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jakelu kaikkiin talouksiin iissä

29.3.nomat
Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

IlmoIttaudu mukaan!
Puh. 050 5234 649

tukI- ja lIIkuntaelIn-
PaInotteInen 

kuntosalIryhmä

Ryhmä aloitetaan, 
kun osallistujamäärä on täysi 
(10 osallistujaa maximi)

Ryhmä suunnattu + 63 -vuotiaille
Kesto 10 x 60 min. + alku- ja lopputesti

tiistaisin klo 10-11
liikuntakeskus Move, laitakuja 4, ii

• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmis-
kodit laatua ja palvelua arvostaville 
yli 25 vuoden 
kokemuksella. älä tIngI 

laadusta,
valItse 

kodIksesI 
jt-talo

@paikallista

Iin messut
Valtarin koululla la 7.4.2018

Mekin olemme mukana! 
Tule sinäkin!

Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos 
Iin Yrittäjät ry

Seuraava Iisanomat 
nro 8 ilmestyy 
Iin Yrittäjien lehden, 
Iiläisen liitteenä. 
IIläInen ilmestyy 12.4.

Micropoliksella, Piisilta 1, Ii
keskiviikkona 11.4. klo 17-19

Aurinkopaneelien 
yhteishankinnan 
infotilAisuus

klo 10-15 Koulutie 2 Ii



2
nomat

-
nro 7

29.3.2018

www.iinseurakunta.fi

iin alue
Pääsiäisvaelluskierrokset klo 18 ja klo 19 ke 28.3. klo 18 iin seura-
kuntasali.  aikuisille ja lapsille tarkoitetulla pääsiäisvaelluksella saadaan 
seurata pääsiäisen tapahtumia vaelluskierroksella iin seurakuntatalolla 
sisätiloissa. kierrokset alkavat yläkerran seurakuntasalista, lopuksi saa-
daan pääsiäisyllätykset. 
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 29.3. klo 14.30. Voit pyytää 
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo 19 iin kirkko. aihe Pyhä ehtoollinen. 
Ruotsalainen tapani, kanttorina savolainen eija, avustaa karppinen 
sanna. 
Sanajumalanpalvelus pe 30.3. klo 10 iin kirkko. Pitkäperjantai, aihe ju-
malan karitsa/jeesus haudataan. Ruotsalainen tapani, kanttorina savo-
lainen eija, kirkkokuoro. kolehti oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Pääsiäisyön messu la 31.3. klo 23 iin kirkko. Hiljainen lauantai, aihe jee-
sus haudassa. Ruotsalainen tapani, saarnaa kinnunen Matti, kanttorina 
savolainen eija ja avustaa soronen Pekka, kirkkokuoro. kolehti nimikko-
kohteen suomikirkko-työn tukemiseen japanissa (sleY). Messu alkaa 
kirkon pihalta pääsiäiskynttilän sytytyksellä, siirrytään kynttiläkulkuees-
sa valaisemattomaan kirkkoon, kirkossa tuli jaetaan väelle annettuihin 
tuohuksiin. Pääsiäisylistyksen aikana kirkko valaistaan messun viettoa 
varten. Messun jälkeen iltapala.
Messu ma 2.4. klo 10 Väli-olhavan kirkkosali. 2. pääsiäispäivä, aihe ylös-
nousseen kohtaaminen. soronen Pekka, kanttorina setälä taneli. koleh-
ti Vienan-karjalan työn tukemiseen Venäjällä, inkerin kirkko.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 2.4. klo 17.30 iin 
seurakuntatalon kerhohuone. 
Ajanvaraus perhetyöntekijälle. Voit sopia tapaamisesta esim. kotona 
tai seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä irmeli Hietapelto p. 0400 541 
319.
solu ti 3.4. 15 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 4.4. klo 10-11.30 iin seurakuntatalon ker-
hohuone. 
Disneypuuhakerho ke 4.4. klo 17 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe 09-10. Diakonissa sanna 
karppinen p. 040 7376 955 (ii ja jakkukylä), Diakonissa sanna Mäenpää 
p. 040 7182 297 (olhava, kuivaniemi ja oijärvi).
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla - ehtoollinen to 5.4. klo 13.
7 -iltapäivä to 5.4. klo 15 kerhohuone. 
Nuortenilta to 5.4. klo 15.30 kaikille avoin, ohjelmallinen ilta kunnan 
nuorisotila Majakassa. illan päätteeksi hartaus ja kahvit.
Nuortenilta to 5.4. klo 18 iin seurakuntatalon kerhohuoneessa. 
Kirkkokuoro to 5.4. klo 18.15 iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 6.4. klo 10-12 kerhohuone. 
Sanajumalanpalvelus su 8.4. klo 10 iin kirkko. 1. sunnuntai pääsiäises-
tä, aihe ylösnousseen todistajia. kinnunen Matti, kanttorina savolainen 
eija. kolehti työhön keski-aasiasta ja lähi-idästä eurooppaan tulevien 
maahanmuuttajien parissa suomen evankelisluterilaisen kansanlähe-
tyksen kautta.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 9.4. klo 17.30 
kerhohuone. 
solu ti 10.4. klo 15 kerhohuone. 
Tyttöjen ja äitien ilta ti 10.4. klo 17.30-19 iin seurakuntasali.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 11.4. klo 10-11.30 kerhohuone. 
Ystävänkammari ke 11.4. klo 12 iin seurakuntasali.
Disneypuuhakerho ke 11.4. klo 17 kerhohuone. 
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 12.4. klo 14. Voit pyytää seura-
kunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 17.4. klo 10-12. Maalismaantie 
1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone). 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 18.4. klo 10-11.30 iin seurakuntatalon ker-
hohuone. 
katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi 

kuiVanieMen alue
Messu to 29.3. klo 19 kuivaniemen kirkossa. kiirastorstai, aihe Pyhä eh-
toollinen. Matti kinnunen, kanttorina Markku jaakkola. 
Sanajumalanpalvelus pe 30.3. klo 18 oijärven kyläkirkossa. Pitkäper-
jantai, aihe jumalan karitsa - jeesus haudataan. tapani Ruotsalainen, 
kanttorina Markku jaakkola. kolehti oman seurakunnan diakoniarahas-
tolle.
Messu su 1.4. klo 12 kuivaniemen kirkossa. Pääsiäispäivä, aihe kristus 
on ylösnoussut. Matti kinnunen, kanttorina Markku jaakkola. kolehti 
koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa kirkon 
ulkomaanavun kautta. 
Sanajumalanpalvelus su 8.4. klo 12 kuivaniemen kirkossa. 1. sunnun-
tai pääsiäisestä, aihe ylösnousseen todistajia. Matti kinnunen, kant-
torina Markku jaakkola. kolehti työhön keski-aasiasta ja lähi-idästä 
eurooppaan tulevien maahanmuuttajien parissa suomen evankelislu-
terilaisen kansanlähetyksen kautta.
Yhteisvastuu –lauluilta ti 10.4. klo 18 kuivaniemen seurakuntatalolla. 
Yhteistyössä eläkeliiton kanssa. arpavoittoja voi tuoda tilaisuuteen!
Kuivaniemen perhekerho to 5.4. ja to 12.4. klo 10 – 12 seurakuntata-
lolla.  
Oijärven perhekerho ma 16.4. klo 13 – 14.30 vanhustentalon kerho-
huoneessa. 
Ajanvaraus perhetyöntekijälle voit sopia tapaamisesta kotona tai 
seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä irmeli Hietapelto puh. 0400 541 
319.
Oijärven seurakuntakerho ma 9.4. ja ma 23.4. klo 11 vanhustentalon 
kerhohuoneessa. 
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 16.4. klo 11 vanhustentalon ker-
hohuoneessa.  
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle, diakonissa sanna Mäenpää puh. 
040 7182 297 (kuivaniemi, oijärvi ja olhava), diakonissa sanna karppi-
nen puh. 040 7376 955 (ii ja jakkukylä). 
Kuivaniemen naiskuoro keskiviikkoisin klo 16.30 harjoitus seurakun-
tatalolla.
Hyryn nuoret laulajat keskiviikkoisin klo 18.30 harjoitus kuivanie-
men Rauhanyhdistyksellä.
lisää tapahtumia: katso iin alue ja www.iinseurakunta.fi

• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

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

Valto Pernun säätiö 
jakoi apurahoja

IiSanomat netissä:
www.iisanomat.fi

Valto Pernun säätiö jakoi 
lauantaina 24.2. kuvataiteen 
apurahoja yhteensä 11 600 
euroa. Säätiön puheenjohtaja 
Olli Tolonen kertoo säätiön 
toimineen 30 vuotta, jonka 
kunniaksi apurahoja jaettiin 
hieman edellisvuosia enem-
män. Säätiö tukee Iissä, Kui-
vaniemellä, Haukiputaalla, 
Kiimingissä ja Yli-Iissä asu-
via kuvataiteilijoita.

Tänä vuonna kuvataiteen 
apurahaa sai kahdeksan tai-
teilijaa. 

Kari Arontie Jäälistä sai 

800 euroa valokuvaustarvik-
keiden hankintaan. Hän ai-
koo toteuttaa Valto Pernun 
torikuvauksen modernisoi-
tuna versiona.

Kaisa Kerätär Iistä sai 
1000 euroa tietotekniikka-
hankintoihin. Kerätär toimii 
Artbreak-hankkeen projek-
tipäällikkönä edistäen Poh-
jois-Suomen ja Japanin 
taiteilijaresidenssi- ja tutki-
mustyötä.

Sanna Koivisto Iistä sai 
4000 euroa työtilakuluihin 
Iin KulttuuriKauppilassa.

Antti J. Leinonen Iistä sai 
1500 euroa valokuvatyöpa-
jaa varten osallistuakseen 
New Yorkissa työpajoihin ja 
saadut opit hän hyödyntää 
ammattikalastajien työtä Pe-
rämerellä kertovassa kirjas-
sa.

Suvi Mannonen Hauki-
putaalta sai 1000 euroa taide-
näyttelyiden ja workshopin 
järjestämiseen.

Jyrki Mäki Haukiputaal-
ta 800 euroa Martinniemessä 
sai sijaitsevan Pölökkypäit-
ten polun veistosten kunnos-

tamiseen.
Merja H. Ruotsalainen 

Haukiputaalta sai 500 euroa 
Iin Huilingissa esillä olevan 
valokuvanäyttelyn kuluihin.

Antti Ylönen Iistä sai 2000 
euroa valokuvanäyttelyn ku-
luihin Oulussa pidettävään 
näyttelyyn yhdessä japanilai-
sen Naoko Chiban kanssa.

