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Iin Ojakylän kyläyhdistys järjestää

UUTEEN KOULUUN TUTUSTUMISTAPAHTUMAN
vauvasta vaariin 29.1.2020 klo 17-18.
Pullakahvi ja mehutarjoilu.

Tervetuloa muistelemaan entisiä kouluaikoja kanssamme.

Kanssasi surun
kohdatessa
Perinteikäs täyden palvelun
hautaustoimisto Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin liittyvissä
järjestelyissä.
Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin,
upeat kauden kukat ja
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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Jetta Huttunen KulttuuriKauppilan vastaavaksi tuottajaksi

IIN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 26.1. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe:
Jeesus herättää uskon. Toimittaa Pertti Lahtinen, kanttorina Markku
Jaakkola. Kolehti: Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi
ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Tansaniassa, Suomen Gideonit ry.
Lähetyksen palveluryhmä. Kirkkokahvit.
Messu – Yhteisvastuun aloitus su 2.2. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän
aihe: Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Kolehti: Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Hartaus to 23.1. ja 6.2. klo 13 Iin hoivalla Emmintuvalla.
Päivystävä pappi to 30.1. klo 14.30 Iin hoito-osastolla. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Lapsikuoro to 23.1. klo 17 Iin seurakuntatalolla, salissa.
Kirkkokuoro to 23.1. klo 18.15 kirkkokuoro Iin seurakuntatalolla, salissa.
Perhekerho pe 24.1. klo 10 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Toimintakerho ma 27.1. klo 17 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
7-iltapäivä ti 28.1. klo 15 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Lemmikkikerho ti 28.1. klo 17 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 29.1. klo 10 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Porinapiiri ke 29.1. klo 12 Iin seurakuntatalolla, salissa.
Lapsikuoro to 30.1. klo 17 Iin seurakuntatalolla, salissa.
Kirkkokuoro to 30.1. klo 18.15 Iin seurakuntatalolla, salissa.
Perhekerho pe 31.1. klo 10 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Varhaisnuorten toimintapäivä la 1.1. klo 12, Valtarin koululla. Ilmoittautuminen 29.1. mennessä www.iinseurakunta.fi.
Lautapeli-iltapäivä su 2.2. klo 14 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Toimintakerho ma 3.2. klo 17 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Veteraanien päiväkahvitilaisuus ti 4.2. klo 12 Iin seurakuntatalolla,
kappelissa.
7-iltapäivä ti 4.2. klo 15 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Lemmikkikerho ti 4.2. klo 17 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 5.2. klo 10 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Ystävänkammari ke 5.2. klo 12 Iin seurakuntatalolla, salissa.
Kirkkokuoro to 6.2. klo 18.15 Iin seurakuntatalolla, salissa.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 12.2. klo 10 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 26.1. klo 12 Oijärven kyläkirkossa. Pyhäpäivän
aihe: Jeesus herättää uskon. Toimittaa Pertti Lahtinen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin,
hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Tansaniassa. Suomen Gideonit
Gideoniterna i Finland ry.
Sanajumalanpalvelus – Yhteisvastuun aloitus su 2.2. klo 12 Kuivaniemen seurakuntatalolla. Pyhäpäivän aihe: Kristus, Jumalan kirkkauden
säteily. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti:
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden
tukeminen. Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo
11.30 tai voit tilata taksin kotiovelle puh:040 571 8618/Anne Miettunen.
Kyydin tarjoaa kappeliseurakunta. Kirkkokahvit.
Perhekerho to 23.1. klo 10 seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho ma 27.1. klo 11 Oijärven vanhustentalon kerhohuoneella.
Hyryn nuoret laulajat ke 29.1. klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistyksellä.
Perhekerho to 30.1. klo 10 seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho ma 3.2. klo 11 Aseman vanhustentalon kerhohuoneella.
Perhekerho to 6.2. klo 10 seurakuntatalolla.
Perhekerho to 13.2. klo 10 seurakuntatalolla.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi

Jetta Huttunen (TaM) on
aloittanut vuoden alusta Taidekeskus KulttuuriKauppilan vastaavana tuottajana.
Huttunen on työskennellyt
aiemmin muun muassa Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan toiminnanjohtajana
Kärsämäellä ja ollut tuottamassa edellistä Art Ii Biennaalia vuonna 2018.
– Olen innoissani uudesta pestistäni. Iillä on korkea profiili kansainvälisenä
taidepitäjänä ja juuri tällä
hetkellä Ii on kuuma nimi
ympäristöasioissa. Näiden
kahden vahvuuden pohjalta
on hienoa lähteä tuottamaan
tämän vuotista Biennaalia ja
johtamaan KulttuuriKauppilan toimintaa, toteaa Huttunen.
Vastaavan tuottajan tehtävä sisältää muun muassa

kansainvälisen taiteilijaresidenssiohjelman
koordinoinnin ja Art Ii Biennaalin
johtamisen. Tärkeä osa tehtävää on paikallinen, alueellinen ja kansainvälinen
yhteistyö.
Ensimmäisenä isoksi työ-

tehtäväkseen Huttunen nimeääkin juuri Biennaalin.
– Ympäristötaidetapahtuman teema on tänä vuonna maa. Jatkamme siis
uudella elementillä edellisen vesiteemaisen Biennaalin jälkeen.

Huttunen kertoo, että
Biennaaliin haetaan myös
paikallisten tuottamaa maaaiheista ohjelmaa.

Tiedotus
KulttuuriKauppila

Jetta Huttunen on aloittanut
KulttuuriKauppilan vastaavana tuottajana. Kuva Inka Hyvönen.

Poikkeukselliset olosuhteet koululiikunnan kiusana
Poikkeuksellisen leuto alkutalvi on asettanut monia haasteita perinteisten talvilajien
harrastamiselle. Lokakuun
lopulla olleen pakkasjakson
jälkeen lämpötila on kieppunut nollan kahta puolta. Kertaalleen kuntoon saadut ladut
ja jäät ovat sulaneet useaan
kertaan. Tämä on aiheuttanut muutoksia myös koululiikunnan osalle.
-Viisitoista vuotta olen
opettajana
työskennellyt,
eikä koskaan ennen ole tammikuun puolivälissä ollut tilannetta, ettemme pääse
luistelemaan tai hiihtämään,
Henna-Riikka Ylitalo Ojakylän koululta ihmettelee.
Koulun luistelualue onkin rypyläinen ja veden peittämä, jonne ei luistimilla ole
asiaa. Metsässä ladusta näkyy
vain kuva lähes lumettomassa maisemassa. Opettajien ja
oppilaiden onneksi Ojakylän
koululla on asianmukaiset sisäliikuntatilat. MTR

Ojakylän luistelualue lainehtii tammikuun puolivälissä.

Valaistu hiihtolatu ei tarjoa
helpotusta ojakyläläisten hiihtotuskalle. Lunta ei ole maastossa kuin malliksi.
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Julkaisija:
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Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
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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.
Virheestä,
joka
johtuu
esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
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poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
jäsenyritys
mielellään to 30.1.2020 mennessä.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parillisina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

”Juupetti, sano Junni-Jaako,
ku mätiä tupestaan löysi”
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä,
toimittanut Toivo Hyyryläinen

IlmastoAreenan kummikunnat Ii
ja Hämeenkyrö yhteistyöhön
Ilmastokummit Ii ja Hämeenkyrö haastavat vain
yhden totuuden kaupungistumiskehityksen. Nämä
noin 10 000 asukkaan kunnat ovat aloittaneet keskinäisen
yhteistyön
ja
kokemusten vaihdon.
– IlmastoAreenassa 2019
Iin
ilmastokummikunnaksi valittu Hämeenkyrö on monessa mielessä Iin
kaltainen kunta. Molemmat sijaitsevat suuren kaupungin
läheisyydessä.
Kunnista pendelöidään työn
ja kodin väliä. Lisäksi molempien kohdalla ovat ohitustiesuunnitelmat pitkällä,
Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava toteaa.
Käytännön
yhteistyön
vauhdittamiseksi Iin johtoryhmä vieraili Hämeenkyrössä 8.-9.1. tutustuen
Hämeenkyrössä tehtyyn ilmastotyöhön. Matkan aikana tutustuttiin muun
muassa
ympäristökouluun ja päiväkodin ympäristömetsään, sekä uuteen
monitoimitaloon. Monitoimitalossa sijaitsevat koulu,
päiväkoti ja kirjasto.
Tapaamisen päätteeksi
kunnat julkaisivat yhteisen
kannanoton, jolla halutaan

haastaa vain yhden totuuden kaupungistumiskehitys.
Iin kunnanjohtaja Ari
Alatossavan ja Hämeenkyrön
kunnanjohtaja
Antero Aleniuksen allekirjoittamassa kannanotossa
Ii ja Hämeenkyrö toteavat
seuraavaa:
”Iin kunta jo kansainvälisesti tunnettuna ilmastoihmeenä ja Hämeenkyrö lasten
ympäristökasvatuksen
ja
Pirkanmaan Hinkutyön pioneerina uskovat ihmisten ja
ilmaston hyvinvointiin ja
paikallista taloutta vahvistavaan yhteistyöhön. Tarjoamme asuinympäristön,
jossa asukkaalla on mahdollisuuksia omilla valinnoillaan valita itselleen sopivat
tavat ilmastoystävälliseen
elämään.
Kestävintä on ylläpitää
ja täydentää nykyistä asuntokantaa ja lähimaaseudun asuinympäristöjä, eikä
jättää nykyistä asuntovarallisuutta käyttämättä ja
korvata sitä uudella massiivisella kaupunkirakenteella.
Lyhyiden etäisyyksien kunnissa ei tarvita kalliita investointeja vähäpäästöisen
liikenteen aikaansaamiseksi.

Maaseudun sekä maaja metsätalouden merkitys
tulee olemaan keskeinen
ilmastoystävällisen
tulevaisuuden rakentamisessa.
Bioperäiset tuotteet sekä hiilinielut ovat kestävän tulevaisuuden
avainasioita.
Säästetyt päästöt ovat säästöjä myös kuntataloudessa.”
– Hämeenkyröllä on oppimista meiltä ja meillä
Hämeenkyröstä. Ympäristökoulu ja luontopäiväkoti
sopivat meille hyviksi esimerkeiksi, samoin hämeenkyröläisten
myönteinen
suhtautuminen
tulevaan
ohitustiehen. Myös kunnan
aktiivisuus hankkia maata
tulevan ohitustien strategisista kohdista oli merkillepantavaa, Ari Alatossava
kertoo.
Seuraavan kerran kuntien edustajat tapaavat Iissä
IlmastoAreenan yhteydessä
elokuun viimeisenä viikonloppuna. MTR

Iin ja Hämeenkyrön edustajat
yhteiskuvassa Frantsilan luomutilan kasvisravintola Kehäkukan portailla.

Kansalaisopisto hyvinvoinnin edistäjänä

Aseman koululla Saksan suurimman kaupallisen tv-kanavan
RTL:n toimittaja tutustui kouluilla tehtävään kierrätykseen.

Saksalaisvieraita tutustumassa
iiläiseen kierrätykseen
Saksan suurin kaupallinen
tv-kanava RLT vieraili Iissä
tammikuun puolivälissä. Parin päivän aikana toimittaja
tutustui monipuolisesti Iissä tapahtuvaan kierrättämiseen. Helluntaiseurakunnan
tiloissa tutustumiskohteena oli ylijäämäruoan jakelu.
Aseman koululla tutustuttiin koululaisten toimintaan

kierrätyksen edistämiseksi.
Lopuksi tutustuttiin tavarat
kiertoon- järjestelmän toimintaan Iin keskustassa.
Iin ilmastotyö on saanut
viime aikoina maailmanlaajuista julkisuutta monilla eri
foorumeille. RTL:n kautta
etenkin saksalaisten tietoisuus Iin ilmastotoimista lisääntyy entisestään. MTR

Iin kansalaisopistolla on
monipuolinen kurssitarjonta, jolla tuetaan kuntalaisten
hyvinvointia sekä henkisen
että ruumiillisen hyvinvoinnin kannalta.
Ohjattua liikuntatoimintaa löytyy monessa muodossa lähes kunnan joka kylältä.
Ohjatuilla kuntosaliryhmillä
tuetaan arjessa selviytymistä työikäisillä ja varttuneemmilla.
-Ryhmäkoko tässä kuntosaliryhmässä on kymmenen
ja harjoittelemme kuntopiirityyppisesti eri lihastyhmät
huomioiden, ohjaaja Minna
Keskikallio kertoo.
Alkuverryttelyn jälkeen
ryhmään osallistuvat kiertävät laitteelta toiselle. Lopuksi venytellään keppiä
hyödyntäen. MTR

Ohjaaja Minna Keskikallio kuntosaliryhmänsä kanssa kuntosalilla.
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Kunnostamo Anu Suotula esitteli toimintojaan
Personal trainer, ravintovalmentaja ja mentaalivalmentaja Anu Suotula-Tepon
toiminta perustuu asiakkaan
kokonaisvaltaisen tilanteen
selvittämiseen,
kuuntelemiseen ja tukemiseen kohti
parempaa kuntoa ja arjessa
jaksamista.
Lauantaina 11.1. Anu
avasi viihtyisän treenistudionsa avoimien ovien tapahtuman merkeissä.
– Mukava oli saada uusia ihmisiä tutustumaan toimintaani ja osallistumaan
erilaisiin jumppatuokioihin,
Anu kertoo onnistuneen tapahtuman jälkeen.
Tammikuun hän kertoo
olevan hyvä hetki aloittaa
yksilövalmennus.
– Monet aloittavat vuoden alussa harjoittelun omin
päin ja soittavat helmi-maaliskuussa ”tuutko auttaa, ei
tämä oikein onnistu”, Anu
toteaa.
Syksyllä
aloittaneiden
pienryhmien hän kertoo
jatkavan ja uusia ryhmiä
on myös alkamassa muun
muassa Reippaat Mimmit
helmikuun
alkupuolella.
Pienryhmien lisäksi voi kertamaksulla käydä vaikkapa venyttelytunnilla, ilman
että sitoutuu Kunnostamon
muuhun toimintaan. Pienryhmiin osallistuminen on

kuukausimaksuperusteista.
– Yksilövalmennuksessa käyn valmennettavan
kanssa perusteellisen tilannekatsauksen, ennen kuin
aloitan valmennuksen. Mitä
enemmän teen pohjatyötä, sitä paremmin kykenen
vastaamaan ohjelmoinnilla asiakkaan tarpeisiin sekä
huomaamaan yksityiskohdat, uskomukset ja motivaation siemenet. Aloittelija
tutustuu kanssani kuntosalimaailmaan helppotajuisesti tai jo edistynyt harjoittelija
pääsee haastamaan itsensä.
Kiireiselle teemme yhdessä
hänen arjestaan liikuntaystävällisen sekä ruokavaliosta
arkea ja tavoitteita parhaiten
palvelevan, Anu kertoo.
Jos siis tunnet tarvitsevasi apua liikuntaharrastuksesi tueksi, kannattaa
ottaa yhteyttä Kunnostamoon heti. Anu kertoo pystyvänsä tarjoamaan myös
aamupäiväaikoja,
jolloin
vuorotyöläisilläkin
on mahdollista huolehtia
kunnostaan
asiantuntijan
opastuksella. MTR

Kehonmuokkausryhmä harjoituksissa Anu Suotula-Tepon
opastamana. Kuva Anu Suotula-Teppo.

