jakelu kaikkiin talouksiin iissä

nomat

-

Seuraava
IiSanomat
nro 25 ilmestyy
Iin Yrittäjien
lehden, Iiläisen
liitteenä 16.11.

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

lahjaksi

Perämerenkaaren
valokuvakirja
korkeatasoinen ja runsaasti valokuvia sisältävä
Perämerenkaaren valokuvakirja lahjaksi

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

marraskuu

Nro 24 /2017

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

KOTISEUTUKIRJOJA
MYYNNISSÄ

Isänpäivä ja joulu lähestyvät!

Mennään bussilla
0440-688670

loa
Terveltiusille
edul poille!
kirjakau

Lämpimästi tervetuloa!

aina kello 24 saakka – esiintyjistä lisää seuraavassa lehdessä.
Loistava Pohjois-Pohjanmaa valotaidekiertueen valotaideteos on yleisölle avoinna
kello 18-20 Kirkkopuistossa
ja Valtarintie 2 rappukäytävässä. Kiertue on osa virallista Suomi100-juhlavuoden
ohjelmaa. Kiertueen järjestää Taiteen edistämiskeskus
yhteistyössä Lumo-valofestivaalin kanssa ja se on Taiken
#taideliikuttaa-teemavuoden
projekti.
Nuorisotila Nurkan yö
on kello 20-24. Ilta alkaa Ihmeellisellä Ii Racella kello 18

Hox!
Joulutori
2.12.

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

Iin Taksikyyti Hannu Ukkola
Taksit 2kpl 8 paikkaa
Bussi 16 paikkaa
Invavarustuksilla

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

www.iisanomat.fi

Joulunavaus, kauppojen yö ja
joulumarkkinat perinteiseen tapaan
Iissä toteutetaan jo perinteeksi muodostunut Iin joulunavaus ja Kauppojen yö
perjantaina 24.11. Ilta alkaa
Joulunavauksella Nätteporin rannassa parvekkeella
kello 18. Kirjaston yö Nätteporissa on kello 18-22. Nätteporin auditoriossa on kaksi
Valto-tontun ja Joulupukin
joulukonserttia ja väliajalla
Pomppulinna. Tarkat ajat ensiviikon IiSanomissa.
Iin Kirjastossa on illan aikana kaikkea kivaa ja kirjojakin voi lainata. Nätteporin
kahvila on illan ajan avoinna.
Kauppakeskus Kärkkäinen
on avoinna koko perjantain

Isänpäivälounas
12.11. klo 11-16
*Runsas salaattipöytä
*Häräntaskut, konjakkipippurikastike
*Kuorrutettu lohi
*Lasten noutopöytä erikseen.
*Mansikkatäytekakkukahvit
16,50 € aikuinen, alle 12-vuotias 8 €

II –SEURAN JULKAISEMAT KIRJAT
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
Ii -seura ry

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen
www.merihelmi.fi

- ohjeet löytyvät Nuorisotila Nurkasta. Illan ohjelmassa
on kaikkea kivaa ja mukavaa
tekemistä alle 18 vuotiaille ja
vähän ylikin.
Iin Seurakunnan yössä on
mukana myös Iin Meripelastajat ja tapahtumista lisää seuraavassa IiSanomissa.
Kauppojen yön yhteistyössä ovat mukana: Iin kunta, Ii-instituutti liikelaitos, Iin
seurakunta, Iin Energia Oy,
Halva Oy, Iin Yrittäjät, Iin
Meripelastajat, Iin helluntaiseurakunta, Kauppakeskus
Kärkkäinen, Autokeidas, Museokahvila Huilinki, Iin Haminan vanhempainyhdistys,

Iin Paloasema/Oulu-koillismaan pelastusliikelaitos sekä
Iin Haminan alueen yrityksiä.
Kaikesta tästä ja Kauppojen Yön tapahtumasta lisätietoa ensiviikon IiSanomista.

Joulumarkkinat lauantaina
Iin Haminan vanhempainyhdistys järjestää perinteiset
Joulumarkkinat lauantaina
25.11. kello 10-15 Iin seurakuntatalolla. Päivä Paloasemalla on Iissä kello 10-14.
Tontut ovat kuiskineet, että
Nuorisotila Nurkassa on Iin
Helluntaiseurakunnan Gospel Nurkka lauantaina kello
18-22. RH/HT

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 €

Iin Fysioterapiakeskus Oy

Tällä kupongilla
45 min fysioterapiaja hierontakäynti
hintaan 45 €

Tällä kupongilla
45 min fysioterapiaja hierontakäynti
hintaan 45 €

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

Tällä kupongilla
45 min fysioterapiaja hierontakäynti
hintaan 45 €

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellirannantie 1, 91200 Yli-Ii
Ajanvaraus: 010 501 9110
www.iinfysio.fi
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www.iinseurakunta.fi

Iin alue
Porinapiiri To 9.11.2017 11:00 13:00. Vierailijoita Oulujoelta. Aloitetaan 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. Aloitetaan 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 seurakunnan työntekijää käymään luonasi
tai omaisesi luona.
7-iltapäivä To 9.11.2017 15:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa
välipala ja mukavaa yhteistä tekemistä ja olemista. Tervetuloa!
Lapsikuoro To 9.11.2017 17:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Harjoitus seurakuntatalolla
Nuortenilta To 9.11.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. Illan
päätteeksi kahvit ja vapaata oleskelua.
Iin perhekerho Pe 10.11.2017 10:00
- 12:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. 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 tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus
Su
12.11.2017 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Antakaa toisillenne anteeksi. Toimittaa: Ruotsalainen Tapani,
kanttorina: Savolainen Eija. Kolehti:
Koulutuksen mahdollistamiseen ja
tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Puistoaamu Ma 13.11.2017 10:00.
Puistoaamun kokoontuminen seurakuntatalon leikkipuistossa. Puistoaamun ohjelmassa on pyhäkouluhetki
( klo 10 ), jossa lauletaan ja leikitään.
Pyhäkouluhetken jälkeen voi jäädä
puistoon leikkimään. Tervetuloa perheet, kaikenikäiset lapset ja perhepäivähoitajat lasten kanssa!
Solu Ti 14.11.2017 15:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa.
Disneypuuhakerho Ti 14.11.2017
17:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon
takaa. Uusi Disneyaiheinen puuhakerho alkaa! Joka viikko aiheena eri
Disneyelokuva. Tervetuloa mukaan.
Vauvaja
taaperoryhmä
Ke
15.11.2017 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. Ryhmä
on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös
isommat sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien
kanssa. Lisätietoja puh. 0400-541319.
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja
vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa,
olet lämpimästi tervetullut ryhmään
ensimmäisen lapsesi tai useamman

lapsen kanssa!
Porinapiiri Ke 15.11.2017 12:00 13:30 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Opiskelijoiden järjestämää ohjelmaa. Voit myös ottaa
mukaan kuvan / kuvia, joita voidaan
katsella opiskelijoiden ohjelman jälkeen. Tervetuloa!
Kirkkokuoro Ke 15.11.2017 14:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Hartaus Iin hoiva-osastolla To
16.11.2017 13:00
7-iltapäivä To 16.11.2017 15:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa
välipala ja mukavaa yhteistä tekemistä ja olemista. Tervetuloa!
Lapsikuoro To 16.11.2017 17:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 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, kerhohuone. 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 tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus Su 19.11.2017
10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivä: Valvomisen sunnuntai, pyhäpäivän aihe:
Valvokaa! Toimittaa: Soronen Pekka,
kanttorina: Jaakkola Markku. Kolehti:
Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus.
Disneypuuhakerho Ti 21.11.2017
17:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta
talon takaa. Uusi Disneyaiheinen
puuhakerho alkaa! Joka viikko aiheena eri Disneyelokuva. Tervetuloa
mukaan. Raamattu- ja rukouspiiri Ti
21.11.2017 18:00 Iin seurakuntatalo,
Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Vauva- ja taaperoryhmä Ke
22.11.2017 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. Ryhmä
on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös
isommat sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien
kanssa. Lisätietoja puh.0400-541319.
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja
vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa,
olet lämpimästi tervetullut ryhmään
ensimmäisen lapsesi tai useamman
lapsen kanssa!
Ystävänkammari Ke 22.11.2017
12:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Kirkkokuoro Ke 22.11.2017 14:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Päivystävä pappi hoito-osastolla
To 23.11.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä To 23.11.2017 15:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa
välipala ja mukavaa yhteistä tekemistä ja olemista. Tervetuloa!

