
Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Nro 10/2017

-

jakelu kaikkiin talouksiin iissä

Huhtikuunomat
Autokorjaamo

Laksontie 20 Ii p. 040 056 5261

av. ark. 9-18, muina aikoina sop. mukaan

TUO AUTOSI KEVÄTHUOLTOON!
Renkaiden alle vaihto
henkilö-
autoihin 20€
Huollon yhteydessä veloituksetta!

044 242 5717
Säikäntie 6 91100 Ii
www.pyöriväpyörä.fi

Huollot/Korjaukset
Kuljetuspalvelu/Etähuolto

Pyörät huoltoon
suoraan kotioveltasi!

Porauskalustomme liikkuu
Pohjois-Suomen alueella 
kesäkuussa
- Vesikaivojen ja Maalämpökaivojen   
 poraukset ammattitaidolla
Soita tai kysy tarjous sähköpostilla 
puh. 0400 859 510
www.pohjolanlampokaivot.fi
janne@pohjolanlampokaivot.fi

LOUNAS arkisin klo 10.30-13.00

Ravintola SALOTTI
Piisilta 1, Micropolis • p. 045 260 7060

Pitopalvelu
Asiakaspaikkoja 80
Juhlatilat 100 henkilölle
Micropoliksen tiloissa useita erilaisia
kokoustiloja 10-100 hengelle

LUONTO- JA LINTURETKELLE

KUTSU

Ii-seura ry kutsuu iiläiset 
tutustumaan Patakarissa,
Hiastinhaarassa olevaan

Tervetuloa!
Ii-seura ry

Lintubongari Pauli Jussila tutustuttaa 
yleisöä paikan linnustoon 
lauantaina 6.5.2017 klo12. 
Paikalle on opastus 4-tieltä, 

matkaa n. 1,5 km Kantolantien 
pysäköintipaikalle, josta polulle.

LUONTOPOLKUUN ja
LINTUTORNIIN!

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 

Leipojantie 2 Ii
Puh 050 4634 222
Avoinna arkisin 9.00-17.00

Aurinkoista kesän odotusta!

KESÄKAUSI LÄHESTYY!
Nyt on korkea aika huollattaa

puutarhakoneet, veneet, mopot ja 
moottoripyörät kuntoon tulevaa kautta varten.

Soita ja kysy lisää!
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www.iinseurakunta.fi

nomat

IIn alue
Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
27.4.2017 14:30 tilastointi - laitoksis-
sa. Voit pyytää seurakunnan työntekijää 
käymään luonasi tai omaisesi luona.
Solu to 27.4.2017 15:00 iin seurakun-
tatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. 8-luokkalaisten 
oma solu. ei rippikoulumerkintöjä.
naiskuoro to 27.4.2017 18:00 iin seura-
kuntatalo, kappeli (sisäänkäynti kirkko-
herranviraston ovesta).
nuortenilta to 27.4.2017 18:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa.
Perhekerho Pe 28.4.2017 10:00 - 12:00 
iin seurakuntatalo, kerhohuone. si-
säänkäynti joen puolelta talon takaa. 
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, as-
kartelua ja muuta mukavaa yhteistä te-
kemistä. tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Per-
hekerhoon ovat tervetulleita vanhem-
mat, isovanhemmat ja hoitajat lasten 
kanssa. tervetuloa!
Vappumyyjäiset Pe 28.4.2017 13:00 (1 
viikkoa ennen lehteen) iin seurakuntata-
lo, seurakuntasali, Puistotie 3. Myytävä-
nä vastaleivottuja lämpimiä munkkeja ja 
simaa, niin kauan kuin niitä riittä. terve-
tuloa! tapahtuman järjestää lähetystyö.
Messu - Kastettujen kirkkopyhä su 
30.4.2017 10:00 iin kirkko. Pyhäpäivän 
aihe: Hyvä paimen. toimittaa: soronen 
Pekka, kanttorina: jaakkola Markku. tä-
hän perhemessuun kutsutaan erityi-
sesti vuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 
aikana kastettuja ja heidän perheitään. 
isovanhemmat, kummit ja muut kaste-
tun läheiset ovat tervetulleita kirkkoon 
mukaan! Perhemessu on tavallista lyhy-
empi jumalanpalvelus, jossa eri tavoin 
huomioidaan erityisesti lapset. kaste-
tut saavat mukaan kotiin kastepuusta 
oman kastepuun lehden, joka on ollut 
puussa kasteesta lähtien. täytekakku-
kahvit ja - mehut. Perhemessuun on kul-
jetus kuivaniemeltä, linja-auto lähtee 
kuivaniemen kievarin pihasta klo 9.00, 
kirkonkylältä kirkon kohdalta klo 9.05 ja 
olhavasta koulun kohdalta linja-autopy-
säkiltä klo 9.25. lämpimästi tervetuloa 
kaiken ikäiset!
7-iltapäivä ti 2.5.2017 15:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäyn-
ti joen puolelta talon takaa. kaikkien 
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa pe-
laillaan, askarrellaan ja vietetään aikaa 
yhdessä. Välipalatarjoilu. tervetuloa!
Raamattu- ja rukouspiiri ti 2.5.2017 
18:00 iin seurakuntatalo, kappeli (si-
säänkäynti kirkkoherranviraston oves-
ta).
Vauva- ja taaperoryhmä ke 3.5.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. ker-

hossa on mahdollisuus jutteluun toisten 
vanhempien kanssa. Ryhmään ei tar-
vitse ilmoittautua, lisätietoja puh.0400-
541319. tule kerhoilemaan lapsesi 
kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten 
samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet tervetullut ryhmään ensim-
mäisen lapsesi tai useamman lapsen 
kanssa!
Kirkkokuoro ke 3.5.2017 14:00 iin seu-
rakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Hartaus Iin hoiva-osastolla to 4.5.2017 
13:00 
Solu to 4.5.2017 15:00 iin seurakuntata-
lo, kerhohuone. sisäänkäynti joen puo-
lelta talon takaa. 8-luokkalaisten oma 
solu. ei rippikoulumerkintöjä.
nuortenilta to 4.5.2017 18:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa.
Äitien ja tyttöjen ilta ti 9.5.2017 17:30 
- 19:00 iin seurakuntatalo, seurakun-
tasali, Puistotie 3. illassa on mukavaa 
yhdessäoloa, askartelua ja tarjotaan il-
tapala. tule tutustumaan toisiin äitei-
hin ja tyttöihin, ja viettämään hyvä hetki 
yhdessä! tässä illassa askartelemme äi-
tienpäivälahjoja ja äideille on erityistä 
ohjelmaa. lämpimästi tervetuloa äidit, 
pienemmät ja isommat tytöt!
Vauva- ja taaperoryhmä ke 10.5.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. ker-
hossa on mahdollisuus jutteluun toisten 
vanhempien kanssa. Ryhmään ei tar-
vitse ilmoittautua, lisätietoja puh.0400-
541319. tule kerhoilemaan lapsesi 
kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten 
samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet tervetullut ryhmään ensim-
mäisen lapsesi tai useamman lapsen 
kanssa!
Kevätkirppari la 13.5.2017 10:00 - 
15:00 iin seurakuntatalo, seurakunta-
sali, Puistotie 3. Varaa oma pöytäsi 5.5. 
mennessä p. 040 737 6955 / sanna. Pöy-
tävuokra 5 €. kirpparilla myös kahvia ja 
arpoja yhteisvastuun hyväksi.
Varhaisnuorten toimintapäivä 6.-7.6. 
klo:10-15 iin seurakuntatalo, seurakun-
tasali, Puistotie 3. tervetuloa varhais-
nuorten toimintapäiviin. luvassa on 
leikkejä, askarteluja, pelihetkiä ja haus-
kaa yhdessä oloa. osallistujille tarjotaan 
lämmin ateria. osallistuminen on ilmais-
ta. ilmoittautuminen seurakunnan netti-
sivuilla. ilmoittautuminen alkaa 2.5.2017 
ja loppuu 24.5.2017.
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat 
tytöt ti 20.6.2017 08:00 - to 22.6.2017 
karhun leirikeskus, leirikeskuksentie 32. 
iin seurakunta järjestää varhaisnuorten 
leirejä karhun leirikeskuksessa yhteis-
työssä ii-instituutin nuorisotyön kanssa. 
leirin hinta on 30€ / leiriläinen. leirimak-
suun sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma 

