jakelu kaikkiin talouksiin iissä

nomat

VAPPUJUHLA Iissä 1.5.2018
• Vappumarssi lähtee klo 12 Iin Järjestötalolta
• Iin torilla juhlapuheen pitää PPSHP:n
valtuuston pj Anne Huotari
• Avajaissanat lausuu Vasemmistoliiton
Iin osaston vpj Tauno Kivelä

26.4.

Nro 9/2018

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Pyydä
kesärengas
tarjous!

Vasemmistoliiton Iin osasto

Helatorstain vuoksi seuraava IiSanomat, nro 10,
ilmestyy perjantaina 11.5.2018.
Netissä lehti on jo saman viikon
maanantai-iltana (7.5.2018) luettavissa.
Numero 10 lehteen aineiston toivotaan olevan
toimituksessa viimeistään to 3.5.2018

VAPPUDISCO
TI 1.5.2018

Iin Urheilijoiden talolla, Rysällä

Alle kouluikäiset klo 15-17
Alakouluikäiset klo 17.30-20

Meiltä renkaat
Uutuutena!
asennettuna ja
Meiltä myös
tasapainotettuina. 3D-neli-

Paras asu
palkitaan!

pyöräsuuntaus

Liput 2 €

Autojen käsinpesu,
vahaus ja
sisäpuhdistukset
Mopojen ja skoottereiden rengastyöt ja huolto
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17,
la 9-13

Aina kahvitarjoilu

Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

Järj. Pohjois-Iin koulun 5 lk ja Discomamit

Kansallinen veteraanipäivä
pe 27.4.2017 Seppeleenlaskut
klo 11.00 Oijärven sankarihaudat
klo 11.00 Olhavan sankarihaudat
klo 11.00 Iin sankarihaudat
klo 11.30 Kuivaniemi sankarihaudat
Seppeleiden laskussa on mukana nuoria Iin
nuorisovaltuustosta yhdessä kunnan, seurakunnan ja veteraanijärjestöjen edustajien
kanssa.
pe 27.4.2017 Kansallisen
veteraanipäivän juhla
Paikka: Kuivaniemen Nuorisoseurantalo,
Kirkonkyläntie 17, 95100 Kuivaniemi
klo 12 Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Ohjelma:
Liput saapuvat
Lippulaulu
Iin kunnan tervehdys
Pekka Koskela,
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Lauluesitys
Kuivaniemen koulun oppilaat
Alisa Tiiro, Suvi Ylimartimo,
säestää Johannes Varanka
Hummani hei ja Sininen ja valkoinen
Kuivaniemen ja Simon pelimannit
Kaksi ystävää ja
Täällä selkiällä merellä
Juhlapuhe
Tapani Ruotsalainen, rovasti
Kuivaniemen ja Simon pelimannit
Veteraanin iltahuuto
Liput poistuvat
Maamme-laulu

Kuljetukset Kansallisen
veteraanipäivän juhlaan
Linja-auto 1:
11.00 Oijärven kyläkirkko - 11.10 Sampolan
tiehaara - Närräharjun kautta - 11.30 Jokikylän pysäkki - 11.45 Kuivaniemen Kievari
- Kuivaniemen Nuorisoseurantalo
Linja-auto 2:
10.45 Jakun koulu - 11.15 Iin kirkko - Olhava, 4-tien pysäkki - Kuivaniemen Nuorisoseurantalo
Paluukyydit samoja reittejä takaisin juhlan
jälkeen.
Vapaa pääsy - kyyti ei maksa
osallistujille! Tervetuloa!
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 | Jussi Mertala, tapahtuma-avustaja p. 050 383 9984
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Iin alue
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 26.4. klo 14.30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7 -iltapäivä to 26.4. klo 15 kerhohuone.
Lapsikuoro to 26.4. klo 17 Iin seurakuntasali.
Yhteisvastuu lauluilta Iin seurakuntatalolla to 26.4. klo 18 Iin seurakuntasali.
Arpajaiset, joihin voit tuoda halutessasi pienen palkinnon.
Nuortenilta to 26.4. klo 18 kerhohuone.
Viikkomessu to 26.4. klo 20 Iin kappeli.
Iin perhekerho pe 27.4. klo 10-12 kerhohuone.
Messu su 29.4. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Taivaan kansalaisena maailmassa. Kinnunen Matti, kanttorina Savolainen Eija, avustaa Sillanpää Katri, Sonja
Paaso. Kolehti koulutuksen tukemiseen Etiopian Mekane Yesus-kirkossa Suomen
ev.lut. Kansanlähetys kautta. Päivärippikoululaiset avustavat
Miestenpiiri su 29.4. klo 18 Iin seurakuntasali.
Vappumyyjäiset lähetystyön hyväksi ma 30.4. 13 Iin seurakuntasali. Vastaleivottuja, lämpimiä munkkeja ja simaa - ei ennakkovarauksia. Niin kauan kuin
munkkeja ja simaa riittää.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 30.4. klo 17.30 kerhohuone.
Ajanvaraus perhetyöntekijälle tapaaminen kotona tai seurakunnan tiloissa.
Perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto p. 0400 541 319.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 2.5. klo 10-11.30 kerhohuone. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 3.5. klo 13.
Nuorten kevätjuhla to 3.5. klo 18 kerhohuone.
Kirkkokuoro to 3.5. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 4.5. klo 10-12 kerhohuone.
Messu su 6.5. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Soronen Pekka, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti kristillisen spiritualiteetin
vaalimiseen mm. kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta
yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 7.5. klo 17.30 kerhohuone.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 8.5. 10-12 Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Raamattu- ja rukouspiiri ti 8.5. 18 Iin kappeli.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 9.5. klo 10-11.30 kerhohuone.
Tyttöjen ja äitien ilta ti 15.5. klo 17.30–19 Iin seurakuntasali.
Varhaisnuorten toimintapäivät kesä 2018. Alakouluikäisille järjestettävät
kaksipäiväiset ilmaiset toimintapäivät Iin seurakuntatalolla 26.-27.6. klo 10-15
kumpanakin päivänä. Hauskaa yhteistä tekemistä, leikkejä, pelailua ja askartelua.
Ilmoittautuminen 2.5. alkaen seurakunnan kotisivujen kautta
http://www.iinseurakunta.fi/ryhmat/kouluikaisille/kesaleirit
Varhaisnuorten leirit Karhussa kesällä 2018. Iin seurakunta järjestää varhaisnuorten leirejä Karhun leirikeskuksessa yhteistyössä Ii-instituutin nuorisotyön
kanssa. Alla on lueteltuna kesän leirivaihtoehdot:
Leirit kesällä 2018:
1) Sekaleiri yli 10-vuotiaille 4.-6.6.
2) Sekaleiri alle 10-vuotiaille 26.-28.6
3) Tyttöleiri alle 10-vuotiaat 3.-5.7.
Leirin hinta on 30 e /leiriläinen, sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma materiaaleineen. Ilmoittautuminen ke 2.5.2018 alkaen seurakunnan kotisivujen kautta
http://www.iinseurakunta.fi/ryhmat/kouluikaisille/kesaleirit
Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi
Kuivaniemen alue
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe klo 9-10, diakonissa Sanna Mäenpää
p. 040 7182 297 (Olhava, Kuivaniemi ja Oijärvi). diakonissa Sanna Karppinen p.
040 7376 955 (Ii ja Jakkukylä).
Kappelintoimisto on suljettu to 12.4. - ti 1.5.
Kuivaniemen perhekerho to 19.4. klo 10-12 Kuivaniemen seurakuntasali.
Messu su 22.4. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe Jumalan kansan kotiikävä. Kinnunen Matti, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti Lukutaitoa naisille
Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa Suomen Pipliaseuran
kautta.
Seurakuntakerho Oijärvellä ma 23.4. klo 11 Vanhustentalojen kerhohuoneella.
Mukana pappi Pekka Soronen.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 25.4. klo 10-11.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho.
Kuivaniemen naiskuoro ke 25.4. 16.30 Kuivaniemen seurakuntasali.
Kuivaniemen perhekerho to 26.4. klo 10-12 Kuivaniemen seurakuntasali.
Sanajumalanpalvelus su 29.4. klo 12 Oijärven kirkkosali. Pyhäpäivän aihe Taivaan kansalaisena maailmassa. Ruotsalainen Tapani, kanttorina Jaakkola Markku.
Kolehti koulutuksen tukemiseen Etiopian Mekane Yesus-kirkossa Suomen ev.lut.
Kansanlähetys kautta. Messun jälkeen Yhteisvastuutilaisuus. Kahvit ja arvonta
Yhteisvastuun hyväksi, voit tuoda arpavoittoja.
Ajanvaraus perhetyöntekijälle voit sopia tapaamisesta esim. kotona tai seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto p. 0400 541 319
Vauva- ja taaperoryhmä ke 2.5. klo 10-11.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Kevätkirkko senioreille ja kehitysvammaisille ke 2.5. klo 12 Kuivaniemen
kirkko. Kinnunen Matti, kanttorina Jaakkola Markku. Päiväkahvit kirkkohetken
jälkeen.
Sanajumalanpalvelus su 6.5. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Soronen Pekka, kanttorina Savolainen Eija. Kolehti
Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja
kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta.
Varhaisnuorten leirit Karhussa kesällä 2018. Katso tiedot Iin alueen ilmoituksesta tai kotisivuilta www.iinseurakunta.fi
Kuivaniemen perhekerho to 3.5. klo 10-12 Kuivaniemen seurakuntasali.
Seurakuntakerho Oijärvellä ma 7.5. 11 Vanhustentalojen kerhohuoneella. Mukana kanttori Eija Savolainen.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 9.5. 10-11.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Oijärven perhekerho ma 14.5. klo 13-14.30 vanhustentalon kerhohuoneella (Lallintie).
Tyttöjen ja äitien ilta ti 15.5. klo 17.30 – 19 Iin seurakuntasali.
Varhaisnuorten leirit Karhussa Kesällä 2018. Katso tiedot Iin alueen ilmoituksesta tai kotisivuilta www.iinseurakunta.fi
Varhaisnuorten toimintapäivät kesä 2018 Iin seurakuntatalolla. Katso tiedot
Iin alueen ilmoituksesta tai kotisivuilta www.iinseurakunta.fi
Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi

www.iinseurakunta.fi
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Tervetuloa katselemaan sajoneuvo,
lyty
mm. aito jenkkiläinen häppua kanssamme!
a va
sekä viettämään hauska
Ohjelmassa mm.
- Terassikauden avajaiset (anniskeluoikeudet)
-	Livemusaa (Takaisku Band)
-	Jenkki-/ harrasteautojen kesäkauden avajaiscruising (o.s.h.a.)
- kilpailuja ja arvontaa
Neste Nelosparkki
Avoinna joka päivä 6-23
Kirkonkyläntie 7 A Kuivaniemi
Puh 08 724 7125
www.nelosparkki.fi

Oulu 2026 vierailulla Iissä
Oulu valmistelee hakemusta
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Hakemusta valmisteleva hankeryhmä
vieraili KulttuuriKauppilassa maanantaina 16.4.
-Vaikka hakemus tehdään
Oulun nimissä, tulemme
hyödyntämään koko Oulunseudun kulttuuritarjontaa.
Ii ja KulttuuriKauppila ovat
oleellinen osa tätä tarjontaa
ja siksi olemme tänään täällä,
kertoi Oulun tuore kulttuurijohtaja Samu Forsblom.
Hakemuksen
valmisteluun Oulu käyttää vuodet
2018-2019. Hakemus jätetään vuonna 2020 ja päätös
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026 on
odotettavissa vuonna 2021.
KulttuuriKauppilassa
hankeryhmälle esiteltiin projektipäällikkö Taija Sailion
toimesta
Lähde-projektiin
kuuluvaa ”Taiteesta voimaa
arkeen”. Valto Pernu Photo
Marathonin taiteellinen johtaja Antti J.Leinonen esitteli
joka toinen vuosi järjestettävää valokuvaustapahtumaa.
Iin kunnan monipuolista kesätapahtumien kirjoa esitteli tapahtumavastaava Riitta
Räinä Ii-instituutti -liikelaitoksesta.

Oulun Kulttuuripääkaupunki -hankkeen työryhmä vieraili Iin KulttuuriKauppilassa. Vieraille esiteltiin Iitä ja KulttuuriKauppilaa.
-Oulu on tosimielellä liikkeellä hakemuksen kanssa ja
siksi valmisteluun käytetään
aikaa sekä parhaita mahdollisia yhteyksiä, Samu
Forsblom totesi viitaten han-

Kulttuurijohtaja Samu Forsblom, taiteellinen johtaja Antti
J.Leinonen, projektipäällikkö Heli Metsäpelto sekä hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen keskustelemassa Valto Pernu Photo Marathonista.

keryhmän mukana olleeseen
konsultti Tom Flemingiin
Lontoosta.
Vierailijaryhmä tutustui
illan päätteeksi KulttuuriKauppilassa toimivien tai-

teilijoiden Sanna Koiviston
ja Antti Ylösen työskentelytiloihin ja heidän taiteeseensa
sekä vieraili KulttuuriKauppilan taiteilijaresidenssissä.
MTR

Konsultti Tom Fleming tutustui KulttuuriKauppilan alueeseen
Antti J.Leinosen opastamana.
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S-Market Iin laajennus valmistui

Uutta tilaa ja tuotevalikoimaan lisää tuotteita

Marketpäällikkö Mika Mattila,
toimialajohtaja Mikko Polso,
ryhmäpäällikkö Heikki Luhtanen sekä markkinointipäällikkö Maria Ylitapio keskustelivat
avajaisvieraiden kanssa ottaen
samalla toiveita vastaan.

Virallisen nauhan leikkauksen
suorittivat Nikkarin päiväkodilta Emmiina ja Niilo.

Sähkölaitteille, paristoille ja
lampuille saatiin laajennuksen
myötä uudet kierrätyspisteet.
S-Market Iin laajennus- ja
muutostyöt on saatu valmiiksi. Syyskuussa 2017 alkanut muutosurakka saatiin
valmiiksi huhtikuun alkupäivinä ja avajaiskahvit täytekakkuineen tarjoiltiin 12.4.
-Kuokka iskettiin maahan syyskuussa ja joulukuusta lähtien on kauppaa

käyty sisätiloiltaan remontissa olevassa kiinteistössä.
Suuret kiitokset kärsivällisyydestä niin henkilökunnalle kuin asiakkaille, totesi
marketpäällikkö Mika Mattila tilaisuuden tervehdyspuheessaan.
-800 000 euroa maksaneissa laajennus- ja muutostöissä

uutta tilaa myymälään saatiin 300 neliömetriä ja tuotevalikoimaan yli 1000 uutta
tuotetta. Vuonna 2009 valmistunut liikerakennus pystyy uudistusten jälkeen
palvelemaan asiakkaita pitkälle tulevaisuuteen, Mattila kertoi.
Avajaistapahtumassa asi-

akkaille jaettiin ilmaiseksi kestokassit ja kierrätys
sekä kestävä kehitys näkyvät
muutoinkin uudistuneissa tiloissa heti sisääntuloaulassa.
Sähkölaitteille, paristoille ja
lampuille on järjestetty asianmukaiset
kierrätyspisteet
pullojen palautusautomaattien viereen. Nikkarin päi-

väkodin lapsiryhmä lauloi
avajaisvieraille, osallistuen
myös nauhan leikkaukseen.
Tuote-esittelyjä ja maistiaisia, sekä erilaisia arvontoja
oli myös ohjelmassa runsaslukuiselle juhlijajoukolle.
Uudistetut tilat ovat avarat ja tuoteryhmien uudelleen järjestely helpottaa

kaupassa asiointia. Käytävillä aiemmin olleista ruuhkapaikoista ei ole tietoakaan,
vaikka avajaiset vetivät kaupan täyteen laajennusta juhlimaan tulleita kuntalaisia.
MTR

Vesa Anttila siirtyy Tyrnävän kunnan johtoon
Iin kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Vesa
Anttila aloittaa Tyrnävän
kunnanjohtajana 7.5. Iin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kiitti Vesaa Iissä
tehdystä työstä kokouksessaan 19.4. Kokous pidettiin
Etelä-Iin Erän metsästysma-

Lautakunnan puheenjohtaja Reijo Kehus luovutti Vesa Anttilalle
muistolahjaksi muun muassa kuvan lautakunnasta, jonka kanssa Vesa pisimpään teki yhteistyötä Iissä. Lautakunnan jäsen Taina Häkkilä taustalla.

ja Saukkolassa ja lautakunta
oli paikalla varajäsenineen.
Lisäksi tilaisuuteen osallistuivat Iin kunnanjohtaja Ari
Alatossava ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela.
Lautakunnan
puheenjohtaja Reijo Kehus ja vara-

puheenjohtaja Leena Tiiiro
luovuttivat Vesalle muistolahjaksi puukon sekä kuvan
lautakunnasta, jonka kanssa Vesa teki yhteistyötä neljä vuotta Iissä viettämistään
kuudesta vuodesta.
Vesa Anttila kiitti luottamushenkilöitä yhteistyötä,

Lautakunta varajäsenineen oli paikalla kiittämästä Vesaa yhteistyöstä.

joka kehittyi vuosien varrella koko ajan parempaan
suuntaan ja monia tärkeitä hankkeita saatiin toteutettua vaikeista taloudellisista
ajoista huolimatta. Vesa Anttilan viimeinen työpäivä Iin
kunnan palveluksessa on
2.5.2018. MTR
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Vuosikymmenien uskollista palvelutyötä seurakunnassa

