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Yli 1300 koululaista avaa ilmastoareenan
IlmastoAreena-festivaali järjestetään Iissä perjantaina ja lauantaina 23. – 24.8. Kaksipäiväinen tapahtuma on kaikille avoin
ja ilmainen ulkoilmatapahtuma, jossa ilmastoasioita ratkaistaan yhdessä. Elokuisessa Iissä kohtaavat asiantuntijat, päättäjät, elinkeinoelämä, tieteen, taiteen ja viihteen edustajat sekä
kansalaiset. Tapahtuma-alueena toimii luonnonkaunis Huilingin alue Iin vanhassa Haminassa.
Valtakunnallisen IlmastoAreenan avaa yli 1300 Iin koululaista järjestämällä yhteisen ilmastomarssin. Kaikki Iin koululaiset varhaiskasvatuksesta lukioon marssivat perjantaina 23.8.
kouluiltaan tapahtuma-alueelle Huilinkiin. Marssin jälkeen
Huilingin näyttämön lavalle nousee pieni ryhmä lapsia lausumaan festivaalin avaussanat. Lapset pääsevät kertomaan, mitä
he ajattelevat ilmastonmuutoksesta ja millaisia tekoja he odottavat IlmastoAreenalta ja päättäjiltä.
IlmastoAreenan tapahtuma-alueena on kirkkoon rajoittuva
Huilingin museoalue. Alueelle on rakennettu ratkaisuja tarjoava ilmastotori, jossa on mukana yli 40 toimijaa muun muassa ruokahävikki teemalla toimivia ravintoloita. Päivien aikana
on 40 puhujaa ja paikalle odotetaan 5000 kävijää. Järjestelyissä
on mukana paikallisia yhdistyksiä ja talkoolaisia on ilmoittautunut ympäri Suomea. Tilaisuudet alkavat kumpanakin päivänä kello 11.
PERJANTAINA 23.8. päälavalla on ohjelmana muun muassa: Vihreä talous – uusilla ratkaisuilla uutta liiketoimin-

taa.. Kunnista globaaliksi – ratkaistaanko maapallon asiat
paikallisesti? Pellosta pöytään – onko hiilineutraali elintarviketuotanto mahdollista? Lupauksista käytäntöön – eduskuntapuolueiden edustajat ovat tentattavina siitä, miten
linjauksista päästään käytäntöön ja oikeudenmukainen siirtymä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa toteutetaan. Mukana on
mm. opetusministeri Li Andersson.
LAUANTAINA 24.8. aiheina on muun muassa: Kansalaispäivä – onko kuluttajavalinnoilla väliä? Liikkuminen - millä
täällä saa ajaa? Pikamuoti – tuleeko halvat hinnat kalliiksi ja
miten tämä näkyy vaateteollisuudessa? Ilmastoahdistus – työkalut tunteiden käsittelyyn.
Emeritusprofessori, tähtitieteilijä Esko Valtaojan esitelmän
aiheena on ”Teoilla ihminen pelastuu”. Iltapäivällä jaetaan
myös Iin kunnan ympäristöpalkinto.

Runsaasti oheisohjelmaa
Kumpanakin tapahtumapäivänä runsas oheisohjelma tarjoaa
niin kulttuuria kuin osallistuvaa toimintaa.
Mukana on muun muassa Mieskuoro Huutajat, Kemin kaupunginorkesterin Metsä-elokuvakonsertti, Trash Heroes -tanssijakaksikko, Ilmastokellunta, Ilmastoskaba-musiikkiteatteri,
taidetyöpaja kuvataiteilija Sanna Koiviston johdolla sekä Ympäristösoturit-pakohuonepeli. Lisäksi Taidekeskus Kulttuurikauppila tarjoaa koko elokuun esillä olevia taidenäyttelyitä.

Festivaalitorilla kävijät voivat koeajaa kaasu- ja sähköautoja, kokeilla virtuaalilaseilla energiaratkaisuja, tutustua biohiilen valmistukseen tai vaikkapa kierrätysmateriaaleista
valmistettuihin koruihin. Torilla pääsee myös maistamaan ja
ostamaan ympäristöystävällisesti valmistettuja ruokia ja muita herkkuja. Tarjolla on mm. Valion meijerin tuotteita ja Arctic
Warriorsin Kerkkäkioski.

Iin kouluilla paljon ilmastotietoutta
Iin kunnan opetusjohtaja Tuomo Lukkari kertoo ilmastonmuutoksen valikoituneen MOK-viikon aiheeksi mm. siksi, että
Iissä on tehty pitkäjänteistä ja tavoitteellista ympäristö-, energiansäästö- ja kestävän kehityksen työtä useiden vuosien ajan.
Tämä on näkynyt myös koulujen arjessa ja opetuksen teemoissa. IlmastoAreenan vastaava tuottaja Hanna Lahden mielestä
on hienoa ja ainutkertaista, että kaikki Iin koulut osallistuvat
IlmastoAreenan alusviikolla järjestettävään MOK-viikkoon ja
että aiheena on nyt nimenomaan ilmastonmuutos.
– Se, että koulut ovat omasta aloitteestaan halunneet järjestää kaikkia koululaisia koskevan ilmastomarssin, tulla avaamaan festivaalin sekä lähettämään lasten ja nuorten terveiset
päättäjille, tukee IlmastoAreenan perusajatusta siitä, että meidän kaikkien pitää puhua saman pöydän äärellä, Lahti sanoo.

Heimo Turunen

KIRJASTOSSA
TAPAHTUU!

Ota talteen ja tule mukaan!
AKSELIN TEEMAPÄIVÄ

Tiistaina 20.8. Akselin mukana kansalaisopiston rehtori Janne Puolitaival.
Tule kertomaan kurssitoiveita ja juttelemaan Jannen kanssa. Kahvitarjoilu.
Aikataulu ja reitti:
klo 15.00 – 15.30
Olhavan koulu
klo 16.00 – 16.40
Kuivaniemitalo
klo 17.00 – 17.30
Hyryn koulu
klo 18.00 – 18.30
Veeran kauppa

SARJAKUVALUKUINTOTYÖPAJA

Oulun Sarjakuvakeskuksen järjestämä uudenlainen, todella matalan kynnyksen lukupiiri!
Sarjakuvia, lukemista ja piirtämistä yhdistävät työpajat sopivat kaikenikäisille, ovat
osallistujille ilmaisia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Vetäjänä sarjakuvantekijä Veli-Matti Ural.
21.8., 18.9., 16.10., 13.11. ja 11.12. klo 17.00 - 18.45

SATUTUOKIOT

Kaikille avoin satutuokio Iissä parillisten viikkojen torstaina klo 9.30-9.50:
22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12.

Kaikille avoin satutuokio Kuivaniemellä kerran kuukaudessa maanantaisin klo 9.30.:
2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.
Tukiviitotut satutuokiot Nätteporin auditoriossa to 12.9., to 10.10. ja to 7.11. klo 18.

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa Iissä ja Kuivaniemellä. Luettavat kirjat ja
tarkemmat päivämäärät löydät kirjaston nettisivuilta, Facebookista ja kirjastoista.
Vetäjänä kirjastonjohtaja Minna.

KIRJASTON PUUHAKERHO
Askartelua, piirtelyä, lukemista, pelaamista, ulkoilua ja muuta mukavaa yhdessä
tekemistä ja olemista 1. - 3.- luokkalaisille! Kerho kokoontuu keskiviikkoisin
klo 14.00 - 15.30 Nätteporin taideluokassa. Eka kerta ke 4.9.
HUOM! Ilmoittautuminen osoitteeseen kirjasto@ii.fi. Kerhoa vetää Laura.
Yhteistyössä Iin kirjasto, kansalaisopisto ja Tuunataan työtä -hanke.

