jakelu kaikkiin talouksiin iissä

nomat

Kuivaniemen markkinat viettettiin viikonloppuna. Danny hurmasi yleisön esiintymisellään. Sivulla 8 on juttua markkinoista ja
seuraavassa Iisanomissa isompi juttu kuvineen.
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Vesa Hanhisalo Lions Club Iin uusi presidentti
Suomi kuuluu maailman
aktiivisimpiin lionsmaihin.
1.7.2017 Suomessa oli lionsklubeja 920 ja niissä jäseniä
yli 23 000. Suomi on maailman 13. ja Euroopan neljänneksi suurin jäsenmaa.
Lions-nimi muodostuu
sanoista Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety. Suomessa Lions-nimi tulkitaan
Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nouseville Sukupolville.
Iissä toimivan vireän
Lions Club Ii jäsenmäärä on
kolmekymmentäviisi, kertoo heinäkuun alussa presidenttinä aloittanut Vesa
Hanhisalo.
-Meillä itse kukin toimii
valituissa tehtävissä vuoden kerrallaan ja tällä kertaa
nousin presidentiksi toisen
varapresidentin
paikalta.
Aiemmin toimin klubin sihteerinä kauden 2016-2017,
toteaa vuonna 2013 lionstoimintaan mukaan tullut
Vesa.
Vesa kertoo tulleensa jäseneksi vasta kolmannen
pyynnön jälkeen. Aiemmin
hän ei omien sanojensa mukaan oikein ymmärtänyt
mistä lionstoiminnassa on
kyse. Järjestön avustustoiminnan sisällön avauduttua
ja eläkevuosien lähestyminen saivat miehen toisiin aatoksiin, eikä hän ole katunut
mukaan lähtemistään.
-On mahtavaa olla mukana tekemässä hyvää yhdessä, etenkin kun toiminnan
periaate on ”kaikki mikä kerätään, ohjataan avustuksiin
ja klubin toiminta katetaan
omista varoista”, Vesa ker-

Hevoset ovat vuosikymmeniä kuuluneet Vesa Hanhisalon elämään. Tällä hetkellä tallista löytyy kolme tammaa, Vilma, Tuuli ja Ansa.

too.
Vuoden mittaan Lions
Club myöntää erilaisia avustuksia 10 000 euron arvosta.
Yhdessä puolisoiden kanssa kustannetaan jouluruoka
kahdellekymmenelle perheelle, lahjoitetaan kaikille
Iin ekaluokkalaisille turvaliivit ja osallistutaan moniin

tempauksiin ja tapahtumiin.
Seurakunnan kanssa heillä on yhteistyösopimuksen
Kirkkopuiston kesäaikaisesta siivouksesta ja kunnossapidosta, sekä kynttilöiden
viemisestä sankarihaudoille
itsenäisyyspäivänä.
Varoja Lions Club Ii kerää
muun muassa kalenterei-

www.iinjh.fi

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

Nosturiautotyöt
Likakaivojen
tyhjennys
Viemäreiden
avaus/kuvaus

Viemäreiden sulatus
Pihojen/tiealueiden
auraus
Liukkauden torjunta
Pihojen harjaukset

den myynnillä, aurausviittatalkoilla sekä joulun alla
joulukuusia ja saunavastoja
myymällä.
-Loka-marraskuulle olemme suunnittelemassa lapsille ja vanhuksille suunnattua
toimintapäivää musiikin ja
muun toiminnan ympärille, innokas kuoromies Vesa

Hanhisalo kertoo.
Iin
Mieskuoron
toimintaan hän tuli mukaan
vuonna 1976. Kuorolaulu onkin hevosharrastuksen lisäksi Vesalle rakas
harrastus. Raveissa hänet
nähdään viikoittain lähetysauton ratissa niin Oulun
Äimäraution kuin Tornion

Laivakankaan raviradoilla.
Myös tulevissa Kuninkuusraveissa, jotka järjestetään
Rovaniemellä 28.29.7. Vesalla on kunniatehtävä ajaa lähetysautoa. MTR

Lämpimät kiitokset
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden markkinayleisölle sekä
kaikille yhteistyökumppaneille, talkoolaisille, ohjelmien esittäjille
ja markkinamyyjille kautta Suomenmaan!
Teimme yhdessä onnistuneet 33. Kuivaniemen markkinat.

Iin kunta/II-instituutti liikelaitos

Kiitos!
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OLHAVAPÄIVÄN OHJELMA:
klo 10 	Areenan portit aukeaa yleisölle
klo 10:30 Yhteislaulua ja balladeja
harmonikan säestyksellä
klo 11 	Keppihevoskilpailu
(ilmoitt. ½ tuntia ennen)
luokat: 20-30cm ja 70-80 cm
klo 11 - 14	Tikanheittokilpailu
(miehet/naiset)
klo 12
Paraatiajo, musiikkia
paikalliset esiintyjät:
estradi on vapaa!
klo 13
Bingo (pääpalkintona kaasugrilli)
klo 13:30 Yhteislaulua ja balladeja
harmonikan säestyksellä
klo 14
Mölkkykisa
klo 15 	Arvonta ja tulokset; palkintojen jako
klo 16	Areenan portit sulkeutuu
Huomioithan, että alueella ei ole pankkiautomaattia

ALUEEN TARJONTAA:
• Tapahtumapäivän aikana rompetori/kirpputori
peräkärrykirppiksen hengessä: paikat jaetaan
saapumisjärjestyksessä; ei myyntipaikkamaksuja
• Pieneläinpiha, kilpailuja, arvontaa!
• Näyttelyteltoissa esillä monenlaisia vanhoja
kalastus- ja työvälineitä, laitteita…
	Lisäksi nähtävillä erilaisia työnäytöksiä.
• Kahvilateltassa mm. paistettuja maivoja,
lohikeittoa, jäätelöä, limsaa, kahvia ja
vohveleita
IIN ALUE
Iin kirkko on tiekirkko 12.6.-3.8. ma-pe klo 11-18, jolloin kirkkoopas on paikalla.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 19.7. klo 14:30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Nuortenilta to 19.7. klo 18 kerhohuone.
Messu su 22.7. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Totuus ja harha.
Ruotsalainen Tapani, kanttorina Savolainen Eija. Kolehti Ylivieskan
uuden kirkon rakentamiseen kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon
tilalle.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 26.7. klo 13.
Messu su 29.7. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa.
Ruotsalainen Tapani, kanttorina Savolainen Eija. Kolehti PohjoisSuomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 2.8. klo 14.30.
Ilmoittautuminen toimintakauden 2018-2019 päiväkerhoihin
alkaa ma 6.8. Ilmoittautumiset ensisijaisesti seurakunnan nettisivulla osoitteessa www.iinseurakunta.fi. Päiväkerhotoimintaa järjestetään 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhoryhmät kokoontuvat
kerran viikossa syyskuun alusta alkaen. Lisätiedot vastaava lastenohjaaja Pekka Nevalainen p. 040 847 8936.
Diakoniatoimisto suljettu 16.7. - 12.8.
Rovastikunnallinen nuorten telttaleiri Rokualla hienoihin maisemiin 17.-19.8. Leirillä nukutaan puolijoukkueteltoissa, istutaan
nuotiolla ja rentoudutaan luonnossa, mutta myös melotaan, vaelletaan ja pelataan värikuulasotaa sekä tietenkin tutustutaan uusiin
ihmisiin! Leiri on tarkoitettu rippikoulun käyneille nuorille Oulun ja
Iin seurakunnissa. Kysy lisää Katrilta p. 0400 882 315!
Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 22.7. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 9. sunnuntai helluntaista, aihe Totuus ja harha. Tapani Ruotsalainen, kanttori Eija Savolainen. Kolehti Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen
kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.
Sanajumalanpalvelus su 29.7. klo 12 Oijärven kyläkirkko. 10.
sunnuntai helluntaista, aihe Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Tapani Ruotsalainen, kanttori Eija Savolainen. Kolehti
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan
tukemiseen, Kirkkohallitus.
Ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen su 5.8. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 11. sunnuntai helluntaista, aihe Etsikkoaikoja. Pekka
Soronen, kanttori Eija Savolainen. Kolehti Kansan Raamattuseuran
nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyön tukemiseen sekä nuorten aikuisten toimintaan.
Ilmoittautuminen toimintakauden 2018-2019 päiväkerhoihin
alkaa ma 6.8. Ilmoittautumiset ensisijaisesti seurakunnan nettisivulla osoitteessa www.iinseurakunta.fi. Päiväkerhotoimintaa järjestetään 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhoryhmät kokoontuvat
kerran viikossa syyskuun alusta alkaen. Lisätiedot vastaava lastenohjaaja Pekka Nevalainen p. 040 847 8936.
Lisää tapahtumia: katso Iin alue ja www.iinseurakunta.fi