Esko Jyrkäs on tehnyt mittavan työuran Iin seurakunnan palveluksessa.
Esko Jyrkäs jää eläkkeelle Iin Eläkkeelle Jyrkäs jää viralliseurakunnan haudankaiva- sesti toukokuun alussa.
Jyrkäksen pääasiallinen
ja-suntion tehtävästään 33
vuoden yhtämittaisen pal- toimipaikka on ollut Kuivavelun jälkeen. Eläkkeelle- niemen
kappeliseurakunsiirtymisjuhlaa
vietettiin nan alueella Kuivaniemellä
keskiviikkona 18.4. Meri- ja Oijärvellä. Suntion tehtäHelmessä. Mukana oli ny- viä hän on tehnyt myös Olkyisiä ja entisiä työkavereita havassa.
sekä
kappeliseurakunnan
-Olen syntyisin Kuivanieluottamushenkilöitä.
Jyr- meltä ja aina asunut paikkäkselle luovutettiin seu- kakunnalla parin vuoden
rakuntatyön
kultainen Ruotsin visiittiä lukuun otansiomerkki sekä muistettiin tamatta. Näin kuivaniemekukkasin, puhein ja lahjoin. läiset ovat tulleet tutuiksi

asumiseni ja työni vuoksi,
kertoi Jyrkäs.
Haudankaivajan työ on
hyvin vaativa palveluammatti. Jyrkäs kertoi kaivaneensa hautoja hyvin
monille tuttavilleen ja sukulaisilleenkin. Hän kertoi saaneensa vainajien omaisten
hyväksynnän työlleen ja kokeneen sen kiitoksena ja ammattinsa arvostuksena.
- Alkuun haudat kaivettiin lapiolla, nykyisin konelapiolla. Yhtään hautaa ei ole
jäänyt kaivamatta. Alkuvuosina jouduin käyttämään dynamiittiakin, mutta ei enää
nykyisin. Pari viikkoa sitten
olen viimeisen haudan kaivanut, Jyrkäs kertoi.
- Työhöni kuului yhdessä vainajan omaisten kanssa hautapaikan katsominen.
Haudankaivajan työ on erilaista kuin moni muu työ.
Siinä pitää olla kaikella tavalla hienovarainen, hän
mainitsi.
Kuivaniemen alueella on
käytössä kaksi hautausmaata; Kuivaniemen metsähautausmaa ja aikoinaan käytössä

ollut Vanhahautausmaa sekä
sankarihaudat aivan kirkon
vieressä. Oijärvellä on Oijärven puistohautausmaa ja
sankarihaudat.
Suntion tehtävät ovat
myös Esko Jyrkäkseltä hoituneet sujuvasti. Suntiot
valmistelevat kirkolliset toimitukset ja ovat käytettävissä toimituksen ajan. He
esimerkiksi ajastavat tai soittavat sanomakellot. Hautausmaiden ylläpitotehtävät
kuuluvat haudankaivajan lisäksi myös suntiolle. Esko
Jyrkäs lienee paras asiantuntija Kuivaniemen alueen
kiinteistöihin liittyvissä käytännön järjestelyissä.

Eskoa onnittelevat Sirpa Paakkari, Pirjo Pakanen, Hilja Paukkeri
ja Anna-Liisa Kokko.

Teksti: Rauni Räisänen
Kuvat: Helka Tapio ja
Simo Paakkola
Eskoa onnittelevat kirkkovaltuutetut kappeliseurakunnasta
Hannu Kehus ja Pekka Koskela.
Eläkkeellä oleva opettaja Pekka Koskela totesi onnittelupuheessaan, että ”nyt meillä on
sitten sama ammatti”.

Onnitteluvuorossa Sanna Mäenpää, Pekka Soronen, Outi Kuru, Katri Sillanpää ja Matti Kinnunen.

Jukolan Veljekset Iin avointen tietomestaruuskilpailujen voittoon
Neljäs Iin avoin tietomestaruuskilpailu
pidettiin
sunnuntaina 22.4. Iin järjestötalolla Iin Yrityksen tietokilpailujaoston organisoimana.
Kysymyksistä vastasivat entiseen tapaan Aki ja Pertti Huovinen. Vastattavana oli neljä
kahdenkymmenen kysymyksen sarjaa yleistietoa eri elämänaloilta. Joka sarjassa oli
yksi musiikki- ja kaksi kuvatunnistetta.
Kilpailu oli varsin hyvätasoinen ja tasainenkin, keräten
paikalle Oulun seudun kärkitietäjät ja yhden joukkueen
Kemistä. Voittajaksi selvisi
ensi osiosta lähtien kärkipaikkaa pitänyt Jukolan Veljekset,
joille voitto oli vuoden tauon jälkeen kolmas. Kilpailu
toisesta sijasta eli osio osiolta. Lopulta M. Toivonen Experience ja Koira karkuteillä

-joukkueet tiputtivat viime
vuotisen kakkosen Kemin
mitaleilta. Iin Wanha Hamina-aiheiset mitalit ja kiertopalkinto menivät Ouluun.
Kysymyksiä pidettiin hyvinä ja monipuolisena ja vaikeusastetta passelina, koska
kaikki joukkueet tiesivät vähintään 50 prosenttia kysymyksistä. MTR
Tulokset
1. Jukolan veljekset 59,5 (Risto Kohonen, Timo Pappinen ja Eero Ylitalo)
2. M. Toivonen Experience 54,5
(Matti Ahola, Jukka Kivari, Maria
Kivari, Pekka Kivari ja Toni Latvamäki)
3. Koira karkuteillä 53,75 (Mikko
Hakkarainen, Erkki Männikkö, Pekka Parhi, Tapio Turpeinen ja Klaus
Vesa)
4. Kemi 51,25, 5.Juhla-munakkaat
47,75, 6.Tohveliroistot (Ii) 46,75,
7.Zinnia Elegans 40,25, 8. Päkkikankaan Raittiusyhdistys (Ii) 39,5.

Avoimen Iin tietomestaruuden voittajajoukkue Jukolan Veljekset vasemmalta Risto Kohonen, Eero Ylitalo ja Timo Pappinen. Edessä
kilpailukysymykset laatineet Aki ja Pertti Huovinen.
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Kuivaniemen saksanryhmä tykkäsi Berliinistä

Iida Ojala, Topias Meriläinen, Elena Laaksonen, Pekka Pyörälä, Jenni Klaavuniemi, Toni Miettunen, Alissa Pivelin, Juuso Ohtamaa ja Juuso Muhonen hengähtävät Alexanderplatzilla ennen seuraavaa tutustumiskohdetta. Ohjaajina opintomatkalla olivat Paula Mella-aho ja Riitta Muhonen.
Berliini näytti parastaan, kun
joukko kuivaniemeläisiä ja
olhavalaisia nuoria suuntasi sinne opintomatkalle. Helle helli yhdeksäsluokkalaisia
saksan opiskelijoita, jotka
ehtivät suunnitella matkaa
jo pari vuotta. Idea opintomatkasta lähti liikkeelle
silloiselta opettajalta jo kahdeksannen luokan syksyllä,
kun valinnaisryhmä aloitti
saksan opintonsa.
Saksa ei ole kovin suosittu
valinnaisaine, sillä ensi lukuvuodelle sitä ei ole Kuivanie-

men yläkoulussa valinnut
kukaan. Saksaa pidetään työläänä ja vaativana kolmantena kielenä. Kahden vuoden
opiskelun jälkeen sanavarasto ei vielä riittänyt kovin
syvällisiin
keskusteluihin,
mutta arkielämän fraasit ja
asiointitilanteet sujuivat loppumatkasta jo helposti. Kun
saksankielentaito ei riittänyt,
tuli englanti avuksi. Lisäksi
opintomatka kartutti paljon
muutakin kuin kielitaitoa.
- Opin uusia asioita kulttuurista ja että Berliini on

hieno kaupunki, jossa on
paljon nähtävyyksiä, toteaa
kuivaniemeläinen Toni Miettunen.
Opettaja Paula Mella-aho
uskoo, että matkalla on paljon sellaisiakin hyötyjä, jotka
konkretisoituvat vasta myöhemmin.
- Uskon että oppilaista tulee avoimempia ja rohkeampia kokeilemaan myös
jatkossa opiskelijavaihtoja tai
työskentelyä ulkomailla. Toivottavasti tämä lisää myös
motivaatiota jatkaa kielen

GameDuell-peliyrityksen inspiroivat tilat tekivät vaikutuksen. Paula Mella-aho, Pekka Pyörälä, Juuso Ohtamaa, Alissa Pivelin ja Toni Miettunen testaavat yrityksen uutta mobiilipeliä.

opiskelua, kun näkee käytännössä, miten siitä on hyötyä, Mella-aho toteaa.
Varainkeruuta on johtanut vanhemmista koostuva
opintoretkitoimikunta.
- Olemme osallistuneet
useisiin myyjäisiin Kuivaniemen ja Olhavan alueella sekä
myyneet useita erilaisia varainkeruutuotteita. Tärkeässä roolissa ovat olleet myös
yhteistyökumppanimme
Wiitta Oy, TuuliWatti Oy,
IKP Group Oy ja K. Hekkanen Oy, joille kuuluu iso kiitos, ryhmäläiset toteavat.
Aktiivisilla vanhemmilla
oli suuri rooli retken mahdollistamisessa, sillä vanhemmat vastasivat myös lentojen
ja hotellien varauksesta. Mella-ahon mukaan vastaavien matkojen toteutuminen
on jatkossakin mahdollista
sitoutuneiden vanhempien
johdolla.
Kahden vuoden aikana
tehty suunnittelu ja varojenkeruu on hionut ryhmän yhteen, minkä vuoksi monen
mielestä parasta reissussa oli
lämpimän sään lisäksi mukava porukka.
- Reissussa oli mukavinta ystävät ja tutustuminen
uuteen kulttuuriin ja kaupunkiin. Halusin lähteä matkalle, koska tykkään reissata,
kertoo olhavalainen Juuso

