jakelu kaikkiin talouksiin iissä

Iin Urheilijat ry:n Maakuntaviestilehti 2018

Pohjois-Pohjanmaan

MAAKUNTAVIESTI
Ii, Illinsaari la 17.2.2018
Ohjelma
Klo 11.00 Minisompaviestin startti
Klo 11.45 Illinsaaren hiihto –viestin startti (Yrityssarja)

Klo 12.30 Avajaiset, puhe Ari Alatossava Iin kunnanjohtaja
Klo 12.40 Kilpailun suojelijan puhe,
Pirkko Mattila sosiaali– ja terveysministeri
Klo 13.00 Maakuntaviestin kilpasarjan startti

Ilmoita joukkueesi mukaan yrityssarjaan
hiihto.iiu@hotmail.com
Lisätietoa:
Marko Jussila p. 040 708 8192
Pekka Suopanki p. 050 3950 392

Tervetuloa koko perheen ulkoilutapahtumaan Iin Illinsaareen!
Kisapaikalla Ruokala ja Kahvila.
Illinsaaren hiihtomajan P-alue ja Penkka-alueen P-alueet
ovat tarkoitettu vain parkkeerausta varten.

Vapaa pääsy!

Iin Urheilijat ry:n Maakuntaviestilehti 2018
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Liikunta on lääke – kannattaa nauttia

Kisojen suojelija Pirkko Mattila on syntyisin Yli-Iistä, Iijoen varrelta,
asuen nykyisin Muhoksella. Kansanedustajana hän on toiminut vuodesta 2011 sekä vuodesta 2016 lähtien Sipilän hallituksessa sosiaalija terveysministerinä. Puoluekannaltaan hän on Sininen tulevaisuus.

Arvoisa Pohjois-Pohjanmaan
maakunnan väki! On ilo toimia maakuntaviestikisojen
suojelijana, synnyinseudulla.
Muistan lapsuudestani monet kylien ja pitäjienväliset
kisailut monessa urheilulajissa. Maakuntaviestihiihdossa
on jäänyt hienosti elämään ja
voi hyvin.
Hienoa nähdä teitä kaikkia kisapäivänä Iissä. Perinteet jatkuvat, koska on
kansalaisia sitä jatkamaan.
Tarvitaan perinteiset ja uudet urheiluseurat järjestämään kisoja, sekä kunnat
keräämään joukkueet mukaan. Näin päästään jälleen
kerran omaan maakunnalliseen kisastudioomme, jonka
tunnelma on tietenkin ainutlaatuinen. Onhan se oma tekemä ja tämähän me osataan.
Kaikkien ei tarvitse kisata, latujen tunnelmista voi
nauttia myös kuntoilumie-

lessä. Mutta, kuten olympiakisat osoittavat, tarvitsemme
esikuvia meitä kirittämään.
Olympiatuli sammuu kohta
neljäksi vuodeksi, mutta älköön sammuko kipinämme
kuntoiluun ja urheiluharrastukseen. Liikunta on paitsi
lääke, niin mukava lahja. Sitä
kannattaa nauttia ja jakaa
eteenpäin. Urheiluseuroissa on monenlaista touhua
talkootyöstä huippu-urheiluun. Kaikkia käsiä tarvitaan
yhteiseen tekemiseen. Kiitos
tämänkin tapahtuman talkoolaisille, teitä on tarvittu!
Nautitaan maakuntaviestin tunnelmasta, ulkoilmasta ja maakunnan näköisestä
kisasta. Menestystä kaikille
joukkueille tasapuolisesti!

Pirkko Mattila
Kisojen suojelija

Tervetuloa Iihin kokemaan hiihdon hurmaa!

Ari Alatossava

Iin Illinsaaren hiihtostadion
tarjoaa hyvät puitteet maakuntaviestien järjestämiseen.
Iin Urheilijat ja Iin kunta ovat

laittaneet paikat kuntoon teitä varten.
Kunnat ovat merkittäviä
liikuntapalvelujen tuottajia ja

toimintaedellytysten luojia.
Vuosittain kunnat ylläpitävät liikuntapalveluja yli 800
miljoonalla eurolla. Tulevaisuudessa kuntien liikuntapalvelut sekä muu terveyttä
ja hyvinvointia edistävä työ
nousee nykyistäkin tärkeämpään rooliin mm. maakuntaja sote-uudistusten takia.
Kuntien tehtävänä on
kuntalaisten hyvinvoinnin
edistäminen. Liikunta ja liikkuminen ovat yksi osa hyvinvointia. Kunnat ovat
liikuntapaikkojen rakentajia.
Liikuntapaikat ovat urheilun
ja liikkumisen perusinfraa.
Urheiluseurat saavat liikuntapaikat elämään. Liikuntapalvelut toimivat parhaiten
silloin, kun kunnan kanssa
kuntalaisia liikuttamassa on
aktiivisia urheiluseuroja ja
innokkaita kuntalaisia. Yhteistyöllä saadaan parhaita
tuloksia aikaan.
Hiihdolla on aina ollut
iso rooli suomalaisessa urheilussa. Hiihtäjät ovat perinteisesti
menestyneet

Iin Urheilijat johtokunta 2018
Puheenjohtaja
Marko Jussila
markojussila@hotmail.com
040 708 8192
Rahastonhoitaja
Anri Stenius-Veijola
anri.stenius-veijola@pp.inet.fi
040 704 7419
Ville tiiro
ville.tiiro@pp.inet.fi
050 316 0739
Jussi Kurttila
jussi.kurttila@gmail.com
041 469 9658
Tiina Okkonen
tiianni.okkonen@gmail.com

040 843 1018
Aino Jokinen
ainojokinen1@gmail.com
045 132 5037
Jenna Jussila
jennaemiliajussila@
gmail.com
0400 545 449
Antti Nehvonen
a.nehvonen@gmail.com
046 629 3604
Tuomo Sassi
tuomo.sassi@gmail.com
044 030 3559

JAOSTOT
Pesäpallojaosto pj
Jussi Kurttila
jussi.kurttila@gmail.com
041 469 9658
Hiihtojaosto pj
Oili Kaleva
oili.kaleva@ii.fi
040 506 8480
Sulkapallojaosto pj
Mika Mustonen
muustone@gmail.com
040 543 2078

Jäsenmaksut 2018: Aikuisjäsen 20 € | Lapsijäsen (alle 15 v) 15 €
Perhepaketti 35 € (2 aik. ja kaikki alle 15 v lapset)

kansainvälisissä kilpailuissa
ja tuoneet Suomelle kunniaa. Uusia lajeja syntyy, hyvä
niin, mutta menestyneillä
hiihtäjillä on paikka suomalaisten sydämissä nyt ja tulevaisuudessa.
Hiihdon menestys luodaan ja pohjatyö tehdään
urheiluseuroissa paikallisella tasolla. Maakuntaviestillä ja piirinmestaruuskisoilla
on pitkä historia takanaan.
Maakuntaviestien tarkoitus
on hiihtoharrastuksen synnyttäminen ja ylläpitäminen.
Hiihdon voimaa osoittaa sekin, että näissä kisoissa hiihtää kaiken ikäisiä tyttöjä ja
poikia, naisia ja miehiä.
Omasta ja Iin kunnan
puolesta toivotan kaikille
teille menestystä näissä kisoissa!
Tervetuloa Iihin kokemaan hiihdon hurmaa!

Ari Alatossava
kunnanjohtaja
Iin kunta

Jäsenedut 2018
Iilaakson fysioterapia: 10 % alennus kaikista yrityksen palveluista.
Liikuntakeskus Move: 10% alennus kuukausikortista ja 10-kortista.
Kärkkäinen: 5 % alennus urheilutarvikkeista.
Iin Urheilijoiden talon ”Rysän” vuokraus: 10%
alennus hinnastosta.
Iin Urheilijoiden talo
Taloa voi vuokrata juhlatilaisuuksiin. Suuretkin juhlat onnistuvat. 4 hengen pöytiä on n.
30 kpl, keittiöstä löytyy mm. astianpesukone,
uuni, liesi, jääkaappeja, pakastin ym. sekä kattavat astiastot n. 150 hengelle. Aulassa sijaitsevat WC-tilat ja naulakot. Yläkerrassa on pieni
keittiö ja kokoustila. (Lähemmin seuran nettisivut). Vuokraukset Sanna Kluukeri 040 552
0980/040 462 0286

Marko Jussila on Iin Urheilijat ry:n puheenjohtaja

Toivotaan luistavia
hiihtokelejä ja
hyvää kisasäätä
Tulevana viikonloppuna hiihdettävät maakuntaviesti ja
piirimestaruushiihtojen järjestäminen yhteistyössä Iin
kunnan kanssa tapahtuu Iissä jo kolmannen kerran.
Kisojen valmistelun aloitimme jo viime syksynä. Kisaorganisaatio on koottu ja suunnittelupalavereita on pidetty useita. Talkoolaisten panos on merkittävä osa-alue
kilpailujen onnistumiselle, mikä vaatii paljon vapaaehtoista seuraväkeä. Kilpailujen järjestäminen vaatii myös paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyöllä saamme
paljon yhteistä hyvää aikaan, mikä palvelee kaikkia kuntalaisia sekä tuo liikuntapaikkoihin parannuksia tulevaisuutta ajatellen.
Maakuntaviesti oli edellisen kerran Iissä vuonna 2006.
Siitä ajasta ohjelmaan on tullut muun muassa haastesekä minisompaviesti. Hieno asia että minisompaan on
ilmoittautunut yli 20 joukkuetta, joka kertoo lasten hiihtoharrastuksen noususta. Iissä hiihdon harrastamiselle on
erinomaiset olosuhteet. Illinsaaren hiihtoladut on viritetty
hyvään kuntoon kisaviikonlopuksi ja katsomoalueita paranneltu. Toivotaan luistavia hiihtokelejä ja hyvää kisasäätä!
Iin Urheilijoissa tehdään paljon arvokasta vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten liikuttamisen hyväksi. Seuramme
lajeina ovat pesäpallo, hiihto ja sulkapallo. Ilahduttavaa
on ollut havaita hiihdon harrastajamäärän nousu. Esimerkiksi lasten hiihtokoulussa on talven aikana ollut lähes 60
lasta. Lasten vanhempien aktiivinen mukanaolo luo hyvät
edellytykset lasten harrastukselle.
Pesäpallo on seuramme suurin jaosto. Harrastajamäärät ovat viime vuosina vaihdelleet eikä ole onnistuttu
saamaan joukkueita kaikkiin ikäluokkiin mikä ruokkisi
edustusjoukkueita. Edustusjoukkueen tavoitteet on asetettu tulevaisuuteen ja tämän kautta saamme junioritoimintaan määrätietoisen ja tavoitteellisen toiminnan. Talkootyö
on seuran kivijalka. Seurassamme tehdään paljon talkootyötä sekä olemme järjestämässä erilaisia tapahtumia. Kiitokset kaikille seuratyössä ja talkootyössä mukana oleville
vapaaehtoisille toimijoille.
Suuret kiitokset Iin kunnalle hyvästä yhteistyöstä
sekä kaikille yhteistyökumppaneille merkittävästä tuesta kilpailujen järjestämisessä. Järjestelytoimikunnan ja Iin
Urheilijoiden puheenjohtajana toivotan teidät kaikki tervetulleeksi Iin Illinsaareen osallistumaan ja seuraamaan
Pohjois-Pohjanmaan hiihtojuhlaa!

Marko Jussila
Puheenjohtaja, Iin Urheilijat ry
”Maakuntaviesti oli edellisen kerran Iissä
vuonna 2006. Siitä ajasta ohjelmaan on tullut
muun muassa haaste- sekä minisompaviesti.
Hieno asia että minisompaan on ilmoittautunut
yli 20 joukkuetta, joka kertoo lasten hiihtoharrastuksen noususta. Iissä hiihdon harrastamiselle on erinomaiset olosuhteet.”
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Viestihiihto on yhteisöllistä
Raamattu puhuu meille urheilusta ja kilpailemisesta
rinnastaen sitä kristityn vaellukseen. Kristitty ei vaella
täällä maan päällä päämäärättömästi, vaan tavoitteena on saavuttaa päämäärä
- maali - saada voittopalkinto
iankaikkinen elämä. Uudesta Testamentista löytyy Paavalin sanat: ”Tiedättehän,
että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi
saa palkinnon. Juoskaa siis
niin, että voitatte sen!” Tällä tavoitteellahan tänäänkin
kilpailuun käydään. Kaikkien tavoitteena on se ensimmäinen sija ja jos nyt ei aivan
sitä saavuteta, niin aikakin
pyritään mahdollisimman
hyvään suoritukseen.
Viestihiihto liittyy myös
toinen piirre, joka on tuttua
myös kristillisessä uskossa.
Viestihiihto on yhteisöllistä.

Yhdessä voimme saavuttaa
enemmän, kuin yksin konsanaan. Joukkue, jossa on hyvä
henki, saa joukkueen jäsenet
antamaan kaikkensa joukkueen eteen. Kaikki pyrkivät
omalla toiminnallaan ja toisten kannustamisella parhaaseen mahdolliseen. Hyvän
joukkueen piirre on myös
se, että epäonnistuminenkin
kannetaan yhdessä.
Näissä ajatuksissa toivotan kaikille hiihtäjille hyvää
ja reilua kilpailua ja siunausta ja varjelusta haastavaan
päivään.
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Tervetuloa
Illinsaareen

Tapani Ruotsalainen
Iin kirkkoherra

Hyvän joukkueen piirre on myös
se, että epäonnistuminenkin kannetaan yhdessä., muistuttaa Tapani Ruotsalainen.

Pauli Tiiro on Maakuntaviestin 2018 kilpailun johtaja

Maakuntaviestillä on pitkät perinteet ja Iissä järjestettävä
viesti on jo 70. kerta. Kilpailu käydään kuntakohtaisesti.
Aikaisemmin Iissä on järjestetty maakuntaviesti vuonna
2006. Silloin mukana oli 42 joukkuetta.
Illinsaaressa hiihtomajan ympäristö on saanut uutta
ilmettä, kun kunta on hankkinut lumitykit. Tällä tavalla
hiihdon harrastaminen voidaan aloittaa entistä aikaisemmin säilölumen avulla ja hiihtokautta jatkaa pitempään.
Tiedä vaikka kesälläkin hiihdetään Iissä kilpaa!
Hiihto on edelleen Suomen kansan rakastama, perinteinen laji. Hiihto on myös mitä parhain kuntourheilulaji.
Harva laji pystyy tarjoamaan sellaista perheen yhteistä liikuntamuotoa kuin hiihto, mikä kohottaa tai pitää yhtä tehokkaasti kuntoa yllä. Meistä suomalaisista noin 800 000
henkilöä harrastaa hiihtoa. Harrastajia olisi enemmänkin,
jos talvet olisivat, varsinkin eteläisemmässä Suomessa, lumisempia. Täällä Iissäkin on kokemuksia vähälumisista talvista, joten kunnan hankkimat lumitykit ovat tulleet
tarpeeseen.
Maakuntaviestin järjestäminen vaatii paljon vapaaehtoista talkooväkeä ja yhteistyötä liike-elämän ja kunnan
kanssa, siitä kiitos heille.
On myös hienoa, että sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila nähdään kisapaikalla Maakuntaviestin suojelijana.
Toivotan urheilijat, yleisön ja yhteistyökumppanit tervetulleiksi Iin Illinsaareen!

www.iinseurakunta.fi

Pauli Tiiro
kilpailun johtaja

Maakuntaviestilehti 2018
Vastaava toimittaja:
Marko Jussila
Toimittajat:
Heimo Turunen
Matti-Tapio Rissanen
Toimituskunta ja
markkinointi:
Anri Stenius-Veijola
Aino Jokinen
Pauli Tiiro
Pekka Suopanki
Riitta Räinä
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Paino:
Suomalainen Lehtipaino
Kajaani 2018

VUOKRATAAN
Kempeleessä toimi�loja
p. 045 867 8076
heikki.paakkari@terrapatris.ﬁ
www.toimi�lat.ﬁ/toimi�la/10430077

Maakuntaviesti on
lauantaina 17.2. kello 13.
Lapsille on kello 11 alkava oma viestihiihto,
Minisompa, joka on tarkoitettu 10-12 vuotiaille tytöille ja pojille.
Kuntoilijoille ja harrastajille oma Illinsaaren
viesti hiihdetään kello 11.45.
Henkilökohtaisten matkojen Piirinmestaruus kilpailut ovat sunnuntaina 18.2. alkaen
kello 11.

