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Seuraava
IiSanomat nro 1
ilmestyy 4.1.2018.
Materiaali siihen
toivotaan olevan
toimituksessa
to 28.12.
mennessä.

* Escadan uusi tuoksu Celebrate N.O.W edp
* Angora selänlämmittimet
* Herkutteluun: Forsman jouluaromikahvi
* Talventaika valkoinen&vihreä tee
* Chocoksin suklaat

Jouluviikon
aukioloajat:
su 17.12. klo 12-15
ma-pe klo 9-17
la 23.12. klo 9-14
aattona-26.12.
suljettu

Lahjakortit

15.12.

Nro 29/2017

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Jönssi-poni
toivottaa hyvää joulua

Lahjaksi!

Ylirannan ratsutilan Jönssi-poni valmistautuu joulun viettoon. Iiläisille lapsille tuttu ja rakas 21-vuotias Jönssi viettää jouluaan rauhallisissa merkeissä.
Jouluruokaan kuuluvat normaalin ruuan lisäksi
omenat ja porkkanat. Niitä ei kuitenkaan sovi
nauttia liikaa, ettei tule vatsanväänteitä.

Iin Kemikalio-tekstiili
ja luontaistuote
Haminantie 8, 91100 Ii p. 08 817 3360
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OULUN HIIPPAKUNNALLE

Valo pimeyden keskellä
Kuluneen vuoden aikana olen
seurannut mielenkiinnolla kuvien perusteella tapahtuvaa ihmisten välistä viestintää sosiaalisessa
mediassa. Miten paljon kuvat kertovatkaan ilman sanoja. Eräs silmiinpistävä piirre kuva-aineistossa
on ollut maisemakuvien paljous,
mutta myös niiden keskeltä erottuva auringon nousun tai sen laskun
maisema.
Tyynen veden pinnalle piirtyvä
auringon kajo tai meren syliin vaipuva päivä on välittänyt tunteita ja
kokemuksia uskomattoman määrän. Olen kysynyt itseltäni, mitä
kaikkea tämä viestintä merkitseekään. Olen itse niitä ihmisiä, jotka eivät väsy katselemasta tällaisia
maisemia. Minulle aurinko, meri ja
vesi ovat yhdessä kuva ikuisuudesta, joka tarjoaa välähdyksen toisesta todellisuudesta. Kuvissa on läsnä
odotusta ja myönteistä kaipausta.
Rukoustakin.
Eletty vuosi Suomi-kodissamme on ollut täynnä juhlaa, kiitosta ja kunnianosoitusta heille, jotka
rakensivat tämän maan työllään
ja ajatuksillaan. Tahdomme myös
erityisesti kiittää heitä, jotka omalla hengelläänkin ja sitä uhaten
voittivat osaksemme vapaan isänmaan. Suomi 100 on arvo, joka
luo auringon nousun kaltaista kajastusta. Kaikesta myönteisyydestä huolimatta eletyt juhlavuoden

kuukaudet ovat samalla sisältäneet
varjoja, jotka ovat synnyttäneet tulevaisuuden suhteen huolta ja turvattomuuttakin.
Ilon ja kiitollisuuden kintereillä ovat risteilleet maailmanlaajuiset
uhkatekijät ja kotikutoiset ongelmat, jotka ovat heikentäneet kiitollisuuden tunteita. Ikään kuin
elämän takaovesta olisi astunut sisään myös uusi todellisuus, johon
emme ole tottuneet. Kuvat kulkevatkin rukouksen virtaa pitkin.
Siellä, missä aurinko kultaa sanattomasti paljon, on läsnä pyyntö,
että huominen olisi hyvän Jumalan
siunaama ja saisimme vaeltaa toivon ja rohkeuden omaavina ihmisinä.
Joulun aika tuo lähellemme
myös uusia ja samalla tuttuja kuvia. Kynttilät syttyvät ja muistuttavat juhlan läheisyydestä. Tutuksi
on tullut myös virsi, jota on kuluneen vuoden aikana paljon laulettu: ”Suo, Herra toivon kynttilöiden
loistaa, tyyneksi, lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän, voit pelot
poistaa. Jää keskellemme Kristus,
rauha suo!”
Maailmankirjallisuudesta
on
mieleeni jäänyt kertomus kahdesta
ihmisestä, jotka istuivat äänettöminä rannalla katsellen auringonsiltaa
hiipivää aurinkoa. Heistä sanottiin jokseenkin näin: he istuivat ja
odottivat, tietämättä itsekään, mitä

odottivat. Siinä oli kuvan selitys,
kuin pähkinänkuoressa.
Joulun kynttilät virittävät odotuksen ja kaipauksen liekin, hehkuksikin sitä joku voisi luonnehtia.
Olemme onnekkaita, sillä meille
kerrotaan, ketä saamme odottaa ja
mitä kaikkea odotuksemme sisältää Katseet saadaan suunnata sydämen silmin kohti Betlehemin tallia,
jonne Jumala ilmestyy keskellemme. Pieni lapsi kylmän maailman
keskellä on kuva toivosta ja tulevaisuuden rohkeasta kohtaamisesta.
Kristuksessa Jumala itse otti askeleen pimeyden ja tuhovoimien voittamiseksi.
Seimessä uinuva lapsi on vastakohta kaikelle sille, joka vie
katseemme vain kohti laskevaa aurinkoa. Kristuksessa loistaa armon
aurinko, joka nousee kaikkea pimeyttä ja turvattomuutta vastaan.
Hän on rauhan ruhtinas, joka lupauksensa mukaan on kanssamme
joka päivä. Hänen valossaan me
näemme valon.
Siunattua joulun aikaa toivottaen,
adventin alla a.D. 2017

Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa

Joulu
Joulu on ihanaa, rauhan aikaa...
Siinä ei turhaan koeta, olevan taikaa
Lasten silmät,
kilpaa tähtien kanssa säihkyvät...
On viimein tullut aika,
jolloin arjen kiireet pois väistyvät

Kulkusten ääni, ilmoille kantaa...
Oman ihanan julistuksen ja
joulutunnelman se antaa
Joulun lempeys, mielemme valtaa...
Muistetaan rakkautta ja
hellyyttäkin antaa...
Nyt ei ole oikea aika
murheita kantaa
Joulu on ilon ja valon juhla…

Lotta Vuorma

Ihanaa Joulun odotusta kaikille!
- Hanna Maaria -

www.iinseurakunta.fi
iin alue
Sanajumalanpalvelus su 17.12. klo 10
Iin kirkko. 3. adventtisunnuntai, aihe
Tehkää tie Kuninkaalle. Ruotsalainen
Tapani, kanttorina Jaakkola Markku.
Kolehti Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi Suomen Gideonit ry.
Lasten kauneimmat joululaulut su
17.12. klo 12 Iin kirkko.
Kauneimmat joululaulut su 17.12. klo
18 Iin kirkko. Kolehti Suomen Lähetysseura ulkomaantyö.
Diakoniatoimisto on suljettu 20.12. 7.1.2018.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 19.12. klo
18 Iin kappeli.
CANTIO LAUDIS -KUORON JOULUKONSERTTI ti 19.12. klo 19 Iin kirkko.
N. 50 hengen sekakuoro Oulusta, johtaa MuM, diplomikuoronjohtaja Olli

Heikkilä. Ei ohjelmamaksua.
Iin kirkkoherranvirasto on avoinna
ke 20.12. klo 9-12.30.
Kirkkokuoro ke 20.12. klo 14 Iin seurakuntasali.
Perhekerhon jouluaika. Pe 1.12. ei
perhekerhoa. To 7.12. klo 10-12 lasten
itsenäisyyspäivän juhla, pe 8.12. ei
perhekerhoa. Viikolla 50 lasten joulukirkkoviikko, perhekerhot osallistuvat
lasten joulukirkkoihin (ei kerhoja seurakuntatalolla). Perhekerhot jatkuvat
joulun jälkeen viikolla 2.
Päivystävä pappi hoito-osastolla to
21.12. klo 14.30.
Iin mieslaulajien konsertti pe 22.12.
klo 18 Iin kirkko.
Aattokirkko su 24.12. klo 15 Iin kirkko.
4. adventtisunnuntai, Jouluaatto, Herran syntymä on lähellä. Soronen Pekka, kanttorina Savolainen Eija. Kolehti:

Nimikkokohde Suomikirkko-työ Japani
(SLEY).
Jouluyön messu su 24.12. klo 23 Iin
kirkko. 4. adventtisunnuntai, Herran
syntymä on lähellä. Soronen Pekka,
kanttorina Tiina Tuomikoski. Kolehti
oman seurakunnan diakoniarahasto.
Joulukirkko ma 25.12. klo 10 Väli-Olhavan kirkkosali. Jouluaamu, Joulupäivä. Kinnunen Matti, kanttorina Tuomikoski Tiina. Kolehti Oman seurakunnan
diakoniarahasto.
Tapaninpäivän messu Hoiva-osastolla ti 26.12. klo 13 Tapaninpäivä, Kristuksen todistajat. Ruotsalainen Tapani,
kanttorina Savolainen Eija.
Aattokirkko su 31.12. klo 18 Iin kirkko. 1. sunnuntai joulusta. Pyhä perhe.
Ruotsalainen Tapani, kanttorina Savolainen Eija. Musiikkiryhmä Stephanie
Archer, alttonokkahuilu. Kolehti Mur-

manskin kirkon rakentaminen, Inkerin
evankelis-luterilainen kirkko
Katso lisätietoja ja tapahtumia
www.iinseurakunta.fi
Kuivaniemen alue
Sanajumalanpalvelus su 17.12. klo
12 Kuivaniemen kirkossa. 3. Adventtisunnuntai, Tehkää tietä Kuninkaalle.
Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija
Savolainen. Kolehti Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja
jakamiseksi, Suomen Gideonit ry.
Kauneimmat Joululaulut su 17.12.
klo 18 Kuivaniemen kirkossa.
Kauneimmat Joululaulut kajahtavat
kirkoissa tänä jouluna jo 45. kerran. Jouluun kuuluu antamisen ilo. Niin myös
Kauneimpiin Joululauluihin. Keräyksen
avulla autamme heikoimmassa asemas-

sa olevia kehitysmaissa. Tänä vuonna
sijoitamme nuoriin. Seurakunnat keräävät tilaisuudessa kolehdin Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.
Joulukonsertti to 14.12. klo 19 Kuivaniemen kirkossa. Oulun konservatorion
kirkkomusiikkiopiskelijoiden
joulukonsertti. Konsertissa joululauluja
kuoron, solistien ja soittajien esittämänä. Kuoron johtajana Christian Ahlskog. Vapaa pääsy.
Diakoniatoimisto on suljettu 20.12. –
7.1.2018.
Lisätietoja alla olevaan katso
Iin alueen ilmoitukset ja
www.iinseurakunta.fi
Nuorten joululeiri pe 15.12. Törmälässä.
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Haminan koulun Suomi 100 -gaala
vietettiin Valtarin koulussa

Tässä esitetään Tuiki tuiki tähtönen -laulua.

