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Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

Kansallinen veteraanipäivä

Tervetuloa!

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

KuljetuKset Kansallisen 
veteraanipäivän juhlaan 

linja-auto 1:
11.00 Oijärven kyläkirkko - 11.10 sampolan 
tiehaara - närräharjun kautta - 11.30 joki-
kylän pysäkki - 11.45 Kuivaniemen Kievari 
- Kuivaniemen nuorisoseurantalo
linja-auto 2: 
10.45 jakun koulu - 11.15 iin kirkko -  Olha-
va, 4-tien pysäkki - Kuivaniemen nuoriso-
seurantalo
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 

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, seu-
rakunnan ja veteraanijärjestöjen edustajien 
kanssa.
 
pe 27.4.2017 Kansallisen 
veteraanipäivän juhla
paikka: Kuivaniemen nuorisoseurantalo, 
Kirkonkyläntie 17, 95100 Kuivaniemi
 
klo 12 Kahvitarjoilu

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

lisätietoa: iin kunta/ii-instituutti liikelaitos
riitta räinä, tapahtumavastaava p. 050 3950 305 | Jussi Mertala, tapahtuma-avustaja p. 050 383 9984

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17,
 la 9-13

Pyydä 
kesärengas-tarjous! 
Meiltä renkaat 
asennettuna ja 
tasapainotettuina.

Uutuutena! 
Meiltä myös 

3D-neli-
pyörä-

suuntaus
autojen käsinPesu, 
vahaus ja 
sisäPuhdistukset

Mopojen ja skoottereiden rengastyöt ja huolto

Aina kahvitarjoilu

Liput 2 €

Alle kouluikäiset klo 15-17
Alakouluikäiset klo 17.30-20

vaPPudisCo
ti 1.5.2018

iin urheilijoiden talolla, rysällä

Paras asu 
palkitaan!

järj. Pohjois-iin koulun 5 lk ja discomamit

VAPPUJUHLA IIssä 1.5.2018

Vasemmistoliiton Iin osasto

• Vappumarssi lähtee klo 12 Iin Järjestötalolta
• Iin torilla juhlapuheen pitää PPSHP:n 
 valtuuston pj Anne Huotari
• Avajaissanat lausuu Vasemmistoliiton 
 Iin osaston vpj Tauno Kivelä
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Oulu valmistelee hakemusta 
Euroopan kulttuuripääkau-
pungiksi 2026. Hakemus-
ta valmisteleva hankeryhmä 
vieraili KulttuuriKauppilas-
sa maanantaina 16.4. 

-Vaikka hakemus tehdään 
Oulun nimissä, tulemme 
hyödyntämään koko Oulun-
seudun kulttuuritarjontaa. 
Ii ja KulttuuriKauppila ovat 
oleellinen osa tätä tarjontaa 
ja siksi olemme tänään täällä, 
kertoi Oulun tuore kulttuuri-
johtaja Samu Forsblom.

Hakemuksen valmiste-
luun Oulu käyttää vuodet 
2018-2019. Hakemus jäte-
tään vuonna 2020 ja päätös 
Euroopan kulttuuripääkau-
pungiksi vuodelle 2026 on 
odotettavissa vuonna 2021.

KulttuuriKauppilassa 
hankeryhmälle esiteltiin pro-
jektipäällikkö Taija Sailion 
toimesta Lähde-projektiin 
kuuluvaa ”Taiteesta voimaa 
arkeen”. Valto Pernu Photo 
Marathonin taiteellinen joh-
taja Antti J.Leinonen esitteli 
joka toinen vuosi järjestettä-
vää valokuvaustapahtumaa. 
Iin kunnan monipuolista ke-
sätapahtumien kirjoa esitte-
li tapahtumavastaava Riitta 
Räinä Ii-instituutti -liikelai-
toksesta.

Oulu 2026 vierailulla Iissä

Kulttuurijohtaja Samu Forsblom, taiteellinen johtaja antti 
j.Leinonen, projektipäällikkö Heli Metsäpelto sekä hankejohta-
ja piia rantala-Korhonen keskustelemassa Valto pernu photo Ma-
rathonista.

Oulun Kulttuuripääkaupunki -hankkeen työryhmä vieraili Iin KulttuuriKauppilassa. Vieraille esitel-
tiin Iitä ja KulttuuriKauppilaa. 

Konsultti tom Fleming tutustui KulttuuriKauppilan alueeseen 
antti j.Leinosen opastamana.

-Oulu on tosimielellä liik-
keellä hakemuksen kanssa ja 
siksi valmisteluun käytetään 
aikaa sekä parhaita mah-
dollisia yhteyksiä, Samu 
Forsblom totesi viitaten han-

keryhmän mukana olleeseen 
konsultti Tom Flemingiin 
Lontoosta.

Vierailijaryhmä tutustui 
illan päätteeksi Kulttuuri-
Kauppilassa toimivien tai-

teilijoiden Sanna Koiviston 
ja Antti Ylösen työskentelyti-
loihin ja heidän taiteeseensa 
sekä vieraili KulttuuriKaup-
pilan taiteilijaresidenssissä. 
MTR

Neste Nelosparkki
Avoinna joka päivä 6-23
Kirkonkyläntie 7 A Kuivaniemi
Puh 08 724 7125
www.nelosparkki.fi

nelosparkilla 30.4. klo 17.00 alkaen

 Ohjelmassa mm.
- Terassikauden avajaiset  (anniskeluoikeudet)
- livemusaa (Takaisku Band)
- jenkki-/ harrasteautojen kesä-
 kauden avajaiscruising (o.s.h.a.)
- kilpailuja ja arvontaa

Tervetuloa katselemaan autoja, 

mm. aito jenkkiläinen hälytysajoneuvo, 

sekä viettämään hauskaa vappua kanssamme!

Vappuhulinat 
iin alue
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 26.4. klo 14.30. Voit pyytää seurakun-
nan 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 maail-
massa. 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. Vasta-
leivottuja, lämpimiä munkkeja ja simaa - ei ennakkovarauksia. niin kauan kuin 
munkkeja ja simaa riittää. 
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 30.4. klo 17.30 kerhohuo-
ne. 
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 vuo-
tiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen per-
hekerho. 
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 kans-
sa. soronen Pekka, kanttorina jaakkola Markku. kolehti kristillisen spiritualiteetin 
vaalimiseen mm. kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta 
yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hil-
jaisuuden 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 (Rauhanyh-
distyksen 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 varhais-
nuorten 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 materiaa-
leineen. 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 koti-
ikävä. 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 laululeikki-
painotteinen 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 tai-
vaan 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 seura-
kunnan 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 sydä-
men puhetta jumalan kanssa. soronen Pekka, kanttorina savolainen eija. kolehti 
kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaa-
jia 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 ilmoitukses-
ta tai kotisivuilta www.iinseurakunta.fi
Kuivaniemen perhekerho to 3.5. klo 10-12 kuivaniemen seurakuntasali.  
Seurakuntakerho Oijärvellä ma 7.5. 11 Vanhustentalojen kerhohuoneella. Mu-
kana 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 (lal-
lintie).
Tyttöjen ja äitien ilta ti 15.5. klo 17.30 – 19 iin seurakuntasali.
Varhaisnuorten leirit Karhussa Kesällä 2018. katso tiedot iin alueen ilmoituk-
sesta 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 
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S-Market Iin laajennus- ja 
muutostyöt on saatu val-
miiksi. Syyskuussa 2017 al-
kanut muutosurakka saatiin 
valmiiksi huhtikuun alku-
päivinä ja avajaiskahvit täy-
tekakkuineen tarjoiltiin 12.4.

-Kuokka iskettiin maa-
han syyskuussa ja joulu-
kuusta lähtien on kauppaa 

S-Market Iin laajennus valmistui

Uutta tilaa ja tuotevalikoimaan lisää tuotteita

Sähkölaitteille, paristoille ja 
lampuille saatiin laajennuksen 
myötä uudet kierrätyspisteet. 

Marketpäällikkö Mika Mattila, 
toimialajohtaja Mikko polso, 
ryhmäpäällikkö Heikki Luhta-
nen sekä markkinointipäällik-
kö Maria Ylitapio keskustelivat 
avajaisvieraiden kanssa ottaen 
samalla toiveita vastaan.

