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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Seurakuntavaaleissa 39 ehdokasta
Iin seurakunnassa toimitetaan seurakuntavaalit sunnuntaina 18.11.
Ennakkoäänestys tapahtuu 6.10.11. ympäri seurakuntaa olevissa
äänestyspisteissä. Vaalilautakunta
on laatinut seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmän, jossa
ehdokaslistojen järjestys muotoutui arpomalla.

Kotiseurakunnan puolesta

Iin kirkko – Minun kirkkoni

Kristillisten perusarvojen puolesta

Turtinen 32, Hilja Paukkeri 33.

Jari-Jukka Jokela 2, Riitta-liisa Alaraasakka 3, Arja Soronen 4, Kirsimaria Pakonen 5, Pentti Puolakka
6, Markku Vitikka 7, Ari Mattila 8,
Jorma Paakkola 9, Anne Matikainen 10, Oili Kaleva 11, Minna Paakkola 12, Satu Sassi 13.

Sirpa Jääskeläinen 14, Kristiina
Haukkamaa 15.

Marielle Raappana 20, Veikko Partanen 21, Esko Turtinen 22, Pekka
Sipilä 23, Salme Kallio 24, Saila Pakanen 25, Antti Lapinkangas 26,
Helena Hekkala 27, Anna Pöyhtäri
28, Marita Mäenpää 29, Jonna Klasila 30, Mika Jutila 31, Sirkka-Liisa

Yhteinen kirkkomme Iissä

Kaikkien kirkko
Heli-Hannele Haapaniemi 16, Seppo Keltamäki 17, Kaisa Kerätär 18,
Maire Turtinen 19.

Hannu Kehus 34, Pekka Koskela
35, Jaakko Maaninka 36, Mari Miettunen 37, Soili Tauriainen 38, Ari
Veijola 39, Anne Hakoköngäs 40.

Seurakuntavaaleista lisää takasivulla

HAUTAKIVET

Koskipa asiasi kevyttä tai raskasta kalustoa, meillä hoituu molemmat

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

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

Iin Rengastyö Lieksentie 4, Ii p. 040 754 4377

www.iinrengastyo.com

www.oulunhautakivi.fi

PIKKU KUMMITUS LAPANEN
- MAAILMAN KILTEIN
KUMMITUS

.

PE 2.11

MINIMUN
50 SNTKIT
Tilaa munkit
ennakkoon
helmisimpukka.fi/
munkkimellakka

IT
K
N
U
M
ISOT

1€

Uudistettu
ruokalista
31.10. alkaen.

Lyhyitä tarinoita Pikku kummitus Lapasen ja hänen
ystäviensä seikkailuista. Sallittu kaiken ikäisille. Kesto n.45
min. Vapaa pääsy! Tervetuloa!
Shell HelmiSimpukka Ii
Leipojantie 1, 91100 Ii. Avoinna 24 h.
helmisimpukka.fi/ii
Shellin tavaramerkkien käyttö perustuu Shell Brands International AG:n myöntämään lisenssiin St1:lle.

Järjestää Iin kirjasto
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Iin alueen vanhemmat ry
kymmenen vuotta

IIN ALUE
Perhekerhot eivät kokoonnu viikolla 43 ma 22.10. klo 8, pe 26.10.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 25.10. klo 14.30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Messu su 28.10. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Antakaa toisillenne
anteeksi. Toimittaa Soronen Pekka, kanttorina Jaakkola Markku. Suntio
Hautajoki Riitta. Kolehti Kristittyjen yhteiseen työhön naisten ja tyttöjen
oikeuksien esillä pitämiseksi ja edistämiseksi Vastuu-viikon kautta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto ry.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 30.10. klo 12-13.30 Iin seurakuntasali.
Seikkailu- ja värkkäyskerho ti 30.10. klo 15.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Disneypuuhakerho ti 30.10. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 30.10. klo 18 Iin kappeli.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 31.10. klo 10-11.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Taidekerho - luovat muksut ke 31.10. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 1.11. klo 13.
7-iltapäivä to 1.11. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
GOSPELKUORO to 1.11. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Nuortenilta to 1.11. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Kirkkokuoro to 1.11. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 2.11. klo 10-12 kerhohuone.
Messu la 3.11. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Pyhien yhteys. Toimittaa
Kinnunen Matti, kanttorina Savolainen Eija. Avustaa Karppinen Sanna. Musiikkiryhmä lauluyhtye Lumoa ja Kirkkokuoro. Kolehti Oman seurakunnan
diakoniarahastolle.
Messu su 4.11. klo 10 Väli-Olhavan Kirkkosali. Pyhäpäivän aihe Kahden valtakunnan kansalaisena. Toimittaa Kinnunen Matti, kanttorina Savolainen
Eija, suntio Hautajoki Riitta. Kolehti Bangladeshin köyhien naisten, lasten
ja maattomien ravitsemus-, terveys- ja turvallisuusolosuhteiden parantamiseen Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.
Iin ry:n iltamessu su 4.11. klo 18 Iin kirkko.
Seikkailu- ja värkkäyskerho ti 6.11. klo 15.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Disneypuuhakerho ti 6.11. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Äitien ja tyttöjen ilta ti 6.11. klo 17.30-19 Iin seurakuntasali.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 7.11. klo 10-11.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Ystävänkammari ke 7.11. klo 12 Iin seurakuntasali.

nro 22
25.10.2018

-

Iin alueen vanhemmat on
perustettu kesällä 2008. Yhdistys syntyi eri koulujen
vanhempien
huomattua
olevan paljon asioita, jotka koskevat kaikkia kouluja ja koululaisia. Niihin on
helpompi vaikuttaa ja ottaa kantaa yhdessä. Yhdistyksessä on jäseninä
koululaisten ja päivähoitolasten vanhempia.
Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa vanhempien
ja vanhempainyhdistysten
toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa.
Tavoitteena on edistää kasvatuskumppanuutta,
yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia, sekä edistää vanhempien mielipiteiden esiin
tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.
Iin
alueen
vanhemmat ry:n aktiiveja kokoontui yhteen sunnuntaina
14.10. suunnittelemaan seuraavaa
vuosikymmentä,
sekä kokoamaan historiikkia kuluneista kymmenestä
vuodesta.
Historiikissa
todetaan
yhdistyksen perustava kokous pidetyn 1.7.2008. Yh-

distys sai tuolloin nimen Iin
koulujen vanhemmat ry. Puheenjohtajaksi valittiin Leena Tiiro. Vuosien varrella
yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Tiiron
lisäksi Eveliina Koivuvaara ja Mervi Jyrkäs. Vuonna
2015 yhdistys vaihtoi nimensä muotoon Iin alueen
vanhemmat ry. Nimenmuutoksen taustalla oli yhdistyksen toiminnan laajeneminen
myös päiväkoteihin. Samalla sääntöjä muutettiin siten,
että koulujen omat vanhempainyhdistykset voivat
liittyä jäseniksi, henkilöjäsenten ohella.
Yhdistyksen perustamisen alkusysäyksenä olivat
kevään 2008 tapahtumat.
Silloisen kouluverkkotyöryhmän työn tuloksena
kunnanvaltuustolle
oltiin
esittämässä jättikoulun perustamista Iihin ja suurimman osan kunnan viides- ja
kuudesluokkalaista
siirtämistä sinne. Huoli lähikouluista sai vanhemmat
liikkeelle.
Sittemmin kunnassa on
toiminut useita kouluverkkotyöryhmiä, joihin vanhempainyhdistys on saanut
oman edustuksensa. Suh-

tautuminen kyläkouluihin
on muuttunut ja uusia koulutiloja on rakennettu, sekä
entisiä korjattu.
Iin alueen vanhemmat ry
on kymmenvuotisen toimintansa aikana vaikuttanut
moniin lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviin toimiin
ja tapahtumiin. Koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn
ja kiusattujen aseman parantamiseen yhdistys on ottanut kantaa, sekä järjestänyt
yhdessä muiden toimijoiden kanssa muun muassa
suurkonsertin Iin urheilukentällä. Konsertti oli Iissä
lukuvuonna 2016-2017 toteutetun #EiKiu100 -kampanjan
avaustapahtuma.
Energiajuomien
myynnin rajoittamisessa Iin alueen vanhemmat ry oli
mukana ”Energiaa vedestä” kampanjan myötä. Myös
oppituntien pituudesta käytyyn keskusteluun todetaan
historiikissa
yhdistyksen
ottaneen kantaa. Samoin

Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 8.11. klo 14.30.
7-iltapäivä to 8.11. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
GOSPELKUORO to 8.11. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Nuortenilta to 8.11. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Kirkkokuoro to 8.11. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Kynttiläillallinen pariskunnille pe 9.11. klo 17.30-19 Iin seurakuntasali.
Tule viettämään hyvä yhteinen hetki puolisosi kanssa! Musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan ateria, maksuton. Illassa ei ole ryhmäkeskusteluja. Illallisen
ajaksi on järjestetty lastenhoito alle kouluikäisille lapsille. Ilmoittautuminen
(rajallinen määrä paikkoja lastenhoitoon) 0400 541 319 tai 040 847 8936,
www.iinseurakunta.fi alkaen 1.10, viimeistään 2.11. mennessä. Jos joudut
perumaan tulosi, ilmoita siitä mahdollisimman pian.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 13.11. klo 10-12 Maalismaantie 1022
(Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Vauva- ja taaperoryhmä ke 14.11. klo 10-11.30 kerhohuone.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 15.11. klo 13.
Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 28.10. klo 12 Oijärven kyläkirkko. 23. sunnuntai
helluntaista, pyhäpäivän aihe Antakaa toisillenne anteeksi. Pekka Soronen,
kanttori Markku Jaakkola. Kolehti Kristittyjen yhteiseen työhön naisten ja
tyttöjen oikeuksien esillä pitämiseksi ja edistämiseksi Vastuu-viikon kautta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto.
Messu la 3.11. klo 18 Kuivaniemen kirkko. Pyhäinpäivä, pyhäpäivän aihe
Pyhien yhteys. Matti Kinnunen, kanttori Markku Jaakkola, avustaa Sanna
Mäenpää. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahastolle. Messussa muistetaan poisnukkuneita seurakuntalaisia ja heidän muistoksi sytytetään
kynttilä.