Lapsikuoro To 23.11.2017 17:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Harjoitus seurakuntatalolla.
Nuortenilta To 23.11.2017 18:00
Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta. Illan
päätteeksi kahvit ja vapaata oleskelua.
Puistoaamu Ma 27.11.2017 10:00.
Puistoaamun kokoontuminen seurakuntatalon leikkipuistossa. Puistoaamun ohjelmassa on pyhäkouluhetki
( klo 10 ), jossa lauletaan ja leikitään.
Pyhäkouluhetken jälkeen voi jäädä
puistoon leikkimään. Tervetuloa perheet, kaikenikäiset lapset ja perhepäivähoitajat lasten kanssa!
Perheiden jouluaskarteluilta Ti
28.11.2017 17:30 - 19:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Illan ohjelmassa on jouluaskartelua,
hartaus ja jouluista iltapalaa. Tervetuloa isommat ja pienemmät askartelijat!
Lasten ja perheiden itsenäisyyspäiväjuhla To 7.12.2017 10:00 12:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. 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 prinsessaksi, prinssiksi tai muuten haluamallasi tavalla. Tervetuloa perheet
ja kaikenikäiset lapset! To 7.12. ei ole
perhekerhoa Kuivaniemellä, teemme retken juhlaan. Kuivaniemeläiset voivat ilmoittautua kuljetukseen
puh. 0400-541319 ilmoittautuminen
23.11. mennessä. Pe 8.12. ei ole perhekerhoa Iissä, osallistumme to 7.12.
itsenäisyyspäivän juhlaan.
Tervetuloa kaikki perheet ja kaikenikäiset lapset!
Kynttiläillallinen pariskunnille Pe
8.12.2017 17:30 - 19:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
Tule viettämään hyvä yhteinen hetki
puolisosi kanssa! Kynttiläillallisella on
musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan
ateria. Kynttiläillallinen on maksuton, illassa ei ole ryhmäkeskusteluja.
Illallisen ajaksi on järjestetty lastenhoito alle kouluikäisille lapsille. Lastenhoitoon on ilmoittautuminen,
rajallinen määrä paikkoja lastenhoitoon. 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 yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia
lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita 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 Ulkomaanavun säätiö.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä
Ma 13.11.2017 11:00. Kokoonnumme
porisemaan ja kahvittelemaan vanhustentalojen kerhohuoneelle, lämpimästi tervetuloa! Mukana kanttori
Eija Savolainen
Vauva- ja taaperoryhmä Ke
15.11.2017 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. Ryhmä
on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös
isommat sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien
kanssa. Lisätietoja puh. 0400-541319.
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja
vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa,
olet lämpimästi tervetullut ryhmään
ensimmäisen lapsesi tai useamman
lapsen kanssa!
Kuivaniemen
naiskuoro
Ke
15.11.2017 16:30 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, Maijalantie 17. Harjoitus seurakuntatalolla
Hyryn nuoret laulajat Ke 15.11.2017
18:30. Harjoitus Kuivaniemen rauhanyhdistyksellä
Kuivaniemen
perhekerho
To
16.11.2017 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, Maijalantie
17. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa
yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan
kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus
Su
19.11.2017 12:00 Oijärven kyläkirkko, kirkkosali, Lamminperäntie 710.
Pyhäpäivä: Valvomisen sunnuntai.
Toimittaa: Soronen Pekka, kanttorina: Jaakkola Markku. Kolehti: Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille,
Kirkkohallitus
Oijärven perhekerho Ma 20.11.2017
13:00 - 14:30. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta
mukavaa yhteistä tekemistä. Tule
tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia
ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat,
isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Vauva- ja taaperoryhmä Ke
22.11.2017 10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. Ryhmä
on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös
isommat sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien
kanssa. Lisätietoja puh.0400-541319.
Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja
vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa,
olet lämpimästi tervetullut ryhmään
ensimmäisen lapsesi tai useamman
lapsen kanssa!
Kuivaniemen ja Oijärven seurakuntakerhojen retki Oulujoelle To
23.11.2017 9:00. Tutustumme Oulujoen kirkkoon ja Myllyojan seurakuntatalolla ruokailu ja ohjelmaa, ar-

vontaa (voit tuoda palkinnon) Lähtö
Kuivaniemeltä klo 9.15 (Kievari), Hyry
klo 9.30, Närränharjun tien kautta Oijärvelle, Sampola klo 9.45, Kyläkirkko
9.55. Retkelle ilmoittautumiset Sanna
p. 040 7182297. Tervetuloa!
Kuivaniemen
perhekerho
To
23.11.2017 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, Maijalantie
17. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa
yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan
kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Perheiden jouluaskarteluilta Ti
28.11.2017 17:30 - 19:00. Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Illan ohjelmassa on jouluaskartelua,
hartaus ja jouluista iltapalaa. Tervetuloa isommat ja pienemmät askartelijat!
Kuivaniemen
perhekerho
To
30.11.2017 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, Maijalantie
17. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa
yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan
kuulumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Lasten ja perheiden itsenäisyyspäiväjuhla To 7.12.2017 10:00 12:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. 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 prinsessaksi, prinssiksi tai muuten haluamallasi tavalla. Tervetuloa perheet ja
kaikenikäiset lapset! To 7.12. ei ole
perhekerhoa Kuivaniemellä, teemme retken juhlaan. Kuivaniemeläiset voivat ilmoittautua kuljetukseen
puh. 0400-541319 ilmoittautuminen
23.11. mennessä. Pe 8.12. ei ole perhekerhoa Iissä, osallistumme to 7.12.
itsenäisyyspäivän juhlaan.
Tervetuloa kaikki perheet ja kaikenikäiset lapset!
Kynttiläillallinen pariskunnille Pe
8.12.2017 17:30 - 19:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Tule viettämään hyvä yhteinen hetki
puolisosi kanssa! Kynttiläillallisella on
musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan
ateria. Kynttiläillallinen on maksuton, illassa ei ole ryhmäkeskusteluja.
Illallisen ajaksi on järjestetty lastenhoito alle kouluikäisille lapsille. Lastenhoitoon on ilmoittautuminen,
rajallinen määrä paikkoja lastenhoitoon. 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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Hanna Ikonen esimerkkinä:

Vaikeistakin asioista pääsee eteenpäin
Iin Olhavassa asuva Hanna
Ikonen on kirjoittama runokirjan ”Pieni pala taivasta”.
Kirja tulee painosta torstaina
9.11., jolloin hän esittelee kirjaa ensimmäisen kerran kirjailijavieraana Haukiputaan
kirjastossa. Kirjan varsinainen julkistamistilaisuus on
myöhemmin.
Kirjan takakannen esittelytekstissä todetaan, että
elämä on nakellut Hannaa,
välillä rajustikin, mutta hän
on selvinnyt kaikista koettelemuksista. ”Olen selviytyjä
ja haluan olla esimerkki siitä,
että vaikeistakin asioista voi
päästä eteenpäin.”
Hanna menetti aviomiehensä
sydänkohtaukseen
37-vuotiaana. Näin päättyi
melkein 20 vuoden yhteiselo. Siitä alkoikin Hannan
elämän vaikein aika, ja hän
kävin läpi elämänsä rankimman koulun.
Se opetti, kasvatti ja lopuksi vahvisti Hannaa todella paljon.
Jo aiemmin Hanna on julkaissut ”Pieni pala taivasta”
-kirjan, joka kertoi Hannan

tarinan ja toi hänen kokemuksensa esille suurelle yleisölle.
-Nyt julkaistava runokirja
avaa tarinani tunnesisällön.
Runoja kirjoittaessani annoin
tunteiden viedä, välillä rajustikin, mutta silti kirjoitin ne
paperille, kertoo Hanna.
Kirjassa on 58 sivua ja on
kuvitettu koskettavilla värikuvilla. Hinta on 15 euroa,
sisältäen postikulut. Kirjaa
saa tilata Hannan nettisivujen ja facebook -sivujen kautta.

Uusia kirjoja tulossa
Hanna Ikonen kertoo olevansa 43-vuotias nainen.
-Perheeseeni kuuluu aviomieheni Jarmo, aikaisemmasta avioliitosta poikani
Henry ja mieheni kautta olen
saanut elämääni myös ihanat lapset Jennin ja Jaakon.
Eläinrakkaana
ihmisenä,
päiviämme piristää ja vapaa-aikaamme värittää ihanat koirat, Matilda ja Tobias,
sekä Naksu kissa.
Hyvin tarinaani ja koettelemuksia avaa suomiLOVEN

jakso, jossa olen rakkaan poikani kanssa mukana. Jakso
esitettiin viime jouluaattona.
SuomiLOVESSA mukana
olo toi elämääni hyviä asioita, vaikka siinä käsiteltiinkin
rankkoja kokemuksiamme.
Kuvauspäivän jälkeen päätin
kirjoittaa kirjan tarinastamme ja selviytymisestä, olin
haaveillut ja suunnitellut
tätä jo aikaisemmin. Kirjan
sisällön olen koonnut kirjoituksistani suruaikana, se oli
minun yksi tapa purkaa pahaa oloani.
Vapaa- ajallani tykkään
välillä mennä kauas pois kaikesta. Ei ole ihanampaa asiaa
kuin hypätä kumisaappaisiin, ottaa kalastusvälineet
kainaloon ja mennä luonnon
keskelle.
Työskentelen Suomen Ensiturvalla EFR:n ensiapukouluttajana, ensiapu- ja

turvatuotteiden myyntiedustajana. Toimin myös kantaasiakasmallina oululaiselle
alusvaateliike Sinikaarteelle.
Olen löytänyt rakkauden
kirjoittamista kohtaan... tuntuu hyvältä ja ennen kaikkea
se, että rohkenen nyt tuoda

niitä julki!
Uusi kirja on jo tulossa
ensivuodelle. Tässä tulevassa kirjassani pääsee mukaan
matkalle ja seuraamaan pikkutytön kasvua aikuisuuteen. Työnimi kirjalle on
”pikku Kerttu”. Toinenkin

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

Heimo Turunen

Hanna Ikosen uuden runokirjan
kansi

Uusi Neste Nelosparkki Kuivaniemi avattu
Neste Nelosparkki
ravintola

Kyläkauppa

Ravintolassa
yli 100 asiakaspaikkaa

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

Tervetuloa!

* Päivittäistavarat, juomat, tuoreet leivät joka
päivä, autotarvikkeita perusvalikoima
* Veikkausasioimisto, peliautomaatteja
* Polttoaineet 24 h automaatista
* Kaasupiste, sähköautojen latauspiste
á la carte -listalta paistettua
ahventa 14.90€

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

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

Kaikille tarjottiin täytekakkukahvit.

Uudelleen rakennetun Neste
Nelosparkin avajaisia vietettiin lauantaina 28.10. Kuivaniemellä. Sitä ennen paikka
oli ollut jo avoimena runsaan viikon. Yrittäjät Veikko
ja Eija Södö sekä heidän tyttärensä Niina Haarala tarjosivat kaikille kakkukahvit.
Ohjelmaa esitti kahteen eri
otteeseen oululainen Stella
Pelle alias Anna-Kaisa Järvi, säestäjänään muusikko
Heikki Nyman. Stella kertoi tykkäävänsä laulaa ja laulattaa muita aivan erityisesti,
showssa oli suomalaisia lauluja ja leikkilauluja. Stellan
ohjelmisto sopi sekä lapsille,
että aikuisille.
Lapsille jaettiin Nelosparkki logolla varustettuja
ilmapalloja ja tikkukaramellejä. Kaikilla oli mahdollisuus
osallistua arvontaan, jossa
oli tuotepalkintoja. Tuotepalkintoja voittivat Sari Yliräisänen, Eetu Kumpuniemi,
Anne Kalliorinne, Elsa Pallari, Laina Hyry, Eila Luokinen, Veera Timonen, Harri
Toro-oja, Pekka Lääkkölä,
Teemu Palsa, Antti Karppinen, Onni Ruotsalainen ja
Kirsti Keränen.
Ulkona oli Kemijärveltä
tullut kalastajayrittäjä Satu

Säynäjäkangas, joka myi
telttakatoksessa
loimutettua lohta ja muikkuannoksia yhdessä avuksi lähteneen
Sari Yliräisäsen kanssa. Satu
kertoi kalastavansa yhdessä
miehensä kanssa Kemijärvellä, Posiolla ja Simossa sekä
kiertävänsä eri toreilla ja tapahtumissa myymässä kalaannoksia. Kesällä hänellä oli
ollut kalapiste Kuivaniemen
Salen edessä, josta Nelosparkin yrittäjä Eija Södö oli
hänet sitten kysynyt palvelemaan avajaisissa. Kalastajaammatin Satu kertoi olevan
perintönä isältään.
Ensimmäisten joukossa
onnittelijoina olivat Kuivaniemen Yrittäjät ry. Onnittelupuheenvuoron
käytti
varapuheenjohtaja
Matti
Kumpulainen, joka kiitti yrittäjiä lähes koko yrittäjäyhdistyksen yli 30-vuotisen
historian ajan yhteistyöstä
yrittäjien Veikko ja Eija Södön kanssa. Hän lausui myös
ilonsa siitä, että nyt on yrittäjävastuuta ottanut myös
heidän tyttärensä Niina Haarala.
Säästöpankki Optian Tornion konttorin onnittelut välitti rahoitusneuvoja Erja
Koivumies, joka kertoi pan-

killa olevan asiakkaita Iin ja
erityisesti Kuivaniemen alueelta.
Onnittelijoiden joukkoon
liittyi myös Iin Lehti Oy, jossa yrittäjä Heimo Turunen
kiitti Södöjä vuosikymmeniä
jatkuneesta yhteistyöstä.
Neste Nelosparkin tontilla 4-tien varressa on kokoa
noin 10 000 neliötä, jolle rakennettu kiinteistö käsittää
puolestaan noin 1 000 neliötä. Entiseen kiinteistöön, joka
paloi kesäkuussa 2016, verrattuna rakennus on hieman
suurempi ja korkeampi. Ravintolapaikkoja on ravintolasalin ja kahvion puolella
yhteensä 135. Ravintolassa
on lounasbuffet kello 11-15,
aamiaista tarjoillaan noutopöydästä kello 6.30 alkaen.
Á la carte -listalta suositellaan muun muassa paistettua
ahvenfilettä. Hampurilaisia
ja pizzoja löytyy jokaiseen
makuun. Myös kahvio palvelee jokaisena vuoden päivänä kello 6-23.
Peliautomaatteja on neljä kappaletta ja on myös
veikkauspiste. Kyläkaupasta saa normaalit päivittäistavarat sekä autoilijoille on
tarjolla
perustarvikkeita.
Huoltamopalveluna on polt-

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

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

toainemyyntiä 24 h automaateista ja lisäksi on kaasupiste
ja sähköautojen latauspiste.
Asiakkaita palvelee 10 hengen henkilökunta.

