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Olhavan koulun
125-vuotisjuhla
lauantaina 29.9. klo 12
Olhavan koulun salissa
Koulukuja 9, Olhava

Maanantaina 17.9. klo 9-17

kakkukahvitarjoilu
arvontaa! Protector -vitamiinimaistatus
Syksyn ihanat tunikat saapuneet!!!

Tervetuloa!

Iin kemikalio-tekstiili ja luontaistuote
Laksontie 1, Ii
Avoinna ma-pe 9-17 la 9-13

Lisäksi avoimet ovet koululla ja
Tenavatuvalla (alkuperäisessä kansakoulussa)
juhlapäivänä klo 11-12

www.tilisalonen.fi

Tervetuloa

Tilitoimisto Simo Salonen Oy • 010 778 8600

Iisisti Energinen

Energiaklinikka
ILMAINEN
ELOKUVANÄYTÖS:

Tulevilla
rannoilla
NÄTTEPORIN
AUDITORIOSSA

11.9.2018 ja
25.9.2018
klo 17.30-19.30
Iin pääkirjaston aulassa

Säästä rahaa ja ilmastoa!
Harkitsetko lämmitysmuodon muuttamista?
Suunnitteletko ilmalämpöpumpun tai
aurinkopaneelien hankintaa?
Haluatko neuvoja arjen energiansäästöön?

Me neuvomme ja laskemme paljonko voit säästää!

Neuvoja!
Vinkkejä !
Laskelmia!

21.9.2018 KLO 18.00
Lisätietoa elokuvasta:
ii.fi/kalenteri

Tule kuulemaan
asiantuntijoiden
rahanarvoisia
vinkkejä!

Tilaisuus on
kaikille avoin ja
ilmainen!
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”Työharjoittelussa” Iin kotiseutumuseossa
IIN ALUE
Messu su 16.9. klo 10 Iin kirkko. 17. Sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Jeesus antaa elämän. Tapani Ruotsalainen, kanttori Markku
Jaakkola. Kolehti kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla
ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta.
Sanajumalanpalvelus su 23.9. klo 10 Iin kirkko. 18.Sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Kristityn vapaus. Pekka Soronen, kanttori Eija
Savolainen, avustaa Katri Sillanpää ja Outi Kuru. Rippikoulusunnuntai.
Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Päivystävä pappi to 13.9. ja to 27.9. klo 14.30 Iin hoito-osasto. Voit
pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Hartaus to 20.9. klo 13 Iin hoivalla, Emmintuvalla.
Iin perhekerho pe 14.9. ja pe 21.9. klo 10 - 12 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Väli-Olhavan perhekerho ma 17.9. klo 10 – 12 Väli-Olhavan seurakuntatalo, kahvio.
Puistoaamu ma 24.9. klo 10 Iin seurakunnan leikkipuisto (Puistotie 3).
Vauva- ja taaperoryhmä ke 19.9. ja ke 26.9. klo 10 – 11.30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Kirkkokuoro to 13.9., to 20.9. ja to 27.9. klo 18.15 Iin seurakuntatalo,
sali.
Porinapiiri ke 19.9. klo 12 Iin seurakuntatalo, sali.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 25.9. klo 12 Iin seurakuntatalo,
sali.
Ystävänkammari ke 26.9. klo 12 Iin seurakuntatalo, sali.
Sururyhmä. Läheisen menettäminen on raskas asia. Sen myötä elämään tulee asioita, joita haluaisi jakaa toisten samaa kokeneiden kanssa. Ryhmässä keskustellaan luottamuksellisesti vaikeista tunteista ja
asioista, kipeästä menetyksestä lohduttaviin muistoihin. Ryhmään voi
tulla kun omasta surusta on kulunut jonkin aikaa. Ryhmän on tarkoitus alkaa syyskuun lopulla. Kokoontumisia on 7-8 kertaa. Ryhmästä
voi tiedustella ja ilmoittautua Pekka papille p. 040 777 6959.
7-iltapäivä to 13.9., to 20.9. ja to 27.9. klo 15 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Nuortenilta to 13.9., to 20.9. ja to 27.9. klo 18 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Gospelkuoro to 20.9. ja to 27.9. klo 17 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Tule mukaan uuteen nuorten ja nuortenaikuisten kuoroon! Laulamme reippaita gospellauluja rennolla otteella. Aiempaa kuorokokemusta ei tarvitse. Lisätietoja nuoriso-ohjaaja Katrilta, puh. 0400 882
315 ja kanttori Eijalta puh. 040 737 6966.
Isosten kiitos la 15.9. – su 16.9. Karhun leirikeskus. Leirikeskuksentie
32. Isosena kesällä toimineiden kiitosilta. Halukkaat voivat jäädä yöksi
Karhuun.
Päivärippikoulun info ti 25.9. klo 17.30 Iin seurakuntatalo, sali. Tietoa rippikoulun käymisestä, jp-opetus ja merkintäkorttien jako. Ilta on
tarkoitettu rippikoululaisille ja heidän huoltajille. Kahvitarjoilu.
Kesä 1 rippikoulun info ke 26.9. klo 17.30 Iin seurakuntatalo, sali. Tietoa rippikoulun käymisestä, jp-opetus ja merkintäkorttien jako. Ilta on
tarkoitettu rippikoululaisille ja heidän huoltajille. Kahvitarjoilu.
Lapsikuoro to 13.9., to 20.9. ja to 27.9. klo 17 Iin seurakuntatalo, sali.
Seikkailu- ja värkkäyskerho ti 18.9. ja ti 25.9. klo 15 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Tarkoitettu 3-6 –luokkalaisille.
Disneypuuhakerho ti 18.9. ja ti 25.9. klo 17 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Tarkoitettu 1-6 –luokkalaisille.
Taidekerho – luovat muksut ke 19.9. klo 17 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Veteraanien kahvitus ma 24.9. klo 12 Iin seurakuntatalo, kappeli.
Syysillan sävelhartaus ti 18.9. ja ti 25.9. klo 19 Iin kirkko. Ti 18.9. Selloduo Varonen, vapaa pääsy, ohjelma 5 € ja ti 25.9. Urkujen 10-vuotisjuhla. Christian Ahlskog, urut. Vapaa pääsy. Kakkukahvit konsertin
jälkeen.
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 16.9. klo 12 Oijärven kyläkirkko. 17. Sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Jeesus antaa elämän. Tapani
Ruotsalainen, kanttori Markku Jaakkola. Kolehti: Kirkolliseen työhön
suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta.
Sanajumalanpalvelus su 23.9. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 18.Sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Kristityn vapaus. Matti Kinnunen, kanttori Eija Savolainen, avustaa Katri Sillanpää. Rippikoulusunnuntai. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Kuivaniemen perhekerho to 20.9. ja to 27.9. klo 10-12 Kuivaniemen
seurakuntatalo.
Väli-Olhavan perhekerho ma 17.9. klo 10 – 12 Väli-Olhavan seurakuntatalo, kahvio.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 17.9. klo 11 – 13 Aseman vanhustentalon kerhohuone.
Oijärven seurakuntakerho ma 24.9. klo 11 – 13 Oijärven vanhustentalon kerhohuoneessa. Kerhot kokoontuu joka toinen maanantai
(Kuivaniemellä parillinen - ja Oijärvellä parittomalla viikolla). Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kerholaiset!
Isosten kiitos la 15.9. – su 16.9. Karhun leirikeskus. Leirikeskuksentie
32. Isosena kesällä toimineiden kiitosilta. Halukkaat voivat jäädä yöksi
Karhuun.
Kesä 2 riparin info ke 26.9. klo 17.30 Kuivaniemen seurakuntatalo.
Tietoa rippikoulun käymisestä, jp-opetus ja merkintäkorttien jako. Ilta
on tarkoitettu rippikoululaisille ja heidän huoltajille. Kahvitarjoilu.

Katso lisää tapahtumia: www.iinseurakunta.fi

Aila Paaso toteaa, että ”työharjoittelu” museossa oli mielenkiintoista. - En osannut edes kuvitella, että kotikunnassani on tänä päivänä näin laadukas museo.

Iin kotiseutumuseon museonhoitaja Hanna Puolakka
kutsui iiläiset kuntapoliitikot
”työharjoitteluun” museoon.
Tapahtuma liittyy Museoliiton valtakunnalliseen kampanjaan ”Kutsu poliitikko
museoon”. Otin kutsun innolla vastaan, olihan kotikuntani
museovierailusta
vierähtänyt jo monia vuosia.
Hämmästykseni
olikin suuri, kun astuin sisään
vanhan viljamakasiinin tiloihin. Näyttelytila oli kokenut täydellisen muutoksen.
En osannut edes kuvitella, että kotikunnassani on
tänä päivänä näin laadukas museo. Museonhoitaja Puolakan arkeologinen ja
museologinen
osaaminen
näkyy
kokonaisvaltaisen
näyttelyn rakentumisessa.
Asiantuntevasti koottu, mielenkiintoinen näyttely Iin
seurakunnan historiasta, Iin
Wanhasta Haminasta, sekä
Olhavan lasitehtaasta ja Iin
virvoitusjuomatehtaasta.
Erityisen kiinnostavia ovat
Wanhan Haminan keskiaikaiset hautalöydöt, tiedot
tutkitusta
naisvainajasta,
löydetyn ristiriipuksen historiasta ja 1400-luvun iiläisen naisen pukeutumisesta.
Tilassa on myös vuosittain