materiaaleineen. leireille ilmoittautu-
minen alkaa maanantaina 2.5.2017 klo 
17.00 ja päättyy 19.5.2017. ilmoittautu-
minen tapahtuu iin seurakunnan netti-
sivujen kautta. tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri yli 10-vuotiaat 
ti 27.6.2017 09:00 - to 29.6.2017 karhun 
leirikeskus, leirikeskuksentie 32. iin seu-
rakunta järjestää varhaisnuorten leire-
jä karhun leirikeskuksessa yhteistyössä 
ii-instituutin nuorisotyön kanssa. leirin 
hinta on 30€ / leiriläinen. leirimaksuun 
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma ma-
teriaaleineen. leireille ilmoittautuminen 
alkaa maanantaina 2.5.2017 klo 17.00 
ja päättyy 19.5.2017. ilmoittautuminen 
tapahtuu iin seurakunnan nettisivujen 
kautta. tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat 
ti 4.7.2017 09:00 - to 6.7.2017 karhun 
leirikeskus, leirikeskuksentie 32. iin seu-
rakunta järjestää varhaisnuorten leire-
jä karhun leirikeskuksessa yhteistyössä 
ii-instituutin nuorisotyön kanssa. leirin 
hinta on 30€ / leiriläinen. leirimaksuun 
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma ma-
teriaaleineen. leireille ilmoittautuminen 
alkaa maanantaina 2.5.2017 klo 17.00 
ja päättyy 19.5.2017. ilmoittautuminen 
tapahtuu iin seurakunnan nettisivujen 
kautta. tervetuloa leireilemään!

KuIVanIeMen alue
kuivaniemen kappelintoimisto on sul-
jettu ma 10.4. - ti 2.5. toimistoasioissa 
ota yhteyttä iin kirkkoherranvirastoon 
040 848 0078 ma-pe klo 9-14
Kuivaniemen perhekerho to 27.4.2017 
10:00 - 12:00 kuivaniemen seurakunta-
talo, sali, Maijalantie 17 
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, as-
kartelua ja muuta mukavaa yhteistä te-
kemistä. tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Per-
hekerhoon ovat tervetulleita vanhem-
mat, isovanhemmat ja hoitajat lasten 
kanssa. tervetuloa!
Messu - Kastettujen kirkkopyhä su 
30.4.2017 10:00 iin kirkko. Pyhäpäivän 
aihe: Hyvä paimen. toimittaa: soronen 
Pekka, kanttorina: jaakkola Markku. tä-
hän perhemessuun kutsutaan erityi-
sesti vuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 
aikana kastettuja ja heidän perheitään. 
isovanhemmat, kummit ja muut kaste-
tun läheiset ovat tervetulleita kirkkoon 
mukaan! Perhemessu on tavallista lyhy-
empi jumalanpalvelus, jossa eri tavoin 
huomioidaan erityisesti lapset. kaste-
tut saavat mukaan kotiin kastepuusta 
oman kastepuun lehden, joka on ollut 
puussa kasteesta lähtien. täytekakku-
kahvit ja - mehut. Perhemessuun on kul-
jetus kuivaniemeltä, linja-auto lähtee 
kuivaniemen kievarin pihasta klo 9.00, 
kirkonkylältä kirkon kohdalta klo 9.05 ja 
olhavasta koulun kohdalta linja-autopy-
säkiltä klo 9.25. lämpimästi tervetuloa 
kaiken ikäiset!

Kuivaniemen puuhakerho ti 2.5.2017 
16:00 kuivaniemen seurakuntatalo, sali, 
Maijalantie 17 
alakoululaisille suunnattu puuhakerho 
tiistaisin kuivaniemen seurakuntatalol-
la. tervetuloa askartelemaan ja leikki-
mään yhdessä.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 3.5.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. ker-
hossa on mahdollisuus jutteluun toisten 
vanhempien kanssa. Ryhmään ei tar-
vitse ilmoittautua, lisätietoja puh.0400-
541319. tule kerhoilemaan lapsesi 
kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten 
samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet tervetullut ryhmään ensim-
mäisen lapsesi tai useamman lapsen 
kanssa!
Kuivaniemen ja Oijärven seurakun-
takerhojen retki Ouluun ke 3.5.2017. 
lähtö oijärveltä klo 8.00 (sampolan 
risteys), 8.10 kyläkirkko, närränharjun 
kautta kuivaniemelle, klo 8.50 kuiva-
niemen kievari. ilmoittautumiset p. 040 
7182297.
Kuivaniemen perhekerho to 4.5.2017 
10:00 - 12:00 kuivaniemen seurakunta-
talo, sali, Maijalantie 17 Perhekerhon oh-
jelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta 
mukavaa yhteistä tekemistä. tule tapaa-
maan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihta-
maan kuulumisia! Perhekerhoon ovat 
tervetulleita vanhemmat, isovanhem-
mat ja hoitajat lasten kanssa. tervetuloa!
Oijärven perhekerho Ma 8.5.2017 
14:00 - 16:00 oijärven vanhustentalon 
kerhohuone, lallintie Perhekerhon oh-
jelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta 
mukavaa yhteistä tekemistä. tule tapaa-
maan toisia lapsia ja aikuisia, tervetuloa!
Äitien ja tyttöjen ilta ti 9.5.2017 17:30 
- 19:00 iin seurakuntatalo, seurakun-
tasali, Puistotie 3. illassa on mukavaa 
yhdessäoloa, askartelua ja tarjotaan il-
tapala. tule tutustumaan toisiin äitei-
hin ja tyttöihin, ja viettämään hyvä hetki 
yhdessä! tässä illassa askartelemme äi-
tienpäivälahjoja ja äideille on erityistä 
ohjelmaa. lämpimästi tervetuloa äidit, 
pienemmät ja isommat tytöt!
Vauva- ja taaperoryhmä ke 10.5.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. ker-
hossa on mahdollisuus jutteluun toisten 
vanhempien kanssa. Ryhmään ei tar-
vitse ilmoittautua, lisätietoja puh.0400-
541319. tule kerhoilemaan lapsesi 
kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten 
samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet tervetullut ryhmään ensim-
mäisen lapsesi tai useamman lapsen 
kanssa!