Iin Urheilijat ry:n Maakuntaviestilehti 2018
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palvelemme osoitteessa Laitakuja 2-4
Parturi-Kampaamo
Kauneuskuja 4
Teija Tiuraniemi
Puh. 040 911 0795
Viimeisen vuoden opiskelija meillä
5.2.2018-29.5.2018. Työt -30 %.
Aikoja voi varata Siljalle netistä.

Aija Söyrinki selätti ylikunnon

Kynsisalonki

Rusetti
Puh. 0400 330 231

Varaa aikasi

www.omakampaamo.fi/Kauneuskuja 4
VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

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

Iin Maakuntaviestin ykkösjoukkueen kantava voima
Aija Söyrinki on toipunut
ylirasitustilastaan. Aija kertoo kauden olleen tosi vaikean ja syksyllä ilmenneestä
ylirasitustilasta toipuminen
vei neljä kuukautta. Nyt ylikunto on kuitenkin selätetty
ja hiihtokunto on vahvassa
nousussa. Aija uskookin vahvasti Iin voittoon maakuntaviestissä ja on valmis omalle
osuudelleen.
Loppukaudesta
Aijan
päätavoitteet ovat 23-vuotiaiden SM-kisat maaliskuussa Tampereella. Siellä Oulun
Hiihtoseuraa edustava Aija
hiihtää 10 km vapaalla ja 20
km perinteisellä. Lisäksi ohjelmassa ovat Taivalkosken
SM-kisat ja Suomen Cup-kisan finaali huhtikuun alussa.

Aija Söyrinki uskoo Iin voittoon maakuntaviestissä.

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

Jaana ja Hannu Niemelä voivat todeta Illinsaaren
maakuntaviestin hiihdettävän heidän kotiladuillaan.
Niemelöiden
omakotitalon pihalta nimittäin pääsee
muutaman metrin kävelyllä
suoraan Illinsaaren laduille.
Ladut ovat tänä vuonna
olleet koko kauden huippukunnossa kertovat Niemelät.

Olemmekin koko perheellä kuluttaneet ahkerasti latuverkostoa, toteaa Hannu
vieressään Paavo kaksitoista
vuotta, Inka seitsemän vuotta ja Pihla kuusi vuotta.
Hannu kertoo harrastavansa hiihdon lisäksi suunnistusta ja yleisurheilua sekä
kaikenlaista luonnossa liikkumista. Jaana puolestaan

on monipuolinen ja menestyvä urheilija niin kesä- kuin
talvilajeissa. Viime kesältä
löytyy meriiteissä Kalevan
kisojen kuudes sija 10 000
metrin juoksussa ja tältä talvelta on SM-kisoissa jo tullut
sekä kultaa että hopeaa.

Yli-iin Puu ja Turve

Metsänhakkuupalvelut vuodesta 1972 lähtien

Asematie 266, 91100 Ii
yritys@ojala.mloposti.fi
Timo 0400 220 594
Eero 0400 183 397
Alpo 0400 194 032
Jaana ja Hannu Niemelä sekä lapset Pihla, Inka ja Paavo ovat monipuolisesti liikuntaa harrastava perhe.

Iin Urheilijat ry:n Maakuntaviestilehti 2018

Maakuntaviestissä Matias Tiiro hiihtää Iin
ykkösjoukkueessa.

Kauneushoitola Outi
Sky Kosmetologi Outi Kantola

Kosmetologipalvelut
Ripsipidennykset • Sokerointi • Meikit
Lahjakortit • Kotikäynnit

Kirstinharjuntie 11, Ii • p. 040 044 8873
www.kauneushoitolaouti.fi

Mitä heille kuuluu nyt?
Edellisen kerran maakuntaviesti hiihdettiin Iissä vuonna 2006. Silloin kisalehden
kannessa komeilivat 13-vuotiaat Matias Tiiro, Joonas Jussila ja Mikko Tiiro.
Päätimme kysyä mitä
heille kuuluu tänään.
Matias
Tiiro
kertoo
opiskelevansa
avoimen
yliopiston puolella oikeustieteitä Rovaniemellä. Perheeseen kuuluvat vaimo ja
kahdeksan kuukauden ikäinen lapsi. Matias hiihtää
aktiivisesti edustaen Taivalkosken Metsä-Veikot 85
seuraa. Kauden hän kertoo olleen kovin rikkonaisen
syksyllä sairastetun keuhkokuumeen vuoksi, jonka kourissa meni viisi viikkoa. Tällä
hetkellä kunto on nousussa
ja Matiaksen päätähtäin on
6.-8.4. Taivalkoskella hiihdettävät SM-kisat ja niissä
perinteisen sprintti sekä pe-
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rinteisellä hiihdettävä 50 kilometriä. Maakuntaviestissä
Matias hiihtää Iin ykkösjoukkueessa.
Joonas Jussilan tavoitimme myös Rovaniemeltä, jossa hän opiskelee kolmatta
vuotta rakennustekniikkaa.
-Hiihto
kilpailumielessä jäi seitsemäntoista vuotiaana rasitusastman vuoksi.
Omaksi ilokseen hiihdän
edelleen. Lisäksi harrastuksiin kuuluvat suunnistus ja
jääkiekko pelipaikkana maalivahti. Syksyt tulee vietettyä Iissä lempiharrastuksen,
metsästyksen parissa, kertoo
Joonas.
Mikko Tiiro asuu Iissä, on
toiminut mm. metsähakkuukoneen käyttäjänä. Hiihtäminen on jäänyt vähemmälle,
mutta hän pelaa pesäpalloa.
Perheeseen kuuluu puoliso
ja yksi lapsi.

II

Kisatie 1, www.k-market.fi

A.wiik

Traktoriurakointi

0405199866

Lanssitie 1, 95200 Simo
Puh. 010 231 9920
www.rantakaira.fi

www.pohjoistavoimaa.fi

Meiltä herkulliset
pizzat, kebabit ja salaatit!
Monipuolinen salaattipöytä

Soita ja tilaa
041 365 0661

avoinna
Ma-to 10:30-21:00
pe-la 10:30-24:00
su
12:00-21:00
Joonas Jussila Jukolan viestin jälkeen Joensuussa 2017.

Lounastarjous
ma-pe klo 10-14
pizzoihin ja annoksiin
sis. 0,3 l juoma,
kahvi ja salaattipöytä
Iin pizza kebab

Haminantie 6, 91100 Ii

Iin Urheilijat ry:n Maakuntaviestilehti 2018
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Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

www.merihelmi.fi
Merihelmi
Aamupala klo 8-10 6 €
Lounasbuffet klo 10-16
ark. 9.30 €, la-su 10,50 €
Avoinna pe 16.2. alk.
klo 20 saakka.

Kisapaikalla
lauantaina 17.2. maittavaa
ruokatarjoilua ruokateltassa.
Lounas 8 €, klo 10 alkaen.
Lihakeitto tai lohipaella,
sis. ruokajuoman ja leipä.

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

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

Ii lähtee taistelemaan
maakuntaviestin voitosta
Ii on kahdesti jäänyt tiukan
loppukirikamppailun
päätteeksi monon mitalla
maakuntaviestin kakkoseksi. Oulu on ollut sen verran
Iitä parempi Ylikiimingissä
vuonna 1991 ja viime vuonna Kuusamossa. Iillä on
kolmaskin kakkostila maakuntaviestistä
Taivalkoskelta 90-luvun alkuvuosilta.
Silloin Kuusamo oli selkeä

ykkönen.
Joko tänä vuonna on Iin
vuoro juhlia voittoa? Joukkueen jäsenillä ainakin on
kova usko voittoon kotiladuilla ja joukkueen terveystilanne on viikkoa ennen
tapahtumaa hyvä.
Ii lähtee Illinsaaren maakuntaviestiin kolmella joukkueella eli hiihtäjiä Iistä
löytyy! Iin ykkösjoukkuees-

sa viestin voittoa lähtevät tavoittelemaan Matias Tiiro,
Hanna Soronen, Jaana Nie-

melä, Aija Söyrinki, Hannu
Niemelä ja Kauko Heinikoski.

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

Näillä Illinsaaren laduilla ratkeaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviestin voittaja vuonna 2018.

Hiihdossa suksihuollolla on tärkeä merkitys. Kari Holmström ja Pekka
Kukkula kokeilevat eri vaihtoehtoja.

www.iinmetsatyo.fi

Metsätyö Korpela Oy
Hankinta-, tontti- ja puistohakkuut
sekä kaivinkonetyöt ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 727
marko.korpela@pp1.inet.fi
ekovilla.com

Ahaa!
Karkaa
rahaa!

Milloin olet viimeksi käynyt asuntosi yläpohjassa?
Vintin lisäeristämisen siirtäminen hukkaa lämpöä ja
rahaa joka päivä.
Lisäeristäminen on helpoin
ja edullisin tapa pitää kurissa kasvavat energiakustannukset vanhemmissa
taloissa.

Vintin lisäeristämisen siirtäminen

Muista hyödyntää
myös
hukkaa
lämpöäKotitalousvähennys
ja rahaa joka
päivä.
huomioitu takaisinmaksuajassa. Laskelma
kotitalousvähennys!
antava, ilman korkoa. 100 m² talo, Jyväskylän ilmasto.
Toimi nyt ja pyydä suuntaa
tarjous
040 584 0389
Energian hinta 0,12 €/kWh

tai oulu@ekorakennuspalvelu.fi.
Teen maksutta yläpohjan kunnon kartoituksen ja lasken
tarjouksen lisäeristyksestä, ota rohkeasti yhteyttä:

040 5237200 tai jaakko.juutinen@ekovilla.com
Lämpimin terveisin
Jaakko Juutinen
Myyntiedustaja, Pohjois-Suomi

Aija Söyrinki, Hannu ja Jaana Niemelä lapsineen sekä Nina Holmström taktiikkapalaverissa kilpailupaikalla.

Iin Urheilijat ry:n Maakuntaviestilehti 2018
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Iin Taksipalvelu Oy

Eemeli ja Veeti harjoituslenkillä Illinsaaressa

0200 81000
Kelan suorakorvausmatkat
numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16 € + ppm/min.

Henkilö- ja pakettiautot
• Huollot ja korjaukset
• Autosähkötyöt
• Vikadiagnoosit

040 708 2438

Liikkuvat Tammelat
Tammelan perheessä liikutaan ja harrastetaan. Pojat Eemeli yhdeksän vuotta
ja Veeti seitsemän vuotta hiihtävät kilpaa, pelaavat pesäpalloa, suunnistavat,
harrastavat kaukalopalloa
ja Eemeli soittaa kitaraakin. Maakuntaviestissä pojat
osallistuvat minisompaviestiin.
Äiti Heini ehtii omien poikien huoltotehtävien
lisäksi g-junnujen joukkueenjohtajan tehtäviin pesäpallossa sekä agilityn
harrastamiseen koirien kanssa. Pesäpallon pariin Heini
toivottaa uudet pelaajat tervetulleiksi ja yhteyttä voi ottaa puh 040 569 6271
Isä Simon päälaji on
triathlon. Myös suunnistus,
koripallo ja hiihto kuuluvat
Simon lajivalikoimaan. Maakuntaviestissä hän hiihtää
Iin kolmosjoukkueessa.

• Ilmastointihuollot
• 4-pyöräsuuntaukset
• Rengastyöt

www.koistisenkorjaamo.fi

Äiti Heini huoltotehtävissä

...ym

tä
s
i
i
t
a
a
renk
ti
llises

na edu
asennettu

* myös pienkonehuolto*

T:MI ILKKA RAUTIO
Pihlajatie 5, Ii, P. 0500 937 739

www.iinjh.fi

- vannesahan terät
- sirkkelin terien teroitus
- hakkurinterien huolto

TERÄ TEKNIIKKA OY

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy
Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
Monipuolista palvelua:
Jäteastioiden
tyhjennys
Roskalavojen
vuokraus/tyhjennys

Nosturiautotyöt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

Hallitie 24, 91100 Ii • Puh. 0400 829 260
myynti@teratekniikka.fi • www.teratekniikka.fi

Iin Urheilijat ry:n Maakuntaviestilehti 2018
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Kisojen järjestely kokeneissa käsissä
Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaviesti 17.2. Iin Illinsaaren hiihtokeskukseen oli ilmoittautunut maanantaihin 12.2. mennessä 14 joukkuetta. Haapavesi, Ii
(3 joukkuetta), Oulainen, Yli-Ii, Liminka, Oulu (2 joukkuetta), Haapavesi, Pudasjärvi, Kempele, Taivalkoski, Raahe. Minisompaviestiin oli ilmoittautunut 17
joukkuetta ja muutama joukkue myös Illinsaaren hiihtoviestiin. Kisojen järjestelyistä vastaa Iin Urheilijoiden kokenut kisaorganisaatio.

Kisojen järjestelytoimikunta on kokoontunut viimeisten kuukausien aikana useaan kertaan. Illinsaaren hiihtokeskuksella tammikuun alkupuolella koolla, eturivi: Juho Backman, Pertti Törmi , Petri Alakiuttu ja Pekka Suopanki. Takarivi: Juha Veijola, Reijo Backman, Marko Jussila, Aino Jokinen, Jenna Jussila, Anri Stenius-Veijola.

Kisajärjestelyt alkavat olla hyvällä mallilla, jonka järjestelytoimikunnan jäsenten ilmeet jo paljastavat tammi-helmikuun vaihteessa. Aino Jokinen, Anri Stenius-Veijola, Oili Kaleva, Pauli Tiiro, Marko Jussila, Pekka Suopanki ja Riitta Räinä.

Kisojen järjestelyistä
vastaava
kisaorganisaatio:
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja,
seuran puheenjohtaja Marko Jussila
Kilpailun johtaja Pauli Tiiro
Sihteeri Anri Stenius-Veijola
Kilpailukanslia Riitta Räinä
Kilpailun TD Pertti Törmi

040 708 8192
045 110 9012
040 704 7419
050 395 0305
050 555 3315

Ratamestarit Reijo Backman
ja Juho Backman
Ajanotto Markku Kukkola

0400 387 682
044 335 5095

Turvallisuuspäällikkö Pekka Suopanki
Järjestyksen valvonta Jenna Jussila
Liikenteenohjaus Matti Järvenpää

050 395 0392
0400 545 449
045 563 6190

Stadionpäällikkö Eino Nyman
Hiihtotapavalvonta Oili Kaleva
Kanttiini Aino Jokinen
Kisaruokailu Eräpata Petri Alakiuttu

040 728 4522
040 506 8480
045 132 5037

Marko Jussila

Riitta Räinä

Juho Backman

Oili Kaleva

Pauli Tiiro

Pertti Törmi

Pekka Suopanki

Aino Jokinen

Anri Stenius-Veijola

Reijo Backman

Jenna Jussila

Petri Alakiuttu

Lähtöalue Tarmo Mähönen,
maalialue Jussi Mertala,
kuulutus Keijo Pylväs,
ensiapu SPR Ii, moottorikelkka Pasi Rajala.

jakelu kaikkiin talouksiin iissä

nomat

kuutamohiihto

-

Perjantaina 2.3. Yli-Olhavan
maamiesseuralta Pirttijärven kodalle
Lähtö klo 19. Ulkotulien ja kuutamon
valaisemaa latua kodalle noin 1,2km.
Mahdollisuus hiihtää pidempikin lenkki,
tällöin otsalamput mukaan!