Virallisen nauhan leikkauksen 
suorittivat nikkarin päiväko-
dilta emmiina ja niilo.

käyty sisätiloiltaan remon-
tissa olevassa kiinteistössä. 
Suuret kiitokset kärsivälli-
syydestä niin henkilökunnal-
le kuin asiakkaille, totesi 
marketpäällikkö Mika Mat-
tila tilaisuuden tervehdyspu-
heessaan.

-800 000 euroa maksaneis-
sa laajennus- ja muutostöissä 

uutta tilaa myymälään saa-
tiin 300 neliömetriä ja tuote-
valikoimaan yli 1000 uutta 
tuotetta. Vuonna 2009 val-
mistunut liikerakennus pys-
tyy uudistusten jälkeen 
palvelemaan asiakkaita pit-
källe tulevaisuuteen, Matti-
la kertoi.

Avajaistapahtumassa asi-

akkaille jaettiin ilmaisek-
si kestokassit ja kierrätys 
sekä kestävä kehitys näkyvät 
muutoinkin uudistuneissa ti-
loissa heti sisääntuloaulassa. 
Sähkölaitteille, paristoille ja 
lampuille on järjestetty asian-
mukaiset kierrätyspisteet 
pullojen palautusautomaat-
tien viereen. Nikkarin päi-

väkodin lapsiryhmä lauloi 
avajaisvieraille, osallistuen 
myös nauhan leikkaukseen. 
Tuote-esittelyjä ja maistiai-
sia, sekä erilaisia arvontoja 
oli myös ohjelmassa runsas-
lukuiselle juhlijajoukolle.

Uudistetut tilat ovat ava-
rat ja tuoteryhmien uudel-
leen järjestely helpottaa 

kaupassa asiointia. Käytävil-
lä aiemmin olleista ruuhka-
paikoista ei ole tietoakaan, 
vaikka avajaiset vetivät kau-
pan täyteen laajennusta juh-
limaan tulleita kuntalaisia. 
MTR

Vesa Anttila siirtyy Tyrnävän kunnan johtoon

Lautakunta varajäsenineen oli paikalla kiittämästä Vesaa yhteistyöstä.

Iin kunnan opetus- ja var-
haiskasvatuspäällikkö Vesa 
Anttila aloittaa Tyrnävän 
kunnanjohtajana 7.5. Iin ope-
tus- ja varhaiskasvatuslau-
takunta kiitti Vesaa Iissä 
tehdystä työstä kokoukses-
saan 19.4. Kokous pidettiin 
Etelä-Iin Erän metsästysma-

ja Saukkolassa ja lautakunta 
oli paikalla varajäsenineen. 
Lisäksi tilaisuuteen osallis-
tuivat Iin kunnanjohtaja Ari 
Alatossava ja kunnanhalli-
tuksen puheenjohtaja Johan-
nes Tuomela.

Lautakunnan puheen-
johtaja Reijo Kehus ja vara-

puheenjohtaja Leena Tiiiro 
luovuttivat Vesalle muisto-
lahjaksi puukon sekä kuvan 
lautakunnasta, jonka kans-
sa Vesa teki yhteistyötä nel-
jä vuotta Iissä viettämistään 
kuudesta vuodesta.

Vesa Anttila kiitti luotta-
mushenkilöitä yhteistyötä, 

joka kehittyi vuosien var-
rella koko ajan parempaan 
suuntaan ja monia tärkei-
tä hankkeita saatiin toteutet-
tua vaikeista taloudellisista 
ajoista huolimatta. Vesa Ant-
tilan viimeinen työpäivä Iin 
kunnan palveluksessa on 
2.5.2018. MTR

Lautakunnan puheenjohtaja reijo Kehus luovutti Vesa anttilalle 
muistolahjaksi muun muassa kuvan lautakunnasta, jonka kans-
sa Vesa pisimpään teki yhteistyötä Iissä. Lautakunnan jäsen tai-
na Häkkilä taustalla.
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Vuosikymmenien uskollista palvelutyötä seurakunnassa

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

eskoa onnittelevat Sirpa paakkari, pirjo pakanen, Hilja paukkeri 
ja anna-Liisa Kokko.

eskoa onnittelevat kirkkoval-
tuutetut kappeliseurakunnasta 
Hannu Kehus ja pekka Koskela. 
eläkkeellä oleva opettaja pek-
ka Koskela totesi onnittelupu-
heessaan, että ”nyt meillä on 
sitten sama ammatti”. 

esko jyrkäs on tehnyt mittavan työuran Iin seurakunnan palve-
luksessa.

Neljäs Iin avoin tietomes-
taruuskilpailu pidettiin 
sunnuntaina 22.4. Iin järjestö-
talolla Iin Yrityksen tietokil-
pailujaoston organisoimana. 
Kysymyksistä vastasivat enti-
seen tapaan Aki ja Pertti Huo-
vinen. Vastattavana oli neljä 
kahdenkymmenen kysymyk-
sen sarjaa yleistietoa eri elä-
mänaloilta. Joka sarjassa oli 
yksi musiikki- ja kaksi kuva-
tunnistetta.

Kilpailu oli varsin hyväta-
soinen ja tasainenkin, keräten 
paikalle Oulun seudun kär-
kitietäjät ja yhden joukkueen 
Kemistä. Voittajaksi selvisi 
ensi osiosta lähtien kärkipaik-
kaa pitänyt Jukolan Veljekset, 
joille voitto oli vuoden tau-
on jälkeen kolmas. Kilpailu 
toisesta sijasta eli osio osiol-
ta. Lopulta M. Toivonen Ex-
perience ja Koira karkuteillä 

Jukolan Veljekset Iin avointen tietomestaruuskilpailujen voittoon
-joukkueet tiputtivat viime 
vuotisen kakkosen Kemin 
mitaleilta. Iin Wanha Hami-
na-aiheiset mitalit ja kierto-
palkinto menivät Ouluun. 
Kysymyksiä pidettiin hyvi-
nä ja monipuolisena ja vai-
keusastetta passelina, koska 
kaikki joukkueet tiesivät vä-
hintään 50 prosenttia kysy-
myksistä. MTR

avoimen Iin tietomestaruuden voittajajoukkue jukolan Veljekset vasemmalta risto Kohonen, eero Ylitalo ja timo pappinen. edessä 
kilpailukysymykset laatineet aki ja pertti Huovinen.

TuLOKSET
1. jukolan veljekset 59,5 (Risto ko-
honen, timo Pappinen ja eero Yli-
talo)
2. M. toivonen experience 54,5 
(Matti ahola, jukka kivari, Maria 
kivari, Pekka kivari ja toni latva-
mäki)
3. koira karkuteillä 53,75 (Mikko 
Hakkarainen, erkki Männikkö, Pek-
ka 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. Päkki-
kankaan Raittiusyhdistys (ii) 39,5. 

Esko Jyrkäs jää eläkkeelle Iin 
seurakunnan haudankaiva-
ja-suntion tehtävästään 33 
vuoden yhtämittaisen pal-
velun jälkeen. Eläkkeelle-
siirtymisjuhlaa vietettiin 
keskiviikkona 18.4. Meri-
Helmessä. Mukana oli ny-
kyisiä ja entisiä työkavereita 
sekä kappeliseurakunnan 
luottamushenkilöitä. Jyr-
käkselle luovutettiin seu-
rakuntatyön kultainen 
ansiomerkki sekä muistettiin 
kukkasin, puhein ja lahjoin. 

Eläkkeelle Jyrkäs jää viralli-
sesti toukokuun alussa. 

Jyrkäksen pääasiallinen 
toimipaikka on ollut Kuiva-
niemen kappeliseurakun-
nan alueella Kuivaniemellä 
ja Oijärvellä. Suntion tehtä-
viä hän on tehnyt myös Ol-
havassa. 

-Olen syntyisin Kuivanie-
meltä ja aina asunut paik-
kakunnalla parin vuoden 
Ruotsin visiittiä lukuun ot-
tamatta. Näin kuivanieme-
läiset ovat tulleet tutuiksi 

asumiseni ja työni vuoksi, 
kertoi Jyrkäs. 

