
J.F. Hiivala:   
Iijoen vonkamies 
Toivo Hyyryläinen: 
Iin perinnekirja
Viljo Nissilä:  
Iijoen varrelta
Pentti Puolakka: 
Pienet poikaseni  
Valkoinen lehmä
Väinö Tolonen: 
Ii ja Yli 1800-luvun lehdissä
Sanomia Iistä ja Yli-Iistä vuosilta 1900 – 24  
Sanomia Iistä ja Yli-Iistä vuosilta 1925-39 
Eevi Viinamäki: 
Meriläisenperän elämää   
Eino Virkkula;
Suurilla selkosilla

Nro 24 /2017

-

jakelu kaikkiin talouksiin iissä

marraskuunomat
Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Perämerenkaaren 
valokuvakirja

lahjaksi

korkeatasoinen ja runsaasti valokuvia sisältävä 
Perämerenkaaren valokuvakirja lahjaksi 

Isänpäivä ja joulu lähestyvät!

Tilaukset: oulupixel, 
mauri.hietala@gmail.com 
tai puh. 050 3950 365

KOTISEUTUKIRJOJA 
MYYNNISSÄ

Ii -seura myy julkaisemiaan iiläisten 
kirjoittamia kotiseutukirjoja kirjaston aulassa

ti 14.11.2017 klo 16.00 -19.00 ja
ke 15.11.2017 klo 16.00 -19.00

Ii -seura ry

II –SEURAN JULKAISEMAT KIRJAT

Tervetuloa 
edullisille 

kirjakaupoille!

Mennään bussilla                            
0440-688670

Taksit 2kpl 8 paikkaa
Bussi 16 paikkaa
Invavarustuksilla

Iin Taksikyyti Hannu Ukkola

Iin Fysioterapiakeskus Oy
Valtarintie 2, 91100 Ii

Vorellirannantie 1, 91200 Yli-Ii
Ajanvaraus: 010 501 9110

www.iinfysio.fi

Kokonaisvaltaista
hyvää oloa
Iin Fysiosta jo
30 -vuoden ajan!

Tarjoamme Iissä ja Yli-Iissä
kokonaisvaltaista ja yksilöllistä
fysioterapiaa sekä hierontaa
vauvasta vaariin, lääkärin

lähetteellä tai ilman.

Tavoitteenamme on sinun fyysisen
ja psyykkisen toimintakykysi 

ylläpitäminen ja parantaminen.

Tarjoamme marraskuun aikana
varaamasi 45 minuutin hoitoajan

hintaan 45 €
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Seuraava 
IiSanomat 

nro 25 ilmestyy 
Iin Yrittäjien 

lehden, Iiläisen 
liitteenä 16.11. 

www.iisanomat.fi

www.merihelmi.fi
tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

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

Aamupala klo 8-10 6 € | Lounas klo 10.30-17.00  
Olemme avoinna klo 8-20

*Runsas salaattipöytä
*Häräntaskut, konjakkipippurikastike
*Kuorrutettu lohi
*Lasten noutopöytä erikseen.
*Mansikkatäytekakkukahvit
16,50 € aikuinen, alle 12-vuotias 8 € Hox! 

Joulutori 
2.12.Lämpimästi tervetuloa!

Isänpäivälounas 
12.11. klo 11-16

Iissä toteutetaan jo perin-
teeksi muodostunut Iin jou-
lunavaus ja Kauppojen yö 
perjantaina 24.11. Ilta alkaa 
Joulunavauksella Nättepo-
rin rannassa parvekkeella 
kello 18. Kirjaston yö Nätte-
porissa on kello 18-22. Nät-
teporin auditoriossa on kaksi 
Valto-tontun ja Joulupukin 
joulukonserttia ja väliajalla 
Pomppulinna. Tarkat ajat en-
siviikon IiSanomissa. 

Iin Kirjastossa on illan ai-
kana kaikkea kivaa ja kirjo-
jakin voi lainata. Nätteporin 
kahvila on illan ajan avoinna. 
Kauppakeskus Kärkkäinen 
on avoinna koko perjantain 

Joulunavaus, kauppojen yö ja 
joulumarkkinat perinteiseen tapaan

Iin Joulunavaus on Nätteporin rannassa parvekkeella kello 18, jossa Joulunavausneuvottelun välillä kävivät piipahtamassa Jussi Mertala Ii insti-
tuutti, Akseli Hinkkala Ii instituutti, Esa Niskala Iin Helluntaiseurakunta, Reijo Paakkari Iin Meripelastajat, Jaakko Korkeakoski Kärkkäinen, Riitta 
Räinä Ii Instituutti. Kuva Heimo Turunen.

aina kello 24 saakka – esiin-
tyjistä lisää seuraavassa leh-
dessä. 

Loistava Pohjois-Pohjan-
maa valotaidekiertueen valo-
taideteos on yleisölle avoinna 
kello 18-20 Kirkkopuistossa 
ja Valtarintie 2 rappukäytä-
vässä. Kiertue on osa viral-
lista Suomi100-juhlavuoden 
ohjelmaa. Kiertueen järjes-
tää Taiteen edistämiskeskus 
yhteistyössä Lumo-valofesti-
vaalin kanssa ja se on Taiken 
#taideliikuttaa-teemavuoden 
projekti.

Nuorisotila Nurkan yö 
on kello 20-24. Ilta alkaa Ih-
meellisellä Ii Racella kello 18 

- ohjeet löytyvät Nuorisoti-
la Nurkasta. Illan ohjelmassa 
on kaikkea kivaa ja mukavaa 
tekemistä alle 18 vuotiaille ja 
vähän ylikin.  

Iin Seurakunnan yössä on 
mukana myös Iin Meripelas-
tajat ja tapahtumista lisää seu-
raavassa IiSanomissa.

Kauppojen yön yhteis-
työssä ovat mukana: Iin kun-
ta, Ii-instituutti liikelaitos, Iin 
seurakunta, Iin Energia Oy, 
Halva Oy, Iin Yrittäjät, Iin 
Meripelastajat, Iin helluntai-
seurakunta, Kauppakeskus 
Kärkkäinen, Autokeidas, Mu-
seokahvila Huilinki, Iin Ha-
minan vanhempainyhdistys, 

Iin Paloasema/Oulu-koillis-
maan pelastusliikelaitos sekä 
Iin Haminan alueen yrityksiä. 

Kaikesta tästä ja Kauppo-
jen Yön tapahtumasta lisätie-
toa ensiviikon IiSanomista. 

Joulumarkkinat lauantaina 
Iin Haminan vanhempain-
yhdistys järjestää perinteiset 
Joulumarkkinat lauantaina 
25.11. kello 10-15 Iin seura-
kuntatalolla. Päivä Paloase-
malla on Iissä kello 10-14. 
Tontut ovat kuiskineet, että 
Nuorisotila Nurkassa on Iin 
Helluntaiseurakunnan Gos-
pel Nurkka lauantaina kello 
18-22. RH/HT
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www.iinseurakunta.fi

iin alue

Porinapiiri to 9.11.2017 11:00 - 
13:00. Vierailijoita oulujoelta. aloi-
tetaan kirkossa klo 11, jonka jälkeen 
kahvit ja ohjelmaa seurakuntatalolla. 
Voit halutessasi tuoda arvottavaa. 
tervetuloa!
Ystävänkammari to 9.11.2017 11:00 
- 13:00. Vierailijoita oulujoelta. aloi-
tetaan kirkossa klo 11, jonka jälkeen 
kahvit ja ohjelmaa seurakuntatalolla. 
Voit halutessasi tuoda arvottavaa. 
Tervetuloa!
Päivystävä pappi hoito-osastolla 
to 9.11.2017 14:30 Voit pyytää seura-
kunnan työntekijää käymään luonasi 
tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 9.11.2017 15:00 iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. 
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa 
välipala ja mukavaa yhteistä tekemis-
tä ja olemista. Tervetuloa!
lapsikuoro to 9.11.2017 17:00 iin 
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puis-
totie 3. Harjoitus seurakuntatalolla
nuortenilta to 9.11.2017 18:00 iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. kai-
kille avoin, ohjelmallinen ilta. illan 
päätteeksi kahvit ja vapaata oleske-
lua.
iin perhekerho Pe 10.11.2017 10:00 
- 12:00 iin seurakuntatalo, kerhohuo-
ne. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Perhekerhon ohjelmassa on 
leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa 
yhteistä tekemistä. tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan 
kuulumisia! Perhekerhoon ovat terve-
tulleita vanhemmat, isovanhemmat ja 
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus su 
12.11.2017 10:00 iin kirkko. Pyhäpäi-
vän aihe: antakaa toisillenne anteek-
si. toimittaa: Ruotsalainen tapani, 
kanttorina: savolainen eija. kolehti: 
koulutuksen mahdollistamiseen ja 
tukemiseen kehitysmaissa kirkon ul-
komaanavun kautta.
Puistoaamu Ma 13.11.2017 10:00. 
Puistoaamun kokoontuminen seura-
kuntatalon leikkipuistossa. Puistoaa-
mun ohjelmassa on pyhäkouluhetki 
( klo 10 ), jossa lauletaan ja leikitään. 
Pyhäkouluhetken jälkeen voi jäädä 
puistoon leikkimään. Tervetuloa per-
heet, kaikenikäiset lapset ja perhepäi-
vähoitajat lasten kanssa!
Solu ti 14.11.2017 15:00 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa.
Disneypuuhakerho ti 14.11.2017 
17:00 iin seurakuntatalo, kerhohuo-
ne. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. uusi Disneyaiheinen puuha-
kerho alkaa! joka viikko aiheena eri 
Disneyelokuva. tervetuloa mukaan.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 
15.11.2017 10:00 - 11:30 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa. Ryhmä 
on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen tarkoitettu laululeik-
kipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mu-
kaan ryhmään. kerhossa on mahdol-
lisuus jutteluun toisten vanhempien 
kanssa. lisätietoja puh. 0400-541319. 
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja 
vaihtamaan ajatuksia toisten samas-
sa elämäntilanteessa olevien kanssa, 
olet lämpimästi tervetullut ryhmään 
ensimmäisen lapsesi tai useamman 