15.2.

Nro 4/2018

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

*Perillä kodalla makkara- ja mehutarjoilu.
*Maamiesseuralla kahvio ja arvontaa.
*Valaistu luistelualue ja mäenlaskupaikka
myös käytössä.
Yli-Olhavan maamiesseura, Oijärventie 1091.
Lisätiedot Kirsimaria Piri p. 045 127 5663

Tervetuloa
viettämään
tunnelmallinen
ulkoiluilta!
Huom. Kahviossa
käteismaksu

Järjestäjät:
Yli-Olhavan
maamiesseura ry,
Olhavanseudun
kelkkailijat ry ja
Ii Instituutti / Liikunta

Jalostetut
kalaherkut
omasta
keittiöstä.

LOHIFILE ja
keittokuutiot

15,60€/kg

(käsin ruodittu isosta kalasta)

paikallinen
made
Pannupihvi

Tori täyttyy lähiruoan
myyjistä ja ostajista
Talvinen pakkassää Iin torilla perjantai-iltana 9.2. Lumi
narskuu kenkien alla, on jo
hämärää, autojen virta on
hiipunut. Torille on parkkeerannut muutama auto pitsan
ostoon, kunnes kell0 19 jälkeen tyhjälle torille alkaa valua ihmisiä joka suunnasta.
Kauppakassit kädessä, joillakin on pulkka mukana. Ikärajaa ei ole, lapsia, nuoria,
keski-ikäisiä ja senioreita.
Puheen sorina alkaa täyttää
torin tyhjyyttä. Tori täyttyy,
hämärässä valossa hengitys
huuruaa ja pitää vähän hypellä.
Katseet kääntyvät jo kiertoliittymään. Autojen pitäisi
jo saapua. Mitä täällä oikein
tapahtuu? Kaikki torilla tietävät sen, mutta ulkopuolisen silmin toiminta vaikuttaa
oudolta.
REKO-lähiruokarenkaan
kahdesti kuukaudessa tapahtuva lähiruoan nouto-

tapahtuma on alkamassa.
Tilaukset on tehty jo aikaisemmin facebookissa ja nyt
on aika noutaa tilatut tuotteet.
Mikä REKO ja mitä se tarkoittaa? REKO on lyhenne
sanoista REjäl KOnsumption
– reilua kuluttamista. REKO
on Facebookin kautta toimiva lähiruokarengas, joka tarjoaa lähialueiden tuottajien
tuotteita. Tuotteet tulevat
suoraan tilalta, ilman välikäsiä, ruoka on tuoretta, paikallista ja ekologista.
Ostajilla on mahdollisuuden itse tavata ruoan tuottajan. Hän myös kertoo
tuotteistaan ja toiminnastaan. On mahdollista jopa
päästä tutustumaan tuotantopaikkaan, sopimuksen mukaan.
Porkkanan
ulkomuoto ei vaikuta sen makuun.
Voi hyödyntää myös edulliset tarjoukset. Tuotteet

korjataan niiden ollessa parhaimmillaan ja voi hyödyntää
sesonkituotteita.
Rohkaistaan
kokeilemaan
vieraampiakin tuotteita, joita
voi myös maistaa. Ne on valmistettu rakkaudella ja taidolla, ilman lisäaineita.
Yhteisö tukee hyvää, arvostaa ja haluaa tukea lähellä tuotetun ruoan tekijöitä,
omaa lähiyhteisöä ja oman
alueen taloutta. Se on myös
kiinnostunut, miten eläimiä
kohdellaan. Toiminta tapahtuu suoraan ilman välikäsiä
eikä ole pakkauksia. Sellainen on REKO.
Reilun puolen tunnin sisällä marjat, lihat, vihannekset, juurekset, kananmunat,
jäätelöt ja muut lähellä tuotetut tuotteet ovat vaihtaneet
omistajaa. Tapahtumassa oli
kiihkeää odotusta, puheen
sorinaa, yhteisöllisyyttä, tyytyväisiä tuottajia ja onnellisia
asiakkaita.

11,90€/kg
1€/kpl

(TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN KALAA RIITTÄÄ)

Iin REKO-lähiruokarengas on perustettu vuonna
2015 ja sen toiminta on vakiintunut. Tuottajia saadaan
lisää, kunhan lähellä tuotetun ruoan arvostus edelleen nousee ja asiakkaat
tekevät lisää ostopäätöksiä.
REKO-lähiruokarenkaan
ylläpitäjien hommaa tehdään vapaaehtoisesti, ilman
palkkaa. Helpoksi sen tekevät asiakkaat ja tuottajat yhdessä, jotka toimivat REKO
periaatteiden
mukaisesti.
Seuraavaa REKO jakoa odotetaan jo!
Lähiruokarenkaan tuottajaksi tai tuotteiden ostajaksi
pääsee liittymällä REKO-lähiruokarengas Iin Facebook
ryhmään, jossa voi seurata
tuottajien ilmoituksia ja tilata kun se itse kullekin sopii.
MTR

Pukin tilan Johanna Kurtti ja Kaarlo Lappalainen kertovat kiertävänsä Limingan, Iin ja Oulun Rekot sekä uutena myös Kemissä.

Huomioithan myös, että
paikalliset kalastajat toimittavat meille
päivittäin saaliitaan
MADETTA,SIIKAA, HAUKEA, MAIVAA
YMS. MITÄ AHTI SUO
Aukioloajat:
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00

Majakka Konintie 4, A 91100 Ii

Seuraa meitä
myös
Facebookissa

Kaikille yhteinen
kuutamohiihto
pe 2.3. klo 18 alkaen
Karttimonladun parkkipaikalla.

Tarjotaan mehua ja
nuotiomakkaraa!

Järjestää Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistys

Tervetuloa suurella joukolla!
ps. Voi tulla potkurillakin.

Marja-Areenan marjat tekivät kauppansa.

2

nomat

IIN ALUE
Vauva- ja taaperoryhmä ke 14.2. klo 10-11.30 kerhohuone.
Ystävänkammari ke 14.2. klo 12 Iin seurakuntasali.
Kirkkokuoro ke 14.2. klo 17 Iin kirkko.
Disneypuuhakerho ke 14.2. klo 17 kerhohuone.
Tuhkakeskiviikon messu ke 14.2. klo 18 Iin kirkko. Tuhkakeskiviikko, aihe Katumus ja paasto. Ruotsalainen Tapani, kanttorina Savolainen Eija, musiikkiryhmä kirkkokuoro.
Naiskuoro ke 14.2. klo 19 Iin seurakuntasali. Uusia laulajia otetaan
mukaan! Lisätietoja kanttori Eija Savolaiselta p. 040 737 6966.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 15.2. klo 14.30.
7 -iltapäivä to 15.2. klo 15 kerhohuone. Pelaillaan, leivotaan, keskustellaan ja askarrellaan yhdessä.
Lapsikuoro to 15.2. 17 Iin seurakuntasali.
Nuortenilta to 15.2. klo 18 kerhohuone.
Kirkkokuoro to 15.2. klo 18.15 seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 16.2. klo 10-12 kerhohuone.
Spesiaali nuortenilta pe 16.2. klo 18 kerhohuone.
Gospelmessu pe 16.2. 18.30 Iin kirkko. Teemu Isokääntä, musiikista
vastaa nuorten gospelryhmä.
Iin ry:n kirkkopyhä ja kirkkokahvit seurakuntatalolla su 18.2. klo
10 Iin kirkko. Jeesus, kiusausten voittaja. Soronen Pekka, kanttorina
Savolainen Eija. Kolehti medialähetystyöhön Intiassa Sanansaattajien kautta.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 19.2. klo
17.30 kerhohuone.
Ajanvaraus perhetyöntekijälle esim. kotona tai seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto p. 0400 541 319.
Solu ti 20.2. klo 15 kerhohuone.
Yhteisvastuu bingo ti 20.2. klo 18 Iin seurakuntasali. Bingolapun
hinta 2 e. Vapaaehtoinen maksu kahvista.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 21.2. klo 10-11.30 kerhohuone.
Disneypuuhakerho ke 21.2. klo 17 kerhohuone.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe klo 9-10. 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 to 22.2. klo 13.
7 -iltapäivä to 22.2. klo 15 kerhohuone.
Nuortenilta to 22.2. 18 kerhohuone.
Kirkkokuoro to 22.2. 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 23.2. klo 10-12 kerhohuone.
Messu su 25.2. klo 10 Iin kirkko. Rukous ja usko. Ruotsalainen Tapani,
kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Miestenpiiri su 25.2. klo 18 Iin seurakuntasali. Kahvia ja teetä tarjolla.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 26.2. klo
17.30 kerhohuone.
Solu ti 27.2. klo 15 kerhohuone.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 28.2. klo 10-11.30 kerhohuone.
Ystävänkammari ke 28.2. 12 Iin seurakuntatalo.
Disneypuuhakerho ke 28.2. klo 17 kerhohuone.
Naiskuoro ke 28.2. klo 17.30 Iin seurakuntasali.
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Pitokamu Oy uusi
pitopalveluyritys Iissä

Pitokamu Oy:n keittiössä sopu säilyy selkeällä tehtäväjaolla.

Lähes kaksikymmentä vuotta ravintola-alalla toimineet
Marja Jaara ja Kari Ponto
ovat perustaneet Pitokamu
Oy nimisen pitopalveluyrityksen Pohjois-Iihin. Toimin-

tansa yritys aloitti vuoden
2018 alussa ja toistaiseksi uudet yrittäjät jatkavat myös
päivätyössään Iin Autokeitaalla.
-Yrityksen päätoimiala on

pitopalveluiden järjestäminen leivonnaisista erilaisiin
menukokonaisuuksiin, kertoo Kari Ponto.
-Toiminta on lähtenyt
hyvin käyntiin ja olemme

Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Messu su 18.2. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. 1. Paastonajan sunnuntai, Jeesus, kiusausten voittaja. Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti Medialähetystyöhön Intiassa Sanansaattajien kautta.
Jumalanpalveluksen jälkeen Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistys laittaa
kahvit seurakuntatalolla. Taksi Anne Miettunen lähtee Kuivaniemen
Kievarista klo 11.30 kirkkoon, paluu kahvitilaisuuden jälkeen asemalle.
Sanajumalanpalvelus su 25.2. klo 12 Oijärven kyläkirkossa. 2. Paastonajan sunnuntai, rukous ja usko. Tapani Ruotsalainen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
YV-ilta ti 27.2. klo 18 Helvi Ruotsalaisella, Putkinotkontie 26. Yhteisvastuu lauluiltaan voit tuoda arpavoiton. Arvonta- ja kahvituotot
Yhteisvastuukeräykselle!
Oijärven perhekerho ma 19.2. ja ma 12.3. klo 13 – 14.30 vanhustentalon kerhohuoneessa.
Kuivaniemen perhekerho to 22.2. ja to 1.3. klo 10 – 12 seurakuntatalolla. Ohjelmassa leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä
tekemistä.
Ajanvaraus perhetyöntekijälle esim. kotona tai seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto puh. 0400 541 319.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 19.2. klo 11 vanhustentalon
kerhohuoneessa.
Oijärven seurakuntakerho ma 26.2. klo 11 vanhustentalon kerhohuoneessa.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe, diakonissa Sanna Mäenpää puh. 040 7182 297 (Kuivaniemi, Oijärvi ja Olhava), diakonissa
Sanna Karppinen puh. 040 7376 955 (Ii ja Jakkukylä)
Kuivaniemen naiskuoro keskiviikkoisin klo 16.30 seurakuntatalolla.
Hyryn nuoret laulajat keskiviikkoisin klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistyksellä.
Lisää tapahtumia: katso Iin alue ja www.iinseurakunta.fi

www.iinseurakunta.fi

saaneet paljon tilauksia vaikkapa kakuista, joita ihmiset ovat jossain tilaisuudessa
päässeet maistamaan, toteaa
Marja Jaara.
Haukiputaalta kotoisin
oleva Kari ja Yli-Iistä lähtenyt Maria ovat kotiutuneet
Pohjois-Iihin ja kakut ym.
tuotteet syntyvät parin omakotitalon keittiössä. Omia
juhlatiloja yrityksellä ei vielä ole.
-Pystymme
hoitamaan
kaikki isot ja pienet juhlat
alusta loppuun erilaisissa
juhlatiloissa, kunhan tiloista löytyy keittiö, Kari toteaa
keittiömestarin varmuudella.
Pariskunnalla on keittiössä selkeä työnjako, joten sopu
säilyy pienissäkin tiloissa.
Kondiittoriksi
opiskeleva
Marja vastaa leivonnaisista
ja muista makeista tuotteista. Karin vastuulla on ruokapuoli. Lisäksi hän huolehtii
esimerkiksi voileipäkakkuihin tulevan kalan savustamisen.
-Pyrimme mahdollisimman paljon käyttämään lähituottajien raaka-aineita, jotka
jatkojalostamme itse, toteavat tuoreet yrittäjät.
-Tarkoitus on alkaa kiertämään myös markkinoilla ja
erilaisissa tilaisuuksissa, joissa valmistamme ja myymme
ruoka-annoksia. Soppatykkikin meiltä löytyy. Viimeisin
keikka oli Iin Työväentalolla pidetty Kaamosklubi eli
meihin voi ottaa yhteyttä
monenlaisten tilaisuuksien
kahvilatoiminnan järjestämiseksi. Pieni yritys on ketterä,
Marja ja Kari muistuttavat.
Aloittavina yrittäjinä Marja ja Kari toivovat saavansa
arvokkaita vinkkejä esimerkiksi Iin Yrittäjät ry:n muilta
yrittäjiltä ja Pitokamu Oy onkin paikallisen yrittäjäyhdistyksen uusi jäsen. MTR

Kari Ponto loihtii herkkuannokset, vaikka yrityksen soppatykillä.

Kirkonseudun asemakaavan muutos
edennyt ehdotusvaiheeseen
Iin kirkonseudun asemakaavan muutos on edennyt
ehdotusvaiheeseen. Aineisto on julkisesti nähtävillä
8.2.–12.3.2018 verkossa sekä
kunnanviraston yhteispalve-

lupisteessä.
Asemakaavan muutoksen
tavoitteena on taajamakuvan
parantaminen ja keskustan
kehittäminen
vetovoimaiseksi kuntakeskukseksi.

Kaavaehdotukseen liittyen järjestetään kaikille avoin
esittely- ja keskustelutilaisuus 15.2. kello 17 Iin Lukiolla osoitteessa. Tilaisuudessa
esitellään myös millä taval-

la kaavan valmisteluvaiheen
vuorovaikutusprosessissa
esiin nousseet ideat ja ajatukset on huomioitu kaavaratkaisussa.
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Pelastuslaitoksen kalustoa Iin Kärkkäisellä
112päivän tapahtumassa.

