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Onnea Äideille 14.5.!

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Äidil.le
14.5
NUORET HAUKIPYYNTIIN
IIJOKISUULLE!
•
•
•
•
•

Hauki on arvokala. Hauesta saa korvauksen
Haukimestari palkitaan.  
Osallistuneille arvotaan palkintoja
Pyyntiaika lauantai ja sunnuntai
Hauet kalankäsittelytilalle
la ja su 16.00 -17.00
• Pyyntitavat, uistin, katiska, verkko

Lisätietoa/ilmoittautuminen: kala@ii.fi

Tervetuloa!

Avoinna:
Ke 15-22, pe 15-0
la 15-04, su 12-22

• Tuoksut
• Alusasut
• Tunikat, housut,
puserot
• Kosmetiikka
• Lahjakortit

Toukokuun tarjous:

LIIVIALE

(norm. hinnasta)

-20%

UUTTA: Martinniemeläisen
suklaatehdas Chocoksin
suussasulavat
suklaat nyt meiltä!

Äidille
kauniit kukkaset

Iin torilta ke-su, tarhalta joka päivä!

Jokivarren Puutarha
Oijärventie 1144, Yli-Olhava p. 0400 192142

Tervetuloa aurinkoiseen
Merihelmeen

Iin Kemikalio-tekstiili
ja luontaistuote
Haminantie 8, 91100 Ii p. 08 817 3360
www.merihel

Kesätöitä riittää melkein
kaikille nuorille
Tänä vuonna kunnan tarjoamiin kesätöihin saapui
enemmän hakemuksia kuin
viime vuonna ja kesätyösetelit hävisivät pikaisesti työhaluisille nuorille. Hakemuksia
tuli 166, joista hyväksyttyjä
oli 158. Työpaikkoja oli puolestaan 120.
– Arvontaan menee 38
työpaikkaa. Hylätyiksi tuli
sellaisia hakemuksia, jossa
hakija oli liian nuori tai hän
ei ollut iiläinen, työsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff
sanoo.
Työpaikkoja oli tarjolla muun muassa kirjastoon,
päiväkotiin, vanhuspalveluihin, kotihoitoon ja museoon.
Töitä oli tarjolla vuosina 1998-2001 syntyneille
nuorille, lukuun ottamatta
ylioppilaita, ammattiin valmistautuneita ja työttömyysetuuteen oikeutettuja
henkilöitä.
– Päiväkoti on ylivoimaisesti suosituin työpaikka. Pojat puolestaan haluavat usein
kiinteistöhuollon tehtäviin
puolelle. Myös museolle ja
erilaisiin tapahtumiin halutaan, Sergejeff tietää.
Kukin kesätyöpesti kestää 2 viikkoa. Palkka on 335
euroa.
Kesäsetelityöllistämisessä nuori itse hakee
työpaikkaa yrityksestä tai
yhdistyksistä.

mi.fi

Äitienpäivälounas-puffet su 14.5. klo 11-15
Pinaattilohi
Vuohenjuustokuorrutettua broileria, hunajajuurekset
Runsas salaattipöytä
Aikuiset 19,50 €,
Lapsille oma noutopuffet Lapset 5 €

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

Pyörät huoltoon
suoraan kotioveltasi!
Huollot/Korjaukset
Kuljetuspalvelu/Etähuolto

044 242 5717

Säikäntie 6 91100 Ii
www.pyöriväpyörä.fi

Oulunkaaren hammashoidossa käytössä
yhteinen ajanvaraus
Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan hammashoidon
ajanvarausnumeroihin vastataan keskitetysti, joten
puheluun vastaava työntekijä voi olla muussakin kuin
soittajan omassa kunnassa.
Ajanvarausnumerot ovat säilyneet ennallaan.
Ii ja Kuivaniemi: 08 5875 6537

Marja-Leena Sergejeff tietää Iin nuorten työllistämisestä.

Iin kunta tukee yrittäjä nuoren työllistämisestä
maksamalla tukea 170 euroa nuorta kohti. Työnantaja
vastaa välillisistä kustannuksista. Seteleitä oli kaikkiaan
90 kappaletta, ja tätä juttua
kirjotettaessa jäljellä oli yksi

seteli.
– Kesätyösetelillä kannustetaan yrittäjiä ottamaan
nuoria kesätöihin, Sergejeff
täsmentää.
Viime vuonna kesäseteleiden hakuaikaa jatkettiin
hieman, mutta tänä vuon-

na niin ei tarvinnut tehdä.
Myös viime vuonna työpaikkoja jouduttiin arpomaan.
Silloin kaikki halukkaat pääsivät töihin. Kunta käyttää
nuorten kesätyöllistämiseen
vuonna 2017 rahaa yhteensä
noin 68 000 euroa. JR

Ajanvaraukseen ilmoitetaan nimi ja kotikunta.
Soittopyyntö jätetään vai kerran, hammashoidosta
soitetaan takaisin. Maanantaisin on ruuhkaa ja silloin
ajanvaraukseen toivotaan soitettavan vain kiireelliset
asiat.
Varatun ajan voi perua tai siirtää osoitteessa
www.oulunkaarenomahoito.com.

oulunkaari.com
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Taajamametsiä harvennetaan Iissä
Iin kunnan taajamametsiä
harvennetaan Alarannalla,
Tikkasessa ja Karpalotiellä.
Puuhassa on Iin Metsänhoitoyhdistys, ja työ tehdään
miestyönä ja hakkuukoneella. Harvennustöiden myötä
alueista halutaan puistomaisia.
Työt aloitiin toissaviikolla eli viikolla 16. Harvennuksia tehdään suurilla koneilla,
joiden läheisyyteen sivullisilla ei ole syytä mennä. Kuljet-

tajan mahdollisuus reagoida
kaatotyön aikana yllättäviin tilanteisiin on rajallinen.
Metsänhoitoyhdistyksestä
kerrotaan, että puut kaatuvat
kauas ja katkenneita oksia
saattaa roikkua puissa vielä
koneen poistuttua alueelta.
Harvennusalueilla
liikkumista on hyvä välttää jonkin
aikaa työn suorittamisen jälkeenkin.
Puiden kaadon jälkeen
puut sekä latvukset ja risut

tuodaan teiden varsille kasoihin. Ne kuljetetaan eteenpäin myöhemmin.
Kasoissa kiipeily on kielletty sortumavaaran vuoksi.
Tästä on hyvä mainita myös
lapsille, muistutetaan kunnasta. JR

Alarannan taajamametsästä halutaan puistomainen.

www.iinseurakunta.fi
Iin alue
Päivystävä pappi hoito-osastolla To
11.5.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai
omaisesi luona.
Solu To 11.5.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa. 8-luokkalaisten
oma solu. Ei rippikoulumerkintöjä.
Lapsikuoro To 11.5.2017 17:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
1 - 3 luokkalaiset klo 17
Lapsikuoro To 11.5.2017 18:00. Neljännestä luokasta ylöspäin klo 18.
Gospelmessu To 11.5.2017 18:00 Iin
kirkko. Toimittaa: Kinnunen Matti. Tervetuloa viikkomessuun, jossa musiikista
vastaa nuorten gospelryhmä. Avustaa:
Kuru Outi, Sillanpää Katri. Musiikkiryhmä: Nuorten gospelryhmä
Naiskuoro To 11.5.2017 18:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Perhekerho Pe 12.5.2017 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!
Kevätkirppari La 13.5.2017 10:00 15:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali,
Puistotie 3. Kirpparilla myös kahvia ja
arpoja yhteisvastuun hyväksi.
Messu Su 14.5.2017 10:00 Iin kirkko.
Pyhäpäivän aihe: Taivaan kansalaisena
maailmassa. Toimittaa: Soronen Pekka,
kanttorina: Savolainen Eija. Avustaa:
Kuru Outi. Kolehti: Vienan-Karjalan työn
tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko.
Olhavan hautausmaan talkoot Ti
16.5.2017 11:00. Voit ottaa mukaan
oman haravan ja hanskat. Seurakunta
tarjoaa talkookahvit. Säävaraus!
Kesä 2 leiri-info Ti 16.5.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3 . Kesä 2-ryhmän leiri- ja konfirmaatioinfo rippikoululaisille ja vanhemmille.
Tervetuloa!
Raamattu- ja rukouspiiri Ti 16.5.2017
18:00 Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Kruununsaaren hautausmaan talkoot - Säävaraus Ke 17.5.2017 09:30.
Siistitään yhdessä hautausmaa kuntoon
kesää varten. Voit ottaa mukaan oman
haravan ja työhanskat. Seurakunta tarjoaa talkookahvit. Kiitos avustasi!
Kirkkoherranvirasto on suljettu Ke
17.5.2017. Kiireellisissä asioissa voit ottaa yhteyttä p. 040 5157 633.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 17.5.2017
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.0400-541319. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan
ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, olet tervetullut
ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa!
Kirkkokuoro Ke 17.5.2017 14:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Hartaus Iin hoiva-osastolla To
18.5.2017 13:00
Kuorojen yhteisharjoitus reformaatiojuhlaa varten To 18.5.2017 17:00 Iin
kirkko
Perhekerho Pe 19.5.2017 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!
Sanajumalanpalvelus Su 21.5.2017
10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Toimittaa:
Ruotsalainen Tapani, kanttorina: Jaakkola Markku. Kolehti: Kirkkopäivien järjestämiseen. Kolehti käytetään yhteisen
kohtaamisen ja rakentavan vuorovaikutuksen mahdol-listamiseksi Kirkkopäivillä Kirkkopalveluiden kautta.
Iin lasten kevätkirkko Ti 23.5.2017
09:30 Iin kirkko. Toimittaa: Kinnunen
Matti, kanttorina: Savolainen Eija.
Iin lasten kevätkirkko Ke 24.5.2017
09:30 Iin kirkko. Toimittaa: Kinnunen
Matti. kanttorina: Jaakkola Markku.
Messu - Reformaatio 500 - kansanjuhla To 25.5.2017 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivä: Helatorstai Pyhäpäivän aihe:
Korotettu Herra. Toimittaa: Soronen
Pekka, Saarnaa: Ruotsalainen Tapani,
kanttorina: Savolainen Eija. Kolehti:
Kirkko Siperian Krasnojarskiin, Venäjälle
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:n kautta.
Päivystävä pappi hoito-osastolla To
25.5.2017 14:30 Tilastointi - Laitoksissa
Voit pyytää seurakunnan työntekijää
käymään luonasi tai omaisesi luona.
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.
Perheretki Ranuan eläinpuistoon Pe
9.6.2017 08:00 - 16:00. Ilmoittautuminen retkelle puh. 0400-541319 tai 0408478936, ilmoittaudu 29.5. mennessä.
Lähtö retkelle Iistä klo 8.00, lähtö Ranualta takaisin klo 14.00. Mahdollisuus
tulla kyytiin Olhavasta, Kuivaniemeltä,
Oijärveltä ja Hyrystä, kerro ilmoittautuessa mistä tulette kyytiin. Seurakunta
maksaa linja-auto kyydin ja pienet eväät
(makkara, pillimehu, jogurtti), lisäksi voi