lapsen kanssa!
Porinapiiri ke 15.11.2017 12:00 - 
13:30 iin seurakuntatalo, seurakun-
tasali, Puistotie 3. opiskelijoiden jär-
jestämää ohjelmaa. Voit myös ottaa 
mukaan kuvan / kuvia, joita voidaan 
katsella opiskelijoiden ohjelman jäl-
keen. Tervetuloa!
kirkkokuoro ke 15.11.2017 14:00 iin 
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puis-
totie 3
Hartaus iin hoiva-osastolla to 
16.11.2017 13:00 
7-iltapäivä to 16.11.2017 15:00 iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. 
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa 
välipala ja mukavaa yhteistä tekemis-
tä ja olemista. Tervetuloa!
lapsikuoro to 16.11.2017 17:00 iin 
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puis-
totie 3. Harjoitus seurakuntatalolla.
naiskuoro to 16.11.2017 18:00 iin 
seurakuntatalo, kappeli (sisäänkäynti 
kirkkoherranviraston ovesta).
iin perhekerho Pe 17.11.2017 10:00 
- 12:00 iin seurakuntatalo, kerhohuo-
ne. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Perhekerhon ohjelmassa on 
leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa 
yhteistä tekemistä. tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan 
kuulumisia! Perhekerhoon ovat terve-
tulleita vanhemmat, isovanhemmat ja 
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus su 19.11.2017 
10:00 iin kirkko. Pyhäpäivä: Valvo-
misen sunnuntai, pyhäpäivän aihe: 
Valvokaa! toimittaa: soronen Pekka, 
kanttorina: jaakkola Markku. kolehti: 
oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri jär-
jestöille, kirkkohallitus.
Disneypuuhakerho ti 21.11.2017 
17:00 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta 
talon takaa. uusi Disneyaiheinen 
puuhakerho alkaa! joka viikko ai-
heena eri Disneyelokuva. Tervetuloa 
mukaan. Raamattu- ja rukouspiiri ti 
21.11.2017 18:00 iin seurakuntatalo, 
kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranvi-
raston ovesta).
vauva- ja taaperoryhmä ke 
22.11.2017 10:00 - 11:30 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa. Ryhmä 
on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen tarkoitettu laululeik-
kipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mu-
kaan ryhmään. kerhossa on mahdol-
lisuus jutteluun toisten vanhempien 
kanssa. lisätietoja puh.0400-541319. 
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja 
vaihtamaan ajatuksia toisten samas-
sa elämäntilanteessa olevien kanssa, 
olet lämpimästi tervetullut ryhmään 
ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
Ystävänkammari ke 22.11.2017 
12:00 iin seurakuntatalo, seurakunta-
sali, Puistotie 3
kirkkokuoro ke 22.11.2017 14:00 iin 
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puis-
totie 3
Päivystävä pappi hoito-osastolla 
to 23.11.2017 14:30. Voit pyytää seu-
rakunnan työntekijää käymään luo-
nasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 23.11.2017 15:00 iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. 
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa 
välipala ja mukavaa yhteistä tekemis-
tä ja olemista. Tervetuloa!

lapsikuoro to 23.11.2017 17:00 iin 
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puis-
totie 3. Harjoitus seurakuntatalolla.
nuortenilta to 23.11.2017 18:00 
iin seurakuntatalo, kerhohuone. si-
säänkäynti joen puolelta talon takaa. 
Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. illan 
päätteeksi kahvit ja vapaata oleske-
lua.
Puistoaamu Ma 27.11.2017 10:00. 
Puistoaamun kokoontuminen seura-
kuntatalon leikkipuistossa. Puistoaa-
mun ohjelmassa on pyhäkouluhetki 
( klo 10 ), jossa lauletaan ja leikitään. 
Pyhäkouluhetken jälkeen voi jäädä 
puistoon leikkimään. Tervetuloa per-
heet, kaikenikäiset lapset ja perhepäi-
vähoitajat lasten kanssa!
Perheiden jouluaskarteluilta ti 
28.11.2017 17:30 - 19:00 iin seura-
kuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3 
illan ohjelmassa on jouluaskartelua, 
hartaus ja jouluista iltapalaa. Terve-
tuloa isommat ja pienemmät askarte-
lijat!
lasten ja perheiden itsenäisyys-
päiväjuhla to 7.12.2017 10:00 - 
12:00 iin seurakuntatalo, kerhohuo-
ne. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. tervetuloa lasten ja perheiden 
itsenäisyyspäivän juhlaan ”suomi 
100 vuotta”! juhlan ohjelmassa on 
nukketeatteriesitys ”Hiirulainen ja 
uudet luistimet” , askartelua, leikkiä, 
tarjolla juhlakakkua ja mehua. jos 
haluat, voit puheutua juhlaan prin-
sessaksi, prinssiksi tai muuten ha-
luamallasi tavalla. Tervetuloa perheet 
ja kaikenikäiset lapset! to 7.12. ei ole 
perhekerhoa kuivaniemellä, teem-
me retken juhlaan. kuivaniemeläi-
set voivat ilmoittautua kuljetukseen 
puh. 0400-541319 ilmoittautuminen 
23.11. mennessä. Pe 8.12. ei ole per-
hekerhoa iissä, osallistumme to 7.12. 
itsenäisyyspäivän juhlaan. 
Tervetuloa kaikki perheet ja kaikenikäi-
set lapset!
kynttiläillallinen pariskunnille Pe 
8.12.2017 17:30 - 19:00 iin seurakun-
tatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. 
tule viettämään hyvä yhteinen hetki 
puolisosi kanssa! kynttiläillallisella on 
musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan 
ateria. kynttiläillallinen on maksu-
ton, illassa ei ole ryhmäkeskusteluja. 
illallisen ajaksi on järjestetty lasten-
hoito alle kouluikäisille lapsille. las-
tenhoitoon on ilmoittautuminen, 
rajallinen määrä paikkoja lastenhoi-
toon. ilmoittautuminen ja lisätietoja 
puh. 0400-541319 tai 040-8478936. 
ilmoittautuminen 30.11. mennessä. 
Tervetuloa!

katso lisätietoja ja tapahtumia 
www.iinseurakunta.fi 
 

kuivaniemen alue

kappelintoimisto on suljettu ke 
11.10. - ma 13.11.
kuivaniemen perhekerho to 
9.11.2017 10:00 - 12:00 kuivaniemen 
seurakuntatalo, sali, Maijalantie 17. 
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, 
askartelua ja muuta mukavaa yhteis-
tä tekemistä. tule tapaamaan toisia 
lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuu-
lumisia! Perhekerhoon ovat tervetul-
leita vanhemmat, isovanhemmat ja 
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus su 
12.11.2017 12:00 kuivaniemen kirk-

ko. toimittaa: Ruotsalainen tapani, 
kanttorina: savolainen eija. kolehti: 
koulutuksen mahdollistamiseen ja 
tukemiseen kehitysmaissa kirkon 
ulkomaanavun kautta. kirkon ulko-
maanavun säätiö.
Seurakuntakerho kuivaniemellä 
Ma 13.11.2017 11:00. kokoonnumme 
porisemaan ja kahvittelemaan van-
hustentalojen kerhohuoneelle, läm-
pimästi tervetuloa! Mukana kanttori 
eija savolainen
vauva- ja taaperoryhmä ke 
15.11.2017 10:00 - 11:30 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa. Ryhmä 
on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen tarkoitettu laululeik-
kipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mu-
kaan ryhmään. kerhossa on mahdol-
lisuus jutteluun toisten vanhempien 
kanssa. lisätietoja puh. 0400-541319. 
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja 
vaihtamaan ajatuksia toisten samas-
sa elämäntilanteessa olevien kanssa, 
olet lämpimästi tervetullut ryhmään 
ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
kuivaniemen naiskuoro ke 
15.11.2017 16:30 kuivaniemen seu-
rakuntatalo, sali, Maijalantie 17. Har-
joitus seurakuntatalolla
Hyryn nuoret laulajat ke 15.11.2017 
18:30. Harjoitus kuivaniemen rau-
hanyhdistyksellä
kuivaniemen perhekerho to 
16.11.2017 10:00 - 12:00 kuivanie-
men seurakuntatalo, sali, Maijalantie 
17. Perhekerhon ohjelmassa on leik-
kiä, askartelua ja muuta mukavaa 
yhteistä tekemistä. tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan 
kuulumisia! Perhekerhoon ovat terve-
tulleita vanhemmat, isovanhemmat ja 
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus su 
19.11.2017 12:00 oijärven kyläkirk-
ko, kirkkosali, lamminperäntie 710. 
Pyhäpäivä: Valvomisen sunnuntai. 
toimittaa: soronen Pekka, kanttori-
na: jaakkola Markku. kolehti: oppilai-
tos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, 
kirkkohallitus
oijärven perhekerho Ma 20.11.2017 
13:00 - 14:30. Perhekerhon ohjelmas-
sa on leikkiä, askartelua ja muuta 
mukavaa yhteistä tekemistä. tule 
tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia 
ja vaihtamaan kuulumisia! Perheker-
hoon ovat tervetulleita vanhemmat, 
isovanhemmat ja hoitajat lasten kans-
sa. Tervetuloa!
vauva- ja taaperoryhmä ke 
22.11.2017 10:00 - 11:30 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa. Ryhmä 
on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen tarkoitettu laululeik-
kipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mu-
kaan ryhmään. kerhossa on mahdol-
lisuus jutteluun toisten vanhempien 
kanssa. lisätietoja puh.0400-541319. 
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja 
vaihtamaan ajatuksia toisten samas-
sa elämäntilanteessa olevien kanssa, 
olet lämpimästi tervetullut ryhmään 
ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
kuivaniemen ja oijärven seura-
kuntakerhojen retki oulujoelle to 
23.11.2017 9:00. tutustumme ou-
lujoen kirkkoon ja Myllyojan seura-
kuntatalolla ruokailu ja ohjelmaa, ar-

