JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Jouluinen kukkamyynti
Iissä Järjestötalolla, Laurintie 3

-

joka päivä aattoon asti
myyntiä myös tarhalla

Rauhaisaa Joulua

Jokivarren puutarha
p. 0400 192142, Yli-Olhava

19.12.

Nro 26 /2019

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

- Kaikki kodin remontit ammattitaidolla
30 vuoden kokemuksella.
- Rakennuspuusepän työt
- Korjausrakentaminen, myös märkätilat
(sertifikaatti)

Miko Böök 040 505 4117 (Ii)
book.miko@gmail.com

LEIPOMOMYYMÄLÄ
AVOINNA
MA–TO klo 7.30–16.30
PE klo 7.30–17.00
LA suljettu

www.sisustuspalvelu.fi

Metsänhoitoyhdistys
Koillismaa toivottaa
Hyvää Joulua!
Tarjoamme joulukahvit Kuivaniemen
toimistolla to 19.12. klo 9-15
Tervetuloa!
Metsänhoitoyhdistyksen henkilöstö rauhoittuu joulun
viettoon 23.-27.12.2019, jolloin toimistot suljettuna.

Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi
puh. 08 563 8700

WWW.PUTAANPULLA.FI

/ PUTAANPULLA

Kuivaniemen toimisto, Kuivajoentie 13 B 2.

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

AUTOSÄHKÖ-HUOLTOKORJAAMO
Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!

Kimmo Väärälä

045 2300 682

Rakentajantie 8, Jääli

040 838 1648

YRITTÄJÄT, SEKÄ UUDET YRITTÄJÄT!

Tule yrittäjäksi IIHIN!

Uusi ”Rinteen” hallitus antaa vuoden 2020 alusta investointiavustukset investointihankintoihin.
Avustukset ovat; merkittävät avustukset 50 - 75 % investoinnista + työntekijäavustukset jopa 100 % (ely).
HUOM.! TEOLLISUUSKIINTEISTÖMME SIJAITSEE IIN PARHAIMMALLA PAIKALLA!
TOIMITILA vuokrattavana tai myydään! (Hinnat edulliset / kilpailukykyiset!),
os. Lieksentie 5, 91100 Ii. Kiinteistön tontin koko n. 0,5 ha.

TEOLLISUUSHALLI (56 x 15,5 x h 6 m, noin 5000 m³), kokonaispinta-ala 920 m² jakaantuen:
tuotantotila 700 m² | konttori 120m² | sos.tilat 100 m²
KAIKKI TILAT VAPAANA SOPIMUKSEN MUKAAN 1.11.2019 ETEENPÄIN.

OTA YHTEYTTÄ: Aarno Annola 040 176 9909, aarno.annola@asumaan.com

Kanssasi surun
kohdatessa
Perinteikäs täyden palvelun
hautaustoimisto Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin liittyvissä
järjestelyissä.
Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin,
upeat kauden kukat ja
viherkasvit kotiisi.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 19.12. klo 14:30. Voit
pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi
luona.
Petrus Schroderus joulukonsertti la 21.12. klo 18 Iin kirkko, yhteistyössä Kärkkäinen Oy kanssa.
Joululaulumessu su 22.12. klo 10 Iin kirkko. 4. adventtisunnuntai. Pyhäpäivän aihe Herran syntymä on lähellä. Toimittaa Pekka
Soronen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Katri Sillanpää, Nina
Peltola. Musiikkiryhmä Nuorten lauluryhmä, huilu. Kolehti Paikallisten vastuunkantajien varustamiseen ja koulutukseen Aasiassa
ja Afrikassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Laulamme Kauneimmat joululaulut-vihkosta. Torttukahvit.
Lautapeli-iltapäivä su 22.12. klo 14 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Aattokirkko ti 24.12. klo 15 Iin kirkko. Jouluaatto. Pyhäpäivän
aihe Lupaukset täyttyvät. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Jouluyön messu ti 24.12. klo 23 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Lupaukset täyttyvät. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija
Savolainen. Musiikkiryhmä Kirkkokuoro. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Sanajumalanpalvelus ke 25.12. klo 10 Väli-Olhavan seurakuntatalo. Jouluaamu. Pyhäpäivän aihe Nyt Betlehemiin! Toimittaa
Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Messu hoito-osastolla to 26.12. klo 13. Pyhäpäivä Tapaninpäivä.
Sanajumalanpalvelus su 29.12. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän
aihe Pyhä perhe. Toimittaa Pertti Lahtinen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen uskonkäsityksen ja identiteetin vahvistamiseen Suomen teologisen instituutin kautta.
Aattohartaus ti 31.12. klo 18 Iin kirkko. Uudenvuodenaatto. Pyhäpäivän aihe Aikamme on Jumalan kädessä. Laulu: Sirkka Nevalainen.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 2.1. klo 14:30.
Sanajumalanpalvelus su 5.1. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe
Herran huoneessa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, avustaa Markku Jaakkola. Kolehti Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille
Kirkkohallituksen kautta.
Diakoniatoimisto suljettu 18.12.2019 - 6.1.2020
Messu ma 6.1. klo 10 Iin kirkko. Loppiainen. Pyhäpäivän aihe
Jeesus, maailman valo. Toimittaa Pekka Soronen, avustaa Markku
Jaakkola. Kolehti Rajoja ylittävä rakkaus -raamatunkäännöstyöhön ja seurakuntaelämän vahvistamiseen mm. Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 8.1. ja ke 15.1. klo 10-11:30 Iin seurakuntatalon kerhohuone. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän
vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 9.1. klo 13.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 22.12. klo 12 Kuivaniemen seurakuntasali. 4. adventtisunnuntai. Pyhäpäivän aihe Herran syntymä
on lähellä. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen.
Kolehti paikallisten vastuunkantajien varustamiseen ja koulutukseen Aasiassa ja Afrikassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Muuta
tietoa: Palvelutehtävissä Kuivaniemen Rauhanyhdistys. Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit
tilata taksin kotiovelle p.040-571 8618/Anne Miettunen. Kyydin
tarjoaa Kuivaniemen kappeliseurakunta.
Aattokirkko ti 24.12. klo 12 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäivän aihe
Lupaukset täyttyvät. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku
Jaakkola. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Hartaushetki Kuivaniemen hautausmaalla ti 24.12. klo 14.
Pyhäpäivä Jouluaatto. Pyhäpäivän aihe Lupaukset täyttyvät. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti oman
seurakunnan diakoniarahastolle.
Sanajumalanpalvelus ke 25.12. klo 08 Kuivaniemen seurakuntasali. Pyhäpäivän aihe Nyt Betlehemiin! Toimittaa Pekka Soronen,
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Sanajumalanpalvelus ke 1.1. klo 18 Kuivaniemen seurakuntasali. Uudenvuodenpäivä. Pyhäpäivän aihe Jeesuksen nimessä.
Sanajumalanpalvelus su 5.1. klo 12 Kuivaniemen seurakuntasali. Pyhäpäivän aihe Herran huoneessa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola.
Diakoniatoimisto suljettu 18.12.2019 - 6.1.2020.
Messu ma 6.1. klo 12 Kuivaniemen seurakuntasali. Loppiainen.
Pyhäpäivän aihe Jeesus, maailman valo. Toimittaa Pekka Soronen,
kanttorina Markku Jaakkola.
Kuivaniemen perhekerho to 9.1. ja to 16.1. klo 10-12 Kuivaniemen seurakuntasali.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
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Paimenen osa
Kuluneen syksyn mieleenpainuvimpia virkatehtäviäni
ovat olleet lasten tapaamiset kouluvierailuilla piispantarkastusten yhteydessä. Lasten kysymykset ovat olleet
aitoja ja ne ovat koskeneet kaikenlaisia asioita ”maan ja
taivaan väliltä”: Onko sinulla lapsia? Onko kiva olla piispana? Paljonko piispa tienaa? Isompien koululaisten kysymykset ovat panneet minut lujille: Mikä on elämän
tarkoitus? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Mikä on uskonnonvapauden ja sananvapauden suhde?
Parhaani mukaan olen yrittänyt näinkin vaikeisiin
kysymyksiin vastata.
Kouluvierailuilla minulla on ollut mukana piispansauva. Sen avulla olen kertonut piispan työstä ja siitä, että
piispaa kutsutaan usein paimeneksi. Piispalla on sauva,
aivan kuten paimenilla Jeesuksen ajan Lähi-idässä. Paimen pystyi sauvan varrella suojelemaan laumaansa petoeläimiltä. Sauvan kärjellä ohjaamalla paimen saattoi
pitää lauman koossa. Sauvan yläosalla paimen saattoi
pelastaa pienen karitsan kallionkolosta. Olen kertonut,
että jollakin tavalla samaa tekee myös piispa paimenena.
Suojelee, ohjaa ja tukee seurakuntia ja kristittyjä.

Se oli viestin viejän osa.
Paimenet tiesivät, että heidän tuli löytää paikka, jossa lapsi makasi seimessä. Kun he löysivät lapsen, kertoivat he heti, mitä heille oli tästä lapsesta sanottu. ”Kaikki,
jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään.” Tuskinpa paimenet olivat tulleet koskaan ajatelleeksi, että
Jumala valitsisi juuri heidät maailman historiaa muuttaneen viestin viejiksi.
Kuitenkin juuri paimenet saivat olla ensimmäiset Jeesuksen syntymästä kertovat ihmiset. Paimenten eteenpäin viemä viesti on säilynyt muuttumattomana yli 2000
vuotta! Toivottavasti joulun ilosanoma saavuttaa myös
sinun sydämesi. Minusta tuntuu, että tuo ilosanoma on
tämän ajoittain yhä hullummaksi muuttuvan maailman
keskellä ajankohtaisempi kuin koskaan:
”Älä pelkää. Sinulle on syntynyt Vapahtaja!”
Siunattua joulua sinulle ja läheisillesi!

Oulussa adventin alla 2019
Jukka Keskitalo
Oulun hiippakunnan piispa

Tämän joulun alla paimenen osa on puhutellut minua
myös jouluevankeliumissa. Luukkaan jouluevankeliumi toteaa ensin aivan lakonisesti, että ”sillä seudulla oli paimenia yöllä vartioimassa laumaansa”. Nämä
yötä myöten ahertavat paimenet pelästyivät kuitenkin
pahanpäiväisesti, kun Herran enkeli seisoi heidän edessään. ”Älkää pelätkö”, oli enkelin ensimmäinen viesti
säikähtäneille paimenille.
Pelkojen poistaminen ei kuitenkaan ollut vielä paimenten kuulema pääviesti, vaan se oli tämä: ”Tänään
on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.” Viestin
kuultuaan paimenet lähtivät kiireesti matkaan viemään
sanomaa eteenpäin. ”Nyt Betlehemiin!”, kuului heidän
toimintasuunnitelmansa. Ei kohta, eikä huomenna, vaan
nyt heti. Enkelin ilmoittama sanoma oli vakuuttanut paimenet niin perin juurin, ettei viivyttelylle ollut sijaa.
Joulukuvaelmissa paimenet ovat usein sivuroolissa.
Muistan itsekin, kun kansakoulun joulujuhlassa seisoin
hieman sivummalla saunatakki päällä ja pyyheliinasta
kietaistu päähine päässäni. Tosiasiallisesti paimenilla oli
hyvin tärkeä osa ensimmäisen jouluyön tapahtumissa.