nomat

-

Nro 19

13.9.2018

vaihtuva näyttely, tänä
vuonna esillä on metallinpaljastinharrastajan Ilkka Tepon
löytöjä Iin alueelta.
Museoalueella on myös
merkittävä näyttely alueen
historiallisista elinkeinoista,
kalastuksesta, metsästyksestä ja maataloudesta. Lisäksi
pihapiirin aittaan on koottu
uittonäyttely, jossa esitellään
uittohistoriaa 1800- luvulta aina uiton päättymiseen,
vuoteen 1988 saakka. Alueeseen kuuluu vielä Museokahvila Huilinki, jonka
tiloissa voi nauttia lounasta
ja kahvia tai järjestää erilaisia juhlatilaisuuksia. Yläkerrassa on näyttelyhuoneita,
joissa on esillä uittomiesten
majoitustila ja kodin esineistöä 1900 luvun vaihteesta.
Ammatinopettajataustaisena minua kiinnosti tietysti
myös museonhoitajan koulutus ja ammatin tehtävänkuva. Museologian opinnot
ovat nuori oppiaine, maisteriopinnot voi suorittaa Jyväskylän yliopistossa, mutta
museotyöntekijöille pakollisia perusopintoja voi suorittaa muissakin yliopistoissa.
Puolakka kertoi työnkuvansa olevan hyvin monipuolinen ja että hänen työstään
yleisölle näkyy vain noin

neljäsosa. Työhön sisältyy
paljon toimisto- ja paperitöitä, raporttien kirjoittamista, kokoelmien kiertojen ja
erilaisten
vierailukierrosten suunnittelua, sekä näyttelyjen
luonnostelua
ja
verkostotyötä.
Museokokoelmista lähes puolet on
varastossa, jossa tehdään ylläpito- ja huoltotöitä.
Tulevaisuuden suunnitelmissa on kotiseutumuseon
näyttelyuudistuksen
loppuun vieminen yläkerran osalta, mm. Haminan
vanhojen ammattien ja käsityöläisten esineistö saadaan
paremmin esille. Museon
toiminnalla, verkostotyöllä
on suuri merkitys kuntalaisten kulttuuriperinnön tuntemuksen vahvistamisessa,
mutta myös laajemmin kunnan imagon ja tunnettavuuden kannalta. Ilahduttavaa
oli todeta, miten näyttelytilassa on huomioitu erityisesti
lasten osallisuus ja mahdollisuudet tutustua näyttelyn
esineistöön.
Hanna Puolakan innostunut asiantuntijuus tarttui
myös
”työharjoittelijaan”.
Museon aktiivinen toiminta,
Iin historia, Iin Wanha Hamina,
KulttuuriKauppila,
Ruustinnan reitti, arkeolo-

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

gisten kaivausten löydökset
ja aikaisemmin tehdyt ja toivottavasti myös uudet sukututkimukset;
siinäpä
kiinnostava
kokonaisuus
tarjolla niin kuntalaisille
kuin turisteillekin. Kiitokset
Iin kotiseutumuseolle mielenkiintoisesta ”työharjoittelupäivästä”.

Aila Paaso

Keskiajan iiläinen nainen.

www.iisanomat.fi
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Liikuntakeskuksen
rakentaminen alkaa
Iin liikuntakeskuksen rakentamisen
ensimmäisen
vaiheen, liikuntahallin, rakentaminen varmistui kunnanvaltuuston myöntäessä
hankkeelle 1 365 600 euron
lisärahoituksen.
Aiemmilla
päätöksillä hankkeelle oli myönnetty
3 600 000 euroa, sekä saatu
valtionavustusta 750 000 euroa. KVR-urakasta tarjouksen teki kuusi tarjoajaa, joista
kokonaisedullisimman tarjouksen teki Rakennusyhtiö
Observo Oy Haukiputaalta hintaan 5 340 000 euroa.
Lisäksi liikuntahallin liittymien ja erillishankintojen
kustannusarvio on 375 000
euroa. Kokonaiskustannukset 5 715 600 euroa jakautuvat seuraavasti:
Vuodelle 2018 675 100 eu-

roa, vuodelle 2019 4 302 000
euroa, sekä vuodelle 2020
738 500 euroa. Tuloja hankkeelle kertyy tänä vuonna
225 000 euroa, vuonna 2019
375 000 euroa ja vuonna 2020
150 000 euroa.
Liikuntahallin kerrosala
on yhteensä 4084 neliötä, jakautuen kahteen kerrokseen.
Liikuntahalli on mitoitettu
600 henkilön mukaan. Rakentamisessa huomioidaan
tilojen yhteiskäyttö toisessa vaiheessa mahdollisesti rakennettavan uimahallin
ja kolmannessa vaiheessa
suunnitellun jäähallin kanssa. Yhteistiloja ovat muun
muassa wc-tilat, puku- ja
suihkutilat, sekä varastotilat.
Liikuntahalli
mahdollistaa
tilamitoituksellaan
kaikkien sisäliikuntalajien

maaottelutasoiset tapahtumat.
Toiseen kerrokseen sijoittuu 180 paikkainen kiinteä
katsomo, sekä juoksusuora.
Lisää katsomotiloja saadaan
avattavista alakatsomoista.
Liikuntahallin
ulkoseinälle, urheilukentän puolelle sijoittuvat katetut katsomot
kentän tapahtumien seuraamiseen, sekä tarvittavat ajanottotilat.
Valtionavustuksen ehtojen mukaan rakentaminen
on aloitettava lokakuun 2018
loppuun mennessä. Ennen
rakentamisen
aloittamista
nykyiset urheilukentän katsomo- ja huoltorakennukset puretaan. Purku - urakan
hoitaa Koneurakointi Hartikka Ay hintaan 20 900 euroa. MTR

Kauan odotettu liikuntahalli rakennetaan Iin urheilukentän etelälaidalle. (Asemapiirros.)

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

Naudan
luomulihaa
suoramyyntinä
tilalta

Meriläisentie 138, Ii

Alkoholin ulosmyynti
Seuraa tulevia
tapahtumia
Facebookissa!

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

040 838 1648

IIJOEN SYKSYN
SIIANKALASTUS

saalisilmoitukset:
kala@ii.fi
0400 434798

Iin Paras kesätyöpaikka 2018

Iin Puhdistuspalvelujen esimies Anneli Pelkonen vastaanotti Iin Paras kesätyöpaikka
-tunnustuksen. Diplomin luovutti Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen.

2,50 € / pallo

(niin kauan kuin tavaraa riittää)

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!

Lippoluvat: Kärkkäinen,
Nenonen, Jäppinen

Iin torilla. Kaikkien kampanjaan ehdotuksensa jättäneiden nuorten kesken
arvottiin älykännykkä, jonka voitti Annika Hekkanen.
Arvonta- ja palkintoraatiin kuuluvat Markku Koskela Iin Yrittäjät ry, Sari
Hirvaskoski Kuivaniemen
Yrittäjät ry, Lea Aalto Iin
kunta työllistämispalvelut
sekä sihteerinä Helena Ylisirniö Micropolis Oy työllistämiskoordinaattori.
Kampanjan järjestävät Iin
kunnan työllistämispalvelut
ja Iin Micropolis Oy. MTR

Lounas joka päivä klo 10.30-16,
ma-pe 9,30 €, la-su 10,50 €.
Aamupala joka päivä klo 8-10, 6 €.

Loput pallojäätelöt

www.merihelmi.fi

Kalastajilla
mädinhankintavelvollisuus

näin nuoria osallistumaan
aktiivisesti työelämään ja
antamaan palautetta työnantajalle.
Tärkeitä
näkökulmia
kampanjassa ovat työpaikkojen reilut kesätyökäytännöt, kirjallinen työsopimus
nuoren kanssa, nuorelle sopivat työtehtävät, nuorta kannustava palkkaus,
työhön perehdytys ja esimiestaidot. Työpaikan työhyvinvointi on tärkeä asia
ja koskee myös kesätyöntekijöitä.
Iin Paras kesätyöpaikka
2018 Iin kunnan Puhdistuspalvelujen esimies Anneli
Pelkonen vastaanotti diplomin Iin tekniseltä johtajalta
Janne Jokelaiselta Iin Yrittäjät ry:n järjestämässä Yrittäjän päivä -tapahtumassa

Avoinna su-to 8-19, pe-la 8-20.

Tervetuloa!

Sallittu
poikkeusluvalla

Iin
Parhaaksi
kesätyöpaikaksi vuonna 2018 on
valittu Iin kunnan Puhdistuspalvelut.
Nuorten antama perustelu, miksi Iin kunnan Puhdistuspalvelut ovat paras
kesätyöpaikka vuonna 2018:
”Työajoista pidetään hyvin
kiinni ja työympäristö sekä
työkaverit mukavia.”
Kampanjan tavoitteena
on kannustaa iiläisiä työnantajia työllistämään oman
kuntansa nuoria kesätöihin. Kampanja käydään kesällä internetissä Iin kunnan
IiRekry-verkkosivulla. Pelisääntöjen mukaan nuoret ehdottavat työnantajaa,
perustelevat ehdotuksensa ja samalla voivat jättää
palautetta työnantajalleen.
Kampanjalla kannustetaan
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Rukan rakentajatapahtuma
Rukalla alan toimijat kokoontuvat yhteen verkostoitumisen
ja ajankohtaisten asioiden päivittämisen merkeissä.
Tapahtumassa yhdistetään huvi ja hyöty sekä pidetään hauskaa.

VARAA NYT > events.rukapalvelu.fi/ruskaraksa2018

> Seminaareja
ajankohtaisista asioista
> Tavarantoimittajien
tuote-esittelyä
> Tutustumiskäyntejä
paikallisiin yrityksiin
> Ohjelmapalveluja ja
saunaelämyksiä
> Verkostoitumisillallinen
eräleirissä

Rukapalvelu Oy, Rukankyläntie 13
93830 Rukatunturi. P. 010 2710 500
safarihouse@rukapalvelu.fi www.rukapalvelu.fi
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Yrittäjyys koetaan Iissä voimavarana

Riitta Paakkola ja Anneli Klasila tarjoilivat pullakahvit yleisölle.

Iin Parhaana kesätyöpaikkana palkitun työnantajan, Iin Puhdistuspalveluiden esimies Anneli Pelkonen keskustelemassa Iin Yrittäjien puheenjohtaja Markku Koskelan ja Iin kunnan teknisen
johtajan Janne Jokelaisen kanssa.

