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jakelu kaikkiin talouksiin iissä

23.11.2017nomat
Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

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

www.arvokovaoy.fi

Tule tutustumaan!

Olemme mukana 
perjantaina 27.11.15 

Kauppojen yössä. 
Palvelemme klo 9-21.

Viherkasvit -50% 
Glögitarjoilua 

Yllätystarjouksia

Olemme mukana 
perjantaina 24.11.17 

KauppOjen yössä. 
palvelemme klo 9-21.

Viherkasvit -50% 
Glögitarjoilua 

Yllätystarjouksia
Tule tutustumaan!

Katsastusten yö
Perjantaina 24.11.2017 katsastukset 
ilman ajanvarauksia alkaen klo 18

Katsastus
päästömittauksella 

Paikan päällä 
arvotaan suuri 

herkkukori 
kaikkien 

kävijöiden 
kesken.

Tarjollamakkaraa ja munkkikahvitsekä muutapientä naposteltavaa

vain40 €
Iin Katsastus Vaneritie 12, Ii
iinkatsastus@dnainternet.net
Tervetuloa - Elli ja Mika Klasila

www.iinkatsastus.fi

Illan pääesiintyjät: Mika Klasila, 
Markku Uusimäki, Pekka Kalliokoski

* Avaus: tauno kova, karhun yksityistie 
 hoitokunnan puheenjohtaja
* Juhlapuhe: Mirja Vehkaperä, kansanedustaja, 
 liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja
* Iin kunta: ari alatossava, kunnanjohtaja
* Historiikki, Etelä-Iin jakokunta: Risto Paaso
* Sillan käyttöön siunaaminen, Iin seurakunta: 
 tapani Ruotsalainen, kirkkoherra
* Nauhan leikkaus
* ulkoilmaruokailu ja kahvitus

kutsu

ma 27.11.2017 klo 12.00 Iissä Alarannantien päässä sillalla

Karhun sillan avajaiset

Tervetuloa!

Tiiron 
Raudoituspalvelu Oy

Yrittäjät, yhteisöt, 
yksityiset jne!  

julkaisemme 
IiSanomien 

joulunumerossa 
joulutervehdyksiä. 

Ota yhteys 
050 439 9963

Hyvä
tapa 

muistaa

Ilahduta yksinäistä senioria 
Joulukukalla! 

Kampanja käynnissä 20.11.-16.12. 
Iin Kukkakaupassa, Haminantie 1 

Näin osallistut: 
1) valitse liikkeessä haluamasi kukka. 

Liikkeessä on kirjekuoria, joihin on 
kirjoitettu jo valmiiksi seniorin etunimi 
ja ikä. Korttiin kannattaa lisätä oma 

tervehdys, sillä se kertoo lahjan 
saajalle, että ajattelet juuri häntä. 
2) Maksa valitsemasi kukka ja jätä 

nimilappu myyjälle. 
3) Kukat toimitetaan vastaanottajille 

jouluviikolla. Lahjoittajat ja 
vastaanottajat pysyvät tuntemattomina. 

 
Yhteistyössä: Oulunkaaren kuntayhtymä, Kotihoito 

Iin Kukkakauppa 

Ilahduta yksinäistä senioria
JOulukukAllA!

kampanja käynnissä 20.11.-16.12.
Iin kukkakaupassa, Haminantie 1

NäIN OSAllISTuT:
1) valitse liikkeessä haluamasi kukka.

liikkeessä on kirjekuoria, joihin on
kirjoitettu jo valmiiksi seniorin etunimi

ja ikä. korttiin kannattaa lisätä oma
tervehdys, sillä se kertoo lahjan

saajalle, että ajattelet juuri häntä.

2) Maksa valitsemasi kukka ja jätä
nimilappu myyjälle.

3) kukat toimitetaan vastaanottajille
jouluviikolla. lahjoittajat ja

vastaanottajat pysyvät tuntemattomina.

Yhteistyössä: oulunkaaren kuntayhtymä, 
kotihoito, iin kukkakauppa

Lasse Heikkilän Suomalainen messu on 
Iin seurakunnan Suomi 100 v- juhla.  

Mukana ovat mm. juhlakuoro, soitinyhtye 
ja seurakunnan työntekijöitä.

Petteri Mäenpään valokuvat Iin alueen 
luonnosta elävöittävät juhlaa. 

Juhlakahvit messun jälkeen.

Sydämellisesti tervetuloa!

IIN KIRKOSSA 
SU 26.11. KLO 18

SUOMALAINEN MESSU

on joulutervehdys 
sanomalehdessä

IiSanomat ilmestyy 
loppuvuoden 2017 
ilmestymispäivät: 
30.11., 7.12. ja 
joulunumero 15.12.
Lehti on luettavissa 
ilmestymisviikolla jo 
maanantai-iltana netissä 
www.iisanomat.fi.

Iin kansalaisopiston laulajat ja kirjoittajat esittävät

Liput 10 €
ovelta 1½ tuntia ennen 
näytöksen alkua 

la 25.11. klo 19 Iin työväentalolla

Konserttikahvila
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www.iinseurakunta.fi

IIN AluE

Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
23.11. 14:30 Voit pyytää seurakunnan 
työntekijää käymään luonasi tai omaisesi 
luona.
7-iltapäivä to 23.11. klo 15 iin seurakunta-
talo, kerhohuone. 
lapsikuoro to 23.11. klo 17 iin seurakun-
tatalo 
Nuortenilta to 23.11. klo 18 iin seurakun-
tatalo. 
Iin perhekerho pe 24.11. klo 10-12 iin 
seurakuntatalo. tervetulleita ovat van-
hemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten 
kanssa. 
Rippikoulusunnuntain sanajumalan-
palvelus su 26.11. klo 10 iin kirkko. Pyhä-
päivän aihe: kristus, kaikkeuden Herra. so-
ronen Pekka, kanttorina jaakkola Markku. 
avustaa: kuru outi, sillanpää katri. kolehti: 
nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tuke-
miseen keniassa. (sleY)
Suomalainen messu su 26.11. klo 18 iin 
kirkko. Pyhäpäivän aihe: kristus, kaikkeu-
den Herra Ruotsalainen tapani, kanttorina 
savolainen eija. kolehti: nimikkolähetti 
Pauli Vanhasen työn tukemiseen keniassa. 
(sleY). suomalainen messu on iin seura-
kunnan suomi 100v -juhla. Messu on ju-
malanpalvelusmuodossa ja virsien sijaan 
lauletaan säveltäjä lasse Heikkilän hen-
gellisiä lauluja. Mukana ovat juhlakuoro ja 
yhtye: seija Ylikärppä, harmonikka, jarmo 
jakkila, kitara, jouko Pääkkönen, basso ja 
jussi Vilkuna, huilu. Messua elävöittävät 
Petteri Mäenpään luontovalokuvat iistä. 
kahvitarjoilu.
Puistoaamu ma 27.11. klo 10. seurakunta-
talon leikkipuistossa. ohjelmassa on pyhä-
kouluhetki (klo 10 ), jossa lauletaan ja lei-
kitään. Pyhäkouluhetken jälkeen voi jäädä 