Iin alueen vanhemmat ry aktiiveja Ranta-Kestilässä. Vasemmalta Eveliina Koivuvaara, Anu Käyrä,
Leena Tiiro, Mervi Jyrkäs, Maria Öörni-Miettunen. Edessä Anne Huhta.

Iin Alueen vanhemmat ry:n
uuden logon on suunnitellut
Emma Häyrynen.

nuuskavalistuskampanjat
ja huumevalistus ovat olleet tärkeässä osassa Iin alueen vanhemmat ry: n viime
vuosien toimintaa. Koulu- ja
päiväkotikuvausten tarjouspyynnöt tapahtuvat nykyisin yhdistyksen kautta.
Vuosien myötä yhteistyö kunnan kouluasioista
vastaavien tahojen kanssa on tiivistynyt ja Ii tunnetaan koulumyönteisenä
kuntana. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun
muassa Ii-instituutti – liikelaitos, Oulunkaaren kuntayhtymä, Iin kunta ja
monet muut tahot. Opetusja varhaiskasvatuslautakunnan kanssa järjestettyihin
yhteistapaamisiin on kutsuttu myös koulujen vanhempainyhdistysten edustajat.
Kymmenvuotisjuhlavuoden kunniaksi yhdistys
sai uuden logon. Logon on
suunnitellut Iistä lähtöisin
oleva rakennusarkkitehtiopiskelija Emma Häyrynen.
Yhdistyksen tavoite on tulevaisuudessakin saada vanhempien ääni kuuluviin
lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. Alkanut
juhlavuosi huipentuu vuoden 2019 aikana järjestettävään juhlaluentoon, jonne
on lupautunut puhujaksi
lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. MTR

Ei jumalanpalvelusta su 4.11. Kuivaniemen kirkossa.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 29.10. klo 11 – 13 Aseman vanhustentalon kerhohuone. Oijärven seurakuntakerho ma 5.11. klo 11 – 13 vanhustentalon kerhohuone.
Kuivaniemen perhekerho to 1.11. ja to 8.11. klo 10 - 12 seurakuntatalo.
Väli-Olhavan perhekerho ma 19.11. klo 10 – 12 seurakuntatalo, kahvio.
Hyryn nuoret laulajat ke 31.10. ja ke 7.11. klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistys. Harjoitus.
Kynttiläillallinen pariskunnille pe 9.11. klo 17.30-19 Iin seurakuntasali.
Tule viettämään hyvä yhteinen hetki puolisosi kanssa! Musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan ateria, maksuton. Illassa ei ole ryhmäkeskusteluja. Illallisen
ajaksi on järjestetty lastenhoito alle kouluikäisille lapsille. Ilmoittautuminen
(rajallinen määrä paikkoja lastenhoitoon) 0400 541 319 tai 040 847 8936,
www.iinseurakunta.fi alkaen 1.10, viimeistään 2.11. mennessä. Jos joudut
perumaan tulosi, ilmoita siitä mahdollisimman pian.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

www.iisanomat.fi

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

Lisää tapahtumia:katso Iin alue ja www.iinseurakunta.fi.

www.iinseurakunta.fi
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jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 23
ilmestyy 8.11.2018.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to 1.11. mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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Iin joulunavaus
lähestyy

Liikuntapäivä päätettiin pullakahveilla musiikkia kuunnellen.

Vanhustenviikolla
monipuolinen tarjonta

Iin
joulunavausviikonloppua vietetään marraskuun
viimeisenä
viikonloppuna. Varsinainen joulunavaustapahtuma joulupukin ja muorin
seurassa on Nätteporissa
perjantaina 23.11. klo 18.
Valtuustosalissa esiintyy tämän jälkeen Joulu
Teatteri Mukamas. Lapsille on pomppulinnaa ja
muuta puuhaa. Kirjastossa on mahdollista osallistua joulukuusiaskarteluun

jo klo 17 alkaen. Illan aikana Nuorisotila Nuokkarissa voi pelailla ja kisailla.
Myös seurakunta osallistuu omalla panoksellaan
illan ohjelmien järjestämiseen.
Samalla
vietetään
kauppojen yötä ja ainakin
Kärkkäisen tavaratalo on
auki klo 24 saakka.
Lauantaina vuorossa
ovat Haminan vanhempainyhdistyksen
joulumarkkinat. MTR

Kirjaston, Ii-instituutin, seurakunnan ja Iin Yrittäjien edustajat kokoontuivat lokakuun alussa jouluissa tunnelmissa
suunnittelemaan Iin joulunavausta.
Iin Eläkkeensaajat ry sihteeri Salme Tanninen opasti sauvakävelylle lähtijöitä Illinsaaressa, seuranaan Eläkeliiton Iin yhdistyksen
puheenjohtaja Anja Nenonen. Kolmas järjestelyistä vastannut
eläkeläisyhdistys on Iin Eläkeläiset ry.

Iissä Vanhustenviikolle oli
rakennettu monipuolinen,
koko kunnan alueen kattanut ohjelmatarjonta.
Vanhusten
asuntojen
korjauksista ja avustuksista annettiin tietoa Iin Työväentalolla ja Kuivaniemen

kirjastossa. Kolmen polven
kerho kokoontui Jakkukylän
Rauhanyhdistyksellä.
Iin laulupelimannit esiintyivät Emmin Tuvalla ja liikunnallista toimintaa oli sekä
Kuivaniemen Aseman liikuntahallissa, että Illinsaa-

Illinsaaren maastoissa kuntoili iso joukko Vanhustenviikon liikuntapäivänä.

ren hiihtomajalla.
-Halusimme
rakentaa
mahdollisimman monipuolisen ohjelman yhdessä Iin
ja Kuivaniemen eläkeläisjärjestöjen, sekä kunnan ja
seurakunnan kanssa, vanhustenviikon
työryhmän
puheenjohtaja Salme Tanni-

nen kertoo.
Osanottajia tapahtumat
keräsivät runsaasti muun
muassa Illinsaaren liikuntapäivään. Iin eläkeläisjärjestöt
ovat jo vuosia kokoontuneet
keväisin ja syksyisin tähän
yhteiseen liikuntatapahtumaansa. MTR

IIn KuKKaKauppa
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13

www.arvokovaoy.fi

Perinneporinat
Iltamaperinne Kuivaniemessä
Alustajana Paavo Kestilä

Ennen sauvakävelyä verryteltiin Marjo Veijolan opastuksella.

Makkarat maistuivat reippailun jälkeen.

Haminan koulun kuoro Emmin Tuvalla
Haminan koulun kuoro
vieraili Vanhustenviikon
merkeissä ilahduttamassa
Emmin Tuvan asukkaita,
sekä kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaita.
-Tällä kertaa meitä on
paikalla vain tyttöjä, kolmannesta
kuudenteen
luokkaan, kuoroa johtanut
opettaja Sanna Hanhisalo kertoi. Kuoro esitti seuraavat laulut: Tapio, Milli
Menninkäisen laulu, On
syksy niin ihmeellinen,
Paimenen syyslaulu, Kirje
kuulle, Lintu.

Kuva: Kuivaniemen kotiseutuyhdistys

Kuivaniemen kirjastossa
ma 29.10.2018 klo 17.30
Mukaan voi ottaa aiheeseen liittyviä valokuvia.
Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

Tervetuloa!

Haminan koulun kuoro esiintyi Vanhustenviikolla Emmin Tuvalla.

Ruokailun lomaan sattunut vierailu oli asuk-

kaiden mieleen ja monet
toivoivat jatkossakin saa-

vansa kuulla lasten esityksiä. MTR

Järjestäjä: Ii-instituutti / Kirjasto
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Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

- fysioterapia
- akupunktio
- lihaskalvokäsittelyt
- kotikäynnit ikääntyville
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Jakun siltahanketta
esiteltiin kyläläisille

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Meillä myös ilta-aikoja

Iin kirkon korjaustöihin kirkkovaltuusto myönsi vuoden 2018 lisätalousaviossa 450 000 euron lisämäärärahan. Työmaan valvoja
Markku Vitikka ja Iin seurakunnan talouspäällikkö Simo Paakkola toteavat lisämäärärahatarpeen johtuvan muun muassa pääportaiden ennakoitua heikommasta kunnosta. Portaat jouduttiin
purkamaan ja valamaan uudelleen.