112 päivän

tapahtuma Iin Kärkkäisellä
Valtakunnalliseen 112 viikkoon kuuluvana tapahtumana
järjestettiin
Iin
Kärkkäisellä 112 päivä sunnuntaina 11.2. Tänä vuonna päivää vietettiin teemalla
”Vaivaudu välittämään” tarkoituksena pitää huolta, että
läheisemmekin osaavat ennakoida vaarat ja saavat
apua hätätilanteissa.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen Iin tukikohdan
kalustosta paikalla olivat
ambulanssi, sammutusauto
ja säiliöauto, joihin yleisöllä oli mahdollisuus tutustua.

Paikalla olleet pelastusalan
ammattilaiset antoivat samalla vinkkejä arkeen niin
palovaroittiminen säännöllisestä testaamisesta kuin talonumeroiden tärkeydestä
kiinteistöissä.
-Apu osuu varmemmin ja
nopeammin paikalle, kun talojen numerot ovat selkeästi
nähtävillä, muistuttaa kalustonhoitaja Allan Nyman.
Välittämisestä esimerkkinä kertoi sivutoiminen
palomies Hannu Kurttila, tapauksen, joissa soitetaan tiepuolessa olevasta autosta.

Jenny Kosunen neljä vuotta ja Jalo Kosunen seitsemän vuotta sammutusauton kyydissä.

-Olisi hyvä pysähtyä katsomaan, mikä paikalla on tilanne ja soittaa sitten. Näin
varmistetaan oikean avun
paikalle saaminen, mikäli avulle on tarvetta, Kurtti-

la opasti.
Sivutoiminen
palomies
Pasi Karvonen kantoi huolta heikoista jäistä ja moottorikelkkailijoiden ajoreiteistä
Nätteporin ja seurakuntata-

lon kohdalla Iijoella.
-Jäät ovat todella heikot seurakuntatalon kohdalla ja Tuhkaruukissa jäätä on
vain nimeksi. Silti ajetaan
vaaraa uhmaten juuri nois-

ta paikoista, totesi Karvonen,
toivoen kelkkailijoiden ymmärtävän pysyä turvallisemmilla paikoilla. MTR

Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen Iin tukikohdan kalustoa esittelivät sivutoiminen palomies Antti Lapinkangas vasemmalla, kalustonhoitaja
Allan Nyman, sekä sivutoimiset palomiehet Pasi Karvonen, Hannu Kurttila ja Matias Penttilä.

4

nomat

nro 4
15.2.2018

-

Jakkukylässä lämminhenkinen liitosjuhla

juhlapuhujana pääministeri Juha Sipilä

Juhlan juonsivat Jakkukylän koulun oppilaat taitavasti ja sopivasti huumorillakin höystäen; Evert Lohi, Saana Sakko, Marissa Kenttä, Luukas Kaisto, Alvar Räihä ja Amanda Turpeinen.

Juhlapuhuja pääministeri Juha Sipilä saapui hyvissä ajoin juhlapaikalle Jakkukylän Rauhanyhdistykselle.

Jakkukylän koulun oppilaat esittivät Toivo Hyyryläisen säveltämän ja sanoittaman Jakkukylä -laulun.

Jakkukylän liittymistä Iihin
juhlittiin lauantaina 3.2. Jakkukylän rauhanyhdistyksellä. Juhlaan osallistui noin 250
henkeä. Juhlan järjestäjänä
olivat Iin kunta ja Jakkukylän kyläyhdistys. Juhlapuhujana oli pääministeri Juha
Sipilä, joka kertoi ilonsa Jakkukylän koulun oppilaiden
reippaista lauluesityksistä
ja juhlan juontamisesta. Oppilaat olivat pyytäneet Sipilää yhteiskuviin, joihin hän
kertoi varaavansa aikaa heti
virallisen ohjelman jälkeen.
Sipilä kertoi myös olevansa tutuissa maisemissa, sillä
juhlapaikan sijainti oli hänen
kesäisen vakiopyöräilyreittinsä varrella.
-Joka kesä olen myös täällä pysähtynyt ja laittanut
pyörän tarakalle Pekan pajalta erikoismetalleja ja hitsipuikkoja.
Sipilä kiitteli kyläläisten aktiivista otetta asioiden
hoitamisessa ja oma-aloitteisuutta historiallisen osakuntaliitoksen toteutumisessa.
-Tämä todistaa, miten
päättäväiset ihmiset voivat
demokraattisesti vaikuttaa
omiin asioihinsa. Jakkukylä

Ex kuntaministeri, kansanedustaja Tapani Tölli (toinen vas.), istui juhlakahvipöydässä oululaisten ja iiläisten
kutsuvieraiden seurassa.

Pääministerin kanssa yhteiskuvassa Jakkukylän osakuntaliitoksen käynnistänyt aloiteryhmä. Edessä Anne
Matikainen ja Maarit Sippola. Takana Erkki Niskala, Hannu Kaisto, Vesa Sikala, Juha Sipilä ja Hannu Turpeinen.

Liitosjuhlaa vietettiin lämpimässä tunnelmassa.

teki tahtonsa selväksi ja sitä
kuultiin. Monta kertaa vastaavat hankkeet ovat kaatuneet luovuttavan kunnan
vastustukseen.
-Nyt Oulun kaupunki
kunnioitti Jakkukylän tahtoa ja hyväksyi osakuntaliitoksen. Tästä on syytä antaa
tunnustus Oulun päättäjille.
Sipilä mainitsi myös, että
kylältä on oltu aktiivisesti
yhteydessä päättäjiin, myös
pääministeriin.
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila kertoi
Jakkukylän olevan lähellä
hänen Yli-Iin Puusaaressa sijaitsevaa synnyin kotiaan.
-Juhlapaikalle
tultaessa oli tunne, kuin olisi tullut
kotia. Iijoen törmä on vahva
pohja ponnistaa maailmalle.
Mattila toivoi kylän palvelujen kehittyvän edelleen
osakuntaliitoksen
jälkeen,
uskoen samalla, että aktiivisella otteella myös kyläläiset
ovat niiden kehittämisessä
mukana.

Mahdollisuuksien
ja kasvun vuosi
Oulun

kaupunginjohtaja

Päivi Laajala kertoi Oulun
viettävän mahdollisuuksien ja kasvun vuotta. Hän
kehui Jakkukylän osakuntaliitoksen hakemuksen hyvää
perustelua. Liitosasiat ovat
sujuneet Iin kunnan kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä. Siihen on kuulunut
mm. Jakkukylän koululaisten vaiheittainen siirtyminen uuteen kuntaan. Näin
ensimmäiset yläkoululaiset
aloittavat
koulunkäynnin
Iissä vasta ensi elokuussa.
Laajala sanoi Oulun tavoittelevan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi pääsyä
vuonna 2026.
Iin kunnanjohtaja Ari
Alatossava selosti Jakkukylän historiaa Pirttitörmän kylän aikoihin saakka, jolloin
koulussa tehtiin pulpetitkin itse. Jakkukylän liittyminen Iihin merkitsee kunnalle
merkittävän 417 asukasmäärän lisäyksen.
-Ii katsoo eteenpäin.
Erityisesti lähiajan suunnitelmissa on liikuntamahdollisuuksien kehittäminen.
Kunnalla alkaa tänä vuonna mittavan liikuntakeskuksen rakentaminen, johon
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tulee liikuntahalli, uimahalli ja jäähalli. Puheensa lopuksi Alatossava toivotti
Jakkukylän asukkaat lämpimästi tervetulleeksi Iin kunnan asukkaiksi.
Iin seurakunnan kirkkoherra Tapani Ruotsalainen
sanoi Iin seurakunnan pyrkivän viemään toiminnan
lähelle ihmistä. Jakkukylässä hän sanoi huomanneensa voimakkaita ja valoisia
tulevaisuuden
näkymien
asennetta. Tämä asenne synnyttää uutta.
Iin seurakuntaan liittymisessä on palattu juurilleen,
eli jo 1300 luvulta lähtien
Jakkukylä on kuulunut Iin
seurakuntaan eli samaan
seurakuntaan kuulumisessa
on jo vuosisatainen perinne.

Lämmin vastaanotto ja
autettu kotiutumaan
-Halu palata takaisin vanhaan
kotikuntaan
Iihin
on kytenyt jakkukyläläisten mielissä jo pitempään
ja noussut aika ajoin voimakkaammin esille. Syksyllä 2015 puheet Jakkukylän
liittämisestä Iin kuntaan jälleen voimistuivat. Useissa
kyläläisten yhteisissä kokoontumisissa ja jutusteluissa toivottiin, että joku
selvittäisi, onko osakuntaliitos Iin kuntaan mitenkään
mahdollista, selosti avauspuheessaan
osakuntaliitoksen
valmisteluvaiheita
kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kaisto.
-Meidät on otettu uuteen

nomat

kylämyönteiseen kotikuntaamme vastaan lämmöllä ja
autettu monin eri tavoin kotiutumaan. Tämäkin juhla on
hieno osoitus siitä. Lämmin
kiitos iiläiset! Jakkukylästä on aina haluttu vaikuttaa
kotikunnan asioihin aktiivisesti ja kehittävällä otteella.
Tuomme mielellään oman
panoksemme perinteikkään
ja kylämyönteisen kotikuntamme kehittämiseen. Iissä
on jatkossakin ideaa - jopa
säpinää, totesi Kaisto.
Juhlan juontajana toimi
kuuden hengen Jakkukylän
oppilaiden ryhmä. Puheiden
lomassa esitti yksinlaulua
Eero Jaara Maija-Leena Räihän säestämänä, Jakkukylän
koululaiset esittivät Toivo
Hyyryläisen
säveltämän
ja sanoittaman Jakkukylän
laulun. Yhteislauluina laulettiin Pohjois-Pohjanmaan
maakuntalaulu ja Maamme.
Iin kunta tarjosi juhlakahvit, jonka aikana kyläläiset ja
kutsuvieraat saivat vaihtaa
kuulumisia.

-

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoi, että jakkukyläläisten
kuntaliitosjakoesitys oli hyvin perusteltu.

5

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle Jakkukylä on tuttu jo lapsuudesta lähtien

Pyöräilytapahtuma
siltahankkeen tukemiseksi
Kahvien aikana kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kaisto kuulutti, että ensi
kesänä on perjantaina 6.7.
uuden siltahankkeen tukemiseksi yhteinen pyöräilytapahtuma, johon on juuri
lupautunut vetäjäksi pääministeri Sipilä sekä ministeri
Mattila.

Heimo Turunen

Pääministeri Sipilä poseerasi juhlan jälkeen kuvissa oppilaiden kanssa.

Eläkeliiton Iin osasto huolehti juhlakahvien tarjoamisesta, jonka palvelun oli tilannut Iin kunta.

Juhlan puhujille oppilaat ojensivat muistolahjaksi kylällä asuvan käsityötaituri Anna-Liisa Räihän kutomat villasukat.

Jaakko Kärnä Oulusta teki juhlasta digitallenteen, jota on saatavissa
kyläyhdistykseltä.

Rauhanyhdistyksen sali täyttyi juhlavieraista.

Kylätoimikunnan puheenjohtaja Hannu Kaisto toivotti pääministeri Sipilän lämpimästi tervetulleeksi.

6

nomat

nro 4
15.2.2018

-

VAUVASANATAIDETUOKIO
alle1-vuotiaille
Iin kirjastossa to15.3.2018
klo10-10.30
Kuivaniemen kirjastossa ma 19.3.2018 klo 10-10.30
Vauvasanataidetuokio
on vauvan ja vanhemman
yhteinen runohetki.
Tuokiolla leikitään,
liikutaan ja lorutellaan.
Runoleikki tukee lapsen
ja vanhemman varhaista
vuorovaikutusta. Tärkeintä
on mukava ja kiireetön
yhdessäolo vanhemman kanssa.
Mukaan mahtuu max. 10 lasta.
Alle kouluikäiset sisarukset ovat
tervetulleita vauvan ja vanhemman
mukaan, myös heidät täytyy
ilmoittaa mukaan.

Tervetuloa!
Ilmoittautuminen pe 2.3. mennessä
marita.turtinen@ii.fi
p. 050 430 4044
Tilaisuuden järjestää kirjaston Pelastetaan iltasatu! - lukuintoa lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille hanke.

Punainen Sulka tukee nuoria hyvään elämään

Punaisen Sulka keräyksen tuotteita ovat mm tarrat.

Avustuksen saajien ja LC Iin edustajia Lea Aalto, Marjo Helenius, Sari Hakala, Jaana Helander, Heikki Helekoski, Pekka Suopanki, Hannu Pakonen,
Erkki Taskila ja Vesa Hanhisalo.

Seitsemäs Punainen Sulka
järjestettiin 2016-2017, keräyskohteena nuoret. Suomen
Lions Clubien keräys tuotti tällä kertaa noin kolme
miljoonaa euroa 831 Lions
Clubin toteuttamana. Keräys järjestettiin 100 teemalla
Suomen täyttäessä 100 vuotta, samoin kuin Lions-järjestö täytti 100 vuotta. Suomeen
ensimmäiset klubit perustettiin vuonna 1950.

Iin Lions Club osallistui
keräyksen
toteuttamiseen
aktiivisesti, saavuttaen sille
asetun keräystavoitteen. Keräyksen tuotosta 25 prosenttia ohjataan Lions Clubien
kautta käytettäväksi paikallisesti. Iissä tuotto ohjattiin
Etsivän nuorisotyön ja Työllistämispalveluiden Nuottahankkeisiin.
Nuottavalmennus on tarkoitettu erityisen tuen tar-

peessa oleville nuorille.
Nuottavalmennuksella tuetaan nuoren sosiaalista vahvistumista,
arjenhallintaa
sekä sosiaalisten taitojen ja
terveiden
elämäntapojen
vahvistumista.
Valmennus
järjestetään pienryhmissä Kuusamon Oivangissa nyt saatujen
avustusten turvin. Jaettava
summa oli yhteensä 2500 euroa. LC Iin presidentti Han-

nu Pakonen toteaa Iin lions
clubin jakavan vuosittain yli
10 000 euroa eri kohteisiin.
Tällä kertaa iiläiset olivat lisänneet paikallisesti jaettavakseen saamaansa
summaan 300 euroa, mahdollistaakseen
nuottavalmennuksen
onnistumisen
suunnitellusti. MTR
Keräystuotosta saivat Iissä Etsivä nuorisotyö 1500 euroa ja Nuorten
työpajatoiminta 1000 euroa Nuottahankkeisiinsa.
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Maakuntauudistus
demokratian
vahvistamista

Iissä koulutyö alkaa syksyllä 8.8.2018. Pohjois-Iin koululaiset pääsevät silloin kauan odottamaansa uutuuttaan hohtavaan liikuntasaliin.

Ii kysyy huoltajien mielipidettä
koulujen loma-ajoista
Opetusja
varhaiskasvatuslautakunta
päätti kokouksessaan 18.1. Iin
koulujen
alkamisajankohdaksi tulevalle syksylle 8.8.
Samalla lautakunta hyväksyi
loma-ajankohdat lukuvuodelle 2018-2019. Syyslomaa
Iin kouluissa vietetään viikolla 43 (22.-29.10.2018) Joululoma alkaa 21.12.2018 ja
päättyy 6.1.2019. Hiihtoloma
on viikolla 10 eli 4.-10.3.2019
Lukuvuoden 2019-2020 työja loma-ajoista tiedustellaan
huoltajien mielipidettä.

