JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

nomat

Joulukuu 2018 IiSanomien ilmestyminen:

22.11.

Nro 24 /2018

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

VIIKKO 49:
Seuraava IiSanomat (nro 25) ilmestyy pe 7.12.
Iin Yrittäjät ry:n lehden (Iiläinen 3/2018) välissä.
Materiaalin toivoisimme olevan toimituksessa
29.11. mennessä.
VIIKKO 51:
IiSanomien joulunumero (nro 26) ilmestyy to 20.12.
johon tulee myös joulutervehdyksiä.
Materiaalin toivoisimme olevan toimituksessa
13.12. mennessä.

Tammikuu 2019 IiSanomien ilmestyminen:
To 10.1. ja to 24.1.

Kauppojen

Yö

pe-la 23.-24.11.2018
PERJANTAINA 23.11.2018

klo 18 Iin Joulunavaus, Nättepori - Kirjaston P-alue
klo 18.30 Joulu on jo ovella, Teatteri Mukamas, Nätteporin Auditorio
klo 17-20 Kirjaston Yö, Nättepori
klo 17-20 Joulukahvila, Nättepori, Jopo ry
klo 18-21 IiTuunaa Pop Up -kauppakeskus, Laksontie 2
klo 18-24 Nuorisotila Nurkan Yö, Ii-instituutti/Iin seurakunta
klo 24 saakka Kauppakeskus Kärkkäinen, Ii

LAUANTAINA 24.11.2018

klo 10-15 Iin Joulumarkkinat, Iin seurakuntatalolla
klo 10-14 Päivä Paloasemalla, Iin Paloasema
klo 15-16 Koskikaran leikkipuiston avajaiset, Illinsaarentie

Tervetuloa! Vapaa Pääsy!
Yhteistyössä mukana:
Ii-instituutti liikelaitos, Kirjasto, Tapahtumat, Nuorisotyö, Kansalaisopisto, Iin seurakunta,
Kauppakeskus Kärkkäinen, Autokeidas, Iin Enegia Oy, Iin kunta, Tekninen, Halva Oy,
Iin Haminan Vanhempainyhdistys, Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos, Tuunataan Työtä-hanke,
Iin Yrittäjät ry, Iin Näyttämöyhdistys ry, IiSanomat ym. yhteistyökumppanit
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Kaikenlaiset juhlatarjoilut
IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 22.11. klo 14:30. Voit pyytää
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 22.11. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
GOSPELKUORO to 22.11. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Nuortenilta to 22.11. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Gospelmessu to 22.11. klo 19 Iin kirkko. Pyhäpäivä Valvomisen sunnuntai. Toimittaa Ruotsalainen Tapani, kanttorina Savolainen Eija. Avustaa
Kuru Outi ja Sillanpää Katri. Musiikkiryhmä Gospelryhmä.
Iin perhekerho pe 23.11. klo 10-12 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Sanajumalanpalvelus su 25.11. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä Tuomiosunnuntai. Pyhäpäivän aihe Kristus, kaikkeuden Herra. Toimittaa Soronen
Pekka, kanttorina Savolainen Eija. Kolehti Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä alueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Jumalanpalveluksen yhteydessä järjestetään tavarakolehti. Kirkon aulassa on kori, johon voit toimittaa hyvin säilyvää kuivatavaraa. Tuotteet
jaetaan joulun aikaan tarvitseville oman seurakunnan diakoniatyön kautta. Tuotteet voivat olla elintarvikkeita tai hygieniatuotteita. Esim. kahvia,
makeisia, säilykkeitä tai saippuaa, hammasharja.
Diakonia- ja lähetyksenväen joulujuhla ma 26.11. klo 18 Iin kirkko. Diakonian ja lähetyksen merkeissä on kokoonnuttu yhteen ystävänkamarissa, porinapiirissä, raamattupiirissä ja vapaaehtoistyön merkeissä. Nyt on
aika laskeutua joulun odotukseen. Juhla alkaa kello 18 Iin kirkossa, jonka
jälkeen siirrymme seurakuntatalolle joulupuurolle ja nauttimaan jouluisesta ohjelmasta.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 27.11. klo 12 Iin seurakuntasali.
Seikkailu- ja värkkäyskerho ti 27.11. klo 15:30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Disneypuuhakerho ti 27.11. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 28.11. klo 10-11:30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Kirkkoherranvirasto on avoinna ke 28.11. klo 9-11
Taidekerho - luovat muksut ke 28.11. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 29.11.2018 13.
7-iltapäivä to 29.11. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Nuortenilta to 29.11. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Kirkkokuoro to 29.11. klo 18:15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 30.11. klo 10-12 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Perhemessu su 2.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä 1. adventtisunnuntai.
Pyhäpäivän aihe Kuninkaasi tulee nöyränä. Toimittaa Kinnunen Matti,
kanttorina Jaakkola Markku. Avustaa Hietapelto Irmeli ja Nevalainen Pekka. Kolehti Lasten parissa tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Jumalanpalveluksen yhteydessä järjestetään tavarakolehti
ed. su tapaan.
Disneypuuhakerho ti 4.12.2018 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Perheiden jouluaskarteluilta ti 4.12. klo 17:30-19 Iin seurakuntasali.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 5.12. klo 10-11:30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Ystävänkammari ke 5.12. klo 12 Iin seurakuntasali.
Sanajumalanpalvelus to 6.12. 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä Itsenäisyyspäivä.
Pyhäpäivän aihe Kiitos isänmaasta. Toimittaa Ruotsalainen Tapani, kanttorina Savolainen Eija. Musiikkiryhmä kirkkokuoro. Kolehti sotiemme
veteraanien hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuu ry:n kautta.
Muuta tietoa Jumalanpalveluksen yhteydessä järjestetään tavarakolehti
ed. su tapaan.
Anna lapselle lahja joulukeräys 24.11.-10.12. Keräystä varten pystytämme joulukuuset 24.11.-10.12. kirkkoherranviraston aulaan Iissä, Kuivaniemen Kukka Pirttiin, Osuuspankin Iin konttoriin ja Micropolikseen. Kuusesta voit ottaa koristeen, jonka mukana on pakettikortti ja siinä on tiedot
lahjan saavan tytön / pojan iästä. Voit ottaa mukaan myös lahjakassin,
johon lahjan voi laittaa. Jos lahja ei mahdu lahjakassiin, voit tuoda lahjan
muovipussissa. Lahjaa ei tarvitse paketoida.
Tuo hankkimasi lahja ja em. pakettikortti lahjakoriin viimeistään maanantaina 10.12. Seurakunnan ja sosiaalitoimen henkilöstöt toimittavat
lahjat perheille. Kiitos lahjoistanne! Keräyksen järjestävät yhteistyössä Iin
Seurakunta, Iin kunnan sosiaalitoimi, Iin Lions Club ry., Iin Vuokratalot Oy,
Iilaakso Oy, Micropolis Oy

Lahjoita kassillinen jouluiloa lähimmäisellesi
Haluaisitko ilahduttaa vähävaraista lähimmäistäsi? Voit ostaa kauppalistan mukaiset ostokset, pakata ne kassiin ja tuoda Iin seurakunnan diakoniatoimistoon p. 040 7376 955 tai taloussihteerille maanantaihin 10.12.
mennessä. Itse leivottuja ja valmistettuja tuotteita emme voi ottaa vastaan. Diakoniatyöntekijä jakaa joulukassit apua tarvitseville. Kauppalista:
joulumakeisia, pipareita, puuroriisiä, sekahedelmiä, rusinoita, pähkinöitä,
kaupan glögiä tai mehua, perunamuusijauhetta, liha- tai kalasäilyke ja
hedelmäsäilyke.
Jakkukylän kolmen polven kerhon jouluretki Iihin ke 12.12. klo 09-12
Iin seurakuntasali. Lähdemme retkelle yhteiskuljetuksella klo 9 Jakkukylän Rauhanyhdistyksen pihasta (Maalismaantie 1033). Iissä osallistumme
lasten joulukirkkoon Iin kirkossa klo 9.30. Joulukirkon jälkeen on kerhon
omaa jouluista ohjelmaa ja joulupuuro seurakuntatalolla. Takaisin Jakkukylään lähdemme Iistä klo 12. Ilmoittaudu retkelle 3.12. mennessä kerhossa tai puh. 0400 541 319 / 040 737 6955.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 13.12. 13.
Kauneimmat joululaulut Ma 10.12. 17 Väli-Olhavan seurakuntatalo.
Kauneimmat joululaulut ja puurojuhla
Su 16.12. klo 12 Iin kirkko. Lasten kauneimmat joululaulut. Tapahtuman jälkeen joulukahvit ja -mehut seurakuntatalolla.
Su 16.12. klo 18 Iin kirkko.
Su 16.12. klo 18 Kuivaniemen kirkko.
Ti 18.12. klo 17 Oijärven seurakuntatalo. Kauneimmat joululaulut ja puurojuhla.
Ke 19.12. klo 19 Iin kirkko.
KUIVANIEMEN ALUE
Kappelintoimisto on suljettu ma 12.11. - ti 18.12.
Kuivaniemen perhekerho to 22.11. klo 10-12:00 Kuivaniemen seurakuntasali.
Oijärven kylämessu su 25.11. klo 12 Oijärven kirkkosali. Pyhäpäivä Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai). Pyhäpäivän aihe
Kristus, kaikkeuden Herra. Toimittaa Soronen Pekka, kanttorina Savolainen Eija. Avustaa Aatsinki Piritta.
Kolehti köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman
köyhimmillä alueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta. Tekstinlukijat Jouko
Pääkkölä ja Hannu Pietarila. Kirkkokahvit.
Jumalanpalveluksen yhteydessä järjestetään tavarakolehti. Kirkon aulassa on kori, johon voit toimittaa hyvin säilyvää kuivatavaraa. Tuotteet
jaetaan joulun aikaan tarvitseville oman seurakunnan diakoniatyön kautta. Tuotteet voivat olla elintarvikkeita tai hygieniatuotteita. Esim. kahvia,
makeisia, säilykkeitä tai saippuaa, hammasharja, tahna.
Seurakuntakerho ma 26.11. klo 11 Kuivaniemen aseman vanhustentalojen kerhohuoneella. Mukana kanttori Eija Savolainen.
Kuivaniemen perhekerho to 29.11. klo 10-12 Kuivaniemen seurakuntasali.
Sanajumalanpalvelus su 2.12. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä 1.
adventtisunnuntai. Pyhäpäivän aihe Kuninkaasi tulee nöyränä. Toimittaa
Kinnunen Matti, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti Lasten parissa tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Jumalanpalveluksen yhteydessä järjestetään tavarakolehti ed. su tapaan.
Oijärven seurakuntakerho ma 3.12. klo 11 vanhustentalon kerhohuoneella joka toinen maanantai klo 11-13!
Sanajumalanpalvelus to 6.12. klo 10 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä
Itsenäisyyspäivä. Pyhäpäivän aihe Kiitos isänmaasta. Toimittaa Soronen
Pekka, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti sotiemme veteraanien hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuu ry:n kautta. Jumalanpalveluksen yhteydessä järjestetään tavarakolehti ed. su tapaan.
Anna lapselle lahja joulukeräys ja Lahjoita kassillinen jouluiloa lähimmäisellesi – keräyksistä tietoa Iin alueen ilmoituksissa.
Seurakuntakerhon ja perhekerhon yhteinen puurojuhla ma 10.12. klo
10 Kuivaniemen seurakuntasali. Aloitetaan kirkossa klo 10 yhteisellä adventtikirkolla, ja sen jälkeen menemme seurakuntatalolle puurojuhlaan.
Kyytiä tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä p. 040 718 2297 / Sanna.
Kauneimmat joululaulut ks. Iin seurakunnan kirkolliset ilm.

Katso lisätietoja ja tapahtumia: www.iinseurakunta.fi

ruoka- ja kahvitilaisuuksiin
vuosikymmenten
kokemuksella.