Iin seurakunta
jatkaa entisellä
tuloveroprosentilla
Iin kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.10.
seurakunnan tuloveroprosentin vuodelle 2019. Iin
seurakunnan veroprosentti on pitkään ollut 1,5 prosenttia. Se hyväksyttiin
myös vuoden 2019 veroprosentiksi. Oulun hiippakunnassa keskimääräinen
veroprosentti on 1,69 prosenttia ja koko maassa 1,67
prosenttia.
Verotuloja Iin seurakunta arvioi vuonna 2019
kertyvän 1 653 000 euroa.
Arvion mukaan vuoden
2019 verotulot kasvavat
vuoden 2017 tasosta 186
000 eurolla.
Seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan kasvavan
Jakkukylän Iin seurakuntaan liittymisen myötä 400
jäsenellä. Seurakunnan jäsenmääräksi vuodelle 2019
arvioidaan 8293 ja verotuloksi jäsentä kohti 197 euroa.
Vuoden 2018 talousarviossa Iin kirkon korjaustöihin on varattu 150 000
euroa. Suunnittelun edetessä rakennuksen korjausvelka on osoittautunut
paljon ennakoitua suurem-

maksi.
Kirkkovaltuusto
hyväksyi lisätalousarvioon
450 000 euron lisämäärärahan Iin kirkon korjauskuluihin vuodelle 2018.
Harvennusrästit
seurakunnan metsissä todettiin saatavan talvella
purettua niin, että ainoastaan Pohjois-Iin palstat jäävät hoidettavaksi talvella
2019-2020.
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamisen.
Aiemmassa ohjesäännössä on delegoitu tehtäviä
kirkkoneuvostolle, kirkkoneuvoston taloudelliselle
jaostolle, kirkkoherralle ja
talouspäällikölle. Useimmissa seurakunnissa kirkkoneuvostossa
ei
ole
jaostoa. Uudessa ohjesäännössä kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto poistuu
ja viranhaltijoiden päätösvaltaa lisätään siten, että
talouspäälliköllä on valtuudet
puukauppoihin
hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti. Päätös
alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. MTR

Silta on yllättävän edullinen
hyötyihinsä nähden, Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava
totesi esitellessään siltasuunnitelmia Jakun koululla.

Teuvo Päkkilä kiitteli Iin kunnan aktiivisuutta Jakkukylän siltahankkeen edistämisestä. Esittelytilaisuuteen oli saapunut runsaasti kyläläisiä.

-Siltaa Jakkukylään on haaveiltu niin kauan kuin
muistan ja joskus se on ollut lähellä toteutuakin. Nyt
haaveesta tulee totta, iloitsi
Jakkukylän kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Hannu Kaisto avatessaan siltasuunnitelmien esittelytilaisuuden
Jakun koululla.
Sweco Finland Oy:n laatimia siltasuunnitelmia esitellyt Iin kunnanjohtaja
Ari Alatossava totesi siltahankkeen olevan kunnan
ja kyläläisten yhteinen voimainponnistus.
-Silta säästää kunnan kuljetuskustannuksia 80 000
euroa vuodessa ja on jakkukyläläisten tärkein toive.
Hanke on järkevä investointi. Silta yhdistää kyläyhteisön, parantaa turvallisuutta,
sekä ihmisten elinoloja ja
poistaa arjen esteitä. Silta vähentää autoilua ja hillitsee
ilmastonmuutosta,
sekä parantaa maaseudun
kehittämistä Jakkukylässä,
Alatossava summasi sillan
myönteisiä vaikutuksia.
-Ei pidä myöskään väheksyä matkailullisia vaikutuksia. Onhan Skandinavian
pisin riippusilta nähtävyys,
joka houkuttelee matkailijoita koko seutukunnalle,
hän totesi lähes satapäiselle
kuulijajoukolle.
Jakkukylän koulun kohdalle suunnitellulla riippusillalla on pituutta lähes
250 metriä, sillan jännevälin ollessa 180 metriä. Sillan pylonien korkeus on 20
metriä. Silta on suunniteltu riippusillaksi pystysuuntaisilla kannatinköysillä ja
vaakasuuntaisilla
harusköysillä. Kannen hyötyleveys on puolitoista metriä, eli
kyseessä on kävelysilta, jolla voi liikkua myös polkupyörää taluttaen. Sillan on
tarkoitus olla käytettävissä ympäri vuoden. Talvella myös jäätie on jatkossakin
käytettävissä. Sillan vapaa
korkeus tulee olemaan kolme metriä, mahdollistaen

veneliikenteen sillan alitse.
Sillan rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 493 000
euroa (alv 0). Iin kunnan
vuoden 2019 talousarvioon
esitetään määrärahaa sillan
rakentamiseen, suuruudeltaan puolet rakentamiskustannuksista. Asian päättää
lopullisesti Iin kunnanvaltuusto kokouksessaan joulukuun alussa. Pääministeri
Sipilä on luvannut sillalle 40
prosentin valtion ja/tai EUrahoitusta. Näiden osalta ei
vielä ole konkreettisia päätöksiä. Kylätoimikunta on
sitoutunut 10 prosentin rahoitukseen ja sen kerääminen on hyvässä vauhdissa.
Yleisön joukosta Teuvo
Päkkilä antoi tunnustusta
siltahankkeen puuhamiehille ja kiitteli Iin kuntaa myönteisestä
suhtautumisesta
jakkukyläläisten tärkeimmän hankkeen edistämisessä.
-Pitää oikein ihmetellä, kuinka positiivisesti Iin
kunta on ottanut Jakkukylän vastaan ja huomioivat
koko kunnan alueen kehittämisen, Päkkilä antoi tunnustusta
-Jakkukylä on aktiivinen
kylä, jossa ollaan valmiita itsekin tekemään asioiden hyväksi. Silloin kunnankin on
helppo olla tukena, vaikka
tasapuolisuus kaikkia kyliä kohtaan tuleekin säilyttää, Iin kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Teijo Liedes
vastasi kunnalle annettuihin
kiitoksiin.
Eero Jaara kehui siltaa siroksi, verrattuna menneiden
vuosikymmenten siltamalleihin. Myös hän kiitti Iin
kunnan aktiivisuutta ja kysyi voisiko Oulua saada
mitenkään osallistumaan rakentamiskustannuksiin.
-Oulu on saanut ansiotonta verotuloa jakkukyläläisiltä, joten kai se
voisi siltaan vähän sijoittaakin, Jaara totesi.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava lupasi palata asiaan

Eero Jaaraa sillan sirot muodot miellyttävät.

Oulun kaupunginjohtajan
tavatessaan.
Vaikka sillan rahoituspäätökset vielä puuttuvat,
on usko sillan toteutumiseen
vahvaa, sekä Jakkukylässä,
että Iin kunnan päättäjillä.
-Kyläläisten oma aktiivisuus ja kunnan merkittävä
panos ovat saaneet valtiovallan taholta myönteistä
palautetta. Rahoituspäätösten uskon sielläkin olevan
myönteisiä ja siltaa päästää
rakentamaan vuoden 2019
aikana, Ari Alatossava totesi
esittelytilaisuuden päätteeksi. MTR

Tilaisuuden lopuksi Jarmo Alasiurua esitteli vanhoja valokuvia ja karttoja Jakkukylästä.

Jakkykylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kaisto vastaamassa yleisön kysymyksiin seuranaan eturivissä istuva Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes.
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HALUATKO NIMESI SKANDINAVIAN
PISIMPÄÄN RIIPPUSILTAAN?
Jakkukyläläisten pitkäaikainen haave, silta Jakun koulun kohdalta Iijoen yli,
etenee hyvässä yhteistyössä Iin kunnan kanssa. Kunnan teettämä yleissuunnitelma on valmistunut.
Suunniteltu riippusiltarakenne toimii, paikka soveltuu hyvin siltarakentamiselle ja
hankkeen kustannusarvioksi on varmistunut 500 t euroa.
Silta on toteutuessaan jänneväliltään Skandinavian pisin, 180 m.
Rahoitussuunnitelma
Ø
Ø
Ø

Iin kunta (50 %)
Valtio / EU-rahoitus (40 %)
Jakkukylän kyläyhdistys (10 %)

		
250 t eur
200 t eur
50 t eur

Jakkukylän kyläyhdistyksen 50 t euron omarahoitusosuuden keräämiseksi tarjoamme
Teille ainutlaatuista mahdollisuutta tukea siltahankettamme ostamalla nimi
siltarakenteisiin kiinnitettävään laattaan. Voit tukea hanketta myös nimettömänä.
Hinnasto: (nimi siltarakenteisiin)
Ø
Ø

Yksityishenkilö tai pariskunta
Yritys, yhteisö, porukka

100 eur
1000 eur

Nimilaatat:
Ø
Ø
Ø

Omistajat – laattaan nimet, jotka haluavat kuulua Skandinavian pisimmän sillan ”omistajiin”.
Toivon ankkuri – laattaan nimet, jotka haluavat viestiä ”toivoa paremmasta huomisesta”.
Rakkautta - laattaan nimet, jotka haluavat viestiä ”rakkautta”.

Tukimaksun ohje:

Tue hankettamme nettikaupan kautta www.jakkukyla.fi/riippusilta tai oheisella tilisiirrolla.
v Tilisiirron saajaksi Jakkukylän kyläyhdistys ry, tili FI50 5350 0220 0704 24
v Tilisiirron viesti – kenttään
a. Oma ja/tai puolison tai yrityksen nimi jonka haluat laattaan (ks. hinnasto)
			 b. Laatan nimi, johon nimen haluat (ks. Nimilaatat)
c. Jos haluat tukea nimettömänä, kirjoita ”ei nimeä”.
v Tilisiirron summa
a. 100 eur tai enemmän (yksityishenkilön ja/tai pariskunnan nimi laattaan)
b. 1000 eur tai enemmän (yrityksen, yhteisön tai porukan nimi laattaan)
c. Jos haluat tukea nimettömänä, tukisumma voi olla mikä tahansa
Lämmin kiitos tuestanne!
Jakkukylän kyläyhdistys ry

Lisätietoja: www. jakkukyla.fi/riippusilta
email. jakkukyla@gmail.com
p. 0500 306 239
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Seuraa yritysten
kuulumisia:
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Paikallista -merkistä tunnistat iiläisistä arvoista ylpeän yrityksen, jonka
koti- tai toimipaikka sijaitsee Iissä ja
se työllistää iiläisen yrittäjän tai iiläisiä.
Paikallista -yritys on sitoutunut edistämään Iin resurssiviisautta, joka tarkoittaa kykyä käyttää erilaisia resursseja
harkitusti, hyvinvointia sekä kestävää
kehitystä edistävällä tavalla. Yritykset
voivat hakea merkkiä maksutta verkossa: greenpolis.fi/paikallista.