puistoon leikkimään. Tervetuloa perheet, 
kaikenikäiset lapset ja perhepäivähoitajat 
lasten kanssa!
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 
28.11.klo 12-13:30 iin seurakuntatalo, Vie-
tämme puurojuhlaa! 
Solu ti 28.11. klo 15 iin seurakuntatalo, 
kerhohuone. 
Disneypuuhakerho ti 28.11. klo 17 iin 
seurakuntatalo, nuortenkahvio. joka viik-
ko aiheena uusi disneyelokuva. 
Perheiden jouluaskarteluilta ti 28.11. 
klo 17.30-19 iin seurakuntatalo. ohjelmas-
sa on jouluaskartelua, hartaus ja jouluista 
iltapalaa. tervetuloa isommat ja pienem-
mät askartelijat!
Rippikouluinfo kesä 2 ke 29.11. klo 17 iin 
seurakuntatalo. info kesä 2 ryhmälle sekä 
heidän vanhemmilleen. kahvitarjoilu.
Rippikouluinfo muualla käyvät ke 29.11. 
klo 19 iin seurakuntatalo. info muualla rip-
pikoulun käyville sekä heidän vanhemmil-
leen. kahvitarjoilu.
lasten vaatteita tarvitaan. otamme vas-
taan lahjoituksena leikki-ikäisten lasten 
hyväkuntoisia vaatteita (98-120cm). Vaat-
teiden tulee olla ehjiä ja pitokuntoisia. en-
nen vaatteiden lahjoitusta ole yhteydessä 
irmeli Hietapeltoon p. 0400 541 319 tai 
sanna karppiseen p. 040 737 6955.
Hartaus Iin hoiva-osastolla to 30.11. klo 
13. 
Rippikouluinfo Päivärippikoulu to 
30.11. klo 18 iin seurakuntatalo. info päi-
värippikoululaisille sekä heidän vanhem-
milleen. kahvitarjoilu.
Naiskuoro to 30.11. klo 18 iin seurakunta-
talo, kappeli.
Naisten oma jouluaskarteluilta ma 4.12. 
klo 16-19 iin seurakuntatalo, kerhohuone. 
iltaan voi tulla oman aikataulun mukaan ja 
lähteä oman aikataulun mukaan. tule as-

kartelemaan yhdessä!
Eka vauvaa odottavien ilta ma 4.12. klo 
17.30-18.30 iin seurakuntatalo, kappeli, 
ohjelmassa on ajatusten vaihtoa toisten 
ensimmäistä lastaan odottavien kanssa, 
pientä tarjoilua ja seurakunnan lapsiper-
heiden toiminnan esittelyä. 
Disneypuuhakerho ti 5.12. klo 17 iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. joka viikko 
aiheena eri Disneyelokuva.
lasten ja perheiden itsenäisyyspäivä-
juhla to 7.12. klo 10-12 iin seurakuntatalo, 
kerhohuone. ohjelmassa nukketeatte-
riesitys ”Hiirulainen ja uudet luistimet”, 
askartelua, leikkiä, tarjolla juhlakakkua ja 
mehua. Voi puheutua juhlaan prinsessaksi, 
prinssiksi tai muuten haluamallasi tavalla. 
to 7.12. ei ole perhekerhoa kuivaniemellä, 
teemme retken juhlaan. kuivaniemeläiset 
voivat ilmoittautua kuljetukseen p. 0400 
541 319 to 23.11. mennessä. Pe 8.12. ei ole 
perhekerhoa iissä, osallistumme to 7.12. 
itsenäisyyspäivän juhlaan. 
kynttiläillallinen pariskunnille pe 8.12. 
klo 17.30-19 iin seurakuntatalo. ohjelmas-
sa musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan ate-
ria, ei maksua. Ryhmäkeskustelua ei ole. 
lastenhoito järjestetty alle kouluikäisille. 
lisätietoa ja ilm. 30.11. mennessä p. 0400 
541 319 tai 040 847 8936. Mukaan mahtuu 
20 pariskuntaa ja 25 lasta.
kauneimmat Joululaulut su 17.12. klo 18 
iin kirkko. kauneimmat joululaulut kajah-
tavat kirkoissa tänä jouluna jo 45. kerran. 
jouluun kuuluu antamisen ilo. keräyksen 
avulla autamme heikoimmassa asemassa 
olevia kehitysmaissa. tänä vuonna sijoi-
tamme nuoriin. kolehti suomen lähetys-
seuran ulkomaantyöhön.

katso lisätietoja ja tapahtumia 
www.iinseurakunta.fi

kuIvANIEMEN AluE

Rippikoulusunnuntain sanajumalan-
palvelus su 26.11. klo 12 kuivaniemen 
kirkossa. tuomiosunnuntai, kristuksen 
kuninkuuden sunnuntai, pyhäpäivän aihe: 
kristus, kaikkeuden Herra. toimittaa Matti 
kinnunen, kanttorina Markku jaakkola. 
kolehti: nimikkolähetti Pauli Vanhasen 
työn tukemiseen keniassa. sleY
kuivaniemen perhekerho to 30.11. klo 
10-12 seurakuntatalolla, to 7.12. ei ole 
kerhoa! Perhekerhon ohjelmassa on leik-
kiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä 
tekemistä. tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia.  Perhe-
kerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, 
isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. 
Tervetuloa!
Perheiden jouluaskarteluilta ti 28.11. 
klo 17.30-19 iin seurakuntatalolla, seura-
kuntasalissa. ohjelmassa jouluaskartelua, 
hartaus ja jouluista iltapalaa. tervetuloa 
isommat ja pienemmät askartelijat.
Rippikouluinfo kesä 2 ke 29.11. klo 17 iin 
seurakuntatalo. info kesä 2-ryhmälle sekä 
heidän vanhemmilleen. kahvitarjoilu.
Rippikouluinfo muualla käyvät ke 29.11. 
klo 19 iin seurakuntatalo. info muualla 
käyville sekä heidän vanhemmilleen. kah-
vitarjoilu.
Rippikouluinfo Päivärippikoulu to 
30.11. klo 18 iin seurakuntatalo. info päi-
värippikoululaisille sekä heidän vanhem-
milleen. kahvitarjoilu.
Rippikouluinfo kesä 1 ma 4.12. klo 18 iin 
seurakuntatalo. info kesä 1-ryhmälle sekä 
heidän vanhemmilleen. kahvitarjoilu.
Rippikouluinfo kesä 3 ma 4.12. klo 18 
kuivaniemen seurakuntatalo. ifo kesä 
3-ryhmälle sekä heidän vanhemmilleen. 

kahvitarjoilu.
lasten vaatteita tarvitaan. otamme vas-
taan lahjoituksena leikki-ikäisten lasten 
hyväkuntoisia vaatteita (98-120 cm). Vaat-
teiden tulee olla ehjiä ja pitokuntoisia. en-
nen vaatteiden lahjoitusta ole yhteydessä 
irmeli Hietapeltoon p. 0400 541 319 tai 
sanna karppiseen p. 040 737 6955. 
Eka vauvaa odottavien ilta ma 4.12. klo 
17.30-18.30 iin seurakuntatalo, kappeli, 
ohjelmassa on ajatusten vaihtoa toisten 
ensimmäistä lastaan odottavien kanssa, 
pientä tarjoilua ja seurakunnan lapsiper-
heiden toiminnan esittelyä. 
lasten ja perheiden itsenäisyyspäivä-
juhla to 7.12. klo 10-12 iin seurakuntatalo, 
kerhohuone. ohjelmassa nukketeatte-
riesitys ” Hiirulainen ja uudet luistimet”, 
askartelua, leikkiä, tarjolla juhlakakkua ja 
mehua. Voi puheutua juhlaan prinsessaksi, 
prinssiksi tai muuten haluamallasi tavalla. 
to 7.12. ei ole perhekerhoa kuivaniemellä, 
teemme retken juhlaan. kuivaniemeläiset 
voivat ilmoittautua kuljetukseen p. 0400 
541 319 to 23.11. mennessä. Pe 8.12. ei ole 
perhekerhoa iissä, osallistumme to 7.12. 
itsenäisyyspäivän juhlaan. 
kynttiläillallinen pariskunnille pe 8.12. 
klo 17.30-19 iin seurakuntatalo. ohjelmas-
sa musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan ate-
ria, ei maksua. Ryhmäkeskustelua ei ole. 
lastenhoito järjestetty alle kouluikäisille. 
lisätietoa ja ilm. 30.11. mennessä p. 0400 
541 319 tai 040 847 8936. Mukaan mahtuu 
20 pariskuntaa ja 25 lasta.

