jakelu kaikkiin talouksiin iissä

nomat

TUO AUTOSI KEVÄTHUOLTOON!

Renkaiden alle vaihto

-

henkilöautoihin

20€

Huollon yhteydessä veloituksetta!
Autokorjaamo av. ark. 9-18, muina aikoina sop. mukaan

Huhtikuu

Nro 10/2017

Laksontie 20 Ii p. 040 056 5261

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

LOUNAS arkisin klo 10.30-13.00
Pitopalvelu
Asiakaspaikkoja 80
Juhlatilat 100 henkilölle

LUONTO- JA LINTURETKELLE

Micropoliksen tiloissa useita erilaisia
kokoustiloja 10-100 hengelle

Ravintola SALOTTI

Piisilta 1, Micropolis • p. 045 260 7060

Pyörät huoltoon
suoraan kotioveltasi!
Huollot/Korjaukset
Kuljetuspalvelu/Etähuolto

044 242 5717

KUTSU

Säikäntie 6 91100 Ii
www.pyöriväpyörä.fi

Ii-seura ry kutsuu iiläiset
tutustumaan Patakarissa,
Hiastinhaarassa olevaan

Porauskalustomme liikkuu
Pohjois-Suomen alueella
kesäkuussa
- Vesikaivojen ja Maalämpökaivojen
poraukset ammattitaidolla
Soita tai kysy tarjous sähköpostilla
puh. 0400 859 510
www.pohjolanlampokaivot.fi
janne@pohjolanlampokaivot.fi

LUONTOPOLKUUN ja
LINTUTORNIIN!
Lintubongari Pauli Jussila tutustuttaa
yleisöä paikan linnustoon
lauantaina 6.5.2017 klo12.
Paikalle on opastus 4-tieltä,
matkaa n. 1,5 km Kantolantien
pysäköintipaikalle, josta polulle.
Tervetuloa!
Ii-seura ry

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

www.vkkmedia.fi

KESÄKAUSI LÄHESTYY!
Nyt on korkea aika huollattaa

puutarhakoneet, veneet, mopot ja
moottoripyörät kuntoon tulevaa kautta varten.
Soita ja kysy lisää!
Aurinkoista kesän odotusta!
Leipojantie 2 Ii
Puh 050 4634 222
Avoinna arkisin 9.00-17.00
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-

”Minä suomalainen
- Elämän kirjopyykkiä”
-konsertti esitettiin
täydelle salille
Iin työväentalolla
perjantaina 21.4.
Tässä Heli Pyrhönen tulkitsee Jonna
Tervomaan ”Minä toivon” -kappaletta.

www.iinseurakunta.fi
Iin alue
Päivystävä pappi hoito-osastolla To
27.4.2017 14:30 Tilastointi - Laitoksissa. Voit pyytää seurakunnan työntekijää
käymään luonasi tai omaisesi luona.
Solu To 27.4.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa. 8-luokkalaisten
oma solu. Ei rippikoulumerkintöjä.
Naiskuoro To 27.4.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Nuortenilta To 27.4.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa.
Perhekerho Pe 28.4.2017 10:00 - 12:00
Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten
kanssa. Tervetuloa!
Vappumyyjäiset Pe 28.4.2017 13:00 (1
viikkoa ennen lehteen) Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Myytävänä vastaleivottuja lämpimiä munkkeja ja
simaa, niin kauan kuin niitä riittä. Tervetuloa! Tapahtuman järjestää Lähetystyö.
Messu - Kastettujen kirkkopyhä Su
30.4.2017 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän
aihe: Hyvä paimen. Toimittaa: Soronen
Pekka, kanttorina: Jaakkola Markku. Tähän perhemessuun kutsutaan erityisesti vuoden 2016 ja alkuvuoden 2017
aikana kastettuja ja heidän perheitään.
Isovanhemmat, kummit ja muut kastetun läheiset ovat tervetulleita kirkkoon
mukaan! Perhemessu on tavallista lyhyempi jumalanpalvelus, jossa eri tavoin
huomioidaan erityisesti lapset. Kastetut saavat mukaan kotiin kastepuusta
oman kastepuun lehden, joka on ollut
puussa kasteesta lähtien. Täytekakkukahvit ja - mehut. Perhemessuun on kuljetus Kuivaniemeltä, linja-auto lähtee
Kuivaniemen kievarin pihasta klo 9.00,
kirkonkylältä kirkon kohdalta klo 9.05 ja
Olhavasta koulun kohdalta linja-autopysäkiltä klo 9.25. Lämpimästi tervetuloa
kaiken ikäiset!
7-iltapäivä Ti 2.5.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Kaikkien
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa pelaillaan, askarrellaan ja vietetään aikaa
yhdessä. Välipalatarjoilu. Tervetuloa!
Raamattu- ja rukouspiiri Ti 2.5.2017
18:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 3.5.2017
10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Ker-

hossa on mahdollisuus jutteluun toisten
vanhempien kanssa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh.0400541319. Tule kerhoilemaan lapsesi
kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten
samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa, olet tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen
kanssa!
Kirkkokuoro Ke 3.5.2017 14:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Hartaus Iin hoiva-osastolla To 4.5.2017
13:00
Solu To 4.5.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. 8-luokkalaisten oma
solu. Ei rippikoulumerkintöjä.
Nuortenilta To 4.5.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa.
Äitien ja tyttöjen ilta Ti 9.5.2017 17:30
- 19:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Illassa on mukavaa
yhdessäoloa, askartelua ja tarjotaan iltapala. Tule tutustumaan toisiin äiteihin ja tyttöihin, ja viettämään hyvä hetki
yhdessä! Tässä illassa askartelemme äitienpäivälahjoja ja äideille on erityistä
ohjelmaa. Lämpimästi tervetuloa äidit,
pienemmät ja isommat tytöt!
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 10.5.2017
10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten
vanhempien kanssa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh.0400541319. Tule kerhoilemaan lapsesi
kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten
samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa, olet tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen
kanssa!
Kevätkirppari La 13.5.2017 10:00 15:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Varaa oma pöytäsi 5.5.
mennessä p. 040 737 6955 / Sanna. Pöytävuokra 5 €. Kirpparilla myös kahvia ja
arpoja yhteisvastuun hyväksi.
Varhaisnuorten toimintapäivä 6.-7.6.
klo:10-15 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Tervetuloa varhaisnuorten toimintapäiviin. Luvassa on
leikkejä, askarteluja, pelihetkiä ja hauskaa yhdessä oloa. Osallistujille tarjotaan
lämmin ateria. Osallistuminen on ilmaista. Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivuilla. Ilmoittautuminen alkaa 2.5.2017
ja loppuu 24.5.2017.
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat
tytöt Ti 20.6.2017 08:00 - To 22.6.2017
Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32.
Iin seurakunta järjestää varhaisnuorten
leirejä Karhun leirikeskuksessa yhteistyössä Ii-instituutin nuorisotyön kanssa.
Leirin hinta on 30€ / leiriläinen. Leirimaksuun sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma

materiaaleineen. Leireille ilmoittautuminen alkaa maanantaina 2.5.2017 klo
17.00 ja päättyy 19.5.2017. Ilmoittautuminen tapahtuu Iin seurakunnan nettisivujen kautta. Tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri yli 10-vuotiaat
Ti 27.6.2017 09:00 - To 29.6.2017 Karhun
leirikeskus, Leirikeskuksentie 32. Iin seurakunta järjestää varhaisnuorten leirejä Karhun leirikeskuksessa yhteistyössä
Ii-instituutin nuorisotyön kanssa. Leirin
hinta on 30€ / leiriläinen. Leirimaksuun
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma materiaaleineen. Leireille ilmoittautuminen
alkaa maanantaina 2.5.2017 klo 17.00
ja päättyy 19.5.2017. Ilmoittautuminen
tapahtuu Iin seurakunnan nettisivujen
kautta. Tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri Alle 10-vuotiaat
Ti 4.7.2017 09:00 - To 6.7.2017 Karhun
leirikeskus, Leirikeskuksentie 32. Iin seurakunta järjestää varhaisnuorten leirejä Karhun leirikeskuksessa yhteistyössä
Ii-instituutin nuorisotyön kanssa. Leirin
hinta on 30€ / leiriläinen. Leirimaksuun
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma materiaaleineen. Leireille ilmoittautuminen
alkaa maanantaina 2.5.2017 klo 17.00
ja päättyy 19.5.2017. Ilmoittautuminen
tapahtuu Iin seurakunnan nettisivujen
kautta. Tervetuloa leireilemään!
Kuivaniemen alue
Kuivaniemen kappelintoimisto on suljettu ma 10.4. - ti 2.5. Toimistoasioissa
ota yhteyttä Iin kirkkoherranvirastoon
040 848 0078 ma-pe klo 9-14
Kuivaniemen perhekerho To 27.4.2017
10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, Maijalantie 17
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten
kanssa. Tervetuloa!
Messu - Kastettujen kirkkopyhä Su
30.4.2017 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän
aihe: Hyvä paimen. Toimittaa: Soronen
Pekka, kanttorina: Jaakkola Markku. Tähän perhemessuun kutsutaan erityisesti vuoden 2016 ja alkuvuoden 2017
aikana kastettuja ja heidän perheitään.
Isovanhemmat, kummit ja muut kastetun läheiset ovat tervetulleita kirkkoon
mukaan! Perhemessu on tavallista lyhyempi jumalanpalvelus, jossa eri tavoin
huomioidaan erityisesti lapset. Kastetut saavat mukaan kotiin kastepuusta
oman kastepuun lehden, joka on ollut
puussa kasteesta lähtien. Täytekakkukahvit ja - mehut. Perhemessuun on kuljetus Kuivaniemeltä, linja-auto lähtee
Kuivaniemen kievarin pihasta klo 9.00,
kirkonkylältä kirkon kohdalta klo 9.05 ja
Olhavasta koulun kohdalta linja-autopysäkiltä klo 9.25. Lämpimästi tervetuloa
kaiken ikäiset!

Kuivaniemen puuhakerho Ti 2.5.2017
16:00 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali,
Maijalantie 17
Alakoululaisille suunnattu puuhakerho
tiistaisin Kuivaniemen seurakuntatalolla. Tervetuloa askartelemaan ja leikkimään yhdessä.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 3.5.2017
10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten
vanhempien kanssa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh.0400541319. Tule kerhoilemaan lapsesi
kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten
samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa, olet tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen
kanssa!
Kuivaniemen ja Oijärven seurakuntakerhojen retki Ouluun Ke 3.5.2017.
Lähtö Oijärveltä klo 8.00 (Sampolan
risteys), 8.10 kyläkirkko, Närränharjun
kautta Kuivaniemelle, klo 8.50 Kuivaniemen Kievari. Ilmoittautumiset p. 040
7182297.
Kuivaniemen perhekerho To 4.5.2017
10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, Maijalantie 17 Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta
mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat
tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Oijärven perhekerho Ma 8.5.2017
14:00 - 16:00 Oijärven vanhustentalon
kerhohuone, Lallintie Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta
mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia, tervetuloa!
Äitien ja tyttöjen ilta Ti 9.5.2017 17:30
- 19:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Illassa on mukavaa
yhdessäoloa, askartelua ja tarjotaan iltapala. Tule tutustumaan toisiin äiteihin ja tyttöihin, ja viettämään hyvä hetki
yhdessä! Tässä illassa askartelemme äitienpäivälahjoja ja äideille on erityistä
ohjelmaa. Lämpimästi tervetuloa äidit,
pienemmät ja isommat tytöt!
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 10.5.2017
10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten
vanhempien kanssa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh.0400541319. Tule kerhoilemaan lapsesi
kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten
samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa, olet tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen
kanssa!

Kuivaniemen perhekerho To 11.5.2017
10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, Maijalantie 17
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten
kanssa. Tervetuloa!
Kevätkirppari La 13.5.2017 10:00 15:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Varaa oma pöytäsi 5.5.
mennessä p. 040 737 6955 / Sanna. Pöytävuokra 5 €. Kirpparilla myös kahvia ja
arpoja yhteisvastuun hyväksi.
Varhaisnuorten toimintapäivä 6.-7.6.
klo:10-15 Ti 6.6.2017 Iin seurakuntatalo,
seurakuntasali, Puistotie 3.
Tervetuloa varhaisnuorten toimintapäiviin. Luvassa on leikkejä, askarteluja, pelihetkiä ja hauskaa yhdessä oloa.
Osallistujille tarjotaan lämmin ateria.
Osallistuminen on ilmaista. Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivuilla. Ilmoittautuminen alkaa 2.5.2017. ja loppuu
24.5.2017.
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat
tytöt Ti 20.6.2017 08:00 - To 22.6.2017
Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32.
Iin seurakunta järjestää varhaisnuorten
leirejä Karhun leirikeskuksessa yhteistyössä Ii-instituutin nuorisotyön kanssa.
Leirin hinta on 30€ / leiriläinen. Leirimaksuun sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma
materiaaleineen. Leireille ilmoittautuminen alkaa maanantaina 2.5.2017 klo
17.00 ja päättyy 19.5.2017. Ilmoittautuminen tapahtuu Iin seurakunnan nettisivujen kautta. Tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri yli 10-vuotiaat
Ti 27.6.2017 09:00 - To 29.6.2017 Karhun
leirikeskus, Leirikeskuksentie 32. Iin seurakunta järjestää varhaisnuorten leirejä Karhun leirikeskuksessa yhteistyössä
Ii-instituutin nuorisotyön kanssa. Leirin
hinta on 30€ / leiriläinen. Leirimaksuun
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma materiaaleineen. Leireille ilmoittautuminen
alkaa maanantaina 2.5.2017 klo 17.00
ja päättyy 19.5.2017. Ilmoittautuminen
tapahtuu Iin seurakunnan nettisivujen
kautta. Tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri Alle 10-vuotiaat
Ti 4.7.2017 09:00 - To 6.7.2017 Karhun
leirikeskus, Leirikeskuksentie 32. Iin seurakunta järjestää varhaisnuorten leirejä Karhun leirikeskuksessa yhteistyössä
Ii-instituutin nuorisotyön kanssa. Leirin
hinta on 30€ / leiriläinen. Leirimaksuun
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma materiaaleineen. Leireille ilmoittautuminen
alkaa maanantaina 2.5.2017 klo 17.00
ja päättyy 19.5.2017. Ilmoittautuminen
tapahtuu Iin seurakunnan nettisivujen
kautta. Tervetuloa leireilemään!
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Ilmoita IiSanomissa! lehti
jaetaan Iissä joka
toinen viikko - joka kotiin