Kuivaniemen perhekerho to 11.5.2017 
10:00 - 12:00 kuivaniemen seurakunta-
talo, sali, Maijalantie 17 
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, as-
kartelua ja muuta mukavaa yhteistä te-
kemistä. tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Per-
hekerhoon ovat tervetulleita vanhem-
mat, isovanhemmat ja hoitajat lasten 
kanssa. tervetuloa!
Kevätkirppari la 13.5.2017 10:00 - 
15:00 iin seurakuntatalo, seurakunta-
sali, Puistotie 3. Varaa oma pöytäsi 5.5. 
mennessä p. 040 737 6955 / sanna. Pöy-
tävuokra 5 €. kirpparilla myös kahvia ja 
arpoja yhteisvastuun hyväksi.
Varhaisnuorten toimintapäivä 6.-7.6. 
klo:10-15 ti 6.6.2017 iin seurakuntatalo, 
seurakuntasali, Puistotie 3. 
tervetuloa varhaisnuorten toiminta-
päiviin. luvassa on leikkejä, askartelu-
ja, pelihetkiä ja hauskaa yhdessä oloa. 
osallistujille tarjotaan lämmin ateria. 
osallistuminen on ilmaista. ilmoittautu-
minen seurakunnan nettisivuilla. ilmoit-
tautuminen alkaa 2.5.2017. ja loppuu 
24.5.2017.
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat 
tytöt ti 20.6.2017 08:00 - to 22.6.2017 
karhun leirikeskus, leirikeskuksentie 32. 
iin seurakunta järjestää varhaisnuorten 
leirejä karhun leirikeskuksessa yhteis-
työssä ii-instituutin nuorisotyön kanssa. 
leirin hinta on 30€ / leiriläinen. leirimak-
suun sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma 
materiaaleineen. leireille ilmoittautu-
minen alkaa maanantaina 2.5.2017 klo 
17.00 ja päättyy 19.5.2017. ilmoittautu-
minen tapahtuu iin seurakunnan netti-
sivujen kautta. tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri yli 10-vuotiaat 
ti 27.6.2017 09:00 - to 29.6.2017 karhun 
leirikeskus, leirikeskuksentie 32. iin seu-
rakunta järjestää varhaisnuorten leire-
jä karhun leirikeskuksessa yhteistyössä 
ii-instituutin nuorisotyön kanssa. leirin 
hinta on 30€ / leiriläinen. leirimaksuun 
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma ma-
teriaaleineen. leireille ilmoittautuminen 
alkaa maanantaina 2.5.2017 klo 17.00 
ja päättyy 19.5.2017. ilmoittautuminen 
tapahtuu iin seurakunnan nettisivujen 
kautta. tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat 
ti 4.7.2017 09:00 - to 6.7.2017 karhun 
leirikeskus, leirikeskuksentie 32. iin seu-
rakunta järjestää varhaisnuorten leire-
jä karhun leirikeskuksessa yhteistyössä 
ii-instituutin nuorisotyön kanssa. leirin 
hinta on 30€ / leiriläinen. leirimaksuun 
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma ma-
teriaaleineen. leireille ilmoittautuminen 
alkaa maanantaina 2.5.2017 klo 17.00 
ja päättyy 19.5.2017. ilmoittautuminen 
tapahtuu iin seurakunnan nettisivujen 
kautta. tervetuloa leireilemään!

”Minä suomalainen 
- elämän kirjopyykkiä” 
-konsertti esitettiin 
täydelle salille 
Iin työväentalolla 
perjantaina 21.4. 

Tässä Heli Pyrhönen tulkitsee Jonna 
Tervomaan ”Minä toivon” -kappaletta.



IlMOIta IISanOMISSa! leHtI 
jaetaan IISSÄ jOKa 
tOInen VIIKKO - jOKa KOtIIn

3Kolmossivun kuvaksi lukijat voivat lähet-
tää sähköpostilla (info@iinlehti.fi)  omia 
kuviaan iiläisistä paikoista, jotka ovat 
tunnistettavissa. Mielellämme julkaisem-
me sopiviksi katsomiamme kuvia.  nomat

PT Pohjanteko kasvaa vauhdilla
PT Pohjanteko tekee nimen-
sä mukaisesti pohjarakenta-
mista. Yhtiön ensimmäinen 
urakka tehtiin 2014 Iin kun-
nalle, kyseessä olivat Kisa-
männikön koulun pohjatyöt.

Tyypillisin työkohde ny-
kyisin on kasvukeskuksessa 
sijaitseva kerrostalo, rivita-
lo tai luhtitalo sekä erilaiset 
hallirakennukset. Asiakkai-
na ovat mun muassa raken-
nusliikkeet, kunnat ja muut 
rakennuttajatahot.

– Meidän kauttamme asi-
akkaat saavat halutessaan 
pohjatutkimukset ja perus-
tussuunnittelun.

– Suunnittelun jälkeen 
louhimme ja paalutamme 
tarvittaessa, rakennamme 
pohjat ja laitamme kaikki 
maan pinnan alapuolelle ra-
kennettava tekniikka. Lo-
pulta rakennusliike hoitaa 
rakentamisen kivijalasta 
ylöspäin, tekninen johtaja 
Timo Sääskilahti toteaa.

PT Pohjanteon kattavaan 
kokonaispalveluun voi si-
sällyttää myös piha- ja vii-
meistelytyöt avaimet käteen 
-periaatteella.

Kasvu on ollut kovaa.
Kolmessa vuodessa yhtiön 
liikevaihto on kasvanut nol-
lasta 20 miljoonaan euroon.

– Töitä piisaa. Joka päivä 
olemme saaneet lähteä töi-
hin. Näyttää siltä, että jat-
kossakin saamme tehdä niin, 
Sääskilahti sanoo.  

Pohjanteko työllistää tällä 
hetkellä 19 henkilöä.  

– Suorittava työ on ulkois-
tettu yhteistyökumppaneille, 
joten kaikkiaan kauttamme 
työllistyy noin 70 henkilöä. 
Kesällä määrä nousee jopa 
sataan, Sääskilahti kertoo.

PT Pohjanteko toimii val-
takunnallisesti. Tällä hetkellä 
pohjoisimmat työmaat ovat 
Rovaniemellä ja Ylitorniossa. 
Etelässä taas töitä tehdään 
pääkaupunkiseudulla sekä 
Tampereella ja Turussa.

Keski- ja Itä-Suomeakaan 
ei ole työmaitta jätetty, Kuo-
pion ja Jyväskylän suunnas-
sa on myös useampi työmaa 
tekeillä.

Yhtiön pääpaikka on Iissä
- Ii on lähellä Oulua ja täältä 

on hyvät kulkuyhteydet. Li-
säksi suuri osa henkilökun-
nasta on kotoisin Iistä.  Meille 
löytyi Micropoliksesta hyvät 
toimitilat, Sääskilahti kehuu.

Toimipisteet yrityksellä 
on myös Helsingissä, Kuopi-
ossa ja Hämeenlinnassa.

– Tulevaisuudessa toi-
vomme kasvun olevan mal-
tillista, mutta kasvu jatkuu ja 
tulemme rekrytoimaan uu-
sia työntekijöitä. Sääskilah-
ti arvioi.

- Tarvitsemme asiantun-
tijoita, jotka pystyvät vetä-
mään projekteja. Heillä pitää 
olla raaka kokemus maara-
kentamisesta ja heidän pitää 
ymmärtää rakentamisen ko-
konaisuus.

Yhtiö keskittyy jatkossa 
palvelemaan myös pientalo-
rakentaja-asiakkaita.

– Meiltä kysytään kovas-
ti omakotitalojen pohjatöi-
tä. Olemme tuomassa myös 
sille sektorille kattavaa poh-
jarakentamisen kokonaispal-
velua, Sääskilahti sanoo. JR

timo sääskilahti 
silmäilee rakennuspiirustuksia..

Iistä saattaa löytyä aarteita
myös Kuivaniemen kotiseu-
tumuseoon saattaa tulla esi-
neitä näytille. 

– Esineet mitkä eivät mu-
seoon päädy olen kuitenkin 
säilyttänyt, osa on myös jää-
nyt maanomistajille niiden 
niin halutessa, Teppo sanoo.

Hän korostaa metallinet-
sinnässä varovaisuutta. Jos 
etsijä törmää esimerkiksi 
muinaiseen asuinpaikkaan, 
on syytä kaivelu lopettaa et-
tei peruuttamattomia tuhoja 
pääse tapahtumaan ja yli 100 
vuotta vanhoista löydöstä pi-
tää olla yhteydessä museoon.

– Jos etsijä ei tiedä mitä on 
löytänyt, on viisasta lopettaa 
etsintä ja kutsua asiantuntijat 
paikalle, Teppo tähdentää.

Lisäksi maanomistajan 
lupa pitää aina olla etsinnäs-
sä.

Teppo innostui metalli-
en etsimisestä lehtijutun pe-
rusteella. Sitten netistä löytyi 
harrastajafoorumi, jossa alal-
le vihkiytyneet henkilöt 
vaihtavat kuulumisia.

– Nykyinen laitteeni on 
neljäs. Halvimmillaan lait-
teet maksavat muutaman 
kympin. Niillä ei tee mitään. 
Noin parin satasen maksa-
valla koneella pääsee jo al-
kuun, Teppo tietää.