Apurahat jaettiin Valto 
Pernun kotitalossa Valto Per-
nun syntymäpäivänä. MTR
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METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

SOITA 08 2377 9501

Pyydä tarjous ja voita

ILMAINEN 
KATTOREMONTTI! 

Katso www.laaturemontti.fi

Sulamisvesiä vintillä? Pyydä  
veloitukseton kuntokartoitus.

·  Säältä suojaan 1 päivässä

·  Teräskatot ja kattoturvatuotteet 
omalta tehtaalta ilman välikäsiä

·  Telineiltä tehtävä asennus takaa 
turvallisuuden sekä laadun

Tilaa kotiisi  
mielenrauhaa!

www.laaturemontti.fi Oulun yksikkö

Oulunkaaren hyvinvointipalvelut 
esittelyssä Kuivaniemellä

ja ne ovat tuoneet helpotus-
ta vanhuksille muistaa ottaa 
lääkkeensä. Samoin moniin 
palveluihin voi osallistua ku-
vapuhelimen kautta, jos ei 
pääse tai jaksa lähteä yhtei-
siin kokoontumisiin, Vitik-
ka kertoi kotihoidon uusista 
apuvälineistä.

Terveyspalvelujohtaja Mat-

Kuivaniemellä hyvinvointipalve-
luita on keskitetty samaan piha-
piiriin.

Oulunkaaren hyvinvointipalveluita olivat esittelemässä muun muassa kuntoutuksen palveluesimies Tiina Vuononvirta, terveyspalvelujohtaja 
Matti Vähäkuopus, neuvolapalveluiden esimies Anna Miettunen, terveydenhoitaja Mirja Kehus, kouluterveydenhoitaja Merja Haapakoski ja ter-
veysasemien vastaanottojen ja laboratorioiden esimies Leena Törmänen.

Digikummi Hanna Siltakoski opastaa Hilkka Mäckliniä Omahoitopal-
veluiden käyttöön.

ti Vähäkuopus oli tyytyväinen 
kuivaniemeläisten runsaasta 
osallistumisesta hyvinvointi-
palveluiden esittelyyn.

-Vuorovaikutus asiak-
kaiden kanssa on ensiarvoi-
sen tärkeää ja kuntalaisilta 
saamamme palaute auttaa 
meitä kehittämään palve-
luitamme entistä paremmin 
vastaamaan kullakin paik-
kakunnalla olevia tarpeita 
ja toiveita. Kaikkia toiveita 
emme tietenkään uskalla lu-
vata toteutuvaksi, mutta 
sekä meidän, että luottamus-
henkilöiden tavoitteena on 
taata mahdollisimman kat-
tavat hyvinvointipalvelut 
Oulunkaaren koko toimin-
ta-alueella, Vähäkuopus ker-
toi. MTR

Lääkerobotit ja kuvapuhelimet ovat tulleet kotihoidon asiakkaiden 
apuvälineiksi.

Oulunkaaren hyvinvointi-
palveluja esiteltiin tiistaina 
20.3. Kuivaniemellä. Hen-
kilökunta opasti ja ohjasi it-
sehoitomittauksissa, kuten 
verenpaineen mittaukses-
sa. Myös erilaisia digitaali-
sia apuvälineitä oli esillä ja 
niiden tarjoamista mahdolli-
suuksista kerrottiin paikalle 
saapuneelle runsaslukuiselle 
kävijäjoukolle.

Digikummi Han-
na Siltakoski esitte-
li Omahoitopalvelua ja sen 
käyttömahdollisuuksia.

-Tätä kautta voitte vara-
ta vaikka ajan lääkärille tai 
katsoa laboratoriotulokset, 

opasti Siltakoski asiasta kiin-
nostunutta iäkkäämpää vä-
estöä.

-Aika vähän olen tietoko-
netta käyttänyt ja vaikealta 
vielä tuntuu. Onneksi mies 
osaa opastaa ja pakkohan 
näitä on oppia käyttämään, 
totesi Hilkka Mäcklin kuun-
nellessaan Hannan esittelyä 
Omahoidon palveluista.

Kotihoidon palveluesi-
mies Sari Vitikka keskuste-
li kiinnostuneiden kanssa 
kotihoidosta ja apuvälineis-
tä, joilla kotona pärjättäisiin 
mahdollisimman pitkään.

-Meillä on jo kymme-
nen lääkerobottia käytössä 
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Iin Lumivalakiat järjestettiin 
Rantakestilässä lauantaina 
17.3. Paikkana Rantakestilä 
tarjosi hyvät puitteet talvi-
tapahtumien järjestämiseen 
ja tänä vuonna aurinkokin 
helli niin yleisöä kuin tapah-
tuman järjestäjiäkin; Ii-insti-
tuutti -liikelaitosta, apunaan 
suuri joukko iiläisiä järjestö-
jä.

Lumivalakiat aurinkoisessa pakkassäässä

-Iin Lumivalakiat on hyvä 
esimerkki yhdessä tekemi-
sestä ja yhteistyön voimasta. 
Kun aikoinaan Iin Meriseu-
ran ja Iin Yrityksen toimes-
ta aloimme talvitapahtumaa 
Vihkosaaren rannassa pitä-
mään, emme arvanneet mil-
laisiin mittoihin tapahtuma 
vuosien myötä kasvaa. Aluk-
si kaikki meni hyvin jääl-

läkin, mutta sitten tuli se 
talvi, jolloin satoi vettä lu-
mettomalle jäälle ja tuuli vei 
teltat. Onneksi saimme kun-
nan mukaan järjestelyihin ja 
yrittäjistä sekä yhdistyksis-
tä isomman organisaation, 
sekä tämän oivallisen paikan 
täällä Rantakestilässä. Pie-
ni tuuli tänään ei haittaa ke-
tään auringon lämmittäessä, 

totesi Iin kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Teijo Liedes 
avatessaan Lumivalakiat.

Kirkkoherra Tapani Ruot-
salainen iloitsi Lumivalaki-
oiden olevan Iissä kevään 
merkki, osuessaan Marian-
päivää edeltävään viikonlop-
puun.

-Marianpäivä on saame-
laisten perinteinen kevään 

Niklas Kynkäänniemi nautti talutusratsastuksesta.

SPR Ii huolehtii yleisön turvallisuudesta monissa tapahtumissa. Lumivalakeilla päivystivät Jari Turtinen, Tau-
no Kivelä, Annika Välikangas, Pekka Parviainen, Heino Pernu ja Sirkka Jaara.

Lumivalakioilla yleisö viihtyi

Enni ja Atte Backman pääsivät isänsä Tonin kanssa poroajelulle.

aloitus ja mekin saamme 
täällä viettää tapahtumaam-
me kauniin luonnon ja puh-
taan lumen keskellä hyvillä 
mielin, Ruotsalainen totesi.

Järjestäjät olivat suun-
nitelleet tapahtumaan mo-
nipuolista ohjelmaa koko 
perheelle Miska Pressan Ka-
tista liukurimäkikisaan ja po-
roajelusta kirpputoriin. 

Monenlaista kilpailua oli 
myös tarjolla eri pisteissä ja 
virvokkeita, sekä huikopalaa 
sai myös kotipakettiin. Osal-
la oli kotiin viemisinä itse 
pyydettyä kalaa, pilkkikil-
pailuissa saatua. Jari Jussila 
oli tuonut Jakkukylästä pai-
kalle Alppe -poron johdolla 
poroja, joilla ajelu kiinnosti 
etenkin perheen pienimpiä.

Miska Pressan Kattikin kävi tutustumassa Anna-Liisa Nivalan esittelemiin Unicef-nukkeihin.



5
nomat

-
nro 7
29.3.2018

PIlkkIkIlPaIlujen tulokset

Nuoret 12 v 1. tuomikoski Benjam 5 
g, 2. Pennanen eemil. 
Nuoret 16 v 1. Viinamäki jonna 302 g
naiset 1. juurikka elisa 1965 g, kurttila 
Pirkko-liisa 1267 g, 3. ikonen airi 574. 
Naisveteraanit 1. Rahaikkala leena 

2693 g, 2. kaikkonen eija 1552 g, 3. 
järvenpää elvi 1262 g, 4. kolehmai-
nen taimi 928 g, 5. kaarre leena 847 
g, 6. jakkila Helinä 501 g. 
Miehet 1. jussila leo 2154 g, 2. Viina-
mäki olli 2145 g, 3. kaikkonen tais-
to 1798, 4. Rahikkala Vesa 1594 g, 5. 
keltamäki jarmo 1345 g, 6. keltamäki 

1255, 7. Viinamäki jari 609. 
Miesveteraanit 1. Rahikkala lauri 
1689 g, 2. kolehmainen heino 660 g, 
3. keltamäki sakari 463 g, 4. ontero 
esa 363 g, 5. soikko Pentti 160 g. 
Yhdistys/yrityssarja 1. kuivaniemen 
nuorisoseura 2973 g (kaarre leena, 
kaikkonen eija, ikonen airi). 

Unicef keräsi varoja katastrofirahastoonsa kirpputorin avulla.

LC Ii oli kehitellyt mukavia kilpailuja hyvine palkintoineen.

Erä-Padan Miia Hanen ja Petri Alakiuttu myymässä lohisoppaa.

Heino Pernu voitti lumilaudan, joka arvottiin kaikkien osallistuneiden 
kesken.

Köpi apureineen palkitsi kaikki liukurimäkikisaan osallistuneet.

Jussi Jänes ja Kaisa Kissa kaappasivat Iin kunnanjohtaja Ari Alatossa-
van leikkeihinsä.

- Attea jännittää ja Enni 
taas on yli-innokas kyytiin 
menijä, totesi Toni Backman 
noustessaan lastensa kanssa 
poron rekeen.

Ylirannan Ratsuti-
lan talutusratsastusta lap-
set odottivat innoissaan 
ja ratsastuskentän reunal-
le muodostui pitkä jono rat-
sastuksen alkaessa. Kaikki 
pääsivät tietenkin vuorol-
laan hevosen selkään, ker-
toi Anne Perätalo Ylirannan 
Ratsutilalta.

