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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 
kauniit keväiset kukat 

kaikkiin tilaisuuksiin ja 
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21

www.arvokovaoy.fi

MAREKI
 Mauri Pirttikoski 

Ammattitaidolla 
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT 

ym. kiinteistön remontit
Myös muovin hitsausta/korjausta

Härmänkuja 63, Ii • Puh. 040 552 8510

Kysy
 tarjous! 

www.mareki.fi

www.lumorakennus.fi

KATTOREMONTIT, ULKOVERHOUKSET,
SADEVESIJÄRJESTELMÄT

SEKÄ MUUT KODIN REMONTIT
LAATUTAKUULLA TOTTAKAI!

LUMO RAKENNUS OY  |  Matias Luokkanen p. 045 276 6254  |  info@lumorakennus.fi

PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS!

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti 
alkaen 639 €. 
Meiltä myös rahoitus 
– jopa 10 kk korotonta 
maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.fi

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

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

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
 -UUDISKOHTEET 
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT

Tässä lehdessä 
liitteenä 

IIN MESSUT 
LEHTI 2023
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.
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--

HINNAT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 6  22.3.2023
www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivo-
taan olevan  toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

SEURAAVA IISANOMAT NRO 7 ILMESTYY KE 5.4.2023. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

to 30.3.2023 klo 11 mennessä.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Toimittajat: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Jenny Kärki 050 544 4462, jenny.karki@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Terttu Salmi 0400 845 666, terttu.k.salmi@gmail.com 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

 book.miko@gmail.com

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
 040 505 4117

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

www.sisustuspalvelu.fi Hallitie 34, 91100 Ii • 044 2522214 • alarace.fi

• Moottorikelkkojen huollot • Varaosat
• Iskunvaimennintyöt • Viritysosat ja työt

pieni ele -lipaskeräys järjes-
tetään aina vaalien yhtey-
dessä eri äänestyspaikoilla. 
Eduskuntavaalien 2023 ai-
kana lahjoituksia kerätään 
myös Iissä. Lahjoituksilla 
avustetaan vammaisia ja pit-
käaikaissairaita Suomessa. 

Toiminta on vapaaeh-
toista ja pieniele-keräys on 
poliittisesti sitoutumaton. 
Tehtävämme on tukea vam-
maisia ja sairaita. Keräystä 
on suoritettu vaalien yhtey-
dessä jo vuodesta 1907 lähti-
en. Keräykseen osallistuu 15 
eri vammais- ja terveysjär-
jestöä, joiden paikallisyhdis-

Iissä lahjoituksia vammaisten ja 
pitkäaikaissairaiden avustamiseen

tykset järjestävät keräyksen 
omalla paikkakunnalla. Iin 
alueella keräyksessä on mu-
kana kaksi yhdistystä. 

Avustusta voi suorittaa 
myös Pieni ele ry:n pankki-
tilille FI73 5727 1820 0477 19 
tai MobilePaylla numeroon 
64971.

Poliisihallituksen myön-
tämä, voimassa oleva kerä-
yslupa on RA2020/814.

– Lipaskerääjät ovat 
usein itse vammaisia tai pit-
käaikaissairaita, joten he ar-
vostavat lahjoituksia ja sitä 
kautta saatavaa apua. Lah-
joitusten avulla on mahdol-

Eduskuntavaalien pieniele-lipaskeräys suoritetaan Suomessa 22.-23.3. sekä 2.4.

lista järjestää esimerkiksi 
monelle erittäin tärkeää ver-
taistukea tai virkistystä ar-
keen. Kyse voi olla ihan 
pienestä asiasta, mutta sen 
vaikutus on merkittävä pit-
kään sairastaneen tai vam-
maisen elämässä, kertoo 
keräyskoordinaattori Minna 
Lehtola Pieni ele ry:stä.

Pitkäaikaissairailla ja 
vammaisilla on usein pie-
net tulot, joten lahjoitus-
ten avulla voidaan auttaa ja 
ilostuttaa eri tavoin. Lahjoi-
tuksilla on tärkeä merkitys 
paikallisessa auttamisessa. 
Vammais- ja terveysyhdis-

tykset pystyvät järjestämään 
toimintaa ja apua, jota ilman 
lahjoituksia ei saataisi järjes-
tettyä.

Ennakkoäänestys suori-
tetaan kotimaassa 22.-28.3. 
ja varsinainen vaalipäivä on 
sunnuntaina 2.4.

Lahjoita onnen hetkiä ko-
timaan vammaisille ja pitkä-
aikaissairaille. Vamma tai 
pitkäaikaissairaus voi hidas-
taa askeleita, mutta elämän-
ilon ei tarvitse pysähtyä! 

Terttu Salmi

EDUSKUNTAVAALIT SUNNUNTAINA 2.4.2023
ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA 22.-28.3.2023 JA ULKOMAILLA 22.-25.3.2023

IIN ALUE
Ajantasaiset	tiedot	löytyvät	www.iinseurakunta.fi
Konfirmaatiomessu Su 26.3. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä: Marian il-
mestyspäivä. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku Jaakkola.
Perhekirkko Su 2.4. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä: Palmusunnuntai. Toi-
mittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kirkkokahvit.
Hartaus Hoivalla To 23.3 klo 13.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 22.3 ja 29.3 klo 10 Iin Pappila.
Ystävänkammari Ke 22.3. klo 12 Iin seurakuntasali.
Porinapiiri Ke 22.3. klo 12 Väli-Olhavan seurakuntatalo. Porinapiirissä 
vieraina kanttorit Eija Savolainen ja Markku Jaakkola, esittelevät ur-
kuja ja saamme kuulla kaunista musiikkia. Kahvitarjoilu, lämpimästi 
tervetuloa!
Kirkkokuoro Ke 22.3. ja 29.3 klo 15 Iin seurakuntasali.
Yhteisvastuu brunssi To 23.3. ja 30.3 klo 08:30 - 10:30 Iin seurakun-
tasali. Tervetuloa Brunssille yhteisvastuun hyväksi. Brunssin hinta 10 €/
aikuiset ja 5€/lapset.
Lapsikuoro To 23.3 ja 30.3 klo 17 harjoitus seurakuntatalolla.
Nuortenilta To 23.3 ja 30.3 klo 17.30 Iin Pappila. Kaikille avoin, ohjel-
mallinen ilta. Lopuksi hartaus ja kahvit.
Työikäisten kuoro To 23.3 ja 30.3 klo 18.30 Iin seurakuntasali. Tule 
mukaan työikäisten laulajien joukkoon! Lisätietoja Eija kanttorilta 
p.040 737 6966.
Iin perhekerho Pe 24.3 ja 31.3 klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Muistikerho Ti 28.3 klo 13:30 Iin seurakuntasali.
Torstain laulukerho To 30.3. klo 12 Iin seurakuntasali. Laulamme vir-
siä, koululauluja ja hengellisiä lauluja eri teemoilla. Mukana kanttori.
Pääsiäisvaellus kaikille avoimet kierrokset Ti 4.4. klo 18.00 ja 18.30 
Iin kirkko. Pääsiäisvaelluskierros alkaa kirkon pihasta, ensimmäinen 
vaellusrasti on ulkona kirkon pihassa ja kolme vaellusrastia on kirkos-
sa. Pääsiäisvaelluksella kerrotaan pääsiäisen tapahtumista, tervetuloa 
lapset ja aikuiset! Vaelluskierrokset alkavat klo 18.00 ja 18.30.
Panhuilistien konsertti Ke 5.4. klo 19 Iin kirkko. Kolmen panhuilistin 
yhteiskonsertti. ’Vapaa pääsy, ohjelma 5 € hyväntekeväisyyteen. Ter-
vetuloa!
Naistenilta Ke 19.4. klo 19 Iin seurakuntasali. Naistenillassa vieraana 
teologi, luovan työn koordinaattori, sielunhoitoterapeutti Outi Hucz-
kowski. Aiheena ”särkyneenä arvokas”. Iltapa ja mukavaa yhdessäoloa. 
Mahdollisuus tutustua Outin tekemiin puukoruihin. Sydämellisesti ter-
vetuloa!
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky Kirjekyyhky lähettää lapselle oman 
kirjepyhäkoulupostin noin kerran kuukaudessa ja postin voi tilata puh. 
0400 541 319/ irmeli.hietapelto@elv.fi
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten maanantaisin klo 10–12 ja 
13–15 p. 045 787 25139. Seuraava ajanvaraus 27.3 ja 3.4.
Iin kirkkoherranviraston uudet aukioloajat: ma-ti klo 9.00–14.00, 
ke-to klo 9.00–12.00, perjantaisin suljettu.

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset	tiedot	löytyvät	www.iinseurakunta.fi	
Messu Su 26.3. klo 12 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäivä: Marian ilmes-
tyspäivä. Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen.
Perhekirkko Su 2.4. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä: Palmu-
sunnuntai. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku Jaakkola. 
Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa kirkkokyydin. Voit tilata tak-
sin soittamalla Anne Miettuselle p. 0405718618.
Hyryn nuoret laulajat Ke 22.3. klo 18:30 Harjoitus Kuivaniemen rau-
hanyhdistyksellä.
Laulukerho Ke 29.3. klo 12 Kuivaniemen seurakuntasali.
Nuortenilta To 30.3. klo 15:30 Nuorisotila Majakka.
Kuivaniemen perhekerho To 23.3 ja 30.3 klo 10 Kuivaniemen seu-
rakuntasali. Kuivaniemen perhekerhoon on ILMOITTAUTUMINEN, 
ilmoittaudu TO kerhoon viimeistään saman viikon KE puh.0400-
541319.
Lasten kirjepyhis Kirjekyyhky Kirjekyyhky lähettää lapselle oman 
kirjepyhäkoulupostin noin kerran kuukaudessa ja postin voi tilata puh. 
0400 541 319/ irmeli.hietapelto@elv.fi
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 
10–12 ja 13–15 p. 045 787 25139. Seuraava ajanvaraus 27.3 ja 3.4.
Iin kirkkoherranviraston uudet aukioloajat: ma-ti klo 9.00–14.00, 
ke-to klo 9.00–12.00, perjantaisin suljettu.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko 
keskiviikkoisin parillisina viikkoina. 

Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka 
on toimittanut Toivo Hyyryläinen 33

Kellosepän ruokaa, 
sano Klaarin Eino, 
ku sai rusinasoppaa.

Seitsemän kuntaa Vaala, 
Utajärvi, Muhos, Ii, Oulu, 
Liminka ja Simo, ovat mu-
kana Iin Micropolis Oy:n 
Virke-hankkeessa, jossa sel-
vitetään ja tehostetaan pu-
rettavien rakennusten 
materiaalikierrätystä. 

Kunnissa on todettu, että 
vanhojen huonokuntoisten 
kiinteistöjen purkaminen 
on usein järkevämpää kuin 
korjaaminen. Virke-hank-
keen projektipäällikkö Pek-
ka Pääkkönen kertoo, että 
kuntien kanssa on selvitet-
ty useiden erilaisten kiin-
teistöjä purkukustannuksia 
ja materiaalien kierrätys-
mahdollisuuksia. Utajärvel-
lä esimerkiksi on jo purettu 
useita käyttökelvottomia ra-
kennuksia: vanhainkoti Su-
vituuli, vanha virastotalo 
sekä kaksi kunnan vuokra-
taloihin kuuluvaa rivitaloa. 
Kolmas rivitalo puretaan 
vappuun mennessä. 

Kierrätykseen ja jat-
kokäyttöön on pelastettu 
muun muassa kattopeltejä 
ja -ristikoita, ikkunoita kar-
meineen, betonia, seinä- ja 

Oulujokivarren kuntiin lisää 
rakennusmateriaalien kierrätyspisteitä

kattotiiliä, metallia, liesiä, 
jääkaappeja, kuparia sekä 
lasi- ja mineraalivillaeris-
tettä. Yhdestä purettavasta 
rivitalosta syntyi kierrätyk-
seen sopivaa materiaalia 
yhteensä 431 tonnia. Uusio-
käyttökelvotonta jätettä eli 
kaatopaikalle menevää jätet-
tä syntyi vain noin 3,7 ton-
nin verran. 

Utajärven ympäristö-
työnjohtaja Päivi Väänänen 
kertoo silti, kuinka heille tuli 
yllätyksenä, miten hankala 
pohjoisesta on löytää kierrä-
tyspisteitä esimerkiksi kipsi-
levylle.  

– Rivitaloa purettaes-
sa purkaja totesi, että Ete-
lä-Suomessa kierrätys on 
helpompaa. Täältä ei löy-
dy kipsilevyille tai lasivillal-
le vastaanottopaikkoja. Sitä 
toimintaa pitäisi täällä poh-
joisessa muuttaa. Meilläkin 
on rakennuksissa aika pal-
jon kipsilevyä.

Purkukohteet ovat sel-
keästi osoittaneet sen, että 
vaikka käsin purkaminen ja 
jätteiden lajittelu on kallista, 
niin vielä kalliimpaa on se-

kalainen purkujäte. 
– Hinta tulee takaisin 

niissä jätemäärissä. Ja onhan 
tällä myös työllistävä vai-
kutus. Olemme vieläpä Hii-
lineutraalit (Hinku)-kunta, 
joten kyllähän sekin velvoit-
taa meitä.

Utajärvellä riittää purku-
kohteita myös jatkossa, ja 
yhteistyö kehittämishank-
keessa koetaan tärkeäksi. 

– Koko ajan oppimme 
lisää näitä käytänteitä, ja 
mikä on oikeasti hyödyllis-
tä kierrättää. Ei materiaaleja 
ole järkeä pelkästä kierrättä-
misen ilosta rahdata vaikka-
pa Turkuun. Siinä menevät 
ne hyödytkin. Toivotaan, 
että tänne pohjoiseenkin 
saataisiin vastaanottopistei-
tä, Väänänen summaa.  

Valtion avustus vauhdittaa 
purkupäätöstä

Isännöitsijä Sanna Val-
tanen Utajärven kunnan 
Elinympäristöpalveluis-
ta kertoo, että valtion pur-
kuavustus on ratkaisevassa 
asemassa, kun lasketaan, 
voidaanko purkutöihin yli-
päätään ryhtyä. Utajärvi on 
hakenut Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskuksel-
ta (ARA) purkuavustusta 
niihin kohteisiin, jotka ovat 
olleet rakennusvaiheessa 
ARAn rahoittamia. 

–  Valtion tuella raken-
nettuihin hankkeisiin voi 
hakea purkuavustusta, mut-
ta ARA-avustusta ei voi saa-
da, mikäli purkumateriaalit 
aiotaan vain kärrätä kaato-
paikalle. Tukea on voinut 

saada 70–90 prosenttia, ny-
kyään maksimi on 70 pro-
senttia. 