Haminan koulun Suomi 100
-gaalaa pidettiin Valtarin koulussa maanantaina 4.12. Tilaisuus oli jaettu kahteen osaan,
jossa ensimmäisessä oliva 0-2
-luokkalaiset ja toisessa 3-6
-luokkalaiset.
Esityksiin osallistuivat lähes kaikki koulun oppilaat.

– Valmistauduimme juhlaan monta kuukautta. Meillä
on pääasiassa musiikkiesityksiä. Kysyimme vanhemmilta, mitkä ovat kauneimpia
koululauluja ja rakensimme
niiden pohjalta ohjelman. Haminan koulun opettaja Anna
Jokinen kertoo.

Eskarilaiset esittävät Asikkalan puiset rattaat -sävelmää.

Pienimmät esittivät muun
muassa ”Asikkalan puiset
rattaat-” ja ”Tuiki tuiki tähtönen” -sävelmät. Koulun tapahtumatiimi oli valmistanut
ohjelman.
Esitysten lomassa nähtiin
videoita, joissa lapset ja aikuiset kertoivat Suomesta ja suo-

malaisuudesta.
– Tietääkseni tällaista gaalaa ei ole ennen järjestetty.
Toivottavasti vastaava järjestetään toistekin, Jokinen sanoo.
Nyt järjestettävä tilaisuus
korvasi perinteisen joulujuhlan.

Suklaakonvehdit maistuivat
juhlayleisölle
Haminan koulun rehtori Jari-Jukka Jokelan mielestä tilaisuus oli onnistunut.
Esiintymässä kävi 370-380
lasta. Yhteensä tilaisuudessa
oli 430 lasta ja vieraita oli toi-

Haminan koulun opettaja Anna
Jokinen valmistautuu gaalaan.

nen mokoma.
– Molemmat juhlat menivät erittäin hyvin. Väkimäärä oli meille suuri yllätys.
Olimme tilanneet 800 suklaakonvehtia ja ne kaikki menivät, Jokela kertoo.

Haminan koulun rehtori Jari-Jukka Jokela pitää juhlapuhetta.

Valtarin koulun juhlasali oli täpötäynnä yleisöä molemmissa gaaloissa.

Joululauluja Kuivaniemen joulukonsertissa
Kuivaniemen aseman liikuntasalissa kuultiin rakkaimpia joululauluja sunnuntaina
10.12.
Ohjelmassa oli pelimanni-

Yleisöä oli noin 70 henkeä.

en esityksiä ja yhteislaulua.
Kuultavana oli kaikkien tuntemia tunnelmallisia
ja reippaita sävelmiä, kuten Kulkukset, Kuuraparta,

Sylvian joululaulu ja yhteislauluna esitetty Sydämeeni
joulun teen.
Yleisöä oli noin 70 henkeä eli enemmän kuin viime

vuosina on ollut.
Konsertissa
esiintyivät
Unto Kukka (mandoliini),
Kalevi Sumén (basso), Raimo Hentonen (kitara) Esko

Pelimannit soittavat joululauluja.

Holappa
(harmonikka),
Anne Riepula (harmonikka
ja nokkahuilu), sekä laulajat
Kyllikki Kaarre, Selina Ylitalo, Leena Hentonen, Ani-

ta Tuuttu, Veikko Viinamäki,
Mikko Karhu Veijo Kauppila
ja Paavo Kaarre.
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Hyvää Uutta Vuotta 2018
vuod
Neste Nelosparkki
Avoinna joka päivä 6-23
Kirkonkyläntie 7 A Kuivaniemi
Puh 08 724 7125
www.nelosparkki.fi

Kauppatie 6, 91100 Ii
Konintie 4 a, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755 p. (08) 5613 200
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

www.kalaliikekuha.fi

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet

• hydrauliikkaletkut
• työkalut

• öljynvaihdot aikaa
varaamatta

Metsurityö/Pihapalvelu
Kauko Meriläinen
p.0400 940 901

Remontin keskeltä
pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!
UUTUUS! 3D
Autokeidas
Ii toivottaa
hyvää joulua kaikille!
renkaat kaikille teille

Puh. 0400 389 534

www.mjauto.fi

Olhavan
Kotiranta Ky

Iin Putkiasennus Goman
Valtarintie 6, 91100 Ii
08 8173 078

Pentintie 26, 91100 Ii, p.044 972 3559

HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!
020 762 2230
VEDESTÄ UUSIUTUVAA KOTIMAISTA SÄÄTÖVOIMAA

Simon Apteekki
Kuivaniemen Apteekki

@PVOVesivoima

www.pohjolanvoima.fi

MODURA OY

p. 050 344 1134

PMP:n väki toivottaa kaikille
hyvää joulua ja
rauhallista vuodenvaihdetta
POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY
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Katja Körkkö on voittoisa pizzan paistaja
Iin Kotipizzan yrittäjä Katja
Körkkö tykkää pitsoista.
– Ovat ne vaan niin hyviä.
Syön pizzaa päivittäin, hän
kertoo.
Vaikka Katja on ollut kyseisen ruoan kanssa tekemisissä päivittäin, ei
kyllästyminen pitsaan ole yllättänyt. Päinvastoin.
Hän haluaa kohota pizzamaailman huipulle Las Vegasin Pizza MM-kilpailussa.
Maailmanmestaruuskisoihin kokoontuvat pizzamaailman huiput.
Katja on jo muutaman
kerran käynyt kisaamassa
Las Vegasissa pizzakilpailuissa. Viimeksi sijoitus jäi
(sadasosien) kahden sadasosan päähän pronssista ja sekunti seitsemän sadasosaa
kultamitalista.
– Näyttää siltä, että nyt
saadaan Suomen (ensimmäinen) oma maajoukkue ja
pääsemme yhdessä harjoittelemaan Helsingissä, hän arvioi.
Maailmanmestaruuskultamitalin lisäksi palkintona on
mainetta ja kunniaa. Mainetta
ja kunniaa hän on jo aiemmin
niittänyt Suomessa.
Siitä ovat todisteina Iin
Kotipizzan seinällä olevat
mitalit, pokaalit ja kunniakirjat Pizza Games -kilpailuista.
Niitä on toistakymmentä.
– Pizzan paisto on taidetta ja kulinarismia siinä missä

muukin ruoan valmistaminen, Körkkö kiteyttää.
Hän kertoo, että hyvä
pizza syntyy pienistä yksityiskohdista (ja), hyvästä
ammattitaidosta leivonnassa ja laadukkaista raaka-aineista.
– Se syntyy myös tomaattikastikkeen oikeasta vahvuudesta ja oikeanlaisesta
levityksestä. Pohja-tomaatti-juusto -yhdistelmästä syntyy pizzan maku. Juusto
laitetaan alle. Pohja voi olla
vehnää tai ruista. Lopuilla täytteillä koristellaan ja
maustetaan tuote. Myös uuni
ja sen oikeat säädöt ovat suuressa roolissa, kuten pizzataikinan oikea nostatuskin.
– Jokaisen leipojan täytyy
olla ammattiylpeä omasta
työstään niin, että he tekevät pizzan oikeasti hyvin. Se
pitää tarjoilla sen asiakkaille
ylpeästi, Körkkö tiivistää.
Kansainvälisillä
kisakentillä menestyminen on
tuonut mukanaan myös kansainvälistä näkyvyyttä.
– Minua pyydettiin ainoana suomalaisena Pizza
World Association -sivulle.
Se oli hieno fiilis. Oli kunnia
saada olla edustamassa suomalaista ammattitaitoa pienen pohjoisen kylän tyttönä
maailmanlaajuisilla pizzamestareiden sivuilla, Katja
arvioi.
Katja Körkkö ei oikeastaan

ole pelkkä yrittäjä, vaan
multiyrittäjä.
Kotipizzamaailmassa multiyrittäjäksi kutsutaan henkilöä, jolla
on enemmän kuin yksi paikka Koitipizza-ravintolaketjussa. Tällä hetkellä Katjalla
on kaksi Kotipizza-ravintolaa. Toinen on Iissä ja toinen
Kiimingissä. Aiemmin hänellä oli vielä yksi Kotipizzaravintola myös Ideaparkissa.
Iin Kotipizzan omistajaksi ja yrittäjäksi hän tuli 2011.
Alun perin hän tuli alalle
2003 Kiimingin Kotipizzassa.
Sen jälkeen seurasi töitä Norjassa kalatehtaalla.
– Norjavuosieni aikana
Kiimingin Kotipizza oli siirtynyt Iihin. Lomareissullani kävin katsomassa paikkaa
ja kysäisin leikilläni yrittäjältä, että myisitkö minulle tämän ravintolan. Hän kertoi
ravintolan olevan myynnissä. Minun piti lähteä takaisin
Norjaan, ja mietin viisi minuuttia. Päätin ostaa ravintolan, Katja kertoo.
Hänen omistamansa Kotipizza-ketjuun kuuluvat ravintolat Iissä ja Kiimingissä
ovat asiakkailtaan erilaiset.
– Kiimingin ravintola on kyläpaikka, jossa käyvät enimmäkseen kyläläiset.
Iissä asiakkaina ovat iiläisten lisäksi ison tien varrelta
tulevat asiakkaat, jotka voivat olla kotoisin kaukaakin.
Heillä saattaa olla kuusi tun-

Katja Körkkö on työnsä ääressä Iin Kotipizzassa.

tia ajoaikaa edessä ja saman
verran takana. He haluavat
ruuan nopeasti ja laadukkaasti. Sanoisin, että 70 prosenttia asiakkaistamme tulee
tien päältä, Katja sanoo.
Iissä suosituin tuote on
IIN Kotipizzan talon pizza, jossa on savuporoa, au-

rajuustoa ja ananasta. Myös
lankkupizzoja syödään kovasti.
– Monsterit ovat nostaneet suosiota koko ajan.
Kotzone on puolestaan tuotteena raikas klassikko, joka
ei tuota ähkyä ajon ajaksi,
Katja kertoo.

