
 

MAAKUNTAVIESTI 
Pohjois-Pohjanmaan 

Ii, Illinsaari la 17.2.2018  

Tervetuloa koko perheen ulkoilutapahtumaan Iin Illinsaareen! 
Kisapaikalla Ruokala ja Kahvila. 

Illinsaaren hiihtomajan P-alue ja Penkka-alueen P-alueet  
ovat tarkoitettu vain parkkeerausta varten. 

Vapaa pääsy! 

Lisätietoa:  
Marko Jussila p. 040 708 8192  

Pekka Suopanki p. 050 3950 392 

Ilmoita joukkueesi mukaan yrityssarjaan 
hiihto.iiu@hotmail.com 

Ohjelma 

Klo 11.00 Minisompaviestin startti 

Klo 11.45 Illinsaaren hiihto –viestin startti (Yrityssarja) 

Klo 12.30 Avajaiset, puhe Ari Alatossava Iin kunnanjohtaja 

Klo 12.40 Kilpailun suojelijan puhe,  
                  Pirkko Mattila sosiaali– ja terveysministeri 

Klo 13.00 Maakuntaviestin kilpasarjan startti 

Iin Urheilijat ry:n Maakuntaviestilehti 2018
jakelu kaikkiin talouksiin iissä
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Tulevana viikonloppuna hiihdettävät maakuntaviesti ja 
piirimestaruushiihtojen järjestäminen yhteistyössä Iin 
kunnan kanssa tapahtuu Iissä jo kolmannen kerran. 

Kisojen valmistelun aloitimme jo viime syksynä. Ki-
saorganisaatio on koottu ja suunnittelupalavereita on pi-
detty useita. Talkoolaisten panos on merkittävä osa-alue 
kilpailujen onnistumiselle, mikä vaatii paljon vapaaehtois-
ta seuraväkeä. Kilpailujen järjestäminen vaatii myös pal-
jon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyöllä saamme 
paljon yhteistä hyvää aikaan, mikä palvelee kaikkia kun-
talaisia sekä tuo liikuntapaikkoihin parannuksia tulevai-
suutta ajatellen. 

Maakuntaviesti oli edellisen kerran Iissä vuonna 2006. 
Siitä ajasta ohjelmaan on tullut muun muassa haaste- 
sekä minisompaviesti. Hieno asia että minisompaan on 
ilmoittautunut yli 20 joukkuetta, joka kertoo lasten hiih-
toharrastuksen noususta. Iissä hiihdon harrastamiselle on 
erinomaiset olosuhteet. Illinsaaren hiihtoladut on viritetty 
hyvään kuntoon kisaviikonlopuksi ja katsomoalueita pa-
ranneltu. Toivotaan luistavia hiihtokelejä ja hyvää kisasää-
tä!

Iin Urheilijoissa tehdään paljon arvokasta vapaaehtois-
työtä lasten ja nuorten liikuttamisen hyväksi. Seuramme 
lajeina ovat pesäpallo, hiihto ja sulkapallo. Ilahduttavaa 
on ollut havaita hiihdon harrastajamäärän nousu. Esimer-
kiksi lasten hiihtokoulussa on talven aikana ollut lähes 60 
lasta. Lasten vanhempien aktiivinen mukanaolo luo hyvät 
edellytykset lasten harrastukselle. 

Pesäpallo on seuramme suurin jaosto. Harrastajamää-
rät ovat viime vuosina vaihdelleet eikä ole onnistuttu 
saamaan joukkueita kaikkiin ikäluokkiin mikä ruokkisi 
edustusjoukkueita. Edustusjoukkueen tavoitteet on asetet-
tu tulevaisuuteen ja tämän kautta saamme junioritoimin-
taan määrätietoisen ja tavoitteellisen toiminnan. Talkootyö 
on seuran kivijalka. Seurassamme tehdään paljon talkoo-
työtä sekä olemme järjestämässä erilaisia tapahtumia. Kii-
tokset kaikille seuratyössä ja talkootyössä mukana oleville 
vapaaehtoisille toimijoille.

Suuret kiitokset Iin kunnalle hyvästä yhteistyöstä 
sekä kaikille yhteistyökumppaneille merkittävästä tues-
ta kilpailujen järjestämisessä. Järjestelytoimikunnan ja Iin 
Urheilijoiden puheenjohtajana toivotan teidät kaikki ter-
vetulleeksi Iin Illinsaareen osallistumaan ja seuraamaan 
Pohjois-Pohjanmaan hiihtojuhlaa!

Marko Jussila
Puheenjohtaja, Iin Urheilijat ry 

Toivotaan luistavia 
hiihtokelejä ja 

hyvää kisasäätä

”Maakuntaviesti oli edellisen kerran Iissä 
vuonna 2006. Siitä ajasta ohjelmaan on tullut 
muun muassa haaste- sekä minisompaviesti. 

Hieno asia että minisompaan on ilmoittautunut 
yli 20 joukkuetta, joka kertoo lasten hiihtohar-
rastuksen noususta. Iissä hiihdon harrastami-

selle on erinomaiset olosuhteet.”

Marko Jussila on Iin Urheilijat ry:n puheenjohtaja

Puheenjohtaja 
Marko Jussila 
markojussila@hotmail.com
040 708 8192
Rahastonhoitaja 
Anri Stenius-Veijola 
anri.stenius-veijola@pp.inet.fi
040 704 7419
Ville tiiro 
ville.tiiro@pp.inet.fi
050 316 0739
Jussi Kurttila 
jussi.kurttila@gmail.com
041 469 9658
Tiina Okkonen 
tiianni.okkonen@gmail.com

jäsenedut 2018 
iilaakson fysioterapia: 10 % alennus kaikista yri-
tyksen palveluista.
liikuntakeskus Move: 10% alennus kuukausikor-
tista ja 10-kortista.
kärkkäinen: 5 % alennus urheilutarvikkeista.
iin urheilijoiden talon ”Rysän” vuokraus: 10% 
alennus hinnastosta. 

Iin Urheilijat johtokunta 2018

Iin Illinsaaren hiihtostadion 
tarjoaa hyvät puitteet maa-
kuntaviestien järjestämiseen. 
Iin Urheilijat ja Iin kunta ovat 

Tervetuloa Iihin kokemaan hiihdon hurmaa!

laittaneet paikat kuntoon tei-
tä varten.

Kunnat ovat merkittäviä 
liikuntapalvelujen tuottajia ja 

toimintaedellytysten luojia. 
Vuosittain kunnat ylläpitä-
vät liikuntapalveluja yli 800 
miljoonalla eurolla. Tulevai-
suudessa kuntien liikunta-
palvelut sekä muu terveyttä 
ja hyvinvointia edistävä työ 
nousee nykyistäkin tärkeäm-
pään rooliin mm. maakunta- 
ja sote-uudistusten takia. 

Kuntien tehtävänä on 
kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistäminen. Liikunta ja liik-
kuminen ovat yksi osa hy-
vinvointia. Kunnat ovat 
liikuntapaikkojen rakentajia. 
Liikuntapaikat ovat urheilun 
ja liikkumisen perusinfraa. 
Urheiluseurat saavat liikun-
tapaikat elämään. Liikunta-
palvelut toimivat parhaiten 
silloin, kun kunnan kanssa 
kuntalaisia liikuttamassa on 
aktiivisia urheiluseuroja ja 
innokkaita kuntalaisia. Yh-
teistyöllä saadaan parhaita 
tuloksia aikaan. 

Hiihdolla on aina ollut 
iso rooli suomalaisessa ur-
heilussa. Hiihtäjät ovat pe-
rinteisesti menestyneet 

kansainvälisissä kilpailuissa 
ja tuoneet Suomelle kunni-
aa. Uusia lajeja syntyy, hyvä 
niin, mutta menestyneillä 
hiihtäjillä on paikka suoma-
laisten sydämissä nyt ja tule-
vaisuudessa. 

Hiihdon menestys luo-
daan ja pohjatyö tehdään 
urheiluseuroissa paikallisel-
la tasolla. Maakuntaviestil-
lä ja piirinmestaruuskisoilla 
on pitkä historia takanaan. 
Maakuntaviestien tarkoitus 
on hiihtoharrastuksen syn-
nyttäminen ja ylläpitäminen. 
Hiihdon voimaa osoittaa se-
kin, että näissä kisoissa hiih-
tää kaiken ikäisiä tyttöjä ja 
poikia, naisia ja miehiä. 

Omasta ja Iin kunnan 
puolesta toivotan kaikille 
teille menestystä näissä ki-
soissa!

Tervetuloa Iihin koke-
maan hiihdon hurmaa!

Ari Alatossava
kunnanjohtaja 
Iin kunta

Ari Alatossava

Arvoisa Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan väki! On ilo toi-
mia maakuntaviestikisojen 
suojelijana, synnyinseudulla. 
Muistan lapsuudestani mo-
net kylien ja pitäjienväliset 
kisailut monessa urheilulajis-
sa. Maakuntaviestihiihdossa 
on jäänyt hienosti elämään ja 
voi hyvin. 

Hienoa nähdä teitä kaik-
kia kisapäivänä Iissä. Pe-
rinteet jatkuvat, koska on 
kansalaisia sitä jatkamaan. 
Tarvitaan perinteiset ja uu-
det urheiluseurat järjestä-
mään kisoja, sekä kunnat 
keräämään joukkueet mu-
kaan. Näin päästään jälleen 
kerran omaan maakunnalli-
seen kisastudioomme, jonka 
tunnelma on tietenkin ainut-
laatuinen. Onhan se oma te-
kemä ja tämähän me osataan.

Kaikkien ei tarvitse kisa-
ta, latujen tunnelmista voi 
nauttia myös kuntoilumie-

Liikunta on lääke – kannattaa nauttia

Kisojen suojelija Pirkko Mattila on syntyisin Yli-Iistä, Iijoen varrelta, 
asuen nykyisin Muhoksella. Kansanedustajana hän on toiminut vuo-
desta 2011 sekä vuodesta 2016 lähtien Sipilän hallituksessa sosiaali- 
ja terveysministerinä. Puoluekannaltaan hän on Sininen tulevaisuus.  

lessä. Mutta, kuten olympia-
kisat osoittavat, tarvitsemme 
esikuvia meitä kirittämään. 
Olympiatuli sammuu kohta 
neljäksi vuodeksi, mutta äl-
köön sammuko kipinämme 
kuntoiluun ja urheiluharras-
tukseen. Liikunta on paitsi 
lääke, niin mukava lahja. Sitä 
kannattaa nauttia ja jakaa 
eteenpäin. Urheiluseurois-
sa on monenlaista touhua 
talkootyöstä huippu-urhei-
luun. Kaikkia käsiä tarvitaan 
yhteiseen tekemiseen. Kiitos 
tämänkin tapahtuman tal-
koolaisille, teitä on tarvittu!

Nautitaan maakuntavies-
tin tunnelmasta, ulkoilmas-
ta ja maakunnan näköisestä 
kisasta. Menestystä kaikille 
joukkueille tasapuolisesti!

Pirkko Mattila
Kisojen suojelija 

040 843 1018
Aino Jokinen 
ainojokinen1@gmail.com
045 132 5037
Jenna Jussila 
jennaemiliajussila@
gmail.com
0400 545 449
Antti Nehvonen
a.nehvonen@gmail.com
046 629 3604
Tuomo Sassi
tuomo.sassi@gmail.com
044 030 3559

jaostot
Pesäpallojaosto pj 
jussi kurttila 
jussi.kurttila@gmail.com
041 469 9658
Hiihtojaosto pj
oili kaleva 
oili.kaleva@ii.fi
040 506 8480
Sulkapallojaosto pj
Mika Mustonen 
muustone@gmail.com
040 543 2078

Jäsenmaksut 2018: Aikuisjäsen 20 € | Lapsijäsen (alle 15 v) 15 €  
Perhepaketti 35 € (2 aik. ja kaikki alle 15 v lapset)

iin uRheilijoiden talo
taloa voi vuokrata juhlatilaisuuksiin. suuret-
kin juhlat onnistuvat. 4 hengen pöytiä on n. 
30 kpl, keittiöstä löytyy mm. astianpesukone, 
uuni, liesi, jääkaappeja, pakastin ym. sekä kat-
tavat astiastot n. 150 hengelle. aulassa sijait-
sevat WC-tilat ja naulakot. Yläkerrassa on pieni 
keittiö ja kokoustila. (lähemmin seuran net-
tisivut). Vuokraukset  sanna kluukeri 040 552 
0980/040 462 0286
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Maakuntaviestillä on pitkät perinteet ja Iissä järjestettävä 
viesti on jo 70. kerta. Kilpailu käydään kuntakohtaisesti. 
Aikaisemmin Iissä on järjestetty maakuntaviesti vuonna 
2006. Silloin mukana oli 42 joukkuetta.

Illinsaaressa hiihtomajan ympäristö on saanut uutta 
ilmettä, kun kunta on hankkinut lumitykit. Tällä tavalla 
hiihdon harrastaminen voidaan aloittaa entistä aikaisem-
min säilölumen avulla ja hiihtokautta jatkaa pitempään. 
Tiedä vaikka kesälläkin hiihdetään Iissä kilpaa!  

Hiihto on edelleen Suomen kansan rakastama, perin-
teinen laji. Hiihto on myös mitä parhain kuntourheilulaji. 
Harva laji pystyy tarjoamaan sellaista perheen yhteistä lii-
kuntamuotoa kuin hiihto, mikä kohottaa tai pitää yhtä te-
hokkaasti kuntoa yllä. Meistä suomalaisista noin 800 000 
henkilöä harrastaa hiihtoa. Harrastajia olisi enemmänkin, 
jos talvet olisivat, varsinkin eteläisemmässä Suomessa, lu-
misempia. Täällä Iissäkin on kokemuksia vähälumisis-
ta talvista, joten kunnan hankkimat lumitykit ovat tulleet 
tarpeeseen.

Maakuntaviestin järjestäminen vaatii paljon vapaaeh-
toista talkooväkeä ja yhteistyötä liike-elämän ja kunnan 
kanssa, siitä kiitos heille.

On myös hienoa, että sosiaali- ja terveysministeri Pirk-
ko Mattila nähdään kisapaikalla Maakuntaviestin suojeli-
jana.

Toivotan urheilijat, yleisön ja yhteistyökumppanit ter-
vetulleiksi Iin Illinsaareen!

Pauli Tiiro
kilpailun johtaja

Tervetuloa
Illinsaareen

MAAKUNTAVIeSTI ON 
lAUANTAINA 17.2. KellO 13. 

lapsille on kello 11 alkava oma viestihiihto, 
Minisompa, joka on tarkoitettu 10-12 vuoti-
aille tytöille ja pojille. 

Kuntoilijoille ja harrastajille oma illinsaaren 
viesti hiihdetään kello 11.45. 

Henkilökohtaisten matkojen Piirinmesta-
ruus kilpailut ovat sunnuntaina 18.2. alkaen 
kello 11.

Pauli Tiiro on Maakuntaviestin 2018 kilpailun johtaja

Raamattu puhuu meille ur-
heilusta ja kilpailemisesta 
rinnastaen sitä kristityn vael-
lukseen. Kristitty ei vaella 
täällä maan päällä päämää-
rättömästi, vaan tavoittee-
na on saavuttaa päämäärä 
- maali - saada voittopalkinto 
iankaikkinen elämä. Uudes-
ta Testamentista löytyy Paa-
valin sanat: ”Tiedättehän, 
että vaikka juoksukilpailus-
sa kaikki juoksevat, vain yksi 
saa palkinnon. Juoskaa siis 
niin, että voitatte sen!” Täl-
lä tavoitteellahan tänäänkin 
kilpailuun käydään. Kaikki-
en tavoitteena on se ensim-
mäinen sija ja jos nyt ei aivan 
sitä saavuteta, niin aikakin 
pyritään mahdollisimman 
hyvään suoritukseen.

Viestihiihto liittyy myös 
toinen piirre, joka on tuttua 
myös kristillisessä uskossa. 
Viestihiihto on yhteisöllistä. 

Viestihiihto on yhteisöllistä
Yhdessä voimme saavuttaa 
enemmän, kuin yksin konsa-
naan. Joukkue, jossa on hyvä 
henki, saa joukkueen jäsenet 
antamaan kaikkensa joukku-
een eteen. Kaikki pyrkivät 
omalla toiminnallaan ja tois-
ten kannustamisella parhaa-
seen mahdolliseen. Hyvän 
joukkueen piirre on myös 
se, että epäonnistuminenkin 
kannetaan yhdessä.

Näissä ajatuksissa toivo-
tan kaikille hiihtäjille hyvää 
ja reilua kilpailua ja siuna-
usta ja varjelusta haastavaan 
päivään.

