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IiSanomat  loppu-
vuoden 2017 ilmesty-
mispäivät: to 7.12. ja 
joulunumero pe 15.12. 
Lehti on luettavissa 
ilmestymisviikolla jo 
maanantai-iltana netissä 
www.iisanomat.fi

klo 8.45 Seppeleenlasku sankarihaudoille, Oijärvi
klo 9.15  Seppeleenlasku sankarihaudoille, Olhava.
klo 10.00  Jumalanpalvelus ja seppeleenlasku sankarihaudoille, Iin ja Kuivaniemen kirkot.

Linja-autokuljetus Oijärven hautausmaalta klo 9, Sampolan tiehaarasta klo 9.15. Närränharjun kautta Kui-
vaniemen kirkkoon jumalanpalvelukseen, ja pysähtyy tarvittaessa Kuivajokivarressa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen linja-autokuljetus Iihin Itsenäisyyspäivän juhlaan. Linja-auto pysähtyy tarvittaessa Olhavassa ent. 
huoltoaseman pihassa. Paluukyyti samoja reittejä takaisin Valtarin koululta juhlan jälkeen. Seppeleiden 
laskussa on nuoria Iin nuorisovaltuustosta yhdessä kunnan, seurakunnan ja veteraanijärjestöjen edustajien 
kanssa.

klo 10-  Juhlajumalanpalvelus Iin ja Kuivaniemen kirkossa
klo 11.30-  Itsenäisyyspäivän juhla Valtarin koululla, Koulutie 2 Ii
  Juhlakahvit
  Lippukulkue    Siniristilippumme
  Haminan koulun kuoro
  Iin seurakunnan tervehdys, rovasti Tapani Ruotsalainen
  Iin lausuntaryhmä ohj. Anna-Kaisa Järvi
  Nuoret Suomi100 –videoesitys
  Iin Mieslaulajat
  Syntymäpäiväsankarille
  Juhlapuhe, kunnanjohtaja Ari Alatossava
  Iin Mieslaulajat - Finlandia Hymni
  Veteraanien kukittaminen
  Maamme laulu
Valtarin koulun aulassa Minulta sinulle –näyttely ja Nuoret Suomi100 –video. 
Juontaja Valtteri Paakki.

klo 14-16 Itsenäisyyspäivän iltapäivätanssit
  Musiikista vastaa Mirella Bänd
klo 16-18  Itsenäisyyspäivän jatkot (13-22v) 
 Musiikista vastaa Mirella Bänd 
klo 17.30  Partiolaisten soihtukulkue saapuu Iin kirkolle n. klo 18

Yhteistyössä:  Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos, Iin seurakunta, 
 Iin nuorisovaltuusto, Iin lukion oppilaskunta
 Tervetuloa!

Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos Riitta Räinä p. 0503950 305 
ja Jussi Mertala p. 050 383 9984
Kuivaniemen Sotaveteraanit ry:n pj. Pekka Ellilä p. 0400 289 761

Iin Sotaveteraanit ry:n pj Matti Turtinen p. 0400 284 195
Oijärvi Jouko Pääkkölä 0400 380 531
Iin Seurakunta Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633

LISäTIETOa: 

Itsenäisyyspäivän juhla Iissä Ke 6.12.2017

suomi100/suvi-tuuli kankaanpää

Lähtö klo 17.30 
partiokolon pihasta Pappilantieltä.

Reitti: Kolo - Linja-autoasema - 
Tori - Kirkkotie- Kirkko.

IllInkIertäjät
Partiolaisten 

Perinteinen 
soihtukulkue 6.12.
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iin alue
anna lapselle lahja joululahjakeräys iis-
sä. keräystä varten pystytämme joulukuu-
set 25.11. - 11.12. - kirkkoherranviraston 
aulaan iissä ja kuivaniemitalolla kirjastos-
sa - osuuspankin iin konttoriin. kuusesta 
voit ottaa koristeen, jonka mukana on pa-
kettikortti ja siinä on tiedot lahjan saavan 
tytön/pojan iästä. Voit ottaa mukaan myös 
lahjakassin, johon lahjan voi laittaa. jos 
lahja ei mahdu lahjakassiin, voit tuoda lah-
jan muovipussissa. lahjaa ei tarvitse pake-
toida. tuo hankkimasi lahja ja em. paket-
tikortti lahjakoriin viimeistään ma 11.12. 
seurakunnan ja sosiaalitoimen henkilös-
töt toimittavat lahjat perheille. keräyksen 
järjestävät yhteistyössä iin seurakunta, iin 
kunnan sosiaalitoimi ja lC ii.
lahjoita kassillinen jouluiloa lähimmäi-
sellesi la 25.11. - ma 11.12. Haluaisitko 
ilahduttaa vähävaraista lähimmäistäsi? 
Voit ostaa kauppalistan mukaiset ostokset, 
pakata ne kassiin ja tuoda iin seurakunnan 
diakoniatoimistoon p. 040 7376 955 tai 
taloussihteerille ma 11.12. mennessä. itse 
leivottuja ja valmistettuja tuotteita emme 
voi ottaa vastaan. Diakoniatyöntekijä jakaa 
joulukassit apua tarvitseville. kauppalista: 
joulumakeisia, pipareita, puuroriisiä, seka-
hedelmiä, rusinoita, pähkinöitä, kaupan 
glögiä tai mehua, perunamuusijauhetta, 
liha- tai kalasäilyke ja hedelmäsäilyke. 
hartaus iin hoiva-osasto to 30.11. klo 13.
lapsikuoro to 30.11. klo 17 iin kirkko. 
rippikouluinfo Päivärippikoulu to 
30.11. klo 18 iin seurakuntatalo. info päi-
värippikoululaisille sekä heidän vanhem-
milleen. 
sanajumalanpalvelus su 3.12. klo 10 iin 
kirkko. aihe: kuninkaasi tulee nöyränä.
kinnunen Matti, kanttorina jaakkola Mark-
ku. Musiikkiryhmä, lapsikuoro avustaa.
kolehti köyhyyden ja perusturvattomuu-
den poistamiseen maailman köyhimmillä 

alueilla kirkon ulkomaanavun kautta.
naisten oma jouluaskarteluilta ma 4.12. 
klo 16-19 iin seurakuntatalo, kerhohuone. 
Voi tulla oman aikataulun mukaan ja läh-
teä oman aikataulun mukaan. 
eka vauvaa odottavien ilta ma 4.12. klo 
17.30–18.30 iin seurakuntatalo, kappeli. 
ohjelmassa on ajatusten vaihtoa toisten 
ensimmäistä lastaan odottavien kanssa, 
pientä tarjoilua ja seurakunnan lapsiper-
heiden toiminnan esittelyä. 
rippikouluinfo kesä 1 ma 4.12. klo 18 iin 
seurakuntatalo. info kesä 1 ryhmälle sekä 
heidän vanhemmilleen. 
rippikouluinfo kesä 3 ma 4.12. klo 18 
kuivaniemen seurakuntatalo. info kesä 3 
ryhmälle sekä heidän vanhemmilleen. 
Disneypuuhakerho ti 5.12. klo 17 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. 
raamattu- ja rukouspiiri ti 5.12. 18 iin 
seurakuntatalo, kappeli.
seppeleenlasku sankarihaudoille ke 
6.12. olhavan hautausmaa klo 9.15, iin 
sankarihaudat klo 10 jumalanpalveluksen 
jälkeen. seppeleiden laskussa on nuoria 
iin nuorisovaltuustosta yhdessä, kunnan, 
seurakunnan ja veteraanijärjestön edusta-
jien kanssa.
itsenäisyyspäivän sanajumalanpalve-
lus ke 6.12. klo 10 iin kirkko. aihe kiitos 
isänmaasta. Ruotsalainen tapani, kantto-
rina savolainen eija, musiikkiryhmä lap-
sikuoro, kirkkokuoro. kolehti veteraanien 
parissa tehtävän hengellisen työn tuke-
miseen Veteraanivastuun kautta. juma-
lanpalveluksen jälkeen seppeleen lasku 
sankarihaudoille.
Partiolaisten perinteinen soihtukulkue 
ke 6.12. klo 18 iin kirkko.
lasten ja perheiden itsenäisyyspäivä-
juhla to 7.12. klo 10-12 iin seurakuntatalo, 
kerhohuone. nukketeatteriesitys ”Hiirulai-
nen ja uudet luistimet” , askartelua, leikkiä, 
tarjolla juhlakakkua ja mehua. Voi puheu-