Iilaakson Fysioterapia

Yksilöllistä fysioterapiaa
Iin seudulla
-Fysioterapiasta on apua
etenkin silloin, kun sinulla on toimintarajoitteita,
esimerkiksi kipujen tai neurologisten oireiden vuoksi.
Fysioterapia auttaa tutkitusti muun muassa niska-,
hartia-, olkapää- ja selkävaivoissa, sekä muissa tuki- ja
liikuntaelinten vaivoissa ja
ongelmissa, Liisa Tuikkanen
Iin Fysioterapiasta kertoo.
Liisa on toinen vuonna
2017 perustetun Iin Fysioterapian yrittäjistä, yhdessä
äitinsä Tiina Vuononvirran
kanssa. Asiakkaita Iin Fysioterapia palvelee sekä
Iin Laitakujalla sijaitsevassa toimipisteessä, että kotikäynneillä. Myös laitoksissa
olevia asiakkaita palvellaan
Iin ja Oulun alueilla.
-Haluamme
voimakkaasti panostaa ennaltaehkäisyyn ja siksi kehotamme
asiakkaitamme omaehtoiseen liikkumiseen ja kunnostaan
huolehtimiseen.
Ekologisuus on myös toimintamme
peruspilareita, jota edistää liikkuminen

mieluummin kävellen ja
pyörällä, kuin autolla, Tiina
ja Liisa toteavat.
Liisa kertoo hankkineensa
lisäkoulutuksen
Faskiamanipulaatio – menetelmään. Menetelmä auttaa tulkitsemaan faskian
(peitinkalvo) osuutta tukija liikuntaelimistöön liittyvissä toimintahäiriöissä.
Tämän manuaalisen menetelmän perusajatus on tunnistaa tarkka, paikallinen
faskian alue, joka liittyy tiettyyn rajoittuneeseen liikkeeseen. Kun rajoittunut tai
kivulias liikesuunta on löydetty, tunnistetaan paikallinen faskiassa oleva alue ja
tätä tarkasti määritettyä faskian aluetta manipuloimalla
voidaan palauttaa liikkeen
laajuus ja kivuttomuus.
-Jokaisen
asiakkaamme tarpeet ovat erilaiset,
siksi hyödynnämme toiminnassamme
kattavasti fysioterapian eri muotoja,
Liisa Tuikkanen kertoo Iin
Fysioterapian toimintaperiaatteista. MTR
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Arvo Kova Oy

Perheyritys työllistää Oulunseudulla
Arvo Kova Oy on hautauspalveluita tarjoava yritys
Oulun seudulla. Toimipisteitä on Oulun lisäksi, Iissä,
Kempeleessä ja Oulunsalossa.
Yrityksen toimitusjohtajana toimii Risto Kova, joka
luotsaa yritystä jo kolmannessa polvessa. Yrityksen
perusti vuonna 1967 Kovan
isoisä Iissä. Sieltä tarina on
jatkunut
perheyrityksenä
aina näihin päiviin saakka.
Iin Hautaustoimisto ja
Kukkakauppa sijaitsee keskeisellä paikalla Iin torin laidalla.
-Palvelemme Iissä viiden
työntekijän voimin. Hautaustoimiston ja kukkakaupan
lisäksi meiltä löytyy oma kiviveistämö, Iin myymälän
vastaava Maarit Kova kertoo.
Yrityksen
toiminnassa
pyritään käyttämään ekologisia, helposti maatuvia materiaaleja.
-Biokeräyksen
aloittamista toivoisimme Iihin. Silloin pystyisimme entistä

in Kukkakaupasta löytyy sopiva kukka niin ilon kuin surun hetkellä.

paremmin huolehtimaan lajittelusta. Hävikkiä olemme onnistuneet rajoittamaan
tuomalla kukat suoraan Hollannista, sekä käyttämällä kotimaista ruukkukukkaa
aina, kun niitä on saatavilla,
Maarit Kova toteaa.
Muovikassien kysynnän
on Iin Kukkakaupassa huomattu vähentyneen pussien maksullisuuden myötä.

Olemme vaihtamassa folion kuitukankaaseen ruukkujen suojana, Maarit Kova kertoo.

Itsepalvelupisteestä voi kukkia ostaa viikon jokaisena päivänä
aamusta iltaan.

Kukkaruukun päälle käytettävistä foliosta ollaan myös
luopumassa. Niiden sijaan
ruukut saavat kuitukankaisen, kauniin päällyksen.
Iin toimipisteessä ilmalämpöpumput ja ledvalot

ovat itsestäänselvyys, olleet jo vuosia. Maalämpö ja
aurinkoenergian
hyödyntäminen ovat yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa,
mahdollisten rakennushankkeiden yhteydessä. MTR

Aallon Kaluste Oy

Laadukkaita kodin kalusteita Oulun seudulle
Aallon Kaluste Oy on toiminut nykyisissä tuotantotiloissaan Sahatiellä vuodesta
1986. Vuonna 1980 perustettu yritys suunnittelee, valmistaa ja asentaa etenkin
keittiöiden ja kylpyhuoneti-

in Fysioterapian yrittäjät Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta kehottavat monipuoliseen liikuntaan.

lojen kiintokalusteita. Myös
makuuhuoneet, eteiset ja
muut kodin tilat löytävät
sopivat kalusteet yrityksen
laajasta valikoimasta.
-Mittatilaustyönä kalusteista tulee juuri

oikeanlaiset. Joustava tuotantotapamme mahdollistaa vakiokalusteiden ohella
myös erikoismitoitettujen
kalusteiden valmistamisen,
toimitusjohtaja
Susanna
Aalto-Iivari kertoo.
Yrityksen valttina on
monen ovi- ja helatoimittajan käyttäminen. Näin
asiakkaalla on mahdollisimman laaja valikoima malleja ja värejä käytettävissä,
suunniteltaessa juuri hänen
toiveidensa mukaista kalustekokonaisuutta.
-Kalustetuotannossa syntyy väistämättä materiaalihukkaa.
Hukkapalaset
hyödynnämme
lämmöntuotannossa vesikiertoisen
keskuslämmityksen kautta. Samalla lämpenee myös
vesi. Tuotantohallin ja keittiömallien esittelytilan vaToimitusjohtaja Susanna
Aalto-Iivari Aallon Kalusteen
monipuolisen ovi- ja
helamalliston esittelytilassa.

lot on vaihdettu ledvaloihin.
Olemme toimenpiteillä saaneetkin pienennetyksi sähkönkulutusta merkittävästi,
Susanna toteaa.
Aallon Kalusteessa toivotaan yhteistyön edelleen tiivistyvän iiläisten yritysten
kesken.
- Asiakkaan kannalta
olisi ihanne, että hän saisi
talopaketin, ikkunat ja talon kiintokalusteet yhdellä kertaa, iiläisten yritysten
toimittamina, Susanna Aalto-Iivari heittää tulevaisuuden toiveena. MTR

Aallon Kalusteessa materiaalihukka hyödynnetään lämmöntuotannossa.
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Shell HelmiSimpukka Ii

Monipuolinen taukopaikka

Shell Iin yksikönpäällikkö Janne Kiuttu odottaa innolla uuden
ruokalistan annosten saamaan vastaanottoa.

Shell HelmiSimpukka Ii
tempaisee munkkimellakan
merkeissä perjantaina 2.11.
Tuolloin edullisia munkkeja löytyy joka makuun
hillomunkeista
erilaisiin
kuorrutettuihin halloweenmunkkeihin saakka.
-Olemme
hinnoitelleet
munkit erittäin asiakasystävällisesti ja koko ketjun tavoitteena on myydä päivän
aikana 70 000 munkkia. Nettisivuiltamme voi tehdä ennakkotilauksenkin ja noutaa
tilauksensa asemalta, kertoo
Iin aseman yksikönpäällikkö Janne Kiuttu.
HelmiSimpukka ravintoloiden uusi ruokalista
otetaan käyttöön 29.10. Vanhoja klassikoita palaa listalle, suurlähetystöjen kokkien
kouluttajan Arto Rastaan
tuunaamina. Lisäksi listalle tulee useita Arton nimik-

koannoksia. Arto Rastas on
vuoden nuori kokki vuodelta 2005 ja saman vuoden
nuorten kokkien maailmanmestari.
-Odotamme innolla uuden ruokalistamme saamaa
vastaanottoa ja haluamme
edelleen tarjota teiden parhainta ruokaa, Janne Kiuttu
toteaa.
Nenäpäivänä 9.11. asemalla hassutellaan punaisilla nenillä, joita asiakkaiden
on mahdollista ostaa 3 euron hintaan. Jokaisesta myydystä nenästä tilitetään 2,5
euroa
Nenäpäiväkeräykseen.
Shell Ii panostaa ruoan lisäksi muuhunkin asiakaspalveluun. Palvelumestari
Sauli Tervo tankkaan tarvittaessa auton, tarkistaa nestepinnat, mittaa ilmanpaineet
ja puhdistaa auton tuulila-

Palvelumestari Sauli Tervo palvelee mittarikentällä, tankaten auton ja huolehtien auton nestepintojen ja ilmanpaineiden tarkistukset.

sin.
-Palvelu on asiakkaalle maksutonta ja etenkin
naisasiakkaat ovat oppineet
hyödyntämään palveluamme. Halutessaan palvelusta
voi maksaa vapaaehtoisen 1
euron palvelumaksun, Sauli kertoo.
-Meille palvelu ja asiakkaan tyytyväisyys ovat
tärkeintä, Janne Kiuttu toteaa. Jannen johtama asema työllistää parikymmentä
työntekijää, sekä tarjoaa kesätyöpaikan kahdelletoista iiläisnuorelle vuosittain.
MTR

Shell HelmiSimpukka Ii palvelee 24h.