www.iinseurakunta.fi

Tervetuloa viihtymään koko päiväksi
ja koko perheen voimin!
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Olhavapäivä:
Perinteet kunniaan!
la 21.7.2018 klo 10 – 16
Olhavan AREENAlla

Veteraanikoneet,
vanhat työkalut,
koneet ja laitteet
peräkärrykirppis
ja rompetori,
kilpailuja

(Osoite: Kemintie 1476, 91140 Olhava. E4-tien varressa!)

N!

A OLHAVAA
TERVETULO

Lisätietoja: Maarit Tihinen p. 040 760 9578
Järj. Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry

Valtari Areena valmistuu
Valtari Areenan lähiliikuntapaikka ja leikkipuisto on viimeistelytöitä vaille valmis.
Valtarin koulun välittömään
läheisyyteen sijoittuva liikuntapaikka pitää sisällään
jääkiekkokaukalon, joka kesällä muuntuu salibandykaukaloksi. Koulun tarpeita
silmällä pitäen salibandya
voidaan kaukalossa pelata
kolmella pienemmällä kentällä, samoin koripalloa. Tenniksen harrastamiseen on
täysimittainen kenttä ja myös
uudempia lajeja, kuten repepalloa ja speedmingtonia, on
mahdollista Valtari Areenalla harrastaa.
Skeittiparkki on betonia
ja sijaitsee alueen pohjoisreunassa. Alueella on myös
monipuolinen leikkipuisto,
sekä erilaisia kuntoiluvälineitä. Kaukalo on varustettu led-valoilla, jotka urakoi
Iin Energia Oy. Areena tuli
maksamaan noin 350 000euroa, josta valtionosuutena Iin
kunta sai 104 000euroa. Virallisia vihkijäisiä alueella
vietetään elokuussa, kertoo
liikunta- ja nuorisotyövastaava Pekka Suopanki Ii-instituutti -liikelaitokselta. MTR
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Valtari Areenan yhteydessä voi sekä kuntoilla, että leikkiä monipuolisilla välineillä.

Ii on saanut kauan kaivatun
skeittiparkin Valtari Areenan
myötä.

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

www.iisanomat.fi

Iin toimisto avoinna Micropoliksessa Piisilta 1 keskiviikkoisin klo 9-14, tai sopimuksen mukaan ( p. 050 439 9963)
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
Hinnat:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, Piisilta 1, 91100 Ii, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
Palstakoot:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
ista
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Toimittaja-avustaja, Ii
3 p 127 mm
k
u
it
o
ilm
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Ilmoitusmyynti:
6 p 257 mm
Riikka Takalo 050 439 9963, riikka@iinlehti.fi
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 16
ilmestyy 2.8.2018.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to 26.7. mennessä.

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.

nro 15
19.7.2018

nomat

3

-

Iisiverkon maaurakoinnit
valmistuvat lokakuulle

www.tilisalonen.fi
Tilitoimisto Simo Salonen Oy  •  010 778 8600

Aki Kipinä koneen ohjaimissa, sekä Veli-Pekka Ålander ja Iikka Sairanen viimeistelevät maankaivurakkaa Alarannalla, ennen siirtymistään Koniin ja Hiivalaan.

Iisiverkon maanrakennusurakointi etenee eri puolilla
Iitä. Urakasta vastaavan Relacom Finland Oy:n edustaja Tuomas Makkonen kertoo
töissä olevan viisi aliura-

koitsijaa ja kaksikymmentäviisi koneryhmää. Töitä
tehdään tällä hetkellä Oijärveltä Olhavaan ulottuvalla
lenkillä, Ojakylässä, Virkkulantiellä, sekä Alarannalla

ja taloliittymiä Iin Asemakylällä. Relacomin urakoiden
on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä.
Alarannalla Relacomille runkokaapeleita vetää
Maanrakennus- ja koneurakointi Kipinä Pudasjärveltä.
He hoitavat myös alueen taloliittyminen kaivamisen.
-Työ etenee 400 metriä
päivässä konetta kohti, kertoo Aki Kipinä. Hänellä on

Veli-Pekka Ålander kaivinkoneen ohjaimissa ja Iikka
Sairanen Maanrakennus- ja koneurakointi Kipinästä kaivavat
valokuitua Alarannan koulun
maastossa.

Tuomas Makkonen Relacom
Finland Oy:stä vastaa urakan
etenemisestä Alarannalla yhdessä Maanrakennus- ja koneurakointi Kipinän kanssa.

tällä hetkellä Iin työmaalla
kolme omaa ja yksi vuokrakone. Alarannan osalta Aki
arvioi urakan olevan valmis
haastattelupäivänä 13.7. Sen
jälkeen hän siirtyy Konintielle ja Hiivalaan jatkamaan
siellä aiemmin työskennelleen urakoitsijan vielä tekemättä olevia runkolinjoja ja
taloliittymiä. Teleurakoitsijana toimii näillä alueilla
Voimatel Oy.
Jakkukylän osalta maanrakennusurakasta
vastaa
Eltel Networks Pohjoinen
Oy. Kyseessä on kokonaisvastuu-urakka, jossa valittu
urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja vastaa valokuituverkon toteutuksesta.
MTR

Iin Yrityksen yleisurheilukilpailut hellesäässä
Iin Yrityksen kesän kolmansissa lasten yleisurheilukisoissa tehtiin hyviä suorituksia hellesäässä. Tulokset ovat ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikille annettiin mitali. Kisat jatkuvat 26.7.
T5 40 m + pallonheitto
Ellu Järvenpää 10,91 + 6,01,
Minea Heikkilä 10,19 + 5,43,
Enni Ojanen 18,74 + 2,92, Sointu Huovinen 10,64 + 6,80, Reetta Leppäniemi 12,93 + 2,35.
P5 40 m + pallonheitto
Verneri Sallinen 10,16 + 7,27.
T7 40 m + pallonheitto
SanniRajala 9,03 + 7,80, Iina
Vänttilä9,62+3,85,ElviiraLeppäniemi8,92+8,15,Aino-Maria
Karvonen 8,53 + 6,26.