tua prinsessaksi, prinssiksi tai muuten 
haluamallasi tavalla. to 7.12. ei ole perhe-
kerhoa kuivaniemellä, teemme retken juh-
laan. ilm. kuljetukseen 23.11. mennessä p. 
0400 541 319. Pe 8.12. ei ole perhekerhoa 
iissä, osallistumme to 7.12. itsenäisyyspäi-
vän juhlaan. 
Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
7.12. klo 14.30. 
lapsikuoro to 7.12. klo 17 iin seurakun-
tatalo. 
nuortenilta to 7.12. klo 18 iin seurakunta-
talo, kerhohuone. 
kynttiläillallinen pariskunnille pe 8.12. 
klo 17.30-19 iin seurakuntatalo. Musiikkia, 
pientä puhetta, tarjotaan ateria, maksu-
ton. lastenhoito järjestetty alle kouluikäi-
sille. ilm. 30.11. mennessä p. 0400 541 319 
tai 040 847 8936. 
sanajumalanpalvelus su 10.12. klo 10 
iin kirkko. 2. adventtisunnuntai, aihe ku-
ninkaasi tulee kunniassa. kinnunen Matti, 
kanttorina savolainen eija, kolehti Vienan-
karjalan työn tukemiseen Venäjällä, inke-
rin kirkko.
Pekka laukkarinen -konsertti ma 11.12. 
klo 18 iin kirkko.
kehitysvammaisten puurojuhla ma 
11.12. klo 18 iin seurakuntatalo. 
solu ti 12.12.2 klo 15 iin seurakuntatalo, 
kerhohuone. 
kirkkokuoro ke 13.12. klo 14 iin seura-
kuntatalo. 
ehtoollishartaus iin hoiva-osasto to 
14.12. klo 13.  
7-iltapäivä to 14.12. klo 15 iin seurakun-
tatalo, kerhohuone. 7-luokkalaisten oma 
iltapäivä, jossa välipala ja mukavaa yhteis-
tä tekemistä ja olemista. 
lapsikuoro to 14.12. klo 17 iin seurakun-
tatalo. 
kauneimmat joululaulut ja puurojuhla 
to 14.12. klo 17 Väli-olhavan seurakunta-
talo.

nuortenilta to 14.12. klo 18 iin seurakun-
tatalo, kerhohuone. 
Joulukonsertti to 14.12. klo 19 kuiva-
niemen kirkko. oulun konservatorion kirk-
komusiikkiopiskelijoiden joulukonsertti; 
joululauluja kuoron, solistien ja soittajien 
esittämänä. johtajana Christian ahlskog. 
Vapaa pääsy. 
kauneimmat Joululaulut su 17.12. klo 18 
iin kirkko. 
Perhekerhon jouluaika. Pe 1.12. ei ole 
perhekerhoa. to 7.12. klo 10-12 lasten 
itsenäisyyspäivän juhla, pe 8.12. ei ole 
perhekerhoa. Viikolla 50 lasten joulukirk-
koviikko, perhekerhot osallistuvat lasten 
joulukirkkoihin (ei kerhoja seurakuntata-
lolla). Perhekerhot jatkuvat joulun jälkeen 
viikolla 2.
sanajumalanpalvelus (tiedotus) su 
24.12. klo 23 iin kirkko. 4. adventtisunnun-
tai. aihe: Herran syntymä on lähellä. so-
ronen Pekka, kanttorina tiina tuomikoski, 
kolehti oman seurakunnan diakoniara-
hasto.

katso lisätietoja ja tapahtumia 
www.iinseurakunta.fi 

kuiVanieMen alue
Perhemessu su 3.12. klo 12 kuivaniemen 
kirkko. 1. adventtisunnuntai, pyhäpäivän 
aihe: kuninkaasi tulee nöyränä. Matti kin-
nunen, kanttorina Markku jaakkola, mu-
siikkiryhmä Hyryn nuoret laulajat. kolehti: 
köyhyyden ja perusturvattomuuden pois-
tamiseen maailman köyhimmillä alueilla 
kirkon ulkomaanavun kautta. 
itsenäisyyspäivän sanajumalanpalve-
lus ke 6.12. klo 10 kuivaniemen kirkko. 
itsenäisyyspäivä, pyhäpäivän aihe: kiitos 
isänmaasta. Pekka soronen, kanttorina 
Markku jaakkola. kolehti: Veteraanien 
parissa tehtävän hengellisen työn tuke-
miseen Veteraanivastuun kautta. seppe-

leenlasku kuivaniemen sankarihaudoille 
jumalanpalveluksen jälkeen ja oijärven 
hautausmaalla klo 8.45. 
kuivaniemen perhekerhoa ei ole to 
7.12., teemme retken lasten ja perheiden 
itsenäisyyspäivä-juhlaan iihin. 
rippikouluinfo kesä 3 ma 4.12. klo 18 
kuivaniemen seurakuntatalolla. Rippikou-
luinfo kesä 3-ryhmälle sekä heidän van-
hemmilleen. kahvitarjoilu.
kuivaniemen seurakuntakerhon ja 
perhekerhon yhteinen puurojuhla ma 
11.12. aloitetaan klo 10 adventtikirkolla 
ja sen jälkeen menemme seurakuntatalol-
le puurojuhlaan. lämpimästi tervetuloa! 
kyytiä voi kysyä taksi anne Miettunen p. 
040 571 8618. tämä on samalla kauden 
päätösjuhla, ensi vuonna jatkamme ma 
8.1. siunattua adventin ja joulun aikaa.  

lisätietoja alla oleviin katso iin alueen il-
moitukset ja www.iinseurakunta.fi

rippikouluinfo Päivärippikoulu to 
30.11. klo 18 iin seurakuntatalolla.
eka vauvaa odottavien ilta ma 4.12. klo 
17.30 – 18.30 iin seurakuntatalolla.
rippikouluinfo kesä 1 ma 4.12. klo 18 iin 
seurakuntatalolla.
naisten oma jouluaskartelu ilta ma 4.12. 
klo 16 - 19 iin seurakuntatalolla.
Disneypuuhakerho ti 5.12. klo 17 iin seu-
rakuntatalo,
lasten ja perheiden itsenäisyyspäivä-
juhla to 7.12. klo 10 - 12 iin seurakunta-
talolla.
kynttiläillallinen pariskunnille pe 8.12. 
klo 17.30 - 19 iin seurakuntatalolla.
anna lapselle lahja joululahja-keräys 
ma 11.12 saakka.
lahjoita kassillinen jouluiloa lähimmäi-
sellesi-keräys ma 11.12. saakka.

Saunakammi. Rinnekatsomo. 
Puhujankoroke. Tasapainoi-
lupolku. Lumilinnamoduuli. 
Istutuslaatikoita. Muun mu-
assa näitä ehdotetaan uuteen 
Suvantolan jokitörmäpuis-
toon.

Iin terveysaseman takai-
selle alueelle suunnitellaan 
taiteen ja luonnon avulla hy-
vinvointia tukevaa puisto-
aluetta. Alue on tarkoitettu 
kaikkien puistossa liikkuvi-
en käyttöön.

Suunnittelua ohjaavat 
muotoilija Ulla Autio ja oh-
jaaja Heta Haanperä. Ky-
seinen kaksikko kuunteli 
iiläisten mielipiteitä puiston 

Suvantolan puistoa suunnitellaan
suunnitelmista perjantaina 
24.11. terveysaseman aulas-
sa.

Mielipiteitä ja ehdotuk-
sia tuli runsaasti. Toivottiin 
muun muassa pomppulin-
naa, vuoristorataa, maail-
manpyörää, lampaita, kanoja 
ja ennen muinoin Iissä tun-
nettua Aatun sikaa. Kaikki 
toiveet kirjattiin ylös.

– Puistosta pitäisi tulla 
sellainen, että sinne olisi mu-
kava mennä kaikilla mielen-
tiloilla, Autio sanoo.

Suvantolasta löytyisivät 
muun muassa hiljaisuuden, 
energian ja aistien ja yhdes-
säolon tila.

Tällaisista tiloista val-
mistettuja pienoismalleja oli 
nähtävillä terveysasemalla.