LC Ii ja ladyt olivat jär-
jestäneet paikalle haus-
kan onnenpyöräkilpailun 
sekä kansainvälisen K-Mar-
ket Iin ostoskärrykilpailun. 
Lions Ladyjen kaakaokah-
vilassa oli tarjolla muun 
muassa kuumia koiria ja ar-
vontaa. Hannu Pakonen ja 
Vesa Hanhisalo olivat iloi-
sia yleisön runsaasta osal-
listumisesta Lionsklubin 
kilpailuihin. K-Market Iin 
ostoskärrykilpailussa voit-
tajaksi selviytyi Hannu 
Kurttila päästen viiden mi-
nuutin ilmaiselle ostoskär-
rymatkalle K-Market Iihin. 
Onnenpyörästä pääpalkin-
non, polkupyörän, voit- 
ti Matias Höyhtyä. 

Iin Meriseuran mak-
karakahvilassa yleisölle 
tarjoiltiin kuuluisia muurin-
pohjalättyjä ja erinomaisia 
käristemakkaroita höystetty-
nä meriseuralaisten muka-
villa myyntipuheilla.

Iin Kalamiesten järjestä-
mässä lohenpainon arvauk-
sessa lähimmäksi veikkasi 
Veijo Pohjosaho. Lohi painoi 
4,390 kiloa, josta Veijo erehtyi 
30 grammaa veikkauksellaan 

4,420 kg. Kunnanmestaruus-
pilkkien suurimman saaliin 
pilkki Leena Rahikkala, 2693 
grammaa.

Erä-Padan paikan pääl-
lä kokkaamaa maukasta 
lohikeittoa olivat myymäs-
sä yrittäjät Miia Hanen ja 
Petri Alakiuttu. Lohisop-
pa lämmitti ja antoi energi-
aa touhuta eri toiminnoissa 
koko lauantaipäivän. Mo-
nien mukaan näytti soppaa 
lähtevän myös kotipaketeis-
sa.

Iin Yrittäjät jakoivat ilma-
palloja, esittelypisteessä oli 
arpajaiset ja esiteltiin Paikal-
lista -hanketta. Osuuskunta 
Team kala järjesti tutustu-
miskäyntejä kalahautomolla. 
Poroajelun porot saapuivat 
Jari Jussilan toimesta Jakku-
kylästä ja Unicefin Iin vapaa-
ehtoisryhmä piti kirppistä. 

Kasvomaalausteltassa Jus-
si Jänes ja Kaisa Kissa loihtivat 
lapsista mitä moninaisimpia 
hahmoja viilettämään pitkin 
tapahtuma-aluetta. Metrilakut 
Tapani Aalto Haukiputaalta 
myi metrilakut ja   muita ma-
keisia sekä irtokarkkiämpärin 
tarjoushinnalla. 

Paikalla olivat edellä mai-
nittujen lisäksi myös Iin kun-
ta, Ii-Instituutti liikelaitos, 
Tekniset palvelut, Iin nuori-
sovaltuusto, Iin Meripelas-
tajat, Iin Urheilijat, SPR Iin 
osasto, Kuljetusliike Back-
man (alueen tamppaus), Jäte-
huolto Paakkola ja Pirjo Lieto 
leipämyynti.  

Järjestäjien arvion mu-
kaan tapahtumassa vierai-
li päivän aikana reilusti yli 
1000 ihmistä, etupäässä lap-
siperheitä. MTR

Kuivaniemen nuorisoseuran naisjoukkue voitti Lumivalakioitten pilk-
kikilpailun. Kuvassa Eija Kaikkonen, Leena Kaarre ja Airi Ikonen.
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Menestyneitä urheilijoita palkittiin Lumivalakioilla

Ii-instituutti -liikelaitos 
palkitsi vuonna 2017 me-
nestyneitä urheilijoita Lu-
mivalakioiden yhteydessä. 
Tällä kertaa muistettiin lisäk-
si Anneli Vilppolaa pitkäai-
kaisesta urheiluseuratyöstä 
ja Iin tunnettavuuden eteen 
tehdyssä työssä Tanja Karia. 
Vuoden nuorena urheilijana 
palkittiin Aku Kanninen A-
poikien SM-kullasta nyrkkei-
lyssä.

Tanja ei Paralympialais-
ten kiireiden vuoksi päässyt 
paikalle muistamista vas-
taanottamaan. Tanjan kiitos-
puheen toi tiedoksi Tanjan 
äiti Kaarina.

-Kiitos tästä tunnustuk-
sesta, joka ei tietenkään ole 
ensimmäinen. Iin kunta on 
ollut edelläkävijä paraurhei-
lun tunnustuksissa jo parin 
vuosikymmenen ajan. Tämä 
on aika suuri juttu huomioon 
ottaen keskustelut, joita vie-
lä tänäkin päivänä tasaver-
taisuuden tiimoilta käydään. 
Kiitos Iin kunnalle kaikes-
ta tuesta vuosien myötä, on 
ilo tulla aina omalle mökille 
Tangoon ja nauttia Iistä, to-
tesi Tanja viestissään Pyeon-

gchangista.
Vuoden 2017 saavutuk-

sista palkittiin Suomenmes-
taruustasolta Tatu Hänninen 
klassisesta penkkipunner-
ruksesta sekä Saara Louk-
kola ja Jorma Sääskilahti 
valjakkohiihdosta.

Piirinmestaruustason saa-
vutuksista palkittiin Olga 
Hokkanen, Fanni Hokkanen, 
Jatta Nurmela, Jessi Nurme-
la, Niina Holmström, Ka-
tariina Pyörälä ja Hanna 
Soronen.

Veteraanisarjoista palkit-
tiin Suke Huovinen. Muis-
ta menestyksistä palkinnon 
saivat Teemu Pyörälä ja Roni 
Kauppi. 

Muistamiset jakoivat Ii-
instituutti -liikelaitoksen 
johtokunnan puheenjohta-
ja Jari-Jukka Jokela ja liikun-
ta- ja nuorisovastaava Pekka 
Suopanki. MTR

Vuoden 2017 menestyksistä palkitut Iin Lumivalakioilla.

Vuoden nuori urheilija Aku Kanninen saa muistamisen Pekka Suopankilta.Tanja Karin huomionosoituksen vastaanotti Tanja Karin puolesta  hänen äitinsä, Kaarina, Ii-instituutti -liike-
laitoksen johtokunnan puheenjohtaja Jari-Jukka Jokelalta.

Iiläisestä urheiluseuratyöstä muistettiin Anneli 
Vilppolaa, toinen vasemmalta. Iin Lumivalkiat 
talvitapahtuma aloitettiin vuonna 2004 Nätte-
porin rannasta ja Illinsaaresta siirryttiin aika-
naan Rantakestilään. 
- On ihanaa, että vuosi vuodelta yhdistyksiä on 
tullut enemmän mukaan iloitsee Riitta Räinä 
(vasemmalla).
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Reilut sata henkeä Jakkuky-
lästä ja lähiseudulta kokoon-
tui Onkilahteen lauantaina 
24.3 pilkkimään, koeajamaan 
monenlaisia koneita ja laittei-
ta sekä viettämään talvipäivää 
jutustellen ja nauttien tarjoi-
lusta lauhassa, lumisateisessa 
säässä.

Purusaari tarjosi hyvät 
mahdollisuudet ja suojaisan 
paikan mäen laskuun sekä 
retkeilyyn. Onkilahti on alu-
een parhaita pilkkipaikkoja, 
eikä se tälläkään kertaa pettä-
nyt, vaan saalista tuli pilkkiki-
saan osallistuneille mukavasti.

Tapahtumassa esiteltiin 
Kärkkäisen myymiä läskipyö-
riä (fatbike), moottorikelkko-
ja, lumiteloilla varustettuja 
mönkijöitä sekä erikoisuutena 

Jakkukylässä suosittu ulkoilutapahtuma

"lumikoiraa", joita oli mahdol-
lista koeajaa joen jäälle rajatul-
la alueella. Lumikoira toimi 
tapahtumassa joukkoliikenne-
välineenä, jonka perään sijoi-
tetuissa ahkioissa kuljetettiin 
väkeä Jakun koulun rannasta 
Onkilahteen ja takaisin Juho 
Jurvakaisen kuljettamana.

Jakun koulun leirikoulutoi-
mikunta järjesti tapahtumas-
sa kahvituksen ja makkaran 
paiston. Makkaraa paistettiin 
Purusaaren nokalle tehdys-
sä nuotiossa. Samalla oli hyvä 
mahdollisuus tutustua Puru-
saareen tulevan kesän aika-
na Leader-tuella ja talkoilla 
toteutettavan virkistysalueen 
laavu- ja nuotiopaikkaan. 

Saareen tehdään nuotio-
paikan lisäksi noin kahden 

Onkilahti on alueen parhaita pilkkipaikkoja, eikä se tälläkään kertaa 
pettänyt, vaan saalista tuli pilkkikisaan osallistuneille mukavasti.

Jakkukyläläisten haaveena on Skandinavian pisin kevyen 
liikenteen riippusilta Iijoen yli Jakun koulun kohdalta. Sil-
ta yhdistää kylän ja parantaa koulun, päivähoito- ja liikun-
tapalvelujen saavutettavuutta. Ennen kaikkea silta lisää 
kylän elinvoimaa sekä edesauttaa elinkeinorakenteen mo-
nipuolistumista ja kehittymistä. Sillan yleissuunnittelu ja 
maaperätutkimukset toteutetaan kesän 2018 aikana, jonka 
myötä sen 0,5 miljoonan euron kustannusarvio tarkentuu.

Siltahankkeen rahoituksen keräämiseksi järjestämme 
tulevana kesänä Jakkukylä - pyöräilyn perjantaina 6.7. kel-
lo 17. 

Pyöräilyn on lupautunut vetämään pääministeri Juha 
Sipilä yhdessä juuriltaan jakkukyläläisen sosiaali- ja ter-
veysministeri Pirkko Mattilan kanssa. 

Olemme todella iloisia saadessamme arvovieraita pyö-
räilemään kanssamme. Odotamme kesää innolla! Toivo-
taan mukavaa pyöräilysäätä. Tiedotamme lähempänä 
tarkemmin reitistä ja järjestelyistä. 

Hannu Kaisto 
Kylätoimikunnan puheenjohtaja

Jakkukylä-pyöräily perjantaina 6.7.

kilometrin mittainen kuntoi-
lureitti, jonka varrella kerro-
taan opastetauluilla saaren 
mielenkiintoisesta historias-
ta. Yhteys mantereelle raken-
netaan kapulalossilla saaren 

länsipuolella olevan 25 metrin 
levyisen Iijoen vesiväylän yli. 

Jakun koulun leirikoulu-
toimikunta kerää varoja kou-
lulaisten perinteiseen, joka 
toinen vuosi toteutettavaan, 

viikon mittaiseen leirikou-
luun. Leirikoulut ovat suun-
tautuneet vuodesta riippuen 
eri puolille Suomea, joskus 
jopa ulkomaille, Ruotsia ja 
Norjaa myöten. 