Lisätietoja sähköpostilla kirjasto@ii.fi ja netissä ii.fi/kirjasto. Kirjasto löytyy myös somesta
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Ekaluokkalaiset siunauksen saattamana koulutielle
IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 15.8. klo 14:30. Voit pyytää
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Perhekerhon syyskauden aloitus retkikerho pe 16.8. klo 10-12 Pukkisaarenmaja, Konintie 393. Kerhon ohjelmassa ulkoleikkejä, askartelua ja mukavaa yhteistä tekemistä, paistamme nuotiolla makkaraa,
kerhossa tarjotaan välipala. Sateen sattuessa sisällä. Perhekerhoon
ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa!
Messu su 18.8. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä: 10. sunnuntai helluntaista,
aihe uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti orpotyöhön Keniaan Suomen
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta.
Lautapeli-iltapäivä su 18.8. klo 14 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Erilaisia lautapelejä vaikka koko perheen voimin. Tarkoitettu kaikenikäisille pelaamisesta kiinnostuneille. Yli 10-vuotiaat voivat tulla yksinkin, sitä nuoremmat vanhempien kanssa. Kahvi/tee/mehutarjoilu.
Lisätietoja peliohjaajana toimivalta Lauralta p. 045 126 1873 tai nuorisotyönohjaaja Katrilta p. 0400 882 315.
Vauva-ja taaperoryhmä ke 21.8. klo 10 -11:30 Iin seurakuntatalon
kerhohuone. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa. Tule ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa. Ei tarvitse ilmoittautua ja ryhmä on maksuton. Lisätietoja
puh. 0400 541 319.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 22.8. klo 13.
7-iltapäivä to 22.8. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 7-luokkalaisille tarkoitettu avoin iltapäivä torstaisin klo 15-16.30. Tule viettämään aikaa yhdessä ystäviesi ja uusien tuttavuuksien kanssa. Tarjolla
evästä sekä yhteistä ohjelmaa pelailun, askartelun ja leipomisen merkeissä. Lisätietoja Nina 040 515 7662, nina.peltola@evl.fi
Nuortenilta to 22.8. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone. Kaikille
avoin, ohjelmallinen ilta. Lopuksi vapaata oleskelua ja kahvit.
Iin perhekerho pe 23.8. klo 10-12 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Ohjelmassa on leikkiä, askartelua, laululeikkejä, mukavaa yhteistä
tekemistä ja yhdessäoloa. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja
vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat,
isovanhemmat ja hoitajat kaiken ikäisten lasten kanssa.
Sanajumalanpalvelus su 25.8. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä 11. sunnuntai helluntaista, aihe etsikkoaikoja. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti Fulfuldenkielisiin radio-ohjelmiin Kamerunissa Medialähetys Sanansaattajien kautta.
Vauva-ja taaperoryhmä ke 28.8. klo 10-11:30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 29.8. klo 14:30.
7-iltapäivä To 29.8. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Nuortenilta to 29.8. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Syysillan sävelhartaudet tiistaisin Iin kirkossa klo 19. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 e.
Ti 3.9. Petra Rissanen, sopraano ja Tetyana Kushniryk, piano.
Ti 10.9. Sirkka Rautakoski, mezzosopraano ja Laura Rahko, piano.
Ti 17.9. Illusia kuoro Eeva-Maija Sorvarin johdolla.
Ti 24.9. urkuri Jan Lehtola.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 18.8. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 10. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti:
Orpotyöhön Keniaan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen
kautta. Palvelutehtävissä diakoniajohtokunta. Taksikuljetus kirkkoon
vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit tilata taksin kotiovelle puh: 040 571 8618/ Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa Kuivaniemen
kappeliseurakunta.
Sanajumalanpalvelus su 25.8. klo 12 Oijärven kyläkirkko. 11. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Etsikkoaikoja. Toimittaa Pekka
Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Fulfulden-kielisiin radioohjelmiin Kamerunissa Medialähetys Sanansaattajien kautta.
Sanajumalanpalvelus su 1.9. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 12. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Itsensä tutkiminen. Toimittaa Tapani
Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle.
Kuivaniemen perhekerho to 22.8. ja to 29.8. klo 10 seurakuntatalo.
Ohjelmassa on leikkiä, askartelua, laululeikkejä, mukavaa yhteistä
tekemistä ja yhdessäoloa. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja
vaihtamaan kuulumisia. Kerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat kaiken ikäisten lasten kanssa.
Kappelintoimisto suljettu ma 19.8. – pe 13.9. Toimistoasioissa ota
yhteyttä Iin kirkkoherranvirastoon puh. 040 848 0078 tai tule käymään
Puistotie 3, 91100 Ii.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 21.8. ja ke 28.8. klo 10 – 11.30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös
isompi sisarus on tervetullut kerhoon mukaan. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa ja kerholaisten toiveiden
mukaista ohjelmaa, tarjotaan välipala. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua ja ryhmä on maksuton. Lisätietoja puh. 0400 541 319. Tule kerhoilemaan lapsesi/lastesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa
elämäntilanteessa olevien kanssa!
Katso lisätietoja ylläolevista ja lisää tapahtumia:
Iin alue tai www.iinseurakunta.fi

Iissä koulutiensä aloittavat
lapset siunattiin koulutielle
perhekirkossa 4.8. Lapsille
sopivaan muotoon muokattu jumalanpalvelus sisälsi
paljon musiikkia ja laululeikin ”Jumalan kämmenellä”.
Seurakunnan perhetyöntekijän Irmeli Hietapellon
repusta löytyi päivän evankeliumiin sopivasti tikkuja majan rakentamiseen.
Lisäksi reppuun oli pakattu
sydän, enkeliheijastin, sekä
erilaisia koulutarvikkeita.
-Koululainen tarvitsee läheisten luottamusta ja huolenpito, kirkkoherra Tapani
Ruotsalainen totesi saarnassaan, kehottaen vanhempia,

isovanhempia, kummeja ja
muita läheisiä rakkaudella
huolehtimaan koulutiensä
aloittavista lapsista.

Jumalanpalveluksen jälkeen nautittiin kirkkokahvit
ja mehut seurakuntatalolla.
Koulutielle siunatuille lap-

sille jaettiin tilaisuuden lopuksi ruusut ja Siunausta
koulutielle -kirjaset. MTR

Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen ja perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto siunasivat
koulutiensä aloittavat lapset
Iin kirkossa.

Iin kunta uudistaa henkilöstö- ja liikelahjansa
Osana kunnan merkkipäiväohjeen päivittämistä Ii on
uudistamassa henkilöstö- ja
liikelahjansa. Tähän liittyen
kunta pyytää käsityöläisiltä ja taiteilijoilta ehdotuksia
henkilöstön huomioimiseen
tarkoitetuista esinelahjoista,
joita voidaan käyttää myös
liikelahjoina.
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-Tässä vaiheessa emme
rajaa ehdottajien vapautta,
joten vain mielikuvitus on
rajana. Materiaalina voi olla
kierrätystavaraa tai tuunausta, sekä tietenkin uudesta
materiaalista valmistettuja
tuotteita. Tarkoitus ei ole valita yhtä tiettyä toimittajaa
tai tuotetta, vaan saada laa-

ja valikoima eri tarkoituksiin sopivia tuotteita. Osa
voisi olla kansainväliseen
käyttöön eli helposti mukana kuljettavia, hallintojohtaja Annastiina Junnila kertoo.
Ehdotuksen tekijän toivotaan olevan iiläisen ja
tuotteeseen liittyvä iiläisyys
on plussaa, mutta ei edelly-

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

tys tulla valituksi kunnan
henkilöstö- ja liikelahjojen
valikoimaan.
Ehdotusten
joukosta kunta hankkii eri
suuruisia eriä eri hintaisia
tuotteita.
Ehdotukset henkilöstöja liikelahjoista tulee jättää
elokuun loppuun mennessä. MTR

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, 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
Toimittaja Ii
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
ilmo
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com
kysy tarjousta ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

jäsenyritys

SEURAAVA IISANOMAT NRO 18
ILMESTYY TO 29.8.2019.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to 22.8.2019 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.
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Liikuntakeskus Move muutti uusiin tiloihin
Liikuntakeskus
Movessa vietettiin elokuun alussa
avajaisia uudessa osoitteessa. Aiemmin Laitakujalla
toimineen liikuntakeskuksen uudet tilat löytyvät osoitteesta Karpalotie 15.