Koulujen
opetusryhmät lukuvuodelle 2018-2019
hyväksyttiin
seuraaviksi. Alarannan koulu 7 opetusryhmää, Aseman koulu
4 opetusryhmää, Haminan
koulu 24 opetusryhmää,
Kuivaniemen koulu 9 opetusryhmää, Ojakylän koulu 7 opetusryhmää, Olhavan
koulu 3 opetusryhmää, Pohjois-Iin koulu 6 opetusryhmää, Valtarin koulu 21
opetusryhmää,
Ylirannan
koulu 3 opetusryhmää, Jakun koulu 4 opetusryhmää.

Iin lukion osalta opetusryhmät tarkentuvat kevään aikana.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esitti elokuussa 2017 kunnanhallitukselle
varhaiskasvatuskoordinaattorin viran perustamista
Iihin. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen lokakuun lopussa 2017 antaen samalla
täyttöluvan viralle. Virka
on ollut haettavana kahteen
kertaan. Ensimmäisellä kerralla hakemuksia tuli 21, joista haastateltiin kahdeksan.

Uudelleen auki julistettuun
virkaan tuli 22 uutta hakemusta ja kolme hakijaa haki
toistamiseen virkaa. Valmistelutyöryhmä haastatteli tällä kertaa viisi hakijaa.
Haastattelujen jälkeen työryhmä esitti opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle,
ettei varhaiskasvatuskoordinaattoria valita. Lautakunta
hyväksyi työryhmän esityksen, joten Iihin ei ainakaan
toistaiseksi tule viranhaltijaa
varhaiskasvatuskoordinaattorin virkaan. MTR

”Eduskuntavaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit, europarlamenttivaali.
Nyt joukkoon on liittymässä maakuntavaalit, kun
lajissaan ensimmäiset maakuntavaltuustot
valitaan
ensi lokakuussa. Vaalit ovat
aina tilaisuus käyttää meille
kaikille annettua kansanvaltaa. Jokaisella meillä on yksi
ääni ja se ääni on syytä käyttää hyvin.
Maakunta tuntuu olevan monille etäinen ja hieman hämäräkin asia, jopa
monien päättäjien joukossa. Se on harmi, sillä vuoden 2020 alussa maakuntien
vastuulle siirtyy 25 lakisääteistä tehtävää, mm. sosiaali- ja terveydenhuolto,
pelastustoimi ja suurin osa
nykyisten
ELY-keskusten
palveluista. Maakunnilla ja
maakuntavaltuustoilla tulee
siis olemaan merkitystä.
Itse näen maakuntauudistuksen vahvasti demokratian
vahvistamisena. Viimeinkin
maakunnan asukkaat saavat valita omat edustajansa
päättämään asioista. Esimerkiksi ELY-keskusten poliittinen ohjaus on ollut viime
vuosina lähes täysin retuperällä. Vallan valuminen
virkamiesportaalle on heikentänyt kansalaisten vai-

kuttamismahdollisuuksia
siitä huolimatta, että osallistamiseen on yritetty panostaa. Nyt se korjataan!
Paljon pelotellaan sillä,
ettei esimerkiksi Ii tule saamaan ainoatakaan maakuntavaltuutettua. Ajatus on
mielestäni absurdi paristakin syystä johtuen. Ensinnäkin täytyy huomauttaa, että
syksyllä ei valita kuntien
edustajia. Tarkoituksena on
valita koko maakuntaa edustavia maakuntavaltuutettuja. Emme äänestä iiläistä tai
oululaista, äänestämme pohojos-pohojalaista. Toisena
asiana haluan painottaa sitä,
ettei ainoatakaan ääntä ole
annettu, saati laskettu. Aidossa demokratiassa tulosta ei varmaksi tiedetä ennen
ääntenlaskun valmistumista. ”

Valtteri Paakki
varavaltuutettu, Ii
Suomen Keskusta

”Vaalit ovat aina tilaisuus käyttää meille kaikille
annettua kansanvaltaa. Jokaisella meillä on yksi
ääni ja se ääni on syytä käyttää hyvin.”

Iin Lumivalakiat
KÖPI

18

La 17.3.2018 klo 10-15
Iin Rantakestilä

Ohojelma ii.fi/kalenteri
Vappaa pääsy!
Tervetuloa!
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Olhavajoen ennallistamisesta
iloitaan – turvetuotanto huolettaa

Elyn laatimia suunnitelmia joen
kunnostamiseksi esitteli Jermi
Tertsunen.

Iin kunta tukee Olhavajoen ennallistamishanketta lupasi tekninen johtaja Markku Vitikka.

Yli-Olhavan
maamiesseuran talo oli ääriään myöten
täynnä, kun Olhavan seudun
kehittämisyhdistys
järjesti lauantaina 3.2. jokivarren
asukkaille
keskustelutilaisuuden Olhavajoen tilasta ja
jokeen liittyvistä suunnitelmista.
Jermi Tertsunen PohjoisPohjanmaan Ely-keskuksesta
esitteli tilaisuudessa Elyn laatimaa ennallistamissuunnitelmaa joelle. Suunnitelman
mukaan ennallistamistöitä
tehdään kahdessakymmenessäviidessä kohteessa.
-Ne ovat erityyppisiä eri
kohteissa ja osa on hyvinkin pieniä, lapiolla tehtäviä toimia. Tarkoituksena
on parantaa kalojen lisääntymismahdollisuuksia ja sitä
kautta kalan määrää joessa.

Tämä puolestaan lisää joen
vetovoimaa virkistyskalastuskohteena, uskoo Tertsunen.
Iin kunnan tekninen johtaja Markku Vitikka kehui
Olhavajokivarren
kylissä
asuvan aktiivista väkeä, josta
tämänkin hankkeen eteneminen on hyvä osoitus. Vitikka
kertoi kunnan olevan hankkeessa rahoituksen hakija kalatalousviranomaisilta.
Kunnan mukaantulo on perusteltua, koska osa kunnostuskohteista on luvitettava.
Kyläläisiä tarvitaan talkoisiin ja talkoointoa tuntuu kyliltä löytyvän.
Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen
puheenjohtaja Maarit Tihinen
arveli eri toimijoiden yhteistyöllä päästävän parhaa-

seen lopputulokseen ja iloitsi
tilaisuuden runsaasta väkimäärästä sekä vilkkaasta keskustelusta. Tihinen riemuitsi
Olhavajoen
ennallistamissuunnitelman etenemisestä,
ollen samalla syvästi huolissaan suunnitelmista lisätä
turvetuotantoa joen valumaalueella.
-Tuntuu
käsittämättömältä, että toisaalta ollaan
parantamassa joen tilaa, toisaalta lisäämässä jokeen tulevaa kuormitusta, totesi
Tihinen.

Hervanlatvasuolle ja
Polvisuolle lisää
turvetuotantoa
Turveruukki Oy on hakenut
ympäristölupaa
ottaa Hervanlatvasuo tur-

Bruno Kukkonen oli huolissaan Kaihuanjärven rehevöitymisestä toivoen pikaisia toimenpiteitä asiassa.

vetuotantoon.
Polvisuon
turvetuotantoalueen laajentamista puolestaan suunnittelee Vapo Oy.
Polvisuon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on Iin kunnanhallitus antanut joulukuussa
2017 lausunnon, jossa kunta esittää pinta-alaltaan pienemmän
vaihtoehdon
sallimista turvetuotannolle
ja vesienjohtamisreitin kulkemista Olhavajoen vesistön sijaan Iijoenvesistöön.
Päätös kunnanhallituksessa syntyi äänestyksen jälkeen. Vähemmistöön jääneet

olisivat halunneet vesistöihin kohdistuvien haitallisten
vaikutusten vuoksi kunnan
lausunnon olevan toteuttamatta jättämisen kannalla.
Hervanlatvasuolle ei ole
laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostusta vaan
hanke on edennyt suoraan
ympäristölupahakemusvaiheeseen. Monet ihmettelivät
tilaisuudessa ympäristövaikutusten arvioinnin puuttumista.
-Myöskään Iin kunta ei
ole asiaa toimielimissään käsitellyt. Jos ympäristölupa
Hervanlatvasuolle myönne-

tään, joutuu kunta harkitsemaan valituksen tekemistä,
arveli kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Ilkka Pakonen.
Tilaisuuden lopuksi valittiin työryhmä miettimään
vesiensuojeluasioita ja rahoituksen saamista hankkeisiin. Työryhmään valittiin
Ilkka Pakonen, Teuvo Suomela, Olavi Valtonen, Heikki
Tunkkeri, Ari Pernu ja Maarit Tihinen. Työryhmää voidaan tarvittaessa täydentää.
MTR

Kokoomuksen pikkujoulu - pakkasen keskellä helmikuussa
Jo neljättä vuotta peräkkäin
Iin Kokoomus kokoontui Alarannan kodalle viettämään
”pikkujoulua” helmikuussa.
Perjantai-illan 2.2. tilaisuudessa valtuutettujen lisäksi
oli Iin kokoomuksen jäseniä
ja ystäviä.
Valtuutetut Petri Tervonen, Jarmo Lauri, Jussi Kurttila ja Juho Tauriainen avasivat
omalta osalta mitä kuntapolitiikassa on tapahtunut

kuluneella vaalikaudella. Esimerkiksi kauan kaivattu ja
odotettu liikuntahallin rakentaminen alkaa tänä vuonna.
Yllätysnumerona tunnustusta annettiin 60-vuotta täyttäneelle Tauno Kovalle, joka
ei ollut juhlinut merkkipäiväänsä. Hän sai lahjaksi tyylikään nahkavyön leijona
merkillä. Tauno sai valtuutettuna (2012-2017) paljon aikaan. Esimerkiksi oli yhtenä

Iin Kokoomuksen puheenjohtaja Jukka Pietikäinen (oikealla) onnittelee 60 vuotta täyttänyttä Tauno Kovaa.

merkittävänä puuhamiehenä
ajamassa Karhun silta -projektia.
Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie avasi tilaisuudessa valtakunnan politiikkaa.
-Tällä kaudella on tehty
isoja panostuksia meidän alueen väyliin, kuten valtatie 4

Oulu-Kemi-välille ja rahoitus
Oulun sataman väylän syventämiselle. Uusi väylän syvyys
edistää koko Pohjois-Suomen
yritysten kilpailukykyä. Viime syksyn budjettiriihestä
saatiin rahat myös Hailuodon
kiinteän yhteyden suunnitteluun ja rakentamiseen. Täten

pystytään korvaamaan lauttayhteys ja välttämään lauttainvestoinnit.
-Alkuvuonna on tarkoitus
saada perhevapaauudistuksen linjaukset valmiiksi, jotta
se voi tulla voimaan vuonna 2019. Uudistuksen keskiössä on erilaisten perheiden

Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie tervehtii pitkään toiminnassa mukana ollutta Väinö Klasilaa.

monenlaiset elämäntilanteet
sekä miten yksinkertaistamme tukijärjestelmää. Kokoomuksen tavoitteena on
pidentää vanhempainvapaaaikaa sekä parantaa äitien
työmarkkina-asemaa, totesi
Talvitie. JT, MTR
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Palveluhakemisto.

9

-

Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AutoKatsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet
Kauppatie 6,6,
91100
Ii Ii
Kauppatie
91100
(08) 8176
050,
045045
312 5755
(08)
8176
050,
312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Avoinna: ma-pe 9-17

• •korjaamopalvelut
• hydrauliikkaletkut
korjaamopalvelut
• työkalut• öljynvaihdot aikaa
• •autotarvikkeet
varaamatta
autotarvikkeet • työkalut • Mobil-öljynvaihdot

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

• hydrauliikkaletkut

renkaat kaikille teille

renkaat kaikille teille

www.tilisalonen.fi

040 962 6504

s! us!
tarjou
Pyydä
ä tarjo
uslaitt
suunta
t. Pyyd
3D pyörän
ittee
uslaeet.
UUTUU
unta
pyöränsu
! 3D
UUSS!

UUT

tilitoimistoja

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT

Tilitoimisto Simo Salonen Oy • 010 778 8600

valokuvauspalveluita • painotuotteita

Laitakuja 4, Ii
(Liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Arttu
Oikarinen Jaakkola

Larissa
Tursas

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 30 VUOTTA

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

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

TARJOUS! - 60 min fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit yli 80 vuotiaille 10 km säteellä 60 €
VARAA AIKA puh. 050 5234 649
tai nettiajanvarauksen kautta
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Seuraava Iisanomat on
nro 5 ja joka ilmestyy 1.3.2018.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Yrittäjä! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Petri Mäenkoski Pelkosenniemen apteekkariksi
Iiläinen Petri Mäenkoski on
aloittanut 22.1. apteekkarina
Pelkosenniemen apteekissa
ja siihen kuuluvassa Savukosken sivuapteekissa, joka
samalla siirtyi Mäenkoskelle.
Pelkosenniemi ja apteekki ovat Mäenkoskelle entuudestaan tuttuja, sillä hän
työskenteli siellä kymmenen kuukauden ajan kolme
vuotta sitten. Proviisoriksi vuonna 2001 valmistunut
Mäenkoski on työskennellyt
monissa tehtävissä useissa
apteekeissa eri puolilla Suomea muun muassa Haapa-

järvellä kymmenen vuotta.
Apteekkiluvat
myöntää lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea.
Lupa myönnetään sille hakijalle, jolla Fimea arvioi olevan parhaat ammatilliset ja
taloudelliset
edellytykset
apteekkitoiminnan ylläpitämiseen. Petri kertoo saaneensa apteekkiluvan 24.10.2017
ja kaupat entisen apteekkarin
kanssa solmittiin 22.1.2018.
-Usein luvan saamisesta
toiminnan siirtymiseen menee puoli vuotta, joten kolme
kuukautta oli nopeaa toimin-

taa, toteaa Mäenkoski.
Samalla hän iloitsee voidessaan tehdä unelmiensa
työtä.
-Tiesin ja kerroin jo kahdeksan vuotiaana mikä minusta tulee isona ja sillä tiellä
ollaan, naurahtaa Mäenkoski.
Pelkosenniemen apteekki
työllistää apteekkarin lisäksi kolme työntekijää. Heistä
kaksi työskentelee Savukosken sivuapteekissa.
Petri Mäenkoski aikoo
pysyä iiläisenä, vaikka asuukin viikot Pelkosenniemellä.

Niinpä tuore yrittäjä liittyi
ensi töikseen Iin Yrittäjien
jäseneksi, koska haluaa olla
mukana yrittäjien järjestötoiminnassa muiden aktiivisten
iiläisten yrittäjien joukossa.
MTR

Pelkosenniemen uusi apteekkari
Petri Mäenkoski on tottunut pitkiin työmatkoihin. Viikonloput
hän aikoo edelleen asua Iissä.