Oulunkaaren perheja sosiaalipalvelut
väistötiloihin
Iin kunnanvirastolla todettujen
sisäilmaongelmien
vuoksi henkilökunnalle etsitään väistötiloja. Talossa
työskennelleet Oulunkaaren
kuntayhtymän perhe- ja sosiaalipalveluiden työntekijät
ovat siirtyneet viime viikolla Micropolikseen.
– Muutimme näihin tiloihin odottamaan uusien
tilojen valmistumista Suvantolaan. Täältä löytyvät
nyt kaikki asiakaspalvelijamme, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Mirva Salmela
kertoo.
Hän toteaa väistötiloissa
työskentelyn vaativan joustavuutta niin työntekijöiltä kuin asiakkailta, uskoen
samalla kaiken sujuvan väliaikaistiloissakin. Perhe- ja
sosiaalipalveluiden työntekijät löytyvät Micropoliksen
päärakennuksen ensimmäisestä ja toisesta kerroksesta.
Iin kunnan tekninen joh-

taja Janne Jokelainen kertoo
sosiaalitoimen uusien tilojen
rakentamisen alkavan pian
ja uskoo niiden valmistuvan
vuoden 2020 aikana.
Uudisrakennus
tulee sijoittumaan Suvantolan
alueella
olevien
sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyisten rakennusten
välittömään läheisyyteen.
Uudisrakennuksen koko on
300 neliömetriä ja se toteutetaan ilman kuivumista vaativia valuja. MTR

Lastensuojelun, vammaispalveluiden ja työikäisten sosiaalipalveluiden työntekijöitä
yhteiskuvassa väistötiloissaan
Iin Micropoliksessa.
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Ikä on vain numeroita Suke Huovinen 70 vuotta
Joukkoon on mahtunut niin
suomenmestaria, kuin maailmanmestaria,
kirkkaimpana tähtenä Kyösti Vilmi.
Kyöstin ja Suken valmennusyhteistyö kesti viisi
vuotta.
Tällä hetkellä Suke valmentaa muun muassa Tatu
Hännistä, jonka kanssa matkaa itsekin kilpailemaan
SM-kisoihin Saloon helmikuun lopulla.
– Tavoitteeni on saavut-

taa mitali M70 sarjassakin.
Pohjalla on alkuvuodesta
nostamani 120kiloa. Suomenennätys sarjassa on 134kiloa.
Voimalajien vastapainona mies harrastaa tanssia.
Siinäkin hän on menestynyt,
saavuttaen mitaleja ja pistesijoja niin lavatanssissa kuin
buggissa ja fuskussa. Buggia
hän on ohjannut 20vuotta,
lähinnä Etelä-Suomessa.
– Lavatansseissa aloin

käymään 13-vuotiaana Karhunsaaren lavalla. Silloin
olin kasvanut miehen mittaiseksi, eikä tarvinnut itseään
pidempiä hakea tanssimaan,
Suke toteaa tanssiharrastuksen aloittamisesta.
Töiden perässä mies
suuntasi Ruotsiin 1971. Tuo
reissu kesti vuoteen 1987.
Ruotsissa suosittu buggtanssi kolahti Sukeen, joten
harrastuksen ja ohjaamisen
jatkaminen Suomessa oli

luonnollinen valinta.
Työuransa Suke Huovinen on tehnyt erilaisissa
huoltoalan tehtävissä. Ruotsissa työpaikka oli muun
muassa
alumiinitehtaalla. Suomeen palattuaan hän
työskenteli Oulussa Prisman
varastolla, ennen siirtymistään Iin kunnan kiinteistönhoitajan tehtäviin. Iin
kunnan palveluksesta Suke
jäi eläkkeelle maaliskuussa
2007. MTR

Vuonna 1976 asetettu tavoite nostaa seitsemänkymppisenä ikää
vastaavat painot on Sukelle helppo homma.

Lapsuudestaan saakka liikuntaa harrastanut Suke
Huovinen täytti tammikuun puolivälissä 70 vuotta.
Yleisurheilua lapsuudessa
ja nuoruudessa harrastanut
Suke sai kipinän voimalajeihin lokakuussa 1976.
– Yläasteen vanhassa salissa aloitimme. Siellä harjoittelimme, kunnes
punttisali saatiin Illin hiihtomajalle, Suke kertoo voimalajien
harrastamisen
alkuvaiheistaan Iissä.
Suke ja muu poikaporukka halusi kokeilla mihin
rahkeet riittävät. Kolmessa
kuukaudessa hän nosti penkistä 100 kiloa ja pian meni
jo 125 kiloa.
– Silloin ajatteli, että jospa vielä seitsemänkymppi-

senä nostaisin 70 kiloa, Suke
naurahtaa ja nostaa kevyesti ikäänsä vastaavat painot.
Miehen palkintokaapista
löytyy 14 veteraaninen SMkisoissa saavutettua mitalia,
joista kolme kultaista. EMkisoista tuomisina on ollut
neljäs sija klassisessa penkkipunnerruksessa vuonna
2017, tuloksella 130 kiloa.
Varustepenkissä hän nosti Tšekissä 2002 pidetyissä
EM-kisoissa 157,5kiloa, sijoittuen kuudenneksi.
Oman
kilpailu-uransa ohella Suke on valmentanut monia voimanostajia.

Rauta on kevyttä vielä 70-vuotiaana, kun pitänyt kunnostaan
huolta.

Juha Kallio Iin Yrittäjien varapuheenjohtajaksi
Tuija Alikosken johtamana
yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Juha Kallio, sihteeriksi
Juho Tauriainen, rahastonhoitajaksi Outi Kantola ja tiedottajaksi Heimo Turunen.
Päätettiin perustaa useita

toimikuntia. Huvitoimikuntaan valittiin Eero Turtinen,
Veli Paakkola ja Mauri Pirttikoski. Koulutus- ja oppilaistoimikunta Juho Tauriainen,
Juha Kallio ja Marja Jaara.
Elinkeinotoimikunta
Tui-

ja Alikoski, Veli Paakkola
ja Juho Tauriainen, Hyvinvointitoimikunta Pasi Outila, Marja Jaara, Outi Kantola
ja Anu Suotula-Teppo. Nettisivut Heimo Turunen ja Anu
Suotula-Teppo.

Suosittuja aamupalatilaisuuksia tullaan jatkamaan.
Tammikuussa
kokoontuminen oli perjantaina 17.1.
Micropoliksella, helmikuussa 21. päivänä kokoontuminen on Kuivaniemellä

yhteistyössä Kuivaniemen
Yrittäjien kanssa. Huhtikuussa 24.4. saapuu vierailijaksi filosofian tohtori,
turvallisuusjohtamisen maisteri Harri Gustafsberg Tampereelta. Hän toimii myös

poliisina. Hän vakuuttaa,
että mielen suorituskykyä
voi treenata.
Kevätkokous päätettiin
pitää 20.4. Paikka ja kokouksen tarkempi ohjelma sovitaan myöhemmin. HT

Iin Yrittäjien vuoden 2020 ensimmäiseen hallituksen kokoukseen osallistuivat Juho Tauriainen, Outi Kantola, Tuija Alikoski, Marja Jaara, Mauri Pirttikoski, Juha Kallio, Anu Suotula-Teppo sekä kuvan ottanut Heimo Turunen.
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Fysios-ketju laajenee - Iin Fysio on nyt Fysios Ii
Iin Fysio on nyt mukana
Suomen suurimmassa fysioja toimintaterapiaketjussa,
joka on perustettu maaliskuussa 2015. Fysioksella on
reilut 80 toimipistettä yli
40:lla paikkakunnalla ympäri Suomen.
Syyskuussa 2019 toteutuneella yrityskaupalla Iin Fysion omistaja Jaana Ervasti
myi yrityksensä ja nimeksi
vaihtui Fysios Iiksi. Fysios
Oy on Suomen suurin yksityinen fysioterapiakeskus.
Samaan aikaan Iin Fysion
kanssa Fysios-ketjuun liittyi
Fysiolaiffi, jonka pääpaikka sijaitsi Muhoksella. Fysiolaiffin muut toimipisteet
sijaitsivat Pyhännällä, Siikalatvalla, Utajärvellä ja Maikkulassa. Fysiolaiffin yrittäjä
Jani Huotari siirtyi Fysiosketjun palvelukseen, toimien tällä hetkellä Fysios Iin
esimiehenä ja Pohjois-Suomen aluejohtajana.
-Iin osalta voi todeta, että
vaikka nimi vaihtui, samat
alansa ammattilaiset palvelet ja ovat hoitamamassa ja
tukemassa kaikissa kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä, Jani kertoo.
Iin toimitilat ovat juuri
vaihtumassa samaan kiinteistöön Oulun Osuuspankin Iin konttorin kanssa.
Tilojen kunnostus on vielä

hieman kesken, joten virallisia avajaisia vietetään kahden päivän avoimien ovien
tapahtumana helmikuun lopulla.
- Siirtyminen toisen yrityksen palvelukseen on ollut
työntekijöille suuri haaste.
Kaikki on kuitenkin mennyt
hienosti ja työntekijät siirtyivät uuteen yritykseen niin
sanottuina vanhoina työntekijöinä. Samalla saimme
joukkoomme uuden työntekijän, Jani Huotari iloitsee
muutosvaiheen onnistumisesta.
Tyypillisimpiä fysioterapeutin ratkaisemia ongelmia
ovat erilaiset niska-hartiaseudun kivut. Fysioterapiaan tullaan usein myös
selkäongelmissa, kuten välilevyn pullistuma, iskias tai
noidannuoli. Fysios Ii hoitaa
myös alaraajaongelmia, kuten juoksijan polvi, polven
kierukkavamma ja plantaarifaskiitti. Samoin erilaiset
olkapääongelmat, jäätynyt
olkapää tai tenniskyynärpää
ovat fysioterapeutin erikoisosaamista.
-Asiakaskuntamme koostuu kaikenikäisistä iiläisistä
ja naapurikunnista tulevista
asiakkaista. Lisääntyvässä
määrin teemme kotikäyntejä, joilla tuetaan arjessa
pärjäämistä. Tietenkin tarjo-

Esimies Jani Huotari seuranaan Fysios Iin fysioterapeutit. Takarivissä Liisa Tuikkanen, Laura Lyyra, Veera Airio, Elina Lindroos, sekä
edessä Annika Pajari ja Jaana Koskipaasi.

amme myös perinteistä hierontaa. Se saattaakin olla
ensimmäinen mielikuva fysioterapiasta puhuttaessa,
Jani toteaa.
Kelan vaativa lääkinnälli-

nen kuntoutus on oleellinen
osa Fysios Iin palvelutarjontaa. Yhteistyökumppaneita
ovat muun muassa Oulun
kaupunki, Iin kunta, Pohjois-Pohjanmaan
sairaan-

hoitopiiri ja vakuutusyhtiöt.
Myös veteraanikuntoukselle on kysyntää, vaikka veteraanien joukko harveneekin
vuosi vuodelta.
Fysios Iin toimipistees-

sä asiakkaita palvelee kuusi fysioterapeuttia, jotka
ovat tyytyväisiä uusiin entistä väljempiin toimitiloihin
ja suuriin hoitohuoneisiin.
MTR

Kimppa-auto näppärä vaihtoehto ilmastotalkoissa

Iin Kimppa-auton nouto ja palautus hoituu omatoimisesti Iin
kunnanviraston pihalla. Asiakaspalvelun numero kannattaa tallentaa kännykkään oikeassa muodossa, joka löytyy CarDenin
nettisivuilta. Ohjetaulun numeron kunta korjannee ensi tilassa
oikeaksi.

Iin kunnan marraskuussa
lanseeraama kimppa-auto
on kaikkien iiläisten käytettävissä älypuhelimen avulla.
Auton varaaminen ja käyttäminen on pyritty tekemään
mahdollisimman
helpoksi. Näin halutaan madaltaa
kynnystä täyssähköauton
käyttöön ja tehostamaan
energian käyttöä Iissä. Tammikuun loppuun saakka auton saa lisäksi käyttöönsä
tarjoushintaan 5 euroa tunti.
Saadaksemme todellisen
kuvan auton varaamisesta
ja käyttämisestä, päätimme
koeajaa Iin kimppa-auton.

Auton vuokraamisesta, vakuutuksista ja huollosta vastaa oululainen CarDen Oy.
Auton käyttäjäksi kirjaudutaan yrityksen sivujen kautta, jonne löytyy linkki Iin
kunnan sivuilta.
Käyttäjäksi kirjautumisen jälkeen yritys tarkastaa
käyttäjän ajo-oikeuden. Ajooikeuden ollessa kunnossa,
voi auton varata käyttöönsä haluamalleen ajalle nettisovelluksen kautta. Varaus
ja varattu ajoneuvo näkyvät
sovelluksen etusivulla, samoin ovien avaamis- ja lukitsemispainikkeet.

Varaus kunnossa suuntasin lumisateisena lauantaina
Iin kunnanviraston pihalle.
Auton nouto ja palauttaminen tapahtuu siellä. Kellon
osoittaessa varauksen alkamisaikaa, aktivoitui sovelluksen ovien avaaminen ja
sulkeminen. Tässä vaiheessa mukaan tuli tosin ongelmia, joko sovelluksen tai
toimittajan taitojen kanssa.
Ovet avautuivat, mutta lumiharjalla autoa puhdistaessa kuuluin naps ja ovet
lukkiutuivat uudelleen. Samalla auto katosi sovelluksesta, joten tarvittiin soitto
asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu toimi kiitettäväksi ja
matka voi alkaa.
CarDen Oy:n myyntipäällikkö Elias Puokkula
kertoo auton käytön olleen
tähän saakka hienoisessa
nousussa, mutta useammallekin kimppa-autoilijalle aikoja löytyy.
– Olen todella innoissani tästä Iin kunnan kuntalaisilleen
tarjoamasta
mahdollisuudesta käyttää
kunnan henkilöstön käytössä arkipäivät olevaa
sähköautoa iltaisin ja viikonloppuisin. Haluamme
tehdä käyttämisen mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi, Elis toteaa ja lupaa

yrityksen huolella paneutuvan toimittajan kokemien
ongelmien poistamiseen.
Ajaminen täyssähköautolla oli automaattivaihteistosta huolimatta helppoa
aina manuaalivaihteisella
autolla ajaneellekin. Auto
on äänetön ja helppo ajettava, sekä vakaa talven
haastavimmassakin tuiskusäässä. Toimintasäde riittää
esimerkiksi asioiden hoitamiseen Oulussa tai Kemissä, tarjoten varteenotettavan

vaihtoehdon aikatauluihin
sidottuun
bussimatkaan.
Myös auton käyttöönottaminen ja palauttaminen
käy helposti, sovelluksen ja
kännykän toimiessa suunnitellusti.
Kimppa-auton
käytön voikin olettaa saavuttavan suuren suosion
etenkin nuorten keskuudessa. Toimittajan kokemusten
pohjalta vanhemman väenkään ei tarvitse nettipohjaista varaamista ja käyttöä
aristella. Mahdollisten on-

gelmien suhteen asiakaspalvelu on puhelinsoiton
päässä ja pystyy etänä esimerkiksi lukkiutuneet ovet
avaamaan.
Kimppa-auto tarjoaakin kuntalaisille
uuden ja mielenkiintoisen
tavan osallistua ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Helmikuun alusta
kimppa-auton voi varata
viikonloppuisin myös koko
päiväksi tai viikonlopuksi edullisilla tutustumishinnoilla. MTR

Kimppa-autona toimiva Iin kunnan täyssähköauto on helppo ajettava haastavissakin olosuhteissa
ja toimintasäde on riittävä asiointiin naapurikunnissakin.
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Kaunis luonto ja Iijoki

saivat muuttamaan Jakkukylään
Matti Räty ei arvannut asuvansa joskus Jakkukylässä, lähtiessään Keravalta opiskelemaan Ouluun.
Oulussa vietettyjen vuosien jälkeen Matti suuntasi
vaimonsa Johannan kanssa neljäksi vuodeksi Haapavedelle. Ihastuminen Oulunseutuun ja etenkin sen
luontoon, sai heidät muuttamaan alueelle takaisin.
-Meillä ei ollut Iissä tai Yli-Iissä yhtään tuttua.
Opiskelukavereilta kyselin, millaista seutua Ii tai
Yli-Ii olisivat asua. Enimmäkseen sai kauhutarinoita
vastaukseksi, Matti naurahtaa reilut kaksi vuotta Jakkukylässä asuttuaan.
Varoituksista huolimatta Rädyt löysivät unelmiensa kohteen Jakkusuvannon rannalta ja ostivat
vuonna 1989 rakennetun suuren omakotitalon. Päätökseen vaikuttivat kauniin maiseman lisäksi perheen mieltymykset luontoon ja vesille. Jokirannassa

oleva vene onkin kalastamisesta pitävän Matin ja
muun perheen ahkerassa käytössä.
-Kaupungin keskustaan emme halunneet asettua,
eikä Jakkukylästä ole pitkä matka kaupungin rientoihin, Ylikylän koulun apulaisrehtorina Kempeleessä
työskentelevä Matti toteaa.
Jakkukylää hän luonnehtii paikaksi, johon on ollut helppo asettua. Kyläläisten vastaanotto on alusta saakka ollut sydämellistä ja perhettä on pyydetty
mukaan kaikkiin kylän yhteisiin tapahtumiin ja harrastuksiin. Kyläyhdistyksen hallituksessa vuodenvaihteessa aloittanut Matti näkeekin Jakkukylän
tulevaisuuden valoisana.
-Näen Jakkukylän kasvavana kylänä; meillä on
oma koulu ja kylämme on kauniilla paikalla. Iin monipuoliset palvelut ovat helposti saavutettavissa.