ottaa omia eväitä. Jokainen maksaa itse
liput eläinpuistoon : aikuiset 14,50€,
lapset 13€ (4-14 v.), alle 4-vuotiaat ilmaiseksi tai perhelippu 51€ (vanhemmat ja
4-14- vuotiaat lapset, S-etukortilla saa
tästä alennusta). TERVETULOA RETKELLE!
Isovanhempien ja lastenlasten päiväleiri Ti 13.6.2017 10:00 - 13:00 Pukkisaarenmaja, Konintie 393. Päiväleirin
ohjelmassa on leikkejä, askartelua, aarreseikkailua ja muuta mukavaa ohjelmaa. Päiväleirillä paistamme makkaraa
ja muita nuotioherkkuja, syömme seurakunnan tarjoamia retkieväitä. Päiväleiri on maksuton. Ilmoittautuminen 7.6.
mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.iinseurakunta.fi tai puh.0400541319 tai 040-8478936. TERVETULOA
ISOVANHEMMAT JA LASTENLAPSET!
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat
tytöt Ti 20.6.2017 - 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 tiistaina 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 - 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
tiistaina 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 tiistaina 2.5.2017 klo 17.00 ja päättyy 19.5.2017. Ilmoittautuminen tapahtuu Iin seurakunnan nettisivujen kautta.
Tervetuloa leireilemään!
Kuivaniemen alue
Hartaushetki ke 10.5. klo 13.30 Kuivaniemen hoivaosastolla.
Naiskuoro ke 10.5. klo 16.30 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Hyryn nuoret laulajat ke 10.5. klo 18.30
Kuivaniemen rauhanyhdistyksellä.
Kuivaniemen perhekerho to 11.5. klo
10 – 12 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Per-

hekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten
kanssa. Tervetuloa!
Kevätkirppari la 13.5. klo 10 - 15 Iin
seurakuntatalolla,
seurakuntasalissa.
Kirpparilla myös kahvia ja arpoja yhteisvastuun hyväksi.
Sanajumalanpalvelus su 14.5. klo 12
Kuivaniemen kirkossa. 4. Sunnuntai
pääsiäisestä, pyhäpäivän aihe: Taivaan
kansalaisena maailmassa. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen.
Kolehti: Vienan-Karjalan työn tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko.
Kuivaniemen lasten kevätkirkko ma
15.5. klo 10 Kuivaniemen kirkossa. Toimittaa Matti Kinnunen.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 17.5. klo 10
- 11:30 Iin seurakuntatalolla, kerhohuonessa. 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.
0400 541319. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa, olet tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen
kanssa!
Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku su 21.5. klo 9 Oijärven kyläkirkolla.
Kaatuneitten muistopäivän sanajumalanpalvelus su 21.5. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. 5. Sunnuntai pääsiäisestä,
Rukoussunnuntai, pyhäpäivän aihe:
Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti: Kirkkopäivien järjestämiseen. Kolehti käytetään
yhteisen kohtaamisen ja rakentavan
vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi
Kirkkopäivillä Kirkkopalveluiden kautta.
Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku sanakariahaudoille.
Oijärven perhekerho ma 22.5. klo
10-12 Oijärven vanhustentalon kerhohuonessa. Perhekerhon ohjelmassa on
leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa
yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia, tervetuloa!
Messu- Reformaatio 500 –kansanjuhla to 25.5. klo 10 Iin kirkossa. Helatorstai,
pyhäpäivän aine: Korotettu Herra. Toimittaa Pekka Soronen, saarnaa Tapani
Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Kirkko Siperian Krasnojarskiin, Venäjälle Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry:n kautta.
Kuivaniemen kappelintoimisto on
suljettu pe 26.5. – pe 2.6. Toimistoasioissa ota yhteyttä Iin kirkkoherranvirastoon 040 848 0078 ma-pe klo 9-14
Perheretki Ranuan eläinpuistoon pe
9.6. Lähtö retkelle Iistä klo 8, takaisin Ranualta klo 14. Mahdollisuus tulla kyytiin
Olhavasta, Kuivaniemestä, Oijärveltä ja
Hyrystä, kerro ilmoittautuessa mistä tulet. Seurakunta maksaa linja-auto kyydin
ja pienet eväät, (makkara, pillimehu, jo-

gurtti), voit ottaa lisäksi omia eväitä. Jokainen maksaa itse liput eläinpuistoon,
aikuiset 14,50 €, lapset 13 € (4-14v), alle
4-vuotiaat ilmaiseksi tai perhelipulla 51
€ (vanhemmat ja 4-14 –vuotiaat, S-etukortilla saa tästä alennusta) Ilmoittautuminen retkelle 29.5. mennessä puh:
0400 541 319 tai 040 847 8936.
Isovanhempien ja lastenlasten päiväleiri ti 13.6. klo 10 – 13 Pukkisaarenmajalla, Konintie 393. Päiväleirin
ohjelmassa on leikkejä, askartelua,
aarreseikkailua ja muuta mukavaa ohjelmaa. Paistamme makkaraa ja muita
nuotioherkkuja, syömme seurakunnan
tarjoamia retkieväitä. Leiri on maksuton.
Ilmoittautuminen 7.6. mennessä, lisätietoja ja ilmoittautuminen ja www.iinseurakunta.fi tai puh: 0400 541 319 tai 040
847 8936. Tervetuloa isovanhemmat ja
lastenlapset.
Varhaisnuorten toimintapäivät 6.-7.6.
klo 10-15 Iin seurakuntatalolla, seurakuntasalissa. 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. ja loppuu
24.5.
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat
tytöt ti 20.6. klo 8 - to 22.6. Karhun leirikeskuksessa, 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. klo
17 ja päättyy 19.5. Ilmoittautuminen
tapahtuu Iin seurakunnan nettisivujen
kautta. Tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri yli 10-vuotiaat ti
27.6. klo 9 - to 29.6. Karhun leirikeskuskuksessa, 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. klo 17.00 ja päättyy 19.5. Ilmoittautuminen tapahtuu Iin
seurakunnan nettisivujen kautta. Tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri Alle 10-vuotiaat
ti 4.7. klo 9 - to 6.7. Karhun leirikeskuksessa, 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. klo 17 ja päättyy
19.5. Ilmoittautuminen tapahtuu Iin
seurakunnan nettisivujen kautta. Tervetuloa leireilemään!

nomat

Ilmoita IiSanomissa! lehti
jaetaan Iissä joka
toinen viikko - joka kotiin

Kolmossivun kuvaksi lukijat voivat lähettää sähköpostilla (info@iinlehti.fi) omia kuviaan mielellään
iiläisistä paikoista, jotka ovat tunnistettavissa. Kuvat voivat olla myös muualta otettuja, mieiellään
ajankohtaisia jos mahdollista.
Lähetä kuva: eila.lahtinen@vkkmedia.fi
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Kuva Ani Skinnari

KesäKunnostamo -pihatreenit
ajalla 6.-29.6. - koko kesäkuu
vain

40€

Varaa maksuton tutustumiskäynti
(yksilövalmennus, 30 min)

390

www.kunnostamo.com
tai soita 044 5577677

Anu Suotula

anu.suotula@gmail.com
www.kunnostamo.com

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY
Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi

www.oulunhautakivi.fi

Suomi 100- Tehdään yhdessä
Toivotamme teidät tervetulleiksi
Kuivaniemen urheilukentällä järjestettävään
juhlavuosi tapahtumaan
23.5.2017 klo 10-15
• Avajaiset klo 10

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Haminantie
2 • Puh. (08) 81
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia
• Hieronta
Ma-pe klo 8-1
Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito
040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Kukkapirtti muutti uusiin tiloihin

• Ohjelmassa: yhteislaulua, näytelmää,
ratsastusnäytös, pientä kisailua.
• Rentoa yhdessä oloa, mahdollisuus muistella menneitä
hevosten, vanhojen valokuvien ja tavaroiden äärellä.
• Haastetaan kaikki pukeutumaan mahdollisuuksien
mukaan vanhanajan vaatteisiin.
• Alueelle varattu tila myös vanhoille
koneille/kulkuvälineille
• Puffetti ja mahdollisuus ruokailuun                     

Tervetuloa!
Yhteistyössä: Rannikon hevosseura ry, Iin kunta, ii-instituutti liikelaitos, Oulunkaaren kuntayhtymä, Kuivaniemen eläkeliitto, Kuivaniemen
eläkkeensaajat, Kuivaniemen yrittäjät, Sale Kuivaniemi, Kuivaniemen
Sotaveteraanit, Ylirannan Ratsutila, Erä-Pata Oy

Lisätiedot:
Katjaana Savaloja-Viinamäki 040 578 4202

Päivi Sanaksenahon kädessä ovat Pekka Hokkasen suunnittelemalla logolla varustetut Kuivaniemi-sukat.