Se, että Virke-hankkees-
sa pyritään kierrättämään 
kaikki mahdollinen materi-
aali, auttaa jo itsessään pur-
kurahoituksen saamisessa, 
sillä avustukseen vaaditaan 
purkukartoitus. Hakemus-
vaiheessa täytyy eritellä, 
millaisia materiaaleja pur-
kukohteesta löytyy. Kierrä-
tysvaatimus tulee valtiolta.

Virke-hankkeessa on ke-
hitetty purkulomake, johon 
purkaja voi merkata koh-
teen kierrätysmateriaalit.  

–  Laskentataulukolla 
tehdyllä arviolla pystyimme 
ennalta katsomaan purkuta-
lojen oletettuja kierrätys- ja 
hyötykäyttöasteita. Lasken-
tataulukko sopi sellaisenaan 
ARA-hakemuksen liitteeksi, 
Valtanen kertoo.

Virke-hanke tuottaa 
ratkaisuja, joilla paran-
netaan kestävää luonnon-
varataloutta ja materiaalien 
tehokkaampaa hyödyntä-
mistä Pohjois-Pohjanmaal-
la. Hankkeessa etsitään 
ratkaisuja, jotka luovat ma-
teriaalien kiertotalouteen 
kannattavaa liiketoimintaa. 
Hanketta rahoitetaan Euroo-
pan aluekehitysrahastosta 
(EAKR), jossa tuen myöntä-
jänä on Pohjois-Pohjanmaan 
Liitto. Lisätiedot verkossa: /
micropolis.fi/projekti/vir-
ke-kiertotalous

Mikropolis Oy tiedotus

Rivitalon purkutöitä Utajärven Ahmasjärventiellä ja Honkatiellä. 

VILLE VÄHÄMÄKI

Kansanedustaja,
diplomi-insinööri
Ville Vähämäki

���

•  Asumisen, autoilun 
   hinnan kohtuullistaminen.
•  Peruspalvelut kuntoon.
•  Järjetön EU-sääntely 
   pitää pysäyttää: metsien
   ennallistamisasetukselle,
   rakennusten ja omakoti-
   talojen pakkoremontti-
   ehdotukselle ehdoton ei.
•  Maan lunastuslaki uusiksi, 
   kunnon korvaus maista.
•  Pohjois-Suomi nousuun.
 

J U H A  
H Ä N N I N E N

Turvallisen kotisi puolesta

164
juhahanninen.fi
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Perinteiset jääravit houkuttelivat 
750 ihmistä Illinsuvannolle

Iin perinteiset jääravit jär-
jestettiin Illinsuvannolla 
lauantaina 11.3. kello 13. Ko-
koperheen tapahtuma kerä-
si noin 750 henkisen yleisön, 
ja kisaamassa oli 24 hevos-
ta sekä ponia Rovaniemen ja 
Ylivieskan väliseltä alueelta.

Kisan ainoan monté-läh-
dön eli raviratsastuslähdön 
voittanut Maiju Leppäjärvi 
kertoi, että hän osallistui nyt 
ensimmäistä kertaa jääravei-
hin ja aluksi hieman jännit-
ti, kuinka liukkaat kaarteet 
ovat, mutta kisa sujui siitä 
huolimatta mallikkaasti.

Jäärata oli profiililtaan sa-
manlainen kuin Vermossa, 
joten tiukkoja kurveja ei ol-
lut. Kallistuksia jääradalle ei 
kuitenkaan pysty tekemään, 
joten ajaminen vaati hieman 
sopeutumista kuskeilta.

- Saimme jääradasta pal-
jon hyvää palautetta ravi-

Ensimmäisen lähdön voittoon ajoi Maria Kurttila 
Wild Alicella. Kurttila voitti kaikkiaan kolme läh-
töä, tehden myös kuudennessa lähdössä rataen-
nätyksen kilometriajalla 1:19,2.

kuskeilta. Rata oli sopivasti 
ajettu, ja lumi oli tarttunut 
pintaan kiinni, joten se ei 
ollut yhtään liukas. Koke-
neelle ratamestarillemme 
traktoriyrittäjä Anssi Wiikil-
le on kunniakysymys, että 
ravirata on hyvässä kunnos-
sa, Matti Tiiro kiittelee.

Yleisö pääsi myös lähel-
le ravirataa, sillä jäälle teh-
dylle parkkipaikalle pääsi 
kätevästi. Hevosseura myös 
kutsui ja kustansi Emmin 
tuvan ikäihmisille tilataksi-
kyydin ravitapahtumaan.

- Monet ikäihmisistä ovat 
sen ajan ihmisiä, että he ovat 
vähintäänkin lapsuudes-
saan olleet tekemisissä he-
vosten kanssa, joten heille 
oli mieluisaa päästä katsele-
maan raveja sekä talutusrat-
sastusta, Tiiro kertoo.

Rannikon hevosseuran 
järjestämässä tapahtumas-

sa talkoili 50–60 henkilöä. 
Tiiro kertoo, että talkoopo-
rukan päivä alkoi osalla jo 
kuuden-seitsemän aikaan 
aamulla, sillä ensimmäiset 
hevoset olivat paikalla jo 
11 aikoihin. Siihen mennes-
sä varikkokahvila oli saata-
va pystyyn. Kisat alkoivat 
yhdeltä, ja päivälle tulikin 
mittaa, kun talkooporukka 
pääsi koteihinsa vasta kuu-
den maissa illalla. 

Jenny Kärki

TULOKSET 
Lähtö 1: 1. Wild Alice, Ma-
ria Kurttila, 2. Fire Strike Mar-
ko Pellinen, 3. Sarah Connor, 
Katariina Palomäki, 4. Maste-
rimint, Jorma Hannus, HPL 
Stash Foe, Janne Jokilehto, 
POISSA Rain By Me, Jenna 
Pohjanen.

Lähtö 2: 1. Rannan Voit-

to, Maria Kurttila, 2. Muiston 
Aaroni, Hanna Ranta, 3. Patio, 
Arto Hyväri, HLL Friimari, 
Jorma Hannus, HLL Life, Tie-
ra Parviainen.

Lähtö 3 A-ponit: 1. Knuut-
tilan Herkules, Saana Kouva-
la, 2. Jokimäen Ilona, Tatu Ek, 
3. Pellegrino, Jenny Häyrynen, 
4. Extrapretty, Aria Petra Nie-
minen.

Lähtö 4 monte: 1. Chevy to 
the Levy, Maiju Leppäjärvi, 2. 
Arctic Dark, Maria Kurttila, 3. 
Rilley, Katariina Palomäki. 

Lähtö 5: 1. Jokirannan Lis-
su, Veera Leinonen, 2. Picaros, 
Sami Tervo, 3. Pohjantuuli, 
Paavo Räinä, POISSA Siirty-
vä, Kyösti Långström

Lähtö 6: 1. Anaheim Kemp, 
Maria Kurttila: Rataennätys 
km-aika 1:19,2, 2. Ray Record, 
Marko Pellinen, 3. Nemea 
Catana, Tiera Parviainen, 4. 
Dreaming Artist, Sami Tervo

Raviradan varressa kävi kova kuhina. Yleisö pääsi myös lähelle ravirataa, sillä jäälle tehdylle parkkipaikalle pääsi kätevästi.Evästauolla lähtöjen välissä.

Kisan ainoan monté-lähdön kärkikahinoissa Maiju Leppäjärvi ja Chevy to 
the Levy  sekä Arctic Darkilla Maria Kurttila.

Ravien oheis-
ohjelmassa oli 
myös kepparirata.
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Lättypannut kuumana kisakahviossa. Paistohommissa Liisa La-
pinkangas ja Ari Lapinkangas.

IiHa ry:n järjestämään talutusratsastukseen piti jonottaa pit-
kään, mutta kokemus oli monelle jonottamisen arvoinen.

A-ponien lähdössä voittajaksi sijoittui Saana Kouvalan ohjasta-
ma Knuuttilan Herkules. Häntä haastatteli tapahtuman kuulut-
taja Miska Peltoniemi.

Kisakahviossa munkit, lätyt ja makkarat kävivät kaupaksi.

HANNASARKKINE N. F I

TYÖLISTALLA: 
REILUMPI HUOMINEN
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HANNA SARKKINEN

Tutustu Mattiin myös kotisivuilla
mattiheikkila.fi
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 16.00 Haukipudas, Seo 
13.00 Hailuoto, Sale 

  10.00 Lumijoki, Sale

Sunnuntai 26.3. 
  11.00 Vihanti, S-Market
  13.00 Haapavesi, Halpa-Halli 
  16.00 Pyhäntä, Sale 
  19.00 Siikalatva, Kunnantalo 

Maanantai 27.3. 
10.00 Vaala, K-Market Tervaportti
12.00 Utajärvi, K-Market Meirami 
14.00 Muhos, S-Market Muhos 
16.00 Tyrnävä, S-Market Tyrnävä 

Tiistai 28.3. 

 18.00 Ii, S-Market 

Facebook poliitikkomattiheikkila
     Instagram @poliitikkomattiheikkila

MATTI HEIKKILÄ KIERTÄÄ MAAKUNNASSA

VAHVA OTE - POHJOISEN PUOLESTA
KANSANEDUSTAJAEHDOKAS

EDUSKUNTAVAALIT SUNNUNTAINA 2.4.2023
ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA 22.-28.3.2023 JA ULKOMAILLA 22.-25.3.2023

Sinun asiasi, 
ole yhteydessä

• Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

• Puhtaan ympäristön, vesien 
 ja luonnosta kumpuavien 
 elinkeinojen,ruokatuotannon 
 ja biokaasun puolesta

• Koulutus- ja peruspalvelut
 turvattava riittävällä 
 rahoituksella

• Vaelluskalojen palauttaminen 
 luonnonmukaisilla ohitusuomilla on 
 positiivista aluepolitiikkaa

• Micro- ja pienyrityksien verotusta kevennettävä 
 työllistämisen edellytyksien parantamiseksi
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Hiihtoihin ilmoittautuminen klo 12.15-13.00.
Sarjat  0-12 v. 

Hyvät palkinnot, kaikki hiihtäjät palkitaan!
   

KOKO PERHEEN 
ULKOILU- ja HIIHTOTAPAHTUMA

Tapahtumassa 
mukana 

Iin kunta, 
Iin seurakunta , 

Kuivaniemen 
Yrittäjät ry ja 

Wiitta Oy

Tarjolla munkkikahvit ja -mehut, 
makkaraa grillistä.

lauantaina 25. maaliskuuta 
Kuivaniemen aseman urheilukentällä

HEVOSRATSASTUSTA, 
ohjaajana Katjaana Viinamäki!

Tervetuloa! 

73

Tavattavissa Iissä
La 25.3 klo 11 lukion 
messut ja paneeli
Oulussa, Rotuaarin 
vaalikylässä
Pe 24.3 klo 17

SILJA 
KERÄNEN

Luonnon, lasten ja 
pohjoisen Suomen 
puolesta
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Diplomi-insinööri, 
vihreiden 
puoluevaltuuston 
puheenjohtaja

UTACON OY 0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Nopea nouto omalla 
kalustolla, veloituksetta.

"

OSTETAAN JA OSTETAAN JA 
NOUDETAAN NOUDETAAN 

KAIKENLAISTA KAIKENLAISTA 
METALLIROMUA:METALLIROMUA: 

RAUTAROMUT, AUTONROMUT 
YM, YM, PÄIVÄN HINTAAN.

LEENA ASKELI
Tavoitteena menestyvä 
Pohjois-Suomi

Kristillisdemokraatit
Kristdemokraterna Veto- ja pitovoima kasvuun
Kristillisdemokraatit
Kristdemokraterna Koko Suomen huoltovarmuuden 

 ja puolustuksen tae
Kristillisdemokraatit
Kristdemokraterna Ihmiset ja luonto voimavarana
Kristillisdemokraatit
Kristdemokraterna Infran kehittäminen tärkeää 94

MÄENLASKUA. PALOAUTOESITTELY. 

Iin Sillat -leirintäalue ja maja-
talo sai alkuvuodesta uudet 
yrittäjät Ari ja Tiina Ala-Op-
paan. He remontoivat ma-
jatalon ravintolan uuteen 
uskoon ja avajaisia vietettiin 
lauantaina 18.3. Kävijät oli-
vat tyytyväisiä raikkaaseen 
ilmeeseen ja että Iin kylän 
tuntumassa on nyt viihtyisä 
ravintola ja kahvittelupaik-
ka.

- Avajaispäivän aika-
na kävi tasaiseen tahtiin 
porukkaa: päivällä kävi lap-
siperheitä kahvittelemassa ja 
syömässä, illalla kävi enem-
män ruokailijoita. Etenkin 
lähietäisyydellä asuvat ih-
miset olivat tyytyväisiä, että 
mukavaa kun Iissä on nyt lä-
hietäisyydellä paikka, jossa 
piipahtaa viettämässä aikaa, 
Tiina Ala-Opas kertoo.

Ravintolaruoka sai myös 
kävijöiltä hyvää palautetta. 

Iin Siltojen uusitussa ravintolassa on tunnelmaa

Iin Siltojen uudessa ravintolassa valmistuvat am-
mattitaitoisella reseptiikalla hampurilaiset ja muut 
klassikkoannokset.

Leirintäalueen asukkaistakin 
monet kävivät tutustumas-
sa ravintolaan ja tuumasivat, 
että tässä pitää pysähtyä syö-
mään paluumatkallakin.

Remontin myötä Iin Silto-
jen aiemmasta aamiaishuo-
neesta syntyi 50-paikkainen 
ravintola, jossa on A-oikeu-
det ja kelien salliessa terassil-
le saadaan 50 asiakaspaikkaa 
lisää. 

Ala-Oppaat ovat nyt jo 
kokeneita alan yrittäjiä, sillä 
he ovat yrittäjinä myös Mai-
semaravintola Merihelmessä 
ja Campingissä nyt kolmat-
ta vuotta. Lisäksi heillä on 
Manamansalon Portissa ra-
vintola-, majoitus- ja tapah-
tumatoimintaa, missä heillä 
tulee tänä vuonna täyteen 10 
vuotta yrittäjinä.

IiSanomat
Kuvat: Tiina Ala-Opas

Trubaduuri Väisäsen esitys sai avajaisillan vieraat tunnelmaan.

Remontin myötä Iin Siltojen ravintola ja oleskelutilat 
saivat uuden ilmeen.

Minä uskon   Minä uskon   
Pohjois-Suomeen, Pohjois-Suomeen, Pohjois-Suomeen, 

uskotko Sinä?uskotko Sinä?