Voimme todellakin suositella tätä seutua niille, jotka miettivät muuttamista kaupungin keskustan ulkopuolelle, Matti toteaa.
Riippusillan valmistumisen hän näkee helpottavan kyläläisten arkea huomattavasti. Joen kahta
puolta sijaitseva kylä yhtenäistyy ja kulkeminen joen
yli sujuvoituu.
-Meidän perheen arjessa se näkyy sekä koulumatkoilla että vapaa-ajan liikkumisessa. Koulun aloittanut Roosa ei tarvitse taksikuljetusta, eikä vapaa-ajan
harrastuksiin joen toiselle puolelle tarvita kiertää
Raasakan kautta. Siltaa hyödyntäen lapset voivat
kulkea harrastuksiin keskenäänkin, Matti painottaa
sillan merkitystä perheelleen ja koko Jakkukylälle.
MTR

Rätyjen ei tarvitse lähteä kauas mäenlaskuun. Saunan edestä on hyvä hurauttaa Iijoen jäälle. Matti sylissään Ukko (2vuotta) luottavat rattikelkkaan. Tytöt Juuli (5vuotta) ja Roosa
(7vuotta) laskevat pulkalla, äiti Johannan seuratessa touhua. Kuva Jyri Harju
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Aktiivisuus lisää
elinvoimaa ja viihtyvyyttä
Jakkukylä, entiseltä nimeltään Pirttitörmän kylä kuului Suur-Iin pitäjään. Kylän
nykyinen nimi vakiintui
käyttöön vasta 1920 – luvun
loppupuolella, sen jälkeen,
kun Jakkukylä oli vuonna
1924 Yli-Iin osana irtautunut
Iin emäpitäjästä.
Halu takaisin vanhaan
kotikuntaan kyti jakkukyläläisten mielissä, kunnes
syksyllä 2015 Jakkukylän
liittämisestä Iin kuntaan
tehtiin virallinen aloite.
Aloitteen keskeiset perusteet Iihin liittymiselle olivat
pääosin samat, mitä Iin kirkonkokous lähes 100 vuotta
aiemmin käytti vastustaessaan irtautumista. Monivaiheisen käsittelyn jälkeen
Valtionvarainministeri päätti huhtikuussa 2017 liittää
Jakkukylän osaksi Iitä seuraavan vuoden alusta alkaen. Pirttitörmän kylä palasi
lähes vuosisadan evakkotaipaleelta virkeänä ja kehittyvänä
Jakkukylänä,
kyläläisten tahdosta, takaisin alkuperäiseen kotikuntaan. Suomessa demokratia
toimii ja kansalla, pienellä kylälläkin on valtaa, sen
osakuntaliitos osoitti.
Osakuntaliitosprosessi
piristi kaikella tavalla kylän
ja kyläyhdistyksen toimintaa. Viimeiset neljä vuotta ovat olleet aktiivisen

kylätoiminnan ja kehittämisen aikaa. Haluamme, että
Jakkukylä on kasvava kylä,
haluttu paikka asua, yrittää
ja harrastaa. Teemme hartiavoimin töitä, jotta kylämme
tunnetaan ja tänne halutaan
muuttaa asumaan. Jakkukylän sijainti lähellä Iin kuntakeskusta, kaunis ympäristö
ja turvallinen kyläkoulu ovat
jo nyt vetovoimatekijöitä.
Rakennettavan riippusillan
myötä paranevat kulkuyhteydet ja uuden osayleiskaavan lisäämät rakentamisen
mahdollisuudet luovat kylän kehittymiselle vielä paremmat edellytykset. Kasvu
turvaa palvelut ja niiden kehittämisen, se on elinvoiman perusta.
Asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi järjestämme
kyläyhdistyksen
toimesta vuosittain useita
tapahtumia. Rakennamme
Purusaaren virkistysaluetta laavuineen ja lossiyhteyksineen sekä pidämme yllä
useita latureittejä kunnan
vastuulla olevien reittien lisäksi. Olemme kyläyhdistyksen toimesta pitäneet
aktiivisesti yhteyttä kuntapäättäjiin, jotta jakkukyläläisten palautteet ja toiveet
ovat tiedossa, kun päätöksiä
tehdään. Koemme, että Iin
kunnassa meillä on mahdollisuus vaikuttaa. Kannus-

tamme kyläläisiä pitämään
aktiivisesti yhteyttä ja osallistumaan
kyläyhdistyksen toimintaan, sillä on
vaikuttamisenkin näkökulmasta tärkeä merkitys. Yhdessä voimme toimia oman
kylämme
kehittämiseksi
niin, että Jakkukylä on entistä parempi paikka asua,
yrittää ja harrastaa. Yhdessä
olemme enemmän.
Jakkukyläläisten pitkäaikainen toive, silta Iijoen yli
Jakun koulun kohdalta, on
kohta todellisuutta. Riippusilta avataan kesällä 2020.
Se yhdistää kylän sekä parantaa koulu-, päivähoito- ja
liikuntapalvelujen saavutettavuutta. Ennen kaikkea silta lisää kylän elinvoimaa ja
vauhdittaa kylän kehittymistä. Pohjois-Euroopan pisimpänä kevyen liikenteen
riippusiltana se tulee valmistuessaan vetämään paikalle runsaasti vieraita.
Uskon, että sen myötä kylämme kasvu on turvattu.
Kun Jakkukylän maisemaan
saa tutustua kauniin Iijoen ylittävältä sillalta, syntyy
joillekin halu muuttaa kylälle asumaan.
Siltahanke on ollut kyläläisten yhteinen voimanponnistus. Vahva yhteishenki ja
tuki hankkeen toteuttamiseksi ovat tehneet selväksi
päättäjille ja rahoittajille, että
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jakkukyläläiset tarvitsevat
sillan. Vahvan yhteishengen
ja tuen voimalla puuhaajat ovat jaksaneet työskennellä hankkeen eteen. Iin
kunta on alusta alkaen suhtautunut siltahankkeeseen
myötämielisesti ja edistänyt
määrätietoisesti sen toteutumista. Lisäksi valtion myönteinen suhtautuminen sillan
rahoittamiseen sekä reilun
sadan yrityksen ja yksityisen antama tuki ovat mahdollistaneet toteutumisen.
Elinvoimainen ja viihtyisä kunta muodostuu aktiivisista ihmisistä, vireistä ja
kehittyvistä kylistä. Lämmin kiitos tuestanne Jakkukylän kehittämiseen!

Hannu Kaisto
Jakkukylän kyläyhdistys ry
puheenjohtaja

Maaseutumaisissa kunnissa
kylillä vahva rooli
Jakkukylä liittyi Iihin vuoden 2018 alusta osakuntaliitoksen myötä. Pirttitörmänäkin tunnettu Jakku oli osa
Iin kuntaa aina vuoteen 1924 saakka, jolloin Yli-Ii irtautui omaksi kunnakseen. Iin kunta perusti aikanaan
koulun Jakkuun, jonka johdosta joulun alla juhlittiin
koulun 120-vuotista historiaa.
Jakkukylä on jo tämän lyhyen yhteiselon aikana tullut tunnetuksi vahvasta kylähengestä. Kylä markkinoi
itseään vahvasti sosiaalisessa mediassa ja kyläläiset rakentavat yhdessä kyläänsä konkreettisin toimenpitein.
Kylän oma identiteetti on vahva.
Maaseutumaisissa kunnissa, joiden joukkoon Iikin
kuuluu, kylillä on usein vahva rooli. Kylien kehittäminen ja elinvoima lähtee kylien asukkaista itsestään.
Elinvoimaa ei voi ulkoa tuoda.
Kunnan tehtävä on luoda edellytyksiä kuntalaisten
hyvinvoinnille järjestämällä lakisääteisiä ja vapaaehtoisia palveluita. Maankäytön suunnittelulla kunta luo
mahdollisuuksia esim. asuinrakentamiselle. Kuntalaiset toivovat, että kunnan palvelut olisivat lähellä ja helposti saavutettavissa. Käytännössä kaikki kuntalaiset
eivät ole tasa-arvoisessa asemassa johtuen etäisyyksistä
ja asukkaiden määrän erilaisuudesta eri alueilla.
Uusi, ensi kesänä valmistuva silta on kyläläisten pitkäaikainen toive. Silta tulee yhdistämään kylän kaksi
osaa uudella tavalla. Rohkenen ennustaa, että samalla sillasta tulee merkittävä matkailunähtävyys, jota tullaan ihmettelemään pitempienkin matkojen takaa. On
pitkälti kyläläisistä itsestä kiinni, millaisia vetovoimatekijöitä sillan ympärille saadaan rakennettua.
Kaupungistumista pidetään jonkinlaisena luonnonlain kaltaisena totuutena, jonka etenemiseen ei voi vaikuttaa. Kaupungistumisen hidastaminen nähdään
elinvoiman ja kasvun tukahduttamisena. Kuitenkin
monissa tutkimuksissa tulee esiin suomalaisten halu
muuttaa maalle ja asua väljästi.
Taloustutkimus teki viime kevään kyselyn kuntaan
muuttaneille. Kysyttiin, miksi he olivat Iihin muuttaneet. Kolme keskeisintä syytä olivat Iin positiivinen
maine, maaseutumainen ympäristö sekä sopivan asunnot tai tontin saatavuus. Uskon, että Iin ja Jakkukylän
vahvuus on jatkossakin näissä.
Toivotan lehden lukijoille hyvää ja menestyksekästä alkanutta vuotta.

Ari Alatossava
Iin kunnanjohtaja

Iin seurakunnan tervehdys

Juhla ja arki rytmittävät elämäämme
Tähän loppiaisen jälkeiseen
aikaan kuuluu sanonta, että
nyt alkavat ”selkäviikot ja
reikäleivät”.
Tuolla sanonnalla tarkoitetaan sitä, että talvenselkä
alkaa taittua ja että takana
on joulun juhla-aika juhlaruokineen ja lekotettuineen.
Nyt on edessä tavallisia ja
arkisia viikkoja ja tavallista ruokaa. Ja hyvä niin, varmasti moni toteaa. Juhla ja
arki näin rytmittävät meidän elämäämme.
Meille suomalaisille lähes kaikki vuotuiset juhlat
ovat kristillisiä juhlia. Juhlien sisällöt kertovat meille
Jumalan hyvyydestä meitä ihmisiä kohtaan. Tutustumalla jokaisen juhlan
sanomaan saamme rautaisannoksen
sielunravintoa
elämän arkeen.
Mennyt joulujuhla kertoi
meille siitä, kuinka Jumala

tuo Pojassaan valon meidän
ihmisten maailman pimeyteen. Nyt, kun siirrymme
pikkuhiljaa kohti kevättä,
niin myös Jumalan luoma
luonto ikään kuin vahvistaa
tuota ajatusta. Valo voittaa
ja uusi kesä on tulossa. Se on
meille suuri ilo, koska meitä monta pimeä sydäntalvi masentaa. Mitenhän me
pärjäisimmekään, jos meillä ei olisi joulun juhlaa ja sen
ilosanomaa.
Siunattua alkanutta vuotta 2020 toivottaen

Tapani Ruotsalainen

– Meille suomalaisille lähes
kaikki vuotuiset juhlat ovat
kristillisiä juhlia. Juhlien sisällöt kertovat meille Jumalan
hyvyydestä meitä ihmisiä kohtaan.

– Uusi, ensi kesänä valmistuva silta on kyläläisten pitkäaikainen toive. Silta tulee yhdistämään kylän kaksi osaa uudella tavalla. Rohkenen ennustaa, että samalla sillasta tulee
merkittävä matkailunähtävyys, jota tullaan ihmettelemään
pitempienkin matkojen takaa, uskoo Iin kunnanjohtaja Ari
Alatossava.
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Jakun koulun 120-vuotisjuhla talven juhlana

Jimi, Joel ja Miika Päkkilä epäilivät esityksessään, tuleekohan
riippusillasta valmista, vai olisiko se tekemiseen tarvittu Päkkilöitä.

Jakun koululla juhlittiin joulun alla talvisissa tunnelmissa ja oppilaiden esityksissä
kuvattiin koulun 120-vuotista historiaa. Koulun juhlasali täyttyi viimeistä istuinta
myöten ja yhteislaulut osoittivat lauluperinteen olevan
Jakkukylässä voimissaan.
Jakkukylän koulun historia ulottuu vuoteen 1899,
jolloin Iin kuntakokous käsitteli asiaa kolmessa eri
kokouksessa.
Kyseisenä
vuonna perustettiin Pirttitörmän kylän koulupiiri, päätettiin koulun paikan
hankinnasta, opettajan saamisesta, välineiden hankinnasta ja valtionavun
anomisesta Pirttitörmän kylän kansakoululle. Ensimmäinen koulu rakennettiin
koulun nykyiselle paikalle.
Koulu paloi joulukuisena pakkasyönä vuonna
1941. Vuokratiloista päästiin takaisin omaan koulurakennukseen
vuonna
1947. Tuolloin valmistunut
koulurakennus on nykyisen koulun ytimenä, jota on
vuosikymmenten saatossa
laajennettu useaan kertaan.
Viimeisin laajennus ja saneeraus Jakun koululle tehtiin vuonna 2004. Vuoden
2018 alussa tapahtuneen
osakuntaliitoksen
myötä koulurakennus siirtyi Iin
kunnan omistukseen.
Oppilaita koululla opiskelee 67 ja opettajia on

kolme. Oppilaista kolmisenkymmentä kulkee kouluun joen eteläpuolta, heistä
puolet
venekuljetuksella.
Rakenteilla oleva riippusilta tulee siis koulun kannalta
tarpeeseen. Koulun opettajana kolmekymmentä vuotta toiminut Helena Saija
kertoi koulussa olleen 47 oppilasta hänen aloittaessaan
koululla vuonna 1986. Tuosta oppilasmäärä nousi muutamassa vuodessa nuorten
palatessa kotiseuduille ja
perustaessa perheitä. Enimmillään Helena muisteli
oppilaita olleen 80-luvun lopulla 86.
Kunnan
tervehdyksen
juhlaan tuonut kunnanhallituksen
puheenjohtaja Johannes Tuomela kiitteli
jakkukyläisiä aktiivisiksi uusiksi iiläisiksi, joiden esimerkki innostaa muitakin
kyliä kunnassa.
- Kun jakkukyläläiset kokoontuivat pohtimaan ja
päättämään osakuntaliitoksen mahdollisuudesta, yhtenä kokoontumispaikkana
toimi tämä koulu. Oma kyläkoulu on myös merkittävä
tekijä paikkakunnalle muuttoa harkitsevalle, Tuomela
totesi.
Juhlan lopuksi nautittiin
täytekakkukahvit, joille oli
kutsuvieraiksi saatu myös
koulun entisiä työntekijöitä. MTR

Koulun entisistä työntekijöistä juhlaan olivat saapuneet siivoojana työskennellyt Asta Kuopio, opettajana/koulunjohtaja toiminut Helena Saija, keväällä eläkkeelle jäänyt esikouluopettaja Eija
Korhonen, sekä keittäjä Eija Tuomaala.