Elle-Rosanna Kaakisen taidetta esillä Nätteporissa
Iiläinen Elle-Rosanna Kaakinen (15 v) on Iin yläkoulun viimeistä vuotta
käyvä taiteilija, jonka tau-

Kuun tarina

luja on ensimmäisen kerran
julkisesti esillä. Elle-Rosanna kertoo luonnon ja sen väriloiston inspiroivan häntä

maalaamisessa.
-Olen aina tykännyt piirtää ja yläkoulun alussa
innostuin maalaamaan. Tai-

denäyttely Iin kirjaston aulaan syntyi puolivahingossa
erään tilaustyön myötä ja tilaisuuden tultua tartuin siihen, Elle-Rosanna toteaa
näyttelyn toteutumisesta.
Aiheet maalauksiin hän
kertoo tulevan joskus yksinäisyydessä
kotona,
toisinaan taas joukkojen hulinassa. Osa on tilaustöitä ja
osassa on tarina mukana.
Elle-Rosannan taidenäyttely on esillä Iin kirjaston
aulassa koko helmikuun ja
siihen voi tutustua kirjaston
aukioloaikoina. MTR
Susi on vaikuttava teos
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Vaakuna säilyy,
kaava muuttuu
KUULUTUS

			

Pahkakosken tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto nähtäville
Pahkakosken Energia Oy suunnittelee Iin kunnan alueelle Pahkakosken
tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava,
joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin
sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 30 uuden tuulivoimalan rakentaminen.
Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 29.1.2018 § 29
asettaa Pahkakosken tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Aineisto on nähtävillä 12.2.2018 – 18.3.2018 välisen ajan.
Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Kierikkikeskuksen
auditoriossa tiistaina 13.2.2018 klo 17.00. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tervetuloa!
Kaavan ehdotusvaiheen aineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä Iin kunnanvirastolla yhteispalvelupisteellä (Jokisuuntie 2, 91101 Ii), Yli-Iin kirjastossa (Halametsä 1, 91200 Yli-Ii) sekä
kunnan internetsivuilla osoitteessa www.ii.fi/yleiskaavoitus. Osallisilla ja
kuntalaisilla on oikeus esittää muistutus kaavaehdo-tuksesta. Kaavan
ehdotusvaiheen aineistoa koskevat muistutukset tulee toimittaa
kuulemisaikana (18.3.2018 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella:

KUULUTUS

Jakkukylän osayleiskaavan muutos, vireilletulo ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävilläolo
Iin kunnanhallitus on päättänyt 29.1.2018 kokouksessaan käynnistää Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen. Jakkukylä liittyi osaksi Iin
kuntaa 1.1.2018. Yleiskaavan muutoksen suunnittelualue kattaa voimassaolevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen ja osakuntaliitoksen
myötä Iin kunnalle siirtyneen osan Karjalankylän osayleiskaavasta.
Yleiskaavan muutoksen tavoitteena on tarkistaa alueen yleiskaavaratkaisut Iin kunnan tavoitteiden mukaisiksi ja tukea kylien elinvoimaisuutta mahdollistamalla rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden
täydennysrakentaminen nykyistä paremmin.
Yleiskaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.
Asiakirjat on saatavilla Iin teknisellä osastolla osoitteessa Jokisuuntie 2 ja Iin kunnan internetsivuilla osoitteessa http://ii.fi/yleiskaavoitus.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 12.2. – 18.3.2018.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 18.3.2018 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@
ii.fi.

kirjaamo@ii.fi tai
Iin kunta, PL 24, 91101 Ii

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Markku Vitikka p. 050 3950360
markku.vitikka@ii.fi tai maankäytön suunnittelija Jaakko Raunio p. 050
4083811 jaakko.raunio@ii.fi.

Lisätietoja antavat:
Iin kunta
Jokisuuntie 2, 91101 Ii

Ii 29.1.2018
Kunnanhallitus

Markku Vitikka
Tekninen johtaja
puh. 050 3950 360
markku.vitikka@ii.fi

Jaakko Raunio
Maankäytön suunnittelija
puh. 050 4083 811
jaakko.raunio@ii.fi

Kaavaa laativa konsultti:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Hallituskatu 13 - 17 D,
90100 OULU
		
Janne Tolppanen
Maankäytön suunnittelija, arkkitehti
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fi

Hankkeesta vastaava:
Pahkakosken Energia Oy
Teknologiapuisto 1,
61800 Kauhajoki
Jaakko Leppinen
Project Director
puh. 040 188 1297
jaakko.leppinen@windelligence.com

Iin ja Kuivaniemen aluejohtokunnat julistavat haettavaksi
YHTEISÖAVUSTUKSET PAIKALLISAKTIIVISUUDEN
KEHITTÄMISEEN
rekisteröityneille yhdistyksille tai yhteisöille, joiden
kotipaikka on Ii.

		

KUULUTUS

Iin Kirkonseudun asemakaavan muutos, ehdotusvaiheen nähtävilläolo ja esittely- ja keskustelutilaisuus
Iin Kirkonseudun asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on taajamakuvan parantaminen ja keskustan kehittäminen vetovoimaiseksi kuntakeskukseksi.
Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 8.2.–12.3.2018
Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja kunnan internetsivuilla
osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Allekirjoitetut muistutukset on toimitettava 12.3.2018
mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii
tai sähköisesti skannattuina osoitteeseen kirjaamo@ii.fi
Kaavaan liittyen järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus 15.2.2018
klo 17 Iin Lukiolla osoitteessa Valtarintie 11 (sisäänkäynti Kangastien
puolelta).

Iin tai Kuivaniemen aluejohtokunnalle osoitetut anomukset tulee jättää osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai Iin kunta, Kirjaamo, PL 24, 91101 Ii
viimeistään 18.3.2018.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Markku Vitikka p. 050 3950360
markku.vitikka@ii.fi tai maankäytön suunnittelija Jaakko Raunio p. 050
4083811 jaakko.raunio@ii.fi.

Hakijan tulee osoittaa hakemus sille johtokunnalle, jonka alueella
(Ii tai Kuivaniemi-Olhava) hanke toteutetaan. Kunnanhallituksen
19.6.2017 § 229 päättämät avustusten jakoperusteet ja lomake avustuksen hakemiseen on kunnan sivulla http://www.ii.fi/aluejohtokunnat

Ii 29.1.2018
Kunnanhallitus

Iin aluejohtokunta		

Kuivaniemen aluejohtokunta

KulttuuriKauppilan
uusi hallitus aloittanut

Kurssi
Kurssi on kuntalaisille maksuton!
maksuton kaikille !

Järjestäjä Iin kansalaisopisto, kouluttajana PSK-Service Oy

KulttuuriKauppila
ry:n
hallitus on järjestäytynyt
vuodeksi 2018. Uutena puheenjohtajana toimii Teijo
Liedes ja varapuheenjohtajana Janne Kauppinen. Hallituksen
ulkopuoliseksi
sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Merja Briñón.
KulttuuriKauppila Ii ry:n
hallitukseen 2018 kuuluvat Teijo Liedes, Iin kunnanvaltuuston
puheenjohtaja,
Antti J.Leinonen, freelancevalokuvaaja, Sanna Koivisto,

kuvataiteilija ja KulttuuriKauppilan kotitaiteilija, Jari-Jukka Jokela, Ii-Instituutti
-liikelaitoksen johtokunnan
puheenjohtaja, Janne Kauppinen, aluetaidemuseotutkija, Oulun taidemuseo ja
Minna Halonen, Iin kirjaston
johtaja.
Varajäseninä toimivat Irina Havaste-Ukkola, kuvataiteilija ja taidekasvattaja ja
Anu Vuorinen, Kehitys- ja
resurssijohtaja, Oulunkaaren
kuntayhtymä MB

Iin kunnanvaltuusto päätti maanantaina 5.2., että Iin
kunnan vaakuna on nykyiseen tapaan Kuivaniemen
kunnan entinen vaakuna.
Vuoden 2007 alussa muodostetun Iin kunnan nimeksi
päätettiin liitossopimuksessa Ii ja vaakunaksi Kuivaniemen vaakuna.
Marraskuussa
jätettiin kaksi valtuustoaloitetta, joissa esitettiin vanhan
Iin kunnan vaakunan palauttamista Iin vaakunaksi.
Aloitteen jättivät Aila Paaso
(vihr) sekä Eero Alaraasakka
(kesk) tukenaan neljä muuta valtuutettua. Alaraasakan
aloitteessa esitettiin vaihtoehtona myös kokonaan uuden vaakunan suunnittelua
Iille.
Kunnanjohtaja Ari Alatossavan päätösesityksessä kunnanvaltuustolle
todettiin,
että kuntaliitossopimuksessa vuodelta 2006 päätettiin
ottaa Kuivaniemen vaakuna
uuden Iin vaakunaksi. Vaikka sopimus oli juridisesti
voimassa viisi vuotta, on sopimuksen henkeä mielestäni
syytä noudattaa, totesi Alatossava valtuuston kokouksessa.

Eero Alaraasakka esitti,
että vaakunan vaihtoehdoista tehdään kuntalaiskysely.
Esitystä kannatti Risto Säkkinen (SDP). Kunnanvaltuusto äänesti, palautetaanko
asia uudelleen valmisteluun
mahdollisen kuntalaiskyselyn järjestämiseksi. Äänin
27-7 (1 tyhjä) valtuusto päätti, ettei kuntalaiskyselyä tehdä.
Vanhan
hammashoitolan
talon
alueelle
Iijoen rantaan voidaan kaavamuutoksen
seurauksena rakentaa kolme enintään
viisikerroksista
asuinkerrostaloa. Kunnanvaltuusto
hyväksyi kerrostalojen rakentamisen mahdollistavan
asemakaavan
muutoksen
korttelissa 23. Asiasta äänestettiin Tiina Vuononvirran
(vihr) esittäessä kaavan pitämistä ennallaan. Esitystä
kannatti Heli-Hannele Haapaniemi (vihr) Äänestyksessä
kolme muutakin valtuutettua olisi pitänyt jokirannan
vapaana kerrostaloista. Äänin 30-5 kaavan muutos hyväksyttiin ja kerrostaloja on
mahdollista korttelin 23 alueelle rakentaa. MTR

Huomioliivejä
koululaiskuljettajille
Oulun ympäryskuntien Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka,
Lumijoki, Muhos, Utajärvi
ja Tyrnävä liikenneturvallisuustyöryhmät ovat hankkineet huomioliivit jokaiseen
koululaiskuljetuksia ajavaan
taksiin tai bussiin. Näkymisen tärkeys korostuu etenkin
pimeään vuodenaikaan.
Huomioliivi tulee tarpeeseen, jos matka joskus yllättäen katkeaa ja kuljettajan on
noustava pois ajoneuvosta.
Esimerkiksi moottoririkkoja
ja ojaanajoja tapahtuu useita vuosittain. Ensivaiheessa
huomioliivit hankittiin kuljettajille.
Ihannetilanteessa huomioliivit löytyisivät
myös koululaisille. Kunnat

voivat vaikuttaa tähän asiaan mm. koululaiskuljetusten hankintaan liittyvien
sopimusten ja ohjeiden kautta.
Tempaukseen päätettiin
ryhtyä, koska viime syksynä
Iissä ja Utajärvellä pidetyissä koululaiskuljettajailloissa nousi esille, että kaikista
ajoneuvoista huomioliiviä ei
nykyisin löydy.
Huomioliivien
hankinnan mahdollisti liikenneturvallisuustoimijahanke, jonka
rahoituksesta kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
vastaavat.

Juha Heltimo

Ville Vähämäki Oulun
piirin kansanedustajien
uusi yhteyshenkilö
Oulun piirin kansanedustajat valitsivat kansanedustaja
Ville Vähämäen yhteyshenkilöksi vuoden 2018 valtiopäivien ajaksi. Paikka siirtyi
Vähämäelle Katja Hänniseltä. Yhteyshenkilön vastuu
kiertää tasapainoisesti puolueittain.
Vuoden 2018 kansanedustajat aikovat totuttuun
tapaan vierailla julkisyhtei-

söissä, yrityksissä ja järjestöissä eri puolilla vaalipiiriä.
Tavoitteena on kerätä kattavia ja ajankohtaisia tietoja
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun edunvalvontaa varten.
Yhteyshenkilöön
voi
olla yhteydessä tapaamisten järjestelyihin ja seudun
edunvalvontaan liittyvissä
asioissa.
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Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten tapahtumien
ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. Esim. sääntömääräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Yhdistykset toimivat
Iin Yritys

Lasten urheilukerho 1.-4.-luokkalaisille jatkuu Haminan
koululla perjantaisin klo 17.30-18.30. Ohjaajina Inka ja
Veera. (Alarannan kerho loppunut.) Ei osallistumimaksua.

Tanssit Kuivaniemen

Oijärventie 1091 Yli-Olhava

seuralla la 17.2. klo 20-24.
Ville Kortessalmi
Lippu 13 €
ja Lappiset
Tervetuloa!
La 3.3. Souvarit

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

2

23
7

Su 25.2. klo 17.00
500 € pr51 | 360 € / mp
2 x 100 € |5 x 50 €.... ym

Bingo

Yli-Olhavan
Maamiesseuralla

Kuivaniemen NS
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

bingo
Suomi-Venäjä-Seuran Iin osaston
vuosikokous to 1.3.2018 klo 18.30

11

-

Su 18.2.2018 klo 17
5 9
20
7
38

Pääpalkinnot: Maxibingo 100 €, Irtolehti 50 €,
Vihko: 5*30€ + 1*50€. Lopuksi irtolehti. 100 €.
Lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. Tervetuloa!

8
12

1

Järjestötalo, Laurintie 3, Ii
Tervetuloa!

Iin Vihreiden sääntömääräinen
kevätkokous su 25.2. klo 16.00
Järjestötalo, Laurintie 3, Ii
Tervetuloa!
http://yhdistykset.vihreat.fi/iin.vihreat/tapahtuma/

Keskustan Iin kunnallisjärjestön

yleinen kokous

ke 21.2.2018 klo 19.00
Merihelmessä (Rynkyntie 9)
Aiheena tytäryhtiöiden johtokunnat
ja maakuntavaaliehdokkaiden valinnat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!

nomat

-

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4500 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

Nro 4 15.2.2018
Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Ilmoitusmyynti:
Aki Niemitalo 040 820 2575
myynti@iinlehti.fi
Riikka Takalo 050 439 9963 (lomalla)
riikka@iinlehti.fi
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,
Kajaani

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

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm
2 p 83 mm
ista
Suuremmsista
3 p 127 mm
k
u
4 p 170 mm
ilmoit jous
5 p 214 mm
kysy tar
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm
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%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro 5 ilmestyy to 1.3.2018
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 22.3.2018

www.iisanomat.fi
jäsenyritys

Seuraava Iisanomat on nro5
ja joka ilmestyy 1.3.2018.

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

Kyselytunnin mahdollisuutta oli saapunut käyttämään vajaa kolmannes kunnanvaltuutetuista.

Valtuuston kyselytunti
hakee muotoaan
Iissä on uuden hallintosäännön myötä aloitettu järjestää
kyselytunti ennen valtuuston kokousta. Kyselytunti on
julkinen, mutta kysymyksiä
saavat esittää vain valtuutetut koskien kunnan hallintoa ja taloutta. Kysymykset
on toimitettava kirjallisesti
viimeistään 14 päivää ennen
valtuuston kokousta. Kyselytuntia seuraavan valtuuston kokouksen esityslistaa
koskien valtuutetut voivat
esittää kyselytunnilla kysymyksiä myös suullisesti.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija vastaavat
kysymyksiin.
Ennen 5.2. pidettyä kunnanvaltuuston
kokousta järjestetty kyselytunti oli
koonnut paikalle reilut kymmenen
kunnanvaltuutettua, joiden kysymyksiin oli
vastaamassa vajaa kymmenen viranhaltijaa. Lisäksi
paikalla oli muutamia kuntalaisia, joista osa oli saapunut esittämään kysymyksiä
kunnanvaltuutetuille. Se ei
kuitenkaan ollut tässä tilai-

suudessa mahdollista, sillä
kysymyksessä on valtuuston
kyselytunti, jossa vain kunnanvaltuutetut saavat esittää
kysymyksiä.
Kunnanjohtaja Ari Ala-

tossava ja hallintojohtaja Annastiina Junnila toivovat, että
valtuutetut käyttävät kyselyoikeutta enenevässä määrin hyväkseen ja kuntalaisia
saapuisi seuraamaan kyse-

lytuntia. Vuoden ensimmäisen valtuuston esityslistan
asioista valtuutetut kysyivät
mm. työllistämishankkeista,
kevyenliikenteenväylistä ja
kuntavaakunasta. MTR

Iin kunnan viranhaltijat vastasivat vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa kunnanvaltuutettujen
kysymyksiin.
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Hiihtosuunnistuksen aluemestaruudet
ratkottiin kipakassa pakkasessa

nro 4
15.2.2018

Parisprintin lähdössä oli säpinää. Vasemmalla H21 sarjan voittajajoukkueen SK Pohjantähti 2 aloittaja Aleksi
Karppinen numerolla 205/1.

