JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Onnea 10.5.
kaikille äideille!

30.4.

Nro 9/2020

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Puutarha
avoinna
• Kukkivat
orvokit
• Ruukutetut
yrtit ja
kesäkukat
• Lannoitteet
• Mullat

Ilahduta äitiä
äitienpäivänä!

Tervetuloa! Welcome!

Mäkeläntie 51, 91100 Ii • Puh. 0500 280 388
Palvelemme ark. 9-17, la 9-14, su lepäämme

Kesärenkaat
edullisesti

Ilahduta Äitiä
kukkasella!

Olemme Iissä torilla ke 6.5 alkaen
(ellei lisärajoituksia tule)

• Rengasmyynti ja korjaukset
• Varaa aika renkaanvaihtoon ajoissa

Tarha auki joka päivä!

Soita 040 777 8365

Ps. Käsidesiä on

Rengasasioissa voit soittaa klo 8.00-20.00

• 175/65 14 199 €/sarja
• 195/65 15 233 €/sarja
• 205/55 16 232 €/sarja
• 225/45 17 244 €/sarja
sis. vannetyöt + tasapainotuksen
Rengassarjan ostajalle
1 kasvomaski VELOITUKSETTA!

Jokivarren puutarha Ky

Pestävä
kotimainen
kasvomaski

Oijärventie 1144, 91150 Yli-Olhava
puh. 0400 192142

11,90 €/kpl
31,90 €/3 kpl

JÄPPINEN
HAMINANTIE 2, II

Soita 08 817 3835, 040 777 8365

Iin liikuntahallin, Iisi Areenan sekä liikuntasalien
syksyn 2020 vakiovuorot haettavissa
urheiluseuroille ja yhdistyksille 4.-24.5. klo 18 asti.

www.iisanomat.fi

Vakiovuorojen varaus: https://iihappens.fi/liikunta/liikuntapaikat/
Yksityisten ja yritysten vuorot tulevat myöhemmin hakuun.
Lisätiedot: vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki, pekka.suopanki@ii.fi
Iin kunta/Ii-instituutti/ vapaa-aikapalvelut

Onnittele
Äitiä kukkasin

-tilaa kukat kotiintoimituksella!

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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Hiihto-olosuhteisiin panostaminen edistää hyvinvointia
Hiihdon kannalta ongelmallinen talvi alkaa olla takana ja hiihtäjät vaihtavat
lajikseen lenkkeilyn, pyöräilyn tai jonkin muun kesälajin. Iissä on viime vuosina
panostettu hiihto-olosuhteiden parantamiseen, joka on
taannut yllättävän poikkeusajan keskelläkin kuntalaisille
mahdollisuudet kunnostaan
huolehtimiseen ja virkistäytymiseen.
– Talvi alkoi lupaavasti
ja isolla koneella pääsimme
latuja kunnostamaan joulukuun puolivälissä. Sen jälkeen lumet sulivat ja tulivat
uudelleen useamman kerran.
Tämä aiheutti päänvaivaa ja
useissa alkutalven tapahtumissa saimme paikat kuntoon viime hetkellä tulleen
lumisateen ansiosta, Reijo
Backman summaa kulunutta talvea latu-urakoitsijan näkökulmasta. Maaliskuussa
alkanut poikkeustila esti lopputalvelle suunnitellut tapahtumat.
Backman kertoo yrityksensä uusineen latukoneen kauden aikana tehokkaampaan ja
nykytekniikalla varustettuun
koneeseen. Yhteistyön kunnan liikuntapaikoista vastaavien kanssa hän toteaa olleet

mutkatonta ja aina tarvittaessa on latujen kunnostus isolla
kalustolla tehty.

Tasamaa ja Jakkukylä saavat
kiitosta
Aktiivikuntoilijat ovat kauden aikana löytäneet Illinsaaren ja tasamaanladun lisäksi
etenkin Jakkukylän latuverkoston, jota he kilvan kehuvat.
– Reilut 1000 kilometriä
hiihdin, pääosin tasamaanladulla. Sen lisäksi tein muutaman lenkin Illinsaaressa ja

Keväthangilla hiihtelystä nauttiva Markku Vitikka ehtii tulistelemaan ja nauttimaan
luonnosta.

merellä aurinkoladuilla. Erityiskiitokset haluan antaa
Jakkukylän
kyläyhdistykselle, joka on jaksanut pitää
erinomaista
latuverkostoa
kunnan ylläpitämien latujen
täydentäjänä kylällä, Markku
Vitikka toteaa.
Yli 2000 kilometriä kauden aikana hiihtänyt Jouni
Hattunen kertoo aloittaneensa jo marraskuun lumilla.
Marraskuussa hiihtokilometrejä kertyi 121 ja joulukuussa
310. Tammikuussa olosuh-

teet olivat heikommat, mutta
kilometrejä tuli kuitenkin 264.
Kevään edessä tahti kiintyi ja
helmikuussa hän hiihti 420
kilometriä, sekä maaliskuussa 437 kilometriä. Vielä huhtikuussakin hän ehti hiihtää
359 kilometriä, ennen kuin ladut sulivat miehen alta.
– Pääasiassa hiihdän tasamaanladulla. Sen saaminen
käyttöön muutama vuosi sitten lisäsi selvästi kuntalaisten
hiihtoinnostusta, Jouni toteaa.

Marko Höyhtyä vauhdissa Jakkukylän
laduilla. Kauden saldoksi hänellä muodostui reilut 1100
kilometriä.

Alarantalainen
Marko
Höyhtyä kertoo asuneensa
Iissä vuodesta 2012.
– Tarjonta latujen osalta on
kunnassa hyvä ja ladut ovat
hyvin hoidettuja. Kilometrejä
minulla tuli reilut 1100, joka
on selvästi enemmän kuin
aiempina vuosina. Tykkään
luisteluhiihdosta ja pääasiassa kulutin Illinsaaren latuja.
Myös tasamaalla ja Jakkukylässä kävin hiihtämässä.
Lisäksi tein kaverin kanssa
reilun 50 kilometrin lenkkejä

Syötteellä, tähtäimenä Syötehiihto.
Syötehiihdolle kävi, kuten monelle Illinsaareenkin
suunnitellulle tapahtumalle, korona esti toteutuksen.
Ilahduttavan moni kuitenkin
hyödynsi mahdollisuuden
harrastaa liikuntaa epidemian aikanakin ja Iin latuverkosto oli ahkerassa käytössä
niin kauan kuin lumitilanne
salli. MTR

Jouni Hattunen
hiihti kauden
aikana yli 2000
kilometriä, pääasiasiassa tasamaanladulla.

Jakkukylän riippusillan tukirakenteet saatiin Iijoen yli
Iin seurakunnan tiedote koronavirukseen liittyen (Piispojen ohjeistuksen mukaan) Jumalanpalvelukset toimitetaan kirkossa työntekijöiden läsnä ollessa ja sitä voi seurata internetin kautta (linkki
suoratoistoon Iin seurakunnan kotisivuilla). Iin kirkko on avoinna
hiljentymistä ja rukousta varten 2 tuntia lähetyksen jälkeen.
Kirkolliset toimitukset toimitetaan normaalisti kuitenkin niin,
että läsnä voi olla korkeintaan noin 10 henkilöä.
Iin seurakunta keskeyttää kaiken kokoavan toiminnan eli kaikki
kerhot, piirit, ryhmät, leirit, kuorot, tapahtumat ja konsertit.
Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä keskustelua, sielunhoitoa ja yksityistä ehtoollista varten. Diakonian asiakasvastaanotto toimii puhelimen kautta.
Tapani Ruotsalainen
kirkkoherra
IIN ALUE
Kouluikäisten nettikerho Kouluikäisten nettikerhon löydät Iin seurakunnan nettisivuilta. Uusi kerhovideo ilmestyy nettisivuille joka maanantai ja torstai. Kerhonohjaajien tekemissä kerhovideoissa on mm. kokkailua, liikuntaa sekä askarteluja. Tervetuloa mukaan kerhoilemaan kotona!
Löydät nettisivuilta myös muuta mukavaa toimintaa. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Nina Peltolalta p.0405157662, etunimi.sukunimi@evl.fi.
Nettinuortenilta to 30.4.2020 ja To 7.5.2020 18:00. Osallistuaksesi
tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen, johon on ladattu teams. Sovellus
löytyy sovelluskaupasta ja on ilmainen. Linkki nuorteniltaan löytyy joka
torstai osoitteesta https://bit.ly/iinuortenilta. Lisätietoja antavat nuoristyönohjaajat Katri Sillanpää p.0400-8823 ja Nina Peltola p.040-5157662.
etunimi.sukunimi@evl.fi
Sanajumalanpalvelus su 3.5.2020 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Jumalan kansan koti-ikävä, Toimittaa: Pekka Soronen, kanttorina: Eija Savolainen. Jumalanpalvelus lähetetään Iin seurakunnan YouTube kanavan
kautta. Kirkon ovet ovat avoinna kaksi tuntia jumalanpalveluksen jälkeen
hiljentymistä varten.
Nettiperhekerho ja nettipäiväkerho
Nettipäiväkerho löytyvät Iin seurakunnan nettisivuilta (Lapsille ja lapsiperheille / Nettipäiväkerho). Nettiperhekerhossa ja nettipäiväkerhossa
on viikoittain vaihtuva kerho-ohjelma, jonka voi toteuttaa kotona. Nettikerhoista löydät viikon Raamatun kertomuksen, kerhoviikon askartelun
ja leikki-idean.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Poikkeuslain ollessa voimassa jumalanpalvelus lähetetään seurakunnan
pääkirkosta nettiin.
Kappelintoimisto suljettu 3.5.2020 saakka. Iin kirkkoherranvirasto
palvelee arkisin ma-pe klo 9-14, p. 040 848 0078, Puistotie 3, 91100 Ii.
Lisää tietoja www.iinseurakunta.fi

Maanantai 20.4.2020 jää
historiaan päivänä, jolloin
Jakkukylän riippusillan tukirakenteet saatiin rakennettua 180 metriä leveän
Iijoen yli.
Sillan kansiritilät, kaideverkot, käsijohteet ja sivuharukset ovat vuorossa
seuraavana. Kansirakenteen
säätö oikeaan korkeuteen
tapahtuu sitten hiukan ku-

Pohjois-Euroopan pisin riippusilta valmistuu Jakun koulun
kohdalle kesällä 2020
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peraksi.
Jakkukylän silta on jänneväliltään Pohjois-Euroopan
pisin metallirakenteinen kevyen liikenteen riippusilta.