Tapani Ruotsalainen
Iin kirkkoherra

Hyvän joukkueen piirre on myös 
se, että epäonnistuminenkin kan-
netaan yhdessä., muistuttaa Ta-
pani Ruotsalainen.

VUOKRATAAN
Kempeleessä toimi�loja

p. 045 867 8076
heikki.paakkari@terrapatris.fi
www.toimi�lat.fi/toimi�la/10430077

www.iinseurakunta.fi

Maakuntaviesti-
lehti 2018
Vastaava toimittaja: 
Marko jussila
Toimittajat:
heimo turunen 
Matti-tapio Rissanen
Toimituskunta ja 
markkinointi: 
anri stenius-Veijola
aino jokinen 
Pauli tiiro 
Pekka suopanki 
Riitta Räinä
Sivunvalmistus: 
Vkk-Media oy/eila lahtinen 
Paino: 
suomalainen lehtipaino 
kajaani 2018
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• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Yhteystiedot: Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

Yli-iin Puu ja Turve
Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien

Timo 0400 220 594 
Eero 0400 183 397 
Alpo 0400 194 032

Asematie 266, 91100 Ii 
yritys@ojala.mloposti.fi

www.omakampaamo.fi/Kauneuskuja 4

Parturi-Kampaamo
Kauneuskuja 4
Teija Tiuraniemi
Puh. 040 911 0795

Kynsisalonki 

Rusetti
Puh. 0400 330 231

Varaa aikasi
Viimeisen vuoden opiskelija meillä 
5.2.2018-29.5.2018. Työt -30 %. 
Aikoja voi varata Siljalle netistä.

palVelemme osoitteessa laitaKuja 2-4

Iin Maakuntaviestin ykkös-
joukkueen kantava voima 
Aija Söyrinki on toipunut 
ylirasitustilastaan. Aija ker-
too kauden olleen tosi vai-
kean ja syksyllä ilmenneestä 
ylirasitustilasta toipuminen 
vei neljä kuukautta. Nyt yli-
kunto on kuitenkin selätetty 
ja hiihtokunto on vahvassa 
nousussa. Aija uskookin vah-
vasti Iin voittoon maakunta-
viestissä ja on valmis omalle 
osuudelleen. 

Loppukaudesta Aijan 
päätavoitteet ovat 23-vuoti-
aiden SM-kisat maaliskuus-
sa Tampereella. Siellä Oulun 
Hiihtoseuraa edustava Aija 
hiihtää 10 km vapaalla ja 20 
km perinteisellä. Lisäksi oh-
jelmassa ovat Taivalkosken 
SM-kisat ja Suomen Cup-ki-
san finaali huhtikuun alussa. 

Aija Söyrinki selätti ylikunnon

Aija Söyrinki uskoo Iin voittoon maakuntaviestissä.

Niemelät kirjaimellisesti 
kotiladuilla maakuntaviestiin

Jaana ja Hannu Niemelä sekä lapset Pihla, Inka ja Paavo ovat monipuolisesti liikuntaa harrastava perhe.

Jaana ja Hannu Nieme-
lä voivat todeta Illinsaaren 
maakuntaviestin hiihdettä-
vän heidän kotiladuillaan. 
Niemelöiden omakotita-
lon pihalta nimittäin pääsee 
muutaman metrin kävelyllä 
suoraan Illinsaaren laduille.

Ladut ovat tänä vuonna 
olleet koko kauden huippu-
kunnossa kertovat Niemelät. 

Olemmekin koko perheel-
lä kuluttaneet ahkerasti la-
tuverkostoa, toteaa Hannu 
vieressään Paavo kaksitoista 
vuotta, Inka seitsemän vuot-
ta ja Pihla kuusi vuotta.

Hannu kertoo harrasta-
vansa hiihdon lisäksi suun-
nistusta ja yleisurheilua sekä 
kaikenlaista luonnossa liik-
kumista. Jaana puolestaan 

on monipuolinen ja menes-
tyvä urheilija niin kesä- kuin 
talvilajeissa. Viime kesältä 
löytyy meriiteissä Kalevan 
kisojen kuudes sija 10 000 
metrin juoksussa ja tältä tal-
velta on SM-kisoissa jo tullut 
sekä kultaa että hopeaa.
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Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

II

 Kisatie 1, www.k-market.fi

Haminantie 6, 91100 Ii

pizzat, kebabit ja salaatit!
Meiltä herkulliset

Monipuolinen salaattipöytä
Soita ja tilaa 

041 365 0661
Lounastarjous 

ma-pe klo 10-14
pizzoihin ja annoksiin 

sis. 0,3 l juoma, 
kahvi ja salaattipöytä

avoInna
Ma-to 10:30-21:00
pe-la 10:30-24:00
Su 12:00-21:00 

iin Pizza  kebab

A.wiik
Traktoriurakointi

0405199866

Mitä heille kuuluu nyt?
Edellisen kerran maakunta-
viesti hiihdettiin Iissä vuon-
na 2006. Silloin kisalehden 
kannessa komeilivat 13-vuo-
tiaat Matias Tiiro, Joonas Jus-
sila ja Mikko Tiiro.

Päätimme kysyä mitä 
heille kuuluu tänään.

Matias Tiiro kertoo 
opiskelevansa avoimen 
yliopiston puolella oikeus-
tieteitä Rovaniemellä. Per-
heeseen kuuluvat vaimo ja 
kahdeksan kuukauden ikäi-
nen lapsi. Matias hiihtää 
aktiivisesti edustaen Tai-
valkosken Metsä-Veikot 85 
seuraa. Kauden hän ker-
too olleen kovin rikkonaisen 
syksyllä sairastetun keuhko-
kuumeen vuoksi, jonka kou-
rissa meni viisi viikkoa. Tällä 
hetkellä kunto on nousussa 
ja Matiaksen päätähtäin on 
6.-8.4. Taivalkoskella hiih-
dettävät SM-kisat ja niissä 
perinteisen sprintti sekä pe-

rinteisellä hiihdettävä 50 ki-
lometriä. Maakuntaviestissä 
Matias hiihtää Iin ykkösjouk-
kueessa.

Joonas Jussilan tavoitim-
me myös Rovaniemeltä, jos-
sa hän opiskelee kolmatta 
vuotta rakennustekniikkaa. 

-Hiihto kilpailumieles-
sä jäi seitsemäntoista vuoti-
aana rasitusastman vuoksi. 
Omaksi ilokseen hiihdän 
edelleen. Lisäksi harrastuk-
siin kuuluvat suunnistus ja 
jääkiekko pelipaikkana maa-
livahti. Syksyt tulee vietet-
tyä Iissä lempiharrastuksen, 
metsästyksen parissa, kertoo 
Joonas.

Mikko Tiiro asuu Iissä, on 
toiminut mm. metsähakkuu-
koneen käyttäjänä. Hiihtämi-
nen on jäänyt vähemmälle, 
mutta hän pelaa pesäpalloa. 
Perheeseen kuuluu puoliso 
ja yksi lapsi. 

Maakuntavies-
tissä Matias Tii-
ro hiihtää Iin 
ykkösjoukku-
eessa. Sky Kosmetologi Outi Kantola

Kauneushoitola Outi

Kirstinharjuntie 11, Ii • p. 040 044 8873
www.kauneushoitolaouti.fi

KoSMetoLogIPALveLut 
Ripsipidennykset • sokeRointi • Meikit 

LahjakoRtit • kotikäynnit

Joonas Jussila Jukolan viestin jälkeen Joensuussa 2017.
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Karkaa 
rahaa!

Ahaa!

Vintin lisäeristämisen siirtäminen
hukkaa lämpöä ja rahaa joka päivä.

Toimi nyt ja pyydä tarjous 040 584 0389 
tai oulu@ekorakennuspalvelu.fi.

ekovilla.com

Vintin lisäeristämisen siir-
täminen hukkaa lämpöä ja 
rahaa joka päivä.

Lisäeristäminen on helpoin 
ja edullisin tapa pitää ku-
rissa kasvavat energiakus-
tannukset vanhemmissa 
taloissa.

Muista hyödyntää myös 
kotitalousvähennys!

Teen maksutta yläpohjan kunnon kartoituksen ja lasken 

tarjouksen lisäeristyksestä, ota rohkeasti yhteyttä:

040 5237200 tai jaakko.juutinen@ekovilla.com

Milloin olet viimeksi käynyt asuntosi yläpohjassa?

Lämpimin terveisin
Jaakko Juutinen

Myyntiedustaja, Pohjois-Suomi

Kotitalousvähennys huomioitu takaisinmaksuajassa. Laskelma 
suuntaa antava, ilman korkoa. 100 m² talo, Jyväskylän ilmasto. 
Energian hinta 0,12 €/kWh

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

Hankinta-, tontti- ja puistohakkuut 
sekä kaivinkonetyöt ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 727
marko.korpela@pp1.inet.fi

Metsätyö Korpela Oy

Ii lähtee taistelemaan 
maakuntaviestin voitosta
Ii on kahdesti jäänyt tiu-
kan loppukirikamppailun 
päätteeksi monon mitalla 
maakuntaviestin kakkosek-
si. Oulu on ollut sen verran 
Iitä parempi Ylikiimingissä 
vuonna 1991 ja viime vuon-
na Kuusamossa. Iillä on 
kolmaskin kakkostila maa-
kuntaviestistä Taivalkos-
kelta 90-luvun alkuvuosilta. 
Silloin Kuusamo oli selkeä 

Aija Söyrinki, Hannu ja Jaana Niemelä lapsineen sekä Nina Holmström taktiikkapalaverissa kilpailupaikalla.

ykkönen.
Joko tänä vuonna on Iin 

vuoro juhlia voittoa? Jouk-
kueen jäsenillä ainakin on 
kova usko voittoon kotila-
duilla ja joukkueen terve-
ystilanne on viikkoa ennen 
tapahtumaa hyvä.

Ii lähtee Illinsaaren maa-
kuntaviestiin kolmella jouk-
kueella eli hiihtäjiä Iistä 
löytyy! Iin ykkösjoukkuees-

sa viestin voittoa lähtevät ta-
voittelemaan Matias Tiiro, 
Hanna Soronen, Jaana Nie-

melä, Aija Söyrinki, Hannu 
Niemelä ja Kauko Heinikos-
ki.

Hiihdossa suksihuollolla on tärkeä merkitys. Kari Holmström ja Pekka 
Kukkula kokeilevat eri vaihtoehtoja.

Näillä Illinsaaren laduilla ratkeaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntavies-
tin voittaja vuonna 2018.

www.merihelmi.fi

tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

KisapaiKalla 
lauantaina 17.2. maittavaa 
ruokatarjoilua ruokateltassa.
lounas 8 €, klo 10 alkaen.
Lihakeitto tai lohipaella, 
sis. ruokajuoman ja leipä.

MerihelMi
Aamupala klo 8-10 6 €
Lounasbuffet klo 10-16 
ark. 9.30 €, la-su 10,50 €
Avoinna pe 16.2. alk. 
klo 20 saakka.
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Henkilö- ja pakettiautot

040 708 2438
www.koistisenkorjaamo.fi

• Huollot ja korjaukset
• Autosähkötyöt
• Vikadiagnoosit

• Ilmastointihuollot
• 4-pyöräsuuntaukset
• Rengastyöt

- vannesahan terät
- sirkkelin terien teroitus
- hakkurinterien huolto

Hallitie 24, 91100 Ii • Puh. 0400 829 260
myynti@teratekniikka.fi • www.teratekniikka.fi

TERÄ TEKNIIKKA OY

...ym

* myös pienkonehuolto*

T:MI ILKKA RAUTIO
Pihlajatie 5, Ii, P. 0500 937 739

renkaat iistä
AsenneTTUnA edUllIsesTI

0200 81000
Iin Taksipalvelu Oy

Kelan suorakorvausmatkat 
numerosta 0100 86 500

Puhelun hinta 1,16 € + ppm/min.

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden 
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Nosturiautotyöt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Jäteastioiden 
tyhjennys
Roskalavojen 
vuokraus/tyhjennys

Monipuolista palvelua:

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

Liikkuvat Tammelat

Eemeli ja Veeti harjoitus-
lenkillä Illinsaaressa

Tammelan perheessä lii-
kutaan ja harrastetaan. Po-
jat Eemeli yhdeksän vuotta 
ja Veeti seitsemän vuot-
ta hiihtävät kilpaa, pelaa-
vat pesäpalloa, suunnistavat, 
harrastavat kaukalopalloa 
ja Eemeli soittaa kitaraa-
kin. Maakuntaviestissä pojat 
osallistuvat minisompavies-
tiin.

Äiti Heini ehtii omi-
en poikien huoltotehtävien 
lisäksi g-junnujen jouk-
kueenjohtajan tehtäviin pe-
säpallossa sekä agilityn 
harrastamiseen koirien kans-
sa. Pesäpallon pariin Heini 
toivottaa uudet pelaajat ter-
vetulleiksi ja yhteyttä voi ot-
taa puh 040 569 6271

Isä Simon päälaji on 
triathlon. Myös suunnistus, 
koripallo ja hiihto kuuluvat 
Simon lajivalikoimaan. Maa-
kuntaviestissä hän hiihtää 
Iin kolmosjoukkueessa.

Äiti Heini huoltotehtävissä
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Marko Jussila

Kisojen järjestely kokeneissa käsissä

Kisajärjestelyt alkavat olla hyvällä mallilla, jonka järjestelytoimikunnan jäsenten ilmeet jo paljastavat tammi-helmikuun vaihteessa. Aino Jokinen, Anri Stenius-Veijola, Oili Kaleva, Pauli Tiiro, Marko Jussila, Pekka Suopan-
ki ja Riitta Räinä.

Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaviesti 17.2. iin illinsaaren hiihtokeskukseen oli ilmoittautunut maanantaihin 12.2. mennessä 14 joukkuetta. haapavesi, ii 
(3 joukkuetta), oulainen, Yli-ii, liminka, oulu (2 joukkuetta), haapavesi, Pudasjärvi, kempele, taivalkoski, Raahe. Minisompaviestiin oli ilmoittautunut 17 

joukkuetta ja muutama joukkue myös illinsaaren hiihtoviestiin. kisojen järjestelyistä vastaa iin urheilijoiden kokenut kisaorganisaatio. 

 Kisojen järjestelytoimikunta on kokoontunut viimeisten kuukausien aikana useaan kertaan. Illinsaaren hiihtokeskuksella tammikuun alkupuolella koolla, eturivi: Juho Backman, Pertti Törmi , Petri Alakiuttu ja Pekka Suo-
panki. Takarivi: Juha Veijola, Reijo Backman, Marko Jussila, Aino Jokinen, Jenna Jussila, Anri Stenius-Veijola.

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, 
seuran puheenjohtaja Marko Jussila  040 708 8192  
Kilpailun johtaja Pauli Tiiro  045 110 9012   
Sihteeri Anri Stenius-Veijola  040 704 7419 
Kilpailukanslia Riitta Räinä  050 395 0305
Kilpailun TD Pertti Törmi  050 555 3315  

Ratamestarit Reijo Backman 
ja Juho Backman  0400 387 682
Ajanotto Markku Kukkola  044 335 5095 

Turvallisuuspäällikkö Pekka Suopanki  050 395 0392   
Järjestyksen valvonta Jenna Jussila  0400 545 449  
Liikenteenohjaus Matti Järvenpää  045 563 6190

Stadionpäällikkö Eino Nyman  040 728 4522
Hiihtotapavalvonta Oili Kaleva  040 506 8480  
Kanttiini Aino Jokinen  045 132 5037  
Kisaruokailu Eräpata Petri Alakiuttu 

Lähtöalue Tarmo Mähönen, 
maalialue Jussi Mertala, 
kuulutus Keijo Pylväs, 
ensiapu SPR Ii, moottorikelkka Pasi Rajala.

Pauli Tiiro

Anri Stenius-Veijola

Riitta Räinä

Pertti Törmi

Reijo Backman

Juho Backman

Pekka Suopanki

Jenna Jussila

Oili Kaleva

Aino Jokinen

Petri Alakiuttu

KISOJEN JÄRJESTELYISTÄ 
VASTAAVA 
KISAORgANISAATIO:
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jakelu kaikkiin talouksiin iissä

15.2.nomat
Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Tervetuloa 
viettämään 

tunnelmallinen 
ulkoiluilta!

 Aukioloajat:  
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00

Majakka Konintie 4, A  91100 Ii
Seuraa meitä 

myös 
Facebookissa

JALosTeTuT 
kALAherkuT 
oMAsTA 
keiTTiösTä. 

(TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN KALAA RIITTÄÄ)

15,60€/kg

Huomioithan myös, että 
paikalliset kalastajat toimittavat meille 

päivittäin saaliitaan
MADETTA,SIIKAA, HAUKEA, MAIVAA 

YMS. MITÄ AHTI SUO

LOHIFILE ja 
KEITTOKUUTIOT
(käsin ruodittu isosta kalasta)

pAIKALLINEN 
MADE 11,90€/kg
pANNUpIHVI 1€/kpl

kuutamohiihto
Perjantaina 2.3. Yli-Olhavan 
maamiesseuralta Pirttijärven kodalle
Lähtö klo 19. Ulkotulien ja kuutamon 
valaisemaa latua kodalle noin 1,2km. 
Mahdollisuus hiihtää pidempikin lenkki, 
tällöin otsalamput mukaan!
*Perillä kodalla makkara- ja mehutarjoilu. 
*Maamiesseuralla kahvio ja arvontaa. 
*Valaistu luistelualue ja mäenlaskupaikka 
 myös käytössä.
Yli-Olhavan maamiesseura, Oijärventie 1091. 
Lisätiedot Kirsimaria Piri p. 045 127 5663

Järjestäjät: 
Yli-Olhavan 

maamiesseura ry,
Olhavanseudun 
kelkkailijat ry ja 

Ii Instituutti / Liikunta

Huom. Kahviossa
käteismaksu

Talvinen pakkassää Iin toril-
la perjantai-iltana 9.2. Lumi 
narskuu kenkien alla, on jo 
hämärää, autojen virta on 
hiipunut. Torille on parkkee-
rannut muutama auto pitsan 
ostoon, kunnes kell0 19 jäl-
keen tyhjälle torille alkaa va-
lua ihmisiä joka suunnasta. 
Kauppakassit kädessä, joilla-
kin on pulkka mukana. Ikä-
rajaa ei ole, lapsia, nuoria, 
keski-ikäisiä ja senioreita. 
Puheen sorina alkaa täyttää 
torin tyhjyyttä. Tori täyttyy, 
hämärässä valossa hengitys 
huuruaa ja pitää vähän hy-
pellä.

Katseet kääntyvät jo kier-
toliittymään. Autojen pitäisi 
jo saapua. Mitä täällä oikein 
tapahtuu? Kaikki torilla tie-
tävät sen, mutta ulkopuoli-
sen silmin toiminta vaikuttaa 
oudolta.

REKO-lähiruokarenkaan 
kahdesti kuukaudessa ta-
pahtuva lähiruoan nouto-

Tori täyttyy lähiruoan 
myyjistä ja ostajista

tapahtuma on alkamassa. 
Tilaukset on tehty jo aikai-
semmin facebookissa ja nyt 
on aika noutaa tilatut tuot-
teet.

Mikä REKO ja mitä se tar-
koittaa? REKO on lyhenne 
sanoista REjäl KOnsumption 
– reilua kuluttamista. REKO 
on Facebookin kautta toimi-
va lähiruokarengas, joka tar-
joaa lähialueiden tuottajien 
tuotteita. Tuotteet tulevat 
suoraan tilalta, ilman välikä-
siä, ruoka on tuoretta, paikal-
lista ja ekologista.

Ostajilla on mahdollisuu-
den itse tavata ruoan tuot-
tajan. Hän myös kertoo 
tuotteistaan ja toiminnas-
taan. On mahdollista jopa 
päästä tutustumaan tuotan-
topaikkaan, sopimuksen mu-
kaan.

Porkkanan ulkomuo-
to ei vaikuta sen makuun. 
Voi hyödyntää myös edul-
liset tarjoukset. Tuotteet 

korjataan niiden ollessa par-
haimmillaan ja voi hyö-
dyntää sesonkituotteita. 
Rohkaistaan kokeilemaan 
vieraampiakin tuotteita, joita 
voi myös maistaa. Ne on val-
mistettu rakkaudella ja tai-
dolla, ilman lisäaineita.

Yhteisö tukee hyvää, ar-
vostaa ja haluaa tukea lähel-
lä tuotetun ruoan tekijöitä, 
omaa lähiyhteisöä ja oman 
alueen taloutta.  Se on myös 
kiinnostunut, miten eläimiä 
kohdellaan. Toiminta tapah-
tuu suoraan ilman välikäsiä 
eikä ole pakkauksia. Sellai-
nen on REKO.

Reilun puolen tunnin si-
sällä marjat, lihat, vihannek-
set, juurekset, kananmunat, 
jäätelöt ja muut lähellä tuo-
tetut tuotteet ovat vaihtaneet 
omistajaa. Tapahtumassa oli 
kiihkeää odotusta, puheen 
sorinaa, yhteisöllisyyttä, tyy-
tyväisiä tuottajia ja onnellisia 
asiakkaita.  

Iin REKO-lähiruokaren-
gas on perustettu vuonna 
2015 ja sen toiminta on va-
kiintunut. Tuottajia saadaan 
lisää, kunhan lähellä tuo-
tetun ruoan arvostus edel-
leen nousee ja asiakkaat 
tekevät lisää ostopäätöksiä.  
REKO-lähiruokarenkaan 
ylläpitäjien hommaa teh-
dään vapaaehtoisesti, ilman 
palkkaa. Helpoksi sen teke-
vät asiakkaat ja tuottajat yh-
dessä, jotka toimivat REKO 
periaatteiden mukaisesti. 
Seuraavaa REKO jakoa odo-
tetaan jo!

Lähiruokarenkaan tuotta-
jaksi tai tuotteiden ostajaksi 
pääsee liittymällä REKO-lä-
hiruokarengas Iin Facebook 
ryhmään, jossa voi seurata 
tuottajien ilmoituksia ja tila-
ta kun se itse kullekin sopii. 
MTR

Pukin tilan Johanna Kurtti ja Kaarlo Lappalainen kertovat kiertävänsä Limingan, Iin ja Oulun Rekot sekä uutena myös Kemissä. Marja-Areenan marjat tekivät kauppansa.

Kaikille yhteinen 
kuutamohiihto

Tervetuloa suurella joukolla!
ps. Voi tulla potkurillakin.

Järjestää Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistys

TarJOTaan MEhUa Ja 
nUOTiOMaKKaraa!

pe 2.3. klo 18 alkaen 
karttimonladun parkkipaikalla.
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www.iinseurakunta.fi

iin alue

Vauva- ja taaperoryhmä ke 14.2. klo 10-11.30 kerhohuone. 
Ystävänkammari ke 14.2. klo 12 iin seurakuntasali.
Kirkkokuoro ke 14.2. klo 17 iin kirkko.
Disneypuuhakerho ke 14.2. klo 17 kerhohuone. 
Tuhkakeskiviikon messu ke 14.2. klo 18 iin kirkko. tuhkakeskiviik-
ko, aihe katumus ja paasto. Ruotsalainen tapani, kanttorina savolai-
nen eija, musiikkiryhmä kirkkokuoro.
Naiskuoro ke 14.2. klo 19 iin seurakuntasali. uusia laulajia otetaan 
mukaan! lisätietoja kanttori eija savolaiselta p. 040 737 6966.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 15.2. klo 14.30. 
7 -iltapäivä to 15.2. klo 15 kerhohuone. Pelaillaan, leivotaan, keskus-
tellaan ja askarrellaan yhdessä. 
Lapsikuoro to 15.2. 17 iin seurakuntasali. 
Nuortenilta to 15.2. klo 18 kerhohuone. 
Kirkkokuoro to 15.2. klo 18.15 seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 16.2. klo 10-12 kerhohuone. 
Spesiaali nuortenilta pe 16.2. klo 18 kerhohuone. 
Gospelmessu pe 16.2. 18.30 iin kirkko. teemu isokääntä, musiikista 
vastaa nuorten gospelryhmä.
Iin ry:n kirkkopyhä ja kirkkokahvit seurakuntatalolla su 18.2. klo 
10 iin kirkko. jeesus, kiusausten voittaja. soronen Pekka, kanttorina 
savolainen eija. kolehti medialähetystyöhön intiassa sanansaattaji-
en kautta.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 19.2. klo 
17.30 kerhohuone. 
Ajanvaraus perhetyöntekijälle esim. kotona tai seurakunnan ti-
loissa. Perhetyöntekijä irmeli Hietapelto p. 0400 541 319.
Solu ti 20.2. klo 15 kerhohuone. 
Yhteisvastuu bingo ti 20.2. klo 18 iin seurakuntasali. Bingolapun 
hinta 2 e. Vapaaehtoinen maksu kahvista. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 21.2. klo 10-11.30 kerhohuone. 
Disneypuuhakerho ke 21.2. klo 17 kerhohuone. 
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe klo 9-10. Diakonissa san-
na karppinen p. 040 7376 955 (ii ja jakkukylä), diakonissa sanna Mä-
enpää p. 040 7182 297 (olhava, kuivaniemi ja oijärvi).
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 22.2. klo 13. 
7 -iltapäivä to 22.2. klo 15 kerhohuone. 
Nuortenilta to 22.2. 18 kerhohuone. 
Kirkkokuoro to 22.2. 18.15 iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 23.2. klo 10-12 kerhohuone. 
Messu su 25.2. klo 10 iin kirkko. Rukous ja usko. Ruotsalainen tapani, 
kanttorina jaakkola Markku. kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Miestenpiiri su 25.2. klo 18 iin seurakuntasali. kahvia ja teetä tar-
jolla.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 26.2. klo 
17.30 kerhohuone. 
Solu ti 27.2. klo 15 kerhohuone. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 28.2. klo 10-11.30 kerhohuone. 
Ystävänkammari ke 28.2. 12 iin seurakuntatalo.
Disneypuuhakerho ke 28.2. klo 17 kerhohuone. 
Naiskuoro ke 28.2. klo 17.30 iin seurakuntasali.

katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi 

kuiVanieMen alue
Messu su 18.2. klo 12 kuivaniemen kirkossa. 1. Paastonajan sunnun-
tai, jeesus, kiusausten voittaja. Matti kinnunen, kanttorina eija savo-
lainen. kolehti Medialähetystyöhön intiassa sanansaattajien kautta. 
jumalanpalveluksen jälkeen eläkeliiton kuivaniemen yhdistys laittaa 
kahvit seurakuntatalolla. taksi anne Miettunen lähtee kuivaniemen 
kievarista klo 11.30 kirkkoon, paluu kahvitilaisuuden jälkeen asemal-
le.  
Sanajumalanpalvelus su 25.2. klo 12 oijärven kyläkirkossa. 2. Paas-
tonajan sunnuntai, rukous ja usko. tapani Ruotsalainen, kanttorina 
Markku jaakkola. kolehti yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
YV-ilta ti 27.2. klo 18 Helvi Ruotsalaisella, Putkinotkontie 26. Yhteis-
vastuu lauluiltaan voit tuoda arpavoiton. arvonta- ja kahvituotot 
Yhteisvastuukeräykselle!
Oijärven perhekerho ma 19.2. ja ma 12.3. klo 13 – 14.30 vanhusten-
talon kerhohuoneessa. 
Kuivaniemen perhekerho to 22.2. ja to 1.3. klo 10 – 12 seurakun-
tatalolla.  ohjelmassa leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä 
tekemistä. 
Ajanvaraus perhetyöntekijälle esim. kotona tai seurakunnan ti-
loissa. Perhetyöntekijä irmeli Hietapelto puh. 0400 541 319.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 19.2. klo 11 vanhustentalon 
kerhohuoneessa. 
Oijärven seurakuntakerho ma 26.2. klo 11 vanhustentalon kerho-
huoneessa. 
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe, diakonissa sanna Mä-
enpää puh. 040 7182 297 (kuivaniemi, oijärvi ja olhava), diakonissa 
sanna karppinen puh. 040 7376 955 (ii ja jakkukylä)
Kuivaniemen naiskuoro keskiviikkoisin klo 16.30 seurakuntatalolla.
Hyryn nuoret laulajat keskiviikkoisin klo 18.30 kuivaniemen Rau-
hanyhdistyksellä.

lisää tapahtumia: katso iin alue ja www.iinseurakunta.fi

Lähes kaksikymmentä vuot-
ta ravintola-alalla toimineet 
Marja Jaara ja Kari Ponto 
ovat perustaneet Pitokamu 
Oy nimisen pitopalveluyri-
tyksen Pohjois-Iihin. Toimin-

Pitokamu Oy uusi 
pitopalveluyritys Iissä

tansa yritys aloitti vuoden 
2018 alussa ja toistaiseksi uu-
det yrittäjät jatkavat myös 
päivätyössään Iin Autokei-
taalla.

-Yrityksen päätoimiala on 

pitopalveluiden järjestämi-
nen leivonnaisista erilaisiin 
menukokonaisuuksiin, ker-
too Kari Ponto. 

-Toiminta on lähtenyt 
hyvin käyntiin ja olemme 

Kari Ponto loihtii herkkuannok-
set, vaikka yrityksen soppatykil-
lä.

Pitokamu Oy:n keittiössä sopu säilyy selkeällä tehtäväjaolla.

saaneet paljon tilauksia vaik-
kapa kakuista, joita ihmi-
set ovat jossain tilaisuudessa 
päässeet maistamaan, toteaa 
Marja Jaara.

Haukiputaalta kotoisin 
oleva Kari ja Yli-Iistä lähte-
nyt Maria ovat kotiutuneet 
Pohjois-Iihin ja kakut ym. 
tuotteet syntyvät parin oma-
kotitalon keittiössä. Omia 
juhlatiloja yrityksellä ei vie-
lä ole.

-Pystymme hoitamaan 
kaikki isot ja pienet juhlat 
alusta loppuun erilaisissa 
juhlatiloissa, kunhan tilois-
ta löytyy keittiö, Kari toteaa 
keittiömestarin varmuudel-
la. 

Pariskunnalla on keittiös-
sä selkeä työnjako, joten sopu 
säilyy pienissäkin tiloissa. 
Kondiittoriksi opiskeleva 
Marja vastaa leivonnaisista 
ja muista makeista tuotteis-
ta. Karin vastuulla on ruoka-
puoli. Lisäksi hän huolehtii 
esimerkiksi voileipäkakkui-
hin tulevan kalan savusta-
misen. 

-Pyrimme mahdollisim-
man paljon käyttämään lähi-
tuottajien raaka-aineita, jotka 
jatkojalostamme itse, totea-
vat tuoreet yrittäjät.

-Tarkoitus on alkaa kier-
tämään myös markkinoilla ja 
erilaisissa tilaisuuksissa, jois-
sa valmistamme ja myymme 
ruoka-annoksia. Soppatykki-
kin meiltä löytyy. Viimeisin 
keikka oli Iin Työväentalol-
la pidetty Kaamosklubi eli 
meihin voi ottaa yhteyttä 
monenlaisten tilaisuuksien 
kahvilatoiminnan järjestämi-
seksi. Pieni yritys on ketterä, 
Marja ja Kari muistuttavat.

Aloittavina yrittäjinä Mar-
ja ja Kari toivovat saavansa 
arvokkaita vinkkejä esimer-
kiksi Iin Yrittäjät ry:n muilta 
yrittäjiltä ja Pitokamu Oy on-
kin paikallisen yrittäjäyhdis-
tyksen uusi jäsen. MTR

Iin kirkonseudun asema-
kaavan muutos on edennyt 
ehdotusvaiheeseen. Aineis-
to on julkisesti nähtävillä 
8.2.–12.3.2018 verkossa sekä 
kunnanviraston yhteispalve-

Kirkonseudun asemakaavan muutos 
edennyt ehdotusvaiheeseen

lupisteessä.
Asemakaavan muutoksen 

tavoitteena on taajamakuvan 
parantaminen ja keskustan 
kehittäminen vetovoimai-
seksi kuntakeskukseksi.

Kaavaehdotukseen liitty-
en järjestetään kaikille avoin 
esittely- ja keskustelutilai-
suus 15.2. kello 17 Iin Lukiol-
la osoitteessa. Tilaisuudessa 
esitellään myös millä taval-

la kaavan valmisteluvaiheen 
vuorovaikutusprosessissa 
esiin nousseet ideat ja ajatuk-
set on huomioitu kaavarat-
kaisussa.
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Valtakunnalliseen 112 viik-
koon kuuluvana tapah-
tumana järjestettiin Iin 
Kärkkäisellä 112 päivä sun-
nuntaina 11.2. Tänä vuon-
na päivää vietettiin teemalla 
”Vaivaudu välittämään” tar-
koituksena pitää huolta, että 
läheisemmekin osaavat en-
nakoida vaarat ja saavat 
apua hätätilanteissa.

Oulu-Koillismaan pelas-
tuslaitoksen Iin tukikohdan 
kalustosta paikalla olivat 
ambulanssi, sammutusauto 
ja säiliöauto, joihin yleisöl-
lä oli mahdollisuus tutustua. 

112 päivän 
tapahtuma Iin Kärkkäisellä

Paikalla olleet pelastusalan 
ammattilaiset antoivat sa-
malla vinkkejä arkeen niin 
palovaroittiminen säännölli-
sestä testaamisesta kuin ta-
lonumeroiden tärkeydestä 
kiinteistöissä. 