Mitä kalliimpi kone, sitä 
monipuolisemmat ominai-
suudet. Kalliit härvelit osaa-

vat erotella metalleja ja 
ulottuvat syvemmälle. 

Innokas etsijä joutuu kui-
tenkin törmäämään usein 
muuhun kuin haluttavaan 
kohteeseen.

Esimerkiksi kulta ja alu-
miini antavat koneelle liki 
samanlaisen signaalin, ja jos 
haluaa löytää jotain järkevää, 

niin roskia täytyy kaivaa mo-
ninkertainen määrä. Roskat 
Teppo vie mukanaan ja kier-
rättää.

Silti puuha on mielenkiin-
toista. Teppo vertaa etsimis-
puuhaa lottoon. 

Kun etsin piippaa, ei kos-
kaan voi tietää mitä on vas-
tassa.

Mutta mistä Iistä voi löy-
tää historiallisia esineitä?

– Koko jokivarsi on sel-
laista ihan latvavesille saak-
ka. Se on ammoisilta ajoilta 
asuttua ja kuljettua seutua, 
Ilkka sanoo.

Missä ihminen on liikku-
nut, sinne on jäänyt hänestä 
jälkiä. Suurimmat jäljet ovat 

Iiläinen Ilkka Teppo on et-
sinyt metallinilmaisimel-
la historiallisia kohteita Iin 
maaperästä muutaman vuo-
den. Tänä aikana hän on löy-
tänyt muun muassa rahoja, 
sormuksia, puukonteriä, 
hyötytarvikkeita, nappeja ja 
vyönsolkia. 

Vanhin varmasti ajoitetta-
va esine on 1518-1523 -vuo-
den 18 penninkiä. Se löytyi 
Kuivaniemeltä.

Muun muassa sormuksia 
Teppo on löytänyt kymme-
nittäin. 

– Vain harvat niistä ovat 
arvometallia. Entisaikoina 
kupari- ja pronssisormukset-
kin olivat hyvin yleisiä. Esi-
merkiksi kihtiin uskottiin 
auttavan kuparisormuksen, 
Teppo sanoo.

Hän keskittyy etsinnäs-
sään keskiajan loppuun ja 
sitä edeltävään aikaan. Tuo-
reelta ajalta on löytynyt 
muun muassa sotatarvikkei-
ta.

Metallien etsintää kos-
kee Suomen lainsäädäntö ja 
etenkin muinaismuistolaki. 
Kaikki yli 100-vuotiaat löy-
döt pitää ilmoittaa museovi-
rastolle. Virasto puolestaan 
ottaa vastaan ne esineet, jot-
ka kiinnostavat sitä.

– Olen saanut monia esi-
neitä Iin kotiseutumuseoon 
näytille. Tulevaisuudessa 

löytyykö Micropoliksen edus-
talta historiallisia kerroksia? to-
dennäköisesti, jos tarpeeksi alas 
kaivetaan. ilkka teppo etsii his-
toriaa metallinpaljastimensa 
avulla.

valitettavasti syntyneet muu-
taman viimeisen sukupolven 
aikana roskakerroksen muo-
dossa.

 – Roskaamiseen on 
syyllistynyt meidän suku-
polvemme ja muutama edel-
linen, Teppo sanoo. JR
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Iin Micropolis täyttää tänä 
vuonna 20 vuotta. Juhlat pi-
detään syksyllä. Sitä ennen 
tapahtuu kuitenkin kaikkea 
mielenkiintoista. Kuten esi-
merkiksi 5G-verkon saapu-
minen rakennukseen.

– Lisäksi tänne tulee ”In-
ternet of things”, eli esi-
neiden netti, Iilaakso Oy:n 
toimitusjohtaja Antti Tuo-
maala sanoo.

Kyseinen ubiikkitekno-
logian kokeilu käsittää sato-
ja antureita, joita sijoitetaan 
ympäri Micropolista. Nämä 
mittaavat käyttäjien toimin-
taa kuten esimerkiksi lii-
kettä. Ubiikilla tarkoitetaan 
huomaamattomasti toimivaa 
ja ympäristöönsä sulautuvaa 
tietotekniikkaa, joka toimii 
kaikkialla.

Micropoliksen anturitek-
niikkaa ovat kehittämässä 
ovat muun muassa VTT ja 
Oulun yliopisto sekä toista-
kymmentä eri teknologiayri-
tystä. Kyseessä on maailman 
ensimmäinen 5 G-ubiikkiko-
keilu.

Hanke alkoi jo vuosi sit-
ten, mutta se on edennyt hi-
taasti. Tuomaala kuitenkin 
vakuuttaa, että tämän vuo-
den kuluessa päästään vauh-
tiin:

– Teemme nyt uraauurta-
vaa kokeilua, josta muodos-
tuu aikoinaan standardi.

Projekti alkaa a-siivestä, 
ja ensimmäiset laitehankin-
nat on tehty. 

– Haluamme vuokrata ha-
lukkaille yrityksille bisnes-
mahdollisuuksia. Nyt tänne 
tulee sopiva alusta 5G-ver-
kon myötä ja sen mukana 
tulee yrityksiä, Tuomaala sa-
noo.

VTT aloitti ubiikkiteknii-
kan kokeilun käytävävaloilla 
Micorpoliksessa 2015. Täs-
sä kokeilussa pyritään ener-
giansäästöön langattomalla 
tekniikalla ja pilvipalvelulla.

Energian säästöön kuu-
luvat myös ne lukuisat au-
rinkopaneelit, joilla aiotaan 
peittää Micropolisen katto.

– Emme veloita siitä, että 

Micropolis valmistautuu juhlimaan merkkivuottaan
Micropolikseen asennetaan 
teknologiaa. Jos ne ovat ener-
giaa säästävää teknolgoiaa, 
investoimme siihen itse. Pit-
kässä juoksussa säästämme 
tällä rahaa, Tuomaala sanoo.

Parhaillaan Micropolik-
seen odotellaan Horisontti 
2020 -hanketta, jossa tutki-
taan arktisten alueiden kau-
kolämpökohteiden säästöä. 
Tämän hankkeen myötä 
Micropolikseen saapuu tut-
kijoita pitkin EU:ta. 

Positiivinen meininki
Micropolis Oy:n entinen toi-
mitusjohtaja, Iin kunnan-
johtaja Ari Alatossava on 
mielissään Micropoliksen 
nykyisestä positiivisesta 
meiningistä.

– Nämä 5G-suunnitelmat 
ovat eräs tapa saada Micro-
poliksen ympäristöä hou-
kuttelevaksi yrityksille. Näin 
saadaan ympäristö, jossa yri-
tykset voivat testata tuottei-
taan. 

– Toivon, että 5G-tekno-
logia vetää puoleensa clean-
tech- ja vihreän teknolgian 
yrityksiä. Voisimme hyö-
dyntää sitä osaamista, joka 
on syntynyt nyt Iihin, Ala-
tossava tuumii.

Hän muistuttaa, että 
Micropoliksen maine mik-
roelektroniikan hyvänä toi-
mintaympäristönä vetää yhä 
puoleensa alan yrityksiä. 
Rakennuksessa sijaitsevat 
elektroniikkateollisuuden 
puhdastilat ovat helposti 
otettavissa käyttöön.

– Micropoliksella on ol-
lut monenlaisia imagovai-
kutuksia ja se on profiloinut 
koko kuntaa ja elinvoimai-
suuttamme, Alatossava heh-
kuttaa.

Mitä tehdään  
– tehdään hyvin
Micropoliksen nykyinen toi-
mitusjohtaja Leena Vuoto-
vesi puolestaan kehuu Iin 
kunnan panostusta isoihin 
pilottihankkeisiin.

– Ne voidaan toteuttaa 

nopeasti ja kevyesti. Tääl-
lä hallinto ei ole raskasta ja 
päättäjillä on hyvä asenne, 
Vuotovesi arvioi.

Hän viittaa vastikään 
julkaistuun kuntalaisba-
rometriin, jonka mukaan 
kuntalaiset suosittelevat ko-
tikuntaansa sen hyvän ilma-
piirin takia. Iin hyvä pöhinä 
kiirii naapurikuntiin ja siitä 
kauemmaksi.