P7 40 m + pallonheitto
Hannes Kurkela 9,72 + 9,02,
RasmusVähä7,93+12,89,Eetu
Tölli 17,30 + 9,07, Aatu Ojanen
8,28 + 5,80, Aapo Ojanen 9,18
+ 10,30, Aatu Savilampi 10,08
+ 5,30.
T9 40 m + pallonheitto
JosefiinaJussila7,49+14,44,
RebekkaJussila7,56+8,74,ViiviHeikkilä8,44+5,56,MiljaRajala 7,55 + 10,32.
P9 40 m + pallonheitto

Yli 10 vuotta yksityistä päiväkotitoimintaa Iissä
Päiväkoti Pikku-Iida
Haminantie 5
040 930 6275
Päiväkoti Ida Valpuri
Lanssitie 3
050 407 4409
Vapaita hoitopaikkoja 1-6v. sisarusryhmässä,
myös maksutonta esiopetusta.

paivakoti@idavalpuri.fi | www.idavalpuri.fi

ValtteriKurkela7,35+19,50,
Jesse Vänttilä 6,52 + 23,50, PetrusLeinonen7,35+23,67,Konsta Vänttilä 7,89 + 20,43, Valtteri
Kärkkäinen 21,44 + 10,68.
T11 60 m + korkeus
Janna Pahikainen 10,22 +
100.
P11 60 m + korkeus
Eetu Vähä 9,75 + 105, Joona Heikkilä 9,42 + 100, Luukas
Leppänen 10,55 + 90, Elmeri
Ulander 10,39 + 105.

T13 60 m + korkeus
RuutVähä9,06,VenlaVaris
10,13 + 105.
T14 100 m + korkeus
Jatta Nurmela 13,03 + 140,
MillaKurkela14,52+120,Aino
Veijola 120.
P14 100 m + korkeus
MikaelMalmihuhta14,34+
135.
P16 100 m + korkeus
Voitto Kärkkäinen 13,67 +
145. MTR

Iille lähes 400 000 euroa
kiertotaloutta hyödyntävään
työllistämishankkeeseen
Iin kunta on saanut Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen päätöksellä Tuunataan työtä -työllistämishankkeelle yhteensä 382 388 euron rahoituksen Euroopan sosiaalirahaston
Kestävää kasvua ja työtä 20142020 Suomen rakennerahastosta. Hanke toteutetaan
yhteistyössä Micropolis Oy:n
kanssa aikavälillä 1.9.201831.12.2020.
Tuunataan työtä -hankkeen
tavoitteena on luoda työllistämisen toimintamalli, jossa
hyödynnetään kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja
kiertotalouden mahdollisuuksia. Kehittämistyön välineenä
käytetään palvelumuotoilua,
osallistavia toimintatapoja ja
digitalisia alustoja. Hankkeen
kohderyhmään kuuluvat erityisesti yli 50-vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alla
olevat, toistuvais- ja pitkäaikaistyöttömät, erityistä tukea
tarvitsevat,
osatyökykyiset,
sekä yli kolme kuukautta työttömänä olleet alle 29-vuotiaat
iiläiset. Tavoite on työttömyyden vähentyminen pitkällä aikavälillä.
Hankkeessa tuotteistetaan
kunnan ja yritysten käytöstä
poistettuja materiaaleja ja prosessien sivuvirtoja. Kunnan
kierrätystoiminnassa
hankkeen päävastuutoimijana on
Iipaja. Yhteistyössä yritysten
kanssa kehitetään uusia palvelu- ja tuoteliiketoimintoja,
esimerkiksi kevytyrittäjyyden
menetelmin. Kannustimena

toimii yritysten Paikallista-sertifikaatti, joka sisältää ympäristölupauksen tai lupauksen
paikallisesta työllistämisestä.
Hankkeessa kokeillaan myös
palkkatyön ja yrittäjyyden välimuotoja. Ikääntyville kehitetään työtehtäviä, jotka voivat
olla aluksi keikkaluontoisia ja
määräaikaisia, mutta tavoitteellisia, omien voimavarojen
mukaan. Hanke tarjoaa työllistettävälle työnohjaajan tuen
ja työyhteisölle työnohjaussparrausta, tavoitteena saadaan
lisättyä halukkuutta työllistää
erityistä tukea tarvitsevia työttömiä.
Hankkeen
tavoitteiden
saavuttamiseksi kunta ottaa
käyttöönesimarkkinavuoropuhelut, jotta tarjouspyynnöissä voidaan hyödyntää tehokkaammin sosiaalisen työllistämisen kriteereitä. Työllistämisen keinona kokeillaan myös
käänteisen kilpailutuksen menetelmää. Kunta myös työllistää hankeen kohderyhmää
erilaisiin urakoihin ja huoltotoimenpiteisiin
erityisesti
luonto- ja virkistyskohteisiin.
Hankkeessa kartoitetaan uusia
virkistyskohteita sekä ylläpidetään kunnostettuja kohteita
ja torjutaan vieraslajeja. Hankkeessa hyödynnetään kesällä
2018 päättyvän Työtä luonnosta -hankkeen kokemuksia.
Hankeen projektipäälliköksi on valittu KM Maija Rusila
ja projektisuunnittelijaksi metsätalousinsinööri Veli-Pekka
Korhonen. MTR

Iin alueen taksit
yhdestä numerosta

0200 81 000

Puhelun hinta 1,16 €/min + pvm/mpm

Kelan suorakorvausmatkat
numerosta 0800 93150
Myös Valopilkku-sovellus!

Tuunataan työtä-hankkeessa hyödynnetään Työtä luonnosta
-hankkeen kokemuksia.
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Raasakkakoskella ratkottiin
suomenmestaruuksia

Iin Tukkilaiskisoja seurasi runsaasti kaiken ikäistä yleisöä.

Iin Tukkilaiskisat olivat tänä
vuonna tavallistakin juhlavammat. Lauantaina 7.7. Iin
Raasakkakoskella ratkottiin
tukkilaisten suomenmestaruuksia ja muisteltiin uiton
päättymistä Iijoessa kolmekymmentä vuotta sitten. Ke-

säinen sää ja näyttävät lajit
keräsivät, perjantain harjoitukset mukaan lukien, Raasakkakoskella 1350 katsojaa.
Kisojen onnistumiseksi tarvittiin lisäksi sataviisikymmentä talkoolaista.
Ratamestari Eero Ala-

Tuusniemen Kärängänvirralla uransa aloittanut Hannu Kettunen
sauvonnassa.

raasakka oli ryhmänsä kera
rakentanut tukkilaismaratonille SM-tason vaatimukset
täyttävän radan, jota sekä
kilpailijat, että ylituomari
Esa Hellsten vuolaasti kiittelivät.
Esa Hellsten luovut-

ti kilpailujen suojelijalle
Iin kunnanjohtaja Ari Alatossavalle
museoviraston
diplomin tukkilaiskisojen
saamasta huomionosoituksesta ja arvostuksesta.
Tukkilaiskisat on hyväksytty osaksi Suomen Elävän

Rullauksessa Jori Mikkonen on tiputtanut Riku Pakasen.

perinnön kansallista luetteloa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 23.11.2017
nimennyt 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen
luetteloon, joka pohjautuu
Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asi-

Ranuan Timo Uusiportimon vauhti riitti ikämiesten mestaruuteen koskenlaskussa.