Koulun 3-4 luokkalaiset esiintymässä 5-6 luokkalaisten säestäminä.

Kylän elinvoimaisuutta ja koulun valoisaa tulevaisuutta kuvastaen juhlaan osallistui paljon alle kouluikäisiä lapsia.

Venekuljetuksissa käytettävän Aaltojen Kunkun kyydissä Eedel Räihä, Neea Nurmiaro ja Saaga Päkkilä. Veneen kuljettajana Luukas
Kaisto.
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Jakkukylän riippusillan rakennustyöt etenevät
Jakkukylän riippusillan rakentaminen käynnistyi marraskuussa. Silta on jänneväliltään
Pohjois-Euroopan pisin kevyen liikenteen metallirakenteinen riippusilta. Se tulee
valmistuttuaan ylittämään lähes 200 metriä leveän Iijoen Jakun koulun kohdalta. Sillan
rakentamisesta vastaa oululainen Mestek Oy ja sen on määrä olla valmiina ensi kesänä.
Jakkukylän kevyenliikenteen riippusillan rakennustyöt käynnistyivät 18
marraskuuta 2019 rantojen
maanrakennustöillä.
Rannalle tulevien betonirakenteiden on määrä olla valmiina tammikuun loppuun
mennessä, jonka jälkeen talvella asennetaan 20 metriä korkeat pylonit ja niiden
kautta kulkevat kannatinsinkit. Metallirakenteinen,
sinkitty siltakansi kasataan
keväällä jäiden lähdettyä.
Sillan tilaajana on Iin kunta ja sen rakentaa oululainen
Mestek Oy.
Mestek Oy:n työpäällikkö Risto Siltalan mukaan
riippusillan rakentaminen
on todella mielenkiintoi-

nen projekti. Tämän kaltaiset sillat ovat harvinaisia
ja ensimmäinen laatuaan
myös heidän toteuttamista
siltaurakoista. Siltatyömaa
työllistää kahdesta neljään
henkilöä rakennusvaiheesta
riippuen. Valmista on määrä olla viimeistään elokuussa, kun koulut alkavat.
Jakkukylän riippusilta tulee valmistuessaan olemaan
jänneväliltään Pohjois-Euroopan pisin metallirakenteinen kevyen liikenteen
riippusilta.
Riippusillasta
tulee teräsrakenteinen, kuumasinkitty riippusilta, jossa pääkannattimina olevista
teräsköysistä riippuvat pystysuuntaiset teräksiset riippuköydet. Sillan vakautta

lisätään molemmin puolin
kantta kulkevilla vaakatasoisilla haruskaapeleilla, jolla rakennetta jäykistetään ja
heilunta minimoidaan. Sillan hyötyleveys on 150 cm,
kokonaispituus 250 metriä
ja jänneväli hurjat 181 metriä.
Sillasta on Jakkukylässä haaveiltu todella pitkään.
Ensimmäiset
suunnitelmat maantiesillasta tehtiin
Pohjolan Voiman toimesta vuonna 1984, jolloin rahoituskin oli hyvin pitkälle
valmisteltuna. Hanke kaatui kuitenkin jakkukyläläisten pettymykseksi silloiseen
kuntapäätöksentekoon.
Viimeiset
kolme
vuotta kyläyhdistys on kylä-

läisten vankalla tuella ja
kannustuksella vienyt hanketta vimmalla eteenpäin
yhdessä Iin kunnan kanssa.
Maanrakennuskoneiden ilmestyminen ja töiden
käynnistyminen
rannalle
konkretisoi sen, että hanke
toteutuu ja voimme huokaista helpotuksesta. Jakkukyläläisten pitkäaikainen
haave toteutuu. Haluamme lausua lämpimät kiitokset kaikille kunnan ja valtion
päättäjille, jotka ovat mahdollistaneet hankkeen perusrahoituksen sekä yli
sadalle yritykselle ja yksityiselle, jotka ovat siltahanketta rahallisesti tukeneet.
Silta tulee valmistuessaan helpottamaan erityises-

Yleissuunnitelmakuva pääty.

3d-kuva sillasta.

ti Jakun koulun oppilaiden
koulumatkaa. Ongelmallinen jäätie jää koulureittinä
historiaan, samoin venekuljetus. Jäätie on nykyvuosina
ollut käytössä vain pari-kolme kuukautta, jonka vuoksi
kelirikkoajan taksikuljetus
on kestänyt vuosittain jopa
4 kuukautta.
Sillan rakentamisen kustannusarvio on 850 000 euroa. Valtion myöntämän
avustuksen ja Jakkukylän
kyläyhdistyksen keräämän
50 000 euron lahjoituksen
myötä sillan on arvioitu
maksavan itsensä takaisin
säästyneinä koulukuljetuksen menoina 5-7 vuodessa.

Kunta säästää sillan myötä laskelmien mukaan koulukyydityksestä noin 84 000
euroa vuodessa.
Pohjois-Euroopan pisin
kevyen liikenteen riippusilta tulee valmistuessaan
vetämään paikalle runsaasti vieraita. Uskon, että sen
myötä koko Iin kunnan
tunnettavuus kasvaa, matkailun tulot lisääntyvät ja
kylämme kasvu on turvattu.
Silta helpottaa kyläläisten
arkea ja tuo koko kuntaan lisää säpinää.

Hannu Kaisto

Havainnekuva sillasta.

Metsänomistajat
II

Liikkuvan kaluston
varusteet
Liikkuvan
kaluston
varusteet
0207 3534 53
The reversible fan for diesel engines
konejare@konejare.fi

Hyvää joulua ja
menestystä
vuodelle 2020!
KÄÄNTYVÄ TUULETIN
DIESELMOOTTOREILLE

PYYDÄ TARJOUS!

The reversible fan for diesel engines

Metsänomistajat
YLI-II

LUOTETTAVA RASKAAN KALUSTON
KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄ
OHJAAMON SISÄILMAN
SUODATUSJÄRJESTELMÄT

The reversible fan for diesel engines

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy

OLLI JAARA
02074003534
+358
460053
32 | www.konejare.fi | konejare@konejare.fi
olli.jaara@konejare.fi

The reversible fan for diesel engines

The reversible fan for diesel engines

Liikkuvan kaluston varusteet

Kone Jare Oy

The reversible fan for diesel engines

OLLI53JAARA
0207 3534

Iin toimipiste:

Säikäntie 24
www.konejare.fi
+358 400 4600 3291100 Ii
konejare@konejare.fi
olli.jaara@konejare.fi
Liikkuvan kaluston varusteet

Pirkkalan toimipiste:
Haikanvuori 6 VA 4
33920 Pirkkala

Liikkuvan kaluston varusteet

Liikkuvan kaluston varusteet

OLLI JAARA

OLLI JAARA

Sotkamon
itsepalveluvarasto:
Terrafamen
kaivosvarikko

MHY YLI-II
Mikko Mäkelä 0400 285 943
Niko Aalto 044 017 0161
MHY II
Henri Turtinen 040 553 2335
Mikko Koistinen 0400 239 920
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Jakkukylä ennen ja nyt

Jarkko Orava valvoo kaivinkoneen työskentelyä Jakkukylän koulun nurkalla tapahtuvan valutyön osalta.

Jakkukylän riippusilta rakenteilla
Jakkukylän eri puolilla Iijokea olevat osat yhdistävän
riippusillan rakennustyöt
on aloitettu. Sillan maatuet on raudoitettu ja valutyöt
saatettu loppuun.
Varsinainen silta asennetaan paikalleen sulan veden
aikana tulevan kesän alussa.
Valmistuttuaan sillasta
tulee Pohjoismaiden pisin
riippusilta, jonka jänneväli
on 180 metriä, korkeus normaalivedestä 3,6 metriä ja
pyloneitten korkeus 21 met-

riä. Sillan urakoi Mestek Oy.
– Urakka on työllistänyt
keskimäärin kaksi kaivinkonetta, sekä työtehtävistä riippuen kahdesta viiteen
työntekijää, Jarkko Orava
Mestek Oy:stä kertoo. MTR

Jakkukylän riippusillan jänneväli tulee olemaan Pohjoismaiden pisin.

Jakkukylän kyläyhdistyksen hallitus

Lapsuuden ja nuoruuden
kotikylästäni ensimmäiseksi
mieleen tulee yhteisöllisyys.
Vaikka erilaisia asioita ja arvoja kannatettiin, silti toisia kyläläisiä ymmärrettiin
ja tuettiin. Lapsuudessani
1960-1970 -luvuilla Jakkukylä oli maaseutukylä. Lähes jokaisessa talossa oli
vähintäänkin pienimuotoista maanviljelystä: lehmiä,
mullikoita, sikoja ja muitakin kotieläimiä.
Maatalouden työt rytmittivät perheiden arkea: oli
kylvön, AIV-rehun, heinänteon, viljanpuinnin ja potunnoston aika. Muutamia
yrittäjiäkin oli toki. Päätoimisesti kotitilan ulkopuolelta elannon hankkivia
palkkatyöläisiä oli vähän.
Kesäisin uittopuita virtasi Iijoessa. Varma kesän merkki
oli, kun uitonmiehet laittoivat puomit paikalleen, jotta puut huilasivat toivottuja
reittejä. Voimalaitosrakentamisen aikaan vesi oli tosi
matalalla ja rannan kaikki
isommat kivet tulivat kotirannoilla tutuiksi.
Koulu on ollut kylälle
tärkeä. Lisäksi kylällä toimi
lapsuudessani posti ja kaupat: Osula ja Turva kuuluivat kyläkuvaan. Maitotili
tuli kauppaan ja sillä maksettiin ensin vastakirjalla
edeltävän kuukauden kauppaostot. Kalastus, metsästys
ja marjastus antoivat monipuolisuutta ruokavalioon.
Maanmiesseura, maatalousnaiset, työväentalon väki ja
hengellisellä puolella rauhanyhdistys toimivat aktii-

Tervetuloa Jakkkukylän kyläyhdistyksen jäseneksi!
Jäsenmaksut: varsinainen jäsen 10 euroa/vuosi (äänioikeus). Kannatusjäsen 29 euroa/vuosi (ei äänioikeutta).
Yritys- ja yhteisöjäsen 65 euroa/vuosi (ei äänioikeutta, sis. näkyvyyden kyläyhdistyksen nettisivulla)

Elli Turtinen-Heikkilä

Nykyään Rovaniemen
kemijokivartinen, jonka juuret
ovat vahvasti Iijokivarren
Jakkukylässä

Autokorjaamopalvelut
omalta kylältä
Jakkukylän koulun läheisyydestä on keväästä 2019
alkaen ollut saatavilla korjaamopalveluita niin autojen
kuin pienkoneiden osalle,
Tapio Vuorman aloitettu autokorjaamoyrittäjänä.
– Aloittelin kevytyrittäjänä ja nyt kunnostelen tiloja autokorjaamolle vanhaan
navetta/riihirakennukseen,
Tapio kertoo.
Autoasentajakoulutuksen käynyt Tapio on tehnyt
pitkän uran autojen parissa,

Alarivi: Anne Matikainen, Pentti Räihä, Juha Aalto, Matti Räty. Ylärivi: Maarit Sippola, Hannu Kaisto, Erkki Niskala.

visesti. Enemmistö kylän
nuorista taisi suuntautua
jatko-opinnoissaan ammattikoulupuolelle. Osa meistä
lähti lukioon, Iihin tai lähialueelle. Kyläyhdistys aloitteli toimintaansa, kun olin jo
opiskelemassa Tampereella 1980-luvulla. Rantapohja
on tullut minulle aina - näin
olen pysynyt ajan tasalla Iijokivarren asioista.
Kun seurailen nyt somen
ja Rantapohjan kautta Jakkukylän aktiivista ja monipuolista toimintaa. En voi
muuta kuin ihailla. Hautausmaan aitaus, Purusaaren
kunnostus virkistysalueeksi, riippusilta, kylän markkinointi
nykyaikaisin
menetelmin - niin ja erityisesti diplomaattisesti hoidettu osakuntaliitos Iihin.
Kylässä on aktiivista ja esimerkillistä toimintaa. Nostan hattua kyläaktiiveille
ja koko kylän väelle! Pieni
kylä voi olla elinvoimainen
ja toimiva, kun toimeen tartutaan. Minulla on aina ilo
kertoa kysyttäessä ja kysymättäkin, että olen kotoisin
Iin Jakkukylästä, Iijokivarresta. Toivotan erinomaista
jatkoa, voimia ja intoa Jakkukylälle ja kyläläisille!
PS. Mitä jos palauttaisitte vielä kylän historiallisen
hienon nimen Jakkukylästä
Pirttitörmäksi - se vasta jotain olisi...

ajaen erilaisia ajoneuvoyhdistelmiä. Kyläläisten useat yhteydenotot korjaamon
saamisesta omalle kylälle
saivat hänet harkitsemaan
korjaamoyrittäjäksi
alkamista.
– Kesään mennessä on
tarkoitus saada tilat kunnostettua ja siinä ohessa päivitän osaamistani etenkin
nykyautojen sähköpuolen
vaatimuksista, Tapio Vuorma kertoo lähiajan suunnitelmistaan. MTR

JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY:N
KEVÄTKOKOUS
1.4.2020, klo.18
Jakun koululla, Jakuntie 85, 91210 Jakkukylä
Tervetuloa!
Jakkukylän kyläyhdistys ry, hallitus
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Jakkukylä on kauniilla paikalla molemmin puolin Iijokea. Sanotaan ja mainostetaan, että se on haluttu paikka asua, yrittää ja
harrastaa. Kokosimme illustratiiivisen esiityksen Jakkukylästä, paikkana asua, yrittää ja harrastaa. Jokainen lukija voi esityksen
avulla eläytyä pinnallisesti kylämme elämään. Parhaan kuvan ja kokemuksen saa tulemalla paikanpäälle tutustumaan.
Jakkukylän keskuksena voidaan pitää Jakun koulua. Asutus leviää nauhamaisena jokivarren asutuksena Iihin päin noin 5 km:n
päähän, ja Yli-Iihin päin lähes saman verran. Jakun koulun kohdalle rakennettavan riippusillan myötä molemmilla puolilla oleva
asutus yhtenäistyy ja matka kylän keskukseen lyhenee merkittävästi.
Jakkukylän tämänhetkinen yritystoiminta keskittyy pääasiassa maa- ja metsätalouteen, poronhoitoon, puutarhaviljelyyn sekä
yksittäisiin palveluihin (esim. Hieronta, tietotekniikka). Lähiruokaa on ostettavissa suoraan tiloilta, esim. Maitoa, lampaanlihaa,
poronlihaa, marjoja. Kylällä on myös leipomo, joka on keskittynyt gluteenittomiin leipomotuotteisiin.
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nomat
23.1.2020pyritään tavoitteellisesti Jakkukylän asumisen ja kasvun edistämiseen.
Jakkukylässä
Tämä on myös keskeisin
teema kyläyhdistyksen vuoden 2020 tavoitteissa. Jakkukylässä on runsaasti myytäviä tontteja ja taloja.
Jakkukylälle toimii myös nykyään paljon kysytty ”muuttovalmis” –konsepti. Lisätietoja myytävistä
taloista ja tonteista, sekä muuttovalmis –konseptista löydät nettisivulta www.jakkukyla.fi/tontteja/
HARRASTAA
Jakkukylästä löytyy rakennettuja kunnan tai kyläyhdistyksen ylläpitämiä harrastuspaikkoja. Harrastukset painottuu ulkoiluun ja luontoon. Omatoimiharrastusta on vapaus tehdä, niin paljon kuin keksii. Esim. Eteläpuolella jokea on paljon mukavia metsäreittejä polkujuoksuun, maastopyöräilyyn, retkeilyyn. Jokivarsien vanha asutus mahdollistaa historialöytöihin. Jakkukylän kulttuuritapahtumiin
kuuluukin kyläyhdistyksen pitämät perinneillat, joissa paikallinen historoitsija esittää kuvin ja kertomuksin
lähialueiden historiaa. Kansalaisopoisto tarjoaa omalta osaltaan monenlaisia harrastusmahdollisuuksia.
Kylällä on aktiivista yhdistystoimintaa.
www.jakkukyla.fi/liikunta/
www.jakkukyla.fi/metsastys-ja-kalastus/
YRITTÄÄ
Jakkukylässä on nopea ja toimiva Iisiverkon tarjoama valokuituverkkoyhteys, joka mahdollistaa
etätyöskentelyn ja antaa hyvät edellytykset myös yritystoiminnalle.
Rakenteilla oleva Pohjois-Euroopan pisin riippusilta houkuttelee matkailijoita, ja
antaa mahdollisuuksia rohkeille yrittäjille!