katso lisätietoja ja tapahtumia 
www.iinseurakunta.fi 

Iin seurakunta juhlistaa 100 v Suo-
mea kirkossa sunnuntaina 26.11 
kello 18 juhlamessulla, jonka nimi 
on ”Suomalainen messu”. Se on 
jumalanpalvelusmuotoinen, mut-
ta virsien sijaan lauletaan säveltäjä 
Lasse Heikkilän säveltämiä laulu-
ja. Hän on tehnyt messun kunnian-
osoituksena itsenäisyyden puolesta 
taistelleille veteraaneille ja Suomen 

Isänmaallinen juhlamessukiertue  päättyy Iin kirkkoon
lakuoro ja soitinyhtye. Iin kir-
kossa yhtyeessä soittavat iiläiset 
Seija Ylikärppä harmonikkaa, Jou-
ko Pääkkönen bassoa, Jarmo Jak-
kila kitaraa ja Jussi Vilkuna huilua. 
Kuoroa johtaa kanttori Eija Savo-
lainen. Kirkossa heijastetaan mes-
sun aikana Iistä otettu luontokuvia, 
jotka on ottanut Petteri Mäenpää. 
Kuvat ja laulut yhdistyvät luo-

Iin kirkossa esiintyvä juhlakuoro ja soitinyhtye esiintymässä Kuivaniemen kirkossa. 

vaksi kokonaisuudeksi. Messun 
toimittaa kirkkoherra Tapani Ruot-
salainen. Mukana on avustamassa 
seurakunnan työntekijöitä.

Messu on avoin kaikille ja lau-
lujen mukana saa laulaa. Yhteisen 
juhlan päätyttyä nautitaan juhla-
kahvit kirkossa. HT

jälleenrakentajille. 
Laulut kertovat mm. suomalai-

suudesta, sivuten historiaamme, 
uskosta Jumalaan ja kauniista luon-
nostamme ja vuodenaikojen vaihte-
lusta. Laulujen sävelmät pohjaavat 
suomalaiseen kansanlauluperintee-
seen. 

Kirkkovaltuutettu Jari-Jukka Jo-
kela ehdotti, että Iin seurakunnas-

sa vietettäisiin Suomalaista messua 
Suomen juhlavuoden kunniaksi. 
Se päätettiin toteuttaa jokaisessa 
seurakunnan toimipisteessä. Tä-
hän mennessä messu on pidetty jo 
Kuivaniemen kirkossa, Oijärven 
kyläkirkossa ja Väli-Olhavan seu-
rakuntatalolla. ”Kiertue” päättyy 
sunnuntaina 26.11. Iin kirkkoon. 

Messua varten on koottu juh-
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Kuva Riitta Räinä

Putaan Pulla on yksi har-
voista pohjoisessa Suomes-
sa toimivista keskisuurista 
leipomoista. Leipomo ja lei-
pomon oma myymälä si-
jaitsevat Haukiputaan 
Martinniemessä. Leipomon 
omistavat sisarukset Antti, 
Helmi ja Janne Tyykiluoto, 
joista Antti ja Helmi asuvat 
Iin Olhavassa. Lisäksi yrityk-
sen 60 työntekijästä 13 on ii-
läisiä. Iissä Putaan Pullan 
tuotteita on myyvät muun 
muassa Iin Autokeidas, K-
Hamina, S-Market, Neste 
Nelosparkki ja Sale Kuiva-
niemi.

Leipomon perusti Rei-
no Tyykiluoto vuonna 1978. 
Lapset Antti, Janne ja Hel-
mi jatkavat isänsä jalanjäljis-
sä yrityksen pyörittämistä. 
Putaan Pullan tuotteita myy-
dään puolen Suomen alueel-

Ruisleipä Putaan Pullan kivijalka

le aina Kokkolan seudulta 
Pohjois-Lappiin. Toimitus-
johtaja Antti Tyykiluodon 
mukaan ruisleipä on Pu-
taan Pullan vahvin ja kas-
vavin tuote. Leipomossa 
leivotaan kaikki tuotteet lei-
vistä kakkuihin kotimaisista 
jauhoista. Ne jauhetaan suu-
rimmaksi osaksi lähialueen 
viljasta. Vuositasolla jauho-
ja käytetään miljoonan kilon 
verran. 

-Pidämme tarkoin huo-
len siitä, että leipiemme ter-
veydelliset ominaisuudet, 
kuitupitoisuudet ja muut 
ominaisuudet ovat kohdil-
laan. Samalla pyritään välttä-
mään lisä- ja säilöntäaineita.

Erinomaista makua käsin
Putaan Pullassa uskotaan, 
että hitaasti hyvää tulee. Lei-
vontaprosessit ovat pitkiä 

ja tuotteiden tärkeä ominai-
suus maku, on erinomainen. 
Leipomossa taikinakoneen ja 
uunin väliin mahtuu paljon 
perinteistä käsin leipomista. 
Käsityöllä onkin ratkaiseva 
merkitys tuotteiden ominai-
suuksiin.

Putaan Pullassa kehite-
tään Tyykiluodon mukaan 
koko ajan uusia tuotteita. 
Joka vuosi uunista tulee ulos 
useampi uutuus- ja kausi-
tuote. Kauratuotteiden suo-
sio on ollut kovassa kasvussa 
jo jonkin aikaa. Kaurassa on 
paljon positiivisia asioita, joi-
ta asiakkaat arvostavat. 

Tekemisen ja tahtomisen 
meininkiä
Antti Tyykiluodon mukaan 
Putaan Pullalla on tekemi-
sen ja tahtomisen meininkiä. 
Yritystä on kehitetty määrä-

Pitkot letitetään Putaan Pullalla käsin.

Eero Kainulainen on leiponut Putaan Pullalla on jo yli 30 vuotta.

tietoisesti ja kehitetään jat-
kossakin. Tällä hetkellä on 
menossa lähes miljoonan eu-
ron laiteinvestoinnit, joil-
la varmistetaan positiivinen 
kehittyminen myös tulevai-
suudessa. 

Yrityksen menestyminen 
on huomattu laajemminkin. 
Putaan Pullalle myönnettiin 
Haukiputaan Vuoden Yrit-
täjä -palkinto vuonna 2009. 
Palkinnon perusteluissa nos-
tettiin esille yrityksen aktii-
visuus tuotekehityksessä ja 
markkinoinnissa. 

Vuosi sitten syksyllä yri-
tys kruunattiin oman alu-
eensa, Pohjois-Suomen, 
parhaaksi kasvuyritykseksi 
EY Entrepreneur of the Year 
2016 -kilpailussa Vuoden 
Perheyrittäjä -sarjassa ja Ou-
lun kaupunki myönsi Putaan 
Pullalle Vuoden nuorten-
työllistäjä-diplomin ja Stiik-
nafuulia-yrittäjäpalkinnon. 

- Tunnustukset ja huo-
mionosoitukset lämmittävät 
mieltä ja antavat lisäpot-
kua eteenpäin, kun ajattelee, 
kuinka hankalia ja vaikeita 
aikoja olemme käyneet läpi 
ja nousseet sieltä takaisin 
pinnalle, Antti Tyykiluoto 
toteaa.