Lämpimät kiitokset
Iin Tukkilaiskisojen kilpailijoille, yleisölle sekä
kaikille yhteistyökumppaneille, talkoolaisille, ohjelmien esittäjille
ja myyjille kautta Suomenmaan!
Teimme yhdessä onnistuneen kisatapahtuman!

II-instituutti liikelaitos
Iin Urheilijat

Kiitos!

antuntijaryhmän esityksiin.
Elävän perinnön kansallinen luettelo liittyy Unescon
yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta Suomessa.

Iin Veli Paakkola selvittää sumajuoksun.
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Mikkosen veljekset Jori ja Toni Lieksasta ovat kokeneita ja menestyneitä Raasakkakoskella vierailijoita. Tavoite on aina kolmen
parhaan joukkoon, kertoivat veljekset.

Tukkilaismaratoniin kuuluu lopuksi juoksuosuus rannalla. Naisten mestari Ida Mäntylä lähestyy maalia.

Taikuri Alfredo viihdytti yleisöä.

Tukkilaiskisoissa lapsille oli tarjolla vauhdikasta toimintaa.

Kilpailujen ylituomari Esa Hellsten (oik.) luovutti Iin kunnanjohtaja Ari Alatossavalle museoviraston diplomin.

Aamupäivällä
ratkottiin mestaruudet tukkilaismaratonilla.
Savukosken
Juha Julkunen ei tälläkään
kertaa ollut yllätettävissä,
vaikka Lieksan Jori Mikkonen laittoikin Juhan ahtaalle. Pudasjärven Pauli Ylitalo
sijoittui kolmanneksi. Ikämiehissä mestaruuden vei
Jaakko Saarinen Joensuuhun, Iin oman pojan Riku
Pakasen sijoittuessa toiseksi.
Kolmas oli Jarmo Mustonen
Kuusamosta.
Iltapäivän odotetuin laji
oli koskenlasku. Juha Julkunen oli tässäkin lajissa mestari ennen Jaakko Saaristoa
ja Jori Mikkosta. Neljänneksi selviytyi Pauli Ylitalo ja
viidenneksi Toni Mikkonen.
Julkusen voitto oli selkeä,
mutta kakkosesta viitoseen
eroa oli vain 2,5 sekuntia.
Ikämiesten mestaruuden
koskenlaskussa vei Ranuan
Timo Uusiportimo ylivoimaisesti. Reijo Saari Pietarsaaresta oli toinen ja Risto
Alaraasakka Oulusta kolmas. Tuusniemen Hannu
Kettunen hävisi pronssin todella niukasti. Eroa Riston ja
Hannun välillä oli 0,24 sekuntia.
Naisten koskenlaskussa
paras oli Milla Sulkakoski
Evijärveltä ennen Lappajärven Ida Mäntylää. Tukkilaismaratonilla
naisten
järjestys oli päinvastainen.
Sauvonnassa Pauli Ylitalo yllätti Juha Julkusen, vieden mestaruuden kahden
sekunnin erolla. Kolmas oli
Iin Veli Paakkola. Ikämiehissä Riku Pakanen toi mestaruuden Iihin.
Päivän ohjelmassa oli
tukkilaislajien lisäksi monenlaista toimintaa niin lapsille kuin aikuisille. Lasten
alueella oli pomppulinnan
ohella monia muita toimintapisteitä ja taikuri Alfrendo

Juha Julkunen keskittyi ja vilvoitteli ennen tukkilaismaratonia.

SM-Tukkilaismaraton, ikämiehet
1. (205)	Saaristo Jaakko 6.48,00
2. (204) Pakanen Riku
7.42,00
3. (207) Mustonen Jarmo 7.46,00
4. (209)	Kettunen Hannu 7.50,00
5. (210)	Saari Reijo
8.05,00
6. (208) Hiltula Tapani
8.15,00
7. (206)	Uusiportimo Timo 8.33,00
SM-Tukkilaismaraton, naiset
1. (212) Mäntylä Ida
4.44,00
2. (211)	Sulkakoski Milla 5.11,00
3. (213)	Luoma Jaana
keskeytti
4. (214)	Jussila Jenna
keskeytti
SM-Tukkilaismaraton, yleinen
1. (223)	Julkunen Juha
5.11,00
2. (222) Mikkonen Jori
5.25,00
3. (221) Ylitalo Pauli
6.13,00
4. (218) Mikkonen Toni
6.27,00
5. (228)	Anttonen Tommi 9.43,00
6. (220)	Luoma Joonas
10.17,00
7. (219) Paakkola Veli
10.20,00
8. (217)	Jääskeläinen Joni 13.09,00
SM-Tukkilaismaraton, ikämiehet
1. (205)	Saaristo Jaakko 6.48,00
2. (204) Pakanen Riku
7.42,00
3. (207) Mustonen Jarmo 7.46,00
4. (209)	Kettunen Hannu 7.50,00
5. (210)	Saari Reijo
8.05,00
6. (208) Hiltula Tapani
8.15,00
7. (206)	Uusiportimo Timo 8.33,00
SM-Tukkilaismaraton, naiset
1. (212) Mäntylä Ida
4.44,00
2. (211)	Sulkakoski Milla 5.11,00
3. (213)	Luoma Jaana
keskeytti
4. (214)	Jussila Jenna
keskeytti
SM-Tukkilaismaraton, yleinen
1. (223)	Julkunen Juha
5.11,00
2. (222) Mikkonen Jori
5.25,00
3. (221) Ylitalo Pauli
6.13,00
4. (218) Mikkonen Toni
6.27,00
5. (228)	Anttonen Tommi 9.43,00
6. (220)	Luoma Joonas
10.17,00
7. (219) Paakkola Veli
10.20,00
8. (217)	Jääskeläinen Joni 13.09,00

esiintyi päälavalla. Standupkoomikko Matti Putronen
nauratti ja musiikista sai
nauttia Veslat ja Takaisku
-bändien esityksiä seuraten.
-Helteinen sää ja auringonpaiste ovat yleisön kannalta mukavia, mutta meille
kilpailijoille helle meinaa
tehdä vetelän olon, kertoi
kisojen paras tukkilaislajien taitaja Juha Julkunen vilvoitellessaan Iijoessa ennen
tukkilaismaratonin alkua.
-Kisat olivat hyvä osoitus
yhteistyön voimasta ja tukkilaisperinteen elinvoimasta. Ilman Pohjolan Voiman
järjestämää sadan kuutiometrin sekunnissa veden
juoksutusta Raasakkakoskessa ei olisi voitu kisoja
järjestää. Iin kunnan ja muiden yhteistyötahojen apu oli
myös korvaamaton, summasi päivän antia järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Marko Jussila Iin Urheilijoista. MTR

Iin Riku Pakanen hallitsee Raasakkakosken haasteet.