Iin Yrittäjät juhlistivat valtakunnallista Yrittäjän päivää 5.9. toritapahtumalla Iin
torilla. Yleisölle tarjoiltiin
pullakahvit ja lapsille ilmapalloja.
Tilaisuuden avannut, Iin
Yrittäjien
puheenjohtaja,
Markku Koskela totesi yh-

teistyön kunnan kanssa kehittyneen myönteisesti ja
yrittäjyyttä
arvostettavan
Iissä.
Kunnan
tervehdyksen
tuonut, Iin tekninen johtaja,
Janne Jokelainen lainasi puheensa aluksi Iin kuntastrategiaa

Yhteisö- ja yritysaktivaattori
Johanna Jakku-Hiivala esitteli Yrittäjä päivän yleisölle Iisisti energinen -hanketta.

Yrittäjäpäivän toriyleisö sai nauttia kahvista ja hyvästä musiikista

-Elinkeinoelämän kehittäminen on mukana kaikessa päätöksenteossa ja
menestyvät yritykset tukevat kunnan kasvua. Iihin
on tervetullutta niin perinteisten, kuin kehittyvienkin
alojen yritystoiminta ja tiloja on tarjolla ketterästi myös

Iin Yrittäjien puheenjohtaja Markku Koskela avasi Yrittäjän päivän tilaisuuden. Taustalla muusikoista rumpali Mikko Vitikka.

pienille tulijoille. Uusia kiertotalousratkaisuja, liikkumisen palveluja ja älykästä
erikoistumista hyödynnetään kunnan kaikilla osa-alueilla. Iiläiset yritykset ovat
verkottuneet ja yritysilmapiiri kannustaa kestävään
kasvuun. Iissä on reipas

myyntiote yritysyhteistyössä, Jokelainen totesi.
Myös kunnan opetustoimen todettiin tukevan
yrittäjyyshenkisyyttä ja Yrityskylätoiminnan toivottiin
jatkuvan.
Kauniissa
alkusyksyn
säässä torilla vieraili run-

saasti kuntalaisia kuuntelemassa Ii Cowboysin
esittämää musiikkia, sekä
keskustelemassa
Yrittäjien ja Iin kunnan edustajien
kanssa. MTR

kielillä laulamisen. Kun tähän yhdistetään Iin Mieslaulajien vuosikymmenten
kokemus, on lopputulos
korvia hivelevän komeaa.
Yleisö sai kuulla muun
muassa Samuli Hanhisalon

ruotsiksi laulaman Bo Kaspersin Untandagin.
Yhdessä Iin Mieslaulajien
kanssa hän tulkitsi saksaksi
Rammsteinin Mutterin. Hienoja esityksiä molemmat,
eikä ihan joka vuotista herk-

kua kuulla laulettavan saksaksi Iin torilla. MTR

Ii Cowboys Iin punaisella torilla
Iin torille 5.9. kokoontunut
Yrittäjän päivän yleisö sai
nauttia hyvästä, kokeilevasta musiikista.
Iin Mieslaulajat ja Teachers of love olivat yhdistäneet osaamisensa Leningrad

Cowboys ja Puna-armeijan
kuoro – hengessä Ii Cowboys esitykseen.
Hanke on saanut avustusta Ii-instituutti -liikelaitokselta ja suunnitelmissa on
ainakin kaksi muuta esiinty-

mistä tälle vuodelle.
Teachers of love on pääasiassa iiläisistä opettajista
koostuva kokoonpano, jonka laulusolistit Jussi Kurttila
ja Samuli Hanhisalo hallitsevat useat tyylilajit ja useilla

Teachers of love, solistinaan Samuli Hanhisalo esitti ruotsiksi Bo
Kaspersin Untandagin. Yhtyeen jäsenet ovat Mikko Vitikka (rummut), Simo Silander (kitara), Samuli Hanhisalo (kitara, basso, laulu) Jussi Kurttila (kitara, laulu) ja Lasse Rasinkangas (koskettimet).
Ii Cowboys ja Iin Mieslaulajat kajautti Iin punaisella torilla saksaksi Rammsteinin Mutterin.
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Micropoliksen
ravintolayrittäjä on vaihtunut.
Yrittäjävaihdos tapahtui viikonlopun aikana, ilman katkosta ravintolapalveluissa.
Ravintola Chuan Yi aloitti toimintansa 3.9. Yrittäjänä toimii Yan Zhang, jolla
on ravintola-alan tausta kotimaastaan Kiinasta, sekä
kolme vuotta Japanissa erikoistuen kasvisravintoon.
Iihin Yan kotiutui vuonna 2012, yhdessä miehensä Timo Räihän kanssa,
joka palasi Pekingistä kotiseuduilleen huolehtimaan
ikääntyneistä vanhemmistaan.
Suomessa Yan (Jenni)on
opiskellut kokin ammattitutkinnon, sekä työskennellyt opiskelujen ohella
useissa eri yrityksissä.
-Yan on ollut erittäin pidetty työkumppani kaikissa
työpaikoissaan niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin taholta, mainitsee Timo
Räihä.
-Satuimme keväällä kuulemaan edellisen yrittäjän
halusta luopua ravintola Iin
Salotin pidosta Micropoliksessa. Koska oma ravintola
oli ollut haaveissa jo jonkin
aikaa, tartuimme haasteeseen, Yan ja Timo kertovat.
Ravintolan nimi kuvastaa
rakkautta kotiin ja Chuan Yi
nimessä yhdistyvät foneettisesti Yanin molemmat kotipaikkakunnat YongChuan
sekä Ii.
Ravintola Chuan Yi on
Yanin perustaman yrityksen Micropolikselta vuokraama ravintolatila ja Yan
vastaa sen toiminnasta.
Timo auttaa vaimoaan, minkä Oulun päivätyöltään
ehtii. Tulevaisuuden suunnitelmissa Yanilla on lisähenkilöstön palkkaaminen,
etenkin lounasajan ruuhkaavuksi ja sen valmisteluihin.
Perinteistä
suomalaista buffetlounasta ravintola
Chuan Yi tarjoaa maanantaista perjantaihin klo 10.30
– 13.30. Keittiö palvelee klo
18 saakka ja ravintola sul-
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Kirjastoauto on Iin
kirjaston uuden
hankkeen keskiössä

Yan Zhang kiireisenä ravintola Chuan Yin avajaispäivänä. Kassalla Miina Räihä, sekä Yanin aviomies
Timo Räihä.

Ravintola Chuan Yi
avattiin Micropoliksessa
keutuu klo 19.
-Lounasajan jälkeen tarjolla on toistaiseksi yksi,
päivittäin vaihtuva, a la
carte annos, sekä erilaisia
sushiannoksia,
Yan
kertoo ravintolansa tämänhetkisistä
annosvaihtoehdoista. Lisäksi jatkossa
tulemme tarjoamaan parikymmentä vaihtoehtoa annosruokailuun sekä myös
tutustuttamaan
asiakkaat
hieman erilaisiinkin makuihin ja makuyhdistelmiin.
Ravintola ilmaiseekin luonnettaan termillä ”fuusiokeittiö” Kuitenkin suomalaiseen
makuun viritetty peruslounas on ja pysyy !!
Ravintolan viihtyisissä tiloissa on mahdollista ruokailla vaikkapa lasillinen

viiniä ruokajuomana, Yanin
hankittua anniskeluluvan
Chuan Yi ravintolalleen.
Micropoliksessa järjestettävien kokousten ja koulutusten kahvitukset Yan

hoitaa, samoin hän tarjoaa
juhla- ja pitopalvelua.
-Ensimmäisiä pitopalvelutilauksia on jo tullut, Yan
kertoo avajaispäivän kiireen
keskellä. MTR

Iin kirjasto osallistuu kolmen kunnan yhteiseen
kirjastoautojen kehittämishankkeeseen. Millon se auto
tullee? -hankkeessa ovat
mukana myös Pudasjärven
ja Kuusamon kirjastot.
Hankkeen tavoitteena on
kehittää kirjastoautopalveluja ja miettiä uusia tapoja hyödyntää kirjastoauton
tarjoamaa potentiaalia. Hanketta rahoittaa Pohjois-Suomen
Aluehallintovirasto.
Iissä nykyisin liikennöivä
Akseli on Oulun ja Iin yhteinen kirjastoauto. Auto on
hankittu vuonna 2005 ja on
kirjastoautoksi kohtuullisen
iäkäs.
Lähivuosina Iin kirjastolla on edessään joko uuden
auton hankinta tai pohdinta siitä, kuinka kirjastoauton
korvaavat palvelut järjestetään. Kirjastoautopalvelu
on tärkeä kirjastopalvelujen
saatavuuden ja myös kuntalaisten tasa-arvon kannalta. Kirjastoauto on erityisen
tärkeä asiakasryhmille, jotka eivät pääse itsenäisesti
kirjastoon: lapsille, nuorille,
ikääntyneille ja erityisryhmille.
Kirjastoauton ei tarvitse
kuitenkaan olla pelkästään
lainattavan aineiston kuljetusalusta. Kirjastoautolla on
mahdollista tarjota liikkuvia
palveluja, erilaisia tapahtumia sekä infotilaisuuksia
kunnan haja-asutusalueella.
Kirjastoautohankkeessa
tavoitteena on kokeilla yhteistyössä järjestettäviä tapahtumia ja teemailtoja.

IiSanomissa saatte yrityksenne
palvelut näkyville.
IiSanomat on saamamme
palautteen mukaan pidetty
ja luettu lehti, jota odotetaan.
Iiläisten omana lehtenä lehtijuttujen
aiheet ovat läheltä
ja myös ilmoitukset luetaan tarkkaan.

Ota yhteys ilmoitusmyyjäämme,
050 439 9963, riikka@iinlehti.fi

Sanna Näätänen
hanketyöntekijä

Ideoita ja ajatuksia voi lähettää
sanna.naatanen@ii.fi tai 040 823 6006

Yanilla on kokemusta ravintola-alasta useasta maasta. Iihin
hän kotiutui vuonna 2012.