Pohjoisen Ominta
”Pohjoisen ominta” -kon-
septi kertoo pohjoisuudesta, 
perinteistä, käsityöstä ja ko-
timaisuudesta. Yksi tärkeim-
mistä muutoksista on uusi 
selkeä pakkausdesign. Ilme 
näkyy myös yrityksen in-
ternetsivuilla, konsulenttien 
työskentelyssä- ja myymälä-
materiaaleissa.

-Tänä syksynä uudis-

tettiin JYKERÖ tuoteper-
he vastaamaan yrityksen 
brändi-ilmettä, sen tiimoilta 
olemme loppuvuoden JYKE-
RÖ kiertueella esittelemässä 
tuotteitamme koko Pohjois-
Suomen alueella. Vielä ehdit 
osallistua nettisivuillamme 

hienojen JYKERÖ hupparien 
arvontaan marraskuun lop-
puun saakka, mainitsee Ant-
ti Tyykiluoto vielä lopuksi. 
HT

Putaan Pullan omistajista sisarukset Antti Tyykiluoto (kuva yllä) ja Hel-
mi Tyykiluoto (kuva alla) asuvat Iissä.

Jykerö on Putaan Pullan yksi suosituimpia tuotteita.
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MONOT Rossignol x-ium 
classic, uudet. Koko 46. Hin-
ta 70 €. P. 0400 760427.

Iisan kirppis on yksityishenkilöille tarkoitettu kirpputori, jossa voi myydä, ostaa, lah-
joittaa maksutta tavaraa. Myös löytötavarasta ja kadonneesta voi ilmoittaa maksutta. 
Kiinteistöt, maa- ja metsäpalstat ja asunnot (myynti- ja vuokrausilmoitukset) ovat maksullisia, 
22 euroa (sis. alv 24%). Iisan kirpputorille ilmoitukset toimitetaan sähköpostilla (info@iinlehti.
fi) tai kirjeellä (IiSanomat, Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi). Ilmoituksiin mukaan puhelinnumero 
(ja lähettäessä oma nimi, jota ei julkaista ellei erikseen halua) Puhelimella soitetuista  ilmoituk-
sista perimme 15 euroa ( sis.  alv 24 %).  Kuvallisista ilmoituksista perimme myös 15 euron (sis. 
alv 24 %) kuvankäsittelymaksun. Ilmoitusrivejä olisi hyvä olla korkeintaan n. 7-8.  Sama ilmoi-
tus laitetaan maksutta kolme kertaa.

MyyTäväNä

MAkSuTON yksityishenkilöiden kirpputori | info@iinlehti.fi

IISAN kIRPPIS ILMOIta 
ILMaIsEKsI

Jakkukylän kuulumiset:

Jouluruokailussa paljon osallistujia
Jakkukylän kyläyhdistyk-
sen järjestämä jouluruokailu 
lauantaina 11.11. Rauhan-
yhdistyksellä kokosi noin 80 
jakkukyläläistä virittäyty-
mään joulun tunnelmaan ja 
nauttimaan herkullista jou-
luruokaa. Ruokailun yhte-
ydessä lauloimme yhdessä 
tuttuja joululauluja ja vie-
timme aikaa keskustellen 
naapureiden ja tuttujen sekä 
kylälle muuttaneiden uusien 
asukkaiden kanssa. 

Kyläyhdistys tarjosi jou-
luruokailun ilmaisena heille, 
jotka ovat kuluneen vuoden 
aikana muuttaneet Jakkuky-
lään, jotta toisiimme tutus-
tuminen onnistuisi helposti 
ja uudet asukkaat pääsisivät 
hyvin kyläyhteisön toimin-
taan mukaan.

Herkullisen joululounaan 
valmisti Pitopalvelu Aira 
Tuutijärvi Yli-Iistä. Yhteisellä 
jouluruokailulla on Jakkuky-
lässä perinteet. Aiemmin on 
kokoonnuttu ruokailemaan 
Maa- ja kotitalousnaisten jär-
jestämään jouluruokailuun 
useiden vuosien ajan, eri pai-
koissa. 

Muutaman vuoden tau-
on jälkeen ruokailu oli jäl-
leen erittäin suosittu ja 
vieraat toivoivatkin, että pe-
rinne jatkuisi. Alustavasti 
on suunniteltu, että vuoden 
päästä isäinpäivän aattona 
kokoonnumme jälleen ky-
läyhdistyksen järjestämään 
jouluruokailuun. 

Kyläkisälli-hankkeessa 
mukavia tapahtumia 
Pohjois-Pohjanmaan Liikun-
ta ja Urheilu ry on aloittanut 
kolmen vuoden mittaisen 

Kyläkisälli-hankkeen. Hank-
keen rahoittajana toimii 
Oulun seudun Leader. Vuo-
sittain valitaan neljä kylää 
syksystä kevääseen kestä-
vään liikuntaohjelmaan, joka 
suunnitellaan yhteistyössä 
kylän kanssa. 

Jakkukylä pääsi mukaan 
syksyllä 2017 alkaneeseen ja 
kesään 2018 jatkuvaan ohjel-
maan, jonka myötä kylällä on 
järjestetty useita hyvinvoin-
ti- ja liikuntatapahtumia. Ne 
on pyritty järjestämään niin, 
että jokaiselle ikäryhmälle 
olisi jotain sopivaa ja siten 
voisimme aktivoida kaikkia 
kyläläisiä liikkeelle ja huo-
lehtimaan omasta hyvin-
voinnistaan. Ensi keväälle on 
suunniteltu hyvinvointikurs-
sia, jääkiekkokoulua, hiihto-
koulua, juoksukoulua sekä 
melontatapahtumaa, joista 
tiedotetaan kylän Facebook-
sivuilla sekä nettisivuilla. 

Keppihevoskurssi suosittu!
Jakun koulun liikuntasa-
liin kokoontui keskiviik-
koa 15.11. innokas, reilun 40 
hengen joukko lapsia kokei-
lemaan ja oppimaan Iin he-
vosharrastajien ohjaajien 
kanssa, mitä kaikkea keppi-
hevosen kanssa voit tehdä 
ja mitä keppihevosharrastus 
on?

Kurssilla kerrottiin ”kep-
parihommista” yleisesti har-
rastuksena, mitä kaikkea 
keppihevosen kanssa voi 
tehdä sekä millaisia tapahtu-
mia ja kilpailuja keppihevos-
harrastajille järjestetään.

Kurssilaiset opettelivat 
ratsastelua ja viettivät yhdes-
sä mukavan hetken oppien 

uutta. Ohjaajilla oli mukana 
keppihevosia, mutta myös 
oman keppihevosen sai tuo-
da mukanaan tai vaikkapa 
harjan varren.

Kurssin suosio yllät-
ti kaikki! Osallistujia saa-
pui niin runsaasti, että 
hiukan jouduimme suosit-
tujen heppojen kanssa vuo-
rottelemaan. Kurssin tarjosi 
Kyläkisälli-hanke. 

Seuraava, suuren suosion 
saanut keppihevoskurssi on 
Jakun koululla keskiviikko-
na 29.11 klo.17.  

Korealaisilta opiskelijoilta 
tuulahdus Aasiasta
Ryhmä Oamk:n korealai-
sia vaihto-oppilaita kävi 
lokakuun puolivälissä tu-
tustumassa Jakkukylään. He 
ideoivat harjoitustyönä ky-
lämme kehittämistä. Korea-
laiset opiskelijaystävämme 
halusivat lauantaina 18.11 
valmistaa ja tarjota herkul-
lisen korealaisen päivällisen 
niille kyläläisille, joita tapa-
sivat lokakuun vierailullaan. 