Heimo Turunen

Stella Pellen esityksien aikana kokoontui ravintolasaliin paljon lapsia. Oli yhteislauluja ja -leikkejäkin, joihin
koko yleisö saattoi osallistua.
Kalastajayrittäjä Satu Säynäjäkangas Kemijärveltä kertoi saapuneensa avajaispäivän aamuna
hyvissä ajoin loimuttamaan lohia
ja paistamaan muikkuja.

Oululainen Stella Pelle alias Anna-Kaisa Järvi on naisklovni, jonka ohjelmisto sopii niin lapsille kuin aikuisillekin. Säestyksestä vastasi muusikko Heikki Nyman.
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Yrittäjät Veikko ja Eija Södö ja Niina Haaraniemi ottamassa vastaan Kuivaniemen Yrittäjien onnittelut, joita olivat esittämässä Hannu Kehus, Matti Kumpulainen, Jouko Herva, Arja Honkamaa, Jussi Honkamaa ja Kumpulainen.

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
www.kuljetusliikebackman.fi
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 luona Kuivaniemellä. Hän kertoi kokeilleensa automaatteja ja tällä kerralla ne jäivät voitolle muutaman kymmenen euron verran.

Iin Lehti Oy:n / IiSanomien onnittelut esitti päätoimittaja Heimo Turunen.

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

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

www.iinmetsatyo.fi

Ilmoita IiSanomissa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
IiSanomat on luettavissa netissä ilmestymisviikolla jo maanantai-iltana www.iisanomat.fi
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Halloweendiscot onnistuivat
– kiitosta lapsilta ja vanhemmilta

Kurpitsojen suunnittelua

Haamujen askartelua

Jutun kirjoittivat
Pohjois-Iin 5. luokan oppilaat
Alisa Koistinen,
Anja Moilanen ja
Sonja Lappalainen.
Kuvat Timo Taskinen ja
Sonja Lappalainen

Lehtijutun kirjoittamista

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

Kuvassa pojat suunnittelupalaverissa

Pohjois-Iin
koulun
viides luokka järjesti Iin Urheilijoiden talolla, Rysällä,
lauantaina 4.11. kaksi Halloweendiscoa.
Ensin oli alle kouluikäisten eli koko perheen discotapahtuma alkaen kello 15,
jossa kävijöitä vanhempineen noin 160 ja kello 18 oli
alakouluikäisten discon vuoro, jossa kävijöitä ennätysmäärä, lippuja myytiin 234
kappaletta.
Oppilaat olivat innoissaan discojen järjestämisestä.
Koululla tehtiin paljon koristeita; -kurpitsoja, haamuja ja
hämähäkkejä sekä suunniteltiin mm., kasvomaalausmallit sekä kauhukäytävä, jossa
otettiin huomioon ”peloteltavien” ikätaso.
Onginnan tilalla kehitel-

tiin uutuutena teeman mukaisesti tonginta. Lisäksi
tapahtumassa oli arvontaa
ja ilmapallomyyntipiste. Ilmapallojen tekijänä toimikin
yksi discomameista, Riitta
Räinä. Hän toimi elämänsä
ensimmäistä kertaa discoissa
myös DJ:nä.
Viidennen luokan pojat
olivat hyvin vauhdikkaina
kauhukäytävän suunnittelussa ja järjestämisessä. Tytöt puolestaan hoitivat muut
pisteet ja koristelivat paikan
teeman mukaisesti.
Discoissa oli paras-asu
kilpailu, jonka tänä vuonna
voitti alle kouluikäisten discossa Lilja Laurila. Lilja oli
pukeutunut syötävän suloiseen perhosasuun. Hän sai
palkinnoksi repun, joka sisälsi herkkuja. Kouluikäisten

Asuihin oli käytetty paljon vaivaa ja mietitty miten pukeudutaan

Tytöt tällingissä

discossa Paras asu -kilpailun
voitti Luna Sassi.
Diskoissa mukana oli supersuosittu Köpi-maskotti.
Köpi oli loukannut silmänsä,
olisiko viime vappudisco ollut Köpille rankka?
Tapahtuman järjestelyissä olivat tukena Iin Työväentalon discotoimikunta eli
lyhennettynä
discomamit
sekä Ii-Instituutti liikelaitos,
tapahtumat ja nuorisotyö,
unohtamatta tärkeästä tuesta
iiläisiä yrittäjiä, jotka arvon-

ta- ja tongintalahjoituksin tukivat tapahtumaa. Kiitos!
Hienosti oppilaat ottivat
vastuun ja saivat aikaan onnistuneen tapahtuman iiläisille lapsille ja nuorille.
Talkootyötunteja kertyi oppilaille kiitettävästi ennen
tapahtumaa. Itse tapahtumapäivänä rutistettiin yhdessä vanhempien kanssa 12
tunnin urakka. Kiitosta tuli
tapahtumajärjestelyistä lapsilta sekä heidän vanhemmiltaan.

Viidennen luokan oppilaat olivat innoissaan ja ovat
valmiita järjestämään discoja
tulevaisuudessa uudestaan.
Discot tuottivat hyvin ja kaikilla oli kivaa. Päätavoitteena luokalla on kuudennen
luokan keväällä tapahtuva
luokkaretki näillä näkymin
Helsinkiin, opettaja Lasse
Rasinkankaan johdolla. Lasse on yhdessä oppilaitten
kanssa järjestellyt syksyn aikana tapahtumaa.

-Näiden
teemadiscojen
järjestäminen on mukavaa ja
antoisaa. On mahtavaa, että
oppilaat sekä myös heidän
vanhempansa ovat aktiivisia järjestelyissä ja hengessä
mukana. Ennen kaikkea tärkeää on yhdessä tekeminen
ja siten saadaan aikaan lapsille ja nuorille hyvä tapahtuma puolin ja toisin, toinen
discomameista Sonja Lappalainen toteaa.
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Iin värikäs
tapahtumasyksy
Ii on tullut tunnetuksi yhdessä tekemisen kulttuurista ja kuntalaisia osallistavista tapahtumistaan. 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.