vontaa (voit tuoda palkinnon) lähtö 
kuivaniemeltä klo 9.15 (kievari), Hyry 
klo 9.30, närränharjun tien kautta oi-
järvelle, sampola klo 9.45, kyläkirkko 
9.55. Retkelle ilmoittautumiset sanna 
p. 040 7182297. Tervetuloa!
kuivaniemen perhekerho to 
23.11.2017 10:00 - 12:00 kuivanie-
men seurakuntatalo, sali, Maijalantie 
17. Perhekerhon ohjelmassa on leik-
kiä, askartelua ja muuta mukavaa 
yhteistä tekemistä. tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan 
kuulumisia! Perhekerhoon ovat terve-
tulleita vanhemmat, isovanhemmat ja 
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Perheiden jouluaskarteluilta ti 
28.11.2017 17:30 - 19:00. iin seura-
kuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3 
illan ohjelmassa on jouluaskartelua, 
hartaus ja jouluista iltapalaa. Terve-
tuloa isommat ja pienemmät askarte-
lijat!
kuivaniemen perhekerho to 
30.11.2017 10:00 - 12:00 kuivanie-
men seurakuntatalo, sali, Maijalantie 
17. Perhekerhon ohjelmassa on leik-
kiä, askartelua ja muuta mukavaa 
yhteistä tekemistä. tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan 
kuulumisia! Perhekerhoon ovat terve-
tulleita vanhemmat, isovanhemmat ja 
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
lasten ja perheiden itsenäisyys-
päiväjuhla to 7.12.2017 10:00 - 
12:00 iin seurakuntatalo, kerhohuo-
ne. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. tervetuloa lasten ja perheiden 
itsenäisyyspäivän juhlaan ”suomi 
100 vuotta”! juhlan ohjelmassa on 
nukketeatteriesitys ”Hiirulainen ja 
uudet luistimet” , askartelua, leikkiä, 
tarjolla juhlakakkua ja mehua. jos 
haluat, voit puheutua juhlaan prin-
sessaksi, prinssiksi tai muuten halua-
mallasi tavalla. tervetuloa perheet ja 
kaikenikäiset lapset! to 7.12. ei ole 
perhekerhoa kuivaniemellä, teem-
me retken juhlaan. kuivaniemeläi-
set voivat ilmoittautua kuljetukseen 
puh. 0400-541319 ilmoittautuminen 
23.11. mennessä. Pe 8.12. ei ole per-
hekerhoa iissä, osallistumme to 7.12. 
itsenäisyyspäivän juhlaan. 
Tervetuloa kaikki perheet ja kaikenikäi-
set lapset!
kynttiläillallinen pariskunnille Pe 
8.12.2017 17:30 - 19:00 iin seurakun-
tatalo, seurakuntasali, Puistotie 3 
tule viettämään hyvä yhteinen hetki 
puolisosi kanssa! kynttiläillallisella on 
musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan 
ateria. kynttiläillallinen on maksu-
ton, illassa ei ole ryhmäkeskusteluja. 
illallisen ajaksi on järjestetty lasten-
hoito alle kouluikäisille lapsille. las-
tenhoitoon on ilmoittautuminen, 
rajallinen määrä paikkoja lastenhoi-
toon. ilmoittautuminen ja lisätietoja 
puh. 0400-541319 tai 040-8478936. 
ilmoittautuminen 30.11. mennessä. 
Tervetuloa!

katso lisätietoja ja tapahtumia 
www.iinseurakunta.fi 
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* Päivittäistavarat, juomat, tuoreet leivät joka
 päivä, autotarvikkeita perusvalikoima 
* Veikkausasioimisto, peliautomaatteja 
* Polttoaineet 24 h automaatista 
* Kaasupiste, sähköautojen latauspiste

Uusi Neste Nelosparkki Kuivaniemi avattu
Neste NelosparKKi 
raviNtola

Kahvio, tuoreet kahvileivät
Lounas noutopöydästä klo 11-15 
arkisin 9,50 € 
viikonloppuisin 10,80 €
Aamiainen noutopöydästä 
klo 6.30-9.00, 6,70 €
Ruokaa á la carte -listalta 
kalaa mm. ahvenfile, 
kanaa, metsästäjän leike, 
naudan ulkofilee, porsasta
Burgerit 
Pizzat monipuolinen valikoima

KyläKaUppa

Neste Nelosparkki
Avoinna joka päivä 6-23
Kirkonkyläntie 7 A Kuivaniemi
Puh 08 724 7125
www.nelosparkki.fi

ravintolassa 
yli 100 asiakaspaikkaa

á la carte -listalta paistettua 
ahventa 14.90€ 

Isonelonen ateria 9.90 € kuva
ateria sisältää hampurilaisen ja 
lisäksi ranskalaiset+0,4 juoman.

tervetuloa!

Iin Olhavassa asuva Hanna 
Ikonen on kirjoittama runo-
kirjan ”Pieni pala taivasta”. 
Kirja tulee painosta torstaina 
9.11., jolloin hän esittelee kir-
jaa ensimmäisen kerran kir-
jailijavieraana Haukiputaan 
kirjastossa. Kirjan varsinai-
nen julkistamistilaisuus on 
myöhemmin.  

Kirjan takakannen esit-
telytekstissä todetaan, että 
elämä on nakellut Hannaa, 
välillä rajustikin, mutta hän 
on selvinnyt kaikista koette-
lemuksista. ”Olen selviytyjä 
ja haluan olla esimerkki siitä, 
että vaikeistakin asioista voi 
päästä eteenpäin.”

Hanna menetti aviomie-
hensä sydänkohtaukseen 
37-vuotiaana. Näin päättyi 
melkein 20 vuoden yhteis-
elo. Siitä alkoikin Hannan 
elämän vaikein aika, ja hän 
kävin läpi elämänsä rankim-
man koulun.

Se opetti, kasvatti ja lo-
puksi vahvisti Hannaa todel-
la paljon. 

Jo aiemmin Hanna on jul-
kaissut ”Pieni pala taivasta” 
-kirjan, joka kertoi Hannan 

Vaikeistakin asioista pääsee eteenpäin
Hanna Ikonen esimerkkinä:

tarinan ja toi hänen koke-
muksensa esille suurelle ylei-
sölle. 

-Nyt julkaistava runokirja 
avaa tarinani tunnesisällön. 
Runoja kirjoittaessani annoin 
tunteiden viedä, välillä rajus-
tikin, mutta silti kirjoitin ne 
paperille, kertoo Hanna. 

Kirjassa on 58 sivua ja on 
kuvitettu koskettavilla väri-
kuvilla. Hinta on 15 euroa, 
sisältäen postikulut. Kirjaa 
saa tilata Hannan nettisivu-
jen ja facebook -sivujen kaut-
ta. 

Uusia kirjoja tulossa
Hanna Ikonen kertoo olevan-
sa 43-vuotias nainen. 

-Perheeseeni kuuluu avio-
mieheni Jarmo, aikaisem-
masta avioliitosta poikani 
Henry ja mieheni kautta olen 
saanut elämääni myös iha-
nat lapset Jennin ja Jaakon. 
Eläinrakkaana ihmisenä, 
päiviämme piristää ja va-
paa-aikaamme värittää iha-
nat koirat, Matilda ja Tobias, 
sekä Naksu kissa.  

Hyvin tarinaani ja koette-
lemuksia avaa suomiLOVEN 

jakso, jossa olen rakkaan poi-
kani kanssa mukana. Jakso 
esitettiin viime jouluaattona. 

SuomiLOVESSA mukana 
olo toi elämääni hyviä asioi-
ta, vaikka siinä käsiteltiinkin 
rankkoja kokemuksiamme. 
Kuvauspäivän jälkeen päätin 
kirjoittaa kirjan tarinastam-
me ja selviytymisestä, olin 
haaveillut ja suunnitellut 
tätä jo aikaisemmin. Kirjan 
sisällön olen koonnut kirjoi-
tuksistani suruaikana, se oli 
minun yksi tapa purkaa pa-
haa oloani. 

Vapaa- ajallani tykkään 
välillä mennä kauas pois kai-
kesta. Ei ole ihanampaa asiaa 
kuin hypätä kumisaappai-
siin, ottaa kalastusvälineet 
kainaloon ja mennä luonnon 
keskelle.

Työskentelen Suomen En-
siturvalla EFR:n ensiapu-
kouluttajana, ensiapu- ja 

turvatuotteiden myyntiedus-
tajana.  Toimin myös kanta-
asiakasmallina oululaiselle 
alusvaateliike Sinikaarteelle. 

Olen löytänyt rakkauden 
kirjoittamista kohtaan... tun-
tuu hyvältä ja ennen kaikkea 
se, että rohkenen nyt tuoda 

Hanna Ikosen uuden runokirjan 
kansi

niitä julki! 
Uusi kirja on jo tulossa 

ensivuodelle. Tässä tulevas-
sa kirjassani pääsee mukaan 
matkalle ja seuraamaan pik-
kutytön kasvua aikuisuu-
teen. Työnimi kirjalle on 
”pikku Kerttu”. Toinenkin 

uusi kirjaprojekti on myös jo 
työn alla. Se liittyy urheiluun 
ja minun maratonin juoksu 
-projektiini, Hanna kertoilee 
tulevaisuuden suunnitelmis-
taan. 

Heimo Turunen
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Neste Nelosparkin avajaisissa runsaasti väkeä

Uudelleen rakennetun Neste 
Nelosparkin avajaisia vietet-
tiin lauantaina 28.10. Kuiva-
niemellä. Sitä ennen paikka 
oli ollut jo avoimena run-
saan viikon. Yrittäjät Veikko 
ja Eija Södö sekä heidän tyt-
tärensä Niina Haarala tarjo-
sivat kaikille kakkukahvit. 
Ohjelmaa esitti kahteen eri 
otteeseen oululainen Stella 
Pelle alias Anna-Kaisa Jär-
vi, säestäjänään muusikko 
Heikki Nyman.  Stella ker-
toi tykkäävänsä laulaa ja lau-
lattaa muita aivan erityisesti, 
showssa oli suomalaisia lau-
luja ja leikkilauluja. Stellan 
ohjelmisto sopi sekä lapsille, 
että aikuisille. 