Sunnuntain pitkämatka oli taistelua pakkasta vastaan.

Hiihtosuunnistuksen aluemestaruuskilpailut järjestettiin Iisun isännöiminä 3.-4.2.
pesäpallokentän alueella Iissä. Lauantaina ohjelmassa
olivat sprintit ja parisprintit.
Sunnuntaina aluemestaruudet jaettiin pitkillä matkoilla.
Lauantaina
pakkasmittari näytti siedettäviä noin
15 asteen lukemia, mutta voimakas koillistuuli
lisäsi huomattavasti pakkasen purevuutta. Sunnuntaiaamuna 23 asteen pakkanen
siirsi kilpailujen alkua tunnilla. Siirron ansiosta kilpailut saatiinkin pidetyksi
ilman suurempia ongelmia.
Lauantain sprinttiä hal-

litsi miesten pääsarjassa SK
Pohjantähden Aleksi Karppinen, joka myös johdatti SK
Pohjantähden kakkosjoukkueen parisprintin voittoon.
Naisten sarjaa emännöi Ounasvaaran Suvi Oikarinen.
Naisten parisprintissä voittajaksi selviytyi Saloisten Reippaan kakkosjoukkue.
Sunnuntaina pitkämatka oli miesten pääsarjassa
Kuusamon juhlaa. Kuusamon Eräveikot saavutti kolmoisvoiton Juha Martikaisen
johdolla. Naisissa Saloisten
Reippaan Noora Räisänen
löi Ylikiimingin Nuijamiehiä edustavan Kaisa Laitisen
selvällä erolla. Kolmas oli

Kilpailun valvoja Seppo Keltamäellä, kilpailunjohtaja Markku Loukusalla ja Arto Handilla (selin) on pitkäaikaista kokemusta suunnistuskisojen järjestämisestä.

Alatornion Pirkkojen Venla
Taulavuori.
Kilpailunjohtaja Markku
Loukusa totesi näin suuren
hiihtosuunnistustapahtuman vaatineen saumatonta yhteistyötä useiden eri
tahojen kanssa. Hän kiittelikin maanomistajia myötämielisyydestä antaa luvat
suunnistajien tarvitsemille
urille maillaan. Samoin kiitosta sai Iin kunta, joka oli
luovuttanut pesäpallokentän
huoltorakennuksineen kisajärjestäjien käyttöön. Myös
kunnan moottorikelkat olivat ratamestariryhmän käytettävissä uria ajettaessa.
Kaikkiaan urastoa oli ajettu
maastoon noin 70 kilometriä.
Rasteja maastossa oli kisojen
aikana vajaa 70.
Kilpailun valvojana toiminut Seppo Keltamäki (JoKu)
totesi kisajärjestelyjen sujuneen ongelmitta.
-Anneli Vilppola ratamestariryhmän johtajana, kuten
koko Iisun kokenut toimitsijajoukko, olivat jälleen kerran tehneet erinomaista
työtä, totesi Keltamäki.
Kaikki tulokset löytyvät
iisu.fi -nettisivuilta. MTR

Kilpailun valvoja Seppo Keltamäki ja ratamestari Anneli Vilppola selvittämässä kilpailun kulkua Juhani Salmelalle (keskellä).

Kisat järjestäneen seuran Iisun toimitsijoita lähtöpaikalla; Risto Liedes, Reijo Järvenpää ja Antti Välikangas.
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Tässä lähellä.
Ja ihan sinua varten.
Viime vuoden Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviestissä Kuusamossa Iin kunnan joukkueessa hiihtänyt Matias Tiiro ja Oulun Hiihtoseuran Heikki Palosaari loppukirikamppailussa, jossa Tiiro jäi toiseksi monon mitalla. Kuva Koillissanomat.

Viime vuoden viestitapahtuman yleisöä seuraamassa kisatapahtumia. Myös Iihin toivotaan yleisöä kannustamaan kilpailijoita.

Käänny puoleemme kaikissa pankki- ja vakuutusasioissa.
Iissä löydät meidät osoitteesta Haminantie 4. Tervetuloa!
Suorat yhteystiedot asiantuntijoillemme löydät osoitteesta
www.op.fi/oulu

cramo.com

Arvo Virkkula toivoo yhteistyön lisääntymistä
Iin Urheilijoiden hiihtojaoston pitkäaikainen puheenjohtaja Arvo Virkkula
seuraa edelleen tiiviisti iiläisen hiihdon tilaa ja kehitystä. Virkkula toimi yli
10 vuotta Iin Urheilijoiden
hiihtojaoston puheenjohtajana ja piirin eri valiokunnissa 1970-luvulta 1990-luvulle.
Myös hiihtoliiton alaisten
kilpailujen valvontatehtävät
tulivat Arvolle tutuiksi monella paikkakunnalla. Urheiluseuratoiminnan lisäksi
Virkkula on ollut mukana
yhteisten asioiden hoidossa
1970-luvulta 2000-luvun alkuun saakka toimien mm.
raittiuslautakunnan
puheenjohtajana, sekä jäsenenä liikuntalautakunnassa ja
maatalouslautakunnassa.
Kun tulin mukaan seuratyöhön, oli hiihto aika alamaissa Iissä, kertoo Arvo.
Hiihtomaja oli juuri valmistunut Illinsaareen ja elettiin 1970-luvun alkupuolta.
Maakuntaviestiin
osallistuimme ensimmäisen kerran vuonna 1976 Vaalassa ja

olimme C-sarjan häntäpäässä jääden viestin voittajajoukkueesta yli 40 minuuttia,
muistelee Arvo. 1980-luku ja
1990-luvun alku olivat hiihdon kulta-aikaa Iissä. Ii nousi
maakuntaviestissä C-sarjasta
A-sarjaan ja nuori hiihtäjäsukupolvi teki tuloaan Päivi
Koistisen vanavedessä. Arvo
muisteleekin noita aikoja
ja yhteistyötä Väinö Koistisen kanssa lämmöllä. Vaikka
edustimme eri seuroja, toimi
yhteistyö hyvin eikä poliittisia tai muita jännitteitä ollut
välillämme. Yhteistyö kantoi hedelmää ja 1990-luvun
alussa Ii saavutti historiansa parhaan kokonaistuloksen
maakuntaviestissä.
Ylikiimingissä Iin ykkösjoukkue
oli A-sarjan toinen, häviten
muutamalla sentillä voiton
Oululle. Iin kakkosjoukkue
oli saman kilpailun kuudes.
Upea saavutus aikana, jolloin hiihto oli maakunnassa
todella kovalla tasolla.
Arvoa surettaa hiihdon tason hiipuminen paikkakunnalla. Vetäjistä on ollut viime

vuosina pulaa ja joukkuelajit ovat nuorison keskuudessa suositumpia. Hiihdon
yhdistäminen yhden seuran
alle ei onnistunut ja yhteistyön kehittämisessä on muutenkin ollut parantamisen
varaa, toteaa Arvo Virkkula.
Viimeisen vuoden kehitystä
hän pitää kuitenkin merkkinä paremmasta ja kannustaa
iiläisiä hiihtoseuroja entistä
tiiviimpään yhteistyöhön.
-Olisiko aika jo kypsä yhdistää voimat, kysyy Arvo
juttutuokion lopuksi toivottaen Illinsaaren maakuntaviestille menestystä ja
suosiollista säätä.

Arvo Virkkula uskoo edelleen yhteistyön voimaan iiläisessä hiihtourheilussa.

9
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Hiihtokoulussa vilskettä ja iloisia ilmeitä

Hiihtokoululaiset Illinsaaren talvisissa maisemissa.

Illinsaaren hiihtomajan ympäristö täyttyi perjantai-iltana 9.2. naurusta ja iloisista
ilmeistä, sekä suksien suihkeesta. Jokaviikkoinen Iin
Urheilijoiden
hiihtokoulu
on jälleen kerran alkamassa. Pakkasta on vajaa kymmenen astetta ja pureva
viima kipristelee poskipäissä. Hiihtokoululaisia sää ei
tunnu haittaavan, enemmänkin edellisen viikon peruuntunut hiihtokoulu. Tuolloin
pakkasta oli 23 astetta eli selkeästi yli pakkasrajan, joka
on 15 astetta.
Tällä kertaa hiihtokoulun ohjaajista ovat paikal-

la sisarukset Jenna, Jenniina
ja Jessica Jussila sekä Anri
Stenius-Veijola. Sisaruspari Anna ja Sofia Lappalainen
kuuluu myös hiihtokoulun ohjaajiin. Ohjaajat kertovat hiihtokoululaisia olevan
kaikkiaan 57 ja hiihtokoulun
suosio on ollut selvässä kasvussa. Joka kerta on tullut
uusia oppilaita ja edelleen
mahtuu mukaan.
Hiihtokoululaisten opetus tapahtuu kolmessa tai
neljässä ryhmässä. Opetuksessa keskitytään kullekin
ryhmälle ryhmän osaamiseen sovellettuihin seikkoihin. Pienimmille opetetaan

hiihdon perusasioita suksien jalkaan laittamisesta
kaatumiseen ja ylösnousemiseen. Pikkuhiljaa taitojen
kasvaessa siirrytään hiihtotekniikoiden opetukseen ja
muihin hiihtoon liittyviin
asioihin. Myös alku- ja loppuverryttelyt ovat tärkeitä,
painottavat ohjaajat. Tunnin
lopuksi hiihtomajalla on mukava nauttia kuumat mehut
ja vaihtaa kuulumiset hiihtokoulusta, sekä sopia kaverin
kanssa tapaaminen seuraavana perjantaina hiihtokoulussa.

Pienempien ryhmä lähdössä 1 km lenkille.

Hiihtokoulun ohjaajat vasemmalta Jessica Jussila, Anri Stenius-Veijola, Jenna Jussila, Jenniina Jussila.

Laitakuja 4, Ii
(Liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

VARAA AIKA

puh. 050 5234 649
tai nettiajanvarauksen kautta
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta

Alkuverryttelyssä opetellaan tasapainoa yhdellä suksella.

Metsäpalvelu Salmela
Täyden palvelun metsätoimisto.
Julkinen kaupanvahvistaja.
Puh. 040 5888 360
metsapalvelusalmela@co.inet.fi

www.metsapalvelusalmela.fi

Iin Urheilijat ry:n Maakuntaviestilehti 2018
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Ostetaan ja noudetaan
kaikenlaista metalliromua

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA

Vuoden 2018 kalaluvat

Kurttilankuja 10, 91100 Ii

Nenonen, Jäppinen,
Kärkkäinen
- Vieheluvat Jakkukylän
rajalta merelle asti
- Verkkoluvat merellä.

P. 044 025 5687, 08 817 4865

Hae uusi kalaesite
www.kalaaiista.fi
kala@ii.fi

TuuliWatti kehittää ja rakentaa
tuulipuistoja maa-alueille.

UTACON OY

Romuautot, rautaromut,
kuorma-autot, traktorit, maansiirtokoneet,
isot ja pienet erät, ym, ym.

Merkittävä metalliromun kierrättämö
Kolmen A:n
luottoluokitus.

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



www.tuuliwatti.fi



TÄLLÄ ILMOITUKSELLA MÖNKIJÄT JA PIENKUORMAAJAT LUMITÖIHIN 80 €/VRK (SIS. ALV)
Oulu, Moreenitie 12
Voim. 03/18 loppuun



WWW.RAMIRENT.FI

Ramirent 127x50mm.indd 1

9.2.2018 15:06:07

Milloin mattonne
on viimeksi pesty?

NYT PUHTAAT MATOT KEVÄÄKSI!

25 € / matto
Näin vaivattomasti se käy:

1

Tuo mattosi 20.-21.2.2018 klo 18-20 välisenä aikana
Iin Urheilijoiden talolle, osoitteeseen Asematie 170, 91100 Ii.
Pestäväksi voi tuoda kaikki matot, jotka kestävät vesipesun.

2

Matot kuljetetaan pesulaan veloituksetta.
Matot pestään, kuivataan ja pakataan ammattitaidolla.
Hinta on koosta riippumatta ainoastaan 25 €/kpl,
myös isot laakamatot.

3

Hae puhtaat mattosi samasta paikasta kahden viikon kuluttua,
6.-7.3.2018 klo 18-20 välisenä aikana.

Seuraa ilmoitteluamme:
www.iinurheilijat.sporttisaitti.com

www.claara.fi

Lisätietoja:
Marko Jussila 040 708 8192 tai
claara@claara.fi

Matot pestään Raahessa 40 vuoden kokemuksella!

Investointi huolettomaan
tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
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F-juniorit pronssimitalit kaulassa

Viime kesän pesäpallon alueleiriltä Kempeleestä Iin Urheilijoiden F-juniorit toivat kotiintuomisina pronssimitalit. Joukkue harjoittelee talvella
Haminan ala-asteella keskiviikkoisin kello 17-18.30 ja lauantaisin Valtarin koululla kello 10-11.30. Joukkueen valmennuksesta ja pelinjohdosta
vastaa Samuli Hanhisalo ja Antti Nehvonen. Joukkueenjohtajana toimii Kaisa Tolonen. Seuran sivuilta saa lisätietoja.

Jussi Kurttila

Kohti pesiskesää 2018
Vaikka lunta ja pakkasta on
tänä talvena riittänyt ja seura valmistautuu parhaillaan
talven suurimpaan tapahtumaansa, maakuntaviestiin,
harjoittelevat pesäpalloilijat
jo tulevan kesän pelejä varten. Syksyllä alkaneissa harjoituksissa palloilee satakunta
nuorempaa ja kokeneempaa
palloilijaa.
Pesäpalloilijoiden
talviharjoittelulle on koko Oulun
alueella tarjolla heikosti tiloja ja tilanne on ollut hankala myös Iissä - varsinkin tänä
talvena, kun Haminan koulun salikin on ollut remontin
takia poissa käytöstä. Pesäpalloilijat odottavatkin innolla tulevaa liikuntahallia ja sen
tarjoamia parempia harjoitteluolosuhteita.
Iin Urheilijoiden pesäpallojaosto tarjoaa harrastusmahdollisuuksia monen
ikäisille ja tasoisille harrastajille. Ikäkausijoukkueiden
toiminnassa on mukana lapsia ja nuoria esikoululaisista yläkoululaisiin, kesäkuun
alun pesiskouluun odotetaan
tänäkin vuonna noin viittäkymmentä innokasta lajiin
tutustujaa, miesten edustusjoukkue pelaa Suomensarjan pohjoislohkon voitosta ja
viime kesänä vuosien tauon

jälkeen henkiin herätetty aikuisten harrasteporukka Kertalaaki on sekin harjoitellut
läpi talven parinkymmenen
innokkaan harrastajan voimin. Pesisjaosto tarjoaa monelle nuorelle myös kesätöitä
tuomareina, valmentajina ja
pesiskoulun vetäjinä.
Tekemistä riittää myös
monenlaisessa
taustahommassa.
Joukkueenjohtajat,
kanttiinien pitäjät, liikenteenohjaajat, lipunmyyjät ja monet muut talkoolaiset tekevät
arvokasta, usein näkymätöntä työtä lajin harrastajien
hyväksi. Ilman heidän panostaan eivät pelit eivätkä harjoitukset olisi mahdollisia.
Lämmin kiitos heille!
Pesäpallo on monipuolinen ja edullinen harrastus ja
juniorijoukkueiden toimintaan ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Lisätietoja
ja yhteystietoja löydät seuran
nettisivuilta. Pelaajien lisäksi
myös uudet tuomarit ja taustatekijät ovat enemmän kuin
tervetulleita mukaan toimintaan. Nähdään kesällä pesiskentällä!