Haudankaivajan työ on 
hyvin vaativa palveluam-
matti. Jyrkäs kertoi kai-
vaneensa hautoja hyvin 
monille tuttavilleen ja suku-
laisilleenkin. Hän kertoi saa-
neensa vainajien omaisten 
hyväksynnän työlleen ja ko-
keneen sen kiitoksena ja am-
mattinsa arvostuksena.

- Alkuun haudat kaivet-
tiin lapiolla, nykyisin kone-
lapiolla. Yhtään hautaa ei ole 
jäänyt kaivamatta. Alkuvuo-
sina jouduin käyttämään dy-
namiittiakin, mutta ei enää 
nykyisin. Pari viikkoa sitten 
olen viimeisen haudan kai-
vanut, Jyrkäs kertoi.

- Työhöni kuului yhdes-
sä vainajan omaisten kans-
sa hautapaikan katsominen. 
Haudankaivajan työ on eri-
laista kuin moni muu työ. 
Siinä pitää olla kaikella ta-
valla hienovarainen, hän 
mainitsi.

Kuivaniemen alueella on 
käytössä kaksi hautausmaa-
ta; Kuivaniemen metsähauta-
usmaa ja aikoinaan käytössä 

ollut Vanhahautausmaa sekä 
sankarihaudat aivan kirkon 
vieressä. Oijärvellä on Oi-
järven puistohautausmaa ja 
sankarihaudat. 

Suntion tehtävät ovat 
myös Esko Jyrkäkseltä hoi-
tuneet sujuvasti. Suntiot 
valmistelevat kirkolliset toi-
mitukset ja ovat käytettä-
vissä toimituksen ajan. He 
esimerkiksi ajastavat tai soit-
tavat sanomakellot. Hauta-
usmaiden ylläpitotehtävät 
kuuluvat haudankaivajan li-
säksi myös suntiolle. Esko 
Jyrkäs lienee paras asian-
tuntija Kuivaniemen alueen 
kiinteistöihin liittyvissä käy-
tännön järjestelyissä.

Teksti: Rauni Räisänen 
Kuvat: helka Tapio ja 
simo Paakkola
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Berliini näytti parastaan, kun 
joukko kuivaniemeläisiä ja 
olhavalaisia nuoria suunta-
si sinne opintomatkalle. Hel-
le helli yhdeksäsluokkalaisia 
saksan opiskelijoita, jotka 
ehtivät suunnitella matkaa 
jo pari vuotta. Idea opin-
tomatkasta lähti liikkeelle 
silloiselta opettajalta jo kah-
deksannen luokan syksyllä, 
kun valinnaisryhmä aloitti 
saksan opintonsa.

Saksa ei ole kovin suosittu 
valinnaisaine, sillä ensi luku-
vuodelle sitä ei ole Kuivanie-

Kuivaniemen saksanryhmä tykkäsi Berliinistä

men yläkoulussa valinnut 
kukaan. Saksaa pidetään työ-
läänä ja vaativana kolmante-
na kielenä. Kahden vuoden 
opiskelun jälkeen sanava-
rasto ei vielä riittänyt kovin 
syvällisiin keskusteluihin, 
mutta arkielämän fraasit ja 
asiointitilanteet sujuivat lop-
pumatkasta jo helposti. Kun 
saksankielentaito ei riittänyt, 
tuli englanti avuksi. Lisäksi 
opintomatka kartutti paljon 
muutakin kuin kielitaitoa.

- Opin uusia asioita kult-
tuurista ja että Berliini on 

hieno kaupunki, jossa on 
paljon nähtävyyksiä, toteaa 
kuivaniemeläinen Toni Miet-
tunen.

Opettaja Paula Mella-aho 
uskoo, että matkalla on pal-
jon sellaisiakin hyötyjä, jotka 
konkretisoituvat vasta myö-
hemmin.

- Uskon että oppilais-
ta tulee avoimempia ja roh-
keampia kokeilemaan myös 
jatkossa opiskelijavaihtoja tai 
työskentelyä ulkomailla. Toi-
vottavasti tämä lisää myös 
motivaatiota jatkaa kielen 

opiskelua, kun näkee käy-
tännössä, miten siitä on hyö-
tyä, Mella-aho toteaa.

Varainkeruuta on johta-
nut vanhemmista koostuva 
opintoretkitoimikunta.

- Olemme osallistuneet 
useisiin myyjäisiin Kuivanie-
men ja Olhavan alueella sekä 
myyneet useita erilaisia va-
rainkeruutuotteita. Tärkeäs-
sä roolissa ovat olleet myös 
yhteistyökumppanimme 
Wiitta Oy, TuuliWatti Oy, 
IKP Group Oy ja K. Hekka-
nen Oy, joille kuuluu iso kii-
tos, ryhmäläiset toteavat.

Aktiivisilla vanhemmilla 
oli suuri rooli retken mahdol-
listamisessa, sillä vanhem-
mat vastasivat myös lentojen 
ja hotellien varauksesta. Mel-
la-ahon mukaan vastaavi-
en matkojen toteutuminen 
on jatkossakin mahdollista 
sitoutuneiden vanhempien 
johdolla.

Kahden vuoden aikana 
tehty suunnittelu ja varojen-
keruu on hionut ryhmän yh-
teen, minkä vuoksi monen 
mielestä parasta reissussa oli 
lämpimän sään lisäksi muka-
va porukka.

- Reissussa oli mukavin-
ta ystävät ja tutustuminen 
uuteen kulttuuriin ja kau-
punkiin. Halusin lähteä mat-
kalle, koska tykkään reissata, 
kertoo olhavalainen Juuso 

Muhonen.
TiisTai 10.4.

Lento lähti Oulunsalos-
ta kello yhdeksän aamulla 
kohti Helsinkiä, ja Helsingis-
tä lento lähti noin kello 11.50. 
Berliinissä oltiin paikallista 
aikaa kello 13 jälkeen. Len-
tokentältä lähdimme bussil-
la metron kautta hostellille. 
Veimme tavarat huoneisiin ja 
vaihdoimme vaatteet, minkä 
jälkeen lähdimme syömään. 
Syönnin jälkeen lähdimme 
käymään Hitlerin bunkkeris-
sa, jonka jälkeen lähdimme 
käymään paikallisessa Lid-
lissä ja sieltä menimme hos-
tellille, 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. Te-
levisiotornin jälkeen suun-
tasimme Alexanderplatzille 
katsomaan maailmankelloa. 
Kävimme myös historialli-
sia taideaarteita esitteleväs-
sä Pergamon-museossa ja 
syömässä pizzaa Vapianos-
sa. Päivän päätteeksi vierai-
limme vielä Brandenburgin 
portilla ja holokaustin muis-
tomerkillä.
TorsTai 12.4.

Kävelimme Check Point 

Iida Ojala, topias Meriläinen, elena Laaksonen, pekka pyörälä, jenni Klaavuniemi, toni Miettunen, alissa pivelin, juuso Ohtamaa ja juuso Muhonen hengähtävät alexanderplatzilla ennen seuraavaa tu-
tustumiskohdetta. Ohjaajina opintomatkalla olivat paula Mella-aho ja riitta Muhonen. 

GameDuell-peliyrityksen inspiroivat tilat tekivät vaikutuksen. paula Mella-aho, pekka pyörälä, juu-
so Ohtamaa, alissa pivelin ja toni Miettunen testaavat yrityksen uutta mobiilipeliä.

Charlielle, joka on kuului-
sa Itä- ja Länsi-Saksan raja-
asema. Samalla tutustuimme 
jakautuneesta Saksasta ker-
tovaan museoon. Suunnis-
timme myös katsomaan 
jäljellä olevaa osaa Berliinin-
muurista. Iltapäivällä kävim-
me vierailulla GameDuell 
-peliyrityksessä, jossa mei-
dän annettiin pelata yhtä 
heidän peleistään. Vierai-
lun jälkeen jakaannuimme 
kahdeksi ryhmäksi, ja osa 
söi italialaista ja osa kiina-
laista ruokaa. Loppupäivän 
saimme vapaasti shoppailla 
tai tehdä jotain muuta. Esi-
merkiksi kaksi autoista kiin-
nostunutta oppilasta vieraili 
BMW:n autonäyttelyssä.
PerjanTai 13.4.