Mutta mikä on Katjan
oma lempipizza?
– Minun lempipizzaani
tulee pepperoni, kebab-lihaa,
punasipulia ja herkkusieniä.
Lisäksi siinä pitää olla hirvittävän paljon valkosipulia,
Katja naurahtaa.

Terä Tekniikka on vuoden yrittäjä Iissä
kokoinen tila toiminnallamme. Ii on hyvä paikka yrittää.
Nelostie menee vieressä, joten yhteydet ovat kunnossa,
Kaikkonen kertoo

Terän teroituksessa
on monta vaihetta

Janne Kaikkonen Terä Tekniikan verstaassa.

Iin Yrittäjät valitsivat Terä
Tekniikka Oy:n vuoden yritykseksi tänä vuonna. Yritys keskittyy vannesahojen
ja höyläysterien huoltoon ja
valmistukseen. Myös hakkureiden, jäänhoitokoneiden,
paperileikkurien ja kuttereiden suorat terät kuuluvat
Terä Tekniikan osaamisen
piiriin.
Yrityksen toimitusjohtaja Janne Kaikkonen kertoo,
että Terä Tekniikka on toiminut vuodesta 1980. Silloin
Terä Tekniikka keskittyi vain
vannesahanteriin. Tuolloin
saha- ja veistoteollisuutta oli
runsaasti Iin lähiympäristössä.

– Töitä on piisannut.
Teemme puuteollisuuteen
terähuoltoja.
Suurimmaksi osaksi huollamme ja valmistamme vannesahan teriä
höyläämöille ja sahalaitoksille. Asiakkainamme on myös
jonkun verran yksityisiä henkilöitä, jotka ovat kotinikkareita, Kaikkonen sanoo.
Perustamisen
aikoihin
Jannen isä Pertti Kaikkonen
oli töissä yrityksessä. Hän
siirtyi yrittäjäksi ja Terä Tekniikan johtoon 1988. Nykyisin Pertti on eläkkeellä. Janne
puolestaan tuli töihin 1998 ja
lopullinen sukupolvenvaihdos tehtiin 2010.
– Tämä on ihan sopivan

Vannesahan teriä käytetään
puun halkaisuun. Niitä käyttävät esimerkiksi paneelin
ja ulkovuorilautojen tekijät.
Terä tulee yritykseen nauhana, jonka jälkeen se käy läpi
usean työvaiheen. Ensin terä
puhdistetaan. Sen jälkeen
katsotaan, mitä terälle pitää
tehdä.
– Silloin tarkastamme, pitääkö hitsata repeämiä vai
meneekö terä pelkällä teroituksella. Samalla katsomme,
pitääkö terä jännittää. Jos
hammas on katki, niin joissakin tapauksessa sen voi
uusia. Joissakin tapauksissa
terä menee silloin roskiin.
Työvaiheissa ovat teroitus, jännitys, tyssäys ja
sivuhionta. Tyssäys on vannesahanterän
hampaan
kärkeen tehtävä levitys.
Hampaan katkeamisen aiheuttavat yleisimmin puussa
olevat epäpuhtaudet, kuten
naulat, kivet ja jopa luodit.

– Terien materiaalit ovat
hieman kehittyneet vuosien varrella. Niihin on tullut kovametallia ja stelliittiä.
Nekin kuitenkin tylsyvät kovassa käytössä. On olemassa

tietenkin myös timanttiteriä. Niitäkin täytyy teroittaa,
Kaikkonen tietää.
Yrityksen markkina-alueen on koko Pohjois-Suomi
Haapavesi-Kuhmo -linjalta

pohjoiseen.
– Asiakaskuntamme on
vakiintunut. Ivalossa taitaa
olla pohjoisin asiakkaamme.
Terät kuljetetaan meille rekkarahtina, Kaikkonen kertoo.

Iin Vuoden yrittäjäpalkinto luovutettiin 5.12. Terätekniika Oy:lle yrittäjien ja lionsklubin yhteisessä itsenäisyysjuhlassa Urheilutalossa. Iin kunnan ja Iin Yrittäjien luovuttaman palkinnon ottivat vastaan yrittäjä Janne
Kaikkonen ja puoliso Anu Kaikkonen.
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Kauneushoitola

Outi

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

Pieni pala taivasta
Hanna Ikonen
Oijärventie 1220
91150 Yli-Olhava
P. 040 869 7338

Iin Taksipalvelu Oy

0200 81000

www.merihelmi.fi
Olemme avoinna klo 8-20

Ostetaan ja noudetaan
kaikenlaista metalliromua

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

Aamupala klo 8-10 6 €
Lounas klo 10.30-17.00

Kelan suorakorvausmatkat numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16 € + ppm/min.

KUNTO
KLUBI

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

UTACON OY

Merkittävä metalliromun
kierrättämö
Varastotie 9, 91600 Utajärvi
Puh. 0400 892 414, 040 7670 825
sakari.kantojarvi@utacon.fi

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

www.iinjh.fi

Metsäkoneurakointi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170

www.utacon.fi

Iin Puu- ja Metallituote

Hyvää
joulua ja
menestyksellistä
uutta vuotta
2018

www.kevythirsi.fi

www.hannamaaria.fi

Kylmäkomppania Oy / Kodinkone Komppis 020 703 2969

(
Päiväkoti Pikku-Iida
Haminantie 5, 040 930 6275

Päiväkoti Ida Valpuri
Lanssitie 3, 050 407 4409

www.idavalpuri.fi

Iin Taksikyyti
Hannu Ukkola
p. 0440 688 670

Veistämöntie 57, Ii
puh. 044 058 4694

Iin Vihreät toivottaa
kaikille hyvää joulua ja
menestystä vuodelle 2018!

Pyörät huoltoon
suoraan kotioveltasi!

Iin Sosialidemokraatit ry

Huollot/Korjaukset
Kuljetuspalvelu/Etähuolto

044 242 5717

TERÄ TEKNIIKKA OY
Hermoratahieroja

Sirkka Jaara

Keskusta Iin
kunnallisjärjestö

Hallitie 24, 91100 Ii
Puh. 0400 829 260
myynti@teratekniikka.fi
www.teratekniikka.fi

Iin Yritys
toivottaa
Alarannan
kyläyhdistys

Kuivajoentie 4402
95160 Oijärvi | 040 861 2884

Säikäntie 6 91100 Ii
www.pyöriväpyörä.fi

044 242 5717

www.pohjanteko.fi
Tilitoimisto

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

YLIRANNAN
RATSUTILA
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Oulunkaaren juhlissa käteltiin juhlavieraat

Juhlan avaussanat lausui Kalle
Pakanen.

Tervetuliaismaljat on kohotettu.

Oulunkaarella Osataan -teemaan kuuluva Suomi 100
-juhla järjestettiin maanantaina 4.12. Iin Urheilijoiden
talolla. Kyseessä olivat linnan juhlia jäljittelevä tapahtuma, johon osallistui noin
100 kutsuvierasta, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.
Kaikki vieraat käteltiin
linnan juhlien tapaan, ja kättelijöinä toimivat Susanna
Ojala ja Niko Tiiro.
– Meillä oli asiakkaiden
kanssa palaveri, jossa mietimme, miten tempaisemme
Suomi 100 -teemaa. He eh-

dottivat tällaista linnan juhla tyyppistä tapahtumaa,
Oulunkaaren työ- ja päivätoiminnan ohjaaja Tarja Perttunen sanoo.
Työ- ja päivätoiminnan
sekä asumispalvelujen tiimit
olivat mukana juhlien suunnittelussa ja järjestämisessä.
Martat ja Lions Ladyt hoitivat kahvituksen ja tarjoilun. Iin Kotipizza puolestaan
tarjosi vieraille pitsat. Iin KMarket ja S-Market tekivät
juhlaan pieniä makeislahjoituksia.
Tansseja tahditti ja tilai-

Mirva Salmela pitää juhlapuhetta.

suuden juonsi Jouni Kokkoniemi. Hänen säestäjänään
toimi Iikka Hernberg.
– Emme ole ennen järjestäneet työ- ja päivätoiminnan
piirissä näin isoa tilaisuutta itsenäisyyspäivä-teemalla.
Toki paljon muita isoja yhteisiä seudullisiakin tilaisuuksia on ollut, Perttunen kertoo.

Pidetään
toisistamme huolta
Oulunkaaren perhepalvelujohtaja Mirva Salmela mainitsi juhlapuheessaan, että
asumiseen liittyvät asiat

koetaan mielekkäiksi Oulunkaaren asiakkaiden keskuudessa.
– Useimpien toiveena on
asua omassa asunnossa riittävän tuen turvin.
Myös asuinkaverin merkitys on suuri. Jokaisella on
oikeus rakastaa ja tulla rakastetuksi. Jokainen tarvitsee
ystäviä ja kavereita, eikä ketään saa jättää yksin, Salmela muistutti.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava puolestaan totesi puheessaan, että sata vuotta
sitten Suomen itsenäistyes-

Kunnanjohtaja Ari Alatossava saapuu juhlaan. Kättelijöinä toimivat
Niko Tiiro ja Susanna Ojala.

sä maailma oli eri näköinen
kuin nykyisin.
– Silloin Suomi oli köyhä
maa, jossa oli nälkää, työttömyyttä ja jopa kurjuutta. Sen
aikaisten päättäjien on täytynyt tehdä rohkeita päätöksiä.
Itsenäisyys tarkoittaa, että
meillä on mahdollisuus kehittää itseämme ja sitä kautta yhteisöä, jossa toimimme.
Eräs tärkeimmistä asioista
on, että pidämme toisistamme huolta. Silloin asiat menevät entistäkin parempaan
suuntaan, Alatossava sanoi.
Juhlat onnistuivat suun-

nitelmien mukaan ja osallistujat olivat tyytyväisiä
ohjelmaan.
– Asiakkaat viihtyivät
loppuun saakka. Saimme
paljon positiivista palautetta. Emme ole vielä suunnitelleet, että järjestämmekö
tällaisen tilaisuuden vastaisuudessakin. Erilaisia teemajuhlia järjestämme kuitenkin
varmasti, Tarja Perttunen arvioi.

Kättelyvuorossa on Oulukaaren Tarja Perttunen.
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Kiittä toivotamme
vuodesta
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2018
Salera Oy

Iin Kokoomus

Rakennusliike

Mareki Tmi

Vasemmistoliiton Iin osasto ja valtuustoryhmä

Yli-Iin Puu ja Turve

Mauri Pirttikoski
Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510
www.mareki.fi
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Markku Koskela jatkaa Iin Yrittäjien puheenjohtajana

Iin Nuorena Yrittäjänä palkittiin Tikkaskodit Oy, yrittäjänä Tuija Alikoski ja puoliso Joni Alikoski.