Kolmossivun kuvaksi lukijat voivat lähettää sähköpostilla (info@iinlehti.fi) omia
kuviaan iiläisistä paikoista, jotka ovat
tunnistettavissa. Mielellämme julkaisemme sopiviksi katsomiamme kuvia.
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PT Pohjanteko kasvaa vauhdilla
Timo Sääskilahti
silmäilee rakennuspiirustuksia..

PT Pohjanteko tekee nimensä mukaisesti pohjarakentamista. Yhtiön ensimmäinen
urakka tehtiin 2014 Iin kunnalle, kyseessä olivat Kisamännikön koulun pohjatyöt.
Tyypillisin työkohde nykyisin on kasvukeskuksessa
sijaitseva kerrostalo, rivitalo tai luhtitalo sekä erilaiset
hallirakennukset. Asiakkaina ovat mun muassa rakennusliikkeet, kunnat ja muut
rakennuttajatahot.
– Meidän kauttamme asiakkaat saavat halutessaan
pohjatutkimukset ja perustussuunnittelun.
– Suunnittelun jälkeen
louhimme ja paalutamme
tarvittaessa,
rakennamme
pohjat ja laitamme kaikki
maan pinnan alapuolelle rakennettava tekniikka. Lopulta rakennusliike hoitaa
rakentamisen
kivijalasta
ylöspäin, tekninen johtaja
Timo Sääskilahti toteaa.
PT Pohjanteon kattavaan
kokonaispalveluun voi sisällyttää myös piha- ja viimeistelytyöt avaimet käteen
-periaatteella.

Kasvu on ollut kovaa.
Kolmessa vuodessa yhtiön
liikevaihto on kasvanut nollasta 20 miljoonaan euroon.
– Töitä piisaa. Joka päivä
olemme saaneet lähteä töihin. Näyttää siltä, että jatkossakin saamme tehdä niin,
Sääskilahti sanoo.
Pohjanteko työllistää tällä
hetkellä 19 henkilöä.
– Suorittava työ on ulkoistettu yhteistyökumppaneille,
joten kaikkiaan kauttamme
työllistyy noin 70 henkilöä.
Kesällä määrä nousee jopa
sataan, Sääskilahti kertoo.
PT Pohjanteko toimii valtakunnallisesti. Tällä hetkellä
pohjoisimmat työmaat ovat
Rovaniemellä ja Ylitorniossa.
Etelässä taas töitä tehdään
pääkaupunkiseudulla sekä
Tampereella ja Turussa.
Keski- ja Itä-Suomeakaan
ei ole työmaitta jätetty, Kuopion ja Jyväskylän suunnassa on myös useampi työmaa
tekeillä.

on hyvät kulkuyhteydet. Lisäksi suuri osa henkilökunnasta on kotoisin Iistä. Meille
löytyi Micropoliksesta hyvät
toimitilat, Sääskilahti kehuu.
Toimipisteet yrityksellä
on myös Helsingissä, Kuopiossa ja Hämeenlinnassa.
– Tulevaisuudessa toivomme kasvun olevan maltillista, mutta kasvu jatkuu ja
tulemme rekrytoimaan uusia työntekijöitä. Sääskilahti arvioi.
- Tarvitsemme asiantuntijoita, jotka pystyvät vetämään projekteja. Heillä pitää
olla raaka kokemus maarakentamisesta ja heidän pitää
ymmärtää rakentamisen kokonaisuus.
Yhtiö keskittyy jatkossa
palvelemaan myös pientalorakentaja-asiakkaita.
– Meiltä kysytään kovasti omakotitalojen pohjatöitä. Olemme tuomassa myös
sille sektorille kattavaa pohjarakentamisen kokonaispalvelua, Sääskilahti sanoo. JR

Yhtiön pääpaikka on Iissä
- Ii on lähellä Oulua ja täältä

Iistä saattaa löytyä aarteita
Iiläinen Ilkka Teppo on etsinyt
metallinilmaisimella historiallisia kohteita Iin
maaperästä muutaman vuoden. Tänä aikana hän on löytänyt muun muassa rahoja,
sormuksia,
puukonteriä,
hyötytarvikkeita, nappeja ja
vyönsolkia.
Vanhin varmasti ajoitettava esine on 1518-1523 -vuoden 18 penninkiä. Se löytyi
Kuivaniemeltä.
Muun muassa sormuksia
Teppo on löytänyt kymmenittäin.
– Vain harvat niistä ovat
arvometallia. Entisaikoina
kupari- ja pronssisormuksetkin olivat hyvin yleisiä. Esimerkiksi kihtiin uskottiin
auttavan kuparisormuksen,
Teppo sanoo.
Hän keskittyy etsinnässään keskiajan loppuun ja
sitä edeltävään aikaan. Tuoreelta ajalta on löytynyt
muun muassa sotatarvikkeita.
Metallien etsintää koskee Suomen lainsäädäntö ja
etenkin muinaismuistolaki.
Kaikki yli 100-vuotiaat löydöt pitää ilmoittaa museovirastolle. Virasto puolestaan
ottaa vastaan ne esineet, jotka kiinnostavat sitä.
– Olen saanut monia esineitä Iin kotiseutumuseoon
näytille.
Tulevaisuudessa