Vuotovirran mielestä 
muutama vuosi sitten tehty 
valinta satsata vähähiiliseen 
vihreään teknologiaan on ol-
lut oikea ratkaisu.

– Ii on tällä hetkellä Suo-
men kirkas ykkönen pääs-
tövähennyksissä. Se on sen 
työn tulosta, mitä yhdessä 
on tehty. 

– Se mitä täällä tehdään, 
tehdään hyvin, Vuotovesi to-
teaa.

Runsaasti yrityksiä ja 
toimijoita
Micropoliksen rakennukset 
valmistuivat 1997-1999. Ai-
koinaan ne rakennettiin kol-
men teknologiayrityksen 
käyttöön. Ne olivat Terapi-
xel Oy, Iicircuit Oy, Detecti-
on Technology Oy. 

Nykyisin Micropolik-
sessa toimii Oulunkaaren 
kuntayhtymä hallinto ja 
hankkeet sekä sen hankkeita 
mm. Kantama -hanke ja Työ-
takomo -hanke. Iin kunnan 
hankkeista Micropoliksessa 
toimivat Työtä luonnossa Iis-
sä ja Innovatiiviset vähähiili-
set palvelut. Toimitilat ovat: 
Iilaakso Oy, Iin Vuokratalot 
Oy, Iin Micropolis Oy, Iipaja, 
Kahera Oy, Picodeon Ltd, Pt 
Pohjanteko Oy, Ravintola Sa-
lotti, Tilitoimisto Salonen Iin 
toimipiste sekä uusimpana 
vuokralaisena Iin Lehti Oy. 

JR, HT

Pitkään iilaakso oy:n toimitusjohtajana toiminut ari alatossava 
muistuttaa, että Micropoliksen maine mikroelektroniikan hyvänä 
toimintaympäristönä vetää yhä puoleensa alan yrityksiä.

Micropoliksen katolle asennettavat aurinkopaneelit ovat vielä paketissa. iilaakso oy:n toimitusjohtaja 
antti tuomaala on pakettien vieressä.

iin Micropolis oy:n toimitusjohtaja leena Vuotovesi on Micropoliksen päärakennuksen aulassa.

iin Micropolis viettäää tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan.
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Valokuvaamo Salama
Juho Tauriainen
Sorosentie 2, 91100 Ii
040 743 8373

Liikkeen aukiolot voi 
tarkistaa facebookista 
Studio Salaman sivuilta.
Joka viikko päivittyy uudet.

www.studiosalama

10 x 15 cm 
0,35 €

15 x 20 cm
1.90 € 

20 x 30 cm
4.50 €

KuvaKoot 
ja hinnat
Perusmaksu 2,90 €

valoKuvat
FotoKiosKista

Avoinna: Ke 15-22, pe 15-04, la 15-04, su 12-22
Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Ikosen
Grillikahvio

Grillituotteet,kahvia
, pullaa

Tervetuloa!

grillit • Kahvilat • ravintolat

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

valoKuvauspalveluthieronta • fysiKaalinen hoito • Kuntosalipalvelut

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

haMMaslÄÄKÄri- Ja haMMashoitolapalvelut

KUNTO
KLUBI

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT
Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068

www.iinkuntoklubi.fi

Ilmoita Palveluhakemistossa. 

Soita ja sovi: Hannu Rastas 040 743 7349

Parisenkymmentä itämaisen 
kamppailulaji hapkidon har-
rastajaa kerääntyi Iin hiihto-
majalle viikonloppuna.

– Sin Moo Hapkido on oi-
kea nimi, sillä hapkidoa on 
kuusi erilaista tyylisuuntaa 
Suomessa, Iin seuran pääval-
mentaja Toni Tenhunen täs-
mentää.

Kyseessä on korealainen 
itsepuolustusmenetelmä, 
jossa vaikutteita esimerkiksi 
kungfusta ja judosta.

– Harjoittelemme nyt 
lyönti- ja torjuntatekniikkaa 
hermopisteitä käyttäen, Ta-
enhunen sanoo.

Iin hapkidoseura järjes-
tää pari kertaa vuodessa har-
joitusleirin, jonne kutsutaan 
seuran ulkopuolinen val-
mentaja. Tällä kertaa muka-
na oli Pohjois-Euroopan Sin 
Moo Hapkidon päävalmen-
taja Rami Vainionpää, joka 
80-luvulla toi hapkidon Suo-
meen.

Iin hapkidoseura on täl-
lä hetkellä Suomen pohjoisin 
alan seura. 

– Toimme lajin Iihin 
vuodenvaihteessa 2014-
2015. Innostus on ollut 
täällä yllättävän hyvää. Ikä-
haarukkamme on 5-vuotiais-
ta 67-vuotiaisiin, Tenhunen 
kehuu.

Kuntoiluna hapkido on 
kunnon hikijumppaa, jossa 
kukin treenaa oman kykyn-
sä ja fysiikkansa mukaisesti. 
Vartalon kaikki lihakset jou-
tuvat töihin.

– Kukin kilpailee itsensä 
kanssa pääsääntöisesti, Ten-
hunen toteaa.

Rami Vainionpää kertoo 
tulleensa hapkidon pariin 

hiihtomajalla harjoiteltiin hapkidoa

lue iisanomat netistä:  
www.iisanomat.fi

muiden itämaisten kamp-
pailulajien myötä.

– Tällä hetkellä Suomessa 
on noin 1 500 alan harrasta-
jaa. Ii on Suomen 26. seura, 
Vainionpää tietää.

Hän kertoo, että hapki-
dossa on myös henkinen 
ulottuvaisuus.

– Mukana on erilaisia 
parannustekniikoita, ku-
ten akupainalluksia ja aku-
punktiota. Harjoituksemme 
lähtevät hengitystekniikois-
ta, jotta saamme ki-energian 
liikkeelle. 

– Kyse on adrenaliinista 
ja miten se saadaan kehos-

Raimo Vainionpää (vas.) ja toni tenhunen kamppailevat.

ta ulos. Pyrimme myös saa-
maan ihmisen endorfiinit eli 
mielihyvähormonit liikkeel-
le. Harjoitukset päättyvät 
meditointiin ja mielen tyh-
jennykseen, Vainionpää ker-
too.

Iin hapkidoseura har-
joittelee Aseman koululla 

kahdesti viikossa, keskiviik-
koisin ja lauantaisin. 

Miten iiläinen hapkidos-
ta kiinnostunut kansalainen 
pääsee lajiin mukaan?

– Harjoituksiin voi tulla 
mukaan koska vain. Joskus 
otamme henkilön lennos-
ta mukaan. Pyrimme ker-

ran vuodessa järjestämään 
peruskurssin syksyllä ja ke-
väällä. Alkeet on helppo op-
pia mukaan päästäkseen. 
Seuralla on myös Facebook-
sivu, jonne voi laittaa kyse-
lyitä, Tenhunen opastaa. JR
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Jyri-Jussi on yleistoimittaja ja musiikkimies
Iin Sanomien Jyri-Jussi Reki-
nen on tehnyt pitkän uran eri 
viestimissä. Hän aloitti 80-lu-
vulla pohjoisen maakunta-
lehdissä ja jatkoi 90-luvulla 
Etelä-Suomessa musiikkime-
diassa, Rytmi-lehden päätoi-
mittajana. Veri veti kuitenkin 
takaisin pohjoiseen, jonne 
hän muutti perheensä kans-
sa 2000-luvun puolessa välis-
sä. Iihin nousi omakotitalo, ja 
toimittajan ura jatkui pohjoi-
sessa mediassa.

– Uutistoimittajan työ on 
lähinnä sydäntäni, mutta 
myös kulttuurijuttujen teke-
minen on mukavaa, Rekinen 

kertoo.
Uutistyössä Rekinen on 

tehnyt perusuutisten lisäksi 
talous-, kulttuuri- ja teknolo-
giajournalismia.