Kuivaniemeläinen Kukkapirtti on muuttanut uusiin
tiloihin apteekin viereen Ratatie 2:een.
– Liike oli 30 vuotta edellisessä tilassa. Siellä oli korkeat portaat. Se vähän häiritsi
joitakin asiakkaita, Kukkapirtin yrittäjä Päivi Sanaksenaho sanoo.

Nykyinen tila on helppokulkuinen. Kooltaan liikehuoneisto vastaa edellistä,
mutta malliltaan se on erilainen. Kukkapirtissä on myynnissä kukkien lisäksi muun
muassa lahjatavaroita, postikortteja, kakkukynttilöitä,
addresseja, iissä valmistettuja koruja, koriste-esineitä ja

vaatteita.
– Tarjonta on muodostunut tarpeen mukaan, Sanaksenaho toteaa.
Avajaiset järjestetään kesällä ilmojen lämmettyä.
– Pidämme silloin kahvituksen pihalla, Sanaksenaho
lupaa. JR
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Iissä vietettiin juhlalllista veteraanipäivää

Ari Alatossava toivoi puheessaan kansallisen veteraanipäivän vieton jatkuvan kauas tulevaisuuteen.

Lipunkantajina olivat Paavo Kehus (vas.), Matti Ellilä ja Paavo Kestilä.

Kaikkia 38 elossa olevaa iiläistä veteraania muistettiin
ruusulla kansallisen veteraanipäivän juhlassa Merihelmessä. Vuonna 1926
syntynyt Maunu Veijola palveli sodan aikana rannikkotykistössä
Örössä
nuorimmassa ikäluokassa.
Kyseisessä paikassa palveli
tuolloin noin 40 iiläistä.
Veijola oli tyytyväinen
veteraanipäivän ohjelmaan.
Hän muistutti, että veteraanien rivit harvenevat koko
ajan.

– Minun ikäluokastani tässä tilaisuudessa on lisäkseni vain pikkuserkkuni.
Joitakin vanhempiakin veteraaneja on vielä, he eivät
enää päässeet paikalle, Veijola sanoi.
Veteraanipäivän
alkajaisksi laskettiin seppeleet
sankarihaudoille. Iissä seppeleen laskivat kunnanjohtaja Ari Alatossava ja
Iin Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Matti Turtinen.
Mukana oli myös kunnan,
seurakunnan ja veteraanijär-

jestöjen edustajia sekä Haminan koulun oppilaita.
Juhlallisuudet jatkuivat
Merihelmessä. Seurakunnan
tervehdyksen esitti rovasti
Tapani Ruotsalainen.
– Itsenäisyyden juhlavuodelle on annettu teemaksi
sana ”yhdessä.” Vaikka tuo
sana on lyhyt ja ytimekäs,
sen sisältö on suuri ja kattava.
– Jos tätä maata ei olisi rakennettu yhdessä ja sen
vapautta puolustettu, niin
tuskinpa viettäisimme tätä

Sotaveteraanit Suomessa
Suomessa sotaveteraanilla tarkoitetaan nykyisin yleensä talvisotaan, jatkosotaan tai Lapin sotaan
osaa ottaneita henkilöitä sisällissodan veteraanien jo kuoltua. Myös Lotta Svärd -järjestössä sota-aikana palvelleita naisia kutsutaan toisinaan sotaveteraaneiksi.
Suomen sotaveteraaniliitto kuitenkin kutsuu sotaveteraaneiksi ainoastaan omia jäseniään, jotka
palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena ovat osallistuneet Suomen vuosina 1939–
1945 käymiin sotiin. Toinen suuri veteraanijärjestö Suomessa on Rintamaveteraaniliitto.
Viranomaiset, kuten Kansaneläkelaitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö käyttävät nimityksiä veteraani tai rintamaveteraani miehistä ja naisista, joilla on rintamasotilastunnus, naisille myönnetty rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Nämä tunnukset oikeuttavat moniin
alennuksiin ja ilmaispalveluihin. Sotaveteraanin voi myös tunnistaa rintapielessä pidettävästä tammenlehvästä, joka tuli käyttöön 1986. Sitä jakoi aikaisemmin puolustusvoimat ja nykyisin Sotainvalidien Veljesliitto Ry.
Suomessa sotaveteraanit olivat vielä 1970-luvulla merkittävä poliittinen voima. Vuonna 1970
eduskuntaan valittiin 43 veteraaniliiton jäsentä. Politiikassa oli mukana enemmän sotaveteraaneja
kuin koskaan muulloin, ylintä johtoa myöten: Aarne Saarinen, Ahti Karjalainen, Päiviö Hetemäki, Ele
Alenius, Mauno Koivisto ja Väinö Leskinen olivat kaikki sodan käyneitä miehiä. Myös Urho Kekkonen oli sotaveteraani mutta Suomen sisällissodasta. (Lähde: wikipedia)

Iin entinen kunnanjohtaja Markku Kehus (vas.), rovasti Tapani Ruotsalainen ja kunnanjohtaja Ari Alatossava.

kansallisen
veteraanipäivän juhlaa. Kansakuntamme vahvuus on aina ollut,
että se on pystynyt varsinkin
vaikeina aikoina toimimaan
yhdessä ja yksituumaisesti,
rovasti sanoi.
Tilaisuudessa esiintyneet
Iin ja Kuivaniemen pelimaanit esittivät tilaisuuteen sopivia sävelmiä, kuten ”Elämä
juoksuhaudoissa” ja ”Veteraanin iltahuuto”. Haminan koulun lauluesityksessä
kuultiin muun muassa raikas tulkinta ”Pidä huolta”
-sävelmästä.
Kunnanjohtaja Ari Alatossavan muistutti juhlapuheessaan, että kansallinen
veteraanipäivä on noussut
kymmenen tärkeimmän suomalaisen juhlapäivän joukkoon.
– Sotaa ei koskaan pidä
juhlia. Sodan päättymisen ja
rauhan alkamisen päivä sopii
parhaiten sodan sukupolven
tekojen kunnioittamiseen.
– Kansallinen veteraanipäivä olisikin syytä säilyttää
kansallisena
juhlapäivänä
ja liputuspäivänä silloinkin,
kun viimeinen veteraani on
poistunut, Alatossava muistutti. JR

Valtteri Paakki Iin nuorisovaltuustosta oli tilaisuuden seremoniamestarina.

Rovasti Tapani Ruotsalainen esitti seurakunnan tervehdyksen.

Iin ja Kuivaniemen pelimanneilla oli mukanaan paljon laulajia.

nro 11/2017
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Haminan koulun kuoro esiintyi veteraanipäivän tilaisuudessa.

Ryhdikkäät iiläiset veteraanit Kyösti Jäppinen (vas.), Maunu Veijola ja Väinö Veijola osallistuivat juhlallisuuksien viettoon.

Kunnanjohtaja Ari Alatossava ja in Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Matti Turtinen toivat seppeleen Iin sankarihaudoille.
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Pohjois-Iin koulun ja kyläyhdistyksen
juhlassa väkeä noin 500 henkeä
nomat
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Anita Sievänen ja Anu Käyrä jakoivat huomionosoitukset. Hopeinen ansiomerkki Anne Olkoniemi. Pronssisen ansiomerkki Leena Tiiro, Markku Veijola, Juhani Miettunen ja Tuula Tiiro. Suomen kylätoiminnan viirit Riitta Räinä ja Jukka Sassi. Takana Vuoden Päkkikankaalainen Pertti Huovinen.

Pohjois-Iin koulun 120-vuotisjuhlaa
ja
Pohjois-Iin
Kyläyhdistyksen 30-vuotisjuhlaa vietettiin sunnuntaina 7.5. Pohjois-Iin koululla.
Koulun pihalle oli pystytetty suuri teltta istuimineen ja
esiintymislavoineen.
Juhlaan osallistuikin noin
500 henkeä. Juhla oli samalla Suomi100 juhlavuoden tapahtuma. Koulun oppilaat
esittivät koulun ja kylän historiaa sisältävän juhlapuhe -näytelmäesityksen. Sen
oli kirjoittanut koulun opettaja Lasse Rasinkangas, joka
myös ohjasi esityksen. Oppilaat olivat myös osallistuneet
näytelmän
suunnitteluun.
Jatkoksi oppilaat lauloivat
Petri Laaksosen Täällä Pohjan tähden alla. Soolo-osuudet lauloi koulun oppilas
Touko Hanhisalo. Juhlayleisön lausuivat tervetulleeksi
koulunjohtaja Tuomas Ojala
ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen.
Iin kunnan tervehdyksen esitti kunnanjohtaja Ari
Alatossava ja kesällä julkistettavaa noin 400 sivuista kylähistoriakirjaa esitteli kirjan
kirjoittaja Pertti Huovinen.
Iin Mieslaulajat lauloivat
Veli Tikkalan johdolla ja kuoron johdolla yhdyttiin juhlan
lopuksi Maamme -lauluun.
Juhlan juontajaksi oli kutsuttu Pohjois-Pohjanmaan
kylät ry:n pitkäaikaisen vaikuttajan, myös puheenjohtajan pestiä pitkään hoitaneen,

Keijo Pylvään Oulaisista.
Pertti Huovinen palkittiin Vuoden Päkkikankaalainen -huomionosoituksella.
Nimitys viittasi Pohjois-Iin
yhteen kyläosaan, jossa Huovinen oli syntynyt. Suomen
kylätoiminnan hopeinen ansiomerkki luovutettiin kyläyhdistyksen
hallituksen
jäsenelle Anne Olkoniemelle. Pronssisen ansiomerkin
saivat Leena Tiiro, Markku
Veijola, Juhani Miettunen ja
Tuula Tiiro. Suomen kylätoiminnan viirit luovutettiin Iin
kunnan tapahtumavastaava Riitta Räinälle ja PohjoisPohjanmaan lintutieteellisen
yhdistyksen Jukka Sassille.
Ennen juhlaa juhlaonnittelujen vastaanotto oli kylätuvalla ja siellä vierailikin muun
muassa Iin kunnan edustajat ja lukuisat muut koulun
ja kyläyhdistyksen yhteistyökumppanit.
Onnittelut
oli toivottu osoitettavan Pohjois-Iin koulun vanhempainyhdistykselle tai Pohjois-Iin
kyläyhdistyksen pankkitileille.
Juhlan päätteeksi nautittiin lohikeittoa ja täytekakkukahvit
kyläyhdistyksen
omassa juhlateltassa, kylätuvalla ja koulun sisätiloissa kahdessa tarjoilupisteessä.