Hyvällä maulla tehtyä
kotiruokaa ja kotileivonnaisia
aidoista raaka-aineista.

Muistathan !!
joululaatikot!

Meriläisentie 138, Ii

PYYDÄ TARJOUS AJOISSA!

040 575 7192

hakkilataina@gmail.com

PITOPALVELU

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

Toivotamme
Hyvää Joulua 2018 ja
menestystä vuodelle 2019

YRITYS X
osoite x
Kiitämme
asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta
ja toivotamme
menestyksellistä
uutta vuotta 2019
YRITYS X

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta
toivottaa Perhe x

Kohta on joulutervehdyksien aika
Julkaisemme IiSanomissa nro 26 (20.12.2018) joulutervehdyksiä. Esimerkkikoot ohessa, 2x40 on 60 € ja 1x50
on 40 € (lis. alv 24 %). Yhdistyksille, järjestöille ja yksityisille henkilöille hintaan sisältyy alv.
Tervehdykset toivoisimme olevan toimituksessa 13.12.
mennessä sähköpostilla info@iinlehti.fi tai
puh. 0400 385 281/Heimo tai 0400 499 745/Terttu.

Anna joululahja
iiläiselle ikäihmiselle!
Iin kotihoito kerää jälleen Iin
ikäihmisille joululahjoja. Osallistu kampanjaan tuomalla joululahja Micropoliksen
ala-aulassa sijaitsevaan infopisteeseen tai Iin kotihoidon
toimistolle Asematie 169 C 2
12.11.- 7.12.2018 välisenä aikana.
Kirjoita paketoidun lahjan
päälle helposti irrotettavaan
lappuun, onko lahja sopiva
miehelle/naiselle/molemmil-

le ja tieto siitä, mitä lahja sisältää. Muistathan, että lahjasi voi
olla aineeton: voit antaa aikaasi ulkoiluseurana, kauppa-apuna, juttuseurana. Aineettoman
lahjan voi muotoilla esimerkiksi lyhyeksi kirjeeksi, jossa on
nimesi ja yhteystietosi. Kotihoito toimittaa lahjat ikäihmisille
joulun alla. Tule mukaan luomaan joulumieltä ikäihmisille!

Tiedotus Oulunkaari

Lisätietoja: Iin kotihoidon palveluesimies Sari Vitikka,
050 395 0504, sari.vitikka@oulunkaari.com
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Nro 24 22.11.2018

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

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
ista
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Toimittaja-avustaja, Ii
3 p 127 mm
k
u
it
o
ilm
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Ilmoitusmyynti:
6 p 257 mm
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 25
ilmestyy 7.12.2018.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to 29.11. mennessä.

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

nro 24
22.11.2018

nomat

Jakkukylä on positiivinen brändääjä
Jakkukylä sai ”positiivinen
brändääjä” -tittelin PohjoisPohjanmaan maakuntapäivillä.
Kylä on onnistunut tuomaan itsensä esille julkisuudessa positiivisessa valossa.
Maakuntahallituksen mielestä tämä on hyvä esimerkki kaikille.
– Titteli tuli ansioista,
joilla kyläläiset ovat markkinoineet tonttejaan ja tehneet
talkootyötä
palveluiden
parantamiseksi,
PohjoisPohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias
Ojalehto kehuu.
Hän ottaa esimerkiksi
tuoreen
riippusiltahankkeen. Se on hänen
mielestään ainutlaatuinen
esimerkki maassamme siitä,
mitä kyläläiset voivat saavuttaa puhaltaessaan yhteen
hiileen yhteistyössä kunnan
ja EU:n kanssa.
– Valtakunnan tasollakin
alkaa olla jo päättäjiä, jotka tietävät mistä puhutaan,
kun Jakkukylän nimi tulee
esille. Se on esimerkki hyvästä brändäämisestä, Ojalehto hehkuttaa.
Hän neuvoo muita kyläyhdistyksiä
ottamaan
esimerkkejä Jakkukylän po-

sitiivisesta meiningistä.
– Jos kaikki Suomen kylät toimisivat kuin Jakkukylä, niin meillä ei olisi
huolta syntyvyydestä, työllisyydestä ja yhteisöllisyyden arvoista.
– Jakkukylässä nähdään
lasi puoleksi täynnä eikä
puoleksi tyhjänä. Heillä on
positiivinen asenne muutoksiin ja yhdessä tekemiseen, Ojalehto arvioi.
Jakkukylän kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Hannu Kaisto on
mielissään tittelistä. Hänen
mielestään kyläläiset ovat
tyytyväisiä vuodenvaihteessa tapahtuneesta liittymisestä Iin kuntaan.
– Meidät on otettu hyvin vastaan. Siitä haluamme
lausua erityiskiitokset kaikille iiläisille ja kuntapäättäjille. Meitä on kuultu ja
autettu sopeutumaan Iihin.
Lisäksi kylän kehittämistoiveisiin on suhtauduttu myötämielisesti, Kaisto arvioi.
– Meillä on sellainen tunne, että voimme nyt vaikuttaa omiin ja koko kuntamme
asioihin kehittävällä otteella, Kaisto tuumaa.
Hänen mielestään riippusiltahanke on hyvä esi-
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Kuivaniemen ja Simon
Pelimannien

Joulukonsertti
Kuivaniemen Aseman
liikuntasalissa
su 9.12.2018 klo 14.00.
Ohjelmassa myös yhteislaulua.
Ohjelma 5 € sis. kahvin väliajalla.
Tervetuloa!

Matias Ojalehto kehuu Jakkukylää maakuntapäivillä.

merkki, kuinka yhteisillä
ponnistuksilla saavutetaan
toivottu lopputulos.
– Siltaa on yritetty saada kylälle jo kauan. Kylän
nuoriso kärsii siitä, että joki
jakaa kylän ja yhteydenpito kavereiden kesken on
hankalaa. Lisäksi kouluun

Hannu Kaisto (oikealla) vastailee kuntalaisen kysymyksiin riippusillasta. Edessä Iin kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Teijo Liedes.

kuljetaan tällä hetkellä veneellä, Kaisto mainitsee.
Kyläyhdistys on kerännyt jo yli 30 000 euroa siltahankkeeseen. Tarvittava
10 prosentin omarahoitusosuus saadaan Kaiston mukaan talteen tämän vuoden
puolella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 500
000 euroa. Jos rahoitus saadaan kasaan, toteutetaan silta ensi vuoden aikana.
Tällä hetkellä kylän keskellä olevaan Purusaareen
rakennetaan virkistysaluetta.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 25 000
euroa, josta puolet on talkootöitä ja omarahoitusta.
Loput rahoituksesta tulee
EU:n Leader-rahastosta.
Ulkoilureitti ja laavu ovat
parhaillaan valmistumassa.
Ensi kesänä joen yli pääsee
lossiyhteydellä, ja silloin virkistysalueen pitäisi olla täydessä toiminnassa.

Luola-aavan Kylätuvalla
Ahventie 1, Kuivaniemi

JOULURUNOJA JA -LAULUJA
ti 27.11.2018 klo 18.00

Runot: Iin Lausujat
Musiikki ja laulut:
Kuivaniemen ja
Simon laulupelimannit
Illan päätteeksi
torttukahvit.
Tervetuloa!

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

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

www.oulunhautakivi.fi

Jakkukylän riippusiltahankkeen omarahoitusosuus kerätty
Jakkukylän kyläyhdistys on
kerännyt kylälle suunnitellun Skandinavian pisimmän
kevyenliikenteen riippusillan 50 000 euron omarahoitusosuuden. Rahankeräys
käynnistettiin 6. heinäkuuta
järjestetyssä pyöräilytapahtumassa. Keräys toteutettiin tarjoamalla yrityksille,
yhteisöille ja yksityisille ihmisille mahdollisuus ostaa
nimi siltarakenteisiin kiinnitettävään Omistaja, Toivon
ankkuri tai Rakkautta-laattaan. Lähes sata yksityishenkilöä tai pariskuntaa
sekä 16 yritystä on osallistunut keräykseen. Keräykseen
voi edelleen osallistua osoitteessa www.jakkukyla.fi/

riippusilta.
Jakkukyläläisten haaveena on Skandinavian pisin
kevyenliikenteen riippusilta
Iijoen yli Jakun koulun kohdalta. Silta yhdistää kylän
sekä parantaa koulu-, päivähoito- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta. Ennen
kaikkea se lisää elinvoimaa
sekä edesauttaa kylän ja sen
elinkeinorakenteen kehittymistä.
Iin kunta toteutti maaperätutkimukset ja yleissuunnittelun kesän 2018 aikana,
jonka myötä sillan puolen
miljoonan euron kustannusarvio varmistui. Iijoen ylittävän Jakkukylän riippusillan
jännevälin pituudeksi tulee

suunnitelman mukaan 180
metriä ja pylonien korkeudeksi 20 metriä. Kevyelle liikenteelle suunnitellun sillan
hyötyleveys olisi 1,5 metriä.
Siltakansi on suunnitelman
mukaan sinkittyä teräsritilää ja muut rakenteet myös
sinkittyä terästä. Vapaa alikulkukorkeus tulee olemaan
vähintään kolme metriä.
Koko hankkeen rahoitus pyritään sopimaan vuoden 2018 loppuun mennessä
siten, että Iin kunta rahoittaa 50 prosenttia ja valtio 40
prosenttia Jakkukylän kyläyhdistyksen 10 prosentin
osuuden lisäksi. Kyläyhdistyksen 50 tuhannen euron
omarahoitusosuuden kerää-

minen toteutettiin pääosin
nettikaupan ja yrityskontaktien avulla. Iin kunnanjohtaja esittää kunnan ensi
vuoden talousarvioon siltahankkeen rahoittamista ja
valtiovallan kanssa neuvottelut luvatun rahoituksen
järjestämisestä ovat loppusuoralla. Jos rahoitus saadaan talven aikana kasaan,
pyritään sillan rakentami-

nen käynnistämään vuoden
2019 aikana.
Jakkukylän koululaisten
kuljetuskustannukset ovat
Iin kunnalle 80 tuhatta euroa vuodessa, joten kunnan
kannalta siltainvestointi on
taloudellisestikin
erittäin
järkevä.
Riippusiltahanketta ovat
tukeneet seuraavat yritykset ja yhteisöt: PVO-Vesivoi-

ma Oy, Valto Pernun Säätiö,
Osuuskauppa Arina, Oulun Osuuspankki, Iin Energia Oy, Kesko Oyj, FinDoor
Oy, Iin Puunjalostus Oy, Kaleva Media, PT Pohjan Teko
Oy, Paikallislehti Rantapohja, Santun Paja, Ojan Rauta Oy, OR-Wellness Oy, Iin
Apteekki ja Kone Jare Oy.

Hannu Kaisto

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

Pauli Häyrysellä on kädessään Paikallista-sertifikaatit.

Insira Oy vähentää
paperia
Iiläinen rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitoimisto Insira Oy lupaa vähentää
Paikallista-lupauksessaan
paperin käyttöä toimistossaan. Lisäksi yritys käyttää toiminnassaan nopeita
valokuituyhteyksiä. Töitä
tehdään sähköisesti projektipankkien kautta.
Toimitusjohtaja
Pauli
Häyrynen Insirasta sanoo,
että kokoukset pyritään tekemään Skypen avulla. Tällä tavalla vältytään autolla
ajamiselta. Hän kiitteleekin
valokuituyhteyden 100 megan yhteyden auttaneen töitä.
– Joudun tallentamaan
omalta koneeltani maailmalle isoja tiedostoja. Tässä valokuituyhteys on ollut
apuna. Ennen oli yhden
megan yhteys, nyt on 100.
Suurten tiedostojen tallennus käy kertaheitolla. Ennen
piti odotella ja ihmetellä,
että tulivatkohan ne lopulta perille, Häyrynen kehuu.
Paperittomaan
toimistoon on vielä matkaa, mutta
rakennusalan paperimäärä
on kuitenkin pienentynyt.
Kirjeposti on lähes poistunut kuvioista.
– Kopioita ei enää tilata
juuri ollenkaan. Esimerkiksi kunnan kanssa asioidessa kaikki tiedostot kulkevat
sähköisinä, Häyrynen toteaa.
Kirjallisuutta
kuitenkin tarvitaan jonkin verran.
Lisäksi paperisia kuitteja tarvitaan tilitoimistoon ja
verottajalle.