Kävimme vierailemas-
sa Madame Tussaudsin va-
hakabinetissa, jonka jälkeen 
menimme shoppailemaan 
Mall of Berliniin. Sieltä läh-
dimme hakemaan matkata-
varamme hostellilta, josta 
lähdimme Tegelin lentoken-
tälle. Kentällä ostimme vielä 
viime hetken tuliaiset. Olim-
me Oulun lentokentällä yh-
deltä yöllä, josta lähdimme 
kotiin viemään tuliaisia ja 
terveisiä hienolta matkalta.

 
Tekstit: 
Oppilaat ja Riitta muhonen 
Kuvat: Riitta muhonen
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Iin Kärkkäisen kauppa-
keskuksessa sijaitsevas-
sa kiinalaisessa ravintolassa 
Makujen Kiinassa vietettiin 
kaksivuotissynttäreitä lauan-
taina 21.4. Ravintolan edessä 
tarjottiin kahvit täytekakun 
ja muiden herkkujen kera. Li-
säksi omistajat järjestivät eri-
laisia arvontoja ja asiakkaille 
jaettiin kännykkäsormuksia. 
Paikan omistaa Antti Pulk-
kinen yhdessä vaimonsa Fei 
Fei Chenin kanssa. Heidän 
lisäkseen ravintola työllistää 
kaksi kokkia ja yhden tarjoi-
lijan.

-Kaksi vuotta on men-
nyt nopeasti ja asiakkaita on 
riittänyt mukavasti, kertoo 
Pandakarhun asussa täyte-
kakkukahveja tarjoillut Fei 
Fei. 

Fei Fein puheet todisti-
vat todeksi monet tyytyväi-
set asiakkaat, niin iiläiset 
kuin ohikulkijat, jotka kan-
soittivat ravintolan heti ovi-
en avauduttua. MTR

Makujen Kiinassa 
kaksivuotissynttärit

pandakarhuksi pukeutunut Fei Fei tarjoili ravintolan edessä täytekakkukahvit ja kaappasi kaina-
loonsa raija-Leena paavolan.

Kokki Hong Ming Liu valmistaa kiinalaiset herkut asiakkaiden sil-
mien edessä.

Makujen Kiinan herkkupöytä odotti kaksivuotissynttäreillä ovien avautumista.

Iisiverkko laajenee Jakkukylään

tavoitteena on saada verkon 
maanrakennustyöt jakkukylän 
osalta valmiiksi sulan maan ai-
kana ja verkko kokonaan val-
miiksi jakkukylässä tämän 
vuoden loppuun mennessä.

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

Iin kunnanvaltuuston koko-
uksessa 16.4. hyväksyttiin 
Iin kirkonseudun asema-
kaavan muuttaminen. Ase-
makaavan muuttamista on 
käsitelty parin vuoden ajan 
ja kuntalaiset ovat päässeet 
osallistumaan kaavan laa-
dintaan erilaisten työpajojen 
ja vastaavien kautta.

Asemakaavan muutok-
sen tavoitteena on Iin kun-
takeskuksen taajamakuvan 
eheyttäminen ja keskustan 
kehittäminen vetovoimai-
seksi, eläväksi kuntakeskuk-
seksi. Alueen rakennusten 
enimmäiskorkeuksia on 
muutettu paremmin tämän 
päivän asumistarpeita vas-
taaviksi ja kyläkuvaa pyri-
tään parantamaan.

Kunnanvaltuusto hyväk-
syi kaavamuutoksen yk-
simielisesti. Jarmo Lauri 
esitti Laurintien merkitsemis-
tä kaavamuutoksessa koko-
naisuudessaan tiealueeksi, 
mutta hänen esityksensä ei 
saanut kannatusta. Useissa 
valtuutettujen puheenvuo-
roissa korostettiin kaavan 
tuomia mahdollisuuksia kes-
kustan ilmeen muuttamises-

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavoja
sa. Kaava antaa kiinteistöjen 
omistajille mahdollisuuden 
lähteä viemään hankkeita 
eteenpäin, totesi Johannes 
Tuomela.

Pahkakosken tuulivoi-
mapuistoa varten laaditun 
osaleiskaavan kunnanval-
tuusto hyväksyi niin ikään 
yksimielisesti. Asia on ollut 
vireillä vuodesta 2014 alka-
en. Hyväksytty osayleiskaa-
va mahdollistaa enintään 
30 tuulivoimalan rakenta-
minen Pahkakosken alueel-
le. Yksittäisen tuulivoimalan 
enimmäiskorkeus saa olla 
enintään 245 metriä maan-
pinnasta. Kaavoituksen ede-
tessä saadun palautteen 
perusteella kaavaa muu-
tettiin siten, että kuusi 
pohjoisinta voimalaa on siir-
retty muualle kaava-alu-
eelle. Muutoksen jälkeen 
kaava-alueen pohjoisosas-
sa lyhin etäisyys voimalas-
ta lähimpään vakituiseen 
asuntoon on 2,9 kilometriä 
ja loma-asuntoon on 2,75 ki-
lometriä. Kaava-alueen lou-
naisosassa Iso-Orastinjärven 
läheisyydessä lyhin etäisyys 
loma-asunnosta voimalaan 

on 1,3 kilometriä. Myös mui-
den voimaloiden sijainteihin 
on tehty jonkin verran muu-
toksia riittävien voimaloiden 
välisten etäisyyksien saavut-
tamiseksi. Samalla kaava-
alueen rajausta on muutettu 
siten, että aluetta on laajen-
nettu itäreunassa ja kahdes-
ta kohdassa lounaisreunassa.

Kokouksessa tehtiin lisäk-
si kolme valtuustoaloitetta, 
jotka kunnanvaltuusto mer-
kitsi vastaanotetuiksi.

- Aini Aution ym. val-
tuustoaloite Iin Aseman ja 
Ylirannan viemäröinnin 
suunnittelun ja toteuttami-
sen määrärahasta,

 - Pekka Koskelan ym. 
valtuustoaloite luotta-
mushenkilöiden sähkö- ja 
hybridiautojen latausmah-
dollisuudesta kokousten ai-
kana kunnanviraston ja 
Nätteporin parkkipaikkojen 
lämmitystolpista,

 - Pentti Soinin ym. val-
tuustoaloite lisämäärärahan 
myöntämisestä liikenneva-
lojen hankkimiseksi vuo-
den 2018 aikana Sorosentien 
ja Leipojantien risteyksiin. 
MTR

Iin Energia Oy:n Iisiverk-
ko on saanut Iissä yli 2000 
asiakasta, joista 700 on jo 
kytketty huippunopean va-
lokuituyhteyden piiriin. 
Liittymien kytkentätöitä teh-
dään koko ajan ja käyttäjien 
määrä kasvaa nopeasti. Täl-
lä hetkellä valokuitukaape-
lointi yltää Yli-Iin suunnalla 
entiselle kunnan rajalle saak-
ka. Jakkukylän liityttyä Iihin, 
ovat jakkukyläläiset voineet 
tehdä Iisiverkon ennakkoti-
lauksia edullisella hinnalla 
4.4. alkaen.

Iisiverkko järjesti keski-
viikkona 18.4. Kuituillan Ja-
kun koululla. Tilaisuudessa 
kerrottiin valokuituverkon 
rakentamisesta Jakkukylään 
kesän ja syksyn 2018 aikana ja 
esiteltiin alustava reittisuun-
nitelman. Samalla annettiin 
lisätietoa valokuidun eduis-
ta, tarjottavista palveluista ja 
hinnoittelusta. Tilaisuuteen 
oli saapunut noin neljäkym-
mentä kyläläistä saamaan 
tietoa ja keskustelemaan va-
lokuituasioista.

-Tavoitteena on saada 
verkon maanrakennustyöt 
Jakkukylän osalta valmiiksi 
sulan maan aikana ja verkko 
kokonaan valmiiksi Jakku-

kylässä tämän vuoden lop-
puun mennessä, Iin Energia 
Oy:n toimitusjohtaja Kari 
Kuusela kertoo.