Lapsille jaettiin Nelos-
parkki logolla varustettuja 
ilmapalloja ja tikkukaramel-
lejä. Kaikilla oli mahdollisuus 
osallistua arvontaan, jossa 
oli tuotepalkintoja. Tuote-
palkintoja voittivat Sari Yli-
räisänen, Eetu Kumpuniemi, 
Anne Kalliorinne, Elsa Pal-
lari, Laina Hyry, Eila Luoki-
nen, Veera Timonen, Harri 
Toro-oja, Pekka Lääkkölä, 
Teemu Palsa, Antti Karppi-
nen, Onni Ruotsalainen ja 
Kirsti Keränen.

Ulkona oli Kemijärveltä 
tullut kalastajayrittäjä Satu 

Säynäjäkangas, joka myi 
telttakatoksessa loimutet-
tua lohta ja muikkuannok-
sia yhdessä avuksi lähteneen 
Sari Yliräisäsen kanssa. Satu 
kertoi kalastavansa yhdessä 
miehensä kanssa Kemijärvel-
lä, Posiolla ja Simossa sekä 
kiertävänsä eri toreilla ja ta-
pahtumissa myymässä kala-
annoksia. Kesällä hänellä oli 
ollut kalapiste Kuivaniemen 
Salen edessä, josta Nelos-
parkin yrittäjä Eija Södö oli 
hänet sitten kysynyt palvele-
maan avajaisissa. Kalastaja-
ammatin Satu kertoi olevan 
perintönä isältään. 

Ensimmäisten joukossa 
onnittelijoina olivat Kuiva-
niemen Yrittäjät ry. Onnit-
telupuheenvuoron käytti 
varapuheenjohtaja Matti 
Kumpulainen, joka kiitti yrit-
täjiä lähes koko yrittäjäyh-
distyksen yli 30-vuotisen 
historian ajan yhteistyöstä 
yrittäjien Veikko ja Eija Sö-
dön kanssa. Hän lausui myös 
ilonsa siitä, että nyt on yrit-
täjävastuuta ottanut myös 
heidän tyttärensä Niina Haa-
rala. 

Säästöpankki Optian Tor-
nion konttorin onnittelut vä-
litti rahoitusneuvoja Erja 
Koivumies, joka kertoi pan-

killa olevan asiakkaita Iin ja 
erityisesti Kuivaniemen alu-
eelta. 

Onnittelijoiden joukkoon 
liittyi myös Iin Lehti Oy, jos-
sa yrittäjä Heimo Turunen 
kiitti Södöjä vuosikymmeniä 
jatkuneesta yhteistyöstä.

Neste Nelosparkin tontil-
la 4-tien varressa on kokoa 
noin 10 000 neliötä, jolle ra-
kennettu kiinteistö käsittää 
puolestaan noin 1 000 neliö-
tä. Entiseen kiinteistöön, joka 
paloi kesäkuussa 2016, ver-
rattuna rakennus on hieman 
suurempi ja korkeampi. Ra-
vintolapaikkoja on ravinto-
lasalin ja kahvion puolella 
yhteensä 135. Ravintolassa 
on lounasbuffet kello 11-15, 
aamiaista tarjoillaan nouto-
pöydästä kello 6.30 alkaen. 

Á la carte -listalta suositel-
laan muun muassa paistettua 
ahvenfilettä. Hampurilaisia 
ja pizzoja löytyy jokaiseen 
makuun. Myös kahvio pal-
velee jokaisena vuoden päi-
vänä kello 6-23. 

Peliautomaatteja on nel-
jä kappaletta ja on myös 
veikkauspiste. Kyläkaupas-
ta saa normaalit päivittäis-
tavarat sekä autoilijoille on 
tarjolla perustarvikkeita. 
Huoltamopalveluna on polt-

Stella Pellen esityksien aikana kokoontui ravintolasaliin paljon lapsia. Oli yhteislauluja ja -leikkejäkin, joihin 
koko yleisö saattoi osallistua. 

Oululainen Stella Pelle alias Anna-Kaisa Järvi on naisklovni, jonka ohjelmisto sopii niin lapsille kuin aikuisil-
lekin. Säestyksestä vastasi muusikko Heikki Nyman. 

Kalastajayrittäjä Satu Säynäjä-
kangas Kemijärveltä kertoi saa-
puneensa avajaispäivän aamuna 
hyvissä ajoin loimuttamaan lohia 
ja paistamaan muikkuja. 

Elina Veijola oli tullut avajaisiin 4-vuotiaan tyttärensä Eevin ja äitinsä Liisa Veijolan kanssa. Eevi oli iloinen il-
mapallosta ja olisi vielä ratsastanut ponilla, mutta sateen vuoksi se ohjelma oli peruuntunut. Olhavassa asu-
va Liisa kertoi käyvänsä Nelosparkissa ruokailemassa silloin tällöin miehensä Pekan kanssa. 

Kaikille tarjottiin täytekakkukahvit.

Kaikki saivat osallistua arpajaisiin. Arpalippuja täyttämässä kuivaniemeläiset Jenna Ylitalo, Antero Ylitalo ja 
Tuija Ylitalo. 

toainemyyntiä 24 h automaa-
teista ja lisäksi on kaasupiste 
ja sähköautojen latauspiste. 
Asiakkaita palvelee 10 hen-
gen henkilökunta. 
Heimo Turunen
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Yrittäjät Veikko ja Eija Södö ja Niina Haaraniemi ottamassa vastaan Kuivaniemen Yrittäjien onnittelut, joita olivat esittämässä Hannu Kehus, Mat-
ti Kumpulainen, Jouko Herva, Arja Honkamaa, Jussi Honkamaa ja  Kumpulainen. 

Nelosparkissa on kyläkauppa, jonka valikoimaan kuuluvat perusvalikoima päivittäistavaroita. 

Nelosparkissa on neljä eri nykyaikaista Veikkauksen raha-automaattia; 
Hertta, Valtti ja kaksi Voittoa. Jani Ravaska (vasemmalla) oli saapunut 
avajaisiin Haukiputaalta ja samalla vierailleensa veljensä perheen luo-
na Kuivaniemellä. Hän kertoi kokeilleensa automaatteja ja tällä kerral-
la ne jäivät voitolle muutaman kymmenen euron verran.

Iin Lehti Oy:n / IiSanomien onnittelut esitti päätoimittaja Heimo Tu-
runen. 

Ravintolasalissa ja kahvion puolella löytyy 135 asiakaspaikkaa. Oikealla takana on lasten leikkinurkkaus. 

IiSanomat on luettavissa netissä ilmestymisviikolla jo maanantai-iltana www.iisanomat.fi

Ilmoita IiSanomissa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
www.kuljetusliikebackman.fi

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi
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Pohjois-Iin koulun vii-
des luokka järjesti Iin Ur-
heilijoiden talolla, Rysällä, 
lauantaina 4.11. kaksi Hallo-
weendiscoa. 

Ensin oli alle kouluikäis-
ten eli koko perheen disco-
tapahtuma alkaen kello 15, 
jossa kävijöitä vanhempi-
neen noin 160 ja kello 18 oli 
alakouluikäisten discon vuo-
ro, jossa kävijöitä ennätys-
määrä, lippuja myytiin 234 
kappaletta.  

Oppilaat olivat innois-
saan discojen järjestämisestä. 
Koululla tehtiin paljon koris-
teita; -kurpitsoja, haamuja ja 
hämähäkkejä sekä suunnitel-
tiin mm., kasvomaalausmal-
lit sekä kauhukäytävä, jossa 
otettiin huomioon ”pelotel-
tavien” ikätaso. 

Onginnan tilalla kehitel-

Halloweendiscot onnistuivat 
– kiitosta lapsilta ja vanhemmilta

tiin uutuutena teeman mu-
kaisesti tonginta. Lisäksi 
tapahtumassa oli arvontaa 
ja ilmapallomyyntipiste. Il-
mapallojen tekijänä toimikin 
yksi discomameista, Riitta 
Räinä. Hän toimi elämänsä 
ensimmäistä kertaa discoissa 
myös DJ:nä. 

Viidennen luokan pojat 
olivat hyvin vauhdikkaina 
kauhukäytävän suunnitte-
lussa ja järjestämisessä. Ty-
töt puolestaan hoitivat muut 
pisteet ja koristelivat paikan 
teeman mukaisesti. 

Discoissa oli paras-asu 
kilpailu, jonka tänä vuonna 
voitti alle kouluikäisten dis-
cossa Lilja Laurila. Lilja oli 
pukeutunut syötävän suloi-
seen perhosasuun. Hän sai 
palkinnoksi repun, joka si-
sälsi herkkuja. Kouluikäisten 

discossa Paras asu -kilpailun 
voitti Luna Sassi.

Diskoissa mukana oli su-
persuosittu Köpi-maskotti. 
Köpi oli loukannut silmänsä, 
olisiko viime vappudisco ol-
lut Köpille rankka?

Tapahtuman järjestelyis-
sä olivat tukena Iin Työvä-
entalon discotoimikunta eli 
lyhennettynä discomamit 
sekä Ii-Instituutti liikelaitos, 
tapahtumat ja nuorisotyö, 
unohtamatta tärkeästä tuesta 
iiläisiä yrittäjiä, jotka arvon-

ta- ja tongintalahjoituksin tu-
kivat tapahtumaa. Kiitos!

Hienosti oppilaat ottivat 
vastuun ja saivat aikaan on-
nistuneen tapahtuman ii-
läisille lapsille ja nuorille. 
Talkootyötunteja kertyi op-
pilaille kiitettävästi ennen 
tapahtumaa. Itse tapahtu-
mapäivänä rutistettiin yh-
dessä vanhempien kanssa 12 
tunnin urakka. Kiitosta tuli 
tapahtumajärjestelyistä lap-
silta sekä heidän vanhem-
miltaan. 

Viidennen luokan oppi-
laat olivat innoissaan ja ovat 
valmiita järjestämään discoja 
tulevaisuudessa uudestaan. 
Discot tuottivat hyvin ja kai-
killa oli kivaa. Päätavoittee-
na luokalla on kuudennen 
luokan keväällä tapahtuva 
luokkaretki näillä näkymin 
Helsinkiin, opettaja Lasse 
Rasinkankaan johdolla. Las-
se on yhdessä oppilaitten 
kanssa järjestellyt syksyn ai-
kana tapahtumaa. 