Kuningasjätkäkin tippuu. Jori Mikkonen oli rullauksessa Juha Julkusta taitavampi.
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Ministerit vauhdittamassa
Jakkukylän riippusiltahanketta

Jakkukyläläisten haaveena on Skandinavian pisin riippusilta yhdistämään Iijoen kahta puolta sijaitseva kylä.

Erkki Niskala Iijoen etelärannalla suunnitellun riippusillan kohdalla. Taustalla Jakkukyläpyöräilyn osanottajia ja polkupyöriä
matkalla joen yli.

Koskenlasku Raasakkakoskessa on näyttävä laji jo harjoituksissa.

Jakkukyläpyöräily
keräsi
perjantaina 6.7. lämpimään
kesäiltaan satoja osanottajia.
Tapahtumalla haluttiin tehdä tunnetuksi Jakkukylään
suunniteltua
Skandinavian pisintä riippusiltaa, sekä
käynnistää yksityisen rahan
keräys hankkeelle. Kyläläisten tavoitteena on kerätä
50 000 euroa yksityistä rahoitusta, jolla vauhditetaan
päätöksiä julkisen rahoituksen saamiseksi. Sillan kokonaiskustannuksiksi
on
arvioitu alustavissa suunnitelmissa 500 000 euroa. Syksyyn mennessä valmistuvat
maaperätutkimukset ja sillan tarkemmat suunnitelmat
tarkentavat kustannusarviota.
-Jakkukyläläisten siltahanke kumpuaa jo kaukaa
menneisyydestä. Voi helposti kuvitella asiasta puhutun niin kauan, kuin kylässä
on ollut asukkaita molemmin puolin jokea. Jakkukylää yhdistää vahvasti koulu,
jonne kuljetaan vapaan veden aikana veneellä ja talvisin jäätietä pitkin. Tämän
illan pyöräilyreitti kuvaa

sitä reittiä, jota jakkukyläläiset käyttävät silloin, kun
kulku joen yli ei ole mahdollista, kertoi Jakkukyläpyöräilyn vastuuhenkilö Erkki
Niskala Jakkukylän kyläyhdistyksestä.
Pyöräilyyn osallistuneet
kokoontuivat joen pohjoisrannalla sijaitsevalle koululle, josta heidät kuljetettiin
veneellä 200 metrin matka joen etelärannalla. Polkupyörät taittoivat lautalla
saman matkan. Pyöräily viidentoista kilometrin matkalle alkoi joen eteläpuolella
sijaitsevan Rauhanyhdistyksen talon pihalta.
Pyöräilyyn osallistuneet
pääministeri Juha Sipilä ja
sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila taittoivat
pyörineen saman venematkan, kuin muutkin osallistujat.
-Haukiputaalta pyöräilin
Jakun koululle, joten neljäkymmentä kilometriä on jo
takana tälle päivälle, kertoi
Juha Sipilä veneestä noustessaan. Kauden aikana hän
kertoi pyöräilevänsä vajaat
2000 kilometriä.

Pääministeri Juha Sipilä ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila joen ylityksen jälkeen valmiina pyöräilyosuudelle.

Riippusillan tarvitseman omarahoitusosuuden kartuttamiseen
jokainen halukas pääsee osallistumaan.

Raasakkakoskella Iin Tukkilaiskisojen ratamestari Eero Alasaasakka toivotti Jakkukyläpyöräilyn osanottajat tervetulleiksi seuraamaan koskenlaskuharjoituksia.
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Rainer Turunen ja Eero Päivärinta ovat aktiivisia liikkujia. Eero
kertoi vaimonsa olevan Jakkukylästä ja harrastavansa hiihtoa yli
3000 kilometriä kaudessa. Iissä asuva Rainer puolestaan pyöräilee kesän aikana 7500 kilometriä.
Pääministerin johdolla matka jatkui Raasakkakoskelta kohti Jakun koulua.

Erkki Niskala ja pääministeri Sipilä puhuivat Jakkukyläpyöräilyn
lähtöpaikalla.
Koulun rannassa vaihdettiin kuulumisia kahvin ja makkaroiden
kera.

Sillan saamista Iijoen yli
pääministeri piti Jakkukylän
kohdalle tarpeellisena, kiitellen samalla aktiivista kylää
hankkeen edistämisestä.
-Eiköhän me yhdessä saada rahoitus kuntoon niin, että
kahden vuoden päästä tässä
komeilee Skandinavian pisin
riippusilta, Juha Sipilä totesi
tapahtuman avajaispuheessaan.
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila kertoi äi-

tinsä ja isoäitinsä olevan
lähtöisin Jakkukylästä ja pappansa olleen soutamassa lapsia joen yli kouluun.
-Silta on tarpeellinen ja
kylässä on iso pöhinä asian
ympärillä, Mattila kiitteli kyläläisten aktiivisuutta astuessaan maihin joen ylityksen
jälkeen.
Pirkko Mattila muistutti pyöräilyn jälkeen puhuessaan myös sillan tuomista
terveyshyödyistä.

Jakkukyläpyöräilyyn osallistuttiin
koko perheen voimin.

-Tänään me täällä mietimme tulonlähteitä siltaa varten.
On hyvä muistaa, että jonain
päivänä itse silta tuo tuloja. Tämä on paitsi koulukyydeissä, niin liikkumisessa.
Onhan laskelmin osoitettu,
että kevyenliikenteenväyliin
panostaminen tuo lisää liikuntamahdollisuuksia ja sitä
kautta terveyshyötyjä. Toisaalta oli hyvä konkreettisesti kokea tuo koululaisten ja
kyläläisten venematka joen

yli. Siinä ymmärtää kaikkein parhaiten sen, mitä siltahanke parhaillaan tuo tänne,
Mattila totesi.
-Vielä haluan toivottaa
onnea onnistuneen osakuntaliitoksen johdosta. Ii on kyläystävällinen kunta ja myös
hiilineutraali kunta ja siinä
palkittu! Se on hyvä maine
ja brändi kunnalle. Jatketaan
työtä hyvinvointia ja hiilineutraalisuutta
edistävän
hankkeen eteen ja haastetaan

muitakin siihen, totesi sosiaali- ja terveysministeri puheensa lopuksi.
Jakkukyläpyöräilyn reitti kulki Raasakkakosken
kautta, jossa osanottajat tutustuivat seuraavan päivän
Iin Tukkilaiskisojen tapahtuma-alueeseen ja seurasivat koskenlaskuharjoituksia.
Raasakkakoskelta matka jatkui joen pohjoispuolta takaisin Jakkukylän koululle,
jossa osanottajat nauttivat

kauniin kesäillan päätteeksi kahvit ja makkarat Iijoen
kauniissa maisemissa.
-Kyläläisillä ja muilla halukkailla on mahdollisuus
tukea siltahankettamme esimerkiksi ostamalla sata euroa
maksava nimikyltti siltaan,
kertoi Jakkukylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kaisto suunnitellun sillan
kohdalla Jakkukylän koulun
pohjoisrannalla. MTR
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Kuivaniemellä onnistuneet markkinat:
Danny ja pääministeri Sipilä valloittivat esiintymisellään markkinayleisön

Katja Lukin vasemmalla. Express yhtyeen jäsenet: Junnu Sippola laulu, Timo Niemelä kitara, Lyly
Rajala rummut, Arto Mäläskä basso ja Unski Kaikkonen kosketinsoittimet. Oikealla Danny.