Olga Oinas-PanumaOlga Oinas-Panuma
eduskuntaan

Olga  Oinas-Panuma

olga-oinaspanuma.webnode.fi

olgamariaop

olgamaria

Jari-Jukka Jokela, rehtori, Ii
Olga on nainen, joka ymmärtää

pohjoisen Suomen asiat. Hän on
helposti lähestyttävä, ihmisläheinen

ja aito. Itse pidän paljon Olgan
uutteruudesta ja kyvystä

kommunikoida ymmärrettävästi.
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 rySUOJELE ELÄMÄÄ. Tutustu, valitse ja äänestä. Eduskuntavaalit 2023

Marjo
Tapaninen

Susa
Vikeväkorva

Teemu
Virtanen

Seppo
Sorvari

Mika
Rämet

Esko
Romsi

Jenni
Pitko

Aila
Mustamo

Emma
Päkkilä

Taru
Hallikainen (sit.) 

Esa
Aalto

Mika
Flöjt 

Aki
Heiskanen

Miia
Immonen

Monika
Kangas-Siira

Latèkoè 
Lawson Hellu

Sakari
Kouti

Silja
Keränen

www.furka.fi

Hammaslääkäri
Hanna-Leena Polso

Hammaslääkäri
Olli Iivanainen

40 
VUOTTA.

FURKA

Kesätyöhaku vuodelle 2023 käynnissä
Nuorten kesätyöhaku vuodelle 2023 
järjestetään Iissä 20.2.-14.4.2023. Tänä 
vuonna nuorille on tarjolla yhteensä 
80 kesätyöpaikkaa kunnan yksiköissä. 
Lisäksi kunta tukee 100 nuoren työl-
listymistä kesätyösetelillä yrityksiin, 
maatalousyrityksiin sekä rekisteröityihin 
yhdistyksiin. Tuki koskee myös ei-iiläisiä 
yrityksiä, yhdistyksiä ja toimivia maati-
loja.

Kesätyöllistäminen koskee vuosina 
2004–2007 syntyneitä iiläisiä koululai-
sia, opiskelijoita tai opiskelunsa aloittavia 
nuoria. Kesätyöllistäminen ei kuitenkaan 
koske ylioppilaita eikä ammattiin valmis-
tuneita tai työttömyysturvaan oikeutta-
via nuoria. Kaikille valituille ilmoitetaan 
valinnasta kirjeitse 14.5.2023 mennessä.

Kunnan  
kesätyöpaikat
Mikäli et onnistu saamaan kesätyö-
tä yksityiseltä sektorilta, voit hakea ke-
sätyöhön kunnan yksiköihin. Täytä 
hakemuslomake huolellisesti ja merk-
kaa kolme vaihtoehtoista työpaikkaa, joi-
ta haet. Hakutoiveesi pyritään ottamaan 
huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Tarvittaessa kunnan kesätyöpaikat ar-
votaan ja paikat täytetään arvontajärjes-
tyksessä siten, että edellisvuonna kunnan 
kesätöissä olleet nuoret ovat toissijaisia. 

Kesätyön yhtäjaksoinen pituus on 2 
viikkoa, työaika 60 tuntia kahden viikon 
aikana. 

Kesätyösetelillä  
työllistyminen
Iin kunta tukee yrityksiä, maatalous-
yrittäjiä, rekisteröityjä yhdistyksiä ja 
seurakuntaa nuoren työllistämisestä ke-
sätyöhön vähintään kahdeksi viikoksi, 
maksamalla tukea 200 euroa yhtä työllis-
tettyä nuorta kohden. Yrittäjä/yhdistys 
vastaa välillisistä kustannuksista (kuten 
vakuutuksista) sekä työn ohjauksesta ja 
valvonnasta. 

Kesätyöharjoittelu 18 vuotta täyttäneille
Myös iiläiset 18 vuotta täyttäneet opiske-
lijat voivat hakea Iin kuntaan kesätyöhar-
joitteluun.

Iin kunta järjestää kesätyöharjoittelu-
pakan iiläisille opiskelijoille, jotka ovat 
täyttäneet 31.5.2023 mennessä 18 vuotta. 
Paikkoja on tarjolla seitsemän kappaletta.

Kesätyöharjoittelu ei koske ylioppi-
laita eikä ammattiin valmistuneita tai 
työttömyysturvaan oikeuttavia nuoria. 
Kesätyöharjoittelu kestää kuukauden ja 
työaika on 30 tuntia viikossa. Kesätyöhar-
joittelupaikat ilmoitetaan Kuntarekry.fi 
-sivustolla. Hakuaika on 20.2 –20.3.2023. 
Paikkoja haetaan sähköisesti. 

Kesäyrittäjätuki
Kesäyrittäjätukea voi hakea 20.2.-
14.4.2023. Kesäyrittäjätuki tarjoaa vaih-
toehdon palkkatyölle tukien nuoria itse 
itsensä työllistämiseen kevytyrittäjyyden 
tai yrittäjyyden muodossa kesän ajan. 
Kampanjan aikana nuorille tarjotaan tie-
toa yritystoiminnan eri osa-alueista, työ-
kaluja liiketoiminnan suunnitteluun ja 
rahallista tukea yritystoiminnan aloitta-
miseen.

Rahallinen tuki on kesällä 2023 yh-
teensä 280 euroa ja sitä pystyvät ha-
kemaan vuosina 2004–2007 syntyneet 
iiläiset nuoret. Tuki maksetaan kahdessa 
yhtä suuressa erässä, joista ensimmäinen 
osa maksetaan liiketoimintasuunnitel-
maa vastaan. Toinen osa maksetaan lii-
ketoiminnan aloittamisesta syntyneiden 
kustannuksien kuitteja ja nuoren kirjoit-
tamaa kesän yritystoimintaa kuvaavaa 
raporttia vastaan.

Kesäyrittäjätukeen osallistuvien on 
myös mahdollista hakea 100–500 euron 
arvoista nuorisoleader-rahoitusta, jota 
voivat saada 13–25-vuotiaat nuoret. 

Lisätietoa työpaikoista ja palkkaukses-
ta sekä sähköiset hakemukset löytyvät Iin 
kunnan nettisivuilta.

Hakiessa Kesäyrittäjätukea tarvitset oman liikeidean. 
Jos tarvitset liikeidean miettimisessä apua, me autamme. 

Lisätietoja antavat Iin yritysneuvoja Johanna Jakku-Hiivala p. 040 02422 90 
ja Työllistämisen palveluiden päällikkö Lea Aalto p. 050 395 0330.

Yhteistyökykyä       Osaamista       Kokemusta

TARVITAAN KANTTIA,
OLLIKAISEN ANTTIA 

18
www.anttiollikainen.fi

Dieselverolle ei ole enää
perusteita. 

Se pitää poistaa!
Maksaja: Ehdokkaan tukiyhdistys

Omavarainen ja turvallinen Suomi  
Talous kuntoon
Lähipalvelut ja paikallisuus 
Suomi liikkeelle
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Iin kirjastolla vietettiin 18.3. Las-
tenlauantaita, joka huipentui tai-
kuri Roope Ylitalon esitykseen. 
Ongintapisteellä palkintoja meni 
yli 140, joten vanhemmat mu-
kaan lukien tapahtuma keräsi 
kaikkiaan yli 200 osallistujaa.

Kirjastosihteeri Elisa Vik-
ström-Garcia kertoo, että kirjas-
ton tiloihin nähden väkeä oli juuri 
sopivasti ja vilskettä riitti koko ta-
pahtuman ajaksi. Pääjärjestäjän 
Iin kirjaston apuna oli muutama 
vapaaehtoinen MLL Iin paikallis-
yhdistyksestä sekä muutama ylä-
koululainen.

- Kaikki olivat mukana iloi-
sella mielellä ja moni oli odotta-
nutkin tätä, kun edellisen kerran 
vastaava tapahtuma saatiin jär-
jestää ennen koronaa, syksyllä 
2019. Päivä oli sopiva, sillä lähellä 
ei ollut muita tapahtumia samaan 
aikaan ja sääkin oli sellainen, ettei 
ulkoilu houkuttanut lapsiperhei-
tä, Vikström-Garcia kertoo.

Tulevat vaalitkin näkyivät 
Lastenlauantain ohjelmassa, sillä 
kirjaston henkilökunta oli suun-

nitellut Leluvaalit, joiden avul-
la lapsetkin pääsivät pehmeään 
tapaan tutustumaan vaaleihin. 
Nätteporin aulassa järjestetyis-
sä Leluvaaleissa kaikki lapset oli-
vat äänioikeutettuja. He pääsivät 
äänestämään parhaat lelut kol-
mehenkiseen leluparlamenttiin, 
jonka tehtävä on toimia kirjaston 
henkilökunnan tukena lastenkir-
jastoasioissa.

Tapahtuman kahviota piti Ha-
minan koulun 5B-luokkalaiset, 
jotka saivat samalla kerätä varo-
ja luokkaretkeä varten.

Kirjaston ikioman satupeikon 
Pihkan saattoi tavata aikuisten 
osastolle rakennetulla luonto-
teemaisella polulla. Pulman rat-
kaisseet pääsivät osallistumaan 
arvontaan. Pekka Töpöhännän 
laiturilla saattoi osallistua on-
gintaan. Yhdessä askarreltiin 
taikaikkuna satumaailmaan ja 
yhteisötaideteos jää ilahdutta-
maan kaikkia kirjastossa kävijöi-
tä.

IiSanomat

Lastenlauantaissa kaikilla lapsilla on äänioikeus

Taikurin esitys kirvoitti hersyviä nauruja yleisöstä. Lastenlauantai houkutteli Iin kirjastolle noin 140 lasta perhei-
neen.

Taikurin kanssa temppuilemassa on Márton Németh 9v. Tämä taikurin kanssa työs-
kentely oli päivän kohokohta. Kuva Mari Koukkula

Peikon kanssa poseeraa Venla Vehkaperä 3v. Hänen mielestään pomppulinna oli hauskinta. Kuva 
Mari Koukkula

Onkimassa on Siiri Liukko 6v. Siiri tuumasi, että onginta ja peikko 
oli kivointa. Myös taikuria hän odotti kovasti. Kuva Mari Koukkula

Sarjakuvia tekemässä on vasemmalla Lotta Koivisto 11v ja Emma Ranua 10v. Kuva Mari Koukkula

Kirjaston ikioman 
satupeikon Pihkan 
saattoi tavata ai-
kuisten osastolle 
rakennetulla luon-
topolulla. Kuva 
Mari Koukkula

Iin kirjastolla vietettiin 18.3. 
Lastenlauantaita, joka huipen-
tui taikuri Roope Ylitalon esi-
tykseen. Kuva Mari Koukkula



IIN MESSUT
LEHTI 2023

Messuteemana vaalikevät

IIN MESSUT 2023
Valtarin koululla la 25.3. klo 10-15

klo 10 Avajaispuhe 
 Kunnanjohtaja Marjukka Manninen
klo 12 Vaalipaneeli, vetäjänä 
 lukion rehtori Tuomas Kulha
 Panelisteina:
 Pekka Aittakumpu, Keskusta
 Leena Askeli, KD
 Pasi Backman, Liike Nyt
 Juha Hänninen, Kokoomus
 Silja Keränen, Vihreät
 Hanna Sarkkinen, Vasemmistoliitto
 Tytti Tuppurainen, SDP 
 Sebastian Tynkkynen, Perussuomalaiset 
klo 13:30 Lukion musiikkiryhmän esitys

Pääsymaksu 5 e/aikuinen, 1 e/lapsi (alle 15-vuotiaat)
Vain käteisellä!
Tapahtuman tuotto Iin Lukion opiskelijoiden hyväksi.
Järj. Iin Lukion yrittäjyysmoduuli

Kuhinaa messuilla vuonna 2019

Seuraa tapahtumaa Instagramissa: @iinmessut2023

Arvontaa!
Kahvio

Lapsille: 
Pomppulinna 

Kasvo-
maalausta

Ym.

Tervetuloa 
messuille!

Leena Askeli
KD

Tytti Tuppurainen 
SDP

Sebastian 
Tynkkynen 
Perussuomalaiset

Hanna Sarkkinen
Vasemmistoliitto

Silja Keränen
Vihreät

Juha Hänninen
Kokoomus

Pasi Backman
Liike Nyt

Pekka Aittakumpu
Keskusta
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Kun oli aika kokoontua ensimmäi-
sen kerran yrittäjyyskurssilaisten 
kesken, alettiin heti työn touhuun. 
Päätimme messujen teeman, ja-
oimme vastuualueet ja aloimme 
ennen kaikkea miettimään, mistä 
aloittaisimme kaiken urakan, mikä 
edessämme olisi.

Teeman valitseminen ei tuotta-
nut suuria vaikeuksia, vaan heti 
vaaliteeman tullessa esille oli yk-
simielinen päätös tehty. Onhan 

kevään isoin tapahtuma 2. huhti-
kuuta järjestettävät eduskuntavaa-
lit.

Olemme oppineet paljon mes-
sujen valmistelujen aikana. Ei ole 
ollut itsestään selvyys, miten saam-
me mainoksia myytyä lehteemme 
tai mistä keräämme tarpeeksi ar-
pajaispalkintoja. Suuri kiitos kuu-
luukin siis kaikille yrityksille, jotka 
ovat tukeneet meitä matkassam-
me ja jotka ovat osallistuneet avoi-

min mielin.
Isoin hatunnosto kuuluu kui-

tenkin mahtavalle kurssiporukalle, 
jotka ovat jaksaneet tehdä kovaa 
työtä messujen järjestelyiden pa-
rissa monia kuukausia. Kaiken 
kaikkiaan kurssillamme on kasas-
sa hyvin aikaansaava porukka, 
joka on antanut kaikkensa.

Silja Lahdenperä
messupäällikkö

Messupäällikön terveiset

Hatunnosto 
yrittäjyyskurssin 
porukalle

– Olemme oppineet paljon messujen valmistelujen aikana, toteaa messupäällikkö Silja Lahdenperä.

Iin lukion messuilla on 
pitkät perinteet. Messu-
jen järjestäminen opettaa 
opiskelijoille muun muas-
sa yhteistyötä, organisoin-
tia ja ongelmanratkaisua. 
Nämä kaikki ovat kullanar-
voisia ominaisuuksia työ-
elämään siirtyessä.

Messuja on valmistel-
tu pitkin vuotta ohjaajan 
opettajan johdolla. Suurin 
ja näkyvin työ on nähtävillä 
Valtarin koululla messupäi-

Tervehdys messulehden lukijoille

Iin lukion rehtori Tuomas Kulha myös juontaa messupäivänä 25.3. 
vaalipaneelin Valtarin koululla. Tervetuloa kuulemaan kansan-
edustajaehdokkaiden keskustelua!

vänä 25.3. Messujen oh-
jelma on poikkeuksellisen 
tasokas: kunnanjohtaja 
avaa messut ja messujen 
kohokohtana järjestetään 
poikkeuksellisen tasokas 
vaalipaneeli kansanedus-
tajaehdokkaille. Tulkaa 
kaikki sankoin joukoin 
viettämään mukavaa mes-
supäivää!