Koulu ja kylä eläviä
vain yhdessä
Pohjois-Iin
kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita

Sievänen muistutti tervehdyssanoissaan, että Suomi100, jossa koulut ja kylät
ovat eläviä vain yhdessä on
myös tämän päivän on myös
tämän päivän juhlamme teema ja aihe.
-Suomen
täyttäessä
50-vuotta istutettiin Suomessa noin 30 000 Kotikuusta koulujen, kotien ja
kesämökkien pihoille. Tätä
perinnettä jatkamme myös
täällä Pohjois-Iissä. Koulun päättäjäispäivänä 3.6.
istutamme koulun piha-alueelle kuparilaatalla varustetun tulevaisuuden kuusen
120-vuotislahjaksi
yhteistyössä koulun kanssa, kertoi
Sievänen.
Muita
lähitulevaisuuden toimintoja ovat valmistumassa oleva Kylähistoria
”Meijän Pohojos-Ii”, joka julkaistaan kesä-heinäkuussa.
Hiastinhaaran uudistettu lintutorni ja luontopolkualue
vihitään käyttöön tänä kesänä 17.6., jolloin on yksi Suomen luonnonpäivä nimellä
”Rakastu kesäyöhön” ja tässä tapauksessa ”Rakastu kesäyöhön Hiastinhaaralla”.

Myös Iloinen Iijoki
pyöräily saapuu paikalle.
Pohjois-Iin HINKU eli vähähiilisyyssuunnitelma on
saatu valmiiksi ja se luovutettiin
kyläyhdistykselle tällä viikolla Oulun
Ammattikorkeakoulun agro-
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Juhlan jälkeen välittömästi alkoi lohikeiton tarjoilu useassa eri pisteessä ja jälkiruoaksi oli täytekakkukahvit.

Juhliva koulu ja kyläyhdistys ottivat onnitteluja vastaan kylätuvalla ennen juhlan alkamista Tuomas Ojala, Anita Sievänen, Veli Tikkala, Leena Tiiro ja Markku Veijola. Oikealla onnitteluvuorossa Iin kunnan edustajat Ari Alatossava, Johannes Tuomela ja Teijo Liedes.

logiopiskelijoiden tekemänä.
Sievänen luovutti juhlassa yhden kappaleen myös
Pohjois-Iin koululle, jonka
oppilaat ja opettajat olivat
osaltaan suunnitelmaa tekemässä.
-Uusi seuraava, isompi
hanke tulee olemaan Akolan-Junnilan alueen maisemanhoitotyöt Hiastinhaaran
Iijoen yläpuolisella osuudella. Myös vanhus- ja ystäväpalvelun perustamiseksi
Pohjois-Iihin on tullut aloite
kyläläisiltä. Kyläsuunnitelmamme vuosille 2014-2019
vaatii pikimmiten päivityksen ja on jo vanhentunut,
koska suurin osa siinä mainituista asioista on mennyt
eteenpäin tai saatu valmiiksi,
kertoi Sievänen kyläyhdistyksen tulevaisuuden suunnitelmista.

aidosti saavamme kodeilta tuen opetus- ja kasvatustyöllemme, josta kiitänkin
teitä vanhempia. Olen huomannut, että Pohjois-Iissä arvostetaan koulua ja koulun
tuomaa sivistystä. Jo pelkästään tässä juhlateltassa oleva
suuri väkimäärä on osoitus
tämän koulun arvostuksesta
ja elinvoimasta.
-Koulun tulevaisuuden
suunnitelmista Ojala kertoi
uuden liikuntasalirakennuksen suunnittelutyön olevan
meneillään. Se on osoitus siitä, että Iin kunnassa halutaan luoda lapsille parhaat
mahdolliset olosuhteet oppimiselle. Olisihan se kiva,
jos uudisrakennuksen myötä
tästä koulusta ja kylätuvasta tulisi entistä toimivampi

Pohjois-Iiläisten olohuone,
totesi Ojala ja haastoi samalla
kyläläisiltä kehittämisehdotuksia uuteen liikuntasalirakennukseen.
-Koulun pitäminen on yhdessä tekemistä! Pohjois-Iin
koulu on meidän kaikkien
yhteinen asia. Koulun tulee
palvella koululaisten lisäksi
myös kyläläisiä. Kyläyhdistys, niin kuin upeasti toimiva
vanhempainyhdistyksemme
ovat olleet erinomaisia voimavaroja koulullemme. Pohjois-Iin koulu on turvallinen,
lämmin, oikeat elämän arvot
antava koulu, josta on hyvä
ponnistaa maailmalle. Tätä
se on ollut 120 vuotta ja tätä
se tulee olemaan jatkossakin,
lausui Ojala.

Vahvasti kiinni opetuksen
ajanvirrassa

Täällä pohjan tähden alla oppilaiden lauluesityksessä kuoron johtajana ja solistina toimi Touko Hanhisalo.

Juhlivan koulun puolesta juhlayleisön tervetulleeksi lausuneen koulunjohtaja
Tuomas Ojalan mielestä pieni kouluyksikkö on edullinen ympäristö erilaisille
pedagogisille innovaatioille
ja luovuudelle.
-Pohjois-Iin
kyläkouluna olemme vahvasti kiinni
opetuksen ajanvirrassa. Hyvän koulupolun tärkeimpiä edellytyksiä on kotoa
rakentuva
koulumyönteisyys. Täällä Pohjois-Iin koululla me opettajat tunnemme

Kuudesluokkalaiset Anton Mäenpää (edessä oik.) ja Ville Tiiro toivottivat
kaikki tervetulleiksi ja jakoivat ohjelmia juhlateltan oven ulkopuolella.

nro 11/2017
Elävät
kylät – elävä kunta

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava lausui ilonsa siitä,
että Iissä on ollut vähän koulujen lakkautuksia. Vain kaksi koulua on historian aikana
lakkautettu oppilaiden vähäisyyden vuoksi. Hän kertoi koulun uuden liikunta- ja
teknisen tilan rakennustöiden alkavan ensi syksynä ja
olevan käytössä seuraavana
vuonna koulun alkuun.
-Kunta on elinvoimainen,
kun kylät ovat aktiivisia kylien kehittämisessä, totesi Alatossava.

nomat
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Kansakoulun
perustamisvaiheet
näytelmänä
”Juhlapuhe eli muutama
tarina menneistä” kertoo
nimensä mukaisesti muutaman tarinan Pohjois-Iin
koulun ja koko suomalaisen kansakoulun historiasta. Näytelmän päähenkilöt
eli ”juhlapuhujat” ovat iiläisen ja suomalaisen kansansivistyksen jo edesmenneitä
merkkihenkilöitä: J.F. Hiivala (Eetu Hiltunen) oli Pohjois-Iin koulun pitkäaikainen
rehtori sekä pankinjohtaja, Uno Cygnaeusta (Joonas
Veijola) pidetään suomalaisen koululaitoksen isänä ja
Petteri Akola (Jere Käyrä)
oli Iiläinen kunnanvaltuutettu ja valtiopäivämies, joka oli
hyvin merkittävässä roolissa
Iin ensimmäisen koulun perustamisessa.
Näytelmän alkupuolella kerrotaan kuinka suomalainen ja sitä myöten Iiläinen
kansakoulu
perustettiin.
Koulun perustaminen Iihin
ei ollutkaan mikään helppo juttu, sillä ensimmäisen koulun perustamisesta
käytiin kunnanvaltuustossa
kova vääntö. Koulun rakentamisen kannattajat saivat

Juhlayleisöä oli juhlateltan täydeltä, noin 500 henkeä.

kuitenkin voiton tässä kamppailussa. Pohjois-Iissä koulua käytiin ensimmäisen
kerran Durchmanin viisi
kertaa viiden sylen kokoisessa pirtissä eli ahdasta oli.
Tarvittiin siis uusi koulu.
Uuden koulun rakennustöissäkin töpeksittiin melkoisesti, mutta lopulta neljä vuotta
tontin ostamisen jälkeen uusi
koulu (eli nykyinen PohjoisIin koulun vanha osa) saatiin
valmiiksi.
Näytelmässä kerrotaan
myös Pohjois-Iiläisestä erikoisuudesta: kuningaspallosta. Kuningaspallo oli
pesäpallon korvike, jota pelattiin Pohjois-Iissä pesäpallon sijaan. Näytelmän
loppupuolella
kerrotaan
myös Arto ja Erno Paasilinnan ajoista Pohjois-Iin kou-

lulla. Koulunkäynti tuotti
heille molemmille silloin
hieman vaikeuksia, vaikka
molemmat ansioituivat myöhemmin mm. kirjailijoina.
Näytelmän käsikirjoitti,

sävelsi ja ohjasi Pohjois-Iin
koulun opettaja Lasse Rasinkangas, mutta mukaan näytelmään sisällytettiin myös
lyhyitä oppilaiden improvisoimia osuuksia. Näytte-

lijät, muusikot ja lavastajat
ovat valmistelleen näytelmää Pohjois-Iin koulun
Suomi100-kerhossa
Lasse
Rasinkankaan ja Liisa Lukkarin johdolla. Näytelmän

teksti pohjaa tietonsa Pertti
Huovisen vielä julkaisemattomaan Pohjois-Iin historiaa
käsittelevään teokseen.

Heimo Turunen

Oppilaiden esittämä ”Juhlapuhe” eli muutama tarina menneistä.