Jakkukylän kyläyhdistys 
järjesti tapahtuman yhdessä 
Jakun koulun leirikoulutoi-
mikunnan ja Iin Kärkkäisen 
kanssa. HK

Lumikoira toimi tapahtumassa joukko-
liikennevälineenä, jonka perään sijoite-
tuissa ahkioissa kuljetettiin väkeä.

Jakkukylän ulkoilutapahtuma kokosi  paikal-
le paljon porukkaa.
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Iin Lukio järjestää jo yhden-
nentoista kerran yrittäjäkurs-
siin liittyen yrittäjyysmessut 
lauantaina 7.4. kello 10-15 Iin 
Lukiolla.  

Kurssilla oppilaat pääse-
vät tutustumaan yrittäjyy-
teen ja messuilla he saavat 
käytännön tuntuman yrit-

Iin Messuilla runsaasti näytteilleasettajia ja ohjelmaa
Iin Messut järjestetään jo yhdennentoista kerran

täjyyteen liittyvään käy-
tännön työhön. Oppilaat 
ovat huolehtineet valitse-
mansa messupäällikön joh-
dolla messuihin liittyvät 
valmistelut myyntipöyti-
en varauksesta laskutukseen 
ja messulehden toimittami-
seen, oppien samalla yhteis-

työtä vaativia työtehtäviä. 
Yrityksillä ja yhteisöil-

lä on mahdollisuus vara-
ta näyttelytilaa esitelläkseen 
omia tuotteitaan ja palvelui-
taan. Messuryhmän jäsenet 
kertovat yritysten kiinnos-
tuksen messuille olleen tänä 
vuonna kovaa, mutta vielä 

Messut ovat keränneet aiempina vuosina paljon porukkaa. Kuva Kyösti Keränen

Taika-Petteri 
hahmoineen 
esiintyy Iin 
Messuilla.

muutamia esittelypöytiä on 
varattavissa numerosta 044 
272 2459.

Oppilaiden ja heitä ohjaa-
van opettajan tukena järjes-
telyissä toimii Ii-instituutti 
-liikelaitoksen tapahtuma-
palvelut omalla asiantunte-
muksellaan.

Messut tulee avaa-
maan Iin kunnanjohtaja 
Ari Alatossava. Messuoh-
jelma koostuu erilaisis-
ta musiikkiesityksistä sekä 
muotinäytöksestä. Päivän ai-
kana messuvieraille esiintyy 
Taika-Petteri hahmoineen, 
jotka hän vatsastapuhujana 

saa esittämään monenlaista. 
Taika-Petteri on lisäksi jong-
lööri ja beatbox-artisti, joten 
monipuolinen show on odo-
tettavissa viihdyttämään kai-
ken ikäisiä.

Pääsymaksu on viisi eu-
roa yli seitsemänvuotiailta. 
MTR

Taksilaki muuttuu 1.7., jol-
loin muun muassa taksiluvat 
vapautuvat ja takseilta pois-
tuu päivystysvelvoite. Iin 
alueen taksiyrittäjät valmis-
tautuvat nyt lakimuutokseen 
yhdistymällä Pohjanmaan 
Taksiin, jonka toimipaikka 
on Raahe. 3.4. alkaen kaik-
ki Iin, Kuivaniemen, Jakku-
kylän, Olhavan ja Oijärven 
taksit tavoittaa yhdestä nu-
merosta. Autoihin kuitenkin 
säilyy myös suorasoittomah-
dollisuudet kuten ennen-
kin, kertoo taksiyrittäjä Matti 

Iin alueen taksit siirtyvät kokonaisvälitykseen
Vääräkangas Kuivaniemel-
tä. Muutos tapahtuu 1.4., 
mutta käytännössä koko-
naisvälitykseen siirrytään 
ensimmäisenä arkena eli 3.4. 

2011 lähtien Kelakorvat-
tavat taksikyydit on välitetty 
Raahen palvelunumerosta, 
joten taksiyrittäjistä tuntui 
luontevalta yhdistyä juu-
ri Pohjanmaan Taksiin, jos-
sa on tutut taksivälittäjät, 
joilla on paikkakunta- ja 
yrittäjätuntemus. Verkos-
toitumisella myös turvataan 
syrjäseutujen taksin saata-

vuus jokaisena päivänä ja 
vuorokaudenaikana koh-
tuullisen ajan sisällä, vaikka 
päivystysvelvoitetta ei enää 
olekaan. Muuten voisi käydä 
niin, ettei taksia ole aina saa-
tavilla. 

Esimerkkinä Vääräkangas 
kertoo, että jos asiakas aiem-
min on tilannut taksin Kui-
vaniemelle Iin taksiaseman 
numerosta, sieltä on joudut-
tu erikseen soittamaan taksi-
autoilijalle, jolle on kerrottu 
osoite, johon asiakas on tak-
sin tilannut. Nyt tämä väli-

vaihe poistuu ja taksitilaus 
menee suoraan lähimmälle 
vapaalle taksille. 

Uudistuksen myötä pal-
veluita samalla digitali-
soidaan ja yhtenäistetään. 
Verkostoitumisen seurauk-
sena myös taksien ulkonäkö 
yhdistyy Pohjanmaan Tak-
sien kanssa. Jatkossa tak-
sien väritys on sama kuin 
Otaxilla, eli taksin tunnis-
taa keltaisesta katosta. Myös 
taksiautoilijoiden asut yhte-
näistyvät. Enää ei taksikuski 
kulje jussipaidassa maalla-

kaan, vitsailee Vääräkangas.
Uutta on myös Valo-

pilkku-älypuhelinsovelluk-
sen mukaan tulo. Ilmainen 
Valopilkku-sovellus on ol-
lut käytössä muun muas-
sa laskettelukeskuksissa jo 
parisen vuotta. Vääräkan-
kaan mukaan sovellus on 
suosittu juuri matkailijoi-
den keskuudessa sen help-
pokäyttöisyyden vuoksi. Se 
toimii gps-paikannuksen 
pohjalta, eli taksia ei tarvit-
se soittaa eikä omaa osoitet-
ta tietää. Valopilkusta näkee 

myös reaaliajassa, kuinka 
kaukana taksi on ja kauanko 
sillä menee saapua kohtee-
seen. Valopilkku-sovelluk-
sen voi ladata AppStoresta ja 
Playkaupasta. 

Kaikkien Iin alueen tak-
sien tilausnumero on 3.4. 
alkaen 0200 81 000. Kelan 
suorakorvausnumero säilyy 
entisellään. RT
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Eletään tätä päivää suoma-
laisella maaseudulla. Ha-
kamäen maatilaa yritetään 
laittaa eurokuntoon: karjas-
ta on luovuttu, maanvilje-
lyssä on siirrytty yrtteihin ja 
rehuviljaan. Vanhasta ajasta 
kielii enää ikäloppu suomen-
hevonen Harmo, josta EU:n 
byrokraatit ovat tekemässä 
ongelmajätettä.

Katsojan silmien eteen 
avautuu ensimmäiseksi tupa. 
Huonekalut ovat vanhoja ja 
maali lohkeillutta, turkoo-
sin ja ruskean väriyhdistelmä 
puhuu eilispäivän kieltä. Äm-
pärit keittiönpöydällä vies-
tivät, että vesi tulee sisään 
kaivosta kantamalla, mutta 
mikroaaltouuni liittää kaiken 
nykyaikaan. Näyttämöllä on 
Sirkku Peltolan kirjoittaman 
komedian Suomen Hevo-
sen lavastus, joka kertoo yhtä 
suoraviivaisesti vanhan ja ny-
kyisen elämänmenon ristirii-
dasta kuin tekstikin.

Iin kansalaisopiston näy-
telmäryhmän tulkinta Sirk-
ku Peltolan tekstistä on 
Anna-Kaisa Järven ohjauk-
sessa saanut ryhmälle so-
pivan vahvasti musiikilla 
höystetyn muodon.  Käsitte-
lyssä on vakavia ajankohtai-
sia kysymyksiä, mutta ote on 
koominen lähennellen mus-
taa huumoria. Mikään ei 
tietenkään mene niin kuin 
kaavaillaan. Ahtaalle ajettuja 
ei auteta, vaan survotaan li-
sää. Siinä menevät niin suo-
menhevonen Harmo kuin 
äiteen arkkurahatkin. Pelto-
lan dialogi on vuolasta, eikä 
vitseistä tule pulaa. Esitys 
seisoo tai kaatuu näyttelijöi-
den mukana, ja Iissä farssi-
maisen tarkka sanailu kyllä 
hallitaan.

Anna-Kaisa Järven ohja-
uksessa näyttelijät ovat pys-
tyneet nousemaan aivan 
uudelle tasolle verrattuna 
ryhmän aiempiin esityksiin. 
Tinkimätön harjoittelu nä-
kyy esityksessä ja näytteli-
jät nauttivat esiintyessään. 
Mitään jäykkää ja väkisin 
väännettyä ei ryhmän esityk-
sestä löydä, vaan yleisöön 
luodaan kontakti heti esityk-
sen ensi tahdeista.

Äitee on näytelmässä 
kaiken keskipiste. Roolissa 
esiintyvä Lea Backman te-
kee äiteenä vahvan roolityön 
valloittaen yleisön sydämet 
esityksen alusta äiteen lii-
kuttavaan ajasta ikuisuuteen 
siirtymiseen saakka.

Jukka Kaleva tekee myös 
vahvan suorituksen itselleen 
hieman vieraalla alueella Kai 
Kotalan roolissa, onnistu-
en muuntumaan törkyiseksi 
Harrikkanuoreksi.

Suomen Hevosessa yrittänyttä laitetaan
Ryhmän työskentely on 

kokonaisuutenaan hiot-
tua ja toistensa suorituk-
sia tukevaa, eikä kenenkään 
roolihahmo jää toisten kan-
nattelun varaan. 

Järvi on onnistuneesti yh-
distänyt Peltolan vuolaan 
dialogin ja iiläisten vahvan 
musiikkiosaamisen. Hannu 
Tihinen ja Aila Lehtonen an-
tavat tästä näytelmässä on-
nistuneesti omat näytteensä. 
Minna Karvonen selviytyy 
hyvin roolistaan hankalan 
Harrikkanuoren ja tämän 
nuoremman veljen äitinä, 
vaikka haasteita elämässä 
riittää. Myös nuoret Miikka 
Kelahaara ja Julia Hiltunen 
ovat Järven ohjauksessa löy-
täneet yleisöä sytyttävän lä-
hestymiskulman rooleihinsa.