Sen kokonaispituus on 250
m ja jänneväli 180 m. Silta
ylittää lähes 200 metriä leveän Iijoen Jakun koulun kohdalta.

Rakentaminen käynnistyi marraskuussa 2019. Silta valmistuu kesällä 2020.
MTR

Jakkukylän riippusillan tukirakenteet on saatu paikalleen joen yli.

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

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
ista
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Suuremmsista
Toimittaja Ii
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
o
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
ilm
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.
Virheestä,
joka
johtuu
esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 9
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 11.5.2020.
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
jäsenyritys
mielellään to7.5.2020 mennessä.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parillisina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Iin vappu peruttu!
Iissä on pitkät työväenliikkeen vappujuhlien ja
-marssien perinteet. Iihin
perustettiin vuosina 19051907 sosialidemokraattiset
työväenyhdistykset viidelle kylälle. Ne järjestivät vappujuhlia toimintansa alusta
asti.
Iin ensimmäiset vappujuhlat olivat todennäköisesti
jo vuonna 1906 Etelä-Iin työväenyhdistyksen
voimin,
mutta varmuudella ainakin 1908. Ne juhlat pidettiin
Ylirannan ty:n uudessa työväentalossa Huoviskylässä.
Vappumarssitkin oli, sillä
Etelä-Iin ja Pohjois-Iin työväenyhdistysten väki marssi
Ylirannan yhdistyksen talolle yhteiseen juhlaan, joka oli
”suurenmoinen” Ylirannan
yhdistyksen toimintakertomuksen mukaan. Seuraavina vuosina juhlat pidettiin
Haminassa v. 1909 valmistuneella Etelä-Iin työväentalolla, jonne Pohjois-Iin ja
Ylirannan väki marssi omilta taloiltaan, joissa ennen
lähtöä pidettiin puheet ja
laulettiin Kansainvälinen.
Ensimmäinen katkos Iin
vappujuhliin tuli ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan takia vuosiksi
1917-1919. Uudelleen juhlia
pidettiin 1920-luvun ajan,
mutta Lapuan liikkeen painostuksesta v. 1930 säädetyt
ns. kommunistilait lakkauttivat Iinkin työväenliikkeen
järjestöt ja vappujuhlaperin-

”Liikaa ku Malo maailmasa”
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä,
toimittanut Toivo Hyyryläinen

VAPPUMARSSIA
EI IISSÄ 1.5.2020

Kuva vuoden 1964 vappumarssista.

Työväen vappumarssi ja -juhla on ollut erottamaton
osa iiläistä Vappua ja tällä on pitkä perinne.
Iissä onkin sanottu, että jos
vappujuhlaa ei järjestetä, siitä ilmoitetaan erikseen.
Tämä on nyt se ilmoitus.

Nauda
suor
KORONAVIRUSTILANTEEN
VUOKSI VAPPUMARSSIA
JA -JUHLAA EI JÄRJESTETÄ
IISSÄ TÄNÄ VUONNA.

Muutamia vuosia lukuun ottamatta
Iissä on aina ollut työväen vappujuhlat.
Ohessa Pertti Huovisen kirjoitus, milloin aiemmin
on ollut näin poikkeuksellinen tilanne.

Kaikesta huolimatta Hyvää Vappua!
Vasemmistoliiton Iin os. ry / johtokunta

Naudan luomulihaa
suoramyyntinä
tilalta
ne katkesi toisen kerran.
Ennen sotia saatiin työväentalot jälleen auki ja
vappujuhlat ehdittiin pitää
Etelä-Iin ja Pohjois-Iin työväentaloilla vuonna 1939.
Talvi-, jatko- ja Lapin sota
katkaisivat kolmannen kerran vappujuhlien vieton.
Pohjois-Iin työväenyhdistys
piti vappujuhlat sodan keskellä vuonna 1944. Etelä-Iin
työväentalolla pidettiin vuo-

desta 1945 lähtien muutamat sosialidemokraattien ja
kansandemokraattien yhteiset vappujuhlat. Sen jälkeen
Iin työväen vappua on juhlittu ja marssittu kansandemokraattisen liikkeen ja sen
seuraajan Vasemmistoliiton
toimesta. Koska kansandemokraateilla ei ollut Iijoen eteläpuolella toimitiloja
ennen Järjestötalon rakentamista 1970-luvun taittees-

Kuva vuoden 1910 vappumarssista.

sa, pidettiin vappumarssia
seuraavat juhlat kirkkorannassa ja iltajuhlia Pohjois-Iin
ja Olhavan työväentaloilla. Viime vuodet Iin työväen vappujuhlia marsseineen
on järjestetty Järjestötalolla
ja torilla. Tänä vuonna koronavirus katkaisi perinteen
neljännen kerran.

Pertti Huovinen

Seuraa
liharekan
Seuraa
meitä ja
Seuraa
aukioloaikojamme
ver
liharekan
sijaintia
Facebook- ja
somessa ja verkossa,
verkkosivuiltamme.
tilaa
uutiskirje!

Meriläisentie 138, Ii
040 8381 648
www.jjliha.fi

KAIKILLE HYVÄÄ
VAPPUA!
Pysykää terveinä!

Varhaisimmissa vappujuhlissa marssittiin kyliltä kylille.
Kuvassa kulkue saapumassa asemalta Iin vanhalle
työväentalolle. (Iin kotiuseutuarkisto)

Toivottaa
IiSanomien
toimituksen väki
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Uusia omakotitaloja Iin keskustaan
Salera Oy on aloittanut
omakotitalojen rakentamisen aivan Iin ydinkeskustaan Hallitien ja Mujuntien
väliselle alueelle. Pitkään
rakentamista odottaneelle
alueelle nousee tänä vuonna 3-4 omakotitaloa, joista
kaksi on rakenteilla. Ensim-

mäiseen asukkaat pääsevät
muuttamaan juhannuksen
jälkeen. Kaikkiaan Saleralla
on vuokrattuna tontit kahdeksalle talolle. Talot rakennetaan alueelle siten, että
kulku on Mujuntieltä.
– Asiakkaiden valittavana on vaihtoehdot 76,5 ne-

liöstä 104 neliöön ja sisustus
räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaiseksi, toimitusjohtaja Sauli Hämälä
Salera Oy:stä kertoo.
Hämälän mukaan kysyntä painottuu tällä hetkellä pienehköihin asuntoihin,
mutta omaa rauhaa painot-

nro 9
30.4.2020

-

taen. Rakentuva Iin Valtarinkulma vastaa hänen
mukaansa tähän toiveeseen,
tarjoamalla pieniä omakotitaloja autokatoksella, varastolla ja omalla pihalla, sekä
terassilla. MTR

SALERA OY rakentaa
uusia omakotitaloja
Mujuntielle Iin keskustaan

Työt käynnissä!!!

Valittavana kolme erikokoista omakotitaloa.
Esim. 4 h, k ja autokatos, var 186900 eruroa.
Avaimet käteen myös pihatyöt valmiina.

www.salera.fi

Ensimmäinen talo valmistuu juhannukseen mennessä, Sauli Hämälä kertoo.

Valtarinkulman taloihin voidaan asiakkaan toiveista sijoittaa leivinuunikin.

UUTTA KOTIA
RAKENTAMAAN

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

KOTOINEN 90
PRAAVANTIE 149 II • 040 4878364

Miko Böök 040 505 4117

PÄIVYSTYS 24 h
Isot ja pienet LVI-työt
p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

www.sisustuspalvelu.fi

www.lvionni.fi

book.miko@gmail.com

TARVIINKOMÄTÄN?
Tuliko tissuttelusta tapa?
Milloin pitää vähentää ja
miksi se kannattaa?
Koronaepidemia vaikuttaa laajasti
yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten käyttäytymiseen sekä tavalliseen arkeen. Alkoholin käyttö on
siirtynyt koteihin ja on mahdollista, että alkoholia kuluu enemmän,
kun työ, koulu ja muut tutut rutiinit ovat muuttuneet. Tissuttelu
haittaa kuitenkin ihmissuhteita ja
terveyttä. Alkoholiin kuluu myös
yllättävän paljon rahaa.