Toivotamme lukijoillemme
rauhaisaa joulua ja
hyvää uutta vuotta 2020
IiSanomien toimituksen porukka
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
ista
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Toimittaja Ii
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
ilmo
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Pauli Tiiro 0454 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
kysy tarjousta ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.
Virheestä,
joka
johtuu
esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO1
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 9.1.2020.
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
jäsenyritys
mielellään to 2.1.2020 mennessä.

nomat

ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parittomina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Taaperoiden leijonatanssi hurmasi yleisön. Kuva Jukka Sassi.

”Levisi ku Aalmannin
hevonen Illin jäälle”
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä,
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Tonttupajalla on kova kiire joulun lähestyessä. Kuva Jukka Sassi.

Tanssin Tahdin tonttuparaati
ilakoi Iin Työväentalolla
Iin Työväentalolla nähtiin
todellinen tanssin ilotulitus
tanssikoulu Tanssin Tahdin
Iin ryhmien esitellessä taitojaan tonttuparaatissa. Salin
täyteinen yleisö sai nähdä
taidokkaita esityksiä taaperoista aikuisiin, sekä kaksi
oppilaiden duettoa. Duettojen koreografian olivat oppilaat itse suunnitelleet. Iin
ryhmien ohjauksesta on jo
kuuden vuoden ajan vastannut Jutta Kotala. Oppilaita ryhmissä on tällä hetkellä
lähes kahdeksankymmentä.
– Tanssikoulu TanssinTahdin toiminnan keskeinen
tavoite on järjestää pedagogisesti laadukasta opetusta

Aikuiset tanssivat jazzin tahtiin. Kuva Jukka Sassi.

Hiphopparit vauhdissa. Kuva Jukka Sassi.

paikkakunnalle, jossa tanssitoimintaa on vähän tai ei ollenkaan. Haluamme tuoda
tanssinharrastamisen kodin
lähelle ja tarjota lapsille ja
nuorille opetusta, joka kestää laatuvertailussa isojen

tanssikoulujen ja -keskusten opetuksen, Jutta Kotala
kertoi, toivottaen myös pojat tervetulleiksi tanssitunneille. MTR

ja laulettiin sunnuntaina
15.12. Päivällä vuorossa olivat lasten joululaulut ja illalla kirkon täytti yleinen
kauneimmat
joululauluttapahtuma.
Keskiviikkona 18.12. järjestetään toinen

mahdollisuus osallistua tapahtumaan. Kuivaniemellä laulutilaisuus oli Aseman
liikuntahallilla sunnuntaina
15.12. MTR

Kauneimmat joululaulut tuovat iloa ja toivoa
Kauneimmat joululaulut-tapahtumat täyttävät jälleen
kirkon eri puolilla maata.
Tänä vuonna kampanjan virallisena suojelijana toimii
laulaja Katri Helena. Tervehdyksessään hän tote-

Kauneimmat joululaulut-tapahtuma täyttää kirkot joulun lähestyessä. Kuva Iin kirkossa pidetystä kauneimmat lasten joululaulut tilaisuudesta.

aa ”Ihmiset tarvitsevat iloa
ja toivoa, niin täällä, kuin
maailmallakin. Kauneimpien joululaulujen välityksellä voimme antaa niitä toinen
toisillemme”.
Iin kirkossa joululaulu-

Söpö ja Nöpö jänikset johdattelivat ensimmäisen joulun tapahtumiin. Tässä he kohtaavat tiellä enkelin, ihmetellen mikä heitä
vastaan on tullut.

Lapsikuoro avusti ja lauloi tapahtuman aluksi.
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Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta 2020

www.aallonkaluste.fi

Maija-Liisan navetassa lehmät ovat eri rotuisia.

Vasemmistoliiton
Iin osasto ja
valtuustoryhmä

Hermoratahieroja

Sirkka Jaara

(
Iin Taksikyyti
Hannu Ukkola
p. 0440 688 670

Kuivajoentie 4380
95160 Oijärvi | 040 152 7855

Simon Apteekki
Kuivaniemen Apteekki

YLIRANNAN
RATSUTILA

TILITOIMISTO

Kauneushoitola

Outi

Kirstinharjuntie 11, 91100 Ii
p.0400 448 873
www.kauneushoitolaouti.fi

Teräsmummo jatkaa
lypsykarjatilaa Myllykivenkankaalla
Luola-aavan ja Myllykivenkankaan alueilla toimi
menneinä vuosikymmeninä
lukuisia lypsykarjaa pitäneitä tiloja. Nyt kylät ovat autioituneet ja kylätie on liukas
ja hiljainen. Maija-Liisa Hyvönenkin luopui karjan hoitamisesta ja jäi eläkkeelle
parikymmentä vuotta sitten,
Markku-pojan jatkaessa.

-Enhän minä eläkkeellä
viihtynyt. Tuntui, että kaikki sammuu ja koko elämä
loppuu jouten ollessa, nyt 86
vuotias Maija-Liisa toteaa.
Maija-Liisa on asunut tilalla vuodesta 1961 alkaen.
Tuolloin paikalla oli vain
pieni mökki ja navettaa alettiin rakentamaan talven
suojaksi kahdelle lehmälle,

sonnille ja hevoselle. Vuonna 1968 saatiin päärakennus
valmiiksi ja siinä varttuivat
perheen kuusi lasta.
– Olin mielessäni haaveillut, että jos Markku alkaa
puhumaan lehmistä luopumisesta, minä jatkan vielä
eläinten pitämistä. Muutama vuosi sitten tuli hetki,
jolloin hän kertoi lehmien
lähtevän muutaman päivän
kuluttua. En millään halunnut niistä luopua, joten aloitin uudelleen karjan parissa,
Maija-Liisa kertoo.
Navetassa on tällä hetkellä kuusi lehmää ja kaksi hiehoa. Hiehot Maija-Liisa osti
syksyllä Kajaanista. Lisäksi pihapiirissä käyskentelee
poroja, Esteri-koira ja kaksi kissaa.
– On minulla lampaitakin. Niiden kanssa loukkasin kesällä selkäni, kun

Terttu Rousu
Hiehot tulivat syksyllä Kajaanista, joten maidontuotannon
jatkuvuuskin on taattu.

kellonvaihdossa
lammas
kietoi jalkansa naruun ja
kaatoi minutkin. Onneksi
kaaduin kampaan päälle ja
kello vaihdettiin, hän naurahtaa.
Navettaan teräsmummo
suuntaa joka aamu viideltä. Siellä menee reilut kolme
tuntia. Illan suussa samoin,
joten työpäivälle tulee kunnioitettava pituus, vieläpä
seitsemänä päivänä viikossa. Maitoauto käy joka toinen ilta, vieden maidot
Ranuan meijerille.
– Elämässä pitää olla tekemistä ja eläinten kanssa
touhuaminen pitää mielen
virkeänä. Aionkin jatkaa
niin kauan, kun terveyttä
riittää, Maija-Liisa kertoo.
Nykyisin hän asuu pihapiiriin vuonna 2007 rakennetussa pirtissä, kuten
hän pientä taloaan nimittää. Joulunaika ei eläinten
hoitamisessa poikkea muista päivistä. Pojan perhettä
Maija-Liisalla on kuitenkin
aikomus poiketa jouluna
tervehtimässä.
– Mukavinta minusta on
saada lehmät kesällä ulos
metsälaitumille, teräsmummo toteaa lopuksi. MTR
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Maailma muuttuu – ihminen ei
Olen juuri jäänyt eläkkeelle Iin lukion äidinkielen ja
kirjallisuuden sekä filosofian lehtorin virasta, ja tällainen elämäntilanne panee
ihmisen miettimää ja muistelemaankin omaa elämää.
Millaisessa maailmassa olen
viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni; ja millaisessa maailmassa tulen viettämään
vanhuuteni?
Suurin ero menneen ja
nykyisen (ehkä tulevankin)
välillä on siinä, mihin me
käytämme päivittäisen energiamme. Lapsuudessani 50ja 60-luvulla tuntui olevan
aikaa loputtomiin. Mihinpä
sitä olisi ollut kiire? Harrastukset olivat pihapiirissä ja
mummolassa ja naapureissa
leikkimistä ja pelailemista –
pelit olivat enimmäkseen ulkopelejä ja vaativat fyysistä
liikuntaa kaiken aikaa. Vähän vanhempana romuttiin
poikien kanssa rantoja ja lähimetsiä, kesällä uitiin ja ongittiin ja uisteltiin, talvella
hiihdettiin ja laskettiin mäkeä. Toki 60-luvun lopulla jo
alettiin kuunnella ”Rollareita”, ”Biittelssejä” ym. ja katsella tyttöjäkin.
Nykyään lapset ja nuoret
näyttävät viihtyvän kotona ja tuijottelevan älykännykkäänsä tai tietokoneen
näyttöä. Ovat varmaan paljon tietäväisempiä ja varhaiskypsempiä kuin me
ennen, mutta myös stressaantuneita. Menestymis- ja
ulkonäköpaineet alkavat jo
varhaisteini-iässä. Fyysinen
kunto on monilla heikko. Ei
kaikilla, se täytyy muistaa.
Ja huippusuorittajia nuorissa on ollut aina. Nykynuoret
ovat kyllä ylipäätään fiksumpia, kuin ennen oltiin,
mutta hyvin me 50-luvulla syntyneetkin ehdimme
aikuistua ja viisastua, kun
pääsimme
koulu-uralla
eteenpäin. Ajattelen niin,

että eivät lapset ja nuoret
ole muuttuneet mitenkään
sadassakaan vuodessa. Ei
ihmisen evoluutio ole niin
nopeaa. Mutta maailma on
muuttunut, tapamme toimia
ja elää on muuttunut. Seurustelukumppanikin saattaa
löytyä netistä.
Kun sairastin poskiontelotulehdusta, otti mummoni
minut mukaansa ”Pörhölään”, silloiselle kunnanlääkärille, yhdelle ja ainoalle
kunnassa. Odotushuoneessa jonotimme väsyttävän
kauan toisten sairastavien
kanssa, ja vihdoin lääkärin
puheille päästyämme lääkäri totesi, että huuhdella
täytyy. Tajuhan siinä pikkupojalta lähti, kun iso ja isoääninen lääkärimies lähestyi
huuhteluruiskun kanssa ja
alkoi nenärustoa lävistää.
No, penisilliinkuurilla siitä
sitten selvittiin.