Reilun parinkymmenen 
hengen joukko kyläläisiä ko-
koontui Sippolalle nautti-
maan herkullisesta ruoasta 
ja keskustelemaan uusien ys-
täviemme kanssa. Ilta oli kai-
kille mukava sekä opettava. 
Opiskelijoiden tekemä Jak-
kukylän kehittämisprojekti 
etenee ja saamme heiltä pro-
jektiraportin joulukuussa. 
Mielenkiinnolla odotamme 
projektin tuloksia ja kerrom-
me myöhemmin lisää projek-
tista ja sen tuloksista. 

Hirvipeijaisissa herkuteltiin 
Jakkukylän eräukot järjesti-
vät hirvipeijaiset maanvuok-
raajille ja kaikille kyläläisille 
sunnuntaina 19.11. Jakkuky-
län rauhanyhdistyksellä. 
Jakun koulun leirikoulutoi-
mikunta valmisti herkullisen 
hirven palvilihakeiton sekä 
muun tarjoilun hirvipeijai-

sissa. Leirikoulutoimikunta 
koostuu oppilaiden vanhem-
mista, joka kerää talkootyöl-
lä varoja koululaisten viikon 
mittaista, joka toinen vuo-
si tehtävää leirikouluretkeä 
varten. Retkellä ovat muka-
na koulun 5. ja 6. –luokan 
oppilaat. Leirikoululla on 
Jakkukylässä pitkät perin-
teet, niitä on vuosikymme-
net tehty eri puolille Suomea 
sekä Ruotsiin ja Norjaan.

Hirvipeijaisissa nautit-
tiin tänä syksynä kaadet-
tua ja palvattua hirvenlihaa. 
Kyse on todellisesta lähiruo-
asta, joka on pyydetty Jakku-
kylän takametsistä. Peijaiset 
kokosi reilut 120 henkilöä 
nauttimaan herkullista pal-
vilihakeittoa, kahvittele-
maan ja juttelemaan tuttujen 
kesken.

Syyskokoukseen kutsu
Jakkukylän kyläyhdistys ko-
koontuu sääntömääräiseen 
syyskokoukseen Jakun kou-
lulle keskiviikkona 22.11. 
kello.18. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asi-
at, mm. toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2018. 
Toivotamme kaikki jäsenet 
tervetulleeksi kokoukseen.

Mikäli et vielä ole kyläyh-
distyksen jäsen, voit liittyä 
jäseneksi kokouksessa tai 
Jakkukylän nettisivuilla Yh-
distykseen varsinaiseksi jä-
seneksi voidaan hyväksyä 
henkilö, joka on kiinnostu-
nut yhdistyksen toiminnasta 
ja hyväksyy sen tarkoituk-
sen. Kannattajajäseneksi voi-
daan hyväksyä yksityinen 
henkilö tai oikeuskelpoi-
nen yhteisö, joka haluaa tu-
kea yhdistyksen tarkoitusta 
ja toimintaa. Yhdistyksen ko-
kouksissa on jokaisella var-
sinaisella jäsenellä yksi ääni. 
Kannattajajäsenellä on koko-
uksessa läsnäolo- ja puheoi-
keus, mutta ei äänioikeutta. 
HK

Jakkukylän tapahtumia ja terveisiä: 
www.jakkukyla.fi/ajankohtaista
Sähköposti jakkukylä@gmail.com 
liity jäseneksi www.jakkukyla.fi/kylayhdistysKeppihevoskurssi kokosi yli 40 innokasta harrastajaa oppimaan uutta.

Metsää omistaville
tuoretta tietoa
Metsäkeskus on koonnut 
metsänomistajan avuksi tie-
topaketin oman metsän hak-
kuumahdollisuuksista ja 
hoitokohteista. Tiedotteen 
kartoille on myös merkit-
ty Metsäkeskuksen tiedossa 
olevat luontokohteet. Tieto-
ja on kerätty Iin, Pudasjärven 
länsi-osan ja Yli-Iin ja Ylikii-
mingin alueilta.

Suomen metsäkeskus lä-
hettää arviolta reilut 4500 
kirjettä alueella metsää 
omistaville. Noin 1100 met-
sänomistajaa saa tiedon 
sähköpostilla kertoo asiak-
kuusasiantuntija Marika 
Alatalo. Vastaavia tiedotteita 
lähetetään aina kun olemme 
saaneet tietyn keilausalu-
een tiedot kerättyä ja ne ovat 
metsänomistajien hyödyn-
nettävissä.

Kannattaa tutustua  
Metsään.fi-palveluun
Jo noin 87 500 metsänomis-
tajaa Suomessa käyttää aktii-
visesti Metsään.fi-palvelua. 
Metsäkeskus on kerännyt 
palveluun noin 84 prosenttia 
yksityismetsien pinta-alasta, 
joka vastaa noin 11 820 000 
hehtaaria.

-Metsään.fi-palvelussa on 
tietoa puustosta, maaperäs-
tä, tulevista hakkuumahdol-
lisuuksista, hoitotarpeista 
sekä luontokohteista, jatkaa 
Alatalo. Hakkuehdotukset 
ovat laskennallisesti tuotet-
tuja.

Palvelussa voi katsella 
karttoja ja ilmakuvia tai tu-
lostaa metsikkökuvioiden lu-
ettelon maastoon mukaan. 

Metsäomistaja näkee myös 
tulo- ja menoarviot hoito- ja 
hakkuutöistä. Tietoja päivi-
tetään jatkuvasti ja kun ot-
taa palvelun käyttöön, näkee 
myös tulevien vuosien kii-
reelliset työt.

Metsään.fi-palvelu on 
metsänomistajalle maksuton 
ja sinne kirjaudutaan osoit-
teessa www.metsaan.fi. Pal-
veluun tunnistaudutaan 
omilla verkkopankkitunnuk-
silla tai mobiilivarmenteella.

Tietoa kannattaa jakaa
Metsään.fi-palvelussa met-
sänomistaja voi antaa va-
litsemilleen yrityksille 
metsätietojen selailu- tai siir-
toluvan. Valtuutettu yri-
tys voi katsella ja hyödyntää 
metsänomistajan kanssa sa-
moja tietoja, mikä helpottaa 
keskustelua, päätöksentekoa 
ja palveluiden hankintaa. 
Tiedon siirtoon tai selailuun 
oikeuttavan luvan voi an-
taa myös paperilomakkeella, 
joka postitetaan kirjeen mu-
kana.

Jos metsässä on arvok-
kaita luontokohteita, metsi-
en monimuotoisuusohjelma 
METSO tarjoaa vaihtoehto-
ja, joilla voi suojella metsää 
ja hoitotoimilla lisätä metsän 
luonnonarvoja.

Metsään.fi-palvelussa 
metsänomistaja voi tehdä 
metsänkäyttöilmoituksen, 
rahoitushakemuksen sekä 
rahoitushakemukseen liitty-
vän toteutusilmoituksen.

Metsäkeskus tiedotus 

Ihaninta Suomessa -taidenäyttely 
Nätteporissa
Iin taidekoulun kuva-
taide- ja käsityöryhmien 
Ihaninta Suomessa -taide-
näyttelyavajaiset järjestettiin 
tiistaina 21.11. Nätteporis-
sa. Avajaisten yhteydessä oli 
myös opiston ja taidekoulun 
oppilaskonsertti. 

Näyttely on virallinen 
osa Suomi 100 -juhlavuo-
den ohjelmaa ja teokset on 
tehty Suomi -teemalla. Sa-
malla se on kunnianosoitus 

kuvataiteilija Sanna Koivis-
ton 40-vuotistaiteilijajuh-
lalle. Koivisto on ohjannut 
taidekoululaisten savityös-
kentelyä. Tuloksena syntyi 
näyttävän kokoinen savire-
liefi aiheesta Ihaninta Suo-
men luonnossa. 