-Kävijämäärät ovat nousseet sen verran suuriksi, että
entiset tilat kävivät auttamattoman pieniksi. Pitkän
etsinnän jälkeen uudet tilat
löytyivät ja remontti ehdittiin saada lähes valmiiksi,

yrittäjä Pasi Outila huokaisi
helpottuneena avajaisvieraiden kanssa kahvitelleessaan.
Move saa käyttöönsä 500
neliömetrin tilat, joista 350
neliömetriä on varsinaista
kuntosalia ja 60 neliömetriä

ryhmäliikuntatilaa.
Loput tiloista pitävät sisällään
puku- ja pesutilat, sekä uutuutena lapsiparkin.
-Lapsiparkissa lapset voivat muun muassa pelata
pleikkarilla, piirrellä ja as-

Seppo Veijola ja Markku Perttu ihastelivat uusien tilojen Avajaispäivänä salilla riitti kahvittelijoita ja treenaajia.
valoisuutta ja uusia laitteita.

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

LionsClub Ii
mukana
Ilmastoareenalla

Illinsaaren
hiihtomajan
parkkipaikat kävivät ahtaiksi, kun yli 400 koiraa omistajineen valloittivat saaren
ryhmänäyttelyyn elokuun
ensimmäisenä lauantaina.
Näyttelyn järjestäjinä toimivat Iin Metsästysyhdistys ja Pohjois-Pohjanmaan
Dreeverikerho. Koiria arvosteltiin viidessä kehässä, jotka sijaitsivat hiihtojen
lähtö- ja maalialueella.
-Näyttelyssä ovat edustettuina FCI ryhmät 5/6 ja
7. Talkoolaisia meillä on
eri tehtävissä 40 ja tapahtuma kestää aamusta iltaan.
Ilmoittautuneita koiria oli
444, joista vain muutama on
joutunut jäämään pois, näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Keltamäki
kertoi.
Rotunsa parhaina näyttelyssä palkittiin muun muassa kuivalaisten Eija ja Jukka
Lääkkölän keeshond uros
Jukkeijan Aarre Arvaamaton, sekä narttu Jukkeijan
Aarre Kultainen.
-Molemmat ovat Suomen, Ruotsin ja Norjan

karrella. Näin vanhemmat
voivat rauhassa kuntoilla ja
salille voi huoletta ottaa lapset mukaan, Pasi Outila valottaa uutta toimintaa.
Avajaispäivänä
tiloissa kävi kova kuhina ja kun-

tosalikortteja myytiin niin
vanhoille kuin uusille asiakkaille. Tilojen valoisuus ja
avaruus saivat vierailijoilta
kiitosta, samoin uudet laitteet ja tulossa oleva työntökelkkarata. MTR

Liikuntakeskus Moven uudet tilat ovat tuplasti aiempia isommat.

Illinsaari täyttyi koirista
ja koiraihmisistä
Illinsaaren ryhmänäyttelyyn osallistui yli 400 koiraa.

sekä Pohjoismaiden muotovalioita. Jukkeijan Aarre
Arvaamaton on lisäksi kansainvälinen muotovalio ja
Norjan voittaja 18. Aamulla lähdemme Norjan Fauskeen, tavoitteena nartulle
viimeinen cacib. Tästä huolimatta halusimme osallis-

Tuomari Katja Korhonen arvostelee Olli Koivukankaan Routaniemen Isellaa. Näyttelytoimikunnan
puheenjohtaja Kimmo Keltamäki
seuraa tapahtumaa kehän reunalla.

tua tähän näyttelyyn, kun
oman kunnan alueelle on
saatu näin iso näyttely järjestettyä. Molemmat koirat
ovat omia kasvattejamme,
joiden emä meillä edelleen
on, Eija Lääkkölä kertoi menestyksekkään näyttelyn jälkeen. MTR

Jukka ja Eija Lääkkölän omistamat Jukkeijan Aarre Arvaamaton
ja Jukkeijan Aarre Kultainen palkittiin rotunsa parhaana uroksena ja narttuna. Oikealla Kalajoelta vierailulla ollut Tiitiäinen.
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20 vuotta menestyksekästä
koiran kasvatusta
Iin Meriläisenperällä sijaitseva Hunajan kennel aloitti toimintansa vuonna 1997.
Kennelin omistaja Merja Keltamäki kertoo olleensa
koirista kiinnostunut pikkutytöstä saakka ja saaneensa
ensimmäisen koiran 7 vuotiaana.
-Piku oli monirotuinen
koira, joka eli 17 vuotiaaksi.
Pikultakin löytyi metsästysintoa ja sen vanhoilla päivillä minäkin metsästyksestä
innostuin, Merja muistelee
ensimmäistä koiraansa.
Puhdasrotuisia koiria hänellä on ollut vuodesta 1995.

Eka pentue Hunajan kenneliin syntyi vuonna 2003. Siitä alkaen pentueita on ollut
yhteensä 15 ja pentuja 91.
Merja ja miehensä Kimmo käyvät koiriensa kanssa
näyttelyissä, sekä ajokokeissa ja tietenkin metsästävät.
Koiria heillä on tällä hetkellä viisi.
Merjan dreeverit on menestyneet SM-tasoa myöten
DRAJ-kokeissa eli jäniksen
ajokokeissa.
Takitalla on voitto ja kakkostila SM-kilpailuista, sekä
maaotteluvoitto
SuomiRuotsi-Norja maaottelusta.

Takitan jälkeläinen Sanni on
voittanut SM-kisat kahdesti
ja ollut kerran toinen. Sannin
jälkeläinen Joiku puolestaan
on Takitan ja Sannin tavoin
Suomen, Ruotsin ja Norjan
käyttövalio. Sekä Takita että
Sanni ovat olleet ehdolla
valtakunnalliseksi vuoden
eräkoiraksi.
-Dreevereiden
näyttää olevan vaikea titteliä
rotuna saada, Merja toteaa valintojen tähän saakka
kohdistuneen
“suomalaisempiin” rotuihin vuoden
eräkoiraa valittaessa. MTR

-

Kylätoiminnan uusi tuleminen
Tässä ajassa keskustellaan paljon kaupungistumisesta, muuttoliikkeestä, hajauttamisesta ja keskittämisestä. Monet ovat sitä
mieltä, että asioiden ja toimintojen keskittäminen on ainut järkevä tapa hoitaa asioita ja väistämätön ilmiö.
Toiset vannovat hajautetun yhteiskunnan nimiin ja osa ajattelee, että paras
vaihtoehto löytyy jostakin näiden näkemysten väliltä. Onko kaupungistuminen
”megatrendi” ja väistämätön ilmiö, aika
sen varmasti näyttää ja tulee näyttämään.
Kuitenkin valitettavasti näemme ympärillämme sen ristiriidan, että jossakin päin
Suomea talot jäävät kylmilleen ja menettävät arvonsa ja toisaalla on pula työvoimasta ja kohtuuhintaisista asunnoista.
Mielestäni Iissä eletään vahvaa kylätoiminnan kukoistuksen aikaa. Vaikka näemme kuntamme eri osissa erilaisia
kehitysvaiheita, toisaalla väki vähenee
ja toisaalla tapahtuu positiivista muuttoliikettä, kylätoiminta on positiivisessa
nosteessa. Kunnan eri kylät toimivat aktiivisesti, järjestävät toimintaa ja kehittävät uutta.
Kuntamme jokaisella kylällä on vähintään yksi erityisjuttu, joka nousee
esille ja tulee mieleen. Muun muassa
Ojakylässä ”pyörivä laavu”, Kuivaniemellä pitäjämarkkinat, Olhavassa Olhavapäivät, Yli-Olhavan kuutamohiihdot,
Oijärvi tutuksi-pyöräily, Jakkukylän riippusiltahanke, Hiastinhaaran luontopolku Pohjois-Iissä, Alarannan kouluhanke,
Ylirannalla Raasakkasaaren laavuhanke,
Asemanseudulla tukkilaiskisat yms. tässä muutamia mainitakseni. Erilaista toimintaa ja tapahtumaa on runsaasti. Kaikki
nämä asiat tarvitsevat taakseen aktiivisia
ja innostuneita ihmisiä. Yhteisin ponnis-

tuksin saadaan paljon aikaan. Iin kunta
elää ja hengittää aktiivisista kuntalaisista
ja kylistä.
Ojakylä on yksi kuntamme aktiivisista
kylistä. Siellä asuu mukavia ihmisiä. Viimeisin kyläläisten yhteinen voimainponnistus on pyörivän laavun toteuttaminen
meren rantaan. Yksi kylän tuntomerkki
on viihtyisä kyläkoulu, jonka uusittuihin
tiloihin kunta on investoinut. Ojakylästä löytyy maalaismaisemaa, merenrantaa, metsää ulkoiluun, marjastusmaastoa
ja myös sijaintinsa johdosta hyvät liikenneyhteydet esimerkiksi Oulun kaupunkiin. Ojakylän alueella on myös aktiivista
yritystoimintaa ja työpaikkoja. Moni iiläinen on löytänyt kodillensa paikan Ojakylästä eikä se ole ollenkaan ihme.
Näillä ajatuksilla haluan toivottaa jokaiselle aurinkoista syksyn odotusta ja
kannustaa teitä kaikkia aktiiviseen toimintaan ja yhteisen hyvän rakentamiseen.