Muhonen.
Tiistai 10.4.
Lento lähti Oulunsalosta kello yhdeksän aamulla
kohti Helsinkiä, ja Helsingistä lento lähti noin kello 11.50.
Berliinissä oltiin paikallista
aikaa kello 13 jälkeen. Lentokentältä lähdimme bussilla metron kautta hostellille.
Veimme tavarat huoneisiin ja
vaihdoimme vaatteet, minkä
jälkeen lähdimme syömään.
Syönnin jälkeen lähdimme
käymään Hitlerin bunkkerissa, jonka jälkeen lähdimme
käymään paikallisessa Lidlissä ja sieltä menimme hostellille, jossa vietimme aikaa
keskenämme. Sitten olikin jo
nukkumaan menoaika.
Keskiviikko 11.4.
Heräsimme aamupalalle
kello 8.30 ja lähdimme sitten
televisiotornia kohti. Matkan
varrella kävimme Berliinin
vanhimmassa korttelissa. Televisiotornin jälkeen suuntasimme Alexanderplatzille
katsomaan maailmankelloa.
Kävimme myös historiallisia taideaarteita esittelevässä Pergamon-museossa ja
syömässä pizzaa Vapianossa. Päivän päätteeksi vierailimme vielä Brandenburgin
portilla ja holokaustin muistomerkillä.
Torstai 12.4.
Kävelimme Check Point

Charlielle, joka on kuuluisa Itä- ja Länsi-Saksan rajaasema. Samalla tutustuimme
jakautuneesta Saksasta kertovaan museoon. Suunnistimme myös katsomaan
jäljellä olevaa osaa Berliininmuurista. Iltapäivällä kävimme vierailulla GameDuell
-peliyrityksessä, jossa meidän annettiin pelata yhtä
heidän peleistään. Vierailun jälkeen jakaannuimme
kahdeksi ryhmäksi, ja osa
söi italialaista ja osa kiinalaista ruokaa. Loppupäivän
saimme vapaasti shoppailla
tai tehdä jotain muuta. Esimerkiksi kaksi autoista kiinnostunutta oppilasta vieraili
BMW:n autonäyttelyssä.
Perjantai 13.4.
Kävimme
vierailemassa Madame Tussaudsin vahakabinetissa, jonka jälkeen
menimme
shoppailemaan
Mall of Berliniin. Sieltä lähdimme hakemaan matkatavaramme hostellilta, josta
lähdimme Tegelin lentokentälle. Kentällä ostimme vielä
viime hetken tuliaiset. Olimme Oulun lentokentällä yhdeltä yöllä, josta lähdimme
kotiin viemään tuliaisia ja
terveisiä hienolta matkalta.

Tekstit:
Oppilaat ja Riitta Muhonen
Kuvat: Riitta Muhonen

6

nomat

nro 9
26.4.2018

-

Iisiverkko laajenee Jakkukylään

Makujen Kiinan herkkupöytä odotti kaksivuotissynttäreillä ovien avautumista.

Makujen Kiinassa
kaksivuotissynttärit

Kokki Hong Ming Liu valmistaa kiinalaiset herkut asiakkaiden silmien edessä.

Iin Kärkkäisen kauppakeskuksessa
sijaitsevassa kiinalaisessa ravintolassa
Makujen Kiinassa vietettiin
kaksivuotissynttäreitä lauantaina 21.4. Ravintolan edessä
tarjottiin kahvit täytekakun
ja muiden herkkujen kera. Lisäksi omistajat järjestivät erilaisia arvontoja ja asiakkaille
jaettiin kännykkäsormuksia.
Paikan omistaa Antti Pulkkinen yhdessä vaimonsa Fei
Fei Chenin kanssa. Heidän
lisäkseen ravintola työllistää
kaksi kokkia ja yhden tarjoilijan.
-Kaksi vuotta on mennyt nopeasti ja asiakkaita on
riittänyt mukavasti, kertoo
Pandakarhun asussa täytekakkukahveja tarjoillut Fei
Fei.
Fei Fein puheet todistivat todeksi monet tyytyväiset asiakkaat, niin iiläiset
kuin ohikulkijat, jotka kansoittivat ravintolan heti ovien avauduttua. MTR

Pandakarhuksi pukeutunut Fei Fei tarjoili ravintolan edessä täytekakkukahvit ja kaappasi kainaloonsa Raija-Leena Paavolan.

Iin Energia Oy:n Iisiverkko on saanut Iissä yli 2000
asiakasta, joista 700 on jo
kytketty huippunopean valokuituyhteyden
piiriin.
Liittymien kytkentätöitä tehdään koko ajan ja käyttäjien
määrä kasvaa nopeasti. Tällä hetkellä valokuitukaapelointi yltää Yli-Iin suunnalla
entiselle kunnan rajalle saakka. Jakkukylän liityttyä Iihin,
ovat jakkukyläläiset voineet
tehdä Iisiverkon ennakkotilauksia edullisella hinnalla
4.4. alkaen.
Iisiverkko järjesti keskiviikkona 18.4. Kuituillan Jakun koululla. Tilaisuudessa
kerrottiin valokuituverkon
rakentamisesta Jakkukylään
kesän ja syksyn 2018 aikana ja
esiteltiin alustava reittisuunnitelman. Samalla annettiin
lisätietoa valokuidun eduista, tarjottavista palveluista ja
hinnoittelusta. Tilaisuuteen
oli saapunut noin neljäkymmentä kyläläistä saamaan
tietoa ja keskustelemaan valokuituasioista.
-Tavoitteena on saada
verkon maanrakennustyöt
Jakkukylän osalta valmiiksi
sulan maan aikana ja verkko
kokonaan valmiiksi Jakku-

kylässä tämän vuoden loppuun mennessä, Iin Energia
Oy:n toimitusjohtaja Kari
Kuusela kertoo.
Iisiverkon projektipäällikkö Samuli Mäenpää toivoo mahdollisimman monen
jakkukyläläisen liittyvän Iisiverkkoon edullisen ennakkohinnan aikana ja takaavan
näin itselleen ja perheelleen
huippunopeat ja varmatoimiset nettiyhteydet.
-Ennakkohinta on voi-

massa niin kauan kunnes
työkone on kiinteistön ohittanut. Sen jälkeenkin verkkoon
voi toki liittyä, mutta silloin
asiakas maksaa liittymästään
huomattavasti korkeamman
hinnan. Monet palvelut siirtyvät entistä enemmän nettiin ja siksi esimerkiksi lasten
koulunkäynnin tukeminen
on huomattavasti helpompaa nopealla nettiyhteydellä, Samuli Mäenpää toteaa.
MTR

Tavoitteena on saada verkon
maanrakennustyöt Jakkukylän
osalta valmiiksi sulan maan aikana ja verkko kokonaan valmiiksi Jakkukylässä tämän
vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja Iisiverkosta hintoineen löytyy https://iisiverkko.fi/miksi-iisiverkko/

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavoja
Iin kunnanvaltuuston kokouksessa 16.4. hyväksyttiin
Iin kirkonseudun asemakaavan muuttaminen. Asemakaavan muuttamista on
käsitelty parin vuoden ajan
ja kuntalaiset ovat päässeet
osallistumaan kaavan laadintaan erilaisten työpajojen
ja vastaavien kautta.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Iin kuntakeskuksen taajamakuvan
eheyttäminen ja keskustan
kehittäminen
vetovoimaiseksi, eläväksi kuntakeskukseksi. Alueen rakennusten
enimmäiskorkeuksia
on
muutettu paremmin tämän
päivän asumistarpeita vastaaviksi ja kyläkuvaa pyritään parantamaan.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen yksimielisesti. Jarmo Lauri
esitti Laurintien merkitsemistä kaavamuutoksessa kokonaisuudessaan tiealueeksi,
mutta hänen esityksensä ei
saanut kannatusta. Useissa
valtuutettujen puheenvuoroissa korostettiin kaavan
tuomia mahdollisuuksia keskustan ilmeen muuttamises-