Rakennusalan suunnittelu- ja konsulttityöt tehdään
pitkälle kirjoituspöydän ääressä.
– Suunnittelua voi tehdä
melkein missä vain. Kunhan
on netti, ohjelmat ja tietokone. Pilvipalvelut ovat avuksi tietojen tallentamisessa,
Häyrynen sanoo.
Insira
Oy
perustettiin vuonna 2006. Sen
asiakaskunta ovat pohjoispohjanmaalaiset
rakennusalan yritykset ja
rakennushankkeeseen ryhtyvät yksityishenkilöt. Häyrynen on toistaiseksi ainoa
yrityksen työntekijä. Hän sai
kuulla Paikallista-hankkeesta Iin yrittäjien puheenjohtaja Markku Koskelalta.
Häyrysen mielestä Paikallista-hanke parantaa yrityksen imagoa. Se tukee
myös. ympäristöystävällistä yrityskuvaa.
Yrittäjäyhdistys on auttanut Insiraa esimerkiksi
verkostoitumisessa. Valtakunnallisesti yhdistyksestä
saa tietoa muun muassa lakipalveluista.
– Sähköposteissa vinkataan kaikesta tarpeellisesta,
kuten esimerkiksi tietosuoja-asioista, Häyrynen kertoo.
Vuoden 2006 jälkeen on
Iin yrittäjämaailma Häyrysen mielestä jonkin verran muuttunut. Koulutukset
ovat lisääntyneet ja erilaiset
projektit – kuten Paikallista-hanke – ovat tulleet mukaan. J-JR
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AuroWool korostaa tuotteissaan egologisuutta
Alpakan- ja lampaanvillaisiatuotteitavalmistavaAuroWool korostaa Paikallistalupauksissaan ekologisuutta. Yrityksen käyttämät villat eivät sisällä keinokuitua.
Lisäksi ne kaikki ovat luonnonvärisiä ja myrkyttömiä.
Iiläinen AuroWool tekee kipua lieventäviä ja rauhoittavia asusteita alpakan ja
lampaan villasta. Tuotteisiin
ei ole lisätty mitään keinotekoista, kuten väriä. Yrittäjä
Mari Matinlassi AuroWoolista kertoo, että lampaan
luonnollisen villan värejä on
kolme ja alpakan värimuunnoksia on parisenkymmentä. Ne riittävät, ja värit ovat
hienoja.
– En käytä tuotteissani kemikaaleja. Tuotteissani ei ole
hyönteismyrkkyjä.
Kaikki
vaiheet villantuotannossa tapahtuu Suomessa, Matinlassi korostaa.
Hän tutustui Paikallista-hankkeeseen vuosi sitten
Iin lukion joulumyyjäisissä, jossa sitä esittelemässä oli
Iin yrittäjien edustaja. Matinlassin mielestä Paikallista-hanke tuo AuroWooliin
uskottavuutta.
– Samalla pääsin mukaan
paikalliseen pienyrittäjätoimintaan. Olen myös mukana
IisiPuh -kasvuverkostohank-

keessa, jossa on iiläisiä ja
pudasjärveläisiä yrityksiä,
Matinlassi sanoo.
Villat tulevat AuroWooliin Iihin lähialueilta: Kiimingistä, Kempeleestä ja
Raahesta. Tuotevalikoimassa
on muun muassa päähineitä,
ranteenlämmittimiä, kämmekkäitä ja huopalapasia.
– Lampaan villasta valmistetut myssyt lieventävät
päänsärkyä. Teho perustuu
Lapin yliopiston tutkimustietoon, Matinlassi arvioi.
Alpakan villalla on rauhoittava vaikutus ihmiskehoon. Villa vaikuttaa
terapeuttisesti ahdistukseen
ja unettomuuteen.
Matinlassi valmistaa kaikki tuotteet itse joko käsityönä
tai koneellisesti. Hän on yrityksen ainoa työntekijä.
– Suorat osuudet voin tehdä koneella, mutta muut on
käsityötä, hän toteaa.
Ensi vuonna tarkoitus
on hankkia yritykseen alihankkijoita. Sitä ennen kuitenkin on tarkoitus saada
tuotebrändi, markkinointija myyntikanavat valmiiksi.
Tuotteita on tarkoitus myydä myös maan rajojen ulkopuolelle tulevaisuudessa.
– Alihankkija voisi asua
missä vain. Lähetän hänelle
postissa materiaalit ja teko-

Mari Matinlassi ja osa AuroWoolin tuotevalikoimaa.

ohjeet. Hän lähettäisi sitten
minulle valmiin tuotteen.
Alarannalla sijaitseva AuroWool on perustettu vuosi sitten kesällä. Tuotteita on
mennyt hyvin kaupaksi, ja
Matinlassi on tyytyväinen Iihin yrittäjäkuntana.
– Iin yrittäjien myötä olen
päässyt
verkostoitumaan.
Iissä on aktiivista pienyrittäjäporukkaa, Matinlassi kehuu.
Loppuvuodesta
AuroWoolin tuotteita on saatavissa monista paikoista. Pop
Up -päivästä 23.11. niitä löytyy Valintatalon kiinteistöstä
parin viikon ajan. Joulukuun
ensimmäisenä
viikonlop-

puna ovat vuorossa naisten
joulumessut. Rotuaarilla Oulussa on lisäksi joulun alla
kädentaitajien lahjapaja, josta löytyy AuraWoolin tuotteita.
AuroWoolin myötä Matinlassia kutsutaan Auringonkukkarouvaksi. Mutta
miksi?
– Minulla oli kerran auringonkukkakoru ylläni kesällä.
Muuan leipäkauppias kutsui
minua silloin Auringonkukkarouvaksi. Mielestäni se oli
hyvä ja tarttuva nimi. Lyhensin sen ”Auro” -muotoon ja
lisäsin siihen ”Wool” -sanan,
Matinlassi toteaa. (J-JR)

Iin Metsätyö käyttää vähäpäästöisiä työkoneita
Iin Metsätyö Oy on mukana
Paikallista-hankkeessa. Ympäristölupauksensa
myötä yritys käyttää vähäpäästöistä kalustoa. Ajoreitit ja työkohteet pyritään
suunnittelemaan huolellisesti ja turhia ajoja pyritään
välttämään. Iin Metsätyö
panostaa taloudelliseen ja
ympäristökestävään ajotapaan.
Iin Metsätyö on saanut
taloudellista hyötyä ympäristöystävällisyydestä. Polttoainekulut ovat vuodessa
selvästi pienentyneet. Tähän
on päästy määrätietoisesti
etenemällä.
– Meillä on kuljettajillamme opastin, joka opastaa heitä ajamaan taloudellisesti.
Samalla seurataan polttoaineenkulutusta, tyhjäkäyntiä
ja rullausta. Sen käyttöön
oton myötä polttoaineen kulutus on laskenut ja päästöt ovat tippuneet. Samalla
maksamme kuskille kannustimia taloudellisesta ajotavasta, toimitusjohtaja Janne
Paakkola kertoo.
Iin Metsätyö sai tietoa Paikallista-hankkeesta mediasta
ja Micropoliksen Paikallista-puuhahenkilöiden vierailun ansiosta. Iin Metsätyössä
vierailivat Micropoliksen Irja
Ruokamo ja Helena Ylisirniö.
– He tekivät tilannekat-

sausta yrityksestämme. Samalla he kertoivat meille
Paikallista-hankkeesta, Saara
Paakkola kertoo.
Iin Metsätyö lähti mielellään mukaan Paikallista-hankkeeseen,
koska
ennestään tehdyt urakointisopimukset
velvoittavat
ympäristöasioiden
kunnossapitoon. Lisäksi yrityksellä on käytössään laatusertifikaatti, joka velvoittaa
ympäristöasioiden huomioimiseen.
– Panostamme ennakoivasti erilaisiin huoltotilanteisiin käyttäen omaa
huoltohenkilökuntaa. Näin
vältymme erilaisilta vuodoilta, jotka voivat päästä
luontoon. Pohjavesialueille
emme kuljeta polttoainesäiliöitä, Janne kertoo.
Tällä hetkellä Iin Metsätyö Oy työllistää 40 henkilöä.
Sillä on 12 metsäkonetta ja 6
puuautoa. Lisäksi yrityksellä
on kaivinkoneita. Yrityksen
liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa. Iin Metsätyön
toiminta-alue on Ii-Yli-IiKuivaniemi-Simo-Pudasjärvi-Taivalkoski -alueella.
– Ympäristölupaus on
imagokysymys. Se myös sitouttaa meidät toimimaan
lupaamallamme tavalla, Janne arvioi.
Saara Paakkola korostaa,
että yleisen harhaluulon mu-

Iin Metsätyön Saara ja Janne Paakkola saivat Paikallista-sertifikaatit.

kaan luullaan, että ympäristöystävällisyys on yritykselle
kuluerä.
– Päinvastoin. Se tuo taloudellista säästöä. Viime
vuoden lokakuussa käytimme 12,2 prosenttia enemmän
polttoainetta kuin tänä vuonna, Saara tietää.
Tämä vuosi on ollut hyvä
Iin Metsätyö Oy:lle. Kuivana kesänä päästiin tekemään
runsaasti töitä leimikoissa eikä pitkä ja märkä syksykään ole estänyt koneiden
käyttöä. Yritys on panostanut siihen, että työkoneet
pystyvät työskentelemään
pehmeässä maastossa. Erilaisten
telavaihtoehtojen
myötä juurakkovauriot ovat

pienentyneet.
– Meillä on ollut paras
vuosi ikinä. Tietysti tällä hetkellä pitää hyvin tarkkaan
katsoa, millaisiin leimikkoihin koneet pystytään
viemään, koska maa on pehmeää. Kesällä kuivana aikana pystyimme hakkaamaan
sellaisia metsiä, mitä normaalikesinä emme olisi pystyneet, Janne kertoo.
Ii sopii hyvin metsätyöyritykselle, koska kunnasta
pääsee hyvin kaikkialle.
– Yrityksemme kannalta Ii on keskeisellä paikalla.
Metsätehtaat ovat lähellä ja
kuljetusmatkat ovat lyhyet,
Janne kehuu. J-JR
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Huilingin museokahvilassa
on kotikummitus
Huilingin museokahvilassa
kummittelee. Kuten kaikissa museoissa ja vanhoissa
taloissa kuuluukin. Rakennuksen kotikummitus tykkää heitellä kahvipannuja ja
istuskella keinutuolissa. Lisäksi se on kova Tapio Rautavaara -fani.
Huilingin museokahvilan emäntä Merja Ruotsalainen kertoo, että ensimmäistä
kertaa kotikummitus ilmiantoi itsensä pudottelemalla kahvipannua pakastimen
päältä.
– Viime jouluna pakastimen päällä oli messinkipannuja. Yksi niistä lensi
lattialle hirveällä ryminällä.
Ajattelin, että se oli liikkunut pakastimen ollessa päällä. Laitoin sen pakastimen
laidalle, jossa se kuitenkin
oli kolme viikkoa mihinkään liikkumatta. Viime kesänä se sama kannu sitten
lensi uudelleen lattialle.
Viime jouluna Ruotsalainen halusi kuunnella
suoratoistopalvelusta
joulumusiikkia. Se ei ollut
kuitenkaan kummitukselle mieleen. Spotify hyppäsi
omia aikojaan Tapio Rautavaaran parhaimpiin.
– Spotify ei pysynyt joulusoittolistassa vaan hyppäsi aina pois siitä. Niinpä
ajattelin, että kuunnellaan
sitten sitä, mitä se haluaa,
Ruotsalainen muistelee.
Eräänä päivänä Huilingin vieraat kiinnittivät huomion itsekseen liikkuvaan
kiikkutuoliin. Huonekalu
liikkui edestakaisin ilman
mitään syytä. Tämä loppui,