Kaiken yläpuolella on tie-
tenkin Pappa Leo Pakanen, 
jonka komeaa laulua yleisö 
saa kuulla useaan kertaan.

Iin kansalaisopiston näy-
telmäryhmän Suomen He-
vonen on nähtävillä Iin 
Työväentalolla vielä lisänäy-
töksissä perjantaina 13.4. ja 
sunnuntaina 15.4. kello 19. 
MTR

Ohjaaja Anna-Kaisa Järvi (sei-
somassa vasemmalla) ja hänen 
edessään istumassa maskeeraaja 
Jenni Mattila sekä  Iin kansalais-
opiston näytelmäryhmä onnistu-
neen näytöksen jälkeen.

Äite opettaa tyttärenpoikaansa Jannea (Miikka Kelahaara) virkkaa-
maan.

Pappa (Leo Pakanen) laulaa, Äite (Lea Backman) tanssii.
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Taidekoulun kevät on täyn-
nä tutkimista niin materi-
aalien, tekniikoiden kuin 
aiheidenkin osalta. Kevään 
aikana perehdymme kuva-
taide- ja käsityöryhmissä 
ensi kesän Art Ii Biennaalin 
teemaan: veteen. 

Tutustumme taiteen teke-
misen avulla sen olomuotoi-
hin ja merkitykseen ihmisten, 
eläinten ja luonnon kannal-
ta. Peruskoululla toimivissa 
1.-2.–luokkalaisten ryhmissä 
olemme ehtineet seikkailla 
muun muassa vedenalaisis-
sa mielikuvituskasvien sekä 
meduusojen maailmoissa, ja 
KulttuuriKauppilassa illalla 
kokoontuvien 7.-15.-vuotiai-
den taidekoululaisten kanssa 
olemme pohtineet vesi-tee-
maa ainakin ihmisen ja luon-
nonsuojelun näkökulmasta 
esimerkiksi rakentamalla ve-
denkulutusta käsittelevää 
installaatiota. Olemme am-
mentaneet inspiraatiota töi-
hin muun muassa Tove 
Janssonin tussikuvituksista, 
Sakari Topeliuksen saduista 
ja tietysti taiteen mielenkiin-
toisesta historiasta. 

Kevätnäyttely 3.-26.4.
Kokoamme näytteille tai-
dekoululaisten lasten ja 
nuorten upeita teoksia Tai-
dekoulun kuvataide- ja kä-
sityöryhmien sekä Valtarin 
koulun kuvataiteen valin-
naisryhmien yhteiseen Vir-
taa! -kevätnäyttelyyn 3.-26.4.

Nätteporin ylä- ja alaker-
taan. Vesiaiheista näyttelyä 
kannattaakin tulla ihastele-
maan koko perheen voimin, 
sillä teokset kertovat paljon 
taidekoululaisten työsken-
telyn monipuolisuudesta ja 
inspiroivat monen ikäisiä. 

Kuvataidekoulun il-
taryhmäläiset saavat ke-
vään aikana osallistua 
KulttuuriKauppilassa maa-
liskuussa vierailevan re-
sidenssitaiteilijan Maja 
Ingerslevin paperitaide-
työpajaan, ja huhtikuussa 
päästään retkelle Oulun tai-

Taidekoulussa opitaan monenlaisia 
taiteita sekä taitoja

demuseoon ihastelemaan 
muun muassa Ateneumin 
taidemuseon kiertävää näyt-
telyä, joka on esillä Suo-
messa ainoastaan Oulussa. 
Kiinnostavia ja hienoja tek-
niikoita sekä aiheita taiteen 
kentällä on loputtomiin, ja 
lapsen sekä nuoren luovuut-
ta voidaan pitää yllä sekä ri-
kastuttaa etsimällä aiheita ja 
tapoja taiteen tekemiseen yl-
lättävistäkin paikoista ja yh-
teyksistä. 

Yhdessä inspiraatiota
Lapsi ja nuori oppii tunte-
maan maailmaa ja itseään 
monella tavalla taiteen kaut-
ta: tarkastelemalla taidetta, 
keskustelemalla siitä, kokei-
lemalla erilaisia tekniikoita ja 
työtapoja sekä toteuttamalla 
näin itseään. 

Moniulotteinen työsken-
tely taidekoulussa kannus-
taa itsenäiseen ajatteluun 
sekä antaa valmiuksia arvioi-
da ympärillään näkemäänsä, 
yhä enemmän visuaalisuu-
teen perustuvaa maailmaa 
kriittisemmin. Taidekou-
lussa työskennellään usein 
myös ryhmissä tai pareit-
tain. Näin myös ryhmätyös-
kentelytaidot ja erilaisuuden 
sietäminen kasvavat: yh-
dessä toimiminen antaa ins-
piraatiota ja edellytyksiä 
monenlaisten näkemysten 
sekä mielipiteiden ymmär-
tämiseen ja yhdistämiseen. 
1.-2.–luokkalaisten kanssa 
olemme esimerkiksi harjoi-
telleet omasta työstä toisil-
le kertomista ja positiivisen 
palautteen vastaanottamista 
toisilta. 

Iissä oma taidekoulu
Taidekoulussa annetaan tai-
teen perusopetusta, jolla tar-
koitetaan tavoitteellista ja 
vuosittain etenevää taide-
opetusta. On erittäin hienoa 
ja harvinaislaatuista, että pie-
nellä paikkakunnalla on oma 
taidekoulu ja mahdollisuus 
saada taiteen perusopetusta 
sekä musiikissa, kuvataitees-
sa että kädentaidoissa. 

Toivonkin, että myös ii-
läiset itse tiedostavat tämän 
ja vaalivat mahdollisuut-
taan tällaiseen toimintaan. 
KulttuuriKauppila on tila-
na oivallinen paikka tehdä 
taidetta ja lisäksi 1.-2.–luok-
kalaisten on mahdollista 
osallistua taiteen perusope-
tukseen Iin peruskouluil-
la järjestettävissä ryhmissä. 

Kouluilla järjestettävä taide-
koulun opetus on koulupäi-
vää tukevaa toimintaa ja se 
tapahtuu heti oppituntien 
jälkeen oman koulun tiloissa. 
Koulukuljetukset järjestetään 
siten, että kaikilla oppilailla 
on mahdollisuus osallistua 
taidekoulun opetukseen. 

Valmentavia opintoja 
esikouluikäisille
Taiteen perusopetuksen li-
säksi Iin taidekoulu tarjoaa 
valmentavia opintoja esikou-
luikäisille lapsille. Opinnot 
koostuvat kuvataiteen, kä-
dentaitojen ja musiikin jak-
soista, joiden tavoitteena on 
tutustuttaa oppilaat eri tai-
teenaloihin ja näin helpottaa 
valintaa tulevan harrastuk-
sen suhteen. Nämä opinnot 

valmentavat lasta taidekou-
lun taiteen perusopetukseen 
ikätasoa vastaavan luovan ja 
leikistä lähtevän, innostavan 
tekemisen keinoin. 

Lukuvuonna 2018-2019 
kouluilla järjestettäviin 1.-
2.–luokkalaisten taidekou-
luryhmiin, 7-15 –vuotiaille 
KulttuuriKauppilassa järjes-
tettäviin kuvataiteen ja kä-
sityön iltaryhmiin sekä 
vuonna 2012 syntyneille lap-
sille suunnattuihin taidekou-
lun valmentaviin opintoihin 
haetaan 1.-30.4.

Elisa Tuohimaa 
Iin kansalaisopisto ja 
taidekoulu

Tyytyväisiä Haminan kuvataidekoululaisia valmiiden meduusateostensa kanssa. Vasemmalta: Anniina Pyykkönen, Aura-Emilia Sarajärvi, Kreetta Koivula, Olga Hokkanen ja Veea Pil-
tonen. 

Pohjois-Iin kuvataidekoululainen Senni Alaranta kuvittaa tussilla Sakari Topeliuksen satua Jäähisestä aiem-
min kuvioimalleen paperille. Neea Mäenpää pohtii, millaiseksi värittäisi kuivapastelleilla mustekalansa.

Taidegrafiikka on tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä vaativa kuvataiteen tekniikka. Kuvataidekoulun iltaryhmä-
läiset Jesse Manninen ja Fanni Hokkanen keskittyvät linotöidensä vedostamiseen.   

Kirjoittaja on kuvataideopettaja ja toimii 
suunnittelijaopettajana Iin kansalais-
opistossa ja taidekoulussa Anna-Elina 
Polojärven sijaisena 2.6. saakka.
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Keli vei ennätyksen testijuoksussa
Iin Yrityksen testijuoksusar-
jan kuudennen osakilpailun 
jälkeen lauantaina 24.3. istui 
saunassa maansa myyneen 
näköisiä miehiä. 

- Ei kulkenut juoksu. 
Tottahan se oli, kun vertaa 

aikoja helmikuun pakkas-
juoksuun. Testijuoksu näytti 
tällä kertaa olevansa nimen-
sä veroinen. Lenkeillä ei aina 
hoksaa olosuhteiden vaiku-
tusta juoksuun, kun men-
nään hitaampaa vauhtia tai 
tavoitesykkeellä. Kun pan-
naan lappu rintaan vakiorei-
tillä ja nostetaan kierroksia, 
kertoo kello olosuhteitten 
vaikutuksen.

Testijuoksun kuukau-
siennätyksiä marraskuus-
ta helmikuuhun korjaillut 
shortsijuoksija Markku Nik-
kanen luuli painelevansa alle 
32 minuutin vauhtia ja epäi-
li puolimatkan väliaikaa. 
Loppuaika painui hädin tus-
kin alle 35 minuutin ja oli yli 
kaksi ja puoli minuuttia hel-
mikuuta hitaampi. Kilpailun 
jälkeen hän analysoi juoksu-

aan niin, että kuuden asteen 
pakkanen ei haitannut me-
noa, mutta sen sijaan pure-
va lunta lennättävä tuuli ja 
ennen kaikkea luminen alus-
ta, jossa joka askel suti huo-
maamatta, olivat ratkaisevat 
esteet kuukausiennätyksestä 
jäämiselle.

Nikkaselle antoi kelpo 
vastuksen parin vuoden ta-
kainen hiihtosuunnistuksen 
nuorten maailmanmesta-
ri Aleksi Karppinen jääden 
voittajasta vain kaksitoista 
sekuntia. Karppinen voitti 
kuukausi sitten Iisun hiih-
tosuunnistusten päämatkan, 
mutta on vaihtanut leipäla-
jikseen kesäsuunnistuksen, 
jossa kolkuttelee maajouk-
kueen ovea. Suunnistaja osaa 
askeltaa lumikeleissäkin.