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

YSÄRI-

PIKKUJOULUT
rysällä
Os.Asematie 170, Ii

Iin kansalaisopiston syksyn konserttien sarjan aloittaa Katu täyttyy askelista
sunnuntaina 5.11 kello 18
Nätteporissa. Konsertissa
kuullaan rakastettuja suomalaisia lauluja akustisina sovituksina. Lauantaina

25.11 kello 19 Iin työväentalolla esitetään opiston yhteisproduktio Naisen ääni, jossa
eri-ikäiset ja erilaiset naiset
esittävät kirjoittamiaan tekstejä ja valitsemiaan lauluja
naisen elämästä. Nuoret lahjakkaat muusikot ja laulajat

esiintyvät Iin kansalaisopisto Pop & Rock –konsertissa
tiistaina 28.11 Iin työväentalolla. Samana iltana klassisen laulun opiskelijat
esiintyvät joulukonsertissa
Iin kirkossa.

Ihaninta Suomessa –taidenäyttelyn avajaisia vietetään
tiistaina 21.11 kello 18 Nätteporissa.
Avajaisten yhteydessä on
myös musiikinopiskelijoiden
konsertti. Taidekoulun oppilaat ovat tehneet Suomi 100
-näyttelyyn yhteistyöprojektin kuvataiteilija Sanna Koiviston kanssa. Yhteistyönä

syntynyt vaikuttavan kokoinen savireliefi käsittelee taidekoulun oppilaiden
suhdetta Suomen luontoon
ja kulkee nimellä ´Ihaninta
Suomen luonnossa´.
Yhteistyöprojekti on samalla kunnianosoitus Sanna
Koiviston 40-vuotistaiteilijajuhlavuodelle. Myös näyttelyn muut teokset linkittyvät

Suomen juhlavuoteen käsitellen oppilaille tärkeitä asioita tämän päivän Suomessa.
Suomalaisuutta pohditaan
myös KulttuuriKauppilan
residenssitaiteilijan
Iryna
Vorynan näyttelyssä ”Finland – I See You” 21.-30.11.
Marraskuussa
KulttuuriKauppilassa on esillä Iwona
Rozbiewskan näyttely.

Kuivaniemen Roolinvaihtajat kunnioittaa 100-vuotiasta Suomea Erkki Paason

kirjoittamalla ja Sanna Kluukerin dramatisoimalla näytelmällä Aikamatka 1901-1918
Keisarinvallasta tasavaltaan

Kuivaniemellä.
Esitykset
Kuivaniemen nuorisoseurantalolla torstaina 30.11 ja
tiistaina 5.12 kello 18.

Iin kirjastossa lokakuussa
alkaneen Pelastetaan iltasatu! – lukuintoa lapsiperheille
ja päivähoidon työntekijöille –hankkeen tarkoituksena
on tavoittaa alle kouluikäiset lapset ja innostaa lapsiperheet
lukuharrastuksen
pariin. Torstaina 9.11. perheet ovat tervetulleita Minikinoon katsomaan jouluista

elokuvaa. Samalla lapset voivat jättää pehmoeläimensä kirjastoon satukatti Iisan
luo yökylään. Lauantaina
2.12. vietetään Kansainvälisten satujen ja saippuakuplien päivää, jolloin kirjastossa
nähdään venäläisen saippuakuplataiteilijan esitys sekä
kuullaan satuja meiltä ja
maailmalta.

Kuivaniemitalon avajaisia vietetään perjantaina
17.11.2017.
Kirjastossa voi tutustua
omatoimikirjaston toimintaan ja lapsille on myös

kirjavinkkikioski. Anti mennä! –kuvistyöpaja on avoin
kaikille. Avajaisissa esiintyy nuoria muusikoita, Tanja

Torvikoski & Petri Kuusela
duo sekä rapartisti Olli PA.

Syksyn aikana on luvassa
mukavaa toimintaa kaikenikäisille. Tiistaina 7.11. nuorisotila Nurkassa kokoontuu
Entisten nuorten nuokkari K60 kello 10-13. Tapahtu-

massa yläkouluikäiset nuoret
pelaavat ja viettävät aikaa
yhdessä ”entisten nuorten”
kanssa. Lauantaina 18.11 vietetään Leikkilauantaita kello 12-14. Valtarin koulun

liikuntasaliin rakennettuun
seikkailupuistoon ovat perheet tervetulleita. Myöhemmin syksyllä toteutetaan
myös sirkustyöpaja lapsiperheille.

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

Pohjanmaa valotaidekiertueen valotaideteos on yleisölle
avoinna kello 18-20 Kirkkopuistossa ja Valtarintie 2 rappukäytävässä. Kiertue on osa
virallista
Suomi100-juhlavuoden ohjelmaa. Kiertueen

järjestää Taiteen edistämiskeskus yhteistyössä Lumovalofestivaalin kanssa ja se
on Taiken #taideliikuttaateemavuoden projekti.

LAUANTAINA 11.11.2017
Klo

21-02
Pääsymaksu
8 e,
sis.narikan

B-OIKEUDET

Yllä: Rapartisti Olli PA.
Oik.: Tanja Torvikoski & Petri
Kuusela duo
Järj. Iin Urheilijat ry

Kirpputoripalsta avattu!
IiSanomiin on toivottu kirpputorin tapaista ilmoituspalstaa.
kaikkihan eivät
seuraa netin kirpputoreja.
Olemme perustaneet maksuttoman Iisan kirppiksen.
Se on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka haluaa päästä

tavarastaan eroon, ostaa jotakin, on kadottanut jotain
jne. Kiinteistöt, maa- ja metsäpalstat ja sunnon myynnit
sekä vuokrausilmoitukset eivät ole perinteistä kipputoritoimintaa, niistä peritään
maksu 22 euroa (sis. alv:n).

IISAN KIRPPIS

MAKSUTON yksityishenkilöiden kirpputori | info@iinlehti.fi

Iisan Kirppis kirpputoripalstalle
ilmoitukset toimitetaan sähköpostilla info@iinlehti.fi tai
kirjeellä IiSanomat,
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi

Kuvallisista ilmoituksista perimme 10 euroa (sis. alv:n).
Muistattehan laittaa yhteystiedot toimitukselle ja ilmoitukseen
puhelinnumeron.
Puhelimitse ilmoitetuista perimme maksua 10 euroa (sis.
alv:n) Tervetuloa myymäään
ja ostamaan!
ps. sama ilmoitus laitetaan
kaksi kertaa ilmaiseksi IISAN KIRPPIS -palstalle.
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Jaakko ja Esteri Kurttilan
sukuseura näki päivänvalon
Joukko Jaakko ja Esteri Kurttilan jälkeläisiä kokoontui
lauantaina 14.10. tekemään
historiaa: pidettiin kokous,
jossa päätettiin perustaa
Jaakko ja Esteri Kurttilan sukuseura. Paikalla oli sukua
Jaakon ja Esterin jälkipolvia
lastenlastenlapsiin saakka.
Jaakon (s. 1889, k. 1964) ja Esterin (os. Virkkula, s. 1894, k.
1962) perheeseen syntyi yhdeksän lasta: Hilkka, Pentti,
Eevi, Erkki, Kaarina, Lauri,
Paavo, Irja-Liisa ja Tuulikki.
Tästä sisarusparvesta on jäljellä Lauri, Irja-Liisa ja Tuulikki.
Suvun vanhin jäsen Lauri
Kurttila on kirjoittanut kirjan
”Haminan pojista aikuisiksi”. Tuota teosta voidaan
pitää Jaakko ja Esteri Kurttilan suvun ensimmäisenä
sukukirjana. Tuossa kirjassa Lauri on kuvannut Jaakko
ja Esteri Kurttilan perheen ja
heidän lastensa perheiden
alkuvaiheita omalla persoonallisella tavallaan. Lauri oli
kaatuessaan loukannut kylkensä eikä pystynyt osallistumaan kokoukseen. Hänen
kummityttärensä tytär Taina
Ala-Ketola luki kokouksen
aluksi Laurin terveisinä kappaleen tuosta kirjasta. Näin
Lauri oli kokouksessa vahvasti hengessä mukana.
Sukuseuran perustamiskokous sujui leppoisasti,
mutta asiallisesti. Siitä piti
huolen suvun puuhamies,
kokouksen puheenjohtajana toiminut Seppo Niemi.
Jaakko ja Esteri Kurttilan
sukuseuran ja samalla sen
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Elisa Hartikka.
Lisäksi sukuseuran hallitukseen valittiin Minna Hiltunen, Jaakko Kaakinen,
Annukka Kurttila, Taina
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”Laaja suku
on
elämän rikk
aus”

Sukuseuran perustajat yhteiskuvassa Iin Museokahvila Huilingin portailla.