Kuntoilija pääsee nauttimaan Jakkukylässä porrasjuoksusta ja mukavista metsäpoluista. Kuvat Maarit Sippola

Purusaaren reittiä. Kuva Maarit Sippola

Kyläläisten retki Purusaaren laavulle. Kuva Maarit Sippola

Melomassa Iijoella. Jakkukylässä hurjemmat pääsee myös laskemaan
koskea kevättulvien aikaan ”vanhalla uomalla”. Kuva Matti Turtinen
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Näkymi

Näkymä luokan ikkunasta Iijoelle venetsialaistapahtumassa elokuussa 2019.

Jakun koulu täytti joulukuussa 120 vuotta. Juhla pidettiin koululla 17.12.
ja juhlaan osallistui nykyisten oppilaiden lisäksi mm.
oppilaiden vanhempia, kylän väkeä, entisiä oppilaita ja myös henkilökuntaa.
Komeasti kajahti taas kerran koulun salissa Toivo
Hyyryläisen sanoittama ja
säveltämä Jakkukylän kotiseutulaulu: ”Jakkukylään
tieni vie luo lapsuusmuistojen, siellä tutun seudun kohtaan leikkitannerten, koulu
jokitörmällään on vielä paikallaan, katsoo uusin ilmein,
toivein, koululaisiaan… ”
Ja jokitörmällä on koulu seisonut viimeiset kolmekymmentäkin vuotta, aluksi
Yli-Ii, sitten Oulun ja vuoden 2018 syksystä Iin kunnan kouluna. Suurimmat
muutokset vuosien mittaan
ovat ehkä olleet koulun laajennusremontit ja tietotekniikan lisääntynyt käyttö
opetuksessa. Nykyisin toiminnassa ovat esikoulu ja
luokat 1 – 2, 3 – 4 ja 5 – 6.

Oppilasmäärä kuluvana lukuvuotena on 65. Lisäksi tiloissamme toimii myös
ryhmäperhepäiväkoti Leppäkertut.
Iin myötä koulunkäyntiä ovat piristäneet oppilaiden kanssa Iin kunnan
kohteisiin tekemämme retket. Tutuksi ovat tullee mm.
Karhusaari, Illinsaaren hiihtomaastot, Iin kirkon seutu sekä Valtarin ja Haminan
koulut. Iiläisenä kouluna
olemme saaneet myös mahdollisuudet kokeilla uusia
liikuntavälineitä, lumilautoja, -kenkiä ja fatbikeja.
Tämän
hetken
suurin mielenkiinto kohdistuu koulun kohdalle joen
yli rakennettavaan kevyenliikenteen siltaan, jonka
rakentamista seuraammekin aitiopaikalta 5 – 6- luokan ikkunasta. Toiveissa on,
että silta valmistuu kuluvan
vuoden syksyyn mennessä.

Markus Kupsala,
luokanopettaja,
Jakun koulu

Näkymä samasta ikkunasta siltatyömaalle 9.1.2020

Jututimme vuoden 2020 alkajaisiksi muutamia Jakkukylän asukkaita:
(Haastattelijat olivat Niilo, Anni ja Marissa.)
Kuinka monta vuotta Jakun koulu täytti lähiaikoina?
Oletteko käynyt aikoinanne Jakun koulua? Milloin?
Muistatteko ketään silloista opettajaa nimeltä?
Kuinka monta oppilasta arvioitte Jakun koululla olevan nykyään?
Mitä mieltä olette kylälle rakennettavasta sillasta?
Puuttuuko Jakkukylästä mielestänne jotakin? Mitä?
ASTA KUOPIO:
– 120 vuotta
– 1948
– Anna Hynninen
– 67
– Yhdistää kummatkin rannat. Hyvä asia.
VOITTO JUSSILA:
– 135 vuotta
– Vuonna 1963
– Anna Hynninen, Hannes
Partanen
– 60 oppilasta
– Tarpeellinen koululaisille
ja kyläläisille
– Kauppa

TEUVO PÄKKILÄ:
– 120 vuotta
– Syksyllä 1950
– Anna Maalismaa, Irma
Huttunen, Anja Jaurakkajärvi, Aaro Mäkelä, Saara Kaiponen, Hannes Partanen
– 62 oppilasta
– Hieno juttu ja tarpeellinen
– Kaikki on ihan hyvin

Kysyimme myös nykyisten oppilaiden mielipiteitä kouluun
liittyvistä asioista:
Miten kuljet kouluun?
Onko sinulla siskoja tai veljiä Jakun koulussa?
Mikä on mieliruokasi koulussa?
Mistä oppiaineesta pidät eniten?
Mitä teet välituntisin?
Jos saisit toivoa koululle jotakin uutta, mitä se olisi?
VASTAUKSIA:
– Veneellä syksyllä ja keväällä, talvella jäätietä pitkin kävelemällä
– Kaksi veljeä ja sisko
– Kalakeitto ja riisipuuro
– Maalaamisesta
– Leikin, olen laattahippaa,
luistelen
– Olisi kameroita kuvaamista varten
Lianna 0. lk.
– Taksilla
– Ei
– Spagetti
– Kuvis
– Jotain
– Uimahalli
Kaapo 1. lk.
– Taksilla
– On. Kolme
– Riisipuuro
– Puutyöstä
– Leikin lumivuorella
– Riippukeinuja kesäksi ja lisää liukureita talveksi
Helmi 2. lk.
– Taksilla
– Kaksi veljeä
– Riisi ja nugetit
– Käsityöt
– Kiikun
Saaga 3. lk.

Jakkukylän koulu sijaitsee Iijoen pohjoisrannalla. Koulun oppilasmäärä kuluvana lukukautena hetkellä 65.

– Kävellen
– Yksi veli ja sisko
– Uunimakkara ja pottumuusi
– Liikunta
– Pelaan jalkapalloa
– Sählymailoja
Rasmus 4. lk.
– Kesällä pyörällä ja talvella
potkurilla
– Kolme sisarusta Jakun
koululla
– Riisipuuro ja pyttipannu
– Liikunta ja matematiikka
– Olen kavereiden kanssa
– Biljardi- tai pingispöytä
Ilona 5. lk.
– Taksilla, jään yli tai veneellä
– Kolme siskoa alemmilla
luokilla
– Pyttipannu
– Liikunta
– Pelaan jalkapalloa
– Isompi liikuntasali ja jäähalli
Topias 6. lk.

Paljon tykättiin myös makaronilaatikosta, lohkoperunoista, nakkikeitosta, lihapullista, spagetista, pinaattilätyistä jne.
Oppianeista mainittiin usein myös englanti, ruotsi, matematiikka ja musiikki.
Toivomuslistalta löytyi lisäksi mm. tekonurmikenttä,
ruokasali, skeittiparkki, suuri trampoliini ja maailmanpyörä.
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Hirsimestari
Hirsirakentamisen
todellinen ammattilainen

Kaikki hirsirakentamisen palvelut sokkelista muuttovalmiiksi
010 323 2777 | info@hirsimestari.fi

www.hirsimestari.fi

Investointi huolettomaan
tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

Kontio
hirsitalo

- luonnollinen
koti parhaimmillaan
Maailman parhaasta ja luonnollisimmasta
rakennusmateriaalista, pohjoisesta hirrestä valmistettavissa Kontion hirsitaloissa
on oma uniikki rauhallinen tunnelma.
Kun yhdistetään nykyajan kansainvälinen
arkkitehtuuri ja ikiaikainen hirsi, syntyy
kodikkaimmat hirsikodit - Kontio on koti.

• Lavakoko 2160x4000mm
• 2700kg, kantavuus 2050kg
• Vinssi, ajosillat vakiona
Alulaidat lisähinnalla

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

590,-

3490,sis. alv.

NORTH 3515R KUOMULLA!
•
•
•
•

Lavakoko 1500x3500 mm
Kippi, nokkapyörä
Kuomu 100cm
Jaxal-kuomu
asennettuna

1990,sis. alv.

Suoraan varastosta paljon eri kärry- ja trailerimalleja, kysy lisää!
Kaikkiin ostoihin saatavana jopa 60kk rahoitus 0% korolla, kysy lisää!

MYYNTI: Kimmo Junttila

Puh. 045 6749 626

kimmo.junttila@lakkapaa.com

24/7 • www.lakkapaa.com • 24/7

• Hakatie 15, Kempele

PEKKA PARKKINEN
0400 295 022
pekka.parkkinen@kontio.fi

KONTIO.FI | #KONTIO

Kaikki Temared-perävaunut 2-vuoden takuulla

CARPLATFORM 4021

SOITA JA
KYSY LISÄÄ!

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220
Kuva: Iin kunta/Jorma Kauppi
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Jakkukylästä löytyy iloa ja naurua
Kahdeksan vuotta sitten lappilaislähtöinen Päivi Päkkilä
muutti Jakkukylään. Päkkilät ostivat omakotitalon, jossa heidän unelma toteutui
kauniista kaksikerroksesta
hirsitalosta Iijoen äärellä.
– On ollut ilo löytää koti
täältä Jakkukylästä. Luonto on lähellä kaikkine mahdollisuuksineen.
Kaunis
Iijoki, lyhyt matka kaupunkiin, ihana kyläkoulumme
ja mukavat kyläläiset. Täällä
on hyvä olla, kiteyttää yrittäjänä Jakkukylässä toimiva Päivi, jonka palveluihin
kuuluu hierontapalveluiden
lisäksi naurujoogaohjaus.
– Naurujooga on aivan
mahtavaa! Se on monipuolinen liikuntaharjoite ja sopii kaikille sekä moniin eri
tilaisuuksiin. Sitä kannattaa
kyllä ihan mielenkiinnosta
kokeilla, Päivi kertoo innostuneesti.

Mitä se naurujooga
oikeastaan on?
Naurujooga on loistava työkalu ja aerobinen liikuntaharjoite
hyvinvointia
tukemaan. Se on saanut alkunsa Intiasta lääkäri Madan Katarian kehittelemänä
vuonna 1995.
Naurujooga sisältää naurua aktivoivia harjoituksia eli nauruharjoitteita,
taputuksia, syvähengitystä,
katsekontakteja ja leikkimielisyyttä sekä loppurentoutuksen. Harjoitteen kesto
vaihtelee 15 min – 2 h välillä.
– Naurujoogassa nauretaan ilman syytä, eikä keho
tunnista tekonaurua oikeasta naurusta. Samat terveyshyödyt saa tekonaurulla.
Lähes aina tekonauru johtaa
kuitenkin oikeaan nauruun.
Nauru ei liity huumorintajuun sillä kaikki vitsit eivät ole kaikille, mutta nauru
taatusti on :)
Toki
tilannekomiikkaa naurujoogassa ei tule
puuttumaan,
nauramme

silti eniten nauramisen ilosta. Mikäpä sen parempaa!
Naurujooga ei sisällä jooga-asentoja vaan rentoa,
leikkimielistä hassuttelua,
nauruharjoitteita, heittäytymistä, vapaata oloa ja irrottelua naurujooga hetkessä.
”Jooga”-sana naurujoogassa tulee sisään- ja uloshengitysharjoituksista.
Siinä hetkessä saa poistua eri rooleista ja asioista, joita kantaa hartioillaan
ja heittäytyä naurujoogan maailmaan. Parasta se
on juuri silloin, kun pystyt
vaan antautumaan olemassa olevaan, luonnehtii Päivi
Päkkilä uutta aluevaltausta.
Sen lisäksi että naurujooga on vapauttavaa ja piristävää, on naurujoogalla myös
monia terveysvaikutuksia.
Se muun muassa vapauttaa
hyvän olon hormoneja kehossa, lievittää stressiä jolloin kortisolihormonin taso
laskee, aktivoi tärkeää vagushermoa/kiertäjähermoa,
rentouttaa kehoa ja mieltä,
immuunipuolustus
paranee sekä keuhkot ja sydän
vahvistuvat. Nauru hieroo
myös ruuansulatusjärjestelmää!

fyysisesti koska naurujooga harjoitukset ovat hyvin
liikunnallisia. Se lisää innovatiivisuutta, sillä naurujoogan syvin olemus on
leikinomaisuudessa.
Lasten ja nuorten itseluottamus lisääntyy koska
naurujoogassa rohkaistaan
äänekkääseen
itseilmaisuun.
Naurujooga ikäihmisille:
Nauru ja hymyily helpottaa
luonnollisella tavalla kipuja ja kolotuksia. Se tuo kehoon ja mieleen hyvänolon
tunnetta, vapauttaa syvähengityksen avulla keuhkojen toimintaa, kohottaa
sydämen sykettä ja nostaa
immuunitasoa. Naurujoogassa ikäihmiset voivat tutustua toisiin palvelutalossa
asuviin asukkaisiin sekä
henkilökuntaan. Tämä vähentää heidän yksinäisyyttä ja parantaa elämänlaatua.
Naurujooga tuo ikäihmisten
elämään lisää iloa.
Naurujooga työpaikalla:
On tutkittu, että naurujooga osana työhyvinvointia on
lisännyt työssä positiivista

mielialaa, edesauttanut työkavereiden positiivista vuorovaikutusta ja vaikuttanut
työtehon parantumiseen positiivisella tavalla (lähde:
Leinonen Lisa, 2013, Naurujoogaa s. 39-48).
Naurujooga lisää aivojen happipitoisuutta, työntekijät jaksavat paremmin
työskennellä ja ovat virkeämpiä. Naurujooga saa
aikaan hyvän olon tunnetta, se auttaa työntekijää
tasapainoittamaan tunneelämäänsä ja suhtautumista asioihin. Naurun avulla
oikean puolen aivopuoliskon aktiviteetit vapautuvat
ja innovatiivisuus lisääntyy.
Uusia ajatuksia ja ideoita kehittyy.
Naurujooga ryhmäyttää
ja tuo yhteenkuuluvaisuuden tunteen. Ilo ja nauru yhdistää.
– On tosi mahtavaa,
ku mie saan naurujoogassa yhistellä omia taitoja ja
vahvuuksia vaikkapa mm.
rentoutumishetkeen esim.
kuumakivihieronnalla, äänimaljoilla, satuhieronnal-

la, aromaterapiahieronnalla,
korvakynttilähoidoilla, rentouttavilla jalkakylvyillä joihin olen käyttänyt ite tehtyä
jalkasuolaa, luettelee monipuolisia taitojansa Päivi
Päkkilä ja jatkaa että naurujooga on mahdollisuuksien maailma ja kaikki toiveet
otetaan huomioon.
– Nauruharjoitteissa voi
monipuolisesti käyttää eri
materiaaleja. Tulevana keväänä on tiedossa 50v syntymäpäiville naurujoogaa,
jossa synttärisankari tykkää kasvimaan pidosta ja
puutarhatöistä, joten ideoin
yhessä tilaajan kanssa, että
käytetään
naurujoogassa
porkkanoita, pottuja ja kukkia eri nauruharjoitteissa. Se
on silloin todella uniikki ja
yksilöllinen syntymäpäivälahja, joka jää varmasti mieleen.
Kaikista parasta naurujoogahetken lisäksi on
myös se, jos sieltä jää jotakin
sellaista arkeen voimavaraksi, joka keskellä tavallista arkipäivää alkaa yhtäkkiä
naurattamaan tai saa hy-

mynväreen kasvoille.
Tilasin
myös
ihania
tsemppitarroja, joista olen
kuullut paljon positiivista
palautetta kuinka on mukava nähdä itselle valittu tarra esim. kännykän kuorissa
tai wc:n peilissä tuomassa
tsemppiä päivään
Elämä nykyaikana on
aika hektistä, naurujooga
mahdollistaa hetken, jolloin
saa vaan olla ja heittäytyä
naurun viemäksi.
Jos naurujooga herätti
kiinnostuksen, kysymyksiä
tai haluatte kokeilla naurujooga tiettyyn tilaisuuteen,
tapahtumaan tai hetkeen,
minuun voi olla yhteydessä.
Vastaan mielelläni kysymyksiin ja halutessaan
räätälöidään mielekäs ja piristävä naurujooga hetki.
Naurua ja iloa uudelle vuosikymmenelle meille
kaikille!