Iin avoin urheilutietomestaruus uudelle joukkueelle
Iin avoimet urheilutietomestaruuskilpailut järjestettiin jo neljännen kerran.
Aiempien vuosien tapaan
mestaruudesta kilpaili noin
40 osallistujaa, kahdeksassa
eri joukkueessa. Kysymykset olivat tuttuun tapaan
laatineet Pertti ja Aki Huovinen. Vuosien varrella he
ovat nostaneet kysymysten
vaikeustasoa. Tälläkin ker-

taa kysymykset olivat onnistuneita, koska kaikkiin
kysymyksiin löytyi vastaus
joltakin kilpailuun osallistuneelta joukkueelta.
Kolme ensimmäistä kilpailua voittanut Tuisku Pub
taipui tällä kertaa pronssille, häviten toiseksi tulleelle Mastorontit joukkueelle
pienimmällä mahdollisella
0,25 pisteen erolla. Oululai-

Isä ja poika. Pertti ja Aki Huovinen täydentävät sopivasti toisiaan
tietokilpailukysymysten laatijoita.

nen Hevosenottolautakunta
vei mestaruuden selkeällä
5,75 pisteen marginaalilla.
Iiläisistä joukkueista paras oli Dinglet, sijoittuen neljänneksi. Kilpailun
palkintoina
voittajajoukkue ja paras iiläinen joukkue palkittiin Helvi Kakon

suunnittelemilla Iin Wanha
Hamina-aiheisilla mitaleilla. MTR

Tulokset
1) Hevosottolautakunta Oulu
63,5 (Toni Latvamäki, Antti Toppari, Juha Salonen, Esa
Karjalainen, Sakari Jussila)

Paras iiläinen joukkue oli Dinglet, jossa kilpailivat Esa Pietikäinen, Jukka Klaar, Eetu Kaattari, Juhani Nenonen ja Timo Ernvall.

2) Mastorontit Oulu 57,75
(Vilho Heinonen, Timo Pappinen, Jari Piekkola, Pasi Saarinen )
3) Tuisku Pub 57,50 Oulu/Ii
(Matti Ahola, Sami Halonen,
Matti A. Kemi, Matti Korvala,
Kari Linna)
4) Dinglet Ii 49,75 ( Timo

Ernvall, Eetu Kaattari, Jukka
Klaar, Juhani Nenonen, Esa
Pietikäinen)
5) Kuhat Ii/Kempele 45,25
6) Päkkikankaan Saaristolaiset Ii 40
7) Karsikkolammin Kisaajat
Oulu 35,50
8) RisSastuuri Ii/Oulu 34,75.

Iin urheilutietomestarit 2018. Hevosenottolautakunnassa kilpailivat Toni Latvamäki, Antti Toppari, Juha Salonen, Esa Karjalainen
ja Sakari Jussila.
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Kaikki Iin koulut ja päiväkodit säästävät lämpöä, sähköä ja vettä

Kokemukset ja työkalut Enni-sovelluksessa
Vuoden 2016 alusta lähtien kaikki Iin kunnan koulut
ja päiväkodit ovat mukana
energiaseurannassa,
jossa tarkkaillaan kuukausittain lämmityksen, sähkön ja veden kulutusta, sekä
toteutetaan energiatehokkuustoimenpiteitä yhdessä
oppilaiden kanssa. Ideana
on opettaa ja oppia kestävää
kehitystä. Oppilaiden lisäksi perheet, koulujen henkilökunta sekä koulutilojen
iltakäyttäjät ovat lähteneet
mukaan toimintaan.
Koululaiset pääsevät mittaamaan koulukiinteistöjen
energiankulutusta erilaisilla
välineistöillä ja mittareilla.
Energian säästämisen ja kestävän kehityksen mukanaan
tuomat hyvät asiat eivät pysähdy kouluihin ja päiväkoteihin, vaan ne tulevat
toivottavasi osaksi jokaisen

Henriikka Karvonen ja Adele Jaara mittaamassa lämpötiloja Ojakylän koululla.

50/50-metodin mukaisesti kunta
palauttaa kouluille puolet siitä rahallisesta
säästöstä, jonka koululaiset saavat
energiantehokkuustoimillaan aikaan.
iiläisen kodin arkea. Iissä uskotaan vahvasti, että energian säästäminen turvaa paitsi
koulujen ja päiväkotien laadukkaan toiminnan jatkumi-

Ojakylän koulun oppilaat ovat mittausten perusteella värittäneet
koulunsa tilat. Vihreissä tiloissa lämpötila on sopiva, punaisissa
liian kuuma ja sinisissä liian kylmä.

sen, sekä tuo huomattavaa
hyvää meille kaikille.
50/50 -hanketta toteutettiin vuosina 2013-2016
kolmessatoista
Euroopan
maassa ja peräti 500 koulua
ja 50 muuta julkista rakennusta tavoittelivat kestävämpää
energiankäyttöä.
Suomesta mukana oli 20 peruskoulua (Ii, Espoo ja Helsinki) sekä 1 muu julkinen
rakennus (Vaasan kaupunginkirjasto). Hanketta rahoitti pääasiallisesti EU:n
komission
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan
energiaan keskittyvä Älykäs Energiahuolto Euroopassa -ohjelma. Projektin
yhteistyökumppaneina Iin
kunnan lisäksi ovat edelleen
kiinteistöyhtiö Iilaakso Oy ja

Energian säästäminen on iloista puuhaa Iin kouluissa. Ojakylän koulun oppilaat hyppäävät ekologisesti kestävään tulevaisuuteen esiopettaja Maria-Riitta Paason johdolla.

kehittämisyhtiö Iin Micropolis Oy. Vuoden 2016 alusta Ii on itsenäisesti jatkanut
50/50 toimintaa.
-50/50-hankkeessa mietimme, kuinka energiansäästötoiminnasta
saadut
kokemukset
koottaisiin
parhaiten
hyödyttämään
muitakin, kuin hankkeessa mukana olleita. Työkalut päätettiin koota yhteen
paikkaan nettiin ja näin syntyi
ENNI-Energiansäästö
eli enni-sovellus.fi , kertoo
kehittämispäällikkö Merja
Pakkanen Vaasan yliopiston
Levón-instituutista.
Tällä hetkellä Enni-sovellus on testausvaiheessa. Sitä
saa vapaasti käyttää ja antaa

palautetta sen toimivuudesta Vaasan yliopistolle, joka
jatkaa sovelluksen kehittämistyötä.
-Tehdessämme Enni-sovelluksen esittelymateriaalia, kysyimme Iin kunnan
valmiutta yhteistyökumppaniksi. Vastaus oli heti
”tervetuloa”, Merja Pakkanen toteaa Iin myönteisestä
suhtautumisesta.
-Minut yllätti projektissa kaksi asiaa. Ensinnäkin
säästöjen suuruus on huomattava, vaikka se muodostuu arjen pienistä teoista.
Toiseksi lasten aito innostus
vuodesta toiseen olla mukana toiminnassa. Sitä on ilo
katsoa ja se tarttuu meihin

aikuisiinkin, Aseman koulun johtajaopettaja Janne
Puolitaival kertoo kokemuksistaan.
-Mitä vähemmän syntyy
päästöjä, sitä enemmän syntyy säästöjä. Tässä on sekä
positiivinen
ilmastollinen
vaikutus, että positiivinen
taloudellinen vaikutus. Näemme, että tässä on satsaus
tulevaisuuteen ja koululaiset oppivat jo koulussa säästämään energiaa. Se tuottaa
paljon hyvää sekä heille,
että yhteiskunnalle vuosien varrella, Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava toteaa
Enni-sovelluksen mahdollisuuksista tukea Iin kunnan
ilmastostrategiaa. MTR

Valtarin koululla energiansäästöviikko näkyvästi esillä
Iin koulut osallistuivat aktiivisesti 8.-14.10. vietettyyn
valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon.
Valtarin
koululla viikon jokaisella
päivällä oli oma teemansa.
Maanantaina koulun alaaulassa oli tietoiskuja energian säästämisestä ja muista
luontoon vaikuttavista asioista. Tiistaina liikuttiin viisaasti, eikä tultu mopoilla
kouluun.
Keskiviikkona
vietettiin biojätteetöntä päivää, haaskaamatta ruokaa.

Torstai oli turhakepäivä ja
perjantaina ei sytytetty iltapäivänä valoja, sähkötöntä
päivää vietettäessä.
Koulun 50/50 projektivastaava Pirkko Keskitalo ja rehtori Taisto Soininen
kertovat nuorten ympäristötietoisuuden kasvaneen ja
etenkin lähiympäristön tilan
huolestuttavan nuoria.
Energiatiimin yhdeksäsluokkalaiset jäsenet Miikka
Kelahaara, Anni Tölli, Julia Vikström ja Veera Kuo-

Jatta Nurmela ja Rosalie Pakanen lähdössä sähköautoajelulle.
Opettaja Anitra Suopajärvi asettuu kuljettajan paikalle.

pio mittaavat koulutilojen
lämpötilat päivittäin ja tekevät tarvittavia toimenpiteitä
mittausten perusteella. He
ovat energia-asioissa konkareita, aloitettuaan mittaukset jo seiskaluokalla.
Iisisti energinen Ii -hanke
oli tuonut koululle sähköautoja, joilla oppilaat pääsivät
opettajien kyydissä ajelulle
Iin keskustaan.
-Sähköautot ja niiden
mahdollisuudet vähentää
liikenteen päästöjä kiinnostivat nuoria, eikä innokkaista kyytiin tulijoista ollut
pulaa, opettaja Anitra Suopajärvi kertoi sähköauton
ratista noustessaan.
Samaa mieltä olivat kahdeksannen luokan oppilaat
Jatta Nurmela ka Rosalie Pakanen.
-Hiljainen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto,
tytöt totesivat sähköautoista. MTR
Energiansäästötiimi työssään.
Yhdeksäsluokkalaiset Miikka
Kelahaara, Anni Tölli, Julia
Vikström ja Veera Kuopio koulun ala-aulassa mittareineen.