sa. Kaava antaa kiinteistöjen
omistajille mahdollisuuden
lähteä viemään hankkeita
eteenpäin, totesi Johannes
Tuomela.
Pahkakosken
tuulivoimapuistoa varten laaditun
osaleiskaavan
kunnanvaltuusto hyväksyi niin ikään
yksimielisesti. Asia on ollut
vireillä vuodesta 2014 alkaen. Hyväksytty osayleiskaava mahdollistaa enintään
30 tuulivoimalan rakentaminen Pahkakosken alueelle. Yksittäisen tuulivoimalan
enimmäiskorkeus saa olla
enintään 245 metriä maanpinnasta. Kaavoituksen edetessä saadun palautteen
perusteella kaavaa muutettiin siten, että kuusi
pohjoisinta voimalaa on siirretty muualle kaava-alueelle. Muutoksen jälkeen
kaava-alueen pohjoisosassa lyhin etäisyys voimalasta lähimpään vakituiseen
asuntoon on 2,9 kilometriä
ja loma-asuntoon on 2,75 kilometriä. Kaava-alueen lounaisosassa Iso-Orastinjärven
läheisyydessä lyhin etäisyys
loma-asunnosta voimalaan

on 1,3 kilometriä. Myös muiden voimaloiden sijainteihin
on tehty jonkin verran muutoksia riittävien voimaloiden
välisten etäisyyksien saavuttamiseksi. Samalla kaavaalueen rajausta on muutettu
siten, että aluetta on laajennettu itäreunassa ja kahdesta kohdassa lounaisreunassa.
Kokouksessa tehtiin lisäksi kolme valtuustoaloitetta,
jotka kunnanvaltuusto merkitsi vastaanotetuiksi.
- Aini Aution ym. valtuustoaloite Iin Aseman ja
Ylirannan
viemäröinnin
suunnittelun ja toteuttamisen määrärahasta,
- Pekka Koskelan ym.
valtuustoaloite
luottamushenkilöiden sähkö- ja
hybridiautojen latausmahdollisuudesta kokousten aikana kunnanviraston ja
Nätteporin parkkipaikkojen
lämmitystolpista,
- Pentti Soinin ym. valtuustoaloite lisämäärärahan
myöntämisestä liikennevalojen hankkimiseksi vuoden 2018 aikana Sorosentien
ja Leipojantien risteyksiin.
MTR
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PoPoPet eläinten puolella,
eläinten puolesta
Kunnilla on velvollisuus
hoitaa talteen otettuja eläimiä viidentoista vuorokauden ajan, jonka jälkeen eläin
voidaan myydä, luovuttaa
tai lopettaa. PoPoPet ry:n
tavoitteena on auttaa löytämään näille eläimille sijais- tai loppuelämän koti ja
mahdollisuuksien mukaan
tukea sijaiskotia tai löytöeläinkotia yli 15 vuorokautta
olleen eläimen peruskuluissa. Peruskuluja ovat esimerkiksi matolääkkeet, ruoka ja
kissanhiekka. Yhdistyksen
toimintaa on muun muassa
järjestää ruoka- ja tarvikekeräyksiä löytöeläimille, hankkia sijaiskoteja yhdistykselle,
sekä auttaa löytöeläinkoteja
löytämään sijaiskoteja.
Yhdistyksen
toimintaalueeseen kuuluu myös Ii,
Iin Sisu kissa on PoPoPet ry:n julisteissa.

josta huonossa kunnossa aikoinaan pelastettu Sisu-kissa on yhdistyksen julisteissa
esiintyvä kissa. Tällä hetkellä Sisu voi hyvin ja elelee onnellisena uudessa kodissaan.
Yhdistyksen
nettisivuilta
löytyy myös tarinaa Iin kuuluista kissoista, jotka vuonna
2015 nousivat puheenaiheeksi Iin Puskaradiossa. Sittemmin Hilima ja pennut ovat
löytäneet uudet kodit ja voivat hyvin.
Yhdistyksen vapaaehtoiset haluavat muistuttaa näin
kesän kynnyksellä vastuullisuudesta kotieläimiä ja kaikkia eläimiä kohtaan. Eläin ei
ole esine, jonka voi heittää
pois. Älä siis ota kesäkissaa,
vaan harkitse oletko valmis
sitoutumaan huolehtimaan
eläimen hyvinvoinnista sen
koko elämän ajan, PoPoPetin
vapaaehtoiset toteavat. MTR

PoPoPetin vapaaehtoiset Merja Penttinen ja Anne Ikonen yhdistyksen kirpputoria pitämässä lauantaina 21.4. Välivainion K-Supermarketissa.

Tanssin riemu täytti Valtarin koulun salin

Tanssin ilta päättyi esiintyjien yhteisesitykseen, johon yleisökin pääsi osallistumaan.

Senioritanssijat osoittivat esityksellään tanssin jatkuvan läpi elämän.

Lavatanssijoiden esitys sai monen tanssijalan vipattamaan yleisössäkin.

Iin taidekoulun tanssiryhmät tarjosivat perjantai-iltana 13.4. tanssin riemua salin
täyteiselle yleisölle. Tanssijoiden esityksiä oli saapunut
seuraamaan niin runsaasti
yleisöä, että saliin jouduttiin
kantamaan kaksikin kertaa
lisää tuoleja.
-Kaiken kaikkiaan opistossa toimii tänä lukuvuonna
12 tanssiryhmää, harrastajat ovat kaikenikäisiä lapsista
senioreihin. Osallistujia ryh-

Hiihtosuunnistuksessa kultaa
Hiihtosuunnistuksen
kilpailukauden jo perinteiseksi kehittynyt päätöstapahtuma, Lapin
Lumirastit, saatiin kokea pääsiäisen aikaan ainutlaatuisissa sää-,
keli- ja maasto-olosuhteissa Posion Kirintövaaran maisemissa.
Noihin olosuhteisiin oli uskaltautunut myös kaksi iisulaista ja
yksi iiläinen Joutsenon Kullervon pihkaniska. Kultaa sai sarjan

H-85 Kyösti Jäppinen ja hopeaa
D-75 sarjan Anneli Vilpponen.
Tapahtuma on kolmipäiväinen sprintin, pitkän matkan ja
keskimatkan kilpailu. Pitkänmatkan kilpailussa oli samalla jaossa
talven viimeiset Suomen Mestaruudet. Posion Pyrintö oli edellisen kerran Lapin Lumirastien
isäntänä 24 vuotta sitten tarjoten silloinkin Kirintövaaran upe-

at maastot. Saman posiolaiset
toistivat tänäkin vuonna kuitenkin hiihtosuunnistajille yllätyksenä viemällä kaikkien sarjojen
lähdön pitkän- ja keskimatkan
osalta vaaran päälle 115 metriä maalia ylemmäksi. Lajia tuntematon saattaisi helposti luulla
niin kuin Tahko Pihkala aikoinaan laskettelusta, että konevoima vie ylös ja painovoima tuo

alas. Kilpailun ratamestarit olivat onnistuneet laatimaan perusteellista suunnistustaitoa vaativat
radat, jotka panivat kilpailijoiden
hiihtotaidot koetukselle niin nousuissa kuin laskuissakin.

Kyösti Jäppinen

missä on ollut kaikkiaan 253.
Tanssi on tärkeä taidemuoto
ja hieno itseilmaisun väline,
sekä se vahvistaa kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja on
mukavaa liikuntaa. Siksi toivomme, että yhä useammat
iiläiset löytäisivät mieluisen
tanssiryhmän, toteaa Johanna Niskanen Iin kansalaisopiston taidekoulusta.
Illan juontajana toimi
tanssinopettaja Heidi Ranta.
Esiintyjistä hänellä oli ryhmät tanssiteatteri alakouluikäisille ja lastentanssi 4-6
vuotiaat. Senioritanssin opettajana toimii Tuula Paakkola.
Lastentanssia 7-9 vuotiaille
sekä lastentanssia 10-12 vuotiaille ja nykytanssia aikuisille opettaa Maiju Laurila.
Lavatanssiryhmää opettavat
Tarja ja Eero Viinamäki.
-Tanssin ilta oli kaikin
puolin onnistunut ja koko
talven uurastus huipentui tähän hienoon tapahtumaan,
iloitsi Heidi Ranta.
Hän samoin kuin Johanna
Niskanen toivovat kuntalaisten yhteydenottaja, millaisia
tanssiryhmiä ensi kaudelle
toivotaan. MTR
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Menestystä Pohjoismaiden mestaruuspilkkikisassa

Vesa Rahikkala Pohjoismaiden pilkinnän miesten mestari tositoimissa.
Pohjoismaiden
pilkkimestaruuskilpailut järjestettiin
Luleåssa lauantaina 14.4.
kaupungin edustalla. Kilpailukalana kelpasi punnitukseen vain ahven. Kaikkien
maiden joukkueet oli karsittu edellisenä vuonna erillisissä karsintakilpailuissa.
Iiläiset pärjäsivät kilpailussa erinomaisesti. Miesten

sarjan Pohjoismaiden mestaruuskilpailuiden
kultaa
voitti Vesa Rahikkala tuloksella 8042 g. Naisten sarjan
pronssia voitti Elisa Juurikka tuloksella 3924 g. Nuorten sarjan Oskari Rahikkala
sijoittui neljänneksi tuloksella 2691 g.
Miesten joukkuekilpailun
Pohjoismaiden mestaruus-

Koko Suomen maajoukkue Luulajassa.
kulta tuli Suomelle tuloksella 15 300 g; joukkueella Vesa
Rahikkala Ii, Olli Saarela Ylivieska ja Toni Neuvonen

Hartola.
Naisten joukkuekilpailun
Pohjoismaiden mestaruushopea tuli Suomelle tuloksel-

la 10868 g; joukkueella Elisa
Juurikka Ii, Marianne Viinikainen ja Tiina Kaarhunen.
Oskari Rahikkala Iistä pilkki

nuorten hopeajoukkueessa.