– Keräsimme niihin käyt-
täjien näkemyksiä. Fysiote-
rapeutit ehdottivat erilaisia 
jalkatuntumia poluilla. Ha-
luttiin myös erilaisia marja-
pensaita, joissa olisi syötäviä 
marjoja, Haanperä kertoo.

Kaikkiaan suunnitteluun 
on osallistunut kymmeniä 
ihmisiä, muun muassa hoi-
to-osaston potilaita ja henki-
lökuntaa. Kehitysvammaiset 
ja mielenterveyskuntoutujat 
olivat keskeisin ideoijaryh-
mä.

Lähde! Taiteesta voimaa 

arkeen -hankkeen projekti-
päällikkö Taija Sailio kertoo 
yleisön ideoiden olevan ihas-
tuttavia.

– Nyt valmistettu kartta-
luonnos on lähtökohta, josta 
lähdetään liikkeelle. Ensi vii-
kolla viemme ideoita eteen-
päin ja korostamme puiston 
tärkeimpiä ominaisuuksia, 
kuten esimerkiksi esteettö-
miä polkuja, Sailio kertoo.

Kunta on näyttänyt pro-
jektille vihreää valoa, ja ra-
kennustöihin päästään näillä 
näkymin kevään aikana. 
Puiston pitäisi olla käyttö-
valmiina ensi kesän lopulla.

– Täysin valmiina se ei 

Muotoilija Ulla Autio (vas.) ja ohjaaja Heta Haanperä koordinoivat yleisön toiveita puistosuunnittelussa.

ole toivon mukaan koskaan, 
koska puisto kehittyy koko 
ajan käyttäjien mukana, Sai-
lio huomauttaa.

Kunnan vastuulla olisivat 
perusrakennustyöt. Työtä 
luonnosta Iissä -hanke puo-
lestaan toisi mukaan apu-
työvoimaa rakentamiseen. 
Lähde! Taiteesta voimaa ar-
keen -hanke toisi mukanaan 
taiteilijaosaamista noin 20 
000 euron edestä. Rakennus-
budjetti on 40 000 euroa.

– Taiteilijat suunnittele-
vat hankkeen kohderyhmien 
kanssa puistoon rakentei-
ta, teoksia ja toimintaa, Sai-
lio kertoo. 

Vuodenvaihteessa start-
taa taiteilijahaku. Mukaan 
halutaan useamman eri tai-
delajin edustajia. 

– Alkuvaiheessa muka-
na voi olla kuvanveistäjä 
suunnittelemassa kohtaa-
mispaikkaa ja jatkossa koh-
taamispaikalle vaikkapa 
runoilija tai tanssija vetämäs-
sä toimintaa, Sailio toteaa.

Puiston suunnittelutilai-
suuksia ja työpajoja tullaan 
järjestämään talven ja kevään 
mittaan. JR

Puistoluonnos näyttää tällä hetkellä tällaiselle.
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Kuva Riitta Räinä

Soita 0400 391 855

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA
KANNOLTA TEhTAALLE

www.iinmetsatyo.fi

- Muovialan työt mm. rakentaminen ja 
 tankkien ja säiliöiden korjaukset
- Pienkoneiden huollot ja korjaukset
- Kirvesmiestyöt, teollisuuden ja 
 rakennusten kunnossapidot

Mareki Tmi Mauri Pirttikoski
Ota yhteyttä!

Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510
www.mareki.fi

Karhun silta vihittiin käyttöön
muus yhteyden toimivuu-
desta aiheutti huolta. Olen 
ymmärtänyt, että seurakun-
nan leirikeskuskin on ol-
lut vajaalla käytöllä. Sekin 
johtuu tästä kiinteyden yh-
teyden puuttumisesta, Ala-
tossava arvioi.

Tie asfaltoidaan keväällä
Etelä-Iin jakokunnan Risto 
Paaso kertasi historiaa, joka 
on kulminoitunut sillan ra-
kentamiseen. Hänen mu-
kaansa aikoinaan Karhuun 
suunniteltiin Toppilan sal-
men ylittävän VR:n siltaa 
90-luvun puolessa välissä.

– Sille oli jopa jonkin nä-
köinen lupaus, että se saa-
taisiin puoli-ilmaiseksi. Kun 
sille haettiin lupaa, niin huo-
mattiin, että se on kamalan 
ruma. Koko luonto olisi pi-
lalla. Niinpä jakokunnan 
toimesta tehtiin suunnitel-
ma palkkisillalle, jolle haet-
tiin virallinen rakennuslupa, 
Paaso muisteli.

– Onhan tämä mahtavan 
kaunis silta. Hyvä ja kestävä. 
Voi sanoa, että se kestää tuo-
miopäivään asti, Paaso iloit-
si.

Kirkkoherra Tapani Ruot-
salainen puolestaan siunasi 
sillan käyttöönoton.

– Silta on yhteyden ver-

tauskuva, mikä on luonnol-
lista. Rakennamme siltoja ja 
joskus sanomme, että pol-
tamme siltoja takanamme. 
Kristillisessä mielessä sil-
ta kuvaa yhteyttä Jumalaan 
ja muuten ylipääsemättö-
män kuilun yli ihmisen ja Ju-
malan välillä. Tämän sillan 
kantavana rakenteena on va-
pahtajamme risti, Ruotsalai-
nen sanoi.

Kansanedustaja ja liiken-

Tauno Kova oli tyytyväinen, koska vuosia kestänyt kamppailu sillan 
saamisesta Karhuun saatiin päätökseen.

Kansanedustaja Mirja Vehkaperä leikkasi avajaisnauhan. Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen (vas.), kunnan-
johtaja Ari Alatossava, hoitokunnan puheenjohtaja Tauno Kova, Risto Paaso Etelä-Iin jakokunnasta ja toimi-
tusjohtaja Joona Österberg PT Pohjanteko Oy:sta seuraavat tilannetta.

ne- ja viestintävaliokunnan 
varapuheenjohtaja Mirja 
Vehkaperä (kesk.) piti juhla-
puheen ja toi Iihin eduskun-
nan tervehdyksen. 

– Silta on erittäin kaunis 
ja sen toteutus on hieno. En 
ole ennen käynyt Karhussa. 
Ilman muuta tulen nyt käy-
mään siellä kesällä. Saarihan 
on kaunis. Kuulin, että siel-
lä on erittäin hyvät uimao-
losuhteet. Minulle kerrottiin 

kahvipöydässä, että kysees-
sä on Iin Riviera, Vehkape-
rä totesi.

Avajaisten jälkeen Tauno 
Kova oli helpottunut ja tyy-
tyväinen.

– Koko prosessi on nyt 
saatettu loppuun. Pari vuotta 
tämä on kestänyt ja vaiheita 
on ollut monenlaisia. Kevääl-
lä tie asfaltoidaan kääntöpai-
kalta asti sillalle, Kova kertoi.  
JR

Kunnanjohtaja Ari Alatossava puhumassa. Hän totesi että sillan raken-
taminen on konkreettinen osoitus eri osapuolien yhteistyöstä.  

Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen siunasi sillan.

Karhun silta avattiin liiken-
teelle juhlallisin menoin 
27.11. Tilaisuutta oli saa-
punut seuraamaan arviolta 
toistasataa kansalaista. Kar-
huntien hoitokunnan pu-
heenjohtaja Tauno Kova piti 
avauspuheen, jossa hän ker-
toi mitä kaikkea sillan raken-
nukseen tarvittiin.

– Iiläinen Jussila Group 
Oy on kipannut tänne 180 
kuorma-autollista maa-ai-
neksia. Teräspaaluja sillan 
perustaan on juntattu kal-
lioon asti 6 kappaletta yh-
teensä 90 metriä. Puutavaraa 
tarvittiin 20 kilometrin pitui-
sesti, jotka on liitetty toisiinsa 
35 000 naulalla. Harjaterästä 
iiläinen Tiiron Raudoituspal-

velu Oy on asentanut siltaan 
36 tonnia ja betonia levittä-
nyt 40 kuorma-autollista yh-
teensä 285 kuutiota, Kova 
kertoi.

Kunnanjohtaja Ari Ala-
tossava puolestaan muis-
tutti puheessaan, että sillan 
rakentaminen on konkreet-
tinen osoitus eri osapuolien 
yhteistyöstä.  