Kärkikaksikon takana kä-
vivät iiläiset Heikki Tiiro ja 
Kyösti Kujala kilpailun kol-
mannesta sijasta. Pronssin 
otti hyväkuntoinen Heikki 
Tiiro. Naisten nopein oli jäl-
leen Irmeli Suorsa niukas-
ti ennen Minna Patasta. MTR

Markku Nikkinen joutui tällä ker-
taa tiukoille. Taustalla näkyvä 
Aleksi Karppinen kuroi viimei-
sillä kilometreillä Nikkisen lähes 
kiinni.

TULOKSIA
Miehet 1) Markku Nikkanen 
Team Oksitosiinip 34.58, 2) 
Aleksi Karppinen LaiVe 35.10, 
3) Heikki Tiiro IiY 38.45, 4) 
Kyösti Kujala Ii 39.53, 5) Janne 
Eskelinen Oulu 40.27, 6) Juho 
Hiltunen Oulu 44.23, 7) Miika 
Vaara Hikiset 47.28, 8) Teemu 
Karen Hikiset 47.39.
M40 1) Marko Mattila VKV 
40.25, 2) Tuomas Ronkainen 
KoskRi 41.39, 3) Teemu Kan-
gasharju ONMKYU 44.04, 
4) Mikko Tykkyläinen Oulu 
44.35, 5) Simo Tammela Hau-
He 57.59.
M45 1) Tatu Korhonen LNM 
39.57, 2) Teuvo Kuusela Kemi 
43.15.
M50 1) Hannu Laurila ONM-
KYU 41.29, 2) Tuomas Kaup-
pila OYUS 43.41, 3) Taisto 
Latvalehto LNM 43.47, 4) Pek-
ka Kuokkanen IiY 44.24, 5) 
Juha Kähkölä KeMaKi 44.31, 
6) Vesa Savolainen HauHe 
51.21.
M55 1) Arto Hand Iisu 54.33.
M60 1) Pertti Lapinkangas 
Oulu 44.26, 2) Aulis Kaasinen 

ONMKYU 45.41.
M65 1) Markku Hänninen 
KeMaKi 47.01, 2) Pekka Kui-
valainen Ii 53.05, 3) Kuisma 
Suopela TerTe 59.06.
M70 1) Kauko Meriläinen Ol-
sHe 53.17.
M75 1) Paavo Takalahti Ke-
MaKi 1.14.23.
Naiset 1) Minna Patanen Sal-
Sa 46.11, 2) Tanja Yliasirniö 
HauHe 49.36. ja Marjo Vesala 
Ouläu 49.36.
N40 1) Kirsi Kivelä LNM 
46.46.
N45 1) Mari Sipola Kemi 57.53.
N50 1) Irmeli Suorssa KuivA 
46.07, 2) Kati Kuivalainen Ii 
52.45.
N55 1) Kariina Kauppinen 
ONMKYU/kkm 49.21, 2) Satu 
Siika-aho OlsHe 51.33.
N60 1) Ritva Ylisiurua OP-
NMKYU/kkm 1.01.39.
Miehet 5 km 1) Kari Backman 
IiY 25.14.
Naiset 5 km 1) Mervi Perk-
kiö ONMKYU 24.49, 2) Saa-
na Backman IiY 25.52, 3) Suvi 
Lämsä Team Oksitosiini 27.57, 
4) Lotta sankelo Oulu 29.52.

Iin Lions Ladyt lahjoitti-
vat torstaina 22.3. radiot Iin 
hoito-osaston jokaiseen po-
tilashuoneeseen. Pyyntö 
lahjoituksesta oli tullut hoi-
to-osastolta.

-Viestissä toivottiin kah-
takymmentä radiota, joka 
on voimavaroillemme suuri 
määrä. Siksi pyysimme puo-
lisoita apuun ja yhteistyöl-
lä saimme pyydetyn määrän 

Iin Lions Ladyt lahjoittivat Iin hoito-osastolle radiot

Radioita tuli joka potilashuonee-
seen.

Iin hoito-osaston puolesta radiot ottivat vastaan Sinikka Mäkipaaso, Johanna Mäkipaaso, Marina Nikkinen, Kirsi Tiikkaja ja Anna Mäenpää. Lions Ladyjen edustajat, Merja Pakonen ja Paula Taskila, luovutti-
vat lahjoituksen.

hankituksi Lions Ladyjen ja 
Lions Club Ii yhteistyöllä, 
kertoo Merja Pakonen

Lions Ladyt ovat aktiivi-
esti pyrkineet vastaamaan 
lahjoituspyyntöihin voima-
varojensa puitteissa. Vuoden 
2017 aikana lahjoituksia sai-
vat Emmin Tupa television 
ja Iin kotihoito hiustenleik-
kausvälineet. 

-Kohteet valitsemme saa-

puneiden pyyntöjen joukos-
ta tarveharkintaa käyttäen, 
Pakonen kertoo lahjoitusten 
kohdentamisesta. MTR
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Yhteisvastuuhiihdossa koettiin liikunnan ja antamisen iloa
Iin seurakunta järjesti kes-
kiviikkona 14.3. perinteisen 
Yhteisvastuuhiihdon Illin-
saaren hiihtomajalla. Käytän-
nön järjestelyistä huolehtivat 
vankalla kokemuksella seu-
rakunnan diakoniatyön va-
paaehtoiset.

Mitä sitten on Yhteisvas-
tuu? Se on lähimmäisen-
rakkauden kansanliike ja 
evankelis-luterilaisen kirkon 
vuosittainen suurtapahtu-
ma, joka auttaa hädänalai-
sia syntyperään, uskontoon 
tai poliittiseen vakaumuk-
seen katsomatta Suomessa ja 
kehitysmaissa.  Tänä vuon-
na Yhteisvastuukeräyksellä 
torjutaan nälkää ja köyhyyt-
tä sekä kotimaassa, että ulko-
mailla.

-Olemme alkuvuoden ai-

kana järjestäneet teeman 
ympärillä monenlaista toi-
mintaa. On ollut Yhteisvas-
tuu-bingo seurakuntatalolla, 
Yhteisvastuukeräys kauppa-
keskus Kärkkäisellä ja hiih-
tokirkko Vatungissa. Monia 
tapahtumia on kevään ai-
kana tulossa, joista saa li-
sätietoja Iin seurakunnan 
ilmoittelusta, kertoo kirkko-
herra Tapani Ruotsalainen.

-Yhteisvastuuhiihto on 
järjestetty vuodesta 2001 al-
kaen, joten voidaan jo pu-
hua perinteestä. Osallistujia 
tänä vuonna oli hieman vä-
hemmän kuin viime vuon-
na, toteaa ilmoittautumisia 
ja osanottomaksuja kerännyt 
Hilja Paukkeri.

Kipakka pakkanen tuulen 
kera vaikutti osallistujamää-
rään, joita oli 70. He nautti-
vat illan aikana liikunnasta 
hiihtäen, kävellen, sauvakä-
vellen tai potkuroiden, ko-
kien samalla antamisen iloa. 
MTR

Eila Kaikkonen ja muut vapaaeh-
toiset paistoivat makoisia vohve-
leita, myös gluteenittomina.

Kyösti Jäppinen ja Eero Alaraasakka valmistautuvat Yhteisvastuuhiihtoon. Kyösti kertoo hiihtäneensä eri 
paikkakunnilla yli kaksikymmentä Yhteisvastuuhiihtoa vuosien varrella. Eero totesi viime vuoden jääneen 
väliin, vaikka joka vuosi on pyrkinyt tapahtumaan osallistumaan.

Seurakunnan harjoittelija Satu 
Sassi palveli kahvion tiskin taka-
na.

Koulujenväliset hiihdot  on liikunnan riemua
iin alakoululaiset kokoontuivat torstaina 15.3. 
hiihtokisoihinsa illinsaareen. aamun kipakka 
pakkanen oli sopivasti lauhtunut ja aurinko 
helli niin kilpailijoita kuin kannustajiakin. 
Paikalla olikin runsaasti sekä vanhempia, 
että isovanhempia kannustamassa hiihdosta 
nauttivia kisailijoita. lasten iloisista ilmeistä 
näki, ettei tärkeintä ollut voitto vaan liik- 
kuminen talvisessa luonnossa. kukapa tietää 
vaikka tulevia olympiasankareitakin olisi 
laduilla nähty. MtR

Tyttöjen 2lk 1 km voittaja Saaga Pesämaa Pohjois-Iin koululta lähdös-
sä matkaan. Lähettäjänä toiminut opettaja Samuli Hanhisalo huolehti 
kaikkien lähtevän oikeasta paikasta.

tulokset
Pienluokka Hamina 400 m
1.jami tolonen 1,43, 2. kasper jus-
sila 1,58, 3. katariina Pennanen 
2,04, 3. jenna Vähäkuopus 2,35. 
Tytöt 1. lk 1 km
1.inka niemelä Hamina 3,52, 2. 
Minnea laakkonen asema 4,10, 
3. nella seppänen alaranta 4,19, 
4. siiri tolonen Pohjois-ii 4,35, 5. 
oona kotikumpu Hamina 4,38, 6. 
lumi Pöyhtäri Hamina 5,20. osal-
listuja 18. 
Pojat 1. lk 1 km
1.Veeti tammela Hamina 3,52, 2.  
Benjamin kinnunen Hamina 4,06, 
3. tatu Pakanen Yliranta 4,17, 4. 
Veeti nikkinen ojakylä 4,56, 5. 
santeri nurkkala Hamina 4,58, 6. 
eeli käyrä asema 5,13. osallistu-
jia 14. 
Tytöt 2. lk 1 km
1.saaga Pesämaa Pohjois-ii 3,21, 2. 
iisa tuomela hamina 4,02, 3. sofia 
Perttula Hamina 4,10, 4. kiira kart-
tunen hamina 4,11, 5. Milja Rajala 
ojakylä 4,19, 6. elsa nevatalo oja-
kylä 4,46. osallistujia 16. 
Pojat 2 lk 1 km
1.Pyry lehtola asema 3,19, 2. Valt-
teri kurkela ojakylä 3,40, 3. lenni 
Mustonen Pohjois-ii, 3,52, 3. Rol-
le sääskilahti ojakylä 3,52, 5. jooa 
Piltonen Hamina 4,00, 6. Veeti 
sorakangas Hamina 4,07. osallis-
tujia 18. 
Tytöt 3 lk 2 km
1.tuuli tervonen Pohjois-ii 10,48, 
2. eerika Häcklin Pohjois-ii 11,47, 
3. tilda lapinkangas Hamina 
11,49, 4. laura kehus kuivanie-
mi 12,06, 5. ellen siurua ojakylä 
12,27, 6. Minttu yli-tokola Hamina 
13,04. osallistujia 13. 
Pojat 3 lk 2 km
1.eemeli tammela Hamina 9,04, 2. 
aleksanteri nevatalo ojakylä 9,43, 
3. otto tolonen Pohjois-ii 9,45, 3. 
aatos Puolitaival Hamina 9,45, 5. 
aatos Boström Hamina 10,04, 6. 
janne jutila Hamina 10,07. osal-
listujia 18. 
Tytöt 4 lk 2 km
1.iita kimpimäki ojakylä 7,53, 2. 
Matilda Boström Hamina 9,07, 3. 
krista karttunen Hamina 9,29, 4. 