Naurujoogaohjaaja
Päivi Päkkilä/TS

Naurujooga sopii
kaikenikäisille
Naurujoogaa lapsille ja nuorille: Naurujooga tukee lasten ja nuorten tunne-elämän
kehittymistä ja sen avulla
voi ilmaista itseään paremmin. Aivojen ja kehon happipitoisuuden lisääntyessä
naurujooga parantaa keskittymiskykyä päiväkodin
tai kouluelämän stressitilanteissa.
Naurujooga
vahvistaa lasten ja nuorten kehoa

Naurujoogaa
Oulunkaaren
työntekijöiden työhyvinvointiin.

WWW.JCAD.FI
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Kylän neulojamestari
Anna-Liisa Räihä

Yksilölliset kodit

Jakkukylän oma neulojamestari Anna-Liisa Räihä on neulonut sukat, jos
toisetkin. Sukkia ovat saanut omat kolmetoista lasta ja niitä ovat hankkineet
monet kyläläiset lahjaksi.
Jakkukylän liityttyä Iihin,
Anna-Liisan neulomat ”jakkukyläläiset” luovutettiin
liittymisjuhlassa myös pääministeri Juha Sipilälle puolisoineen.
– Pikkutytöstä saakka
olen neulonut. Äiti opetti neulomistaidon jo ennen
kouluikää. Sukkien lisäksi
olen neulonut villapaitoja,
lasten haalareita ja monenlaisia muita tuotteita, AnnaLiisa kertoo.
Hän toteaa eläkeläisellä
olevan aikaa ja innon neulomiseen pitävän taitoa yllä.
Tilaustöiden ohella AnnaLiisa neuloo tuotteita myös
varastoon. Monet käyvätkin

Jakkukylän Iihin liittymisjuhlassa Anna-Liisa Räihän neulomat
”jakkukyläläiset” saivat myös Minna-Maaria ja Juha Sipilä. Pääministeripari halusi ikuistaa itsenä samaan kuvaan neulojamestarin
kanssa. Kuva Hilkka Turtinen.

katsomassa, mitä aarteita
häneltä löytyy ja hankkivat
niitä joko itselleen tai lahjaksi. Jakkukylän kyläyhdistyksen pyynnöstä neulottuja

”jakkukyläläisiä” hän on
tehnyt mielellään ja pitää
sukanvarteen suunniteltua
luontoaihetta onnistuneena.
MTR

www.jt-talo.com

RATKAISEVAA
VOIMAA.
www.pohjolanvoima.fi
@PVOVesivoima
Jakkukylän kuntaliitosjuhlassa sukkien lahjaksi kutoneelle Anna-Liisaa muistettiin lahjapaketilla.
Kuva Heimo Turunen..
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Biotermo Oy
alueellista lämmöntuotantoa.
Lisätietoa puh. 040 522 4021
info@biotermo.fi

Tilaa puhtaasti palavat
lämmitysöljyt meiltä!
0800 183 300
www.teboil.fi

Iin ruokapalvelut hävikkiruokayhteistyössä CircMeal-yhtiön kanssa
Yhden yksittäisen ruokamarketin elintarvikkeiden
hävikki on useita tonneja vuodessa. Hedelmä/vihannes (HEVI)-hävikki on
todella iso kustannus ruokakaupoille. Tällä hetkellä HEVI-hävikki päätyy
suurelta osin biojätteeksi,
vaikka merkittävä osa hävikistä on elintarvikekelpoista. CircMeal-yhtiö tarjoaa
ensimmäisenä systemaattisen tavan HEVI-hävikin vähentämiseksi.
Toimintamallissa CircMeal jatkojalostaa kaupoilta saamansa hävikkiruoan
(leikkaus, siivutus, yhdistely) tuotteiksi, joita myydään
ravintoloille ja nyt Iissä ensimmäistä kertaa tarjotaan
myös julkiseen, kunnallisen
ruokailun yhteydessä. CircMealin tuottamat salaatit,
kastikkeet ja smoothiet ovat
normaalin kiertävän ruokalistan lisä, josta Haminan
koulun oppilaat pääsevät
kausituotteiden saatavuuden perusteella nauttimaan
normaalin kouluruokailun
ja aamu- ja iltapäivätoiminnan välipalojen yhteydessä.
Lisäarvona ja –hyötynä

pyritään toimintamallissa
saavuttamaan muun muassa biojätemaksujen ja –määrien, sekä HEVI-hävikin
pienenemistä, budjetoinnin

tarkkuuden
paranemista
ja logistiikkakustannusten
säästöä.
CircMeal on oululainen syksyllä 2019 perus-

tettu yhtiö, jossa osakkaina
ovat yksityiset henkilöt. Toimintatapa on Suomessa
ainutlaatuinen. Yhtiön tavoitteena on laajentaa toi-

Hävikkiruokayhteistyö Iin ateriapalveluiden ja CircMealin osalta alkoi näkyä Haminan koulun ruokatarjoilussa maanantaina 20.1. Janne Pekkala, Jarmo Veteläinen, Anitta Laurila, Sakari Kiviniemi,
Airi Huovinen ja Aila Wiik yhteiskuvassa ennen ruokailun aloittamista. Pekkala ja Kiviniemi CircMeal Oy:stä olivat paikalla esittelemässä tarjolla olevia hävikkiruoasta valmistettuja salaatteja,
smoothieitä, pikkelöityjä vihanneksia ja salaattikastikkeita.

minta Oulun seudun lisäksi
koko Suomeen.
Yhteistyö Iissä aloitetaan
kuluvalla viikolla, jolloin
Haminan koululla ruokai-

lun aikana on läsnä CircMealin kokki Janne Pekkala,
opastaen koululaisia ja aikuisia tuotteiden käyttöön.
MTR

Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja Anne Hautamäki
maistamassa CircMeal kokki Janne Pekkalan hävikkiruoasta valmistamia pikkelöityjä vihanneksia. Palveluesimies Anitta Laurila
kertoi Haminan koulun lisäksi hävikkiruokayhteistyön koskevan
alkuvaiheissa Iin hoivapalveluita.

nro 2
23.1.2020

nomat

19

-

Varhaiskasvatuksen kysyntä
voimakkaassa kasvussa

Markku Lukkari toi puheessaan esille, kuinka tärkeää yrityksen on huomioida asiakas ja hänen tarpeensa kaikessa toiminnassaan. Kuulijoina eturivissä Anneli ja Väinö Klasila, puheenjohtaja Tuija Alikoski ja tilaisuuden juontanut Juho Tauriainen. Kuva Heimo Turunen.

Asiakasnäkökulma Iin Yrittäjien
aamupalatilaisuuden keskiössä
Iin Yrittäjien tämän vuoden ensimmäinen aamupalatilaisuus järjestettiin 17.1.
ravintola Chuan Yissä Iin
Micropoliksessa. Runsaan
ja maistuvan aamupalan jälkeen yrittäjät kokoontuivat
verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia Fredman
Professional Kitchen Oy toimitusjohtaja Markku Lukkarin alustuksen pohjalta.
Lukkari toi puheessaan
esille, kuinka tärkeää yrityksen on huomioida asiakas
ja hänen tarpeensa kaikessa
toiminnassaan. Hän kertoi
Fredmanissa otettavan aina
tuotteiden kehittämistyössä
asiakas mukaan tuotekehitykseen. Myyntityössä hän
kehotti pitämään mielessä,
mitä hyötyä tästä tuotteesta
tai palvelus on asiakkaalle.
-Suurin väärinymmärrys
asiakaskokemuksen johtamiseen liittyen on nähdä se
kustannuksena investoinnin
sijaan. Yrityksen tulee nähdä
oma liiketoimintansa enemmän asiakkaan kokemusten,
ja vähemmän tuotteidensa ja
palveluidensa kautta. Kaikki lähtee halusta ymmärtää, miten voimme parhaiten

auttaa asiakkaitamme, tehdä heidän elämästään mahdollisimman sujuvaa ja
ilahduttaa heitä palvelullamme, Markku Lukkari totesi lähes nelikymmenpäiselle
kuulijajoukolle.
Asiakaspalautetta ja siihen reagointia hän piti ensiarvoisen tärkeänä.
-Perusteltu paska palaute
on parasta. Jos asiakas valittaa tuotteistamme/palvelusta ja samalla kertoo miksi tai
miten voisimme parantaa
toimintojamme, sehän olisi
lottovoitto. Usein asiakkaat
antavat mielellään huonoa
palautetta juuri sen vuoksi, että muuttaisimme asioita
niin, että asiakaskin hyötyisi
muutoksista, Lukkari kertoi
palautteen tärkeydestä yrityksen kehittymiselle.
Tavoite tulisi hänen mielestään olla palaute, jossa todetaan ” Tämän yrityksen
toimintaan voidaan kuvata
ansaitusti; Primus inter pares = paras vertaistensa joukosta”
Asiakaskokemuspolun
Lukkari totesi koostuvan kokemuksista ennen asiointia,
asioinnin aikana ja asioinnin

Aamupalatilaisuuden päättyessä Markku Lukkarin puheilla riitti
keskustelijoita ja kyselijöitä. Kuva Heimo Turunen.

jälkeen.
-Asiakaskokemuksen
matkan tulisi yrityksessä
johtaa tulokseen, jossa toteamme olevamme olemassa asiakasta varten, ei toisin
päin, Lukkari korosti asiakkaan merkitystä yrityksille.
Markku Lukkari asuu Iissä ja kertoi pitävänsä Iitä parhaana mahdollisena paikka
asua. Utsjoelta kotoisin oleva mies onkin yhdellätoista paikkakunnalla asuttuaan
päättänyt, ettei muuta Iistä, jonka palveluja hän pitää
erinomaisena.
Tilaisuuden taattuun hu-

moristiseen tapaansa juontaneen Juho Tauriaisen
lisäksi puheenvuoron käytti
Iin Yrittäjien tuore puheenjohtaja Tuija Alikoski. Hän
kertoi kuulijoille Iin Yrittäjien toiminnasta ja jäseneduista, sekä yrittäjäyhdistykseen
kuulumisen tärkeydestä kaikille yrittäjille.
Aamupalan tarjonneesta Iin Micropolis Oy:stä yrityskehittäjä Noora Kauppi
kehotti ottamaan yhteyttä,
mikäli on tarvetta saada neuvoja tai apua yritysten toiminnan kehittämisessä. MTR

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen on Iissä tällä hetkellä lähes viidenkymmenen
lapsen jono. Varhaiskasvatuksen kysyntä kohdistuu
erityisesti Iin keskustan alueelle.
Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatuspaikan hakemuksesta viimeistään 4 kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä tai 2 viikossa, mikäli
kyseessä on äkillinen työllistyminen uuteen työpaikkaan
tai opiskelupaikan saaminen. Myöskin muuttaessa
toiseen kuntaan varhaiskasvatuspaikka on järjestettävä
edellä mainittuja määräaikoja noudattaen. Suurimmassa
osassa kunnallisiin varhaiskasvatuspaikkoihin olevista
hakemuksista lakisääteinen
järjestelyaika Iissä täyttyy
helmi-maaliskuussa
2020,
jolloin varhaiskasvatuspaikka tulee järjestää 33 hakijalle.
Huoltajalla on oikeus hakea ja saada lapselleen kunnallinen
varhaiskasvatuspaikka tai hakea yksityisen
hoidon tukea ja kunnallisia yksityisen hoidon lisiä varhaiskasvatuspaikan hankkimiseen yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Yksityinen varhaiskasvatus on huoltajalle kuitenkin
vapaaehtoista, ja kunnan on
aina järjestettävä varhaiskasvatuspaikka kunnallisesta
varhaiskasvatuksesta huoltajan näin halutessa.
Akuutin
toimitilaongelman
helpottamiseksi
kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 13.1. opetus- ja
varhaiskasvatuspalveluiden
esityksen 21 paikkaisen päiväkotiryhmän toiminnasta
ajalle 1.2.-31.7. Ryhmä toimii Haminan päiväkodin
alaisuudessa ja sille kunnostetaan tilat Micropolikseen.
Käytännön toiminnan sujuvuutta takaamaan kunnanhallitus antoi luvan palkata
yhden varhaiskasvatuksen
opettajan ja kaksi lastenhoitajaa ajalle 1.2.-31.7.2020. Lisäksi palkataan yksi avustaja
ajalle 1.2.-30.6.
Kunnanvaltuustolle kunnanhallitus esittää 98 000 euron lisämäärärahan myöntämistä varhaiskasvatuspalveluihin varhaiskasvatukseen järjestämiseen vuodelle
2020. Edellä mainitun lisäyksikön lisäksi kunta joutuu etsimään myös muita lisätiloja
varhaiskasvatuksen järjestämiseen keväälle 2020. MTR

Iin Ympäristöyhdistyksen
hallitus järjestäytyi
Yhdistyksen syyskokous pidettiin marraskuussa 2019.
Teijo Liedes valittiin silloin
jatkamaan puheenjohtajana.
Hallituksen jäseninä jatkavat Eija Alaraasakka, HeliHannele Haapaniemi, Sanna
Koivisto, Johanna Konttila ja
Pekka Vauhkola, Pirjo Elovuoma-Käyrä (vara). Uusina jäseninä hallitukseen
valittiin Jorma Kokko ja Juuso Vattulainen.
Tammikuun
järjestäytymiskokous 12.1. valitsi
yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja taloudenhoitajaksi
Heli-Hannele Haapaniemen
ja sihteeriksi Johanna Konttilan.
Iin ympäristöyhdistys jatkaa luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämistyötä Iin
kunnan alueella Suomen
Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksenä. Toimintasuunnitelmansa mukaisesti
yhdistys edistää terveellisen
ja turvallisen asuinympäristön säilyttämistä ja asuinym-

päristön viihtyisyyttä Iissä.
Vuonna 2020 yhdistyksen
tavoitteena on tuoda yhdistyksen toimintaa näkyvämmäksi. Tähän pyritään muun
muassa aktiivisella tiedottamisella yhdistyksen toiminnasta sekä paikallisissa
lehdissä että sosiaalisessa
mediassa. Aiemman käytännön mukaisesti yhdistys
jakaa kunnan kanssa yhteistyössä ympäristöpalkinnon
edellisen vuoden ympäristöteosta. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen
todettiin järjestäytymiskokouksessa elintärkeäksi. Lausunnot
elinympäristöön
vaikuttaviin hankkeisiin on
keskeinen osa yhdistyksen
toimintaa.
Vuoden 2020 hallituksen
jäsenet haluavat muistuttaa,
että innokkaita vapaaehtoisia otetaan avosylin vastaan.
Yhdistyksessä voi toimia näkyvästi tai näkymättömästi,
vaikkei hallitukseen kuuluisikaan. MTR

A.wiik

Traktoriurakointi

Aamupalatilaisuudessa oli liki 40 kuulija. Seuraava järjestetään Kuivaniemellä 21.2. yhdessä Kuivaniemen Yrittäjien kanssa. Kuva Heimo Turunen.