World Pizza Games -kilpailujen paras nainen löytyy Iistä
Iiläinen Katja Körkkö on kolminkertainen Kotipizza Gamesin voittaja ja nyt myös
MM-mitalisti. Reilu 160-senttinen Körkkö on lajissaan
harvinaisuus. Kisoissa jyräävät isokokoiset miehet,

joilla on voimaa ja ulottuvuutta. Körkkö kertoo, että
hänen pienet kätensä aiheuttivat aluksi lähinnä hilpeyttä, mutta nykyisin naiseen
suhtaudutaan vakavasti otettavana
kilpakumppanina,

jonka harjoittelua ja otteita
seurataan tarkasti.
Iin ja Kiimingin Kotipizza-ravintoloissa
yrittäjänä
toimiva Körkkö on treenannut pitsakisoja varten neljä
vuotta. Innostus sai alkunsa,
kun hän näki kilpailuista videon Youtubessa. Ensimmäisenä vuotena hän ei päässyt
mukaan kilpailuihin, sillä ilmoittautuminen oli mennyt
hukkaan. Sen jälkeen Körkkö on ollut lajissaan Suomessa voittamaton.
Körkkö kisaa tekniikkalajeissa, sillä raaka-aineita ei
saa kuljettaa Suomesta kilpailuihin mukanaan. Vastassa hänellä olivat maailman
parhaat pitsaleipurit esimerkiksi Italiasta ja Yhdysvalloista.
Iissä asuva Katja työllistää Kiimingin Kotipizzassa
viisi ja Iin Kotipizzassa seitsemän työntekijää. Kisoihin
osallistuminen vaatii paljon
aikaa treenaamiseen ja kilpailuihin
osallistumiseen,
siksi osaava henkilökunta
on Katja Körkölle tekijä, joka
mahdollistaa
kilpailuihin
osallistumisen.
-Suomi tarvitsee pienyrittäjiä, jotka työllistävät.
Koulutan työntekijät itse ja
siihen menee kolme-kuusi
kuukautta työntekijää kohti, Katja kertoo. Samalla hän
paljastaa suunnitelmissa ole-

Katjan taitavissa käsissä syntyy hetkessä purjeen kokoinen
pitsa.

van uusien ravintoloiden
avaamisen Iin lähiseuduille.
Vapun aikaan Katja leipoo pitsoja Levillä saadakseen kestävyyttä tuleviin
kilpailuihin. Tulevan syksyn
suunnitelmissa hänellä on
osallistua Sydneyn ja Korean
Maailman Cup -kilpailuihin.
Mitalikahvit MM-menestyksen kunniaksi Katja tarjoili
Kiimingin Kotipizza-ravintolassa sunnuntaina 22.4. ja
Iin
Kotipizza-ravintolassa
tiistaina 24.4. MTR

Iin ja Kiimingin Kotipizza-ravintoloissaan Katja tarjoili mitalikahvit.

Iin Kotipizza-ravintolassa on nähtävillä Katja Körkön saavutuksia vuosien varrelta.
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Palveluhakemisto.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Elias
Oikarinen Sundquist

Larissa
Tursas

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

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

Urheiluhieroja & Personal Trainer
Aleksi Laajoki
Hieronta- ja valmennuspalvelut
Yksilöllisesti ja ammattitaidolla.
Varaa aikasi netistä, tai soita:

laajoki.fi | 050 407 1957

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

KUNTO
KLUBI

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

Pyörä- ja pienkonekorjaamoja

Timpurintie 2, Ii

Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

- 60 min. fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit ikääntyville alk. 60 €
VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Meillä myös ilta-aikoja

Yrittäjä!
Ilmoita Palveluhakemistossa.

Ota yhteyttä
p. 050 439 9963!

taksipalveluita

Iin alueen taksit
yhdestä numerosta

0200 81 000

Kelan suorakorvausmatkat
numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16€ + ppm/min.

Myös Valopilkku-sovellus!
tilitoimistoja

IiSanomat joka toinen viikko
joka kotiin Iissä

Lue IiSanomat netistä:

www.iisanomat.fi

www.tilisalonen.fi
Tilitoimisto Simo Salonen Oy • 010 778 8600

Kielipäivä vei lapset ympäri maailmaa Ojakylän koululla
Iin koulujen kielirikasteisten
luokkien noin 130 oppilasta
kokoontuivat yhteiseen kielipäivään Ojakylän koululle
tiistaina 17.4. Toimintapäivään oli rakennettu erilaisia

toimintapisteitä, joissa lapset
matkustivat ympäri maailmaa, oppien samalla käyttämään englantia puhekielenä.
Ii on mukana maan hallituksen kieltenopetuksen kär-

kihankkeessa, jolla kielten
opettamista pyritään varhentamaan.
-Iissä etsimme uutta iiläistä kielten oppimisen polkua,
kertoo hankkeen ohjausryh-

”Etelä-Afrikassa” lapset tutustuivat Afrikan eläimiin englannin kielellä opettaja Anu Tallavaaran johdolla.

mään kuuluva opettaja Anu
Tallavaara.
Iin hankkeessa kielen oppimista varhennetaan 0-2
luokille leikin muodossa.
Kielisuihkutusta annetaan
5-6 luokkien oppilaille useissa eri kielissä, kannustaen
opiskelemaan muitakin kuin
englannin kieltä.
-Iissä mukana on kuusi
luokkaa, joissa opetusta annetaan eri aineissa valitulla kielellä. Neljässä luokassa
kieli on englanti ja kahdessa
ruotsi, Anu kertoo.
Hankkeen tutor-opettajan
toimiva Marjo Frondelius on
kiertänyt kaikilla Iin kouluilla, antaen kielisuihkutusta
muun muassa italian, espanjan ja saksan kielissä.
-Olemme
muokanneet
maaperää kielten opettamisen aikaistamiseksi ja vastaanotto on ollut hyvä ja
innostunut, Marjo toteaa
hankkeen
ensimmäisestä
vuodesta.
-Iin hanke alkoi syksyllä 2017 ja tulee jatkumaan
ensi lukuvuoden. Haimme
ja saimme huomattavan jat-

Uusi iiläinen kielenoppimisenpolku on kehitteillä. Sitä kehitetään kahden projektin kautta. Marjo Frondelius on palkattu kielisuihkutus ja kielten varhentamisen -projektiin. Kielisuihkutuksia
Marjo pitää kaikille Iin koululaisille pääpainonaan 5-7 –luokat,
hän kiertää siis kaikki Iin ala- ja yläkoulut. Kielirikasteisessa projektissa on Iissä mukana kuusi luokkaa, kolmelta eri koululta.
korahoituksen, jonka turvin
voimme antaa lisäkoulutusta
opettajille ja keskittyä entistä enemmän kielten opettamisen varhentamiseen 0-2

luokille, ohjausryhmän jäsen
Anu Tallavaara kertoo hankkeen tulevaisuuden suunnitelmista. MTR
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Iin kunnan venepaikat haettavana
Vuokrattavat paikat haettavana 4.5.2018 klo 15.00 mennessä. Laituripaikkoja luovutetaan yksi/ hakija. Mikäli hakijoita
on ryhmittäin enemmän kuin laituripaikkoja, ratkaistaan asia
arpomalla. Iissä kirjoilla olevilla on etuoikeus.
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UIMAKOULUT

VESIJATULISSA VIIKOLLA 23

LUOLA-AAVAN KYLÄSEURAN
JA MAATALOUSNAISTEN
YLEISET KOKOUKSET
ma 7.5.2018 klo 19.00 Kylätuvalla
Yleiselle kokoukselle
päätettäväksi kuuluvat asiat.
Tervetuloa!

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 3.4.2007 § 20 päättänyt Praavan sataman laituripaikkojen vuokrausperusteet.
Laituripaikkojen vuokrausjärjestys on seuraava:
1.	Ammattimaista kalastusta harjoittavat
2.	Hyötyveneily eli venekuljetuksia harjoittavat
		 (henkilö- ja huoltokuljetukset)
3.	Ne veneilijät, joilla on loma-asunto lähisaarissa
4.	Virkistyskalastusta ja muuta veneilyä harrastavat

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 17.5.2018 klo 17.00
osoitteessa Mattilantie 1, Kuivaniemi
Käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.

Lukitun laituripaikan palauttamaton avain tulkitaan hakemukseksi ilman uutta hakemusta. Luettelo vapaista
paikoista löytyy kunnan www –sivulta. Laituripaikkojen
numerointeja muutetaan, aiemmin vuokrattu paikka ei
muutu.