Rekinen on kirjallisuus- 
ja musiikkimies. Hän val-
mistui Oulun yliopiston 
humanistisen tiedekunnan 
kirjallisuuden laitokselta fi-
losofian maisteriksi tehtyään 
gradun Pentti Saarikoskesta 
ja nykyisin hän soittaa blue-
sia omassa pienessä bän-
dissään. Lisäksi Rekinen 
harrastaa sählyä, avantouin-
tia ja lapinvaelluksia.

Jakkukylän liitosasia Iin kun-
taan sai viimeisen sinetin, 
kun kunta- ja uudistusmi-
nisteri Anu Vehviläinen alle-
kirjoitti 7.4. päätöksen, jossa 
Valtiovarainministeriö päät-
ti siirtää Oulun kaupungis-
ta niin sanotun Jakkukylän 
alueen Iin kuntaan. Kunta-
jaon muutos tulee voimaan 
1.1.2018.

Siirrettävän alueen koko 
on 63,11 km2. Asukkaita 
alueella on 417. Kuntajaon 
muutos perustuu Jakkuky-
län aloiteryhmän esitykseen. 
Sekä Oulun kaupunki, että 
Iin kunta ovat hyväksyneet 
valtuustoissaan sen.

valtiovarainministeriö päätti kuntajaon muutoksesta 
oulun kaupungin ja iin kunnan välillä

Jakkukylän kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja Hannu 
Kaisto oli erittäin tyytyväi-
nen saatuaan kyläyhdistyk-
selle osoitetun ministeriön 
virallisen päätöksen. 

-Nyt puolentoista vuoden 
työläs, iso projekti on pää-
töksessä ja jakkukyläläisten 
vahva tahto on toteutunut, 
totesi Kaisto.

Hän kertoo, että aloite-
ryhmän järjestäytyminen ta-
pahtui 17.10.2015 ja aloite 
Oulun kaupunginhallituk-
selle toimitettiin 21.12.2015.

-Näin isoa osakuntaliitos-
ta asukasmäärältään ei ole 
tapahtunut Suomessa vuo-

siin, ilmeisesti 70-luvulla vii-
meksi. Kysymys on siinäkin 
mielessä todella merkittäväs-
tä ja harvinaisesta päätökses-
tä, tuumaili Kaisto.

Hän kiittää kansanedus-
tajaa, entistä kuntaministeri, 
Tapani Tölliä, joka on ollut 
alueemme edustajista hyvin 
perillä hakkeestamme, ja on 
monella tavalla neuvonut eri 
kysymyksissä.

Kaisto toivoo, että kylän 
asukkaiden kannalta tärkeää 
on saada Iin kunnan kanssa 
käytyä läpi käytännön asi-
oita, jotka vuodenvaihteen 
jälkeen muuttuvat ja vaikut-
tavat kyläläisten elämään. 

jakkukylän kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja  Hannu kaisto on 
tyytyväinen, kun puolentoista 
vuoden paljon työtä vaatinut 
iso projekti on saatu päätök-
seen. 

-Muutosvaihe on tarkoi-
tus saada hoitumaan jou-
hevasti siten, että siitä ei 
aiheudu ongelmia jakkuky-
läläisille. HT

Iiläinen pitkän linjan sanoma-
lehtiammattilainen Hannu 
Rastas on toiminut IiSanomaa 
kustantavan In Lehti -yrityk-
sen ilmoitusmyyjänä huh-
tikuun alusta. Hän taitaa 
tarvittaessa myös ilmoitus-
ten valmistamisen ja lehden 
ja muiden painotuotteisen si-
vujen valmistuksen. 

-Aikaisemman työurani 
olen tehnyt Kemissä Lounais-
Lappi kaupunkilehdessä ja 
Pohjolan Sanomat maakunta-
lehdessä ilmoitusvalmistaja-
na. Alalla olen ollut 80-luvun 
alkupuolelta lähtien, jolloin 
valmistuin Jyväskylästä kirja-
painoammattikoulusta. Iissä 
olemme asuneet kohta kuusi 
vuotta ja tunnenkin jo nykyi-
sellään itseni ennen kaikkea 
iiläiseksi ja sen myötä olen-
kin ollut innoissani päästes-
säni luomaan Iihin hyvää ja 
mukavia lukuelämyksiä tar-
joavaa paikallislehteä, tuu-
mailee Rastas. 

Hannu Rastas ilmoitusmyyjänä

Hannu kertoo vapaa-ajan 
kuluvan pitkälti harrastus-
ten merkeissä, joihin kuuluu 
erilaiset käsityöt mm. puuk-
kojen ja vaappujen teko. 
Perheen kolme labradorin-
noutajaa ottaa myös ison osan 
vapaa-ajasta. 

-Koirien kanssa tulee syk-
syisin metsästeltyä ja lähellä 

sydäntä on myös metsästys-
koirien (mejä) jälkikokeet. Ii-
issä olemme järjestäneetkin jo 
useamman jälkikokeen. Ka-
lastus ja varsinkin lohestus 
kuuluu kesällä myös harras-
tuksiini. Ja jottei aika käy pit-
käksi tulee omasta kunnosta 
huolehdittua hapkidon mer-
keissä, kertoo Hannu. 

Iihin vuoden vaihteessa pe-
rustettu uusi lehti IiSanomat 
on saanut paikkakunnal-
la hyvän vastaanoton. Leh-
ti jaetaan keskiviikkoisin 
joka talouteen koko Iin kun-
nan alueella (myös Kuivanie-
mi) ja lehti näkyy kokonaan 
myös netissä. 

Lehteä kustantaa Iin Leh-
ti Oy, jonka kotipaikkana on 
Iin kunta. Yrityksen takana 
ovat pitkään Iihin ja Kuiva-
niemelle lehtiä ja muita jul-
kaisuja toteuttaneet yrittäjät 
Heimo Turunen ja Eila Lah-
tinen, joilla on myös yritys 

iisanomat iin oma lehti
VKK-Media Oy Pudasjär-
vellä. Heillä on myös use-
amman kymmenen vuoden 
kokemus lehtiyrittämisestä 
ja lehtien tekemisestä. 

Huhtikuun alusta lehdel-
lä on ollut oma toimisto Iin 
Micropoliksen päärakennuk-
sessa, jonne voi tulla paikan 
päälle tuomaan materiaa-
lia ja keskustelemaan lehteä 
koskevissa asioissa. 

Nyt perustettu uusi lehti 
haluaa olla kaikin tavoin ii-
läisten oma lehti eli juttujen 
aiheet tulee olemaan iiläisiä. 
Läheistä yhteistyötä tehdään  

Eila Lahtinen vastaa IiSano-
man taittamisesta eli sen ul-
koasu on hänen käsissään. 
Monet kirjat ja erilaiset esit-
teet ovat myös syntyneet 
hänen toimestaan. Koulutuk-
seltaan hän on markkinointi-
merkonomi. Yrittäjänä Eila 
on toiminut reilut 20 vuot-
ta. Harrastuksina ovat muun 
muassa kodin remontointi, 

Pudasjärvellä asuva Heimo Turunen on toi-
minut 45 vuotta valokuvaus- ja julkaisualan 
yrittäjänä 20-vuotiaasta alkaen. Työnsä ohel-
la Heimo harrastaa muun muassa keilailua, 
avantouintia, lentopalloa ja hyötyliikuntana 
metsurin töitä. 

-Eri yhdistysten toiminnoissa olen aktiivi-
sesti mukana muun muassa Pudasjärven ja Iin 
Yrittäjissä, paikallisen urheiluseuran johtokun-
nassa ja Kuntourheilujaoston vetäjänä, Työpe-
tarissa sekä Iijoen tanssijoissa. Lehtityössä 
Heimo on aktiivisella otteella eri yritysten, yh-
distysten ja toimijoiden kanssa tekemässä yh-
teistyötä ja siten edesauttamalla menestymään. 

IiSanoman toimintaa Heimo haluaa kehit-
tää yhdessä aviopuolisonsa Eila Lahtisen ja 
työntekijöiden kanssa monipuolisesti Iin par-
haaksi.