Iisiverkon projektipääl-
likkö Samuli Mäenpää toi-
voo mahdollisimman monen 
jakkukyläläisen liittyvän Ii-
siverkkoon edullisen ennak-
kohinnan aikana ja takaavan 
näin itselleen ja perheelleen 
huippunopeat ja varmatoi-
miset nettiyhteydet.

-Ennakkohinta on voi-

massa niin kauan kunnes 
työkone on kiinteistön ohitta-
nut. Sen jälkeenkin verkkoon 
voi toki liittyä, mutta silloin 
asiakas maksaa liittymästään 
huomattavasti korkeamman 
hinnan. Monet palvelut siir-
tyvät entistä enemmän net-
tiin ja siksi esimerkiksi lasten 
koulunkäynnin tukeminen 
on huomattavasti helpom-
paa nopealla nettiyhteydel-
lä, Samuli Mäenpää toteaa. 
MTR
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PoPoPet eläinten puolella, 
eläinten puolesta

Kunnilla on velvollisuus 
hoitaa talteen otettuja eläi-
miä viidentoista vuorokau-
den ajan, jonka jälkeen eläin 
voidaan myydä, luovuttaa 
tai lopettaa. PoPoPet ry:n 
tavoitteena on auttaa löy-
tämään näille eläimille si-
jais- tai loppuelämän koti ja 
mahdollisuuksien mukaan 
tukea sijaiskotia tai löytö-
eläinkotia yli 15 vuorokautta 
olleen eläimen peruskuluis-
sa. Peruskuluja ovat esimer-
kiksi matolääkkeet, ruoka ja 
kissanhiekka. Yhdistyksen 
toimintaa on muun muassa 
järjestää ruoka- ja tarvikeke-
räyksiä löytöeläimille, hank-
kia sijaiskoteja yhdistykselle, 
sekä auttaa löytöeläinkoteja 
löytämään sijaiskoteja.

Yhdistyksen toiminta-
alueeseen kuuluu myös Ii, 

popopetin vapaaehtoiset Merja penttinen ja anne Ikonen yhdistyksen kirpputoria pitämässä lauan-
taina 21.4. Välivainion K-Supermarketissa.

josta huonossa kunnossa ai-
koinaan pelastettu Sisu-kis-
sa on yhdistyksen julisteissa 
esiintyvä kissa. Tällä hetkel-
lä Sisu voi hyvin ja elelee on-
nellisena uudessa kodissaan. 
Yhdistyksen nettisivuilta 
löytyy myös tarinaa Iin kuu-
luista kissoista, jotka vuonna 
2015 nousivat puheenaiheek-
si Iin Puskaradiossa. Sittem-
min Hilima ja pennut ovat 
löytäneet uudet kodit ja voi-
vat hyvin.

Yhdistyksen vapaaehtoi-
set haluavat muistuttaa näin 
kesän kynnyksellä vastuulli-
suudesta kotieläimiä ja kaik-
kia 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. MTRIin Sisu kissa on popopet ry:n julisteissa.

Tanssin riemu täytti Valtarin koulun salin

Iin taidekoulun tanssiryh-
mät tarjosivat perjantai-ilta-
na 13.4. tanssin riemua salin 
täyteiselle yleisölle. Tanssi-
joiden esityksiä oli saapunut 
seuraamaan niin runsaasti 
yleisöä, että saliin jouduttiin 
kantamaan kaksikin kertaa 
lisää tuoleja.

-Kaiken kaikkiaan opis-
tossa toimii tänä lukuvuonna 
12 tanssiryhmää, harrasta-
jat ovat kaikenikäisiä lapsista 
senioreihin. Osallistujia ryh-

missä on ollut kaikkiaan 253. 
Tanssi on tärkeä taidemuoto 
ja hieno itseilmaisun väline, 
sekä se vahvistaa kehotietoi-
suutta, itsetuntemusta ja on 
mukavaa liikuntaa. Siksi toi-
vomme, että yhä useammat 
iiläiset löytäisivät mieluisen 
tanssiryhmän, toteaa Johan-
na Niskanen Iin kansalais-
opiston taidekoulusta.

Illan juontajana toimi 
tanssinopettaja Heidi Ranta. 
Esiintyjistä hänellä oli ryh-
mät tanssiteatteri alakoulu-
ikäisille ja lastentanssi 4-6 
vuotiaat. Senioritanssin opet-
tajana toimii Tuula Paakkola. 
Lastentanssia 7-9 vuotiaille 
sekä lastentanssia 10-12 vuo-
tiaille ja nykytanssia aikui-
sille opettaa Maiju Laurila. 
Lavatanssiryhmää opettavat 
Tarja ja Eero Viinamäki.

-Tanssin ilta oli kaikin 
puolin onnistunut ja koko 
talven uurastus huipentui tä-
hän hienoon tapahtumaan, 
iloitsi Heidi Ranta. 

Hän samoin kuin Johanna 
Niskanen toivovat kuntalais-
ten yhteydenottaja, millaisia 
tanssiryhmiä ensi kaudelle 
toivotaan. MTR

Lavatanssijoiden esitys sai monen tanssijalan vipattamaan ylei-
sössäkin.

tanssin ilta päättyi esiintyjien yhteisesitykseen, johon yleisökin pääsi osallistumaan.

Senioritanssijat osoittivat esityksellään tanssin jatkuvan läpi elä-
män.

Hiihtosuunnistuksen kilpailu-
kauden jo perinteiseksi kehit-
tynyt päätöstapahtuma, Lapin 
Lumirastit, saatiin kokea pääsiäi-
sen aikaan ainutlaatuisissa sää-, 
keli- ja maasto-olosuhteissa Posi-
on Kirintövaaran maisemissa. 

Noihin olosuhteisiin oli uskal-
tautunut myös kaksi iisulaista ja 
yksi iiläinen Joutsenon Kuller-
von pihkaniska. Kultaa sai sarjan 

H-85 Kyösti Jäppinen ja hopeaa 
D-75 sarjan Anneli Vilpponen. 

Tapahtuma on kolmipäiväi-
nen sprintin, pitkän matkan ja 
keskimatkan kilpailu. Pitkänmat-
kan kilpailussa oli samalla jaossa 
talven viimeiset Suomen Mesta-
ruudet. Posion Pyrintö oli edel-
lisen kerran Lapin Lumirastien 
isäntänä 24 vuotta sitten tarjo-
ten silloinkin Kirintövaaran upe-

at maastot. Saman posiolaiset 
toistivat tänäkin vuonna kuiten-
kin hiihtosuunnistajille yllätyk-
senä viemällä kaikkien sarjojen 
lähdön pitkän- ja keskimatkan 
osalta vaaran päälle 115 met-
riä maalia ylemmäksi. Lajia tun-
tematon saattaisi helposti luulla 
niin kuin Tahko Pihkala aikoi-
naan laskettelusta, että konevoi-
ma vie ylös ja painovoima tuo 

alas. Kilpailun ratamestarit oli-
vat onnistuneet laatimaan perus-
teellista suunnistustaitoa vaativat 
radat, jotka panivat kilpailijoiden 
hiihtotaidot koetukselle niin nou-
suissa kuin laskuissakin.

Kyösti jäppinen

Hiihtosuunnistuksessa kultaa
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Pohjoismaiden pilkkimes-
taruuskilpailut järjestettiin 
Luleåssa lauantaina 14.4. 
kaupungin edustalla. Kilpai-
lukalana kelpasi punnituk-
seen vain ahven. Kaikkien 
maiden joukkueet oli karsit-
tu edellisenä vuonna erilli-
sissä karsintakilpailuissa. 

Iiläiset pärjäsivät kilpai-
lussa erinomaisesti. Miesten 

Menestystä Pohjoismaiden mestaruuspilkkikisassa

Koko Suomen maajoukkue Luulajassa.

Vesa rahikkala pohjoismaiden pilkinnän miesten mestari tositoi-
missa. 

sarjan Pohjoismaiden mes-
taruuskilpailuiden kultaa 
voitti Vesa Rahikkala tulok-
sella 8042 g. Naisten sarjan 
pronssia voitti Elisa Juurik-
ka tuloksella 3924 g. Nuor-
ten sarjan Oskari Rahikkala 
sijoittui neljänneksi tuloksel-
la 2691 g.