0405199866
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Iiläiset urheiluseurat vaativat
lumitykkien käyttöönottoa
Eletään tammikuun puoliväliä vuonna 2020. Joukko
iiläisiä hiihtoihmisiä on kokoontunut Illinsaaren hiihtomajalle pohtimaan leudon
alkutalven tuomia ongelmia hiihdolle. Samalle illalle
suunniteltu Iin Hiihtoseuran hiihtokoulu lapsille on
jouduttu perumaan. Metsän
reunassa seisoo kaksi lumitykkiä synkkää metsää vasten, kuin museoituna pois
hiihtäjien kysyvien katseiden alta.
– 21.11.2018 tykit tulivat
ja silloin niillä tehtiin pieni
kasa lunta. Sen jälkeen tykeillä ei ole saatu, eikä edes
yritettyä hiihtokautta jatkaa,
Seppo Keltamäki ja Pekka
Kukkula tuhahtavat tykkien
vieressä.
Vakava ilmeiset Iin Urheilijoiden, Iin Hiihtoseuran, Iin Yrityksen ja Iisun
edustajat jatkavat asian pohdintaa hiihtomajalla. Palaverin lopuksi he toteavat
lähestyvänsä kuntaa vetoomuksella ottaa lumitykit
välittömästi käyttöön ja to-

teavat seuroilla olevan halukkuutta
talkootyöhön
tykkien käytössä.
Vetoomuksessa he aikovat edellyttää jatkossa lumien säilömistä kesän ajaksi,
varmistamaan hiihtokauden
seuraavan syksyn aloitusta.
Lumien säilöminen kesän
yli vaatii suurehkon alueen,
joka on pohjattu tarkoitukseen sopivaksi. Keskitalven
pakkasilla tehty lumi säilötään viirojen ja muhien alle,
josta se syksyn jäädytettyä
maan levitetään 40-50 senttimetriä paksuksi lumipatjaksi latupohjille. Säilölumi
täytyy nimenomaan tehdä
talven kovimmilla pakkasilla, jolloin lumitykkien
lumentekoteho on parhaimmillaan ja saadaan kestävää
kuivaa lunta säilöttäväksi. Seurojen tavoitteena on
säilöä 25 000 kuutiometriä
lunta. Kesän aikana kasa
hupenee arviolta 5 000
kuutiota. Latupohjille syksyllä levitettäväksi jäisi 20
000 kuutiometriä, joka riittää 1,3 kilometrin ensilumen

ladun lumettamiseen, jatkaen hiihtokautta useilla viikoilla.
Vetoomuksessa
lumitykkien käyttöönottamisesta urheiluseurat viittaavat
kunnan saamaan imagohyötyyn ja muualta tulevien
hiihdon harrastajien paikkakunnalle jättämiin euroihin.
Seurojen mielestä lumetettu latu voi olla maksullinen
ja uskovat hiihtäjien mukisematta maksavan, päästessään hiihtämään omalla
paikkakunnallaan. Samoin
he olettavat tilanteen olevan
naapurikunnista saapuvien
hiihtäjien osalta. Kuluvan
alkutalven poikkeuksellisen
leuto sää ei urheiluseurojen
mukaan olisi sulattanut te-

kolumilatuja, jos ladut olisi
tykitetty kuntoon loka-marraskuun vaihteen pakkasjakson aikana.
– Meidän mielestämme
lumetus pitäisi aloittaa koemielessä heti, jotta tiedetään lumitykkien toimivuus.

Tämän hetken kokeilut eivät tyydytä hiihtoväkeä. Ei
edes kuutiota tykkilunta ole
tehty, joten kustannuksista ja tykkien toimivuudesta
on vaikea vetää johtopäätöksiä. Urheiluseurat ovat
valmiita yhteistyöhön, jotta

säilölumilatu saadaan Iihin.
Kustannuksiin seurat eivät
pysty osallistumaan. Hiihtoharrastus on Iissä noususuhdanteessa, päättävät
seurat kuntaan toimitettavan vetoomuksensa. MTR

Pauli Tiiro, Seppo Keltamäki,
Terhi Pesämaa, Pekka Kukkula, Markku Loukusa, Sami Uusitalo ja Tuomo Sassi Illinsaaren
hiihtomajan maastoissa käyttöönottoa odottavien lumitykkien luona.

Kunnan ja yrittäjien yhteinen tapaaminen
Iin kunta järjesti kunnanjohdon ja Iin sekä Kuivaniemen Yrittäjien hallitusten
jäsenten yhteisen tapaamisen joulukuun puolessa välissä Iin Silloille. Vaihdettiin
kuulumisia, kuultiin kunnan ajankohtaisista asioista ja oli mahdollisuus esittää
toiveita ja terveisiä kunnanjohdolle. Iin kunnasta mukana olivat kunnanjohtaja
Ari Alatossava, valtuuston
puheenjohtaja Teijo Liedes,
hallituksen puheenjohtaja

Johannes Tuomela ja yrityskehittäjä Noora Huotari.
Kunnanjohtaja Ari Alatossavan mukaan kunnan
haasteellisessa taloustilanteessa on näkyvissä menemästä parempaan päin.
Investointien
puolella liikuntakeskus saadaan
valmiiksi
tammikuussa.
Testikäyttäjät ovat olleet
testaamassa tiloja jo joulukuun puolella. Suuriin investointeihin on päädytty
sisäilmaongelmien
vuok-

si. Kunnanvirasto tyhjenee syksyyn mennessä.
Uudet tilat sosiaalitoimistolle rakennetaan terveyskeskuksen lähialueelle. Pois
käytöstä jäämässä olevalle
kunnantalon kohtalo ei ole
tiedossa, toki jotain suunnitelmia on kaavailtu. Esimerkiksi tontti olisi hyvä paikka
asuntorakentamiseen.
Alarannalle on valmistumassa uusi koulu. Jakkukylän riippusilta Iijoen yli on
valmistumassa ensi kesänä.

Keskustan
kehittämissuunnitelma
valmistumassa.
Lähivuosina mahdollisesti
rakennettava 4-tien ohitustie Iin kohdalla on nostettu
lähitulevaisuuden PohjoisPohjanmaan tärkeimmäksi
tiehankkeeksi. Suunnitteluja rahoituskuviot vievät kuitenkin aikaa usean vuoden
ajan. Päätöstä tien rakentamisesta ei ole.
Osa Pentinkankaan teol-

lisuusalueesta muutetaan
kaupalliseen
toimintaan
sopivaksi. Iin kunta on
nostanut keskusteluun ohitustien eteläisen liittymän
siirtämistä lähemmäksi Iitä.
Ongelmana on se, että alue
on pohjavesialuetta. Tien
korjaus Pohjois-Ii – Olhava
välillä on vielä kovastikin
avoimena.
Kunnanjohtajan alustuksen jälkeen käytiin vilkas
keskustelu. 4-tien äskettäin
käyttöön otetuista liikennevaloista on tullut myönteistä palautetta. Koko ajan
kerätään käyttäjäkokemuksia. Viestejä on kuulunut,
että valojen käyttöönoton
jälkeen Kärkkäisen ja Autokeitaan asiakasmäärät olisivat lisääntyneet.

Uutta yrittäjää haetaan
Merihelmeen
Kuivaniemellä tuotiin terveisiä lämpölaitoksen toiminnasta, jossa loppusyksystä
oli suuri vesivahinko. Lämpölaitos on yksityisen yrityksen omistama ja yritys
suunnittelee uuden lämpölaitoksen rakentamista vielä
vuoden 2020 aikana. Lupien
saanti on vielä vaiheessa.
Suljettuna olevan Me-

rihelmen kiinteistön kerrottiin olevan myytävänä,
vuokrausmahdollisuuskin
on olemassa. Uutta yrittäjää
ei ole vain vielä onnistuttu
saamaan.
Kuivaniemen alueen jouluvaloille toivottiin lisää
sähköpistokkeita.

Ii on yritysystävällinen
kunta
Yrityskehittäjä Noora Huotari kertoi uusien yrittäjien
olleen Iistä kiinnostuneita.
Tarvittaessa on valmius järjestää yrityksille toimitilat
nopeasti, lupasi Huotari.
Iin Yrittäjien uusi puheenjohtaja Tuija Alikoski
kertoi aloittavansa puheenjohtajana vuoden 2020 alusta innostunein mielin.
– Ii on yritysystävällinen kunta. Paikkakunnan yrittäjiltäkin kysellään
paikkakuntaa yrityksen sijoituspaikkana. Jokaisen tulisi muistaa suositella Iitä,
totesi Alikoski.

Heimo Turunen

Iin kunta kutsua Iin ja Kuivaniemen Yrittäjien hallituksen jäseniä yhteiseen tapaamiseen joulukuussa noudatti mukava joukko hallituksen jäseniä.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KUKKASIDONTAA

METTOVAARAN HAUTAUSPALVELU
Ii, Jakkukylä p. 0400 387 047
Kiiminki p. 040 561 7399
www.kiiminginkukka.ekukka.fi

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset
• arkut
• kukkasidonnat
• hautakivet

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

METSÄALAN PALVELUITA • TIEISÄNNÖINTIPALVELUITA

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

• Tiekuntien hallintoon ja
isännöintiin liittyvät palvelut
• Metsäomaisuuden hoitoon
liittyvät palvelut

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
KUNNOSTAMON PALVELUT:
Pienryhmävalmennus
Ryhmäliikunta
Personal trainer-palvelut
Ravintovalmennus
Anu Suotula-Teppo 044 5577 677
SEURAA:
Kunnostamon Facebook-tapahtumat
ja www.kunnostamo.com

Puh. 0400 155 234 |sähköposti. info@mtkuukkeli.fi

www.mtkuukkeli.fi
PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Parturi-kampaamo

KAUNEUSKUJA
Nettiajanvauraukset:
www.timma.fi/kauneuskuja
040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PITOPALVELUA

HIERONTA • KAUNEUDENHOITO • JALKAHOITOA
Hoitola avoinna ajanvarauksella ma-pe/la
Sopimuksesta palvelukoti-, laitos- ja kotikäynnit

Fysioterapiaa Iissä
Varaa aika 010 237 700 tai fysios.fi
Kirkkotie 2, 91100 Ii

Hierontapalvelu Päivi Päkkilä
naurujoogaohjaaja

040 834 6087
Yli-Iintie 773, 91210 Jakkukylä
paivi.pakkila@hotmail.com

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

044 509 8781

Maksniementie 28, Maksniemi

Varaa aikasi
040 528 2208

Jalkahoitoja Iin alueella
Hoitolavastaanotto AML GYM, Laksontie 2, 91100 Ii
Myös kotikäynnit tarvittaessa.

Ajanvaraus:
www.iinjalkahoito.com tai
soita numeroon 045 784 01888
Tanja Kähkönen jalkahoitaja

Uutta!
ePassi käy
maksuvälineenä
jalkahoitoon

Kosmetologipalvelut

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit • Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit
SKY Kosmetologi
Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • P. 040 044 8873

info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

SIIVOUSPALVELUT • KODINHOITOPALVELUITA

IIN TYÖOSUUSKUNTA
Luotettavaa ja tuttua siivoustoimintaa,
asiointia, pyykinpesua ym. kodinhoitoapua

040 828 9497

Huhtikuja 24, 91100 Ii
Muista kotitalousvähennys
TERVEYDENHOITO • LAIHDUTUS •
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

Kaisa Hautamäki

MYÖS LAHJAKORTIT

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745, 0400 385 251

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

22

nomat

Metsäveroilmoituksen täyttäminen on oikeus!
Tammi-helmikuu on metsänomistajalle veroilmoituksen
tekoaikaa. Useat ajattelevat
niin, että se on muodollinen
velvollisuus. Todellisuudessa se on metsänomistajalle
mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä?
Lähes kaikki metsänomistajalle
verovuonna
saadut tulotiedot menevät
maksajalta suoraan verottajalle.
Metsäyhtiöllä, metsäkeskuksella ja myös metsänhoitoyhdistyksellä on lakisääteinen velvollisuus tehdä ns.
vuosi-ilmoitus verottajalle.
Vuosi-ilmoituksen kautta
verottaja saa tietoonsa metsänomistajalle maksetut nettotulot, arvonlisäverot sekä
mahdolliset ennakonpidä-

tykset. Y- tai henkilötunnus
ovat ne linkit, jossa maksueurot ohjautuvat oikealle verovelvolliselle. Vaikka
verottaja saakin verotiedot
suoraan, on ne metsänomistajan ilmoitettava omalla veroilmoituksella. Mikäli
metsänomistaja ei ilmoita
tulojaan, kevättalvella verottaja alkaa perätä asiaa, joten tulojen pimittäminen on
turhaa.

Menojen ilmoittaminen
on oikeus
Metsätalouden pääasiallinen verokanta on pääomaveron suuruinen. Pääomaverokanta on 30 prosenttia
ja verotettavan pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia. Vero

määräytyy metsätalouden
lopullisesta verotuksellisesta tulosta – ei metsätalouden
tuloista. Verotuksesta vuosittaisesta tulosta on otettu
metsään kohdistuvat menot,
poistot, mahdolliset varaukset sekä metsävähennykset
pois.
Verottaja ei todennäköisesti juuri perusta ilmoittamatta jätetyistä menoista.
Siksi metsänomistajan oikeus on ilmoittaa ne verottajalle ja samalla pienentää
omaa lopullista metsätalouden tuloa ja niin myös todellista maksettavaa veroa!

omistaja voi teettä oman
metsänveroilmoituksen ammattilaisella. Lähes aina
metsänomistajalle
löytyy
metsätalouden menoja, joita ei tule edes ajatelleeksikaan. Siksi ammattilaisen
tekemä
metsäveroilmoituksen tekokustannus tulee
helposti katettua saaduilla
vähennyksillä.
Mutta mikä tärkeintä,
metsäveroilmoituksen teko
kannattaa aina!