-Apu osuu varmemmin ja 
nopeammin paikalle, kun ta-
lojen numerot ovat selkeästi 
nähtävillä, muistuttaa kalus-
tonhoitaja Allan Nyman.

Välittämisestä esimerk-
kinä kertoi sivutoiminen 
palomies Hannu Kurttila, ta-
pauksen, joissa soitetaan tie-
puolessa olevasta autosta. 

Pelastuslaitoksen kalustoa Iin Kärkkäisellä 
112päivän tapahtumassa.

Jenny Kosunen neljä vuotta ja Jalo Kosunen seitsemän vuotta sammu-
tusauton kyydissä.

Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen Iin tukikohdan kalustoa esittelivät sivutoiminen palomies Antti Lapinkangas vasemmalla, kalustonhoitaja 
Allan Nyman, sekä sivutoimiset palomiehet Pasi Karvonen, Hannu Kurttila ja Matias Penttilä.

-Olisi hyvä pysähtyä kat-
somaan, mikä paikalla on ti-
lanne ja soittaa sitten. Näin 
varmistetaan oikean avun 
paikalle saaminen, mikä-
li avulle on tarvetta, Kurtti-

la opasti.
Sivutoiminen palomies 

Pasi Karvonen kantoi huol-
ta heikoista jäistä ja mootto-
rikelkkailijoiden ajoreiteistä 
Nätteporin ja seurakuntata-

lon kohdalla Iijoella. 
-Jäät ovat todella hei-

kot seurakuntatalon kohdal-
la ja Tuhkaruukissa jäätä on 
vain nimeksi. Silti ajetaan 
vaaraa uhmaten juuri nois-

ta paikoista, totesi Karvonen, 
toivoen kelkkailijoiden ym-
märtävän pysyä turvallisem-
milla paikoilla. MTR
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Juhlapuhuja pääministeri Juha Sipilä saapui hyvissä ajoin juhlapaikalle Jakkukylän Rauhanyhdistykselle.

Juhlan juonsivat Jakkukylän koulun oppilaat taitavasti ja sopivasti huumorillakin höystäen; Evert Lohi, Saa-
na Sakko, Marissa Kenttä, Luukas Kaisto, Alvar Räihä ja Amanda Turpeinen.

Pääministerin kanssa yhteiskuvassa Jakkukylän osakuntaliitoksen käynnistänyt aloiteryhmä. Edessä Anne 
Matikainen ja Maarit Sippola. Takana Erkki Niskala, Hannu Kaisto, Vesa Sikala, Juha Sipilä ja Hannu Turpeinen. 

Jakkukylän koulun oppilaat esittivät Toivo Hyyryläisen säveltämän ja sanoittaman Jakkukylä -laulun.

Ex kuntaministeri, kansanedustaja Tapani Tölli (toinen vas.), istui juhlakahvipöydässä oululaisten ja iiläisten 
kutsuvieraiden seurassa.

Liitosjuhlaa vietettiin lämpimässä tunnelmassa.

Jakkukylän liittymistä Iihin 
juhlittiin lauantaina 3.2. Jak-
kukylän rauhanyhdistyksel-
lä. Juhlaan osallistui noin 250 
henkeä. Juhlan järjestäjänä 
olivat Iin kunta ja Jakkuky-
län kyläyhdistys. Juhlapu-
hujana oli pääministeri Juha 
Sipilä, joka kertoi ilonsa Jak-
kukylän koulun oppilaiden 
reippaista lauluesityksistä 
ja juhlan juontamisesta. Op-
pilaat olivat pyytäneet Sipi-
lää yhteiskuviin, joihin hän 
kertoi varaavansa aikaa heti 
virallisen ohjelman jälkeen. 
Sipilä kertoi myös olevan-
sa tutuissa maisemissa, sillä 
juhlapaikan sijainti oli hänen 
kesäisen vakiopyöräilyreit-
tinsä varrella. 

-Joka kesä olen myös tääl-
lä pysähtynyt ja laittanut 
pyörän tarakalle Pekan pa-
jalta erikoismetalleja ja hitsi-
puikkoja. 

Sipilä kiitteli kyläläis-
ten aktiivista otetta asioiden 
hoitamisessa ja oma-aloittei-
suutta historiallisen osakun-
taliitoksen toteutumisessa. 

-Tämä todistaa, miten 
päättäväiset ihmiset voivat 
demokraattisesti vaikuttaa 
omiin asioihinsa. Jakkukylä 

Jakkukylässä lämminhenkinen liitosjuhla 
 juhlapuhujana pääministeri Juha Sipilä

teki tahtonsa selväksi ja sitä 
kuultiin. Monta kertaa vas-
taavat hankkeet ovat kaa-
tuneet luovuttavan kunnan 
vastustukseen. 

-Nyt Oulun kaupunki 
kunnioitti Jakkukylän tah-
toa ja hyväksyi osakuntalii-
toksen. Tästä on syytä antaa 
tunnustus Oulun päättäjille. 

Sipilä mainitsi myös, että 
kylältä on oltu aktiivisesti 
yhteydessä päättäjiin, myös 
pääministeriin. 

Sosiaali- ja terveysminis-
teri Pirkko Mattila kertoi 
Jakkukylän olevan lähellä 
hänen Yli-Iin Puusaaressa si-
jaitsevaa synnyin kotiaan. 

-Juhlapaikalle tultaes-
sa oli tunne, kuin olisi tullut 
kotia. Iijoen törmä on vahva 
pohja ponnistaa maailmalle. 

Mattila toivoi kylän pal-
velujen kehittyvän edelleen 
osakuntaliitoksen jälkeen, 
uskoen samalla, että aktiivi-
sella otteella myös kyläläiset 
ovat niiden kehittämisessä 
mukana.

Mahdollisuuksien  
ja kasvun vuosi
Oulun kaupunginjohtaja 

Päivi Laajala kertoi Oulun 
viettävän mahdollisuuksi-
en ja kasvun vuotta. Hän 
kehui Jakkukylän osakunta-
liitoksen hakemuksen hyvää 
perustelua. Liitosasiat ovat 
sujuneet Iin kunnan kans-
sa hyvässä yhteisymmärryk-
sessä. Siihen on kuulunut 
mm. Jakkukylän koululais-
ten vaiheittainen siirtymi-
nen uuteen kuntaan. Näin 
ensimmäiset yläkoululaiset 
aloittavat koulunkäynnin 
Iissä vasta ensi elokuussa. 

Laajala sanoi Oulun ta-
voittelevan Euroopan kult-
tuuripääkaupungiksi pääsyä 
vuonna 2026. 

Iin kunnanjohtaja Ari 
Alatossava selosti Jakkuky-
län historiaa Pirttitörmän ky-
län aikoihin saakka, jolloin 
koulussa tehtiin pulpetit-
kin itse. Jakkukylän liittymi-
nen Iihin merkitsee kunnalle 
merkittävän 417 asukasmää-
rän lisäyksen.

-Ii katsoo eteenpäin. 
Erityisesti lähiajan suun-
nitelmissa on liikuntamah-
dollisuuksien kehittäminen. 
Kunnalla alkaa tänä vuon-
na mittavan liikuntakeskuk-
sen rakentaminen, johon 
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Rauhanyhdistyksen sali täyttyi juhlavieraista.

Kylätoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kaisto toivotti pääministeri Si-
pilän lämpimästi tervetulleeksi.

Juhlan puhujille oppilaat ojensivat muistolahjaksi kylällä asuvan käsi-
työtaituri Anna-Liisa Räihän kutomat villasukat.

Eläkeliiton Iin osasto huolehti juhlakahvien tarjoamisesta, jonka pal-
velun oli tilannut Iin kunta.

Pääministeri Sipilä poseerasi juhlan jälkeen kuvissa oppilaiden kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle Jakkukylä on tuttu jo lap-
suudesta lähtien

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoi, että jakkukyläläisten 
kuntaliitosjakoesitys oli hyvin perusteltu.

Jaakko Kärnä Oulusta teki juhlasta digitallenteen, jota on saatavissa 
kyläyhdistykseltä.

tulee liikuntahalli, uimahal-
li ja jäähalli. Puheensa lo-
puksi Alatossava toivotti 
Jakkukylän asukkaat lämpi-
mästi tervetulleeksi Iin kun-
nan asukkaiksi. 

Iin seurakunnan kirkko-
herra Tapani Ruotsalainen 
sanoi Iin seurakunnan pyr-
kivän viemään toiminnan 
lähelle ihmistä. Jakkukyläs-
sä hän sanoi huomanneen-
sa voimakkaita ja valoisia 
tulevaisuuden näkymien 
asennetta. Tämä asenne syn-
nyttää uutta. 

Iin seurakuntaan liittymi-
sessä on palattu juurilleen, 
eli jo 1300 luvulta lähtien 
Jakkukylä on kuulunut Iin 
seurakuntaan eli samaan 
seurakuntaan kuulumisessa 
on jo vuosisatainen perinne. 

Lämmin vastaanotto ja 
autettu kotiutumaan
-Halu palata takaisin van-
haan kotikuntaan Iihin 
on kytenyt jakkukyläläis-
ten mielissä jo pitempään 
ja noussut aika ajoin voi-
makkaammin esille. Syksyl-
lä 2015 puheet Jakkukylän 
liittämisestä Iin kuntaan jäl-
leen voimistuivat. Useissa 
kyläläisten yhteisissä ko-
koontumisissa ja jutuste-
luissa toivottiin, että joku 
selvittäisi, onko osakuntalii-
tos Iin kuntaan mitenkään 
mahdollista, selosti avaus-
puheessaan osakuntalii-
toksen valmisteluvaiheita 
kyläyhdistyksen puheenjoh-
taja Hannu Kaisto. 

-Meidät on otettu uuteen 

kylämyönteiseen kotikun-
taamme vastaan lämmöllä ja 
autettu monin eri tavoin ko-
tiutumaan. Tämäkin juhla on 
hieno osoitus siitä. Lämmin 
kiitos iiläiset! Jakkukyläs-
tä on aina haluttu vaikuttaa 
kotikunnan asioihin aktiivi-
sesti ja kehittävällä otteella. 
Tuomme mielellään oman 
panoksemme perinteikkään 
ja kylämyönteisen kotikun-
tamme kehittämiseen. Iissä 
on jatkossakin ideaa - jopa 
säpinää, totesi Kaisto. 

Juhlan juontajana toimi 
kuuden hengen Jakkukylän 
oppilaiden ryhmä. Puheiden 
lomassa esitti yksinlaulua 
Eero Jaara Maija-Leena Räi-
hän säestämänä, Jakkukylän 
koululaiset esittivät Toivo 
Hyyryläisen säveltämän 
ja sanoittaman Jakkukylän 
laulun. Yhteislauluina lau-
lettiin Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntalaulu ja Maamme. 
Iin kunta tarjosi juhlakah-
vit, jonka aikana kyläläiset ja 
kutsuvieraat saivat vaihtaa 
kuulumisia. 

Pyöräilytapahtuma  
siltahankkeen tukemiseksi
Kahvien aikana kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Han-
nu Kaisto kuulutti, että ensi 
kesänä on perjantaina 6.7. 
uuden siltahankkeen tuke-
miseksi yhteinen pyöräily-
tapahtuma, johon on juuri 
lupautunut vetäjäksi päämi-
nisteri Sipilä sekä ministeri 
Mattila. 

Heimo Turunen
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alle1-vuotiaille

Iin kirjastossa to15.3.2018
klo10-10.30

Kuivaniemen kirjastossa ma 19.3.2018 klo 10-10.30

Vauvasanataidetuokio 
on  vauvan ja vanhemman 
yhteinen runohetki.
Tuokiolla leikitään, 
liikutaan ja lorutellaan.
Runoleikki tukee lapsen 
ja vanhemman varhaista 
vuorovaikutusta. Tärkeintä 
on mukava ja kiireetön
yhdessäolo vanhemman kanssa.

Mukaan mahtuu max. 10 lasta.
Alle kouluikäiset sisarukset ovat
tervetulleita vauvan ja vanhemman
mukaan, myös heidät täytyy 
ilmoittaa mukaan.

Ilmoittautuminen pe 2.3. mennessä
marita.turtinen@ii.fi

p. 050 430 4044
Tilaisuuden järjestää kirjaston Pelastetaan iltasatu! - lukuintoa lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille hanke.

VAUVASANA-
TAIDETUOKIO

TErVETUlOA!

Avustuksen saajien ja LC Iin edustajia Lea Aalto, Marjo Helenius, Sari Hakala, Jaana Helander, Heikki Helekoski, Pekka Suopanki, Hannu Pakonen, 
Erkki Taskila ja Vesa Hanhisalo. 

Keräystuotosta saivat Iissä Etsivä nuorisotyö 1500 euroa ja Nuorten 
työpajatoiminta 1000 euroa Nuottahankkeisiinsa.

Punaisen Sulka keräyksen tuotteita ovat mm tarrat.

Seitsemäs Punainen Sulka 
järjestettiin 2016-2017, kerä-
yskohteena nuoret. Suomen 
Lions Clubien keräys tuot-
ti tällä kertaa noin kolme 
miljoonaa euroa 831 Lions 
Clubin toteuttamana. Kerä-
ys järjestettiin 100 teemalla 
Suomen täyttäessä 100 vuot-
ta, samoin kuin Lions-järjes-
tö täytti 100 vuotta. Suomeen 
ensimmäiset klubit perustet-
tiin vuonna 1950.

Iin Lions Club osallistui 
keräyksen toteuttamiseen 
aktiivisesti, saavuttaen sille 
asetun keräystavoitteen. Ke-
räyksen tuotosta 25 prosent-
tia ohjataan Lions Clubien 
kautta käytettäväksi paikal-
lisesti. Iissä tuotto ohjattiin 
Etsivän nuorisotyön ja Työl-
listämispalveluiden Nuotta-
hankkeisiin. 

Nuottavalmennus on tar-
koitettu erityisen tuen tar-

peessa oleville nuorille. 
Nuottavalmennuksella tue-
taan nuoren sosiaalista vah-
vistumista, arjenhallintaa 
sekä sosiaalisten taitojen ja 
terveiden elämäntapojen 
vahvistumista. 

Valmennus järjeste-
tään pienryhmissä Kuusa-
mon Oivangissa nyt saatujen 
avustusten turvin. Jaettava 
summa oli yhteensä 2500 eu-
roa. LC Iin presidentti Han-

nu Pakonen toteaa Iin lions 
clubin jakavan vuosittain yli 
10 000 euroa eri kohteisiin. 

Tällä kertaa iiläiset oli-
vat lisänneet paikallises-
ti jaettavakseen saamaansa 
summaan 300 euroa, mah-
dollistaakseen nuottaval-
mennuksen onnistumisen 
suunnitellusti. MTR

Punainen Sulka tukee nuoria hyvään elämään
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Ii kysyy huoltajien mielipidettä 
koulujen loma-ajoista

Iissä koulutyö alkaa syksyllä 8.8.2018. Pohjois-Iin koululaiset pääsevät silloin kauan odottamaansa uutuuttaan hohtavaan liikuntasaliin.

Opetus- ja varhaiskas-
vatuslautakunta päät-
ti kokouksessaan 18.1. Iin 
koulujen alkamisajankoh-
daksi tulevalle syksylle 8.8. 
Samalla lautakunta hyväksyi 
loma-ajankohdat lukuvuo-
delle 2018-2019. Syyslomaa 
Iin kouluissa vietetään vii-
kolla 43 (22.-29.10.2018) Jou-
luloma alkaa 21.12.2018 ja 
päättyy 6.1.2019. Hiihtoloma 
on viikolla 10 eli 4.-10.3.2019 
Lukuvuoden 2019-2020 työ- 
ja loma-ajoista tiedustellaan 
huoltajien mielipidettä. 

Koulujen opetusryh-
mät lukuvuodelle 2018-2019 
hyväksyttiin seuraavik-
si. Alarannan koulu 7 ope-
tusryhmää, Aseman koulu 
4 opetusryhmää, Haminan 
koulu 24 opetusryhmää, 
Kuivaniemen koulu 9 ope-
tusryhmää, Ojakylän kou-
lu 7 opetusryhmää, Olhavan 
koulu 3 opetusryhmää, Poh-
jois-Iin koulu 6 opetus-
ryhmää, Valtarin koulu 21 
opetusryhmää, Ylirannan 
koulu 3 opetusryhmää, Ja-
kun koulu 4 opetusryhmää. 

Iin lukion osalta opetusryh-
mät tarkentuvat kevään ai-
kana.