saaga sassi Yliranta 9,37, 5. jenni 
lapinkangas Yliranta 9,58, 6. elina 
Millaskangas Hamina 10,12. osal-
listujia 15. 
Pojat 4. lk 2 km
1.Patrik Mäenpää Pohjois-ii 8,07, 
2. eelis tuomela Pohjois-ii 8,09, 3. 
elias kinnunen Pohjois-ii 8,43, 4. 
nuutti lehtola asema 8,52, 5. se-
veri kantola Pohjois-ii 9,06, 6. jere 
nauha Yliranta 9,16. osallistujia 
22. 
Tytöt 5 lk 3 km
1.julia leppänen ojakylä 15,38, 2. 
alisa koistinen Pohjois-ii 15,41, 3. 
kiia kurkela ojakylä 15,53, 4. emi-
lia neuvonen ojakylä 16,08, 5. kai-
sa lappalainen Pohjois-ii 16,12, 6. 
emilia kinnunen Pohjois-ii 16,53. 
osallistujia 11. 
Pojat 5. lk 3 km
1.otava Puolitaival Hamina 13,52, 
2. elias Välipakka Hamina 14,02, 3. 
iikka tuomela Pohjois-ii 14,47, 4. 
ilari klasila Hamina 15,37, 5. Väinö 
lohi ojakylä 16,20, 6. Mitja koske-
la Pohjois-ii 16,52. osallistujia 16. 
Tytöt 6 lk 3 km
1.Hilla Mäenpää Pohjois-ii 13,13, 
2. sanni tiiro kuivaniemi 15,20, 3. 
laura sivula Hamina 15,45, 4. jen-
niina jussila asema 15,48, 5. ja-
nina järvenpää Hamina 15,52, 6. 
Ruut Vähä ojakylä 16,31. osallis-
tujia 9. 
Pojat 6 lk 3 km
1.Paavo niemelä Hamina 11,36, 
2. ilmari Välipakka Hamina 12,28, 
3. janne Remahl asema 13,19, 4. 
Henri koistinen asema 13,25, 5. 
jesse Manninen ojakylä 14,54, 6. 
kristian Pakanen Yliranta 15,33. 
osallistujia 10. 

Viestit
alakoulujen viestit hiihdettiin illin-
saaressa perjantaina 16.3. joukku-
eissa oli edustaja joka luokalta.
tulokset
Tytöt 
1.Pohjois-ii, 2. ojakylä, 3. Hamina1, 
4. Hamina2, 5. alaranta, 6. Yliranta
Pojat
1.Hamina1, 2. Hamina2, 3. asema, 
4. ojakylä, 5. alaranta, 6. Yliranta, 
7. Pohjois-iiTyttöjen 2lk valmistautuvat lähtöön vanhempien ja isovanhempien kannustamina.
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Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

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

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

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

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

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

PYörä- Ja PIeNKONeKOrJaaMOJa

HaMMaSLääKärI- Ja HaMMaSHOITOLaPaLVeLUT

aUTOKaTSaSTUS, -MYYNTI, -KOrJaaMO, -HUOLTO Ja -TarVIKKeeT 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:

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
Larissa 
Tursas

Jenni
Alaranta

Raine 
Oikarinen

Elias
Sundquist

valokuvauspalveluita • painotuotteita

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

lue iisanomat netistä:
www.iisanomat.fi

YrITTäjä! Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
IISanoMat joka toInen vIIkko joka kotIIn IISSä

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

Kuivaniemen koulun yhdek-
sännen luokan saksankielen 
opiskelijat ovat keränneet 
varoja opintomatkalle Sak-
saan kahden vuoden ajan.

Matkalle osallistuu yh-
teensä yhdeksän oppilasta 
Kuivaniemeltä ja Olhavasta. 
Opintomatka Berliiniin to-
teutetaan huhtikuussa 2018 

Jessika Jäärni esittelee ja myy te-
kemiään keppihevosia, jotka hän 
on neulonut käsin.

Pääsiäismyyjäiset Kuivaniemen Nuorisoseuralla

6.-luokkalaiset tytöt keräävät retkirahaa opintomatkalle Saksaan muun muassa myyjäisiä järjestämällä.

opettajan ja toisen valvojan 
kanssa. 

Opintomatkan aikana tu-
tustutaan Berliinin nähtä-
vyyksiin, sekä muun muassa 
paikalliseen teknologiayri-
tykseen. 

Varainkeruu on hoidet-
tu vanhemmista koostuvan 
opintomatkatoimikunnan joh- 

Puutarhayrittäjä Auli Tolonen tuo pääsiäisen Kuivaniemelle.

dolla. Ryhmä on osallistunut 
useisiin myyjäisiin Kuiva-
niemen ja Olhavan alueella, 
sekä myyneet varainhankin-

tatuotteita. Muutama pai-
kallinen yritys on myös 
lähtenyt tukemaan opinto-
matkaa. Viimeiset myyjäiset 

toteutettiin pääsiäismyyjäis-
ten nimellä lauantaina 24.3. 
Kuivaniemen Nuorisoseuran 
talossa. RI

Jessika Jäärnin 
taidokkaasti 
valmistama 
hevosen pää.
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Iin Kirkonseudun korttelin 23 asemakaavan 
muutoksen voimaantulo

iin kunnanvaltuusto on 5.2.2018 hyväksynyt iin kirkon-
seudun korttelin 23 asemakaavan muutoksen.
kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

21.3.2018
iin kunnanhallitus

kuulutus

SIIVeT – Iin lausuntaryhmä esittää
Iin kansalaisopiston lausun-
taryhmä esittää L. Onervan 
runoja sunnuntaina 8.4 kel-
lo 15 Nätteporin auditorios-
sa. L. Onerva oli tuottelias 
kirjailija, runoilija, kääntä-
jä ja kriitikko. Kirjailija Eino 
Leino oli hänen nuoruuden-
rakastettunsa ja ystävänsä. 
Säveltäjä Leevi Madetojan 
kanssa Onerva oli naimisis-
sa. Sotavuodet Onerva jou-
tui olemaan mielisairaalassa, 
mutta vietti pitkän elämänsä 

rauhaisat loppuvuodet Hel-
singin Hämeentiellä. 

Lausuntaryhmä esittää 
Onervan kuohuvaa nuo-
ruudentuotantoa, sairaala-
vuosien ahdistuksentäyteisiä 
runoja sekä loppuvuosien 
seesteistä tuotantoa. Esityk-
sessä ovat mukana viulisti 
Silja Lassila ja hanuristi Pert-
ti Haipola. Ohjaaja on Anna-
Kaisa Järvi. 

Esitys on maksuton, käsi-
ohjelma maksullinen.

Ii uusi kuntastrategiansa
rohkea Ii, viihtyisä koti, vahva kunta
Iin uusi kuntastrategia 2025 
hyväksyttiin kunnanvaltuus-
ton kokouksessa maanantai-
na 19.3. ilman ainuttakaan 
puheenvuoroa. Kokousta 
edeltäneellä valtuuston ky-
selytunnilla Aini Autio (vas.) 
sen sijaan kysyi kuntastrate-
giaan liittyen. 

-Miten strategian toteu-
tumisen arviointi ja seuran-
ta tapahtuu? Nyt strategiassa 
on tavoitteena puhtaat vedet, 
mutta kunnanhallitus antoi 
loppuvuonna 2017 lausun-
non turpeen noston puolesta 
siten, että Iijoki kärsii. Miten 
jatkossa menetellään ja seu-
rataanko päätöksiä, että ne 
ovat linjassa strategian kans-
sa?

Strategiassa on tavoittee-
na, että kuntalaiset ja yrityk-
set osaavat käyttää sähköisiä 
palveluita. Tämä ei liene rea-
listinen tavoite, sillä ikäih-
misissä on monia, joille 
digitaitojen oppiminen on 
erittäin vaikeaa. Osa ei ha-
luakkaan. Jos ei ole koskaan 
kirjoittanut koneella, niin tie-
tokoneen käytön opettelemi-
nen on iso asia. Aina tulee 
olemaan joukko ihmisiä, jot-
ka eivät käytä sähköisiä pal-
veluja, ja heillekin palvelut 
on taattava, todettiin Aution 
kysymyksissä.

Vihreiden Heli-Han-
nele Haapaniemi oli ky-
selytunnilla huolissaan 
kunnanhallituksen myöntä-

mästä puskurilainasta wa-
tercross -tapahtumalle ja sen 
mahdollisista haitoista Iin 
imagolle ympäristöystävälli-
sen kunnan mainetta raken-
nettaessa.

Itse kunnanvaltuuston 
kokouksessa uusi kuntastra-
tegia 2025 hyväksyttiin yksi-
mielisesti.  Kuntastrategiaa 
on työstetty kasvun kautta ja 
se vahvistaa kunnan suuntaa 
kohti pysyvää visiotaan: Ii 
on kasvava, viihtyisä ja elin-
voimainen, luovasti uudistu-
va kunta – Iissä on ideaa.

Strategia koostuu kolmes-
ta päämäärästä, joille jokai-
selle on määritelty tavoitteet, 
mittarit ja keinot päämää-
rän saavuttamiseksi. Näitä 

ovat mahdollistava ja rohkea 
Ii, viihtyisä koti sekä vahva 
kunta.

Kuntastrategia työstet-
tiin osallistamisen kaut-
ta ja kuntalaisia sekä heidän 
edusryhmiään kuullen. Stra-
tegialuonnokseen tuli pa-
lautetta 26:lta eri taholta. 
Lisäksi strategiasta järjestet-
tiin kuntalaisille suunnattu 
työpajamuotoinen raati tam-
mikuussa 2018.