Dannyn, Katja Lukinin ja Express -yhtyeen esiintyessä oli yleisöä tuhatmäärin.

Kuivaniemen 33. Pitäjämarkkinat vietiin onnistuneesti läpi viikonloppuna
14.-15.7. hienon, jopa helteisen,
markkinasään
vallitessa. Lauantaina pääministeri Juha Sipilä mainitsi vuosittaisen runsaan
markkinoilla
kävijämäärän kertovan alueen yhteishengestä,
tulevaisuuden
uskosta ja yritteliäisyydestä. Monipuolinen markkinaohjelma tarjoaa myös
kaikille jotain. Tällaisen tapahtuman aikaan saaminen
kertoo myös voimissaan olevasta yhteisöllisyydestä ja
vanhasta kunnon markkinahengestä Iin Kuivaniemellä.
Sipilän puheen aikana
oli jo väkeä runsaasti paikalla, mutta puolen päivän
jälkeen musiikin ja viihteen
mestari Dannyn noustessa lavalle yleisöä oli lavan
edessä tuhatmäärin. Pohjoi-

sen oma esiintyjä, Keminmaasta lähtöisin oleva Katja
Lukin ja Express -yhtyeen
Juhani ”Junnu” Sippola lauloivat Dannyn rinnalla valloittavasti. Danny aloitti
esiintymisen pääministerin
suosikkikappaleella ”Tämä
taivas, tämä maa” ja sitten
seurasi toinen toistaan Dannyn ikivihreitä kappaleita
muun muassa yleisön toivoma ”Tuuliviiri”. ”Aaveratsastajat” -kohdalla yleisö
taputti kädet ylös nostaen.
Markkinoista
laajempi
juttu- ja kuvakokoelma seuraavassa 2.8. ilmestyvässä IiSanomassa!

Express yhtyeen rumpali Lyly
Rajala tervehtimässä pääministeri Juha Sipilää, rouva Minna-Maaria Sipilää ja lastenlasta
Iitaa, ikä 4v.

Danny valloitti yleisön esiintymisellään.
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Ei hätää – Kuha on kalaa!

Muutama näyte Kalaliike Kuhan kalatiskistä 13.7.2018.

Kalaliike H. Kuhan toiminta alkoi Oulun kauppahallissa jo vuonna 1983 – siis yli 35
vuotta sitten. 10 vuotta sitten
Hannu Kuha päätti luopua
kauppahallin
toiminnasta
ja myi liiketoiminnan Jussi
Haanpäälle, joka toimi kalakaupassa työntekijänä.
Toiminta on sittemmin jatkunut kalatukkutoiminnassa
sekä Iin Majakan kalamyymälää ja omaa kalakeittiötä

kehittämällä. Tukkutoiminta ja oma jalostustoiminta tukevat vähittäiskalakaupan
toimintaa, koska kalansaaliit
vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan.

– Onko kalaa noussut?
toinen kysyy.
– Hyvin on noussut. Veneessä on jo 12 isoa vonkaletta enkä ole vielä omia
katiskoja ehtinyt katsomaan!

Suomen suurimpia
nahkisten jalostajia

Hannu jatkaa pappojensa
viitoittamalla tiellä

Vuoden Kalakauppiaaksikin
valittu Hannu Kuha kertoo,
että kalakauppaa ja ostotoimintaa paikallisilta kalastajilta on tehty jo yli 20 vuoden
ajan:
– Kalastajia on koko Perämeren rannikon alueelta
Ruotsin ja Suomen puolelta sekä Lapin järvialueelta
Inaria myöten. Tällä toimintarakenteella
saavutetaan
ympärivuotinen toiminta, ja
kalan laatu pystytään pitämään korkeana.
Yhtenä tärkeänä tuoteryhmänä on nahkiaisen hyödyntäminen.
Nahkiaisen
jalostamisessa H. Kuha on
Suomen suurimpia.
– Nahkisia kerätään päivittäin kalastajilta Pohjanmaan rannikon joista, aina
Luulajaan saakka.
Nahkisaika alkaa elokuun
puolivälissä ja kestää jäiden
tuloon saakka. Kaksi ja puoli kuukautta kestävä sesonki on kiireistä aikaa, ja silloin
kalamyymälä pidetään auki
myös sunnuntaisin.
Kalakauppiaan juttuun
kuuluu tietysti kalajuttu.
Tässä se alkaa siitä, kun kaksi savolaista kalastajaa tapaavat toisensa katiskoja
koettaessa.

Hannu Kuha sai kalakauppiaan geenit ammattiinsa
papoiltaan ja jatkaa heidän
viitoittamallaan tiellä. Hannun isä Benjam on kotoisin
Mantsin saaresta Salmin pitäjästä. Äiti Kirsti on iiläisen kalastajaperheen tyttö, ja
perheen elantoa on aina tukenut kalastus ja merestä eläminen.
– Isänisäni Andrei oli Laatokan kalastajia, ja hän vei
kalaa Salmista aina Pietaria
ja Tukholmaa myöten. Äidinisäni Alfred Kaisto oli
iiläinen kalastaja, ja lohensuolaaja. Alfred omisti Iin
Alarannalla lohikellarin ja
oli Karjapohjolan ostoasiamiehenä vuosikaudet. Olihan Iijoki Suomen parhaita
lohijokia, ennen kuin Iijoen
väylät valjastettiin voimatalouskäyttöön.
Hannu suunnistikin jo
koulupoikana
pappojensa viitoittamalle tielle ja möi
vanhempainsa myötämielisellä tuella kalaa polkupyörän tarakalta talosta taloon.
Lieneekö Benjam-isällä ollut oma lehmänsä ojassa, kun
hän innosti poikaa kalakaupalle. Poika kun oli alkanut
puhua mopon hankkimisesta
– ja niin moporahat tienattiin!

Vuoden kalakauppiaaksikin valittu Hannu Kuha poikansa Jussi-Pekan kanssa, joka on ollut toiminnassa mukana jo joitakin vuosia ja aikoo jatkaa suvun perinteitä.

Kalat Hannu osti paikallisilta nuottamiehiltä ja milloin heiltä ei saanut, tilasi
kalat Hätälän Olgalta Oulun torinrannasta. Alamäen
onnikka toi kalat Ojakylään,
Hannu odotti pysäkillä ja
vei kalat vesikelkalla kotiinsa. Siellä hän pussitti ne kilon
pusseihin ja ei kun pyörän
selkään ja kylänraitille.

Se tärkeä: asiakkaan
luottamus!
Hannun asiakaskunta vakiintui ja ostajat osasivat jo
odottaa maivoja tai silakoita.
Sitten tuli hyvä opetus. Kävi

nimittäin niin, että eräs rouva oli odottanut kalakauppiasta ja kalapussiaan, kun hän
tapasi halstrata niitä lauantaina saunaevääksi.
– Minä en ollut muistanut
ilmoittaa asiakkailleni, että
seuraavana lauantaina kalaa
ei toimiteta, koska olen Lapissa hiihtelemässä. Kun tapasimme, seurauksena oli
topakka kommentti: ”Nyt
en osta, kun et viime lauantaina tullut, vaikka odotin!”
Kun olin pettyneenä lähdössä, rouva ilmeisesti huomasi sen, koska hän ilmoittikin:
”Asiakassuhde jatkuu ensi

lauantaina, jos silloin tulet.”
Eli opetuksena oli, että asiakkaan pitää luottaa myyjään
ja kauppa pitää olla auki niin
kuin on sovittu.
Kalakauppa
näyttää
jatkuvan Iin Majakassa.
Nimittäin Hannun poika Jussi-Pekka on ollut toiminnassa mukana jo joitakin vuosia
ja aikoo jatkaa suvun perinteitä.