-Näiden teemadiscojen 
järjestäminen on mukavaa ja 
antoisaa. On mahtavaa, että 
oppilaat sekä myös heidän 
vanhempansa ovat aktiivi-
sia järjestelyissä ja hengessä 
mukana. Ennen kaikkea tär-
keää on yhdessä tekeminen 
ja siten saadaan aikaan lap-
sille ja nuorille hyvä tapah-
tuma puolin ja toisin, toinen 
discomameista Sonja Lappa-
lainen toteaa.  

Jutun kirjoittivat 
Pohjois-Iin 5. luokan oppilaat 

Alisa Koistinen, 
Anja Moilanen ja  

Sonja Lappalainen. 
Kuvat Timo Taskinen ja 

Sonja Lappalainen

”Teemadiscojen järjestäminen on mukavaa ja antoisaa. On mahtavaa, että oppilaat 
sekä myös heidän vanhempansa ovat aktiivisia järjestelyissä ja hengessä mukana.” 

Kurpitsojen suunnittelua

Kuvassa pojat suunnittelupalaverissa

Haamujen askartelua Lehtijutun kirjoittamista

Tytöt tällingissä

Asuihin oli käytetty paljon vaivaa ja mietitty miten pukeudutaan
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           YSÄRI- 

  PIKKUJOULUT 

        rysällä 
Os.Asematie 170, Ii 

LAUANTAINA 11.11.2017 

   Klo 21-02 

Järj. Iin Urheilijat ry 

Pääsymaksu 
8 e, 

sis.narikan 

B-OIKEUDET 

Iin värikäs

Kuivaniemitalon avajai-
sia vietetään perjantaina 
17.11.2017.  
Kirjastossa voi tutustua 
omatoimikirjaston toimin-
taan ja lapsille on myös 

Iin kirjastossa lokakuussa 
alkaneen Pelastetaan iltasa-
tu! – lukuintoa lapsiperheille 
ja päivähoidon työntekijöil-
le –hankkeen tarkoituksena 
on tavoittaa alle kouluikäi-
set lapset ja innostaa lapsi-
perheet lukuharrastuksen 
pariin. Torstaina 9.11. per-
heet ovat tervetulleita Mini-
kinoon katsomaan jouluista 

Kuivaniemen Roolinvaih-
tajat kunnioittaa 100-vuoti-
asta Suomea Erkki Paason 

ii on tullut tunnetuksi yhdessä tekemisen kulttuurista ja kuntalaisia osallistavista tapahtu-
mistaan. Monen tapahtuman taustalla on ii-instituutin eri alojen osaajista koostuva tiimi, 
jossa mukana ovat kirjasto, kansalaisopisto ja taidekoulu, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 
sekä nuorisotyö. kuluvan juhlavuoden huipentaa runsas kulttuuri – ja tapahtumasyksy.

Iin kansalaisopiston syk-
syn konserttien sarjan aloit-
taa Katu täyttyy askelista 
sunnuntaina 5.11 kello 18 
Nätteporissa. Konsertissa 
kuullaan rakastettuja suo-
malaisia lauluja akustisi-
na sovituksina.  Lauantaina 

25.11 kello 19 Iin työväenta-
lolla esitetään opiston yhteis-
produktio Naisen ääni, jossa 
eri-ikäiset ja erilaiset naiset 
esittävät kirjoittamiaan teks-
tejä ja valitsemiaan lauluja 
naisen elämästä. Nuoret lah-
jakkaat muusikot ja laulajat 

esiintyvät Iin kansalaisopis-
to Pop & Rock –konsertissa 
tiistaina 28.11 Iin työväen-
talolla. Samana iltana klas-
sisen laulun opiskelijat 
esiintyvät joulukonsertissa 
Iin kirkossa.

syntynyt vaikuttavan ko-
koinen savireliefi käsitte-
lee taidekoulun oppilaiden 
suhdetta Suomen luontoon 
ja kulkee nimellä ´Ihaninta 
Suomen luonnossa´. 

Yhteistyöprojekti on sa-
malla kunnianosoitus Sanna 
Koiviston 40-vuotistaiteilija-
juhlavuodelle. Myös näytte-
lyn muut teokset linkittyvät 

Suomen juhlavuoteen käsi-
tellen oppilaille tärkeitä asi-
oita tämän päivän Suomessa. 
Suomalaisuutta pohditaan 
myös KulttuuriKauppilan 
residenssitaiteilijan Iryna 
Vorynan näyttelyssä ”Fin-
land – I See You” 21.-30.11. 
Marraskuussa Kulttuuri-
Kauppilassa on esillä Iwona 
Rozbiewskan näyttely.

kirjoittamalla ja Sanna Kluu-
kerin dramatisoimalla näytel-
mällä Aikamatka 1901-1918 
Keisarinvallasta tasavaltaan 

Kuivaniemellä. Esitykset 
Kuivaniemen nuorisoseu-
rantalolla torstaina 30.11 ja 
tiistaina 5.12 kello 18. 

elokuvaa. Samalla lapset voi-
vat jättää pehmoeläimen-
sä kirjastoon satukatti Iisan 
luo yökylään. Lauantaina 
2.12. vietetään Kansainvälis-
ten satujen ja saippuakupli-
en päivää, jolloin kirjastossa 
nähdään venäläisen saippu-
akuplataiteilijan esitys sekä 
kuullaan satuja meiltä ja 
maailmalta. 

Syksyn aikana on luvassa 
mukavaa toimintaa kaiken-
ikäisille. Tiistaina 7.11. nuo-
risotila Nurkassa kokoontuu 
Entisten nuorten nuokka-
ri K60 kello 10-13. Tapahtu-

massa yläkouluikäiset nuoret 
pelaavat ja viettävät aikaa 
yhdessä ”entisten nuorten” 
kanssa. Lauantaina 18.11 vie-
tetään Leikkilauantaita kel-
lo 12-14. Valtarin koulun 

liikuntasaliin rakennettuun 
seikkailupuistoon ovat per-
heet tervetulleita. Myöhem-
min syksyllä toteutetaan 
myös sirkustyöpaja lapsiper-
heille.

Kauppojen ja Kirjaston 
yö avaa ovensa perjantai-
na 24.11 kello 18 ja samal-
la vietetään myös Joulun 
avajaisia Nätteporissa. Illan 
aikana on ohjelmaa koko 
perheelle. Loistava Pohjois-

Pohjanmaa valotaidekiertu-
een valotaideteos on yleisölle 
avoinna kello 18-20 Kirkko-
puistossa ja Valtarintie 2 rap-
pukäytävässä. Kiertue on osa 
virallista Suomi100-juhla-
vuoden ohjelmaa. Kiertueen 

järjestää Taiteen edistämis-
keskus yhteistyössä Lumo-
valofestivaalin kanssa ja se 
on Taiken #taideliikuttaa-
teemavuoden projekti.

Ihaninta Suomessa –taide-
näyttelyn avajaisia vietetään 
tiistaina 21.11 kello 18 Nätte-
porissa. 

Avajaisten yhteydessä on 
myös musiikinopiskelijoiden 
konsertti. Taidekoulun oppi-
laat ovat tehneet Suomi 100 
-näyttelyyn yhteistyöprojek-
tin kuvataiteilija Sanna Koi-
viston kanssa. Yhteistyönä 

kirjavinkkikioski. Anti men-
nä! –kuvistyöpaja on avoin 
kaikille. Avajaisissa esiin-
tyy nuoria muusikoita, Tanja 

Torvikoski & Petri Kuusela 
duo sekä rapartisti Olli PA. 

Yllä: Rapartisti Olli PA.  
Oik.: Tanja Torvikoski & Petri 
Kuusela duo

tapaHtumasyKsy

IiSanomiin on toivottu kirp-
putorin tapaista ilmoitus-
palstaa.  kaikkihan eivät 
seuraa netin kirpputoreja. 
Olemme perustaneet mak-
suttoman Iisan kirppiksen. 
Se on tarkoitettu yksityishen-
kilöille, jotka haluaa päästä 

Kirpputoripalsta avattu!

• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Yhteystiedot: Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

makSuTon yksityishenkilöiden kirpputori | info@iinlehti.fi

iiSan kirPPiS

tavarastaan eroon, ostaa jo-
takin, on kadottanut jotain 
jne. Kiinteistöt, maa- ja met-
säpalstat ja sunnon myynnit 
sekä vuokrausilmoitukset ei-
vät ole perinteistä kipputo-
ritoimintaa, niistä peritään 
maksu 22 euroa (sis. alv:n). 

Kuvallisista ilmoituksista pe-
rimme 10 euroa (sis. alv:n). 
Muistattehan laittaa yhteys-
tiedot toimitukselle ja ilmoi-
tukseen puhelinnumeron.  
Puhelimitse ilmoitetuista pe-
rimme maksua 10 euroa (sis. 
alv:n) Tervetuloa myymäään 
ja ostamaan!

ps. sama ilmoitus laitetaan 
kaksi kertaa ilmaiseksi II-
SAN KIRPPIS -palstalle.

Iisan Kirppis kirpputoripalstalle 
ilmoitukset toimitetaan sähkö-
postilla info@iinlehti.fi tai 
kirjeellä IiSanomat, 
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi
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Joukko Jaakko ja Esteri Kurt-
tilan jälkeläisiä kokoontui 
lauantaina 14.10. tekemään 
historiaa: pidettiin kokous, 
jossa päätettiin perustaa 
Jaakko ja Esteri Kurttilan su-
kuseura. Paikalla oli sukua 
Jaakon ja Esterin jälkipolvia 
lastenlastenlapsiin saakka. 
Jaakon (s. 1889, k. 1964) ja Es-
terin (os. Virkkula, s. 1894, k. 
1962) perheeseen syntyi yh-
deksän lasta: Hilkka, Pentti, 
Eevi, Erkki, Kaarina, Lauri, 
Paavo, Irja-Liisa ja Tuulikki. 
Tästä sisarusparvesta on jäl-
jellä Lauri, Irja-Liisa ja Tuu-
likki. 