Miikka Kelahara, Julia Vikström ja Veera Kuopio seuranaan Valtarin koulun 50/50 projektin vastaava
lehtori Pirkko Keskitalo ja rehtori Taisto Soininen.
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Jukka Lääkkölälle kunniamerkki

Jukka Lääkkölä työnsä ääressä, asentamassa uutta pyykkikonetta Kuivaniemen hoivalle.

Kiinteistönhoitaja,
Kuivaniemen
alueen
tiimivastaava Jukka Lääkkölä
vastaanotti Suomen tasavallan presidentin myöntämän
kunniamerkin Vatungin kodalla järjestetyssä tilaisuudessa.
Jukka on toiminut Kuivaniemen kunnan ja myöhemmin Iin kunnan palveluksessa
vuodesta 1981 alkaen.

-Olen Kuivaniemellä syntynyt, mutta vaimo löytyi Kemistä. Niinpä työskentelin
Veitsiluodon tehtaalla vuodesta 1975 vuoteen 1978. Sen
jälkeen olin kolme vuotta talonmiehenä Keminmaassa,
ennen muuttoa Kuivaniemelle, koulun talonmiehen
tehtäviin, hän kertoo uransa
alkuvaiheista.
Tuohon aikaan Kuivanie-

men koulu oli puulämmitteinen ja talonmiehen työpäivät
alkoivat metristen halkojen
kärräyksellä ja uunien lämmittämisellä. Tätä kesti vuoteen 1983 saakka, jolloin tilat
tulivat kaukolämmön piiriin.
Pikkuhiljaa Jukan tehtäväalueet laajenivat ja uusia kohteita tuli hänen vastuulleen.
-Kun talonmiehiä jäi eläkkeelle, siirtyi uusia kohteita sitä mukaan vastuulleni.
Vuonna 2007 tapahtuneen
kuntaliitoksen myötä tehtävänkuvaan tuli turvapuhelimia ja apuvälinehuoltoa,
jotka jossain määrin edelleen
työllistävät, Jukka Lääkkölä
toteaa työnkuvansa muutoksista vuosikymmenten saatossa.
Myös palokuntatoiminnassa Jukka on ollut aktiivinen toimija vuodesta 1986
alkaen. Päivystystoiminnassa hän oli mukana vuodesta
1996 kuluvan vuoden kesään
saakka.
-Palokuntahommat alkavat tällaiselle ikämiehelle olla
turhan raskaita, joten niistä
olen vähitellen luopumassa,
Jukka kertoo.

Tällä hetkellä hän toimii koko entisen Kuivaniemen alueen kattavan tiimin
tiimivastaavana Iin ateria
ja
tilapalveluliikelaitoksella. Vastuualue on laaja, kattaen kiinteistönhuollot niin
terveyskeskuksessa,
kuin
kouluilla. Samoin urheilukentän huoltorakennukset,
liikuntahallit ja Vatungin
kala- ja palvelusatamat. Myös
vuokratalojen asuntojen ja
alueiden huolto- ja kunnossapitotehtäviä sisältyy toimenkuvaan.
Hän kokeekin saaneensa
Suomen Valkoisen Ruusun
ritarikunnan mitalin pitkästä
urastaan sekä kiinteistönhoitajana, että palo- ja pelastusalan tehtävissä.
-Teemme kiinteistönhoidossa usein tehtäviä, joita ei
huomata. Jos ne jäävät tekemättä, silloin tulee palautetta, eikä aina niin positiivista.
Toivon, että kiinteistönhoitajien tehtävien tärkeys ymmärretään ja kiinteistöistä
pidetään jatkossakin huolta.
Muuten ne rapistuvat turhan
nopeasti, Jukka Lääkkölä toteaa. MTR

Jonna Olkoniemen SM-kausi päättyi viidenteen tilaan

Jonna Olkoniemi kaasuttelemassa Turun SM-osakilpailussa.

Maantien 855 parantaminen
Yli-Olhava - Tannila
on valmistumassa
Maantien 855 parantaminen Yli-Olhava - Tannila
on valmistumassa. Urakassa maantietä on levennetty ja päällystetty 20,4
km matkalla. Myös ojitusta on parannettu ja alueen
vesijohto- ja viemäriverkkoa uusittu. Tien parantamisella on suuri merkitys

puu- ja turvekuljetusten
toimintaedellytyksiin. Samalla yleinen viihtyvyys
ja
liikenneturvallisuus
alueella paranee. Urakoitsijana on toiminut Sundström Ab Oy Entreprenad.

Ely-keskus tiedotus

Iiläinen Jonna Olkoniemi,
kartturinaan Reeta Hämäläinen, päätti SM-kautensa 28.-29.9. Turussa ajetussa
viimeisessä osakilpailussa
SM4-luokan viitospisteisiin.
Olkoniemi oli lopulta 40
pisteellään
SM4-luokankin viides, kun 14 kilpailijaa
luokassa keräsi kauden aikana pisteitä. Kakkosohjaajien SM4-taulukossa Jonnan
kartturi Reeta Hämäläinen
ylsi niinikään viidenneksi.
Lopputuloksen
arvoa
nostaa se, että pisteet tuli-

vat erittäin pienellä kilpailumäärällä, sillä vain kolme
seitsemästä SM-rallista tuotti pisteitä. Talven osakilpailuista Olkoniemi ajoi
ainoastaan Arctic Lapland
Rallyn, joka sekin päättyi
keskeytykseen. Kesäkauden
neljästä ajetusta rallista kolme tuotti SM-pisteitä.
Kauden 2019 suunnitelmat ovat vielä tässä vaiheessa kesken.

Harri Pöntinen

Influenssarokotukset
Iissä
ILMAN AJANVARAUSTA
IIN neuvolassa, Asematie 169
ma 5.11. klo 8-16, kaikille
to 8.11. klo 15-18, ensisijaisesti lapsiperheille
ma 12.11. klo 8-16, kaikille
to 15.11. klo 15-18, ensisijaisesti lapsiperheille
pe 23.11. klo 8-14, kaikille
KUIVANIEMEN neuvolassa, Maivakuja 4
ma 5.11. klo 8-16, kaikille
ti 13.11. klo 8-16, kaikille
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:
• Sosiaali - ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon
henkilöstö
• Raskaana olevat naiset
• Kaikki 65 vuotta täyttäneet
• Kaikki 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset
• Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
• Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
Ottakaa Kela-kortti mukaan rokotuskäynnille. Aikuisten
rokote pistetään olkavarteen, mikä olisi hyvä huomioida vaatetuksessa, kun saapuu rokotukselle.
Henkilöt, jotka eivät saa rokotetta maksuttomasti,
voivat ostaa rokotteen reseptillä apteekeista. Reseptin
rokotteelle voi pyytää Omahoidon kautta.

oulunkaari.com

Palveluhakemisto

9

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille
hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut
Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

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

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula
044 5577 677

www.kunnostamo.com

KUNTO
KLUBI

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

MR Nuohous Oy
040 7627 168
terveydenhoito • laihdutus
Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

Valmennukset
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Laurintie 2
Haukipudas Nikintie 1

Cambrigde valmentaja
Sanna Tervonen P. 040 721 3772
sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi
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Ii haluaa ympäristöystävällisyyden
Iin kansalaisopistolle
joukkoliikenteen valintakriteeriksi

päätoiminen rehtori

Ii-instituutti -liikelaitoksen johtaja on hoitanut
oman tehtävänsä ohella
kansalaisopiston rehtorin
tehtäviä 1.1.2011 lukien.
Iin
Kunnanvaltuusto on 3.9.2018 hyväksynyt Iin kunnan uuden
johtamis- ja hallintomallin. Päätöksen mukaisesti Ii-instituutin johtajan
nimike muutetaan hyvinvointijohtajaksi ja kansalaisopistoon palkataan
päätoiminen rehtori. Rehtorin tehtävään sisältyy
opetusvelvollisuutta.
Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunta päätti
kokouksessaan 10.10. esittää kunnanhallitukselle,
että se antaa täyttöluvan
kansalaisopiston rehtorin
toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.1.2019 lu-

kien.
Johtokunnan mielestä olisi tärkeää, että uusi
rehtori voisi olla alusta
alkaen
suunnittelemassa seuraavan lukuvuoden
ohjelmaa. Rehtorin tehtävän täyttöprosessi kestää
useita viikkoja. Kansalaisopiston toiminnan kannalta olisi tärkeää, että
rehtori voisi aloittaa mahdollisimman pian vuoden
alussa. Kansalaisopiston
lukuvuoden
2019-2020
opinto-ohjelman suunnittelu aloitetaan heti vuoden 2019 alussa.
Rehtorin virkaa hakeneiden
haastatteluryhmään johtokunta valitsi
Jari-Jukka Jokelan, Jussi Kurttilan ja Aili-Maria
Alaraasakan. MTR

Turvetuotantoa Muhosuolle ei haluta
Oulun
joukkoliikennejaosto on pyytänyt Iin kunnanhallitukselta
lausuntoa
Oulun kaupunkiseudun joukkoliikennestrategista. Kunnanhallitus käsitteli asiaa
kokouksessaan 15.10.
Lausunnossa Iin kunta pitää tärkeänä,
1) että joukkoliikennettä kehitetään niin, että joukkoliikenteen käyttäjämäärät
saadaan nousemaan muiden
suurten kaupunkikeskusten
tasolle;
2) että linjastosuunnittelussa otetaan yhdeksi tavoitteeksi
työmatkaliikenteen
matka-aikojen nopeuttaminen esimerkiksi suoria linjoja
käyttämällä, erityisesti Oulun
kaupungin keskustan ja kuntakeskusten välillä ja
3) että ympäristöystävällisyys nostetaan jatkossa
yhdeksi joukkoliikenteen va-

lintakriteereistä.
Lisäksi Iin kunta esittää,
että joukkoliikennestrategiaan lisätään maininta: "Iin
suunnan liikennettä seuraavan kerran kilpailutettaessa
edellytetään vähäpäästöisten,
uusiutuvista
raaka-aineista tuotettujen polttoaineiden
käyttöä".
Oulun kaupunkiseudun
joukkoliikennestrategian laadintatyö on aloitettu maaliskuussa ja sen on tarkoitus
valmistua lokakuun loppuun
mennessä.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.5. todennut
Turveruukin ympäristöhakemuksesta Muhosuon turvetuotantoalueeksi,
että
hankkeelle ei tule myöntää
ympäristölupaa,
koska se vaikuttaa valumaalueen vesistön ekologista tilaa heikentävästi. Muhojoen