Jussi Kurttila
Pesäpallojaosto
Iin Urheilijat

Haemme
kesätyöntekijöitä!
• Energiatehokkaat ja yksilölliset
valmiskodit laatua arvostaville
yli 25 vuoden
Tilaa
kokemuksella.
uusimmat
TalokirjaT

Haemme kesätyöntekijöitä
asiakaspalvelutehtäviin!
ODOTAMME SINULTA
• innostunutta asennetta toimia myymälätyössä ja asiakaspalvelutyössä
• iloista ja reipasta asennetta työntekoon
• rehellisyyttä
• tarkkaa ja oma-aloitteista asennetta sekä halua oppia uusia asioita
• yhteistyökykyä
• mahdollisuutta työskennellä tarvittaessa koko kesälomakauden ajan
TARJOAMME SINULLE
• mukavan työn ja työkaverit
• vaihtelevia työtehtäviä
• mahdollisuuden toimia tarvittaessa myös
syksyllä osa-aikaisissa työtehtävissä
• Jätä työhakemuksesi 12.3. mennessä
osoitteessa lehti.karkkainen.com/tyopaikat

Jätä hakemus! 
Tikkasenharjun upea, 4 makuuhuoneen
myynTikohde on valmisTunuT.
varaa esiTTelyaika Tyylikkääseen koTiin!

Iin Urheilijat ry:n Maakuntaviestilehti 2018
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D-pojat valmistautuvat innolla uuteen pesäpallokauteen
Iin Urheilijoiden D-poikien
(2004 ja 2005 syntyneet pojat)
pesäpallojoukkue on pelannut lähes samalla kokoonpanolla jo F-junioreista asti,
eli pelivuosia on takana kokeneimmilla jo 6-7. Ikäkausiryhmiin kuuluu aina kahden
eri vuoden aikana syntyneitä pelaajia, ja tästä johtuen joukkueen kokoonpano
vaihtuu vuoden välein.
2004-syntyneiden ryhmä
on kuitenkin runkona joukkueelle, johon tulee aina
täydennystä 2003 tai 2005
syntyneistä pojista. Koko
tuon ajan joukkuetta on valmentanut Kari Paukkeri, jolla on pitkä kokemus useiden
niin aikuisten kuin lastenkin
joukkueiden valmennuksesta, monien eri lajien parista.
Tälle kaudelle valmennukseen tuli mukaan Iivo Kari,
joka pelaa myös Iin miesten pesäpallon Suomisar-

jajoukkueessa. Iivolla oli
valtava halu tulla mukaan
kehittämään poikien pelitaitoja oman pelikokemuksensa avulla.
Joukkueharjoitukset alkoivat lokakuun lopussa
Valtarin koulun salissa sekä
Liikuntakeskus Movessa pidettävillä fysiikkaharjoituksilla. Taukoa harjoittelusta
oli joululoman aikana, tosin
silloinkin pojat kävivät yhdessä pelaamassa jääkiekkoa. Tammikuusta alkaen
harjoituksia on kolme kertaa
viikossa, kun myös Haminan
koulun sali saatiin käyttöön
remontin jälkeen. Treenikauden alussa pääpaino harjoittelulla on ollut peruskunnon
kohottamisessa sekä koordinaation
parantamisessa eri harjoitteiden avulla.
Kesän lähestyessä pääpaino harjoittelussa keskittyy
enemmän lajiharjoitteluun.

Tiedustele
vapaita hoitopaikkoja
päiväkoti Iitulasta

Soita meille
050 373 7774
tai laita postia
iitula@iitula.fi
www.iitula.fi

Siivouspalvelut
Puhdas Tuoksu
toteuttaa kaikki siivoukset
16 vuoden kokemuksella.
Voit pyytää meiltä tarjouksen
numerosta 040 646 3736 tai
sähköpostilla puhdastuoksu@gmail.com

Talviharjoittelun aikana on
tarkoitus käydä treenaamassa myös isommissa halleissa,
sekä käydä pelaamassa harjoituspelejä. Ensimmäinen
peli onkin jo 10.2. lauantaina
Pattijoella. Ohjelmaan kuuluu myös harjoituspeli Rovaniemellä maaliskuun aikana.
Ulkoharjoitteluun siirrytään
heti, kun sää- ja kenttäolosuhteet sen sallivat.
Kesän aikana pojat osallistuvat Pohjoisen alueella pelattavaan aluesarjaan,
sekä Alueleirille, joka on
tänä vuonna Oulussa. Pohjoisen alueeseen kuuluvat
joukkueet Pattijoki-Rovaniemi väliseltä alueelta, monesti mukana on ollut joukkue
myös Sotkamosta. Kesän
kohokohta on heinäkuun
puolivälissä pelattava Valtakunnallinen pesäpalloleiri
Tampereella.
Tällä kaudella joukku-

eessa pelaavat Jonne Heikkilä, Henrik Jaakkola, Osmo
Jäävirta, Urho Kaleva, Otto

Koistinen, Lauri Kuusiluoto, Eliel Mikkola, Jimi Mäkipaaso, Eetu Partanen, Joonas

KYSY LISÄÄ:
Antti Tuomaala
0406721389
Iilaakso.fi

Paukkeri, Roope Sassi, Arttu
Toppinen ja Joonas Veijola.

Jussi Kuusiluoto
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E-pojilla edessä tiivis pesäpallokausi

Joukkueenjohtaja/valmentaja Janne Kantola ja joukkue valmiina harjoituksiin

Torstai-iltana kello lähestyy
puoli seitsemää. Haminan
koulun pihalla käy vilkas
puheensorina, kun Iin Urheilijoiden E-pojat, joukossa

muutama tyttökin, odottavat
salin ovien aukeamista. Pelinjohtaja/valmentaja Janne
Kantola astelee rauhallisesti
ovelle tasan puoli seitsemäl-

Pesäpallomailat saavat tällä kertaa odottaa, sillä koulujensaleissa ei
pesäpalloa voi lyödä.

tä ja äänekäs joukko ryntää
saliin. Pesäpalloharjoitukset
ovat alkamassa. Kantola kertoo joukkueen harjoittelevan
kahdesti viikossa, torstaisin ja sunnuntaisin. Lisäksi tiistaina on vapaaehtoiset
harjoitukset, joten osa joukkueesta harjoittelee kolme
kertaa viikossa, joka on alle
12-vuotiaille kunnioitettava
määrä, varsinkin kun useat
pelaajista harrastavat myös
muita lajeja.
Janne Kantola kertoo
joukkueen
valmennustiimiin kuuluvan itsensä lisäksi Teuvo Kalevan ja Pasi
Kärkkäisen. Joukkueenjohtajina toimivat Pauliina Jäävirta ja Pauliina Niva-Jaukkuri.
Joukkueen huoltajana häärii
Maria Tolonen.
Pelaajia joukkueessa on
17, joista tällä kertaa paikalla
harjoittelemassa oli 12. Uusia pelaajia, niin tyttöjä kuin

poikia, otetaan ilolla vastaa,
kertoo Kantola. Toistaiseksi
meillä on tyttöjä liian vähän
oman joukkueen muodosta-

miseen ja he pelaavat poikien
kanssa samassa joukkueessa.
Tulevalla
kaudella
joukkue pelaa aluesarjaa.

Alueleirille Ylivieskaan osallistutaan myös ja Suurleirille
Kouvolaan joukkue matkaa
osallistumaan pelisarjaan.

Käsipallo on pesäpalloilijoille hyvää alkulämmittelyä.

Pesäpallossa Ykkösellä kovat vahvistukset Suomisarjassa
Jallu
Jali-Matti
Kurkela
kävi näyttämässä pari vuotta sitten Lipon testileireillä
osaamistaan. Jallun taidot vakuuttivat, nuori poika siirtyi
Iistä Suomisarjasta suoraan
miesten
Superpesikseen.
Muutamaa peliä lukuun ottamatta Jallu oli kaksi vuotta
Lipon vakiokokoonpanossa
etenijäjokerina. Ensimmäisenä vuonna Lipon menestys
oli hyvä, nuorella miehellä
on Sm pronssia hallipeleistä.
Toisena vuonna Lipon
menestys ei ollut enää odotettu. Lippo säilyi lopulta
Superissa. Mutta seuran tilanne on ollut, kuten tunnettua, vaikea ja vieläkin jotkut
asiat ovat selvittelyn alaisena. Tämä kääntyi Iille eduksi, kun Jallu päätti palata
takaisin kotiseuraansa. Kun
kyse on nuoresta pelimiehestä, niin Lippo säästyi Superpesiksen nuorten pelaajien
Superin kasvattajaseuramaksusta. Seuramaksu jäi saamatta, mutta Ii sai kovan

vahvistuksen joukkueeseen.
Iin miehet pelaavat hyvällä tasolla Suomisarjassa.
Edellisenä kesänä joukkue
pääsi nousukarsintojen ensimmäinen osaan. Nyt lähes
kaikki viime vuoden pelaajat
ovat mukana. Jallun lisäksi
mukaan tulee pari muutakin
kovaa vahvistusta. Iiläisten
selkeä tavoite on parantaa otteita jokaiseen peliin. Viime
vuonna sijoituttiin runkosarjassa kolmanneksi. Nyt ensimmäinen tavoite on pitkän
tauon jälkeen ottaa Suomisarjan pohjoislohkon voitto.
Joukkueen
tausta-asiat ovat kuitenkin melkoisen hyvässä kunnossa. Iivo
Kari on puhuttu joukkueenjohtajaksi, Niko Laurila pelinjohtajaksi, Jussi Nenonen
on tarvittaessa mukana valmennuksessa ja pelinjohdossa, Jarmo Kurkela kantaa
päävastuun huoltohommista. Edustusjoukkueen tukityhmä on saanut mukaan jo
hyviä yhteistyökumppanei-

Hyvä edustusjoukkue ja yhteistyö eri joukkueiden kesken turvaavat pesäpallon tulevaisuuden Iissä.

ta, osa neuvotteluista on toki
vielä kesken.
Miesten edustusjoukkueen tavoite on kentällä tänä

kesänä paremmat pelit. Tavoite on myös olla entistä
enemmän mukana, näkyä ja
olla mukana myös nuorten

parissa esimerkiksi suositussa Pesiskoulutoiminnassa.
Hyvä edustusjoukkue ja yhteistyö eri joukkueiden kes-

ken turvaavat pesäpallon
tulevaisuuden Iissä.
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Hauskaa yhdessä tekemistä
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Kutsuin koulukaverin kylään.
Alina laittoi
kodin siistiksi.
Taitava ja mukava osaaja kotitöihin:
• Kotisiivous • Ikkunanpesu • Pyykki- ja vaatehuolto
• Ruuanlaitto • Asiointiapu
Meiltä myös hoivapalvelut, kotisairaanhoito ja
lapsiperheiden kotipalvelut.
Tilaa ilmainen kartoituskäynti!
Alina Oulu pohjoinen–Ii

Puh. 044 455 6560

sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Heinäkuun kotiturnauksessa, IiU:n g-juniorit mustissa pelipuvuissaan. (Kuva Heini Tammela).
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Iin urheilijoiden pienimmät pesäpalloilijat ovat gjuniori-ikäisiä. G-junnuissa
pelaavat lapset ovat 5-7 vuotiaita tyttöjä ja poikia, mutta myös pienempiä lapsia
käy säännöllisesti mukana.
Harjoituksissa pääpaino on
hauskassa yhdessä tekemisessä ja pallon käsittelyssä.
Leikitään, pallotellaan ja samalla harjoitellaan pienissä erin, lasten kehitystason
mukaan, myös oikean pesäpallon pelaamista. Jos lapsilta kysytään (ja ainahan
sitä kysytään), niin hauskinta treeneissä ovat lyöntiharjoitukset ja jaffapallo! Alusta
asti harjoitellaan yhdessä tekemisen taitoa ja joukkuekavereiden kannustamista ja
arvostamista.
Talvikaudet
harjoitellaan sisällä ja keväällä, ilmojen salliessa, siirrytään ulos.
Talvikauden treenit ovat
monipuolista liikuntaa eri
pelien, leikkien ja taitoratojen muodossa. Kevätkaudella painotus siirtyy enemmän
pesäpallon puolelle ja harjoitellaan pelaamista kesän
aluesarjaa silmällä pitäen.
G-junnujen turnaukset eivät
ole ryppyotsaisten touhua,
vaan myös niissä pyritään

hauskaan yhdessä tekemiseen. Kaikkia kannustetaan
ja yhdessä opetellaan! Tällä
hetkellä g-junioreissa harjoittelee aktiivisesti kahdeksan
lasta ja lisää pelaajia kaivattaisiinkin kipeästi.
G-junioreiden toimintaan
pääsee tutustumaan helpoiten harjoituksissa, jotka ovat
tänä talvena Haminan Kirkkotien koululla maanantaisin
klo 17-18. Harjoituksiin ei alkuun tarvitse muuta mukaan
kuin mukavat liikuntavaatteet ja vesipullon! Joukkueelta saa lainaan sekä mailan,
kypärän, että räpylän. Keväällä harjoittelupaikkamme
on Ranta-Kestilän pesäpallokentällä. Joukkueen valmentajina toimivat Jenna Jussila,
Juho Tolonen ja Mikko Kurttila. Jos lapsesi olisi innostunut tulemaan mukaan
toimintaamme, niin otahan
yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Kaikki ovat tervetulleita kokeilemaan ilmaiseksi!
Pesäpalloterveisin,

Jenni
Alaranta

Raine
Arttu
Oikarinen Jaakkola

Larissa
Tursas

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 30 VUOTTA

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

- Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

Metsäkoneurakointi
Nuorimmat pesäpalloilijanalut harjoittelevat lyöntejä kevyen mailan
ja ilmapallon avulla.

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170

Heini Tammela

G-junioreiden
joukkueenjohtaja
040-5696271
heini.tammela@gmail.com

Talvella harjoitellaan Haminan koulun liikuntasalissa. (kuva Heini Tammela)

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
Myös paanalatutyöt

www.kuljetusliikebackman.fi

Nelos-Grillin yrittäjä Tuomo halusi tarjota g-junnuille ateriat turnauskauden päätteeksi. Kuvassa hymyilevät muikeasti myös joukkueen valmentajat sekä joukkueenjohtaja. (kuva Simo Tammela).

www.kuiva-turve.fi
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Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
KOTIIN JA MÖKILLE
PUHDASTULEVAISUUS.FI

Osoitteesta www.puhdastulevaisuus.fi tietoa mm.
• Eri jäteveden puhdistusmenetelmistä
• Pipelifen jätevesijärjestelmistä
• Uudistuneesta jätevesilainsäädännöstä