Miesten joukkuekilpailun 
Pohjoismaiden mestaruus-

kulta tuli Suomelle tuloksel-
la 15 300 g; joukkueella Vesa 
Rahikkala Ii, Olli Saarela Yli-
vieska ja Toni Neuvonen 

Hartola.
Naisten joukkuekilpailun 

Pohjoismaiden mestaruus-
hopea tuli Suomelle tuloksel-

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

nuorten hopeajoukkueessa.

Iiläinen Katja Körkkö on kol-
minkertainen Kotipizza Ga-
mesin voittaja ja nyt myös 
MM-mitalisti. Reilu 160-sent-
tinen Körkkö on lajissaan 
harvinaisuus. Kisoissa jy-
räävät isokokoiset miehet, 

World Pizza Games -kilpailujen paras nainen löytyy Iistä
joilla on voimaa ja ulottu-
vuutta. Körkkö kertoo, että 
hänen pienet kätensä aihe-
uttivat aluksi lähinnä hilpe-
yttä, mutta nykyisin naiseen 
suhtaudutaan vakavasti otet-
tavana kilpakumppanina, 

jonka harjoittelua ja otteita 
seurataan tarkasti.

Iin ja Kiimingin Kotipiz-
za-ravintoloissa yrittäjänä 
toimiva Körkkö on treenan-
nut pitsakisoja varten neljä 
vuotta. Innostus sai alkunsa, 
kun hän näki kilpailuista vi-
deon Youtubessa. Ensimmäi-
senä vuotena hän ei päässyt 
mukaan kilpailuihin, sillä il-
moittautuminen oli mennyt 
hukkaan. Sen jälkeen Körk-
kö on ollut lajissaan Suomes-
sa voittamaton. 

Körkkö kisaa tekniikka-
lajeissa, sillä raaka-aineita ei 
saa kuljettaa Suomesta kil-
pailuihin mukanaan. Vastas-
sa hänellä olivat maailman 
parhaat pitsaleipurit esimer-
kiksi Italiasta ja Yhdysval-
loista.

Iissä asuva Katja työllis-
tää Kiimingin Kotipizzassa 
viisi ja Iin Kotipizzassa seit-
semän työntekijää. Kisoihin 
osallistuminen vaatii paljon 
aikaa treenaamiseen ja kil-
pailuihin osallistumiseen, 
siksi osaava henkilökunta 
on Katja Körkölle tekijä, joka 
mahdollistaa kilpailuihin 
osallistumisen.

-Suomi tarvitsee pien-
yrittäjiä, jotka työllistävät. 
Koulutan työntekijät itse ja 
siihen menee kolme-kuusi 
kuukautta työntekijää koh-
ti, Katja kertoo. Samalla hän 
paljastaa suunnitelmissa ole-

Katjan taitavissa käsissä syn-
tyy hetkessä purjeen kokoinen 
pitsa. Iin Kotipizza-ravintolassa on nähtävillä Katja Körkön saavutuksia vuosien varrelta.

Iin ja Kiimingin Kotipizza-ra-
vintoloissaan Katja tarjoili mi-
talikahvit. 

van uusien ravintoloiden 
avaamisen Iin lähiseuduille.

Vapun aikaan Katja lei-
poo pitsoja Levillä saadak-
seen kestävyyttä tuleviin 
kilpailuihin. Tulevan syksyn 
suunnitelmissa hänellä on 
osallistua Sydneyn ja Korean 
Maailman Cup -kilpailuihin.

Mitalikahvit MM-menes-
tyksen kunniaksi Katja tarjoili 
Kiimingin Kotipizza-ravin-
tolassa sunnuntaina 22.4. ja 
Iin Kotipizza-ravintolassa 
tiistaina 24.4. MTR
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

Pyörä- JA PIeNKONeKOrJAAMOJAHAMMASLääKärI- JA HAMMASHOITOLAPALVeLUT

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

NETTIAJANVARAuS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 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 SFurkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Larissa 
Tursas

Jenni
Alaranta

Raine 
Oikarinen

Elias
Sundquist

YRiTTäjä! 
ilmoita Palveluhakemistossa. 

Ota yhteyttä 
p. 050 439 9963!

iisanoMat JoKa toinen viiKKo 
JoKa Kotiin iissä

TAKSIPALVeLUITA

Myös valopilkku-sovellus!

iin alueen taksit 
yhdestä numerosta
0200 81 000
kelan suorakorvausmatkat 
numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16€ + ppm/min.

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

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

- 60 min. fysioterapia 50 € 
- Kotikäynnit ikääntyville alk. 60 € 

Meillä myös ilta-aikoja

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

Timpurintie 2, Iilaajoki.fi | 050 407 1957

www.tilisalonen.fi

Tilitoimisto Simo Salonen Oy  •  010 778 8600

TILITOIMISTOJA

Lue iisanomat netistä:
www.iisanomat.fi

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

Kielipäivä vei lapset ympäri maailmaa Ojakylän koululla
mään kuuluva opettaja Anu 
Tallavaara.

Iin hankkeessa kielen op-
pimista varhennetaan 0-2 
luokille leikin muodossa. 
Kielisuihkutusta annetaan 
5-6 luokkien oppilaille useis-
sa eri kielissä, kannustaen 
opiskelemaan muitakin kuin 
englannin kieltä.

-Iissä mukana on kuusi 
luokkaa, joissa opetusta an-
netaan eri aineissa valitul-
la kielellä. Neljässä luokassa 
kieli on englanti ja kahdessa 
ruotsi, Anu kertoo.

Hankkeen tutor-opettajan 
toimiva Marjo Frondelius on 
kiertänyt kaikilla Iin kouluil-
la, antaen kielisuihkutusta 
muun muassa italian, espan-
jan ja saksan kielissä.

-Olemme muokanneet 
maaperää kielten opettami-
sen aikaistamiseksi ja vas-
taanotto on ollut hyvä ja 
innostunut, Marjo toteaa 
hankkeen ensimmäisestä 
vuodesta.

-Iin hanke alkoi syksyl-
lä 2017 ja tulee jatkumaan 
ensi lukuvuoden. Haimme 
ja saimme huomattavan jat-

Uusi iiläinen kielenoppimisenpolku on kehitteillä. Sitä kehite-
tään kahden projektin kautta. Marjo Frondelius on palkattu kieli-
suihkutus ja kielten varhentamisen -projektiin. Kielisuihkutuksia 
Marjo pitää kaikille Iin koululaisille pääpainonaan 5-7 –luokat, 
hän kiertää siis kaikki Iin ala- ja yläkoulut. Kielirikasteisessa pro-
jektissa on Iissä mukana kuusi luokkaa, kolmelta eri koululta. 

”etelä-afrikassa” lapset tutustuivat afrikan eläimiin englannin kielellä opettaja anu tallavaaran joh-
dolla.

luokille, ohjausryhmän jäsen 
Anu Tallavaara kertoo hank-
keen tulevaisuuden suunni-
telmista. MTR

Iin koulujen kielirikasteisten 
luokkien noin 130 oppilasta 
kokoontuivat yhteiseen kie-
lipäivään Ojakylän koululle 
tiistaina 17.4. Toimintapäi-
vään oli rakennettu erilaisia 

toimintapisteitä, joissa lapset 
matkustivat ympäri maail-
maa, oppien samalla käyttä-
mään englantia puhekielenä. 
Ii on mukana maan hallituk-
sen kieltenopetuksen kär-

kihankkeessa, jolla kielten 
opettamista pyritään varhen-
tamaan.

-Iissä etsimme uutta iiläis-
tä kielten oppimisen polkua, 
kertoo hankkeen ohjausryh-

korahoituksen, jonka turvin 
voimme antaa lisäkoulutusta 
opettajille ja keskittyä entis-
tä enemmän kielten opetta-
misen varhentamiseen 0-2 
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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 uimaope-
tuksen). 

ilmoittautuminen alkaa 14.5.2018 klo 8.30 iin kunnanta-
lon infoon p. 050 310 3458, jonka jälkeen voi suorittaa 
maksun iin kunnanvirastolle tai Kuivaniemen kirjastoon. 