Tuomas Kulha
Rehtori, Iin lukio

Messuja 
valmisteltu 
pitkin vuotta

– Olemme oppineet paljon messujen valmistelujen aikana, toteaa messupäällikkö Silja Lahdenperä.

Iin lukio on osa Iin kunnan koululaitosta. Yleissi-
vistävänä, ylioppilastutkintoon johtavana ja jat-
ko-opintoihin valmentavana oppilaitoksena Iin 
lukio tarjoaa korkeatasoisia opetuspalveluja ja 
tukee nuoren yksilöllistä kasvua, sukupuolten 
tasa-arvoa ja nuorten kypsymistä aikuisuuteen.

Tervetuloa 
Iin lukioon!

iinlukio.fi
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14. Iin messut järjestetään laun-
taina 25.3. Valtarin koululla ja 
järjestelyistä vastaa tuttuun ta-
paan Iin lukion yrittäjyysmo-
duulin opiskelijat. Vaalikevään 
kunniaksi vaalit näkyvät vahvas-
ti myös messujen tapahtumissa.

Vaalipaneeliin saapuu edus-
taja kahdeksasta eri puoluees-
ta ja mukaan saatiin muutama 
ministerikin. Vaalipaneelin vetää 
lukion rehtori Tuomas Kulha ja 
keskustelemassa ovat Tytti Tup-
purainen (SDP), Pasi Backman 
(Liik.), Pekka Aittakumpu (Kesk), 
Sebastian Tynkkynen (PS), Han-
na Sarkkinen (Vas.), Silja Kerä-
nen (Vihr.), Leena Askeli (KD) 
sekä Juha Hänninen (Kok.).

Lisäksi ohjelmassa on kun-
nanjohtajan puhe ja lukion 
musiikkiryhmän esitys. Näytteil-
leasettajiksi saapuu paikallisia 
yrityksiä, puolueita sekä mui-
ta toimijoita. Lapsille on luvassa 
omaakin ohjelmaa, kuten kasvo-
maalausta ja pomppulinnaa.

Edellisillä vaaliteemaisil-
la messuilla vuonna 2019 kat-
sojia ja lukiolaisia kiinnostivat 
erityisesti ilmastoasiat, toisen 
asteen koulutuksen maksutto-
muus sekä nuorten työllistymi-
nen. Tuolloin panelistien suurin 
yksimielisyys oli pikakysymyk-
seen voittaako Kärpät Suomen-
mestaruuden, siihen uskoivat 
kaikki ehdokkaat. (Tosin tämä 
ennustus meni mönkään ja Kär-
pille tuli SM-hopeaa).

Äänestä ja vaikuta – Iin messuilla 
teemana vaalikevät

Tämän vuoden Iin messuista vastaavat Iin lukion yrittäjyysmoduulin opiskelijat. Pinja Yli-Tokola (ylärivi vasemmalta), Erkko Kautovuori, Elias Välipakka, Oskari Ojala, 
Matias Uusitalo, Eemil Pennanen, Liinus Nevalainen, (alarivi) Anja Moilanen, Iida Häcklin, Kaisa Lappalainen, Silja Lahdenperä ja Lasse Päkkilä. 

Vuonna 2019 messut järjestettiin myös vaaliteemalla ja tuolloinkin paneelissa lukiolaisten ja yleisön kysymyksiin vastasi useita nimekkäitäkin ehdokkaita. Rehtori Tuomas Kulhan vetämässä vaalipaneelissa 
olivat mukana Vasemmistoliiton Risto Kalliorinne, SDP:n Tytti Tuppurainen, Vihreiden Silja Keränen, Keskustan Jussi Ylitalo, Sinisten Pirkko Mattila, Kristillisdemokraattien Ritva Huusko, Perussuomalaisten 
Juha Vuorio, Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie ja Seitsemän tähden liikkeestä Mika Koivisto.

Vuoden 2019 messujen yleisöä seuraamassa vaalipaneelia. Pomppulinna oli messujen pienimpien veto-
naula viime vuoden messuilla.
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Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Saana Mehtomaa
1. Joo.
2. Se on jännää, kos-
ka saan äänestää nyt en-
simmäistä kertaa. Haluan 
myös vaikuttaa asioihin.
3. Teen vaalikoneen ja 
haen enemmän tietoa eh-
dokkaista, jota kone suo-
sittelee.

Vaali-gallup
Eduskuntavaalit tulevat tänä keväänä! Teimme gallupin Iin lukion äänestysi-
käisille opiskelijoille. Gallupin tekivät Iida Häcklin ja Kaisa Lappalainen.
1. Aiotko äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa?
2. Miksi aiot/miksi et aio?
3. Millä perusteilla valitset ehdokkaan?

Joonas Veijola
1. Ehkä.
2. En ajatellut äänestää, 
koska ei mielestäni ole 
niin iso juttu, mutta voisin 
äänestää, koska voisin vai-
kuttaa asioihin.
3. Niillä perusteilla, kuka 
tukee eniten valtiota ja ih-
misiä.
(Joonas kuvassa vasem-
malla)

Jani Seppä
1. En.
2. En jaksa, en tiedä poli-
tiikasta hevonkuustakaan.

Niilo Smeds
1. Joo
2. Suomesta tulisi parem-
pi paikka ja nuorille tulisi 
enemmän valtaa.
3. En oikein tiedä. Fiilis-
pohjalta.

Olga Ojala
1. Joo.
2. Koska sillä voi vaikuttaa 
ja on tärkeää.
3. Tein viime vuonna vaa-
likoneen ja katsoin, kuka 
olisi minulle hyvä ja sopi-
va ehdokas, niin varmaan 
teen tänä vuonnakin niin.

Antti Miettunen
1. Äänestän.
2. Ei harmita, jos vaalitulos 
on huono, koska on aina-
kin yrittänyt vaikuttaa.
3. Teen vaalikoneen ja 
haen enemmän tietoa eh-
dokkaista, jota kone suo-
sittelee.

Veera Kuopio
1. En äänestä.
2. Vaikea valita, ketä ää-
nestäisi, koska en tiedä 
politiikasta mitään.

Säätiön tehtävänä on:  
• Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 

• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille 
• Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

Yksilölliset kodit 
www.jt-talo.com

Pipelifen kotimaiset 
jätevesijärjestelmät 
valmistetaan Iin tehtaalla 
vuosikymmenten kokemuksella. 

Tutustu valikoimaan ja löydä 
omasi kotiin ja mökille osoitteessa 
puhdastulevaisuus.fi

Sivustolla voit myös 
• Ladata jätevesioppaan
• Tilata jätevesikartoituksen 

kiinteistöllesi
• Tehdä tuotevalintatestin
• Tehdä ostoksia verkkokaupassa

pipelife.fi

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT 
AINA LÄHELTÄ!

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com

www.kuljetusliikebackman.fi
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Parturi-Kampaamo Tanjan Kuvastin

Koulutettu hieroja Anne Tiiro
Virkkulantie 187 91100 Ii p. 040 755 1602

- klassinen hieronta
- alkuperäinen ja kokonais-
 valtainen hermoratahieronta
- kalevalainen jäsenkorjaus
- lymfahoito
- Voice Massage

Meillä käy Epassi, Smartum ja Edenred

5

Iihin on rakennettu vii-
meisten vuosien aikana 
uusia kerrostaloja, ja asu-
mismahdollistukset ovat 
kasvaneet. Iissä on otettu 
tulevaisuuden asukkaiden 
asumisvalinnat huomioon, 
vuosien varrella kerros-
taloja on ilmestynyt mel-
keinpä huomaamatta. Iin 

Iissä on uusia rakennuksia

Vapaa-aikapalveluiden hallinnoima, vuonna 2019 valmistunut Iin liikuntahalli, Iisi-areena, tarjoaa upeat puitteet sisäliikunnan harrastamiselle. Kuva 
marraskuulta 2022 PerPon ja Hurrikaani Loimaan ottelusta.

uudet kerrostalot ovat mo-
derneja asuntoja, jotka 
ovat keskustan lähellä.

Myös liikunnan kannal-
ta on kuntalaisia huomioi-
tu, kun Iihin rakennettiin 
2019 uusi laadukas Iisi-
areena, jossa on runsaasti 
vaihtoehtoja urheilijoille, ja 
myös todella paljon uusia 

mahdollisuuksia, joita ei 
ennen ollutkaan. Iisi-aree-
nalla on mahdollista pe-
lata melkeinpä kaikkia 
pallopelejä, ja areenalta 
löytyy hyvin varusteita ja 
tarvikkeita pelailuun jne.

Iisiltä löytyy myös kun-
tosali, jossa on uudet ja 
laadukkaat tarvikkeet, kun- 

tosalin ohessa on nyrkkei-
lykehä, jossa paikalliset 
nyrkkeilijät ovat järjestä-
neet otteluitakin. Iisi-aree-
na on tosi hyvä paikka 
kaikin puolin, kaiken ikäi-
sille.

Elias Välipakka

Tekijät: Pinja Yli-tokola ja Eemil Pennanen

Lasten 
nurkkaus!
LASTEN RISTIKKO
Mikä sana tulee ensimmäiselle pystyriville?
Vihjeet:
1. S-alkuinen väri
2. Paistaa taivaalta
3. Siinä on neljä rengasta
4. Siitä voi kuunnella musiikkia
5. Tämä kunta
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Linja-autossa on tunnelmaa. Kuva Samppa Saarinen

Opintomatkalla Tampereella
Viime vuoden Iin messujen järjestämisestä vastanneet opiskelijat 
pääsivät nauttimaan työnsä hedelmistä alkuvuodesta. 

Yrittäjyysmoduulin opiskelijat päättivät käyttää messujen tuoton 
opintomatkaan Tampereelle helmikuussa 2023. Tässä kuvasatoa 
reissusta.

Reissussa myös syötiin hyvin. Kuva Aleksi Ahola

Pitkän reissupäivän päätteeksi hotellissa uni maittoi. Kuva Heini 
Tammela

Porukalla päästiin pelaamaan hohtominigolfia. Tällaista ei moni ol-
lutkaan ennen kokeillut. Kuva Aleksi Ahola

Tampereelta löytyi monenlaisia herkkuja. Kuva Santeri Törmänen

Kuvat yllä ja alla: Tunnelmakuvia Tampereen urbaanista ympäristöstä. Kuvat Santeri Törmänen
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Miksi valitsit yrittäjyysmoduulin?
Liinus: Halusin saada tietoa yrittämisestä ja 

kokemusta siitä, miten myydään lehti-ilmoituksia 
ja esittelypöytiä messuille.

Lasse: Minäkin haluan saada kokemusta ja 
olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa sekä 
kasvotusten että puhelimessa.

Oliko moduuli kannattava vaihtoehto?
Liinus: On, koska olen oppinut uusia asioita ja 

tietynlaisia taitoja, esim kaupan inventaariossa 
työskentely. Toisaalta on ollut rankkaa, koska op-
pitunteja on ollut aikaisin aamulla, mikä on hie-
man väsyttävää, mutta silti mukavaa, koska saa 
tehdä kavereiden kanssa yhdessä asioita

Lasse: Kyllä, koska se on helppo tapa saa-
da kokemusta ja oppia uusia asioita. Aikaisista 
aamuista olen samaa mieltä Liinuksen kanssa, 
mutta on ollut mukavaa, koska yhteistyö toimii 
hyvin ja pääsee tekemään erilaisia asioita kuin 
muilla oppitunneilla.

Suositteletko yrittäjyysmoduulia seuraaville 
lukion ykkösille?

Liinus: suosittelen lämpimästi semmoisille, 
jotka haluavat yrittäjiksi isompana, koska saa ko-
kemusta.

Lasse: Tottakai! Pääsee tekemään uusia asioi-
ta ja on hyötyä tulevaisuudessa.

Kahden opiskelijan mietteitä 
yrittäjyysmoduulista

Ensimmäisen vuoden lukion opiskelijat Lasse Päkkilä ja Liinus 
Nevalainen ovat mielissään, kun yrittäjyysmoduulissa on saanut 
erilaista otetta opintoihin.

Yrittäjyyskasvatus näkyy entistä enemmän lukioiden opetussuunnitelman perus-
teissa. Iin lukiossa yrittäjyyteen pääsee ottamaan tuntumaa yrittäjyysmoduulissa, 
jonka puitteissa opiskelijat pääsevät järjestämään Iin messuja. Ensimmäisen vuo-
den lukion opiskelijat Liinus Nevalainen ja Lasse Päkkilä kertovat Iin lukion yrittä-
jyysmoduulista seuraavaa:

Näkyykö politiikka arjessasi mitenkään?
– Ei sinällään koulutyöarjessa, koulu on kuitenkin 

poliittisesti sitoutumaton. Toisaalta päättäjien sat-
saaminen näkyy kouluarjessa.

Mitä mieltä olet tulevasta vaalipaneelista?
– Vaalipaneelithan ovat mahtavia juttuja. Panee-

liin on tulossa hyviä edustajia, joilta kysytyt kysymyk-
set ovat suoraan iiläisiltä nuorilta. 

Miten mielestäsi nuoria saataisiin enemmän äänes-
tämään?

– Tietoisuuden lisääminen yhteiskunnan toimin-
nasta, varsinkin lapsille ja nuorille tärkeistä asioista.

Rehtorin mietteitä vaalipaneelista
Kysyimme Iin lukion rehtorilta Tuomas 
Kulhalta mietteitä liittyen politiikkaan 
sekä Iin messujen vaalipaneeliin ja tu-
leviin eduskuntavaaleihin. Maaliskuun 
25. päivänä järjestettävillä Iin messuil-
la Kulha toimii vaalipaneelin juontajana. 
Haastattelijoina lukion opiskelijat Mati-
as Uusitalo ja Oskari Ojala.

Iin lukion rehtori Tuomas Kulha pitämässä puhetta ylioppilail-
le joulukuussa 2022.

Toimistopäivä maanantaisin, tapaamiset muutoin sovittaessa.

IIN METSÄNHOITOYHDISTYS
Kirkkotie 8, 91100 Ii

Toiminnanjohtaja Henri Turtinen
040 553 2335
henri.turtinen@mhy.fi

Metsäneuvoja Petri Kuokkanen
0400 239 920
petri.kuokkanen@mhy.fi

Julkisivusaneeraukset
parvekesaneeraukset
Sisä- ja ulkotasoitukset
Rappaukset
Maalaukset

✆ 0400 991 329 | www.arierikssonoy.�

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

✆ 0400 991 329 | www.arierikssonoy.�

Se näkyvin jälki...

Julkisivu- ja parvekesaneeraukset 
Sisä- ja ulkotasoitukset 
Rappaukset, maalaukset
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Kisatie 1 
ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21

www.k-market.fi

OMAN KYLÄN KAUPPA

Oma kauppasi verkossa.