Heimo paikkakunnan elämässä aktiivisella otteella

Iin kunnan, seurakunnan, eri 
yritysten, yhteisöjen ja yhdis-
tysten sekä kaikkien paikka-
kunnan toimijoiden kanssa. 
Iin kunta käyttää lehteä vi-
rallisena ilmoituslehtenä ja 
samoin Iin seurakunnan kir-
kolliset ilmoitukset ovat joka 
lehdessä. 

Uutiskynnys on paik-
kakunnan uutisille hyvin 
matala. Lehden puolelta kan-
nustetaan omatoimisuuteen 
ja -aloitteellisuuteen omien 
asioiden tiedottamisessa. 

puutarhatyöt, kukkien kas-
vatus, valokuvaus ja lukemi-
nen ja lenkkeily. Tietokoneen 
ääressä hän viihtyy muun 
muassa facebookissa useissa 
eri sisustus- ja remonttiryh-
missä ja TV:n äärellä kiin-
nostavat kotien, rakennusten 
remontointi- ja sisustus- sekä 
puutarhan ja pihojen hoito-
ohjelmat.

Eila taittaa lehden ja 
muita painotuotteita

iin lehti oy/Vkk-Media oy, käyntiosoite: Piisilta 1, 91100 ii, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja Heimo turunen 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
toimittaja: jyri-jussi Rekinen 040 910 0852, jyrijussirekinen@iinlehti.fi
ilmoitusmyynti: Hannu Rastas 040 743 7349, hannu.rastas@iinlehti.fi
Heimo turunen 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
sivunvalmistus:  Vkk-Media oy, eila lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
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YhdistYkset toimivat

Yhdistykset toimivat on kympin palsta. seurat ja yhdistykset voivat 
ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. 
sähköposti: info@iinlehti.fi

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
Toimittaja:
Jyri-Jussi Rekinen 040 910 0852
jyrijussirekinen@iinlehtifi
Ilmoitusmyynti:
Hannu Rastas 040 743 7349
hannu.rastas@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.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
sekä Jakkukylään.

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, nro  iisanomat ilmestyy ke10.5.2017

aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 4.5.2017

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

nro9/2017

jäsenyritys

Tauno 
Kivelä

Suuri kiitos
äänestäjille.
100% kuntalaisten 

ja äänestäjiä varten.

pidetään torstaina 11.5.2017 klo 17.00 
yrittäjien toimistolla, Kaakisenkuja 2.

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n sääntömääräinen
KEvÄtKoKous

Käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
Tervetuloa!

Hallitus
460 € mp... 300 € pr 50... 2 x 100 €... 5 x 50 €... 
simatarjoilu !

Kuivaniemen nS

Bingo seuralla 
ma 1.5 klo 18.00

www.iisanomat.fi

Kahvitarjoilu klo 18:30 alk.
Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Johtokunta

Yli-Olhavan Maamiesseura ry:n
YLeinen vuOSiKOKOuS

maamiesseuran talolla. 
Oijärventie 1091, 91150 Yli-Olhava.

Tiistaina 2.5.2017 klo 19

Iin kunnan keskusvaalilau-
takunta vahvisti viime kes-
kiviikon kokouksessaan 
virheellisesti viimeisen val-
tuustopaikan menevän 
Vihreiden Aila Paasolle. Tu-
loksessa ei ole huomioitu 
ennakkoäänten tarkistuslas-
kennassa maanantaina 10.4. 
löytyneitä kymmentä lisä-
ääntä Vasemmistoliiton Tei-
jo Liedekselle. Valtuuston 
viimeinen paikka menee siis 
Vasemmistoliiton Hilkka 
Kalliorinteelle. 

Maanantain tarkis-
tuslaskennassa löytyneet 
äänet syötettiin oikeusminis-
teriön tulospalveluun, mut-
ta keskusvaalilautakunta ei 
huomioinut muutosta ver-
tausluvuissa, vaan vahvisti 
vaalin tuloksena keskiviik-
kona 12.4. vertausluvut, jois-
sa oli huomioitu ainoastaan 
muut tarkistuslaskennassa 
havaitut virheet.

valtuustopaikka sittenkin 
Kalliorinteelle

Oikeusministeriön vaali-
tulosjärjestelmässä on näin 
ollen oikea tulos. Oikeusmi-
nisteriön vaalijohtajan Arto 
Jääskeläinen vahvistaa, että 
virhe tulkitaan kirjoitus- tai 
laskuvirheeksi, joka voidaan 
oikaista keskusvaalilauta-
kunnan päätöksellä.

Iin kunta tiedotus

Valtuuston viimeinen paikka 
menee Vasemmistoliiton Hilkka 
kalliorinteelle. 

Laurintie 2, 91100 Ii
Puh. 040 0322645

PAIKALLISEN VAPPU!

30.4. 
Villi Kortti -Trio

(Suomirock/pop)
Liput 5€

29.4. Fortissimo
(Hurriganes tribute)

Liput 5€

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

Haminantie 2 
P. (08) 8173 835, 040 777 8365

Ma-pe 8-18, la 9-16

Halvan Suomi 
100 mix 390g pss

199
GP Super AA 
paristo 4 kpl blister

219

Olvi 
8-pakki tlk

1190

Polaric 
autoshampoo 1 l

235
Paavo

Jäppinen Ky

lue iisanomat netistä:  
www.iisanomat.fi

Iin Yrityksen testijuoksu-
sarjan viimeisessä maantie-
kisassa lauantaina 22.4. oli 
normaalin kympin ja vitosen 
lisäksi puolimaraton. Iin teil-
lä taivalsi satapäinen juoksi-
jajoukko tapahtuman nimen 
mukaisesti omilla leveleil-
lään. 

Laitasaaren Vedon nuo-
ri lupaus Samuli Huusko oli 
selvä ykkönen miesten kym-
pillä jo kolmannen kerran pe-
räkkäin. Aika putosi uudelle 
minuuttiluvulle. 

Nelikymppisten Jouni Ho-

samuli huusko ja Maija oravamäki testikympin vauhdikkaimmat
lappa tuli maaliin toisena en-
nen Illin ensikertalaista Ville 
Nikkistä. 

Maija Oravamäki oli pie-
nen tauon jälkeen mukana 
Illissä ja kunto on edelleen 
kova. Loppuaika on tälle 
vuodelle viidenneksi nopein 
naisten maantiekymppi Suo-
messa. Samaan aikaan juos-
tussa SM-kisassa veti neljä 
junioria nopeammin. 

Puolosen nopein oli Veit-
siluodon Marko Mattila. Vi-
tosella piti Limingan nuoriso 
kovaa kyytiä. Koko porukan 

nopein oli 15-vuotiaissa juos-
sut Johannes Helander, joka 
kuuluu ikäluokkansa kär-
keen Suomessa. 

miehet 10 km 
1) Samuli Huusko LaiVe 
33.46, 2) Ville Nikkinen Pro 
Victoria 34.53, 3) Juho Latva-
la Oulu 34.59, 4) Panu Lieto 
OTC 37.22, 5) Heikki Tiiro IiY 
38.08, 6) Hansi Kitti ONM-
KYU 39.01, 7) Kyösti Kuja-
la Ii 39.13, 8) Janne Eskelinen 
42.57, 9) Lasse Kälkäinen 
52.50. 

m65 10 km 
1) Pekka Kuivalainen Ii 48.41. 

Naiset 10 km 
1) Veera Mantere PuU 39.45, 
2) Marika Krohns ONMKYU 
41.28, 3) Raija Poutiainen 
Oulu 46.17, 4) Marjo Vesa-
la Oulu 49.08, 5) Maröi Virk-
kunen Muhos 1.01.31. 

N40 10 km 
1) Maija Oravamäki Terva-
hiihto 37.44, 2) Minna Sääs-
kilahti KuivA 45.14, 3) Sanna 
Henriksson NTR 46.48, 4) 
Miia Hannunen Tornio 51.00.