Kuinka paljon alkoholia oikeastaan kuluu?
Testaa käyttömäärät annoslaskurilla Päihdelinkin verkkosivulla:
paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/laskurit/annoslaskuri
Miten käsitellä ikäviä ajatuksia ja tukea omaa hyvinvointia?
Alkoholi ei ole hyvä keino stressin lievittämiseen. Terveillä elintavoilla voi vahvistaa omaa vastustuskykyä
ja hyvinvointia. Harjoituksia mielen hyvinvoinnin tueksi Mieli ry:n verkkosivulla: https://oivamieli.fi/

Asumisen helppous ja
vaivattomuus, energiatehokkuus
ja tietysti laadukas toteutus.

www.jt-talo.com P. 050 352 6641

nro 9
30.4.2020

nomat

Rakentamista tapahtuu myös haja-asutusalueilla, kuten Mäkeläntiellä.
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Temotek rakentaa kerrostaloa Iijoen rantaan. Talo valmistuu syksyllä 2020.

Illinsaaren kaavan laajennusosassa Saarenrinteessä on vapaana
yhdeksän tonttia.

Asuntorakentaminen vilkastunut viime vuodesta
Iin kunnalla on runsaasti vapaita tontteja asuntorakentamiseen sekä Iin että
Kuivaniemen alueella. Lisäksi tarjolla on yksityisten
tontteja eri puolilta kuntaa
muun muassa Jakkukylässä.
– Kunnalla on tällä hetkellä vapaita tontteja 112

kappaletta asuinrakentamiseen. Tontin voi joko ostaa
tai vuokrata, Paula Tolonen Iin teknisistä palveluista kertoo.
Huippuvuosien rakentamistahdista ollaan vielä
kaukana, mutta pientä vilkastumista on nähtävillä vii-

me vuodesta.
– Vuosi sitten tähän aikaan oli myönnetty 6
rakennuslupaa asuinrakennuksille. Tänä vuonna vastaava luku on 8. Kaikkiaan
vuonna 2019 myönnettiin
rakennuslupa 25 asuinrakennukselle, joten odotam-

me tälle vuodelle hienoista
nousua, rakennustarkastaja
Urpo Hyry kertoo.
Kokonaislupamäärän hän
ennakoi laskevan viime vuodesta, johtuen tuulivoimarakentamisesta.
Voimassa
olevat tuulivoimakaavat ovat
luvitettu, eikä uusia lupia täl-

le vuodelle ole odotettavissa.
Tuulivoiman rakentaminen
jatkunee olemassa olevien lupien puitteissa myös vuonna
2020. Eri puolilla kuntaa on
luvat 47 tuulivoimalan rakentamiselle.
– Korona valitettavasti näyttää hidastavan myös

Tuulivoiman lisärakentamiseen on voimassa olevat luvat 47 tuulivoimalan osalta.
Iin keskustassa on alkanut paritalon rakentaminen Palstatiellä.
Janne Takaraution työmaalla työskentelevän koneen ohjaimissa
Harri Tolonen Jussila Group.

Fiksu kevätsiivooja lajittelee jätteet heti
– näillä vinkeillä teet suursiivouksen onnistuneesti
Keväisin monelle iskee
siivousvimma. Kun jätettä ja
romua kertyy valtavasti, siivous kannattaa järjestää yhdessä naapureiden kanssa.
Talkoita helpottamaan paikalle voi tilata jätelavan tai
suursäkkejä.
Suomi kierrättää koko
ajan enemmän. Kun jäte päätyy uudeksi raaka-aineeksi, ympäristöä kuormitetaan
vähemmän. Remeon kierrätysasiantuntija Tiila Korhonen kertoo parhaat vinkit
siihen, miten kevään suursiivous tehdään oikeaoppisesti.
1.
Lajittele
jätteet
heti alussa
Aloita kierrättäminen tarkistamalla, minkälaista jätet-

tä siivouksesta syntyy. Sen
jälkeen erottele jätteet heti.
”Vaatteet erilleen, puujäte erilleen, metallit ja vaaralliset jätteet erilleen. Vasta
sitten kannattaa alkaa miettiä, minne tavarat viedään”,
Korhonen opastaa.
2. Kierrätä rikkinäisetkin vaatteet
Pois heitettävät vaatteet
Korhonen vinkkaa viemään
lähimpään vaatekauppaan,
joka ottaa vastaan tekstiilejä. Myös rikkinäiset vaatteet
voi viedä tekstiilikeräykseen.
Vanhat huonekalut kannattaa myydä joko nettikirppareilla
tai
viedä
kierrätyskeskukseen.
Autotallista löytyvät ke-

mikaalit, öljyt, liimat ja lakat
viedään vaarallisten jätteiden keräykseen. Varastoon
kertyneet autonrenkaat voi
kuljettaa suoraan Suomen
Rengaskierrätyksen lähimpään toimipisteeseen.
3.
Järjestä
naapureiden kanssa yhteiset
siivoustalkoot
Suurempi kevätsiivous
on fiksua järjestää yhdessä
naapureiden kanssa.
”Yhteisöllisessä taloyhtiössä siivoaminen kannattaa
aloittaa vaihtomarkkinoilla. Matot kelpaavat varmasti
yhdelle, toinen taas voi innostua huonekaluista”, Korhonen kertoo.
Tavaroiden vaihdon jälkeen kannattaa hankkia jäte-

lava tai erillisiä suursäkkejä,
joihin voi lajitella myös puutarhajätteen, jos taloyhtiössä
ei ole kompostoria. Joillain
paikkakunnilla taloyhtiön
biojäteastian viereen voi
laittaa maatuvassa pussissa kompostoitavaa tavaraa,
kunhan vain sopii noudosta etukäteen paikallisen jätekuljettajan kanssa.
4. Skarppaa muovijätteen kanssa
Korhosen mukaan suomalaisilla on vielä parannettavaa
muovijätteiden
lajittelussa, vaikka muovin
kierrätystä on helpotettu.
Monesta taloyhtiöstä löytyykin jo erillinen muovinkeräyspiste. Muovin kierrätys on
hyvä muistaa myös suursii-

vouksen aikana.
”Kun katsoo omaa sekajäteastiaa,
todennäköisesti muovin pois
ottamisen jälkeen sinne ei
jää juuri mitään”, Korhonen sanoo.
Esimerkiksi kevättalkoot ovat hyvä tilaisuus sopia taloyhtiön tai
naapuruston
yhteisistä kierrätysasioista, jotta kierrättäminen jatkuu
myös suursiivouksen jälkeen.

Hyvät työvälineet tekevät
pihan suursiivouksesta lähes nautinnon. Kuva: kaikuhelsinki.kuvat.fi/kuvat/
Remeo/

tuulivoimaloiden rakentamista. Suuri osa tarvittavista komponenteista ja osa
rakentajista tulee Suomen
ulkopuolelta. Yhtiöt odottavat tilanteen selkiytymistä,
ennen hankkeiden käynnistämistä, kunnanjohtaja Ari
Alatossava uskoo. MTR
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Varsinainen sesonki alkaa äitienpäivästä, Salme Kallio kertoo.

Kukkaloisto valtaa puutarhat
Puutarhojen avautuminen
talven jäljiltä on varma kevään merkki. Lauhan ja vähälumisen talven jälkeen
tullut kevätlumi ei ole vaikuttanut puutarhojen toimintaan, vaan avajaisia
vietetään normaaliin tapaan
vapun seutuvilla.
Kallion Kotipuutarhalla
avajaisia vietettiin kahvittelun merkeissä 25.4.
– Varsinaisesti sesonki
alkaa äitienpäivältä. Halusimme kuitenkin avajaisilla
muistuttaa olevamme vaikeista ajoista huolimatta
olemassa ja kevään airuet,
orvokit ovat jo loistossaan,
Salme Kallio kertoo.
Kallion Kotipuutarha on
palvellut taimi- ja kukkaasioissa jo kolmekymmentä
vuotta, tuoden iloa ja väriä pihoille ja puutarhoihin.
Vihannesviljelyn Salme toteaa heillä olleen suuntauksena ennen puutarhaa,

vuodet 1984-1990. Tuolloin
kokeiltiin niin siemensipulin kuin jäävuorisaalin kasvattamista. Jäävuosisalaattia
kasvatettiin tuohon aikaan
Suomessa noin 100 hehtaarin alalla, josta 2 hehtaaria
oli Kallioiden kasvattamina
Iissä. Mansikanviljelyala oli
yrityksellä parhaimmillaan
3 hehtaaria. Tällä hetkellä mansikkaa on hehtaarin
verran.
– Aluksi opeteltiin asioita kantapään kautta, kunnes
hakeuduin puutarhakouluun
vuonna 1992. Nyt meillä on
kasvihuoneissa ryhmäkasveja 650 neliömetrin alalla nelisenkymmentä lajiketta, Salme kertoo.
Kallion
Kotipuutarha
tarjoaa nykyisin kukkien ja
muiden kasvien lisäksi pihaja puutarhapalveluita pihaneuvonnasta istutusapuun.
Pelargoniat ovat Salmen
kokemusten mukaan vii-

me vuosina vallanneet alaa
petunioilta kotien kukkavalinnoissa. Uusia mahdollisuuksia kysytään myös
joka kevät.
– Kaunis ja mielenkiintoinenhan se olisi, mutta jos
minä kuitenkin päädyn tähän tuttuun ja turvalliseen
kukkaan, moni asiakas kuitenkin toteaa. MTR

Kallion Kotipuutarha on palvellut taimi- ja kukka-asioissa jo kolmekymmentä vuotta.
Tänä vuonna puutarhan avajaisia vietetiin lauantaina 25.4.
kahvitarjoilun merkeissä Kuvassa avajaispäivän tunnelmissa Sirkka Soronen ja uusia
käsineitään esitellyt Minttu Nivala, sekä Salme Kallio. Kaja
koira seuraa tarkasti emäntänsä touhuja.