– Tiekunta, seurakunta, 
jakokunta ja kunta ovat tä-
män yhteisesti toteuttaneet. 
Karhussa on paljon mah-
dollisuuksia. Tiekunnan 
osakkaat pääsevät nyt saa-
reen turvallisesti ja varmas-
ti ympäri vuoden. Entinen 
lauttayhteys alkoi olla aika 
huonokuntoinen ja epävar-

Iin Marttojen Eila Liedes oli valmistanut avajaisiin 140 litraa lohisop-
paa. Kahvituksesta vastasivat Alarannan Martat.

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

kuuntelemaan ja keskustelemaan kehitysvammaisen henkilön oikeudesta ja 
mahdollisuudesta muuttaa omaan kotiin!
iin kunnasta vs. seudullinen erityisryhmien asumispalveluvastaava tanja Heikki-
lä kertoo muuttamiseen liittyvistä virallisista kiemuroista ja iissä tarjolla olevis-
ta oman kodin mahdollisuuksista.
Kehitysvammaiset Sirpa ja noora iistä, Sauli Kanta-Oulusta, Sari ja ilkka Oulun 
Haukiputaalta kertovat omista muutoistaan, niihin liittyvistä asioista ja tunteis-
takin. voit myös kysellä heidän omia kokemuksiaan muuttoihin liittyen. aloi-
tamme oma elämä, oma koti tapahtumaillan kahvittelulla!
tapahtuman järjestävät Haukiputaan Me itse -ryhmä ja iin kehitysvammaisten 
tuki ry yhdessä.
tapahtuma on yksi kehitysvammaisten teemaviikolla pidettävistä tilaisuuksista.

Oikeus Omaan elämään ja omaan kotiin on meillä kaikilla!
TERVETULOA!

Tule torstaina 7.12.2017 klo 18.00-20.00 
Iin päivätoimintakeskukseen, Asematie 165, 91100 Ii,

oma elämä, oma koti
Kehitysvammaisten teemaviiKKo 1.-7.12.
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Iin joulunavauksessa riitti vilskettä

Perjantaina 24.11. piisasi vils-
kettä Iissä. Alkuillasta moni 
hieraisi silmiään kävelles-
sään niin kutsutun Iin Fysi-
on talon ohi. Sen ikkunoissa 
velloi meri ja seinillä leiskui-
vat komeat valot. Kyseessä 
olivat Loistava Pohjanmaa 
-valotaidekiertueen valo-
taideteokset, jotka saapuivat 
illaksi Iihin. Valotaidekier-
tueen takana on työryhmä, 
johon kuuluvat kuraatto-
ri Jukka Huitila, valotaiteili-
ja Ainu Palmu, kuvataiteilija 
Heidi Kesti sekä valoteknik-
ko Tuomas Turpeenoja.

– Kierrämme ympäri Poh-
janmaan kuntia ja pikku-
kaupunkeja, joihin teemme 
valoteoksia, Heidi Kesti ker-
too.

Valotaiteen läänintaiteili-
ja Leevi Lehtinen oli ennak-
koon valikoinut Iissä sopivan 
talon kohteeksi. Fysion talos-
sa oli sopivasti ikkunapintaa 
ja se sijaitsee lyhyen kävely-
matkan päässä keskustasta.

– Ikkunassa näkyvä tois-
tuva, jatkuva meren liike 
viittaa äärettömyyteen ja Iin 
sijaintiin meren ääressä, Leh-
tinen toteaa.

Valotaideteoksen toinen 
osa sijaitsi kirkon puistikos-
sa. Sinne oli pystytetty lyhty-
teos, jonka lyhdyt liikkuivat 
katsojan silmissä sopivasta 
paikasta katsottuna.

Joulupukki saapui  
nosturilla parvekkeelle
Varsinainen Iin joulunava-
us toteutettiin Nätteporin 
parvekkeelta. Seremonia-
mestarina toimi Ii Instituu-
tin tapahtumavastaava Riitta 
Räinä. Avauspuheen lausui 

kunnanhallituksen puheen-
johtaja Johannes Tuomela 
ja seurakunnan puheosuu-
den hoiti kirkkoherra Tapani 
Ruotsalainen. Korvatunturin 
edustajina olivat tonttu Val-
to ja Joulupukki. Liikunta-
ohjaaja Marjo Veijola innosti 
kansalaisia reippaaseen jou-
lujumppaan.

Johannes Tuomela muis-
tutti puheesaan Iin kunnan 
ja Micropoliksen voittamas-
ta Euroopan mestaruudesta 
ilmastotyössä.

– Tämä on hyvä osoitus 
meidän kaikkien iiläisten 
tekmästä hyvästä työstä tär-
keän asian puolesta, Tuome-
la sanoi.

Tuomela huomautti tule-
valla viikolla luvassa olevas-
ta valtuuston kokouksesta, 
jossa ensi vuoden talousar-
vio lyödään lukkoon. 

– Huonokuntoiset raken-
nukset ovat aiheuttaneet 
huolta. Toisaalta meillä on 
suuret investointipaineet, 
koska tarvitsemme lisää sisä-
liikuntatiloja. Näihin tarpei-
siin ja haasteisiin on etsitty 
ratkaisuja ja niistä ollaan nyt 
päättämässä, Tuomela sanoi.

Kirkkoherra Tapani Ruot-
salainen keskittyi puhees-
saan joulun sanomaan. 
Samalla hän siunasi joulun 
odotuksen.

– Tässä hetkessä ja tu-
levina viikkona on iloista 
jännitystä varsinkin lapsiper-
heissä. Olemme aloittamassa 
joulun odotusta. Jeesus-lap-
si sai lahjoja syntymänsä ai-
kana. Siksi mekin annamme 
ja saamme lahjoja joulun ai-
kana. Sitä lapset aivan erityi-
sesti toivovat ja odottavat. 

Siitä tulee hyvä ja iloinen 
mieli meille kaikille, Ruotsa-
lainen totesi. 

Joulupukki saapui Nät-
teporiin pikavauhtia Korva-
tunturilta, ja hänet nostettiin 
rakennuksen parvekkeelle 
nosturilla. Erityisen iloinen 
pukki oli iiläisten lasten rai-
kuvasta ”Joulupukki, vanha 
ukki” -laulusta, jolla hänet 
toivotettiin tervetulleeksi. 

– Syömme Korvatunturil-
la paljon riisipuuroa ja met-
sästämme sieltä manteleita. 
Mantelin voittanut saa pal-
kinnon, jota kaikki tavoit-
televat, Joulupukki kertoi 
kysyttäessä hänen mieliruo-
astaan. 

Nätteporin parvekkeel-
ta joulunavaus siirtyi raken-
nuksen auditorioon, jossa 
Valto-tonttu ja Joulupukki 
viihdyttivät lapsia.

Kirjaston ja kauppojen 
yössä runsaasti ihmisiä
Joulunavauksen kanssa jär-
jestettiin myös perintei-
nen kirjaston ja kauppojen 
yö. Kirjaston yö päättyi kel-
lo 22 ja kauppojen vastaava 
puolilta öin. Kirjastonjohta-
ja Minna Halonen kertoi, että 
kyseinen tapahtuma järjes-
tettiin nyt kolmatta kertaa.

– Ensimmäisellä kerralla 
oltiin puoleen yöhön saakka 
auki, mutta totesimme, että 
se on vähän liian pitkään. 
Saimme olla keskenämme 
täällä viimeiset pari tuntia, 
Halonen kertoo.

Hänen mielestään kun-
talaiset löysivät kirjaston 
yön erinomaisesti, sillä kir-
joja lainattiin ja palautet-
tiin tasaisesti koko aukiolon 

ajan. Samalla kirjastossa oli 
jouluaskartelua, jossa van-
hoista kirjoista tehtiin kierrä-
tysesineitä. Mukana oli myös 
trampoliini, jossa halukkaat 
saivat pomppia.

Samalla aloitettiin ”Lah-
joita lukuhetki” -valtakun-
nallinen kampanja. 

– Lahjoitamme mukavan 
yhdessäolohetken kotona 
asuvalle ikäihmiselle. Kir-
jastosta löytyy luettavaa. Ih-
miset voivat osallistua tähän 
kerran tai useamminkin, Ha-
lonen opastaa.