Ala-Ketola, Teemu Sipilä,
Heikki Niemi, Pekka Nevalainen ja Marjatta Lappalainen.
Eräässä Facebook -kirjoituksessaan Irja-Liisa kirjoitti hyvin kauniisti isästään
ja äidistään sekä perustettavasta sukuseurasta. Tässä suoraa lainausta hänen
tekstistään: ”Nuoremmat sukupolvet eivät ole koskaan
nähneet Esteri -mummia ja
Jaakko -pappaa. Sen voin
kuitenkin sanoa, uskoakseni
meidän jokaisen kolmen seniorin puolesta, että he olivat
vaatimattomat, mutta mitä

parhaimmat vanhemmat ja
isovanhemmat. Tämän sukuseuran perustamisella me
kunnioitamme heidän muistoaan ja arvostamme heidän
elämäntyötään. He olisivat
varmaan iloisia tästä suvusta ja ihmettelisivät, miten
laajaksi on kahdesta ihmisestä alkunsa saanut suku
kasvanut. Niin, sitä saa kyllä ihmetellä, mutta kahta en
vaihtaisi: vanhempiani ja sukuani. Vaikka sukua on eri
puolilla Suomea, niin toivottavasti muistetaan, missä
juuret on. Nostetaan sukuviiri korkealle, pidetään yh-

teyttä ja muistetaan vahvat
juuret.”
Suku on todella kasvanut
laajaksi. Sitä on viisi sukupolvea ja elossa olevia jäseniä
noin 500. Laaja suku on elämän rikkaus. Tämän rikkauden me siirrämme sukumme
jälkipolvissa eteenpäin. Tuoreen sukuseuran puheenjohtajan 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 alkuvaiheet ovat tiedossa ja ne

on kirjoitettu kirjaksi. Tällä hetkellä sukukirjamme
nimi voisi olla ”Haminan pojasta suvun vanhimmaksi”.
Kukaan ei tiedä, miten sukumme vaiheet jatkuvat. Nyt
on meidän vuoromme kirjoittaa sukumme historiaa.

Pekka Nevalainen,
Jaakko ja Esteri Kurttilan
sukuseuran sihteeri

Jaakko Kurttila oli seppä. Hänellä oli paja
Iissä entisen linja-autoaseman
kohdalla nykyisen Sähkötien
varrella. Siellä korjattiin kyläläisten autoja,
pinnoitettiin pyöränvanteet, teroitettiin
viikatteet ja tehtiin
monenlaisia metalli- ja
korjaustöitä.
Jaakko Kurttila, toteutti yhdessä Vilppu
Alamäen kanssa Iissä ennennäkemätöntä: he rakensivat omin
käsin 14 -paikkaisen linja-auton Grey
-merkkisen kuormaauton alustalle. Autossa oli umpikori ja
lasi-ikkunat ja sen istuimet kiersivät seinustoilla.
Auto valmistui keväällä 1925 ja sillä aloitettiin säännöllinen
liikennöinti Iin ja Oulun välillä kesäkuussa -25. Jaakko luopui
myöhemmin osakkuudestaan linja-autoyritykseen ja keskittyi
korjaustöihin.

Iin Fysioterapiakeskus Oy
Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellirannantie 1, 91200 Yli-Ii
Ajanvaraus: 010 501 9110

www.iinfysio.fi
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
Auto Katsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Iin katsastus oy

Tervetuloa Palvelevalle Katsastusasemalle.
Vaneritie 12, 91100 Ii

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

Avoinna ma-pe 8.00-16.30

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

Laitakuja 4, Ii
(Liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

TARJOUS! - 60 min fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit yli 80 vuotiaille 10 km säteellä 60 €
VARAA AIKA puh. 050 5234 649
tai nettiajanvarauksen kautta
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta

www.merihelmi.fi
Olemme avoinna klo 8-20
Aamupala klo 8-10 6 € | Lounas klo 10.30-17.00

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

Urheiluhieroja & Personal Trainer
Aleksi Laajoki

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

Kauppatie 6,6,
91100
Ii Ii
Kauppatie
91100
(08) 8176
050,
045045
312 5755
(08)
8176
050,
312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Avoinna: ma-pe 9-17

• hydrauliikkaletkut

s! us!
tarjou
Pyydä
ä tarjo
uslaitt
suunta
t. Pyyd
3D pyörän
ittee
uslaeet.
UUTUUS!
unta
pyöränsu
! 3D

renkaat kaikille teille

renkaat kaikille teille

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

tilitoimistoja

Hieronta- ja valmennuspalvelut
Yksilöllisesti ja ammattitaidolla.
Varaa aikasi netistä, tai soita:

laajoki.fi | 050 407 1957

Timpurintie 2, Ii

kampaamo- ja parturipalveluita

www.tilisalonen.fi
Tilitoimisto Simo Salonen Oy • 010 778 8600

valokuvauspalveluita • painotuotteita

• •korjaamopalvelut
• hydrauliikkaletkut
korjaamopalvelut
• työkalut• öljynvaihdot aikaa
• •autotarvikkeet
varaamatta
autotarvikkeet • työkalut • Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS

Ravintolapalveluita

Piristystä pimeyteen
Helli hiuksiasi!

-40%

four
reasons
tuotteet

050 320 6513

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

Kirkkotie 1 91100 Ii TERVETULOA!

LVI- ja sähköpalveluja

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.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

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi
Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

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

www.iisanomat.fi
www.vkkmedia.fi

Pohjolan Voima:

ELY-keskuksen vaatimukset vaarantavat vaelluskalojen
palauttamiseen tarvittavan yhteistyön
Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö
PVO-Vesivoima Oy haluaa jatkaa hyvää
yhteistyötä
Iijoen
vaelluskalakärkihankkeen
ja
muiden meneillään olevien
yhteistyöhankkeiden toteuttamiseksi. Lapin Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) nyt vaatima
velvoitekokonaisuus on ristiriidassa kansallisen kalatiestrategian yhteistyötavoitteen
kanssa ja vaarantaa yhteistyöhankkeet. PVO-Vesivoimalle esitetyt vaatimukset
eivät ole realistisia.
Iijoella yhteistyö eri osapuolien kanssa on edennyt

hyvin. Meneillään on useita
konkreettisia toimenpiteitä
vaelluskalojen palauttamiseksi, jotka pohjautuvat huolellisiin tutkimuksiin.
PVO-Vesivoima ja Metsähallitus
jättivät
maaliskuun
alussa
yhdessä
vesitalouslupahakemuksen
Iijoen Raasakan voimalaitoksen ja säännöstelypadon
kalateiden
rakentamiseksi. Iijoen vaelluskalojen palauttamiseksi kalatiet eivät
kuitenkaan yksinään riitä, vaan tarvitaan myös erilaisia tukitoimia. Mäti- ja
pienpoikasistutusten
sekä
emolohien ylisiirtojen avul-

la kutualueille tavoitteena
on luoda nousuhalukas vaelluskalakanta. Tähän liittyen
Luonnonvarakeskus selvittää parhaillaan smolttien
alasvaellusmahdollisuuksia
Iijoen Haapakoskella.
Lisäksi PVO-Vesivoima,
Iin kunta ja Etelä- ja PohjoisIin jakokunnat ovat sopineet
viisivuotisesta Raasakan vanhan uoman kehittämisestä
yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Yhteishankkeessa toteutetaan käytännön
toimia vaelluskalojen nousun ja luonnonlisääntymisen
edistämiseksi sekä vanhan
uoman virkistyskäytön ke-

hittämiseksi. Myös Iijoen
latvavesille Irninjokeen on
yhteistyössä PVO-Vesivoiman, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen ja Taivalkosken kunnan kanssa sovittu ympäristövirtaamasta
ja kunnostetaan kutualueita.