Johannes Tuomela,
Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja

IIN OJAKYLÄN KYLÄYHDISTYS HALLITUS
Puheenjohtaja Jaana Pakanen 050 593 1491, jaanapakanen@gmail.com
Varapuheenjohtaja Kauko Korvala
Sihteeri Tarja Backman 044 505 1807, tarja.vackman81@gmail.com
jäsenet Antti Härmä, Aaro Juutinen, Kari Kanniainen
Kuvatekstit
Kuva 8758 Keltamäkien omakotitalon seinää koristavat monet korien saamat palkinnot.
Kuva 8768 Hunajan kennelin omistaja Merja Keltamäki, sekä dreeveerit Sanni ja Joiku.

Hunajan kennelin omistaja Merja Keltamäki, sekä dreeveerit Sanni ja Joiku.

OJAKYLÄN KOULUA RAKENTAMASSA
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Ojakylä on kylä ja taajama Iin kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Kylän alueesta käytetään joskus myös nimeä Etelä-Ii.
Taajaman pinta-ala on noin 2,5 km², josta vettä 0,1 km². Ojakylä sijaitsee valtatien 4 läheisyydessä kunnan keskustaajaman eteläpuolella. Kylällä on oma, noin 100 oppilaan Ojakylän koulu. Ojakylä jakaantuu pohjoisempaan varsinaiseen
Ojakylään sekä etelässä lähellä Haukiputaan kunnanrajaa sijaitsevaan Räinänperään, sekä valtatie 4:n Ojakylästä itäpuolella olevaan Sorosenperään, jossa sijaitsee muun muassa Kärkkäisen tavaratalo, liikenneasema Autokeidas, sekä
Micropolis ja muita yrityksiä.

Kylä kasvattaa lapsiaan
Ojakylän Kyläyhdistyksen puolesta toivotan
turvallista koulumatkaa ja mielenkiintoista opiskeluvuotta alkaneelle lukuvuodelle.
Olisi toivottavaa, että saisimme Ojakylään
vielä enemmän yhteisöllisyyttä. Näin saisimme lapsille turvallisen kasvuympäristön. Siihen
tarvitsemme kaikkien kyläläisten tukea, ”kylä
kasvattaa lapsiaan” sanotaan. Hyvinvoinnin
kannalta kyläläisten on hyvä oppia tuntemaan
toisensa vauvasta vaariin.
Ihanaa, että Praavan ranta on otettu hyvin vas-

taan. Rannan ja laavun ympäristöstä on pidetty
hyvää huolta. Kiitos oppilaille tästä. Toivomme
kaikkien kunnioitavan laillanne kyläyhdistyksen panostusta Praavan kehittämisessä. Kylän
kehittäminen on yhteistyötä ja kaikkien panosta tarvitaan. Olette lämpimästi tervetulleita mukaan kehittämään asuinympäristöämme.
Hyvää alkavaa lukuvuotta oppilaille ja opettajille.
Jaana Pakanen
Ojakylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Jaana Pakanen laavulla kahvinkeitossa.
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Ojakylän koulu saa lisää asianmukaisia tiloja

Sami Mursu, VRJ-Group Etelästä, lupaa Juha Hassiselle Härmän
ovien avautuvan koulun käyttöön syyskuun alussa.

Ojakylän koulun uudisrakennus Härmä luovutetaan Iin kunnalle 30.8.

Ojakylän koulua vaivanneet
sisäilmaongelmat ovat pian
taakse jäänyttä elämää. Härmä nimen saava uudisrakennus on valmistumassa ja
syyskuun aikana koululaiset

pääsevät eroon ahtaudesta,
jossa ovat joutuneet opiskelemaan.
-Olemme koko uudisrakentamisen ajan pystyneet
koululla toimimaan, eikä vä-

estötiloihin siirtymistä ole
tehty. Härmän valmistuttua
vanhin koulun osa eli Wanhala jää pois käytöstä, koulunjohtaja Juha Hassinen
kertoo.

Ensimmäisen luokan opettaja Suvi Palosaari toivotti kaikki kymmenen ekaluokkalaista tervetulleiksi Ojakylän koulun oppilaiksi.

- vannesahan terät
- sirkkelin terien teroitus
- hakkurinterien huolto

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

Ojakylän koulua on laajennettu useaan kertaan
Wanhalan ympärille ja nämä
Mutteri ja Sportti, samoin
kuin erillisrakennuksessa sijaitseva Verstas ovat jatkossa
Härmän ohella rakennukset,
joissa Ojakylän koulu toimii.
Uudisrakennus Härmään
tulee sijoittumaan kaksi opetustilaa,
opettajainhuone,
tilat kouluterveydenhoitajalle, sekä ruokasali ja keittiötilat. Pääurakoitsijana on
VRJ Group Etelä, LVI urakoijana toimii Japexit Oy ja
sähköurakan hoitaa Sähkö
Pernu Oy. Rakentamiskustannukset ovat kalusteineen
noin 650 000 euroa. Koska
rakentaminen tapahtuu nykyisen koulun piha-alueella koulutyön keskellä, ovat
urakoitsijat
yhteistuumin
lahjoittaneet koulun oppilaille ja henkilökunnalle turvaliivit. Turvaliivit helpottavat
työmaa-alueen läheisyydessä liikkuvien henkilöiden havaitsemista ja ovat lisänneet

Koulun vanhin osa Wanhala poistuu opetuskäytöstä.

varovaisuuden lisäksi turvallisuutta piha-alueella.
-Rakentaminen on kestänyt vajaan vuoden ja tilat
luovutetaan tilaajalle 30.8.
Työmaajohtaja Sami Mursu
VRJ-Group Etelä Oy:stä kertoo
Ojakylän koulun oppilasmäärä on 104. Koulutiensä aloittavia ekaluokkalaisia
koululla on tänä syksynä 10.
Opettajia koululla on seitsemän, joista kuusi luokanopet-

tajia ja yksi resurssiopettaja.
-Yhteistyö koulun ja kyläyhdistyksen kesken on
mutkatonta, kyläyhdistyksellä on suopea koulun toimintaa
tukeva
asenne.
Kylällä huokuu positiivisen
välittämisen asenne ja koulun vanhempainilta pidetään Praavan laavulla 15.8.
koulunjohtaja Juha Hassinen
hehkuttaa koulun ja kyläyhdistyksen yhteistyötä. MTR

Siellä missä tarvitset apua

040 -160 16 16
Ouluntie 370, Ii
KARI J.
AVOINNA:
MA - PE 10.00 - 21.00
LA 11.00 - 21.00
SU 11.00 - 21.00

MYÖS RASK AS K ALUSTO

ITE HARTIKAINEN HINAA
ITE HARTIKAINEN HINAA

MYÖS RASK AS K ALUSTO

KESÄ JATKUU KOTIMAISELLA
KALALLA HERKUTELLEN

SIIKAA INARISTA
JA PERÄMERESTÄ
PERATTU MAIVA

15,50€/kg
PAINO. N. 0,5KG

8,80€/kg

NAHKISAIKA ALKAA LOPPUVIIKOSTA
JOS VAIN AHTI SUO
PS. säävaraus tarjoustuotteille!
Aukioloajat:
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00

KARI J.