kun muuan vieras istahti
tuoliin. Lisäksi yläkerrassa
ovet eivät pysy kiinni ja kaiken maailman ääniä kuuluu
ilman näkyvää syytä.
Museokahvila Huilingille kuuluu hyvää. Asiakkaat
pitävät talon lämpimästä ilmapiiristä ja lounaslistasta.
Erityisesti talon lohikeitto
on saanut runsaasti ihailijoita.
Ruotsalainen tuli Huilingin kahvilanpitäjäksi huhtikuussa 2017.
– Tämä on ollut mahtavaa aikaa. Olen oppinut
paljon yrittäjyydestä ja iiläisistä. Raskastahan tämä on,
kun pyöritän yksin tätä kahvilaa, hän kertoo.
Erityisen raskasta aikaa
museokahvilassa
koettiin
viime kesän helteillä. Hiki
virtasi ja kylmälaitteet olivat kovilla. Jopa niin kovilla,
että osa niistä sanoi sopimuksensa irti.
– Muuten viime kesä oli
rauhallisempi kuin edellinen, sillä vieressä ei järjestetty kesäteatterinäytöksiä.
Se oli kyllä vahinko, koska
ihmiset tykkäsivät kesäteatterinäytöksistä. Asiakkaat
ovat kuitenkin ihania, Ruotsalainen toteaa.
Kahvila- ja ravintolatoiminnan lisäksi talossa järjestetään muun muassa
muistotilaisuuksia, häitä ja
ristiäisiä. Melkein jokaisessa tilaisuudessa toivotaan
yhtä ruokalajia: Lohisoppaa.
Iiläiset ja muualta tulleet
lounasvieraat saavat sitä jokaisena perjantaina.
Mikä sen salaisuus siis

on? Sitä Ruotsalainen ei kuitenkaan kerro, paitsi että sipulin pitää olla paistettua.
Pöystiliahan salaisuuden
hän kuitenkin paljastaa.
– Olen opettanut iiläiset syömään pöystilihaa.
Ai, mitä se on? Se on vähän
kuin karjalanpaisti. Se päihittää kirkkaasti esimerkiksi
poronkäristyksen, Ruotsalainen arvioi.
Kyseisessä ruokalajissa
on naudanlihaa, merisuolaa,
mustapippuria, laakerinlehteä, voita ja jaloviinaa. Tarkemmat ohjeet saa selville
teoksesta Terästettyjä herkkuruokia, jonka ovat tehneet
Jonna Pulkkinen ja Merja
Ruotsalainen 2016.
Mutta palataanpa kummituksiin. Miten niiden
kanssa pystyy tekemään
töitä ja elämään samassa
talossa? Ihan mukavasti, vakuuttaa Ruotsalainen. Eivät
ne haittaa juurikaan, kun
niihin tottuu. Eivätkä ravintolavieraat niitä huomaa.
Eri asia ovat tietysti sellaiset
työntekijät, jotka eivät entuudestaan tiedä niistä.
– Eräs harjoittelija oli kavereineen yläkerrassa hiljattain. Siellä alkoivat ovet
paukkua ja kuulua merkillisiä ääniä. He tulivat kiljuen
alas, Ruotsalainen naurahtaa.
Äänien lähteeksi paljastui läheisessä teatterissa
esitettävä kokeellinen musiikki. Ovien paukkuminen
on kuitenkin yhä arvoitus.
Ehkä talon ilmanvaihtopömpelillä on kuitenkin asiaan yhteyttä. J-JR
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Heli-Hannele Haapaniemi jatkaa Iin
Vihreiden puheenjohtajana

Merja Ruotsalainen istahti keinutuoliin, jossa kummituskin tapaa istuskella.

Iin Vihreät kokoontuivat
vuosikokoukseen 4.11. Puheenjohtajana jatkaa HeliHannele Haapaniemi.
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Eija Alaraasakka, Jorma Kokko, Aila
Paaso ja Tiina Vuononvirta.
Iin Vihreät on toiminut
vuodesta 2013 lähtien. Yhdistyksellä on tällä hetkellä kaksi kunnanvaltuutettua
ja edustus useissa lautakunnissa ja muissa toimielimissä.
Toimintasuunnitelmassa hyväksyttiin Iin Vihreiden tavoitteina olevan

ympäristövastuullisuus kaikessa päätöksenteossa ja
toiminnassa, varhainen vaikuttaminen, ennakointi ja
tasapuolisuus kuntalaisten
hyvinvoinnin edistämisessä
sekä avoimuuden, suvaitsevaisuuden ja lähidemokratian lisääminen.
Iin Vihreät haluavat vaalia lähiluontoa, tehdä liikkumisen helpoksi ja rakentaa
viihtyisää elinympäristöä,
jossa ihmisten arki sujuu.
Yhdessä voidaan tehdä Iistä
kunta, jossa tehdään kaikki
tarvittava ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja suo-

sitaan uusiutuvaa energiaa
sekä otetaan kunnan metsät
pehmeämpään hoitoon säilyttäen niiden monimuotoisuus.
Pyöräteitä tulee olla myös
taajaman ulkopuolella. Kunnan kaikki tilat ja rakennukset tulee saada esteettömiksi
ja helposti saavutettaviksi.
Myös lähiluonnossa pitäisi
olla esteettömiä liikkumismahdollisuuksia. Kuntakeskusta uusittaessa halutaan
vaikuttaa että, uudistustyö
tapahtuu kunnioittaen Vanhan Haminan tyylistä rakentamista. HT
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Iin kevyenliikenteen verkostoa parannetaan
Ii valmistelee uutta kevyen liikenteen väylien suunnitelmaa ensi vuodeksi.
Silloin kevyen liikenteen
rakentamiseen ja parantamiseen ollaan varaamassa
120 000 euroa. Määrärahat
ovat parhaillaan lautakuntakäsittelyssä. Kuntalaiset
ovat pitkään toivoneet kevyenliikenteen väyliä esimerkiksi
Virkkulantielle,
Maalismaantielle ja Konintielle.
Kevyenliikenteen väylien parantaminen tuli esille
Iin kunnanvaltuuston kyselytunnilla
maanantaina
valutuutettu Heli-Hannele Haapaniemen (vihr.) ky-

Konintielle on pitkään toivottu pyörätietä.

syttyä, saadaanko kevyen
liikenteen väylien suunnittelun tilanteesta katsaus valtuuston valmisteluvaiheen
asioihin.
– Jossakin vaiheessa on
hyvä kuulla kuntalaisia ja
valtuutettuja, millä tavalla
nähdään kevyenliikenteen
väylien tarpeellisuus ja missä ovat ne kriittiset kohdat,
kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoi.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela (kesk.) muistutti, että
ELY-keskuksella on käytäntönä rahoituksessa se, että
kunta maksaa kohteiden
rahoituksesta puolet. Tä-

hän Alatossava huomautti,
että valtiolta on tulossa ensi
vuonna ”Liikkumisen ohjaus” -ohjelma, jossa puhutaan ”kestävän liikkumisen
suunnitelmasta”, johon Iin
toivotaan osallistuvan.
– Se on 50/50 -rahaa
suunnitelmiin, ei suoriin investointeihin, Alatossava arvioi.
Iin
kevyenliikenteen
suunnittelussa ei ole ollut vastuuhenkilöä viime
aikoina. Asia on vauhdittumassa, kun asiaan perehtyy hiljattain kunnassa työn
aloittanut ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettunen.
J-JR

Iin Energia 100 vuotta – juhlakirjan kirjoitti Erkki Taskila
Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta Iin Energian perustamisesta. Kyseessä
on sataprosenttisesti Iin
kunnan omistama yhtiö ja
Suomen pohjoisin sähköyhtiö, jolla on myös oma sähkönmyynti.
Juhlavuoden
kunniaksi Iin Energia on
julkaissut historiankirjan.
Varrella virran -teos valottaa monipuolisesta iiläisen
sähköyhtiön vuosikymmeniä sekä sitä huikeaa kehitystä, jonka pohjoinen
maalaispitäjä on läpikäynyt
”pimeästä” ajasta yhdeksi
tuulivoiman edelläkävijöistä. Kirjan on kirjoittanut FM
Erkki Taskila.

Alkuun virtaa paikallisilta
sahoilta ja myllyiltä
Iin Energian juuret ovat Iin
Sähkö Oy:ssä, iiläisten lii-

kemiesten heinäkuussa 1918
perustamassa yhtiössä. Ensimmäisen vuotensa se toimi
Tikkasen sahalla ja sittemmin
Puodinkosken partaalta, josta
se osti Puodinkosken saha ja
mylly Oy:n. Kunta tuli yhtiön
osakkaaksi 1920-luvulla.
Sähköntuotanto ja -kulutus oli hyvin vaatimatonta
vielä 1930-luvun Iissä. Esimerkiksi vuonna 1932 tilastoilmoituksen mukainen 18
800 kWh:n kokonaiskulutus vastaa nykyisin yhden
sähkölämmitystä käyttävän
pientalon sähkönkulutusta
vuodessa.
– Sähköntuotanto oli kallista ja riippuvaista Iijoen
vesitilanteesta. Sähköä käytettiin pääasiassa valaistukseen,
ja sitä annettiin vain tarpeeseen eli pimeän ajaksi, Erkki
Taskila tiivistää.
Valtio alkoi kannustaa

maalaispitäjiä
sähköistämiseen sotien jälkeen. Iin
kunta perusti oman sähkölaitoksen vuonna 1952. Samalla alettiin keskustella,
että kunta yhtenä omistajana lunastaisi pienosakkaat
Iin Sähkö Oy:stä.
– Aivan heti ei päästy
yhteisymmärrykseen
sähköyhtiön osakkeiden hinnasta. Kauppa tehtiin lopulta
vuonna 1955. Iin Sähkö Oy
fuusioitui Iin kunnan sähkölaitokseen vuonna 1959, Taskila kertoo.
Sähkönkäyttö alkoi kasvaa Iissä 1950-luvulta lähtien: vuonna 1956 kulutus
saavutti miljoonan kWh:n rajan, vuonna 1972 oli vuorossa
10 miljoonan raja ja vain neljä
vuotta myöhemmin jo 20 miljoonan raja. Vuonna 2017 iiläiset käyttivät sähköä lähes
70 miljoonaa kWh.

Toiminta kuntalaisten
omissa käsissä
Iin Energian Kari Kuusela, järjestyksessään 11. toimitusjohtaja, kuvaa tämän päivän Iin
Energiaa ketteräksi, yhteistyökykyiseksi ja ennakkoluulottomaksi satavuotiaaksi. Hän
pitää viisaana sitä, että kunnassa on pidetty sähköyhtiö
ja sen toimitan omissa käsissä:
Iin Energia on edelleen sataprosenttisesti Iin kunnan
omistama sähköyhtiö ja se
palvelee noin 5 000 iiläistä.
– Olemme Suomen pohjoisin sähköyhtiö, jolla on oma
sähkönmyynti. Sähkötuotantomme omavaraisuusaste on
noin 60 prosenttia. Se koostuu
pääosin tuuli- ja vesivoimasta.
Tuulivoiman käytössä olemme edelläkävijöitä. Ensimmäinen mylly nousi Laitakariin
yli 20 vuotta sitten.

Iin Energia on julkaissut historiakirjan ”Varrella virran”, joka julkistettiin 100-vuotisjuhlassa. Kirjaa esittelemässä kirjoittaja
Erkki Taskila ja Iin Energian toimitusjohtaja Kari Kuusela.