Suvun vanhin jäsen Lauri 
Kurttila on kirjoittanut kirjan 
”Haminan pojista aikuisik-
si”. Tuota teosta voidaan 
pitää Jaakko ja Esteri Kurt-
tilan suvun ensimmäisenä 
sukukirjana. Tuossa kirjas-
sa Lauri on kuvannut Jaakko 
ja Esteri Kurttilan perheen ja 
heidän lastensa perheiden 
alkuvaiheita omalla persoo-
nallisella tavallaan.  Lauri oli 
kaatuessaan loukannut kyl-
kensä eikä pystynyt osallis-
tumaan kokoukseen. Hänen 
kummityttärensä tytär Taina 
Ala-Ketola luki kokouksen 
aluksi Laurin terveisinä kap-
paleen tuosta kirjasta. Näin 
Lauri oli kokouksessa vah-
vasti hengessä mukana.

Sukuseuran perustamis-
kokous sujui leppoisasti, 
mutta asiallisesti. Siitä piti 
huolen suvun puuhamies, 
kokouksen puheenjohtaja-
na toiminut Seppo Niemi. 
Jaakko ja Esteri Kurttilan 
sukuseuran ja samalla sen 
hallituksen puheenjohtajak-
si valittiin Elisa Hartikka. 
Lisäksi sukuseuran halli-
tukseen valittiin Minna Hil-
tunen, Jaakko Kaakinen, 
Annukka Kurttila, Taina 

Jaakko ja Esteri Kurttilan 
sukuseura näki päivänvalon

Ala-Ketola, Teemu Sipilä, 
Heikki Niemi, Pekka Neva-
lainen ja Marjatta Lappalai-
nen.

Eräässä Facebook -kirjoi-
tuksessaan Irja-Liisa kirjoit-
ti hyvin kauniisti isästään 
ja äidistään sekä perustet-
tavasta sukuseurasta. Täs-
sä suoraa lainausta hänen 
tekstistään: ”Nuoremmat su-
kupolvet eivät ole koskaan 
nähneet Esteri -mummia ja 
Jaakko -pappaa. Sen voin 
kuitenkin sanoa, uskoakseni 
meidän jokaisen kolmen se-
niorin puolesta, että he olivat 
vaatimattomat, mutta mitä 

parhaimmat vanhemmat ja 
isovanhemmat. Tämän su-
kuseuran perustamisella me 
kunnioitamme heidän muis-
toaan ja arvostamme heidän 
elämäntyötään. He olisivat 
varmaan iloisia tästä suvus-
ta ja ihmettelisivät, miten 
laajaksi on kahdesta ihmi-
sestä alkunsa saanut suku 
kasvanut. Niin, sitä saa kyl-
lä ihmetellä, mutta kahta en 
vaihtaisi: vanhempiani ja su-
kuani. Vaikka sukua on eri 
puolilla Suomea, niin toi-
vottavasti muistetaan, missä 
juuret on. Nostetaan suku-
viiri korkealle, pidetään yh-

teyttä ja muistetaan vahvat 
juuret.”

Suku on todella kasvanut 
laajaksi. Sitä on viisi suku-
polvea ja elossa olevia jäseniä 
noin 500. Laaja suku on elä-
män rikkaus. Tämän rikkau-
den me siirrämme sukumme 
jälkipolvissa eteenpäin. Tuo-
reen sukuseuran puheenjoh-
tajan sanoin:” Minä ainakin 
toivon, että suvun merkitys 
ja sukulaisuus eläisi lasteni 
ja heidän lastensa ja tulevien 
polvien elämässä. On tämä 
sen verran hyvä suku.”

Meidän sukumme alku-
vaiheet ovat tiedossa ja ne 

on kirjoitettu kirjaksi. Täl-
lä hetkellä sukukirjamme 
nimi voisi olla ”Haminan po-
jasta suvun vanhimmaksi”. 
Kukaan ei tiedä, miten su-
kumme vaiheet jatkuvat. Nyt 
on meidän vuoromme kir-
joittaa sukumme historiaa. 

Pekka Nevalainen, 
Jaakko ja Esteri Kurttilan 
sukuseuran sihteeri

jaakko kurttila oli sep-
pä. Hänellä oli paja 
iissä entisen linja-au-
toaseman kohdal-
la nykyisen sähkötien 
varrella. siellä korjat-
tiin kyläläisten autoja, 
pinnoitettiin pyörän-
vanteet, teroitettiin 
viikatteet ja tehtiin 
monenlaisia metalli- ja 
korjaustöitä.

jaakko kurttila, to-
teutti yhdessä Vilppu 
alamäen kanssa iis-
sä ennennäkemätön-
tä: he rakensivat omin 
käsin 14 -paikkai-
sen linja-auton Grey 
-merkkisen kuorma-
auton alustalle. au-
tossa oli umpikori ja 
lasi-ikkunat ja sen is-
tuimet kiersivät sei-
nustoilla. 

auto valmistui ke-
väällä 1925 ja sillä aloi-
tettiin säännöllinen 
liikennöinti iin ja ou-
lun välillä kesäkuus-
sa -25. jaakko luopui 
myöhemmin osakkuu-
destaan linja-autoyri-
tykseen ja keskittyi 
korjaustöihin.

Sukuseuran perustajat yhteiskuvassa Iin Museokahvila Huilingin portailla.

Iin Fysioterapiakeskus Oy
Valtarintie 2, 91100 Ii

Vorellirannantie 1, 91200 Yli-Ii
Ajanvaraus: 010 501 9110 www.iinfysio.fi

”Laaja suku onelämän rikkaus”
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Piristystä pimeyteen

050 320 6513
teRVetuloa!kirkkotie 1 91100 ii

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!
UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

valokuvauspalveluita • painotuotteita

HammasLÄÄKÄRI- Ja HammasHOItOLapaLVELut

KampaamO- Ja paRtuRIpaLVELuIta

autO Katsastus, -myyNtI, -KORJaamO, -HuOLtO Ja -taRVIKKEEt

www.merihelmi.fi

tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

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

Aamupala klo 8-10 6 € | Lounas klo 10.30-17.00  
Olemme avoinna klo 8-20

RaVINtOLapaLVELuIta

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.iisanomat.fi
www.vkkmedia.fi 

LVI- Ja sÄHKöpaLVELuJa

Marko Veittikoski, sähkö- ja LVI-asentaja 
puh. 040 513 6815 | lampotaloveittikoski.fi

lampotaloveittikoski.fi

neTTiajanvarauS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA

OuLu: Kirkkokatu 27 a, 3 krs, p. 08 375 190
IIN pIstE: Valtarintie 2, p. 050 466 4899

- Ei toimistomaksua

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Laitakuja 4, Ii
(Liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

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

Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta

Vaihtoautoja 

edullisesti

Kauppatie 18, 91100 Ii
p. 044 033 4050
www.mjauto.fi

       - 60 min fysioterapia 50 € 
- Kotikäynnit yli 80 vuotiaille 10 km säteellä 60 € 
TARJOUS!   

AjAnvArAus jA tIedustelut 044 700 2550

Tervetuloa Palvelevalle Katsastusasemalle.
IIn katsastus oy

 Avoinna ma-pe 8.00-16.30

vaneritie 12, 91100 Ii

Iin Katsastus Oy on suomalainen katsastusasema Iissä, joka tarjoaa henkilöautojen katsastuk-
sia hyvällä asenteella ja ammattitaidolla. Kuorma- ja pakettiautot yli 3,5t kaluston Katsastuksis-
sa ota yhteyttä numeroon: 044 700 2550 ja mainitse että on kyse raskaammasta ajoneuvosta.

tILItOImIstOJa

www.tilisalonen.fi

Tilitoimisto Simo Salonen Oy  •  010 778 8600

Helli HiukSiaSi! -40%

Pohjolan Voiman vesivoi-
mayhtiö PVO-Vesivoi-
ma Oy haluaa jatkaa hyvää 
yhteistyötä Iijoen vael-
luskalakärkihankkeen ja 
muiden meneillään olevien 
yhteistyöhankkeiden toteut-
tamiseksi. Lapin Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökes-
kuksen (ELY) nyt vaatima 
velvoitekokonaisuus on risti-
riidassa kansallisen kalatiest-
rategian yhteistyötavoitteen 
kanssa ja vaarantaa yhteis-
työhankkeet. PVO-Vesivoi-
malle esitetyt vaatimukset 
eivät ole realistisia.

Iijoella yhteistyö eri osa-
puolien kanssa on edennyt 

Pohjolan Voima:

ELy-keskuksen vaatimukset vaarantavat vaelluskalojen 
palauttamiseen tarvittavan yhteistyön

hyvin. Meneillään on useita 
konkreettisia toimenpiteitä 
vaelluskalojen palauttami-
seksi, jotka pohjautuvat huo-
lellisiin tutkimuksiin. 

PVO-Vesivoima ja Met-
sähallitus jättivät maa-
liskuun alussa yhdessä 
vesitalouslupahakemuksen 
Iijoen Raasakan voimalai-
toksen ja säännöstelypadon 
kalateiden rakentamisek-
si. Iijoen vaelluskalojen pa-
lauttamiseksi kalatiet eivät 
kuitenkaan yksinään rii-
tä, vaan tarvitaan myös eri-
laisia tukitoimia. Mäti- ja 
pienpoikasistutusten sekä 
emolohien ylisiirtojen avul-

la kutualueille tavoitteena 
on luoda nousuhalukas vael-
luskalakanta. Tähän liittyen 
Luonnonvarakeskus selvit-
tää parhaillaan smolttien 
alasvaellusmahdollisuuksia 
Iijoen Haapakoskella.

Lisäksi PVO-Vesivoima, 
Iin kunta ja Etelä- ja Pohjois-
Iin jakokunnat ovat sopineet 
viisivuotisesta Raasakan van-
han uoman kehittämisestä 
yhteistyössä alueen toimijoi-
den kanssa. Yhteishankkees-
sa toteutetaan käytännön 
toimia vaelluskalojen nou-
sun ja luonnonlisääntymisen 
edistämiseksi sekä vanhan 
uoman virkistyskäytön ke-

hittämiseksi. Myös Iijoen 
latvavesille Irninjokeen on 
yhteistyössä PVO-Vesivoi-
man, Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen ja Taival-
kosken kunnan kanssa so-
vittu ympäristövirtaamasta 
ja kunnostetaan kutualueita.