Have a pause!
Stop at II Finnish lounas

Chuan Yi
Fresh • Local • Healthy
Mo-Fri 10.30 - 13.30
Su Catering

Micropolis Ii 
Piisilta 1, 91100 Ii
www.chuanyi.fi

P. 044 529 1111

On ilo ja kunnia toivottaa 
teidät kaikki, niin esiinty-
jät, näytteelle asettajat, vie-
railijat kuin järjestelyistä 
vastaavatkin tervetulleeksi 
messuille ja luonnollisesti 
meille tänne Iihin. Erityisen 
hienoa on tehdä se tapah-
tumaan, jonka täydessä ve-
tovastuussa ovat nuoret, 
meidän tulevaisuuden te-
kijät.

Lukiomme opetus- 
ja kasvatustyön paino- 
pistealueita ovat kansain-
välisyys, viestintä, ympä-
ristökasvatus ja yrittäjyys. 
Messut ovat ponnistus eri-
tyisesti yrittäjyyden saralla, 
mutta kyllä ne isosti taklaa-
vat muitakin painopistealu-
eita.

Tämänkaltainen ta-
pahtuma vaatii paljon. Se 
vaatii pitkäjänteistä suun-
nittelua, paneutumista, kon- 
taktointia, sopimista ja vii-
me kädessä kaikennäköi-
sen pienen ja isommankin 

Nuorissa todellakin on tulevaisuus

Iin kunnanjohtaja Marjukka 
Manninen: ”Vietetään hyvä 
messupäivä ja mikä yrittäjyys-
opintojenkin näkökulmasta on 
oleellisintä, tehdään kauppaa 
ja luodaan verkostoja tulevaa 
yhteistyötä varten.”

Tänä vuonna Iin messujen 
teemaan kuuluu kohta kä-
sillä olevat eduskuntavaa-
lit. Mikäpä parempi paikka 
edustaa itseään kuin juuri 
messuilla. Vaikka yrittäjä-
järjestö ei ole poliittinen jär-
jestö, on meillä aina vaalien 
alla eri tapahtumia ja tapaa-
misia kansanedustajaehdok-
kaita varten. Haluamme 
tietysti kuulla ehdokkaiden 
ajatukset yrittämiseen liitty-
vissä kysymyksissä.

Työnantajayritysten mää-
rä tilastokeskuksen mukaan 
laski viime vuonna 87 000:sta 
78 000 yritykseen eli yli kym-
menen prosenttia. 2000-lu-
vulla kaikki uudet työpaikat 
ovat syntyneet pk-yrityksiin.

Meidän rakkaassa ko-
timaassamme on pal-

Iin messut 2023, mitä kysyisit kansanedustajaehdokkaalta?
jon vaikeita kysymyksiä 
ratkottavaksi, ja vaikeam-
miksi ja suuremmiksi ne 
tuntuvat koko ajan kasva-
van. Suurin osa kysymyk-
sistä koskee rahaa, ja vielä 
niin päin, ettei sitä oikein 
ole. Työllistävien pk-yritys-
ten määrän raju pudotus on 
seurausta jostain, siinä lie-
nee monia eri asioita taustal-
la, mutta melko lailla akuutti 
asia ratkottavaksi Arkadian-
mäelle.

En ole vielä päättänyt ketä 
aion äänestää, mutta aion tä-
män tilan käyttää hyväkse-
ni kysyäkseni ehdokkailta 
muutaman kysymyksen. 1. 
Yrittäjän sosiaalinen turva 
on heikompi kuin työssäkäy-
vän, pitäisikö asialle tehdä 
jotain ja mitä? 2. Mitä pie-

sälän järjestelyä ihan viime 
metrille saakka kiihtyvällä 
tahdilla. Veikkaanpa ja ko-
kemuksesta tiedän, että 
vaikka kuinka huolella on 
asioita tehty, paikan pääl-
lä vielä improvisoidaan mo-
nia, monia juttuja.

Näinkin mittavat messut 
ovat ponnistus, joka opet-
taa. Se opettaa konkreetti-
sia taitoja ja asioita, mutta 
myöskin luottamusta sekä 
itseensä että kavereihin 
siinä määrin, että mikään 
oppitunti ei sitä taitoa ja 
tuntemusta voi tuoda. Niin-
pä, vaikka ponnistus on 
varmasti iso niin teille nuo-
rille kuin muillekin järjes-
telyissä mukava oleville, 
se kyllä kannattaa. Taidot 
ja kokemus, jota projektin 
läpi viemisessä on kerty-
nyt, on kultaakin kalliimpaa 
pääomaa tulevaisuudessa.

Onnittelen ja kiitän jär-
jestelystä vastaavista laa- 
dukkaasta ohjelmasta se- 

kä sen ajankohtaisuudes-
ta. Aika harvaan paikkaan 
saadaan juuri vaalien alla 
kasaan paneeli, jossa on 
mukana tällainen määrä 
ministereitä ja istuvia kan-
sanedustajia. Myös muu 
ohjelma on varsin houkut-
televa ja korkeatasoinen. 
Kiitos siis tietysti myös teil-
le kaikille mukaan lupautu-
neille!

Vietetään hyvä messu-
päivä ja mikä yrittäjyysopin-
tojenkin näkökulmasta on 
oleellisintä, tehdään kaup-
paa ja luodaan verkostoja 
tulevaa yhteistyötä varten.

Marjukka Manninen
Iin kunnanjohtaja

nempi yritys sitä suurempi 
kynnys on työllistää ihmisiä, 
millä tavoin tätä kynnystä 
voisi keventää? 3. Yrittäjäk-
si ryhtyessään ihmiselle syn-
tyy yhteisössään tietynlainen 
onnistumisen paine. Kaikki 
hyvin, jos pärjäät, mutta jos 
onnistut rikastumaan, saat 
päällesi kateellisten panette-
lut. Millä tavoin yrittämisen 
ilmapiiriä tulisi suomessa ra-
kentaa?

On päivän selvää, että 
joudutaan tekemään vaikei-
ta päätöksiä säästökohteis-
ta, siitä ei pääse mihinkään. 
Mutta samalla täytyisi kehit-
tää tulonlähteitä tälle maalle, 
se on säästämistä hitaam-
pi, mutta hyvinvointiyhteis-
kuntaa paremmin tukeva 
toimenpide. Mielestäni yrit-

tämisen eri muotoja täytyy 
kehittää monimuotoisem-
maksi, samoin asenneilma-
piiriä suotuisammaksi.

Yrittäjäksi ryhtyvällä täy-
tyy olla oikeus onnistua, jopa 
rikastua, mutta epäonnistu-
minenkin täytyy sallia. Aina 
kaikki ei mene niin kuin 
suunnittelit ja tavoittelit. 
Yrittämisen ja työllistämisen 
esteitä täytyy määrätietoises-
ti alkaa purkamaan, vain sillä 
voidaan saada hyvinvointia 
lisää. Lisää yrittäjiä on paljon 
mukavampi tie kuin säästöt 
vaikeissa asioissa.

Juha Kallio 
puheenjohtaja, 
Iin Yrittäjät ry

– Yrittämisen ja työllistämisen esteitä täytyy määrätietoisesti alkaa 
purkamaan, vain sillä voidaan saada hyvinvointia lisää., toteaa Iin 
Yrittäjien puheenjohtaja Juha Kallio.

IIN KONEPAJA OY IKP SERVICE OY
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NordLab tuottaa alueesi laboratoriopalvelut 1.1.2023 
alkaen. Palvelemme sinua tutuissa tiloissa.

Maaliskuun loppuun saakka näytteenottoon varataan aika 
aiempien käytäntöjen mukaisesti. Huhtikuun alusta alkaen 
myös Pudasjärven ja Iin näytteenottoajat varataan  
NordLabin verkkosivuilta www.nordlab.fi tai arkisin klo  
7 – 17 numerosta 020 619 8019. Laboratoriot palvelevat 
vain ajanvarauksella. Saatte ajanvarauksen vahvistusvies-
tissä vuoronumeron, jolla teidät kutsutaan näytteenottoon.

Huhtikuun alusta alkaen laboratoriot palvelevat:
Pudasjärvellä ma-pe klo 7.30 - 15
Iissä ma-to 7.30 – 14.30 ja pe 7.30-14

Laboratorioiden osoitteet ja aukioloajat ovat osoitteessa 
www.nordlab.fi. Samalla sivulla on paljon tietoa laboratori-
opalveluista. Verkkosivuillamme palvelee myös LabraBotti. 
Huhtikuusta 2023 alkaen saat henkilökohtaista neuvontaa 
esimerkiksi laboratoriotutkimukseen valmistautumisesta 
ja näytteenotosta soittamalla arkisin numeroon  
08 2377 8911. 
Tutkimustulokset saat tutkimuslähetteen antaneelta lää-
käriltä esimerkiksi omalta terveysasemaltasi.

Toivotamme teidät tervetulleeksi NordLabin asiakkaaksi!

NORDLAB LABORATORIO-
PALVELUT TIEDOTTAA

ILMOITUSPOHJIA

VAHVISTAMASSA 
TERVEYTTÄ
Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään 

mäen pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen 

läheisin ympäristö on kivinen tanner, mutta 

alempa-na alkaa pellot, joissa, ennenkuin talo oli 

häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla 

on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen 

ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin joutui 

laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria 

metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan 

ensimmäisen perustajan oivallisen toiminnan kautta, 

olivat langenneet sille osaksi jo ison jaon käydessä 

entisinä aikoina. Silloinpa Jukolan isäntä, pitäen Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen 
pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin 
ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa pellot, 
joissa, ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen 
vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama 
monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin 
joutui laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria 
metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan 

VAHVISTAMASSA 
TERVEYTTÄ

NordLabin Muhoksen laboratorio palvelee sinua 
1.12.2022 alkaen tutuissa tiloissa Muhoksen
terveyskeskuksessa (os. Puhakantie 16).

Laboratorio on avoinna maanantaista torstaihin kello 
7–15 ja perjantaisin kello 7–14.

Varaa laboratorioaika NordLabin verkkosivulta:
www.nordlab.fi kohdasta ”Varaa aika”. Valitse vara-
uspalvelun sivulta toimipisteeksi "Muhos: Muhoksen 
laboratorio". Halutessasi voit asioida myös muissa 
NordLabin toimipisteissä. Puhelinajanvaraus on avoin-
na arkisin kello 7–17 numerossa 020 619 8019.

Saat tietoa laboratoriopalveluista vuorokauden ym-
päri osoitteesta www.nordlab.fi. Verkkosivuillamme 
palvelee myös LabraBotti. Henkilökohtaista neuvon-
taa esimerkiksi laboratoriotutkimukseen valmistau-
tumisesta ja näytteenotosta saat soittamalla arkisin 
numeroon 030 660 6760.

Tutkimustulokset saat tutkimuslähetteen antaneelta 
lääkäriltä esimerkiksi omalta terveysasemaltasi.

Toivotamme sinut tervetulleeksi NordLabin
asiakkaaksi!

ILMOITUSPOHJIA

VAHVISTAMASSA 
TERVEYTTÄ
Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään 

mäen pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen 

läheisin ympäristö on kivinen tanner, mutta 

alempa-na alkaa pellot, joissa, ennenkuin talo oli 

häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla 

on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen 

ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin joutui 

laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria 

metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan 

ensimmäisen perustajan oivallisen toiminnan kautta, 

olivat langenneet sille osaksi jo ison jaon käydessä 

entisinä aikoina. Silloinpa Jukolan isäntä, pitäen Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen 
pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin 
ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa pellot, 
joissa, ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen 
vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama 
monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin 
joutui laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria 
metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilustan 

VAHVISTAMASSA 
TERVEYTTÄ

NordLab tuottaa alueesi laboratoriopalvelut 1.1.2023 
alkaen. Palvelemme sinua tutuissa tiloissa. 

Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska
Tammikuun loppuun saakka näytteenottoon varataan aika 
aiempien käytäntöjen mukaisesti. Helmikuun alusta alkaen 
Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa näytteen-
ottoon varataan aika NordLabin verkkosivulta www.nordlab.fi 
ja numerosta 020 619 8019 (arkisin kello 7–17).

Himanka, Kalajoki ja Merijärvi
Helmikuun loppuun saakka näytteenottoon varataan aika ai-
empien käytäntöjen mukaisesti. Maaliskuun alusta alkaen 
myös Himangan, Kalajoen ja Merijärven näytteenottoajat va-
rataan yllä mainitulta NordLabin verkkosivulta ja puhelinnu-
merosta.  

Laboratorioiden osoitteet ja aukioloajat ovat osoitteessa  
www.nordlab.fi. Samalla sivulla on paljon tietoa laboratori-
opalveluista. Verkkosivuillamme palvelee myös LabraBotti. 
Maaliskuusta 2023 alkaen saat henkilökohtaista neuvontaa 
esimerkiksi laboratoriotutkimukseen valmistautumisesta ja 
näytteenotosta soittamalla arkisin numeroon 08 2377 8911. 

Tutkimustulokset saat tutkimuslähetteen antaneelta lääkäril-
tä esimerkiksi omalta terveysasemaltasi.
Toivotamme sinut tervetulleeksi NordLabin asiakkaaksi!

HIPPO-mitali
kaikille osallistujille!

Lue lisää ja ilmoittaudu:
op.fi/oulu/tapahtumat

hiihdothiihdot
Yli-Ii, ma 27.3.2023 klo 18. Yli-Iin koulu.
Ilmoittautumiset 22.3. mennessä.  
Järjestävä seura Yli-Iin Naseva.

Ii, to 30.3.2023 klo 18, Illinsaaren hiihtomaja.
Ilmoittautumiset 28.3. mennessä.  
Järjestävä seura Iin Urheilijat / Hiihtojaosto.

Oijärvellä kokoonnuttiin 
sunnuntaina Sampolan tu-
pailtaan 12.3. ja näin vaalien 
alla ajankohtaisten asioiden 
äärelle. 

Paikalla oli kuultava-
na myös Keskustan kan-
sanedustajaehdokas Olga 
Oinas-Panuma Pudasjärvel-
tä ja tapahtumassa vierai-
li 35 iiläistä. Tilaisuudessa 
käytiin vilkasta keskuste-
lua mm. metsäpolitiikkaan, 
koulutusjärjestelmäämme, 

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Tupailta Oijärvellä ajankohtaisten 
asioiden äärellä

Oijärvellä kokoonnuttiin sunnuntaina Sampolan tupailtaan 12.3. Mukana oli Keskustan kansanedustajehdokas, Olga Oinas-Panuma, 
joka kertoi uskovansa Pohjois-Suomeen.  ”Minä uskon Pohjois-Suomeen, uskotko Sinä?”

nuorten hyvinvointiin ja uu-
teen hyvinvointialueeseen 
liittyen.

Olgan selkeä sanoma ja 
teema ”Minä uskon Pohjois-
Suomeen, uskotko Sinä?” 
kertoo sen, että hän aidosti 
ajaa pohjoissuomalisten asi-
oita laajasti, uskoen alueem-
me kasvavaan kehitykseen 
ja turvalliseen hyvään tule-
vaisuuteen. 