Tervetuloa!

Hallitus

PALAUTA TARPEETON AVAIN, JOTTA KAIKKI
VENEPAIKAT SAADAAN KÄYTTÖÖN!

KOKOUSKUTSU

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston yhteispalvelupisteestä sekä kunnan www –sivulta/ Satamat ja venepaikat. Hakemuksen voi palauttaa sp: tekniset@ii.fi tai postitse osoitteella; Iin kunta, Tekniset palvelut, PL 24, 91101 Ii.

Rantakairan Sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lisätietoja antaa kunnallistekniikan päällikkö Katja Arvola p.
040 7021 388 tai sp. katja.arvola@ii.fi tai sp: tekniset@ii.fi.

joka pidetään 14. päivänä toukokuuta 2018 kello 10.00 Simossa yhtiön toimitalossa osoitteessa Lanssitie 1, 95200 SIMO.

Tekninen lautakunta

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäviksi kuuluvat asiat.
Osallistumisoikeus

KUULUTUS
Tikkasenharjun III asemakaavan muuttaminen
kortteleissa 250-253 – ehdotusvaiheen nähtävilläolo
Asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijoittuu Tikkasenharjuun Elokujan alueelle. Muutoksen tavoitteena on parantaa alueen rakentamisen toteutumisen edellytyksiä tarkistamalla alueen kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 20.4.2018 – 7.5.2018
Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja kunnan internetsivuilla osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus
Kuntalaisilla ja osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus
kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan kunnanhallitukselle 7.5.2018 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@ii.fi
Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija
Jaakko Raunio p. 050 4083811, jaakko.raunio@ii.fi
Ii 10.4.2018
Kunnanhallitus

Aamuryhmä Kuivaniemi - Ii - Vesijatuli - Ii - Kuivaniemi
Ryhmä 1. Vesikirput: 6-7-vuotiaat max 15 henkilöä
uintiopetus klo 9.50-10.30 (vapaata uintia 10.30-10.45)
Ryhmä 2. Vesiveijarit: 8-9-vuotiaat max 15 henkilöä
uintiopetus klo 10.45-11.25 (vapaata uintia 10.30-10.45)
Kuljetus aamu:
Meno Kuivaniemen Kievari klo 8.30 - Iin urheilukenttä
klo 9.10 - Vesi-Jatulissa klo 9.30
Paluu Vesi-Jatulista klo 11.50 - Iin urheilukenttä
klo 12.10 - Kuivaniemen Kievari klo 12.50
Päiväryhmä Jakku - Ii - Vesijatuli - Ii - Jakku
Ryhmä 3. Vesiveijarit: 8-9-vuotiaat max 15 henkilöä
uintiopetus klo 11.50-12.30 (vapaata uintia 12.30-12.45)
Ryhmä 4. Vesikirput: 6-7-vuotiaat max 15 henkilöä
uintiopetus klo 12.45-13.25 (vapaata uintia 12.30-12.45)
Kuljetus aamupäivä:
Meno Jakun koulu klo 10.50 - Iin urheilukenttä
klo 11.15 - Vesi-Jatulissa klo 11.35
Paluu Vesi-Jatulista klo 13.50 - Iin urheilukenttä
klo 14.10 – Jakun koulu klo 14.35
Uintiopetus kestää 45 minuuttia / uintiryhmä.
Uimakoulumaksu: 40 euroa (sis. Kuljetuksen ja uimaopetuksen).
Ilmoittautuminen alkaa 14.5.2018 klo 8.30 Iin kunnantalon infoon p. 050 310 3458, jonka jälkeen voi suorittaa
maksun Iin kunnanvirastolle tai Kuivaniemen kirjastoon.

Vaiku
asuina ta
kehittä lueesi
miseen
!

Tervetuloa maanantaina 7.5.2018 klo 18.00
Paikkana Ravintola/Keskuskeittiö Merta
(Suvantolantie 3, terveyskeskuksen vieressä)
Asukasillan aiheina ovat mm. kunnan suunnitelmat alueen
maisemanhoidon, liikunta- ja leikkipaikkojen, kevyenliikenteen
sekä hulevesien suhteen.
Lisäksi tilaisuudessa käydään läpi rakentamisjärjestystä kiinteistön
omistajan oikeuksien ja velvoitteiden osalta.
Paikalla tilaisuudessa ovat kunnallistekniikan päällikkö Katja Arvola,
rakennustarkastajat Urpo Hyry / Jukka Lehtola sekä
ympäristönhoitaja Anne Suihkonen.
Kahvitarjoilu
Keräämme asukkailta näkemyksiä ja toiveita
Tikkasenharjun kehittämisen suhteen.
Teknisetpalvelut
ii.fi/tekniset_palvelut

Omat eväät matkaan!
Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos/liikunta
Lisätietoa: Akseli Hinkkala p. 050 395 0399 ja
Pekka Suopanki p. 050 3950 392

Kuivaniemen terveysasema
on suljettu 11.5.2018
Kuivaniemen terveysasema on suljettu
helatorstain jälkeisenä perjantaina 11.5.2018.
Iin vastaanotto, laboratorio ja hammashoitola
palvelevat normaalisti kello 8-15.

oulunkaari.com

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.4.2018 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 29.4.2018 klo 10.00.
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Rantakairan
Sähkö Oy:ssä, Lanssitie 1, 95200 Simo.
Simossa 20.03.2018
Rantakairan Sähkö Oy
hallitus

Talous- ja velkaneuvonnan
jonoja pyritty lyhentämään
Oulun kaupunki tuottaa
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa tehdyn
toimeksiantosopimuksen
perusteella talous- ja velkaneuvonnan palvelut Oulun,
Pudasjärven ja Iin asukkaille.
Talous- ja velkaneuvonnan yleinen johto, ohjaus
ja valvonta kuuluvat tällä
hetkellä Kilpailuvirastolle.
Aluehallintovirasto vastaa,
että talous- ja velkaneuvontaa on riittävässä määrin
saatavilla ja antaa toimintaa
varten rahoituksen.
Talousja
velkaneuvonnan jonotilanne on ollut vaikea pitkään Oulussa.
Odotusaika neuvontaan on
nyt 141 vuorokautta uusille asiakkaille. Pisimmillään

jono on ollut 215 vuorokautta kesäkuussa 2017.
Aluehallintovirasto
on
pyytänyt Oulun kaupunkia kiinnittämään huomiota siihen, että jono saadaan
lyhenemään ja palvelutaso
paranemaan.
Tilanteen helpottamiseksi Oulun kaupunki on osoittanut valtion rahoituksen
lisäksi huomattavasti omia
varojaan toiminnan järjestämiseen.
Talous- ja velkaneuvonta siirtyy 2019 alkaen valtion
oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tuottamaksi palveluksi.

Tiedotus Oulun kaupunki
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Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten tapahtumien
ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. Esim. sääntömääräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Yhdistykset toimivat
VUOKRATTAVANA
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Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 6.5. klo 18.00

23

2

19
7

460 € mp | 400 € pr50
loa!
2 x 100 € | 5 x 50 € Tervetu

UNICEFin vapaaehtoisten Jano-keräyksellä hankitaan
varoja hengenvaarassa olevien lasten auttamiseen.
Kun katastrofi iskee, UNICEFin tehtävänä on huolehtia
lasten selviytymisestä. JANO-kampanja kerää varoja UNICEFin
hätäaputyöhön.Varojen avulla turvataan lapsille
puhdasta vettä, ravintoa, koulutusta ja suojelua.
Mikä Jano-keräys?
Jano-keräyksellä hankitaan varoja, jotta lapset saavat puhdasta
vettä ja muuta elintärkeää apua.
Miten voin lahjoittaa?
Lippaaseen 23.4.-6.5.2018
Iin R-Kioskilla, Iin K-Marketissa, Iin S-Marketissa,
Museokahvila Huilingissa ja Kauppakeskus Kärkkäisen Infossa.
Tekstaamalla JANO numeroon 16499, lahjoitus 10 €.
Tai verkossa: www.unicef.fi
http://kampanja.unicef.fi/jano-2018/

Vuokrattavana Iin Oijärvellä
rivitalokaksio sekä yksiöitä
Rauhallinen asuinympäristö. Kauppa/baari vieressä.
Vuokrataan myös viikonlopuiksi sekä työporukoille jne.
Yhteystiedot Terttu Riekki puh. 0400 190 912,
Pentti Jokela puh. 0400 253 462
oijarventapahtumat.blogspot.com.