040 -160 16 16

Siellä missä tarvitset apua

Majakka Konintie 4, A 91100 Ii

Seuraa meitä
myös
Facebookissa
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Mikroelektroniikasta uusiutuvan energian edelläkävijäksi

Mikropolis on toiminut yli 20 vuotta.

Iin kunta ja Oulun Teknologiakylä Oy päättivät vuonna
1997 perustaa mikroelektroniikan yrityskeskittymän.
Päätöksestä tuli silloisen
kunnan suurin investointihanke noin 26 miljoonalla
markalla (noin 3,3 miljoonaa
euroa). Oulun pohjoispuoleisen yrityskeskittymän toivottiin houkuttelevan Iihin
eri alojen yritystoimintaa ja
vaikuttavan siten myönteisesti myös Iin väestön kasvuun.

Micropoliksen ensimmäinen rakennusvaihe valmistui vuonna 1997 ja samalla
perustettiin Iin Micropolis
Oy, jonka tarkoituksena oli
kehittää ja markkinoida
yrityskeskittymän tuotanto- ja toimitiloja. Vuonna
1999 valmistui Micropoliksen toinen rakennusvaihe eli
päärakennus. Aluksi Micropoliksessa toimi viisi yritystä, vuonna 2000 luku oli
kasvanut jo neljääntoista ja
vuonna 2007 eri yrityksis-

sä työskenteli yhteensä yli
100 henkilöä. Tällä hetkellä Mikropoliksen on noin 20
yritystä/toimijaa, jotka työllistävät reilut 100 henkilöä.
Micropoliksen
toimitilojen
vuokraustoiminta
siirtyi Iilaakson Teollisuuskylä Oy:lle vuonna 2001
(nykyisin Iilaakso Oy) ja
Micropolis keskittyi aluekehittämishankkeisiin. Nykyinen Iin kunnanjohtaja
Ari Alatossava toimi lähes
15 vuotta sekä Iilaakso Oy:n

että Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtajana.
2000-luvulle tultaessa
Oulun seudulla elektroniikka-alan työpaikkojen kasvu
pysähtyi tuotannon siirtyessä halvemman kustannustason maihin. Vuonna 2012
Micropolis Oy uusi toimintastrategiansa,
keskittyen
uusiutuvien energioiden ja
ympäristöosaamisen hyödyntämiseen. Muutos on
tuonut toimintaan lisän, josta hyötyvät sekä ympäristö,

asukkaat että kunnan kilpailukyky.
Lisäksi
Mikropoliksen
ympäristöön on reilun kahdenkymmenen
vuoden
aikana syntynyt runsaasti etenkin puualan yrityksiä, sekä kaupan palveluita
muun muassa kauppakeskus Kärkkäinen. MTR

Ii kaavoittaa aktiivisesti yritystontteja.

Teriä ja huoltopalveluita
tehokkaasti ja joustavasti
Terä Tekniikka Oy on palvelut teriä ja huoltopalveluita
tarvitsevia yrityksiä ja yksityisiä vuodesta 1980. Yrityksen toimitilat löytyvät
Hallitieltä Iin keskustan tuntumasta.
-Isä Pertti tuli töihin Timo
Alaraasakan perustaessa yri-

Yrittäjä Janne Kaikkonen valmistaa ja huoltaa erilaisia teriä Terä Tekniikan tehtaalla Iin
Hallitiellä.

Iin Katsastus Oy
palvelee ammattitaidolla
Iin Katsastus Oy on Mika
ja Elli Klasilan vuonna 2012
Iihin perustama katsastusasema, joka tarjoaa henkilöautojen ja raskaankaluston
katsastuksia hyvällä asenteella ja ammattitaidolla.
Autokannan
kunto Suomessa on hyvällä tasolla johtuen siitä, että
katsastusvelvoite
koskee
kaikkia vanhempia autoja. Teiden heikko kunto,

erittäin vaativat sää- ja keliolosuhteet.
Maanteiden
suolaus, sekä autojen lisääntynyt elektroniikka ja tekniikka ovat sellainen yhtälö,
joka vaatii autojen huoltoa ja
vuosittaista katsastusta, jotta kaluston kunto saadaan
ylläpidettyä, Mika Klasila
toteaa.
Iin Katsastus Oy työllistää kolme työntekijää, joita
koulutetaan jatkuvasti auto-

jen tekniikan lisääntyessä ja
monimutkaistuessa.
Klasila kertoo katsastusalan elävän jatkuvan
muutoksen tilassa, maan
hallituksen jatkaessa byrokratian
purkutalkoita.
Tämän myötä katsastuslainsäädäntö muuttuu jopa kaksi kertaa vuodessa. MTR
Patrik Klasila työskentelee
vanhempiensa yrityksessä.

tyksen. Omistaja isästä tuli
vuonna 1989. Teimme sukupolvenvaihdosta kahdessa
vaiheessa, yrityksen siirtyessä nimiini vuonna 2010, yrittäjä Janne Kaikkonen kertoo.
Töitä hänen kertoo olevan
sopivasti ja uskoo tasaisena jatkuvaan tulevaisuuteen.
Terä Tekniikalla on monia
pitkäaikaisia asiakassuhteita
ympäri Pohjois-Suomea.
-Rakentamisen suhdannevaihtelut vaikuttavat saha- ja
höylätavaran kysyntään. Se
heijastuu jonkin verran meil-

lekin. Huollamme lisäksi
muun muassa hakkureiden,
jäänhoitokoneiden, paperileikkureiden ja kuttereiden
suoria teriä. Asiakaskuntaamme kuuluvat lähes kaikki Pohjois-Suomen jäähallit
ja niiden jäänhoitokoneiden
terien huollot, Janne toteaa.
Yrityksen
tuotevalikoimaan kuuluvat lisäksi vannesahan terät ja monet muut
tuotteet, kuten höyläyskursojen valmistaminen alusta
loppuun ilman ”välikäsiä”.
MTR

8

nro 17
15.8.2019

OJAKYLÄ -liite
nomat

-

Kalaliike H.Kuha laajensi Oulun torille
Kalaliike H. Kuhan toiminta
alkoi Oulun kauppahallissa
vuonna 1983. 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 kehit-

tämällä. Tukkutoiminta ja
oma jalostustoiminta tukevat vähittäiskalakaupan toimintaa, koska kalansaaliit
vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan.
Oulun
kauppahallissa toimi kaksikin kalakauppaa ennen kuin se suljettiin
remontin takia. Syksyllä
2018 siellä toiminut Kalaliike Haanpää ilmoitti lopettavansa toimintansa. Hallin

Iissä Kalaliike H.Kuha palvelee Iin Majakassa 4-tien ja Konintien
risteyksessä.

sulkeuduttua Oulun torialueelta poistui kalakauppa
kokonaan. Tätä puutetta
korvaamaan Hannu Kuha
laajensi toimintaansa pyörien päällä olevan kalaliikkeen tuomisella Oulun
torille.
-Runsaan
kysynnän
vuoksi tämän täyden palvelun kalatiskin tänne torille toin. Hyvin on kauppa
käynyt ja positiivisesti yllätyin kalatiskimme saamasta
vastaanotosta, Hannu Kuha
kertoo.
Torilla Kuhan kalatiski palvelee päivittäin lokakuulle ja sen jälkeen
kolmena päivänä viikossa.
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.

Hannu Kuha nostaa kuhaa kalatiskiin Oulun torilla.

– 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.