Syyskokoukseen osallistujat kokoontuivat kokouksen päätteeksi yhteiseen kuvaan.

Yrittäjäyhdistyksen sihteerinä toiminut Heikki Helekoski ja puheenjohtaja Markku Koskela kiittelivät toisiaan kuluneen vuoden aikana
hyvästä yhteistyössä toimimisesta.

Yrittäijen ja lionsklubin yhteisessä Suomi 100 v itsenäisyysjuhlassa palkittiin Iin Vuoden Yrittäjänä Terätekniikka Oy. Palkinnon otti vastaan yrittäjä Janne Kaikkonen ja puoliso Anu Kaikkonen. Palkintoa olivat luovuttamassa Anneli Klasila, Markku Koskela, Ari Alatossava ja Johannes Tuomela Iin kunnasta sekä Heikki
Helekoski.

Timanttinen yrittäjäristi luovutettiin Eero Tuomelalle yli 30 vuoden
yksityisyrittäjänä toimimisesta.

Iin Yrittäjien puheenjohtajana jatkaa Markku Koskela. Syyskokouksessa 5.12. Iin
Urheilutalolla hallitukseen
valittiin uutena Tuija Alikos-

lekoski, joka on toiminut
myös sihteerinä.
Toimintasuunnitelmassa
on kirjattu tavoitteena olevan vuonna 2018 paikallisten pienten ja keskisuurten
yritysten ja yrittäjien edun
ajaminen,
järjestötoiminnan vahvistaminen sekä toimialueensa taloudellisten,
henkisten ja sosiaalisten voimavarojen kasvattaminen.
Syyskokouksessa julkistetaan vuoden yrittäjäpalkinnon saaja yhdistyksen
valintaperusteiden mukaisesti. Lisäksi valitaan ja palkitaan alle 35-vuotias Iin
Nuori Yrittäjä.
Jäsenet voivat esittää asioita hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus tulee kutsumaan
kokouksiinsa kunnan elin-

senäisyyden vaiheista piti
aseteknikko Heikki Paakkari, Suomi 100 vuotta nuoren
silmin näkökulmaa valotti lukiolainen Iida Koskela.
Kuorolaulua esitti Iin Mieslaulajat Markku Koskelan
johdolla. Tervetuliaispuheen
piti lions-presidentti Hannu
Pakonen ja tilaisuuden juonsi lion Hannu Kaisto. Juhlaan
kuului juhlaillallinen, jonka
jälkeen siirryttiin viettämään
vapaamuotoisempaa pikkujoulua, jossa oli mm. arpajaiset. Musiikista vastasi Ari
Purala Group orkesteri.

ki, Juho Tauriainen ja Heimo
Turunen. Hallituksessa jatkavat Joona Österberg, Riitta Paakkola, Anna Turtinen,
Eero Tuomela ja Heikki He-

Itsenäisyysjuhlan aluksi Lionsklubin edustajat Hannu Pakonen ja Hannu Kaisto laskivat seppeleen urheilutalon pihalla sotaan lähteneiden
muistomerkille.

Juhlasalin edustalla paloi Suomen 100 -vuotisen itsenäisyyden kunniaksi 100 kynttilää.

keinotoimen
virkailijoita
ja luottamushenkilöitä tai
muun alan erikoistuntijoita
riippuen kokouksissa käsiteltävästä asiasta.
Yhteistyötä kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa jatketaan
pitämällä yhteyttä Iin kunnanhallitukseen ja yrittäjävaltuutettuihin. Toimitaan
aktiivisesti Iin kunnan elinkeino-ohjelman laatimisessa
ja sen toteuttamisessa.
Iin lukion oppilaiden yrittäjätapahtumaan osallistutaan lukiolaisten ehdoilla ja
pidetään koulutoimeen yhteyttä, osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan
Iin markkinoille, järjestetään kevät- ja mahdollisesti
syysretki, jatketaan kuntayh-

teistyötä, osallistutaan Iin
yritystoiminnan kehittämishankkeisiin ja osallistutaan
nuorisokasvatukseen eri projektien puitteissa.
Kokouksen jälkeen siirryttiin
viettämään
Iin
lionsklubin ja Yrittäjien yhteistä Suomi 100 vuotta itsenäisyysjuhlaa ja sen perään
vapaamuotoisempaa pikkujoulua.
Juhlassa Iin kunta ja Iin
Yrittäjät palkitsivat Iin Vuoden Yrittäjänä Terätekniikka
Oy, yrittäjänä Janne Kaikkonen. Iin Nuorena yrittäjä
palkittiin Tuija Alikoski Tikkaskodit Oy ja luovutettiin
timanttinen yrittäjäristi Eero
Tuomelalle, yritys Iin Hiekka ja Sora.
Juhlapuheen Suomen It-

Heimo Turunen
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Kiitdesta toi Rauhallista Joulua ja
vuo

Hyvää Uutta Vuotta 2018
Yrittäjät Kuivaniemi

www.himacon.fi

Kuivaniemen
Eläkkeensaajat ry

1969

Iin Eläkeläiset ry.

Myllykankaan
kyläyhdistys ry
www.jakkukylä.fi

Lions Club Ii

Punainen Risti Iin osasto

Jakkukylän Kyläyhdistys ry

Joulukuu

www.syote.fi

Muistoissa aina joulukuu,
kuin eilen ollut olisi.
Jo vierinyt siitä vuosi,
silti odotettu ja uusi.
Hetken näkyy päivän kajo,
pimeys voittanut valon.
Mutta tallin seimestä loistaa
ihmisten mieliin
taivaallinen valo.
Joulukuun tunteet kuusesta,
kuusi on pystytetty sisälle.
Saa olla lapsenmielinen
ja syödä vaikka yöllä.
Joulu tuo hyvän tahdon lähetit,
poron, pukin ja tontut.
Käyvät joulun aattona ajelulla,
jakavat lahjat lapsille.
Joulun toivotukset saapuneet,
vuosi sitten vaipunut.
Edessä on pitkä vuosi
ja jälleen tulee UUSI JOULU!
- Pentti Leppänen 2010 -

10

nomat

Toivotamme
Hyvää Joulua ja
Onnekasta
Uutta Vuotta 2018
Hyvää joulua
ja
onnellista uutta
vuotta 2018!

Lämmin
joulutervehdys
kaikille ystäville
ja hyvä uutta
vuotta 2018!

Toivottaa
Mika Hast

Saila ja Olavi
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Kuivaniemen Salessa uusi myymäläpäällikkö

Toivotamme kaikille iiläisille
ystävillemme sekä yhteistyökumppaneille
hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta 2018
Eila Lahtinen ja Heimo Turunen

Rauhallista Joulua ja Menestystä
Vuodelle 2018 kuntalaisille!
Pidetään jatkossakin yhteyttä.

Harri Sanaksenaho

Joulumyyjäiset
Kuivaniemellä

Jenni Suhonen työnsä ääressä Kuivaniemen Salessa.

Iiläinen Jenni Suhonen on
Kuivaniemen Salen uusi
myymäläpäällikkö.
Jenni
aloitti työnsä lokakuun alussa. Ensimmäinen työpaikka
oli Arina-konsernissa 2011
Limingantullin Prismassa.
Siellä Jenni työskenteli kassalla. Oltuaan Limingantullissa pari vuotta, hän tuli
töihin Iin S-Marketiin.
– Kun olin siellä ollut vähän aikaa, sain tuoteryhmävastaavan paikan. Minulle
tuli siinä tilausvastuuta ja
opin paljon asioita. Sitten
esimieheni kysyi, olenko
kiinnostunut esimieskoulutuksesta, Jenni kertoo.
Hän meni kesällä 2015
Arinan tiimivetäjävalmennukseen, joka kesti vuoden.
Koulutuksen jälkeen hän
siirtyi Sale Herukkaan palveluvastaavaksi.
– Opin töissä tätä Sale-puolta, joka on aivan eri
maailma kuin S-Market.

Sitten Suhonen huomasi, että Kuivaniemen Salessa
on myymäläpäällikön paikka auki.
– Hain sitä, koska asun
Iissä ja Kuivaniemelle työmatka ei ole pitkä. Kävi hyvä
tuuri, ja sain paikan, Jenni
kertoo.

Asiakkaat tulevat tutuiksi
Hän kuvailee työtä Salessa
hektisemmäksi kuin S-Marketissa. Työntekijä on Salessa moniosaaja: Täytyy hallita
kassahommat, kuormanpurkaukset ja tilaukset. Sale on
toimintastrategialtaan pienmyymälä.
Sen valikoimat pyritään
pitämään kuluttajille osuvina, niin että kaupasta löytyy
kaikille sitä mitä halutaan, ja
erikoistuotteita saadaan tilaamalla.
– Kokonaisuus täytyy
olla täällä paljon paremmin
hallinnassa kuin S-Marke-

IISAN KIRPPIS

ILMOITA
ILMAISEKSI

MAKSUTON yksityishenkilöiden kirpputori | info@iinlehti.fi

Myytävänä
Vilan musta juhlamekko. Koko S.
Siisti ja ehjä, 4 €. P. 0400 584184.

PSSY:n Kuivaniemen osaston onnistuneet joulumyyjäiset olivat 2.12. Myynnissä oli leivonnaisia, käsitöitä,
arpoja ja kahvia ja asiakkaita kävi kymmenittäin. Kiitämme lämpimasti osallistujia ja lahjoittajia toimintamme
tukemisesta syöpätyön hyväksi. Kuluneesta vuodesta
kiittäen ja hyvää tulevaa vuotta toivottaen!
Syöpäkerholaiset ja Kaarina ja Arja

Valaisin. Leveys n. 50 cm. Korkeus n. 50-55 cm, johtoa reilu metri.
Mukaan saa ketjua joka sopii johdon kanssa ripustukseen. Hinta 25
€. P. 0400 584184.