Tällä hetkellä Iin Energian mittava hanke on kunnan
alueelle rakenteilla oleva valokuituverkko. Iisiverkoksi
ristityn valokuidun on hank-

kinut yli 2 000 iiläistä. Ennakkomyynti
käynnistyi
vuonna 2016.

Tiedotus Iin energia

Kärkkäisen viereen kaavaillaan hypermarkettia
Iin Pentinkankaan korttelit,
jotka sijaitsevat Kärkkäisen
ja Micropoliksen läheisyydessä, halutaan kaupalliseen käyttöön soveltuvaksi
asemakaavanmuutoksella.
Tällä hetkellä alue on kaavoitettu teollisuusalueeksi.

Iin kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin uuden
suuren kauppakeskuksen
rakentamismahdollisuutta
Iihin.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoi, että maakuntakaavan perusteella Iihin

on mahdollista rakentaa
suuri kauppakeskus, sillä
kaavassa Iihin on määritetty
30 000 neliötä kauppapintaalaa. Kohteen sijoittumista maakuntakaavaan ei ole
merkitty. Kyseinen alue
mahtuisi
Pentinkankaan

kortteleille, jotka sijaitsevat
Kärkkäisen ja Micropoliksen läheisyydessä. Vertailun
vuoksi Kärkkäinen käsittää
10 000 nelilötä.
– Nyt meillä on maakuntakaavan
perusteella
mahdollisuutta kaavoittaa

Iihin on pian mahdollista rakentaa uusi suuri kauppakeskus.
Kyseinen alue mahtuisi Pentinkankaan kortteleille, jotka sijaitsevat Kärkkäisen ja Micropoliksen läheisyydessä.

aluetta esimerkiksi hypermarketin tasoiselle kaupalle, joka on yli 5 000 neliötä,
Alatossava kertoi.
Alatossava muistutti, että
todennäköisesti ELY-keskus
vastustaa kaavamuutosta,
jos Kärkkäisen risteystä ei
saada kuntoon. Risteykseen
halutaan joko liikennevalo
tai -ympyrä.
– ELY-keskus tulee kyllä
esittämään siihen liikennevaloa, Alatossava muistutti.
Keskusteluissa valtuutettujen mielestä liikenneympyrä olisi parempi
vaihtoehto Kärkkäisen risteykseen, vaikka se olisi kalliimpi kuin liikkenevalo.
– Kunnan intressissä
on saada liikennejärjestelyt kuntoon. Jos kaavamuutos toteutuu ja alueelle tulee
uusi toimija, niin risteys ei
enää toimi. Liikenneympyrä
olisi ensisijainen vaihtoeh-

to, mutta luulen että silloin
kunnan pitäisi rahoittaa ympyrästä puolet. Yhden ympyrän maksaminen maksaa
noin miljoonan, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo
Liedes (vas.) kertoi.
Samassa
yhteydessä
kunnanjohtaja esitteli tulevaa nelostien linjausta,
joka ohittaisi Iin keskustan
itäpuolelta suurin piirtein
nykyisin rautatiesillan kohdalta. Kärkkäisen risteys jäisi tuolloin linnuntietä noin
kilometrin päähän nelostiestä.
Nelostien uuden linjauksen ajankohta on kuitenkin
kaukana tulevaisuudessa.
Kunnanjohtaja
muistutti,
että kyseessä on arvioista
riippuen 110 – 130 miljoonan euron investointi. J-JR
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Iin taidekoulussa lennetään! – lukuvuosi on rytmiä ja liikettä

Piirtämistä ja maalaamista musiikin tahtiin sekä repimistä, liimaamista ja leikkaamista linnun muotoon Iin taidekoulun 7–8 -vuotiaiden ryhmissä.

Iin taidekoulun kuvataideryhmien syyslukukauden
huipentava kuvataidenäyttely on jälleen avattu 20.11.
Nätteporissa ja on avoinna
7.11.2019 saakka. Näyttelyssä on esillä 7–15 -vuotiaiden
oppilaiden teoksia, jotka
on toteutettu osana Taidekoulun kuluvan lukuvuoden teemaa ”rytmi ja liike”.
Kiehtova teema on antanut
Taidekoulun syksyssä tilaa
kirjolle tehtäviä ja tekniikoita, joissa on tutkittu ja testattu, eläydytty ja innostuttu
sekä opittu, mitä rytmi ja liike voivat tarkoittaa kuvataiteessa.
Taidekoulun
oppilaat
ovat tutkineet liikettä ja
rytmiä kineettisen taiteen
tekemisen kautta monivaiheisessa tehtävässä, jonka
lähtökohtana toimi lintuparvien lento. Ensin piirrettiin ja maalattiin isoin
liikeradoin erilaisten musiikkilajien
tahdittamana.
Näin syntyneet abstraktit
teokset kokivat kuivuttuaan
oppilaita innostaneen ja huvittaneen muodonmuutoksen, kun jokainen sai repiä
oman työnsä, ja suikaleet
koottiin uudeksi työksi. Liimatut kollaasit leikattiin
vielä linnun muotoon, ja nyt
esillä oleva näyttely saakin
rytminsä tilassa komeasti
liihottavasta lintuparvesta.
Samaa lentämisen teemaa

toistaa myös tilaan rakennettu mobile, joka koostuu
taidekoulun 8–15 -vuotiaiden ryhmissä paperimassaveistoksina toteuttamasta
lintuparvesta.
Oppilaat ovat tutkineet
kuvataiteen rytmiä myös samantapaisten elementtien
säännöllisenä tai epäsäännöllisenä toistona, sidottuna ja vapaana rytminä. 7–8
-vuotiaiden ryhmissä teemaa ollaankin lähestytty
muun muassa toteuttamalla kuosisuunnitelma perunapainannalla. Taidekoulun
pienimpien kanssa taiteen
rytmiin ja liikkeeseen on
tutustuttu myös luomalla
erilaisia pintoja hankaustekniikalla eli frottaasilla, jossa
paperin alla olevan pinnan
rakenne siirretään paperille hankaamalla kuvio esiin.
Mielenkiintoisista kuvioista luotiin talviuntaan nukkuvalle
muumiperheelle
kiehtovan taidokkaita tilkkutäkkejä, joita rytmittävät
geometriset perusmuodot.
Liikkeen tutkiminen on vienyt myös tutkimaan, kuinka
sivellintä käskevän käden
erilaiset liikkeet vaikuttavat
viivan luonteeseen saaden
sen tärisemään, aaltoilemaan tai lentämään.
Erilaisten tehtävien yhteydessä Taidekoulun oppilaat ovat tutustuneet muun
muassa ei-esittävään eli abst-

raktiin taiteeseen, kollaaseihin ja kollaasitekniikkaan,
erilaisiin maalaustekniikkoihin, värioppiin, taiteen historiaan ja nykytaiteeseen; on
piirretty, maalattu paperia
ja toisten oppilaiden kasvoja, revitty, leikattu, liimattu, muovailtu, vedostettu,
keskusteltu yhdessä töistä ja
annettu toisille positiivista
palautetta tehdyistä taideteoksista. Taidetta tehdessään
oppilaat ovat opetelleet
myös kuuntelemaan ohjeita
ja toimimaan niiden mukaisesti, luomaan työrauhaa,
pitämään huolta työskentelyvälineistään sekä huolehtimaan omien jälkien
siivoamisesta. Taidekoulun
oppilaiden into taiteen tekemiseen on käsin kosketeltavaa ja tulokset taidokkaita.
Rytmin ja liikkeen teema
jatkuu Taidekoulun kevätlukukaudella ja on jalkautunut myös kansalaisopiston
muuhun kurssitarjontaan.
Lukuvuoden teema on nähtävissä ja kuultavissa tulevan kevään konserteissa
sekä sanataide -ja tanssiesityksissä.

Anna-Elina Polojärvi

Kirjoittaja on kuvataideopettaja ja toimii suunnittelijaopettajana Iin kansalaisopistossa ja
taidekoulussa.

IiTuunaa Pop Up -kauppakeskuksessa paljon säpinää
Kauppojen yönä 23.11. kello 18-21 Iin keskustaan avataan entisen Valintatalon
tiloihin väliaikainen IiTuunaa Pop Up -kauppakeskus.
Kauppakeskus on Tuunataan työtä -hankkeen kauppapaikka.
Paikalliset yrittäjät ja
yrittäjyydestä kiinnostuneet
voivat myydä tuotteitaan tai
palveluitaan sekä järjestää
erilaisia työpajoja. Tiloissa
on myös kahvio.
Kauppakeskuksen myymäläpäällikkö Terhi Tolonen kertoo, että idea on
otettu hyvin vastaan ja tällaista on paljon toivottu Iihin.
– Tavoitteena on luoda
kauppakeskuksesta toistuva
tai jopa pysyvä. Mukana on
lähes 20 paikallista yritystä,
Tolonen arvioi.
Avajaisviikonloppuna
Pop Up -kauppakeskuksen

pihalla on Merihelmen soppatykki. Lauantaina on iiläisen Hopeikko -yrityksen
työpaja. Työpajassa tehdään
hopealusikoista koruja. Työpajaan mahtuu kymmenen
ennakkoon Facebookissa ilmoittautunutta henkilöä.
Muita tapahtumia ovat
muun muassa kierrätyskilpailu, jonka palkintona on
komposti. Lastenlauantaina
tehdään piparien koristelua
ja jumpataan tonttutyyliin.
Itsenäisyyspäivän aattona
5.12. kahviossa on kahvibuffet. Avajaisviikonloppuna
yritykset järjestävät omia arvontojaan. Torstaina 29.11.
Rekon ruokarengas jakaa piha-alueella ruokaa. Viimeisenä viikonloppuna 8.12.
esitellään kauppakeskuksen
pihalla kunnan sähköautoja
ja -pyöriä.
Työpajoissa tuunataan
tuotteita kierrätysmateriaa-

leista omaan käyttöön. Ylijäämälangoista neulotaan
yhdessä hyväntekeväisyyttä. Tiloihin tulee myös ”Tuo
tullessasi, vie mennessäsi”piste, jossa toiselle tarpeeton
tavara vaihtaa omistajaa ilman rahaa.
Myymälä
sisustetaan
kierrätysmateriaaleilla,
ja
materiaalin
keräämiseen
pyydetään apua kuntalaisilta.
– Tuo vanhat farkkusi ja
kauluspaitasi meille hyödynnettäväksi somistuksessa, vinkkaa Terhi.
Keräyspäivä on tiistaina
13.11. kello 17-18 osoitteessa
Laksontie 2 etupihalla.

Valintataloon ovat ilmestyneet
Pop Up -kauppakeskuksen ilmoitukset.