Kalakauppa näyttää jatkuvan Kuhan suvussa ja Iin
Majakassa jatkossakin. Hannun poika Jussi-Pekka on ollut toiminnassa mukana jo
joitakin vuosia jatkaen suvun perinteitä. MTR

Praavan pyörivä laavu siunattiin käyttöön
Praavannokalle
kevättalvella valmistunut pyörivä
laavu siunattiin käyttöön
heinäkuun viimeisenä päivänä.
Kauko
Korvalan
ideoima ja yhdessä kyläyhdistyksen aktiivien kanssa
toteuttama laavu on ainutlaatuinen Suomessa.
-Suuret kiitokset Kaukolle ideasta laavuun ja talkoolaisille
toteutuksessa
mukanaolosta.
Erityiskiitokset Iin Konepajalle lahjoituksesta ja jakokunnalle
maa-ainesten osalta, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jaana Pakanen kiitteli
siunaamistilaisuuden aluksi puheessaan. Lisäksi hän
antoi tunnustusta nuorisolle paikan säilymisestä siistinä ja toivoi laavun tarjoavan

hyvän taukopaikan kaikille
käyttäjilleen.
Laavun siunasi käyttöön
Iin seurakunnan kappalainen Pekka Soronen, joka itsekin asuu Ojakylässä.
-Luonnossa on kaikkien
hyvä liikkua ja virkistäytyä.
Tämä laavu on esimerkki
kyliltä löytyvästä osaamisesta ja yhteistyön voimasta.
Työn ja arjen keskellä laavu
on levon paikka niin hiihtäjälle kuin kelkkailijalle tai
veneilijälle. Pyhitetään tämä
paikka ja pyydetään siunausta ja varjelusta kaikille
laavulla vieraileville. Pidetään huolta toisistamme ja
laavu siistinä, Soronen totesi siunatessaan laavua käyttöön. MTR
Paikalla ollut juhlayleisö lauloi ennen laavun siunaamista ja kahvittelua virren 462 ”Soi kunniaksi Luojan”

Laavun pyörimismekanismin kehittänyt Kauko Korvala ja kappalainen
Pekka Soronen ajatustenvaihdossa Praavanlahden rannalla.

Iin Konepajan toimitusjohtaja Pentti Aula laavun siunaamistilaisuudessa. Ojakylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jaana PaIlman hänen myötävaikutustaan laavun muuttaminen kääntyväksi ei oli- kanen toivotti kaikki tervetulleiksi Suomen ainoalsi onnistunut.
le pyörivälle laavulle.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

KUNTO
KLUBI

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

Pyydä tarjous!
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

renkaat kaikille teille

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Elias
Oikarinen Sundquist

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

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

Larissa
Tursas

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

OULU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIN PISTE:Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

Sohvalta lenkkipolulle tai salille?

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO
Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VALMENNUKSET
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Valtarintie 2
Haukipudas Nikintie 1
Cambrigde valmentaja
Sanna Tervonen P. 040 721 3772
sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi
www.sannatervonen.fi

PARTUREITA, KAMPAAMOJA

Sari Hirvaskoski

Parturi-kampaaja, kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone
Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

PITOPALVELUA

www.kunnostamo.com

• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi

Pitokamu Oy • Korpiniityntie 3, 91100 Ii • 050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi • www.pitokamu.fi

Meillä myös ilta-aikoja

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

HIERONTA •KAUNEUDENHOITO

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

Hoitola avoinna ajanvarauksella ma-pe/la
Sopimuksesta palvelukoti-, laitos- ja kotikäynnit

Kalevalaista jäsenkorjausta
Intialaista päähierontaa
Iin Haminassa
Kysy lisää tai
varaa aika numerosta

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

MYÖS LAHJAKORTIT

Maksniementie 28, Maksniemi

-Muutama vuosi pelattiin
neljästään, kunnes aloimme
pyytämään tuttuja mukaan.
Reilut kymmenen vuotta
olemme kelien salliessa pelanneet isommalla porukalla toukokuulta syyskuulle.
Kerrallaan meitä on paikalla kuudesta kahdeksaan pelaajaan, Ari Soronen kertoo.

- Maukkaat ruuat.
- Aidot kotileivonnaiset.
- Täyte- ja voileipäkakut
sekä muut juhlaherkut.

PitoPalvelu

040 575 7192

hakkilataina@gmail.com

YRITTÄJÄ!
Ilmoita Palveluhakemistossa.

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Rantalentistä ilman rantaa
Aatelantien varressa asuu
aikaansaapaa väkeä. Ari Soronen, Marko Köykkä, Matti
Soronen ja Ismo Pentti eivät
antaneet rannan puuttumisen olla esteenä rantalentisharrastukselle. Porukalla he
talkoilivat kentän ja aloittivat jokaviikkoiset pelit
vuonna 2000.

Varaa aikasi
040 528 2208

Kaikenlaiset
juhlatarjoilut

OJAKYLÄ liite

Pelituokio kestää pari
tuntia ja hurtin huumorin
säestämä peli päättyy viimeisen erän taistoon. Sen
hävinnyt joukkue joutuu lanaamaan kentän kuntoon
seuraavaa peliä varten.
Pelaajien
ikähaarukka
vaihtelee kolmestakymmenestä vuodesta yli seitse-

määnkymmeneen vuoteen,
osoittaen iän olevan vain
numeroita ja liikunnan edistävän hyvinvointia. MTR
Ari Soronen lyö taidokkaasti ohi
Seppo Veijolan torjunnan. Pelin
luonteen mukaisesti tämäkään
tilanne ei jäänyt ilman pelikavereiden kommentteja onnistujasta ja epäonnistujasta.
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Matias Tiiro Kalevan kisojen menestyjiä

Matias poikkesi Iissä ja Huilingissa palatessaan Lappeenrannan
menestyksekkäältä SM-kilpailumatkalta.

Limingan
Niittomiehiä
edustava Matias Tiiro yllätti positiivisesti Kalevan kisojen 800 metrillä, sijoittuen
loppukilpailussa seitsemänneksi. Tiiro ei ole outo näky
yleisurheilukentilläkään,
vaikka päälaji on ollut hiihto.
-Juoksin alle 22 -vuotiai-

den sarjoissa neljä SM-mitalia. Kahteen vuoteen en
juossut lainkaan kilpailuja,
satsaten kaiken hiihtoon. Se
ei tuottanut toivottua tulosta, joten huhtikuussa syntyi
päätös keskittyä enemmän
juoksuun, Matias kertoo.
Harjoittelua
sotkivat
aluksi sairastelut, joten täy-

sipainoinen harjoittelu alkoi
vasta kesäkuussa. Joensuun
GP-kilpailuissa 800m kulki aikaan 1.53,77. Tästä hän
onnistui Kalevan kisoissa puristamaan vielä kymmenyksen pois ja omaksi
ennätykseksi kirjattiin 1
.53,67.
-Alkueräjuoksu
tuntui helpommalta, eikä siinä ollut vaikeuksia puristaa
kahden joukkoon ja loppukilpailuun. Finaalissa alkoi
kuitenkin painaa, koska en
aiemmin ollut juossut 800
metrin kisoja peräkkäisinä
päivinä, Matias Tiiro toteaa
Lappeenrannan kilpailuista.
Tiiron saavutusta voidaan pitää yllättävän hyvänä, ottaen huomioon vain
kahden kuukauden täysipainoinen harjoittelu juoksuun. Tämä onkin saanut
hiihtäjän tosissaan miettimään keskittymistä yleisurheiluun ja hiihdon jäämistä
kakkoslajiksi.
-Ainakin tämän kauden haluan kokeilla rajojani juoksijana ja hiihdossa
harjoitusmäärät jäävät vähemmälle,
Taivalkosken
Metsä-Veikot 85 seuraa hiihtäjänä edustava Matias va-

lottaa suunnitelmiaan.
Limingan Niittomiesten
joukkueissa hän osallistuu
SM-viesteihin Ylivieskassa
syyskuun alussa sekä 4x800
metrille, että 4x1500 metrille. Joukkueen tavoitteena on
pitkässä viestissä mitalisijat.
Rovaniemellä
luokanopettajaksi
opiskeleva
Matias on syntyperäinen iiläinen, joka ylpeästi tuo juurensa esille.
- Illinsaaren poluilla ja laduilla on mukava liikkua.
Niihin sisältyy paljon mukavia muistoja ja ne ovat
edelleen mieluisia harjoittelupaikkoja. Illinjuoksuihin
pyrin osallistumaan aina Iissä käydessäni, koska niissä
on sopivan mittainen matka
kunnon testaukseen.
Ennen SM-viestejä Matias osallistuu Espoo GP-kilpailuihin 18.8.
-Siellä on tavoitteena
juosta 800 metrillä oma ennätys ja jospa samalla tulisi
juostua Iin uusi ennätyskin,
Matias toteaa pilke silmäkulmassa.
Tällä hän viittaa Iin Yrityksen Juha Järvenpään
vuonna 1979 juoksemaan aikaan 1.53,42. MTR

Matias Tiiro (ulkoradalla) Kalevan kisojen 800m loppukilpailussa. Iillä on vankat perinteet yleisurheilussa, mutta joka vuotista herkkua
SM-kilpailujen loppukilpailupaikat eivät viime vuosina ole iiläisille olleet.