N45 10 km 
2) Sinikka Pyörälä IiY 49.23

N50 10 km 
1) Kati Kuivalainen Ii 48.40. 

m17 5 km 
2) Teemu Pyörälä IiY 19.10, 3) 
Markus Pyörälä IiY 22.05.

Naiset 5 km 
2) Arja Soronen IiY (N55) 
23.59

t15 5 km 
2) Katariina Pyörälä IiY 22.06, 

t13 5 km 
1) Hanna Soronen IiY 23.17.

nomat

Piisilta 1 
(Micropolis) 
P. 040 743 7349

Haluatteko seurallenne näkyvyyttä? 

Kysy liitteestä Iisanomissa.
Soita p. 040 7437 349  ja kysy lisää!



8 nro 10/2017
nomat

-

to 27.4.2017 Seppeleenlaskut 
klo 10.30 Oijärven sankarihaudat
klo 11.00 Olhavan sankarihaudat
klo 11.15 Iin sankarihaudat
klo 11.30 Kuivaniemi sankarihaudat
Seppeleiden laskussa on nuoria Iin nuorisovaltuustosta sekä Haminan  
koulun oppilaita yhdessä kunnan, seurakunnan ja veteraanijärjestöjen  
edustajien kanssa. 

to 27.4.2017 Kansallisen veteraanipäivän juhla
Paikka: Merihelmi, Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi 

klo 12  Kahvitarjoilu

Ohjelma: 
Liput saapuvat 
 Lippulaulu 
Iin seurakunnan tervehdys 
 Tapani Ruotsalainen, rovasti
Lauluesitys 
 Haminan koulun oppilaiden kuoro 
Iin ja Kuivaniemen pelimannit
 Äänisen aallot, Mantsurian kummut,  
 Elämää juoksuhaudoissa, Valssi menneiltä ajoilta
Juhlapuhe 
 Ari Alatossava, kunnanjohtaja Iin kunta
Iin ja Kuivaniemen pelimannit
 Veteraanin iltahuuto
Liput poistuvat  
 Maamme-laulu 

Kuljetukset Kansallisen veteraanipäivän juhlaan   
Linja-auto 1:   
10.45 Oijärven seurakuntatalo - Jokikylän pysäkki - Kuivaniemen Kievari
11.45 Kuivanimen kirkko - Merihelmi
Linja-auto 2:    
11.30 Iin kirkko -  Olhava, 4-tien pysäkki - Merihelmi
Paluukyydit samoja reittejä takaisin juhlan jälkeen.

Vuoden 2017 Kansallisen veteraanipäivän teema on:  
Kansallinen veteraani päivä – Sinun veteraanipäiväsi 
 
Haastamme sinut, hyvä Iin kunnan asukas juhlistamaan  
Suomen itsenäisyyden 100–vuotisjuhlavuoden kunniaksi sotiemme  
veteraaneja kahvihetkellä kotona to 27.4.2017 klo 18 ja lataamaan  
#kiitosveteraanit2017 varustetun kuvan sosiaaliseen mediaan.  

Kiitos sotiemme veteraanit! 

Kysy myös veteraanijärjestöiltä yhteiskyytejä:
Kuivaniemi, Pekka Ellilä p. 040 028 9761
Oijärvi, Jouko Pääkkölä p. 0400 380 531
Ii, Matti Turtinen p. 040 028 4195

Lisätietoa  
Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos 
Riitta Räinä, tapahtumavastaava p. 050 3950 305 
Hanna Puolakka, kulttuurituottaja p. 040 538 2711 

Kahvikonsertit veteraaneille
ti 25.4.2017 klo 13 Olhavan kotiranta
to 27.4.2017 klo 15 Iin hoivakoti ja palveluasunnot
pe 28.4.2017 klo 13 Kuivaniemen palveluasunnot

KANSALLINEN  
VETERAANIPÄIVÄ  

Tervetuloa!

Kotitalousopetus on elintärkeää 
nykypäivän ja tulevaisuuden 
nuorille sekä heidän perheilleen
Kotitaloudessa opituista tie-
doista ja taidoista on hyötyä 
läpi koko elämän. Tärkeää 
on yksilön omien lähtökoh-
tien huomioon ottaminen ja 
kokonaisvaltaisen kasvun 
tukeminen.

Kotitalous on perusope-
tuksen oppiaine, joka monin 
eri tavoin edistää oppilai-
den luovuutta ja vastuulli-
suutta sekä antaa valmiuksia 
omassa arjessa selviytymi-
seen. Koulutusleikkausten 
vuoksi on vaarana, että koti-
talousopetuksen määrärahat 
pienenevät jatkuvasti ja ryh-
mäkoot kasvavat liian suu-
riksi. 

Kotitalousopettajien liiton 
tekemän kyselyn mukaan 
oppilasta kohti käytettävissä 
oleva vuosittainen määrära-
ha on keskimäärin 32 euroa / 
oppilas, kun vaihteluväli on 
16–70 euroa / oppilas. Ope-
tukseen käytettävissä ole-
va määräraha ei mahdollista 
kotimaisten raaka-aineiden 
hankintaa kuin satunnaises-
ti. Kotimaisen kalan ja lihan 
käyttäminen opetuksessa 
on lähes mahdotonta joh-

tuen opetukseen käytettä-
vissä olevasta määrärahan 
pienuudesta sekä kyseisten 
tuotteiden saatavuudesta ja 
kalleudesta. Kuitenkin ope-
tuksen tulisi vastata tämän 
päivän tarpeita ja ohjata las-
ten ja nuorten ruokakäyt-
täytymistä hyvinvoinnin 
parantamiseksi.

Oppilaat haluavat tehdä 
omin käsin ja nauttia itse teh-
dyistä tuotoksista. 

Ruokakasvatuksen tulee 
motivoida oivaltamaan ja 
ymmärtämään ruonvalmis-
tusprosesseihin sekä yleen-
sä arkeen liittyviä asioita. 
Kouluissa oppiaineyhteis-
työ ja kouluruokailun ope-
tuksellisen mahdollisuuden 
ymmärtäminen tuottavat op-
pilaille ruokasivistystä, li-
säävät ruokaosaamista sekä 
ruokatajua. Koulun ruoka-
kasvatusta tuleekin kehittää 
tiedepohjaltaan laajemmaksi, 
oppilaiden tarpeita parem-
min huomioivaksi ja nykyis-
tä oppilaskeskeisemmäksi. 
Kotitalousopetus tulee jär-
jestää laadukkaasti riittävin 
resurssein, mikä mahdol-

listaisi tutkitusti puhtaiden 
kotimaisten raaka-aineiden 
käyttämisen opetuksessa. 

 Osallistavalla ruokakas-
vatuksella on hyvä mahdol-
lisuus rakentaa ruokatajua 
ja -sivistystä yhtäältä omi-
en kokemusten ja aistimus-
ten ja toisaalta tutkimukseen 
perustuvien tietojen sekä tai-
tojen avulla. Ruokaan ja ra-
vitsemukseen liittyvä opetus 
on tärkeä suunnitella ja to-
teuttaa varhaiskasvatuksesta 
alkaen koko koulutusjärjes-
telmän läpi kulkevana jat-
kumona kansanterveyden, 
kestävän elämäntavan, ku-
luttajaosaamisen sekä ruuan 
ja ruokakulttuurin arvosta-
misen edistämiseksi.

Tärkeää on perehtyä 
muun muassa koko ruoka-
ketjuun alkutuotannosta 
lähtien ruokapöytään saak-
ka, lähiruuan merkitykseen, 
ruokahävikin vähentämisen 
keinoihin ja ruuan eettiseen 
tuottamiseen esimerkiksi 
eläinten hyvinvoinnin edis-
tämiseksi. 

tärkeää on perehtyä muun muassa koko ruokaketjuun alkutuotannosta lähtien ruokapöytään saakka.  
Mistä lähtee mansikkakiisselin tarina. Mansikan istutuksesta? Poiminnasta? kuvassa alla mansikkaa ko-
titarveviljelmällä. 