Iisan kirppis on yksityishenkilöille tarkoitettu kirpputori, jossa voi myydä, ostaa, lahjoittaa 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 ilmoituksista perimme 15 euroa ( sis. alv 24 %). Kuvallisista ilmoituksista perimme 10 euron (sis. alv 24
%) kuvankäsittelymaksun. Ilmoitusrivejä olisi hyvä olla korkeintaan n. 7-8. Sama ilmoitus laitetaan maksutta kolme kertaa.

tin puolella. Täällä tehdään
kaikkea monipuolisesti, Jenni arvioi.
Kuivaniemeläisten kulutustottumukset eivät hänen
mielestään juurikaan poikkea iiläisistä.
– Asiakkaat ovat hyvin
samantyylisiä kummassakin
taajamassa. Ehkä Kuivaniemellä ollaan vähän enemmän
maaseudulla kuin Iissä. Täällä tunnetaan ihmiset henkilökohtaisemmin ja jutustellaan
paljon. Pikkuhiljaa olen tullut tutuksi ihmisille täällä.
Toisaalta täytyyhän kuivaniemeläistenkin oppia tuntemaan minut, Jenni kertoo.

Joulukiireet on nyt
Joulukiireet alkavat painaa päälle pikkuhiljaa kauppamaailmassa.
Kinkkuja,
laatikoita, kalkkunoita, torttutäytteitä ja muita herkkuja kuljetetaan rekkakaupalla
myymälöihin ympäri Suo-

men, myös Kuivaniemelle.
– Nyt joulun alla on
toivottu
esimerkiksi
ruisleipäainesta ja leivontatarvikkeita. Muuten toivotaan ihan termospullosta
lähtien lusikoihin. Meillä on myynnissä jonkin verran kotitaloustavaroita ja
esimerkiksi pienkonebensiiniä, hiekoitusmursketta ja
lasinpesunestettä. Asummehan täällä maaseudulla, Jenni tuumaa.
Kuivaniemen Salessa on
kuusi työntekijää, joista kaksi on kerralla töissä. Sale on
auki viikolla ja arkena kello 8-21 ja sunnuntaina kello 9-21.
– Tulevaisuus näyttää valoisalta. Nyt suunnittelemme
ensi kevättä ja kesää. Olen
kuullut, että Kuivaniemen
pitäjämarkkinoilla on vilskettä. Varaudumme silloin
kiireiseen aikaan, Jenni naurahtaa.

Iiläinen yrittäjä!

IiSanomat on hyvä
ilmoituskanava tarjota omia
palveluitaan iiläisille.

Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Seuraava IiSanomat nro 1 ilmestyy 4.1.2018.
Materiaali siihen toivotaan olevan toimituksessa
to 28.12. mennessä.
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Turvallista kulkemista ja leikkiä!

Pohjois-Iin koulun oppilaat saivat lahjoituksena huomioliivit
Virkkulantielle
jalankulku- ja pyörätie

Miehet vasemmalta alkaen: vastaava mestari Juho Tyni, urakoitsija Apsilon Oy:n toimitusjohtaja Antti-Pekka
Koskela sekä PutkiPoke Oy:n toimitusjohtaja Ossi Ukkola lahjoittivat yhdessä 110 kpl Temrexiltä hankittuja
huomioliivejä kaikille Pohjois-Iin koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Lahjoitusta vastaanottamassa rehtori Tuomas Oja (kuvassa oikealla).

Pohjois-Iin koulun pihamaalla on parhaillaan käynnissä uuden noin 600 neliön
liikuntasalin rakennustyöt.
Sisäongelmaiset vanha liikuntasali ja teknisen työn
tilat on purettu pois marraskuussa ja tilalle rakennetaan
talven aikana kaksi uutta
opetustilaa ja vanhaa huomattavasti isompi liikuntasali.
Urakoitsija Apsilon Oy:n
toimitusjohtaja
Antti-Pekka Koskela vastaava mestari Juho Tyni sekä PutkiPoke
Oy:n toimitusjohtaja Ossi
Ukkola lahjoittivat yhdessä
110 kpl Temrexiltä hankittuja huomioliivejä kaikille Poh-

jois-Iin koulun oppilaille ja
henkilökunnalle.
Lahjoituksen vastaanoton
yhteydessä rehtori Tuomas
Oja opasti lapsia turvalliseen
koulumatkaan ja olemaan
erityinen valpas kun koulun
pihapiirissä rakennuskoneet
työskentelevät. Oppilaat ja
henkilökunta
lupautuivat
käyttämään huomioliivejä
kouluun tultaessa ja pihalla
liikuttaessa. Liikenneturvallisuudesta keskustellaan Iin
kouluissa säännöllisesti lasten kanssa. Opettajat muistuttavat heijastinten käytöstä
sekä valvovat pyöräilykypärän ja -valon käyttöä.
Monitoimitilan
raken-

taminen maksaa noin 1,2
miljoonaa euroa ja tilat
valmistuvat ensi kesänä.
Pohjois-Iin koululla on perusopetuksen
vuosiluokat
1.- 6.
Monitoimitilan rakentaminen
maksaa noin 1,2 miljoonaa euroa
ja tilat valmistuvat ensi kesänä.

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus toteuttaa yhteishankkeena
Iin
kunnan
kanssa
Virkkulantielle
(Maantie 8511) välillä Pohjois-Iin koulu - Raasakan
voimalaitos jalankulku- ja
pyörätien. Koululta noin 80
metrin matka rakennetaan
korotettuna
asfalttipintaisena väylänä. Rakentamiskustannukset
jakautuvat
puoliksi valtion ja kunnan
kesken.
Rakennuttaja toimii Elykeskus, joka jatkossa myös
ylläpitää väylää. Rakentaminen käynnistyy ensi vuonna.
Kevyen liikenteen väylän
tarve on nousut voimakkaasti esille turvallisuusselvityksissä. Kunnanhallitus ja
Pohjois-Iin kyläyhdistys ovat
osaltaan esittäneet väylän
tarpeen kiireellisyyttä. Virkkulantie on mutkaisen kapea
ja sen liikenteestä merkittävä
osa on raskasta rahtiliikennettä.

IIN MIESLAULAJAT JA SOLISTIT

JOULUKONSERTTI

Iin kirkossa perjantaina 22.12.17 klo 19.00.
Ohjelma 10 €. Tervetuloa!

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA

kannolta tehtaalle
Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi
- Muovialan työt mm. rakentaminen ja
tankkien ja säiliöiden korjaukset
- Pienkoneiden huollot ja korjaukset
- Kirvesmiestyöt, teollisuuden ja
rakennusten kunnossapidot

Ota yhteyttä!

Mareki Tmi Mauri Pirttikoski
Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510
www.mareki.fi

Matti Kumpulainen:

Jäitä hattuun Iin päättäjät
Pitkän linjan kunnallispoliitikko ja iiläinen yrittäjä Matti
Kumpulainen katsoo kummeksuen Iin nykyistä menoa.
Välillä meininki hirvittää 16
kautta Iin kunnanvaltuustossa istunutta miestä.
– Nyt mennään liian lujaa. Investoinnit menevät liian rajua liikettä. Emme kestä
8 miljoonan investointeja ja
velkamäärän nousua. Jossakin vaiheessa, kun korot
lähtevät nousuun, olemme
Oulun sylissä. Jos se nyt enää
silloin huolii meitä, Kumpulainen jyrähtää.
Hän ottaa esimerkiksi
kunnan runsaan kyläkouluverkoston, joka vie runsaasti määrärahoja loputtomine
korjauksineen ja remontteineen. Kumpulaisen Iissä pitäisi luopua homekouluista
sekä niiden korjauksista ja
rakentaa yksi iso koulukompleksi.
– Totta kai pienet koulut
ovat hyviä, mutta pitää ottaa
huomioon, että olemme pieni kunta, hän linjaa.
Myös Sote-sotku kummastuttaa häntä, kuten lu-

kuisia muitakin kansalaisia.
– Nyt pitäisi ottaa jäitä
hattuun ja odotella, mitä todellisuudessa tapahtuu. Jos
yksityinen pörssiyhtiö tulee kuntaan, se ei tule ilman voitonhalua. Ne ottavat
vain kerman päältä. Päättäjien pitäisi ottaa nyt asioista
selvää ja vääntää rautalangasta kaikille selväksi, missä mennään. Se on kuitenkin
vaikeaa, koska koko valtakunnassa ei tunnuta tiedettävän, missä mennään,
Kumpulainen ihmettelee.

Halleja yrityksille
Luottamustoimiensa ohella hän on ollut perustamassa
Kuivaniemen yrittäjäyhdistystä 36 vuotta sitten ja Merihelmeäkin. Tällä hetkellä
Kumpulainen on yrittäjäyhdistyksen varapuheenjohtaja. Puheenjohtajana hän oli
kymmenen vuotta.
Kuivaniemen yrittäjäyhdistyksen perustamisen aikoina Kuivaniemi oli varsin
eri näköinen kuin nykyisin.
– Turkistarhaus oli silloin
kova sana. Itsekin olin tar-

haajana. Parhaana vuonna
Kuivaniemeltä lähti maailmalle parikymmentätuhatta
nahkaa. Kuivaniemellä oli
kymmenkunta tarhaa. Kaikissa oli kettuja, yhdessä oli
minkkejä, Kumpulainen kertoo.
Seudun yrittäjäkunta on
voimakkaasti harvennut 70ja 80-lukujen ajoista. Kumpulaisen mielestä kunnan
tyhjiksi jääneet teollisuustilat
pitäisi saada hyötykäyttöön
uusille yrittäjille.
– Iilaakso voisi ottaa selvää hallien yksityisiltä omistajilta, voisivatko nämä
vuokrata halleja yrittäjille.
Sitä kautta voisimme löytää
yritystoimintaa, joka ei ole
sijaintipaikasta kiinni, vaan
siitä, että on yhteydet, Kumpulainen arvioi.
Iissä ja Kuivaniemellä
on muutamia tyhjän panttina seisovia teollisuushalleja
ja pienempiä tiloja. Pienistä
tyhjilleen jääneistä liiketiloista voitaisiin Kumpulaisen
mielestä tehdä esimerkiksi
asuntoja.
– Työpaikka on ainoa

seikka, joka pitää nuoret
täällä. Tänne pitäisi saada
yrityksiä, jotka työllistävät.
Palveluyritykset ovat yksi
vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on energia. Meillä on Kuivaniemellä valtavat määrät
risukoita. Ne voisivat tuoda
monelle leipää. Turvetuotanto on menossa alaspäin, mutta se pitäisi saada nostettua
muun energiatuotannon rinnalle, Kumpulainen sanoo.