Yrittäjä!

Kunnan muut toimijat, mm.
nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi, ovat luonnollisia
kumppaneita tapahtumien
järjestämiseen. Toiveena on
kuitenkin löytää yhteistyötahoja myös muilta sektoreilta.
Koulut ja päiväkodit ovat
tärkeitä asiakkaita kirjastoautoille. Hankkeessa selvitetään miten kirjastoauto
voisi tukea kouluja uuden
opetussuunnitelman
toteuttamisessa. Hankkeessa
kokeillaan mm. kuinka pedagoginen pakohuonepeli soveltuu kirjastoautoon ja
miten lisättyä todellisuutta voisi käyttää tiedonhaun
opetuksessa kirjastoautossa.
Kirjastoautojen tekninen
kehitys on ottanut uusia askeleita eteenpäin. Tällä hetkellä uusia kirjastoautoja
voidaan toteuttaa esimerkiksi sähkö-, hybridi-, tai
kaasuautoina. Auton sisätilat on mahdollista suunnitella niin, että tarvittaessa
koko auto voidaan tyhjentää
vaihtelevia käyttötarpeita
varten. Vaihdettavat kirjahyllyt ja multimediatekniikka ovat jo arkipäivää uusissa
kirjastoautoissa. Hankkeessa pohditaan millainen Iin
mahdollinen uusi kirjastoauto voisi olla.
Vuoden 2019 loppuun
kestävässä hankkeessa toivotaan myös kuntalaisilta
ideoita kirjastoauton palvelujen kehittämiseen.

KESKUSTAN

Pohjois-Pohjanmaan piirin jäsenvaali
eduskuntavaaliehdokkaista
Iissä
Nätteporin aulassa
Äänestyspaikka
ja -aika 15.9.
tähänklo 9.00-13.00
Jokisuuntie
(Open Sans2.
taiTervetuloa.
Helvetia semibold)
Jäsenäänestykseen saavat ottaa osaa
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin perusjärjestöihin vähintään kaksi kuukautta ennen
jäsenäänestystä liittyneet 15 vuotta täyttäneet
henkilöjäsenet. Äänestyksessä käytetään
kolmea ääntä.

Lisätiedot: www.keskusta.fi/pohjois-pohjanmaa
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Jonna Olkoniemen
rallin SM-sarja jatkui

Hannu Hurmeen ”Fanni” on saanut rättisitikalle sopivan rekisterin CV-1.

Yleisöäänestyksen voittanutta Datsun 120 -autoa ihastelivat
muun muassa Juho Kantola, Iina Pajala ja Jere Pajala.

Rättisitikat pääosassa Merihelmen
harrasteautotapahtumassa

Olli Koskela Kemistä saapui Ford Anglialla vuosimallia 1965.

Anja Pulkkinen näyttää rättisitikkakansan tervehdyksen kyytiin
päässeelle Raija-Leena Paavolalle.

Teuvo Leinosen Fiat 600 vuodelta 1971 on vasta toisella omistajallaan.

Suomen 2CV-kiltan Lapin
jaoksen Ruskajotos on jo
usean vuoden ajan tuonut
rättisitikat kauden päätöstapahtumaan Merihelmi Campingiin.
-Lapsiperheet
alkoivat
kysellä, voisiko autoja mennä katsomaan. Tuosta sain
vuosi sitten idean kysyä
mahdollisuutta laajentaa tapahtumaa
yleisötapahtumaksi, kertoo Miia Hanen
Maisemaravintola Merihelmestä.
Miia otti yhteyttä Lapin jaoksen jaosporvari
Anja Pulkkiseen, joka innostui Miian ideasta. Anja
lähestyi Lounais-Lapin euroautoilijoita ja Merihelmen
harrasteautotapahtuma oli
valmis toteutettavaksi syksyllä 2018.
Rättisitikat
kokoontuivat perinteiseen Ruskajotokseen 7.-9.9. ja Lounais-Lapin
euroautoilijat liittyivät Maisemaravintola Merihelmen
piha-alueella tapahtuneeseen
yleisötapahtumaan
lauantaina 8.9.
Paikalle huristeli rivi
rättisikoita viereiseltä leirintäalueelta ja muut harrasteautot liittyivät osaksi
yleisölle esiteltäviä autoja.
Esillä oli hyvin pidettyjä ja entistettyjä rättisitikoita, jotka ovat omistajilleen
lähes perheenjäseniä, sekä
useita muita harrasteautoja.
Olli Koskela Kemistä oli
liikkeellä vuoden -65 -mallia
olevalla Ford Anglialla, jonka rekisteri on HTS-36.

-Tässä on jotakin nostalgiaa ja paluuta menneisyyteen. Ensimmäinen autoni
oli Anglia ja rekisteri melkein sama eli HTS-39. Olkoon siis ensimmäinen ja
viimeinen autoni Anglia,
Olli kertoi.
Anja Pulkkinen tarjosi
2CV-Citroenilla (rättisitikka) myös muutamia ajeluita.
Kyytiin päässyt Raija-Leena
Paavola totesi olleensa ensimmäistä kertaa rättisitikan
kyydissä ja kyydin olleen
kaikin puolin miellyttävää
ja pehmeää.
Riihimäeltä tapahtumaan
tullut Hannu Hurme, kertoi
hankkineensa oman ”Fanninsa” vuonna 2007.
-Rättisitikka on elämäntapa ja autoa on mukava
laitella. Kyydit ovat hyvät,
joten jatkamme täältä Kittilän ja Sodankylän kautta Sallaan. Sieltä ajelemme
itärajaa seuraillen Valamon
luostarin kautta kohti kotia,
Hannu kertoi suunnitelmistaan.
Yleisöäänestyksessä kauneimmaksi autoksi valittiin Torniosta Merihelmeen
saapuneen Jani Kantolan omistama Datsun 240
vuosimallia 1972. Jani kertoi olleensa autoista kiinnostunut jo pikku pojasta
saakka. Datsunin hän hankki omistukseensa vuonna
2014. Yleisöäänestyksessä
äänestäneiden kesken arvotut ruokailupaketit kahdelle voittivat Ilpo Kanniala ja
Sanna Rousu. MTR

Paula Alinnapuomin vuosimallin 1973 rättisitikan vapaana ollut
vieruskaverin paikka on varattu. Hakuilmoitus ovessa kuvastaa
rättisitikan omistajien rentoa meininkiä.

Jonna Olkoniemen ajokki Citroen DS3 joutuu SM-kisan jälkeen
suurennuslasin alle. Edessä voi olla jopa moottorin vaihtaminen.

Iiläisen Jonna Olkoniemen
SM-sarja jatkui kuudennella osakilpailulla lauantaina
1.9. Huittisten - Sastamalan
alueella. SM Enset-rallissa
ajettiin kahdeksan erikoiskoetta.
Rallin lähtö oli lauantaiaamuna Huittisissa ja
maali oli illan suussa Sastamalassa. Kilpailussa oli 85
autokuntaa.
Olkoniemen
luokassa oli viisi kilpailijaa.
-Moottoriongelmat vaivasivat meitä lähes koko kilpailun ajan ja näin paras terä
menosta puutui konepellin
alle, raportoi Jonna SM-rallista.
-Kaikkemme koitimme,
mutta vanhan sanonnan

Jonna Olkoniemi.

mukaan ”kun ei kule niin ei
kule”. Nelostila luokassamme oli laiha lohtu, Jonna jatkaa.
Jonna Olkoniemen ajokki
Citroen DS3 joutuu nyt suurennuslasin alle. Aivan ensiksi moottoria jarrutetaan
dynamometrissa, että saadaan selville, miksi tehoa
puuttuu ja kuinka paljon.
Ellei vikaa saada selville,
on edessä uuden moottorin
hankkiminen.
-Kuukauden kuluttua Turun SM-rallissa on kaiken
taas toimittava. Sitä ennen
ajetaan myöskin testit, Jonna
Olkoniemi lupaa.

Harri Pöntinen
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Pentinkankaan teollisuusaluetta
uudelleenkaavoitetaan
Pentinkankaan
kehittämisestä järjestettiin keskustelutilaisuus Iin Micropoliksella
tiistaina 28.8. Tilaisuudessa
kuultiin Pentinkankaan alueen yritysten edustajien toiveita tulevan kaavoituksen
suhteen.
Micropoliksen
toimitusjohtaja Leena Vuotovesi
kertoi, että kunnassa viime keväänä päätetyn uuden
kuntastrategian yksi keskeisin ajatus on ”elinkeinoelämä edellä”, eli yrittäjiä
kuullaan päätöksenteossa.
Pentinkankaan teollisuusalueen kehittäminen ja uudelleenkaavoitus ovat myös
yksi osa kuntastrategiaa.
Nyt järjestetyn tilaisuuden tarkoituksena oli kuulla yrittäjiä ja kartoittaa
heidän tarpeensa kaavoituksen suhteen, minkä pohjalta
uutta kaavaa lähdetään kehittämään. Yrittäjät olivatkin

kiitollisia siitä, että tällainen
tilaisuus oli järjestetty.
Kunnan
maankäytön
suunnittelijan ja kaavoittajan, Jaakko Raunion mukaan
aluetta on tarkoitus kehittää
ensisijaisesti tilaa vaativan
kaupan alueena. Kaavamuutos koskee vain osaa Pentinkankaan alueesta. Suurin osa
alueesta jää edelleen teollisuusalueeksi. Kaavamuutos
laaditaan yhteistyössä alueen toimijoiden ja muiden
sidosryhmien kanssa, kaavan laativa konsultti on Sweco Oy. Kaavaluonnoksen on
tarkoitus olla nähtävillä talvella 2018-2019, ehdotus
uudeksi kaavaksi keväällä 2019 ja valtuuston käsittelyssä kaavamuutos olisi
alkukesästä 2019. Prosessin
aikana on mahdollista jättää
mielipide tai muistutus. Aiheesta järjestetään myös keskustelu- ja yleisötilaisuuksia.