Illan keskusteluissa tuli 
esille monien tärkeiden ky-

symysten lisäksi nuorten in-
nokkuuden herättäminen 
yhteiskunnallisten asioiden 
hoitamiseen osallistumises-
sa. Politiikka ei ole pelät-
tävä, tylsä tai vanhempien 
ihmisten juttu. 

Olga Oinas-Panuma 
toivotti kuulijat tervetul-
leeksi keskustelemaan ja 
kyselemään ehdokkaan mie-
lipiteitä eri ihmisryhmille 
järjestettävistä palveluista, 
yrittäjyydestä, ilmastoasi-

oista, infran tilanteesta, kou-
lutuksesta eli kaikista niistä 
asioista, jotka kuuluvat mei-
dän arkipäivään nyt ja 
tulevaisuudessa. Olga tote-
aakin: ”Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen on mukavaa, 
kun ilmapiiri on kannustava 
ja luottava”.

Noora Huotari

9
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Vasemmistoliiton vaalikier-
tue vieraili Haukiputaal-
la ja Iissä perjantaina 17.3. 
Mukana olivat ehdokkaat: 
Mikko Raudaskoski Oulu, 
Hanna Sarkkinen Oulu, Kat-
ja Hänninen Raahe, Mat-
ti Luonuansuu Alavieska, 
Olli Kohonen Oulu, Jouni 
Jussinniemi Pyhäjärvi, Silvo 
Nybacka Lumijoki ja Jaakko 
Latvanlehto Muhos.

Iiläiset äänestäjät kyse-
livät eniten hyvinvointi-
alueiden tulevaisuudesta, 
etenkin tietysti Pohteen 
käynnistymisestä. Eniten 
herätti huolta palveluver-
kon tulevaisuus ja valtion 
rahoituksen riittävyys. Kor-
vaavatko kotiin annettavat 
palvelut varmasti laitos-
paikkojen vähennykset ja 
saavatko kotona hoidettavat 
yhtä hyviä palveluja kuin 
laitoksissa on saatu. Myös 
Natoon liittyminen puhut-
ti, sen nopea aikataulu ja 
se, että asiasta ei järjestet-
ty kansanäänestystä. Myös 
muut ajankohtaiset asiat he-
rättivät kysymyksiä, kuten 
energian hinta ja energian 
hinnan säännöstely, huu-
meiden käyttö ja käyttöhuo-
neet, millaisia leikkauslistoja 
puolueet ovat esittäneet en-
nen vaaleja ja millaista ta-
louslinjaa Vasemmistoliitto 
aikoo noudattaa. Keskuste-
lu oli vilkasta ja vaalit tun-
tuivat oikeasti kiinnostavan 
äänestäjiä.

Teijo Liedes, 
kuvat Aleksi Nikula

Vasemmistoliiton vaalikiertue vieraili Iissä

Makkarat tekivät hyvin kaup-
pansa.

Yhteiskuvaan ehtivät Mikko Raudaskoski, Matti Luonuansuu, Silvo Nybackka, Jouni Jussinniemi, Katja Hänninen ja Hanna Sarkkinen.

Jaakko Latvanlehto saapui Mu-
hokselta.

Olli Kohonen on tullut useissa 
vaaleissa iiläisille tutuksi. 

Näissä eduskuntavaaleis-
sa meillä on mahdollisuus 
muuttaa Suomen henkinen 
suunta. Aineellista hyvin-
vointia tärkeämpää on hen-
kinen hyvinvointi. Se miten 
meidän ikäihmisiä kohdel-
laan ja miten vastaamme 
lasten ja nuorten pahoin-
vointiin. Minulle ihminen on 
tärkeä ennen ja jälkeen syn-
tymän. hyvän yhteiskunnan 
merkki on, miten se hoitaa 
ikäihmisten asiat. 

Eräs yli 80-vuotias nai-
nen Pulkkilassa kertoi: ”Me 
olemme tehneet pitkän työ-
rupeaman tämän yhteiskun-
nan eteen. Minä odotan, että 
me saisimme hyvän vanhuu-
den.” Vaalassa ja Hyrynsal-
mella ikäihmiset puhuivat, 
että on muutettava omas-
ta kodista kunnan vuokra-
asuntoon, koska eläminen 
omassa kodissa tulee niin 
kalliiksi. Sivukylien asunnot 

Arvot ja elämä puristuksessa
vointialueelta. Emme saa 
mitään apua, huokaili mies-
tään hoitava pyhäntäläinen 
nainen. Kuusamossa miehet 
valittivat minulle, että on 
vaikea päästä lääkäriin.

Kuusamossa toimii vain 
yksi osasto. Lehtitietojen 
mukaan Taivalkoskelta ja 
Pudasjärveltä nipistetään 
vuodepaikkoja ja Vaalas-
ta lopetetaan terveyskeskus. 
Haukiputaalla minulle ker-
rottiin, että yksi osasto poti-
laineen siirretään muualle. 
Pohteen hoitajat ovat odot-
tavalla mielellä. Johtajia on 
kyllä lisätty, mutta ei ruo-
honjuuren työntekijöitä. 
Herää vain kysymys, että lu-
vattiinko liian paljon? 

Eräs eläkeläisnainen Mu-
hokselta totesi: ”Kyllä minä 
olen tullut siihen tulokseen, 
että nämä koronapiikit oli-
vat ihan höpö höpö juttu. En 
enää ottanut viidettä piik-

maalia maitoa. 
– Jos tuottaja saisi edes 

10 senttiä litralta, niin mo-
net maitotilat pysyisivät hen-
gissä.

Eräs taivalkoskelainen 
puutavaraa kuljettava yrit-
täjä sanoi, että onko tämän 
hallituksen tarkoituksena 
saattaa Suomi konkurssiin?

- Me emme tiedä mieheni 
kanssa, ketä äänestää. Pakka 
on puolueessamme sekaisin, 
koska se on hylännyt arvon-
sa, kertoi pudasjärveläinen 
nainen.

– Ihan tätä samaa olen 
kuullut monilta Kuusamos-
sa, Muhoksella ja Tyrnäväl-
lä, sanoin. 

Eräs yrittäjä Oulusta ker-
toi, että hän todella tark-
kaan miettii, ketä äänestää. 
Työnsä puolesta hän on koh-
dannut monia ehdokkailta 
ja huomannut, että monil-
ta puuttuu kaikki perusar-

jäävät kylmiksi. Ruoan, polt-
toaineen ja sähkön hinnan 
korotuksilla kansa saadaan 
kyykkyyn. Eräs eläkeläinen 
Vaalasta sai 800 euron säh-
kölaskun. Minulle kerrottiin: 
”Nyt hän istuu kotona turk-
ki päällä.” Lisäksi Ukrainan 
sota on herättänyt monissa 
ikäihmisissä pelkoja ja muis-
toja partisaanien hyökkäyk-
sistä itärajan kuntiin. ”Olin 
silloin pieni poika ja muis-
tan, kuinka isä huusi öisin: 
”Nyt ne ryssät tulevat! Me-
nin ikkunaan katsomaan! 
Äiti yritti saada isän hereil-
le. Isän sotakauhut siirtyivät 
minulle, josta vieläkin olen 
kärsinyt.”

Terveydenhoito puhuttaa
- Tämä Pohde on ihan sieltä 
ja syvältä. Mieheni kuuluu 
kehitysvammaispalvelujen 
piiriin, mutta hoitajat etsi-
vät nyt toisia tehtäviä hyvin-

kiä.”
Kun tein Limingassa vaa-

lityötä, niin siellä kuntoutta-
va hoitaja kertoi, että nuorten 
mielenterveysongelmat rä-
jähtävät käsiin, koska kaik-
kia ei voi ottaa hoidon piiriin. 
Kelan kautta on mahdollista 
saada kolmen vuoden aika-
na 80 kertaa psykoterapiaa, 
mutta ongelmana on työnte-
kijöiden vähyys.

Tarkkaan mietin ketä 
äänestän
 ”Poikani jatkaa maatilan pi-
tämistä, mutta vaikka hän 
talvisin auraa teitä, käy ke-
säisin turvesoilla ja vai-
mo on palkkatöissä, niin 
he eivät tahdo silti pärjä-
tä,” huokaili vanha isäntä 
Rantsilassa. Eräs luomutilan 
emäntä kertoi, että luomu-
maito ei mene oikein enää 
kaupaksi. Hän on ajatellut 
siirtyvänsä tuottamaan nor-

vot. Hän jatkoi, että joukossa 
on jopa huijareita, jotka silti 
pyrkivät eduskuntaan! Nyt 
kannattaa tosiaan puolustaa 
niitä arvoja, jotka suojelevat 
ihmisen elämää. Itse näen, 
että sukupuolineutraali avio-
liittolaki, vanhemmuuslaki, 
aborttilaki ja translaki aihe-
uttavat suurta hämminkiä ja 
ahdistusta.

Olkaamme uskollisia pe-
rinteisille perhe- ja avioliitto-
arvoille ja kunnioittakaamme 
ikäihmisiä. On erittäin hyvä, 
että Pudasjärvellä Perheen 
parhaaksi -hankkeen kaut-
ta pyritään monialaisesti 
vaikuttamaan lasten ja per-
heiden hyvinvointiin.

Ari-Pekka Ape Nieminen
Eduskuntavaaliehdokas KD
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TULOKSET:
Viestikisa Pojat: 1. Ase-

ma, 2. P-Ii, 3. Hamina, 4. 
Alaranta, 5. Ojakylä.

Viestikisa Tytöt: 1. P-Ii, 
2. Asema, 3. Alaranta, 4. Ha-
mina, 5. Ojakylä.

Pienluokka 400 tytöt: 
1. Friida Jaara, 2. Katarii-
na Pennanen, 3. Saara Has-
sinen, 4. Emma Kullberg, 5. 
Jenna Vähäkuopus, 6. Anni 
Kullberg, 7. Ruusa Pakanen.

Pienluokka 400 pojat: 1. 
Aleksi Leskelä, 2. Luukas 
Rahikainen, 3. Touko Hek-
kala, 4. Onni Kankaanpää.

Tytöt 1. lk 1 km: 1. Mil-
ja Rissanen, P-Ii, 2. Enni 
Ojanen, P-Ii, 3. Evianna 
Laakkonen, Asema, 4. Neea 
Vihelä, Alaranta, 5. Vella 
Jaara, Hamina, 6. Vilja Tuo-
mela, Hamina, 7. Saaga Moi-
lanen, Hamina, 8. Evelia 
Jaara, Jakku, 9. Olivia Paka-
nen, Hamina, 10. Alisa Leh-
tola, Asema, 11. Josefiina 
Kaisto, Alaranta, 12. Neela 
Penttilä, Ojakylä, 13. Fanni 
Karppinen, P-Ii.

Pojat 1. lk 1 km: 1. Len-
ni Klasila, Alaranta, 2. Paa-
vo Lammassaari, P-Ii, 3. 
Roope Koistinen, Asema, 4. 
Tiitus Sakko, Jakku, 5. Jes-
se Klasila, Asema, 6. Vil-
jami Paakkola, Asema, 7. 
Asser Päkkilä, Jakku, 8. Nii-
lo Pyykkönen, P-Ii, 9. Lee-
vi Päkkilä, Jakku, 10. Aappo 
Kortetjärvi, P-Ii, 11. Jan-Iiro 
Ellala, Hamina, 12. Luca Ra-
nua, Hamina.

Tytöt 2. lk 1 km: 1. Elsa 
Turtinen, P-Ii, 2. Sara Paka-
nen, Asema, 3. Eedit Nevata-
lo, Ojakylä, 4. Isla Mäenpää, 
P-Ii, 5. Janette Päkkilä, Jak-

Alakoulujen väliset hiihtokisat Alakoulujen väliset hiihtokisat 
innostivat liikkeelleinnostivat liikkeelle

Iin alakoulujen väliset hiihtokisat 
pidettiin aurinkoisessa kevättalven 
säässä torstaina 16.3. ja kisat jatkui-
vat perjantaina 17.3. viestikisojen 

merkeissä. Kaikkiaan 200 kisaajaa 
otti toisistaan mittaa ja suksi luisti.

- Kiitos taitavalle ja tehokkaal-
le kisaorganisaatiolle, taas teimme 

hienot kisat. Ja kiitos Pohjois-Iin 
joukoille laadukkaasta kahviotar-
jonnasta, kiittelee opettaja Marja 
Nousiainen.

Kolmannen luokan tyttöjen sarjassa Aseman koululle tuli kol-
moisvoitto Avella Lehtola, Tuuli Heikkilä ja Ottiilia Laakkonen.

ku, 6. Erika Paakkola, Ase-
ma, 7. Emmi Jaara, Alaranta, 
8. Estilla Kurvinen, Hami-
na, 9. Hilta Turtinen, Hami-
na, 10. Reetta Leppäniemi, 
Hamina, 11. Emma Juti-
la, Hamina, 12. Fanni Ella-
la, Hamina, 12. Netta Lakso, 
Hamina, 14. Saila Jakku, 
P-Ii, 15. Linne Alaranta, Ha-
mina, 16. Inka Pakanen, Ha-
mina.

Pojat 2. lk 1 km: 1. Väinö 
Paakkola, Asema, 2. Tuuk-
ka Jutila, Hamina, 3. Miika 
Klaar, P-Ii, 4. Eetu Lepistö, 
Ojakylä, 5. Onni Kanninen, 
P-Ii, 6. Tammi Puolitaival, 
Hamina, 7. Daniel Siurua, 
P-Ii, 8. Aleksi Tuohimaa, 
Hamina, 9. Mikael Nieme-
lä, Alaranta, 10. Justus Ojala, 
Alaranta, 11. Topi Yliraasak-
ka, Asema, 12. Toivo Suorsa, 
Hamina, 13. Onni Suorsa, 
Hamina, 14. Leevi Mertala, 
Asema, 15. Santeri Hekkala, 
Hamina, 16. Luukas Leppä-
nen, Ojakylä, 17. Lauri Vak-
kuri, Hamina, 18. Miclas 
Isokoski, Hamina.

Tytöt 3. lk 2 km: 1. Avel-
la Lehtola, Asema, 2. Tuuli 
Heikkilä, Asema, 3. Ottiilia 
Laakkonen, Asema, 4. Else 
Tuomela, Hamina, 5. Pie-
ta Klasila, Alaranta, 6. Li-
anna Jaara, Jakku, 7. Maija 
Lohi, Jakku, 8. Ellen Häck-
lin, P-Ii, 9. Iiris Räihä, Jakku, 
10. Silvia Greus, Alaranta, 
11. Fanni Nevatalo, Ojakylä, 
12. Juulia Kanniala, P-Ii, 13. 
Emma Ranua, Hamina, 14. 
Ella Fingerroos, Hamina, 15. 
Netta Kuninkaanniemi, Ha-
mina, 16. Anniina Hekkala, 
Hamina, 17. Iina Turtinen, 
Hamina.