Iin Syyssoitto viihdytti ja ilahdutti

Iin
Laulupelimannien
Syyssoitto-konsertti 13.10.
viihdytti Valtarin koulun saliin kokoontunutta suurta yleisömäärää.
Syyssoitto on ainoa Suomen Kansanmusiikkiliiton
50-vuotis juhlakonserteis-

ta, joka järjestetään PohjoisSuomessa. Konsertti sisälsi
runsaasti monipuolista kansanmusiikkia eri soitinryhmien esittämänä. Lisäksi
kuultiin useiden kuorojen
esityksiä kahvittelun lomassa.

valuma-alueella ei ole turpeenottoalueita. Turvetuotanto aiheuttaa haittaa alueen
asukkaille ja kesäasukkaille. Hankkeen vaikutukset
ulottuvat vähävetisiin Muho-ojaan, Muhojokeen ja matalaan Seljänlahteen, jonka
ekologinen tila on tyydyttävä.
Muhojoki toimii myös poikastuotantojokena, mikä ei käy
ilmi hakemuksesta. Kunta on
kaavoittamassa Seljänlahden
rannalla olevalle Seljänperän
alueelle uutta omakotitaloaluetta, minkä vuoksi Seljänlahden veden laadun ei toivota
heikkenevän. Muhojoki tulisi
säilyttää ja kehittää luonnontilaisena pienvesistönä. Turvetuotannon lisääminen lisää
myös entisestään vilkasta raskasta liikennettä Oijärventiellä.
Turveruukki on 24.8.2018
antanut vastineen ja täy-

dentänyt ympäristölupahakemusta.
Täydennyksessä
hakemusta on muutettu siten, että hankealue on rajattu
maakuntakaavaan merkityn
LUO1-alueen ulkopuolelle.
Aluehallintovirasto pyytää
vastineeseen ja hakemuksen
täydennykseen liittyen Iin
kunnan lausuntoa.
Kunnanhallitus totesi lausunnossaan, että Iin kunnan näkemyksen mukaan
turvetuotantohanke ei ole
vaikutuksiltaan
oleellisesti muuttunut ympäristölupahakemuksen täydennyksen
myötä. Myöskään vastineessa ei ole osoitettu sellaisia tekijöitä, jotka antaisivat aihetta
muuttaa kunnan näkemystä asiaan. Iin kunta toistaa
21.5.2018 ympäristölupahakemuksesta antamansa lausunnon. MTR

Iin Laulupelimannien syyskonserttia
seurasi Valtarin koululla salintäyteinen
yleisö.

-Tämä oli 21. Iin Laulupelimannien järjestämä syyskonsertti. Esiintyjiä oli lähes
sata ja yleisöä kaksisataa,
iloitsi Iin Laulupelimannien taiteellinen johtaja Unto
Kukka onnistuneen konsertin jälkeen. MTR

Oululainen Käköset-kuoro esittää erityisesti karjalaista perinnemusiikkia.

Ii-Team soitinryhmä koostuu Iin ja Kuivanimen soittajista

14-henkinen Sateenkaari-orkesteri tulee Kemistä.

Aseman koulun kolmannen ja neljännen luokan oppilaat varainhankinnassa luokkaretkeä varten.
Opettajat Kimmo Rousu ja Marja Nousiainen avustivat oppilaita myyntityössä.
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Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten tapahtumien
ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. Esim. sääntömääräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Yhdistykset toimivat

1969

STELLA -kotipalveluiden esittely, esittelijänä Pia Viitala.
6.11.2018 klo 11 Iin Järjestötalo, Laurintie 3
Kahvitarjoilu.Tervetuloa.

Osallistujia.

Yrittäjät ovat keskeisiä
lausunnon antajia sote-uudistuksessa
Iin Micropoliksella kokoontui torstaina 18.10.
joukko kiinnostuneita kuulijoita kuulemaan ja keskustelemaan, mitä uutta
lähitulevaisuudessa on tapahtumassa, missä myös
sosiaali- ja terveysalan yritysten tulisi olla hereillä.
EU-jätedirektiivi on uudistumassa
2020-luvulla, mikä tiukentaa yritysten
toimintaa
kaatopaikalle
menevän jätteen suhteen.
Micropoliksen ohjelmapäällikkö Irja Ruokamo esitteli Turun seudulla jo hyvin
toimivaa toimintatapaa, miten erilaiset tekstiilit kierrätetään tehokkaasti. Sote-alan
yrityksissähän poistuu arkikäytöstä liinavaatteita ja
pyyhkeitä, joista voidaan
tuotteistaa uusiotuotteita ja
uutta käyttöä ennen kuin
ne päätyvät lopulta poltettavaksi. Tekstiilien keräys
ja lajittelu ovat vielä lapsenkengissä. Uusia ratkaisuja
pienillekin määrille pitäisi
kuitenkin aktiivisesti etsiä.
-Toisen jäte ja hukkamateriaali voi tarkoittaa toiselle
liiketoimintaa. Emme puhu
enää jätteestä, vaan sivuvirroista, Ruokamo painotti.
Iissä on alkanut 1.9. Euroopan
Sosiaalirahaston
rahoittaman hanke, jossa
tuotteistetaan uutta työtä
työttömille iiläisille ja lisämyyntiä yrityksille kiertotalousajattelusta nousevien
keinojen kautta. Hankkeen

Iin Eläkeläiset ry

projektisuunnittelija
Veli-Pekka Korhonen esitteli, mitä apua ja tukea hanke
voi tarjota työttömyydestä poispyrkiville iiläisille.
Palkkatyön rinnalle nostetaan vaihtoehdoksi itsensä
työllistäminen ja myös yrittäjyys. Toimintatapoja on
monenlaisia, ja ne räätälöidään sopiviksi niin työtä vailla olevalle kuin työtä
tarjoavalle. Hankkeen kautta on käytettävissä palkkatukea, joka voivat hakea
myös yritykset palkatessaan
työttömän. Mikäli palkkatuki ei ole käytettävissä, yritys
voi tiedustella Iin kunnan
harkinnanvaraista IiRekrytukea.
Iin kunta vastaa hankkeessa työllistämisosiosta
ja kunnan käytöstä poistettujen materiaalien kierrätyksen järjestämisestä. Iin
Micropolis Oy vastaa yritysyhteistyöstä ja uuden liiketoiminnan sparrauksesta.

Mahdollisuuksia myös
pienille yrityksille
Sote-uudistus, ja mitä mahdollisuuksia sen kautta voisi
olla myös pienille yrityksille, keskustelutti osallistujia.
Asiaa olivat valottamassa
Oulunkaaren
kuntayhtymän Anu Vuorinen kehitysja resurssijohtaja, Hannele
Pöykiö vanhuspalvelujohtaja ja Anja Eilittä-Liuski digikummi. Sote-järjestelmän
muutos on yksi suurimmista
rakenteellisista muutoksis-

Römppäjuhla Iin Järjestötalolla 14.11.2018 klo 12 alkaen.
Juhlapuhujana RistoKalliorinne.
Ohjelmassa laulua, soittoa, sketsejä ym. Keittiöstä ruokaa,
lohileipiä, kahvia, lättyjä. Lopuksi tanssit Ykän tahdissa,
tanssitaan myös ”kohtalon valssi”. Arvontaa, oviarpa 5 eur.
SYYSKOKOUS ma 26.11.2018 klo 12.15 Iin Järjestötalolla,
Laurintie 3, 91100 Ii. Esillä syyskokoukselle määrätyt sääntömääräiset asiat. Jäsenet tervetuloa.
Johtokunta.
Perinteiset Joulumyyjäiset Järjestötalolla la 1.12.klo 12.
Myynnissä leivonnaisia,käsitöitä ym. Otamme lahjoituksia
vastaan. Arvontaa. Lämpimästi tervetuloa.

Anu Vuorinen kehotti esityksessään yrityksiä olemaan aktiivisia
antamaan lausuntoja, jota kautta pääsee vaikuttamaan.

ta, mitä Suomen lähivuosikymmenillä tehdään ja on
nähty. Perinteinen kunnan
rooli palvelutuottajana ja
maksajana väistyy, ja tilalle
tulevat pääasiassa kaupalliset palveluntuottajat, jotka
toimivat maakunnan sotetilaajan valitsemina puitetoimittajina. Asiakas voi valita
oman sotekeskuksensa, johon sitoudutaan vähintään
vuodeksi, ellei tule muuttoa muualla Suomeen kesken vuoden. Sotekeskuksiin
kuuluu sekä terveysasema
että suuhoitoyksikkö. Liikelaitos myöntää asiakkaalle
palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin. Mikäli asiakas ei pärjää avopalveluilla,
hän siirtyy maakuntaliikelaitoksen asiakkaaksi.
Anu Vuorinen kertoi, että
erikokoiset tuottajat rekisteröityvät palveluntuottajiksi.
Maakunta ei kilpailuta heitä.
Iiläisiä pieniä yrityksiä huoletti erityisesti palvelutuottajille
asetettavat

Puhumassa Anja Eilittä-Liuski, Hannele Pöykiö ja Anu Vuorinen, Oulunkaaren Kuntayhtymä.

kriteerit. Esimerkiksi vaatimus vastuulääkäristä on
helppo toteuttaa isossa yrityksessä, mutta pienellä hoitokodilla ei ole sellaiseen
mahdollisuutta. Puhutaan
kodinomaisesta asumisesta, mutta samalla vaaditaan
sairaalatasoinen potilashallintajärjestelmä. Pakolliset
laadunarvioinnit ovat erittäin kalliita prosesseja pienille yrityksille.
Anu Vuorinen kehotti yrityksiä olemaan aktiivisia: ”Maakuntahallinnon
suunnittelussa pyydetään
kaikista vaiheista ja versioista lausunnot. Yrittäjäjärjestöt ovat keskeisiä lausunnon
antajia. Sitä kautta pääsee
pienikin yritys vaikuttamaan.”