lahjoja kuitenkin joka joulu saatiin, ja aito joulukuusi
ja kynttilät loistivat jokaisessa pirtissä. Iissäkin kiersi tiernapoikaryhmiä talosta
taloon, ja joulun jälkeen loppiaisena oli kisaa poikasakkien kesken siitä, kuka ehti
kerätä naapurustosta joulukuuset. Loppiaisena ne
sitten sai polttaa isossa kokossa joen jäällä. Tappeluitakin
kuusenkerääjien
kesken käytiin.
Nyt eletään vaurasta aikaa, ja hyvä niin. Lapset
saavat paljon lahjoja ja joulunpyhät vietetään edelleen
kotosalla – tosin monet myös
matkustavat jouluksi ”rauhoittumaan” hiihtokeskuksiin tai jopa etelän lämpöön.
Tavaratalot pursuavat valoja ja lahjatavaroita, verkkokauppa käy kiivaana. Mutta
tätä vaurautta ei loppujen
lopuksi ole maailmassa ko-

”Joulun aika oli lapsuudessani
oikeasti rauhoittumisen aikaa.”
Kun nyt puhutaan paljon siitä, miten sosiaali- ja
terveyspalvelut eivät toimi
ja palvelu on huonoa, niin
minä en ainakaan haikaile, että ennen kaikki oli
paremmin, jätti tuo lääkärissäkäynti sellaiset muistot
mieleen. Kyllä meitä kansalaisia hoidetaan ja palvellaan paljon paremmin kuin
ennen. Nykyään hoidetaan
ja oiotaan hampaatkin melkein jokaiselta. Meiltä hammaslääkäri Nurminen, yksi
ja ainoa kunnassa, veteli hampaat pois – tekarit oli
monella jo parikymppisenä, jotkut saivat ne rippilahjaksi.
Joulun aika oli lapsuudessani oikeasti rauhoittumisen aikaa. Köyhää se oli,

vin monilla. Ei tarvitse mennä kauas Suomesta, eikä
edes mihinkään Suomesta,
kun köyhyyttä ja puutetta
on sen verran, että joulumieli ei ole kadehdittava.
Muistan lapsuudestani,
että Iin keskustassa oli kaksi
näyteikkunaa, joista joulun
tunnelmaa käytiin katsomassa: Kurttilan Laurin ja
Laitisen Eeron kaupoissa.
”Eerolan” ikkunassa taisi
olla mekaaninen joulupukki, joka nyökytteli päätään –
ihmeellistä!
Mutta keskikoulu ja sittemmin lukio avasivat maailman aivan uudella tavalla.
Kirjastosta sai lainaksi kirjallisuutta ja tietokirjoja. Iiläinen nuori alkoi sivistyä
– ja hyvin hän ehti mukaan

maailman rientoihin. Saipahan rauhassa ensin katsella ja ihmetellä maailmaa ja
rakentaa omaa maailmankuvaansa. Ja kouluja ja sivistystä on tarjolla onneksi
aina vain enemmän ja enemmän. Kun tiedämme, millaisessa maailmassa elämme ja
opimme elämään siinä sovussa toisten ihmisten kanssa, niin ihmiskunnalla on
vielä toivoa. Se on minun
unelmani.
Niin, ja vanhuus tässä on
edessä vääjäämättä. Odotan
sitä enemmän kiinnostuneena kuin peloissani. Haluan
nähdä, miten selviämme tulevista kriiseistä ja miten hyväksi tämä maailma lopulta
tulee. Ja jos emme selviä,
niin mitä siitä sitten? Toivon vain, että yrittäisimme
parhaamme. Olen saanut
elää nämä 64 vuotta ja rapiat päälle ehkä Suomen historian valossa parasta aikaa: ei
ole ollut sotia ja kansalaisten
elintaso ja hyvinvointi ovat
kasvaneet jatkuvasti. Olen
silti vielä kovin kiinnostunut siitä, miten voisimme
jättää tämän ehkä universuminkin mittakaavassa ainutlaatuisen maailmamme
tuleville sukupolville vielä
parempana, ja haluan vaikuttaa ja työskennellä tämän
tavoitteen saavuttamiseksi.

sia ja -laatikoita. Lohenpainoa arvuuteltiin ja vierailipa
paikalla joulupukkikin jakamassa lapsille makeisia. Joulutorin tuotto käytetään Iin
nuorison hyväksi. MTR

Heikki Helekoski ja Hannu Aalto arvuuttelivat lohien painoa.

a
Kiittäen kuilvuonteaemstme
vuodesta to

Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta 2020

Sanna Tervonen
040 721 3772

KUNTO
KLUBI

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

Kauppatie 12, Ii
P. 040 568 4068
www.iinkuntoklubi.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto
V. Paakkola Oy
p. 08 8173 496
Palukantie 22, 91110 Ii

www.iinjh.fi

Teijo Liedes

Lions Clubilla joulutori Iin nuorison hyväksi
Lions Club Ii järjesti perinteisen joulutorin S-Market Turvan edessä lauantaina 14.12.
Myynnissä oli niin joulukuusia kuin saunavastoja,
unohtamatta joululeivonnai-
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Joulupukki ehti kiireiltään vierailemaan Iin Lions Clubin joulutorille.

Maalismaantie 1415
91210 Jakkukylä
p. 08 817 2650
info@elinan.fi

Keskusta Iin
kunnallisjärjestö
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kuljetusliike

Iin Vihreät toivottaa kaikille hyvää joulua
ja menestystä vuodelle 2020!

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com

Iin fysioterapeutit

Iin Alueen Taksit
yhdestä numerosta
0200 81000
Kela tilaukset 0800 93150

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA!

www.kuljetusliikebackman.fi

www.mjauto.fi

Mareki Tmi

toivottaa
Alarannan
kyläyhdistys

Mauri Pirttikoski
Härmänkuja 63
91100 Ii
Puh. 040 552 8510
www.mareki.fi

PVO-VESIVOIMA OY

044 329 3881

www.pohjolanvoima.fi

www.nuohouslamsa.fi

Olhavan
Kotiranta Ky
1969

Iin Eläkeläiset ry.

Kylmäkomppania Oy
020 703 2969

SALERA OY
Rakennusliike

Myllykankaan
kyläyhdistys ry

PMP:N VÄKI TOIVOTTAA KAIKILLE
HYVÄÄ JOULUA JA
RAUHALLISTA VUODENVAIHDETTA
POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY

Iin Kokoomus

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY
044 594 6106
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Toivotamme
Hyvää Joulua ja
Onnekasta
Uutta Vuotta 2020
Rauhallista Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta 2020
sukulaisille, ystäville
ja tuttaville
Tv: Pirjo ja Hannu
Särkiaho

Vaimon kuolema jätti Riku Suomelan auton etupenkin tyhjäksi. Penkin paikalle asennettiin kaasusäiliö.

Kaasuautolla
ilmastoahdistusta vastaan
Halu vähentää polttoainekuluja ja samalla suojella
ympäristöä, sai iiläisen Riku
Suomelan pohtimaan mitä
hän voisi tehdä omistamalleen Suzuki Jimny maastoautolle. Tuossa vaiheessa
tällä 2008 vuosimallin bensa-autolla oli ajettu vajaat
140 000 kilometriä. Aikansa
tutkittuaan eri erivaihtoehtoja, hän päätyi muuttamaan
auton kaasuautoksi. Tarvittavat muutostyöt autoon
teki vankalla kokemuksella
Autosähkö-Huoltokorjaamo
Kimmo Väärälä Jäälissä.
– Vaimon kuolema jätti kaipuun lisäksi auton etupenkin tyhjäksi. Niinpä otin
sen pois ja tilalle asennettiin

tarvittava kaasusäiliö, maastossa paljon autoa tarvitseva
Riku Suomela kertoo.
Tähän mennessä hän on
ajanut Ruskossa tankatulla biokaasulla reilut 1000
kilometriä ja on tyytyväinen ratkaisuunsa. Kaasu on
edullinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto. Sillä
ajettaessa auto menettää hieman tehoaan, mutta autossa
edelleen oleva bensiinitankki, sekä mahdollisuus tarvittaessa käyttää bensiiniä
takaavat riittävän voiman,
vaikkapa raskasta kärryä
vedettäessä.
Muutostyön
hinnaksi Riku kertoo 3200 euroa.
Trafi avustaa auton muun-

tamista
kaasukäyttöiseksi 1000 euron avustuksella,
jonka myöntämisestä hän oli
juuri saanut päätöksen.
-Minusta kaikkien vanhempien tulisi ajatella asioita pidemmälle ja vähentää
nuorten ilmastoahdistusta
muuttamalla autonsa ympäristöystävällisiksi
kaasuautoiksi, Riku Suomela
toteaa ja haluaa esimerkillään kannustaa muita vastaavaan.
Muutostyön tehnyt Kimmo Väärälä on uranuurtajia
tällä alalla.
– Kaasuasennusluvat suoritin jo ennen kuin Ouluun
avattiin ensimmäinen biokaasun jakelupiste. Kun ja-

kelupiste sitten Ruskoon
saatiin, tein ensimmäisen
kaasumuunnoksen, tottakai
omaan autooni, jotta näen
millainen työ se on. Kaasumuunnoksia olen tehnyt parikymmentä, mukana myös
muutama dieselauto ja yksi
kuorma-auto, Kimmo kertoo.
Kaasumuunnoksen hinnan hän kertoo olevan avaimet käteen periaatteella
vajaasta 3000 eurosta ylöspäin. Hinta riippuu monesta tekijästä, eikä dieselauton
kaasumuunnosta pidetä järkevänä kuin tarpeeksi suurille moottoreille.
Riku Suomelan autolle muuntaminen bensiinistä kaasulle tuo lisälaskuna
noin 200 euron käyttövoimamaksun vuodessa.
– Olenkin esittänyt Iin
kunnalle lisävauhtia päästötavoitteisiin pääsemiseksi, varaamalla määräraha
avustaa autojen muuttamista kaasukäyttöiseksi. Tuki
voisi olla Trafin tuen päälle
vaikkapa 10 prosenttia muutoksen hinnasta. Se olisi uusi
sulka ekokunnan maineessa
porskuttavan kunnan hattuun, Riku toteaa. MTR

Kaasuautoksi muuntamiseen
tarvittavat osat on sujuvasti
mahdutettu Suzuki Jimnyn konehuoneeseen. Edessä vasemmalla keltainen korkki, josta
kaasu tankataan.