myös Kuivaniemen kotiseutumuseoon saattaa tulla esineitä näytille.
– Esineet mitkä eivät museoon päädy olen kuitenkin
säilyttänyt, osa on myös jäänyt maanomistajille niiden
niin halutessa, Teppo sanoo.
Hän korostaa metallinetsinnässä varovaisuutta. Jos
etsijä törmää esimerkiksi
muinaiseen asuinpaikkaan,
on syytä kaivelu lopettaa ettei peruuttamattomia tuhoja
pääse tapahtumaan ja yli 100
vuotta vanhoista löydöstä pitää olla yhteydessä museoon.
– Jos etsijä ei tiedä mitä on
löytänyt, on viisasta lopettaa
etsintä ja kutsua asiantuntijat
paikalle, Teppo tähdentää.
Lisäksi
maanomistajan
lupa pitää aina olla etsinnässä.
Teppo innostui metallien etsimisestä lehtijutun perusteella. Sitten netistä löytyi
harrastajafoorumi, jossa alalle vihkiytyneet henkilöt
vaihtavat kuulumisia.
– Nykyinen laitteeni on
neljäs. Halvimmillaan laitteet maksavat muutaman
kympin. Niillä ei tee mitään.
Noin parin satasen maksavalla koneella pääsee jo alkuun, Teppo tietää.
Mitä kalliimpi kone, sitä
monipuolisemmat ominaisuudet. Kalliit härvelit osaa-

vat erotella metalleja ja
ulottuvat syvemmälle.
Innokas etsijä joutuu kuitenkin törmäämään usein
muuhun kuin haluttavaan
kohteeseen.
Esimerkiksi kulta ja alumiini antavat koneelle liki
samanlaisen signaalin, ja jos
haluaa löytää jotain järkevää,

niin roskia täytyy kaivaa moninkertainen määrä. Roskat
Teppo vie mukanaan ja kierrättää.
Silti puuha on mielenkiintoista. Teppo vertaa etsimispuuhaa lottoon.
Kun etsin piippaa, ei koskaan voi tietää mitä on vastassa.

Löytyykö Micropoliksen edustalta historiallisia kerroksia? Todennäköisesti, jos tarpeeksi alas
kaivetaan. Ilkka Teppo etsii historiaa
metallinpaljastimensa
avulla.

Mutta mistä Iistä voi löytää historiallisia esineitä?
– Koko jokivarsi on sellaista ihan latvavesille saakka. Se on ammoisilta ajoilta
asuttua ja kuljettua seutua,
Ilkka sanoo.
Missä ihminen on liikkunut, sinne on jäänyt hänestä
jälkiä. Suurimmat jäljet ovat

valitettavasti syntyneet muutaman viimeisen sukupolven
aikana roskakerroksen muodossa.
– Roskaamiseen on
syyllistynyt meidän sukupolvemme ja muutama edellinen, Teppo sanoo. JR
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Micropolis valmistautuu juhlimaan merkkivuottaan
Iin Micropolis täyttää tänä
vuonna 20 vuotta. Juhlat pidetään syksyllä. Sitä ennen
tapahtuu kuitenkin kaikkea
mielenkiintoista. Kuten esimerkiksi 5G-verkon saapuminen rakennukseen.
– Lisäksi tänne tulee ”Internet of things”, eli esineiden netti, Iilaakso Oy:n
toimitusjohtaja Antti Tuomaala sanoo.
Kyseinen ubiikkiteknologian kokeilu käsittää satoja antureita, joita sijoitetaan
ympäri Micropolista. Nämä
mittaavat käyttäjien toimintaa kuten esimerkiksi liikettä. Ubiikilla tarkoitetaan
huomaamattomasti toimivaa
ja ympäristöönsä sulautuvaa
tietotekniikkaa, joka toimii
kaikkialla.
Micropoliksen anturitekniikkaa ovat kehittämässä
ovat muun muassa VTT ja
Oulun yliopisto sekä toistakymmentä eri teknologiayritystä. Kyseessä on maailman
ensimmäinen 5 G-ubiikkikokeilu.
Hanke alkoi jo vuosi sitten, mutta se on edennyt hitaasti. Tuomaala kuitenkin
vakuuttaa, että tämän vuoden kuluessa päästään vauhtiin:
– Teemme nyt uraauurtavaa kokeilua, josta muodostuu aikoinaan standardi.
Projekti alkaa a-siivestä,
ja ensimmäiset laitehankinnat on tehty.
– Haluamme vuokrata halukkaille yrityksille bisnesmahdollisuuksia. Nyt tänne
tulee sopiva alusta 5G-verkon myötä ja sen mukana
tulee yrityksiä, Tuomaala sanoo.
VTT aloitti ubiikkitekniikan kokeilun käytävävaloilla
Micorpoliksessa 2015. Tässä kokeilussa pyritään energiansäästöön langattomalla
tekniikalla ja pilvipalvelulla.
Energian säästöön kuuluvat myös ne lukuisat aurinkopaneelit, joilla aiotaan
peittää Micropolisen katto.
– Emme veloita siitä, että

Micropolikseen asennetaan
teknologiaa. Jos ne ovat energiaa säästävää teknolgoiaa,
investoimme siihen itse. Pitkässä juoksussa säästämme
tällä rahaa, Tuomaala sanoo.
Parhaillaan Micropolikseen odotellaan Horisontti
2020 -hanketta, jossa tutkitaan arktisten alueiden kaukolämpökohteiden säästöä.
Tämän hankkeen myötä
Micropolikseen saapuu tutkijoita pitkin EU:ta.

Positiivinen meininki
Micropolis Oy:n entinen toimitusjohtaja, Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava on
mielissään
Micropoliksen
nykyisestä
positiivisesta
meiningistä.
– Nämä 5G-suunnitelmat
ovat eräs tapa saada Micropoliksen ympäristöä houkuttelevaksi yrityksille. Näin
saadaan ympäristö, jossa yritykset voivat testata tuotteitaan.
– Toivon, että 5G-teknologia vetää puoleensa cleantech- ja vihreän teknolgian
yrityksiä. Voisimme hyödyntää sitä osaamista, joka
on syntynyt nyt Iihin, Alatossava tuumii.
Hän muistuttaa, että
Micropoliksen maine mikroelektroniikan hyvänä toimintaympäristönä vetää yhä
puoleensa alan yrityksiä.
Rakennuksessa
sijaitsevat
elektroniikkateollisuuden
puhdastilat ovat helposti
otettavissa käyttöön.
– Micropoliksella on ollut monenlaisia imagovaikutuksia ja se on profiloinut
koko kuntaa ja elinvoimaisuuttamme, Alatossava hehkuttaa.

Mitä tehdään
– tehdään hyvin

nopeasti ja kevyesti. Täällä hallinto ei ole raskasta ja
päättäjillä on hyvä asenne,
Vuotovesi arvioi.
Hän viittaa vastikään
julkaistuun
kuntalaisbarometriin, jonka mukaan
kuntalaiset suosittelevat kotikuntaansa sen hyvän ilmapiirin takia. Iin hyvä pöhinä
kiirii naapurikuntiin ja siitä
kauemmaksi.
Vuotovirran
mielestä
muutama vuosi sitten tehty
valinta satsata vähähiiliseen
vihreään teknologiaan on ollut oikea ratkaisu.
– Ii on tällä hetkellä Suomen kirkas ykkönen päästövähennyksissä. Se on sen
työn tulosta, mitä yhdessä
on tehty.
– Se mitä täällä tehdään,
tehdään hyvin, Vuotovesi toteaa.