Somepöllöjä Olhavassa
Olhavan puskaradiossa on viime aikoina ollut ihailtavissa hienoja pöllökuvia, joita kyläläiset ovat saaneet
kameroillaan ikuistettuja.
– Pääsiäisen aikana useampikin

osallistui pöllöjahtiin. Olemme ristineet nämä ystävämme somepöllöiksi,
jotka ilahduttavat koronakaranteenissa eläviä kyläläisiä, Eija Kaleva Olhavasta kertoo. MTR

Elsa Tapio ikuistama lapinpöllö 29.3. illansuussa.
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Armoitettu automies 90 vuoden ikään
Jos iiläisen Martti Backmanin elämäntietä pitää määritellä yhdellä sanalla, se on
autoilu. Hänen syntymänsä aikoihin auto oli Iin tapaisella paikkakunnalla suuri
harvinaisuus. Vajaa vuosisata myöhemmin eletään maailmassa, jossa auto tai jopa
useampi löytyy liki jokaisesta taloudesta. Auto ja autoilu
toi koko työuran ajan leivän
perheen pöytään.
MARTTI SYNTYI kolmantena poikana seitsemänlapsiseen perheeseen, johon
kuului kaikkiaan viisi poikaa ja kaksi tytärtä. Lapsuutta leimasi vähävaraisuus ja
vaatimattomat asumisolosuhteet. Nälkäkään ei ollut
tuntematon vieras.
Perhe asui aluksi yhden
huoneen pikkumökissä nykyisen työväentalon seutuvilla. Vesi kannettiin kaivosta
ja valo tuli öljylampusta. Tulisijan lämpö ei saanut talvella aina pidettyä ämpärivettä
sulana. Asunnon lähdettyä
alta he muuttivat vanhaan
Haminaan ns. Pirisen taloon,
jossa perheen käytössä olivat kööki ja kamari. Luteet ja
russakat olivat epätoivottua,
mutta turhan yleistä seuraa
tuon ajan asumuksissa.
PIKKUPOIKANA koetusta sota-ajasta jäivät pysyvät
muistot. Rautatien lentopommitus joen pohjoispuolella sai Haminaan katuvalon
alle kokoontuneen poikajoukon säntäämään koteihinsa
niin nopeasti kuin kintuista
irtosi. Kiväärikaupat syntyivät veljeksiä vastaan kävelleiden
saksalaissotilaiden
kanssa pikkurahalla.
Kivääri piilotettiin tallin
vintille. Patruunoiden hankinnassa pojilla riitti luovuutta ja taisi siihen liittyä
riskejäkin. Valojuovapatruunoiden ammunta Haminan
törmältä kohti Kirkkosaarta toimi sittemmin poikien huvituksena. Touhu ei
jälkeenpäin ajatellen ollut
kovin fiksua tai vaaratontakaan. Toisella kymmenellä olevien poikien elämässä
jännitystä ja mielenkiintoisia tapahtumia riitti sota-aikana yllin kyllin. Mieleen on
jäänyt myös näkymä Asemakylän räjäytetystä rautatiesillasta.
KANSAKOULUN KÄYNTI alakoulussa Ellalan pirtis-

sä ja Kauppilan koulussa jäi
muutamaan vuoteen. Työhön piti tarttua heti, kun
kynnelle kykeni. Martti työskenteli mm. pikkupuiden tekijänä talollisille, Haminan
myllyn sahalla apumiehenä,
uittotöissä sortteereilla Korkian saaresta ja Röyttän saaresta töissä käyden.
Saarissa sijainneet yhteisasumukset olivat ahtaita ja
epäsiistejä, työvuoron vaihtuessa nukkujat vaihtuivat
samoihin pehkuihin. Sittemmin nelostien rakentamisessa riitti sekatöitä, esimerkiksi
Ojakylän suoralla tielinjan
raivausta ja lapiohommia.
TEKEMISTÄ RIITTI myös
työnteon ulkopuolella, kun
ikää karttui. ”Vapaa-aikana” yhteistyössä velipoikien
ja muutamien kavereiden
kanssa Martti hankki tarpeellista lisätienestiä pyytämällä
kalaa Iijoesta. Ajankohdasta ja pyyntitavasta riippuen
saaliiksi tuli siikaa tai lohta.
Joskus pyyntiajoista ja –
paikoista saattoi syntyä erimielisyyttä
virkavallan
kanssa. Uhkana oli sakkolappu ja saaliin sekä pyyntivälineiden menettäminen
valtiolle. Meno kalastajien
kesken äityi välillä hurjaksi.
Kalastavat veljekset kumppaneineen joutuivat joskus
pakenemaan aseita paukutelleita jahtaajiaan laskemalla veneellään tuolloin vielä
kuohuneen Helsinginkosken
läpi. Kalastuksesta saaduilla tuloilla he rahoittivat mm.
isä-Heikille ja äiti-Lauralle rakennettua taloa Laksolle. Veljekset hankkivat siihen
rakennuspuut
nostamalla
talvella Iijoen pohjasta uppotukkeja.
AMMATTIMAINEN KUORMA-AUTOILU alkoi 1950-luvun alkupuolella. Ajokortin
hankinta kävi tuolloin sangen yksinkertaisesti.
Ensin muutama katsastusinsinöörin liikenneaiheinen kysymys Oulun torilla
sijainneella konttorilla ja sen
jälkeen pienen kuorma-auton rattiin. Kun mäkilähdöstä antoi Pokkitörmällä
onnistuneen näytteen, niin
kortti tuli. Yhdessä serkkunsa kanssa hankitulla autolla Martti aloitti halkojen ajon
Vapolle. Auto oli Gaz-merkkinen ja bensakäyttöinen.
Hevosvoimia oli samaa luokkaa kuin nykyisissä henkilö-

autoissa, alle 100. Kuorman
lastaus ja purku tapahtui käsin, joten työrupeaman jälkeen ei tarvinnut lähteä
erikseen kuntoilemaan.
VUOSIKYMMENIÄ JATKUNEEN AUTOILUN alussa
kuljetukset keskittyivät puukuljetuksiin. Koneistuminen
toi mukanaan mm. puutavaran lastaajat. Martti hankki
ensimmäisenä paikkakunnalla hydraulisen Hiab-kuormausnosturin.
Autot olivat tuolloin alkeellisia ja särkyivät helposti vaativissa olosuhteissa.
Esimerkiksi autojen ohjaamoissa ei ollut aluksi lämmityslaitteita, vaan ratkaisuja
kehiteltiin itse vaikkapa kierrättämällä auton pakoputki ohjaamon kautta. Moni
reissu jäi tappiolliseksi remonttikulujen ja korjauksiin
tärvääntyneen ajan vuoksi.
Autot juuttuivat kiinni soille
tiepohjien pettäessä ja mäentöppyröihin voiman loppuessa.
VÄLILLÄ KALUSTO VAIHTUI kippiautoksi ja sen jälkeen puutavarakuljetuksien
kautta rahdin kuljetukseen.
Iin huvilaveistämön hirsitalojen kuljetus ympäri Suomea ja Ruotsia oli tärkeä
tulonlähde useita vuosia.
Etelä-Ruotsiin tehdyt reissut
olivat raskaita, matka suuntaansa kesti liki vuorokauden.
Aluksi autossa ei ollut
makuuhyttiä, vaan nukkumista piti yrittää nojollaan
istuen toisen kuskin ajaessa.
Rahtikuljetukset olivat hyvin monimuotoisia. Se oli todellista tilausliikennöintiä.
Vesivoimayhtiöiden velvoiteistutuksiin liittyvät elävien
kalanpoikasten kuljetukset
alkoivat 1980-luvulla. Yrityksen ja yrittäjän on pitänyt
olla joustava ja muuntautumiskykyinen markkinoiden
muuttuessa. Yritys jatkaa
edelleen toimintaansa seuraavan sukupolven voimin.
LUONNON TAPAHTUMIEN JA ILMIÖIDEN SEURAAMINEN on ollut Martille aina
merkityksellistä. Lintujen levinneisyys, muutot, pesimiset ja vuodenaikojen mukaan
vaihtelevat
luonnonilmiöt,
esimerkiksi kevättulvat, ovat
aina olleet kiinnostuksen kohteena.
Pihapiirissä pikkulinnuil-

Martti Backmanin auto lähdössä viemään hirsitaloa Iistä asiakkaalle 1970-luvun lopulla.

HENKILÖINFO:
- Martti Backman
- Syntynyt 30.3.1930 Iissä
- Ammattiautoilija
- Lapset: yksi tyttö,
kolme poikaa
- Lapsenlapsia 13
- Lapsenlapsenlapsia 17

Martti Backman täytti 90-vuotta maaliskuun lopussa.

le on ollut aina tarjolla talia tai jyviä. Linnunpönttöjä
piti olla ja tulipa välillä siileillekin varustettua talvehtimispaikkoja. Almanakka on
ollut sään ennakoinnin apuna ja esimerkiksi vihtalehtien
oikean hankinta-ajankohdan
määrittäjä.
Perunat tulivat pitkään
omasta pellosta ja mehumarjat omista marjapensaista.
Marjastuksesta mieluisinta
on ollut hillastaminen. Liikkuminen sydänmaiden soilla
on tarjonnut marjasaaliiden
lisäksi tärkeän yhteyden
luontoon. Kalaa ja nahkiaisia
Martti palvasi myös kotitarpeisiin aina mahdollisuuden
tullen. Onpa autoilureissun
kotiintuomisina joskus ollut
maantien varresta löytynyt
puhelinlankaan osunut lintukin.
TOIMINNALLISUUS
JA
KÄYTÄNNÖN
TEKEMINEN on ollut aina Martille
luonteenomaista. Pysähtyminen kirjan ääreen ei ole luonnistunut, vaan liikkeelle on
pitänyt päästä. Sen sijaan
ajankohtaiset asiat ja maailman tapahtumat sanomalehdistä ja uutisista seuraten ovat
olleet tärkeässä asemassa. Novaja Zemljan ydinkokeen jyly
sattui kuulumaan Puokiovaaran päällä puukuormaa lastanneiden miesten korviin.
Sputnikin lentoakin tuli ihmeteltyä työn ääreltä taivaanrantaan kuikuillen. Rantteella
polttopuiden tekeminen tai
muu puuhailu sekä rakentelu
veti aktiivisina vuosina puoleensa ajamisen vastapainona.

VAJAAT KOLME VUOTTA
SITTEN Martti jäi leskeksi pitkäaikaisesta avioliitosta. Hän toimi muistisairaan
Taina-vaimonsa tukena ja
omaishoitajana viimeisinä
vuosina. Vanhoilla päivillä on tullut opeteltua myös
ruoanlaittoa. Harvoin tarjolla oleva nahkiaissoppa
maistuu hyvin myös perheen pojille.
SOSIAALISTEN SUHTEIDEN MERKITYS on noussut
ajatuksissa esiin vanhemmalla
iällä entistä selvemmin. Ympäriltä löytyy vain enää kovin vähän omaa ikäluokkaa
olevia tuttuja. Eläkeikäisille normaalioloissa olevat
aktivoinnit ovat tärkeä henkireikä yksinäisyyden torjumisessa. Tällä hetkellä yhteiset
kokoontumiset ovat väliaikaisesti tauolla maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi.
Samasta syystä hiljattain
alkanut uusi harrastus, karaoken laulaminen, on Martinkin osalta pysähdyksissä.
Siihen on ollut mahdollisuus
osallistua mm. eläkeläisyhdistyksen karaokeilloissa.
TILANNEKOMIIKKA on
aina purrut Marttiin. Sortteeriajoilta muistissa on tarina,
jossa puomien päältä veteen
pudonneesta ja nurinpäin
pyörähtäneestä
huussista
reiän kautta pelastautunut
mies totesi ”viimeisenä se
kapteeni laivasta poistuu”.
Toisessa tapauksessa setä-Jaakko oli pudonnut talonsa vintiltä laipion läpi
alakertaan ja totesi pölyn las-

keuduttua osuvasti ”kato ihimistä”. Nämä ja monet muut
mieleen piirtyvät muistikuvat toimivat huvituksen lähteinä yhä edelleenkin. Yksi
television suosikkiohjelmista
onkin jo pitkään ollut ”Hauskat kotivideot”. Televisio ja
radiosta soiva musiikki tuovat päiviin lähes tauotta sisältöä.
KOTISEUTU-USKOLLISUUS
on ollut leimallista Martille. Hän on asunut Iissä yhtä
lapsuuden aikaista Jenni-tädin luona Kuivaniemessä vietettyä talvea ja armeija-aikaa
Kotkan edustan Kirkonmaan
ja Rankin saarissa sekä muutaman kuukauden Ruotsissa
massatehtaalla ja metsätöissä vietettyä jaksoa lukuunottamatta.
Työ rattaiden päällä on
sen sijaan kuljettanut ympäri Suomea ja Ruotsia sekä
Norjassa. Lukemattomat kilometrit päivin ja öin, säässä
kuin säässä ja kaikilla keleillä eivät ole saaneet intoa autolla ajamiseen sammumaan.
Lähiseutujen maisemia pitää
edelleen päästä henkilöauton ratista havainnoimaan.
Samalla voi muistella eri paikoissa tapahtuneita asioita
vuosikymmenten takaa. Ystävän kanssa päiväreissut
muutaman kymmenen kilometrin säteellä ovat mielenkiintoisia ja piristävät mieltä.
Jos mahdollisuutta liikkeelle
pääsyyn ei ole tien kutsuessa, sitä on kuin kynsille lyöty!

Kari Backman (Martin poika)
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Tuunataan Työtä-hankkeen koulutukset työllistymisen tukena

Heino Ollosen työkaluna on kelirikkoaikoja lukuun ottamatta tukkirekka.

ESR-rahoitteinen Iin kunnan
hallinnoima ja Micropoliksen osatoteuttama Tuunataan Työtä -kehittämishanke
jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Tavoitteena
on luoda uusi työllistämisen
toimintamalli osallistamalla
ja työllistämällä iiläisiä kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden
periaatteita hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa kannustetaan itsensä työllistämiseen,
kevytyrittäjyyteen ja yrittäjyyteen.
Toimet on kohdistettu iiläisille yli 50-vuotiaille työttömille ja työttömyysuhan
alla oleville, toistuvaistyöttömille,
pitkäaikaistyöttömille, erityistä tukea

tarvitseville, osatyökykyisille sekä yli 3 kuukautta
työttömänä olleille alle
29-vuotiaille. Kohderyhmänä ovat myös iiläiset mikro- ja pk-yrittäjät. Lisäksi
kohderyhmään
kuuluvat
työttömien ohjaus- ja neuvontatyötä sekä yritysneuvontaa tekevät työntekijät
sekä kohderyhmille työtä
tarjoavien tahojen henkilöstö.
Hankkeen kautta on autettu erilaisten koulutusten
kautta työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia päivittämään osaamistaan, joka
on auttanut työllistymään.
Kuorma-autonkuljettaja
Heino Ollonen päivitti syksyllä 2019 hankkeen kautta

vaarallisten aineiden kuljettamisessa tarvittavan ADRkortin, sekä ensiaputaitonsa
ajan tasalle.
– Kohdallani saamastani
koulutuksesta oli suuri hyöty, joka auttoi työllistymään,
kuusamolaisen Siikaluomat
Ay:n puutavararekkaa työkseen kuljettava Heino Ollonen kertoo.
Ollonen sai hankkeen
kautta sekä paperitehtailla
vaadittavan EA 1 että vaarallisten aineiden kuljettamisessa vaadittavan ADR
koulutuksen, jotka takasivat vakinaisen työpaikan.
ADR-koulutus oli samalla
ammattikuljettajilta vaadittavaa jatkokoulutusta.
– Kelirikkoaikoina ajan

Järeämmätkin ajoneuvot ovat Heinolle tuttuja. Vapaa-ajallaan hän toimii kuljettajana ja kouluttajana maanpuolustuskoulutus yhdistyksessä.

Porvoosta muoviraaka-ainetta Pohjois-Norjaan. Paluulastina on lohta Osloon
tai Tanskaan, sekä Helsinkiin, Heino kertoo monipuolisesta toimenkuvastaan

rekan ratissa.
Hän pitää Tuunataan
Työtä -hankkeelta saamaansa ammattikuljettajien
jatkokoulutuspäivää erinomaisena asiana ja toivoo

niitä ja vastaavia lisää auttamaan eri ammattiryhmien
pätevyyttä työssään. MTR

Voisiko kouluttautuminen olla ratkaisu työllistymiseesi?
Ota yhteyttä Tuunataan Työtä -hankkeen henkilökuntaan ja pohditaan yhdessä sinun tilannettasi.
Soita, lähetä tekstiviesti tai sähköposti: Mari Granholm, p. 040 846 5116, mari.granholm@ii.fi