Tapahtuman verkkosivut löytyvät osoitteesta: ii.fi/popup
Seuraa kauppakeskuksen rakentumista, viikko-ohjelmaa ja muita kuulumisia reaaliajassa Facebookista:
IiTuunaa , Instagramista: @iituunaa

Nätteporissa muisteltiin
kansanedustaja
Maria Paaso-Lainetta
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Kansalaisopiston konserttisyksy
Jo vuosien ajan Iin kansalaisopiston syksyyn ja kevääseen
on kuulunut runsas ja monipuolinen konserttitarjonta, joka
tarjoaa iloa niin esiintyjille kuin
yleisöllekin. Kansalaisopiston
keskeisimpiä ajatuksia on se,
että taide, musiikki ja oppimisen ilo kuuluvat kaikille ikään
ja taustaan katsomatta, mikä
näkyy myös konserttien määrässä ja laadussa.
Laulun
aikuisopiskelijat
ovat valmistaneet kaksi konserttia, joista ensimmäinen esitetään sunnuntaina 25.11 Iin
työväentalolla. Sunnuntain toivotut -konsertissa kuullaan ikiihania toivelauluja Lauantain
toivotut levyt -ohjelman hengessä. Lauantain toivotut levyt
- ohjelma on kuulunut radion
lauantai-iltoihin vuodesta 1935
lähtien.
Sunnuntain
toivotuissa kuullaan iiläisten toivottuja lauluja sekä niihin liittyviä
hauskoja, koskettavia ja elämänmakuisia tarinoita. Kansalaisopiston orkesteri säestää
laulajia, jotka tulkitsevat niin

ikivihreitä kuin uudempiakin
lauluja tunteella ja taidolla.
Maanantaina 26.11 työväentalo muuttuu Marrasklubiksi klo 19 alkavassa konsertissa.
Marrasklubi tarjoaa tunnelmaa
syksyn pimeneviin iltoihin. Illan aikana kuullaan lauluja ja
tarinoita, tuokiokuvia ihmisyydestä ja elämästä sen kaikkine
viisteineen. Taitavat laulajat ja
livebändi takaavat nautittavan tunnelmallisen musiikkiillan. Molempiin konsertteihin
on vapaa pääsy, käsiohjelman
voi ostaa viiden euron hintaan.
Konserteissa toimii myös kahvila.
Kansalaisopiston ja taidekoulun lahjakkaat nuoret laulun ja soiton opiskelijat
esiintyvät matineoissa tiistaina 20.11, torstaina 22.11 sekä
tiistaina 27.11 Nätteporissa klo
18 sekä Kuivaniemen koululla keskiviikkona 21.11 klo 18.
Juhani Alakärpän yksinlauluoppilaiden perinteinen Joulukonsertti pidetään Iin kirkossa
torstaina 29.11 klo 19. Lämpimästi tervetuloa konsertteihin!

Nätteporissa muisteltiin Iistä lähtöisin olevaa Maria
Paaso-Lainetta (1868–1945)
keskiviikona
historioitsija Pertti Huovisen johdolla. Paaso-Laine toimi SDP:n
kansanedustajana Suomen
ensimmäisessä eduskunnassa vuosina 1907-08.
Nätteporiin oli kokoontunut kolmisenkymmentä
historiasta kiinnostunutta
kuulijaa.
– Tänä syksynä tuli 150
vuotta Maria Paaso-Laineen syntymästä, Huovinen
muistutti.
Viime vuosisadan alussa eduskunnassa oli kolme
Oulun ja Iin seudulta kotoisin olevaa edustajaa: Maria
Paaso-Laine, nuorsuomalaisiin sekä kokoomukseen
kuulunut Yli-Torniolla syntynyt ja Oulussa asunut Pekka Ahmavaara sekä Oulun
vaalipiiristä eduskuntaan
päässyt maalaisliittoon kuulunut Karl Gustaf Weijola.
Maria Paaso-Laine eli värikkään ja vaiherikkaan elämän. Paaso oli naimisissa
muurari Filip Laineen kanssa. Perheessä oli kolme lasta:
Yrjö, Laina ja Eine. Lainasta
ja Einestä tuli näyttelijöitä ja
Yrjöstä kansakoulunopetteja sekä työväenliikkeen historioitsija.
Maria
Paaso-Laineen
käyttämät värikkäät asut
herättivät huomiota eduskunnassa. Työväenliikkeen
sisällä niihin suhtauduttiin
torjuvasti ja niitä pidettiin
yläluokkaisina. Asukoodi
ja poliittiset kiistat johtivat
siihen, että Paaso-Laineen
eduskuntaura jäi lyhyeksi.
Eduskunnassa hän oli
kuitenkin taitava puhuja ja
naisten sekä lasten oikeuksien taistelija.
Sisällissodan aikana hän
toimi punaisten elintarvikelautakunnassa, ja sodan
jälkeen hän oli hetken vankilassa. Tämän jälkeen hän
toimi Työväen Raittiuslii-

-

ton lapsiosastojen ohjaajana
vuoteen 1928.
Eduskunnan
jälkeen
Paaso-Laine jatkoi työtään
naisliiton
luennoitsijana.
Myöhemmin hän perusti paperikaupan Helsinkiin.
Kauppa ei kuitenkaan menestynyt ja Paaso-Laine joutui lopun elämäsä elämään
Yrjö-poikansa avustuksella.
Myöhemmin Iin seudun
naiskansanedustajia
ovat
olleet Kuivaniemellä syntynyt ja Paaso-Laineen kanssa yhtä aikaa v. 1908 ollut
Hilda Herrala (sd.), Liisa
Hyssälä (kesk.), Pirkko Mattila (sin.), Tytti IsohookanaAsunmaa (kesk.) ja Mirja
Vehkaperä (kesk.).
– Miehiä on ollut vaikka kuinka paljon, Huovinen
kertoo.
Iiläisten poliittisten henkilöiden muistelutilaisuuksille tulee jatkoa. Huovinen
kertoo, että seuraavaksi tarkoitus olisi perehtyä Turun
ja Porin läänin maaherra
Erkki Härmän (1890-1957)
elämään. Hänen isänsä Antti Härmä oli Huovisen mukaan Iistä. (J-JR)
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Maria Paaso-Laine kansanedustajakuvassaan (Työväen arkisto).

Pertti Huovinen kertoo Maria
Paaso-Laineesta.

Koskipa asiasi kevyttä tai raskasta kalustoa, meillä hoituu molemmat

Iin Rengastyö Lieksentie 4, Ii p. 040 754 4377

www.iinrengastyo.com
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Palveluhakemisto.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUT

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO

Sohvalta lenkkipolulle tai salille?

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula
044 5577 677

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille
HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUT
Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo
• fysioterapia • akupunktio
• lihaskalvokäsittelyt
• kotikäynnit ikääntyville

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

Meillä myös ilta-aikoja

www.kunnostamo.com

KUNTO
KLUBI

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

VALMENNUKSET
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Valtarintie 2
Haukipudas Nikintie 1

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

NUOHOUKSIA

MR Nuohous Oy
040 7627 168

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

PITOPALVELUA
WWW.MONIXI.FI P. 045 2733 180
Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Pitokamu Oy • Korpiniityntie 3, 91100 Ii • 050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi • www.pitokamu.fi

Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Iin Tikkaskodit osaksi Touhula -päiväkoteja
Iissä
toimivat
Tikkaskodit
siirtyivät
osaksi
Touhula-konsernia 1.11. alkaen.
Liiketoimintakauppaan
kuuluivat
kaikki
kolme päiväkotia: Tikkaset,
Metsätähti ja elokuussa 2019
avautuva Harjuntähti. Yrittäjä Tuija Alikoski jatkaa
Touhulassa päiväkotien johtajana.
Touhula on Oulusta lähtöisin oleva päiväkotiperhe,
joka tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta perheiden
tarpeet huomioiden. Touhula-päiväkodit panostavat arjen kohtaamisiin, oppimisen
iloon sekä lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
– Tikkaskodit on tarjonnut iiläisille laadukasta varhaiskasvatusta ja sitä työtä
viemme yhdessä Tuijan
kanssa jatkossa eteenpäin,

Touhulan aluejohtaja Antti
Kaisto kertoo.
Marraskuun alusta alkaen päiväkotien nimet
ovat olleet Touhula Tikkaset ja Touhula Metsätähti,
ja päiväkodit tulevat osaksi Touhulan Oulun ja Lapin
alueorganisaatiota.
Loppuvuoden aikana päiväkodeissa otetaan vaiheittain
käyttöön Touhulan hallinnolliset toimintatavat sekä
varhaiskasvatuksen toimintamalli.
– Olen seurannut Touhulan toimintaa sivusta ja kiinnostus heräsi, kun huomasin
toiminnassa yhteneväisyyttä
meidän
toiminnan
kanssa. Iiläiset perheet ansaitsevat terveet, turvalliset
ja nykyaikaiset päiväkodit ja
nämä ovat myös Touhulalle
tärkeitä asioita, yrittäjä Tuija

Alikoski kertoo ja mainitsee
samalla, että jatkaa edelleen
yrittäjänä, koska kiinteistöt säilyvät edelleen hänen
omistuksessa. Nyt yritysmuoto on muuttunut kiinteistösijoittajaksi.
Liiketoimintakaupassa
päiväkodin varhaiskasvatusmaksut säilyvät ennallaan ja henkilöstö siirtyy
vanhoina työntekijöinä Touhula
Varhaiskasvatuksen
työntekijöiksi.
Kauppa ei aiheuta muutoksia päiväkodin aukioloaikoihin eikä ruokahuoltoon,
vaan ruuat valmistetaan
päiväkoti Tikkasessa kuten
tähänkin asti. HT
Tuija Alikoski ja Antti Kaisto
kaupanteon jälkeen elokuussa
2019 avautuvan Harjuntähden
edustalla.
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Kauhua kirjastoautossa

Halooween -diskossa
hyvä tunnelma

Sarvipöllö vartioi kirjaston kauhukokoelmaa”
Kauhutarinoiden lukijat Iin näyttämöyhdistyksestä: Jukka Kaleva, Meri Rautio ja Aila
Lehtonen.”

Pyhäinpäivän iltana oli
harvinainen
tilaisuus
päästä kirjastoautoon kuuntelemaan kauhutarinoina.
Iin kirjaston, IIK!! –kauhuelokuvafestivaalin ja Iin
Näyttämöyhdistyksen yhteistyössä toteutettu Akseli
in IIK –tapahtuma veti lauantain alkuillasta kummitustarinoiden kuuntelijoita
kirjastoautoon.
Kirjastoauton kauhutarinatapahtuma järjestettiin
IIK!! –festivaalin yhteydes-

sä Iin työväentalon pihalla.
Festivaalivieraat saivat elokuvien väliajalla lisämausteena näyttämöyhdistyksen
jäsenten lukemia ja dramatisoimia kummitustarinoita ja kauhurunoja. Lukijoina
toimineiden Jukka Kalevan,
Meri Raution ja Aila Lehtosen rooliasutkin huokuivat
teemaan sopivaa goottitunnelmaa.
Ajatus IIK!! -kauhuelokuvafestivaaleille osallistumisesta syntyi kirjastoauton

kehittämishankkeen myötä. Hankkeen tavoitteena on
kehittää kirjastoauton palveluja ja miettiä uusia tapoja tuoda kirjastopalveluja
esille. Osalle tapahtumakävijöistä vierailu kirjastoautossa olikin ensimmäinen.
Kysymyksiä heräsi kauhutarinoiden lisäksi kirjastoauton
arkisemmasta
toiminnasta.
Nyt
toteutettu
kauhuteemainen
kirjastoautotapahtuma ei ollut

nro 24
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Näyttämöyhdistyksen
ja
kirjaston ensimmäinen yhteistyöprojekti.
Yhdistyksen jäsenet ovat aiempina
vuosina lukeneet kirjastolla
joulutarinoita tontuiksi pukeutuneena. Näyttämöyhdistyksen edustaja Heidi
Tiri kuvailee kirjaston kanssa tehtävää yhteistyötä piristäväksi lisäksi yhdistyksen
toiminnassa.