Pentinkankaan
alueen
yrittäjien keskuudesta voimakkaimmin keskustelutilaisuudessa nousi toivomus
liikennejärjestelyiden
parantamisesta Nelostien ja
Sorosentien
risteyksessä.
Yrittäjien mukaan risteysalue on tulppana liiketoiminnan kehittämiselle alueella,
koska liikennemäärä ei voi
nykyisellä järjestelyllä lisääntyä entisestä.
Liikennevalojen ja liikenneympyrän lisäksi kolmanneksi
vaihtoehdoksi
liikennejärjestelyjen kehittämiseksi ehdotettiin myös
alikulkutunnelia, vähän samaan malliin kuin hautausmaan alueella on. Myös
Lieksentien liikennejärjestelyt herättivät keskustelua.
Tien varrella on teollisuuskiinteistöjä ja alueella kulkee
raskasta liikennettä. Tie on
mutkainen ja kapea, eikä tien

Iin kunnan kaavoittaja Jaakko
Raunio esitteli kaavamuutosta koskevan alueen. Alueen
yrittäjiä oli saapunut mukavasti paikalle.

varrella ole kevyen liikenteen väylää. Jaakko Raunion
mukaan kevyen liikenteen
yhteyden tarve on huomioitu yleiskaavassa, mutta
väylää ei toistaiseksi ole rakennettu.
Yrittäjät toivoivat tulevasta kaavoituksesta tarpeeksi
väljää, etteivät uudet hankkeet kaadu kaavoituksen
jäykkyyteen. Myös parempaa kommunikaatioyhteyttä
yrittäjien ja kunnan päättäjien kanssa toivottiin. Tilaisuudessa heräsi ajatus, että
yrittäjien edustajat kävisivät ensi talven aikana kunnanvaltuuston kokouksessa
esittämässä ajatuksiaan kehitysehdotuksiksi.
Kaiken kaikkiaan suurimmaksi
pullonkaulaksi
koko Iin alueen kehittämisessä houkuttelevammaksi
yrityksille koettiin liikennejärjestelyt. Tilaisuuden kes-

Kesällä Iin kunnan teknisenä johtajana aloittanut Janne Jokelainen (vas.) ja Sweco Oy:n edustaja Iikka Ranta keskustelemassa
kaavasta.

kusteluissa kuultiin, että
Oulussa on paljon yrityksiä, jotka etsivät paikkaa
pääkonttorille, ja jos liikennejärjestelyitä Iissä ei kehitetä,
yritykset sijoittavat toimin-

tansa esimerkiksi Kempeleen Zatelliitin alueelle, jota
yrittäjät pitivät hyvänä esimerkkinä toimivasta kaavoituksesta yritystoimintaa
ajatellen. RT

Reijo Hirvasniemi kertomassa
oman ehdotuksensa joukkoliikenteen kehittämisestä Pentinkankaan alueella.

Maisemaravintola Merihelmi matkailijoiden suosiossa
Maisemaravintola Merihelmen yrittäjäpariskunta Petri Alakiuttu ja Miia Hanen
iloitsevat vilkkaan kesän jälkeen hyvin alkaneesta ruskakaudesta.
-Kesä meni todella hyvin.
Upeat säät saivat ihmiset
liikkeelle ja ulkomaalaisia
pysähtyi selvästi aiempia
vuosia enemmän, Petri kertoo.
Miiaa puolestaan toteaa
saksalaisia olleen huomattavan paljon liikkeellä. Samalla hän naurahtaa saaneensa
paljon palautetta iloisesta
olemuksestaan juuri saksalaisilta matkailijoilta.
Harrasteautotapahtuman
aikana Miia palveli yleisöä
ulkona, Petrin keskittyessä
huolehtimaan ruokailijoiden
tarpeista ravintolan puolella. MTR
Miia Hanen lättymestarina.
Petri Alakiuttu varmistaa raaka-aineiden riittävyyden ja
Aaron Ahola huolehtii makkaragrillistä.

Noora Ahola palvelee ruskamatkailijoita Maisemaravintola Merihelmessä.

Tänä vuonna ulkoterasseille on käyttöä ruska-aikanakin.
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Nollapäästöpäivä 21.9.

Juhannusta juhlittiin Vatungissa perheittäin.

Vatungin Pookissa onnistunut kesä
Vatungin Pookin yrittäjä Raimo Ikonen on tyytyväinen kuluneeseen kesään.
Väki liikkui ja monenlaista tapahtumaan pystyttiin
järjestämään. Välillä sää
asetti haasteita, mutta koko-

naisuudessaan kesä oli yrittäjän mielestä onnistunut.
-Juhannus veti runsaasti väkeä, vaikka vettä satoi.
Vatunkipäiviä kiusasi kylmä pohjoistuuli ja Sikajuhlia
seurasi yöllinen myrsky. Ve-

netsialaisissa oli tunnelmaa
ja ”kesäillan valssi”- tapahtuma elokuussa sai varttuneemman väen Vatunkiin,
Raimo kertaa Pookin kesää.
Elo- ja kalamarkkinoita
Raimo oli mukana aloittamassa Vatungissa. Viimeiset
kuusi vuotta markkinat on
pidetty nuorisoseuran talolla, niin tänäkin vuonna.
-Tarjolla oli nahkaisia,

Pookin kesä päättyi venetsialaisiin elokuun viimeinen päivä.

jotka menivät kuin kuumille
kiville. Markkinabingo keräsi edelleen runsaasti pelaajia
ja kirpputorilla kävi kauppa, vaikka yhteensattumien
vuoksi myyjiä olikin tavanomaista vähemmän, Raimo
Ikonen kertoo. Myös maanmainiot lohileivät ja vohvelit hän mainitsee elo- ja
kalamarkkinoiden hittituotteista.
Ensi kesän osalta Raimo
antaa arvoituksellisen vastauksen Pookissa toimimisestaan.
-Osan tavaroista jätän
valmiiksi Pookiin, hän naurahtaa. MTR

Oijärven Nuorisoseuralla 90-vuotisjuhlat Sampolassa
Oijärven Nuorisoseura ry
juhlistaa 90-vuotistaivaltaan
lauantaina 15.9. kello 17 alkavassa juhlassa Sampolassa.
Oijärven Nuorisoseuran
perustamiskokous pidettiin
vuonna 1928 Heikki Takalon talossa Mutkaisessa. Virallisesti yhdistys merkittiin
yhdistysrekisteriin 8.6.1929.
Seuran ensimmäisen toi-

mitalon avajaiset pidettiin
kesällä 1935. Uuden toimitalon, joka sai nimekseen Sampola, rakennustyöt alkoivat
vuonna 1959 ja ensimmäiset
iltamat talossa pidettiin samana vuonna vuodenvaihteessa 1959-1960. Toimitaloa
on talkoilla kunnostettu ja
laajennettu, etenkin 1960 ja
1970 luvuilla useaan otteeseen. 2000-luvulla toimita-

loa on peruskorjattu ja työt
jatkuvat edelleen muun muassa lämmitysmuodon vaihtamisella maalämpöön.
Sampola on ollut ja on
Oijärven
Nuorisoseuran
toimintakeskus. Talolla on
näytelty, pidetty erilaisia
kerhoja, sekä tanssittu vuosikymmeniä. Oijärven Sikajuhlat ovat maankuulut.
Onkin luonnollista, että

nuorisoseuran 90-vuotisjuhlat järjestetään Sampolassa.
Varsinaisen juhlan jälkeen
ilta jatkuu tansseilla Matti
Eskon ja Vetonaulan tahtiin.
Juhlavuoden
merkeissä Nuorisoseura toteuttaa
oman lehden tekemisen IiSanomien kanssa yhteistyössä ja sen liitteenä. Lehti
ilmestyy torstaina 27.9. MTR

Oijärven Nuorisoseuran 90-vuotisjuhlan järjestelyjä pohtimassa johtokunnan jäsenet Terttu Riekki, Seppo Tuohino, Kalervo Södö,
Eino Nyman ja Esko Höyhtyä.

Ilmastonmuutos on yksi yhteiskuntamme merkittävimmistä ratkaisuja kaipaavista
ongelmista. Ratkaisun ja
päästöjen
vähentämisen
keskiössä ovat kuluttajien
tekemät valinnat. Kansainvälisen nollapäästöpäivän
21.9. tavoitteena on antaa
maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä, kiinnittää huomiota
omien valintojemme aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin
ja herätellä tekemään kestävämpiä kulutusvalintoja.
Iin Micropolis osallistuu
nollapäästöpäivän viettoon
sulkemalla
lämmitykset
koko rakennuksesta 21.9.
Lämmitysten
sulkemisella säästetään reilut 2KWh.
Kuten myös muina aurinkoisina päivinä, nollapäästöpäivänä
Micropoliksen
käyttövesi lämpiää aurinkokeräimillä.
Aurinkokeräinten vuosituotto on n.
20MWh. Lisäksi Micropoliksen henkilökunta ei pidä
työhuoneissaan valoja koko
päivänä. Micropoliksen päärakennuksessa juuri aloittanut ravintola Chuan Yi
valmistaa nollapäästöpäivänä ilmastoystävällisen ruoan.

Myös Iin kunnan keskuskeittiöltä lähtevä ruoka
tulee 21.9. olemaan ilmastoystävällinen. Ruokalistalla on minisoijapyöryköitä,
kermaviilikastiketta,
lohkoperunoita ja kreikkalaista salaattia. Ruoka jaetaan
Merta-ruokasalin
lisäksi
seuraavissa kouluissa ja päiväkodeissa: Kuivaniemen
koulu, Olhavan koulu, Valtarin koulu, Iin lukio, Haminan koulu, Aseman koulu,
Pohjois-Iin koulu, Alarannan koulu, Ojakylän koulu, Jakun koulu, Nikkarin
päiväkoti, Lakson päiväkoti, Valkoapilat, Tenavatupa,
Kuivaniemen päiväkoti.
Nollapäästöpäivän iltana Iisisti Energinen -hanke
tarjoaa kuntalaisille ilmaisen elokuvaillan Nätteporin
auditoriossa klo 18. Dokumenttielokuvassa kuljetaan
pienten keltaisten kumisaappaiden mukana tulevaisuuden rantamaisemiin
ja pohditaan, minkälaisen
perinnön jätämme ihmisille, jotka tulevat meidän jälkeemme. Elokuvassa on
suomenkielinen tekstitys.
Elokuvaillasta
lisätietoa
osoitteessa: ii.fi/kalenteri.
MTR

Maailman nollapäiväpäästöpäivänä tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja
kiinnittää huomiota omien valintojemme aiheuttamiin ilmastovaikutuksiin.