Palvelut säilytettävä lähellä
Hannele Pöykiö kertoi, että
vanhusten hoitoon on tulossa uusia toimintamalleja.
Tällä hetkellä jo kokeillaan
perhehoitoa, jossa ei vaadita
erityiskoulutuksia. Vanhus
elää perheessä ja jakaa perheen arkea. Perhe perehdytetään tehtävään, ja siitä saa
korvausta. Ihmiset voivat
ostaa palveluita myös suoraan perhehoidolta.
Vilkkaassa keskustelussa
Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja Teijo Liedes ilmaisi kunnan päättäjien
huolen isossa muutoksessa: ”Kunnan intressinä on,
että palvelut säilyisivät lähellä niin vanhuksille kuin
heidän luonaan vieraileville
omaisillekin”.

Juttu ja kuvat
Helena Ylisirniö

PIKKUJOULUJUHLAA
vietämme Micropoliksessa ravintola Salotissa
la 8.12.2018 klo 13.
Runsas jouluateria 18 €/jäsenet, 23 € ei-jäsenet.
Ilmoitathan tulosta Pirkolle 1.12. mennessä
klo 17 jälkeen, puh. 0400 878754. Ohjelmassa
joululauluja ja ehkä pukkikin vierailee.
”Ken lahjan antaa, hän lahjan saa”.

Iin Diapetesyhdistys ry

syyskokous

ke 7.11.2018 klo 18 SPR:n Pointissa
Haminantie 6, 91100 Ii.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.
Tervetuloa!

Hallitus

Iin Vihreiden

sääntömääräinen
syyskokous

su 4.11. klo 18.00, Laitakuja 4, 91100 Ii.
Tervetuloa!
http://yhdistykset.vihreat.fi/iin.vihreat/tapahtuma/

bingo8

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 4.11. klo 16.00

2

23

rjoilu!

Torttukahvita

Palkinnot: 660 € mp | 500 € pr 51
2x100 € | 5x50 € | ym. Tervetuloa!

Kirjastoauto osallistuu
IIK-kauhuelokuvafestivaaleille
Iin
kirjastoauto
Akseli
muuttuu kauhutarinoiden
estradiksi IIK!! – kauhuelokuvafestivaalien
aikaan.
Kirjastoauto parkkeeraa Iin
Työväentalon pihalle lauantaina 3.11. kello 16-18 väliseksi ajaksi. Akseliin voi
tulla kuuntelemaan kauhutarinoita, tunnelmoimaan
tai lainaamaan kirjaston

kauhuelokuvia ja –kirjoja.
Tapahtumaan on vapaa
pääsy, kauhutarinoita ei
kuitenkaan suositella lapsille. Tapahtuma järjestetään
yhteistyössä Iin kirjaston,
Iin Näyttämöyhdistyksen
ja IIK!! –kauhuelokuvafestivaalien kanssa.

Sanna Näätänen
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ÄÄNESTÄ SEURAKUNTAVAALEISSA:
ILMOITUS
Iin seurakunnassa 18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä
28.10.–18.11.2018 seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla, osoite: Puistotie 3, 91100 Ii.

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina (ma – pe kello 9.00 – 14.00). Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi ja
Iin seurakunnan verkkosivuilta iinseurakunta.fi.

SEURAKUNTAVAALIEN
ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Seurakuntavaalien
ennakkoäänestyspaikat
Iin seurakunnassa 6.-10.11.2018

Seurakuntavaaliehdokkaat 2018
Iin seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 18.11.2018
toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Iin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa (osoite: Puistotie 3, 91100) kello
9.00 – 18.00 (sekä erikseen määrätyissä muissa ennakkoäänestyspaikoissa erikseen määrättyinä aikoina).

Iin kirkkoherranvirastossa
6.- 10.11.2018 välisenä aikana joka päivä kello 9 - 18.
(käyntiosoite: Puistotie 3, 91100 Ii)

I Kotiseurakunnan puolesta
2 Jokela Jari-Jukka, Rehtori, luokanopettaja
3 Alaraasakka Riitta-Liisa, suuhygienisti
4 Soronen Arja, koulusihteeri
5 Pakonen Kirsimaria, palveluvastaava
6 Puolakka Pentti, luokanopettaja, eläkeläinen
7 Vitikka Markku, insinööri
8 Mattila Ari, seurakuntamestari
9 Paakkola Jorma, metsänparannusteknikko
10 Matikainen Anne, hallintotieteen maisteri, työterv.
hoitaja
11 Kaleva Oili, suuhygienisti
12 Paakkola Minna, rahoitusneuvoja, opiskelija
13 Sassi Satu, sosionomi – diakoni
II Iin kirkko - Minun kirkkoni
14 Jääskeläinen Sirpa, osastonhoitaja
15 Haukkamaa Kristiina, eläkeläinen
III Kaikkien kirkko
16 Haapaniemi Heli-Hannele, ICT-suunnittelija
17 Keltamäki Seppo, eläkeläinen
18 Kerätär Kaisa, biologi, tuottaja
19 Turtinen Maire, eläkeläinen
IV Kristillisten perusarvojen puolesta
20 Raappana Marielle, opiskelija
21 Partanen Veikko, mv.
22 Turtinen Esko, yrittäjä
23 Sipilä Pekka, dosentti
24 Kallio Salme, yrittäjä
25 Pakanen Saila, myyjä
26 Lapinkangas Antti, tietotekniikan mekaanikko
27 Hekkala Helena, eläkeläinen
28 Pöyhtäri Anna, kotiäiti/insinööri
29 Mäenpää Merita, lähihoitaja
30 Klasila Jonna, varhaiskasvatuksen opettaja
31 Jutila Mika, insinööri
32 Turtinen Sirkka-Liisa, taittaja
33 Paukkeri Hilja, eläkeläinen
V Yhteinen kirkkomme Iissä
34 Kehus Hannu, sähköteknikko
35 Koskela Pekka, luk./eläk.
36 Maaninka Jaakko, maatalousyrittäjä (evp)
37 Miettunen Mari, ensihoitaja
38 Tauriainen Soili, oijärven kyläavustaja
39 Veijola Ari, prosessinhoitaja
40 Hakoköngäs Anne, luokanopettaja

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja
esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan
vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005)
tarkoitettu
omaishoitaja.
Kotiäänestykseen
ilmoittautumislomakkeita
on
saatavana
kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 848 0078.
Iin seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on
kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 29.10.–10.11.2018, osoite
Puistotie 3, 91100.
Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta
www.iinseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
Ii 17.9.2018
Iin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Tapani Ruotsalainen
Puheenjohtaja

VAALIKONE
seurakuntavaalit.fi

Lisäksi:
Iin alueella:
1. Äänestysauto: Olhavan kylätuvan pihalla 6.11.2018
kello 17.00 – 18.00 (osoite: Sassintie 15,
91140 Olhava)
2. Äänestysauto: Väli-Olhavan seurakuntatalon pihalla 		
6.11.2018 kello 18.30 – 19.30
(osoite: Oijärventie 661, 91140 Olhava)
3. Iin hoivaosastolla 7.11.2018 kello 13.30 – 14.30
(käyntiosoite: Asematie 167, 91100 Ii)
4. Äänestysauto: Jakkukylän Rauhanyhdistyksen pihalla 		
7.11.2018 kello 17.00 – 18.00
(osoite: Maalismaantie 1022, 91210 Jakkukylä)
5. Äänestysauto: Jakkukylän vanhan postin pihalla 		
7.11.2018 kello 18.30 – 19.30
(osoite: Jakuntie 6, 91210 Jakkukylä)
6. Iin lukiolla 8.11.2018 kello 11 - 12
(käyntiosoite: Valtarintie 11, 91100 Ii)
8. Iin Kärkkäisellä 9.11.2018 kello 17.00 – 20.00
(Sorosentie 2, 91100 Ii)
9. Iin Kärkkäisellä 10.11.2018 kello 12.00 – 15.00
(Sorosentie 2, 91100 Ii)
Kuivaniemen alueella:
1. 6.- 10.11.2018 välisenä aikana joka päivä kello 9 - 18.
Kuivaniemen seurakuntatoimistossa
(käyntiosoite: Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi),
2. Veeran Puodissa Oijärvellä 6.11.2018
kello 15.00 – 18.00
(käyntiosoite: Kuivajoentie 4402, 95160 Ii)
3. Kuivaniemen hoivaosasto 7.11.2018 kello 13 - 14
(käyntiosoite: Ratatie 3, 95100 Kuivaniemi)
4. Äänestysauto Kuivaniemen kirkon pihalla 8.11.2018 		
kello 17.00 – 18.00
(osoite: Kirkonkyläntie 105, 95110 Kuivaniemi)
5. Äänestysauto Jokikylän liikuntahallin pihalla 8.11.2018
kello 18.30 – 19.30
(osoite: Ylihyryntie 2, 95130 Hyryoja)

Ii 1.10.2018
Iin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Tapani Ruotsalainen, Puheenjohtaja