Karhun sillan rakentaminen sinetöitiin

HIPPO KUTSUU SUUNNISTUSKOULUUN!
Iisun Hippo -suunnistuskoulu on tarkoitettu 6-12 -vuotiaille ja alkaa keskiviikkona 10.5. klo 18. Illinsaaren hiihtomajalla.
Mukaan voi tulla pienempiäkin jos vanhempi on mukana tunnilla. Isommat ja kokeneemmatkin ovat tervetulleita, heille voimme
suunnitella omaa ohjelmaa.

Karhun sillaan rakentamisen urakkasopimus on allekirjoitettu. Vasemmalta: Juha Miilumäki, Kahera Oy:n Karhun tiekunnan isännöitsijä, Martti Dahl, tiekunnan hoitokunan jäsen, Tauno Kova, tiekunnan hoitokunnan
puheenjohtaja, Joona Österberg, PT Pohjanteko Oy:n toimitusjohtaja, Janne Paaso, CC Control Oy:n toimitusjohtaja, Timo Sääskilahti, tekninen johtaja PT Pohjanteko Oy.

Iin Karhun saaren sillan rakennus sai vauhtia tiistaina
2.5, kun sillan rakentamisen
urakkasopimus allekirjoitettiin.
Pääurakoijana projektissa on Iiläinen PT Pohjanteko
Oy. Töihin päästään toukokuun loppupuolella riippuen
sääolosuhteista.
Rakennustöiden pitäisi olla valmiina lokakuun loppuun mennessä,
jolloin silta vihitään käyttöön.
Rakennuttajakonstulttina rakennustöissä toimii CC Control Oy.
Rakennustyön kokonais-

budjetti on 730 000 euroa, ja
melkein kaikki työt pystytään teettämään iiläisellä työvoimalla. Sillan kantavuus on
riittävä, eli sen yli voidaan ajaa
vaikka täysperävaunurekalla. Sillassa on yksi virtapilari ja
sen alle jää noin 3,8 metriä korkuinen venekulkuväylä. Sillan
pituus on 68 metriä ja sen kannen leveys on 4,5 metriä.
Kun jäät sulavat siltaan
tehdään peruskivi. Kyseessä
on valu, johon mukaan pyydetään edustajat urakoitsijoiden lisäksi seurakunnasta,
kunnasta, jakokunnasta ja tie-

kunnasta.
– Loppuvuodesta silta on
tarkoitus vihkiä juhlallisin
menoin, Karhun tien hoitokunnan puheenjohtaja Tauno
Kova lupaa.
Karhuun on puuhattu siltaa noin 30 vuotta. Asia sai
vauhtia alkuvuonna, kun mukana olevat tahot sinetöivät
päätöksen sillan rakentamisesta.
Karhussa on noin 80 vapaa-ajan asuntoa. Karhun
Sarionhaaran puolelle käynnistetään tietoimitus kesän aikana. JR

Suunnistuskoulu kokokoontuu
touko - kesäkuussa viikottain.
Suunnistuskoulu on ilmainen.
Ohjelma: http://www.iisu.fi/sivu/fi/seura/hippokoulu/
Lisätietoja: iisu.suunnistus@gmail.com
Markku Loukusa 040 543 0578

OP Oulu

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi
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Omenapuiden menestyminen
on monen osan summa

Salme Kallion vieressä on Punakaneli-lajikkeen omenapuu.

Hedelmäpuiden istuttajien ei
kannata vielä kiirehtiä Iissä.
Maassa on vielä monin paikoin lunta ja routaa.
– Maan täytyy olla istutet-

taessa lämmin. Kunhan kesä
saapuu, niin istutushommiin
voidaan ryhtyä, puutarhuri
Salme Kallio Kallion puutarhasta neuvoo.

Iin korkeudella menestyy
monia omenapuulajikkeita.
Niiden istutuspaikka kannattaa kuitenkin valita huollisesti. Istutuksessa kuoppa

kannattaa tehdä huolellisesti. Ruokamullan syvyyden
pitäisi olla 50-70 senttiä riippuen ympäröivästä maasta.
Kuopassa pitäisi olla leveyttäkin tarpeeksi, 100-150cm.
Paras kasvupaikka hedelmäpuille on suojaisa ja
valoisa etelä-länsiseinusta,
jolloin puut saavat suotuisan mikroilmaston. Jokaisen
henkilökohtaisesta
mausta puolestaan on kiinni, halutaanko sadoksi hapollisia,
makeita tai pelkästään koristeomenoita.
– Savimailla puut kannattaa istuttaa kohopenkkiin,
niin maa lämpenee nopeammin, Kallio sanoo.
Iissä menestyviä lajikkeita
ovat esimerkiksi Pirja, Borgovskoje ja Kultainen kitaika. Viimeksi mainittu tekee
auringonkeltaisia hedelmiä.
Pirja puolestaan on kaikkein
suosituin lajike.
Joskus käy niin, että ome-

napuut saattavat menestyä
muutaman vuoden, kunnes
kuolevat. Tähän vaikuttaa
monta seikkaa. Esimerkiksi jänikset ja myyrät voivat
vaurioittaa puita. Myös pitkään pysyvä routa voi vaurioittaa puun juuria niin,
etteivät ne pysty toimittamaan versoille vettä ja ravinteita
– Jäniksiä voi torjua verkoilla
ja
runkosuojilla.
Myyriä voi torjua maahan
laitettavalla tärinäputkella.
Lisäksi myyrät eivät tykkää
kanankakan hajussa. Syksyllä lokakuun puolen välin
jälkeen hedelmäpuun ympärille kannattaa kylvää kanankakkaa. Jotkut laittavat
valkosipulimurskaa
puun
oksille karkottamaan jäniksiä, Kallio tietää.
Omenapuut eivät tarvitse
hirmuisesti ravinteita. Kallio
neuvoo käytettäväksi marjojen ravinteita, joissa ei ole

liikaa typpeä. Myös vuotuisesta maan kalkituksesta täytyy huolehtia.
Kalkkia ja ravinteita laittaa laittaa alueelle, minne
lehvästöt ulottuvat, ei rungon ympärille. Myös syysravinteet pitää muistaa laittaa
puille viimeistään elokuun
alussa. Syysravinteessa ei ole
typpeä ollenkaan, ja se pysäyttää puun kasvun samalla kun verson suolapitoisuus
nousee. Näin puu pystyy talvehtimaan paremmin.
– Samat neuvot pätevät
myös muille hedelmäpuille,
Kallio huomauttaa.
Hän tyrmää oletuksen,
että omenapuita pitää olla
kaksi.
– Se ei pidä paikkaansa. On vain muutamia, jotka
tarvitsevat pölyttäjät. Suurin
osa lajikkeista ovat itsepölytteisiä. JR

Kunto kohdalleen Kunnostamon avulla
”Pääseekö vuodessa rapakunnosta timmiin kuntoon vuodessa? Suotula kertoo, että kyllä pääsee. Ensin
aloitetaan intensiivisesti ja sitten
harvennetaan harjoituksia.”
Jumppapallo sopii erinomaisesti kaiken
ikäisille ja -kuntoisille. Kunto-ohjaaja voi
opastaa, miten palloa parhaiten pystyy hyödyntämään kotioloissakin, se on kotikuntoilijan harjoitteluväline monipuoliseen
kuntoiluun. Palloharjoittelu kehittää lihasvoimaa sekä tasapainoa ja kehonhallintaa
se myös lisää notkeutta ja tasapainoa. Pallon avulla voit harjoittaa kaikkia kehon ylä- ja
alavartalon päälihasryhmiä, mutta harjoittelu aktivoi aina myös keskivartalon lihakset.
Pallon avulla voit tehdä myös monipuolisia
venyttelyliikkeitä esimerkiksi selkärangalle. Palloa voi käyttää myös istuimena, joka
parantaa keskivartalon ryhtiä ja ennaltaehkäisee selkäkipuja, se voi myös vähentää jännitystä ja stressiä.

Anu Suotula on henkilökohtainen
valmentaja ja hän räätälöi asiakkaalle sopivan palvelun, valmennuksen,
ja on aina tavoitettavissa tiettyinä
kellon aikoina.

Anu Suotula on henkilökohtainen valmentaja. Häneltä
saa yksilökohtaista ohjausta
kunnon parantamisessa, painon pudottamisessa ja elämäntapojen muutoksessa.
Suotulan työpaikka on Iin
Alarannalla sijaitseva Kunnostamo.
– Se on yhden naisen valmennusyritys. Teen ravinto-,
henkistä- ja kuntovalmennusta, Suotula selittää.
Henkilökohtainen
valmennus on tunnetusti tehokas tapa päästä kuntoon ja
karistaa kiloja.
Puuha alkaa tutustumistapaamisella, jonka jälkeen
jokaiselle valmistetaan hen-

kilökohtainen ohjelma. Suotulan asiakkaat ottavat eri
mittaisia valmennuspätkiä.
Jotkut ottavat vuoden, toiset muutaman kuukauden,
jotkut taas pelkän harjoitusohjelman. Ohjelmaan voi
kuulua esimerkiksi salitreeniä, uintia tai lenkkeilyä.
– Teen asiakkaiden tarvitseman palvelun ja olen aina
tavoitettavissa tiettyinä kellon aikoina, Suotula sanoo.
Henkinen valmennus on
keskeistä. Asiakkailla saattaa
olla ruokavalioon tai omaan
kehoon liittyviä pelkotiloja.
Luottamuksen saavuttamiseen tarvitaan joskus paljon
työtä.

– Opin itse tässä samalla paljon. Parhaat opettajani
tällä alalla ovat olleet asiakkaani, Suotula arvioi.
Hän oppii työssään tuntemaan valmennettavansa
hyvin. Tunteet salilla saattavat olla pinnassa: Välillä siellä nauretaan, välillä itketään.
Mutta pääseekö vuodessa rapakunnosta timmiin
kuntoon vuodessa? Suotula kertoo, että kyllä pääsee.
Ensin aloitetaan intensiivisesti ja sitten harvennetaan
harjoituksia. Sisua tarvitaan
paljon. Hinnat vaihtelevat
harjoituksien ja ohjelmien
mukaan.
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
grillit • Kahvilat • ravintolat

, pullaa
otteet,kahvia

Grillitu

Ikosen

Tervetuloa!