HyvääJoulua
ja
Onnellista Uutta
Vuotta 2020!
Toivottaa
Mika Hast

Toivotamme kaikille iiläisille
ystävillemme sekä yhteistyökumppaneille
HYVÄÄ JOULUA ja RAUHALLISTA
UUTTA VUOTTA 2020
Eila Lahtinen ja Heimo Turunen

Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta 2020

Pirjo ja Matti-Tapio
Rissanen

Lions Club Ii
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Iin kunnalle kansainvälinen ilmastoteko palkinto Berliinissä
Iin kunta voitti Ekologia-sarjan kansainvälisessä Innovation in Politics -kilpailussa – kaksi suomalaista finaalissa
Iin hanke ”Local Solutions to Global Challenges”
on palkittu Ekologia-sarjan voittajana Berliinissä
Innovation in Politics -kilpailussa. Hankkeen avulla
kunta on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 60
prosenttia muutamassa vuodessa.
Iin kunta palkittiin monivuotisesta
hankkeestaan,
jossa
hiilidioksidipäästöjä on leikattu 60 prosentilla
muun muassa vähentämällä
kulutusta ja siirtymällä tuuli- ja aurinkoenergiaan.
– Käynnistimme hankkeen 2012 ilmaston lämpenemisen takia. Tänne
pohjoiseen se vaikuttaa eniten. Eniten asiasta innostuivat lapset, ja nyt kaikki
koulut ja päiväkodit osallistuvat hankkeeseen. He seuraavat veden-, lämmön- ja

sähkönkulutusta, ja saavat
puolet säästöstä käyttöönsä.
Säästöt koko kunnassa ovat
suuria ja asennemuutos valtava. Jos Ii pystyy tähän,
pystyy Eurooppakin, sanovat kunnanjohtaja Ari Alatossava ja Micropolis Oy:n
toimitusjohtaja Leena Vuotovesi.
Innovation in Politics
2019 -kilpailuun osallistui
Euroopan neuvoston jäsenmaista yhteensä 402 hanketta, ja niistä tuhannen
hengen raati valitsi finaa-

liin 80 parasta. Suomesta finaaliin pääsi Iin kunnan
lisäksi Suomen Yrittäjien ja
Opetushallituksen
hanke
”Competent Teachers, Entrepreneurial Youths”.
– Voimme olla ylpeitä
paitsi molemmista suomalaisista finalisteista, myös
kymmenestä muusta suomalaisesta hankkeesta, jotka osallistuivat kilpailuun.
Kaikki edustivat halua kehittää ja vahvistaa yhteiskuntaa, kertoo kilpailua
Suomessa edustavan Mailand Communicationsin toimitusjohtaja Alpo Räinä.
Innovation in Politics
Awards -kilpailussa palkitaan innovatiivisia yhteiskunnallisia
hankkeita
kahdeksassa kategoriassa:
elämän laatu, vapaus, hyvin-

vointi, ekologisuus, sivistys,
demokratia,
ihmisoikeudet ja yhteisöllisyys. Kilpailun tavoitteena on vahvistaa
demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja. Palkittujen töiden tulee olla uraauurtavia
ja innovatiivisia. Sen lisäksi arvioidaan miten ne vahvistavat yhtenäisyyttä ja
luottamusta yhteiskunnassa, osallistavat ihmisiä sekä
ovat kestäviä ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia.
Innovation in Politics
Institute on riippumaton
verkosto, joka edistää demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja. Sen toiminta on
käynnistetty 2017 lahjoitusvaroilla. Lahjoittajia ovat
muun
muassa
Kahane
Foundation, B&C PrivatStiftung, Wienin kaupunki ja

Industrieverein (Federation
of Austrian Industies). Innovation in Politics Awards on
kilpailu, jossa palkitaan par-

haita poliittisia projekteja ja
ohjelmia Euroopassa.

IiSanomat

Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Leena Vuotovesi vastaanotti
palkinnon Berliinissä 4.12.2019

BBC:n dokumentti Iin ilmastotyöstä kiinnostaa

BBC:n dokumentti Iin ilmastotyöstä sai Suomen ensi-iltansa Huilinkin näyttämöllä.

Esityksen lopuksi dokumentissa mukana olleita nousi lavalle kertomaan kokemuksiaan kuvauksista.

Iin kunta sai taas paljon
myönteistä julkisuutta maailmalla perjantaina, kun Britannian yleisradioyhtiö BBC
julkaisi
uutiskanavallaan
tuoreen dokumenttinsa Iin
ilmastoteoista ja ympäristöystävällisyydestä.
– Ohjelman odotetaan

arvioidaan olevan noin 200
miljoonaa.
Lauantaina
alkuillasta
dokumentti sai Suomen ensi-iltansa Iissä, kun Huilingin näyttämöllä järjestettiin
kaikille avoin ulkoilmatapahtuma. Kostean koleasta
säästä huolimatta lehterit lä-

kiinnostavan ainakin miljoonia katsojia, ja BBC aikoo
nostaa aihetta esiin myös
muilla kanavilla ja somessa,
dokumentin toimittaja Erika
Benke kertoi.
Jouluaattona dokumentin voi kuulla BBC:n radiokanavalla, jolloin kuulijoita

hes täyttyivät kiinnostuneista.
Dokumentissa esitellään
mielenkiintoisella tavalla Iissä viimeisten vuosien aikana toteutettuja ilmastotekoja
ja niiden vaikutuksia. Lapsilla ja nuorilla, sekä heidän
ympäristöteoillaan on do-

Katsomo lähes täyttyi ja dokumentti sai raikuvat taputukset onnistuneesta toteutuksesta ja Iin ympäristöystävällisyyden esille tuomisesta koko maailmalle.

kumentissa päärooli. Erika Benke työryhmineen on
onnistuneesti tuonut esille
”pienilläkin teoilla on merkitystä ja toivoa on”
– Tarkoitukseni on jatkaa
ohjelmien tekoa Iistä ja viedä Iin mallia myös muualle
maailmaan, jossa ympäris-

töasiat eivät ole yhtä hyvin
kuin teillä, Erika kertoi selvällä suomenkielellä.
Hän kiitti niin Iin kuntaa
kuin Micropolis Oy:tä yhteistyöstä ja iiläisiä myötämielisyydestä ja rohkeudesta
lähteä mukaan dokumenttia
kuvattaessa. MTR

Toimittaja Erika Benke (oik.) esitti kiitokset iiläisille sujuvasti suomenkielellä. Kunnanjohtaja Ari Alatossavan roolia hän piti
ratkaisevana Iin ympäristöystävällisyyden jatkumiselle myös tulevaisuudessa.
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Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta 2020
Rauhallista joulua ja
hyvää uutta vuotta 2020

Autokeidas toivottaa
Hyvää Joulua!

Iin Yritys

UTACON OY

PitoPalvelu

www.utacon.fi

040 575 7192

Oijärven
Nuorisoseura

Päiväkoti
Ida Valpuri
050 407 4409
Lanssitie 3, Ii
paivakoti@idavalpuri.fi

www.idavalpuri.fi

Kuivaniemen seuralla puuro maistui ja kauppa kävi
Kuivaniemen seurantalon
perinteisten joulumyyjäisten
suosio on säilynyt ja kauppaa käydään jouluisessa
tunnelmassa. Tänäkin vuonna sali ja eteistilat täyttyivät lähes kolmenkymmenen
myyjän
myyntipöydistä,
joista löytyivät niin lahjat
kuin herkut joulun aikaan.
Näyttämöllä
tarjoiltiin
herkullista riisipuuroa ja
kahviosta löytyivät maistuvat tortut kahvin kera.
Tiernapojat viihdyttivät ja
joulukinkut löysivät tiensä
onnellisten arpajaisvoittaji-

en joulupöytiin.
Joulukinkut
voittivat:
Pirjo Kaikkonen, Auli Tolonen ja Marja-Leena Lämsä
– Ilahduttavan vakaana suosio on säilynyt läpi
vuosikymmenten, myyjäisbingoa pitämään rientänyt
Kuivaniemen Nuorisoseuran puheenjohtaja Raimo
Ikonen ehti todeta. MTR
Kuivaniemen Nuorisoseuran
puheenjohtaja Raimo Ikonen
iloitsee joulumyyjäisten suosion säilymisestä.

Puuro teki kauppansa. Kuvassa Leena Kaarre (oik.) jakaa puuroa
Jani Vakkurille.

Eläkeliiton Kuivaniemen osaston pöydästä löytyi monenlaisia jouluherkkuja. Kuvaan myyjistä ehtivät Taina Koskela, Anne Väätämöinen ja Seija Tikkanen.

Paula Huovinen viimeistelee ovikranssia asiakkaalle. Hän yhdessä Liisa Ukkolan ja Maarit Kovan kanssa myivät valmistamiaan
makramee-töitä, heinäseivästauluja, kaarnakuusia ja monenlaisia neulottuja tuotteita.
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Tuija Alikoski Iin Yrittäjien uusi puheenjohtaja

Vuoden 2020 hallituksessa toimivat Anu Suotula-Teppo, Heimo Turunen, Mauri Pirttikoski, Veli Paakkola, Eero Turtinen, Tuija Alikoski,
Pasi Outila, Outi Kantola ja Juho Tauriainen. Kuvasta puuttuvat Juha Kallio ja Marja Jaara.

Viisi vuotta Iin Yrittäjien puheenjohtajana toiminut Markku Koskela onnittelee uutta puheenjohtajaa Tuija Alikoskea.

Iin Yrittäjien ja Iin kunnan toimesta palkittiin Iin Vuoden Yrittäjänä Koskelan Laki Oy, yrittäjänä Markku Koskela. Iin Nuorena yrittäjänä palkittiin Juho Tauriainen, Valokuvaamo Studio Salama. Palkintoa olivat luovuttamassa Outi Kantola ja Pasi Outila Iin Yrittäjistä
sekä Johannes Tuomela Iin kunnasta.

Iin Yrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hoivakiinteistöyrittäjä
Tuija
Alikoski, joka toimi kuluvalla kaudella varapuheenjohtajana ja sihteerinä. Viisi vuotta
puheenjohtajana
toiminut
Markku Koskela ilmoitti jäävänsä hallitustyöstä pois.
Syyskokouksessa 29.11.
Iin Micropoliksessa hallitukseen valittiin uutena
Mauri Pirttikoski, Anu Suotula-Teppo, Juha Kallio ja
Marja Jaara sekä erovuorossa olleet Heimo Turunen ja
Juho Tauriainen jatkamaan.
Hallituksessa jatkavat myös

Outi Kantola, Pasi Outila,
Veli Paakkola ja Eero Turtinen.
Toimintasuunnitelmassa on kirjattu tavoitteena
olevan vuonna 2020 paikallisten pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien
edun ajaminen, järjestötoiminnan vahvistaminen sekä
toimialueensa
taloudellisten, henkisten ja sosiaalisten
voimavarojen kasvattaminen. Paikallista -hankkeen
toimintaan osallistutaan aktiivisesti. Syyskokouksessa
julkistetaan yhdessä Iin kunnan kanssa vuoden yrittäjä-

palkinnon saaja yhdistyksen
valintaperusteiden mukaisesti. Lisäksi valitaan ja palkitaan alle 35-vuotias Iin
Nuori Yrittäjä, tämäkin yhdessä Iin kunnan kanssa.
Jäsenet voivat esittää asioita hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus tulee kutsumaan
kokouksiinsa kunnan elinkeinotoimen
virkailijoita
ja luottamushenkilöitä tai
muun alan erikoistuntijoita riippuen kokouksissa käsiteltävästä asiasta. Hallitus
muodostaa tarvittaessa myös
eri alojen toimikuntia.
Yhteistyötä kunnan luot-

tamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa jatketaan
pitämällä yhteyttä Iin kunnanhallitukseen ja yrittäjävaltuutettuihin.
Iin lukion oppilaiden yrittäjätapahtumaan osallistutaan lukiolaisten ehdoilla ja
pidetään koulutoimeen yhteyttä, osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Iin
markkinoille, järjestetään yhteinen retki, jatketaan kuntayhteistyötä, osallistutaan
Iin yritystoiminnan kehittämishankkeisiin ja osallistutaan nuorisokasvatukseen
eri projektien puitteissa.