Pohjois-Pohjanmaan
Keskustalla jäsenvaali
eduskuntavaaliehdokkaista
Keskustan
Pohjois-Pohjanmaan piirin jäsenvaali
eduskuntavaaliehdokkaista
käydään 15.-16.9. Jäsenvaalissa on ehdolla yhteensä 26
henkilöä. Oulun vaalipiirissä Keskusta asettaa yhteensä
18 ehdokasta, näistä 15 tulee
Pohjois-Pohjanmaalta ja kolme Kainuusta.
Äänestykseen saavat ottaa osaa Keskustan Pohjois-Pohjanmaan
piirin
perusjärjestöihin vähintään
kaksi kuukautta ennen jäsenäänestystä liittyneet, 15
vuotta täyttäneet henkilöjäsenet.
Vaalissa käytetään kolmea ääntä, eli jokainen jäsen
äänestää kolmea eri ehdokasta. Kaikki kolme ääntä
ovat painoarvoltaan samanarvoisia.

Piirin
syyskokous
13.10.2018 Tyrnävällä nimeää lopullisen ehdokaslistan.
Jäsenäänestyksen
tuloksesta syyskokous voi
poiketa enintään yhdellä
kolmasosalla (1/3). Kahdeksan (8) eniten vaalissa ääniä
saanutta henkilöä piirikokous nimeää kansanedustajaehdokkaaksi. Sijoilla 9-15 on
viiden (5) ehdokkaan muutosoikeus. Muutosoikeutta
käytettäessä voidaan ehdokkaaksi asettaa myös sellainen henkilö, joka ei ole ollut
ehdokkaana jäsenäänestyksessä.
Iissä jäsenäänestys tapahtuu la 15.9 klo 9.00-13.00,
paikkana Nätteporin aula
(Jokisuuntie 2). Keskustan
jäsenvaalissa ei ole ehdokkaita Iistä. MTR
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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

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

soitin- ja laitehuoltoa • sähkötöitä

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Tukes S3
sähköurakointipätevyys

Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

040 962 6504

Pyydä tarjous!
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

renkaat kaikille teille

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194
laitejasoitinhuolto@gmail.com
• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset
• Esityslaitteistokorjaukset (valot, mikserit, mikrofonit ja kaiutinjärjestelmät)

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

terveydenhoito • laihdutus

Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

Valmennukset

- 60 min. fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit ikääntyville alk. 60 €

Haukiputaalla ja Iissä
Ii Laurintie 2
Haukipudas Nikintie 1

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

Sohvalta lenkkipolulle tai salille?

Meillä myös ilta-aikoja

* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

Anu Suotula
044 5577 677

Cambrigde valmentaja
Sanna Tervonen P. 040 721 3772
sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

valokuvauspalveluita • painotuotteita
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

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

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

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

www.vkkmedia.fi

Ylirannan koulun kohtalo ei ratkennut
Iin kunnanvaltuusto ei kokouksessaan 3.9. tehnyt
päätöstä Ylirannan koulun
kohtalosta, vaan asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanhallitus
oli esittänyt, että kuntotutkimuksessa esille tulleiden
korjaustarpeiden kunnostamiseen varataan 218 000 euron määräraha.
Valtuutetuille asiaa esitellyt tekninen johtaja Janne
Jokelainen totesi koulun tarvitsevan lähivuosina myös

peruskorjauksen. Jokelainen
kertoi Ylirannalla tarvittavan lähivuosina viemäröinnin ja jätevesijärjestelmän
uusimisen, sekä ikkunoiden
ja lämmitysjärjestelmän uusimisen. Näiden kustannuksiksi on arvioitu karkeasti
0,5 miljoonaa euroa.
Koulu on tällä hetkellä
suljettuna ja oppilaat käyvät
koulua Aseman koululla.
Kunnanvaltuusto päätti
yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmistelta-

vaksi siten, että Ylirannan
ja Aseman koulujen tilanne
huomioidaan kokonaisuutena. Päätös tehtiin valtuutettu Reijo Kehuksen (kesk)
esityksestä. Esitystä kannattivat Mika Hast (vas), Petri
Tervonen (kok), Risto Säkkinen (sd), Tiina Vuononvirta
(vihr) ja Harri Sanaksenaho
(kesk).
Iin kunnan johtamis- ja
hallintojärjestelmän uudistus hyväksyttiin esitetyssä
muodossa. Esitetyn mal-

Iin kunnanvaltuusto kokoontui poikkeuksellisesti Valtarin koululla.

lin todettiin edistävän kuntastrategian toteuttamista
käytännön tasolla ja selkeyttävän kunnan organisaatiorakennetta. Uudistuksen
on tarkoitus olla voimassa viimeistään vuoden 2021
alusta. Osa muutoksista on
sidoksissa SOTE-uudistuksen etenemiseen ja aikatauluun.
Saara Alamäelle myönnettiin ero luottamustoimista paikkakunnalta muuton
vuoksi. Alamäen tilalle Iin

ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan jäseneksi valittiin Taina Häkkilä,
jonka tilalle varajäseneksi
valittiin Kati Södö. Opetusja varhaiskasvatuslautakunnan varajäseneksi valittiin
Minna Paakkola. Oulun
kaupunginvaltuustolle esitetään Sanna Valajan valitsemista Iin varaedustajaksi
seudulliseen joukkoliikennejaostoon.
Kokouksessa jätettiin kolme valtuustoaloitetta:

- Eero Alaraasakan ym.
valtuustoaloite kalliomaaainesten ottamisen kartoittamisesta Iin alueella.
- Tauno Kivelän ym. valtuustoaloite
defibrillaattoreiden
hankkimisesta
kunnan kiinteistöihin.
- Martti Kaarren ym. valtuustoaloite Ii - Oulu -välillä
liikennöivän bussin kilpailuttamisesta biokaasukäyttöiseksi. MTR
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Meijän Pohojos-Ii mukana
Vuoden kotiseututeos -kilpailun viisi finalistia julkistettu

Tohveliroistojen joukkueessa visailivat Tuula Huovinen, Merja Kakko ja Matti Korvala.

Iin tietovisa kouluikään
Iin tietovisa jatkui kesätauon jälkeen syyskuun alussa.
Visailua vetävä Pertti Huovinen toteaa visailussa alkaneen seitsemännen kauden,
eli esikouluiästä on siirrytty
kouluikään.
-Nykyinen paikka Iin Järjestötalolla on hyvä, eikä hälinä häiritse. Joukkueiden
määrä on vuosien myötä vakiintunut viiteen, sekä joitakin vierailevia joukkueita
käy silloin tällöin. Kysymysten tasoa olen pikkuhiljaa
nostanut, joukkueiden tietotason nousun myötä, Huovinen kertoo.
Joka viikkoisen visailun
lisäksi Pertti Huovinen järjestää avoimet Iin tietomestaruuskilpailut keväisin ja
urheilumestaruuskilpailut
syksyisin, yhdessä poikansa
Akin kanssa. Vastaavia ta-

Iin tietovisailua vetävä Pertti Huovinen on kysynyt jo 7000 kysymystä.
Tohveliroistot 36, 2) Saapahtumia Suomessa löytyy
ristolaiset
ja Päkkikankaan
SM-kilpailujen lisäksi vain
Oulusta, Seinäjoelta ja Tu- Raittiusyhistys
32, 4) Itämaan tietäjät ja
rusta.
Dinglet
29. MTR
Tulokset 2.9.

Vuoden kotiseututeos -kilpailun finaaliin on valittu viisi teosta. Vuoden 2018
finalistit kertovat paikkakunnista
monipuolisesti erilaisista näkökulmista.
Kirjoja lähetettiin kilpailuun kaikkiaan 45 eri puolilta Suomea.
Raadin puheenjohtajana toimi Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Tuula Salo
ja jäseninä Kansallisarkiston Oulun johtaja Vuokko
Joki ja Suomen Sukututkimusseuran toiminnanjohtaja P.T. Kuusiluoma. Vuoden
2018 voittajateoksen valitsee
taidehistorioitsija ja kirjailija
Anna Kortelainen. Kortelainen julkistaa voittajan lauantaina 6. lokakuuta kello
13.50 Turun kirjamessujen
Kuisti-lavalla.
Pertti Huovisen kirjoittama Meijän PohojosIi – Pohjois-Iin kylähistoria
(Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
2017) kertoo seudun historiasta ja esihistoriasta noin tuhannen vuoden ajalta – siltä
ajalta, kun alueella on ollut
asutusta.
Muut finalistit ovat Tarinoita
taidekaupungista – Vaasan taideyhdistys
100 vuotta, Hämeenlinna
vallankumouksen vuosina
1917-1918, Kotikulmilla –
Valokuvia Vantaasta ennen

Pertti Huovisen kirjoittama Pohjois-Iin kylähistoria ”Meijän Pohojos-Ii” on ehdolla vuoden kotiseututeokseksi.