Grillikahvio

Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Avoinna: Ke 15-22, pe 15-04, la 15-04, su 12-22

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
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

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

KUNTO
KLUBI

Projektin osatoteuttajana
on Kulttuurikauppila. Alussa toiminta keskittyy Iissä
Suvantolan puistoon, joka sijaitsee terveysaseman takana. Tarkoituksena on tehdä
puistosta taiteen ja hyvinvoinnin virkistäytymisalue.
Projektilaiset suunnittelevat parhaillaan Iin teknisen
toimen kanssa Suvantolan
parantamista, kuten esimerkiksi pusikoiden poistamista ja erilaisten maa-ainesten
tuomista paikalle.
Alueelle
suunnitellaan
muun muassa nuotiopaikkaa ja kalastusmahdollisuutta. Suvantolassa sijaitsee
myös vanha rantasaunarakennus, joka voitaisiin kunnostaa käyttöön.
– Syksyllä taiteilijat tulevat töihin. Silloin mietimme
kohderyhmien kanssa, mitä
puisto voisi sisältää ja mitä
sinne voisi tulla, Sailio täsmentää.
Lähde-projektin
myötä
on tarkoitus kohderyhmien
omien taitojen vahvistamisesta. Hankkeessa taiteella
vahvistetaan kohderyhmien omia taitoja. Henkilö voi
esimerkiksi päästä työskentelemään taiteilijan kumppanina.
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Lue IiSanomat netistä:

www.iisanomat.fi

Osa työskentelystä voi
olla ilman taiteellisia tavoitteita, sillä tateen myötä voidaan harjoittaa esimerkiksi
sosiaalisia taitoja tai projektihallintaa.
– Hankkeen puolesta
meillä ei ole rajoitteita, mitä
siihen voi sisältyä tai ei voi
sisältyä. Kuuntelemme kohderyhmiä sekä taiteilijoita ja
teemme johtopäätöksiä, Sailio toteaa.
Ensi syksynä hankkeessa toteutetaan palvelumuotoilutyöpajoja. Nämä voivat
sisältää esimerkiksi valokuvausta, haastatteluja tai
ryhmätehtäviä. Näissä kohderyhmät pääsevät kertomaan näkemyksensä omista
suunnitelmistaan ja elämästään.
– Nuorten osalta tulemme
tekemään paljon yhteistyötä
etsivän nuorisotyön kanssa,
Sailio kertoo.
Hanketta
rahoittavat
Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Euroopan sosiaalirahastosta 352 000 eurolla,
Oulunkaaren kuntayhtymä
81 061 eurolla ja Iin kunta 10
000 eurolla. Hankkeen takaraja on 2020.
Tuolloin Sote-uudistus on
tapahtunut, ja maakunnassa

valokuvauspalvelut
Valokuvat
Fotokioskista
Valokuvaamo Salama
Juho Tauriainen
Sorosentie 2, 91100 Ii
040 743 8373

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

Lähde-hanke tarjoaa taidetta
syrjäytymisvaarassa oleville
Syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä on
Iissä, kuten kaikkialla muuallakin.
Yhteiskunnallisen
toiminnan ulkopuolelle joutumista torjutaan nykyisin
monella rintamalla.
Eräs sellainen on ”Lähde! Taiteesta voimaa arkeen”
-hanke.
– Tarkoituksemme on
tuoda taide ja kulttuuri osaksi Oulunkaaren sote-palveluja, projektipäällikkö Taija
Sailio selittää.
Käytännössä
projektissa tehdään töitä työikäisten
mutta työelämän ulkopuolella olevien kanssa. Kohderyhmänä ovat työttömät
nuoret, joilla ei ole koulutuspaikkaa, kehitysvammaiset,
mielenterveyskuntoutujat ja
maahanmuuttajat.
Iissä pääkohderyhmänä
ovat mielenterveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset. Keskeisenä kumppanina Lähde
-hankkeessa Iin osalta on tukiasumisyksikkö Startti.
– Aloitamme kyselemällä
kohderyhmiltä, millaista toimintaa ja aktiviteettiä kaivataan eri alueilla. Meillä ei ole
valmista mallia tai tiettyä taiteilijaa tilattuna, Sailio kertoo.

Lue IiSanomat
netissä:
www.iisanomat.fi

Kuvakoot
ja hinnat
Perusmaksu 2,90 €

10 x 15 cm

0,35 €

15 x 20 cm

1.90 €

20 x 30 cm

4.50 €

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

www.studiosalama

Lähde-projektin myötä on tarkoitus
kohderyhmien omien taitojen vahvistamisesta. Hankkeessa taiteella vahvistetaan kohderyhmien omia taitoja.
Henkilö voi esimerkiksi päästä työskentelemään taiteilijan kumppanina.

Taija Sailio on ”Lähde!
Taiteesta voimaa arkeen” -hankkeen projektipäällikkö.

pitäisi olla vahva näkemys
siitä, että taiteella on hyvinvointivaikutuksia ja se on
tärkeä osa kaikkea maakuntatoimintaa.

– Silloin uudet maakunnat ovat käynnistäneet toimintansa. Tavoitteena on,
että tuolloin on muodostunut yhteinen näkemys

taiteen ja kulttuurin merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille osana sote-palveluja,
Sailio tiivistää. JR
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PoPSTer tulee Iihin kertomaan sote-uudistuksesta
ja kuulemaan palautetta jatkovalmisteluun
Iin kunta

Kuntavaalien tulos
Iin kunnassa 9.4.2017 toimitetuissa kuntavaaleissa Iin
kunnanvaltuustoon kaudelle 2017 – 2021 on valittu
seuraavat ehdokkaat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Tuomela, Johannes
Hast, Mika
Paakkola,Veli
Jokela, Jari-Jukka
Liedes, Teijo
Höyhtyä, Jaakko
Tervonen, Petri
Pakonen, Ilkka
Tiiro, Leena-Maija
Vuononvirta, Tiina
Kehus, Reijo
Säkkinen, Risto
Ruonala, Riikka
Kaarre, Martti
Jokela, Pentti
Kurttila, Jussi
Koskela, Pekka
Mäenkoski, Anu
Autio, Aini
Valaja, Sanna
Alaraasakka, Eero
Kivelä, Tauno
Haapaniemi, Heli-Hannele
Kaleva, Oili
Malo, Juho
Lauri, Jarmo
Södö, Kati
Huovinen, Pertti
Häyrynen, Ahti
Hekkala, Hannes
Keltamäki, Sauli
Häkkilä, Taina
Tauriainen, Juho
Sanaksenaho, Harri
Kalliorinne, Hilkka

KESK
VAS
KESK
KESK
VAS
KESK
KOK
KESK
VAS
VIHR
KESK
SDP
KESK
VAS
KESK
KOK
KESK
PS
VAS
KESK
KESK
VAS
VIHR
KESK
SDP
KOK
KESK
VAS
KESK
KESK
VAS
KESK
KOK
KESK
VAS

Varalle valitut:
Vasemmistoliitto
1. Teppo, Tapani
2. Fäldt, Eila
3. Jakku-Hiivala, Johanna
4. Halonen, Maria-Liisa
5. Juopperi, Kimmo
6. Turtinen, Maire
7. Pietilä, Mikael
8. Liimatta, Marja-Leena
Perussuomalaiset
1. Mäenkoski, Petri
2. Hyvönen, Petri
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
1. Keltamäki, Seppo
2. Nikkinen,Ville
Suomen Keskusta
1. Jyrkkä, Tellervo
2. Kuha,Veera
3. Soini, Pentti
4. Paakki,Valtteri
5. Alamäki, Saara
6. Alaraasakka, Aili-Marja
7. Jyrkäs, Mervi
8. Puolakka, Pentti
9. Pyörälä, Juuso
10. Rautakoski, Ari
11. Piri, Kirsimaria
12. Orajärvi, Taisto
13. Turtinen, Matti
14. Jämsä, Meeri
15. Kiviniemi, Seppo
16. Pivelin, Paula
17. Junes, Arto
Vihreä liitto
1. Paaso, Aila
2. Rissanen, Matti-Tapio
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PoPSTer-hankkeessa luodaan mallit ja toimenpideohjelma
siitä, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja
tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2019 alkaen. PoPSTerhankkeen raportti valmistuu kesäkuun loppuun mennessä ja
sisältää mm. ehdotukset maakunnan sote-palveluverkoksi ja
toiminta-alueiksi.
Ennen raportin valmistumista PoPSTer-selvitysryhmä käy kiertämässä maakunnassa kuulemassa palautetta jatkotyöhön ja
kertomassa alustavista
ehdotuksista.
12.5.2017 klo 10-12 Nätteporin auditoriossa.
Olette kaikki lämpimästi tervetulleita!

Tiedotustilaisuus omatoimikirjastosta
Kuivaniemen kirjastossa
Kuivaniemen kirjastoon avataan omatoimikirjasto.
Asiakkaille järjestetään tiedotustilaisuus
keskiviikkona 17.5.2017 klo 18 kirjastolla.
Tervetuloa tutustumaan omatoimikirjaston
palveluihin ja laitteisiin!

Lue IiSanomat netissä:
www.iisanomat.fi

Pohjois-Iin vanha koulurakennus
myydään tai puretaan
Iin kunnanhallitus päätti, että Pohjois-Iin vanha
koulurakennus
myydään
poissiirrettäväksi tai puretaan. Rakennus on parhaillaan
käyttökiellossa
huonokuntoisuuden takia.
Tänä vuonna Pohjois-Iin
koulun liikuntasalin rakentamiseen on varattu 660 000
euroa. Tarkoituksena on, että
vanhan rakennuksen purkamisen jälkeen uuden rakennuksen
rakentaminen
käynnistyy syksyllä ja rakennus valmistuu keväällä 2018.