Koulutiellä on monia vaaran paikkoja. (Kuvituskuva)

Koulukuljetusrajat
muuttuivat Iissä
Suojatiepäivystäjät turvasivat koulujen alkamispäivää
Koulutyö alkoi Iin kouluissa
torstaina 8.8. Tänä syksynä
koulutiensä aloittaa kunnan
kouluissa 153 lasta. Kaikkiaan oppilaita on perusopetuksessa 1485 ja lukiossa 180.
Entistä useampi lapsi joutuu jatkossa taittamaan koulutiensä joko kävellen tai
pyörällä, kunnan kiristettyä
maksuttoman koulukuljetuksen ehtoja. Esiopetuksen
ja ensimmäisen luokan oppilaat saavat kuljetuksen
koulumatkan ollessa yli 3 kilometriä. 2-9 luokan oppilailla on oikeus kuljetukseen
koulumatkan ollessa yli 5 kilometriä. Lukiolaisten maksuttomasta kuljetuksesta on
luovuttu.
Opetusjohtaja
Tuomo
Lukkari arvioi koko kunnan
alueella asuvan noin 80 oppilasta, jolla aiemmin olisi
ollut oikeus koulukuljetukseen. Uusien kilometrirajojen
vuoksi he joutuvat kulkemaan koulumatkansa omatoimisesti.
-Lukiolaisilla,
samoin
kuin muilla toisen asteen
opiskelijoilla ei ole lakiin
pohjautuvaa oikeutta saada
maksuttomia koulukuljetuksia. Iin kunta on siis tässä aiemmin tarjonnut palvelua,
jota ei ole välttämätöntä tarjota. Yli-Iin suunnasta kulkevilla lukiolaisilla on jatkossa
mahdollisuus käyttää joukkoliikenteen linjaa 29. Esimerkiksi Oijärven suunnan
opiskelijoiden mahdollisuutta käyttää peruskoululaisten
kuljetuksia joukkoliikennetaksalla selvitetään ja asiasta
pyritään tiedottamaan viikolla 33, Tuomo Lukkari kertoo.
Esioppilaiden maksutto-

man koulukuljetuksen kilometriraja nousi kolmeen
kilometriin. Tämä on huolestuttanut huoltajia. Kunnan
puolesta on arvioitu reittejä ja koulumatkoja ja määritelty eri-ikäisille oppilaille
vaarallisiksi luokitellut tienkohdat. Jos kunnan puolesta
esikoululaisen koulumatka
on määritelty vaaralliseksi,
myönnetään maksuton koulukuljetus, vaikka kilometriraja ei ylittyisikään.
-Perusopetuslaki määrittelee esi- ja perusopetuksen
oppilaille maksuttoman koulukuljetuksen minimirajaksi
viisi kilometriä. Iin kunnassa
siis järjestetään jatkossakin
kuljetuksia laajemmin kuin
laki edellyttäisi, esiluokkalaisten ja ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden osalta,
Lukkari toteaa.
Koulujen alkamispäivänä
koululaisten turvallista koulumatkaan turvattiin suojatiepäivystyksellä. Monista
kunnista tuttu toimintamalli rantautui näin Iihin, kun
opetus- sekä teknisen toimen
henkilöstöä päivysti aamulla
koulureittien varrelle. Suojatiepäivystäjä valvoi ja opasti
Asemantien ja Timpurintien
risteyksessä, rautatiesillan
luona Iin Asemalla, sekä Kisatien päissä Iin keskustaajamassa.
Koulujen alkamisen myötä teillä liikkuu paljon kokemattomia tienkäyttäjiä sekä
jalkaisin että pyörällä. Autoilijoiden on syytä olla entistäkin tarkkaavaisempia ja
noudattaa nopeusrajoituksia, joita poliisi valvoo tehostettu etenkin koulujen
läheisyydessä myös Iissä.
MTR

asuva Jaana Niemelä juoksi
10000 metrillä kuudenneksi
sekä vuonna 2017 että vuonna 2016. Jaana edusti noissa juoksuissa ONMKYU:ta.
Hänellä on lisäksi hopeaa kympiltä vuodelta 2008
ja pronssia vuodelta 2006,
jolloin Jaana juoksi lisäksi neljänneksi 5000 metrillä.
Niiden juoksujen aikaan yllä

oli Turun Weikkojen edustusasu.
Matias Tiiron voidaan hyvällä syyllä todeta liittyneen
osaksi menestyneiden iiläisten yleisurheilijoiden ketjua,
Pertti Huovinen totesi juttutuokiomme lopuksi. MTR

Pertti Huovisella yleisurheilutietämys hallinnassa
Lappeenrannan
Kalevan
kisojen yhteydessä järjestettiin
yleisurheilutiedon
suomenmestaruuskilpailut,
joissa iiläinen tietokilpailumies Pertti Huovinen sijoittui kuudenneksi.
Matias Tiiron sijoituttua
Kalevan kisoissa 800 metrin juoksussa seitsemänneksi, laitoimme Pertin testiin

iiläisten menestymisestä Kalevan kisoissa vuosien varrella. Hyvin oli miehellä tieto
hallinnassa ja saimme selville monien iiläisten menestyneen mitaleille saakka
Kalevan Kisoissa vuosikymmenten aikana.
Iin Yrityksen kasvatti Esa Liedes oli pronssilla
10000 metrillä vuosina 1983

ja 1985. Lisäksi hänellä on
halli-pronssia 5000 metriltä. Maratonin SM-kultaa Esa
saavutti vuonna 1984 ja hopeaa vuonna 1983. Pistesijoja
Liedeksellä on kaikkiaan Kalevan kisoista 5000 metrillä ja
10000 metrillä 15 kappaletta.
Maaotteluedustuksia Esalla
on neljä ja Eurooppa-cupissa
hän edusti Suomea kerran.

Ojakylän koululla opettajana toimiva Henna-Riikka Ylitalo-Kimpimäki on
työntänyt kuulaa Kalevan
kisojen finaalissa 2000-luvun alkupuolella, tiesi Pertti
myös kertoa. Henna-Riikka
edusti Yli-Iin Nasevaa.
Edellisestä iiläisen saavuttamasta pistesijasta on
kaksi vuotta. Illinsaaressa
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Iin eläkeläiset ry
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PE 16.8. klo 18 alkaen Yhteislaulutilaisuus Huilingin lavalla.
LA 17.8. klo 12 alkaen Elotapahtuma järjestötalolla. Tarjolla on
kahvia kera muurinpohja lättyjen, makkaroita grillistä, pelataan bocciaa, heitetään tikkaa, kirpputori ym. mukavaa. KAIKKI LÄMPIMÄSTI
TERVETULOA!
La 24.8. klo 12 alkaen lauluiltapäivä Juneksen Ossin mökillä. Otetaan retkieväät mukaan. Ilmoittautumiset 23.8. mennessä Kaarinalle
p. 040 822 9274. HUOM! Sadevaraus!
SYYSKAUDEN TOIMINTA ALKAA:
Ma 2.9. Klo 11 jumppa ja klo 12 kuorolaiset kokoontuvat.
Ke 4.9. klo 11 venytysjumppa sekä klo 12 alkaen käsityö/porinapiiri.
Tietotekniikkakerhon aloittamisesta sovitaan myöhemmin.
Pe 6.9. klo 17 pyöräytetään Karaoke käyntiin.
To 12.9. noin klo 12 lähdemme Kuusamon Tropiikkiin yhdessä
Utajärven eläkeläisten kanssa. Vielä on muutama paikka vapaana
(matka 12.-15.9.).
Ke 9.10. vietämme yhdistyksemme 50-vuotisjuhlaa, lisätietoja
myöhemmin.
ps. Kuntopassien palautus järkälle ma 2.9. klo 10-13.
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Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

23

MA 19.8.2019 klo 18.00

KUULUTUS
Illinsaaren asemakaavan muutos
ja laajennus – voimaantulo
Iin kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 17.6.2019.
Kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

2

5.8.2019
Iin kunnanhallitus

Palkinnot: 730 € mp | 500 € pr 51
2 x 100 € | 5 x 50 €
Tervetuloa!
Syksyn bingokalenteri:
Ma 26.8 klo 18:oo. Ma 9.9 klo 18:00. Ma 23.9. klo18:00

Iin kunta pyytää käsityöyrittäjiltä ehdotuksia henkilöstön
huomioimiseen tarkoitetuista esinelahjoista,
joita voidaan käyttää myös liikelahjoina.

POHJOIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN
KUIVANIEMEN OSASTO
Syyskauden toiminta alkaa kokoontumisilla vanhustentalon kerhohuoneella 2.9. klo 18, 7.10. klo 18, 4.11. klo 18.
Tervetuloa!
Tulossa: ihotautilääkäri Heikki Salon luento ke 9.10. klo 18 liikuntahallin kerhohuone.

Tarkempi pyyntö on nähtävillä Iin kunnan kotisivulla www.ii.fi.
Ehdotukset tulee toimittaa 31.8.2019 mennessä sähköpostitse kirjaamo@ii.fi tai postitse Iin kunnan kirjaamo, PL 24,
91100 Ii.
Lisätietoja hallintojohtajalta
annastiina.junnila@ii.fi tai 040 6464 011

Haemme lähihoitajia
VETREA KOTIPALVELUIDEN PALVELUKSEEN OULUUN
Hei lähihoitaja, oletko kyllästynyt pitkään työmatkaan?

Jokikylän
Vanhustenkotiyhdistys ry
Kuivaniemi, Jokikylä

VUOKRATTAVANA
kaksio ja yksiö.
Hakemukset osoitteella:
Toimistopalvelu
A. Honkamaa
(p. 040 561 8422)
Putkinotkontie 1 A
95100 KUIVANIEMI

Haemme lähihoitajia toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin, erityisesti Iin
ja Muhoksen seudulle. Työ on enimmäkseen 3-vuorotyötä ja kohdentuu
pääasiassa hengityskoneessa olevan asiakkaan ympärivuorokautiseen
kotihoitoon. Sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan uuden yksikön
toimintaan ja kehittämiseen!

Kysy vapaita
paikkoja
Soita meille 050 3737 774
tai laita postia iitula@iitula.fi
www.iitula.fi

Lisätietoja: Liiketoimintajohtaja Pirjo Kettunen, puh. 044 531 9601 /
pirjo.kettunen@vetrea.fi.
Hae viimeistään 23.8.2019 osoitteessa:
https://www.vetrea.fi/vetrea-tyonantajana/avoimet-tyopaikat/

#HYVÄNELÄ MÄ NMA HDOLLI STA JAT

Ii, Huilingin alue
klo 11.00 - 19.00

KOKO
OHJELMA
OSOITTEESSA

ilmastoareena.fi

Vetrea -konserni on valtakunnallisesti toimiva yksityinen
koti-, hoiva-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottaja.
Toimimme 16 paikkakunnalla ja työllistämme yli 800
henkeä. Konserni on osa Osuuskunta KPY:tä.

KAIKILLE AVOIN JA ILMAINEN
ILMASTOFESTIVAALI OHJELMAA KOKO KANSALLE
I L M A S T O T O R I

yli 40 ilmastoratkaisua maisteltavana,
nähtävänä ja kokeiltavana

METSÄ -ELOKUVAKONSERTTI
PE 19.30

PUOLUEJOHTO LAVALLA:
Lupauksista

linjauksiksi

RONI BACK
LA 13:00

PÄÄLAVA
PUOLUEJOHDON
+ 40 puhujaa
Millä täälläTENTTI
saa ajaa? Vihreä talous ja uudet

liiketoimintamahdollisuudet! Onko
kuluttajavalinnoilla väliä? Kunnat ilmastotyön
keihäänkärkinä! Kestävä ruokajärjestelmä!
Työkalut ilmastoahdistukseen!

MIESKUORO HUUTAJAT

LA 17.00

koeaja sähköja kaasuautoja

RONI BACK
LA 13:00

PE & LA

ilmastoareena.fi
#ilmastoareena

ESKO VALTAOJA
LA 14.30
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Kansallispukujen
tuuletuspiknik Huilingissa

Iissä kansallispukujen tuuletuspiknik järjestettiin Huilingissa elokuun ensimmäisenä sunnuntaina.

Kansallispukujen syntymäpäivää vietetään 5.8 joka
oli tänä vuonna maanantai. Tapahtumia järjestettiin
eri puolilla maata syntymäpäivää edeltävänä viikonloppuna 3.-4.8. Oulussa tuuletuspiknik oli lauantaina
ja Iissä sunnuntaina. Tilaisuuksia järjestävät eri yhteisöt, kuten kansalaisopistot, Kalevalaiset ja monet
muut tahot.
5.8.1885 keisari Aleksanteri III ja keisarinna Maria
Feodorovna olivat vierailulla Lappeenrannassa. Suomen naisten lahjana keisarinnalle annettiin soutuvene Suomen omaleimaisuuden ilmentäjänä. Veneen
soutivat juhlapaikalle kahdeksan neitoa kansallis-

puvuissa, perää piti rouva Jääsken puvussa. Soutajien puvut edustivat Suomen eri säätyjä ja maakuntia.
Hallitsijaparia oli vastassa rannalla yli satahenkinen
kansallispukuinen joukko.
Tämä oli ensimmäinen suurimittainen kansallispukujen julkinen esiintyminen ja siitä alkoi kansallispukuharrastuksen kukoistus. Sitä voidaan siis pitää
kansallispuvun syntymäpäivänä.
Ohjelma tuuletuspiknikeillä on vapaamuotoista
seurustelua, herkuttelua, pukujen esittelyitä ja pukujen historiaa. Ensimmäisen kerran tuuletuspiknik
pidettiin vuonna 2010 Imatralla, josta tapahtuma on

levinnyt ympäri Suomen.
Huilinkiin tuuletuspiknikille kokoontui parikymmentä henkilöä, nauttimaan aurinkoisesta päivästä
kansallispukuihin pukeutuneina.
Osallistujien keskusteluissa toivottiin, että esimerkiksi kansalaisopisto järjestäisi jatkossa tapahtumaan
kansallispukuasiaa tuntevan esittelijän ja tapahtumassa esiteltäisiin osallistujien erilaisia pukuja. Näin
perinteitä voitaisiin siirtää seuraaville sukupolville.
Kansallispuvut ja tuuletustilaisuus ovat kukoistavaa
kansanperinnettä parhaimmillaan. MTR

Kansallispukuja monelle sukupolvelle
Suoma Tiiro on harrastanut käsitöiden tekemistä
koko ikänsä ja erityisesti kansallispukujen valmistamista ihan langoista lähtien. Kotona kangaspuissa
kudotuista kankaista on valmistunut useita Perä-Poh-

jolan pukuja sekä Rovaniemen pukuja, niin naisten
kuin miestenkin. Myös pikkutyttöjen ja -poikien pukuja löytyy useita eri kokoja.
Ensimmäinen puku valmistui 1981 ja uusimmat

Suoma Tiiro (vasemmassa kuvassa keskellä) ja osa jälkikasvusta kävivät kansallispukujaan tuulettamassa Iin museoalueella.

tänä vuonna. Puvut ovat valmistuneet yhdessä siskontyttären avustamana.
Tällä hetkellä Suoman kangaspuissa valmistuu Rovaniemen puvun esiliinakangasta. MTR