ja nyt, sekä Lähtijät – Ullavan siirtolaisuus PohjoisAmerikkaan ja Australiaan
1872-1960.
Palkintoraati
valitsee
Vuoden kotiseututeoksen finalistit vertailemalla ehdolla olevien teosten ulkoasua,
kuvia, taittoa, viimeistelyä,
tekstien loogisuutta sekä

miten sisältöaines on valittu ja toimitettu. Valintaan
vaikuttaa myös tiedon yleistettävyys sekä se, onko teoksessa vertailutietoa ja miten
sisältö sijoitetaan osaksi laajempia historiallisia tapahtumia. MTR

na 2018 palataan ajan ja sijoituksen
huomioivaan
kaavaan (voittajalle 200p,
-5p/sija ja aikaero vähentää

suhteessa pisteitä). Finaalissa tuplapisteet, huonoin
pistemäärä jää pois yhteispisteistä. MTR

Yö -cuppi Olhavassa
Oulunseudun yösuunnistussarjan toinen osakilpailu
järjestettiin Iisun isännöimänä 5.9. Kilpailukeskus si-

jaitsi Olhavan tuulipuiston
alueella, tarjoten samalla
osallistujille hyvän mahdollisuuden tutustua tulevai-

Yösuunnistuksessa otsalamppujen tulee olla kunnossa. Seppo
Veijola esittelee uusia tuotteita Esa Mäkelälle.
Olhavan osakilpailun
tulokset
A-Pitkä 1 5.7 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Mika Seppänen 1.00.31.
2. Olli Nikkari 1.14.00 +13.29
3. Esa Hietala 1.21.43 +21.12
Hyl Nissi Markus Hylätty
Hyl Erkki Isokoski Hylätty
A-Pitkä 2 5.7 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Sami Härkönen 57.29
2. Mika Säkkinen 1.26.34 +29.05

Hyl Esa Mäkelä Hylätty
A-Pitkä 3 5.7 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jari Hannuksela 57.07
2. Alaperä Arttu 1.11.45 +14.38
3. Juho Tornberg 1.14.57 +17.50
4. Kai Huuhka 1.27.53 +30.46
Hyl Hannu Niemelä Hylätty
A-Pitkä 4 5.7 km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1.Vapa Marko 1.01.19
2. Harri Määttä 1.03.39 +2.20
3. Jaakko Kaukua 1.24.50 +23.31

suuden energiantuotantoon.
Yö-Cuppi on perinteinen
Oulun alueen yösuunnistussarja, jossa tarjotaan haasta-

via, vauhdikkaita ja joskus
poikkeuksellisia yösuunnistusratoja.
Pistelaskussa
vuon-

Vesa Kemppainen huolehti lähtöjärjestelyistä.

Hyl Tommi Sillanpää Hylätty
A-Lyhyt 1 4.1 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Vesa Halonen 41.04
2. Seppo Konttajärvi 42.27 +1.23
3. Esko Tuohimaa 48.59 +7.55
4. Hannu Lempinen 53.19 +12.15
5. Jouko Karppinen 55.38 +14.34
6. Aimo Vainio 1.09.27 +28.23
Hyl Seppo Keltamäki Hylätty
A-Lyhyt 2 4.1 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Grekelä 42.53

2.Ville Mikkonen 43.09 +16
3. Kaj Fredriksson 44.11 +1.18
4. Risto Airaksinen 46.59 +4.06
5. Antti Härkönen 48.56+6.03
6. Niemelä Urpo 55.58 +13.05
7. Erno Klemetti 1.03.37 +20.44
8. Olavi Lukkarinen 1.05.32 +22.39
A-Lyhyt 3 4.1 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Pekka Parkkinen 47.11
2. Mikko Kinnunen 50.12 +3.01
3. Kimmo Huurinainen 57.56
+10.45

Otsalamppujen valokeilat valaisevat maastoa naisten lähtiessä
metsään.
4. Lämsä Jyrki 1.02.58 +15.47
Hyl Jari Lehtosaari Hylätty
Hyl Alaraasakka Eero Hylätty
A-Lyhyt 4 4.1 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kalle Lohi 41.47
2. Matti Hautala 49.11 +7.24
3. Tero Halonen 49.19 +7.32
4. Petteri Annunen 49.47 +8.00
5. Janne Pihlajaniemi 49.49 +8.02
6. Haajanen Juha 1.00.34 +18.47
7. Oula Pulju 1.02.20 +20.33
8. Risto Luodonpää 1.13.2 +31.40

Naiset 1 4.1 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saana Backman 55.51
2. Raili Hokajärvi 58.19 +2.28
Naiset 2 4.1 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mattila Orvokki 56.23
Naiset 3 4.1 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Rahko Saana-Maria 40.41
2. Lotta Sankelo 46.25 +5.44
Kesk Vappu Kuusela Keskeytti
Naiset 4 4.1 km

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sara Palmi 1.02.43
C 2.1 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juutinen Hannu 32.02
2.Väänänen Ari 32.48 +46
3. Tanskanen Jouni 35.2 +3.24
4.Venla Viippola 39.31 +7.29
5. Seppo Mattila 40.49 +8.47
6. Paavo Niemelä 40.50 +8.48
7. Elina Sillanpää 43.06 +11.04
8. Ulla Mattila 46.42 +14.40
9. Mikko Lukkarinen 51.39 +19.37
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Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten tapahtumien
ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. Esim. sääntömääräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista
ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Yhdistykset toimivat

Iin Eläkeläiset ry
1969

Ke 12.9. klo 12 alkaa käsityö/porinapiiri sekä uutena boccian pelaaminen.
To 20.9. klo 12 aloitamme tietotekniikkakerhon jatkuen joka
toinen viikko tarpeen mukaan, sovitaan yhdessä aiheet.
Onnikka Ylläkselle lähtee Iin järjestötalolta su 23.9. klo 8.30.
Su 30.9. tuetulle lomalle Kalajoelle yhteiskuljetuksella lähtijät ilm. Kaarinalle, p. 040 822 9274.

Kirjailijavieraana
Jenni Räinä

Bingo

Yli-Olhavan
Maamiesseuralla
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Seuraava Bingo on
su 16.9.2018 klo 17
5

9
20
7
38

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

Kahvitarjoilu
Vapaa pääsy

Kuivaniemen kirjastossa
ma 17.9. klo 18

bingo8

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Ma 24.9. klo 18.00

2

23

Palkinnot: 500 € pr 50 | 600 € mp
2x100 € | 5x50 € | ym. Tervetuloa!

Järj. Ii-instituutti / Kuivaniemen kirjasto

Oijärven Nuorisoseura ry:n

90-vuotisjuhlat

la 15.9. klo 17.00 alkaen Sampolassa
Ojalantie 12, 95160 Oijärvi

Juhlat jatkuu tansseilla

MATTI ESKON ja
VETONAULAN
tahdissa klo 21.00-02.00

Lippu tansseihin 18 €

TERVETULOA!!!

Iin Yrityksen salivuorot
1. Keskiviikkona klo 18.30-19.30
Iin Järjestötalolla naisten jumppa.
2. Keskiviikkona klo 19.30-21.00
Haminan koululla kuntonyrkkeily,
ohj. Markku Kalliorinne.
3. 	Torstaina klo 17.30-18.30
Haminan koululla urheilukerho 7-10 -vuotiaille.
Monipuolista liikuntaa, ei maksua.
Ohj. Inka ja Diana.
4. 	Torstaina klo 18.00-19.30
Pohjois-Iin koululla kuntopiiri. Tehokas
venyttely + lihaskuntoharjoitus kaikenkuntoisille.

Iihin liikuntapaikkojen
veikkausvoittovaroja

Järj. Ii-instituutti / Kuivaniemen kirjasto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuonna 2018 yhteensä noin 41
miljoonaa euroa veikkausvoittovaroja kuntien liikuntapaikkarakentamiseen.
Pohjois-Pohjanmaalle suurimmat avustukset saivat Ii liikuntakeskuksen
rakentamiseen ja Kalajoki
Meronojan liikuntahallin rakentamiseen, kumpikin sai
750 000 euroa.
Merkittävä enemmistö
liikuntapaikoista Suomessa on saanut tukea rakentamiseen ja peruskorjaukseen
Veikkauksen pelien tuotosta.
- Kohteiden kirjo on hyvin laaja, ja myös tämän
vuoden tukikohteista löytyy muun muassa kaikenikäisten käytössä olevia
lähiliikuntapaikkoja ja liikuntapuistoja, sekä huippu-urheilumme
kannalta
välttämättömiä harjoitus- ja
kilpailuolosuhteita, sanoo

Veikkauksen yhteyspäällikkö Tapio Imporanta.
Valtakunnallisesti poikkeuksellisen suurten investointien, Olympiastadionin
sekä Tampereen monitoimiareenan, lisäksi tämän
vuoden tukikohteissa on
monipuolisesti eri puolille Suomea sijoittuneita liikuntapaikkarakentamisen
hankkeita.
- Niiden joukossa on esimerkiksi useita urheilukenttiä. Ne saavat tukirahoilla
kokonaan uuden jalkapallonurmen tai edellinen pinnoite vaihdetaan entistä
parempaan alustaan, Imporanta mainitsee.
Investointiavustusta voidaan myöntää maksimissaan
30 prosenttia liikuntapaikkahankkeen kokonaiskustannuksista.
Kun kohteen kustannusarvio on 700 000 euroa tai
enemmän, ratkaisun avustuksesta tekee liikunta-asi-

oista vastaava ministeri,
joka on tänä vuonna Sinisen
tulevaisuuden Sampo Terho.
Pienempien hankkeiden
rahoitus päätetään aluehallintavirastoissa.
- Avustusten osalta arvioidaan myös sitä, että
tuleva kohde palvelee mahdollisimman laajoja käyttäjäryhmiä. Suurin osa
liikuntapaikkojen
investointiavustuksista
menee
kunnille, mutta mukana on
myös yksityisiä tahoja, kertoo rakennusneuvos Erja
Metsäranta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Metsärannan mukaan investointiavustusta voidaan
pitää merkittävänä asiana.
- Varsinkin kunnille valtionavun saaminen on usein
rakentamisen kynnyskysymys, Metsäranta sanoo.