Omat eväät matkaan!

järjestäjä: ii-instituutti liikelaitos/liikunta
lisätietoa: akseli hinkkala p. 050 395 0399 ja 
pekka suopanki p. 050 3950 392

uiMaKoulut 
vesiJatulissa viiKolla 23

iin Kunnan venepaiKat haettavana

vuokrattavat paikat haettavana 4.5.2018 klo 15.00 mennes-
sä. laituripaikkoja luovutetaan yksi/ hakija. Mikäli hakijoita 
on ryhmittäin enemmän kuin laituripaikkoja, ratkaistaan asia 
arpomalla. iissä kirjoilla olevilla on etuoikeus.

tekninen lautakunta on kokouksessaan 3.4.2007 § 20 päät-
tänyt 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

lukitun laituripaikan palauttamaton avain tulkitaan ha-
kemukseksi ilman uutta hakemusta. luettelo vapaista 
paikoista löytyy kunnan www –sivulta. laituripaikkojen 
numerointeja muutetaan, aiemmin vuokrattu paikka ei 
muutu.

palauta tarpeeton avain, Jotta KaiKKi 
venepaiKat saaDaan KäyttÖÖn!

hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston yhteispal-
velupisteestä sekä kunnan www –sivulta/ satamat ja vene-
paikat. Hakemuksen voi palauttaa sp: tekniset@ii.fi tai pos-
titse osoitteella; iin kunta, tekniset palvelut, pl 24, 91101 ii.

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

tekninen lautakunta

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n sääntömääräinen

keVätkokous
pidetään torstaina 17.5.2018 klo 17.00 

osoitteessa Mattilantie 1, kuivaniemi
käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.

tervetuloa!
Hallitus

rantakairan sähkö Oy:n osakkaat kutsutaan 

varsinaiseen yhtiÖKoKouKseen 

joka pidetään 14. päivänä toukokuuta 2018 kello 10.00 simos-
sa yhtiön toimitalossa osoitteessa lanssitie 1, 95200 siMO.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset var-
sinaisen yhtiökokouksen käsiteltäviksi kuuluvat asiat.

osallistumisoikeus  

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeen-
omistajalla, joka on 30.4.2018 merkittynä osakkeenomistajak-
si euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  

hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja  

hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytä-
mään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet 
koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen anta-
mista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoita-
jan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokouk-
seen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti vii-
meistään 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

KOKOusKutsu

tikkasenharjun iii asemakaavan muuttaminen 
kortteleissa 250-253 – ehdotusvaiheen nähtävilläolo  

asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijoittuu tikkasen-
harjuun elokujan alueelle. Muutoksen tavoitteena on paran-
taa alueen rakentamisen toteutumisen edellytyksiä tarkista-
malla alueen kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. 

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 20.4.2018 – 7.5.2018 
iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja kunnan inter-
netsivuilla osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus

Kuntalaisilla ja osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus 
kaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset pyydetään toi-
mittamaan kunnanhallitukselle 7.5.2018 mennessä osoittee-
seen 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

Kuulutus

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.

tervetuloa maanantaina 7.5.2018 klo 18.00
paikkana ravintola/Keskuskeittiö Merta

(suvantolantie 3, terveyskeskuksen vieressä)

vaikutaasuinalueesikehittämiseen!

Keräämme asukkailta näkemyksiä ja toiveita 
Tikkasenharjun kehittämisen suhteen.

Kahvitarjoilu

t e k n i s e t p a l v e l u t
i i . f i / t e k n i s e t _ p a l v e l u t

Yleiselle kokoukselle 
päätettäväksi kuuluvat asiat.

Tervetuloa!

LUOLA-AAVAN KYLÄSEURAN 
JA MAATALOUSNAISTEN 

YLEISET KOKOUKSET

ma 7.5.2018 klo 19.00 Kylätuvalla

Oulun kaupunki tuottaa 
Pohjois-Suomen aluehallin-
toviraston kanssa tehdyn 
toimeksiantosopimuksen 
perusteella talous- ja velka-
neuvonnan palvelut Oulun, 
Pudasjärven ja Iin asukkaille.

Talous- ja velkaneuvon-
nan yleinen johto, ohjaus 
ja valvonta kuuluvat tällä 
hetkellä Kilpailuvirastolle. 
Aluehallintovirasto vastaa, 
että talous- ja velkaneuvon-
taa on riittävässä määrin 
saatavilla ja antaa toimintaa 
varten rahoituksen.

Talous- ja velkaneu-
vonnan jonotilanne on ol-
lut vaikea pitkään Oulussa. 
Odotusaika neuvontaan on 
nyt 141 vuorokautta uusil-
le asiakkaille. Pisimmillään 

Talous- ja velkaneuvonnan 
jonoja pyritty lyhentämään

jono on ollut 215 vuorokaut-
ta kesäkuussa 2017.

Aluehallintovirasto on 
pyytänyt Oulun kaupun-
kia kiinnittämään huomio-
ta siihen, että jono saadaan 
lyhenemään ja palvelutaso 
paranemaan.

Tilanteen helpottamisek-
si Oulun kaupunki on osoit-
tanut valtion rahoituksen 
lisäksi huomattavasti omia 
varojaan toiminnan järjestä-
miseen.

Talous- ja velkaneuvon-
ta siirtyy 2019 alkaen valtion 
oikeusapu- ja edunvalvon-
tapiirien tuottamaksi palve-
luksi.

Tiedotus Oulun kaupunki

Kuivaniemen terveysasema 
on suljettu 11.5.2018

oulunkaari.com

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

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

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281
info@iinlehti.fi
toimittaja-avustaja, Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537 
mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti:
Riikka Takalo 050 439 9963
riikka@iinlehti.fi
sivunvalmistus:  
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,  
Kajaani

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

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 johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAkOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRIttÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomat
-

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 9        26.4.2018

jäsenyritys

www.iisanomat.fi
Seuraava Iisanomat nro 9

ilmestyy 26.4.2018. 

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

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

VUOKRATTAVANA

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.

Pohjois-Karjalassa toimivat 
bioenergiahankkeet toteutti-
vat perjantaina 13.4. opinto-
matkan Iihin.

-Pohjois-Karjalassa on 
päätetty luopua fossiilisen 
öljyn hyödyntämisestä ener-

giantuotannossa vuoteen 
2020 mennessä ja liikentees-
sä 2030 mennessä. Maakun-
nan 13 kunnasta yhdeksän 
on sitoutunut HINKU-ver-
kostoon, jonka tavoitteena 
on vähentää kasvihuone-

kaasupäästöjen määrää 80 
prosenttia vuoden 2007 ta-
sosta vuoteen 2030 mennes-
sä. Meillä on maakunnassa 
siis hyvin samanlaiset tavoit-
teet kuin Iissä ja Iin kunta 
on kansallisesti ja Euroopan 
laajuisesti tunnustettu edel-
läkävijä tässä toiminnassa.  
Opintomatkamme tarkoituk-
sena on hakea Pohjois-Karja-
lan kuntiin, yrityksiin, kyliin 
ja TKI-toimijoille hyviä, uu-
sia ja toimivia toimintatapoja 
Iistä, kertoi projektipäällikkö 
Anniina Kontiokorpi Öljyva-
paa Pohjois-Karjala -hank-
keesta.

Aluksi vieraille esitel-
tiin Micropoliksessa aurin-
koenergian hyväksikäyttöä, 
reaaliaikaista veden, läm-
mön ja sähkön seurantajär-

jestelmää, sekä HINKU-kylä 
Pohjois-Ii. Micropoliksesta 
siirryttiin sähköautoilla Poh-
jois-Iin koululle, jossa vie-
raille esiteltiin muun muassa 
50/50 toimintaa koululla op-
pilaiden KeKe-agenttien toi-
mesta.

-Koulun uuteen liikunta-
salirakennukseen tulee maa- 
lämpö, vesikiertoisella lat-
tialämmityksellä. Puretus-
ta liikuntasalirakennuksesta 
suurin osa meni kierrätyk-
seen, kertoi puolestaan ra-
kennuttajainsinööri Jukka 
Härkin esitellessään raken-
teilla olevaa Iin korkeinta lii-
kuntasalia.