Kauppojen yössä riitti 
asiakkaita loppuun saakka. 
Kärkkäisen autohuolto, vara-
osa ja kone -liikkeessä oli va-
rattu myöhäisille asiakkaille 
torttukahvit. 

– Ne olivat meillä edelli-
selläkin kerralla. Silloin po-
rukkaa oli ihan mukavasti 
liikkeellä, kuten nytkin vara-
osamyyjä ja työnjohtaja Juha 
Jämsä arvioi.

Kärkkäisen autohuolto, 
varaosa ja kone laajensi hil-
jattain liiketilaansa. Lisätilaa 
tuli yli 100 neliötä, josta nyt 
löytyy muun muassa venei-
tä, ruohonleikkureita ja mön-
kijöitä.

– Ensi kesänä veneilypuo-
li tulee kehittymään entises-
tään, Jämsä lupaa.

Kauppojen yö huipen-
tui Ii Instituutin jouluna-
vausarvontaan. Sadan euron 
lahjakortin voitti Nella Ant-
tila. Tuotepalkinnot menivät 
Eero Aholle, Harry Syrjäläl-
le, Juha Räinälle, Suvi Hattu-
kankaalle, Esko Väänäselle ja 
Helmi Malolle. JR

Kirjastossa askarreltiin vanhoista 
kirjoista kierrätystavaroita. Pöy-
dän ääressä ovat Minna Halonen 
(vas.), Riitta Torvinen ja Merja Ala-
raasakka.

Nätteporin auditorio oli lähes täynnä, kun Joulupukki saapui.

Joulupukki saapuu Nätteporin parvekkeelle nosturilla. Vastaanotta-
massa ovat Ii Instituutin Pekka Suopanki ja Riitta Räinä.

Riitta Räinä toimi seremoniamestarina ja tarvittaessa Joulupukin apu-
laisena.

Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen 
muistuttaa joulun sanomasta.

Kunnanhallituksen puheenjohta-
ja Johannes Tuomela piti joulun-
avauspuheen.

Leevi Lehtinen ja Heidi Kesti ovat Iin Fysion talon edessä, jonka ikku-
noissa ja seinissä on valotaidetta.

Kärkkäisen autohuolto, varaosa 
ja kone -myymälässä tarjottiin 
asiakkaille torttukahvit. Vara-
osamyyjä ja työnjohtaja Juha 
Jämsä on kahvipöydän ääressä.

Valto-tonttu laulatti lapsia Nätteporissa.

Unicefin työntekijät keräsivät rahaa hyvään tarkoitukseen. Lippaiden 
ääressä ovat Anna-Liisa Nivala (vas.), Anna Lappalainen, Jani Jyrkäs ja 
Kaisu Paaso.
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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

AUTO KATSASTUS, -MyyNTI, -KORJAAMO, -hUOLTO JA -TARVIKKEET

RAVINTOLAPALVELUITA

LVI- JA SÄhKöPALVELUJA

Marko Veittikoski, sähkö- ja LVI-asentaja 
puh. 040 513 6815 | lampotaloveittikoski.fi

lampotaloveittikoski.fi

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

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!   

TILITOIMISTOJA

www.tilisalonen.fi

Tilitoimisto Simo Salonen Oy  •  010 778 8600Urheiluhieroja & Personal Trainer
Aleksi Laajoki 
Hieronta- ja valmennuspalvelut
Yksilöllisesti ja ammattitaidolla.
Varaa aikasi netistä, tai soita:

Timpurintie 2, Iilaajoki.fi | 050 407 1957

ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

www.merihelmi.fi

tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

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

aamupala klo 8-10 6 € | Lounas klo 10.30-17.00  
Olemme avoinna klo 8-20 Hox! 

Joulutori 
2.12.

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:

Kangasp.kud. seinävaatteita, 50-
100 e, 140x240 cm puna-sinirai-
tainen räsymatto. Lahjaksi vaikka 
nuorelle tai pirttiin. P. 050 336 6839
Iisan kirppis on yksityishenkilöille tarkoitettu kirpputori, jossa voi myydä, ostaa, lah-
joittaa maksutta tavaraa. Myös löytötavarasta ja kadonneesta voi ilmoittaa maksutta. 
Kiinteistöt, maa- ja metsäpalstat ja asunnot (myynti- ja vuokrausilmoitukset) ovat maksullisia, 
22 euroa (sis. alv 24%). Iisan kirpputorille ilmoitukset toimitetaan sähköpostilla (info@iinlehti.
fi) tai kirjeellä (IiSanomat, Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi). Ilmoituksiin mukaan puhelinnumero 
(ja lähettäessä oma nimi, jota ei julkaista ellei erikseen halua) Puhelimella soitetuista  ilmoituk-
sista perimme 15 euroa ( sis.  alv 24 %).  Kuvallisista ilmoituksista perimme myös 15 euron (sis. 
alv 24 %) kuvankäsittelymaksun. Ilmoitusrivejä olisi hyvä olla korkeintaan n. 7-8.  Sama ilmoi-
tus laitetaan maksutta kolme kertaa.

MyytäVänä

Maksuton yksityishenkilöiden kirpputori | info@iinlehti.fi

iisan kirPPis ILMOITA 
ILMAISEKSI

Lähes loppuunmyyty salil-
linen yleisöä seurasi Nai-
sen ääni -esitystä lauantaina 
25.11. Iin Työväentalolla. 
Naisen elämää valottava kä-
sikirjoitus syntyi Iin kansa-
laisopistossa valmistettujen 
tekstien ja laulujen pohjal-
ta. Näistä muodostettiin nel-
jä kokonaisuutta, joissa oli 
kaikkiaan 34 esitystä.

– Yhdistelemme lauluja ja 
monologeja naisen elämäs-
tä ja roolista, ohjaaja Laura 
Koski selittää.

Kansalaisopisto tilasi 
teoksen Koskelta viime syk-
synä. Idea tuli alun perin 
Tanja Heikkilältä. Tekstit tu-
livat puolestaan kansalais-
opiston kirjoituskurssilta, 
joka pidettiin keväällä. Kurs-
sia ohjasi Katri Rauanjoki.

– Pyysimme kirjoitus-
kurssiin osallistujilta teks-
tejä. Niistä valikoituivat ne, 

Naisen ääni kajahti Työväentalolla
jotka sopivat laulajien valit-
semiin kappaleisiin, Koski 
kertoo.

Esiintyjät ylittivät itsensä
Tekstit käsittelivät esimer-
kiksi rakkautta, oman itsensä 
löytämistä ja ihmiskohtaloi-
ta. Tekstien ja käsikirjoituk-
sen takana ovat Laura Koski 
ja Tanja Heikkilä. Mukana 
oli myös monologeja, joita 
esittivät Tanja Heikkilä, Tar-
ja Anisimaa ja Marja-Leena 
Pernu. Esitys kesti kaikkiaan 
noin kaksi tuntia, ja Iin Työ-
väentalon yleisö piti näke-
mästään. Vielä on kuitenkin 
epävarmaa, esitetäänkö teos-
ta enää.

– On tullut nyt jo toivei-
ta, että lisäesityksiä tulisi. 
Olemmehan nähneet tämän 
eteen niin paljon vaivaa, 
Koski arvioi.

Esityksen jälkeen hän lois-

ti tyytyväisyyttään.
– Kaikki ylittivät itsensä! 

Osa Naisen ääni -teoksen tekijätiimiä yhteispotretissa. Tanja Heikkilä 
(vas.), Tarja Anisimaa, Anne Kotijärvi ja Iida Myllylä. Ohjaaja Laura Kos-
ki istuu tuolissa.

Olen ylpeä kaikista esiinty-
jistämme, Koski riemuitsi. JR

5 x atriakinkku, 500€ pr51, 
740€/ mp, 2 x 100€ ym.

Kuivaniemen seuralla, Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

8

2

7
12

1bingo
Kinkkubingo

23

ma 4.12 klo 18.00

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 

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä 

p. 050 439 9963!
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Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen 
Karhun alueella – vireilletulo sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Yleiskaavan muutoksen suunnittelualue kattaa Karhun 
saaren kokonaisuudessaan ja osan pääsaaren viereisistä 
pienemmistä saarista. 

Yleiskaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, 
vaiheet ja aikataulu. Asiakirjat ovat saatavilla Iin teknisellä 
osastolla osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii ja Iin kunnan 
internetsivuilla osoitteessa http://ii.fi/yleiskaavoitus. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä Iin kun-
nanviraston yhteispalvelupisteessä 24.11.2017 – 29.12.2017.