Merihelmen
liikenneyhteydet takkuavat
Merihelmen rakentaminen
aloitettiin 2002 ja seuraavana vuonna olivat paikan
avajaiset.
Kumpulainen
on seurannut alusta lähtien paikan vaiheita ja yrittäjävaihdoksia.
Merihelmen
perustamisidea tuli Kuivaniemen
kunnanjohtaja
Kehukselta 90-luvun loppupuolella.
– Väki pitäisi saada pysähtymään tänne, sillä Merihelmeen on vaikea tulla.
Liikennejärjestelyt
pitäisi saada toimimaan. Alikäytävän alta eivät mahdu edes

Matti Kumpulainen on hänelle tutussa ympäristössä, Merihelmessä.

matkailuautot, hän sanoo.
Pientä valoa nähdään uuden nelostien suunnittelun
myötä. Kumpulainen suhtautuu kuitenkin suunnitelmiin varauksellisesti.
– Kun maan hallitus taas

vaihtuu, ei voida tietää mitä
tapahtuu. Voi olla, että nelostien remontti pannaan jäihin,
ja että kehä kolmosen eteläpuolelle saadaan taas joku
uusi hieno tunneli, Kumpulainen tuumaa.
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Itsenäisyyspäivän juhlassa muistettiin veteraaneja

Iin Mieslaulajat esittävät Finlandia-hymniä.

Kunnanjohtaja Ari Alatossava pitää juhlapuhetta.

Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen lausui seurakunnan terveiset.

Iin Valtarin koulun saliin oli
kerääntynyt keskiviikkona
6.12. noin 225 henkilöä juhlimaan 100-vuotiasta Suomea.
Tilaisuuden olivat järjestäneet Iin kunta ja Ii-Instituutti liikelaitos. Yhteistyössä
toimivat Iin seurakunta,
nuorisovaltuusto ja lukion
oppilaskunta
Juontajana toimi Valtteri
Paakki, ja Haminan koulun
lapsikuoron kajautettua Kalliolle kukkulalle -sävelmän
saliin lausui kirkkoherra Tapani Ruotsalainen seurakunnan tervehdyksen.
– Olemme Iissä saaneet
viettää kahdet satavuotisjuhlat tänä vuonna. Satavuotiaita yhdistävät iloisuus,
positiivisuus ja hyvä huumorintaju. Toivoisin meille
tästä eteenpäin samaa kiitollisuutta, joka vanhemmassa
polvessa on ollut. Iloinen, toiveikas kiitollisuus vie eteenpäin. Siitä meitä vanhemmat
sukupolvet osaavat meitä
opettaa. Se lähentää meitä
toisiimme ja tekee kansastamme vahvan. Kiittäkäämme erityisesti vanhempia

sukupolvia ja ennen kaikkea
veteraanisukupolvea, kirkkoherra Ruotsalainen sanoi.
Juhla jatkui Iin Lausuntaryhmän ja Iin Mieslaulajien juhlallisilla esityksillä.
Lausuntaryhmän ohjelmistossa oli muun muassa Eila
Kivikk´ahon koskettava Juna
Pohjoisesta, jonka esitti Kirsti Hanhela.
Mieslaulajat
kajauttivat komeasti Fredrik Paciuksen säveltämän ja Emil
von Qvantenin sanoittaman
Suomen laulun sekä Jean
Sibeliuksen säveltämän ja
V.A.Koskenniemen sanoittaman Finlandia-hymnin. Näiden jälkeen Seija Aho lousui
oijärveläisen Jouko Pääkkölän kirjoittaman runon.

Kunnanjohtajan
katsaus historiaan
Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava loi katsauksen Suomen
historiaan juhlapuheessaan.
– Historia ei toista itseään, mutta siitä voi oppia.
Sanotaan, että jokainen aikakausi kirjoittaa historian uu-

siksi, oman näköisekseen.
Juhlimme tänään satavuotiasta Suomea. Demokraattista, avointa ja itsenäistä
Suomea, josta on tullut monessa suhteessa myös suunnan näyttäjä maailmalle.
Suomi on rakennettu yhdessä koulutuksella, sivistyksellä, kulttuurilla ja työllä. Tältä
perustalta on hyvä lähteä
luottavaisesti kohti seuraavaa sataa vuotta.
– Me suomalaiset olemme aina janonneet vapautta
ja halunneet pois ikeen alta.
Oma maa, oma tupa, oma
lupa -ilmaisu kuvastaa kansamme luonnetta. Siedämme sivistyneesti erilaisuutta,
arvostamme sovinnaisuutta,
koska juuri sovinnollisuus
antaa sen voiman ja ymmärryksen, mikä tarvitaan
kansakunnan eheyden turvaamiseksi.
– Meidän on rohkeasti tartuttava heikomman käteen,
kannustettava ja tuettava toisiamme. Tämän päivän Suomessa jokaisella pitää olla
oikeus tuntea itsensä arvostetuksi, Alatossava sanoi.

Veteraanit kukitettiin
Iissä on tällä hetkellä 35 sotiemme veteraania. Juhlaan
olivat olivat saapuneet Lippa-Maija Anttila, Maunu
Veijola, Maria Kaleva, Väinö
Veijola, Eini Ruikka, Laina
Tuunainen ja Elsa Saukkola. Veteraanit kukitettiin ja
he saivat pitkät ja raikuvat
aplodit. Tilaisuuden jälkeen
Ii-Instituutin tapahtumavastaava Riitta Räinä oli iloinen
onnistuneesta ja juhlavasta
tilaisuudesta.
– Videoimme juhlan suorana live-lähetyksenä maailmalle, Räinä sanoi.
Hän kertoi, että yleensä
Iin itsenäisyysjuhliin osallistuu noin 100 henkeä, mutta
tällä kertaa varauduttiin runsaampaan
osallistujamäärään.
Tilaisuuden jälkeen järjetettiin iltapäivätanssit ja
nuorisolle suunnatut tanssit. Molempia tahditti Mirella Bänd. Illan lopuksi nähtiin
vielä partiolaisten soihtukulkue, joka saapui Iin kirkkoon.

Seija Aho lausuu runoa.

Mirella Bänd tahditti itsenäisyysjuhlatansseja.

Tilaisuuden juontajana oli Valtteri Paakki.

(lasten kuoro) Haminan koulun lapsikuoro kajauttaa ”Kalliolle kukkulalle” -sävelmää.

Riitta Räinä oli tyytyväinen onnistuneeseen tilaisuuteen.

nro 29/2017
nomat

13

-

Itsenäisyyspäiväuhlaan saapuneita veteraaneja muistettiin kukilla ja raikuvilla aplodeilla.

Valtarin koulun sali täyttyi isenäisyyspäivän juhlavieraista.

Valon tuoja -patsaan jalustan teki iiläinen Urpo Ronkainen

Tällainen pallo oli ennen hiontaa.
Kuva: Urpo Ronkainen.

Pallon puolikas on valmiina.
Kuva: Urpo Ronkainen.

Pallo on valmistumassa. Kuva:
Urpo Ronkainen.

Valon tuoja -patsas sijaitsee Helsingin Kasarminorilla. Kuva: Urpo
Ronkainen

Helsingin
Kasarmintorille pystytettiin taiteilija Pekka Kauhasen Valon tuoja
-patsas marraskuun lopussa. Patsas seisoo metallisen
pallon päällä. Kyseisen jalustan on tehnyt iiläinen puristinmies ja koneasentaja Urpo
Ronkainen. Nykyisin hän on
eläkkeellä.
Ronkainen oli parikymmentä vuotta töissä puristinmiehenä
erilaisissa
metallitehtaissa. Hän erikoistui kylmäpuristustöihin.
Ronkaisen tekemiä metalliosia on Pekka Jylhän suunnittelemassa Urho Kekkonen
-monumentissa Lähde, joka
sijaitsee Hakasalmen puistossa Finlandia-talon vieressä. Lisäksi Ronkaisen

valmistamia metalliosia on
Reijo Hukkasen Laulupuutteoksessa, joka on Musiikkitalon edustalla Helsingissä.
Laulupuut tunnetaan myös
Hauki-patsaana.
Taidemaailmassa ansaitun maineen takia hän sai
kutsun Valon tuojan jalustan
valmistukseen viime vuoden
lokakuussa.
– Olin lokakuun lopusta joulukuun puoleen väliin
töissä Halikossa Iin Konepajan listoilla. Reissasin silloin
Iin ja Halikon väliä, Ronkainen sanoo.

tumattomasta
teräksestä.
Palloon meni kuusi teräspalaa, jotka kylmäpuristettiin
ja hitsattiin yhteen. Tämän
jälkeen pallo hiottiin kiiltäväksi, jolloin hitsaussaumat
poistuivat.
– Levyt olivat valmiina
paikalla, kun tulin Halikkoon ja pääsin heti työhön
käsiksi. Taiteilija Kauhanen
kävi joulukuun alussa katsomassa työn edistymistä ja
tapasin hänet silloin, Ronkainen kertoo.
Ronkainen kutsuttiin Valon tuoja -teoksen paljastustilaisuuteen marraskuun
lopussa. Siellä hän tapasi
muun muassa pääministeri
Juha Sipilän.
– Kättelin häntä Säätyta-

lolla. Näin myös presidentti
Niinistöä samassa tilaisuudessa, sillä kaikki presidentit olivat paikalla, hän kertoo.
Pallon alaosassa on ikkunoita, joiden takana on kuvia talvisodasta. Ronkainen
ei osallistunut ikkunoiden tai
kuvien asetteluun.
– En nähnyt palloa sen
koommin, kun se lähti hiontaan. Olihan se hieno näky
valmiina, Ronkainen kertoo.