Näyttely on esillä 21.11. 
– 8.1.2018. Teokset ovat teh-
neet taidekoulun kuvatai-
de- ja käsityöryhmien 7–14 
-vuotiaat oppilaat. HT

Kyläyhdistyksen jouluruokai-
lussa pöytä notkui Aira Tuuti-
järven valmistamia herkkuja. 



nro 26/2017 5
nomat

-

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

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

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

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

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

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

valokuvauspalveluita • painotuotteita

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT

AUTO KATSASTUS, -MyyNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

www.merihelmi.fi

tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

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

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

RAVINTOLAPALVELUITA

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.iisanomat.fi
www.vkkmedia.fi 

LVI- JA SÄHKöPALVELUJA

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

lampotaloveittikoski.fi

NETTIAJANvARAuS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA

OULU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIN PISTE: Valtarintie 2, p. 050 466 4899

- Ei toimistomaksua

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Laitakuja 4, Ii
(Liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

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

Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta

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

TILITOIMISTOJA

www.tilisalonen.fi

Tilitoimisto Simo Salonen Oy  •  010 778 8600Urheiluhieroja & Personal Trainer
Aleksi Laajoki 
Hieronta- ja valmennuspalvelut
Yksilöllisesti ja ammattitaidolla.
Varaa aikasi netistä, tai soita:

Timpurintie 2, Iilaajoki.fi | 050 407 1957

ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hox! 
Joulutori 

2.12.

Keväällä 2017 pidettiin Iin 
kansalaisopistossa Suoma-
laisen Naisliiton kansalliseen 
Naisen ääni -hankkeeseen 
liittyvä samanniminen kir-
joituskurssi. Hankkeessa ke-
rätään naisten tarinoita eri 
puolilta Suomea ja se on vi-
rallinen osa Suomi 100-juh-
lavuoden ohjelmaa. Iiläinen 
Tanja Heikkilä kertoo osallis-
tumisestaan Katri Rauanjoen 
ohjaamalle kurssille seuraa-
vaa:

-Kurssin nimi Naisen 
ääni tuntui puhuttelevalta ja 
sai minut ilmoittautumaan 
kurssille. Usean haastavan 
vuoden jälkeen minulla oli 

Naisen ääni konsertti antaa puheenvuoron suomalaiselle naiselle
meneillään jonkinlainen it-
seni etsimis- ja löytämisvai-
he. Kurssin aikana minulla 
syntyi monia tekstejä omas-
ta elämästäni liittyen naisen 
eri rooleihin. Omien tekstien 
jakaminen tuntui tärkeältä 
ja lisäsi hyväksyntää itseä-
ni kohtaan. Sain palautet-
ta, että aidot, avoimet tarinat 
elävästä elämästä ja kipei-
den kokemusten kuvaukset 
puhuttelevat monia ja ovat 
helposti samaistuttavissa. 
Kurssilla kuulin monen eri 
ikäisen naisen tarinoita. Jo-
kainen kirjoitti omalla äänel-
lään, taidollaan ja tavallaan.”

Samana keväänä Heik-

kilä kävi kuuntelemassa 
kansalaisopiston laulunopis-
kelijoiden Elämän kirjopyyk-
kiä -konsertin.

Sielläkin kukin lauloi 
omalla äänellään itselleen 
tärkeitä tarinoita. Siitä heräsi 
ajatus kirjoittajien ja laulajien 
tuotoksien yhdistämisestä. 
Heikkilä ehdotti esitysideaa 
Iin kansalaisopistolle. Haas-
teeseen vastasi laulunopet-
taja Laura Koski, joka alkoi 
työstää ideaa yhdessä Tan-
ja Heikkilän ja muun työryh-
män kanssa.

Naisen ääni -konsertti on 
vahva esitys, joka antaa pu-
heenvuoron pohjois-suo-

malaiselle naiselle. Esitys 
koostuu kirjoittajien ja lau-
lajien valitsemien tekstien ja 
laulujen pohjalta kirjoitetuis-
ta viidestä tarinakokonai-
suudesta. 

Esityksen kantavia teemo-
ja ovat naiseuden lisäksi rak-
kauden monet muodot sekä 
elämän vastoinkäymiset. 
Teoksessa ei pelätä käsitel-
lä arkoja tai vaikeita asioita 
kuten seksuaalisuutta, väki-
valtaa tai päihteitä. Mukaan 
mahtuu myös perinteisem-
piä tarinoita avioliitosta, äi-
tiydestä ja oman voiman 
löytämisestä. Esityksen ovat 
käsikirjoittaneet Laura Koski 

ja Tanja Heikkilä. Kirjoittaji-
en ohjaus Katri Rauanjoki ja 
Naisen ääni -konsertin ohja-
us Laura Koski.

Laura Koski on oululai-
nen laulunopettaja ja laulaja. 
Naisen ääni on hänen ensim-
mäinen soolo-ohjauksensa. 
Hän on ollut aiemmin kä-
sikirjoittamassa Oulun am-
mattikorkeakoulun musiikin 
ja tanssin yhteisteoksia Loo-
ney Bin (2013) sekä Oulun 
Areenalle tilattua suurteos-
ta Noel Mystique (2015). Jäl-
kimmäisessä hän toimi myös 
apulaisohjaajana. Kosken ai-
empi kokemus esiintyjänä 
sekä hänen laaja tuntemuk-

sensa musiikkiteatterista 
ovat olleet apuna Naisen ää-
nen suunnittelussa. 

Katri Rauanjoki on oulu-
lainen äidinkielen opettaja, 
luovan kirjoittamisen oh-
jaaja sekä kirjailija. Hän on 
julkaissut kaksi romaania 
(Muuri 2012 sekä Jonain ke-
väänä herään 2016) ja työstää 
parhaillaan kolmatta teos-
taan. Luovaa kirjoittamista 
Rauanjoki on ohjannut mm. 
Oriveden opiston alaisuu-
dessa sekä Iin kansalaisopis-
tossa syksystä 2016 lähtien.

Naisen ääni konsertti on lauantaina 25.11. kello 19 Iin työväentalolla. 
lippuja saa 1,5 tuntia ennen näytöksen alkua ovelta.

(((((((((((( ((((((((((((

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Ilmoita Palveluhakemistossa. 

Ota yhteyttä 
p. 050 439 9963!
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Kuivaniemen terveysasema on kiinni 
18.12.2017-7.1.2018. Joulusulku koskee vastaan-
ottoa, laboratoriota, kuntoutusta, mielenterveystyö-
tä ja hammashoitolaa.
Kuivaniemen alueen asukkaat voivat joulusulun 
aikana käyttää Iin ja Simon terveysaseman palve-
luja.
Iin vastaanotto, 08 5875 6500 
Simon vastaanotto, 08 5875 6900

Muutos Kuivaniemen 
terveysaseman 
aukiolossa

oulunkaari.com

Valtarin koululla järjestettiin 
Leikki Lauantai 18.11.2017. 
Tapahtuman tavoitteena oli 
saada perheille mukavaa ja 
leikkimielistä yhteistä teke-
mistä. 

Lapset tulivat paikal-
le yhdessä huoltajan kanssa, 
sillä idea oli saada vanhem-
mat viettämään aikaa lasten-

Leikki Lauantai

sa kanssa sekä osallistumaan 
peleihin ja leikkeihin. 