Opetus- ja varhaiskasva-
tuslautakunta esitti elokuus-
sa 2017 kunnanhallitukselle 
varhaiskasvatuskoordinaat-
torin viran perustamista 
Iihin. Kunnanhallitus hyväk-
syi esityksen lokakuun lo-
pussa 2017 antaen samalla 
täyttöluvan viralle. Virka 
on ollut haettavana kahteen 
kertaan. Ensimmäisellä ker-
ralla hakemuksia tuli 21, jois-
ta haastateltiin kahdeksan. 

Uudelleen auki julistettuun 
virkaan tuli 22 uutta hake-
musta ja kolme hakijaa haki 
toistamiseen virkaa. Val-
mistelutyöryhmä haastatte-
li tällä kertaa viisi hakijaa. 
Haastattelujen jälkeen työ-
ryhmä esitti opetus- ja var-
haiskasvatuslautakunnalle, 
ettei varhaiskasvatuskoordi-
naattoria valita. Lautakunta 
hyväksyi työryhmän esityk-
sen, joten Iihin ei ainakaan 
toistaiseksi tule viranhaltijaa 
varhaiskasvatuskoordinaat-
torin virkaan. MTR

Maakuntauudistus 
demokratian 
vahvistamista
”Eduskuntavaalit, kuntavaa-
lit, presidentinvaalit, euro-
parlamenttivaali. 

Nyt joukkoon on liitty-
mässä maakuntavaalit, kun 
lajissaan ensimmäiset maa-
kuntavaltuustot valitaan 
ensi lokakuussa. Vaalit ovat 
aina tilaisuus käyttää meille 
kaikille annettua kansanval-
taa. Jokaisella meillä on yksi 
ääni ja se ääni on syytä käyt-
tää hyvin.

Maakunta tuntuu ole-
van monille etäinen ja hie-
man hämäräkin asia, jopa 
monien päättäjien joukos-
sa. Se on harmi, sillä vuo-
den 2020 alussa maakuntien 
vastuulle siirtyy 25 laki-
sääteistä tehtävää, mm. so-
siaali- ja terveydenhuolto, 
pelastustoimi ja suurin osa 
nykyisten ELY-keskusten 
palveluista. Maakunnilla ja 
maakuntavaltuustoilla tulee 
siis olemaan merkitystä.

Itse näen maakuntauudis-
tuksen vahvasti demokratian 
vahvistamisena. Viimeinkin 
maakunnan asukkaat saa-
vat valita omat edustajansa 
päättämään asioista. Esimer-
kiksi ELY-keskusten poliit-
tinen ohjaus on ollut viime 
vuosina lähes täysin retu-
perällä. Vallan valuminen 
virkamiesportaalle on hei-
kentänyt kansalaisten vai-

kuttamismahdollisuuksia 
siitä huolimatta, että osallis-
tamiseen on yritetty panos-
taa. Nyt se korjataan!

Paljon pelotellaan sillä, 
ettei esimerkiksi Ii tule saa-
maan ainoatakaan maakun-
tavaltuutettua. Ajatus on 
mielestäni absurdi parista-
kin syystä johtuen. Ensinnä-
kin täytyy huomauttaa, että 
syksyllä ei valita kuntien 
edustajia. Tarkoituksena on 
valita koko maakuntaa edus-
tavia maakuntavaltuutettu-
ja. Emme äänestä iiläistä tai 
oululaista, äänestämme po-
hojos-pohojalaista. Toisena 
asiana haluan painottaa sitä, 
ettei ainoatakaan ääntä ole 
annettu, saati laskettu. Ai-
dossa demokratiassa tulos-
ta ei varmaksi tiedetä ennen 
ääntenlaskun valmistumis-
ta. ”

Valtteri Paakki
varavaltuutettu, Ii
Suomen Keskusta

”Vaalit ovat aina tilaisuus käyttää meille kaikille 
annettua kansanvaltaa. Jokaisella meillä on yksi 

ääni ja se ääni on syytä käyttää hyvin.”

KÖPI 

18

Iin Lumivalakiat
La 17.3.2018 klo 10-15

Iin Rantakestilä
Ohojelma ii.fi/kalenteri 

Vappaa pääsy! 
Tervetuloa!
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Yli-Olhavan maamiesseu-
ran talo oli ääriään myöten 
täynnä, kun Olhavan seudun 
kehittämisyhdistys järjes-
ti lauantaina 3.2. jokivarren 
asukkaille keskustelutilai-
suuden Olhavajoen tilasta ja 
jokeen liittyvistä suunnitel-
mista.

Jermi Tertsunen Pohjois-
Pohjanmaan Ely-keskuksesta 
esitteli tilaisuudessa Elyn laa-
timaa ennallistamissuunni-
telmaa joelle. Suunnitelman 
mukaan ennallistamistöitä 
tehdään kahdessakymme-
nessäviidessä kohteessa. 

-Ne ovat erityyppisiä eri 
kohteissa ja osa on hyvin-
kin pieniä, lapiolla tehtä-
viä toimia. Tarkoituksena 
on parantaa kalojen lisään-
tymismahdollisuuksia ja sitä 
kautta kalan määrää joessa. 

Olhavajoen ennallistamisesta 
iloitaan – turvetuotanto huolettaa

Tämä puolestaan lisää joen 
vetovoimaa virkistyskalas-
tuskohteena, uskoo Tertsu-
nen.

Iin kunnan tekninen joh-
taja Markku Vitikka kehui 
Olhavajokivarren kylissä 
asuvan aktiivista väkeä, josta 
tämänkin hankkeen etenemi-
nen on hyvä osoitus. Vitikka 
kertoi kunnan olevan hank-
keessa rahoituksen haki-
ja kalatalousviranomaisilta. 
Kunnan mukaantulo on pe-
rusteltua, koska osa kunnos-
tuskohteista on luvitettava. 
Kyläläisiä tarvitaan talkoi-
siin ja talkoointoa tuntuu ky-
liltä löytyvän.

Olhavan seudun ke-
hittämisyhdistyksen pu-
heenjohtaja Maarit Tihinen 
arveli eri toimijoiden yh-
teistyöllä päästävän parhaa-

seen lopputulokseen ja iloitsi 
tilaisuuden runsaasta väki-
määrästä sekä vilkkaasta kes-
kustelusta. Tihinen riemuitsi 
Olhavajoen ennallistamis-
suunnitelman etenemisestä, 
ollen samalla syvästi huo-
lissaan suunnitelmista lisätä 
turvetuotantoa joen valuma-
alueella. 

-Tuntuu käsittämättö-
mältä, että toisaalta ollaan 
parantamassa joen tilaa, toi-
saalta lisäämässä jokeen tu-
levaa kuormitusta, totesi 
Tihinen.

Hervanlatvasuolle ja  
Polvisuolle lisää  
turvetuotantoa
Turveruukki Oy on ha-
kenut ympäristölupaa 
ottaa Hervanlatvasuo tur-

vetuotantoon. Polvisuon 
turvetuotantoalueen laajen-
tamista puolestaan suunnit-
telee Vapo Oy. 

Polvisuon ympäristövai- 
kutusten arviointiselostuk-
sesta on Iin kunnanhalli-
tus antanut joulukuussa 
2017 lausunnon, jossa kun-
ta esittää pinta-alaltaan pie-
nemmän vaihtoehdon 
sallimista turvetuotannolle 
ja vesienjohtamisreitin kul-
kemista Olhavajoen vesis-
tön sijaan Iijoenvesistöön. 
Päätös kunnanhallitukses-
sa syntyi äänestyksen jäl-
keen. Vähemmistöön jääneet 

Iin kunta tukee Olhavajoen ennallistamishanketta lupasi tekninen joh-
taja Markku Vitikka.

Elyn laatimia suunnitelmia joen 
kunnostamiseksi esitteli Jermi 
Tertsunen.

 Bruno Kukkonen oli huolissaan Kaihuanjärven rehevöitymisestä toivoen pikaisia toimenpiteitä asiassa.

olisivat halunneet vesistöi-
hin kohdistuvien haitallisten 
vaikutusten vuoksi kunnan 
lausunnon olevan toteutta-
matta jättämisen kannalla.

Hervanlatvasuolle ei ole 
laadittu ympäristövaikutus-
ten arviointiselostusta vaan 
hanke on edennyt suoraan 
ympäristölupahakemusvai-
heeseen. Monet ihmettelivät 
tilaisuudessa ympäristövai-
kutusten arvioinnin puuttu-
mista. 

-Myöskään Iin kunta ei 
ole asiaa toimielimissään kä-
sitellyt. Jos ympäristölupa 
Hervanlatvasuolle myönne-

tään, joutuu kunta harkitse-
maan valituksen tekemistä, 
arveli kunnanvaltuuston va-
rapuheenjohtaja Ilkka Pako-
nen.

Tilaisuuden lopuksi va-
littiin työryhmä miettimään 
vesiensuojeluasioita ja ra-
hoituksen saamista hankkei-
siin. Työryhmään valittiin 
Ilkka Pakonen, Teuvo Suo-
mela, Olavi Valtonen, Heikki 
Tunkkeri, Ari Pernu ja Maa-
rit Tihinen. Työryhmää voi-
daan tarvittaessa täydentää. 
MTR

Jo neljättä vuotta peräkkäin 
Iin Kokoomus kokoontui Ala-
rannan kodalle viettämään 
”pikkujoulua” helmikuussa. 
Perjantai-illan 2.2. tilaisuu-
dessa valtuutettujen lisäksi 
oli Iin kokoomuksen jäseniä 
ja ystäviä. 

Valtuutetut Petri Tervo-
nen, Jarmo Lauri, Jussi Kurtti-
la ja Juho Tauriainen avasivat 
omalta osalta mitä kunta-
politiikassa on tapahtunut 

Kokoomuksen pikkujoulu - pakkasen keskellä helmikuussa
kuluneella vaalikaudella. Esi-
merkiksi kauan kaivattu ja 
odotettu liikuntahallin raken-
taminen alkaa tänä vuonna.

Yllätysnumerona tunnus-
tusta annettiin 60-vuotta täyt-
täneelle Tauno Kovalle, joka 
ei ollut juhlinut merkkipäi-
väänsä. Hän sai lahjaksi tyy-
likään nahkavyön leijona 
merkillä. Tauno sai valtuu-
tettuna (2012-2017) paljon ai-
kaan. Esimerkiksi oli yhtenä 

merkittävänä puuhamiehenä 
ajamassa Karhun silta -pro-
jektia.

Kansanedustaja Mari-Lee-
na Talvitie avasi tilaisuudes-
sa valtakunnan politiikkaa. 

-Tällä kaudella on tehty 
isoja panostuksia meidän alu-
een väyliin, kuten valtatie 4 

Iin Kokoomuksen puheenjohtaja Jukka Pietikäinen (oikealla) onnitte-
lee 60 vuotta täyttänyttä Tauno Kovaa.

Oulu-Kemi-välille ja rahoitus 
Oulun sataman väylän syven-
tämiselle. Uusi väylän syvyys 
edistää koko Pohjois-Suomen 
yritysten kilpailukykyä. Vii-
me syksyn budjettiriihestä 
saatiin rahat myös Hailuodon 
kiinteän yhteyden suunnitte-
luun ja rakentamiseen. Täten 

pystytään korvaamaan laut-
tayhteys ja välttämään laut-
tainvestoinnit.

-Alkuvuonna on tarkoitus 
saada perhevapaauudistuk-
sen linjaukset valmiiksi, jotta 
se voi tulla voimaan vuon-
na 2019. Uudistuksen keski-
össä on erilaisten perheiden 

monenlaiset elämäntilanteet 
sekä miten yksinkertaistam-
me tukijärjestelmää. Ko-
koomuksen tavoitteena on 
pidentää vanhempainvapaa-
aikaa sekä parantaa äitien 
työmarkkina-asemaa, totesi 
Talvitie. JT, MTR

Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie tervehtii pitkään toiminnassa mukana ollutta Väinö Klasilaa.
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YrITTäjä! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

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

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!
UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

valokuvauspalveluita • painotuotteitaHAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT

AUTOKATSASTUS, -MyyNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

www.tilisalonen.fi

Tilitoimisto Simo Salonen Oy  •  010 778 8600

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

OUlUlAISTA OSAAMISTA 
YlI 30 VUOTTA

oUlU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin PiSTe: Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

H A M M A S l Ä Ä K Ä r I K E S K U S

Larissa 
Tursas

Jenni
Alaranta

Raine 
Oikarinen

Arttu
Jaakkola

Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Seuraava Iisanomat on 
nro 5 ja joka ilmestyy 1.3.2018.

TILITOIMISTOJA

Laitakuja 4, Ii
(liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

VARAA AIKA puh. 050 5234 649 
tai nettiajanvarauksen kautta 
www.iilaaksonfysioterapia.fi

Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta

       - 60 min fysioterapia 50 € 
- Kotikäynnit yli 80 vuotiaille 10 km säteellä 60 € 
TArjOUS!   

Iiläinen Petri Mäenkoski on 
aloittanut 22.1. apteekkarina 
Pelkosenniemen apteekissa 
ja siihen kuuluvassa Savu-
kosken sivuapteekissa, joka 
samalla siirtyi Mäenkoskelle.

Pelkosenniemi ja apteek-
ki ovat Mäenkoskelle en-
tuudestaan tuttuja, sillä hän 
työskenteli siellä kymme-
nen kuukauden ajan kolme 
vuotta sitten. Proviisorik-
si vuonna 2001 valmistunut 
Mäenkoski on työskennellyt 
monissa tehtävissä useissa 
apteekeissa eri puolilla Suo-
mea muun muassa Haapa-

Petri Mäenkoski Pelkosenniemen apteekkariksi
järvellä kymmenen vuotta.

Apteekkiluvat myön-
tää lääkealan turvallisuus- 
ja kehittämiskeskus Fimea. 
Lupa myönnetään sille ha-
kijalle, jolla Fimea arvioi ole-
van parhaat ammatilliset ja 
taloudelliset edellytykset 
apteekkitoiminnan ylläpitä-
miseen. Petri kertoo saaneen-
sa apteekkiluvan 24.10.2017 
ja kaupat entisen apteekkarin 
kanssa solmittiin 22.1.2018. 

-Usein luvan saamisesta 
toiminnan siirtymiseen me-
nee puoli vuotta, joten kolme 
kuukautta oli nopeaa toimin-

Pelkosenniemen uusi apteekkari 
Petri Mäenkoski on tottunut pit-
kiin työmatkoihin. Viikonloput 
hän aikoo edelleen asua Iissä.

taa, toteaa Mäenkoski. 
Samalla hän iloitsee voi-

dessaan tehdä unelmiensa 
työtä. 

-Tiesin ja kerroin jo kah-
deksan vuotiaana mikä mi-
nusta tulee isona ja sillä tiellä 
ollaan, naurahtaa Mäenkos-
ki. 

Pelkosenniemen apteekki 
työllistää apteekkarin lisäk-
si kolme työntekijää. Heistä 
kaksi työskentelee Savukos-
ken sivuapteekissa.

Petri Mäenkoski aikoo 
pysyä iiläisenä, vaikka asuu-
kin viikot Pelkosenniemellä. 

Niinpä tuore yrittäjä liittyi 
ensi töikseen Iin Yrittäjien 
jäseneksi, koska haluaa olla 
mukana yrittäjien järjestötoi-
minnassa muiden aktiivisten 
iiläisten yrittäjien joukossa. 
MTR

Iiläinen Elle-Rosanna Kaa-
kinen (15 v) on Iin ylä-
koulun viimeistä vuotta 
käyvä taiteilija, jonka tau-

Elle-Rosanna Kaakisen taidetta esillä Nätteporissa
luja on ensimmäisen kerran 
julkisesti esillä. Elle-Rosan-
na kertoo luonnon ja sen vä-
riloiston inspiroivan häntä 

Susi on vaikuttava teos

maalaamisessa. 
-Olen aina tykännyt piir-

tää ja yläkoulun alussa 
innostuin maalaamaan. Tai-

denäyttely Iin kirjaston au-
laan syntyi puolivahingossa 
erään tilaustyön myötä ja ti-
laisuuden tultua tartuin sii-
hen, Elle-Rosanna toteaa 
näyttelyn toteutumisesta.

Aiheet maalauksiin hän 
kertoo tulevan joskus yk-
sinäisyydessä kotona, 
toisinaan taas joukkojen hu-
linassa. Osa on tilaustöitä ja 
osassa on tarina mukana.

Elle-Rosannan taidenäyt-
tely on esillä Iin kirjaston 
aulassa koko helmikuun ja 
siihen voi tutustua kirjaston 
aukioloaikoina. MTRKuun tarina
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    KUULUTUS
Pahkakosken tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen ai-
neisto nähtäville

Pahkakosken Energia Oy suunnittelee Iin kunnan alueelle Pahkakosken 
tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, 
joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin 
sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. 
Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 30 uuden tuulivoima-
lan rakentaminen.

iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 29.1.2018 § 29 
asettaa Pahkakosken tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvai-
heen aineiston julkisesti nähtäville MrL 65 §:n ja Mra 27 §:n mu-
kaisesti. aineisto on nähtävillä 12.2.2018 – 18.3.2018 välisen ajan.

Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Kierikkikeskuksen 
auditoriossa tiistaina 13.2.2018 klo 17.00. Kahvitarjoilu klo 16.30 al-
kaen. Tervetuloa!

Kaavan ehdotusvaiheen aineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunni-
telma ovat nähtävillä Iin kunnanvirastolla yhteispalvelupisteellä (Joki-
suuntie 2, 91101 Ii), Yli-Iin kirjastossa (Halametsä 1, 91200 Yli-Ii) sekä 
kunnan internetsivuilla osoitteessa www.ii.fi/yleiskaavoitus. Osallisilla ja 
kuntalaisilla on oikeus esittää muistutus kaavaehdo-tuksesta. Kaavan 
ehdotusvaiheen aineistoa koskevat muistutukset tulee toimittaa 
kuulemisaikana (18.3.2018 mennessä) joko sähköisesti tai kirjalli-
sesti osoitteella:
 
kirjaamo@ii.fi tai 
iin kunta, PL 24, 91101 Ii
 
LISäTIETOJa anTaVaT:
iin kunta 
Jokisuuntie 2, 91101 Ii

Markku Vitikka Jaakko raunio
Tekninen johtaja Maankäytön suunnittelija
puh. 050 3950 360 puh. 050 4083 811
markku.vitikka@ii.fi jaakko.raunio@ii.fi

KaaVaa LaaTIVa KOnSULTTI: HanKKEESTa VaSTaaVa:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Pahkakosken Energia Oy 
Hallituskatu 13 - 17 D,  Teknologiapuisto 1, 
90100 OULU 61800 Kauhajoki
  
Janne Tolppanen Jaakko Leppinen
Maankäytön suunnittelija, arkkitehti Project Director
puh. 044 278 7307 puh. 040 188 1297
janne.tolppanen@fcg.fi  jaakko.leppinen@windelligence.com

Vaakuna säilyy, 
kaava muuttuu
Iin kunnanvaltuusto päät-
ti maanantaina 5.2., että Iin 
kunnan vaakuna on nykyi-
seen tapaan Kuivaniemen 
kunnan entinen vaakuna. 
Vuoden 2007 alussa muo-
dostetun Iin kunnan nimeksi 
päätettiin liitossopimukses-
sa Ii ja vaakunaksi Kuivanie-
men vaakuna. 

Marraskuussa jätet-
tiin kaksi valtuustoaloitet-
ta, joissa esitettiin vanhan 
Iin kunnan vaakunan pa-
lauttamista Iin vaakunaksi. 
Aloitteen jättivät Aila Paaso 
(vihr) sekä Eero Alaraasakka 
(kesk) tukenaan neljä muu-
ta valtuutettua. Alaraasakan 
aloitteessa esitettiin vaihto-
ehtona myös kokonaan uu-
den vaakunan suunnittelua 
Iille.

Kunnanjohtaja Ari Alatos-
savan päätösesityksessä kun-
nanvaltuustolle todettiin, 
että kuntaliitossopimukses-
sa vuodelta 2006 päätettiin 
ottaa Kuivaniemen vaakuna 
uuden Iin vaakunaksi. Vaik-
ka sopimus oli juridisesti 
voimassa viisi vuotta, on so-
pimuksen henkeä mielestäni 
syytä noudattaa, totesi Ala-
tossava valtuuston kokouk-
sessa.

Eero Alaraasakka esitti, 
että vaakunan vaihtoehdois-
ta tehdään kuntalaiskysely. 
Esitystä kannatti Risto Säkki-
nen (SDP). Kunnanvaltuus-
to äänesti, palautetaanko 
asia uudelleen valmisteluun 
mahdollisen kuntalaiskyse-
lyn järjestämiseksi. Äänin 
27-7 (1 tyhjä) valtuusto päät-
ti, ettei kuntalaiskyselyä teh-
dä.

Vanhan hammas-
hoitolan talon alueelle 
Iijoen rantaan voidaan kaa-
vamuutoksen seuraukse-
na rakentaa kolme enintään 
viisikerroksista asuinker-
rostaloa. Kunnanvaltuusto 
hyväksyi kerrostalojen ra-
kentamisen mahdollistavan 
asemakaavan muutoksen 
korttelissa 23. Asiasta äänes-
tettiin Tiina Vuononvirran 
(vihr) esittäessä kaavan pi-
tämistä ennallaan. Esitystä 
kannatti Heli-Hannele Haa-
paniemi (vihr) Äänestyksessä 
kolme muutakin valtuutet-
tua olisi pitänyt jokirannan 
vapaana kerrostaloista. Ää-
nin 30-5 kaavan muutos hy-
väksyttiin ja kerrostaloja on 
mahdollista korttelin 23 alu-
eelle rakentaa. MTR

Järjestäjä Iin kansalaisopisto, kouluttajana PSK-Service Oy

Kurssi 
maksuton kaikille !Kurssi on kuntalaisille maksuton!

Huomioliivejä 
koululaiskuljettajille
Oulun ympäryskuntien Hai-
luoto, Ii, Kempele, Liminka, 
Lumijoki, Muhos, Utajärvi 
ja Tyrnävä liikenneturvalli-
suustyöryhmät ovat hankki-
neet huomioliivit jokaiseen 
koululaiskuljetuksia ajavaan 
taksiin tai bussiin. Näkymi-
sen tärkeys korostuu etenkin 
pimeään vuodenaikaan.

Huomioliivi tulee tarpee-
seen, jos matka joskus yllät-
täen katkeaa ja kuljettajan on 
noustava pois ajoneuvosta. 
Esimerkiksi moottoririkkoja 
ja ojaanajoja tapahtuu usei-
ta vuosittain. Ensivaiheessa 
huomioliivit hankittiin kul-
jettajille. Ihannetilantees-
sa huomioliivit löytyisivät 
myös koululaisille. Kunnat 

voivat vaikuttaa tähän asi-
aan mm. koululaiskuljetus-
ten hankintaan liittyvien 
sopimusten ja ohjeiden kaut-
ta.

Tempaukseen päätettiin 
ryhtyä, koska viime syksynä 
Iissä ja Utajärvellä pidetyis-
sä koululaiskuljettajaillois-
sa nousi esille, että kaikista 
ajoneuvoista huomioliiviä ei 
nykyisin löydy.

Huomioliivien hankin-
nan mahdollisti liikennetur-
vallisuustoimijahanke, jonka 
rahoituksesta kunnat ja Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskus 
vastaavat.

juha Heltimo

Ville Vähämäki Oulun 
piirin kansanedustajien 
uusi yhteyshenkilö
Oulun piirin kansanedusta-
jat valitsivat kansanedustaja 
Ville Vähämäen yhteyshen-
kilöksi vuoden 2018 valtio-
päivien ajaksi. Paikka siirtyi 
Vähämäelle Katja Hännisel-
tä. Yhteyshenkilön vastuu 
kiertää tasapainoisesti puo-
lueittain.

Vuoden 2018 kansan-
edustajat aikovat totuttuun 
tapaan vierailla julkisyhtei-

söissä, yrityksissä ja järjes-
töissä eri puolilla vaalipiiriä. 
Tavoitteena on kerätä kat-
tavia ja ajankohtaisia tietoja 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun edunvalvontaa varten. 

Yhteyshenkilöön voi 
olla yhteydessä tapaamis-
ten järjestelyihin ja seudun 
edunvalvontaan liittyvissä 
asioissa.

iin ja Kuivaniemen aluejohtokunnat julistavat haettavaksi
YhTEiSÖaVUSTUKSET PaiKaLLiSaKTiiViSUUDEn 
KEhiTTÄMiSEEn 
rekisteröityneille yhdistyksille tai yhteisöille, joiden 
kotipaikka on ii.

Iin tai Kuivaniemen aluejohtokunnalle osoitetut anomukset tulee jät-
tää osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai Iin kunta, Kirjaamo, PL 24, 91101 Ii 
viimeistään 18.3.2018.

Hakijan tulee osoittaa hakemus sille johtokunnalle, jonka alueella 
(Ii tai Kuivaniemi-Olhava) hanke toteutetaan. Kunnanhallituksen 
19.6.2017 § 229 päättämät avustusten jakoperusteet ja lomake avus-
tuksen hakemiseen on kunnan sivulla http://www.ii.fi/aluejohtokunnat

iin aluejohtokunta  Kuivaniemen aluejohtokunta

KulttuuriKauppilan 
uusi hallitus aloittanut
KulttuuriKauppila ry:n 
hallitus on järjestäytynyt 
vuodeksi 2018. Uutena pu-
heenjohtajana toimii Teijo 
Liedes ja varapuheenjohta-
jana Janne Kauppinen. Hal-
lituksen ulkopuoliseksi 
sihteeriksi ja rahastonhoita-
jaksi valittiin Merja Briñón. 

KulttuuriKauppila Ii ry:n 
hallitukseen 2018 kuulu-
vat Teijo Liedes, Iin kunnan-
valtuuston puheenjohtaja, 
Antti J.Leinonen, freelance-
valokuvaaja, Sanna Koivisto, 

kuvataiteilija ja Kulttuuri-
Kauppilan kotitaiteilija, Ja-
ri-Jukka Jokela, Ii-Instituutti 
-liikelaitoksen johtokunnan 
puheenjohtaja, Janne Kaup-
pinen, aluetaidemuseotut-
kija, Oulun taidemuseo ja 
Minna Halonen, Iin kirjaston 
johtaja. 

Varajäseninä toimivat Iri-
na Havaste-Ukkola, kuva-
taiteilija ja taidekasvattaja ja 
Anu Vuorinen, Kehitys- ja 
resurssijohtaja, Oulunkaaren 
kuntayhtymä MB

   KUULUTUS
Jakkukylän osayleiskaavan muutos, vireilletulo ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt 29.1.2018 kokouksessaan käynnis-
tää Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen. Jakkukylä liittyi osaksi Iin 
kuntaa 1.1.2018. Yleiskaavan muutoksen suunnittelualue kattaa voi-
massaolevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen ja osakuntaliitoksen 
myötä Iin kunnalle siirtyneen osan Karjalankylän osayleiskaavasta. 
 
Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa alueen yleiskaava-
ratkaisut Iin kunnan tavoitteiden mukaisiksi ja tukea kylien elinvoimai-
suutta mahdollistamalla rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden 
täydennysrakentaminen nykyistä paremmin. 
 
Yleiskaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. 
 
asiakirjat on saatavilla Iin teknisellä osastolla osoitteessa Jokisuun-
tie 2 ja Iin kunnan internetsivuilla osoitteessa http://ii.fi/yleiskaavoitus. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä Iin kunnan-
viraston yhteispalvelupisteessä 12.2. – 18.3.2018.
 
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyyde-
tään toimittamaan 18.3.2018 mennessä kunnanhallitukselle osoittee-
seen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@
ii.fi.
 
Lisätietoja antavat tekninen johtaja Markku Vitikka p. 050 3950360 
markku.vitikka@ii.fi tai maankäytön suunnittelija Jaakko Raunio p. 050 
4083811 jaakko.raunio@ii.fi. 

Ii 29.1.2018
Kunnanhallitus

       KUULUTUS
iin Kirkonseudun asemakaavan muutos, ehdotusvaiheen nähtä-
villäolo ja esittely- ja keskustelutilaisuus 

Iin Kirkonseudun asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaihee-
seen. asemakaavan muutoksen tavoitteena on taajamakuvan paran-
taminen ja keskustan kehittäminen vetovoimaiseksi kuntakeskukseksi.  
 
asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 8.2.–12.3.2018 
Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja kunnan internetsivuilla 
osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus  
 
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaa-
vaehdotuksesta. allekirjoitetut muistutukset on toimitettava 12.3.2018 
mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii 
tai sähköisesti skannattuina osoitteeseen kirjaamo@ii.fi
 
Kaavaan liittyen järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus 15.2.2018 
klo 17 Iin Lukiolla osoitteessa Valtarintie 11 (sisäänkäynti Kangastien 
puolelta). 
 
Lisätietoja antavat tekninen johtaja Markku Vitikka p. 050 3950360 
markku.vitikka@ii.fi tai maankäytön suunnittelija Jaakko Raunio p. 050 
4083811 jaakko.raunio@ii.fi. 

Ii 29.1.2018
Kunnanhallitus
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YHdiSTYKSeT ToiMivAT

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
ilmoitusmyynti:
Aki Niemitalo 040 820 2575
myynti@iinlehti.fi
Riikka Takalo 050 439 9963 (lomalla)
riikka@iinlehti.fi
Sivunvalmistus:  
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,  
Kajaani

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4500 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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

lehden sivulla on 6-palstaa

PALsTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRiTTÄJÄ! ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro 5 ilmestyy to 1.3.2018

Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 22.3.2018

nomat
-

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

suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 4  15.2.2018

jäsenyritys

www.iisanomat.fi
Seuraava Iisanomat on nro5

ja joka ilmestyy 1.3.2018. 

Piisilta 1 toimisto avoinna sovitusti.
Sovi tapaamisesta p. 050 439 9963

Yhdistykset toimivat on kympin palsta. seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tule-
vasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv.  sähköposti: info@iinlehti.fi 
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten tapahtumien 
ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. esim. sääntö-
määräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on mak-
sullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. tervetuloa! 

yLI-OLHAVAN 
MAAMIESSEURALLA

5

20 7
38

9

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Su 18.2.2018 klo 17

Bingo
Pääpalkinnot: Maxibingo 100 €, Irtolehti 50 €,
Vihko: 5*30€ + 1*50€. Lopuksi irtolehti. 100 €.

Iin Vihreiden sääntömääräinen 
keVätkokous su 25.2. klo 16.00

http://yhdistykset.vihreat.fi/iin.vihreat/tapahtuma/

Järjestötalo, Laurintie 3, Ii
Tervetuloa!

Suomi-Venäjä-Seuran iin osaston 
VUOSiKOKOUS to 1.3.2018 klo 18.30 

Järjestötalo, Laurintie 3, Ii
Tervetuloa!

Keskustan Iin kunnallisjärjestön 
yleInen KoKous
ke 21.2.2018 klo 19.00 
Merihelmessä (Rynkyntie 9)

Aiheena tytäryhtiöiden johtokunnat 
ja maakuntavaaliehdokkaiden valinnat.

Kahvitarjoilu       
Tervetuloa!

Iissä on uuden hallintosään-
nön myötä aloitettu järjestää 
kyselytunti ennen valtuus-
ton kokousta. Kyselytunti on 
julkinen, mutta kysymyksiä 
saavat esittää vain valtuute-
tut koskien kunnan hallin-
toa ja taloutta. Kysymykset 
on toimitettava kirjallisesti 
viimeistään 14 päivää ennen 
valtuuston kokousta. Kyse-
lytuntia seuraavan valtuus-
ton kokouksen esityslistaa 
koskien valtuutetut voivat 
esittää kyselytunnilla ky-
symyksiä myös suullisesti. 
Kunnanhallituksen puheen-
johtaja tai hänen määrää-
mänsä viranhaltija vastaavat 
kysymyksiin.

Ennen 5.2. pidettyä kun-
nanvaltuuston kokous-
ta järjestetty kyselytunti oli 
koonnut paikalle reilut kym-
menen kunnanvaltuutet-
tua, joiden kysymyksiin oli 
vastaamassa vajaa kymme-
nen viranhaltijaa. Lisäksi 
paikalla oli muutamia kun-
talaisia, joista osa oli saapu-
nut esittämään kysymyksiä 
kunnanvaltuutetuille. Se ei 
kuitenkaan ollut tässä tilai-

Valtuuston kyselytunti 
hakee muotoaan

suudessa mahdollista, sillä 
kysymyksessä on valtuuston 
kyselytunti, jossa vain kun-
nanvaltuutetut saavat esittää 
kysymyksiä. 

Kunnanjohtaja Ari Ala-

tossava ja hallintojohtaja An-
nastiina Junnila toivovat, että 
valtuutetut käyttävät kysely-
oikeutta enenevässä mää-
rin hyväkseen ja kuntalaisia 
saapuisi seuraamaan kyse-

Iin kunnan viranhaltijat vastasivat vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa kunnanvaltuutettujen 
kysymyksiin.

Kyselytunnin mahdollisuutta oli saapunut käyttämään vajaa kolmannes kunnanvaltuutetuista. 

lytuntia. Vuoden ensimmäi-
sen valtuuston esityslistan 
asioista valtuutetut kysyivät 
mm. työllistämishankkeista, 
kevyenliikenteenväylistä ja 
kuntavaakunasta. MTR

La 3.3. Souvarit

Kuivaniemen NS 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

TanssiT Kuivaniemen 
seuralla la 17.2. klo 20-24.