Keskustan ehdokkaat
maakuntavaaleihin jäsenvaalilla

Unicefin Jano-keräys Iissä

Pohjois-Karjalasta opintomatkalla Iissä

Keskustan Iin kunnallisjärjestö järjesti jäsenvaalin maakuntavaaliehdokkaiden nimeämistä varten 14.-15.4.
Äänestyspaikkoja olivat Kuivaniemitalo, Jokikylän liikuntasali, Jakun koulu, Iin
Valtarin koulu ja Yli-Olhavan maamiesseurantalo. Iistä
voitiin ehdolle asettaa korkeintaan kolme ehdokasta.
-Ehdokkaita meillä oli
vaalissa aluksi viisi, joista Valtteri Paakki asetettiin
piirin nuorisojärjestön kautta ehdokkaaksi maakuntavaaleihin. Neljän kesken
järjestettiin jäsenvaali, jonka
tuloksena ehdokkaiksi valittiin Ilkka Pakonen ja Maarit
Tihinen, kertoo Keskustan
Iin kunnallisjärjestön puheenjohtaja Reijo Kehus.
Ensimmäiset
maakuntavaalit järjestetään sunnuntaina 28.10.2018. Näissä
vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi alkaa 1.1.2019 ja kestää
31.5.2021 asti. Pohjois-Pohjanmaalla
maakuntavaltuustoon valitaan 79 jäsentä.
MTR

Valtteri Paakki

Ilkka Pakonen

Maarit Tihinen

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

26.4.2018

Iin toimisto avoinna Micropoliksessa

Julkaisija:
Piisilta 1 keskiviikkoisin klo 9-14
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Lehden sivulla on 6-palstaa
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Palstakoot:
Vastaava toimittaja:
1 p 40 mm
ista
Heimo Turunen 0400 385 281
2 p 83 mm
Suuremmsista
k
info@iinlehti.fi
3 p 127 mm
ilmoitu jous
Toimittaja-avustaja, Ii
4 p 170 mm
kysy tar
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537
5 p 214 mm
mattitapio.rissanen@gmail.com
6 p 257 mm
Ilmoitusmyynti:
1 sivu 257x355 mm
Riikka Takalo 050 439 9963
riikka@iinlehti.fi
Hinnat:
Sivunvalmistus:
Etusivu
1,40 e pmm
VKK-Media Oy
Takasivu 1,30 e pmm
Eila Lahtinen 0400 584 184
Sisäsivut 1,20 e pmm
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Painopaikka:
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
Suomalainen Lehtipaino Oy,
Hinta sisältää alv. 10%.
Kajaani

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

Pohjois-Iin koulun KeKe-agentit Mimosa Sassi ja Mitja Koskela yhdessä koulunjohtaja Tuomas Ojalan ja Öljyvapaa Pohjois-Karjala – hankkeen projektipäällikkö Anniina Kontiokorven kanssa KeKeagenttien 50/50 esitelmän jälkeen.
Pohjois-Karjalassa toimivat
bioenergiahankkeet toteuttivat perjantaina 13.4. opintomatkan Iihin.
-Pohjois-Karjalassa
on
päätetty luopua fossiilisen
öljyn hyödyntämisestä ener-

giantuotannossa
vuoteen
2020 mennessä ja liikenteessä 2030 mennessä. Maakunnan 13 kunnasta yhdeksän
on sitoutunut HINKU-verkostoon, jonka tavoitteena
on vähentää kasvihuone-

kaasupäästöjen määrää 80
prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Meillä on maakunnassa
siis hyvin samanlaiset tavoitteet kuin Iissä ja Iin kunta
on kansallisesti ja Euroopan
laajuisesti tunnustettu edelläkävijä tässä toiminnassa.
Opintomatkamme tarkoituksena on hakea Pohjois-Karjalan kuntiin, yrityksiin, kyliin
ja TKI-toimijoille hyviä, uusia ja toimivia toimintatapoja
Iistä, kertoi projektipäällikkö
Anniina Kontiokorpi Öljyvapaa Pohjois-Karjala -hankkeesta.
Aluksi vieraille esiteltiin Micropoliksessa aurinkoenergian hyväksikäyttöä,
reaaliaikaista veden, lämmön ja sähkön seurantajärIin sähköautot kiinnostivat vieraita.

jestelmää, sekä HINKU-kylä
Pohjois-Ii. Micropoliksesta
siirryttiin sähköautoilla Pohjois-Iin koululle, jossa vieraille esiteltiin muun muassa
50/50 toimintaa koululla oppilaiden KeKe-agenttien toimesta.
-Koulun uuteen liikuntasalirakennukseen tulee maalämpö, vesikiertoisella lattialämmityksellä. Puretusta liikuntasalirakennuksesta
suurin osa meni kierrätykseen, kertoi puolestaan rakennuttajainsinööri
Jukka
Härkin esitellessään rakenteilla olevaa Iin korkeinta liikuntasalia.
Vierailua
emännöinyt
Pohjois-Iin
kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita
Sievänen iloitsi pohjois-karjalaisten päätöksestä vierailla Iissä.
-Monia tuttuja kasvoja eri
yhteyksistä oli vierailijoiden
joukossa ja oli mukava jakaa
iiläistä osaamista ympäristöasioissa Pohjois-Karjalaankin, Sievänen totesi päivän
päätteeksi.
Matkalla
oli
mukana reilut kaksikymmentä henkeä, jotka edustivat
Pohjois-Karjalan
maakuntaliittoa, Suomen ympäristökeskus SYKEä, Suomen
Metsäkeskusta, Karelia-ammattikorkeakoulua, Pielisen
Karjalan kehittämisyhtiö PIKESiä, Keski-Karjalan kehitysyhtiö KETIä, Maaseudun
sivistysliittoa, Pohjois-Karjalan ELY-keskusta, Nurmeksen kaupunkia sekä yhteensä
kahdeksaa eri kylää PohjoisKarjalasta. MTR

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro 10, ilmestyy pe 11.5.2018
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 3.5 .2018

www.iisanomat.fi

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 9
ilmestyy 26.4.2018.

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

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen ja energia-asiantuntija Kari Manninen Iilaakso Oy:stä sekä Pohjois-Karjalan
bioenergiahankkeen opintomatkalaiset Micropoliksessa.
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Markku Vitikka vaihtoi vapaalle
Iin pitkäaikainen tekninen
johtaja Markku Vitikka jää
eläkkeelle 1.7.2018. Markun
uraa ja eläkkeelle siirtymistä juhlittiin Nätteporissa perjantaina 20.4. Tilaisuudessa
olivat läsnä Markun läheiset
ja työtoverit, sekä suuri joukko
yhteistyökumppaneita
uran varrelta.
Vitikka tuli Iin kunnan
palvelukseen vuonna 1981
maanrakennusinsinööriksi.
Uran aikana Iin kunnassa on
ehtinyt olla kuusi kunnanjohtajaa ja Markun oma virkakin on muuttunut teknisen
johtajan viraksi.
-Pitkää uraasi Iissä kuvannee hyvin se, että opettelin vasta kävelemään, kun
astuit Iin kunnan palvelukseen, totesi Iin kunnanhallituksen
puheenjohtaja
Johannes Tuomela puheessaan. Yhteisen harrastuksen,

hirvenhiihdon merkeissä tapaamme jatkossakin ja kun
viime talvena voitit, joudun
harjoittelemaan, jatkoi Tuomela.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava totesi arvostavansa
Markun pitkää uraa ja asiantuntemusta.
-Olet ollut harkitseva ja
kuunteleva virkamies, joka
on kuitenkin saanut oman
näkemyksensä
kuuluviin.
Nyt kun kiire ja hoppu on
loppu, voit alkaa hyödyntämään eläkeläisten etuja vaikkapa uimahallilipuissa tai
ajella ilmaiseksi Budapestin
busseilla, opasti Ari eläkkeelle siirtyvää kollegaansa.
Markun harrastuksia kuvaten juhla oli musiikkipitoinen. Päivin trio avasi
juhlan komeilla lauluesityksillä, joista vastasi Markun
tytär Päivi Järvenpää. Mies-

Teknisen lautakunnan muistamiset Markulle toivat Mika Hast ja
Petri Tervonen.

Ely-keskuksen puolesta Risto Leppänen luovutti Markulle numeroidun Työmies patsaan muistoksi vuosikymmenten yhteistyöstä.

kuoro juhlisti jäsenensä eläköitymistä laulamalla muun
muassa Suomen laulun. Visa
Kämäräistä Markku oli turhaan houkutellut moniin
lauluesityksiin. Juhlassa Visa
yllätti Markun ja lauloi Toi-

ku juhlan jälkeen lomille.
-Ihan
ensimmäiseksi rakennan pihasaunan ja
huokaisen pitkän uran päättymistä. Kuorolaulu, tanssi
ja erilaiset muut harrastukset, sekä tietenkin papan roo-

Musiikkiesitykset aloitti Päivin trio. Laulusta vastasi Markun oma tytär Päivi Järvenpää säestäjinään
Oskari Elomaa sello ja Johanna Niskanen flyygeli.

••••

von Kuulan sävellykseen
uudet sanat tehneen Urpo
Hyryn, Vitikan vietti -kappaleen. Lisäksi Urpo Hyry esitti juhlassa runoja.
Vaikka varsinainen eläkeikä alkaa vasta 1.7., jäi Mark-

li täyttävät jatkossa arkeni,
Markku Vitikka totesi. MTR

Iin kunnan tervehdykset juhlaan toivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela, kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Ilkka Pakonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes ja
kunnanjohtaja Ari Alatossava.

••••
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