Leikki Lauantain järjes-
ti Ii-instituutti liikelaitoksen 
liikunta- ja tapahtumapalve-
lut, ja se pidettiin ensimmäis-
tä kertaa. Tämän tyyliselle 
tapahtumalle on ollut kysyn-
tää lapsiperheiltä. Samalla 
haettiin palautetta tulevai-

suutta ajatellen. Myöhem-
min vastaavan tapahtuman 
voisi järjestää yhdistyk-
set esimerkiksi urheiluseu-
rat. Leikki Lauantaita varten 
hommatut leikkivälineet voi-
daan aina lainata seuraaville 
järjestäjille.

Kohderyhmänä olivat 
kaikenikäiset leikki-ikäiset 
lapset vanhempineen. Ta-
pahtuma oli ilmainen. Pai-
kan päälle odotettiin 100 
kävijää, ja paikalle saapui 
yli 100 ihmistä, eli tavoi-
te toteutui. Leikki Lauantai-
ta mainostettiin IiSanomissa, 
Facebookissa sekä julkisilla 
paikoilla ilmoitustauluilla.

Paikalla oli monenlaisia 
pisteitä, jossa oli mahdolli-
suus erilaisiin leikkeihin ja 
peleihin. Välineitä oli mo-
nenlaista, kuten hyppynaru-
ja, hernepusseja, trampoliini, 
sirkusvälineitä, leikkivarjo, 
frisbeet ja erilaisia temppui-
luratoja. 

Jutun kirjoittivat Työs-
säoppimisjaksolla olleet 9. 
luokkalaiset 

Jemina Niskala ja 
Iina Loukusa

Leikki Lauantain järjesti 
Ii-instituutti liikelaitoksen 

liikunta- ja tapahtumapalvelut, ja 
se pidettiin ensimmäistä kertaa.

mukavaa ja leikkimielistä yhteistä tekemistä 

Seilaan aavalla ulapalla
Veneessäni ei ole edes airoja
Annan veden heitellä, aaltojen vastustella matkaani

Minulla ei ole voimia
Olen jonkin suuremman edessä

En pysty päättämään suuntaani
En tiedä minne olen menossa

Minulla on silti tällä hetkellä hyvä olla, veneen suojassa
Veneen reunat ympäröivät minua, muodostaen turvakehän 
ympärilleni

Makaan selälläni veneen pohjalla
Sinivalkoinen taivas loistaa kirkkaana ylläni,
ikään kuin viimeistelläkseen turvallisuuden tunteeni
Heittäen kauniin hunnun päälleni

Lopulta suljen silmäni
Tunnen kuinka vesi kuljettaa minua
Luotan siihen….
Luotan tulevaan!

Alan nauttimaan olotilastani

Joskus elämä menee niin, että on helpompi olla ilman airoja

Vaikka airot olisivatkin matkassa
On helpompi olla tarttumatta niihin

-Hanna Maaria-

Vene

Iissä 3.-4.11. järjestetty IIK!!-
festivaali keräsi taas kauhun 
ystävät Yöväentalolle. Nalle 
Mielonen tyhjensi IIK!!-festi-
vaalin lyhytelokuvakilpailun 
palkintopöydän jo toista ker-
taa, kun hänen 7-minuuttinen 
elokuvansa Väärä talo vasem-
malla voitti sekä kisan pääpal-
kinnon että yleisöpalkinnon. 

Saman tempun Mielonen teki 
jo vuonna 2014 elokuvallaan 
Noidan merkki. Väärä talo 
vasemmalla sai Iissä maail-
manensi-iltansa, ja seuraavak-
si se nähdään Helsingin Night 
Visions -festivaalilla 23. mar-
raskuuta.

Kisan tuomareina toimi-
vat Pohjois-Suomen elokuva-
komission projektipäällikkö 
Anne Laurila ja elokuvanteki-
jä Juuso Laatio. Tuomareiden 
mukaan Väärä talo vasem-
malla nosti kilpailutöistä par-
haiten katsojan pulssia, ja he 
toivoivatkin Mielosen jatka-
van kauhuelokuvan parissa.

Kinokin ja Rantapohja-leh-
den tarjoama pääpalkinto on 
Kinokin valmistama ammat-
timainen DCP-esityskopio 
voittajateoksen maailmanval-
loitusta siivittämään. Yleisö-
palkinto puolestaan on 100 
euron lahjakortti Levykaup-
pa Äxään.

Festivaalin hallituksen 
myöntämän IIKKA-palkin-

non sai tänä vuonna Samuli 
Alapuranen Drag Me to Kem-
pele -lyhytelokuvastaan, jossa 
hän loihtii pohjoissuomalaisis-
ta kotimaisemistaan hiipivää 
kauhutunnelmaa oivaltavin 
ja minimalistisin keinoin. Fes-
tivaalin toiminnanjohtajan, 
kuvataiteilija J. A. Mäen suun-
nittelema IIKKA-patsas an-
netaan vuosittain henkilölle, 
joka on tavalla tai toisella edis-
tänyt suomalaista kauhukult-
tuuria. Palkinto myönnettiin 
nyt ensimmäistä kertaa lyhyt-
elokuvan tekijälle.

Kuudettatoista kertaa jär-
jestetty IIK!!-festivaali ke-
räsi Iin Yöväentalolle vajaa 
tuhat katsojaa. Suosituim-
mat näytökset olivat Shaa-
hi Skeletoon -duon elävällä 
musiikillaan säestämä myk-
käelokuva The Cat and the 
Canary (1927) ja ihmissusik-
lassikko An American Were-
wolf in London (1981), jonka 
leikkaamaton versio sai lo-
pultakin festivaalilla Suomen 

teatteriensiesityksensä. Varsi-
naisten yleisönäytösten lisäksi 
festivaali järjesti kaksi ilmais-
näytöstä täysille saleille iiläisiä 
koululaisia.

Seuraava IIK!! järjestetään 
taas ensi vuonna Iin Yöväen-
talolla ja se on järjestykses-
sään 17.

Sanna Turunen

Iissä 3.-4.11. järjestetty IIK!!-festivaali keräsi taas kauhun ystävät Yöväentalolle

Väärä talo vasemmalta ja Kempele kauhistuttivat IIK!!-festivaalilla
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Iin Seudun Jata ry:n

Urheilijoiden talolla to 14.12. klo 13
Pikkujoulu

Iin Seudun Jata ry:n sääntömääräinen 

SyySKoKouS
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa! Hallitus

Henkilövalinnat ym. sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Iin Vihreiden
syyskokous
su 3.12. klo 17 Iin järjestötalolla

5 x Atriakinkku , 2 x 100 €, 720 € mp, 500 € pr 50. 
Tervetuloa!

KuIvanIEMEn ns kInkkubIngo
su 26.11. klo 16.00

Karhun silta, joka ylittää Ii-
joki suulla Sarŕionhaaran, 
on valmistunut. Sillan vih-
kiäisiä vietetään maanan-
taina 27.11. kello 12. sillalla 
Alarannantien päässä. Juh-
lapuheen tulee pitämään 
kansanedustaja, liikenne- ja 
viestintävaliokunnan vara-
puheenjohtaja Mirja Vehka-
perä Haukiputaalta. Sillan 
käyttöön siunaamisen toimit-
taa Iin seurakunnan kirkko-
herra Tapani Ruotsalainen, 
jonka jälkeen on juhlallinen 
nauhan leikkaaminen. Silta-
hankkeen historiikin pitää 
Risto Paaso, Iin kunnan puo-
lesta puhuu kunnanjohtaja 
Ari Alatossava ja tilaisuuteen 
tervetuliaissanat lausuu Kar-
hun yksityistie hoitokunnan 
puheenjohtaja Tauno Kova. 
Kaikille tarjotaan ulkoilmas-
sa ruokailu ja juhlakahvitkin 
nautitaan. 