STT info

Minä vuonna
Sote toteutuu?
Minä vuonna Sote toteutuu, kysyi Vasemmistoliiton Iin osasto Kuivaniemen
markkinaväeltä heinäkuussa. Vastauksia tuli 145 kappaletta. Osassa vastauksia
oli vuosiluvun lisäksi laitettu kommentteja. Vastaukset
jakautuivat seuraavasti:
Vuosina 2018–2020 33
prosenttia, v. 2021–2025 29,
2026- 19, ei halunnut/osannut arvioida vuotta 19 prosenttia.
Suosituin vuosi oli 2020
ja toiseksi suosituin 2025. 10
vastaajaa arvioi Soten toteutuvan vasta vuonna 2050.
Osa vastaajista arvioi Soten
kyllä toteutuvan, mutta ei
nykyisen esityksen kaltaisena.
Kiitos kaikille kyselyyn
vastanneille! Kyselyyn osallistuneiden kesken arvotun
50 euron ostokortin Kärkkäiselle voitti Pentti Nokela
Kuivaniemeltä.

Aini Autio
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Tikkaskodit laajenee Liesharjuun

Päiväkoti Harjuntähti rakenteilla
Liesharjun alue saa oman
päiväkodin. Tikkaskodit Oy
on aloittanut kolmannen
päiväkotiyksikkönsä rakentamisen Harjunkujalla.
Tikkaskodit Oy on iiläinen perheyritys, jolla on
kaksi yksityistä päiväkotia
Iissä. Yritys on perustettu
vuonna 2013. Yritys tarjoaa
laadukasta varhaiskasvatusta, sekä esiopetusta virikkeellisissä ja nykyaikaisissa
toimitiloissa. Päiväkoti Tikkaset toimii Tikkasenharjussa, Elokujalla vuonna 2010
rakennetuissa tiloissa, sekä
Päiväkoti Metsätähti Iin
Alarannalla, Sortteeritiellä
vuonna 2008 rakennetuissa
tiloissa.
Harjunkujalle rakennettavan päiväkoti Harjuntähden pääurakoitsijana toimii
iiläinen Salera Oy. Pohjatyöt
huolehti Jussila Group Oy,
niin ikään iiläinen yritys.
-Rakentamisessa olemme liikkeellä teemalla ”iiläi-

siltä iiläisille”, eli käytämme
mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita. Salera
Oy on tuttu Tikkasenharjun yksikön rakentajana ja
kokemukset yrityksen ammattitaidosta ovat todella hyvät. Samoin pohjatyöt
hoituivat Jussila Groupilla
sujuvasti, yrittäjä Tuija Alikoski kertoo.
Sauli Hämälä Salera
Oy:stä kertoo Harjuntähden
rakentamisen työllistävän
maaliskuulle saakka, jonka
jälkeen kohteen LVI-töistä
ja kalustamisesta huolehtii
tilaaja. Sähkötyöt kuuluvat
Salera Oy:n vastuulle.
Vastaava mestari ja rakennuksen pääsuunnittelija
Pentti Taipaleenmäki toteaa hankkeessa hyödynnetyn Tikkasenharjun yksikön
hyviksi koettuja ratkaisuja,
tehden muutoksia kohtiin,
jotka voisivat toimia vieläkin paremmin.
-Terveet, turvalliset toi-

mitilat, jotka on suunniteltu
lasten ehdoilla, ovat rakentamisen ykkösasia, Tuija toteaa.
Päiväkoti
Harjuntähti
avautuu 29.7.2019. Päiväkodista tulee noin kuusikymmentäpaikkainen, jakautuen
kolmeen osastoon. Tikkaskotien muiden yksiköiden
tapaan, myös Harjuntähdessä annetaan esiopetusta. Päiväkoti tulee työllistämään
kymmenen henkilöä, joiden rekrytointi aloitetaan
vuoden 2019 alussa. Tällä hetkellä Tikkaskodit Oy
työllistää kahdessa yksikössään, yrittäjän lisäksi, seitsemäntoista henkilöä. Lapsia
päiväkoideissa on kirjoilla
tällä hetkellä yhteensä 102.
-Kiinnostus Harjuntähteä
kohtaan on ollut suurta ja
kaksitoista hoitopaikkaa on
jo varattu syksylle 2019, Tuija Alikoski iloitsee tulevan
päiväkodin saamasta vastaanotosta.

-Päiväkotimme
ovat
kodinomaiset,
viihtyisät
ja sijaitsevat rauhallisella paikalla metsän ympäröimänä, sekä erinäisten
virikemahdollisuuksien välittömässä
läheisyydessä.
Päiväkotimme sijainnit tukevat yrityksemme toimintaa, jossa haluamme luoda
lapsille rauhallisen, mutta
myös virikkeellisen kasvuympäristön. Päiväkotimme
painoalueet ovat luonto ja
liikunta, Tuija kertoo päiväkotitoimintansa peruspilareista.
Päiväkoti Harjuntähti rakentuukin kauniille paikalle,
tarjoten lapsille virikkeellisen ympäristön metsäisessä harjumaisemassa. Suuri
tontti mahdollistaa palan
metsäluontoa jäämisen aidatulle alueelle päiväkodin
piha-alueena, tarjoten näin
monia mahdollisuuksia lasten luontosuhteen vahvistamiseen.

-Rakennuksen
lämmitys toteutetaan maalämmöllä. Tontille on porattu kaksi
maalämpökaivoa, joiden syvyys on 250 metriä, Pentti
Taipaleenmäki kertoo. Myös
lämpökaivojen poraaja oli iiläinen Oulun Lämpökaivonporaus Oy.
Tikkaskotien
toiminnassa toteutuu monellakin
tapaa teema ”iiläisiltä iiläisille”. Tämä näkyy ruoka-

hankinnoissakin lähiruokaa
suosien. Kalatuotteet toimittaa Kalaliike H. Kuha, sekä
lihatuotteet Juuso Jussila.
Tikkaskodit on yksi iiläisistä ”paikallista”- yrityksistä,
jotka ovat antaneet lupauksen hyödyntää resursseja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja vähentää hiilidioksidipäästöjänsä.
MTR

Päiväkoti Harjuntähti sijaitsee keskeisellä paikalla Harjukujalla.

Mika Ronkainen ja Ari Järvenpää Salera Oy:stä työn touhussa Harjuntähden katolla.

Vastaava työnjohtaja Pentti Taipaleenmäki, sekä yrittäjä Tuija
Alikoski ovat tyytyväisiä päiväkoti Harjuntähden rakentamisen
päästyä hyvään vauhtiin.

Pohjolan Voima 75 v
Markkinaehtoinen energia-ala
mahdollistaa ilmastonmuutoksen torjunnan
Vesi- ja ydinvoimalla on
keskeinen rooli Suomen vähentäessä
ilmastopäästöjään,
muistuttavat Pohjolan Voiman
hallituksen puheenjohtaja Tapio
Korpeinen ja yhtiön tuore toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen.
Siksi niiden toimintaedellytyksistä pitää huolehtia. Korpeinen ja Tykkyläinen esittivät
toiveensa päättäjille 6.9. Pohjolan Voiman 75-vuotisjuhlatilaisuudessa.
Pohjolan Voiman toimitusjohtajana elokuussa aloittanut
Ilkka Tykkyläinen näkee il-

mastonmuutoksen torjunnan
ja digitalisaation energia-alan
keskeisinä
mahdollisuuksina. Samalla hän peräänkuuluttaa parempaa kokonaiskuvaa ja
enemmän keskustelua energiaalan merkityksestä.
- Energia-ala käy läpi ennennäkemättömän suurta muutosta: ilmastonmuutoksen torjunta,
digitalisaatio, uusiutuvan energian nopea kasvu, kuluttajien
roolin muuttuminen ja uuden
teknologian läpimarssi. Silti
vaikuttaa, että energia-alaa ei
tarkastella kokonaisuutena eikä
päätösten vaikutuksista riittävästi keskustella. Mielestäni
tarkastelemme asioita myös lii-

aksi kansallisista lähtökohdista
sen sijaan, että ymmärtäisimme
energian maan rajat ylittäväksi
yritysten kilpailutekijäksi. Selvää kuitenkin on, että edullista
ja toimivaa energiajärjestelmää
ei rakenneta sääntelyn avulla vaan markkinoiden ehdoilla,
Tykkyläinen sanoo.
Pohjolan Voiman hallituksen
puheenjohtaja Tapio Korpeinen
toivoo päättäjiltä pitkäjänteisiä
päätöksiä.
- Sähköntuotanto kehittyy
yhä
vähäpäästöisemmäksi ja samalla voimme
huolehtia sähköjärjestelmämme
kustannuskilpailukyvystä ja markkinaehtoisuudesta.

Vesi- ja ydinvoimalla on keskeinen rooli Suomen vähentäessä ilmastopäästöjään. Niiden
toimintaedellytyksistä
pitää
huolehtia ja välttää toimenpiteitä, jotka aiheuttaisivat laitoksille
lisäkustannuksia tai käyttörajoitteita, sanoo Korpeinen.
Pohjolan Voima vastaa noin
viidesosasta Suomen sähköntuotannosta.
Olemme
investoineet
2000-luvulla lähes neljä miljardia euroa hiilidioksidineutraaliin sähköntuotantoon, josta
reilut 1,6 miljardia uusiutuvaan
energiaan. Vuonna 2017 hiilidioksidineutraalin tuotannon
osuus nousi jo yli 90 prosent-

tiin. Nyt tavoitteenamme on
vuoteen 2020 mennessä nostaa
osuus yli 95 prosenttiin, Tykkyläinen sanoo.
Pohjolan Voima perustettiin
vuonna 1943 turvaamaan metsäteollisuuden sähkön saantia.
Vuosien myötä siitä on kasvanut
tuotannoltaan ja omistukseltaan
monipuolinen energiatalo. Yhtiön tuotantomuotoja ovat tällä
hetkellä ydinvoima, lämpövoima ja vesivoima. Yhtiö juhlisti
syyskuussa 75-vuotista taivalta sidosryhmätilaisuudessa Finlandia-talolla Helsingissä.
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