Veli Paakkola ja Eero Turtinen myymässä arpoja pikkujouluun
osallistuneille.

Kokouksen jälkeen siirryttiin viettämään vapaamuotoisempaa pikkujoulua.
Juhlassa Iin kunta ja Iin
Yrittäjät palkitsivat Iin Vuoden Yrittäjänä Koskelan Laki
Oy:n, yrittäjänä Markku
Koskela. Iin Nuorena Yrittäjä palkittiin Juho Tauriainen,
yritys Valokuvaamo Studio
Salama.
Pikkujoulun juhlaillallista
esittelivät ravintola Chuan Yi
-yrittäjät Jenni Zhang ja Timo
Räihä. He kertoivat olleensa
ravintolayrittäjinä Iin Micropoliksessa reilut kaksi vuotta. Ravintola on avoinna joka

Iin Yrittäjien pikkujoulu pidettiin Chuan Yi -ravintolassa, joka sijaitsee Micropoliksessa. Yrittäjät viihtyivät pikkujoulun hyvässä tunnelmassa.

päivä. Arkisin tarjotaan lounasta ja viikonloppuisin ruokaillaan Ála Carte listalta.
Ravintolassa on myös täydet
anniskeluoikeudet. Vapaamuotoisessa pikkujoulussa
oli mm. arpajaiset. Musiikista vastasi soittamisen ja laulun merkeissä musiikin
ammattilainen Jore Siltala
Haukiputaalta. Illan juonsivat hallituksen jäsenet Pasi
Outila ja Outi Kantola.

Heimo Turunen
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Iin Vuoden Yritys Koskelan Laki Oy
Iin Vuoden Yrityksenä palkittiin Koskelan Laki Oy,
yrittäjänä Markku Koskela. Palkitseminen tapahtui
Iin Yrittäjien pikkujoulussa 29.11. Chuan Yi ravintolassa.
Ensimmäisen yrityksensä
Lakiasiantoimisto M. Koskela Oy:n Koskela perusti Iihin
vuonna 1990 valmistuttuaan
Rovaniemeltä. Ennen lakimiesuraansa Koskela toimi
kahdeksan vuotta Oulun
yliopistollisen sairaalan patologian laitoksella vuosina
1977-1985. Alkuperäiseltä
koulutukseltaan hän on lääkintävahtimestari/sairaankuljettaja.
-M. Koskela Oy kasvoi
kolmen osakkaan yritykseksi, jolla oli toimipisteet
Iissä, Nivalassa ja Oulussa.
Henkilökuntaa oli parhaimmillaan neljä asianajajaa ja
kolme toimistotyöntekijää.
Kuusi vuotta sitten aloin
nuorison sanoin ”himmaile-

maan” ja vähentämään työtaakkaa. Nykyisin toimin
kotitoimistosta käsin Koskelan Laki Oy:n lupalakimiehenä, Markku Koskela
kertoo.
Markku Koskela on pitkään yrittäjänä toiminut
lakimies, joka on vaikuttanut Iissä monissa tehtävissä. Iin Yrittäjien hallitukseen
Markku valittiin heti liittyessään jäseneksi v. 1990 ja
yli kymmenen vuoden tauon jälkeen uudelleen kuusi vuotta sitten ja viimeiset
viisi vuotta hän on toiminut
Yrittäjien puheenjohtajana.
Musiikkimiehenä Markku Koskela on ollut mukana
Iin
Mieslaulajien
toiminnassa toimien pitkään kuoronjohtajana. Tällä
hetkellä hän on kuoron taiteellinen johtaja. Kansalaisopiston ja yläaste/lukion
musiikin opettajana Koskela toimi 1990-luvun alussa.
Työnsä ohessa Koskela on
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Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta 2020
METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA TEhTAALLE
Soita 0400 391 855

Koskelan Laki Oy Markku Koskela Iin Vuoden Yrittäjä 2019.

suorittanut v. 2014 ja 2016
OAMK:ssa kirkkomuusikon
ja laulupedagogin tutkinnon. Nyt hän on keskittynyt
sävellystyöhön ja laulamaan
mm. kahdessa eri oopperaproduktiossa.

Yhteiskunnallisten asioiden hoitoon Koskela on
osallistunut pitkään ja on
tällä hetkelläkin varavaltuutettu Iin kunnanvaltuustossa.

Koulu-, päiväkoti-, rippi, ja armeijakuvaukset kasvattivat kuitenkin osuuttaan
liiketoiminnassa ja osoittautui järkeväksi muuttaa Iin
Micropoliksen kiinteistöön,
jossa yritys nykyisin toimii.
Hyvillä opasteilla asiakkaat
ovat löytäneet liikkeen ja
kuvaukset varataan sähköisellä ajanvarauksella.
Yhteistyö toimii hyvin
myös Iin Micropolis Oy:n ja
Iilaakso Oy:n kanssa.
Juho Tauriainen on toiminut pari vuotta Iin Yrittäjien hallituksen jäsenenä,
jossa hän on kunnostautunut yrittäjien aamupalati-

laisuuksien järjestämisessä
yhteistyössä Iin Micropolis
Oy:n kanssa. Tilaisuuksissa
on kuluneen vuoden aika-

www.iinmetsatyo.fi

TUUNATAAN TYÖTÄ -HANKE
TOIVOTTAA

Juho Tauriainen Iin Vuoden Nuori Yrittäjä
Iin Yrittäjien ja Iin kunnan
toimesta Iin Vuoden Nuorena Yrittäjänä palkittiin
Valokuvaamo Studio Salaman yrittäjä Juho Tauriainen. Hän aloitti päätoimisen
valokuvaajan uransa Iissä
vuonna 2011.
Iin Kärkkäiseltä löytyivät
toimitilat, jossa oli mukavasti tilaa ja vilkas kauppakeskus loi edellytykset
liiketoiminnan aloittamiselle. Silloinen kauppakeskuksen johtaja Matti Kustula
ymmärsi nuorta yrittäjää ja
teki Juhon olon mahdollisimman helpoksi.
Vuonna 2015 Kärkkäinen
päätti tehdä laajamittaisen
remontin ja Studio Salama
joutui muuttamaan kauppakeskuksen toiseen päähän.
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RAUHALLISTA
JOULUA

na käynyt parisataa yrittäjää. Hallituksen jäsenyyteen
tuli myös jatkopesti Iin Yrittäjien syyskokouksessa.

Jakkukylän Kyläyhdistys ry

Juho Tauriainen on Iin Vuoden
Nuori Yrittäjät 2019.

Hoblan tapahtumatorilla iloinen joulutohina
Iin Työväentalolla oli monenlaista toimintaa ja iloista
hyörintää Hobla ry:n järjestäessä tapahtumatorin sunnuntaina 15.12. Stella-pelle
lauloi ja laulatti Pertti Haipolan säestämänä. Joulupukki ja -muori jakoivat

karkkeja,
puuhanurkassa
ilakoitiin ja piparinurkkauksessa syntyi taideteoksia.
Kirppiksellä tavarat vaihtoivat omistajaa ja kahviossa
käytiin välillä tankkaamassa suolaista ja makeaa. MTR

Konintie 4 a, 91100 Ii
p. (08) 5613 200
www.kalaliikekuha.fi

Stella-pelle vauhdissa Pertti Haipolan säestämänä.
Jessi Kovalainen (etualalla) ja Onni Tiiro pipareita taiteilemassa.

Pe 20.12.
La 21.12.
Su 22.12.
Ma 23.12.
Jouluaatto

8-18
8-16
10-19
8-18
8-12
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Teijo Liedes vaihtoi vapaalle
Iin lukion äidinkielen, kirjallisuuden ja filosofian lehtori Teijo Liedes jäi joulukuun
alussa eläkkeelle pitkän työuran jälkeen. Iin lukiossa hän työskenteli vuodesta
1983 alkaen. Sitä ennen hän
opetti kaksi vuotta Raahessa.
– Lukemisharrastuksen
myötä päädyin opettajaksi.
Koulussa tykkäsin kirjallisuudesta ja hakeuduin Ouluun opiskelemaan, suomen
kieli pääaineena, Teijo kertoo.
Hän toteaa kuuluvansa
ikäluokkaan, jolle töitä oli
tarjolla, eikä hänen ole tarvinnut olla päivääkään työttömänä. Kotiseudulle paluu
opiskelujen jälkeen oli Teijolle itsestäänselvyys ja hakupaperit hän laittoi postiin
heti paikan Iin lukiossa
avauduttua.
– Iin kunta on ollut hyvä
työnantaja ja olen hyvillä
mielin lähtenyt aamuisin töihin. Koulumaailma on kokenut monia muutoksia, mutta
lapset ja nuoret ovat saman-

laisia kuin ennenkin, Teijo
toteaa.
Siirtymistä luokattomaan
lukioon ja kurssimuotoisuuteen hän pitää hyvänä,
nuorille joustoa ja vastuuta tarjoavana uudistuksena.
Teknologian kehittymisen
myötä kännykät ja tabletit ovat koulussakin hallitsevina mukana. Tämä ei ole
opettajille ongelmatonta.
– Menestyjät menestyvät edelleen, mutta osalla on
entistä suurempia vaikeuksia selviytyä opiskeluissaan.
Huomio kiinnittyy älylaitteisiin ja opetuksen seuraaminen heikkenee. Samoin koen
ongelmia avoimissa oppimisympäristöissä ja ilmiöpohjaisessa oppimisessa. Ne
voivat johtaa tilanteisiin, joissa lukio ei pysty tarjoamaan
riittäviä taitoja jatko-opinnoille, Teijo pohtii koulumaailman muuttumista.
Opettamiensa aineiden
tulevaisuuden hän näkee hyvänä ja niitä tarvitaan jatkossakin.