Runsaasti yrityksiä ja
toimijoita
Micropoliksen rakennukset
valmistuivat 1997-1999. Aikoinaan ne rakennettiin kolmen
teknologiayrityksen
käyttöön. Ne olivat Terapixel Oy, Iicircuit Oy, Detection Technology Oy.
Nykyisin
Micropoliksessa toimii Oulunkaaren
kuntayhtymä hallinto ja
hankkeet sekä sen hankkeita
mm. Kantama -hanke ja Työtakomo -hanke. Iin kunnan
hankkeista Micropoliksessa
toimivat Työtä luonnossa Iissä ja Innovatiiviset vähähiiliset palvelut. Toimitilat ovat:
Iilaakso Oy, Iin Vuokratalot
Oy, Iin Micropolis Oy, Iipaja,
Kahera Oy, Picodeon Ltd, Pt
Pohjanteko Oy, Ravintola Salotti, Tilitoimisto Salonen Iin
toimipiste sekä uusimpana
vuokralaisena Iin Lehti Oy.
JR, HT

Micropoliksen katolle asennettavat aurinkopaneelit ovat vielä paketissa. Iilaakso Oy:n toimitusjohtaja
Antti Tuomaala on pakettien vieressä.

Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Leena Vuotovesi on Micropoliksen päärakennuksen aulassa.

Micropoliksen nykyinen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi puolestaan kehuu Iin
kunnan panostusta isoihin
pilottihankkeisiin.
– Ne voidaan toteuttaa

Pitkään Iilaakso Oy:n toimitusjohtajana toiminut Ari Alatossava
muistuttaa, että Micropoliksen maine mikroelektroniikan hyvänä
toimintaympäristönä vetää yhä puoleensa alan yrityksiä.

Iin Micropolis viettäää tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan.
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
grillit • Kahvilat • ravintolat
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- Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

valokuvauspalvelut
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Valokuvaamo Salama
Juho Tauriainen
Sorosentie 2, 91100 Ii
040 743 8373
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Lue IiSanomat netistä:

20 x 30 cm

www.iisanomat.fi

Perusmaksu 2,90 €

10 x 15 cm

0,35 €

15 x 20 cm

1.90 €
4.50 €

Liikkeen aukiolot voi
tarkistaa facebookista
Studio Salaman sivuilta.
Joka viikko päivittyy uudet.

www.studiosalama

Hiihtomajalla harjoiteltiin hapkidoa
Parisenkymmentä itämaisen
kamppailulaji hapkidon harrastajaa kerääntyi Iin hiihtomajalle viikonloppuna.
– Sin Moo Hapkido on oikea nimi, sillä hapkidoa on
kuusi erilaista tyylisuuntaa
Suomessa, Iin seuran päävalmentaja Toni Tenhunen täsmentää.
Kyseessä on korealainen
itsepuolustusmenetelmä,
jossa vaikutteita esimerkiksi
kungfusta ja judosta.
– Harjoittelemme nyt
lyönti- ja torjuntatekniikkaa
hermopisteitä käyttäen, Taenhunen sanoo.
Iin hapkidoseura järjestää pari kertaa vuodessa harjoitusleirin, jonne kutsutaan
seuran ulkopuolinen valmentaja. Tällä kertaa mukana oli Pohjois-Euroopan Sin
Moo Hapkidon päävalmentaja Rami Vainionpää, joka
80-luvulla toi hapkidon Suomeen.
Iin hapkidoseura on tällä hetkellä Suomen pohjoisin
alan seura.
– Toimme lajin Iihin
vuodenvaihteessa
20142015. Innostus on ollut
täällä yllättävän hyvää. Ikähaarukkamme on 5-vuotiaista 67-vuotiaisiin, Tenhunen
kehuu.
Kuntoiluna hapkido on
kunnon hikijumppaa, jossa
kukin treenaa oman kykynsä ja fysiikkansa mukaisesti.
Vartalon kaikki lihakset joutuvat töihin.
– Kukin kilpailee itsensä
kanssa pääsääntöisesti, Tenhunen toteaa.
Rami Vainionpää kertoo
tulleensa hapkidon pariin

muiden itämaisten kamppailulajien myötä.
– Tällä hetkellä Suomessa
on noin 1 500 alan harrastajaa. Ii on Suomen 26. seura,
Vainionpää tietää.
Hän kertoo, että hapkidossa on myös henkinen
ulottuvaisuus.

– Mukana on erilaisia
parannustekniikoita,
kuten akupainalluksia ja akupunktiota. Harjoituksemme
lähtevät hengitystekniikoista, jotta saamme ki-energian
liikkeelle.
– Kyse on adrenaliinista
ja miten se saadaan kehos-

Raimo Vainionpää (vas.) ja Toni Tenhunen kamppailevat.

ta ulos. Pyrimme myös saamaan ihmisen endorfiinit eli
mielihyvähormonit liikkeelle. Harjoitukset päättyvät
meditointiin ja mielen tyhjennykseen, Vainionpää kertoo.
Iin hapkidoseura harjoittelee Aseman koululla

kahdesti viikossa, keskiviikkoisin ja lauantaisin.
Miten iiläinen hapkidosta kiinnostunut kansalainen
pääsee lajiin mukaan?
– Harjoituksiin voi tulla
mukaan koska vain. Joskus
otamme henkilön lennosta mukaan. Pyrimme ker-

ran vuodessa järjestämään
peruskurssin syksyllä ja keväällä. Alkeet on helppo oppia mukaan päästäkseen.
Seuralla on myös Facebooksivu, jonne voi laittaa kyselyitä, Tenhunen opastaa. JR
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Valtiovarainministeriö päätti kuntajaon muutoksesta
Oulun kaupungin ja Iin kunnan välillä
Jakkukylän liitosasia Iin kuntaan sai viimeisen sinetin,
kun kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen allekirjoitti 7.4. päätöksen, jossa
Valtiovarainministeriö päätti siirtää Oulun kaupungista niin sanotun Jakkukylän
alueen Iin kuntaan. Kuntajaon muutos tulee voimaan
1.1.2018.
Siirrettävän alueen koko
on 63,11 km2. Asukkaita
alueella on 417. Kuntajaon
muutos perustuu Jakkukylän aloiteryhmän esitykseen.
Sekä Oulun kaupunki, että
Iin kunta ovat hyväksyneet
valtuustoissaan sen.

Jakkukylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu
Kaisto oli erittäin tyytyväinen saatuaan kyläyhdistykselle osoitetun ministeriön
virallisen päätöksen.
-Nyt puolentoista vuoden
työläs, iso projekti on päätöksessä ja jakkukyläläisten
vahva tahto on toteutunut,
totesi Kaisto.
Hän kertoo, että aloiteryhmän järjestäytyminen tapahtui 17.10.2015 ja aloite
Oulun kaupunginhallitukselle toimitettiin 21.12.2015.
-Näin isoa osakuntaliitosta asukasmäärältään ei ole
tapahtunut Suomessa vuo-

siin, ilmeisesti 70-luvulla viimeksi. Kysymys on siinäkin
mielessä todella merkittävästä ja harvinaisesta päätöksestä, tuumaili Kaisto.
Hän kiittää kansanedustajaa, entistä kuntaministeri,
Tapani Tölliä, joka on ollut
alueemme edustajista hyvin
perillä hakkeestamme, ja on
monella tavalla neuvonut eri
kysymyksissä.
Kaisto toivoo, että kylän
asukkaiden kannalta tärkeää
on saada Iin kunnan kanssa
käytyä läpi käytännön asioita, jotka vuodenvaihteen
jälkeen muuttuvat ja vaikuttavat kyläläisten elämään.

IiSanomat Iin oma lehti
Iihin vuoden vaihteessa perustettu uusi lehti IiSanomat
on saanut paikkakunnalla hyvän vastaanoton. Lehti jaetaan keskiviikkoisin
joka talouteen koko Iin kunnan alueella (myös Kuivaniemi) ja lehti näkyy kokonaan
myös netissä.
Lehteä kustantaa Iin Lehti Oy, jonka kotipaikkana on
Iin kunta. Yrityksen takana
ovat pitkään Iihin ja Kuivaniemelle lehtiä ja muita julkaisuja toteuttaneet yrittäjät
Heimo Turunen ja Eila Lahtinen, joilla on myös yritys

VKK-Media Oy Pudasjärvellä. Heillä on myös useamman kymmenen vuoden
kokemus lehtiyrittämisestä
ja lehtien tekemisestä.
Huhtikuun alusta lehdellä on ollut oma toimisto Iin
Micropoliksen päärakennuksessa, jonne voi tulla paikan
päälle tuomaan materiaalia ja keskustelemaan lehteä
koskevissa asioissa.
Nyt perustettu uusi lehti
haluaa olla kaikin tavoin iiläisten oma lehti eli juttujen
aiheet tulee olemaan iiläisiä.
Läheistä yhteistyötä tehdään

Iin kunnan, seurakunnan, eri
yritysten, yhteisöjen ja yhdistysten sekä kaikkien paikkakunnan toimijoiden kanssa.
Iin kunta käyttää lehteä virallisena ilmoituslehtenä ja
samoin Iin seurakunnan kirkolliset ilmoitukset ovat joka
lehdessä.
Uutiskynnys on paikkakunnan uutisille hyvin
matala. Lehden puolelta kannustetaan omatoimisuuteen
ja -aloitteellisuuteen omien
asioiden tiedottamisessa.

Heimo paikkakunnan elämässä aktiivisella otteella
Pudasjärvellä asuva Heimo Turunen on toiminut 45 vuotta valokuvaus- ja julkaisualan
yrittäjänä 20-vuotiaasta alkaen. Työnsä ohella Heimo harrastaa muun muassa keilailua,
avantouintia, lentopalloa ja hyötyliikuntana
metsurin töitä.
-Eri yhdistysten toiminnoissa olen aktiivisesti mukana muun muassa Pudasjärven ja Iin
Yrittäjissä, paikallisen urheiluseuran johtokunnassa ja Kuntourheilujaoston vetäjänä, Työpetarissa sekä Iijoen tanssijoissa. Lehtityössä
Heimo on aktiivisella otteella eri yritysten, yhdistysten ja toimijoiden kanssa tekemässä yhteistyötä ja siten edesauttamalla menestymään.
IiSanoman toimintaa Heimo haluaa kehittää yhdessä aviopuolisonsa Eila Lahtisen ja
työntekijöiden kanssa monipuolisesti Iin parhaaksi.

Eila taittaa lehden ja
muita painotuotteita
Eila Lahtinen vastaa IiSanoman taittamisesta eli sen ulkoasu on hänen käsissään.
Monet kirjat ja erilaiset esitteet ovat myös syntyneet
hänen toimestaan. Koulutukseltaan hän on markkinointimerkonomi. Yrittäjänä Eila
on toiminut reilut 20 vuotta. Harrastuksina ovat muun
muassa kodin remontointi,

puutarhatyöt, kukkien kasvatus, valokuvaus ja lukeminen ja lenkkeily. Tietokoneen
ääressä hän viihtyy muun
muassa facebookissa useissa
eri sisustus- ja remonttiryhmissä ja TV:n äärellä kiinnostavat kotien, rakennusten
remontointi- ja sisustus- sekä
puutarhan ja pihojen hoitoohjelmat.

-Muutosvaihe on tarkoitus saada hoitumaan jouhevasti siten, että siitä ei
aiheudu ongelmia jakkukyläläisille. HT

Jakkukylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kaisto on
tyytyväinen, kun puolentoista
vuoden paljon työtä vaatinut
iso projekti on saatu päätökseen.

Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, Käyntiosoite: Piisilta 1, 91100 Ii, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja Heimo Turunen 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja: Jyri-Jussi Rekinen 040 910 0852, jyrijussirekinen@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti: Hannu Rastas 040 743 7349, hannu.rastas@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385 281, vkkmedia@vkkmedia.fi
Sivunvalmistus: VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi

Jyri-Jussi on yleistoimittaja ja musiikkimies
Iin Sanomien Jyri-Jussi Rekinen on tehnyt pitkän uran eri
viestimissä. Hän aloitti 80-luvulla pohjoisen maakuntalehdissä ja jatkoi 90-luvulla
Etelä-Suomessa musiikkimediassa, Rytmi-lehden päätoimittajana. Veri veti kuitenkin
takaisin pohjoiseen, jonne
hän muutti perheensä kanssa 2000-luvun puolessa välissä. Iihin nousi omakotitalo, ja
toimittajan ura jatkui pohjoisessa mediassa.
– Uutistoimittajan työ on
lähinnä sydäntäni, mutta
myös kulttuurijuttujen tekeminen on mukavaa, Rekinen

kertoo.
Uutistyössä Rekinen on
tehnyt perusuutisten lisäksi
talous-, kulttuuri- ja teknologiajournalismia.
Rekinen on kirjallisuusja musiikkimies. Hän valmistui Oulun yliopiston
humanistisen tiedekunnan
kirjallisuuden laitokselta filosofian maisteriksi tehtyään
gradun Pentti Saarikoskesta
ja nykyisin hän soittaa bluesia omassa pienessä bändissään. Lisäksi Rekinen
harrastaa sählyä, avantouintia ja lapinvaelluksia.

Hannu Rastas ilmoitusmyyjänä
Iiläinen pitkän linjan sanomalehtiammattilainen Hannu
Rastas on toiminut IiSanomaa
kustantavan In Lehti -yrityksen ilmoitusmyyjänä huhtikuun alusta. Hän taitaa
tarvittaessa myös ilmoitusten valmistamisen ja lehden
ja muiden painotuotteisen sivujen valmistuksen.
-Aikaisemman työurani
olen tehnyt Kemissä LounaisLappi kaupunkilehdessä ja
Pohjolan Sanomat maakuntalehdessä ilmoitusvalmistajana. Alalla olen ollut 80-luvun
alkupuolelta lähtien, jolloin
valmistuin Jyväskylästä kirjapainoammattikoulusta. Iissä
olemme asuneet kohta kuusi
vuotta ja tunnenkin jo nykyisellään itseni ennen kaikkea
iiläiseksi ja sen myötä olenkin ollut innoissani päästessäni luomaan Iihin hyvää ja
mukavia lukuelämyksiä tarjoavaa paikallislehteä, tuumailee Rastas.

Hannu kertoo vapaa-ajan
kuluvan pitkälti harrastusten merkeissä, joihin kuuluu
erilaiset käsityöt mm. puukkojen ja vaappujen teko.
Perheen kolme labradorinnoutajaa ottaa myös ison osan
vapaa-ajasta.
-Koirien kanssa tulee syksyisin metsästeltyä ja lähellä

sydäntä on myös metsästyskoirien (mejä) jälkikokeet. Iiissä olemme järjestäneetkin jo
useamman jälkikokeen. Kalastus ja varsinkin lohestus
kuuluu kesällä myös harrastuksiini. Ja jottei aika käy pitkäksi tulee omasta kunnosta
huolehdittua hapkidon merkeissä, kertoo Hannu.
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ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv.
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Valtuustopaikka sittenkin
Kalliorinteelle
Iin kunnan keskusvaalilautakunta vahvisti viime keskiviikon
kokouksessaan
virheellisesti viimeisen valtuustopaikan
menevän
Vihreiden Aila Paasolle. Tuloksessa ei ole huomioitu
ennakkoäänten tarkistuslaskennassa maanantaina 10.4.
löytyneitä kymmentä lisäääntä Vasemmistoliiton Teijo Liedekselle. Valtuuston
viimeinen paikka menee siis
Vasemmistoliiton
Hilkka
Kalliorinteelle.
Maanantain
tarkistuslaskennassa
löytyneet
äänet syötettiin oikeusministeriön tulospalveluun, mutta keskusvaalilautakunta ei
huomioinut muutosta vertausluvuissa, vaan vahvisti
vaalin tuloksena keskiviikkona 12.4. vertausluvut, joissa oli huomioitu ainoastaan
muut tarkistuslaskennassa
havaitut virheet.

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

pidetään torstaina 11.5.2017 klo 17.00
yrittäjien toimistolla, Kaakisenkuja 2.
Käsitellään sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Yli-Olhavan Maamiesseura ry:n

Valtuuston viimeinen paikka
menee Vasemmistoliiton Hilkka
Kalliorinteelle.
Oikeusministeriön vaalitulosjärjestelmässä on näin
ollen oikea tulos. Oikeusministeriön vaalijohtajan Arto
Jääskeläinen vahvistaa, että
virhe tulkitaan kirjoitus- tai
laskuvirheeksi, joka voidaan
oikaista
keskusvaalilautakunnan päätöksellä.

Iin kunta tiedotus

Lue IiSanomat netistä:

www.iisanomat.fi

YLEINEN VUOSIKOKOUS
Maamiesseuran talolla.
Oijärventie 1091, 91150 Yli-Olhava.
Tiistaina 2.5.2017 klo 19
Kahvitarjoilu klo 18:30 alk.
Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Johtokunta

PAIKALLISEN VAPPU!
o
29.4. Fortissim
te)
(Hurriganes tribu
Liput 5€

30.4.

Laurintie 2, 91100 Ii
Puh. 040 0322645

Villi Kortti/po-Tp)rio
(Suomirock
Liput 5€

Samuli Huusko ja Maija Oravamäki testikympin vauhdikkaimmat
Iin Yrityksen testijuoksusarjan viimeisessä maantiekisassa lauantaina 22.4. oli
normaalin kympin ja vitosen
lisäksi puolimaraton. Iin teillä taivalsi satapäinen juoksijajoukko tapahtuman nimen
mukaisesti omilla leveleillään.
Laitasaaren Vedon nuori lupaus Samuli Huusko oli
selvä ykkönen miesten kympillä jo kolmannen kerran peräkkäin. Aika putosi uudelle
minuuttiluvulle.
Nelikymppisten Jouni Ho-

lappa tuli maaliin toisena ennen Illin ensikertalaista Ville
Nikkistä.
Maija Oravamäki oli pienen tauon jälkeen mukana
Illissä ja kunto on edelleen
kova. Loppuaika on tälle
vuodelle viidenneksi nopein
naisten maantiekymppi Suomessa. Samaan aikaan juostussa SM-kisassa veti neljä
junioria nopeammin.
Puolosen nopein oli Veitsiluodon Marko Mattila. Vitosella piti Limingan nuoriso
kovaa kyytiä. Koko porukan

nopein oli 15-vuotiaissa juossut Johannes Helander, joka
kuuluu ikäluokkansa kärkeen Suomessa.
Miehet 10 km
1) Samuli Huusko LaiVe
33.46, 2) Ville Nikkinen Pro
Victoria 34.53, 3) Juho Latvala Oulu 34.59, 4) Panu Lieto
OTC 37.22, 5) Heikki Tiiro IiY
38.08, 6) Hansi Kitti ONMKYU 39.01, 7) Kyösti Kujala Ii 39.13, 8) Janne Eskelinen
42.57, 9) Lasse Kälkäinen
52.50.

M65 10 km
1) Pekka Kuivalainen Ii 48.41.
Naiset 10 km
1) Veera Mantere PuU 39.45,
2) Marika Krohns ONMKYU
41.28, 3) Raija Poutiainen
Oulu 46.17, 4) Marjo Vesala Oulu 49.08, 5) Maröi Virkkunen Muhos 1.01.31.
N40 10 km
1) Maija Oravamäki Tervahiihto 37.44, 2) Minna Sääskilahti KuivA 45.14, 3) Sanna
Henriksson NTR 46.48, 4)
Miia Hannunen Tornio 51.00.

N45 10 km
2) Sinikka Pyörälä IiY 49.23
N50 10 km
1) Kati Kuivalainen Ii 48.40.
M17 5 km
2) Teemu Pyörälä IiY 19.10, 3)
Markus Pyörälä IiY 22.05.
Naiset 5 km
2) Arja Soronen IiY (N55)
23.59
T15 5 km
2) Katariina Pyörälä IiY 22.06,
T13 5 km
1) Hanna Soronen IiY 23.17.

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

Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
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Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja:
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Ilmoitusmyynti:
Hannu Rastas 040 743 7349
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Lehden sivulla on 6-palstaa

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16
Palstakoot:
1 p 40 mm
2 p 83 mm
3 p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
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1 sivu 257x355 mm

ista
Suuremmsista
ilmoituk ous
kysy tarj

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%.

Haluatteko seurallenne näkyvyyttä?
Kysy liitteestä Iisanomissa.
Soita p. 040 7437 349 ja kysy lisää!