Martti Kähkönen,
kuvat Heino Kuha

Laihduttamiseen tukea Cambridge Ohjelmalla
Tammikuun alussa Iin keskustaan, Laurintie 2, avattiin Cambridge Ohjelman
toimipaikka.
Cambridge
Ohjelma on laihdutusohjelma, joka on osa maailmanlaajuista brändiä. Sen kautta
ihmiset eri puolilla maailmaa ovat löytäneet välineitä
laihduttamiseen ja painonhallintaan jo yli 30 vuoden
ajan. Cambridge Ohjelman
toimivuus rakentuu kolmeen tukipylvääseen: valmennus, taso-ohjelma ja
hyvän makuiset täysateriankorvikkeet. Kuka tahansa voi laihduttaa Cambridge
Ohjelmalla riippumatta lähtötilanteesta tai tavoitteesta.
Iissä Cambridge -valmentajana toimii Sanna Tervonen. Valmentaja on paikalla
Iin toimipaikassa pääsääntöisesti tiistaisin sovittuina ajankohtina iltapäivisin
ja alkuillasta. Asiakaskunnan laajetessa valmennus-

päiviä on mahdollisuus
lisätä. Sannalla on toimipaikka myös Haukiputaalla Kellossa. Osa asiakkaista
käykin
valmennuksessa
molemmissa toimipaikoissa. Näin valmennusaikoihin
saa joustavuutta ja kaikille
löytyy sopiva aika. Valmentajan läsnäolosta kertoo pihalla seisova ständi, jonka
ollessa pihalla voi käydä piipahtamassa toimistossa kyselemässä ja katselemassa.
Muina aikoina valmentaja
on tavoitettavissa parhaiten
sähköpostitse ja puhelimitse. Facebook on myös tärkeä
infokanava, jota valmentaja
käyttää aktiivisesti.
Sanna on itse laihduttanut myös Ohjelmalla. Hän
tutustui Ohjelmaan jo vuonna 2012 ja laihdutti silloin
12 kiloa. ”Ruuhkavuosien”
ja muiden kiireiden sekä tekosyiden myötä ruokailut
karkasivat Sannalta kesäl-

lä 2014 ja painoa alkoi kertyä. Vuoden vaihteessa 2015
Sanna päätti aloittaa laihduttamisen ja nyt kiloja on
karissut yhteensä noin 27.
Elämäntavat ovat muuttuneet ja ruokailut rytmittyneet sekä lautasen sisältö
muokattu niin että painonhallinta onnistuu helposti.
Unohtamatta välillä herkuttelua.
Iissä alkaa laihdutusryhmä elokuussa, mikäli mukaan ilmoittautuu riittävästi
porukkaa. Kokoontumispäivä on tiistai. Ryhmä kestää
10 viikkoa. Ryhmään voi ilmoittautua ajanvarauksen
kautta tai ottamalla suoraan
yhteyttä Sannaan. Ryhmässä on mukava laihduttaa! RT

Sanna Tervosen liiketilat sijaitsee Laurintiellä Iissä.

Ryhmässä on mukava laihduttaa! Ota yhteyttä: sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi p. 0407213772
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AutoKatsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille
hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

- 60 min. fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit ikääntyville alk. 60 €
VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Meillä myös ilta-aikoja

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

KUNTO
KLUBI

metsänhoito • puunkorjuu ja -kauppa

Paikalliselta toimijalta:
- Metsänhoitotyöt
- Korjuupalvelu, puukauppa
- Yksityistie isännöinti

Metsätoimisto Kuukkeli Oy p. 0400 155 234

valokuvauspalveluita • painotuotteita
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

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

hieronta • personal trainer • kuntosalipalvelut

www.vkkmedia.fi
Palvelemme kesäajan ma-pe sopimuksen mukaan.

Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

Anu Suotula
044 5577 677

Lue IiSanomat netistä:

www.iisanomat.fi

www.kunnostamo.com

Kasakkailottelua Huilingin näyttämöllä

Nodari Rosopidze tanssitti naisnukkeja metallitankojen avulla.

Artanian taiteellinen johtaja
Anatoli Ruban käsitteli miekkoja mestarillisesti.

Näyttävät hypyt ja potkut kuuluvat olennaisesti perinteisiin kasakkatansseihin.

Keskiviikkona 11.7. nähtiin
Huilingin näyttämöllä kasakkatanssiteatteri Artanian
esitys. Aurinkoinen kesäpäivä houkutteli Huilinkiin
toista sataa katsojaa. Teatterin ohjelma ”Kasakkailotte-

kuultiin tunnettuja kasakkalauluja, nähtiin värikkäitä ja
temperamenttisia kasakkatansseja sekä humoristista
ilottelua.
Koska Artanian kokoonpano on yksinomaan miehi-

nen, naisten roolia esittivät
nuket. Anatoli Rubanin ohjaamat kasakkatanssiteatteri
Artanian mestarillisten tanssijoiden esitykset, Nodari
Rosopidzen hauskat ja huolettomat Darimenin nuket,

lua” on ainutlaatuinen show
teatteria ja perinteisin sekä
modernein keinoin luotua
koreografiaa, jossa toistensa lomassa vaihtelevat kasakkalaulut, sutkautukset
ja akrobatia. Show’n aikana

sekä solisti Jevhen Valovenko yhdessä veivät katsojan
syvälle kasakoiden perinteisiin ja ilonpitoon. Juontajana
toiminut Ukrainan kansainvälisen kulttuurikeskuksen
johtaja Andriy K. Korban

kertoi Artanian kiertävän
Suomea kolmen viikon aikana kolmellakymmenellä
eri paikkakunnalla, suureksi
osaksi Pohjois-Pohjanmaalla. RT
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Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Ma 30.7. klo 19.00

2 23

8

7

a!
Palkinnot: 500€ pr 51, Tervetulo
minipotti 520€, 2x100€, 5x50€
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Perinteiset

sikajuhlat

Oijärven Sampolassa la 21.7. klo 21-02
Ojalantie 12 95160 Oijärvi

Esiintyjänä Raikut Lavalla:

Rainer Friman
sekä
Rainer Bollström

Syssi laulattaa karaokessa
Maukkaita sika-annoksia!

Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315
ja 326– vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtävilläolo

Liput 18€

Iin kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2018 kokouksessaan käynnistää Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa
312, 315 ja 326. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa
Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä
tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen
alueelle.