Sanna Näätänen
Kuvat Heidi Tiri

Pohjois-Iin koulun kuudes
luokka järjesti Iin urheilijoiden talolla eli monelle
tutulla ”Rysällä” 3.11. halloweendiskon. Tapahtuma
oli suosittu ja siellä oli hyvä
tunnelma.
Paikalla oli oppiIaiden
suunnittelema ja toteuttama
kauhukäytävä, jossa kävi
paljon porukkaa ja diskoilijat olivat tyytyväisiä siihen.
Haastattelimme kauhukäytävässä olleita oppilaita.
-Kauhukäytävä oli hyvin onnistunut ja siellä oli
kiva olla, lapsien säikyttely
oli kuitenkin hauskin juttu,
Valtteri Kotijärvi totesi.
-Disko meni hyvin lukuun ottamatta muutamaa
diskovierasta, jotka käyttäytyivät asiattomasti, mutta kun juttelimme heidän
kanssaan, he olivat asiallisesti, Teemu Kyllönen kertoi.
Tanssilava veti puoleensa paljon innokkaita tanssijoita, jotka tanssivat DJ:nä
toimineen Juho Veijolan
soittaman musiikin tahdissa. Soittolista oli oppilaiden
itse suunnittelema.
Paikan päällä oli kattava
buffetti, johon asiakkaat tun-

tuivat olevan tyytyväisiä.
Onginta on tunnettu monista tapahtumista, joten
myös diskosta löytyi sellainen.
-Oli tosi kiva, kun lapset iloitsivat palkinnoista ja
he olisivat tahtoneet käydä
uudestaankin, Jenna Saarela kertoi.
-Palkinnot olivat mielestämme tosi hyviä ja niiden
arvo oli kohdallaan, mainitsi Emilia Perälä.
Arvonta oli myös yksi
osa kokonaisuutta. Arvonnassa arvottiin lahjakortteja
ja pääpalkintona oli herkkukori. Diskossa oli myös
tanssi-, limbo- ja paras asu
palkitaan -kilpailu.
Diskon arvonta- ja ongintapalkintoja lahjoittivat useat yritykset, joista suurin osa
oli iiläisiä.
Oppilaiden mielestä disko oli kaikin puolin onnistunut ja mukava keino kerätä
rahaa luokkaretkeä varten.

Pohjois-Iin koulun
6. luokkalaiset
Anja Moilanen ja
Iida Häcklin

Ylirannan koulua uhkaa lakkauttaminen
Iin kunnanvaltuusto päätti
maanantaisessa kokouksessaan käynnistää Ylirannan
koulun lakkautusprosessin.
Syynä ovat koulun sisäilmaongelmat, joita ei saatu
poistettua remontista huolimatta.
Kunnanvaltuuston kokouksessa kerrottiin Ylirannan
koulun kuntotutkimuksesta. Siinä ilmeni, että rakennuksen yläpohjaan jäi 2016
suoritetun remontin jälkeen vaurioituneita lautoja. Lisäksi alapohjasta löytyi
orgaanista materiaalia. Pukuhuoneeseen ja liikuntasaliin tuli alapohjasta hajua.
Jos Ylirannan koulu oli-

si peruskorjattu, olisi arvioitu kustannus ollut noin 700
000 euroa. Pelkän sisäilmaongelman korjauskustannus
olisi ollut 218 000 euroa.
Valtuuston
kokouksessa lakkautusta vastusti
kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela
(kesk.). Hänen mielestään
Ylirannan koulun peruskustannusarviota pitäisi tarkastella kriittisesti esimerkiksi
sähköjärjestelmien uusimistarpeen osalta.
– Minulla ei ole sellaista käsitystä, että Ylirannassa
olisi yllättäen tullut vikoja
sähköissä. Kun tällä tavalla
lähdetään hakemaan ratkai-

sua remonttiongelmiin, niin
olisi hyvä käydään kunnan
muutkin kiinteistöt samalla tasolla läpi. Peruskorjausbudjetti ei ole realistinen,
vaan sillä ohjataan ratkaisua
tiettyyn suuntaan, Tuomela arvioi.
Tekninen johtaja Janne
Jokelainen vastasi Tuomelalle, että budjetti oli tehty
ulkopuolisten konsulttien
tekemien kuntotutkimusten
pohjalta.
Tuomela vetosi myös kylämyönteisyyden säilyttämiseen:
– Kylämyönteisyys, lähikoulu ja kylien kehittäminen ovat strategisia valintoja

Iissä. Myös reuna-alueilla
tarvitaan palveluita, oppimisympäristöä ja liikuntapaikkoja, Tuomela arvioi.
Valtuutettu Aini Autio
(vas.) ihmetteli kuitenkin,
että pitkään korjattua koulua ei ole saatu ponnistuksista huolimatta korjatuksi.
– Jos korjaus on samantasoista
vastaisuudessa
kuin aiemmat remontit, niin
kuinka monet remonttirahat
kunta laittaa hukkaan, Autio tuumasi.
Hänen mielestään Ylirannan liikuntapaikan kunnossapitoa olisi syytä jatkossa
pitää yllä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo

Liedes (vas.) kannatti puheenvuorossaan
liikuntapaikan ylläpitoa.
Äänestyksen jälkeen Ylirannan koulun lakkautuksen kannalla oli 29
valtuutettua ja sitä vastusti 5. Yksi valtuutettu, Jarmo
Lauri (kok.), äänesti tyhjää.
Lakkautuksen
kannalla olivat Eero Alaraasakka
(kesk.), Aini Autio (vas.),
Heli-Hannele
Haapaniemi (vihr.), Mika Hast (vas.),
Hannes Hekkala (kesk.),
Pertti Huovinen (vas.), Jaakko Höyhtyä (kesk.), JariJukka Jokela (kesk.), Martti
Kaarre (vas.), Oili Kaleva
(kesk.), Hilkka Kalliorinne
(vas.), Reijo Kehus (kesk.),
Sauli Keltamäki (vas.), Tauno Kivelä (vas.), Pekka Koskela (kesk.), Veera Kuha
(kesk.), Jussi Kurttila (kok.),
Teijo Liedes (vas.), Juho
Malo (sd.), Harri Sanaksenaho (kesk.), Risto Säkkinen
(sd.), Kati Södö (kesk.), Petri
Tervonen (kok.), Leena Tiiro
(vas.), Sanna Valaja (kesk.),
Tiina Vuonovirta (vihr.),
Petri Hyvönen (ps.), Petteri Mäenpää (kok.) ja Pentti
Soini (kesk.).
Lakkautusta
vastusti-

Ylirannan koulu lakkautetaan,
jos valtuuston linjaus pysyy
voimassa.

vat Taina Häkkilä (kesk.),
Ahti Häyrynen (kesk.), Veli
Paakkola (kesk.), Johannes
Tuomela (kesk.) ja Aili-Marja Alaraasakka (kesk.).
Ylirannan koulun oppilaat jatkavat opiskelua
Aseman koululla, jonne he
mahtuvat toistaiseksi kunnan mielestä hyvin. Laajentamistarpeita
Aseman
koululle ei kunnan päättäjien mukaan ole.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes
kuitenkin muistutti, että tämänkertainen valtuustopäätös ei ole vielä lopullinen
ratkaisu koulun tulevaisuudesta.
– Se tarkoittaa sitä, että
valtuusto linjaa tätä asiaa.
Nyt käydään vielä lakkautusprosessiin kuuluvat lainmukaiset kuulemiset. On
vielä olemassa mahdollisuus, että niiden mukaan
koulua ei lakkautetakaan,
Liedes sanoi.
Lopuksi
kokouksessa
kuultiin vielä valtuutettu
Eero Alaraasakan ponsilauseke. Sen mukaan esitettäisiin, että Iin kunta
neuvottelee VR:n kanssa
mahdollisuudesta parantaa
rautatiesillan itäpuolen kevyenliikenteen väylää koululaisille leveämmäksi ja
turvallisemmaksi. Valtuusto
oli yksimielisesti ponnen takana. J-JR
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Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset
voivat
ilmoittaa
tulevasta
toiminnastaan
palstalla ja hinta on 10 euroa + alv.
Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten tapahtumien
ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. Esim. sääntömääräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

YHDISTYKSET TOIMIVAT

Iin Diabetesyhdistys

Iin Diabetesyhdistys ry:n

PIKKUJOULU

14.12.2018 klo 18:00 Villa Kauppilassa
Ruokailun hinta jäseniltä 20 €. Ei jäseniltä 32 €
Ilmoittautuminen 3.12.2018 mennessä
Helvi p. 040 743 5199 tai Sisko p. 040 563 7870
TERVETULOA!

YLI-OLHAVAN
MAAMIESSEURALLA
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

B
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T
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a!

kinkkubingo
su 25.11.2018 klo 17
5 9
20
7
38

Torttukahvitarjoilu!
Arvontaa

Maxibingo 100 €, Irtolehti 50 €,
Vihko: 5*kinkku ja 1*50 €. Lopuksi 1x100 €.
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Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

2

23

Su 2.12. klo 16.00

Palkinnot: 700 € mp | 500 € pr 51
2x100 € | 5 x atriakinkku Tervetuloa!

Yrittäjyyskurssi

keskiviikkoisin 9.1.2019-6.2.2019
keskiviikkoisin
14.3.- 18.4.2018
klo
16.30-20 Nätteporissa
klo 16.30-20.00
Nätteporissa

Kurssilla saat tietoa eri yritysmuodoista,
yrityksen perustamisesta, taloudesta,
lainsäädännöstä, verotuksesta,
markkinoinnista ja hinnoittelusta.
Kurssi antaa valmiudet käynnistää
yritystoiminta, mutta ei velvoita
mihinkään.

Kurssi
Kurssi on kuntalaisille maksuton!
maksuton kaikille !
Ilmoittaudu
ennakkoonviim.
viim.7.1.2019
13.3.2018
Ilmoittaudu ennakkoon
verkossa
ii.fi/kansalaisopisto/kurssit
tai
verkossa ii.fi/kansalaisopisto/kurssit tai
toimistolle
p. 050
050 3950
3950 387.
387.
toimistolle p.

Järjestäjä Iin kansalaisopisto, kouluttajana PSK-Service Oy

Kuivaniemen Yrittäjät ry:n

SYYSKOKOUS JA PIKKUJOULU
lauantaina 8.12.2018 klo 18.30 Merihelmessä
Esillä sääntöjen 10 §:ssä määrätyt asiat.
Vuoden Yrittäjän palkitseminen.
Kuivaniemen Yrittäjät ry
tarjoaa jouluaterian jäsenille puolisoineen.
Ilmoittautumiset perjantaihin 30.11.2018
mennessä Arille p. 050 441 3121
tai Arjalle p. 040 561 8422.
Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU
Tervetuloa Olhavanjoen yhteisten vesialueiden (139-402-876-5, 139402-876-11, 139-402-876-2, 139-402-876-4, 139-402-876-13, 139-402878-6, 139-402-878-67 ja 139-402-876-8 ) järjestäytymättömien osakaskuntien kokoukseen Yli-Olhavan Maamiesseuralle lauantaina
15.12.2018 klo 11:30 alkaen (osoite: Oijärventie 1091, 91150 YliOlhava). Alla em. osakaskuntien vahvistetut osakasluettelot, koollekutsuja sekä tarkempi aikataulu.
Kokouksissa käsitellään luvan myöntäminen Olhavanjoen kalataloudellisille toimenpiteille ko. vesialueilla kalataloudellisen kunnostussuunnitelman mukaisesti sekä päätetään ko. vesialueiden järjestäytymisestä. Sekä Olhavanjoen kunnostussuunnitelma, että mahdollista
järjestäytymistä varten laadittu ehdotus säännöiksi ovat nähtävillä Iin
kunnan virallisella ilmoitustaululla 21.11.2018 alkaen (osoite: Iin kunta, yhteispalvelupiste, Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Kokouksesta laadittu
tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä Iin kunnan virallisella ilmoitustaululla alkaen 7. päivästä kokouksesta ja pidetään nähtävänä, kunnes 21
päivää kokouksesta on kulunut.
139-402-876-5,
YHTEINEN VESIALUE;
Järjestäytymätön osakaskunta,
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-16-3 MÄNTYLÄ
139-402-16-4 YLITÖRMÄ
139-402-16-6 KOSKELA I
139-402-16-8 KORPITÖRMÄ
139-402-16-11 YLITÖRMÄ I
139-402-16-16 PIKKU-KÄRPPÄLÄ
139-402-16-21 ALIKÄRPPÄLÄ
139-402-44-14 KANGASVEIJOLA
139-402-195-0 SAVELA
Kokous alkaa klo 11:30
Koollekutsuja: Heikki Greus