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava, nro IiSanomat ilmestyy ke10.5.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 4.5.2017
jäsenyritys

www.iisanomat.fi

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.
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KANSALLINEN
VETERAANIPÄIVÄ
to 27.4.2017 Seppeleenlaskut

klo 10.30 Oijärven sankarihaudat
klo 11.00 Olhavan sankarihaudat
klo 11.15 Iin sankarihaudat
klo 11.30 Kuivaniemi sankarihaudat
Seppeleiden laskussa on nuoria Iin nuorisovaltuustosta sekä Haminan
koulun oppilaita yhdessä kunnan, seurakunnan ja veteraanijärjestöjen
edustajien kanssa.

to 27.4.2017 Kansallisen veteraanipäivän juhla
Paikka: Merihelmi, Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi
klo 12 Kahvitarjoilu
Ohjelma:
Liput saapuvat
Lippulaulu
Iin seurakunnan tervehdys
Tapani Ruotsalainen, rovasti
Lauluesitys
Haminan koulun oppilaiden kuoro
Iin ja Kuivaniemen pelimannit
Äänisen aallot, Mantsurian kummut,
Elämää juoksuhaudoissa, Valssi menneiltä ajoilta
Juhlapuhe
Ari Alatossava, kunnanjohtaja Iin kunta
Iin ja Kuivaniemen pelimannit
Veteraanin iltahuuto
Liput poistuvat
Maamme-laulu

Kotitalousopetus on elintärkeää
nykypäivän ja tulevaisuuden
nuorille sekä heidän perheilleen

nomat

nro 10/2017

-

Kotitaloudessa opituista tiedoista ja taidoista on hyötyä
läpi koko elämän. Tärkeää
on yksilön omien lähtökohtien huomioon ottaminen ja
kokonaisvaltaisen
kasvun
tukeminen.
Kotitalous on perusopetuksen oppiaine, joka monin
eri tavoin edistää oppilaiden luovuutta ja vastuullisuutta sekä antaa valmiuksia
omassa arjessa selviytymiseen. Koulutusleikkausten
vuoksi on vaarana, että kotitalousopetuksen määrärahat
pienenevät jatkuvasti ja ryhmäkoot kasvavat liian suuriksi.
Kotitalousopettajien liiton
tekemän kyselyn mukaan
oppilasta kohti käytettävissä
oleva vuosittainen määräraha on keskimäärin 32 euroa /
oppilas, kun vaihteluväli on
16–70 euroa / oppilas. Opetukseen käytettävissä oleva määräraha ei mahdollista
kotimaisten raaka-aineiden
hankintaa kuin satunnaisesti. Kotimaisen kalan ja lihan
käyttäminen
opetuksessa
on lähes mahdotonta joh-

tuen opetukseen käytettävissä olevasta määrärahan
pienuudesta sekä kyseisten
tuotteiden saatavuudesta ja
kalleudesta. Kuitenkin opetuksen tulisi vastata tämän
päivän tarpeita ja ohjata lasten ja nuorten ruokakäyttäytymistä
hyvinvoinnin
parantamiseksi.
Oppilaat haluavat tehdä
omin käsin ja nauttia itse tehdyistä tuotoksista.
Ruokakasvatuksen tulee
motivoida oivaltamaan ja
ymmärtämään ruonvalmistusprosesseihin sekä yleensä arkeen liittyviä asioita.
Kouluissa oppiaineyhteistyö ja kouluruokailun opetuksellisen mahdollisuuden
ymmärtäminen tuottavat oppilaille ruokasivistystä, lisäävät ruokaosaamista sekä
ruokatajua. Koulun ruokakasvatusta tuleekin kehittää
tiedepohjaltaan laajemmaksi,
oppilaiden tarpeita paremmin huomioivaksi ja nykyistä oppilaskeskeisemmäksi.
Kotitalousopetus tulee järjestää laadukkaasti riittävin
resurssein, mikä mahdol-

listaisi tutkitusti puhtaiden
kotimaisten raaka-aineiden
käyttämisen opetuksessa.
Osallistavalla ruokakasvatuksella on hyvä mahdollisuus rakentaa ruokatajua
ja -sivistystä yhtäältä omien kokemusten ja aistimusten ja toisaalta tutkimukseen
perustuvien tietojen sekä taitojen avulla. Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvä opetus
on tärkeä suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatuksesta
alkaen koko koulutusjärjestelmän läpi kulkevana jatkumona kansanterveyden,
kestävän elämäntavan, kuluttajaosaamisen sekä ruuan
ja ruokakulttuurin arvostamisen edistämiseksi.
Tärkeää on perehtyä
muun muassa koko ruokaketjuun
alkutuotannosta
lähtien ruokapöytään saakka, lähiruuan merkitykseen,
ruokahävikin vähentämisen
keinoihin ja ruuan eettiseen
tuottamiseen
esimerkiksi
eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tervetuloa!
Lisätietoa

Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos
Riitta Räinä, tapahtumavastaava p. 050 3950 305
Hanna Puolakka, kulttuurituottaja p. 040 538 2711

Kuljetukset Kansallisen veteraanipäivän juhlaan

Linja-auto 1:
10.45 Oijärven seurakuntatalo - Jokikylän pysäkki - Kuivaniemen Kievari
11.45 Kuivanimen kirkko - Merihelmi
Linja-auto 2:
11.30 Iin kirkko - Olhava, 4-tien pysäkki - Merihelmi
Paluukyydit samoja reittejä takaisin juhlan jälkeen.

Kysy myös veteraanijärjestöiltä yhteiskyytejä:
Kuivaniemi, Pekka Ellilä p. 040 028 9761
Oijärvi, Jouko Pääkkölä p. 0400 380 531
Ii, Matti Turtinen p. 040 028 4195

Kahvikonsertit veteraaneille

ti 25.4.2017 klo 13 Olhavan kotiranta
to 27.4.2017 klo 15 Iin hoivakoti ja palveluasunnot
pe 28.4.2017 klo 13 Kuivaniemen palveluasunnot

Vuoden 2017 Kansallisen veteraanipäivän teema on:
Kansallinen veteraani päivä – Sinun veteraanipäiväsi
Haastamme sinut, hyvä Iin kunnan asukas juhlistamaan
Suomen itsenäisyyden 100–vuotisjuhlavuoden kunniaksi sotiemme
veteraaneja kahvihetkellä kotona to 27.4.2017 klo 18 ja lataamaan
#kiitosveteraanit2017 varustetun kuvan sosiaaliseen mediaan.

Kiitos sotiemme veteraanit!

Tärkeää on perehtyä muun muassa koko ruokaketjuun alkutuotannosta lähtien ruokapöytään saakka.
Mistä lähtee mansikkakiisselin tarina. Mansikan istutuksesta? Poiminnasta? Kuvassa alla mansikkaa kotitarveviljelmällä.