Valmis pallo säväytti
Jalustan valmistaminen oli
vaativaa työtä. Pallo on valmistettu 12-millisestä ruos-

Laulupuut tehtiin
monessa paikassa
Ronkainen ryhtyi metallin kylmäpuristushommiin
vuonna 1990. Hänen tekemiään
ruostumattomasta
teräksestä valmistettuja kylmäpuristuspalloja on nähtä-

Urpo Ronkaisella on kädessään kynttilänjalka, jonka hän on valmistanut.

vänä esimerkiksi Helsingin
länsisatamassa.
Hän oli valmistamassa myös Olkiluoto kolmosen kattolevyjä, venäläisiä
kaasukelloja ja monia muita vaativia metallitöitä. Hänen kotoaan löytyy vain yksi
omatekemä metallityö, kynttilänjalka.
– Hauen metalliosat ovat
40-millistä terästä ja fileet
ovat
kahdeksanmetrisiä.
Haukifileet tehtiin Halikossa ja ne kuljetettiin Iin Konepajalle hitsattavaksi. Myös
pää ja pyrstö asennettiin pai-

kalleen Iissä. Teoksen pää oli
tehty valamalla aikaisemmin
muualla, Ronkainen muistelee.
Mutta lähteekö mies vielä
eläkepäiviltään toistamiseen
taidemetallitöihin kysyttäessä?
– Kyllä lähden tekemään
kaikki taidemetallityöt, jos
niitä vain tarjotaan. Tykkään
kovasti kyseisestä hommasta. Se on sopivan haastavaa
työtä.
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Tauno Kova 60 vuotta
Iiläinen yrittäjä, yhdistys- ja
urheilumies sekä vaikuttaja
Tauno Kova täytti 60 vuotta joulun alla. Merkkipäivää
vietettiin perheen parissa.
Noin 44 vuoden työuralle on mahtunut monenlaista.
Työhön Kova pääsi tutustumaan Iijoen uiton myötä
nuorukaisena.
– Olin 14-vuotias ja vuosi oli 1971. Työskentelin kesän ja pitkälle talveen joella.
Olin vääränä, eli keräsin väärät puut tukkien joukosta.
Syksyllä toimin saksipoikana. Vedin karanneita tukkeja
suomuun rannalle. Kuskasin
myös traktorivinssin saksia
tukkiin, jonka jälkeen traktorikuski kiskoi tukit kyytiin,
Kova muistelee.
Hän kävi armeijan 1974
vapaaehtoisena. Seuraavana vuonna olivat vuorossa
Kempeleen puutarhaoppilai-

toksen opinnot. Työt perheen
kukka- ja hautauspalvelussa jatkuivat armeijan jälkeen.

Arkkuverhoilua ja
hautakiviä
Hautauspalvelun toimet tulivat isä-Arvon maailmaan
60-luvun alkupuolella. Silloin Arvo Kova toimi suntiona Iin seurakunnassa. Hän
välitti hautauspalveluita Iihin Haukiputaan kautta.
Yrityksen ensimmäinen
arkkujen kuljetukseen suunniteltu auto hankittiin 60-luvun puolessa välissä, jolloin
Arvo Kova ryhtyi hoitamaan
hautauspalveluja Iissä itsenäisesti.
– Puistotien varrella olevaan taloon muutin 6-vuotiaana. Siellä asui silloin neljä
perhettä. Isällä oli talon alakerrassa
arkkuverhoomo,
Kova muistelee.

Hän oppi käsityötaitoja myös kyseisessä arkkuverhoomossa. Tauno hoiti
arkkuverhoilua 70- ja 80-luvulla veljiensä kanssa tukkutoimintana Oulussa. Arkkuja
välitettiin Oulun ja Lapin läänien alueille.
Vuonna 1987 hän siirtyi
täysipainoisesti työskentelemään Iihin. Silloin kuvaan
tulivat hautakivet, joiden
kaiverrukseen Tauno Kova
perehtyi koulutuksen kautta.

Surun luonne on
muuttunut
Tauno Kova on pitkän uransa aikana saanut perspektiiviä surutyöhön ja siihen,
miten ihmiset kohtaavat
kuoleman. Hänen mukaansa suru saattaa nykyisin olla
etääntynyt ihmisistä.
– Se johtuu siitä, että perheet ovat usein hajaantuneet

jo varhaisessa vaiheessa. Kukaan ei kuitenkaan voi käydä läpi toisen surua, jokaisen
täytyy tehdä se itse. Kun
menetin äitini ja isäni, niin
huomasin, että raaka ammattitaitokaan ei auta surussa.
Suru tulee vääjäämättä aina,
Kova kertoo.
Hautauspalveluammatissa tarvitaan psykologista
osaamista ja ihmistuntemusta. Taitoa vaaditaan esimerkiksi siinä, kuinka sureva
ihminen saadaan purkamaan
omat tuntemuksensa.
– Silloin täytyy olla aikaa
ja kykyä kuunnella ihmistä:
se vie prosessia keskustelutasolla eteenpäin. Ihmiselle paras lääke suruun on se, että
hän voi kertoa omista tuntemuksistaan eivätkä ne jää hänen sisälleen. Työni on aina
ollut luottamuksellista.

”Järjestötoiminta kaipaa nuoria
ihmisiä, ettei meidän vanhojen
tarvitse aina olla kaikkea vetämässä. Olen aina ollut valmis
antamaan sijaa nuoremmille,
enkä ole koskaan jäänyt yhteen
paikkaan kovin pitkäksi aikaa.
Toiminta ei edisty ja kehity,
jos samat ihmiset ovat mukana
päättämässä koko ajan.”

Järjestö- ja
luottamustehtäviä on
piisannut
Tauno Kova on ollut monessa järjestössä ja luottamustehtävässä mukana.
Iin Yrittäjät ry:ssä hän on
toiminut lukuisissa tehtävissä puheenjohtajuutta myöten
ja ollut järjestämässä yhdistykselle monia tapahtumia.
Lisäksi hän on ollut mukana
Iin Lions Clubissa, Iilaakso
Oy:n toiminnassa, Iin Urheilijoissa, Karhun yksityistien
hoitokunnassa ja Iin kunnanvaltuustossa.
– Järjestötoiminta kaipaa
nuoria ihmisiä, ettei meidän vanhojen tarvitse aina
olla kaikkea vetämässä. Olen
aina ollut valmis antamaan
sijaa nuoremmille, enkä ole
koskaan jäänyt yhteen paikkaan kovin pitkäksi aikaa.
Toiminta ei edisty ja kehity,
jos samat ihmiset ovat mukana päättämässä koko ajan,
hän kertoo.
Iin kunnanvaltuustossa
hän istui yhden kauden.
– Lähdin mukaan hyvinvointikysymysten takia. Jokainen yrittäjä tietää, että
jos työntekijät voivat hyvin,
syntyy tulosta. Pyrin viemään kuntasektorille tätä
ajatusta.
Saavutimmekin
”Parempi työyhteisö” -selvityksen kuntaan. Iin kunnassa
on töissä todella paljon hyviä
ihmisiä, jotka tekevät paljon
töitä yhteisen hyvän eteen,
Kova sanoo.
Hänen mukaansa hallintouudistusta tulisi jatkaa
niin, että lautakuntia, johtokuntia ja hallituksia tulisi
keventää yhdistämällä niitä.
Nykymenolla tuhrautuu paljon aikaa kokouksiin ja pöytäkirjoihin.
– Valtuutetuilla pitäisi olla laaja näkökulma päätöksiin. Kokonaisuus pitäisi
nähdä niin, että meillä kaikil-

Tauno Kova viettää joulunsa kotonaan perheen parissa.

la olisi hyvä olla täällä. Jos ihmisten hyvinvointia saadaan
kohennettua, niin se näkyy
asiakkaitten vähenemisenä
sote-puolella. Sitten pystytään kohdentamaan apu sitä
tarvitseville, Kova linjaa.

Tervetuloa liikuntahalli
Tauno Kova harrastaa sulkapallon pelaamista. Niinpä
hän toivottaakin tervetulleeksi Iihin suunnitteilla olevan liikuntakeskuksen. Siitä
pitäisi Kovan mielestä tehdä
tarpeeksi mittava, että sinne mahtuisivat mahdollisimman monet sisäpelit, kuten
esimerkiksi tennis.
– Liikuntahalli on ollut
minulle ykkösasia juuri ihmisten hyvinvointiin liittyen. Ihmiset pitää saada
liikkumaan., Kova sanoo.
Työtehtävien vähentyessä tulee neljän lastenlapsen
läsnäolo näkymään entistä enemmän hänen elämässään.
– Tulen olemaan mukana
enemmän heidän harrastuksissaan. Asumme vaimoni
kanssa vielä jonkun aikaa tässä isossa huushollissa, mutta
muutamme jossakin vaiheessa pienempään asuntoon.
Kesämökkimme Antinletossa on läpi vuoden asuttava.
Tulemme viettämään paljon
aikaa myös siellä. Talvella
sen vierestä lähtevät mahtavat hiihtoladut, Kova kehuu.
Tulevaisuudessa hän aikoo harkita maakuntavaaliehdokkuutta.
– Lähden mukaan, jos
koen että minusta voi olla
apua. Voi kuitenkin olla, että
sinne voivat osallistua vain
kunnanvaltuutetut. Katsotaan nyt, mitä tuleman pitää,
Tauno Kova hymähtää.
Joulu kuluu vaimon, lasten ja lastenlasten parissa
rauhallisissa merkeissä.
– Ei enää hössötystä.
Syömme hyvin ja nautimme. Kuuntelemme joulumusiikkia ja katsomme jouluohjelmaa televisiosta. Mielijoululauluni on ”Sydämeeni
joulun teen”.

Iijokisuun verkko- ja
vieheluvat 2018
Myynnissä ja voimassa.
Ota uusi kalaesite.
Talviverkoissakin oltava
nimi ja osoitetieto.
Lisätietoa: www.kalaaiista.fi
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Satuja ja saippuakuplia
kirjaston lastenlauantaissa

Itsenäisyyspäivän juhlan pöytäliina oli isänmaallinen.

Itsenäisyyspäivän
juhla Emmintuvalla
Iin hoiva ja palveluasunnoilla, Emmintuvalla, vietettiin itsenäisyyspäiväjuhlaa
5.12.2017.
Itsenäisyyspäiväjuhlan
suunnittelu aloitettiin lokakuussa. Lokakuun aikana
sovimme hoitajista pienen
ryhmän, joka alkoi organisoimaan itsenäisyyspäiväjuhlan
suunnittelua. Suunnittelua
ja ideointia toteutettiin vapaaehtoistyön näkökulmasta, koko työyhteisön kanssa.
Vapaaehtoistyötä pidetään tärkeänä asukkaiden
arjessa, sillä vapaaehtoistyöntekijät tuovat kuulumisia myös talon ulkopuolelta
sekä voivat omalta osaltaan
tuottaa iloa asukkaillemme.

uhrauksensa on mahdollistanut meille kaikille itsenäisen
Suomen. Juhlaamme osallistui yhteensä noin 90 ihmistä. Ohjelmassa oli puheita,
runoja, kuorolaulua, yksinlaulua sekä yhteislaulua.
Lopussa oli vapaata yhdessäoloa, josta kaikki nauttivat
hyvien tarjottavien lomassa.
Iin hoiva ja palveluasuntojen, Emmintuvan asukkaat
ja hoitajat haluavat lausua
sydämellisen kiitoksen lahjoittajille, joiden ansiosta
saimme viettää arvokkaan
juhlan ja mieliinpainuvan iltapäivän. Lahjoittajat osoittivat omalla panoksellaan
arvostusta ikäihmisiämme
kohtaan.