-Perusteellisen valmiste-
lun lopputulos on niin hyvä 
ja yhdessä työstetty, ettei ol-
lut yllätys sen yksimielinen 
hyväksyminen, valtuuston 
puheenjohtaja Teijo Liedes 
totesi. MTR

iin uusi kuntastrategia kokonaisuudessaan löytyy http://ii.fi/instancedata/prime_product_
julkaisu/ii/embeds/iiwwwstructure/21442_iin_kuntastrategia_2025_luonnos_28.12.2017.pdf
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YhdistYkset toiMivat

Yhdistykset toimivat on kympin palsta. seurat ja yhdis-
tykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstal-
la ja hinta on 10 euroa + alv.  sähköposti: info@iinlehti.fi 
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten 
tapahtumien ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittais-
ta toimintaa. esim. sääntömääräisille vuosikokouksille yms., 
ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista 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.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro 8, ilmestyy to 12.4.2018

aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 5.4.2018

nomat
-

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

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 6           29.3.2018

jäsenyritys

www.iisanomat.fi
Seuraava Iisanomat nro 8

ilmestyy 12.4.2018. 

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

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Kevätkokouksessa julkistamme 

Vuoden 2018 Karhunsaarelaisen.

TERVETULOA!

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS 

keskiviikkona 11.4.2018 klo 18 
Pohjois-Iin koululla, Virkkulantie 27, 91100  Ii

Tervetuloa!
Rojal
Lippu 13 €

kuivaniemen nuorisoseuralla

Väliyön Kirkonkyläntie 17 
Kuivaniemi

 31.3. klo 21-01
TanssiT
Esiintyy

TanssioRkEsTERi

bingo

su 8.4. klo 18.00
2

723

19kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Tervetuloa!420 € mp |300 € pr 50 
2 x 100 € | 5 x 50 €

Koko tanssisali käytössä.
Tervetuloa!

Musiikkia 80-luvulta 
tähän päivään. 
Toivemusiikkia soitetaan.  

Pitkänperjantain 

30.3.2018 klo 21.30-02.00

 Tervetuloa!

ei sisään-
pääsymaksua.

Nopeaa, tanssittavaa 
musiikkia 

luvassa.

BailuT SamPolaSSa

oijärven sampola
ojalantie 12 95160 oijärvi

Tanssit lauantaina 31.3. 
klo 21- 02

oijärven sampolassa

ässät orkesteri

tanssittaa

Lippu 15 €

ojalantie 12 95160 oijärvi

Lasten hiihdot 
Kuivaniemellä

TULOKSET:
2v pojat 1. Patrik Kalvio 6,00, 
2. Hermanni Sipola 6,12. 
3v tytöt 1. Anna Pakanen 
3,20
3v pojat 1. Otto Ravaska 3,34, 
2. Kalle Kehus 5,10, 3. Kaapo 
Herva 5,20. 
4v tytöt 1. Peppi Ruonala 
2,28
4v pojat 1. Peetu Kosamo 
4,12.
5v tytöt 1. Viivi Kumpulai-
nen 1,32, 2. Alina Sipola 2,00, 
3. Kerttu Hiltunen 2,18, 4. 
Netta Haarala 2,33, 5. Neea 
Haarala 3,02, 6. Hilla Väätä-
jä 4,06. 
5v pojat 1. Daniel Kalvio 
3,23. 
6v tytöt 1. Noora Kallio 5,12, 
2. Venla Ruonala 5,15, 3. Isa-
bella Kortesalmi 5,18. 

6v pojat 1. Arttu Kehus 4,54, 
2. Nuutti Piirainen 5,57. 
7v tytöt 1. Salla Karén 2,33, 2. 
Enni Sipola 2,37.
7v pojat 1. Viljami Tuunai-
nen 2,26.
8v tytöt 1. Venla Kumpulai-
nen 2,29, 2. Saara Kehus 2,53, 
3. Kreetta Vääräkangas 4,16. 
9v tytöt 1. Janika Pakanen 
4,24, 2. Ella Karén 5,06, 3. Jen-
ni Viinamäki 5,10. 
9v pojat 1. Lauri Kallio 3,35, 
2. Panu Holland 3,52. 
10v tytöt 1. Laura Kehus 3,40.
11 v tytöt 1. Anne Karén 5,00. 
11v pojat 1. Arttu Kallio 3,05, 
2. Atle Tolonen 5,35. 
12v tytöt 1. Milja Tuunainen 
3,30, 2. Aada Kehus 4,18. 
12v pojat 1. Luukas Klasila 
2,55, 2. Juho Rousu 2,56.

joka ei itkenyt 
-draamallinen konsertti

Mies, joka ei itkenyt -esityksen 
harjoituksissa kuvattuna Jukka 
Rössi ja Markku Perttu.

Mies,

Iin Nätteporissa on torstaina 
29.3. kello 19 Iin kansalais-
opiston järjestämä draamal-
linen konsertti ”Mies, joka 
ei itkenyt”. Tavallinen mies, 
se tuttu ja turvallinen. Mies, 
joka ei pidä turhaa melua 
itsestään. Mutta nyt Suvi-
Tuuli Kalevan ohjaamat kan-
salaisopiston laulajat pitävät 
miehistä meteliä. 

Esityksessä eletään mie-
hen rinnalla, surren ja ra-
kastaen. Teos syntyi Tapio 
Nousiaisen saman nimisen 
runon innoittamana. Nyt 
laulujen purossa soljuu Mai-
re Malo-Määtän oivaltavasta 
ja tarkkanäköisestä kynäs-
tä syntynyt runo, joka Seija 
Ahon tulkitsemana kietou-
tuu yhdessä Tuure Kilpeläi-
sen väkevän musiikin kanssa 

koskettavaksi ja ajatuksia he-
rättäväksi tarinaksi. ”Ja näh-
dä saat, kuinka tavaton on 
rakkaus.”  

Mukana ovat: näyttelijä  
Seija Aho, muusikot Iin kan-
salaisopiston laulunopiskeli-
joita Janne Kiilakoski kitara, 
Panu Koskela rummut, Timo 
Mäkelä haitari, Jyrki Perttu 
basso, Tapio Wiik kosketti-
met. Lippuja saa tuntia en-
nen ovelta.

Kansalaisopisto tiedotus

Maavälke- ja Väre-hankkeet 
järjestävät yhteistyössä kah-
deksan kunnan (Haapajärvi, 
Ii, Lumijoki, Muhos, Nivala, 
Pyhäjärvi, Tyrnävä, Utajärvi) 
kanssa aurinkopaneeleiden 
yhteishankinnan. Yhteis-
hankinnasta järjestetään in-
fotilaisuuksia kolmella eri 
paikkakunnalla. Iin tilaisuus 
on keskiviikkona 11.4. kello 
17 Iin Micropoliksessa. 

Yhteishankintaan pää-
sevät mukaan kotitaloudet, 

aurinkopaneelien yhteishankinta etenee! 
Yhteishankintaan pääsevät mukaan 

kotitaloudet, yhteisöt ja yritykset

yhteisöt ja yritykset. Yhteis-
hankinnalla eli kimppadii-
lillä tuotteen tai palvelun 
hinta on usein yksittäisti-
lausta edullisempi. Lisäksi 
yhteishankinnalla saa apua 
ja ohjeistusta itse hankinta-
prosessiin. 

Laitetoimittajat on kil-
pailutettu ja toimittajaksi 
valikoitui LEM-KEM Oy. Yh-
teishankinnassa tilaaja tekee 
sopimuksen laitetoimitta-
jan kanssa ja hankinta etenee 

toimittajan ja tilaajan välisen 
sopimuksen mukaisesti. Jär-
jestelmät toteutetaan avai-
met käteen-toimituksena. 

Valittavana on kolme eri 
järjestelmäkokoa, joiden hin-
ta vaihtelee 5200 – 9700 eu-
ron välillä. 

Infotilaisuudessa on tar-
jolla kattavaa tietoa aurin-
kosähköstä ja -järjestelmistä. 
Laitetoimittaja esittelee au-
rinkojärjestelmät ja asennus-
palvelut. Osallistujilla on 

mahdollisuus esittää suoria 
kysymyksiä laitetoimittajal-
le ja ilmaista kiinnostuksensa 
osallistua yhteishankintaan.

Micropolis tiedotus 

kuivaniemen Yrittäjät järjesti lapsille hiihdot perjantai-
iltana 16.3. aseman urheilukentällä. Pienessä 

pakkassäässä järjestettyihin hiihtoihin osallistui 39 
hiihtäjää, joiden ikä oli 2-12 vuotta
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kYSY LISää:
antti tuomaala 

0406721389 
Iilaakso.fi

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
Puh. 0400 892 414, 040 7670 825
sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

UTACON OY
Merkittävä metalliromun kierrättämö

Kolmen A:n 
luottoluokitus.

Ostetaan ja noudetaan
kaikenlaista metalliromua

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

isot ja pienet erät, ym, ym.

Kunnanmestaruushiihdot
Ke 4.4.2018 klo 18.00 Illinsaaren hiihtomajalla

Tiedustelut p. 044 536 9161

Järj. Iin hiihtoseura

Kahvi- ja makkarakioski!

Hiihtotyyli vapaa!

IlmoIttAutumIset ennAKKoon 
ti 3.4.2018 klo 16 mennessä: 
harkonen.annamaria@gmail.com. 
Ilmoittautumiseen nimi ja syntymävuosi. 
Hiihdot ovat samalla Iin hiihtoseuran 
seuranmestaruushiihdot.

Sarjat: 4v-70v
Matkat: 0,4 km-5 km

4v-12v palkitaan kaikki, muissa 
sarjoissa palkitaan kolme parasta.

Tervetuloakeskustelemaan!

Katso lisää  iisiverkko.fi

Ke 18.4. 
klo 18 

Kuituilta 
Jakkukylän koulu

Kahvitarjoilu

Iisiverkko 
Jakkukylään
Tule kuulemaan lisää Iin omasta  
valokuituverkosta. Paikalla myös kunnan 
edustaja esittelemässä kaavoitustilannetta 
ja  kuuntelemassa ajatuksiasi.

3.4. lähtien samasta numerosta myös 
kuivaniemen, jakkukylän, oijärven 

ja olhavan taksit.

Myös Valopilkku-sovellus!

iin alueen taksit 
yhdestä numerosta

Kelan 
suorakorvausmatkat 

numerosta 0100 86 500

0200 81 000

Puhelun hinta 1,16€ + ppm/min.

PÄIVYSTYS 24 h
Isot ja pienet lVI-työt

p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi


