JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

nomat

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

-

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

book.miko@gmail.com

6.4.2022

Nro 10/2022

IIN MESSUT 2022
lauantaina 9.4. klo 11–15
Valtarin koululla

www.sisustuspalvelu.fi

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

AARNE MÄKELÄ
Kasvatustieteen tohtori
Länsituulen koulun rehtori emeritus
Metsätalouden harjoittaja

HAU
OT
TAKIV
ITAS
ET KIVITASOT KVARTS

Sinun yhteytesi
osuuskaupan
edustajistoon
”Pidetään yhdessä
alueemme puolta”

Vaaliaika 29.3. - 13.4.

38

Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 569 €. Meiltä
myös rahoitus – jopa 10
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. oolerykkoset.ﬁ

OMALTA VEISTÄMÖLTÄ

hautakivet • kaiverrukset
entisöinnit • kivien nosto-oikaisut
www.kiviliikeheikkinen.fi
yritys@kiviliikeheikkinen.fi
Posantie 10, 90620 OULU, puh. (08) 530 3720
Intiöntie 7, 90130 OULU, puh. (08) 311 3706

Haluatko saada kaikki lapsesi saman ”katon” alle?
Vapaita päivähoitoja esiopetuspaikkoja
syksylle 2022
Lue lisää ja hae päivähoitopaikkaa www.tikkaskodit.fi
Tikkaskodit Oy, Tuija Alikoski p. 044 985 3660, tuija.alikoski@tikkaskodit.fi

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.

Tikkaskodit Oy on Iiläinen perheyritys vuodesta 2013.
Päiväkoti Harjuntähti aloittaa Iin Liesharjulla 1.8.2022.
Tarjoamme lapsillenne
luonto- ja liikuntapainoitteista varhaiskasvatusta.

Avoimet ovet 28.-29.7.2022 klo 10 - 14

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!
Tikkaskodit Oy | Tuija Alikoski | P. 044 985 3660 | tuija.alikoski@tikkaskodit.fi

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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Ammattitaidolla
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT
ym. kiinteistön remontit
Myös muovin hitsausta/korjausta

Kysyus!
tarjo

Vaaliaika 29.3. - 13.4.

Oili Kaleva
PAIKALLISVAIKUTTAJA
Arinan johdon
ja alueemme
Osuuskaupan
omistajien välillä.

MAREKI

Mauri Pirttikoski

Härmänkuja 63 Ii • Puh. 040 552 8510

www.mareki.fi

IIN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Messu Su 10.4. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kunnian kuninkaan
alennustie. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa: Pekka Nevalainen. Kolehti: Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan
(Etiopia, Kenia, Malawi, Namibia ja Tansania) 13 vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. Suomen Pipliaseura ry.
Messu To 14.4. klo 19:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Pyhä ehtoollinen,
Toimittaa: Tapani Ruotsalainen.
Sanajumalanpalvelus Pe 15.4. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Jumalan Karitsa. Toimittaa: Pekka Soronen. Musiikkiryhmä: Kirkkokuoro.
Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Messu La 16.4. klo 23:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jeesus haudassa.
Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, Saarnaa: Matti Kinnunen, avustaa: Pekka
Soronen. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Messu Ma 18.4. klo 10:00 Väli-Olhavan seurakuntatalo. Pyhäpäivän aihe:
Ylösnousseen kohtaaminen. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina:
Eija Savolainen. Kolehti: Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus.
Kirkkokuoron harjoitukset torstaisin klo 18:15 Iin seurakuntasalissa.
Hiljaisen viikon musiikki-ilta Ti 12.4. klo 19:00 Iin kirkko. Kansalaisopiston urkuopiskelijoiden musiikki-ilta.
Torstain laulukerho To 14.4. klo 12:00 Iin seurakuntasalissa.
Muistikerho Ti 19.4. klo 13:30 - 15:00 Iin seurakuntasalissa.
Ystävänkammari Ke 20.4. klo 12:00 Iin seurakuntasalissa.
Nuortenilta torstaisin klo 17:30 Iin Pappilassa
Nuorten liikuntavuoro on KESKIVIIKKOISIN klo 17:30-18:30 Iisi-areenalla (lohko 4).
Perhekerho perjantaisin klo 10:00 - 12:00 Iin seurakuntatalon Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Jakkukylän kolmen polven kerho Ti 26.4. klo 10:00 - 11:30 Kokoonnumme Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo
10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 10.4. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kunnian kuninkaan alennustie. Toimittaa: Matti Kinnunen.
Kolehti: Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan (Etiopia, Kenia, Malawi,
Namibia ja Tansania) 13 vähemmistökielellä. Ohjelmasta hyötyvät naiset
ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. Suomen Pipliaseura ry. Palvelutehtävissä Kuivaniemen Eläkkeensaajat. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne
Miettuselle p. 0405718618.
Messu To 14.4. klo 19:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Pyhä
ehtoollinen. Toimittaa: Matti Kinnunen. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne
Miettuselle p. 0405718618.
Sanajumalanpalvelus Pe 15.4. klo 18:00 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäivän aihe: Jumalan Karitsa. Toimittaa: Pekka Soronen. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Messu Su 17.4. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kristus
on ylösnoussut! Toimittaa: Matti Kinnunen. Kolehti: Naisten hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Naiset toivon
tiellä. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 0405718618.
Diakoniatupa avoinna Ma 11.4. klo 10:00 -alkaen Diakoniatupa
Diakoniatupa avoinna To 21.4. klo 10:00 -alkaen Diakoniatupa
Seurakuntakerho Oijärvellä Ti 19.4.2022 11:00 Oijärven kyläkirkko
Perhekerho torstaisin klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo
10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 8480
078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
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Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

Ostetaan
TRAKTORI
MF 35/135 tai
Ford Texta
tai joku vastaava.

FURKA

40

P. 040 722 6449.

VUOTTA.

Iin Messut 2022
lauantaina 9.4. klo 11–15
Valtarin koululla
nomat

-

Nro 10 6.4.2022

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

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
jäsenyritys
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

SEURAAVA IISANOMAT NRO 11 ILMESTYY KE 20.4.2022.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään
TO 14.4.2022 klo 11 mennessä.

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%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm
ista
2 p 83 mm
Suuremmsista
3 p 127 mm
k
u
it
o
ilm
4 p 170 mm
us
kysy tarjo
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.

nomat

-

IiSanomat muuttuu ilmestymään huhtikuusta
2022 alkaen joka toinen viikko
keskiviikkoisin parillisina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Verenpaineeseen vaikuttavat tekijät
ja verenpaineen hoito
Verenpaineen tavoitearvot
ovat omissa mittauksissa alle
135/85 mmHg, monilla sydänpotilailla jopa alle 130/80
mmHg. Iäkkäillä tavoite on
sama, tosin jos ajoittaiset paineen vaihtelut ovat ongelma,
voidaan heillä hyväksyä vähän korkeampia arvoja.

Verenpaineen mittaaminen
onnistuu kotona.

Verenpaineeseen
vaikuttavat tekijät
Suola. Liiallinen natriumin,
käytännössä suolan (natriumkloridi), saanti on kohonneen verenpaineen tärkeimpiä muutettavissa olevia syitä. Suomalaiset miehet
saavat ravinnosta suolaa noin
10 grammaa vuorokaudessa ja naiset 7 grammaa, kun
suositus on enintään 5 grammaa päivässä. Natriumin
saanti ylittää moninkertaisesti fysiologisen tarpeen. Natriumin saannin rajoittaminen
alentaa verenpainetta ja parantaa myös useiden verenpainelääkkeiden vaikutusta.
Terveelliset ruokavalinnat. Suolan vähentämisen
lisäksi kannattaa syödä runsaasti juureksia, vihanneksia,
marjoja ja hedelmiä sekä valita täysjyväviljavalmisteita
ja rasvattomia maitovalmisteita. Näiden käyttö yhdessä
suolan vähentämisen kanssa (ns. DASH-dieetti) alentaa
tehokkaasti kohonnutta verenpainetta, koska niissä on
runsaasti muun muassa kaliumia, magnesiumia ja kalsiumia. Myös pehmeät rasvat
kovien rasvojen sijaan ovat
hyödyllisiä.
Alkoholi. Säännöllinen
alkoholin käyttö nostaa verenpainetta. Siedetyksi määräksi katsotaan naisilla yksi
ravintola-annos ja miehillä
korkeintaan kaksi ravintolaannosta päivässä. Näitä annosmääriä ei tulisi ylittää.
Liikunta. Runsaasti liikkuvien verenpaine on alhaisempi kuin vähän liikkuvien.
Verenpaine nousee itse liikuntasuorituksen
aikana,
mutta liikunnan pitkäaikaisvaikutukset verenpaineeseen
ovat suotuisia. Jotta vaikutuksia verenpaineeseen voi
syntyä, tulee liikkua viikon
aikana reippaasti ainakin
150 minuuttia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi viitenä päivänä viikossa puolen tunnin
reipasta liikuntaa. Tämän
puolituntisen voi koota lyhyemmistä liikuntahetkistä.
Liikuntasuositusten mukaan
jopa kevyt liikkuminen riittää alkuun erityisesti vähän
liikkuvalle.
Lihavuus. Ylipainon vähentämisellä on edullisia vai-

kutuksia verenpaineeseen.
Liikapainoisilla (painoindeksi 25-30 kg/m2) ja lihavilla
(painoindeksi vähintään 30
kg/m2) jo 5-10%:n suuruinen
painonlasku on hyödyllistä.
Tupakointi. Tupakointi
lisää sympaattisen hermoston aktiivisuutta, ja nostaa
siten verenpainetta. Tupakoinnin lopettaminen on siis
suositeltavaa.
Stressi.
Pitkäkestoinen
stressi – psyykkinen tai sosiaalinen kuormitustila – voi
aiheuttaa verenpaineen kohoamista.
Uni. Riittävä määrä lepoa
ja unta on hyvinvoinnin perusta. Jos uni häiriintyy jatkuvasti, keskustele asiasta
lääkärin kanssa. Taustalla voi
olla uniapnea, joka kohottaa
verenpainetta.

Verenpaineen mittaaminen
Vielä parikymmentä vuotta
sitten verenpaine piti käydä
mittauttamassa hoitajan tai
lääkärin vastaanotolla. Nykyään kohonnut verenpaine
todetaan ja sen hoidon onnistumista seurataan kotimittauksilla.
Tarkista ennen kotimittausten aloittamista, että
mittari, mansetti ja mittaustekniikka ovat kunnossa.
Kotimittaus on paitsi helppoa, se on oikein tehtynä myös luotettavampaa

kuin vastaanottomittaus. Kotioloissa mittauksia voi tehdä
itselle sopivana ajankohtana ja vastaanotolla monella
ilmenevä valkotakkiverenpaine ei vääristä käsitystä todellisesta verenpainetasosta.
Kotimittaus
edellyttää,
että käytössä on luotettava,
puolueettomassa testissä hyväksytty
olkavarsimittari.
Olkavarren ympärille kiedottavan mansetin tulee olla oikean kokoinen.

Yksittäisistä mittauksista
mittaussarjoihin
Jokaisen aikuisen tulee tietää oma verenpainetaso. Yksittäisillä mittauksilla ei ole
juurikaan merkitystä, koska
verenpaine vaihtelee hetkestä ja tilanteesta toiseen. Tänä
päivänä suositellaan verenpainetason
selvittämiseksi
neljän tai seitsemän vuorokauden mittaussarjoja. Jos
lääkärisi ei ole ohjeistanut
muuta, mittaa verenpaine ennen lääkkeen ottoa aamulla ja
uudestaan illalla.

Mittausrutiineilla luotettava
tulos
Verenpaine vaihtelee vuorokaudenajan, monien arkipäivän
tilanteiden
ja
tunnetilojen mukaan. Vakioi
siksi mittausolosuhteet mahdollisimman huolella. Vältä

raskasta liikuntaa, tupakointia, alkoholia, kahvia, teetä
sekä kola- ja energia¬juomia
puoli tuntia ennen mittausta.
Mittaa verenpaine meluttomassa ja lämpimässä tilassa,
kiireettömästi.
Istu selkänojalliseen tuoliin niin, että kumpikin jalka
on tukevasti maassa ja että
saat kyynärvarren tuettua ja
rennoksi. Mansetin tulee olla
sydämen tasolla. Rauhoitu
viideksi minuutiksi, ennen
kuin käynnistät mittarin. Älä
puhu tai liiku mittauksen aikana. Tee mittaus kahdesti
1–2 minuutin välein. Kirjaa
kumpikin tulos muistiin ja
laske keskiarvo koko mittaussarjan aikana mitatuista arvoista.

Miksi kohonnut verenpaine
on vaarallista?
Kohonnut
verenpaine (hypertensio) on yksi
tärkeimmistä sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöistä. Pitkään jatkuessaan
kohonnut verenpaine johtaa
valtimoverisuonien vaurioitumiseen ja ateroskleroosiin
eli valtimoiden kovettumiseen. Koska valtimosuonia
tarvitaan kaikkialla elimistössä, niiden vaurioituminen
voi haitata monien elinten
toimintaa. MH
(Lähde: Sydänliitto)

Niinpä siis,
sano Kantolan
Anna
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Miksi osuuskaupassa
on vaalit?
Olisitpa nähnyt sen ulkomaalaisen opiskelijan hämmästyneen ilmeen, kun
Linnanmaan Prisman kassajonossa
suomalainen
opiskelija otti esille vihreän S-Etukortin ja sanoi:
”Minä omistan tämän kaupan!”. Tottahan se oli mutta toivottavasti suomalainen
opiskelija selvensi ulkolaiselle kaverilleen, että Arinan
kauppojen omistajia on yli
175 000 Pohjois-Suomessa.
Muuten saattaisi ulkolaiselle opiskelijalle jäädä kuva,
että onpa hänen opiskelijakaveri todella varakas.
Suomi on yksi maailman osuustoiminnallisimmista maista ja ensimmäiset
osuuskaupat, -pankit ja
-meijerit perustettiin Suomessa
1800–1900-lukujen
taitteessa. Osuustoiminta ei
ole nykyään politisoitunutta kuten vuosisadan alussa.
Osuustoiminta on perinteisesti ollut yhdessä yrittämistä, jossa on tietyt arvot.
Osuustoiminta
edellyttää
aina ryhmää, jota yhdistää
jokin muu yhteinen tavoite
kuin euromääräinen voitto.
Osuuskuntia ovat perustaneet maataloustuottajat, asiakkaat ja yrittäjät. Meille
tuttuja ovat esimerkiksi vesiosuuskunnat, sähköosuuskunnat ja osuuspankit.
Toinen osuustoiminnan tunnuksista on demokraattinen
päätöksenteko. Tämä tarkoittaa sitä, että kullakin jäsenellä on yksi ääni.
Pohjois-suomalaisille tutuin lienee osuuskauppa
Arina ja sen kaupoista Salet, S-Marketit ja Prismat.
Jäsenillä on kaksi roolia, he
ovat osuuskaupan omistajia ja asiakkaita. Yksi
mielenpainuvimmista asiakaskokemuksistani tulee jo
vuosien takaa. Olin opettajana Haminan koululla ja

asuin KOP-pankin vuokrahuoneistossa. Halusin seurata olympialaisia mutta
televisioon ei ollut varaa.
Apu löytyi vieressä olevasta Turvan osuuskaupasta,
josta ostin ensimmäisen stereoradion. Lähikaupassa oli
sitä, mitä tarvitsin.
Arinan toimialue on lähes koko Pohjois-Suomi,
Pyhäjoelta Utsjoelle. Neljän vuoden välein pidetyt
vaalit on jaettu vaalialueisiin. Ii kuuluu vaalialueeseen 1, johon kuuluvat
myös Oulu, Muhos, Utajärvi ja Vaala. Vaaleissa voi
äänestää sähköisesti tai perinteisellä tavalla toimittamalla äänestyslippu postiin.
Edustajistovaaleissa on käytössä suora vaalitapa, jossa
valituksi tulevat omalla jäsenalueellaan eniten ääniä
saaneet. Edustajisto toimii
sanansaattajana osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii siitä, että osuuskaupan
palveluja ja hyötyjä kehitetään asiakasomistajien toiveita kuunnellen.
Tämän vuoksi osuuskaupassa on vaalit ja osallistumalla vaaliin voit todeta
Linnanmaan opiskelijapojan
tavoin, että pääsin vaikuttamaan omistamani osuuskaupan asioihin.
Arinan hallintoneuvoston jäsenenä toivon aktiivista osallistumista. Iistä ovat
myös ehdolla Jari-Jukka Jokela, Oili Kaleva, Jii-Pee
Nyyssönen, Kirsimaria Pakonen, Esko Päkkilä, Anne
Riepula ja Harri Sanaksenaho.

Aarne Mäkelä

Kirjoittaja, kasvatustieteen
tohtori Aarne Mäkelä on Arinan hallintoneuvoston jäsen
ja edustajistovaaliehdokas YliIistä
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Korpit viihtyvät talvisin
suurissa parvissa

Viime vuosi 760 tuhatta
euroa alijäämäinen
Iin kunnanhallituksen kokouksessa 28.3. allekirjoitettiin Iin kunnan vuoden 2021
tilinpäätös, jonka mukaan
viime vuosi oli noin 760 tuhatta euroa alijäämäinen. Iin
kunnalla oli edelleen edellisiltä vuosilta kertynyttä
ylijäämää yli 2,8 miljoonaa
euroa, joten kunnanhallitus
päätti esittää alijäämän siirtoa edellisten tilikausien ylijäämän vähennykseksi.
Vähennyksen myötä Iin
kunnan taseeseen jää yli 2
miljoonan ylijäämä, joten
kunnanhallituksen mukaan
ei ole tarvetta talouden tasapainottamiselle. Tilinpäätös tulee tilintarkastajien
tarkastuksen jälkeen sekä
tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi 30.6.
mennessä.

Strateginen yleiskaava 2040
Lisäksi kunnanhallituksen
kokouksessa hyväksyttiin
Iin strategisen yleiskaavan
valmisteluaineisto, joka päätettiin asettaa julkisesti nähtäville 45 vuorokauden
ajaksi. Kolme vuotta sitten

käynnistyneen yleiskaavan
laadinnan tavoitteena on
ohjata kunnan maankäytön
suuria linjoja ja tukea kunnan strategisia tavoitteita,
vuoteen 2040 saakka.
Pääteemoina
kaavassa
ovat suojelu ja muut ympäristöarvot,
asuminen,
elinkeinot, liikenne sekä
virkistys ja matkailu. Strategisessa yleiskaavassa käsitellään yhtenä teemana
tuulivoimaa, johon liittyen
on myös valmistunut erillisselvitys. Lisäksi valmisteluaineistossa on mukana
Asemanseudun maankäyttöselvitys.
Strategisen yleiskaavaprosessin kanssa samaan
aikaan on käynnissä Pohjois-Pohjanmaan
ELYkeskuksen hanke, jossa
tarkastellaan valtatien 4 liikennejärjestelyjä. Tarkasteluissa huomioidaan valtatien
muutostarpeet
Olhavan,
Merihelmen ja Kuivaniemen
osalta.

Manninen otti vastaan viran 1.4.2022 alkaen, aluksi
osa-aikaisena, jolloin puolittajana toimii entinen vt kunnanjohtaja Anu Kosonen.
Manninen hoitaa virkaansa kokoaikaisesti 1.5. alkaen.
Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi johtajasopimuksen,
jossa oli sovittu kunnan johtamisen edellytyksistä.
Kunnanhallitus
päätti
esittää täyttölupaa kolmelle eri kunnan työtehtävälle:
liikuntakeskus Iisi areenan
vakinaiselle liikuntahallivalvojalle sekä Lähde! Taiteesta
osallisuutta -hankkeen asiantuntijakoordinaattorille.
Lisäksi
kunnanhallitus
päätti
myöntää
täyttöluvan nuorten työpajatoiminnan työvalmentajan
määräaikaiseen tehtävään
1.5.-31.12.2022 edellyttäen,
että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/OKM
myöntää valtionavustuksen
toimintaan. JK

Talvilinnuilla menee suurin osa päivästä ravinnon
katselemiseen. Myös korppi joutuu käyttämään kaiken taitonsa, jotta se löytää
tarpeeksi ravintoa päivän
aikana. Vaikka korpilla on
varsin suuri reviiri, joutuu
lintu lähtemään tavallisesti kauemmas ravinnon hakuun.
Korppi on aika lailla
kaikkiruokainen. Ravinto
painottuu varsinkin talvella erilaisiin haaskoihin. Talvisin suuri joukko korpeista
asustelee taajamien liepeillä muun muassa kaatopaikoilla. Viime vuosien aikana
kaatopaikat ovat muuttuneet entistä siistimmiksi ja
tarjoavat korpeille entistä
vähemmän
talviravintoa.
Myös kaatopaikkahuuhkajien määrät ovat vähentyneet.
Toisaalta kasvanut liikenne
on lisännyt korppien määriä
teiden varsilla, kun teiden
varsilta löytyy runsaasti menehtyneitä oravia, jäniksiä ja
muita nisäkkäitä.
Korpit kärkkyvät usein
myös pilkkijöiden kalatähteitä ja parvissa voi olla
kymmeniäkin lintuja taajamien liepeillä. Korppi on
hyvin varovainen lintu. Se
päästää yleensä haaskalle ensin varikset, varmistaen näin, ettei mitään uhkaa
ole näköpiirissä. Vasta sen
jälkeen korppi uskaltautuu haaskalle aterioimaan ja
hätistelee samalla varikset
kauemmaksi. Pesimättömät
korpit saattavat oleilla kaatopaikoilla aina loppukevääseen saakka mutta pesivät
parit palaavat reviirilleen jo
hyvissä ajoin tammi- ja helmikuussa. Korppi onkin

varhaisimpia pesijöitämme
muun muassa tunturihaukan ja maakotkan ohella. Pesintä alkaa jo helmikuussa
pesän rakentamiselle ja pääsee vauhtiin maaliskuussa. ’
Korppi ei kuitenkaan
ole karaistunein lintumme, vaan sen kunnian saa
taviokuurna, joka saattaa
hautoa keskellä talveakin,
yleensä kuitenkin helmikuussa. Hautovien lintujen
päälle saattaa sataa paksustikin lunta. Korppeja elää seuduilla, joissa ei tavata juuri
muita lintuja kuin riekko ja
kiiruna. Korpit ovat eloisia
lintuja niin keväällä soidinmenojen aikaan kuin myös
kesällä. Toisin kuin monella muulla linnulla, korpin
poikaset viihtyvät vanhempien seurassa koko kesän
ajan. Viisaat korpit opettavat jälkikasvulle saalistuksen ja ravinnon hankinnan
saloja. Syksyllä poikaset hajaantuvat ja katselevat itselleen omaa reviiriä.
Kesällä perhe pitää toisinaan melkoista metakkaa
kotimetsässään.
Talvella
korpin ääntelyt tuovat muuten niin hiljaisiin metsiin
eloa. Korpit ovat uskollisia
niin parisuhteessaan kuin
pesänkin suhteen. Usein
uusi pesä rakennetaan vain
muutaman kymmenen metrin päähän entisestä pesästä.
Vaikka korppi on paikkalintu niin nuoret yksilöt lähtevät toisinaan kauaksikin
vaeltamaan. Rannikolla näkee toisinaan korppeja matkalla länteen, osa muuttaa
todennäköisesti eteläiseen
Ruotsiin. Korppien määrä
onkin ilahduttavasti runsastunut viimeisten vuosikym-

menien aikana. Eteläisessä
Suomessa korppi oli varsin
harvinainen aina 1990-luvulle saakka, runsastumiseen oli useita syitä. Lintu
on kuulunut niihin lajeihin
muun muassa kanahaukan
lailla, joiden hävittämisestä
on maksettu.
Korppi oli suurimmassa ahdingossa samoihin aikoihin kuin metsäpeura ja
hirvi metsästettiin lähes sukupuuton partaalle. Korpin
ravinto kävi salomailla vähiin, kun pedoille ei ollut
tarpeeksi saaliseläimiä. Suot
ovat tärkeitä metsäpeuralle.
Ellei ole soita ei myöskään
ole metsäpeuroja, joiden tärkeintä ravintoa ovat erilaiset
suokasvit kuten suoheinät,
sarat ja varsinkin raate on
suurta herkkua.
Metsäpeura oli aikoinaan
tärkeä riistaeläin ja eläimet
kaadettiinkin poikkeuksetta soilla. Näin soiden reunametsät ovat edelleenkin
korppien mieluisimpia pesäpaikkoja. Korpien määrä on noussut tasaisesti aina
1990-luvulta saakka. Noihin
aikoihin ajoittui myös merikotkan ahdinko. Merikotka oli sukupuuton partaalla
Suomessa ja linnuille annettiin talvisin lisäravintoa, jota
myös korpit nokkelina lintuina oppivat käyttämään
hyväksi. Nykyisin Lounais-Suomen rannikolla ja
saaristossakin on vankka
korppikanta.

Jarmo Vacklin

Muita aiheita
Kunnanhallitus
merkitsi tiedoksi, että Marjukka

Korppien määrä on ilahduttavasti runsastunut viimeisten vuosikymmenien aikana.
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Valamon Kristuksen kirkastumisen luostari (Uusi-Valamo)
on Suomen ortodoksisen kirkon luostari Heinävedellä.
Luostari jatkaa aiemmin Laatokan saaristossa toimineen Valamon luostarin perinnettä, kun se toisen maailmansodan
aikana evakuoitiin Suomeen.

Valamo
tarjoaa kiireettömyyttä
Uusi Kristuksen kirkastumisen
kirkko vihittiin käyttöönsä juhlallisin menoin 5. kesäkuuta
1977 arkkipiispa Paavalin, lukuisan ulkomaisen vierasjoukon ja kotimaisen papiston
avustamana. Kirkkoon on kunniapaikalle laitettu Suomen
historiallisesti merkittävin ikoni, Konevitsan Jumalan äiti.

Luostarielämä Laatokan saarella sijaitsevassa Valamon
luostarissa päättyi talvisodan tuhoisiin pommituksiin
helmikuussa 1940. Noin 200
hengen veljestö löysi uuden
kodin Heinäveden Papinniemestä. Valamon Kristuksen kirkastumisen luostariin
(Uusi Valamo) yhdistettiin Konevitsan ja Petsamon
luostarit, jotka Valamon tavoin oli jouduttu luovuttamaan Neuvostoliitolle.
Laatokan Valamo toimi 1940-luvulta lähtien

valtion maatilana, sotilastukikohtana ja vanhainkotina,
kunnes vuonna 1989 ensimmäiset munkit aloittivat
luostaritoiminnan
uudelleen. Rakennuksia ryhdyttiin korjaamaan ja nykyisin
”Karjalan meren helmi” on
jälleen yksi Venäjän merkittävimmistä miesluostareista
ja suosittu matkailukohde.
Vuonna 2016 luostari julistettiin Venäjän uudeksi hengelliseksi keskukseksi.

Valamon uusi kasvu
1970-luvulla
1970-luvulle tultaessa lähes
koko Laatokan Valamosta
tullut veljestö oli haudattu
Papinniemen hautausmaalle. Mutta kun luostariin
alkoi asettua uusia kilvoittelijoita, luostari suomalaistui. 1970-luku osoittautuikin
Valamon uuden kasvun alkusoitoksi.
Juliaanisen
ajanlaskun
käytöstä luovuttiin ja luostari siirtyi käyttämään gregoriaanista
kalenteria.
Jumalanpalveluskielenä ollut kirkkoslaavi vaihtui suomeen ja näin päivittäiset
jumalanpalvelukset avautuivat entistä rikkaampina
pyhiinvaeltajille. Luostarin
veljestö elää hengellistä yhteisöelämää, joka pohjautuu
ortodoksisen kirkon askeesin (itsehillintä, itsekuri ja
hyveiden
harjoittaminen)
perintöön.

Ortodoksisen kulttuurin
keskus
Pyhät Sergei ja Herman Valamolainen ovat Laatokan saarelle syntyneen ortodoksisen Valamon luostarin perustajat, arvonimiltään pyhittäjäisät, Valamon ihmeidentekijät, Karjalan valistajat.

Valamon luostarin alueella vihittiin käyttöön vuonna
1984 Suomen valtion raken-

nuttama kulttuurikeskus,
jossa oli tilat mm. ikonien
konservoinnille sekä luostarin kirjastolle ja arkistolle.
Keskuksen
juhlasalissa voidaan järjestää erilaisia tapahtumia, kokouksia,
kongresseja sekä näyttelyitä. Tiloja laajennettiin vuonna 2006 kahdella uudella
näyttelytilalla. Toisessa on
vuosittain vaihtuvia teemanäyttelyitä ja toisessa luostarin historiasta ja toiminnasta
kertova pysyvä näyttely.
Myöhemmin valmistuivat
uusi vastaanottorakennus,
matkamuistomyymälä
ja
hotelli sekä Valamon kansanopistolle omat opetus- ja
majoitustilat. Opisto aloitti toimintansa vuonna 1989
maamme ainoana ortodoksisena kansanopistona.

Viiniä ja tuohuksia
Vanhan perinteen mukaan
luostarin tulee elättää itse itsensä. Valamon pääelinkeino on matkailu, josta saadut
tuotot käytetään suoraan
luostarin ylläpitoon ja kehitykseen. Luostarin yksi tärkeimmistä
toimeentulon
lähteistä on viini, jota on valmistettu idän ortodoksisissa
luostareissa jo vuosisatojen
ajan.
– Valamossa alettiin tehdä herukkaviiniä vuonna
1998, ja seuraavana vuonna
ulkomailta tuotavasta rypäleuutteesta myös kirkkoviiniä, kertoi arkkimandriitta
Sergei, kun haastattelin häntä vuonna 2007. Sergei toimi
luostarin johtajana vuodesta 1997 vuoteen 2022, jolloin hänet valittiin Haminan
piispaksi.

Myös
käsityöperinteet
elävät. Vanha meijeri kätkee sisäänsä ikoniverstaan,
kehystämön ja idyllisen
kynttilätehtaan. Siellä valmistetaan luostarin käyttöön vuosittain noin tuhat
kiloa perinteisiä mehiläisvahatuohuksia.
Arkkimandriitta toi haastattelussaan esille yhden
kiinnostavan kohteen; hautausmaan.
– Luostarin hautausmaahan on siunattu Valamon
isien ja veljien lisäksi Konevitsan, Petsamon ja Lintulan luostarien kilvoittelijoita
sekä monia luostarin ystäviä
ja tukijoita kuten runoilija
Pentti Saarikoski ja säveltäjä Erkki Salmenhaara.

Pyhittäjät
vastaanottamassa
munkkejaan!

mi? Kirjassaan Tuokiokuvia
Valamosta arkkimandriitta Arseni (nykyisin Suomen
ortodoksisen kirkon apulaispiispa) kertoo syyt:
– Navetassa oli saman
rotuista karjaa kuin oli ollut Laatokan Valamossa.
Päärakennuksen
eräästä
huoneesta löytyi luostarin
perustajien
pyhittäjäisien
Sergein ja Hermanin ikoni.
Pyhittäjät olivat siis jo vastaanottamassa munkkejaan!
– Ja kolmas syy oli, että
tarkastamaan tulleen johtokunnan auto juuttui luostaritiellä keväiseen liejuun.
Siitä pääteltiin, että koska Papinniemestä ei tahdo päästä pois, on parasta
hankkia tila luostarin uudeksi sijoituspaikaksi.

Martti Kähkönen

Mutta – miten luostarin
paikaksi valikoitui juuri Heinävesi ja Papinnie-

Pyhä Iisak Syyrialainen: ”Se, joka ei ole koskaan maistanut hunajaa, ei voi käsittää sen makua, vaikka hänelle sen kuinka selittäisi.
Samoin hengelliset hyveet opitaan ymmärtämään vain kokemuksen kautta.

6

nomat

nro 10
6.4.2022

-

Maaliskuun testijuoksu myrskysäässä

Kympin nopein Tatu Korhonen karkasi muilta heti alussa. Taustalla Anna-Elina Heikkinen. Kuva Matti-Tapio Rissanen

Heikki Tiiro voitti yleisen sarjan SB:llä. Kuva Matti-Tapio Rissanen

Iin Yrityksen testijuoksusarjan maaliskuun osakilpailu
juostiin lauantaina 26.3. sarjan 20-vuotisen historian aikana ennen näkemättömissä
olosuhteissa. Myrskypuuskiksi yltynyt pohjoistuuli
pani juoksijoiden loppukirin
hankalaksi viimeisen parin
kilometrin aikana erityisesti nelostien silloilla. Kisassa toisena maaliin tullut
JKU:n Anna-Elina Heikkinen puuskutti maalissa:
- Viimeiset kilsat menivät 4.15 -vauhtia. Se johti

tola Ylikiiminki 45.02.
M45 10 km 1) Tuomas
Ronkainen KuivA 42.55.
M50 10 km 1) Tatu Korhonen LNM 38.31, 2) Jukka Palokangas OlsHe 47.47,
3) Jarmo Holappa KeMaKi
53.52.
M55 10 km 1) Pekka Kuokkanen IiY 45.39,
2) Taisto Latvalehto LNM
51.52.
M60 10 km 1) Pertti Lapinkangas ONMKYU 43.29,
2) Taisto Puurunen OlsHe
48.08.

siihen, että normaalisti helppo 40 minuuttia jäi alittamatta. Menoa hidasti myös
Paloasemantien
kevyenliikenteenväylän
surkea
kunto. Jokatalvinen aurauskäytäntö, että ensin aurataan pyörätie ja sitten
maantien auraus heittää lumet tilalle huipentui tällä
kertaa erityisen hankalaksi. Perjantai-iltana oli aurattu märkä loska pyörätielle,
joka yön aikana jäätyi epätasaiseksi möykkeliköksi. Käveleminenkin oli hankalaa

ja pyöräily lähes mahdotonta. Juoksijat toki olivat tienkäyttäjinä sivuosassa.
Useimmat
juoksivat
kymppinsä keskimäärin minuutin, parin hitaammin
kuin helmikuussa. Ajanoton
direktoraatti
hämmästeli
kympin nopeimmin kiertäneen LNM:n Tatu Korhosen
ja Yrityksen Heikki Tiiron
menoa. Tatu paransi aikaansa helmikuusta 25 sekuntia ja Heikki lähes minuutin.
Asiantuntevat katsojat totesivat miehet nousukuntoi-

siksi. Parhaillaan riehuva
koronaepidemia piti erityisesti veteraanisarjojen juoksijat kotona aiheellisena
varotoimena. Huhtikuussa
on juoksijoille tarjolla normaalin kympin ja vitosen lisäksi puolimaraton. MTR
TULOKSET
Miehet 10 km 1) Heikki Tiiro Ii 40.38, 2) Thomas
Sandström Sibbo Vargarna 46.01, 3) Jouko Perttula Ii
49.49
M40 10 km 1) Jouko Leh-

M65 10 km 1) Aulis Kaasinen ONMKYU 48.40.
M70 10 km 1) Alpo Talvensaari KeMaKi 53.14, 2)
Pekka Kuivalainen Ii 1.02.22.
Naiset 10 km 1) AnnaElina Heikkinen JKU 40.14.
N45 10 km 1) Terhi Gärding Tri Base 50.17.
N55 10 km 1) Kati Kuivalainen Ii 55.22.
N60 10 km 1) Satu Siikaaho OLsHe 55.31.
Miehet 5 km 1) Vesa Savolainen HauHe 26.42.

Pohjois-Iin jakokunta järjesti kalastuspaikkojen huutokaupan
Pohjois-Iin jakokunta järjesti kalastuspaikkojen huutokaupan lauantaina 26.3.
Pohjois-Iin koululla. Tilaisuus alkoi aamupäivällä
ja jatkui tauon jälkeen iltapäivällä. Paikalla oli aamupäivällä enimmillään 30
henkilöä ja iltapäivällä
noin 60 osallistujaa. Huudettavana oli 150 kalalastuspaikkaa. Huutokaupan
meklarina toimi Antero
Kurttila avustajanaan hoitokunnan
puheenjohtaja
Markku Koskela, jonka mukaan huutokauppa sujui aivan normaalisti.
Kalastuspaikat vuokrattiin huutokaupan perusteella viiden vuoden ajaksi.
Sopimus jatkuu tämän jälkeen aina vuodella, jos ja-

kokunnan kokous ei muuta
päätä. Huuto-oikeus oli jakokunnan osakkaalla tai
valtakirjalla. Kalastuspaikan hinta määräytyi tehdyn
korkeimman ko. kalastuspaikkaan tehdyn huudon
mukaan.
Kaikkiaan huutokaupalla vuokrattiin noin 150 kalastuspaikkaa. Rysäpaikkoja
oli huudettavana kaikkiaan
24, joista huudettiin huutokaupassa viisi paikkaa.
Lohenpyyntiin näistä vuokrattiin kaksi paikkaa. Jokipaikkoja oli vuokrattavana
52, joista vuokrattiin 42, yksi
emokalapaikaksi. Myymättä
jäi seitsemän paikkaa. Vanhan uoman kalastuspaikkoja vuokrattiin 13 kappaletta.
Suurin osa paikoista vuok-

rattiin minimihinnoilla, eli
meripaikat 120 euroa vanha uoma 50 euroa sekä jokisuu- ja voimalan alapuoli

120 euroa. Jokisuun ja voimalan alapuolen hinnoista
osa nousi yli 1000 euron.
Jakokuntien
yhteiset

verkko- ja vieheluvat, yhteiset kalanhoito- ja kalastusjärjestelyt
hoitaa
Osuuskunta Team Kala. Tie-

Huutokaupan meklari Antero Kurttila hoitokunnan puheenjohtaja Markku Koskela.

Yleisöä Kalastuspaikkojen huutokauppatilaisuudessa 26.3.2022.

dot kalastuksesta ja sen järjestelyistä löytyvät www.
kalaaiista.fi. MH

Markku Rahkola on kalastanut
Iijokisuulla jo vuodesta 1987.
Huutokaupassa hän huusi kalastuspaikan nro 42, hintaan
120,00 €
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Kisapaikalla oli mukavasti yleisöäkin.

Lasten hiihtokilpailu Kuivaniemellä
Kuivaniemellä hiihdettiin kilpaa aseman urheilukentällä men Yrittäjien järjestämään kisaan osallistui 22 hiihtäjää.
lauantaina 19.3. Lauhassa ja tuulisessa säässä Kuivanie- Kilpailijoiden ikäjakauma oli 2-12 vuotta.

Hiihtämässä kisojen nuorimpiin kuuluva osallistuja Selma Höyhtyä.

Palkintojen jako oli odotettu tapahtuma.

TULOKSET
Tytöt 3v: 1. Selma Höyhtyä, 2. Aino Hyry.
Pojat 3v: 1. Joona Karjalainen.
Tytöt 4v: 1. Minea Hyry, 2. Alisa Hyry.
Pojat 4v: 1. Leevi Herva.
Tytöt 5v: 1. Viivi Höyhtyä, 2. Elsa Pakanen.
Tytöt 6v: 1. Vilma Höyhtyä, 2. Miisa Tolonen.

Mikko Klasila ja Timo Karjalainen hiihtivät 10-v sarjassa.

Osa palkinnon saajista.

Tytöt 7v: 1. Neelia Hyry, 2. Minttu Hirvasniemi.
Pojat 7v: 1. Kaapo Herva, 2. Otto Ravaska.
Tytöt 8v: 1. Adella Hyry, 2. Enni Höyhtyä.
Tytöt 9v: 1. Aada Höyhtyä.
Pojat 9v: 1. Juuso Pakanen, 2. Daniel Kalvio.
Pojat 10v: 1. Mikko Klasila, 2. Timo Kajalainen.
Tytöt 12v: 1. Helmi Klasila.

8

nomat

nro 10
6.4.2022

-

Oijärven geologiset ominaisuudet kiinnostavat malminetsijöitä

Kauko-ohjattavan koneen mukana ei ole ollenkaan kameraa, se kerää ainoastaan magneettista tietoa. Kuva: Radai Oy.

Sampolan tilaisuuteen oli otettu myös näytille kairasydäntä, jota
oli saatu Oijärven alueella aiemmin tehdyistä tutkimuksista.

Maastossa voidaan kerätä näytteitä myös käsin, kuten tässä on
esimerkki purosedimentin näytteenotosta käytännössä. Kuva:
Gold Line Resources.

Huhti- ja toukokuun aikana
Oijärven alueella suoritetaan
miehittämättömillä pienillä drone-aluksilla lentomittauksia, joilla on tarkoitus
kartoittaa alueen geologisia ominaisuuksia. Aiheesta järjestettiin avoin info- ja
keskustelutilaisuus Oijärven
Sampolassa torstaina 17.3.
Tapahtuma keräsi runsaasti
osallistujia sekä paikan päälle että etäyhteyden välityksellä.
Tapahtuman puheenjohtajana toimi geologian konsultti Tapio Lehto, joka kertoi
aluksi, että Oijärven alueesta
ollaan kiinnostuneita, sillä
alueen geologiaa on tutkittu
hyvin vähän.
Alueella on paksu maaperä, joka koostuu soista ja
moreenista, jonka vuoksi tutkiminen on haastavaa.
Lehto selosti, että Oijärven kallioperässä on vihreäkivivyöhyke, jonka kivet
ovat pääosin olleet alkuaan
merenpohjalle syntyneitä sedimenttikiviä ja tulivuoresta
purkautuneita vulkaniitteja.
Iältään kivet ovat täällä noin
2,8 miljardia vuotta vanhoja. Hän kuvaili geologista
prosessia, jonka tuloksena
on mahdollista, että alueelle olisi saostunut merenpohjajäänteiden muodostelmiin
myös erilaisia metalleja, kuten kultaa.
Alueella on tehty jo aikaisemmin jonkin verran
malminetsintää, mutta nyt
haluttiin ottaa tarkasteluun
suurempi alue. Dronemittauksilla kartoitetaan, missä
pienemmillä alueilla kannattaisi tehdä tarkempia maastotutkimuksia tai koneellista
näytteenottoa, jotka vaativat maanomistajan lupaa tai
malminetsintäluvan hankkimista.

Oijärven lentomittauksia oli tapahtumassa esittelemässä vanhempi projektigeologi Sari Romppanen Gold Line Resourcesilta, yrityksen konsulttina toimiva geologi Tapio Lehto, kemiläisen Palsatech Oy:n päägeologi Hannu Ahola sekä malminetsinnän päällikkö Edine Bakker.

maaston magneettista tietoa
eikä lennokin kyydissä ole
kameraa lainkaan.
- Drone pitää pientä surisevaa ääntä ja se lentää noin
40 metrin korkeudessa. Tehtyjen lentojen perusteella
lennokki ei todennäköisesti häiritse eläimiä. Pesintäaikaan vältämme kotkien
pesäpaikkoja, Romppanen
kertoo.
- Lennoista ilmoitetaan
maanomistajille paikallisissa lehdissä ja meihin voi olla
suoraan yhteydessä, jos jokin
asia mietityttää. Jos maanomistajaa huolestuttaa esimerkiksi tuotantoeläimien
reagoiminen lennokkiin, se
otetaan tietenkin huomioon.
Nyt keväällä osa lentoalueesta jää toteutumatta
esimerkiksi porojen vasonta-alueilla ja kotkan pesien
lähellä: nämä alueet lennetään myöhemmin, kun niistä ei varmasti koidu haittaa.
Uusista ajankohdista ilmoitetaan myöhemmin lehdissä.

Malminetsintä maanomistajan näkökulmasta
Palsatechin päägeologi Hannu Ahola kertoi tarkemmin,
mitä malminetsintä tarkoittaa maanomistajan näkökulmasta.
- Ensin maanomistajaa
tiedotetaan kirjeellä tai puhelinsoitolla.
Maanomistajan kanssa käydään läpi
kairaussuunnitelmia reittien
ja paikkojen suhteen. Paikat voidaan käydä yhdessä maastossa tarkistamassa
metsänomistajien
kanssa

etukäteen sekä mittauksien
jälkeen tarkistetaan mahdolliset vahingot. Toki myös
mittauksien aikana on mahdollista käydä alueella, mutta turvallisuussyistä se on
hyvä tehdä koordinoidusti,
Ahola kertoi.
Oijärvellä on tällä hetkellä isohko varausalue, joka
tarkoittaa sitä, että mahdollisia
malmiesiintymiä
kartoitetaan ja koneellisia
maastotöitä saa tehdä vain
maanomistajan luvalla.
Malminetsintälupa-alueesta maksetaan maanomistajille
vähintään
lakisääteinen hehtaaripohjainen korvaus. Tiestön vauriot
pyritään korjaamaan ja reiteiltä mahdollisesti kaadetut
puut tai muut ympäristövahingot korvataan.
Jos joskus tulevaisuudessa löydöt johtavat kaivostoiminnan
aloittamiseen,
saa maanomistaja vuosikorvauksen lisäksi kaikesta
alueeltaan louhitun ja hyödynnetyn malmin hinnasta
0,15 % osuuden, joka saattaa
parhaimmillaan tarkoittaa
vuosien saatossa miljoonia
euroja.
Kuitenkin vain noin yksi
viidestäsadasta tai tuhannesta malminetsintäprojektista
lopulta päätyy kaivosluvituksen aloittamiseen.

Luontoarvot herättivät
kysymyksiä
Tapahtuman loppuosa oli
varattu yleisön kysymyksille
ja keskustelulle. Kysymyksiä
oli herännyt muun muas-

sa rauhoitetuista alueista ja
mahdollisiin kaivostoiminnassa käytettävistä kemikaaleista.
Tapio Lehto kertoi huolestuneille, että varsinaisesta kaivostoiminnasta ei vielä
voida sanoa mitään varmaa,
koska ei ole tietoa mitä malmia alueelta ylipäätään voisi
löytyä eikä lupia koneellisille tutkimuksillekaan hankita kuin osalle lentomitatuista
kohteista.
Tapahtumassa haluttiin
tehdä selväksi, että ympäristöarvoja kunnioitetaan ja
yritys tulee toimimaan sovittujen lupaehtojen mukaisesti, sekä viranomaisten
määräämällä tavalla.
- Kyselyä tuli myös
Kompsasuolle suunnitellusta
turvesoiden ennallistamashankkeen ja malminetsinnän
yhteensopivuudesta,
jotka eivät tule luultavammin vaikuttamaan mitenkään toisiinsa. Muun muassa
tällaisten asioiden takia haluammekin käydä avoimesti
keskustelua alueelle suunnitelluista
malminetsintätoimista, Sari Romppanen
kertoi.
Romppanen myös tähdensi,
että
vastaavia
yleisötilaisuuksia tullaan järjestämään jatkossakin, aina
ennen uusia etsintävaiheita.
Paikalliset asukkaat ja mökkiläiset ovat maidensa parhaita asiantuntijoita, ja siksi
paikallisia halutaan kuunnella herkällä korvalla.

Jenny Kärki

Drone mittaa magneettista
tietoa
Tällaisilla drone-lennokeilla tehdään kartoituksia myös Oijärven
geologisista ominaisuuksista tämän kevään aikana. Kuva otettu
Ivalossa tehdyistä mittauksista. Kuva: Radai Oy.

Gold Line Resources -yrityksen vanhempi projektigeologi Sari Romppanen kertoi,
että keväällä tehtävillä dronelennoilla mitataan vain

Tapahtuman kuulijoille oli tilaisuudessa tarjolla kahvia ja pientä purtavaa.
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PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja Jani Pulli allekirjoittamassa hankesopimusta. Iin uusi kunnanjohtaja Marjukka Manninen ja Etelä-Iin
jakokunnan edustaja Risto Tolonen odottavat omaa allekirjoitusvuoroaan. Pohjois-Iin jakokunnan puolesta sopimuksen allekirjoitti
Markku Koskela.

Iijoen Raasakan luonnonuoman kehittämishankkeen tuloksia
esitteli tiedotusvastaava Kati Jurkko. Missä samppanjat, kysyin
lohen luontaisen lisääntymisen jälleen tultua mahdolliseksi luonnonuomassa, Kati totesi edellisen hankkeen parhaasta uutisesta.

Iijoen Raasakan luonnonuoman
kehittämisen hanke jatkuu
Iin kunta, PVO-Vesivoima ja
Pohjois- ja Etelä-Iin jakokunnat
allekirjoittivat Villa Kauppilassa
sopimuksen luonnonuoman
kehittämisen jatkamisesta
vuosille 2022-2023.
Hanke on jatkoa toimille, joita Iijoella on toteutettu yhteistyössä aiemman
viisivuotisen sopimuksen
pohjalta. Uuden hankkeen
talousarvio on 45 000 euroa
vuodessa, jakautuen siten,
että rahoituksesta kolmasosa tulee Iin kunnalta.
PVO-Vesivoima vastaa
osaltaan toisesta kolmanneksesta ja lopusta vastaavat yhdessä Pohjois- ja
Etelä-Iin jakokunnat. Vuosien 2017-2021 hankkeen
kustannukset olivat 90 000
euroa vuodessa, yhteensä
450 000 euroa.
Edellisessä, vuoden 2021
lopussa päättyneessä hankkeessa merkittävintä ja valtakunnallisesti kiinnostavaa
oli lohen luontainen lisääntyminen: luonnonkudusta
vanhassa uomassa vuonna
2018 syntyneet poikaset palasivat merivaellukselta li-

sääntymään
kotijokeensa
vuonna 2021.
Uudessa hankkeessa jatketaan ponnisteluita vaelluskalojen ja nahkiaisen
luontaisen kierron palauttamiseksi. PVO-Vesivoima
juoksuttaa uomaan normaalia enemmän vettä koko kesäkauden. Lisäjuoksutuksen
vaikutusta kalojen nousumääriin tutkitaan Uiskarin
kalatien kalaseurannalla.
Tavoitteena on edistää
myös siian, nahkiaisen ja
harjuksen lisääntymis- ja
elinolosuhteita. Hankkeessa
parannetaan lisäksi alueen
virkistys- ja kalastusmahdollisuuksia.
Iijoen Raasakan vanha luonnonuoma on noin
9 kilometriä pitkä. Se kulkee Raasakan voimalaitoksen ohi Uiskarin kalatielle
ja päättyy voimalaitoksen
säännöstelypatoon. MTR

Tilaisuuteen osallistuivat muun muassa Iin kunnan edustaja
Eero Alaraasakka, Pohjois-Iin jakokunnan edustaja Seppo Paakkola, Etelä-Iin jakokunnan edustaja Risto Tolonen, Pohjois-Iin
jakokunnan edustaja Markku Koskela ja PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja Jani Pulli.

Vuosina 2022-2023 hanke jatkuu ja ensimmäisen kerran vaelluskalojen ja nahkiaisen nousu on mahdollista koko kesäajan.
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

Erikoishammasteknikko

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

PETRI HEIKKINEN

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

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

Apunasi hyvän elämän arjessa

P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika Lämsä
terveyspojat.fi

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

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

Tule jalkahoitoon, hoidetuissa jaloissa on hyvä olla

Myllykivikankaantie 170 Kuivaniemi

Karin Björnholm, sairaanhoitaja
P. 044 350 6063 | Valtarintie 2, Ii 91100
varaa.timma.fi/karinbjornholm
Varaukset: vello.fi/ jaloista-jaloin

0400 514 380 • juha.n@hotmail.com

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

NOPEA NOUTO!

Jaloista Jaloin

Palvelumme:

• Huolto- ja
kunnossapito

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

Parturi-kampaamo Tango
040 576 8856
Särkiperäntie 44
91100 Ii

Ripsipidennykset Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

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

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

• Kone- ja laitesuunnittelu
• Kone- ja laiteasennukset

PARTURI-KAMPAAMO

Kosmetologipalvelut
•
•

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
www.teollisuuskopla.com
Teollisuuskoplaoy@teollisuuskopla.com

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

PAULAN JOOGA & HYVINVOINTI
Koulutettu hieroja • Joogaohjaaja
varaa.timma.fi/paulanhyvinvointi
p. 041 317 1348
Kauneus- ja hyvinvointitalo • Valtarintie 2, Ii

Tervetuloa
joogaamaan!
Katso lisää
Taffii.fi

www.puustaoy.fi
Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii
Revontie 15, Haukipudas

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA
Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat,
lahjakirjat ja muut asiakirjat.

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

Ilmalämpöpumput • Maalämpö järjestelmät • LVI-työt

p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi
www.lvionni.fi
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Iin kunnanmestaruudet hiihdossa
ratkottiin pikkupakkasessa

Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Pääsiäismyyjäiset
9.4 klo 10 - 15 Seuralla
Lammasta •Poroa
MyyjäisBingo klo 14 Leipää • Pullaa
•Ym..Ym...
Paikkavaraukset
Mervi 040 933 477 tai Raimo 044 209 4496

Tapahtumia Iissä
Sara Pakasen ja Kiia Tiiron vauhdikasta menoa stadionalueella.

Iin kunnanmestaruushiihdot hiihdettiin Iin Hiihtoseuran isännöiminä 29.3.
Pikkupakkanen ja kaunis
kevättalven ilta suosi hiihtäjiä. Laduilla nähtiinkin
vauhdikasta menoa ja rehtiä urheiluhenkeä. Flunssa-aalto oli pakottanut osan
kilpailijoista jättämään kisat väliin. Hiihdon suosion lisääntyminen näkyi silti
myös tässä tapahtumassa
runsaana osallistujamääränä. MTR
TULOKSET IIN
KUNNANMESTARUUSHIIHDOT 2022
(U=kilpailun ulkopuolella)
N6 1. Saaga Moilanen 0,5km
3.11, 2. Enni Backman 0,5km
3.31
M6 1. Eeli Mustonen 0,5km
2.21, 2. Onni Keltamäki 0,5km
3.00
N8 1. Kiia Tiiro(U) 1km 3.29,
2 Sara Pakanen 1km 5.31, 3.
Enni Ojanen 1km 6.25
M8 1. Väinö Paakkola 1km
3.52, 2. Esa Hand 1km 5.34, 3.
Aaron Hand 1km 8.06
N10 1. Pinja Tiiro(U) 2km
8.47, 2. Veera Alikoski 2km
11.40
M10 1. Eetu Seppänen 2km
7.50, 2. Atte Backman 2km

8.25, 0. 3. Vertti Sorakangas
2km 8.53, 4. Aapo Ojanen
2km 9.10, 5. Hugo Perttula 2km 9.35, 6. Asseri Kantola
2km 10.27, 7. Kaarlo Moilanen 2km 12.58
N12 1. Maiju Sorakangas 3km
13.17, 2. Nella Seppänen 3km
13.35, 3. Ninni Kantola 3km
14.05
M12 1. Veeti Tammela 3km
12.29, 2. Niilo Mustonen 3km
12.59, 3. Aukusti Lepistö 3km
15.00
N14 1. Saaga Pesämaa 3km
10.22, 2. Sofia Perttula 3km
14.24, 3. Aino Loukusa 3km
16.05
M14 1. Lenni Mustonen 5km
17.56, 2. Veeti Sorakangas
5km 19.34,
N16 1. Saaga Sassi 5km 16.47
M16 1. Matias Uusitalo 5km
14.32, 2. Patrik Mäenpää 5km
16.28,
N18 1. Hilla Mäenpää 5km
16.41
M18 1. Tuomas
Laurikainen(U) 5km 14.33,
MYL 1. Jani Laine(U) 10km
29.38, 2. Roope Sassi 10km
30.07
NYL 1. Tanja Ylisirniö 5km
20.48
M40 1. Heikki Tuovinen 5km
17.29, 2. Simo Tammela 5km
18.33,

Arto Hiltula riemuitsee sarjan
M45
kunnanmestarina.

Tahdon laulaa! -oppilaskonsertti
Iin kansalaisopiston ja taidekoulun oppilaiden konsertti järjestetään Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1) perjantaina 8.4.2022 kello 17. Ohjelmassa on
”Miksi laulaa en saa” -pienoismusikaali, taiteen perusopetuksen laulajien näyttökonsertti sekä lauluryhmän esitys. Tapahtumaan on vapaa pääsy!
Pääsiäistanssit Sampolassa
Lauantaina 16.4. Oijärven Sampolassa (Ojalantie 12)
järjestetään Pääsiäistanssit. Tapahtumassa tanssittajana on Vetonaula, solistinaan Katja. Tapahtuman
järjestää Oijärven Nuorisoseura ry.
Kirjaston satutuokiot
Satutuokio vie pienet ja isot kuulijat hetkeksi matkalle satujen ja tarinoiden maailmaan! Tuokio on
maksuton, eikä sinne tarvitse etukäteen ilmoittautua - sen kun vain tulet paikalle ja heittäydyt kuuntelemaan! Satutuokiot sopivat parhaiten 2–6-vuotiaille, mutta myös nuoremmat ja vanhemmat ovat
tervetulleita. Satuja luetaan Nätteporin auditoriossa
joka toinen torstai klo 9.30–9.50. Tänä keväänä satutunteja on vielä 14.4., 28.4. ja 12.5.
Kuivaniemen kirjastossa satuja luetaan kerran kuukaudessa tiistaisin klo 9.30–9.50. Kevään satutuokiopäivät ovat 12.4. ja 10.5.

M45 1. Kauko Heinikoski(U)
5km 14.37, 2. Arto Hiltula 5km
17.03
N55 1. Maarit Kestilä 5km
25.18
M50 1. Markku Loukusa 5km
16.58
M55 1. Pekka Kukkula 5km
15.10, 2. Hannu Kaikkonen(U)

5km 16.24, 3. Reijo Juntunen
5m 18.08
M60 1. Timo Tiiro 3km 11.41
M65 1. Jorma Aalto 5km 17.15
M70+ 1. Jukka Vakkuri 3km
11.22, 2. Ilkka Räinä 3km
13.44, 3. Kalevi Heinikoski
3km 13.52

Ii-neulepuserokilpailu
Suunnittele Ii-aiheinen neule! Ii-neuleen neulepuseron ideointikilpailu on kaikille avoin. Käsityötaitoa
ei vaadita, vaan kaikilla on mahdollisuus osallistua.
Lähetä ideoimasi piirros tai suunnitelma mallitilkkuineen tai valmiin neuleen kuva ohjeineen 29.4
mennessä. Osallistumisaika on 14.3-29.4.2022. Tarkemmat ohjeet Iin kunnan sivuilta sekä Iin kansalaisopisto ja taidekoululta.

Meidän Iin osallistava budjetointi 2022
Iin kunnan asukkaat pääsevät mukaan ideoimaan
kuinka Iin kunta ja Ii-instituutti/hyvinvointi käyttävät 20 000 euron suuruisen
rahan. Osallistavan budjetoinnin tiimoilta järjestetään
kuntalaisten ideointikierros
24.3.–19.4.
Osallistava budjetointi
tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asuk-

kaat otetaan siinä mukaan
pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään.
Osallistavassa budjetoinnissa Iin kunnan asukkaat
ideoivat, suunnittelevat ja
äänestämällä päättävät, miten Iin kunta/Ii-instituutti/hyvinvointi käyttää 20
000 euroa asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseen.

Määrärahalla
toteutetaan
vähintään kaksi hyvinvointia edistävää hanketta
vuoden 2022 loppuun mennessä.
Osallistavan idean tarkoitus on lisätä Iin kunnan
asukkaiden hyvinvointia,
yhteisöllisyyttä, elinvoimaa
ja viihtyvyyttä. Ideoiden tulee olla yleisesti kuntalaisten
käytettävissä ja turvallisia.

Idea tulee toteuttaa Iin kunnan alueelle.
Jotta rahat saadaan aikanaan liikenteeseen – idean
toteuttajan tulee olla iiläinen
rekisteröity yhdistys. Myöskään vapaata kilpailua ei
haluta vaarantaa, joten osallistavalla budjetoinnilla ei
voi tukea yritystoimintaa
tai keventää verotusta. Yksityisteitä varten on oma tuki,

jota voi hakea Iin kunnalta.
Idean pääsee jättämään
kirjautumalla Google- tai
Facebook-tunnuksella sivulla: iihappens.fi/hyvinvointi/osallistava
Ideoita käsitellään Ii-instituutti lautakunnassa 27.4.
ja valituista ideoista äänestetään 5.5.-24.5.2022. Ii-instituutti lautakunnan päätös
tuloksista julkaistaan 1.6.

Lisätietoja Iin kunnan sivuilta sekä hyvinvointijohtaja Tarja Rahkolalta tai
hyvinvointikoordinaattori
Riitta Räinältä.

Tiedote, Iin Kunta
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Lastenhiihdoissa ei pipo kiristä ja
kaikkia kannustetaan
Iin Hiihtoseuran perinteisissä lastenhiihdoissa
nähtiin jälleen hiihtämisen iloa, punaisia poskia ja
kovia loppukirikamppailuja, lähes sadan hiihtäjän
kokoonnuttua Illinsaaren hiihtomajalle.
Koronatauon jälkeen lapset ja vanhemmat nauttivat hiihdon tuomasta ilosta ja osansa hymyileviin
kasvoihin lienee ollut myös kaikkien hiihtäjien
saamilla mitaleilla ja karkkipusseilla. Yleisö puolestaan nautti puhvetin puolella tarjolla olleista
kahveista ja makkaroista, joita seuran aktiivit olivat talkoilla myymässä. Ilman heitä ei tällaisia tapahtumia olisikaan mahdollista järjestää. MTR

Oona Rousu saa ennen lähtöä
opastusta eri reiteistä. Pienimmille tarjolla oli oravan lenkki, lumiukon lenkki ja koiran lenkki.

Talkoolaiset ovat oleellinen osa onnistunutta tapahtumaa. Matti
Tiiro hoiteli vankalla kokemuksella makkaranmyyntiä.
Vas: Kimi Kiuttu (3v) lähtee hymyssä suin ensimmäiseen hiihtokilpailuunsa. Äiti Marjut varmistaa, ettei vauhti alamäessä nouse
ylinopeuden puolelle.

Tommi Paakkola maalissa mitali kaulassa. Mummo Riitta Paakkola on päässyt huoltojoukkojen edustajana karkkipussin vartijaksi.

Näissä kilpailuissa ei turhaan hosuttu ja Taavi Tahkola odottaa
rauhassa, että Katri Leppäniemen sauvat saadaan ojennukseen
ja matka jatkumaan.

Lähtöpaikalla vaihdettiin kuulumiset ja aikaa oli katsoa kaverin siteiden olevan kunnossa ennen starttia.
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Pesämaan sisaruksille ampumahiihdon suomenmestaruus
Iiläiset Saaga ja Oona Pesämaa voittivat ampumahiihdon SM-kultaa Oulussa
järjestetyissä suomenmestaruuskilpailuissa, Oulun
Hiihtoseuran joukkueessa,
sarjassa N13vuotta 3x3km.
Joukkueen aloittajana viestissä oli Ellen Koskinen Oulusta. Hän saapui vaihtoon
toisena, käytettyään ensimmäisellä ampumapaikalla
kaksi varapatruunaa.
Vasta 9-vuotias Oona selviytyi toisesta osuudesta
tyylikkäästi, saapuen vaihtoon kolmantena. Toisella
ammuntapaikalla Oonalla
oli vaikeuksia ja yksi sakkorinkikin tuli kierrettyä.
Ankkurina hiihtänyt Saaga onnistui ammunnoissa
nappiin ja puhdas ammunta sekä vauhdikas hiihto
nostivat joukkueen ylivoimaiseen voittoon. Toiseksi kilpailussa tuli Tuusulan
Voima-Veikot ja kolmanneksi Seinäjoen Hiihtoseura.
Saaga Pesämaa menestyi
hienosti myös henkilökohtaisessa kilpailussa, ollen
sarjansa viides. Mitali karkasi tällä kertaa ensimmäisessä ammunnassa sattuneiden
lataushäiriöiden vuoksi. Aiemmin talvella Saaga saavutti uransa ensimmäisen
henkilökohtaisen SM-mitalin Hämeenlinnassa nuorten
SM-kisoissa, ollen yhteislähdössä hopealla.
Tuloksia Tulokset | Oulun Hiihtoseura. Lähtöluettelot ja tulokset - Ahveniston
Ampumahiihtäjät ry. (aahhml.fi) MTR
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Matias ja Saaga pistesijoille
hopeasomman
loppukilpailuissa

Matias Uusitalo vauhdissa Taivalkosken mäkisissä maastoissa.

Oulun Hiihtoseuran voittajajoukkueessa hiihtivät Saaga Pesämaa, Oona Pesämaa ja Ellen Koskinen.
Kuva Terhi Pesämaa.

N13 3x3km ampumahiihtoviestin mitalijoukkueet Tuusulan Voima-Veikot, Oulun Hiihtoseura ja Seinäjoen Hiihtoseura. Kuva Terhi Pesämaa.

Iin Urheilijoiden Matias Uusitalo ja Iin Hiihtoseuran
Saaga Pesämaa jatkoivat talven upeita hiihtojaan hopeasomman loppukilpailuissa
Taivalkoskella. Matias sijoittui M16 sarjan kahdeksalla
kilometrillä hienosti viidenneksi, 47 hiihtäjän joukossa,
ja Saaga oli N13 kolmella kilometrillä seitsemäs.
Hiihtotapa kilpailuissa
oli vapaa. Matiaksen sarjan
voiton vei Vantaan Hiihtoseuran Niilo Aivelo, jolla Matias hävisi minuutin
ja kaksikymmentä sekuntia.
Mitaliin eroa jäi vajaa puoli
minuuttia. Saagan sarjassa
voitto meni Ski Jyväskylän

Ida Hänniselle. Eroa voittajaan jäi kolmekymmentäkolme sekuntia ja mitaliin
kaksikymmentäkolme sekuntia. Saagan sarjaan osallistui 82 hiihtäjää. Muista
iiläisistä Iin Hiihtoseuran
Lenni Mustonen oli sarjan
M13 kolmella kilometrillä 60. ja saman seuran Veeti
Sorakangas samassa kisassa
66. (78 loppuun hiihtänyttä).
Iin Urheilijoiden Saaga Sassi
hiihti N15 sarjan viidellä kilometrillä sijalle 29.(61 loppuun hiihtänyttä). Tulokset
kokonaisuudessaan Hopeasompa loppukilpailut (helatulos.fi) MTR

Saaga Pesämaa palkintojenjaon jälkeen, taustallaan Taivalvaaran
hyppyrimäet.

14

nomat

nro 10
6.4.2022

-

Tauon jälkeen Iin Särkijärvellä pilkkikilpailut
Suomen vaarallisimmat naiset?
Nimi on enne juontuu latinankielisestä lentävästä lauseesta Nomen est omen. Nimi onkin enne, sillä ”Suomen
vaarallisimmat naiset” ovat Ansa Ikonen, Paula Koivuniemi ja Miina Sillanpää – ainakin etunimen perusteella!
Nimi voi olla myös tärkeä vaikuttaja. Muuan lapsi sai nimen Kunto. Viinaksiin taipuvainen isä näet halusi varmistaa, että vaikka hän tulisi missä kunnossa tahansa pubista
kotiin, naapurit toteaisivat, että ”sieltä se Kunnon isä tulee”!
Entäs kun eräälle lapselle annettiin nimi Kai, naapurin
lapsi sai nimen Varma.
					
					
***
Suomen kielen monimuotoisuudesta kertoo sananlasku
”Parempi katsoa katua kuin kaatua ja katua, ettei katsonut katua.” Ja monimuotoisuutta on myös nimissä:
• Muut ostivat verhoja, mutta Tapio Liinoja.
• Muut ottivat taksin, mutta John Lennon.
• Muut olivat kasvot kameraan päin, mutta Markus Selin.
• Muut saivat töitä, mutta Teuvo Loman.
• Muut olivat Mäntysiä, mutta Pekka Kuusi.
• Muut olivat outoja, mutta Eppu Normaali.
• Veijo on Meri, mutta Olavi Virta.
• Muut ostivat hehkulapun, mutta Tomas Ledin.
• Muut olivat ankkoja, mutta Riki Sorsa.
• Hannu oli Salama, mutta Pekka Pouta.
• Muut halusivat Eevan, mutta Kofi Annan.
• Muut olivat Honkasia, mutta Saku Koivu.
• Riitta oli Loiva, mutta Miina Äkkijyrkkä.
					
					
***
Poimitaan loppuun pari nimekästä juttua Matti Punttilan toimittamasta kirjasta ”Haaskannäköinen tyttö” (WSOY):
Elma: – Minkähän takia naisia kiinnostavat nuo Rutilainen ja
Patalainen?
Selma: – Kukapa ei haluaisi olla Rutilaiska tai Patalaiska!
					
					
***
Opettaja oli antanut oppilailleen kotitehtäväksi kirjoittaa aineen aiheesta ”Ihminen, jota pidän sankarina”. Pikku-Tiinan isä
oli oikein imarreltu, kun tytär oli valinnut sankarikseen hänet,
ja tiedusteli syytä siihen.
– Koska minä en tiedä, miten Arnold Schwarzeneggerin nimi
kirjoitetaan!
					
					
***
Kake: – Joko sinä kuulit siitä Ruutikaisen sukupolvenvaihdoksesta? Isällähän on ollut ”Rapen lihapuoti” -niminen kauppa jo
neljänkymmen vuoden ajan, mutta kun Ville-poika astui ohjaksiin, puoti sai uuden nimen. Nyt se on ”LihaVille”!
Make: – Mutta hoksingit on paikallaan Kompiaisen Matillakin.
Kun poika kuuli Villen puodista, hän päätti perustaa herkkukaupan. Sen nimeksi tulee ”AhMatti!
					
					
***
MARTTI KÄHKÖNEN
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

TALVIKUVA IIN EDUSTAN PEURAN SAARESTA. KUVA: MAURI HIETALA.

Tapahtumien järjestäminen
on ollut kiellettyä koronarajoitusten vuoksi liki kahden
vuoden ajan. Rajoitusten
helpotuttua Särkijärven osakaskunta järjesti pilkkikilpailut lauantaina 26.3.
Särkijärvellä.
Järjestelyjen puolesta kilpailut onnistuivat hyvin,
vaikka puuskainen tuuli aiheutti hieman haasteita. Talkooporukkaan saatiin
mukaan uusia innokkaita henkilöitä. Edeltävien
päivien kaunis sää ei suosinut kilpailupäivänä. Kilpailupäivänä puhalsi kylmä
ja puuskainen pohjoistuuli. Yön ja aamun aikana satoi hieman lunta. Lumisade
onneksi lakkasi ennen kilpailujen alkua. Pakkasöiden
ansiosta hangen pinta kesti
hyvin ja liikkuminen järvellä oli helppoa.
Huolimatta
kylmästä
säästä kilpailuihin osallistui kuuteen eri sarjaan yhteensä 56 henkilöä, mikä on
suunnilleen sama kuin edeltävissä kisoissa. Merkillepantavaa oli, että nuorten 16
v sarjaan osallistui vain yksi
kilpailija ja 12 v sarjaan kolme kilpailijaa. Liekö kylmä
sää vaikuttanut nuorempien sarjalaisten osallistumisintoon.
Yleisen sarjan voitti Marko Heikkinen-Arvola Iin kalamiehistä 7420 gramman
saalilla, naisten sarjan voiton pilkki Meri -Lapin Urheilukalastajia
edustanut
Anne Kiiskilä 4695 g, miesveteraanien sarjan voiton
pilkki Vilho Neijonen 5825
g, naisveteraanien sarjassa
voiton vei Meri-Lapin Urheilukalastajia
edustanut
Raili Keveri 3400 g. Nuorten
alle 16 v sarjassa Aaro Happonen pilkki 55 g. Nuorimmaisten alle 12 v sarjassa ei
saatu saalista, mutta kaikki
osallistujat saivat palkinnon.
Kisassa saatu yhteissaalis
oli noin 100 kiloa. Kaikkien osallistujien kesken arvotun lahjakortin Kärkkäiselle
voitti Tuomo Järvitalo. Kylmästä säästä huolimatta
paikan päällä kävi jonkin
verran yleisöäkin tuttuja tapaamassa ja nauttimassa
buffetin antimista.
Kiitämme kilpailujen onnistumisesta kaikkia tukijoita ja ahkeria talkoolaisia
sekä tietysti kilpailijoita.

Odotellaan tulosten julkistusta.

Odotellaan lähtölupaa.

TULOKSET:
Yleinen: 1. Marko Heikkinen-Arvola IKM 7420 g,
2. Leo Jussila IKM 5140 g, 3.
Jouni Kemppainen 4905 g.
(22 osallistujaa)
Miesveteraanit: 1. Vilho Neijonen 5825 g, 2. Matti Puumaleinen Meri-Lapin
UK 4375 g, 3. Martti Sipola
1798 g. (12 osall.)
Naiset: 1. Anne Kiiskilä Meri-Lapin UK 4695 g,
2.Jaana Jaako Meri-Lapin
UK 3570 g, 3. Marianne Viinikainen LAT 2480 g. (9
osall.)
Naisveteraanit: 1. Raili
Keveri Meri-Lapin UK 3400
g, 2. Eija Puumalainen Meri-Lapin UK 1771 g, 3. Eija
Kaikkonen 1230 g. (9 osall)
Nuoret alle 16 v: 1. Aaro
Happonen 55 g.
Nuoret alle 12 v: Saarela
Voitto 0 g, Saarela Viena 0 g,
Saarela Veera 0 g.
Tulokset
kokonaisuudessaan löytyvät internet
osoitteesta;
www.ppvak.
fi tulokset/tulokset /2022/
2022_03_26 Särkijärvi.xls

Buffetissa odotellaan asiakkaita.

Punnitus käynnissä.

KILPAILUA TUKENEET:
Iin
kunta/Ii-Instituutti, OK Kuivaniemen Tilaliha, K-Market Ii, S-Market Ii,
Kärkkäinen Ii, Iin Apteekki,
Palapuoti Simo, K-Market
Simontori, Sale Simo, Parturi-Kampaamo Terttu, Parturi-Kampaamo Paula Posti,
Simon kunta/vapaa-aikatoimi, IiSanomat, Sanna Kontio, Anni Pakanen.

Pirjo Särkiaho
Kuvat Aino Pakanen

Palkintojen jakoa.
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Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

2

8

4

23

15

Su 10.4. klo 17.00 ja
2. pääsiäispäivänä ma 18.4. klo 17.00

500 € pr50 | 500 € mp
2 x 100 € | 5x50 € Tervetuloa!
Tehyn Rantapohjan ammattiosasto 701

KEVÄTKOKOUS 28.4.2022 klo:18.00
Lankku Steakhouse (Välitie 1, Haukipudas)

Käsitellään sääntömääräiset asiat,
tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden
myöntäminen ja vaalijärjestyksen muuttaminen,
päätetään ylijäämän käytöstä sekä lisätalousarviosta.
Ruokailun vuoksi ilm. 24.4.2022 mennessä Txt. 0400 145701

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen

KEVÄTKOKOUS

tiistaina 26.4.2022 klo 18
Pohjois-Iin koululla
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Tervetuloa!