Eikka Kyröläiseltä uutta musiikkia
Olhavalainen Eikka Kyröläinen taustatiimeineen on
tehnyt uutta musiikkia tanssikansan
iloksi.
Kappaleet ”Yhdessä kun olla saa”,
”Nousu auringon” ja ”Nään
silmissäsi satumaan” ovat
kaikki tunnetun Veikko Juntusen sävellyksiä ja Kauko
Greusin sanoituksia. Sovitukset, sekä kappaleiden äänitykset ja miksaukset ovat
Kimmo Klementtisen/ Greatsounds studiot käsialaa.
Beat -tyyliset ”Yhdessä kun
olla saa” ja ”Nään silmissäsi satumaan” kappaleet ovat
tuttua ja taattua Eikkaa. Levyn nimikkokappale ”Nousu
auringon” puolestaan on hidas ja kaunis tunnelmapala.
Eikka ja Kauko ovat tehneet yhdessä reilut kaksikymmentä kappaletta, joista
viisitoista on levytetty. Uusia levytyksiä on kutenkin
suunnitelmissa jo kesäksi,
nyt ilmestyneen ”Nousu auringon” levyn jatkoksi.
– Olemme tunteneet pitkään yhteisten harrastusten

piiristä. Ensimmäisestä levytyksestä, kappaleesta ”Meren
rannalla” on tasan neljä vuotta, Eikka kertoo yhteistyöstään Kaukon kanssa.
Kauko puolestaan kertoo
huomanneensa Eikan lahjat
laulajana jo ravintola Iisakissa järjestämissään karaokeilloissa ja -kilpailuissa.
– Kun Eikka sitten soitti
ja kysyi ”tehtäiskö levy”, oli
helppo vastata myöntävästi,
Kauko naurahtaa.
Nyt julkaistun ”Nousu
auringon” kappaleen sanoitus sai alkunsa Eikan soitosta, jossa hän pyysi Kaukoa
sanoittamaan
kappaleen,
jonka sanoituksessa ovat
elementteinä lokki, meri, ihminen ja kaipaus.
– Muistin Espanjasta
erään tapauksen, joka inspiroi sanoitusta. Olin aamulenkillä huomannut rannalla
seisovan miehen, joka katseli merta ennen auringonnousua. Menin eräänä aamuna
jututtamaan miestä, joka kertoi paikalla olleen aluksi ison

määrän lokkeja. Sittemmin
lokkeja oli yksi, joka oli ystävystynyt miehen kanssa ja
mies tuli aamuisin lokkiystäväänsä tervehtimään leivänmurujen kera. Nyt lokki oli
saapunut paikalle toisen lokin kanssa eli ystävä oli löytynyt, Kauko kertoo.
Eikka kertoo monissa kappaleissaan olevan taustalla elämän tositarinoita, jotka
ovat kuultavissa Kaukon sanoituksissa.
– Teen sanoitukset runon
muotoon, jotka luen säveltäjälle. Säveltäjä saa yleensä nopeasti sanoihin sopivan
idean sävellykseensä.
Viimeiset viisi kappaletta
Eikalle on säveltänyt Veikko
Juntunen, jonka kanssa yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Parhaimmillaan
Eikka Kyröläisen kappaleet ovat viihtyneet esimerkiksi radio Pookin listalla
viikkokausia, nousten listan
kolmen parhaan joukkoon.
Samaa menestystä on helppo ennustaa nyt julkaistuille

kappaleillekin, joita on lyhyessä ajassa kuunneltu tuhansia kertoja youtubessa. Hyvä
sanoihin sopiva sävel, sekä
Eikan upea persoonallinen
ääni eivät jätä kuulijaa kylmäksi.

– Meri ja kalastus, sekä
luonto ovat minulle tärkeitä
ja uskon kuulijoiden aistivat
sen musiikissani, Eikka toteaa. MTR
Nousu auringon on Eikka Kyröläisen kolmen
kappaleen cd, joka on juuri saatu radiosoittoon.

Grillitulen äärellä Kauko Greus ja Eikka Kyröläinen. Greus on sanoittanut Eikka Kyröläisen uusimman levyn kappaleet.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: p. 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

HIERONTA • KAUNEUDENHOITO • JALKA- JA KYNSIHOITOJA
Jalkahoitoja Iin alueella
Hoitolavastaanotto AML GYM, Laksontie 2, 91100 Ii
Myös kotikäynnit tarvittaessa.

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KIVET • KUKAT • ARKUT • JNE

METTOVAARAN HAUTAUSPALVELU
Ii, Jakkukylä p. 0400 387 047
Kiiminki p. 040 561 7399
www.kiiminginkukka.ekukka.fi

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset
• arkut
• kukkasidonnat
• hautakivet

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

Uutta!
ePassi käy
maksuvälineenä
jalkahoitoon

Kynsisalonki

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

PITOPALVELUA

P. 0400 330 231
Laitakuja 4, 91100 Ii
PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

ParturI
Iijo

TEKSTIILI- JA KEMIKALIOKAUPPAPALVELUITA

AITOKAUPPA

Iin Kemikalio-tekstiili
ja Luontaistuote
Laksontie 1, 91100 Ii
p. 08 817 3360

Parturi-kampaamo

Avoinna ma - pe 9 - 17, la 9 - 13

Nettiajanvauraukset:
www.timma.fi/kauneuskuja
040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

TILITOIMISTOJA

KAUNEUSKUJA

Sari Hirvaskoski

Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

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

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

040 7627 168

Nails, lashes & beaty

Kirkkotie 2, 91100 Ii

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

MR Nuohous Oy

RUSETTI

Kirkkotie 8, Ii
P. 040 562 6243
Avoinna: ti-pe 10-18, la 9-15
Toimin ilman ajanvarausta.

Fysioterapiaa Iissä
Varaa aika 010 237 700 tai fysios.fi

NUOHOUSTA

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687

YRITTÄJÄ!
Ilmoita IiSanomien
Palveluhakemistossa.
Lue IiSanomat
netistä:
www.iisanomat.fi
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Koirat ja palokunta eläkepäivien harrastuksia
Iin Ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen
Kuivaniemen
alueen kiinteistöhoidon tiimivastaava Jukka Lääkkölä jää eläkkeelle heinäkuun
alussa. Sitä ennen hän pitää
kertyneet lomat pois, joten
läksiäisiä vietettiin viime viikon tiistaina. Koronatilanteesta johtuen läksiäisetkin
vietettiin osin etänä, eivätkä työkaverit Iistä olleet
fyysisesti paikalla. Etäyhteydellä kuitenkin juotiin läksiäiskahvit myös Iissä.
Jukka on toiminut Kuivaniemen kunnan ja myöhemmin
Iin
kunnan
palveluksessa
vuodesta
1981 alkaen.
– Olen Kuivaniemellä syntynyt, mutta vaimo löytyi Kemistä. Niinpä
työskentelin Veitsiluodon
tehtaalla vuodesta 1975 vuoteen 1978. Sen jälkeen olin
kolme vuotta talonmiehenä
Keminmaassa, ennen muuttoa Kuivaniemelle, koulun
talonmiehen tehtäviin, hän
kertoo uransa alkuvaiheista.
Tuohon aikaan Kuivaniemen koulu oli puulämmitteinen ja talonmiehen
työpäivät alkoivat metristen
halkojen kärräyksellä ja uunien lämmittämisellä. Tätä
kesti vuoteen 1983 saakka,
jolloin tilat tulivat kaukolämmön piiriin. Pikkuhiljaa
Jukan tehtäväalueet laajenivat ja uusia kohteita tuli hänen vastuulleen.

Vastuualue on viime
vuosina ollut laaja, kattaen
kiinteistönhuollot niin terveyskeskuksessa, kuin kouluilla. Samoin urheilukentän
huoltorakennukset, liikuntahallit ja Vatungin kalaja palvelusatamat. Myös
vuokratalojen asuntojen ja
alueiden huolto- ja kunnossapitotehtäviä sisältyy toimenkuvaan.
-Niinhän se on kuten sanotaan, eli pitkä ja kapea on
kunnan leipä. Iin kunta on
kuitenkin ollut hyvä työnantaja ja erityiskiitoksen ansaitsevat työkaverit. Heidän
kanssaan on jaettu ilot ja surut, toisiamme tukien, Jukka kiittelee sekä työnantajaa
että työkavereitaan.
Palokuntatyössä pitkään
mukana olleena hän aikoo
jatkaa sen parissa niin kauan kuin kuntoa riittää. Rakkaalle koiraharrastukselle
on myös entistä enemmän
aikaa, joten uusia menestyksiä koiranäyttelyissä on odotettavissa.
– Aluksi aion hoitaa puushown kotona, ennen kuin
opettelen
oloneuvoksen
rooliin, Jukka Lääkkölä toteaa kevään suunnitelmistaan. MTR

LUKUVINKKEJÄ
E-KIRJASTOSTA

Kuivaniemen tiimivastaava Jukka Lääkkölän läksiäisiä vietettiin
Kuivaniemellä viime tiistaina. Kuva Juha Ukkonen

IIN KIRJASTON VINKKEJÄ EKIRJASTOON:
Yhteisiin hetkiin
Kaiken maailman eläinsadut
(e-äänikirja, ellibslibrary.com/
kaipo).
10 rakastettua eläinsatuklassikkoa perheen pienimmille.

Poikkeusoloista johtuen Iin
alueen työkaverit osallistuivat
kahvitteluun etänä. Kuva Juha
Ukkonen

Lautakunta ei muuttanut varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätöstä
Iin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
käytti
kokouksessaan 23.4. otto-oikeutta varhaiskasvatusjohtajan viranhaltijapäätökseen
6.4. Varhaiskasvatusjohtaja
oli päätöksessään päättänyt
varhaiskasvatusyksiköiden
aukiolosta
poikkeusaikana. Varhaiskasvatusjohtaja
oli päättänyt, että Tenavatuvan ja Jakun ryhmäperhepäiväkodit, sekä Haminan
päiväkodin etäryhmä Ren-

tukat yhdistyvät muihin
varhaiskasvatuksen
yksiköihin 6.4.2020 alkaen, valtioneuvoston
asettaman
poikkeusajan. Kokouksessa lautakunta sai laajan selvityksen syistä ja perustelut
päätökselle. Tämän jälkeen
lautakunta teki varhaiskasvatusjohtajan
päätöksen mukaisen päätöksen eli
käytännössä piti viranhaltijan tekemän päätöksen voimassa.