Velvoitevaatimukset  
kohtuuttomia   
Lapin ELY-keskus vaatii Ii-
jokea koskevia kalatalous-
velvoitteita muutettavaksi 
erittäin merkittävästi. Mu-
kana on sekä lisäyksiä PVO-
Vesivoiman nykyisiin 
velvoitteisiin, että täysin uu-
sia vaatimuksia. 

- Viranomaisen vaa-
timukset vaarantavat jo 
käynnissä olevan tärkeän 
yhteistyön. Haluamme jat-
kaa yhteistyötä Iijoella me-
neillään olevissa hankkeissa. 
Vaelluskalojen luonnonkier-
rossa parhaisiin tuloksiin 
päästään pitkäjänteisellä yh-
teistyöllä ja monipuolisella 
keinovalikoimalla, sillä voi-
mayhtiö ei yksin pysty var-
mistamaan kokonaisuuden 
onnistumista. Elinkeinoelä-
män ja kalatalouden vastak-
kainasettelun pitäisi olla jo 
ohi, sanoo PVO-Vesivoiman 
toimitusjohtaja Pertti Pieti-
nen.

- Olemme valmiita 
uusiin toimenpiteisiin, kuten 
Iijoen otva -hankkeen laaja-
pohjainen yhteistyö vaellus-
kalojen palauttamiseksi ja 
muut yhteistyösopimukset 
osoittavat. Lapin ELY-kes-
kuksen vaatimukset kalatei-
den toimivuudesta nopealla 
aikataululla ovat kuitenkin 
mahdottomia toteuttaa, ei-
vätkä nyt tehdyn velvoit-
teiden muutoshakemuksen 
perusteet ole kestäviä. Pit-
käaikaisen velvoiteprosessin 
kärsijöitä ovat viime kädessä 
vaelluskalat, sanoo Pietinen.

PVO tiedotus 

Urheiluhieroja & Personal Trainer
Aleksi Laajoki 
Hieronta- ja valmennuspalvelut
Yksilöllisesti ja ammattitaidolla.
Varaa aikasi netistä, tai soita:

Timpurintie 2, Iilaajoki.fi | 050 407 1957

four 
reasons 
tuotteet

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
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Tapahtuman järjestää kirjaston Pelastetaan iltasatu! – lu-
kuintoa lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille -hanke. 
Lisätietoa: salla.kananen@ii.fi, p. 040 704 1677

MINIKINO ja PEHMOJEN YÖ  
Iin kirjastossa torstaina 9.11.2017

Minikinossa klo 17:30 
jouluinen lasten animaatioelokuva

Vapaa pääsy!
Lisätietoja elokuvasta: 

kirjasto@ii.fi, p. 050 395 0385 

Pehmojen yö
Satukatti Iisa kutsuu 

pehmoleluja 
yökylään kirjastoon! 

Yökylässä pehmot tutus-
tuvat uusiin kavereihin 
ja puuhailevat kaikkea 

hauskaa yhdessä.

Voit jättää pehmosi kirjastoon to 9.11. 
klo 19 mennessä ja noutaa pe 10.11. klo 14 alkaen.

Tervetuloa

testijuoksusarja käynnistyi

TUlOkSia
Miehet 10 km 
1) Markku Nikkanen Team 
Oksitosiini 33.23, 2) Kyösti 
Kujala Ii 37.46, 3) Matti Eske-
linen KeMaKi 38.38, 4) Heik-
ki Tiiro IiY 38.42, 5) Hansi 
Kitti ONMKYU 39.51, 6) 
Toni Backman Team Rimppa-
kintut 41.35, 7) Jouko Pert-
tula Ii 53.00. 
M40 10 km 
1) Tuomas Ronkainen Kos-
kRi 39.56, 2) Teemu Kan-
gasharju ONMKYU 40.34, 
3) Markku Haapamäki Oulu 
40.45, 4) Jorma Puurunen 
PuU 46.41, 5) Pertti Haa-
pamäki OTC 47.42, 6) Juha 
Vuosku 1.02.43. 
M45 10 km 
1) Tatu Korhonen LNM 
37.32, 2) Jukka Palokan-

gas 44.42, 3) Petri Ariluoma 
Haaparanta 50.50. 
M50 10 km 
1) Hannu Laurila ONMKYU 
38.23, 2) Pekka Kukkula IiY 
39.50, 3) Taisto Latvaleh-
to LNM 40.57, 4) Tuomas 
Kauppila OYUS 42.30, 5) 
Juha Kähkölä KeMaKi 44.31, 
6) Reima Viiri LohKu 45.53, 
7) Jari Meriläinen HauVe 
46.45, 8) Kari Tapani Tornio 
47.18. 
M55 10 km 
1) Ismo Pudas IiY 41.10, 2) 
Arto Hand Iisu 51.52. 
M60 10 km 
1) Aulis Kaasinen ONMKYU 
42.36, 2) Markus Hast Ke-
minmaa 46.03, 3) Esko Taka-
lo OlsHe 49.09. 
M65 10 km 
1) Markku Hänninen Ke-

MaKi 43.32, 2) Raimo Tapio 
OlsHe 52.27, 3) Kuisma Suo-
pela TerTe 56.38. 
M70 10 km 
1) Kauko Meriläinen Ol-
sHe 49.58, 2) Alpo Pelkonen 
OsVa 57.54. 
M75 10 km 
1) Eero Hanni KeMaKi 
51.52, 2) Paavo Takalahti Ke-
Maki 1.05.28. 
Naiset 10 km 
1) Mari Patanen SalSa 41.54, 
2) Minna Patanen SalSa 
43.43, 3) Riina Ilvesluoto 
KuivA 47.13, 4) Johanna Vesa 
Team Donna Agility 52.01. 
N45 10 km 
1) Outi Sulasalmi ONM-
KYU/kkm 47.42, 2) Mari Si-
pola Kemi 53.56. 
N50 10 km 
1) Irmeli Suorsa KuivA 45.41, 

2) Sirpa Laitinen Ii 59.18. 
N55 10 km 
1) Kariina Kauppinen ONM-
KYU/kkm 46.52. 
N60 10 km 
1) Kaarina Länkinen LuLu 
54.59, 2) Helena Hautaniemi 
Oulu 55.33, 3) Ritva Ylisiurua 
ONMKYU/kkm 57.54. 
Naiset 5 km 
1) Riikka Keskinen Oulu 
25.32, 2) Suvi Lämsä Team 
Oksitosiini 29.29. 
T15 5 km 
1) Jasmin Ahola KuivA 24.26.

Iin Yrityksen kahdeksan 
osajuoksun testijuoksu-
sarja alkoi hyvässä koste-
an tihkuisessa juoksusäässä. 
Testijuoksun osatapahtumia 
on maantiejuoksuna Illin-
saaren hiihtomajalta kerran 
kuussa lokakuusta huhti-
kuuhun. Viimeinen juoksu 
on toukokuussa Keskusken-
tällä juostava ratakymppi. 
Neljästä kerrasta saa nimik-
komitalin. 

Kuva lähdöstä. Juoksun nopein Markku Nikkanen lyhyissä housuissa. Kuva Pertti Paaso-Rantala

Kuten nimikin kertoo, 
juoksussa on tarkoitus antaa 
kaiken kuntoisille juoksua 
harrastaville mahdollisuus 
seurata juoksuvauhtiaan ja 
kuntonsa kehitystä viralli-
sesti mitatulla ja km-merkein 
varustetulla reitillä, joka kul-
kee Illinsaaresta Asemaky-
lälle ja takaisin. Suurin osa 
testijuoksussa kävijöistä on 
eri-ikäisiä kuntoilijoita. 

Testijuoksu on toki myös 

kilpailu, jossa otetaan ajat. 
Varsinaisten juoksijoiden 
lisäksi mukana on usein 
suunnistajia, hiihtäjiä ja 
triathlonisteja. Suomen huip-
pujuoksijoitakin vierailee sil-
loin tällöin Iin teillä. Niinpä 
miesten kympin reittiennä-
tys on Joensuun Katajan Art-
tu Vattulaisella. Vattulainen 
vei ennätyksen Janne Ukon-
maanaholta. Naisten ennätys 
on Rovaniemen Johanna Pei-

posella. 
Tällä kertaa kympin no-

pein oli hyvällä ajalla Mark-
ku Nikkanen, joka on ollut 
jonkin aikaa tauolla. Nikka-
nen väitti olevansa jäähdyt-
telijä, mikä ei kyllä menossa 
näkynyt. Naisten kympin 
kiersivät kiireisimmin Illin-
juoksuista tutut siskokset 
Saloisten Salaman Mari ja 
Minna Patanen. 

Juoksun järjestelyt toimi-
vat hyvin, mistä tulee jat-
kuvasti kiitosta mukana 
olevalle talkooväelle. Vali-
tettavasti silloin tällöin rei-
tin varrella on autoilijoita, 
jotka eivät ymmärrä noudat-
taa liikenteenohjaajien py-
sähtymismerkkiä. Juoksun 
järjestäjillä on luonnollisesti 
Oulun Poliisilaitoksen viral-
linen lupa liikenteenohjauk-
seen. PH

Luonnon merkitystä kuntalaisille pohdittiin Kulttuurikauppilassa

Tiina Vuononvirta onnittelee Jorma Kauppia valokuvakilpailun voitosta. 

Marjo Tourula kertomassa luon-
non hyvää tekevistä vaikutuksis-
ta.

Jorma Kauppi voitokkaan kuvan-
sa kera.