Pojat 3. lk 2 km: 1. Eetu 
Seppänen, Alaranta, 2. Vilho 
Häyrynen, Asema, 3. Atte 
Backman, Hamina, 4. Vert-
ti Sorakangas, Hamina, 5. 
Konsta Kaisto, Jakku, 6. Ro-
bert Klasila, Asema, 7. Asse-
ri Kantola, P-Ii, 8. Rasmus 
Syrjälä, P-Ii, 9. Iivo Taskila, 
P-Ii, 10. Luka Koistinen, P-Ii, 
11. Aleksi Karvonen, Ala-
ranta, 12. Niilo Keltamäki, 
Alaranta, 13. Kaarlo Moila-
nen, Hamina, 14. Aake Pa-
kanen, Hamina, 15. Nooa 
Siurua, Asema, 16. Huugo 
Päkkilä, Jakku, 17. Viljami 
Niemelä, Hamina, 18. Juho 
Häkkilä, Hamina, 19. Peetu 
Päkkilä, Hamina, 20. Matias 
Kumpuniemi, Hamina.

Tytöt 4. lk 2 km: 1. Hil-
la Turtinen, P-Ii, 2. Heta 
Mäenpää, P-Ii, 3. Helmi 
Häyrynen, P-Ii, 4. Aava Iso-
pahkala, Alaranta, 5. Emma 
Lapinkangas, Jakku, 6. Ka-
tinka Jaara, Asema, 7. Mira 
Karttunen, Hamina, 8. So-
fia Sieppi, Alaranta, 9. Aada 
Lehtola, Asema, 10. Iina 
Vänttilä, Ojakylä, 11. Aada 
Häkkilä, Hamina, 12. Mile-
na Ronkainen, Hamina, 13. 
Anni Ruotsalainen, Ojakylä, 
14. Jasmin Jussila, Hamina, 
15. Emmiina Tuomela, Ha-
mina.

Pojat 4. lk 2 km: 1. Alek-
si Rissanen, P-Ii, 2. Hugo 
Perttula, Hamina, 3. Pat-
rik Alakärppä, P-Ii, 4. Aapo 
Ojanen, P-Ii, 5. Julius Turti-
nen, Alaranta, 5. Niclas Jaa-
ra, P-Ii, 7. Oliver Siurua, 
Ojakylä, 8. Aaron Karvonen, 
Ojakylä, 9. Jooseppi Kosola, 
Jakku, 10. Eetu Schultz, Ala-
ranta, 11. Penhartti Kurvi-

nen, Hamina.
Tytöt 5. lk 3 km: 1. Oona 

Pesämaa, P-Ii, 2. Maiju Sora-
kangas, Hamina, 3. Mil-
ja Paldanius, Alaranta, 4. 
Ninni Kantola, P-Ii, 5. Fiia 
Häyrynen, Asema, 6. Pinja 
Viinamäki, Alaranta, 7. Hel-
mi Sakko, Jakku, 8. Linnea 
Paakkola, Asema, 9. Veera 
Rekola, Alaranta, 10. Vanes-
sa Vesala, Ojakylä, 11. Nea 
Häkkilä, Hamina, 12. Neela 
Piltonen, Hamina.

Pojat 5. lk 3 km: 1. Väinö 
Boström, Hamina, 2. Peetu 
Taskila, P-Ii, 3. Sampo Vuor-
ma, Jakku, 4. Akusti Tuome-
la, Hamina, 5. Albert Jaara, 
Jakku, 6. Klaus Leppänen, 
Ojakylä, 7. Väinö Hämäläi-
nen, Alaranta, 8. Vertti La-
pinkangas, Hamina, 9. Eliel 
Garcia, Hamina, 10. Petro 
Puurunen, Asema.

Tytöt 6. lk 3 km: 1. Sii-
ri Tolonen, P-Ii, 2. Nel-
la Seppänen, Alaranta, 3. 
Neea Mäenpää, P-Ii, 4. Emi-
lia Alakärppä, P-Ii, 5. Mila 
Pakanen, Hamina, 6. Hel-
ka Nevatalo, Ojakylä, 7. 
Anni Lauri, Hamina, 8. Vio-
la Rekola, Alaranta, 9. Karla 
Liukkonen, Hamina.

Pojat 6. lk 3 km: 1. Tane-
li Paakkola, Asema, 2. Tatu 
Pakanen, Asema, 3. Veeti 
Tammela, Hamina, 4. Daniel 
Kaisto, Jakku, 5. Aukus-
ti Lepistö, Ojakylä, 6. Seve-
ri Turtinen, Alaranta, 7. Eeli 
Käyrä, Asema, 8. Elias Lohi, 
Jakku, 9. Benjamin Kin-
nunen, Hamina, 10. Akse-
li Miettunen, P-Ii, 11. Tuure 
Pakanen, Hamina, 12. Pet-
rus Kaakinen, Alaranta, 13. 
Tuukka Sivula, Hamina.

Tunnelmia maalialueella.

Lähtöilmoitusta odotellessa.
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Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
myynti@iinautotarvike.com
Avoinna: ma-pe 9-17

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot
• 3D-nelipyöräsuuntaus (kysy tarjous)

renkaat kaikille teille

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 0400 845 666/Terttu Salmi, 0400 385 281/Heimo Turunen

www.puustaoy.fi

PARTURI-KAMPAAMO

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

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

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

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

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

Maksamme reilun korvauksen

www.utacon.fi

OSTETAAN JA NOUDETAAN 
METALLIROMUA JA ROMUAUTOJA

UTACON OY 0400 892 414

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

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

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

Revontie 15, Haukipudas

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

P. 040 721 3772
Nikintie 1, Kello
Valtarintie 2, Ii

Kevennä pysyvästi valmentajan tuella

www.sannatervonen.fi

Sanna Tervonen
Iissä parillisten viikkojen torstaina Valtarintie 2, Ii

Pudasjärvi, Högli-LKV

040 363 6720

Jenni Jenni 
Timonen- Timonen- 

HøgliHøgli  
Asunto-Asunto-
kauppa, kauppa, 

kauppakirjat, kauppakirjat, 
kaupan-kaupan-

vahvistuksetvahvistukset

HUOLLAN JA KORJAAN
ompelu-, saumuri- ja 

neulekoneet.
Nikkarintie 16 

90830 Haukipudas

www.oulunompelukone.fi

Soita 040 544 1009

12

Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
valtuusto valitsi maanantaina 13.3. 
ylimääräisessä kokouksessaan maa-
kuntajohtajan virkaan filosofian 
maisteri Jussi Rämetin. Iistä olivat 
päätöstä tekemässä maakuntavaltuu-
tetut Teijo Liedes ja Helka Tapio. 

Päätöksestä äänestettiin maakun-
tavaltuutettu Juha Hännisen esityk-
sestä. Suljetussa lippuäänestyksessä 
Jussi Rämet sai 57 ääntä ja Tiina Ra-
jala 13 ääntä.

Rämet on toiminut Muhoksen 
kunnanjohtajana vuodesta 2021. Sitä 
ennen, vuodesta 2012, hän toimi Poh-
jois-Pohjanmaan liiton suunnittelu-
johtajana. Vuosina 2016–2017 hän 
oli Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
johtajan sijaisena, kun Pauli Harju 
toimi maakuntauudistuksen muutos-
johtajana valtiovarainministeriössä. 
Keski-Pohjanmaan maakunta- ja sote-
uudistuksen muutosjohtajana Rämet 
työskenteli 2018–2019.

Maakuntajohtajan virka tuli avoi-
meksi maakuntajohtaja Pauli Harjun 
eron myötä 1.4. lähtien. Määräaikaan 
mennessä maakuntajohtajan virkaan 
tuli yhteensä yksitoista hakemusta. 
HT

Jussi Rämet valittiin Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntajohtajaksi

Uusi maakuntajohtaja Jussi Rämet.

YRITTÄJÄ! 
Ilmoita Palveluhakemistossa. 

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi
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Hyvän mielen hiihtotapahtumassa Hyvän mielen hiihtotapahtumassa 
130 hiihtäjää130 hiihtäjää

Perinteiset Kärkkäisen las-
ten hiihdot järjestettiin Il-
linsaaren hiihtomajalla 
maanantaina 13.3. ja tapah-
tuma sai jälleen suuren suo-
sion. Mukaan osallistui 130 
pientä hiihtäjää perheineen. 
Kyseessä oli Iin hiihtoseu-
ran järjestämä tapahtuma, 
jossa kaikki 2010 syntyneet 
ja sitä nuoremmat pääsivät 
nauttimaan liikunnan rie-
musta.

Aikoja ei mitattu, vaan 
kaikki lapset palkittiin maa-
lissa sponsorin Kärkkäi-
sen lahjoittamin mitalein 
ja karkkipussein. Hiihtäjis-
tä nuorin oli 2021 syntynyt 
Minka Jaakola.

- Meillä oli kyllä hyvä sää 
ja rento tunnelma. Saimme 
vanhemmilta paljon hyvää 
palautetta, ja jotkut paikal-
le tulleet isovanhemmatkin 
sanoivat makkarakioskilla, 
että eihän täältä malta läh-
teä, kun on niin mukava kat-
sella hiihtoa ja tunnelmaa, 
kertoo Iin hiihtoseuran sih-
teeri Terhi Ylisiurua.

Hiihtomatkan sai valita 
omien kykyjensä mukaan 50 
metristä 2 kilometriin. Rei-
tit oli merkattu hiihtoseuran 
askaroimilla puisilla eläin-
hahmoilla. Järjestämässä ta-
pahtumaa oli hiihtoseuran 
15-henkinen ydinporukka.

- Aamulla oli vielä ko-
vasti pakkasta, joten jänni-
timme, miten osallistujia 
saapuu, mutta onneksi keli 
lauhtui iltaa myöten. Kiitos 
kaikille osallistujille ja järjes-
täjille!

IiSanomat

Illinsaaren hiihtomajalla riitti kuhinaa, sillä muka-
na oli 130 pientä hiihtäjää vanhempineen ja iso-
vanhempineen. Kuva Teemu Sorakangas

Ladulle lähtöä odotellessa hiihtäjät Sofia Tuohimaa numerolla 110, Aleksi Tuohi-
maa numerolla 198 sekä Adele Tuohimaa. Kuva Risto Perttula

Kisan nuorimpia hiihtäjiä olivat Minka Jaakola (s. 2021) numerolla 101 sekä hä-
nen siskonsa Tinja Jaakola (s. 2019) numerolla 111. Kuva Risto Perttula

Kiia Tiiro hiihtosuorituksen jälkeen odottamassa palkintoa. Tiirol-
la on jo hieman enemmän kisakokemusta tältä talvelta. Kuva Tee-
mu Sorakangas

Palkintopöytä notkui tapahtu-
man sponsorin lahjoittamista 
palkintokarkkipusseista. 
Kuva Risto Perttula

13



22
nomatnomat

--
nro 6

22.3.2023

Kumpi on vaaligallupin ykkönen: 
Operetti Pro vai Annin Armas?

Nyt kun eduskuntavaalit ovat jo ovella, gallupeissa pova-
taan kuumeisesti vaalien voittajaa. Kun katsellaan maa-
liskuun gallupkärkeä, miesten ja naisten ykkösinä ovat 
Operetti Pro (anagrammi nimestä Petteri Orpo) ja Annin 
Armas (Sanna Marin). Anagrammilla tarkoitetaan nimis-
sä olevien kirjainten ryhmittelyä uudelleen niin, että syn-
tyy uusi sanoja (kuten vaali – laiva). 
  
  xxx

Toimittaja Jukka Ukkolan teksteistä on päästy nauttimaan 
”Kähmyissäkin” jo toukokuusta 2021 lähtien. Tällöinhän esi-
teltiin otteita hänen Oulun murteen uudesta sanakirjas-
ta Ookko nää. Jukka Ukkola on julkaissut 30 kirjaa, ja Jukan 
Ukkola-kolumneja ja hänen kokoamaansa Jyvät ja akanat 
-palstaa voi lukea Suomen Kuvalehdestä. Kevään aikana myös 
Kähmyt esittelee Jukan kokoamia tekstejä. Aloituksena on 
anagrammeja entisistä ja nykyisitä poliitikoista. 
 
Eli keitä ovat: 
1) Roima Hartiakas. 2) Pokeripelaaja. 3) Hatussa lienee. 4) Lan-
denorssi. 5) Parahin oma väki. 6) Aena tuhlaantui. 7) Veikko 
pahasta. 8) Haha Sisujoella. 9) Ohita markka. 10) Mrs. Hillo-
hakija. 11) Komea keila. 12) Yes risa saha. 13) Onnen taktiik-
ka. 14) Kotimaa-mannekiini. 15) Tyrkin keijaan. 16) Arvoitus 
koko ihminen. 17) Onhan onnekas. 18) Maurin tulkki. 19) 
Penseä korpiääni. 20) Liikennerekka. 21) Ilmakilinät. 22) Löi-
si Tunisian. 23) Ilmo Saariaho. 24) Perso paraati. 25) Rupinen 
Amerikka. 26) Äiti kipsiperenna. 27) Hikiraspi. 28) Romanssia-
ura. 29) Antenni irti. 30) Masokismi. 31) Laserpolttiainen. 32) 
Uljas hipiä. 33) Aarno viisasmono. 34) Kaivoslaser. 35) Soikaa 
nuorina. 36) Juro itikkaemo. 37) Annettu ironia. 38) Venyypä 
arvona. 

  xxx

Oikeat nimet: 
1) Martti Ahtisaari. 2) Pirjo Ala-Kapee. 3) Hussein Al-Taee. 4) Li 
Andersson. 5) Paavo Arhinmäki. 6) Tuula Haatainen. 7) Pekka 
Haavisto. 8) Jussi Halla-aho. 9) Timo Harakka. 10) Harry Har-
kimo. 11) Kike Elomaa. 12) Sari Essayah. 13) Antti Kaikkonen. 
14) Toimi Kankaanniemi. 15) Jyrki Katainen. 16) Mauno Hen-
rik Koivisto. 17) Hanna Kosonen. 18) Katri Kulmuni. 19) Sep-
po Kääriäinen. 20) Erkki Liikanen. 21) Mika Lintilä. 22) Sauli 
Niinistö. 23) Maria Ohisalo. 24) Sirpa Paatero. 25) Mauri Pek-
karinen. 26) Sirpa Pietikäinen. 27) Kirsi Piha. 28) Anssi Raura-
mo. 29) Antti Rinne. 30) Kimmo Sasi. 31) Pertti Salolainen). 32) 
Juha Sipilä. 33) Osmo Soininvaara. 34) Kalevi Sorsa. 35) Kaa-
rina Suonio. 36) Erkki Tuomioja. 37) Ano Turtiainen. 38) Paa-
vo Väyrynen. 

  xxx

MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi       

KELKALLE KYYTIÄ! KUVA: MAURI HIETALA

Perjantaina 3.3. Iin Huilin-
gissa järjestettiin yrittäjien 
aamupala yhdessä kunnan 
johtoryhmän kanssa ja illal-
la nautittiin yrittäjävoimin 
kivi-illallisesta. Aamupa-
lan yhteydessä keskusteltiin 
Iissä yritysvetoisesti tarjot-
tavista palveluista ja kuin-
ka paljon näillä palveluilla 
on vaikutusta kunnan virey-
teen. Iissä on hyvä yhdistel-
mä teollisuutta, palvelualan 
yrityksiä, kauppoja ja oma 
postikin on saatu pitää Met-
katuotteen ansiosta.