Iihin perustettiin
sisäilmatyöryhmä
Kunnanhallitus
päätti perustaa kuntaan pysyvän
sisäilmatyöryhmän.
Sisäilmatyöryhmän
tehtävänä on muun muassa tarkentaa kunnan rakennusten
sisäilmaongelmien määrittely. Työryhmä tekee riskinarvioinnit ja päättää
riskinhallinnasta. Se suunnitellee, aikatauluttaa, seuraa
ja arvioi korjaavat toimenpi-

teet. Ryhmässä ovat mukana muun muassa tekninen
johtaja Markku Vitikka ja
teknisen lautakunnan puheenjohtaja Mika Hast.

Ii maksaa kuntalisää ja
rekrytukea työllistäville
yrityksille
Kunnanhallitus päätti, että
kunta tukee yritysten ja yhteisöjen työllistämistä maksamalla kuntalisää iiläisiä
työttömiä työllistäville iiläisille tai Iissä toimipaikkaa pitäville yrityksille ja
yleishyödyllisille yhteisöille,
järjestöille, yhdistyksille, säätiöille sekä elinkeinotoimintaa harjoittavia työnantajille.
Kuntalisää
maksetaan
300-500 euroa kuukaudessa työllistettävän henkilön
palkkakuluihin. Työllistettävien pitää olla pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia tai
alle 29-vuotiaita työttömiä
nuoria.
Iin kunta tukee myös yritysten ja yhteisöjen työllistämistä
maksamalla

harkinnanvaraista IiRekrytukea iiläisiä työttömiä työllistäville iiläisille yrityksille,
rekisteröidyille yhdistyksille,
järjestöille ja säätiöille ja elinkeinotoimintaa harjoittaville
työnantajille pitkäaikaistyöttömien, vajaakuntoisten ja
alle 29-vuotiaiden työttömien
nuorten työllistämiseen ja oppisopimuskoulutustyösuhteisiin. Harkinnanvaraisella
IiRekry-tuella pyritään osaltaan edistämään pitkäaikaistyöttömien ja nuorten
työllistämistä. Tuen määrä
on 300-500 euroa. Rekrytuen
maksaminen edellyttää, että
työnantaja sitoutuu maksamaan palkattavalle henkilölle alan työehtosopimuksen
mukaista palkkaa ja huolehtii työantajalle säädetyistä
muista velvoitteista.

Kunta otti lainaa
Kunnanhallitus päätti ottaa
kahdeksan miljoonan euron
lainan Danske Bank Oyj:ltä.
Laina on kiinteäkorkoinen
5 vuoden ajan. Lainan taka-

na ovat investoinnit, sillä tälle vuodelle on hyväksytty
talousarvioon 8,8 miljoonan
euron edestä investointeja,
joihin odotetaan tulevan rahoitusavustuksia 94 tuhatta
euroa. Investoinnit toteu te
taan pääosin kesän ja syksyn
aikana. Tämän vuoden suurin investointi on Haminan
koulun rakentaminen, johon on varattu talousarvioon
noin neljä miljoonaa euroa.

Iin työttömyys laskee
Tuoreimman yöllisyyskatsauksen mukaan Iin työttömyys
on
laskemassa.
Tammikuussa kunnassa oli
727 työtöntä, kun lukumäärä helmikkussa oli 698. Näistä miehiä oli 430 ja naisia
268. Alle 20-vuotiaita oli 13
ja alle 25-vuotiaita 25. Yli viisikymppisiä oli 308. Päälle
vuoden oli työttömänä ollut
212 henkilöä. Avoimia työpaikkoja helmikuussa Iissä
oli 23.

Haminan päiväkoti suljetaan
Iin kunnanhallitus päätti 2.5.
kokouksessaan sulkea Haminan päiväkodin ja sijoittaa
lapset kunnan muihin päiväkoteihin. Syynä ovat päiväkodin sisäilmaongelmat,
jotka johtuvat seinien mineraalivillojen mikrobikasvustoista. Kunnan laskelmien
mukaan korjaustoimenpiteet
olisivat tulleet maksamaan
200 000 euroa. Päiväkodin
lapsimäärä on ollut viimeisen vuoden aikana 54 lasta
päivässä.

Kansallinen Kokoomus
1. Mäenpää, Petteri
2. Koskela, Markku
3. Jeronen, Merja
4. Pietikäinen, Jukka

Raasakan vanhan uoman
kehittämissopimus
hyväksyttiin

26.4.2017 IIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Kunnanhallitus
hyväksyi Raasakan vanhan uo-

man kehittämissopimuksen
ja esitti kunnanvaltuustolle, että kehittämissopimuksen toteuttamiseen varataan
tälle vuodelle lisämäärärahaksi 30 000 euroa ja että
kunta varautuu rahoittamaan kehittämissopimuksen
toimenpiteitä vuosina 2018
– 2021 vuosittaisella 30 000
euron määrärahalla. Kehittämistoimenpiteissä parannetaan virtaamaolosuhteita
ja parantannetaan lisäveden
juoksuttamista vanhaan uomaan. Samalla edistetään
kalan nousun ja lisääntymisen vaativia toimenpiteitä,
parannetaan veden laatua ja
parannetaan joen virkistyskäyttöä.
Kunnahallitus nimesi pe-

rustettavaan neuvottelukuntaan kunnan edustajiksi Eero
Alaraasakan, Ari Alatossavan ja Teijo Liedeksen.

Vuoden iiläinen
valitaan kesällä
Kunnanhallitus päätti asettaa vuoden iiläinen ehdokkaat. Ehdolla on kuusi
kansalaista, joiden nimet julkistetaan 1.6. Vuoden iiläisen
valinta suoritetaan kuntalaisten äänestyspäätöksellä
siten, että eniten ääniä saaneesta tulee vuoden iiläinen.
Äänestys toteutetaan netissä
ja lippuäänestyksellä.
Nettiäänestyksen linkki
on kunnan kotisivuilla ja lippuäänestyspaikkoina ovat

kunnan kirjastot ja Iin kunnanviraston yhteispalvelupiste.
Vuoden iiläisen julkistaminen tapahtuu Iin kotiseutuviikon pääjuhlassa 2.7.

Ympäristöpalkinnon
saaja päätettiin
Kunnahallitus päätti vuoden
2016
ympäristöpalkinnon
saajasta, jonka nimi julkistetaan ensi kesänä Iin kotiseutujuhlassa. Voittaja saa
vuoden
ympäristöpalkinto -tunnuksen sekä 500 euron arvoisen lahjashekin.
Vuoden ympäristöteko julkistetaan heinäkuussa Iin kotiseutujuhlan yhteydessä 2.7.

nro 11/2017
nomat

Yhdistykset toimivat on kympin
palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa
+ alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi

Yhdistykset
toimivat
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Bingo

Halutaan vuokrata

Yli-Olhavan
Maamiesseuralla
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Iistä 2-3 h+k raittiille
vanhemmalle naiselle.
Puh. 046 966 0103

Seuraava Bingo on Ti 23.5.2017 klo 18

Ei pallorajaa!
ILMAINEN HUOM!
Nyt lähtee 28” mummo-

Odotus-Bingo pyörä kotiinkuljetuksella!
klo 17.45

Kuivaniemen NS

5 9
20
7
38

Bingo seuralla
ma 15.5 klo 18.00

Palkinnot: ostolahjakortit 1x50 €,
vihko (5x30 €, 1x50 €) ja 1x150 €
Lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. Tervetuloa!

480 € mp | 350 € pr 50
2 x 100 € | 5 x 50 €, ym.

Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry:n

YLEINEN VUOSIKOKOUS

Olhavan kylätuvalla Ti 16.5.2017 klo 19
Sääntömääräiset asiat.

UIMAKOULUT VESIJATULISSA
VIIKOLLA 23
1. Ryhmä VESIKIRPUT: 6-7 -vuotiaat, Opetusallas.
Max. 20 hlö
2. Ryhmä VESIVEIJARIT: 8-9 -vuotiaat, Opetusallas.
Max. 15 hlö
3. Ryhmä VESIKIRPUT: 6-7 -vuotiaat, Opetusallas. 		
Max. 15 hlö
	Uintiopetus kestää 45 minuuttia / uintiryhmä.
	Uimakoulumaksu: 40 euroa
(sis. Kuljetuksen ja uimaopetuksen).
Ilmoittautumiset
Iin kunnantalon infoon p. 050 310 3458,
jonka jälkeen voi suorittaa maksun
Iin kunnanvirastolle tai Kuivaniemen kirjastoon.
ILMOITTAUTUMINEN ALKAA MA 15.5.2017 klo 8.00

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Osoite: Sassintie 15 B 1, 91140 Olhava.

Vasemmiston valtuustoryhmä järjestäytyi
Iin Vasemmistoliiton ja sitoutumattomien uusi valtuustoryhmä ja varavaltuutetut
kokoontuivat iloisissa merkeissä kakkukahville järjestäytymiskokoukseensa.
Syytä iloon oli vaaleissa saadut kaksi lisäpaik-

kaa. Hyvä vaalitulos nähtiin
seuraukseksi hyvästä kuntalaisten asioiden hoidosta ja yhteistyön politiikasta,
mikä näytti saaneen hyvän
vastaanoton. Tulevalla valtuustokaudella pyritään jatkamaan samoilla linjoilla.

Kuntalaisten kyselytunteja
tullan myös jatkamaan.
Valtuustoryhmän
puheenjohtajana jatkaa Leena
Tiiro ja varapuheenjohtajana
Sauli Keltamäki. Koska valtuustoryhmä ei tee jäseniään sitovia ryhmäpäätöksiä,

vaan keskustelee asioista, ei
katsottu tarpeelliseksi valita
vakituista sihteeriä Ryhmäkokoukset pidetään avoimina. Neuvottelijoiksi muiden
ryhmien kanssa valittiin
Mika Hast, Teijo Liedes ja
Leena Tiiro. PH

HOX. Tänä vuonna on järjestetty kaksi VESIKIRPPU ryhmää,
joten 6-7 -vuotiaita lapsia mahtuu uimakouluihin aiempaa
enemmän.