Ville kortessalmi 
ja Lappiset Lippu 13 €

Tervetuloa!
iin YRiTYS
Lasten urheilukerho 1.-4.-luokkalaisille jatkuu Haminan 
koululla perjantaisin klo 17.30-18.30. ohjaajina inka ja 
veera. (Alarannan kerho loppunut.) ei osallistumimaksua.

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

bingo
Su 25.2. klo 17.00

2
8

7
12

1

23

500 € pr51 | 360 € / mp
2 x 100 € |5 x 50 €.... ym
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Hiihtosuunnistuksen alue-
mestaruuskilpailut järjestet-
tiin Iisun isännöiminä 3.-4.2. 
pesäpallokentän alueella Iis-
sä. Lauantaina ohjelmassa 
olivat sprintit ja parisprintit. 
Sunnuntaina aluemestaruu-
det jaettiin pitkillä matkoilla.

Lauantaina pakkasmit-
tari näytti siedettäviä noin 
15 asteen lukemia, mut-
ta voimakas koillistuuli 
lisäsi huomattavasti pakka-
sen purevuutta. Sunnuntai-
aamuna 23 asteen pakkanen 
siirsi kilpailujen alkua tun-
nilla. Siirron ansiosta kil-
pailut saatiinkin pidetyksi 
ilman suurempia ongelmia.

Lauantain sprinttiä hal-

Hiihtosuunnistuksen aluemestaruudet 
ratkottiin kipakassa pakkasessa

litsi miesten pääsarjassa SK 
Pohjantähden Aleksi Karp-
pinen, joka myös johdatti SK 
Pohjantähden kakkosjouk-
kueen parisprintin voittoon. 
Naisten sarjaa emännöi Ou-
nasvaaran Suvi Oikarinen. 
Naisten parisprintissä voitta-
jaksi selviytyi Saloisten Reip-
paan kakkosjoukkue.

Sunnuntaina pitkämat-
ka oli miesten pääsarjassa 
Kuusamon juhlaa. Kuusa-
mon Eräveikot saavutti kol-
moisvoiton Juha Martikaisen 
johdolla. Naisissa Saloisten 
Reippaan Noora Räisänen 
löi Ylikiimingin Nuijamie-
hiä edustavan Kaisa Laitisen 
selvällä erolla. Kolmas oli 

Alatornion Pirkkojen Venla 
Taulavuori.

Kilpailunjohtaja Markku 
Loukusa totesi näin suuren 
hiihtosuunnistustapahtu-
man vaatineen saumaton-
ta yhteistyötä useiden eri 
tahojen kanssa. Hän kiitte-
likin maanomistajia myötä-
mielisyydestä antaa luvat 
suunnistajien tarvitsemille 
urille maillaan. Samoin kii-
tosta sai Iin kunta, joka oli 
luovuttanut pesäpallokentän 
huoltorakennuksineen kisa-
järjestäjien käyttöön. Myös 
kunnan moottorikelkat oli-
vat ratamestariryhmän käy-
tettävissä uria ajettaessa. 
Kaikkiaan urastoa oli ajettu 
maastoon noin 70 kilometriä. 
Rasteja maastossa oli kisojen 
aikana vajaa 70.

Kilpailun valvojana toimi-
nut Seppo Keltamäki (JoKu) 
totesi kisajärjestelyjen suju-
neen ongelmitta. 

-Anneli Vilppola ratames-
tariryhmän johtajana, kuten 
koko Iisun kokenut toimitsi-
jajoukko, olivat jälleen ker-
ran tehneet erinomaista 
työtä, totesi Keltamäki. 

Kaikki tulokset löytyvät 
iisu.fi -nettisivuilta.  MTR

Parisprintin lähdössä oli säpinää. Va-
semmalla H21 sarjan voittajajoukku-
een SK Pohjantähti 2 aloittaja Aleksi 
Karppinen numerolla 205/1.

Sunnuntain pitkämatka oli taistelua pakkasta vastaan.

Kilpailun valvoja Seppo Keltamäki ja ratamestari Anneli Vilppola selvittämässä kilpailun kulkua Juhani Sal-
melalle (keskellä). 

Kisat järjestäneen seuran Iisun toimitsijoita lähtöpaikalla; Risto Liedes, Reijo Järvenpää ja Antti Välikangas.

Kilpailun valvoja Seppo Keltamäellä, kilpailunjohtaja Markku Lou-
kusalla ja Arto Handilla (selin) on pitkäaikaista kokemusta suunnistus-
kisojen järjestämisestä.
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Viime vuoden viestitapahtuman yleisöä seuraamassa kisatapahtumia. Myös Iihin toivotaan yleisöä kannus-
tamaan kilpailijoita.

Tässä lähellä. 
Ja ihan sinua varten.
Käänny puoleemme kaikissa pankki- ja vakuutusasioissa. 
Iissä löydät meidät osoitteesta Haminantie 4. Tervetuloa! 
Suorat yhteystiedot asiantuntijoillemme löydät osoitteesta 
www.op.fi/oulu

Viime vuoden Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviestissä Kuusamossa Iin kunnan joukkueessa hiihtänyt Mati-
as Tiiro ja Oulun Hiihtoseuran Heikki Palosaari loppukirikamppailussa, jossa Tiiro jäi toiseksi monon mital-
la. Kuva Koillissanomat.

Iin Urheilijoiden hiihtoja-
oston pitkäaikainen pu-
heenjohtaja Arvo Virkkula 
seuraa edelleen tiiviisti ii-
läisen hiihdon tilaa ja ke-
hitystä. Virkkula toimi yli 
10 vuotta Iin Urheilijoiden 
hiihtojaoston puheenjohta-
jana ja piirin eri valiokunnis-
sa 1970-luvulta 1990-luvulle. 
Myös hiihtoliiton alaisten 
kilpailujen valvontatehtävät 
tulivat Arvolle tutuiksi mo-
nella paikkakunnalla. Ur-
heiluseuratoiminnan lisäksi 
Virkkula on ollut mukana 
yhteisten asioiden hoidossa 
1970-luvulta 2000-luvun al-
kuun saakka toimien mm. 
raittiuslautakunnan pu-
heenjohtajana, sekä jäsene-
nä liikuntalautakunnassa ja 
maatalouslautakunnassa.

Kun tulin mukaan seura-
työhön, oli hiihto aika ala-
maissa Iissä, kertoo Arvo. 
Hiihtomaja oli juuri valmis-
tunut Illinsaareen ja elet-
tiin 1970-luvun alkupuolta. 
Maakuntaviestiin osallis-
tuimme ensimmäisen ker-
ran vuonna 1976 Vaalassa ja 

Arvo Virkkula toivoo yhteistyön lisääntymistä
olimme C-sarjan häntäpääs-
sä jääden viestin voittaja-
joukkueesta yli 40 minuuttia, 
muistelee Arvo. 1980-luku ja 
1990-luvun alku olivat hiih-
don kulta-aikaa Iissä. Ii nousi 
maakuntaviestissä C-sarjasta 
A-sarjaan ja nuori hiihtäjäsu-
kupolvi teki tuloaan Päivi 
Koistisen vanavedessä. Arvo 
muisteleekin noita aikoja 
ja yhteistyötä Väinö Koisti-
sen kanssa lämmöllä. Vaikka 
edustimme eri seuroja, toimi 
yhteistyö hyvin eikä poliitti-
sia tai muita jännitteitä ollut 
välillämme. Yhteistyö kan-
toi hedelmää ja 1990-luvun 
alussa Ii saavutti historian-
sa parhaan kokonaistuloksen 
maakuntaviestissä. Ylikii-
mingissä Iin ykkösjoukkue 
oli A-sarjan toinen, häviten 
muutamalla sentillä voiton 
Oululle. Iin kakkosjoukkue 
oli saman kilpailun kuudes. 
Upea saavutus aikana, jol-
loin hiihto oli maakunnassa 
todella kovalla tasolla.

Arvoa surettaa hiihdon ta-
son hiipuminen paikkakun-
nalla. Vetäjistä on ollut viime 

vuosina pulaa ja joukkue-
lajit ovat nuorison keskuu-
dessa suositumpia. Hiihdon 
yhdistäminen yhden seuran 
alle ei onnistunut ja yhteis-
työn kehittämisessä on muu-
tenkin ollut parantamisen 
varaa, toteaa Arvo Virkkula. 
Viimeisen vuoden kehitystä 
hän pitää kuitenkin merkki-
nä paremmasta ja kannustaa 
iiläisiä hiihtoseuroja entistä 
tiiviimpään yhteistyöhön. 

-Olisiko aika jo kypsä yh-
distää voimat, kysyy Arvo 
juttutuokion lopuksi toi-
vottaen Illinsaaren maa-
kuntaviestille menestystä ja 
suosiollista säätä.

cramo.com

Arvo Virkkula uskoo edelleen yh-
teistyön voimaan iiläisessä hiih-
tourheilussa.
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Illinsaaren hiihtomajan ym-
päristö täyttyi perjantai-ilta-
na 9.2. naurusta ja iloisista 
ilmeistä, sekä suksien suih-
keesta. Jokaviikkoinen Iin 
Urheilijoiden hiihtokoulu 
on jälleen kerran alkamas-
sa. Pakkasta on vajaa kym-
menen astetta ja pureva 
viima kipristelee poskipäis-
sä. Hiihtokoululaisia sää ei 
tunnu haittaavan, enemmän-
kin edellisen viikon peruun-
tunut hiihtokoulu. Tuolloin 
pakkasta oli 23 astetta eli sel-
keästi yli pakkasrajan, joka 
on 15 astetta.

Tällä kertaa hiihtokou-
lun ohjaajista ovat paikal-

Hiihtokoulussa vilskettä ja iloisia ilmeitä

la sisarukset Jenna, Jenniina 
ja Jessica Jussila sekä Anri 
Stenius-Veijola. Sisaruspa-
ri Anna ja Sofia Lappalainen 
kuuluu myös hiihtokou-
lun ohjaajiin. Ohjaajat kerto-
vat hiihtokoululaisia olevan 
kaikkiaan 57 ja hiihtokoulun 
suosio on ollut selvässä kas-
vussa. Joka kerta on tullut 
uusia oppilaita ja edelleen 
mahtuu mukaan.

Hiihtokoululaisten ope-
tus tapahtuu kolmessa tai 
neljässä ryhmässä. Opetuk-
sessa keskitytään kullekin 
ryhmälle ryhmän osaami-
seen sovellettuihin seikkoi-
hin. Pienimmille opetetaan 

hiihdon perusasioita suk-
sien jalkaan laittamisesta 
kaatumiseen ja ylösnouse-
miseen. Pikkuhiljaa taitojen 
kasvaessa siirrytään hiihto-
tekniikoiden opetukseen ja 
muihin hiihtoon liittyviin 
asioihin. Myös alku- ja lop-
puverryttelyt ovat tärkeitä, 
painottavat ohjaajat. Tunnin 
lopuksi hiihtomajalla on mu-
kava nauttia kuumat mehut 
ja vaihtaa kuulumiset hiihto-
koulusta, sekä sopia kaverin 
kanssa tapaaminen seuraa-
vana perjantaina hiihtokou-
lussa.

Hiihtokoulun ohjaajat vasemmalta Jessica Jussila, Anri Stenius-Veijola, Jenna Jussila, Jenniina Jussila.

Hiihtokoululaiset Illinsaaren talvisissa maisemissa.

Pienempien ryhmä lähdössä 1 km lenkille.

Alkuverryttelyssä opetellaan tasapainoa yhdellä suksella.

Täyden palvelun metsätoimisto. 
Julkinen kaupanvahvistaja. 

Puh. 040 5888 360
metsapalvelusalmela@co.inet.fi

Metsäpalvelu Salmela

www.metsapalvelusalmela.fi

Laitakuja 4, Ii
(Liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

VARAA AIKA 
puh. 050 5234 649 

tai nettiajanvarauksen kautta 
www.iilaaksonfysioterapia.fi

Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta
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WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen








Nenonen, Jäppinen, 
Kärkkäinen

Vuoden 2018 kAlAluVAt

Hae uusi kalaesite
www.kalaaiista.fi 

kala@ii.fi

- Vieheluvat Jakkukylän 
 rajalta merelle asti  
- Verkkoluvat merellä.

NYT PUHTAAT MATOTNYT PUHTAAT MATOT   KEVÄÄKSI!KEVÄÄKSI! 

    Matot pestään Raahessa 40 vuoden kokemuksella! 

www.claara.fi 

1 

2 

3 

Tuo mattosi 20.-21.2.2018 klo 18-20 välisenä aikana  
Iin Urheilijoiden talolle, osoitteeseen Asematie 170, 91100 Ii.  
Pestäväksi voi tuoda kaikki matot, jotka kestävät vesipesun. 

Hae puhtaat mattosi samasta paikasta kahden viikon kuluttua,  
6.-7.3.2018 klo 18-20 välisenä aikana.  
 

Matot kuljetetaan pesulaan veloituksetta.  
Matot pestään, kuivataan ja pakataan ammattitaidolla.  
Hinta on koosta riippumatta ainoastaan 25 €/kpl,  
myös isot laakamatot.   

25 € / matto 
Näin vaivattomasti se käy: 

Lisätietoja:  
Marko Jussila 040 708 8192 tai  
claara@claara.fi 

Seuraa ilmoitteluamme: 

www.iinurheilijat.sporttisaitti.com 

Milloin mattonne 
on viimeksi pesty? 

TuuliWatti kehittää ja rakentaa 
tuulipuistoja maa-alueille.

www.tuuliwatti.fi

TÄLLÄ ILMOITUKSELLA MÖNKIJÄT JA PIEN-
KUORMAAJAT LUMITÖIHIN 80 €/VRK (SIS. ALV)

WWW.RAMIRENT.FI
Oulu, Moreenitie 12 

Voim. 03/18 loppuun

Ramirent 127x50mm.indd   1 9.2.2018   15:06:07

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687, 08 817 4865
Varastotie 9, 91600 Utajärvi

Puh. 0400 892 414, 040 7670 825
sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

UTACON OY
Merkittävä metalliromun kierrättämö

Kolmen a:n 
luottoluokitus.

Ostetaan ja noudetaan
kaikenlaista metalliromua

Romuautot, rautaromut, 
kuorma-autot, traktorit, maansiirtokoneet, 

isot ja pienet erät, ym, ym.
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Kohti pesiskesää 2018
Vaikka lunta ja pakkasta on 
tänä talvena riittänyt ja seu-
ra valmistautuu parhaillaan 
talven suurimpaan tapahtu-
maansa, maakuntaviestiin, 
harjoittelevat pesäpalloilijat 
jo tulevan kesän pelejä var-
ten. Syksyllä alkaneissa har-
joituksissa palloilee satakunta 
nuorempaa ja kokeneempaa 
palloilijaa.

Pesäpalloilijoiden talvi-
harjoittelulle on koko Oulun 
alueella tarjolla heikosti tilo-
ja ja tilanne on ollut hanka-
la myös Iissä - varsinkin tänä 
talvena, kun Haminan kou-
lun salikin on ollut remontin 
takia poissa käytöstä. Pesä-
palloilijat odottavatkin innol-
la tulevaa liikuntahallia ja sen 
tarjoamia parempia harjoitte-
luolosuhteita. 

Iin Urheilijoiden pesä-
pallojaosto tarjoaa harras-
tusmahdollisuuksia monen 
ikäisille ja tasoisille harras-
tajille. Ikäkausijoukkueiden 
toiminnassa on mukana lap-
sia ja nuoria esikoululaisis-
ta yläkoululaisiin, kesäkuun 
alun pesiskouluun odotetaan 
tänäkin vuonna noin viittä-
kymmentä innokasta lajiin 
tutustujaa, miesten edustus-
joukkue pelaa Suomensar-
jan pohjoislohkon voitosta ja 
viime kesänä vuosien tauon 

jälkeen henkiin herätetty ai-
kuisten harrasteporukka Ker-
talaaki on sekin harjoitellut 
läpi talven parinkymmenen 
innokkaan harrastajan voi-
min. Pesisjaosto tarjoaa mo-
nelle nuorelle myös kesätöitä 
tuomareina, valmentajina ja 
pesiskoulun vetäjinä.

Tekemistä riittää myös 
monenlaisessa taustahom-
massa. Joukkueenjohtajat, 
kanttiinien pitäjät, liikenteen-
ohjaajat, lipunmyyjät ja mo-
net muut talkoolaiset tekevät 
arvokasta, usein näkymä-
töntä työtä lajin harrastajien 
hyväksi. Ilman heidän panos-
taan eivät pelit eivätkä har-
joitukset olisi mahdollisia. 
Lämmin kiitos heille! 

Pesäpallo on monipuoli-
nen ja edullinen harrastus ja 
juniorijoukkueiden toimin-
taan ovat kaikki kiinnostu-
neet tervetulleita. Lisätietoja 
ja yhteystietoja löydät seuran 
nettisivuilta. Pelaajien lisäksi 
myös uudet tuomarit ja taus-
tatekijät ovat enemmän kuin 
tervetulleita mukaan toimin-
taan. Nähdään kesällä pesis-
kentällä!

Jussi Kurttila
Pesäpallojaosto 
Iin Urheilijat

Haemme kesätyöntekijöitä 
asiakaspalvelutehtäviin!

ODOTAMME SINULTA
• innostunutta asennetta toimia myymälätyössä ja asiakaspalvelutyössä
• iloista ja reipasta asennetta työntekoon
• rehellisyyttä
• tarkkaa ja oma-aloitteista asennetta sekä halua oppia uusia asioita
• yhteistyökykyä
• mahdollisuutta työskennellä tarvittaessa koko kesälomakauden ajan 

TARJOAMME SINULLE
• mukavan työn ja työkaverit
• vaihtelevia työtehtäviä
• mahdollisuuden toimia tarvittaessa myös 

syksyllä osa-aikaisissa työtehtävissä
• Jätä työhakemuksesi 12.3. mennessä 

osoitteessa lehti.karkkainen.com/tyopaikat

Haemme 
kesätyöntekijöitä!

Jätä hakemus!

• Energiatehokkaat ja yksilölliset
valmiskodit laatua arvostaville
yli 25 vuoden
kokemuksella. Tilaa

uusimmat 
Talo-

kirjaT

Tikkasenharjun upea, 4 makuuhuoneen 
myynTikohde on valmisTunuT.

varaa esiTTelyaika Tyylikkääseen koTiin!

Viime kesän pesäpallon alueleiriltä Kempeleestä Iin Urheilijoiden F-juniorit toivat kotiintuomisina pronssimitalit. Joukkue harjoittelee talvella 
Haminan ala-asteella keskiviikkoisin kello 17-18.30 ja lauantaisin Valtarin koululla kello 10-11.30. Joukkueen valmennuksesta ja pelinjohdosta 
vastaa Samuli Hanhisalo ja Antti Nehvonen. Joukkueenjohtajana toimii Kaisa Tolonen.  Seuran sivuilta saa lisätietoja.

F-juniorit pronssimitalit kaulassa

Jussi Kurttila
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KYSY LISÄÄ:
Antti Tuomaala 

0406721389 
Iilaakso.fi

Iin Urheilijoiden D-poikien 
(2004 ja 2005 syntyneet pojat) 
pesäpallojoukkue on pelan-
nut lähes samalla kokoon-
panolla jo F-junioreista asti, 
eli pelivuosia on takana ko-
keneimmilla jo 6-7. Ikäkausi-
ryhmiin kuuluu aina kahden 
eri vuoden aikana synty-
neitä pelaajia, ja tästä johtu-
en joukkueen kokoonpano 
vaihtuu vuoden välein. 

2004-syntyneiden ryhmä 
on kuitenkin runkona jouk-
kueelle, johon tulee aina 
täydennystä 2003 tai 2005 
syntyneistä pojista. Koko 
tuon ajan joukkuetta on val-
mentanut Kari Paukkeri, jol-
la on pitkä kokemus useiden 
niin aikuisten kuin lastenkin 
joukkueiden valmennukses-
ta, monien eri lajien parista. 
Tälle kaudelle valmennuk-
seen tuli mukaan Iivo Kari, 
joka pelaa myös Iin mies-
ten pesäpallon Suomisar-

D-pojat valmistautuvat innolla uuteen pesäpallokauteen
jajoukkueessa. Iivolla oli 
valtava halu tulla mukaan 
kehittämään poikien pelitai-
toja oman pelikokemuksen-
sa avulla.  

Joukkueharjoitukset al-
koivat lokakuun lopussa 
Valtarin koulun salissa sekä 
Liikuntakeskus Movessa pi-
dettävillä fysiikkaharjoituk-
silla. Taukoa harjoittelusta 
oli joululoman aikana, tosin 
silloinkin pojat kävivät yh-
dessä pelaamassa jääkiek-
koa. Tammikuusta alkaen 
harjoituksia on kolme kertaa 
viikossa, kun myös Haminan 
koulun sali saatiin käyttöön 
remontin jälkeen. Treenikau-
den alussa pääpaino harjoit-
telulla on ollut peruskunnon 
kohottamisessa sekä koor-
dinaation parantamises-
sa eri harjoitteiden avulla. 
Kesän lähestyessä pääpai-
no harjoittelussa keskittyy 
enemmän lajiharjoitteluun. 

Talviharjoittelun aikana on 
tarkoitus käydä treenaamas-
sa myös isommissa halleissa, 
sekä käydä pelaamassa har-
joituspelejä. Ensimmäinen 
peli onkin jo 10.2. lauantaina 
Pattijoella. Ohjelmaan kuu-
luu myös harjoituspeli Rova-
niemellä maaliskuun aikana. 
Ulkoharjoitteluun siirrytään 
heti, kun sää- ja kenttäolo-
suhteet sen sallivat.

Kesän aikana pojat osal-
listuvat Pohjoisen alueel-
la pelattavaan aluesarjaan, 
sekä Alueleirille, joka on 
tänä vuonna Oulussa. Poh-
joisen alueeseen kuuluvat 
joukkueet Pattijoki-Rovanie-
mi väliseltä alueelta, mones-
ti mukana on ollut joukkue 
myös Sotkamosta. Kesän 
kohokohta on heinäkuun 
puolivälissä pelattava Val-
takunnallinen pesäpalloleiri 
Tampereella.

Tällä kaudella joukku-

eessa pelaavat Jonne Heik-
kilä, Henrik Jaakkola, Osmo 
Jäävirta, Urho Kaleva, Otto 

Koistinen, Lauri Kuusiluo-
to, Eliel Mikkola, Jimi Mäki-
paaso, Eetu Partanen, Joonas 

Paukkeri, Roope Sassi, Arttu 
Toppinen ja Joonas Veijola.

Jussi Kuusiluoto 

VoIt pyytää meIltä tARjouKsen 
numerosta 040 646 3736 tai 
sähköpostilla puhdastuoksu@gmail.com

siivouspalvelut 
Puhdas Tuoksu 
toteuttaa kaikki siivoukset 
16 vuoden kokemuksella.

Tiedustele 
vapaita hoitopaikkoja

päiväkoti Iitulasta 

Soita meille 
050 373 7774
tai laita postia 
iitula@iitula.fi
www.iitula.fi
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Torstai-iltana kello lähestyy 
puoli seitsemää. Haminan 
koulun pihalla käy vilkas 
puheensorina, kun Iin Ur-
heilijoiden E-pojat, joukossa 

E-pojilla edessä tiivis pesäpallokausi

muutama tyttökin, odottavat 
salin ovien aukeamista. Pe-
linjohtaja/valmentaja Janne 
Kantola astelee rauhallisesti 
ovelle tasan puoli seitsemäl-

tä ja äänekäs joukko ryntää 
saliin. Pesäpalloharjoitukset 
ovat alkamassa. Kantola ker-
too joukkueen harjoittelevan 
kahdesti viikossa, torstai-
sin ja sunnuntaisin. Lisäk-
si tiistaina on vapaaehtoiset 
harjoitukset, joten osa jouk-
kueesta harjoittelee kolme 
kertaa viikossa, joka on alle 
12-vuotiaille kunnioitettava 
määrä, varsinkin kun useat 
pelaajista harrastavat myös 
muita lajeja.

Janne Kantola kertoo 
joukkueen valmennustii-
miin kuuluvan itsensä li-
säksi Teuvo Kalevan ja Pasi 
Kärkkäisen. Joukkueenjohta-
jina toimivat Pauliina Jäävir-
ta ja Pauliina Niva-Jaukkuri. 
Joukkueen huoltajana häärii 
Maria Tolonen.

Pelaajia joukkueessa on 
17, joista tällä kertaa paikalla 
harjoittelemassa oli 12. Uu-
sia pelaajia, niin tyttöjä kuin Käsipallo on pesäpalloilijoille hyvää alkulämmittelyä. 

poikia, otetaan ilolla vastaa, 
kertoo Kantola. Toistaiseksi 
meillä on tyttöjä liian vähän 
oman joukkueen muodosta-

miseen ja he pelaavat poikien 
kanssa samassa joukkueessa.

Tulevalla kaudella 
joukkue pelaa aluesarjaa. 

Alueleirille Ylivieskaan osal-
listutaan myös ja Suurleirille 
Kouvolaan joukkue matkaa 
osallistumaan pelisarjaan.

Joukkueenjohtaja/valmentaja Janne Kantola ja joukkue valmiina harjoituksiin

Pesäpallomailat saavat tällä kertaa odottaa, sillä koulujensaleissa ei 
pesäpalloa voi lyödä.

Jallu Jali-Matti Kurkela 
kävi näyttämässä pari vuot-
ta sitten Lipon testileireillä 
osaamistaan. Jallun taidot va-
kuuttivat, nuori poika siirtyi 
Iistä Suomisarjasta suoraan 
miesten Superpesikseen. 
Muutamaa peliä lukuun ot-
tamatta Jallu oli kaksi vuotta 
Lipon vakiokokoonpanossa 
etenijäjokerina. Ensimmäise-
nä vuonna Lipon menestys 
oli hyvä, nuorella miehellä 
on Sm pronssia hallipeleistä.

Toisena vuonna Lipon 
menestys ei ollut enää odo-
tettu. Lippo säilyi lopulta 
Superissa. Mutta seuran ti-
lanne on ollut, kuten tunnet-
tua, vaikea ja vieläkin jotkut 
asiat ovat selvittelyn alaise-
na. Tämä kääntyi Iille eduk-
si, kun Jallu päätti palata 
takaisin kotiseuraansa. Kun 
kyse on nuoresta pelimiehes-
tä, niin Lippo säästyi Super-
pesiksen nuorten pelaajien 
Superin kasvattajaseuramak-
susta. Seuramaksu jäi saa-
matta, mutta Ii sai kovan 

Pesäpallossa Ykkösellä kovat vahvistukset Suomisarjassa
vahvistuksen joukkueeseen.

Iin miehet pelaavat hy-
vällä tasolla Suomisarjassa. 
Edellisenä kesänä joukkue 
pääsi nousukarsintojen en-
simmäinen osaan. Nyt lähes 
kaikki viime vuoden pelaajat 
ovat mukana. Jallun lisäksi 
mukaan tulee pari muutakin 
kovaa vahvistusta. Iiläisten 
selkeä tavoite on parantaa ot-
teita jokaiseen peliin. Viime 
vuonna sijoituttiin runkosar-
jassa kolmanneksi. Nyt en-
simmäinen tavoite on pitkän 
tauon jälkeen ottaa Suomi-
sarjan pohjoislohkon voitto. 

Joukkueen tausta-asi-
at ovat kuitenkin melkoi-
sen hyvässä kunnossa. Iivo 
Kari on puhuttu joukkueen-
johtajaksi, Niko Laurila pe-
linjohtajaksi, Jussi Nenonen 
on tarvittaessa mukana val-
mennuksessa ja pelinjoh-
dossa, Jarmo Kurkela kantaa 
päävastuun huoltohommis-
ta. Edustusjoukkueen tuki-
tyhmä on saanut mukaan jo 
hyviä yhteistyökumppanei-

ta, osa neuvotteluista on toki 
vielä kesken. 

Miesten edustusjoukku-
een tavoite on kentällä tänä 

kesänä paremmat pelit. Ta-
voite on myös olla entistä 
enemmän mukana, näkyä ja 
olla mukana myös nuorten 

parissa esimerkiksi suositus-
sa Pesiskoulutoiminnassa. 
Hyvä edustusjoukkue ja yh-
teistyö eri joukkueiden kes-

ken turvaavat pesäpallon 
tulevaisuuden Iissä.

Hyvä edustusjoukkue ja yhteistyö eri joukkueiden kesken turvaavat pesäpallon tulevaisuuden Iissä.
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Kuivaniemi
Pentti Soikko

Metsäkoneurakointi

0400 399 170

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com

www.kuljetusliikebackman.fi
Myös paanalatutyöt

www.kuiva-turve.fi

NeTTIAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 30 VUOTTA

oulu: 
Kirkkokatu 27 a, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste: 
Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S

Larissa 
Tursas

Jenni
Alaranta

Raine 
Oikarinen

Arttu
Jaakkola

Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Taitava ja mukava osaaja kotitöihin:
• Kotisiivous • Ikkunanpesu • Pyykki- ja vaatehuolto 
• Ruuanlaitto • Asiointiapu 

Meiltä myös hoivapalvelut, kotisairaanhoito ja 
lapsiperheiden kotipalvelut. 

Tilaa ilmainen kartoitus käynti!
Alina Oulu pohjoinen–Ii 

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Kutsuin koulu-
 kaverin kylään.
Alina laittoi
kodin siistiksi.

Iin urheilijoiden pienim-
mät pesäpalloilijat ovat g-
juniori-ikäisiä. g-junnuissa 
pelaavat lapset ovat 5-7 vuo-
tiaita tyttöjä ja poikia, mut-
ta myös pienempiä lapsia 
käy säännöllisesti mukana. 
Harjoituksissa pääpaino on 
hauskassa yhdessä tekemi-
sessä ja pallon käsittelyssä. 
Leikitään, pallotellaan ja sa-
malla harjoitellaan pienis-
sä erin, lasten kehitystason 
mukaan, myös oikean pesä-
pallon pelaamista. Jos lap-
silta kysytään (ja ainahan 
sitä kysytään), niin hauskin-
ta treeneissä ovat lyöntihar-
joitukset ja jaffapallo! Alusta 
asti harjoitellaan yhdessä te-
kemisen taitoa ja joukkueka-
vereiden kannustamista ja 
arvostamista. 

Talvikaudet harjoitel-
laan sisällä ja keväällä, ilmo-
jen salliessa, siirrytään ulos. 
Talvikauden treenit ovat 
monipuolista liikuntaa eri 
pelien, leikkien ja taitorato-
jen muodossa. Kevätkaudel-
la painotus siirtyy enemmän 
pesäpallon puolelle ja har-
joitellaan pelaamista kesän 
aluesarjaa silmällä pitäen. 
g-junnujen turnaukset eivät 
ole ryppyotsaisten touhua, 
vaan myös niissä pyritään 

Hauskaa yhdessä tekemistä

hauskaan yhdessä tekemi-
seen. Kaikkia kannustetaan 
ja yhdessä opetellaan! Tällä 
hetkellä g-junioreissa harjoit-
telee aktiivisesti kahdeksan 
lasta ja lisää pelaajia kaivat-
taisiinkin kipeästi.

g-junioreiden toimintaan 
pääsee tutustumaan helpoi-
ten harjoituksissa, jotka ovat 
tänä talvena Haminan Kirk-
kotien koululla maanantaisin 
klo 17-18. Harjoituksiin ei al-
kuun tarvitse muuta mukaan 
kuin mukavat liikuntavaat-
teet ja vesipullon! Joukkueel-
ta saa lainaan sekä mailan, 
kypärän, että räpylän. Ke-
väällä harjoittelupaikkamme 
on Ranta-Kestilän pesäpallo-
kentällä. Joukkueen valmen-
tajina toimivat Jenna Jussila, 
Juho Tolonen ja Mikko Kurt-
tila. Jos lapsesi olisi innos-
tunut tulemaan mukaan 
toimintaamme, niin otahan 
yhteyttä allekirjoittaneeseen. 
Kaikki ovat tervetulleita ko-
keilemaan ilmaiseksi!

Pesäpalloterveisin,

Heini tammela
g-junioreiden 
joukkueenjohtaja
040-5696271
heini.tammela@gmail.com

Nuorimmat pesäpalloilijanalut harjoittelevat lyöntejä kevyen mailan 
ja ilmapallon avulla. 

Heinäkuun kotiturnauksessa, IiU:n g-juniorit mustissa pelipuvuissaan. (Kuva Heini Tammela).

 Nelos-Grillin yrittäjä Tuomo halusi tarjota g-junnuille ateriat turnauskauden päätteeksi. Kuvassa hymyilevät muikeasti myös joukkueen valmen-
tajat sekä joukkueenjohtaja. (kuva Simo Tammela).

Talvella harjoitellaan Haminan koulun liikuntasalissa. (kuva Heini Tam-
mela)
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KUMPPANINA PARAS PIPELIFE

Osoitteesta www.puhdastulevaisuus.fi tietoa mm.
• Eri jäteveden puhdistusmenetelmistä
• Pipelifen jätevesijärjestelmistä 
• Uudistuneesta jätevesilainsäädännöstä

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
KOTIIN JA MÖKILLE 

PUHDASTULEVAISUUS.FI

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220