139-402-878-6
SORA- JA VARASTOPAIKKA
Järjestäytymätön osakaskunta,
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-13-14 NURKKALA
139-402-13-15 HETTELÄ
139-402-13-17 TIENHAARA
139-402-13-36 KETOLA
139-402-13-38 YLÄVAINIO
139-402-13-49 ALAVAINIO
139-402-13-53 NIEMELÄ
139-402-13-55 PIKKU-NIEMELÄ
139-402-13-62 KOTATÖRMÄ
Kokous alkaa klo 13:45
Koollekutsuja: Ari Alatossava

139-402-876-11, YHTEINEN
VESIALUE
Järjestäytymätön osakaskunta,
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-10-14 LIIKALA
139-402-10-16 TUOMINIEMI
139-402-10-18 PAHANROTKO
139-402-10-20 KOSTE
139-402-10-21 SIIRTOLA
139-402-10-23 SUVANTO
139-402-10-27 LUUKINEN
139-402-148-2 LAURILA
139-402-148-3 ALAPERÄ
139-402-148-4 PRUSILA
Kokous alkaa klo 12:15
Koollekutsuja:Teuvo Suomela

139-402-878-67,
KYNKÄÄNSAAREN PALSTA
Järjestäytymätön osakaskunta,
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-5-35 TULTALA
139-402-5-41 KIVELÄ
139-402-5-54 SIIRTOLA
139-402-5-57 SUVANTOLA
139-402-5-68 MARKKULA
139-402-5-72 LEPIKKO
139-402-5-73 JOKIKANGAS
139-402-5-86 Kielonkello
139-402-5-87 Mäntymäki
139-402-5-88 Hanhenranta
139-402-5-89 KANGAS
139-402-5-90 SUVANTO
139-402-5-91 KESKILUOTO
139-402-5-97 ULKOPALSTA
139-402-5-102 HANHITÖRMÄ
139-402-79-16 ROOPENKI
139-402-88-6 MARJALA
139-402-88-7 POHJOISKANGAS
139-402-88-8 KOTIARO
139-402-88-10 AROLA
139-402-89-0 SUVANTO
139-402-90-1 VIENOLA
139-402-92-3 HANHI
139-402-92-4 ANTTISASSI
139-402-93-4 RANTASASSI
139-402-119-1 HUVIKUMPU
139-402-120-6 TÖRMÄLÄ
139-402-120-7 SASSI
139-402-121-2 RANTALA
139-402-122-3 SYRJÄLÄ
139-402-123-4 LEPIKKO
Kokous alkaa klo: 13:45
Koollekutsuja: Mauno Tolonen

139-402-876-2,
TALON 13 VESIALUE
Järjestäytymätön osakaskunta,
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-13-14 NURKKALA
139-402-13-15 HETTELÄ
139-402-13-17 TIENHAARA
139-402-13-21 ROOMURANTA
139-402-13-29 NIEMENNOKKA
139-402-13-30 MÄNTYLÄ
139-402-13-36 KETOLA
139-402-13-38 YLÄVAINIO
139-402-13-49 ALAVAINIO
139-402-13-53 NIEMELÄ
139-402-13-55 PIKKU-NIEMELÄ
139-402-13-62 KOTATÖRMÄ
Kokous alkaa klo 12:15
Koollekutsuja: Ari Alatossava
139-402-876-4,
TALON 15 VESIALUE
Järjestäytymätön osakaskunta,
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-15-11 SIMPPALA
139-402-15-20 HAUTAUSMAA
139-402-15-22 RANTA-SIMULA
139-402-15-25 SIMULA
139-402-15-27 TÖRMÄRINNE
139-402-15-29 VAINIONPERÄ
139-402-15-31 VAINIONLAITA
Kokous alkaa klo 13:00
Koollekutsuja: Olavi Simula
139-402-876-13,
YHTEINEN VESIALUE;
Järjestäytymätön osakaskunta,
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-34-3 VALKOLA
139-402-34-4 RÖTTÖSAARI
139-402-34-6 TUULIAAVANSALMI
139-402-34-7 JAAKOLA
139-402-35-19 KIVELÄ
139-402-35-20 SYRJÄ
139-402-35-22 ALAKESTI
139-402-35-23 TIKANSUO
139-402-35-24 YLÄKESTI
139-402-35-25 MIKKOLANKAARTO
139-402-35-26 MIKKOLA
139-402-35-31 KOIVIKKO
139-402-35-32 KUKKULA
139-402-55-4 VALTIO-HEMMILÄ
Kokous alkaa klo 13:00
Koollekutsuja:Taimo Tuomela
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139-402-876-8,
YHTEINEN VESIALUE;
Järjestäytymätön osakaskunta,
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-19-17 KORPELA
139-402-19-20 ALAMETSÄ
139-402-19-21 KOTIKANGAS
139-402-20-5 MÄNNISTÖ
139-402-20-12 TAMMELA
139-402-20-13 MAUNULA
139-402-20-19 MATERO
139-402-20-20 MUTKA
139-402-20-22 PIRJOLA
139-402-20-25 KOTIKANGAS
139-402-20-26 ALAVAINIO
139-402-20-27 KOTIKANGAS II
139-402-20-33 HAKOLA
139-402-20-35 KUUSELA
139-402-20-36 TUHKALA
139-402-20-39 MYLLYOJA
139-402-20-42 KIVIKKO
139-402-20-43 ALAMAUNULA
139-402-20-45 KESKITALO
139-402-20-46 JÄNÖLÄ
139-402-20-47 SIMOLA
139-402-20-48 KAUPPA
139-402-20-49 METSÄ-TIHINEN
139-402-21-1 KETOLA
139-402-21-6 ALARAUTIOLA
139-402-21-7 KAISTO
139-402-21-10 RAUTIOLA
139-402-173-0 ONNELA
Kokous alkaa klo 14:30
Koollekutsuja:Vesa Tihinen

KUULUTUS
Maanmittauslaitos on 4. heinäkuuta 2018 päätöksellään
nro. MML 1794/03 04/2018 myöntänyt Pahkakosken
Energia Oy:lle luvan suorittaa maastotutkimuksia 2 x 110
kV voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi välillä
Isokangas – Pahkakosken tuulivoimapuisto.
Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että
tutkimukset suunnitellun, noin 18,2 km:n pituisen voimansiirtojohdon suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Oulun kaupungin ja Iin kunnan alueilla. Kaikille tiedossamme oleville maanomistajille olemme tiedottaneet
henkilökohtaisilla kirjeillä tutkimusten aloittamisesta.
Kuulutus, kartta sekä johtoalueen poikkileikkauspiirrokset ovat nähtävillä Oulun kaupungin sekä Iin kunnan virallisilla ilmoitustauluilla 17.12.2018 saakka.
Kauhajoella 14. päivänä marraskuuta 2018
Pahkakosken Energia Oy

Kunnallis- ja
kiinteistöveroprosentit
määrättiin
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan, että vuoden
2019 kunnallisveroprosentiksi Iissä tulee 21,25 prosenttia. Samalla päätettiin
kiinteistöverosta, joka ensi
vuonna olisi yleisen kiinteistöveron osalta 1,20, va-

kituisesta asunnosta 0,55,
rakentamattomasta asuinpaikasta
5,00,
muusta
asuinrakennuksesta
1,10,
yleishyödyllisistä yhteisöistä 0,00 ja voimalaitoksista
3,10 prosenttia.

Jouluinen tapahtuma
Luola-aavan kylätuvalla
Luola-aavan Kyläseura järjestää syksyn pimeiden iltojen iloksi jouluisen tapahtuman tiistai-iltana 27.11. kello
18. Luola-aavan Kylätuvalla.
Esiintymässä ovat Iin
Lausujat runojen kanssa

sekä Kuivaniemen ja Simon
pelimannit mukanaan jouluisia lauluja ja musiikkia.
Kyläseura tarjoaa tilaisuuden päätteeksi torttukahvit toivottaen kaikki
tervetulleeksi.

HALUTAAN OSTAA
HALUTAAN OSTAA TAI VUOKRATA
omakotitalo tai -tontti Kuivaniemen alueelta
Puh. 044 555 0124

Iin Yrittäjät ry:n

SYYSKOKOUS

la 1.12.2018 klo 18 Iin Micropoliksella
Esillä sääntömääräiset asiat.
IIN YRITTÄJIEN PIKKUJOULU SYYSKOKOUKSEN
JÄLKEEN NOIN KLO 19 SAMASSA PAIKASSA.
Tarjotaan jouluruoka, jaetaan Vuoden Yrittäjä palkinnot.
Tanssittaa Tony Harju. Ravintolassa anniskeluoikeudet.
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla
etukäteen 26.11. mennessä ruokailusta
omakustannusmaksu 10 €/hlö tilille:
Iin Yrittäjät FI89 5350 0240 0000 21
Tervetuloa!
Iin Yrittäjät ry hallitus
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Ojakylän koulun oppilaat saivat huomioliivit
Ojakylän koulun oppilaat ja
opettajat saivat huomioliivit perjantaina, koska koulun vieressä on työmaa ja
pimeä vuodenaika tuo turvattomuutta koulumatkalle. Liivit lahjoittivat koulun
uudisrakennuksen pääurakoitsija VRJ Etelä-Suomi Oy,

JapeXit Oy ja Sähkö-Pernu Oy. Liivejä jaettiin 140,
joista parikymmentä meni
aikuisille. Huomioasua käytetään välituntisin ja koulumatkoilla. Välitunnilla se
kuuluu myös aikuisten vaatekertaan.
Ojakylän koulun uu-

disrakennuksen takia koulun läheisyydessä on tällä
hetkellä paljon työmaaliikennettä. Lisäksi käsillä on
pimeä ajankohta, ja läheinen
Härmänkuja on kapea.
– Liivien käyttöön tarvitaan myös lapsien vanhempien aktiivisuutta. Kun

lapsi lähtee aamulla kouluun, vanhempien täytyy
varmistaa että lapsella on
liivi yllään. Me puolestaan
varmistamme, että lapsella on liivi välitunnilla ja kun
hän lähtee kotimatkalle, oppilaskunnan vastaava opettaja Merja Männikkö sanoo.

Ojakylän koulun oppilaat
tulevat kohtalaisen laajalta
alueelta. Kauimmaisten (27
lasta) koulumatka on noin
viisi kilometriä. Heidät kyyditään taksilla, mutta suurin
osa lapsista tulee kouluun
pyörällä ja kävellen.
Ojakylän koulun uu-

disrakennus käsittää noin
348 neliötä. Se sisältää pari
luokkahuonetta, ruokasalin, jakelukeittiön, terveydenhoitajan huoneen ja
opettajan huoneen. Uudella rakennuksella korvataan
vanhoja tiloja, jotka jäävät
pois käytöstä sisäilmaongelmien takia. Rakentaminen
alkoi pari viikkoa sitten ja
valmista pitäisi olla elokuun
lopussa 2019. Pääurakoitsijana on VRJ Etelä-Suomi.
Koulun läheisyydessä sijaitseva työmaa on aidattu
pari metriä korkealla aidalla. Välittömässä läheisyydessä on pallokenttä.
– Aina on riski, että joku
potkaisee pallon työmaalle
ja tulevat palloa hakemaan
työmaalta. Lapsia ohjeistettu, että pallo tulee kyllä
takaisin, rakennuttajainsinööri Jukka Härkin muistuttaa.
Koska Ojakylän koulun
välituntialue on olennaisesti pienentynyt, on osa välituntitoiminnasta siirretty
liikuntasaliin. Lapset ovat
ottaneet muutokset hyvin
vastaan.
Huomioliivit on jaettu osalle
oppilaista. Vasemmalta: Olivier Siurua, Veeti Laaksolinna,
Nina Heikkinen, Ellen Siurua,
Kerttu Krum, Henriina Nevalainen, Joska Leinonen, Merja
Männikkö. Takana ovat Jukka Härkin Iin kunnasta (vas.)
ja pääurakoitsijaa edustava
Sami Mursu.
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