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 20.11.2017
Kunnanhallitus

KUULUTUS

su 3.12.2017 klo 11.00-13.00, 
jonka jälkeen hirvenlihan huutokauppa. 

Tervetuloa! Hirviporukka

 Oijärven Metsästysseura ry 
kutsuu maanvuokraajat, jäsenet 

ja kyläläiset perheineen

hIrvIpeIjaISIIn

Iin diabetesyhdistys ry:n 
PIKKUJOUlU

Ruokailun hinta jäseniltä 15 euroa ja ei-jäseniltä 26 euroa. 
Ilmoittautumiset 5.12.2017 mennessä Helvi 040 743 5190 
tai Sisko 040 563 7870. Tervetuloa!

Kuivaniemen kievarissa 
15.12.2017 klo 18.00.

Iin kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan autojen käy-
tön periaatteet. Niiden mukaan kunnan autot on tarkoitettu 
vain Iin kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden työ- 
ja koulutusmatkoille. Autojen käyttö yksityisajossa on kiel-
letty. Yksityisajoksi katsotaan työpäivän sisällä tapahtuvat 
omat asioinnit. Henkilöille, jotka joutuvat ajamaan runsaasti 
työajoja omalla autolla hankitaan sähköinen ajonseurantalai-
te tai ajopäiväkirja. Myös perinteisen ajopäiväkirjan pito on 
mahdollista.

Vaalimainospaikat valittiin
Kunnanhallitus hyväksyi tammikuussa 2018 käytävän pre-
sidentinvaalin mainospaikat. Paikat ovat Iin torialueella, 
Alarannan koulun läheisyydessä, Ojakylän koulun läheisyy-
dessä, Tukiasuntolan läheisyydessä, Pohjois-Iin koulun lä-
heisyydessä, Olhavan koulun läheisyydessä, Yli-Olhavan 
maamiesseuran piha-alueella, Kuiva-Turve Oy:n tontilla, En-
tisen Kyläkauppa Erkki Hyryn tontilla ja Oijärven nuoriso-
seuran tontilla.

Jakun koulun kauppakirja hyväksyttiin
Vuodenvaihteessa Iihin liittyvän Jakun kylän koulun kaup-
pakirja hyväksyttiin Iin kunnanhallituksessa. Koulun kaup-
pahinnaksi on sovittu 670 000 euroa. Koulurakennus on 
rakennettu vuonna 1947, laajennettu vuonna 1993 ja perus-
korjattu vuonna 2004. Rakennuksessa on öljylämmitys.

Olhavanjokea kunnostetaan
Kunnanhallitus päätti, että kunta osallistuu Olhavanjoen ka-
lataloudelliseen kunnostukseen niin, että Iin kunta toimii 
hankkeen toteuttajana ja jättää alueelliselle kalatalousviran-
omaiselle rahoitushakemuksen. Toteuttamisen ehtona on ra-
hoituksen saaminen. Lisäksi kunta hakee hankkeelle vesilain 
mukaisen luvan. Suunnitelmassa pääasialliset 

kunnostusmenetelmät ovat koskialueiden kiveäminen 
poikasalueiksi ja asentopaikkojen luomiseksi, virran ohjailu 
kuiville jääneiden uomanosien vesittämiseksi sekä runsas ku-
tualueiden rakentaminen. Kunnostuskohteita on 26 kappa-
letta. Joen yläosalla Kaihuanjärven alapuolella olevat kohteet 
ovat pieniä ja osittain ilman työkoneita kunnostettavissa, kun 
taas joen keski- ja alaosan perattujen koskien työt ovat suu-
rempia ja vaativat myös vesilain mukaisen luvan. Suunnitel-
man kustannusarvio kunnostuksille on 65 000 euroa.

Liikennevaloja nelostielle
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut valtatien 4 ja So-
rosentien sekä valtatien 4 ja Leipojantien liittymien liikenne-

Autojen käytön periaatteet hyväksyttiin
valojen rakennussuunnitelman. Hanke on tarkoitus toteuttaa 
vuonna 2018 ja sen kustannusarvio on 327 000 euroa. Suunni-
telmien mukaan kunta osallistuisi liikennevalojen välittömiin 
rakennuskustannuksiin 50 prosentin osuudella. Kunnanhalli-
tus päätti jättää päätöksen pöydälle.

Nelostietä parannetaan
ELY-keskus on laatinut valtatielle 4 suunnitelman välille Kello 
– Räinänperä. Nykyinen leveäkaistatie Kellon ja Kiiminkijoen 
välillä muutetaan kaksiajorataiseksi moottoritieksi. Kiimin-
kijoen ja Räinänperän välille rakennetaan keskikaiteellinen 
jatkuva 2+1 –ohituskaistatie, joka on moottoriliikennetie. 
Haukiputaantien liittymään valtatielle tehdään kanavointi, 
jossa on etelästä tullessa vasemmalle kääntymiskaista. Poh-
joisesta tullessa oikealle kääntyvälle liikenteelle tulee erilli-
nen kaista.Hankkeen kustannusarvio on 30,3 miljoonaa euroa 
ja hankkeen arvioitu rakentamisaikataulu on 2019–2020. Iin 
kunta pitää suunnitelmaa hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. 
Kunnanhallituksen mielestä rakentaminen parantaa liiken-
teen turvallisuutta ja sujuvuutta merkittävästi.

Pirttijärven palstasta luonnonsuojelualue
Yli-Olhavassa sijaitsevaan Koululan tilaan kuuluvaa Pirt-
tijärven palstaa esitetään luonnonsuojelualueeksi. Alue 
on kunnan omistuksessa ja sen pinta-ala on 15,6 hehtaaria. 
Pirttijärven palsta on edustaa alueelle tyypillistä luonnon-
ympäristöä ja on hyvin saavutettavissa. Palstan suot ovat 
luonnontilaisia. Alue rajoittuu suoraan Saarisuo-Pirttijärven 
suolta valtiolle aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin hankit-
tuun kiinteistöön, joten alue tukee hyvin laajemman suojelu-
kokonaisuuden muodostumista. Suojelu ei estä metsästystä, 
marjastusta tai sienestystä alueella eikä vaikuta alueella kul-
kevan moottorikelkkailureitin käyttöön. Luonnonsuojelu-
alueen perustaminen liittyy maanomistajien ”Luontolahjani 
satavuotiaalle” -kampanjaan, jossa Suomen 100-vuotisjuhlien 
yhteydessä perustetaan luonnonsuojelualueita ympäri Suo-
men.

Karhun arviointisuunnitelma nähtäväksi
Kunnanhallitus päätti hyväksyä Karhun osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman. Suunnitelma asetettiin 30 päivän ajaksi 
yleisesti nähtäville. Kaavatyössä suunnitellaan uusi asuinalue 
saaren keskiosaan sekä tarkastellaan mahdollisuudet muut-
taa nykyisiä lomarakennuspaikkoja pysyvän asumisen käyt-
töön ottaen huomioon saaren luontoarvot. Lisäksi kaavassa 
suunnitellaan saaren virkistyskäyttö. Kaavatyön käynnistyt-
tyä aloitetaan asemakaavan laatiminen saaren keskiosalle.

Iin Laulupelimanneilla suomalaisen musiikin päivän konsertti
Iin Laulupelimannit järjestää 
Nätteporin auditoriossa suo-
malaisen musiikin päivänä 
8.12. kello 18 konsertin, joka 
sisältää suomalaista kansan-
musiikkia Oulun seudulta. 
Tilaisuus on samalla Unto 
Kukan pitämä soiva luento, 
jonka aiheena on 1800-luvun 
alkupuolelta peräisin ole-
vien nuottien käsikirjoituk-
set, Johan Julinin nuottikirja 
ja Johan Lemanin kirja, jotka 
ovat nykyisin Pohjois-Poh-
janmaan museossa Oulus-
sa. Näistä kirjoista julkaistiin 
tämän vuoden alussa uusi 
nuottikirja ”Sofia Walzer”. 
Soitamme kirjasta näytteitä 
ja luennossa kerrotaan taus-
toja tekijöistä ja kappaleista. 

