on 
tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omista-
jalle vähintään 30 vrk etukäteen. Yli 500 m3 ruoppauk-
selle tulee hakea lupa aluehallintovirastolta.
22. Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia 
määräyksiä, jotka ovat voimassa kuntakohtaisesti sekä 
Iissä, Pudasjärvellä että Utajärvellä. Iissä on voimas-
sa lisäksi kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset, 
Pudasjärvellä ja Utajärvellä kunnallisia ympäristön-
suojelumääräyksiä ei ole. 
23. Vieraslajien kasvatus ja muu hallussapito sekä ym-
päristöön päästäminen on kielletty. Lisätietoja lajeista ja 
niiden torjunnasta www.vieraslajit.fi

24. RAPORTOINTIVELVOLLISUUDET: 
- Maa-ainesten ottoluvan haltijan tulee tehdä edellistä 
vuotta koskeva vuosiraportti vuosittain 31.1. mennes-
sä osoitteessa: https://anon.ahtp.fi Valitkaa ”Ilmoitus 
maa-aineksen otosta” Mikäli teillä ei ole asiointiavainta, 
pyytäkää sitä sähköpostitse osoitteesta ymparistopal-
velut@pudasjarvi.fi 
- Ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja re-
kisteröintivelvollisten toimijoiden (mm. teollisuus, 
eläinsuojat) sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekiste-
röintivelvollisten toimijoiden tulee tehdä raportti ylei-
simmin vuosittain 28.2. mennessä.  Raportin sisältö ja 
jakso on määrätty ympäristöluvassa, ilmoitusta koske-
vassa päätöksessä tai rekisteröintiä koskevassa Val-
tioneuvoston asetuksessa. Raportti tehdään internet-
soitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut 
Valitkaa Ympäristöasioiden asiointipalvelu > YLVA.
Useimmat tarkastukset ja suoritteet ovat maksullisia. 
Henkilöstön tehtävät, yhteystiedot, lomakkeet ja mak-
sutaksa löytyvät internetosoitteesta: 
www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut 
Sähköpostiosoite: ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi 

Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Oulunkaaren ympäristölautakunta

sa lisäksi kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset, 

viisi vuotta. STM:n asetusten 401/2001 ja 1352/2015 mu-

Iin Urheilijoiden kansalli-
set Iin Hiihdot hiihdettiin 
7.3. vapaalla hiihtotaval-
la. Illinsaaren hyväkuntoi-
sille laduille saapui runsas 
osallistujajoukkoa, eikä kyl-
mä viimakaan päässyt kiso-
ja häiritsemään.

Miesten yleisen sarjan 15 
kilometrillä vahvinta vauh-
tia piti Karihaaran Visan 
Santeri Pirneskoski. Toiseksi 
sivakoi Ounasvaaran Hiih-
toseuran Joonas Sarkkinen 
ja kolmanneksi Ilmajoen Ki-
sailijoiden Antti Kartano.

Naisten viisi kilometriä 

Iin Hiihdot vapaalla 
hiihtotavalla

Iin Urheilijoiden Matias Uusita-
lo hiihtää menestyksekästä kautta. 
Koululiikuntaliiton SM-kisoissa hän 
saavutti pronssia, oli maakuntavies-
tissä osuutensa nopein ja hallitsi su-
vereenisti sarjaansa Iin Hiihdoissa.

emännöi Joutsan Pommin 
Riikka-Liisa Räsänen, voit-
taen Team Skiersin Miia Säi-
lynojan reilulla yhdeksällä 
sekunnilla. Kolmas oli Ou-
lun Hiihtoseuran Maria Vir-
pi.

Nuorten puolella säväyt-
ti etenkin Iin Urheilijoiden 
Matias Uusitalo, voittaen 
M 14vuotta 5 kilometriä yli 
minuutin erolla toiseksi tul-
leeseen Pudasjärven Urhei-
lijoiden Jaakko Parkkilaan.

Tulokset kokonaisuudes-
saan löytyvät Iin Urheilijoi-
den nettisivuilta. MTR