KEVÄTKOKOUS
ti 19.4.2022 klo 18 Villa Kauppila, Kauppilantie 12, Ii
Esillä sääntömääräiset asiat.
Muistetaan tammi-kesäkuun 2022 aikana
pyöreitä vuosia täyttäviä 50&60v. jäseniämme.
Iltapala- ja kakkukahvitarjoilu.
JHL jäsen, lämpimästi tervetuloa!

Suurhiihtäjät suksentekijöinä
”Kalle Jussila oli paitsi iiläinen suurhiihtäjä myös suksiseppä. Toinen suurhiihtäjä
Juho Ritola oli jäljitellyt Kalle Jussilan mallia, ”vaan ei
ole pystynyt saamaan suksille samoja ominaisuuksia
kuin Jussilan yksinkertaisilla teoksilla on”. Oulussa Palokunnan talossa pidettyyn
näyttelyyn oli 45 suksentekijää valmistanut suksiaan lähes 150 paria. ”Sukset ovat
asetetut salin ympärille kauniisiin ryhmiin telineille,
joita kuusiköynnökset koristavat”. – Kaleva 11.3.1903

Virkkula veneenrakennuskurssille Helsinkiin
Oulun läänin talousseuran
johtokunnan kokouksessa
myönnettiin Herman Virkkulalle Iistä 200 markan suuruinen avustus osanottoa

Suksiseppä Tuohino palkittiin
Viipurissa olleessa ammattija teollisuusnäyttelyssä palkittiin iiläinen suksiseppä
Kalle Tuohino 2. palkinnolla.
– Kaleva 15.8.1914
Tuohinolle korkein pistemäärä Oulussa. Oulun
hiihdon suksinäyttelyn ryhmäkilpailussa iiläinen suksiseppä Kalle Tuohino sai
korkeimman
mahdollisen
pistemäärän. Hän sai kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa. Saman pistemärän
sai myös kajaanilainen Antti Sivonen, mutta kun Kalle Tuohinon sukset olivat
yleensä pidempiä, sai hän
tällä perusteella palkinnon,
joka oli ollut kajaanilaisen
hallussa edellisen vuoden
ajan. Tuohino oli asettanut
näytteille paitsi Iin ja Haapaveden-mallisia myös Ihanne-mallisia suksia. – Kaleva
15.2.1915

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 11
tontilla 3, vireilletulo

OSAKASTEN KOKOUS

Kokouksessa esillä sääntömääräisten asioiden
lisäksi osakkaiden esitykset

Tämä kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoituksissa 23.3.–22.4.2022 välisen ajan. Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa
https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Hallitus

Kuivaniemen Osakaskunnan

Pidetään Kuivaniemen nuorisoseuran talolla
23.4.2022 klo 12.00 alkaen

- Esitys Kotalahti kuntoon-hankkeen ympäristövaikutusten
selvittämisestä
- Esitys Vatungin ja Kotalahden kalankasvatushankkeiden
rahoitussuunnitelmaan
- Selvitys Tiironkarinniemen vesijätön lunastusasiasta 2019-2021
- Tarkemmat esitykset 1-3 löytyvät www.kuivaniemenosakaskunta.fi
Kokouksen päätteeksi kala- ja nahkispaikkojen huutokauppa.
Ilmoittautuminen kokoukseen,
valtakirjojen tarkastus ja kahvit klo 10.00-11.30.
Kokoukseen ilmoittautuvalla henkilöllä tulee olla henkilötodistus
ja edustamansa osakastilan tiedot mukanaan.
Pöytäkirja nähtävillä 2.5. alkaen 14 vrk:n ajan
Kuivaniemi-talolla ja kotisivuilla.
Hoitokunta

Poimintoja tapahtumista Iissä ja Yli-Iissä
vuosilta 1900-1924, Osa 3.
varten ensi tammikuussa alkaviin veneenrakennuskursseihin Helsingissä. – Kaleva
19.11.1908

KUULUTUS

Iin kunnanhallitus päätti 14.3.2022 kokouksessaan käynnistää asemakaavan muutoksen korttelissa 11 tontilla 3. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa jatkossa tontille
rakentaminen selkeyttämällä tontin hallinta, esimerkiksi rakennusoikeuden jakautuminen kiinteistöjen kesken.
Kaavamuutokseen liittyen laaditaan seuraavassa vaiheessa valmisteluaineisto (MRL 63 § 2 mom.), joka asetetaan
julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ja osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteitä. Nähtävillä olosta kuulutetaan erikseen.

Kyläyhdistyksen nettisivut https://www.pohjoisiinkylayhdistys.fi/

Väinö
Tolonen
toimitti
vuonna 1995 kirjan ”Uutisia
Iistä ja Yli-Iistä vuosilta 19001924”. Kirjan julkaisi Iin kotiseutuyhdistys ry. Kirja
sisältää runsaasti Iin ja YliIin tapahtumista kertovaa
mielenkiintoista, pääasiassa
sanomalehti Kalevassa julkaistua tekstimateriaalia em.
vuosilta. Aikaisemmissa lehdissä on julkaistu osat 1. ja 2.
Tässä osassa on muutamia
otteita
käsityöammattien
harjoittajista ja heidän ilmoituksistaan.
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ilmoitus: ”Kellojen ja pyörien korjausliikettä Iin Haminassa suositellaan. ”Työ
ensiluokkaista ja hinnat kohtuulliset. Töitä otan vastaan
Frans Viikin talossa. Tervetuloa kundit! Heikki Kaikkonen” – Kaleva 15.5.1915

Suutarit tiedottavat
”Iin
jalkinetyöntekijäin
palkkalista on nykyisen tilanteen pakotuksesta toistaiseksi seuraava: Miesten
saappaiden teko Smk 7:50.
Teräys 6:- - Naisten 2 puolen neulott.5:50. Naisten 1
puolen neulott. 4:50. Lasten kengät keskimäärin 4:Lisäksi ilmoituksessa on
pitkähkö luettelo erilaisista kenkien pohjaushinnoista.
”Lanka ja naulat lasketaan

samaan hintaan. Jätämme
työvoimamme käytön edelleen arv. yleisön huomioon. J.O.Ockenström, E.A.
Ockenström, K. Raappana,
A.Tolkkinen, A. Keränen, J.
Meriläinen, M. Kosula, J. Laine, S. Kaikkonen.” – Kaleva
9.5.1917

Iin suksia palkittiin
18. Oulun yleinen suksinäyttely oli palokunnantalolla.
Iin mallisia suksia palkittiin
seuraavasti: 1 palkinnon ja
kunniakirjan ynnä 15 mk rahaa sai J. Ahola, 2.palkinnon
ja kunniakirjan sai K. Kärnä
sekä 2. palkinnon, kunniakirjan ja 10mk rahaa sai K. Jussila. – Kaleva 19.2.1906

Mauri Hietala

Lisätiedot:
vt. maankäytön asiantuntija Elina Nissinen
p. 050 408 3811 elina.nissinen@ii.fi
Iissä 14.3.2021
Kunnanhallitus

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSIEN HAKU
Iin kunta julistaa yksityisteiden avustukset haettavaksi kirjallisesti 30.4.2022 mennessä.
Lomakkeita avustuksen hakemiseen sekä ehdot avustuksen myöntämiseen ovat saatavilla Iin kunnan asiointipisteestä ja kunnan www-sivuilta; www.ii.fi/yksityistiet.
Avustusanomukset tulee määräaikaan mennessä toimittaa
osoitteella; Iin kunta, Tekniset- ja käyttäjäpalvelut, PL 24,
91101 Ii tai sähköpostilla; tekniset@ii.fi.
Yhdyskuntalautakunta

Neljänsiä koronarokotuksia
80 v täyttäneille
THL suosittelee neljänsiä rokoteannoksia kaikille 80 vuotta
täyttäneille. Tällä tehostetaan suojaa vakavaa tautia vastaan sekä halutaan vähentää iäkkäiden koronasta johtuvia
kuolemia. Kotona asuvat vanhukset voivat varata ajan nettiajanvarauksesta www.oulunkaari.com tai soittamalla rokotusnumeroon, josta saat myös lisätietoja.
• Rokotusnumero 08 5875 5011,
		 palvelee ma, ke ja pe 8-9
• Rokotuspaikka: Iin terveysasema / neuvola,
		Asematie 169.
Jos sairastit koronan
Ensimmäisen tai toisen rokoteannoksen jälkeen koronan
sairastaneet voivat saada seuraavan rokotteen 3 kk kuluttua sairastamisesta tai edellisestä rokotuksesta. Kolmannen rokoteannoksen jälkeen sairastaneita ei enää
rokoteta.
oulunkaari.com

Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseura ry:n

VUOSIKOKOUS

pidetään Kattilanpirtillä 14.4.2022 klo 17:00
Asioina sääntöjen 9§ mukaiset vuosikokousasiat.
Etäosallistujat voivat ilmoittautua 13.4. klo 17 mennessä:
kattilanpirtti@gmail.com 13.4. klo 17 mennessä.
Tervetuloa!
Hallitus

Räätäli ja korjausliike
”Kaikkea
räätäliinammattiin kuuluvaa työtä otan tehdäkseni Jaakko Loukkolan
talossa Iin Haminassa. Työ
on hyvää ja hinnat kohtuulliset. Kangasnäytteitä iso valikoima. Kunnioituksella: H.
Paldanius.” Lehden samalla
sivulla oli toinenkin iiläinen

Kuivaniemen nuorisoseuran
Konissa piti kotiverstastaan räätäli Janne Jakkila, joka kävi myös
eri puolilla pitäjää taloissa tekemässä turkit, puvut ja rekivaatteet
Hän sai oppinsa Iissä Haapalan verstaalla, josta kuva on otettu
vuonna 1914. Oppia saamassa Ida Kurttila vasemmalla ja Hilda
Raappana. Kuva Sulo Jakkilalta, julkaistu Väinö Tolosen em. kirjan sivulla 210.

Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS

su 24.4 klo 14.30 Kuivaniemen seuralla.
Kahvitarjoilu, tervetuloa.
Johtokunta
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IIN MESSUT

lauantaina 9.4. klo 11–15 Valtarin koululla
Messuteemana
liikunta ja hyvinvointi
Ohjelmassa:
- Klo 12.00 Pääesiintyjänä
futuristi, keksijä, tietokirjailija,
säveltäjä Perttu Pölönen
- Klo 13.30 Musiikkiesitys
- Näytteilleasettajia
- Arvontaa
- Kahvio
Pääsymaksu
5,-/hlö tai
10,-/perhe
Vain käteinen käy

Iin Messut
järjestetty
jo 12 eri
vuotena.

Lapsille
pomppulinna,
puuhanurkkaus
ja kasvomaalausta

Tervetuloa
Messuille!

Tarkka ohjelma ja aikataulu:
seuraa Instagramissa iinmessut2022