– Äidinkieli on kaiken oppimisen perusta ja väline,
jota ilman on vaikea oppia
muutakaan. Filosofia taas on
ajattelemaan opettamista.
Teijo Liedes on vaikuttanut pitkään Iin luottamuselimissä, toimien tällä hetkellä
kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Valtuutetun uraa
on takana kolmekymmentä
vuotta ja luottamustehtäviä
niin kunnan kuin kuntayhtymien piirissä on lukuisia.
Järjestötoiminnassa hänen
sydäntään lähellä ovat etenkin luonnonsuojeluun liittyvät kysymykset, joihin hän
vaikuttaa muun muassa Iin
Ympäristöyhdistyksen puheenjohtajan roolissa. Veneilyharrastuksen
myötä
tutuksi on tullut Iin Meriseuran toiminta, jonka puheenjohtajana hän toimi useita
vuosia. Tällä hetkellä Teijo
on Meriseuran varapuheenjohtaja.
Kunnallisen päätöksenteon mieleenpainuvimmaksi
asiaksi Teijo kokee Micropo-

liksen perustamispäätöksen.
– Jälkikäteen ajateltuna
sillä päätöksellä luotiin perusta Iin yritystoiminnan
kehittämiselle ja kunnan nykyiselle aktiiviselle ilmastotyölle.
Ikävintä päätöksenteossa
hän kokee olleen Iin ja Kuivaniemen
kuntaliitoksen
käytännön hoitamisen ja siihen liittyneet henkilöstöpäätökset.
– Ne jättivät haavoja, jotka eivät kaikin osin ole vieläkään umpeutuneet, vaikka
itse kuntaliitos olikin molemmille kunnille oikea ratkaisu.
Eläkepäivien
koitettua Teijo Liedeksellä on aikaa rakkaille harrastuksille,
kuten kalastukselle ja nikkaroinnille, sekä rankametsässä touhuilulle.
– Kunnallispolitiikka kiinnostaa edelleen, joten katsellaan rauhassa, asetunko vielä
ehdolle, Teijo arvoituksellisesti toteaa. MTR

Micropoliksen perustamisen Teijo Liedes toteaa olleen perustan, jolle Iin ilmastotyötä on voitu menestyksellisesti rakentaa.

KORJAUS:

Viime IiSanomat -lehden liitteenä olleessa Kuivalaisessa oli jutun ”Tilalihalla toimintaa 21 vuotta” kuvatekstit virheelliset.
Tässä kuvat korjattuinen kuvateksteineen.

Matti Laitinen suolaamassa kylmäsavupaisteja.

Olli Häyrynen jauhamassa lammasjauhelihaa.

Hallituksen puheenjohtaja Ismo Takalo pakkaamassa kylmäsavutuotteita.

Kosteus- ja sisäilmaongelmista kärsivä Iin kunnanvirasto tyhjenee. Sosiaalipalveluiden henkilöstö muuttaa Suvantolaan
rakennettavaan uudisrakennukseen ja muulle henkilöstölle saneerataan väistötilat Micropolikseen.

Terveyspalvelut säilyvät
Kuivaniemellä
Iin kunnanvaltuusto hyväksyi vuodelle 2020 2,8 miljoonaa euroa alijäämäisen
talousarvion. Tästä syystä
talouden tasapainottamisen
todettiin vaativat edelleen
toimenpiteitä ja kunnassa etsitäänkin uusia tulolähteitä,
sekä mietitään mahdollisia
säästökohteita.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoi valtuutetuille
vuoden 2020 talousarvioon,
sekä vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaan liittyvän
paljon taloudesta johtuvia
epävarmuuksia.
– Talous on koko maailman mittakaavassa laskuvaiheessa. Julkisella sektorilla
on Suomessa huomattavia
taloudellisia paineita muun
muassa sote-palveluiden tarpeen kasvaessa. Lisäksi valtio ja kunnat ovat heikosti
varustautuneita seuraavaan
taantumaan, Alatossava totesi.
Veroennusteiden vaikeuden ja verokertymän heikon
kasvun, sekä alijäämäisen talouden ja velkaantumisen
kunnanjohtaja kertoi myös
heijastuvan vuoden 2020 talousarviossa. Myönteisinä
seikkoina hän toi esille valtionosuuksien kasvun, työllisyystilanteen parantumisen,
muuttoliikkeen ja kunnan investointitahdin pienenemisen.
– Kiinteistöjen uudistamisen tarve kuitenkin jatkuu, Alatossava huomautti.
4-tien remontin ja liikuntakeskuksen valmistumisten
hän uskoi olevan myönteisiä
asioita, jotka näkyvät kuntalaisten hyvinvoinnissa.
Talousarviokäsittelyssäeniten puheita ja äänestyksiä aiheutti Kuivaniemen terveyspalvelut. Muilta osin ryhmät
olivat päässeet sopuun kunnanhallituksessa äänestyksiä
aiheuttaneista kohdista.
Keskustelun aikana Petri
Tervonen esitti Mika Hastin
kannattamana kohtaan, että
toiminta Kuivaniemen terveysasemalla lakkautetaan
ja henkilöstöresurssit siirretään Iin terveysasemalle.
Koululaisten hammastarkas-

tukset siirrettään koululle.
Reijo Kehus esitti Ilkka Pakosen, Harri Sanaksenahon,
Sanna Valajan, Pekka Koskelan ja Martti Kaaren kannattamana, että Kuivaniemen
terveyspalveluiden taso säilytetään entisellään ja hammashoitolaan hankitaan uusi
hoitoyksikkö. Tilojen käyttöä ja sijoittumista tarkastellaan jatkossa. Äänestyksessä
Tervosen esitys ja Kehuksen
esitys asetettiin vastakkain.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Tervosen esitys sai 8 ääntä, Kehuksen
esitys 25 ääntä ja yksi tyhjä ääni. Puheenjohtaja totesi,
että lopulliseen äänestykseen
pohjaesitystä vastaan tuli
Kehuksen esitys. Lopullisessa äänestyksessä Kehuksen
esitys voitti pohjaesityksen
luvuin 20-14.
Kuivaniemen terveysaseman toiminnan lakkauttamista kannattivat Mika Hast,
Jussi Kurttila, Jarmo Lauri, Juho Malo, Veli Paakkola,
Risto Säkkinen, Juho Tauriainen ja Petri Tervonen.
Terveyspalvelut Kuivaniemellä halusivat säilyttää
Eero Alaraasakka, Heli-Hannele Haapaniemi, Hannes
Hekkala, Pertti Huovinen,
Taina Häkkilä, Ahti Häyrynen, Jaakko Höyhtyä, JariJukka Jokela, Martti Kaarre,
Hilkka Kalliorinne, Reijo Kehus, Sauli Keltamäki, Tauno
Kivelä, Pekka Koskela, Teijo
Liedes, Ilkka Pakonen, Harri Sanaksenaho, Kati Södö,
Leena Tiiro, Johannes Tuomela, Sanna Valaja, Tiina
Vuononvirta, Aili-Marja Alaraasakka, Pentti Puolakka,
Pentti Soini ja Aini Autio.
Kunnan suurimmat investoinnit vuoden 2020 talousarviossa ovat Alarannan
koulu 1,9 miljoonaa euroa,
sosiaalipalveluiden uudisrakennus Suvantolaan 600
000 euroa, Jakkukylän 520
000 euroa, kunnanviraston
väistötilojen saneeraaminen
Micropolikseen 300 000 euroa, sekä Leipojantien jatkeen rakentaminen 250 000
euroa. MTR
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Palveluhakemisto.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

KUNTO
KLUBI

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

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni Alaranta Elias Sundquist Larissa Tursas

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Sari Hirvaskoski

Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone
Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

PITOPALVELUA

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

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

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

HIERONTA •KAUNEUDENHOITO
Hoitola avoinna ajanvarauksella ma-pe/la
Sopimuksesta palvelukoti-, laitos- ja kotikäynnit

SIIVOUSTOIMET

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

www.kunnostamo.com

Varaa aikasi
040 528 2208

Maksniementie 28, Maksniemi

Teemme erilaisia siivouksia asiakkaiden toiveiden mukaisesti

MARRASKUUSSA TEHDYISTÄ KOTISIIVOUSTILAUKSISTA ALENNETUT HINNAT!
Kysy myös: * sotaveteraanien kotiapu * rakennustyömaasiivoukset

Tilaukset: 044 971 9161

JALKAHOITOA

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Jalkahoitoja Iin alueella
Hoitolavastaanotto AML GYM, Laksontie 2, 91100 Ii
Myös kotikäynnit tarvittaessa.

Ajanvaraus:
www.iinjalkahoito.com tai
soita numeroon 045 784 01888
Tanja Kähkönen jalkahoitaja

Nuoruus valttia Iin testijuoksuissa
Iin Yrityksen testijuoksusarjan tämän kauden kolmas
osakilpailu juostiin leppoisan lauhoissa, mutta raskaissa olosuhteissa.
Kisan nopeimman ajan
kympillä juoksi yleisessä
sarjassa kisannut SK Pohjantähden 16-vuotias suunnistaja Severi Similä. Sarjan
60 Jukka Kauppila Kalajoen Junkkarit tarjosi Severille tiukan vastuksen, jääden
loppukirissä seitsemän sekunnin päähän.
Vitosen juoksijoista nopein oli Iin Yrityksen Arto
Hiltula.
Erityismaininnan ansaitsee kisakautensa avannut Paavo Takalahti,
joka kilpailee sarjassa M80.
MTR

SIIVOUSPALVELUT

Pari kilometriä ennen maalia Jukka Kauppila oli johdossa. Lopussa nuoruus oli valttia ja Severi Similä vei voiton.

Uutta!
ePassi käy
maksuvälineenä
jalkahoitoon

TULOKSET
Miehet 10 km: 1) Severi Similä SkPt
38.23, 2) Janne Eskelinen KuivA 38.37, 3)
Kyösti Kujala Ii 38.59,
4) Lauri Päkkilä Haukipudas 39.42, 5)
Juho Hiltunen ONMKYU 40.47, 6) Heikki Tiiro IiY 40.50, 7) Jouni Heikkilä Lapperin Löntystäjät 41.01, 8) Toni Backman
Rimppakintut 41.40, 9) Risto Hartikka
HauHe 42.40, 10) Esa Mäkelä Rimppakintut 43.30, 11) Jouko Perttula Ii 50.33.
M40 10 km: 1) Marko Mattila VKV
39.25, 2) Petri Siipola Kiipelin Kerho
47.20.
M45 10 km: 1) Tuomas Ronkainen
KoskRi 41.38, 2) Jorma Puurunen PuU
52.21.Yksi DNF.
M50 10 km: 1) Tatu Korhonen LNM
38.40, 2) Teuvo Kuusela Kemi 40.58, 3)
Jukka Palokangas Oulu 45.02, 4) Jarmo
Holappa KeMaKi 50.18.
M55 10 km: 1) Hannu Laurila ONMKYU 41.28, 2) Pekka Kuokkanen IiY
42.31, 3) Tuomas Kauppila OYUS 44.44,
4) Hannu Lempinen Fujitsu 45.56, 5) Juha
Kähkölä KeMaKi 46.16, 6) Vesa Savolainen HauHe 51.47, 7) Ilkka Hätälä OTC
59.53.
M60 10 km: 1) Jukka Kauppila KaJu
38.30, 2) Pertti Lapinkangas ONMKYU
41.39, 3) Esko Takalo OlsHe 46.56, 4)

Lue
IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Reijo Hummastenniemi OlsHe 51.49.
M65 10 km: 1) Aulis Kaasinen ONMKYU 46.20, 2) Markus Hast Keminmaa
50.12, 3) Pekka Kuivalainen Ii 55.24.
M70 10 km: 1) Alpo Talvensaari KeMaKi 52.52.
M75 10 km: 1) Kauko Meriläinen OlsHe 53.44, 2) Eero Hanni KeMaKi 57.56,
3) Heikki Paukkeri KeMaKi 1.05.29.
N45 10 km: 1) Ritva Mikkonen Oulu
57.43, 2) Mari Sipola Kemi 58.28.
N50 10 km: 1) Irmeli Suorsa KuivA 47.25.
N55 10 km: 1) Kariina Kauppinen
ONMKYU/kkm 50.35, 2) Kati Kuivalainen Ii 53.21.
Miehet 5 km: 1) Arto Hiltula IiY
19.13, 2) Paavo Takalahti KeMaKi (M80)
39.25.
M17 5 km: 1) Emil Huomo OP 20.35.
P15 5 km: 1) Miska Kuusikko SkPt
19.34, 2) Paavo Niemelä LNM 21.39, 3)
Eeli Heikkinen SkPt 24.22.
Naiset 5 km. 1) Saana Backman IiY
24.41.
T15 5 km: 1) Selma Mäkäräinen SkPt
23.24, 2) Selina Similä SkPt 27.49.
T13 5 km: 1) Tiia Kuusikko SkPt
25.08, 2) Matleena Goman SkPt 31.44.