Vierailua emännöinyt 
Pohjois-Iin kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja Anita 
Sievänen iloitsi pohjois-kar-
jalaisten päätöksestä vierail-
la Iissä.

-Monia tuttuja kasvoja eri 
yhteyksistä oli vierailijoiden 
joukossa ja oli mukava jakaa 
iiläistä osaamista ympäris-
töasioissa Pohjois-Karjalaan-
kin, Sievänen totesi päivän 
päätteeksi.

Matkalla oli muka-
na reilut kaksikymmen-
tä henkeä, jotka edustivat 
Pohjois-Karjalan maakun-
taliittoa, Suomen ympäris-
tökeskus SYKEä, Suomen 
Metsäkeskusta, Karelia-am-
mattikorkeakoulua, Pielisen 
Karjalan kehittämisyhtiö PI-
KESiä, Keski-Karjalan kehi-
tysyhtiö KETIä, Maaseudun 
sivistysliittoa, Pohjois-Karja-
lan ELY-keskusta, Nurmek-
sen kaupunkia sekä yhteensä 
kahdeksaa eri kylää Pohjois-
Karjalasta. MTR

pohjois-Iin kyläyhdistyksen puheenjohtaja anita Sievänen ja energia-asiantuntija Kari Manninen Iilaakso Oy:stä sekä pohjois-Karjalan 
bioenergiahankkeen opintomatkalaiset Micropoliksessa.

pohjois-Iin koulun KeKe-agentit Mimosa Sassi ja Mitja Koskela yhdessä koulunjohtaja tuomas Oja-
lan ja Öljyvapaa pohjois-Karjala – hankkeen projektipäällikkö anniina Kontiokorven kanssa KeKe-
agenttien 50/50 esitelmän jälkeen.

Iin sähköautot kiinnostivat vie-
raita.

Keskustan ehdokkaat 
maakuntavaaleihin jäsenvaalilla

Ilkka pakonen

Äänestyspaikkoja olivat Kui-
vaniemitalo, Jokikylän lii-
kuntasali, Jakun koulu, Iin 
Valtarin koulu ja Yli-Olha-
van maamiesseurantalo. Iistä 
voitiin ehdolle asettaa kor-
keintaan kolme ehdokasta.

-Ehdokkaita meillä oli 
vaalissa aluksi viisi, jois-
ta Valtteri Paakki asetettiin 
piirin nuorisojärjestön kaut-
ta ehdokkaaksi maakun-
tavaaleihin. Neljän kesken 
järjestettiin jäsenvaali, jonka 
tuloksena ehdokkaiksi valit-
tiin Ilkka Pakonen ja Maarit 
Tihinen, kertoo Keskustan 
Iin kunnallisjärjestön pu-
heenjohtaja Reijo Kehus.

Ensimmäiset maakun-
tavaalit järjestetään sun-
nuntaina 28.10.2018. Näissä 
vaaleissa valittujen maa-
kuntavaltuustojen toimikau-
si alkaa 1.1.2019 ja kestää 
31.5.2021 asti. Pohjois-Poh-
janmaalla maakuntaval-
tuustoon valitaan 79 jäsentä. 
MTR

Valtteri paakki

Maarit tihinen

bingo

su 6.5. klo 18.00
2

723

19Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

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

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/

Unicefin Jano-keräys Iissä
UNICEFin vapaaehtoisten Jano-keräyksellä hankitaan 

varoja hengenvaarassa olevien lasten auttamiseen. 

Pohjois-Karjalasta opintomatkalla Iissä
Keskustan iin kunnal- 
lisjärjestö järjesti jäsen- 
vaalin maakuntavaali- 
ehdokkaiden nimeämis- 
tä varten 14.-15.4.

iin toimisto avoinna Micropoliksessa 
piisilta 1 keskiviikkoisin klo 9-14
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Markku Vitikka vaihtoi vapaalle

von Kuulan sävellykseen 
uudet sanat tehneen Urpo 
Hyryn, Vitikan vietti -kappa-
leen. Lisäksi Urpo Hyry esit-
ti juhlassa runoja. 

Vaikka varsinainen eläke-
ikä alkaa vasta 1.7., jäi Mark-

teknisen lautakunnan muistamiset Markulle toivat Mika Hast ja 
petri tervonen.

ely-keskuksen puolesta risto Leppänen luovutti Markulle nume-
roidun työmies patsaan muistoksi vuosikymmenten yhteistyöstä.

Musiikkiesitykset aloitti päivin trio. Laulusta vastasi Markun oma tytär päivi järvenpää säestäjinään 
Oskari elomaa sello ja johanna niskanen flyygeli. 

Iin kunnan tervehdykset juhlaan toivat kunnanhallituksen puheenjohtaja johannes tuomela, kun-
nanvaltuuston varapuheenjohtaja Ilkka pakonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja teijo Liedes ja 
kunnanjohtaja ari alatossava.

Iin pitkäaikainen tekninen 
johtaja Markku Vitikka jää 
eläkkeelle 1.7.2018. Markun 
uraa ja eläkkeelle siirtymis-
tä juhlittiin Nätteporissa per-
jantaina 20.4. Tilaisuudessa 
olivat läsnä Markun läheiset 
ja työtoverit, sekä suuri jouk-
ko yhteistyökumppaneita 
uran varrelta. 

Vitikka tuli Iin kunnan 
palvelukseen vuonna 1981 
maanrakennusinsinööriksi. 
Uran aikana Iin kunnassa on 
ehtinyt olla kuusi kunnan-
johtajaa ja Markun oma vir-
kakin on muuttunut teknisen 
johtajan viraksi.

-Pitkää uraasi Iissä ku-
vannee hyvin se, että opet-
telin vasta kävelemään, kun 
astuit Iin kunnan palve-
lukseen, totesi Iin kunnan-
hallituksen puheenjohtaja 
Johannes Tuomela puhees-
saan. Yhteisen harrastuksen, 

hirvenhiihdon merkeissä ta-
paamme jatkossakin ja kun 
viime talvena voitit, joudun 
harjoittelemaan, jatkoi Tuo-
mela.

Kunnanjohtaja Ari Ala-
tossava totesi arvostavansa 
Markun pitkää uraa ja asian-
tuntemusta.

-Olet ollut harkitseva ja 
kuunteleva virkamies, joka 
on kuitenkin saanut oman 
näkemyksensä kuuluviin. 
Nyt kun kiire ja hoppu on 
loppu, voit alkaa hyödyntä-
mään eläkeläisten etuja vaik-
kapa uimahallilipuissa tai 
ajella ilmaiseksi Budapestin 
busseilla, opasti Ari eläkkeel-
le siirtyvää kollegaansa. 

Markun harrastuksia ku-
vaten juhla oli musiikki-
pitoinen. Päivin trio avasi 
juhlan komeilla lauluesityk-
sillä, joista vastasi Markun 
tytär Päivi Järvenpää. Mies-

kuoro juhlisti jäsenensä elä-
köitymistä laulamalla muun 
muassa Suomen laulun. Visa 
Kämäräistä Markku oli tur-
haan houkutellut moniin 
lauluesityksiin. Juhlassa Visa 
yllätti Markun ja lauloi Toi-

ku juhlan jälkeen lomille.
-Ihan ensimmäisek-

si rakennan pihasaunan ja 
huokaisen pitkän uran päät-
tymistä. Kuorolaulu, tanssi 
ja erilaiset muut harrastuk-
set, sekä tietenkin papan roo-

li täyttävät jatkossa arkeni, 
Markku Vitikka totesi. MTR

Katso lisää  iisiverkko.fi

Iisiverkko 
Jakkukylään
Iin omaa valokuituverkkoa 
rakennetaan eri puolille Iitä. 
Pian myös Jakkukylään!

Säästä
1 700 €

ENNAKKOHINTA 
voimassa  

rakentamattomilla 

alueilla. Tarkasta tilanne 
iisiverkko.fi!

iisanoMat joka toinen viikko joka kotiin iissä
www.iisanoMat.fi
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