Poikkeusaikana lähiopetusta annetaan
sitä tarvitseville esiopetuksessa ja 1-3
luokkien oppilaille Haminan ja Kuivaniemen koulujen tiloissa.

eKirjasto palvelee lukijoita nyt kun kirjastosta
ei pääse hakemaan luettavaa. eKirjasto tarjoaa
käyttöösi mm. e-kirjoja, e-äänikirjoja sekä elehtiä. Palvelua pääsee käyttämään kirjastokortilla ja PIN-koodilla. Jos jompikumpi puuttuu tai
on hukassa, ota yhteyttä kirjastoon.

Varhaiskasvatuksen kesäajan järjestelyiksi lautakunta päätti edellisten
vuosien tapaan sulkea osan
yksiköistä. Koko kesän auki
ovat Nikkarin, Haminan ja
Kuivaniemen päiväkodit.
Kokouksissaan
lautakunta päätti ottaa käyttöön
etäkokousmahdollisuuden
Teams-sovellusta käyttäen.
Opetusjohtaja
Tuomo
Lukkari kertoo yhteistyön
viranhaltijoiden ja luotta-

mushenkilöiden
kesken
toimineen hyvässä luottamuksen hengessä poikkeusoloissakin.
-Totesimme
yhteisenä tahtotilana tiedottamisen
tärkeyden
ja
asioista tiedottamisen jo valmisteluvaiheessa tärkeäksi
ja luottamusta entisestään lisääväksi toimeksi, joten samaa avointa linjaa tulemme
jatkossakin noudattamaan,
Lukkari totesi. MTR

Fantasiaa lapsille
Sari Peltoniemi: Täältä minä karkaan
(e-kirja, ellibslibrary.com/kaipo).
Seikkailua ja yllättävää ystävyyttä, kun kaikki ympärillä muuttuu.

Aikamatkailua nuorisolle
Koiranen, Mikko: Nauhoitettava
ennen käyttöä
(e-kirja, ellibslibrary.com/kaipo).
Isän kaipuuta ja aikamatkailua.

Romantiikan lumoissa
Spielman, Lori Nelson: Toscanan
tytöt
(e-kirja, ellibslibrary.com/kaipo).
Tarina rakkaudesta, sisaruudesta
ja kohtalosta.

Koskettava selviytymistarina
Heather Morris: Cilkan tarina
(e-kirja, e-äänikirja, kaipo.bibliolibrary.fi).
Auschwitzin tatuoijan tekijän
uusin.
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Ii tavoittelee vähintään nollatulosta
Iin kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 20.4. talousarvion laadintaohjeet
vuodelle 2021. Hyväksytyissä ohjeissa todetaan tavoitteena olevan, että vuoden
2021 kunnan ja liikelaitoksen talousarvioiden tulojen
ja menojen tulee olla yhteensä tasapainossa ja koko
kunnan tilikauden tuloksen pitää olla vähintään 0
euroa. Iin kunnan ja koko
kuntakonsernin talousarvioissa on huomioitava kunnan strategian lisäksi myös
resurssiviisauden tiekartta. Investointien tulee tukea
käyttötalousmenojen pienentämistä.
Haminan
päiväkodin
suunnittelun
käynnistämisen kunnanhallitus jätti
pöydälle. Yhdyskuntalautakunta on esittänyt 100 000
euron määrärahaa suunnittelun käynnistämiseen 160
paikkaisen päiväkodin rakentamiseksi Haminan puretun päiväkodin paikalle.
Lähdepuiston rakentamisen loppuun saattamiseen kunnanhallitus päätti
esittää kunnanvaltuustolle 15 000 euron määrärahan
myöntämistä. Vuoden 2019

aikana Lähdepuiston suunnitelmat valmistuivat ja valtaosa rakenteista saatiin
toteutettua. Aikataulullisista syistä rakentaminen jäi
kuitenkin kesken. Myönnetystä määrärahasta jäi käyttämättä 29.986 euroa.
Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan Iin Isokankaan tuulivoimahankkeen
muutoksessa ei ole tarpeen tehdä erillistä ympäristövaikutusten arviointia
ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n laatima vaikutusten arvioinnin päivitys
ja vertailu on riittävä. Mahdollinen
osayleiskaavan

muutoksen tarve tulee tarkastella erikseen. TuuliWatti Oy suunnittelee Iin
Isokankaan
tuulivoimahankkeen muutosta. Hankkeella on lainvoimainen
tuulivoimayleiskaava, joka
mahdollistaa maksimissaan
230 metriä korkeiden tuulivoimaloiden (5 kpl yhteenlasketulta teholtaan alle 30
W) rakentamisen alueelle. Iin kunta on myöntänyt
TuuliWatti Oy:lle rakennusluvat 230 m korkeille tuulivoimaloille. Ennen
kaavoituksen
käynnistämistä tehdyn YVA-päätöksen mukaan hankkeeseen

ei toteutettu YVA-menettelyä. Tarveharkinnassa voimaloiden napakorkeus oli
140–150 metriä ja voimaloiden teho 3–3,5 MW. Hankevastaava pyytää päätöstä
YVA-menettelyn tarpeesta
siinä tapauksessa, että voimalat olisivat teholtaan 4,4–
6 MW, tornikorkeudet noin
169 metriä ja pyyhkäisykorkeus maksimissaan 250
metriä maanpinnasta. Yhteenlaskettu maksimiteho
ei siis muuttuisi kaavassa
määritellystä. Voimalat sijoittuisivat edelleen kaavassa osoitetuille tv-1 –alueille.
MTR

VENEPAIKAT HAETTAVANA
Vuokrattavat paikat haettavana 4.5.2020 klo 15.00 mennessä. Laituripaikkoja luovutetaan yksi/ hakija. Mikäli hakijoita on
ryhmittäin enemmän kuin laituripaikkoja, ratkaistaan asia arpomalla. Iissä kirjoilla olevilla on etuoikeus.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 3.4.2007 § 20 päättänyt Praavan sataman laituripaikkojen vuokrausperusteet.
Laituripaikkojen vuokrausjärjestys on seuraava:
1. Ammattimaista kalastusta harjoittavat
2. Hyötyveneily eli venekuljetuksia harjoittavat
		 (henkilö- ja huoltokuljetukset)
3. Ne veneilijät, joilla on loma-asunto lähisaarissa
4. Virkistyskalastusta ja muuta veneilyä harrastavat
Lukitun laituripaikan palauttamaton avain tulkitaan hakemukseksi ilman uutta hakemusta. Luettelo vapaista paikoista löytyy kunnan www -sivulta.
PALAUTA TARPEETON AVAIN, JOTTA KAIKKI VENEPAIKAT SAADAAN KÄYTTÖÖN!
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston asiointipisteestä (klo 13-15) sekä www.ii.fi/venepaikat. Hakemuksen voi
palauttaa sp: tekniset@ii.fi tai postitse osoitteella; Iin kunta,
Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut, PL 24, 91101 Ii.
Lisätietoja sp: tekniset@ii.fi.
Yhdyskuntalautakunta

KUULUTUS
Iin Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus
Leipojantien alueella, ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Isokankaan tuulivoimapuisto
sijoittuu vireillä olevan Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen läheisyyteen.

Oulunkaari aloitti keskitetyt koronainfot
tiedotusvälineille
Oulunkaaren
kuntayhtymän ensimmäisessä koronainfossa kuultiin asiaa
muun muassa koronatartuntoihin liittyvästä viestinnästä, suojaintilanteesta,
sekä Oulunkaaren kuulumisia eri palveluiden näkökulmasta. Aiheesta olivat
kertomassa kuntayhtymän
johtaja Leena Pimperi-Koivisto, johtava lääkäri Tuula
Saukkonen, terveyspalvelujohtaja Ritva Väisänen, vanhuspalvelujohtaja Hannele
Pöykiö, sekä perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Mirva
Salmela. Infotilaisuus järjestettiin skype-kokoontumisena, jossa tiedotusvälineillä
oli mahdollisuus kysymyksiin.
Kuntayhtymän
johtaja
Leena Pimperi-Koivisto kertoi kuntayhtymän pitävän
tiedottamista ja ajantasaisen
tiedon jakamista tärkeänä,
siksi tällaiset keskitetyt infot
on otettu kokeiluun.
– THL tiedottaa keskitetysti tartuntatilanteesta ja
sen kartalla näkyvät kunnat,
joissa on vähintään viisi varmistettua koronatapausta,
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Koivisto kertoi.
Todettujen tapausten tartuntaketjujen hän totesi Oulunkaaren alueella liittyvän
matkailuun ja Länsi-Pohjan
osalta myös rajaliikenteeseen. Oulunkaaren alueen
kunnista Simo on LänsiPohjan sairaanhoitopiiriä.
– Koronaepidemia on erilainen kuin aiemmat epidemiat. Suojainten tarve on
huomattavasti suurempi ja
hankinoissa, sekä suojainten
riittävyydessä on ollut myös
Oulunkaarella haasteita.
Johtava lääkäri Tuula
Saukkonen kertoi tapauksia Iissä olevan tällä hetkellä
kahdeksan. Muiden kuntien alueella hän totesi olevan
muutamia tapauksia, mutta
ei kertonut toimittajan kysyessäkään
Oulunkaaren
varmistettujen tartuntojen
yhteismäärää.
– Muutamissa tapauksissa tartunnan lähde on jäänyt
selvittämättä, mutta karanteenit ovat toimineet, eikä
jatkotartuntoja ole esiintynyt perhepiirin ulkopuolelle.
Vanhusten hoitoyksiköis-