Vitosen nopein oli Iin Yrityksen Arto Hiltula
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Iin maankäyttö 2040 ekotekoja,
elinvoimaa ja edelläkävijyyttä
Iin maankäytön kehityskuvaa 2040 esiteltiin päättäjille ja kuntalaisille 9.12.
pidetyssä avoimessa esittelytilaisuudessa. Iin kunta
käyttää kehityskuvaa strategisen yleiskaavan 2040
tausta-aineistona. Maankäytön kehityskuvan 2040 ovat
tuottaneet Oulun yliopiston
kuntasuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin opiskelijat syksyn
2019 aikana. Kehityskuvassa
esitetään strateginen suunnitelma Iin kunnan maankäytölle vuoteen 2040.
Kuntakeskusta
kehitetään
täydennysrakentamisella ja elinympäristön
viihtyisyyden parantamisella.
Elinkeinotoiminnot
keskittyvät Pentinkankaalle, jonka kehitystä tulevaisuudessa tukevat ohitustie

Arkkitehtiylioppilas Aliisa Pöytäkivi toimi esittelytilaisuuden
vetäjänä.

ja mahdollinen lähijunayhteys. Kylien elinvoimaa ylläpidetään niiden olemassa
oleviin vahvuuksiin pohjautuen. Matkailutoimintoja
kehitetään
Kuivaniemellä, Oijärvellä sekä saaristossa. Koko kehityskuvaa
läpileikkaava teema on kuntastrategian mukaisesti ilmastoystävällisyys.
Suunnitelmaa varten on
laadittu kysely Iin kunnanvaltuutetuille sekä selvitykset aiheeseen liittyvistä
teemoista. Näiden pohjalta
on laadittu kolme erilaista
vaihtoehtoa Iin tulevaisuuden kehitykselle.
– Kävimme maapoliittisessa jaostossa läpi eri vaihtoehtoja ja totesimme niiden
kaikkien sisältävän hyviä
ideoita ja huomioita strategista yleiskaavan laadintaa

tukemaan. Nyt esitelty Iin
maankäytön
kehityskuva
2040 onkin kolmesta vaihtoehdosta yhteensovitettu
näkemys tulevasta maankäytöstä, Iin maankäytön
suunnittelija Jaakko Raunio
kertoo.
Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun ja kuntasuunnittelun erikoiskurssin
opiskelijat tekevät vuosittain yhteistyötä alueen kuntien kanssa. Tänä vuonna
yhteistyö kohdentui Iihin
muun muassa kunnan ympäristötyön edistyksellisyyden vuoksi.
Esittelytilaisuudessa ääneen pääsivät kaikki 17
opiskelijaa, jotka esittelivät
tehtyjä selvityksiä ja erityisselvityksiä, sekä eri vaihtoehdot Iin maankäytön
kehityskuvaksi
vuodel-

Iin lukion syksyn 2019
ylioppilaat
Iin lukion uudet ylioppilaat lakitettiin 4.12.2019
le 2040. Esittelytilaisuuden
johti
arkkitehtiylioppilas
Aliisa Pöytäkivi. Muut työhön osallistuneet opiskelijat ovat Katja Jurmu, Karita
Lahti, Meri Korva, Tiia Niemelä, Anni Saviaro, Erika
Brusila, Iita Matleena Kastikainen, Jari Maukonen, Salli
Ojala, Joel Vuolle, Joonatan
Hamari, Pekka Korpelainen,
Panu-Petteri Kujala, Arttu Mäkipää, Ville Pyhäjärvi, Aliisa Pöytäkivi ja Pauli
Löytynoja.
– Opiskelijat ovat tehneet hyvää ja perusteellista
työtä, jota voimme suoraan
hyödyntää strategisen yleiskaavan laadinnassa, Jaakko Raunio kiitti Iin kunnan
puolesta Oulun yliopistoa.
MTR

Iin maankäytön tulevaisuuden kehityskuva kiinnostaa kuntalaisia.

myös jätteettömyys ja kestävän kulutuksen tavoitteisiin
päästäisiin on kunnan panostettava kiertotalouteen.
Iin kiertotalouden tiekartan
painopisteiksi valittiin jätehuolto, materiaalien uudelleen käyttö ja jakamistalous.
Näiden kolmen painopisteen nähtiin edesauttavan Iin
kunnan tavoitteita parhaiten.
Jokaiselle painopisteelle on
asetettu omat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan
tiekartassa esitettyjen mittareiden avulla.
Iin kunnan rakennusjärjestyksen
uusimises-

ta kunnanhallitus hyväksyi
valmistuneen luonnoksen,
joka asetettiin nähtäväksi ja luonnoksesta pyydetään tarvittavat luonnokset.
Luonnoksessa rakennusjärjestyksen rakennetta ja asioiden esitystapaa on selkeytetty.
Rakentamista koskeva lainsäädäntö on tarkistettu ajan
tasalle. Lupakäytäntöjä on
pyritty selkeyttämään muun
muassa poistamalla toimenpideilmoitus ja muuttamalla
toimenpidetaulukkoa. Lisäksi asiasisältöä on tarkistettu
ajankohtaisten asioiden, kuten tuulivoiman ja maaläm-

Iin lukion syksyn 2019 ylioppilaat Panu-Pekka Nevalainen, Emilia
Laaksolinna, Sakari Klasila, Eemil Juutinen, Jenni Juopperi. Kuva
Pekka Nevalainen.

Nyman ja Hautajoki
liikuntahallivalvojiksi
Iin juuri valmistunut ja koekäytössä oleva liikuntahalli on saanut valvojikseen
Allan Nymanin ja Riitta
Hautajoen. Avoinna olleita tehtäviä haki yhteensä 18
henkilöä, joista haastateltiin
seitsemän.
Haastattelutyöryhmä Pekka Suopanki, Riitta Räinä, Jari-Jukka Jokela, Tarja Rahkola
oli esityksissään yksimielinen.
Liikuntahallivalvojan
toistaiseksi voimassa olevaan
tehtävään valittiin Allan Nyman, varalle Kirsi Mustonen.
Määräaikaiseen
tehtävään
31.12.2021 saakka valittiin
Riitta Hautajoki, varalle Seppo Mäkivierikko.
Tehtäviin valitut ovat ii-

Iille kiertotalouden tiekartta
Iin kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.12. Iin
kiertotalouden tiekartan. Ii
on FISU (Finnish Sustainable Communities) ja Hinku
(Hiilineutraalit kunnat) edelläkävijäkuntana panostanut
onnistuneesti energia- ja ilmastotyöhön, jonka tuloksena se on noussut valtakunnan
kärkeen 62 prosentin päästövähennyksellä vuosien 2007 2017 aikana.
FISU -kuntana Ii tavoittelee hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti
kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Jotta
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mön osalta.
Seudullisen
jätehuoltojaoston jäseneksi kunnanhallitus päätti esittää Pekka
Koskelaa. Jaosto toimii voimassa olevan lainsäädännön,
sekä Oulun kaupungin hyväksymän hallintosäännön
mukaisesti. Oulun kaupunki
hyväksyy hallintosäännön jaostoa koskevat asiat muiden
sopijakuntien
kuulemisen
jälkeen. Jaostossa asiat käsitellään ja päätetään jaoston
tehtävään Oulun kaupungin
hallintosäännössä määrätyn
esittelijän esittelystä. Jaostolla on oikeus siirtää sille
kuuluvaa ratkaisuvaltaa esittelijälle tai muulle viranhaltijalle kuntalain mukaisesti.
Kunnanvaltuustolle
kunnanhallitus esittää hyväksyttäväksi 1.1.2020 voimaantulevaksi Iin kunnan
uutta hallintosääntöä ja samalla kumottavaksi aiempaa
hallintosääntöä. MTR
Iin kunta tavoittelee jätteettömyyttä ja hiilineutraaliutta
vuoteen 2050 mennessä. Tähän liittyen kuntalaisilla on
mahdollisuus kilpailuttaa jätehuoltonsa.

läisille entuudestaan tuttuja.
Allan
Nymanin
työskenteli 12 vuotta Iin liikuntapaikkamestarina, ennen siirtymistään palo- ja
pelastustehtäviin.
Nykyisin hän työskentelee
palomiehenä
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella, asemapaikkanaan Iin
paloasema. Riitta Hautajoki puolestaan työskentelee seurakuntamestarina Iin
seurakunnan palveluksessa.
Uusissa tehtävissään liikuntahallivalvojina he aloittavat
tammikuussa 2020.
Tällä hetkellä liikuntahalli on koululaisten koekäytössä ja avataan yleisölle
alkuvuodesta 2020. MTR

Tästä se lähtee Riitta Hautajoki ja Allan Nyman toteavat lyödessään ylävitoset yhteistyön merkiksi.
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KINKKU
BINGO 8

Kuivaniemen Seuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

La 21.12. klo 15.00
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Glögitarjoilu!
Tervetuloa!