Kolmas nuottikirja, josta 
myös esitetään näytteitä, on 

ns. ”Vepsän kirja”. Tämä on 
nuotti-kokoelma, joka löy-
tyi 1940-luvulla Ylikiimingin 
Vepsän kylältä talon vintin 
sammalien alta. Kirja oli ai-
koinaan monien vaiheiden 
jälkeen kätketty vintin sam-
maliin. Syykin tähän me-
nettelyyn selviää luennon 
aikana. Kirjaan on kirjoitet-
tu muistiin sävelmiä 1800-lu-
vun alkupuolelta vuosisadan 
puoliväliin saakka.

 Neljäs kokoelma, josta 
myös kerrotaan ja esitetään 
kappaleita, on Oulun seu-
dun Purppuri, joka on muis-
tiin merkitty 1870-luvulla. 
Purppuri on tanssisarja, jota 
on tanssittu häissä. Edellä 
mainittujen kirjojen sävelmät 
ovat viulua soittaneiden pe-
limannien käsin muistiin kir-

joittamia kappaleita.
 Vaikka sävelmät ovat pe-

räisin 1700 – 1800 luvuilta, ei 
pidä luulla, että ne olisivat 
yksinkertaisia ja vaatimatto-
mia kappaleita. Päinvastoin, 
useat sävelmät ovat teknises-
ti hyvin haastavia soitettavia, 
ja oikein hyvää musiikkia. 
Mukana on paljon polskia, 
katrilleja, masurkkoja, vals-
seja ym. tanssisävelmiä ja li-
säksi mm. marsseja ja muuta 
sen aikaista juhlamusiikkia. 
Nykyisin monet noista kap-
paleista luokiteltaisiin var-
maankin klassisen musiikin 
genreen. Onhan kirjois-
sa sävelmiä muun muassa 
Straussilta ym. aikansa huip-
pusäveltäjiltä. 

Näiden instrumentaali-
kappaleiden lisäksi Iin Lau-

lupelimannit esittää Oulun 
seudulta 1800-luvun lopulta 
peräisin olevia kansanlaulu-
ja. Laulut liittyvät usein me-
renkulkuun ja 1800-luvun 
arkisiin asioihin rakkauslau-
luja unohtamatta. Näiden 
laulujen samoin kuin soitto-
kappaleiden historiasta ker-
rotaan luennossa lisää.

Tilaisuus on sopivaa 
kuunneltavaa Pohjois-Poh-
janmaan paikallishistoriasta 
ja musiikista kiinnostuneille. 
Ja kaikki voivat tulla mukaan 
vaikkapa laulamaan yhdessä 
Pelimannien kanssa yhtei-
sesti vanhoja lauluja.

Unto Kukka 

Kansainvälisten Satujen  
ja Saippuakuplien Päivä
lauantaina 2.12. klo 10.30 - 14.00 
Iin pääkirjastossa

Ohjelmassa:
klo 10.30 - 11.30 satuja eri kielillä 
klo 11.30 - 12.30 venäläinen saippuakuplataiteilija esiintyy 
klo 12.30 - 14.00 kierrätysaskartelua lapsille

Tapahtuman järjestää kirjaston Pelastetaan iltasatu! – lukuintoa  
lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille -hanke.  
Lisätietoa: salla.kananen@ii.fi, p. 040 704 1677

TERVETULOA!

e t k o t
k i r J a s t o s s a

5.12.2017
kirjastot  ympäri  suomen  kutsuvat  koko kansan 

linnanjuhlien etkoille kirjastoihin juhlimaan 
satavuotiasta suomea.

Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaat!

iissä kirjaston etkoilla pidetään
pääkirjaston vuoden viimeinen

suomi100 – lukupiiri.

lukuPiiri alkaa klo 18.

Tarjoamme leivoskahvit.

terVetuloa!
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kINKKUBingo
su 3.12 klo 18

Maxibingo 100 €, Irtol. 50 €, 
vihko: 5*kinkku ja 1*50. Lopuksi 1*100 €

Bingo

Joulutorttukahvitarjoilu!
Arvontaa.

Tervetuloa!

pohjoIS-Suomen 
SYöpäYhdIStYKSen  
Kuivaniemen osaston joulu-
myyjäiset ma 4.12. klo 11-14 
vanhustentalon kerhohuone.  
Myytävänä leivonnaisia ym. 
jouluhyvää, arvontaa, kah-
via vastapaistettujen joulu-
torttujen kera. Tervetuloa!

Liimatta jatkaa Vasemmistoliiton Iin osaston vetäjänä
Vasemmistoliiton Iin osaston 
syyskokous pidettiin 19.11. 
Iin Järjestötalolla. Puheen-
johtajana jatkaa Marja-Leena 
Liimatta ja varapuheenjoh-
tajana Tauno Kivelä. Muut 
johtokunnan jäsenet ovat: 
Tapani Teppo, Hilkka Kal-
liorinne, Maire Turtinen, Mi-
kael Pietilä, Sauli Keltamäki 
ja Aini Autio. 

Tauno Kivelä toimii Va-
semmistoliiton Pohjois-Poh-
janmaan piirihallituksessa.

Syyskokous pohti erityi-
sesti Vasemmistoliiton Iin 
osaston roolia ja mahdolli-
suuksia vaikuttaa Iin kunnan 
kehittämiseen. Päällimmäi-
seksi nousivat pohdinnat 
ihmisten hyvinvoinnista, oi-
keudenmukaisuudesta ja 
yhteiskunnallisesta tasa-ar-
vosta. Tasa-arvon vastaisena 
pidettiin sitä, että terveys-
keskusmaksuja maksavat 
eläkeläiset, työttömät ja ko-

tiäidit, kun taas työssä kävi-
jöistä suuri osa saa ilmaisen 
hoidon työterveyshuollon 
kautta. Terveyskeskusmak-
sujen poistolla helpotettai-
siin niiden ihmisten asemaa, 
jotka joutuvat kamppaile-
maan toimeentulostaan kal-
liiden lääkkeiden ja muiden 
elinkustannusten kanssa. 
Osasto päätti ottaa yhdeksi 
tavoitteekseen vaikuttaa Ou-
lunkaaren kuntayhtymään 
terveyskeskusmaksujen 
poistamiseksi.

Toinen tärkeä keskus-
telu koski ympäristön ti-
laa. Kokous piti Iin kunnan 
toimia ympäristöasioissa 
erinomaisina ja antoi niil-
le täyden tukensa. Uusiakin 
toimia ympäristön paran-
tamiseksi linjattiin. Todet-
tiin, että Iin kunta satsaa 
tulevina vuosina ympäristön 
viihtyisyyteen ja ihmisten 
harrastusmahdollisuuksiin 

monin eri tavoin. Yhtenä 
kohteena se kunnostaa Iijo-
en ns. vanhaa uomaa, jon-
ka kuntoa ja kiinnostavuutta 
pyritään lisäämään mm. ka-
lanpoikasten istutuksilla ja 
veden virtauksen lisäyksel-
lä. Vanhan uoman varrella 
on kuitenkin kymmenittäin 
kiinteistöjä joiden likakaivot 
eivät täytä jätelain vaatimuk-
sia ja jätevesiä valuu koko 
ajan jokeen. Kaiken lisäksi 
maaperään on jo varastoitu-
nut jätevettä, joka saastuttaa 
vielä kauan. Sen vuoksi van-
ha uoma ei kestä enää ajan-
mukaisistakaan kaivoista 
tulevaa lisäkuormitusta.

Osaston syyskokous ar-
vosti sitä, että Iin kunta on 
profiloitunut Euroopankin 
mittakaavassa ympäristöasi-
oissa ja toteaa, että vanhan 
jokiuoman kunnostaminen 
kuuluu samaan ympäristöte-
kojen sarjaan. Niinpä osasto 

esittää, että Iin Asema-Yli-
ranta-alueen viemäröinnil-
le on turvattava rahoitus ja 
hanke pitää toteuttaa ennen 
uuden jätevesilain voimaan 
astumista.

Kyllöselle vaalityötä  
presidentin vaaleissa
Vuoden 2018 tammikuussa 
järjestetään presidentinvaa-
lit. Vasemmistoliiton ehdok-
kaana on euroedustaja Merja 
Kyllönen ja Iin osasto tekee 
vaalityötä hänelle.