- Totesimme hyväksi ide-
aksi tavata noin kahden 
kuukauden välein, jolloin 
voimme päivittää kuulumi-
sia. Kävimme läpi, miten 
kunta tällä hetkellä kilpai-
luttaa hankintojaan sekä 
palveluitaan, ja mietimme, 
miten sitä voisi parantaa. 
Epäkohtia nousi esiin ja niis-
tä keskusteltiin. Totesim-
me että kunta voi parantaa 
omaa toimintaa ja yrittäjien 
kannattaa olla yhteydessä 
kuntaan, aina jos jokin as-
karruttaa, yrittäjä Juho Tau-
riainen kertoo aamupalan 
keskusteluiden annista.

- Myös oli puhetta siitä, 
miten yrittäjien kannattaa 
pitää osaaminen hyvällä ta-
solla ja niin sanotusti oma 
tontti kunnossa, jotta kun-
nan on helppo ostaa paikal-
lisilta yrittäjiltä.

Yrittäjät pitävät yhtä 
kunnan kanssa

Entisessä museokahvilassa toimintaa aloittelee Ravintola Pikasso, jonka yrittäjä Marika Rahtu kertoi tulevasta toiminnasta yrittäjä-
yleisölle. Kuva Juho ”Salama” Tauriainen

Illalla samaisessa paikas-
sa pidettiin vapaamuotoinen 
yrittäjien verkostoitumis- ja 
tutustumisiltama. Ruokai-
lun yhteydessä saatiin tu-
tustua uusin yrittäjiin, jotka 
pyörittävät entisessä museo-
kahvilassa Pikasso -ravinto-

laa. Marika Rahtu ja Pirjo 
Tauriainen tarjoilivat yrittä-
jille illallista kirjaimellisesti 
kuumilta kiviltä, sillä ruoka 
kypsennetään 400-asteisien 
kivien päällä! 

- Ilta oli hyvin vapaamuo-
toinen ja pöydissä yrittäjät 

verkostoituivat ja tutustui-
vat toisiinsa. Kaikki ylisti-
vät kivi-iltaa, se oli huikea. 
Monet olivat ensimmäistä 
kertaa syömässä kuumilta 
kiviltä, Juho kuvailee.

IiSanomat

Iloista tunnelmaa yrittäjien ja kunnan päättäjien aamiaisella. Kuvassa yhdyskuntajohtaja Eelis 
Rankka, markkinointitoimiston yrittäjä Satu Sankala, kunnanjohtaja Marjukka Manninen ja etualal-
la BH-Group Oy:n Juho Backman. Kuva Juho ”Salama” Tauriainen

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

14



23
nomatnomat

--
nro 6
22.3.2023

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa uusi 
voimajohtoyhteys Rovaniemen kaupungin alueella sijaitsevan 
Petäjäskosken sähköaseman ja Iin kunnan alueelle suunnitel-
lun Hervan sähköaseman välille. Johto suunnitellaan osin 400 kV 
rakenteilla ja osin 400 kV +110 kV rakenteilla. Johtoreitti suun-
nitellaan pääosin olemassa olevan 400 kV johdon Petäjäskos-
ki-Isokangas rinnalle ja osin uudelle johtoreitille. Johtoalueen 
levennystarve johdon Petäjäskoski-Isokangas rinnalla kulkiessa 
on pääosin 41 m. Uuden johtoalueen leveys on noin 62 m. Suun-
niteltavan voimajohdon kokonaispituus on noin 94 km.

Kuulemiskokouksissa käsitellään voimajohto-osuutta Rovanie-
men kaupungin sekä Tervolan, Simon ja Iin kuntien alueella. 
Valitusta johtoratkaisusta kerrotaan tarkemmin alla mainituissa 
tilaisuuksissa, joissa myös esitellään johtoaluekuvat sekä tar-
kempi kartta. Tilaisuudessa kuullaan niitä maanomistajia, jotka 
eivät ole tehneet ennakkosopimusta Fingrid Oyj:n kanssa. Edel-
lä sanotusta syystä Fingrid Oyj hakee lunastuslupaa, jonka pe-
rusteella johtoalueen käyttöoikeus saatetaan vastaamaan uuden 
johdon rakentamisen jälkeisiä olosuhteita.

Muutokset tullaan käsittelemään kiinteän omaisuuden ja erityis-
ten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603 / 77) sääde-
tyllä tavalla.

Kuulutus koskee voimajohto-osuutta Rovaniemen kaupungin 
sekä Tervolan, Simon ja Iin kuntien alueilla. Sanotun lain 8 a §:n 
mukainen kuuleminen järjestetään kokouksissa, jotka pidetään 
seuraavasti:

Rovaniemi: maanantaina 17.4.2023, klo 15.00.   
paikka Muurolan peruskoulun auditorio  
käyntiosoite Koulukaari 2, 97140 Muurola  

Tervola: maanantaina 17.4.2023 klo 18.30. 
paikka Tervolan Kunnanviraston valtuustosali 
käyntiosoite Keskustie 81, 95300 Tervola 

Simo: tiistaina 18.4.2023 klo 15.00. 
paikka Simon Kunnanviraston valtuustosali 
käyntiosoite Ratatie 6, 95200 Simo 

Ii: tiistaina 18.4.2023 klo 18.30. 
paikka Iin Micropolis, päärakennuksen koulutustila 118/119
käyntiosoite Piisilta 1, 91100 Ii 

Kuulemiskokoukset on ensisijaisesti suunnattu niille maan-
omistajille, jotka eivät ole tehneet ennakkosopimusta johdon si-
joittumisesta kiinteistölleen. Tilaisuudessa varataan kiinteän 
omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, joiden etua 
tai oikeutta asia koskee, mahdollisuus lausua mielipiteensä hank-
keesta. Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausumansa pöy-
täkirjaan, varataan siihen mahdollisuus kokouksessa tai jos hän 
sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa olla 30 
vuorokautta lyhyempi. Kokouksessa ei käsitellä korvausasioita.

Helsingissä 20. päivänä maaliskuuta 2023

FINGRID OYJ

KUULUTUS

MUHOJOEN 
KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Perämeren kalatalousyhteisöjen liitto, 
Olhavan osakaskunta, Olhavan seudun kehittämisyhdistys

Olhavan kylätuvalla (Sassintie 15 B 1) 
to 30.3. klo 17.30.

Kunnostussuunnitelman esittely, 
muutokset ja toiveet kunnostukseen.

Sairaille iloiset tapahtumat ovat tärkeitä. 
Kaikki lahjoitussummat ovat tervetulleita. 
Pienetkin asiat, joita lahjoituksilla saadaan, 
ovat merkityksellisiä. – Eeva (MS-TAUTI)

Auta lahjoittamalla keräyslippaaseen 
äänestyspaikallasi.

Tuet kotimaan vammaisia ja sairaita. Kiitos!

Lipaskeräys eduskuntavaalien äänestyspaikoilla
22.–28.3. ja 2.4.2023.
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KUIVANIEMEN SEURALLA

SuSu 26.3. klo 16.00 ja

Kuivaniemen nuorisoseura 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

500 € /mp | 500 € pr 50  
2 x 100 € | 5 x 50

Tervetuloa!

Demokratiahankkeen Kysy 
mitä vaan! -huoltoasema-
kiertue jatkuu maaliskuussa 
Kuivaniemen Nelosparkis-
sa. Perjantaina 24.3. kello 17 
kuntalaisten kysymyksiin on 
vastaamassa yhdyskuntajoh-
taja Eelis Rankka.

Hän vastaa omaa toi-
mialuettaan eli asumista ja 
ympäristöä koskeviin kysy-
myksiin. Kysymyksiä voi jät-
tää etukäteen sähköisesti bit.
ly/huoltoasemakiertue tai 
paperisena kirjastoissa Iissä 
ja Kuivaniemellä sekä Kui-
vaniemen Nelosparkissa. Iin 
kirjastossa kysymyksen voi 
jättää myös aulassa olevaan 
demokratiapuuhun.

Iin kirjaston demokratia- 
hankkeen tavoitteena on lisä-

Päättäjien huoltoasemakiertue 
jatkuu Kuivaniemellä

tä kuntalaisten ja kunnan joh-
toryhmän välistä keskustelua, 
avata päätöksentekoproses-
seja ja jo tehtyjä päätöksiä 
sekä vastata kuntalaisia as-
karruttaviin kysymyksiin. 
Tapahtumapaikoiksi valittiin 
huoltoasemat, joissa ihmiset 
ovat kautta aikojen kohdan-
neet toisiaan ja käyneet läpi 
ajankohtaisia asioita. 

Johtajilta voi myös kysyä 
perusteluja tai selvennyksiä 
jo tehdyille päätöksille. Jo-
kainen johtaja vastaa tapah-
tumissa omaan toimialaansa 
liittyviin kysymyksiin – paitsi 
kunnanjohtaja, jolta voi kysyä 
mitä vain. Kysymykset ohja-
taan oikealle vastaajalle, ellei 
kysyjä ole suoraan kohdista-
nut kysymystään tietylle hen-

kilölle.
Tilaisuuksia voi seura-

ta myös YouTuben kautta Ii-
Visio-kanavalla. Lisätietoja 
Kysy mitä vaan! -kiertuees-
ta löytyy Iin kirjaston netti-
sivuilta ja kirjastoista.

Huhtikuussa kiertue ran-
tautuu perjantaina 21.4. 
kello 17.00 Neste Ii J. Ne-
noselle, minne paikalle saa-
puu hyvinvointijohtaja Janne 
Puolitaival. Hän vastaa kysy-
myksiin, jotka koskevat kir-
jasto- ja kulttuuripalveluita, 
hyvinvointia, vapaa-aikaa ja 
nuorisopalveluita, kansalais-
opistoa ja taidekoulua sekä 
työllistämistä. Tapahtumat 
jatkuvat syksyllä. 

Tiedote

Iin kunta julistaa yksityisteiden avustukset haettavaksi kirjallisesti 
2.5.2023 mennessä.
 Lomakkeita avustuksen hakemiseen sekä ehdot avustuksen 
myöntämiseen ovat saatavilla Iin kunnan asiointipisteestä ja kun-
nan www-sivuilta: www.ii.fi/yksityistiet.
 Avustusanomukset tulee määräaikaan mennessä toimittaa 
osoitteella: Iin kunta, Yhdyskuntapalvelut, PL 24, 91101 Ii tai säh-
köpostilla: tekniset@ii.fi.

Yhdyskuntalautakunta

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSA-
PITOAVUSTUKSIEN HAKU

SuSu 2.4. klo 16.00

Kuivaniemen Eläkkeensaajat ry  järjestää yhdessä 
Hyvinvointilomat ry:n kanssa Sosiaali-ja Terveysministeriön 

veikkausvaroista myöntämällä avustuksella 
TUETUN LOMAN ELOKUUSSA 14-19.8.2023 

Hotelli Kivitipussa Lappajärvellä. 

KUIVANIEMEN ELÄKKEENSAAJAT ry

LOMAPAIKKOJA 30. HAKUAIKA 13.3-14.5.2023 
Loman omavastuu 100 €. Loma ei edellytä jäsenyyttä.
Loma-anomukset sähköisesti www.hyvinvointilomat.fi  
tai paperilomakkeita jakaa Martti Kaarre 044 987 1594

.
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tulevaisuuden
rakentaja

KANSANEDUSTAJA, ÄITI
YMPÄRISTÖTEKNIIKAN DI
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Hyödynnä maksuton
Tunnetila-suunnittelupalvelu ja  
toteuta unelmiesi kylpyhuone! 

16.-26.3.2023

Katso tarjoukset ja  
varaa suunnitteluaika  

www.varisilma.fi.

Kaikki  
laatat  
-20 %

Sari Kvist
Sisustussuunnittelija
050 338 1918

Pamila Sandhu
Sisustussuunnittelija
050 911 0397

FLÖJT

Reilumpi huominen
KAIKILLE, EI HARVOILLE!

Valitse vasemmisto. Äänestä.
Ennakkoäänestys 22.–28.3.2023 • Ulkomailla: 22.–25.3.2023 • Vaalipäivä 2.4.2023.
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Katja  
Hänninen
Myyjä,  
kansanedustaja

RAAHE

116

Jessi  
Jokelainen
FM, 
aineenopettaja

OULU

117

Jouni  
Jussinniemi
PLM, puolueen 
varapuheenjohtaja

PYHÄJÄRVI

118

Taija  
Jyrkäs
Taide- ja kulttuuri- 
alan tuottaja

OULU

119

Saara  
Karjalainen
Sairaan- 
hoitaja (AMK)

KAJAANI

120

Olli  
Kohonen
Sairaan- 
hoitaja, FM

OULU

121

Juha  
Kortelainen
Puuseppä,  
eläkeläinen

HYRYN- 
SALMI

122

Merja  
Kyllönen
Kansanedustaja,  
bioanalyytikko

SUOMUS- 
SALMI

123

Jaakko  
Latvanlehto
Kirvesmies

MUHOS

124

Matti  
Luonuansuu
Korvausneuvoja

ALAVIESKA

125

Juha-Matti  
Mustonen
Valtuustoryhmän  
avustaja

OULU

126

Pasi  
Niiranen
Varasto- 
työntekijä

YLIVIESKA

127

Silvo  
Nybacka
Lähihoitaja,  
sähköasentaja

LUMIJOKI

128

Mikko  
Raudaskoski
Erityisopettaja,  
eläkeläinen

OULU

129

Suvi  
Röntynen
Ravintola- 
päällikkö

OULU

130

Hanna  
Sarkkinen
Sosiaali- ja  
terveysministeri,  
kansanedustaja
OULU

131

Antti  
Tihinen
Tehdas- 
työläinen

PUDASJÄRVI

132

Carolyn  
Tourunen
Alue- ja järjestö- 
asiantuntija

OULU

Turvallinen koti, katu ja some -
turvallinen Suomi!

LAURI NIKULA
Vanhempi rikoskonstaapeli,
nettipoliisi, Oulu

Maksaja: Tulevaisuuden Pohjoinen ry