Palkinnot: 10 x Atriakinkku
950 € mp | 500 € pr 51 | 2x100 € |
JÄTTI-Bingo su 29.12 klo 15.00

Oijärven Sampolassa
Ojalantie 12 95160 Oijärvi

Kinkunsulattajaiset
la 28.12. klo 21 - 02
tangoprinssin tahdissa

Pasi
Kivimäki
& N.Y.T.
Tervetuloa!
Liput 15 €

1969

Iin Eläkeläiset ry

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta.
Toivotamme kaikille jäsenille
Oikein Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä
Onnellista Uutta Vuotta 2020.
Lämmin kiitos myös yrityksille ja yksityishenkilöille
saamistamme lahjoituksista erilaisiin tapahtumiimme.
Lämmin ja suuri kiitos onnistuneista 50 -vuotisjuhlistamme.
VUODEN 2020 TOIMINTA ALKAA
Ke 8.1. venytysjumpalla klo 11.00 jatkuen
käsityö/porinakerholla.
Ma 13.1. jatkuvat perinteiset jumpat klo 11.00
ja kuorolaiset kokoontuvat klo 12.00.
Ma 13.1. johtokunta kokoontuu klo 9.00.
Vuoden 2020 jäsenmaksujen (18 eur) periminen muuttuu, helmikuussa tulee pankkisiirto maksamista varten.
JOHTOKUNTA

TYÖLLISTÄ
ITSESI IISSÄ VALMENNUS
Onko sinulla osaamista, jonka voisi
muuttaa palkaksi? Haluatko tietää lisää
yrittäjyyden eri muodoista ja vaihtoehdoista?
Viiden päivän valmennus järjestetään 20.1.2020 alkaen
ja saat tietoa itsesi työllistämisen vaihtoehdoista ja
käytännöistä. Valmennukseen osallistuminen ei velvoita
yritystoiminnan aloittamista.
Ilmoittautumiset Tuunataan työtä
-hankkeen Maija Tahkolalle: 040
846 5116 tai maija.tahkola@ii.fi
Valmentajana toimii yrittäjä Sari Juntunen,
Rouhea Oy.
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TULPPA-ryhmä
aloittaa Iissä tammikuussa
Jos olet sepelvaltimotautiin sairastunut tai jos sinulle
on tehty pallolaajennus tai ohitusleikkaus viimeisten
kahden (2) vuoden aikana, tartu heti tilaisuuteen ja
osallistu Oulunkaaren järjestämään TULPPA-ryhmään
Iissä.
Ryhmä starttaa to 16.1. 2020 kello 14.30-16.00 Iin
terveysasemalla. Kokoonnumme aluksi viikoittain 6-7
kertaa ja jatkossa ½ vuoden ja vuoden päästä.
Ryhmässä käydään läpi sepelvaltimosairauksiin liittyviä hoitokeinoja sekä liikkumiseen liittyviä asioita, eri
teemoin. Ryhmässä saat todella hyvät työkalut elintapojen muutokseen ja tuen tavoitteidesi toteuttamiseen.
Ilmoittaudu mukaan 20.12.19 mennessä
Terttu Tuutijärvelle, 050 395 0484
Terveisin ryhmän ohjaajat:
sydänhoitajat Maarit Lauri ja Katri Sipola
fysioterapeutti Terttu Tuutijärvi

oulunkaari.com

Joulun aukiolomuutoksia
Iissä ja Kuivaniemellä
Kuivaniemen terveysasema on suljettuna
16.12.2019–7.1.2020. Joulusulun piiriin kuuluvat
vastaanotto, kuntoutus, mielenterveystyö ja suun terveydenhuolto. Sulun aikana Kuivaniemen alueen asukkaat
voivat käyttää Iin pääterveysaseman sekä Simon terveysaseman palveluita.
Mielenterveyspalveluiden päivätoiminta/Myötätuuli
on kiinni 23.12.2019 - 1.1.2020.
Seudullinen perhepalveluiden palveluohjaus palvelee joulun ja uuden vuoden aikaan poikkeuksellisesti:
ma 23.12. klo 9-13, pe 27.12. klo 9-12, ma 30.12. klo
9-15 ja 31.12. klo 9-12, 08 5875 5010.
Oulunkaaren sosiaalipäivystyksen tavoittaa akuuteissa
päivystyksellisissä asioissa vuorokauden ympäri hätäkeskuksen kautta 112 tai numerosta 08 5875 6888.
Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta eli Kuntotupa Kuivaniemellä ja Kuntosuvantola Iissä ovat kiinni
20.12.2019–6.1.2020.

KUULUTUS
Iin keskustan tori- ja katualueiden
yleissuunnitelmaluonnos nähtäville
Iin keskustan tori- ja katualueille on laadittu yleissuunnitelmaa, jossa suunnitellaan Iin keskustaan uusi viihtyisä ilme.
Suunnittelu tavoitteena on muun muassa parantaa ympäristön laatua, liikenteen toimivuutta sekä yritysten toimintaedellytyksiä. Iin yhdyskuntalautakunta on päättänyt 3.12.2019
kokouksessaan asettaa yleissuunnitelman luonnoksen
julkisesti nähtäville.
Suunnitelmaluonnos on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100
Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa https://www.ii.fi/
muut-suunnitelmat-ja-selvitykset) 18.12.2019 – 31.1.2020
välisen ajan.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää suunnitelmaluonnoksesta mielipiteitä. Mahdolliset mielipiteet
pyydetään toimittamaan 31.1.2020 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen
kirjaamo@ii.fi.
Lisätiedot ja tapaamisajat suunnitelmaan liittyen:
Janne Jokelainen
tekninen johtaja
Iin kunta
p. 040 1851790
janne.jokelainen@ii.fi
Ii 12.12.2019
Yhdyskuntalautakunta

Diabeetikoiden
silmänpohjakuvaukset
Iissä
Iiläisten diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset
kuvataan vuonna 2020 Iissä (ei Kuivaniemellä)
OYS:n liikkuvassa silmätutkimusyksilössä Iin terveysaseman pihalla, Asematie 169. Diabeetikoiden
kutsut lähetetään potilaille. Glaukoomapotilaat kutsuu
kuvaukseen OYS.
Kuvaukset alkavat 16.1.2020.
Tule hyvissä ajoin kuvausta varten paikalle, voit odottaa terveysaseman aulassa tarkkaa aikaa.

oulunkaari.com

oulunkaari.com

Valon lapsi joulukonsertti
Kuivaniemen koulun perinteinen Valon lapsi joukonsertti järjestettiin kolmatta
kertaa Iin kirkossa. Kuivaniemellä konsertteja on pidetty vuodesta 2001 alkaen.
Konsertin kaikki esiintyjät
ovat käyneet peruskoulunsa
Kuivaniemellä, vanhimpien opiskellessa tällä hetkellä
Iin lukiossa tai muissa toisen asteen oppilaitoksissa.
Konsertissa esitettiin ensimmäisen joulun tapahtumat sanoin ja sävelin.
Laulujen lomassa näyttelijät
veivät juonta eteenpäin jouluevankeliumia mukaillen.
Sooloesiintyjiä tuki kuoro ja
säestävä orkesteri.
Teoksen laulut on säveltänyt Pekka Simojoki ja
tekstit Anne-Mari Kaskinen. Sovitukset ovat Markku
Varangan
käsialaa.
Aamun ensimmäisessä esityksessä kirkko oli ääriään
myötä täynnä Haminan ja
Ojakylän koulujen oppilaiden saavuttua konserttia
kuuntelemaan. Kaikkiaan
konsertteja oli päivän aikana kolme, joista viimeinen
iltakonserttina. MTR

Suvi Ylimartimo, Emma Muuri ja Jemina Turunen lauloivat Aku, Johannes ja Markku Varangan
säestäminä.

Konsertissa kuultiin muun muassa Emma Muurin yksinlaulua. Taustalla Kuivaniemen koulun kuoro.
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Itsenäisyyttä juhlittiin Lapin sotaa muistaen
Iissä Suomen 102-vuotispäivän itsenäisyyspäiväjuhlaa
vietettiin Olhavan koululla Lapin sotaa muistaen.

Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen lähettämässä seppelpartiota Lapin sodan muistomerkille. Partioon kuuluivat Johannes Tuomela, Kyösti Jäppinen, Carl Mandelin ja Antti Timonen. Carl Mandelinin
isä Georg F Mandelin kaatui Olhavan taistelussa. Antti Timosen isä oli ensimmäinen Olhavan taistelua edeltävänä päivänä Olhavajoelle tullut suomalainen sotilas.

– Lapin sodan ensimmäinen
taistelu käytiin 29.9.1944 Iin
Olhavassa. Taistelun tarkoituksena oli vallata Olhavajoen ylittänyt rautatie- ja
maantiesilta ehjänä ennen
kuin saksalaiset ehtisivät räjäyttää sen. Kuten tiedämme,
suomalaisjoukkojen
uhkayritys
epäonnistui.
Saksalaiset räjäyttivät sillan
ja sen mukana kaatui kolme
suomalaista. Nämä kolme
olivat Lapin sodan ensimmäiset suomalaiset sankarivainajat, totesi Erkki Taskila
itsenäisyyspäivän juhlapuheessaan Olhavassa.
Puheessaan Taskila käsitteli aikoja, jolloin maamme itsenäisyys oli uhattuna,
sekä syitä talvisodan syttymiseen, jatkosotaan ja Lapin
sotaan johtanutta välirauhansopimusta.
– Välirauhansopimuksen

ehdot olivat Suomelle erittäin ankarat. Tilanteen kriittisyyttä kuvaa hyvin se, että
Suomen rauhanneuvotteluvaltuuskunta joutui allekirjoittamaan sopimuksen
ennen kuin Suomen hallitus tai eduskunta olivat sitä
edes käsitelleet. Sopimukseen kuului Suomessa olevien saksalaisten sotavoimien
riisuminen aseista 15.9. jälkeen, tarvittaessa Neuvostoliiton avustuksella.
Saksalaisjoukkojen hidas
eteneminen ei kelvannut
Suomeen tulleelle Valvontakomissiolle, vaan sen johto
vaati ripeämpiä toimia saksalaisten suhteen. Tässä tilanteessa syyskuun lopulla
suomalaisjoukot lopettivat
valesodan ja alkoivat riisua saksalaisia aseista muun
muassa Pudasjärvellä. Tähän liittyy osaltaan myös

Väli-Olhavan hautausmaalla sankarihaudoille seppelettä laskemassa Kaisu Jyrkäs ja Alpo Tuomela. Taustalla Kari Simula.

Juhlava tilaisuus päättyi juhlakahvien nauttimiseen ja kahvittelun lomassa kuunneltiin runoja.

Olhavan taistelu.
Juhlaan toivat Iin kunnan
tervehdyksen kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela ja seurakunnan
tervehdyksen kirkkoherra
Tapani Ruotsalainen. Musiikkiesitysten lomassa kukitettiin veteraanit, joista
paikalle oli jaksanut Väinö Veijola. Juhlava tilaisuus
päättyi juhlakahvien nauttimiseen.

Matti-Tapio Rissanen
Kuvat Pentti Soini

Liisa Alamäki, Reetta Illikainen,
ja Matilda Boström esiintymässä.

Veteraaneista paikalle oli jaksanut saapua Väinö Veijola,
joka kukitettiin juhlassa.

Juhlapuhuja Erkki Taskila muisteli Lapin sotaan johtaneita tapahtumia.