Velvoitevaatimukset
kohtuuttomia
Lapin ELY-keskus vaatii Iijokea koskevia kalatalousvelvoitteita muutettavaksi
erittäin merkittävästi. Mukana on sekä lisäyksiä PVOVesivoiman
nykyisiin
velvoitteisiin, että täysin uusia vaatimuksia.

Viranomaisen vaatimukset vaarantavat jo
käynnissä olevan tärkeän
yhteistyön. Haluamme jatkaa yhteistyötä Iijoella meneillään olevissa hankkeissa.
Vaelluskalojen luonnonkierrossa parhaisiin tuloksiin
päästään pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja monipuolisella
keinovalikoimalla, sillä voimayhtiö ei yksin pysty varmistamaan kokonaisuuden
onnistumista. Elinkeinoelämän ja kalatalouden vastakkainasettelun pitäisi olla jo
ohi, sanoo PVO-Vesivoiman
toimitusjohtaja Pertti Pietinen.

Olemme valmiita
uusiin toimenpiteisiin, kuten
Iijoen otva -hankkeen laajapohjainen yhteistyö vaelluskalojen palauttamiseksi ja
muut yhteistyösopimukset
osoittavat. Lapin ELY-keskuksen vaatimukset kalateiden toimivuudesta nopealla
aikataululla ovat kuitenkin
mahdottomia toteuttaa, eivätkä nyt tehdyn velvoitteiden muutoshakemuksen
perusteet ole kestäviä. Pitkäaikaisen velvoiteprosessin
kärsijöitä ovat viime kädessä
vaelluskalat, sanoo Pietinen.

PVO tiedotus
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MINIKINO ja PEHMOJEN YÖ

Iin kirjastossa torstaina 9.11.2017
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Testijuoksusarja käynnistyi

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 tutustuvat 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
Tapahtuman järjestää kirjaston Pelastetaan iltasatu! – lukuintoa lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille -hanke.
Lisätietoa: salla.kananen@ii.fi, p. 040 704 1677

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

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

Iin Yrityksen kahdeksan
osajuoksun
testijuoksusarja alkoi hyvässä kostean tihkuisessa juoksusäässä.
Testijuoksun osatapahtumia
on maantiejuoksuna Illinsaaren hiihtomajalta kerran
kuussa lokakuusta huhtikuuhun. Viimeinen juoksu
on toukokuussa Keskuskentällä juostava ratakymppi.
Neljästä kerrasta saa nimikkomitalin.

Tuloksia
Miehet 10 km
1) Markku Nikkanen Team
Oksitosiini 33.23, 2) Kyösti
Kujala Ii 37.46, 3) Matti Eskelinen KeMaKi 38.38, 4) Heikki Tiiro IiY 38.42, 5) Hansi
Kitti ONMKYU 39.51, 6)
Toni Backman Team Rimppakintut 41.35, 7) Jouko Perttula Ii 53.00.
M40 10 km
1) Tuomas Ronkainen KoskRi 39.56, 2) Teemu Kangasharju ONMKYU 40.34,
3) Markku Haapamäki Oulu
40.45, 4) Jorma Puurunen
PuU 46.41, 5) Pertti Haapamäki OTC 47.42, 6) Juha
Vuosku 1.02.43.
M45 10 km
1) Tatu Korhonen LNM
37.32, 2) Jukka Palokan-

Kuten nimikin kertoo,
juoksussa on tarkoitus antaa
kaiken kuntoisille juoksua
harrastaville mahdollisuus
seurata juoksuvauhtiaan ja
kuntonsa kehitystä virallisesti mitatulla ja km-merkein
varustetulla reitillä, joka kulkee Illinsaaresta Asemakylälle ja takaisin. Suurin osa
testijuoksussa kävijöistä on
eri-ikäisiä kuntoilijoita.
Testijuoksu on toki myös

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 Latvalehto 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 Keminmaa 46.03, 3) Esko Takalo OlsHe 49.09.
M65 10 km
1) Markku Hänninen Ke-

kilpailu, jossa otetaan ajat.
Varsinaisten
juoksijoiden
lisäksi mukana on usein
suunnistajia, hiihtäjiä ja
triathlonisteja. Suomen huippujuoksijoitakin vierailee silloin tällöin Iin teillä. Niinpä
miesten kympin reittiennätys on Joensuun Katajan Arttu Vattulaisella. Vattulainen
vei ennätyksen Janne Ukonmaanaholta. Naisten ennätys
on Rovaniemen Johanna Pei-

MaKi 43.32, 2) Raimo Tapio
OlsHe 52.27, 3) Kuisma Suopela TerTe 56.38.
M70 10 km
1) Kauko Meriläinen OlsHe 49.58, 2) Alpo Pelkonen
OsVa 57.54.
M75 10 km
1) Eero Hanni KeMaKi
51.52, 2) Paavo Takalahti KeMaki 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 ONMKYU/kkm 47.42, 2) Mari Sipola Kemi 53.56.
N50 10 km
1) Irmeli Suorsa KuivA 45.41,

posella.
Tällä kertaa kympin nopein oli hyvällä ajalla Markku Nikkanen, joka on ollut
jonkin aikaa tauolla. Nikkanen väitti olevansa jäähdyttelijä, mikä ei kyllä menossa
näkynyt. Naisten kympin
kiersivät kiireisimmin Illinjuoksuista tutut siskokset
Saloisten Salaman Mari ja
Minna Patanen.
Juoksun järjestelyt toimivat hyvin, mistä tulee jatkuvasti kiitosta mukana
olevalle talkooväelle. Valitettavasti silloin tällöin reitin varrella on autoilijoita,
jotka eivät ymmärrä noudattaa liikenteenohjaajien pysähtymismerkkiä. Juoksun
järjestäjillä on luonnollisesti
Oulun Poliisilaitoksen virallinen lupa liikenteenohjaukseen. PH

2) Sirpa Laitinen Ii 59.18.
N55 10 km
1) Kariina Kauppinen ONMKYU/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.