Antti Härkönen
Mhy Koillismaa/Kuivaniemi

Ammattiapua löytyy
Kaikilla
Suomen
metsänhoitoyhdistyksillä
on
palvelu,
jossa
metsän-

Kunta jakaa hiekoitushiekkaa kuntalaisille
Entisen sähkölaitoksen tontilla Iissä kävi yhtenäinen
autojen virta lauantaina
11.1. Iin kunnan tuomalta
hiekkakasalta haettiin hiekoitushiekkaa helpottamaan
pihojen ja pihateiden liukkautta. Nollan kahta puolta pyörivät lämpötilat ovat
tehneet tiet ja pihat vaarallisen liukkaiksi, saaden kauppojen
hiekoitusmurskeet
loppumaan. Tilannetta helpottamaan Iin kunta päätti tarjota hiekoitushiekkaa
kuntalaisille yhdessä Maanrakennus J.Päkkilä Oy:n
ja H&H Steel Oy:n kanssa. Iissä hiekkaa voi hakea
osoitteesta Sähkötie 3 ja Kuivaniemellä osoitteesta Mattilantie 1.
– Tästä pitää antaa Iin
kunnalle ja J.Päkkilälle isot
kiitokset. Talomme piha
on kuin luistinrata, joten

hiekoittaminen on välttämätöntä, saaviin hiekkaa lapioineet Reijo Mustonen ja
Teijo Lapa-aho totesivat.
Hiekkaa oli saavuttu hakemaan Ylirantaa ja Ojakylää myöten ja kaikkien
kommentit olivat kunnalle
kiitosta osoittavia.
– Omat hiekat on käytetty, eikä kaupoista tahdo lisää löytyä. Mukava yllätys
oli huomata kunnan aktiivisuus asiassa, Ojakylästä
hiekanhakuun tullut Simo
Kurttila kertoi. MTR

Ojakylään hiekkaa hakenut
Simo Kurttila oli varustautunut
ohjeiden mukaisesti omalla lapiolla ja sankoilla.

Reijo Mustonen ja Teijo Lapa-aho kävivät hakemassa hiekoitushiekkaa paritalonsa pihalle.
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Lukijalta:
Kuntalaisten osallisuus ja
tasavertaisuus Iijoen vanhan
uoman viemäröintihankkeessa
Iin kunta on sitoutunut edistämään vesiensuojelua ja
myös meillä asukkailla on
vastuu ympäristön, rantojen ja vesien hyvän tilan
säilymisestä. Haja-asutusalueiden puutteellisesti toimivat järjestelmät tuli uusia
31.10.2019 mennessä, jos
kiinteistö on rakennettu ennen vuotta 2004 ja sijaitsee
pohjavesialueella tai 100
metrin säteellä vesistöstä.
Kunta järjesti asiasta
12.6.2019 tiedostustilaisuuden ja me kiinteistönomistajat annoimme kirjallisen
ympäristölain mukaisen selvityksen nykyisestä jätevesijärjestelmästämme. Näin
ollen jätevesijärjestelmänsä vastuullisesti uusineet ja
uudet rakennetut kiinteistöt
täyttävät nykyisen ympäristösuojelulain 527/2014 ja
valtioneuvoston asetuksen
jätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla 157/2017 annetut
määräykset.
Yhdyskuntakehityksen myötä on luonnollista tulevaisuudessa laajentaa
viemäriverkostoa myös haja-asutusalueille. Iijoen vanhan uoman viemäröinnistä
on tehty valtuustoaloite 2018
ja hankkeeseen on varattu
rahoitusta talous -ja toimintasuunnitelmissa 2019- 2021
ja 2020-2022. Hankkeen esiselvitystä esiteltiin 27.5.2019
yleisötilaisuudessa, jossa oli
läsnä vain vähän kuulijoita. Iin vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyi 3.7.2019
yleissuunnitelman ja päätti
samalla valita toteutussuunnitelman perustaksi paineviemäröintivaihtoehdon,
jota suunnitelmaa esiteltiin
alueen asukkaille ja kiinteistöjen omistajille Aseman
koululla torstaina 9.1.2020.
Paikalle oli saapunut juhlasalin täydeltä väkeä. Suunnitelma herätti kuitenkin
paljon kysymyksiä, jotka valitettavasti jäivät osin avoimiksi.
Kiinteistöjen
omistajat
kaipasivat
paineviemärijärjestelmän rinnalle myös
viettoviemärisuunnitelmaa
ja vertailuja järjestelmien
toimivuudesta.
Ihmetystä herätti, millä perusteella liikelaitoksen johtokunta
on tehnyt 3.7.2019 päätöksen kalliista järjestelmästä,
jossa kiinteistöjen omistajat joutuvat maksumieheksi Yleissuunnitelmaa, eikä
yleisötilaisuuden yhteenvetoa ole verkkosivulla pöytäkirjan liitteenä, eikä niihin
ole voinut netissä tutustua. Kalliin hankinnan li-

säksi omistajille lankeaisi
tässä mallissa myös kiinteistökohtaisten pumppaamoiden huolto, jossa on omat
vaikeutensa. Paineviemärisuunnitelmaa tulisi kommentoida
17.1.mennessä,
suunnitelma oli esillä tilaisuudessa mutta sekään ei
ole verkossa saatavissa.
Keskustelussa
nousi
myös esille kunnan eri alueiden kiinteistöjen omistajien
tasapuolinen kohtelu viemärihankkeiden toteutuksessa
ja rahoituksessa. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee määrittää alueet, jotka on
saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin.
Alueet tulee esittää kartalla, jonka on oltava yleisesti
saatavilla verkossa. Toiminta-alueen
hyväksymisestä on tiedotettava riittävällä
laajuudella. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että
vesihuoltolaitos
kykenee
huolehtimaan vastuullaan
olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja vesihuollon
kustannusten kattamiseksi
perittävät maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.
Kuntalain mukaan kuntalaisille
on
annettava
mahdollisuus
vaikuttaa
suunnitteluun,
valmisteluun ja kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten
valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Iin kunnan
strategian ja viestintäohjeen mukaisesti kuntalaisilla tulee olla oikeus osallistua
oman ympäristönsä ja palveluiden
kehittämiseen.
Onhan Ii palkittukin EU:n
Regio-Stars-kilpailussa inspiroivasta aluekehittämisestä ja yhteistyöstä.
Kiinteistöjen
omistajat
kysyivät myös jatkotoimenpiteistä ja miten asiaan voisi vielä vaikuttaa? Ainoa
ratkaisu lienee kiinteistönomistajien vetoomus vesiliikelaitoksen johtokunnalle,
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Asiasisältöinä ainakin vanhan uoman
viemäröinnin toteutuksen
perusteellinen
tarkastelu,
vaihtoehtoisten
toimintamallien suunnittelu, rahoituksen kohtuullistaminen ja
kiinteistöjen omistajien kuuleminen.

Aila Paaso
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Pohjois-Suomen
Syöpäyhdistys
Kuivaniemen osaston
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Metsänomistajat

Säännöt ja sähköinen hakemuslomake löytyvät osoitteesta: https://iihappens.fi/avustukset/
Hakemus tulee jättää viimeistään helmikuun
15. päivään mennessä.
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Su 26.1. klo 15.00

Tervetuloa!

Palkinnot: 500 € pr 51
320 € mp | 2 x 100 € | 5 x 50 €

Olhavan Porinapiiri

alkaa ma 27.1. klo 12.00 Kylätuvalla
Katso tarkemmin olhava.fi

Perhe- ja sosiaalipalveluilla uusi osoite

Asiointi tapahtuu ajanvarauksella, työntekijöiden
yhteystiedot löydät Oulunkaaren internetsivuilta.
Seudullinen ohjaus- ja neuvontanumero palvelee tavalliseen tapaan: p. 08 5875 5010 (ma – pe, klo 9 – 15).

oulunkaari.com

Ii osallistuu vaelluskalahankkeeseen

Iin kunnanhallitus päätti
kokouksessaan 7.1. hyväksyä Iin osallistuminen Iijoen vaelluskalahankkeeseen
vuosina 2020-2022. Hanke
on jatkoa Iijoen otva ja Iijoen
vaelluskalakärkihankkeille, joissa kunta oli mukana
vuodet 2015-2018 ja 20172020.
Vuoden 2020 kustannukset 10 000 euroa kunnanhallitus päätti osoittaa

kunnanhallituksen käyttövaroista. Vuosille 2021 ja
2022 talousarvioon varataan 15 000 euron vuotuinen
määräraha.
Iijoen vaelluskalahankkeen 2020-2022 keskeisenä tavoitteena on smolttien
alasvaelluksen tukeminen
Iijoella. Hankkeessa jatketaan aiemmissa hankkeissa,
Iijoen otva ja Iijoen vaelluskalakärkihanke, aloitettua kokonaisuutta smolttien
alasvaelluksen järjestämisessä. Toisaalta hankkeessa
tuetaan merilohen ja -taimenen luonnonkierron palauttamista ylisiirtojen ja
pienpoikasistutusten avulla. Hankkeessa panostetaan
myös ylös- ja alasvaeltavien
lohikalojen kattavaan seurantaan.
Raasakan kalatien lisärahoitushakemus esitetään
valtiolle erillisenä hankehakemuksena. Kalatien rakentaminen on kuitenkin osa
Iijoen vaelluskalahankekokonaisuutta. Iijoen vaellus-

Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö
Pekka Suopanki p. 050 3950 392

Perhe- ja sosiaalipalvelut on muuttanut kunnantalolta
Micropolikseen. Uusi osoite on Piisilta 1, Micropolis,
91100 Ii.

Tervetuloa! Emännät

Risto Tolonen kertoo Etelä- ja
Pohjois-Iin jakokuntien panostaneen vuosia Uiskarin kalatiehen. Sen ansiosta vaelluskalat
pääsevät lisääntymään Iijoen
vanhaan uomaan.

Iin kunta palkitsee menestyneet iiläiset urheilijat saavutuksista vuodelta 2019. Palkintoon
ovat oikeutettuja henkilöt, jotka palkitsemista
koskevana vuonna ovat olleet kirjoilla Iin kunnassa, sekä iiläiset seurajoukkueet. Joukkueja viestisaavutuksista palkinto myönnetään ko.
joukkueelle.

Kuivaniemi Juha Raappana 0400 318 607
Ii Henri Turtinen 040 553 2335
Ii Mikko Koistinen 0400 239 920

Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Johtokunta
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MENESTYNEIDEN
URHEILIJOIDEN
PALKITSEMINEN

METSÄVEROILMOITUS
KANNATTAA TEHDÄ AINA.
Välty ruuhkalta - varaa aika
omalta metsäasiantuntijalta.

ma 3.2.2020 klo 18
Vanhustentalon kerhohuoneella

Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
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kalahankkeessa 2020–2022
jatketaan sidosryhmien laajaa ja hyvin toimivaa yhteistyötä.
Iijoen vanhaan uomaan
on kunnostettu luontaista
kalatietä Uiskarin kohdalle.
Tämä mahdollistaa vaelluskalojen nousun luontaisille
lisääntymispaikoilleen vanhaan uomaan ohi Raasakan
voimalaitoksen.
– Tämän kalatien toimivuus on vuosi vuodelta
parantunut ja sähkökalastuksella on voitu todeta vanhassa uimassa syntyneitä
kalanpoikasia. Lohi, siika
ja nahkiainen ovat onnistuneesti siirtyneet lisääntymään vanhaan uomaan,
Risto Tolonen toteaa Etelä- ja
Pohjois-Iin jakokuntien puolesta.
Hän toivoisikin vanhaan
uomaan panostamista vaihtoehtona Raasakan kalatielle, jonka kustannukset ovat
useita miljoonia euroja, eikä
kalatien toimivuudesta ole
varmuutta. MTR

IIIN KUNNAN UUSI

LIIKUNTAHALLI AVATAAN
KÄYTTÖÖN 27.1.2020 LÄHTIEN
(Avajaiset 21.3.2020)
LIIKUNTAHALLI ON AVOINNA ILTA-JA VIIKONLOPPUKÄYTTÖÖN
MA-PE 17-22, LA 10-18 JA SU 12-20
VUOROJA VOI HAKEA JULIUS-VARAUSKALENTERIN KAUTTA:
iihappens.fi/liikunta/liikuntapaikkojen-hoito/

TOIVOTAMME KAIKKI
TERVETULLEEKSI TUTUSTUMAAN
UUTEEN UPEAAN LIIKUNTAHALLIIN!

HALLIN ENSIMMÄINEN TULIKASTE:
LENTOPALLON MESTARUUSLIIGAN OTTELU
ETTA – AKAA-VOLLEY
SU 16.2.2020 KLO 15.30
LIPUT (10€ ja alle 7v. ilmaiseksi) ENNAKKOON
nettilippu.fi tai IiVolley (facebook-sivut).
Lippuja saatavana myös ovelta ennen ottelua.
Lisätietoja hallin toiminnasta antaa
vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki p.050 3950 392.

Uiskarin kalatien on koekalastuksin voitu todeta toimivan.
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Monipuolinen rakennusalan osaaja
Rakennusyhtiö Observo Oy on rakennusurakointiyritys Oulun Haukiputaalla.
Rakennamme kotimaisille ja kansainvälisille kauppaketjuille, teollisuuskonserneille,
julkishallinnolle, vuokra-asumispalvelujen tuottajille sekä asunto-osakeyhtiöille.
Vuosien tuoma kokemus rakentamisen parissa tuo varmuutta ja näkemystä
kaikkiin toimintoihimme. Asiakkaan toiveiden noudattaminen yhdistettynä asiantuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää:
www.observo.fi

PROCOMO

PROJEKTIKONSULTOINTI - ARKKITEHTISUUNNITTELU

Monipuolinen rakennusalan osaaja
Rakennusyhtiö Observo Oy on rakennusurakointiyritys Oulun Haukiputaalla.
Rakennamme kotimaisille ja kansainvälisille kauppaketjuille, teollisuuskonserneille,
julkishallinnolle, vuokra-asumispalvelujen tuottajille sekä asunto-osakeyhtiöille.
Vuosien tuoma kokemus rakentamisen parissa tuo varmuutta ja näkemystä
kaikkiin toimintoihimme. Asiakkaan toiveiden noudattaminen yhdistettynä asiantuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää:
www.observo.fi

• LVI-urakoinnit, -asennukset ja -tarvikkeet
• Maalämpö- ja enrgiaratkaisut
• Öljy- ja pellettipoltinten huollot ja asennukset

Jani Pajari
040 524 9984
jani.pajari@jiipeetalotekniikka.fi
Siika-ahontie 4, 90820 Kello. Puhelin 010 6668 510

www.jiipeetalotekniikka.fi

Alarannan koulun rakentaminen
hyvässä vauhdissa

SÄHKÖ-HIRSSO OY

Siika-ahontie 4, 90820 Kello. Puhelin 010 6668 510

www.sahko-hirsso.fi

- Kaikki kodin remontit ammattitaidolla
30 vuoden kokemuksella.
- Rakennuspuusepän työt
- Korjausrakentaminen, myös märkätilat
(sertifikaatti)

Miko Böök 040 505 4117
book.miko@gmail.com

www.sisustuspalvelu.fi

Iissä on viime vuosina rakennettu paljon koulutiloja. Tänä vuonna uudet tilat valmistuvat Alarannalle. Kyläläisten taistelu koulun puolesta ei ollut turhaa.

Alarannan uuden koulun
rakentaminen etenee vauhdikkaasti. Uuden koulun
valmistumisajankohdaksi
on sovittu 20.12.2020. Tällä
hetkellä Haminassa opiskelevat Alarannan koululaiset
pääsevät aloittamaan uusissa tiloissa kevätlukukauden
2021.
Uudisrakennuksen koko
on 980 neliömetriä. Koulun
rakentamisessa
ympäristöystävällisyys on korostetusti huomioitu ja koulusta
tulee Joutsenmerkki-koulu.
Koulun rakentamisurakan
kokonaishinta on 2 290 000
euroa. KVR-urakoitsijana
toimii Rakennusyhtiö Observo. LVI työt tekee JiiPee

Alarannan uuden koulun rakentaminen on hyvässä vauhdissa.

Talotekniikka Oy ja Sähkötyöt Sähkö-Hirsso Oy.
Kouluun tulee kuusi kotiluokkatilaa, keittiö, ruo-

kala ja tarvittavat aputilat.
Puustelliin tulevat teknisen
käsityön luokkatila, terveydenhoitajan tilat ja moni-

toimitila. Kuluvan vuoden
koulun 1-2 luokat opiskelevat Puustellissa ja 3-6 luokat
Haminassa. MTR

0400 218 775

www.ciiyou.fi