Järj. Oijärven NS

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos, Olhavanrannan osa-alue, Henkikallio 139-402-12-130 – vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Niilon ensimmäinen junamatka
Niilo Pyykkönen (3v) odottaa Iin asemalla monien
muiden kanssa Oulusta Kemiin ajavaa lättähattujunaa.
On aika tehdä Niilon ensimmäinen junamatka, joka
suuntautuu Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoille, katsomaan markkinoiden lastentapahtumia.
Pian juna saapuukin ja
junan tähystäjä Paavo Järvelä, sekä konduktööri Seppo
Kälkäinen huolehtivat kaikkien pääsevän turvallisesti
lättähatun kyytiin.
Niilo asettuu isänsä Janne
Pyykkösen ja ukkinsa Hannu Mäkelän kanssa junan
ensimmäiseen vaunuun. Junan kuljettaja Markku Tynjälä viheltää junan pillillä ja
matka kohti Kuivaniemeä
alkaa.
Matkan aikana Niilo
pääsee tutustumaan junan
ohjaamoon ja kuljettajan
työhön. Se on Niilosta mu-

KUULUTUS

Iin kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2018 kokouksessaan käynnistää Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutoksen tilalla
Henkikallio 139-402-12-130. Kaavamuutoksen tavoitteena on
olemassa olevan tilanteen (kaavasta puuttuvan olemassa olevan
rakennuspaikan) päivittäminen kaavaan.
Edellä mainittuihin kaavamuutoksiin liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, joissa kerrotaan muun muassa töiden tavoitteet, vaiheet ja aikataulut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa käydään läpi myös kuntalaisten ja muiden osallisten
vaikuttamismahdollisuudet. Asiakirjat ovat saatavilla Iin teknisellä
osastolla osoitteessa Jokisuuntie 2 ja Iin kunnan internetsivuilla
osoitteissa http://ii.fi/asemakaavoitus / http://ii.fi/yleiskaavoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä Iin
kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 16.7. – 20.8.2018.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista pyydetään toimittamaan 20.8.2018 mennessä kunnanhallitukselle
osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Lisätiedot:
tekninen johtaja Janne Jokelainen
p. 0401851 790, janne.jokelainen@ii.fi
maankäytön suunnittelija / kaavoittaja Jaakko Raunio
p. 050 4083811, jaakko.raunio@ii.fi.

Lättähattukyyti kiinnosti ja Iin asemalta kyytiin nousi useita kymmeniä matkustajia.

kavaa.
Perillä Niiloa odottavat Esa-eno ja Maila-mummi, joiden kanssa käydään

pomppulinnassa sekä Pressankattien konsertissa. Takaisin Iihin Niilo ajeleekin
sitten autolla ja mukavasta

päivästä riittää kertomista
vielä kotonakin. MTR

Ii 25.6.2018
Kunnanhallitus

Ammattikuljettajien
direktiivikoulutus (jatko)
Micropoliksella klo 8 - 16:
31.7.2018 Ennakoiva ajo
2.8. Ensiapu
4.8. Kuljettajan kunto – taloudellinen ajo
14.8. Ajo- ja lepoajat + digipiirturi
16.8. Kuorman varmistus (ennakoiva ajo 3,5 t)
Koulutuksen hinta: 80e / pvä + alv +
kirjausmaksu + mahdollinen korttimaksu (EA)

Lisätiedot ja
ilmoittautumisohjeet:
greenpolis.fi/ammattikuljettajakoulutus-2
Kouluttajana Ajaville ky

Ukki-Hannua ja isä-Jannea taisi lättähattukyyti jännittää enemmän kuin reipasta Niiloa.

Soutu-vetouistelukilpailut
Iin Särkijärvellä

lauantaina 21.07.2018 klo 11.00-17.00
Ilmoittautuminen paikanpäällä klo 8.00 alkaen.
Uistelu tapahtuu pelkästään soutaen.
Osallistumismaksu 35 €/venekunta.
Palkinnot :
1. 300 €/venekunta
2. 200 €/venekunta
3. 100 €/venekunta
Lisäksi tavarapalkintoja

Tervetulo
a
ensimmäi
seen
Särkijärve
n
uistelukis
aan!

Tarkemmat kilpailusäännöt jaetaan kilpailupaikalla
ilmoittautumisen yhteydessä.
Arvontaa. Buffetista kahvia, pullaa, makkaraa.
Markku Tynjälä toimi matkalla junankuljettajana ja esitteli Niilolle ohjaamoa matkan aikana.

Janne ja Niilo Pyykkönen matkustivat Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille lättähatulla. Eno Esa Mäkelä matkasi autolla odottamaan ja
huolehti paluukyydistä.

Järj. Särkijärven osakaskunta ry

Lisätiedot 040 729 5479

Suojateiden turvallisuutta parannetaan Iissä
12
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Pääministeri Juha Sipilä ja Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja
Johannes Tuomela keskustelivat Jakkukyläpyöräilyn lähtöpaikalla Iin tiehankkeista, sekä suojateiden turvallisuuden parantamisen tärkeydestä.

Alarannantien ja Hallitien risteyksen suojatie varustetaan turvasaarekkeilla.

Iissä
rakennetaan
uutta suojatietä Asematien ja
Taistontien risteykseen parantamaan ja helpottamaan
liikkumista muun muassa
pesäpallokentälle. Uusi suo-

Iin pesäpallokentälle kulku
helpottuu risteykseen rakennettavan turvasaarekkeellisen
suojatien myötä.

jatie varustetaan suojasaarekkeilla ja se toteutetaan
niin kutsuttuna MALPEhankkeena. MALPE-hankkeissa kustannukset jaetaan
tasan kunnan ja valtion eli
ELY-keskuksen kanssa.
Vastaavalla rahoituksella rakennetaan suojasaarekkeet Alarannantien ja
Hallitien risteyksessä olevalle suojatielle. Hankkeiden kustannusarvio on 80
000euroa. MTR

Virkkulantien kevyenliikenteenväylää rakennetaan

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Maanrakennus J.Päkkilä Oy.
Maansiirrot on aloitettu ja elokuussa kevyenliikenteenväylän on
määrä olla valmis.

Pohjois-Iin viimeistelyvaiheessa olevaan liikuntasaliin on pian
turvallista tulla uutta kevyenliikenteen väylää pitkin.

Virkkulantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen on
alkanut.
Uusi jalankulku- ja pyörätie rakennetaan välille
Pohjois-Iin koulu – Raasakan voimalaitos. Rakennettava osuus on 1,8 kilometriä
pitkä ja se rakennetaan 2,53 metriä leveänä kivituhkapinnalla. Hanke toteutetaan
MALPE-rahoituksella, jolloin kunta maksaa puolet ja
valtio puolet ELY-keskuksen kautta.
Reitiltä on poistettu
puusto ja maansiirrot ovat
alkaneet. Urakan on määrä olla valmis elokuun
loppuun 2018. Pääurakoitsijana toimii Maanrakennus
J.Päkkilä Oy.
Uusi
kevyenliikenteenväylä parantaa muun
muassa tiellä liikkuvien
koululaisten turvallisuutta
koulumatkoilla. MTR
Virkkulantien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen on alkanut.

aj konetyö
kaivinkonetyöt
040 591 1880

Myytävänä koneita
Käytettyjä traktorin osia:
Valmet 20, 33, 359, 361, 565, 502, 602, 702.
Major: MF65, 35
Valmet 20 työkuntoinen,
kaikki koneet mukana, 3500 €.

Puh. 0400 924 367