Rakkaus Iijokeen synnytti poikkitaiteellisen esityksen

Ryhmä 1:
Lähtö: Kuivaniemen Kievari 8.30 – Iin urheilukenttä 9.10
Paluu: Iin urheilukenttä 12.00 – Kuivaniemen Kievari 12.40

Ensi kesänä Iijoella matkaa
taiteilijoita ja mukaan kutsuttuja osallistujia kirkkoveneessä. Kyseessä on I Love
Iijoki -tapahtuma.
Se on jokea alavirtaan
matkaava monitaiteellinen
produktio, joka järjestetään
ensi heinäkuussa.
– Kyseessä on näyttävä soutumatka, esitystapahtuma ja rakkaudenosoitus
Iijoelle, projektin koollekutsuja Hanna-Kaisa Tiainen
täsmentää.
Hänen sukujuurensa on

Ryhmät 2 ja 3:
Lähtö: Kuivaniemen Kievari 10.30 – Iin urheilukenttä 11.15
– Paluu: Iin urheilukenttä 14.00 – Kuivaniemen Kievari 14.30
AIKATAULUT OVAT SAMAT JOKA PÄIVÄ!
Omat eväät matkaan!
Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos/liikunta
Lisätietoa: Akseli Hinkkala p. 050 3950 399 ja
Pekka Suopanki p. 050 3950 392
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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
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
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,
Kajaani

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm
2 p 83 mm
3 p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm
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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 I2 ilmestyy ke 24.5.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 18.5.2017
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.

Iijoen varrella, ja hän kertoo
joen olevan hänelle lapsuuden onnela.
– Koin suuren tarpeen
tehdä joelle ja joesta esityksen, joka koskettaa joen varren asukkaita ja kaikkia
muita, jotka sattuvat tulemaan paikan päälle, Tiainen
kertoo.
Mukana on kuva-, tanssi, teatteri- ja äänitaiteilija. Esitys kestää noin tunnin.
– Se on rakkaudellinen iltama. Esityksen aiheena on
rakkaus jokeen ja joella. Rak-

kaus ei ole vain henkilöiden
välistä, vaan se voi laajentua
jokeen ja sen eliöihin, Tiainen arvioi.
Tapahtuman puuhahenkilöt piipahtivat Iissä keräämässä rakkaustarinoita.
– Saimme tarinoita rakkaudesta muun muassa
vaelluskaloihin,
projektin
tuottaja Taija Jyrkäs kertoo.
Ihmissuhderakkaustarinoita ei kuitenkaan tällä kertaa
löytynyt. Ylempää joen varrelta niitä saatiin. Sen sijaan
luontoa Iissä ylistettiin.

– Saimme mahtavia tarinoita ihmisten luontosuhteista, kuten suhteesta
metsään. Esimerkiksi kuinka luonnosta otetaan samalla
kun se antaa takaisin paljon,
Tiainen mainitsee.
Esityksen aikana nähdään
muun muassa lohimorsian,
joka haluaa naida villin lohen. Työryhmä kertoo, että
kyseessä on iltama, jossa
nähdään erilaisia taiteellisia
tulkintoja Iijoesta. Ensi-ilta on Taivalkoskella 4.7. jonka jälkeen esiintyjät soutavat
kirkkoveneellä Iijokea alaspäin Pudasjärvelle, Yli-Iihin
ja Iihin. Siellä ollaan 14. heinäkuuta. Ydinryhmässä on
neljä taiteilijaa, ja vierailijoina on paikallisia taiteilijoita.
– Tarvitsemme myös soutajia, joten tervetuloa kaikki
soutamaan, Tiainen vinkkaa.
I Love Iijoki -ryhmä yhteispotretissa. Oikealta: Taija Jyrkäs, Anni Arffman (kuvataiteilija), Hanna-Kaisa
Tiainen, Anni Rissanen (tanssitaiteilija) ja Anssi Laiho (äänitaiteilja)

12

nomat

nro 11/2017

-

yla.fi
www.jakkuk

Duudsonit tuli kouluun

Jakun koululla kävi tiistaina 25.4. Duudsonit. He
kertoivat Duudsonien syntytarinaa, että mistä kaikki
on lähtenyt. Koululla oli
H.P ja Jarppi, koska muilla oli töitä. Duudsonit kertoivat koulukiusaamisesta
ja siitä, miten he tulivat ystäviksi. He kertoivat myös
heidän tarinaa. Duudsonit
käskivät haaveilla ja unelmoida sekä säilyttää lapsenmielisyys.

Roomeo Aalto 4.lk
Koululaisten tekemä ”sponsoritaulu” . Siinä ovat yritykset jotka ovat tukeneet Duudson-tapahtumaa.

Että työkin voi olla niin hauskaa! Antti Turtinen ja Juhani Sakko.

Aapo Sakko tutkii työn tuloksia.

Urakka lopuillaan. Hannu Kaisto, Juhani Sakko, Heikki Lapinkangas ja
Matias Sakko.

Maalari Topias Sakko. Maalipeitteen on saanut vaatteet ja kädet.

hankitulla kätevällä maalauslaatikolla. Maalaaminen
sujui nopeasti ja jo lauantaina 6.5. saatiin kaikki lautatavarat maalattua, lukuun
ottamatta aitatolppiin kiinnitettäviä
vaakajuoksuja,
joiden toimitus menee toukokuun puoliväliin.
Kyläläiset ovat olleet talkoissa mukana innolla ja
töissä on ollut 10-20 henkeä kerrallaan. Mukana on
ollut myös nuoria ja lapsia.
Talkooväki on saanut nauttia töiden lomassa herkulliset leivokset ja talkookahvit,
jotka nekin ovat järjestyneet
paikalle talkoovoimin. Tavaran hankinnasta työmaalle
on vastannut Juhani Sakko,
joka on myös toiminut rakennusajan yhteyshenkilönä
talkoolaisille sekä seurakuntaan.
Kun elementit saadaan

Jakkukylän
kyläyhdistyksen toiminta on vilkasta. Yhdistyksen toimintaa
organisoi jäsenten yleisessä
kokouksessa valitsema hallitus. Hallitus kutsuu jäsenet
kevätkokoukseen, keskustelemaan ja päättämään tulevasta toiminnasta, Jakun
koululle keskiviikkona 10.5
kello 18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi kyläyhdistyksen
uudistetut säännöt sekä aloite Jakkukylän osayleiskaavan uudistamisesta. Tavoite
osayleiskaavan uudistamisella on lisätä omakotitalojen
rakennustontteja, jotta kylä
voi edelleen kasvaa ja kehittyä. Mukana kokouksessa on
Iin kunnan tekninen johtaja
Markku Vitikka.

Koululaiset kuuntelivat kiinnostuneena Duudsoneitten Jarppia.

Hautausmaalle
uusi aita talkoilla
Jakkukyläläiset ahertavat iltaisin ja lauantaisin hautausmaan aitatalkoissa. Vanha
220 metriä pitkä aita on pahasti lahonnut, jonka vuoksi aidan uusiminen on tullut
ajankohtaiseksi.
Jakkukylän kyläyhdistys on sopinut
Oulun seurakuntayhtymän

hautauspalveluiden kanssa,
että tarvikkeet tulevat seurakunnalta ja kyläyhdistys
järjestää talkoilla aidan purkamisen ja uuden rakentamisen
kyläyhdistykselle
maksettavaa pientä korvausta vastaan.
Aidan
korjaamiseen
piirustukset saatiin seurakuntayhtymältä ja kyläyhdistyksen väki kokoontui
Jakkukylän eräukkojen hirviteurastamolle
vappuna
suunnittelemaan, miten työ
Jakkukylän hautausmaan portinpielessä oleva laatta. Siitä selviää että hautausmaa on
perustettu kyläläisten yhteisin
voimin ja maanviljelijä Jaakko Jussilan lahjoittamalle maalle v. 1936.

saadaan jouhevasti tehtyä.
Hirviteurastamo on saatu
metsästysseuralta käyttöön
lautojen maalaamista ja aitaelementtien tekoa varten.
Lautaa aitarakennelmaan
kuluu noin kolme kilometriä.
Laudat on toimitettu Jakkukylään pohjamaalattuna. 220
x 120 cm aitaelementtejä tehdään maalatuista laudoista
100 kappaletta, jonka jälkeen
vanha aita puretaan ja uusi
kasataan elementeistä talkoilla. Parhaillaan käynnissä
on aitaelementtien teko.
Ensimmäiset
maalaustalkoot järjestettiin keskiviikkona
3.5.,
jolloin
lautojen maalaaminen alkoi
maalausurakkaan

valmiiksi, ne on tarkoitus
asentaa isolla talkoojoukolla
paikalleen, samalla purkaen
vanha aita pois. Tässä yhteydessä seurakunta leventää
myös hautausmaan portin,
jotta siitä jatkossa sopii sisälle nykyaikaisella aurauskalustolla.
Kyläläisille jaettiin kyläyhdistyksen tiedote huhtitoukokuun vaihteessa, jossa
kerrottiin aitatalkoiden alkamisesta. Tarkemmin talkooajankohdista ja työn
etenemisestä tiedotetaan nettisivuilla www.jakkukyla.fi/
ajankohtaista.
Jakkukylän hautausmaa
on perustettu 1936 Jaakko Jussilalta lahjoituksena saadulle maalle ja sen on
vihkinyt pyhään käyttöön
lääninrovasti Eino Virkkula
27.6.1937. Hautausmaa täyttää kesällä 80 vuotta.

Hannu Kaisto Jakkukylän
kyläyhdistys, pj.

Jakkukylän hautausmaa ja vanha aita.