Luonnon merkitystä kuntalaisille pohdittiin Kulttuurikauppilassa
Iin Ympäristöyhdistys järjesti keskiviikkona 1.11. kaikille kuntalaisille avoimen
Luontokokemuksia Iissä –
seminaarin.
Tapahtuman
alkusanat lausui Ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Teijo Liedes, jonka jälkeen
Oulun yliopiston tutkija, ter-

veystieteiden tohtori Marjo
Tourula piti luennon aiheesta Terveyttä luonnosta – Miten luonto tuo hyvinvointia
ihmiselle. Luennon aihepiiri keskittyi luonnon hyviin
vaikutuksiin ja siihen, miten
jo lyhytaikainenkin oleskelu
luonnossa edistää terveyttä

Tiina Vuononvirta onnittelee Jorma Kauppia valokuvakilpailun voitosta.

ja mm. madaltaa verenpainetta. Luento herätti keskustelua metsistä ja mm.
jokamiehen oikeuksien historiasta ja ainutlaatuisuudesta.
Luennon jälkeen osallistujat saivat jaloitella ja katsella Luontokokemuksia Iissä
–valokuvakilpailun kuvia,
jotka olivat esillä KulttuuriKauppilan gallerian puolella. Tämän jälkeen julistettiin
kilpailun
yleisöäänestyksen voittajat. 3. sijalle pääsi Tarja Anisimaa, jaettu 2.
sija meni Merja Jeroselle ja
Tuula Hurskaiselle ja kilpailun voittajaksi selvisi Jorma
Kauppi kuvallaan ”Myrsky”.
Lisäksi kaikkien kilpailuun
osallistujien kesken arvottiin
Suomen luonto-lehden vuosikerta, jonka voitti Merja Jeronen.
Seuraavaksi puheenvuoron sai projektipäällikkö Taija Sailio Lähde! –hankkeesta.
Lähde! Taiteesta voimaa arkeen –hanke toteutetaan
yhdessä Iin kunnan, Ou-

lunkaaren kuntayhtymän ja
KulttuuriKauppilan kanssa.
Tavoitteena hankkeella on
syrjäytymisen ehkäiseminen
ja laaja-alaisen hyvinvoinnin
edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Tarkoituksena on kunnostaa Suvantolan
puistoaluetta terveyskeskuksen vieressä taidepuistoksi erityisesti ikäihmisille,
kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.
Puistoalueen kehitystä varten on kuultu mm. terveyskeskuksen alueella asuvien
vanhusten ja kehitysvammaisten toiveita. Iin terveyskeskuksessa on kaikille
avoin mahdollisuus osallistua puiston suunnitteluun
perjantaina 24.11. kello 10-14.
Yleisöstä kuultiin hankkeeseen liittyen mm. toive saada
terveyskeskuksen odotusaulan infotauluille tekstin väliin kuvia ja runoja.
Lopuksi Iin kunnallistekniikan päällikkö Katja Arvola kertoi Iin kunnan

Marjo Tourula kertomassa luonnon hyvää tekevistä vaikutuksista.

Jorma Kauppi voitokkaan kuvansa kera.

ympäristönhoitohankkeista,
muun muassa mitä kunnassa
on tänä vuonna tehty ja mitä
tullaan tekemään. Www.visitii.fi –sivuille on saatu kartat Iin laavuista ja kodista,
melontareitit ja muut luontokohteiden
aktiviteetit.
Kunnassa on tulossa mm.
aluekunnostusta, viher- ja

metsäalueiden hoito- ja rakennushankkeita ja leikkipaikkojen, maastopyöräilyreittien ja
moottorikelkkareittien kunnostusta. Lisäksi Rantakestilän ja keskustan alueita
kunnostetaan ja kehitetään.

Riikka Takalo
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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
Kuivaniemen NS
KinkkuBingo

su 12.11.2017
klo 16.00
(huom. aika)

Iin Eläkeläiset ry:n
syyskokous
ma 20.11. klo 12.15 Järjestötalolla
Esillä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Jäsenet tervetuloa!
- Johtokunta -

Jakkukylä

Keskustan Alakylien paikallisosaston
sääntömääräinen

syyskokous

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

to 23.11.2017 klo 18:00
Jakun koululla (Jakuntie 85 A 1)

täytekakkukahvitarjoilu

Iin Meriseuran sääntömääräinen

syyskokous
Rantakestilässä meripelastuksen
majalla to 23.11.2017 klo 18.00

Käsitellään syyskokoukselle
kuuluvat asiat ja nimenmuutos.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Iin Ojakylän Kyläyhdistys ry:n
sääntömääräinen

syyskokous

ti 21.11. klo 18 alkaen Ojakylän koululla

Tervetuloa!

Seuraava IiSanomat nro 25 ilmestyy
Iin Yrittäjien lehden,
Iiläisen liitteenä 16.11.
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Käsitellään sääntömääräiset
sekä muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa!

Iin Diabetesyhdistys ry

Syyskokous

Tiistaina 14.11. 2017 klo 18.00
SPR:n Pointissa Haminantie 6, 91100 Ii
Esillä sääntömääräiset asiat
Tervetuloa!
Hallitus

Jakkukylän kyläyhdistys ry.:n

SYYSKOKOUS

ke 22.11.2017 klo 18 Jakun koululla
Käsitellään sääntömääräiset asiat
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n

SYYSKOKOUS JA PIKKUJOULU
lauantaina 25.11.2017 klo 18.30
Kuivaniemen Kievarissa.

Esillä sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
Vuoden Yrittäjän palkitseminen.
Kuivaniemen Yrittäjät ry tarjoaa jouluaterian
jäsenille puolisoineen.

Ilmoittautumiset perjantaihin 17.11.2017 mennessä
Arille p. 050 441 3121 tai Arjalle 040 561 8422.
Tervetuloa!

Hyvä tapa muistaa!
Yrittäjät, yhteistöt, yksityiset jne! Julkaisemme
IiSanomien joulunumerossa joulutervehdyksiä.
Ota yhteys 050 439 9963

Micropoliksessa rekrytoitiin työnhakijoita
nomat

-

Nro 24 /2017

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

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

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm
2 p 83 mm
ista
Suuremmsista
3 p 127 mm
k
4 p 170 mm
ilmoitu jous
5 p 214 mm
kysy tar
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm
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%.

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

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

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.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto järjesti Micropoliksessa yhdessä Rainmakerin
kanssa rekrytointitilaisuuden keskiviikkona 1.11. Paikalla oli Micropoliksen,
Rainmakerin, TE-toimiston
ja kunnan edustajia.
Tilaisuuden avasi Iilaakso Oy:n toimitusjohtaja Antti Tuomaala, jonka jälkeen
Rainmakerin johtaja, Risto Ylitalo, esitteli yrityksen
toimintaa. Yritys työllistää
noin tuhat ihmistä myynnin,
taloushallinnon
ja
henkilöresurssien aloilla. Telemarkkinointiala on ollut
vastatuulessa ihmisten ennakkoluulojen vuoksi.
Ylitalo painotti puheessaan, että telemarkkinointi
ei ole sellaista kuin ihmisten
mielikuvat antavat olettaa.
Työssä on tärkeintä luonne
ja elämänkokemus, ei niinkään koulutus tai myyntityökokemus.
Tapahtumassa kerrottiin
myös, että robotiikan kehitys
ja automatiikka lisää työn

Rainmakerin tiiminvetäjä Elina Mota esittelee automatisoitua soittojärjestelmää.

tarvetta alalla, mm. chat-tukipalveluiden
muodossa.
Tilaisuus oli mukava ja rento, mutta työnhausta kiin-

nostuneita osallistujia olisi
mahtunut enemmänkin mukaan. Tulevaisuudessa toivottaisiinkin työnhakijoiden

rohkeampaa
osallistumista tämäntyyppisiin tapahtumiin. RT
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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!
nomat

-

LEIKKI
LAUANTAI
18.11.17
VALTARIN KOULU
KOULUTIE 2, Ii
klo 12-14

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