Mikäli sote-uudistus to-
teutuu, niin ensimmäiset 
maakuntavaalit järjestetään 
lokakuussa 2018. Vasemmis-
toliiton Iin osasto tekee ak-
tiivisesti vaalityötä niin, että 
julkisia palveluja tukeva nä-
kemys tulee turvatuksi maa-
kuntavaltuustossa.

Aini Autio

5 x atriakinkku, 500€ pr51, 
740€/ mp, 2 x 100€ ym.

Kinkkubingo
ma 4.12 klo 18.00
Kuivaniemen 
seuralla

Kuivaniemen Yrittäjien syys-
kokouksessa 25.11. Kuivanie-
men Kievarissa jatkettiin Ari 
Kaakkuriniemen puheenjoh-
tajan pestiä ensi vuodelle. 
Uutena hallitukseen valittiin 
Antti Karén. Erovuoroisista 
entisinä jatkavat Matti Kum-
pulainen, Veikko Södö, Juk-
ka-Pekka Miettunen ja Pasi 
Alakiuttu. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Hannu Kehus, 
Sari Hirvaskoski, Jouko Her-
va sekä sihteerinä Arja Hon-
kamaa. 

Hallituksen puheenjohta-
ja Ari Kaakkuriniemi avasi 
kokouksen ja toivotti osallis-
tujat tervetulleiksi.

Samalla hän kertasi kulu-
neen vuoden tapahtumia ja 
tulevaisuuden suunnitelmia 
siteeraten myös Suomen yrit-
täjien toimitusjohtaja Mikael 
Pentikäisen julkisuudessa ol-
leita mietteitä.

Kunnanjohtaja Ari Ala-
tossavan osallistui kunnan 
puolesta Vuoden Yrittäjän 
palkinnon luovuttamiseen. 

-Kunnan ja yritysten yh-
teistyö on hyvin tärkeä. 
Yritykset luovat omalla toi-
minnallaan työpaikkoja ja 
vaurautta. Kunta puolestaan 
rakentaa infrastruktuuria ja 
palveluita. Kun yrityksillä 
menee hyvin, niin kunnalla-
kin menee hyvin, totesi Ala-
tossava. 

Toimintasuunnitelmassa 
todettiin alkavan 36. toimin-
tavuosi. Yhteistyötä tehdään 
kunnan ja eri järjestöjen 
kanssa, myös Iin yrittäjien 
kanssa on yhteisiä tapaami-
sia. Koululaisille lahjoitetaan 
stipendit keväällä, sponso-
roidaan paikkakunnan ta-
pahtumia sekä osallistutaan 
Paikallista -hankkeeseen.

Järjestetään yhteistyössä 

Ari Kaakkuriniemi jatkaa Kuivaniemen 
yrittäjien puheenjohtajana 

Ii-instituutin kanssa 33-vuo-
tispitäjämarkkinat, johon 
toteutetaan Kuivaniemen 
Kesälehti, joka on samalla 
pitäjämarkkinoiden ilmoi-
tuslehti. Yrittäjäyhdistyksen 
36-vuoden toiminnan histo-
riikkia tullaan päivittämään. 

Iin kunnan ja yrittäjien 
yhteinen perinteinen pala-
veri pidetään talousarvion 
laadinnan yhteydessä. Osal-
listutaan Vatungin alueen 
kehittämiseen. 

Pyritään kehittämään 
Kuivaniemen Yrittäjien nä-
kyvyyttä eri tilaisuuksissa ja 
tapahtumissa. Merkkipäiviä 
viettäviä jäseniä muistetaan. 

Perinteiset lasten hiihdot 
järjestään kevättalvella. 

Vuoden Yrittäjä palkittiin
Syyskokouksen yhteydessä 
pidetyssä pikkujoulussa pal-
kittiin yhdessä Iin kunnan 
kanssa 

Kuivaniemen Vuoden 
Yrittäjänä Metsä Hyvönen 
Oy, yrittäjänä Pasi Hyvönen. 

Palkittu yritys on aloitta-
nut toiminnan vuonna 2007 
hankkimalla ajokoneen pui-
den ajamiseen sekä vuok-
ramaalla isältään Markku 
Hyvöseltä moto-metsätyö-
koneen. Työt lähtivät li-
sääntymään siinä määrin 
vilkkaasti, että jo muutaman 
kuukauden kuluttua Hy-
vönen hankki oman moton, 
työllistäen samalla ensim-
mäisen työntekijän. Kaluston 
lisääntyessä tuli myös toinen 
koneenkuljettaja töihin. 

Työt laajenivat vuonna 
2012 Metsähallitukselle Ko-
lariin. Toisen hakkuuket-
jun Hyvönen hankki kesällä 
2015, kun solmi lisäsopimuk-
sen Metsähallitukselle Ranu-
alle. 

Tällä hetkellä on yrittäjän 
lisäksi töissä kuusi henkilöä. 
Puiden hakkuumäärä yltää 
90 000 kuutiometriin vuo-
dessa. 

Pasi Hyvönen kertoi ar-
vostavansa työntekijöitään 
ammattitaitoisina ja kalus-

tosta huolehtivina kavereina. 
Metsähallituksella työmaat 
ovat suuria ja ohjeet kohteis-
ta tulevat moton tietokoneil-
le suoraan. 

-Metsähallituksella ura-
kointisopimukset ovat usei-
ta vuosia kestäviä, mutta 
aina kauden päättyessä ovat 
uudet tarjouskilpailut. Pitki-
en sopimuksien turvin suu-
riakin investointeja uskaltaa 
tehdä, kertoi Hyvönen. 

Metsä Hyvönen hankkii 
myös itse leimikoita ja myy 
puut Ruotsiin. 

Yrittäjän täytyy pysyä 
ajan kehityksessä mukana. 
Pasi Hyvönen suoritti met-
säalan ammattitutkinnon 
vuonna 2014 ja liikennelupa-
kurssin vuonna 2016. 

Perheeseen kuuluu vaimo 
Tanja ja kaksi poikaa. Kol-
mannen lapsen syntymää 
odotetaan piakkoin.

Heimo Turunen
kuva Arja Honkamaa

Kuivaniemen Vuoden Yrittäjän 2017 palkinnon ottivat vastaan Tanja ja Pasi Hyvönen, yritys Metsä Hyvö-
nen Oy. 

Mukana myös yhteislauluja.

piisilta 1 toimisto varmimmin 
avoinna to klo 13-16. muulloin
sovi tapaamisesta p. 050 439 9963
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SIRKUS
TYÖPAJA
9.12.17

VALTARIN KOULU, KOULUTIE 2, Ii 

klo 12-13 1-4v +vanhemmat 
klo 13-16 kaikenikäiset lapset

PILOTOIMME SIRKUS TYÖPAJA -TAPAHTUMAN JA KYSYMME KOKEMUKSIA/IDEOITA. 
KERÄÄMME TIETOA LASTEN JA PERHEIDEN KÄSITYKSESTÄ OMAAN HYVINVOINTIIN  

LIITTYVISTÄ ASIOISTA IIN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN.  
 
 

JÄRJESTÄJÄ: IIN KUNTA/II-INSTITUUTTI LIIKELAITOS LIIKUNTA JA TAPAHTUMAT
YHTEISTYÖSSÄ: PÖLIJÄ KUJJEILEE JA AHANE PÄRRÄÄ FÖLJYSÄ

NELJÄN TUNNIN SIRKUSTYÖPAJA, JOSSA TUTUSTUTAAN 
OPETTAJIEN JOHDOLLA SIRKUSLAJEIHIN JA VÄLINEISIIN 

ESIM. TASAPAINOILUUN, JONGLEERAUKSEEN, AGROBATIAAN 
JA VANTEISIIN. PÄIVÄN OHJELMASSA KLO12 PIENIMMILLE 

1-4 -VUOTIAILLE TUNTI OHJATTUA PERHE- JA TAAPERO- 
SIRKUSTA, JOHON LAPSET OSALLISTUVAT YHDESSÄ  

VANHEMMAN KANSSA. KLO 13 ALKAA KOLMEN TUNNIN 
TYÖPAJA KAIKENIKÄISILLE LAPSILLE - VANHEMMAT 

SAAVAT OLLA MYÖS MUKANA. PAJAA VETÄVÄÄ  
KOLME OULUN TÄHTISIRKUKSEN OPETTAJAA. 

 
MUKAAN TARVITSET ILOISEN MIELEN. 