Nyt valmistunut silta on 
pituudeltaan 68 metriä. Saa-
ressa on noin 110 maan- ja 
mökin omistajaa sekä Iin seu-
rakunnan leirikeskus. Saa-
reen on ollut vapaaehtoisten 
ylläpitämä lossikulku, mikä 
sillan valmistumisen jälkeen 
jätettiin mielihyvin ”eläk-
keelle”. 

Siltahanke on alun perin 
käynnistetty jo yli 30 vuot-
ta sitten. Uudelleen asia 
nousi esille vuonna 2014. To-
teutunut rakentamismalli 
käynnistyi Pohjois-Suomen 
AVIn luvan myötä vuoden 
2016 alusta.

Silta rakennettiin ilman 
valtion rahoitusta. Hank-
keen 730 000 euron rahoitus 
on neljän tahon voimannäy-
te; Karhun yksityistie hoito-
kunta 220 000, Iin kunta 170 
000, Iin jakokunta 170 000 ja 
Iin seurakunta 170 000 euroa. 
Summat sisältävät valtiolle 
tilitettävää arvolisäveroa.

Silta on valaistu ja varus-

Karhun silta valmistunut 
– vihkiäisjuhla maanantaina

tettu tallentavalla kamera-
valvonnalla. Rakentaminen 
on toteutunut pääsääntöi-
sesti Iin yritysten toimesta. 
Rakennuttajana on toiminut 
Karhun yksityistiekunta, 
pääurakoitsijana Pohjanteko 
Oy, joka on käyttänyt noin 
20 aliurakoitsijaa. 

Niistä iiläisiä ovat Jussi-
la Group Oy, Raudoituspal-
velu M. Tiiro Oy, Iin Energia 
Oy, PMP Oy, Kuljetus Back-
man, Iin Jätehuolto Paakko-
la Oy ja Traktoriurakointi A. 
Wiik. Työmaan valvojana on 
toiminut CC Control Oy. HT

Karhun silta on 68 metriä pitkä ja maksoi noin 730 000 euroa. 

Paalutusta

Silta valmistumassa

Paalujen raudoitus

Raudoitus

Muotti valmiina

Sillan jännitys Silta valettuna

kuusesta voit ottaa koristeen, jonka mukana on pakettikort-
ti ja siinä on tiedot lahjan saavan tytön / pojan iästä. tuo 
hankkimasi lahja ja em. pakettikortti lahjakoriin viimeistään 
11.12.2017. kuusten luona on muutamia lahjanjakajien työ-
tä helpottavia lisäohjeita ja lahjakasseja. seurakunnan ja so-
siaalitoimen henkilöstöt toimittavat lahjat perheille. 
kiitos lahjoistanne!

ANNA lAPSEllE lAHJA
JOululAHJAkERäyS IISSä  

Keräyksen järjestävät yhteistyössä 
Iin Seurakunta, Iin kunnan sosiaalitoimi ja Iin Lions Club ry.

Keräystä varten pystytämme joulukuuset 25.11. – 11.12.2017
    -kirkkoherranvirastojen aulaan Iissä ja Kuivaniemellä 

    -Osuuspankin Iin konttoriin  
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Kauppojen yö 

Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat klo 10-15 

Perinteiset Joulumyyjäiset Iin Seurakuntatalolla. ”Anna lapselle lahja” - keräys alkaa la 25.11.2017  

joulumarkkinoilla. Tervetuloa! Järjestäjä: Iin Haminan Vanhempainyhdistys 

Markkinapaikkavaraukset: Mikko Alatossava p. 040 744 2064

Päivä Paloasemalla klo 10-14 

Iin Paloasemalla. Järjestäjä: Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

 

Gospel Nurkka klo 18-22 

Nuorisotila Nurkka, Haminantie 8. Jäjestäjä: Iin Helluntaiseurakunta 

Naisen ääni klo 19 

Iin kansalaisopiston kirjoittajat ja laulajat esittää Iin työväentalolla. Lipunmyynti alkaa 1 1/2 h ennen 

näytöstä ovelta 10 €. Jäjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos / Iin Kansalaisopisto

Ohjelma Ii-instituutti liikelaitos:   
Riitta Räinä p. 050 3950 305
Markkinapaikat Iin Haminan vanhempainyhdistys ry:  
Mikko Alatossava p. 040 744 2064

      Iin Joulunavaus klo 18 

       Nätteporin rannan parvekkeella  

       - ranta-alueen kevyenliikenteenväylä yleisöalueena.  

      Iin kunnan ja Iin seurakunnan tervehdykset. Joulujumppa. Paikalle saapuu Joulupukki.  

       Vapaa pääsy! Tervetuloa! Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos 

Iin kirjaston yö klo 18-22   

Nätteporin Kahvila avoinna, Joulupukin postilaatikko, kierrätysaskartelua. klo 18.30 Valto-tontun ja Joulupukin JouluShow Nätteporin  

Auditoriossa. Konsertin jälkeen Nätteporin Auditoriossa Pomppulinna ja Joulupukin tapaaminen ilman ajanvarausta - voit jättää lahjatoivelis-

tasi suoraan Joulupukille. Paikalla UNICEFin lipaskeräys maailman lasten hyväksi. Vapaa pääsy! Tervetuloa! Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos 

 

Loistava Pohjois-Pohjanmaa valotaidekiertueen valotaideteos klo 18-20 

Loistava Pohjois-Pohjanmaa valotaidekiertueen valotaideteos on yleisölle avoinna klo 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. Vapaa pääsy! Tervetuloa! Yhteistyössä: Iin kunta ja Taidekeskus KulttuuriKauppila. 

 

Ihmeellinen Ii Race nuorille klo 18-20 

Ohjeet löytyvät Nuorisotila Nurkasta, Haminantie 8. Tervetuloa! Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos 

 

Nurkan Yö klo 20-24 

Mukavaa yhdessäoloa ja kivaa tekemistä 7 lk. - 17 -v. Tervetuloa! 

Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos ja Iin Seurakunta 

Kauppakeskus Kärkkäisen yö klo 24 saakka

Kauppakeskus Kärkkäinen, Autokeidas, Valokuvaamo Studio Salama, Makujen Kiina, Hairlekiini, Kotipizza. Loistavat tarjoukset! Tervetuloa! 

Iin Haminan kauppojen yö

Iin kukkakauppa avoinna klo 21 saakka - Glögitarjoilu. Iin Haminan liikkeet ovat avoinna normaaleina aukioloaikoina. Tervetuloa!

 25.11.

... ja me toivomme Hyvää Joulua!

YHTEISTYÖKUMPPANIT: Iin Energia Oy, Halva Oy,  
Iin Meripelastajat,  Iin seurakunta, Iin kunta, Ii-instituutti 
liikelaitos/nuorisotyö ja tapahtumat,  
Iin kirjasto, Autokeidas, Kärkkäinen, Studio Salama,  
Makujen Kiina, Hairlekiini, Kotipizza, KulttuuriKauppila,  
Iin kansalaisopisto, Iin kukkakauppa, SPR Iin osasto, 

24.11.

KAUPPOJEN YÖ ARPA pe 24.11.

VOIT OSALLISTUA KÄRKKÄISELLÄ, AUTOKEITAALLA,  

IIN KIRJASTOSSA JA NUORISOTILA NURKASSA.  

- HYVÄT PALKINNOT! Arvotaan pe 24.11. iltamyöhään!

Iin Palomieskerho, 
Iin Haminan vanhempainyhdistys,  
Iin helluntaiseurakunta,  
UNICEF Iin Vapaaehtoisryhmä

pe

la

Suomalainen messu klo 18 

Iin kirkossa klo 18 Suomi100 merkeissä. Järjestäjä: Iin seurakunta

 26.11.su