Iin Ympäristöyhdistys jär-
jesti keskiviikkona 1.11. kai-
kille kuntalaisille avoimen 
Luontokokemuksia Iissä –
seminaarin. Tapahtuman 
alkusanat lausui Ympäris-
töyhdistyksen puheenjohta-
ja Teijo Liedes, jonka jälkeen 
Oulun yliopiston tutkija, ter-

veystieteiden tohtori Marjo 
Tourula piti luennon aihees-
ta Terveyttä luonnosta – Mi-
ten luonto tuo hyvinvointia 
ihmiselle. Luennon aihepii-
ri keskittyi luonnon hyviin 
vaikutuksiin ja siihen, miten 
jo lyhytaikainenkin oleskelu 
luonnossa edistää terveyttä 

ja mm. madaltaa verenpai-
netta. Luento herätti kes-
kustelua metsistä ja mm. 
jokamiehen oikeuksien histo-
riasta ja ainutlaatuisuudesta. 

Luennon jälkeen osallis-
tujat saivat jaloitella ja katsel-
la Luontokokemuksia Iissä 
–valokuvakilpailun kuvia, 
jotka olivat esillä Kulttuuri-
Kauppilan gallerian puolel-
la. Tämän jälkeen julistettiin 
kilpailun yleisöäänestyk-
sen voittajat. 3. sijalle pää-
si Tarja Anisimaa, jaettu 2. 
sija meni Merja Jeroselle ja 
Tuula Hurskaiselle ja kilpai-
lun voittajaksi selvisi Jorma 
Kauppi kuvallaan ”Myrsky”. 
Lisäksi kaikkien kilpailuun 
osallistujien kesken arvottiin 
Suomen luonto-lehden vuo-
sikerta, jonka voitti Merja Je-
ronen. 

Seuraavaksi puheenvuo-
ron sai projektipäällikkö Tai-
ja Sailio Lähde! –hankkeesta. 
Lähde! Taiteesta voimaa ar-
keen –hanke toteutetaan 
yhdessä Iin kunnan, Ou-

lunkaaren kuntayhtymän ja 
KulttuuriKauppilan kanssa. 
Tavoitteena hankkeella on 
syrjäytymisen ehkäiseminen 
ja laaja-alaisen hyvinvoinnin 
edistäminen taiteen ja kult-
tuurin keinoin. Tarkoitukse-
na on kunnostaa Suvantolan 
puistoaluetta terveyskeskuk-
sen vieressä taidepuistok-
si erityisesti ikäihmisille, 
kehitysvammaisille ja mie-
lenterveyskuntoutujille. 
Puistoalueen kehitystä var-
ten on kuultu mm. terveys-
keskuksen alueella asuvien 
vanhusten ja kehitysvam-
maisten toiveita. Iin ter-
veyskeskuksessa on kaikille 
avoin mahdollisuus osallis-
tua puiston suunnitteluun 
perjantaina 24.11. kello 10-14. 
Yleisöstä kuultiin hankkee-
seen liittyen mm. toive saada 
terveyskeskuksen odotusau-
lan infotauluille tekstin vä-
liin kuvia ja runoja. 

Lopuksi Iin kunnallis-
tekniikan päällikkö Kat-
ja Arvola kertoi Iin kunnan 

Kaivu-urakointi Tapio Hyry
Peltolantie 16, 95130 Hyryoja

Kaivinkonetyöt
15 tonnin
tela-alustaisella
kaivinkoneella

Metsäojitukset
Mätästykset

Puh. 0400 127 481 Korjaamo Peltolantie 14
tapio.hyry@hotmail.com

ympäristönhoitohankkeista, 
muun muassa mitä kunnassa 
on tänä vuonna tehty ja mitä 
tullaan tekemään. Www.vi-
sitii.fi –sivuille on saatu kar-
tat Iin laavuista ja kodista, 
melontareitit ja muut luon-
tokohteiden aktiviteetit. 
Kunnassa on tulossa mm. 
aluekunnostusta, viher- ja 

metsäalueiden hoito- ja raken-
nushankkeita ja leikkipaikko-
jen, maastopyöräilyreittien ja 
moottorikelkkareittien kun-
nostusta. Lisäksi Rantakes-
tilän ja keskustan alueita 
kunnostetaan ja kehitetään. 

Riikka Takalo 
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YhdISTYKSeT TOImIvaT

Yhdistykset toimivat on kympin palsta. seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tule-
vasta 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. sääntö-
määräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on mak-
sullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Kuivaniemen nS

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja:
Jyri-Jussi Rekinen 040 910 0852
jyrijussirekinen@iinlehti.fi
ilmoitusmyynti:
Riikka Takalo 050 439 9963
riikka@iinlehti.fi
Sivunvalmistus:  
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,  
Kajaani

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4500 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella
sekä Jakkukylään.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattu-
neesta 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 ilmoitukses-
ta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on 
tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

lehden sivulla on 6-palstaa

PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRiTTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Iisanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
seuraava Iisanomat, nro25  ilmestyy to16.11.2017

aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 9.11 .2017

nomat
-

HINNAT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 24 /2017

jäsenyritys
www.iisanomat.fi

esillä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Jäsenet tervetuloa! 

- Johtokunta -

Iin Eläkeläiset ry:n 
SYYSKOKOuS

ma 20.11. klo 12.15 Järjestötalolla
Esillä sääntömääräiset asiat
Tervetuloa! 
Hallitus

Iin diabetesyhdistys ry

SYYSKOKOUS
tiistaina 14.11. 2017 klo 18.00 
sPr:n Pointissa Haminantie 6, 91100 Ii

Käsitellään syyskokoukselle 
kuuluvat asiat ja nimenmuutos. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Jakkukylä Keskustan Alakylien paikallisosaston 
sääntömääräinen 

syysKoKous
to 23.11.2017 klo 18:00 

Jakun koululla (Jakuntie 85 A 1) Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Jakkukylän kyläyhdistys ry.:n
SYYSKOKOuS

ke 22.11.2017 klo 18 Jakun koululla
Käsitellään sääntömääräiset asiat

esillä sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat. 
Vuoden Yrittäjän palkitseminen.

kuivaniemen Yrittäjät ry tarjoaa jouluaterian 
jäsenille puolisoineen. 

kuivaniemen Yrittäjät ry:n

lauantaina 25.11.2017 klo 18.30 
kuivaniemen kievarissa.

tervetuloa!

ilmoittautumiset perjantaihin 17.11.2017 mennessä 
arille p. 050 441 3121 tai arjalle 040 561 8422.

SYYSkokouS ja Pikkujoulu

Käsitellään sääntömääräiset 
sekä muut esille tulevat asiat. 

Iin Ojakylän Kyläyhdistys ry:n 
sääntömääräinen 

SyySKOKOUS 
ti 21.11. klo 18 alkaen Ojakylän koululla

Tervetuloa!

Pohjois-Pohjanmaan TE-toi-
misto järjesti Micropolik-
sessa yhdessä Rainmakerin 
kanssa rekrytointitilaisuu-
den keskiviikkona 1.11. Pai-
kalla oli Micropoliksen, 
Rainmakerin, TE-toimiston 
ja kunnan edustajia. 

Tilaisuuden avasi Iilaak-
so Oy:n toimitusjohtaja Ant-
ti Tuomaala, jonka jälkeen 
Rainmakerin johtaja, Ris-
to Ylitalo, esitteli yrityksen 
toimintaa. Yritys työllistää 
noin tuhat ihmistä myyn-
nin, taloushallinnon ja 
henkilöresurssien aloilla. Te-
lemarkkinointiala on ollut 
vastatuulessa ihmisten en-
nakkoluulojen vuoksi. 

Ylitalo painotti puhees-
saan, että telemarkkinointi 
ei ole sellaista kuin ihmisten 
mielikuvat antavat olettaa. 
Työssä on tärkeintä luonne 
ja elämänkokemus, ei niin-
kään koulutus tai myynti-
työkokemus. 

Tapahtumassa kerrottiin 
myös, että robotiikan kehitys 
ja automatiikka lisää työn 

micropoliksessa rekrytoitiin työnhakijoita

Rainmakerin tiiminvetäjä Elina Mota esittelee automatisoitua soittojärjestelmää.

tarvetta alalla, mm. chat-tu-
kipalveluiden muodossa. 
Tilaisuus oli mukava ja ren-
to, mutta työnhausta kiin-

nostuneita osallistujia olisi 
mahtunut enemmänkin mu-
kaan. Tulevaisuudessa toi-
vottaisiinkin työnhakijoiden 

rohkeampaa osallistumis-
ta tämäntyyppisiin tapahtu-
miin. RT

500 € pr 50 | 700 € /mp
2 x 100 € | 5 x Atria kinkku
täytekakkukahvitarjoilu

KInKKu-
BIngO 
su 12.11.2017
klo 16.00 
(huOm. aIKa) 

iin meriseuran sääntömääräinen 

SyySKoKouS 

Tervetuloa!

Rantakestilässä meripelastuksen 
majalla to 23.11.2017 klo 18.00  

Yrittäjät, yhteistöt, yksityiset jne!  julkaisemme 
iisanomien joulunumerossa joulutervehdyksiä. 
ota yhteys 050 439 9963

Hyvä tapa muistaa!

Seuraava IiSanomat nro 25 ilmestyy 
Iin Yrittäjien lehden, 

Iiläisen liitteenä 16.11.
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LEIKKI
LAUANTAI
18.11.17

VALTARIN KOULU
KOULUTIE 2, Ii

klo 12-14

KOKO PERHEEN LEIKKITAPAHTUMA.
LAPSEN MUKANA TULEE OLLA VÄHINTÄÄN 
YKSI AIKUINEN. MUKAAN MYÖS ILOINEN  
LEIKKIMIELI JA YLLE MUKAVAT VAATTEET. 

LEIKKIVÄLINEET JA OHJAAJAT 
ODOTTAVAT TEITÄ! TERVETULOA! 

VAPAA PÄÄSY! 

PILOTOIMME LEIKKI LAUANTAIN -TAPAHTUMAN JA KYSYMME KOKEMUKSIA/IDEOITA. 
KERÄÄMME TIETOA LASTEN JA PERHEIDEN KÄSITYKSESTÄ OMAAN HYVINVOINTIIN  

LIITTYVISTÄ ASIOISTA IIN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN.  
 
 

JÄRJESTÄJÄ: IIN KUNTA/II-INSTITUUTTI LIIKELAITOS LIIKUNTA JA TAPAHTUMAT
YHTEISTYÖSSÄ: MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO-HANKE