sä hän kertoo yhden työntekijän antaneen positiivisen
näytteen. Jatkotartuntoja ei
ole esiintynyt, eivätkä asukkaat ole sairastuneet.
–
Näytteenottokapasiteettia on saatu lisättyä,
vaikka näytteenotto ja jatkotoimet vaativat paljon
työvoimaa. Näytteenottovälineistä on ajoittain ollut pulaa. Iin osalta näytteitä on
otettu 30 viikossa, Saukkonen totesi.
Terveyspalvelujohtaja
Ritva Väisänen kertoi kaikille näytteen antaneille
soitettavan tuloksesta henkilökohtaisesti, vaikka tulos
olisi negatiivinen. Vuodeosastokapasiteettia hän totesi tarvittaessa löytyvän
koronapotilaille Utajärvellä
ja Iissä.
-Kapasiteettia on velvoitettu lisäämään 20-40 prosenttia. Utajärvelle ja Iihin
pystymme järjestämään lisää 25 paikkaa, jos potilaita
alkaa tulla.
Erityishuolta hän kantoi
suun terveydenhoidosta ja
tartuntariskistä. Kiireetöntä
hoitoa on vähennetty ja työ-

menetelmiä muutettu riskien vähentämiseksi.
Vanhuspalveluiden tilanteen vanhuspalvelujohtaja
Hannele Pöykiö kertoi olevan rauhallisen.
– Henkilökunta suojautuu ja suojaimia on tällä
hetkellä riittävästi. Valtionkonttorin
myötämielinen
suhtautuminen on mahdollistanut
veteraaneille kuuluvan maksuttoman
kuljetuksen asioiden hoitoon veteraanin puolesta
asioivalle. Vierailukiellon
aikana omaisiin on pidetty
yhteyttä erilaisilla videoyhteyden mahdollistavilla välineillä.
Perheiden
jaksaminen
poikkeusoloissa ja etäopetuksen haasteet perheille
nousivat myös infossa esille.
-Kaikista huolista voi
olla yhteydessä ja perhepalvelut toimivat myös
poikkeusoloissa, perhe- ja
sosiaalipalvelujohtaja Mirva Salmela rauhoitteli. MTR

Iin kunnanhallitus päätti 20.04.2020 kokouksessaan asettaa
asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavahankkeen
tavoitteena on mahdollistaa katuyhteyden toteuttaminen Leipojantieltä Tikkasentielle.
Kuulutus asemakaavaehdotuksesta on julkisesti nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet -sivuilla
27.4.2020–26.5.2020 välisen ajan.
Kuulutusaikana asemakaavan ehdotusvaiheen aineisto on
luettavissa sähköisesti Iin kunnan internet-sivuilla osoitteessa
https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä Iin kunnanviraston asiointipisteessä sen aukioloaikoina osoitteessa Jokisuuntie 2.
Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 26.5.2020 mennessä kunnanhallitukselle
osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Lisätiedot: Maankäytön suunnittelija Heini Ervasti
p. 050 4083811 heini.ervasti@ii.fi
Ii 20.04.2020
Kunnanhallitus

Koronaepidemian vuoksi
Iin kunnan kesätapahtumat:
- Iloinen Iijokipyöräily
- Kotiseutuviikko/
Kotiseutuviikon pääjuhla
- Tukkilaiskisat
- Kuivaniemen pitäjämarkkinat
on PERUTTU.
Iin vapaa-aika & hyvinvointi
toivottaa kaikille hyvää kesää!
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Pienet yrittäjät ovat Pulassa
– auta Pientä!
Nyt on apu tarpeen! Hyvä uutinen on se,
että sinä voit auttaa. Ohjaamalla ostoksiasi nyt pienyrittäjille olet tärkeänä osana säilyttämässä kotimaan työpaikkoja.
Samalla varmistat, että myös pienyrittäjien perheet selviytyvät tässä rajussa muutoksessa ja yhteiskunnan rattaat pyörivät
mahdollisimman vakaina.

Miksi pienet ovat pulassa?
Koronaviruspandemian vaikutukset iskevät voimalla pienyrittäjiin. Tavara ei

liiku, tilauksia ei tule ja aiemmin sovitut
työt peruuntuvat. Tapahtumien peruuntuminen ja siirtyminen vie elannon paitsi
tapahtumajärjestäjiltä, myös esiintyjiltä.
Meillä on nyt mahdollisuus tehdä viisaita, harkittuja valintoja ja puhaltaa
yhteen hiileen. Samalla voimme antaa
tukemme sille, että Suomi selviytyy maailman muutoksissa mahdollisimman hyvin.
Pientenkin ostosten kohdistamisen
kerrannaisvaikutukset voivat olla suuret.

Ole mukana varmistamassa, että juuri sinun eurosi on luomassa turvaa ja hyvinvointia myös paikallisille pienyrittäjille.

Mitä voit tehdä?
Osta iiläisistä/kuivaniemeläisistä pienistä kaupoista, hanki lahjakortteja palveluihin, jotka voit hyödyntää pandemian
kukistuttua. Suosi oman kylän yrittäjää ja
kotimaisuutta. Tapoja on monia.
Meillä on yhteisönä voima pitää huolta
toisistamme. Kohdistamalla arjen ostok-

jäsenyritykset:
Maanrakennus
Herva Ky

Kuiva-Kaluste Oy

Kaivu-Urakointi
Tapio Hyry

Kaakkuriniemi Oy H&M Miettunen Ky
Ratatie 112 A
KUIVANIEMI
044 564 7411

Peltolantie 14
HYRYOJA
0400 127 481

Miettunen J-P
Tmi

Vanhatie 137
KUIVANIEMI KK
08 724 7562
0400 290 547

Toimistopalvelu
Arja Honkamaa

Aarne
Juntunen Ky

Traktoriurakointi
J. Nieminen

Erä-Pata
Elämyspalvelut
Avoin Yhtiö

Myllykivikankaantie
170
KUIVANIEMI
0400 514 380

Pysäkkitie 46
KUIVANIEMI KK
0456 300 441

Kuivaniemen
Kievari

Juhla- ja
pitopalvelu Aurora

Maanrakennus
K. Hiltunen

JRV-Tekniikka

Lohitie 2
KUIVANIEMI
08 724 7278

Kuivajoentie 897
KUIVANIEMI
040 911 9761

Ratatie 2
KUIVANIEMI
040 533 4814

Jahtikuja 1B5
KUIVANIEMI
040 861 2857

viisautta valintoihin!
yhdessä
me selviämme!
Kuivaniemen
yrittäjät ry

#ostapieneltä #autanyt
Vanhatie 9 A
KUIVANIEMI
050 441 3121

Närränharjuntie 228
OIJÄRVI
0400 290 848

Muovitehtaantie 5
KUIVANIEMI
041 460 5414

set sekä palvelut paikallisille pienille yrityksille ylläpidämme tuotantoa, palveluita ja taloutta. Se on parasta arkista turvaa
aivan meille kaikille.

Kuiva-Turve Oy
SIMO
0400 127 405

Kodinkonehuolto
H Kehus Ky
Onkalonperäntie 38
KUIVANIEMI
0400 394 259

Tälläri Oy

Oijärventie 1668
HYRYOJA
0400 390 504

Metsä Hyvönen oy

Miettunen Aaro

Oijärventie 21
KUIVANIEMI
0400 293 269

Vittaniemi
Jorma Tmi

Rovaniementie
1268 B
TÖRMÄ
044 212 1426

Metsäkoneurakointi Pentti
Soikko

Lomituspalvelut
Antti Karén

Kuljetusliike
J.Malinen Oy

Merihelmi
Camping

Kukka ja
Kemikalio Pirtti

Veeran Puoti

Nelosparkki oy

Veljekset
Aaro ja Sauli

Putkinotkontie 1 A
KUIVANIEMI
0405618422

Kuivajoentie 25
KUIVANIEMI
0400 399 170

Kuivajoentie 4380
OIJÄRVI
040 152 7855

Kallion Lammas
Kuivajoentie 540
KUIVANIEMI
044 513 4154

Viinamäentie 116
KUIVANIEMI
040 535 9257

Kirkonkyläntie 7
KUIVANIEMI
08 724 7125

ELP Ojala Oy
Kaukolantie 28
KUIVANIEMI
040 185 5667

Vähäkuja 1
KUIVANIEMI
040 722 0010

Kehus Ay
Jääsköntie 10
KUIVANIEMI
0400 396 595

Väätäjä Markku
Taipaleentie 127
KUIVANIEMI
0500 581 006

Kumpuniementie 3
KUIVANIEMI KK
040 577 0763

Miettulantie 24
KUIVANIEMI
0400 162 125

Rynkyntie 35
KUIVANIEMI
0400 695 876

Päivi Sanaksenaho
Ratatie 2
KUIVANIEMI
040 771 3792
040 188 0632

Erä-Valakia

Sarin Hius- ja
Kauneushuone

Vähä Kuivanuorontie
29
KEMI
040 508 8667

Ratatie 13
Kuivaniemi
040 757 9128