”Vapaaehtoistyötä pidetään
tärkeänä asukkaiden arjessa,
sillä vapaaehtoistyöntekijät tuovat
kuulumisia myös talon
ulkopuolelta sekä voivat omalta
osaltaan tuottaa iloa asukkaillemme.”
Sähköpostitse lähestyimme
Iin ja ympäristökuntien yrittäjiä ja eri järjestöjä. Myös yksityiset henkilöt saivat tietoa
tätä kautta tapahtumastamme.
Yritykset ja eri järjestöt
lähtivät mukavasti mukaan
suunnittelemaan juhlaamme. Saimme useita lahjoituksia ja lisäksi paikanpäälle tuli
muutamia toimijoita. Myös
koulut lähtivät mukaan
suunnitteluun. Juhlan ohjelma ja tarjottavat saatiin järjestettyä
vapaaehtoistyön
voimin. Lahjoittajien ja toimijoiden aktiivisuuden ansiosta saimme myös kotihoidon
asiakkaista vierailijoita juhlaamme.
Juhlamme
oli
Suomi100-teemalla täydellisesti, sillä juhlaamme osallistui
kaksi 100-vuotiasta henkilöä.
100-vuotiaiden kohtaaminen
oli täynnä riemua ja iloa sekä
hersyvää naurua. Juhlan tärkein sanoma oli kiitollisuus
veteraaneille, sillä heidän

Vapaaehtoistyöhön osallistuivat: Studio Salama, Ii
Rautio Ilkka Tmi, taksi Ii Iin
taksikyyti, Hannu Ukkola PT Pohjanteko Oy S-Market, Ii K-Market, Ii Kalaliike
H.Kuha, Ii Pohjois-Suomen
Työturva koulutus Kotipizza, Ii Orient kebab, Ii Kuljetusliike Backman Ky, Ii
Kärkkäinen, Ii Iin Lions Club
Iin Kukkakauppa A.Kova Iin
yläaste ja Iin lukio Huilinki,
Ii Tmi Päivi Päkkilä, Jakkukylä Iin Eläkeläiset ry Sanna
Koivisto, Ii Lojer Oy Fazer/
Oili Kalliorinne Eläkkeelle
jäänyt hoitaja Aino.
Kiitämme myös juhlavieraita ja toivomme kaikille
rauhaisaa joulua ja menestystä vuodelle 2018.

Asukkaiden ja hoitajien
puolesta:
Hillevi Turpeinen,
Vs palveluesimies

Iin kirjastossa vietettiin lauantaina 2.12. Kansainvälisten satujen ja saippuakuplien
päivää. Kirjastoon oli kutsuttu sekä venäläinen että ruotsalainen sadunlukija, jotka
lukivat oman maansa satuja lapsille omalla äidinkielellään.
Samat sadut luettiin sitten
uudestaan myös suomeksi.
Satuhetken jälkeen kirjaston
lastenosastolla alkoi venäläisen saippuakuplataiteilija
Tanja Gerosimovan saippuakuplaesitys. Taiteilija aloitti
pienistä kuplista edeten aina
vain isompiin, kunnes lopulta kuplat olivat niin suuria, että niiden sisään saattoi
mennä seisomaan. Halukkaita kuplaan menijöitä kertyi-

kin lopulta jonoksi asti.
Esitys
kokonaisuudessaan oli interaktiivinen. Sekä
lapset että aikuiset pääsivät
halutessaan kokeilemaan erikokoisten kuplien tekemistä erilaisilla välineillä, kuten
mattopiiskasta ja kärpäslätkästä tehdyillä puhaltimilla.
Saippuakuplashow kiinnosti iiläisperheitä niin, että lastenosasto oli ääriään myöten
täynnä väkeä. Esitys järjestettiin yhteistyössä SuomiVenäjä -seuran Iin osaston ja
kirjaston Pelastetaan iltasatu! – lukuintoa lapsiperheille
ja päivähoidon työntekijöille
-hankkeen kanssa.
Saippuakuplat kiinnostivat lapsia
Iin kirjastossa.

Kuka pelkää sirkusleijonaa?

Monet vanhemmat innostuivat kokeilemaan lasten kanssa sirkusvälineitä.

Aino-Kaisa Hämäläinen, Ronja Keränen ja Mariella Leskinen tasapainoilevat lautasilla.

Valtarin koulun sali täyttyi
lauantaina 9.12. iloisista kiljahduksista ja juoksuaskelista,
kun kysyttiin:
– Kuka pelkää sirkusleijonaa?
Asialla oli sirkuskoulu Oulun Tähtisirkus, joka järjesti sirkustyöpajan Iihin. Ensin
oli vuorossa taaperopaja, jossa
1-4 -vuotiaat lapset vanhempineen pääsivät touhuamaan.
Sen jälkeen oli vuorossa workshop-tyylistä puuhaa kaikenikäisille. Silloin halukkaat
pääsivät kokeilemaan sirkusvälineitä: Hulahula-vanteet
pyörivät, lautasia tasapainoiltiin tikun nokassa ja yksipyöräisellä ajamista kokeiltiin
– Sirkustaitojen opettaminen lapsille ja nuorille on ollut
kauan maailmalla tavanomainen toimintatapa, sirkusohjaaja Roni Heimo selittää.
Tähtisirkus on tehnyt runsaasti kouluvierailuja ympäri Oulun lähiseutuja, ja nyt he
saapuivat ensimmäistä kertaa
Iihin.
– Tällaisia työpajoja on ollut meillä lähes joka viikon-

loppu, Heimo toteaa.
Iiläinen Aino-Kaisa Hämäläinen (10v) tuli sirkustyöpajaan kaverin pyynnöstä.
– Kokeilin jonglöörausta, yksipyöräisellä ajamista,
huivien heittelemistä ja hulavannetta. Yksipyöräisellä ajamisessa lensin peffalleni. Ei
käynyt kipeästi, Aino-Kaisa
nauraa.

Amalia Vikström (vas.) ja Heidi Krohns kokeilevat hula-vannetta Roni
Heimon opastuksessa.

Roni Heimo on Valtarin koulun salissa. Taustalla leikkivät taaperoikäiset vanhempineen.
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Kuivaniemen joulumarkkinoilla piisasi vilskettä

Airi Ikonen (vas.) annosteli halukkaille joulupuuroa. Soili Pietiläinen sai
lautasellisen.

Anne Väätämöinen osti Raimo Ikoselta arvan.

Kuivaniemen
nuorisoseurantalolla oli lähes tungosta
lauantaina 9. joulukuuta perinteisissä joulumarkkinoissa. Järjestäjänä oli tuttuun
tapaan Kuivaniemen Nuorisoseura ry. Yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Ikonen
arvelee, että paikalle saapui nelisensataa markkinavierasta.
– Sisällä on 27 myyntipaikkaa ja ulkona on kolme,
Ikonen kertoo.
Tänä vuonna yleisö sai
nauttia ilmaisesta riisipuurosta, jota nuorisoseuralaiset
olivat keittäneet viitisenkymmentä litraa. Sen seuraksi oli
keitetty
sekahedelmäsoppaa, jota meni ämpärikaupalla. Lisäksi paikalla vieraili

myyntipöydän ääressä ollut
Paula Pivelin sanoo.
Kuudesluokkalaiset myivät käsitöitä, jouluherkkuja
ja ternimaitoa. Viimeksi mainitulla oli kova kysyntä, sillä maito loppui heti kesken.
Sitä haettiin kuitenkin lisää
Jokikylästä.
– Myimme ensimmäisen
erän seitsemässä minuutissa,
Sirpa Varanka kertoo.
Kuutosluokkalaiset reissaavat keväällä katsomaan
pääkaupungin vilskettä.
– Lähdemme katsomaan
eduskuntataloa sisältäpäin,
kuutosluokkalainen Siiri Kehus ilmoittaa.
Markkinoiden
lopuksi Raimo Ikonen laski, että
markkinavieraita kävi lauan-

lasten riemuksi joulupukki,
joka jakoi karkkia.
Kerran tunnissa arvottiin
joulukinkku. Kotiseutuyhdistys, eläkeliitto, pari koululuokkaa ja nuorisoseura
myivät arpoja. Kinkun voittivat Irja Ojala, Jenni Viinamäki, Eeva Holappa, Säde
Ikonen ja Eeva Miettunen.

Luokkaretkille rahaa
Kuivaniemen ysiluokka keräsi keväällä Saksaan suuntautuvalle
luokkaretkelle
varoja myymällä arpoja, leivonnaisia, käsitöitä ja koruja. Päävoittona oli herkku- ja
kukkakoreja.
– Vanhemmat, mummot
ja opiskelijat ovat tehneet
kymmeniä käsitöitä tänne,

Tiernapojat esiintyivät joulumarkkinoilla: Luukas Klasila (nihti), Eeli Maaninka (Herodes), Hanna Klasila
(murjaanien kuningas) ja Heikki Klasila (mänkki).

Nuorisoseuran sali täyttyi markkinavieraista.

Tuija Miettunen ostaa ysiluokkalaisten arpaa. Pöydän ääressä ovat
Paula Pivelin ja Juuso Muhonen.

tain aikana noin 500.
– Nelosparkinkin parkkipaikkakin oli aivan täynnä,
Ikonen kertoi.
Joulumarkkinoilla on pitkä perinne Kuivaniemellä.
Alkujaan
markkinat
järjesti seurakunta, mutta tilaisuuden vetovastuu siirtyi
Nuorisoseuralle kolmisenkymmentä vuotta sitten.

Joulupukki avusti kinkkuarvontaa. Irja Ojala on voitanut joulukinkun.

Kuudesluokkalaiset keräsivät rahaa luokkaretkeen. Pöydän ääressä seisomassa Sirpa Varanka (vas.), Aino
Pakanen ja Siiri Kehus.
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

tilitoimistoja

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

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

• hydrauliikkaletkut

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

UUTUUS

renkaat kaikille teille

renkaat kaikille teille

Tilitoimisto Simo Salonen Oy • 010 778 8600

valokuvauspalveluita • painotuotteita

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Arttu
Oikarinen Jaakkola

Larissa
Tursas

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

VKK-Media Oy

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 30 VUOTTA

oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste:Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

www.tilisalonen.fi

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

LVI- ja sähköpalveluja

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut
Laitakuja 4, Ii
(Liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

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

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

Seuraava Iisanomat on nro 1 ja joka ilmestyy 4.1.2018.

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

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Toivotamme lukijoillemme
tunnelmallista ja hyvää joulua
sekä rauhallista ja onnekasta
uutta vuotta 2018
IiSanomat/Iin Lehti Oy:n ja VKK-Media Oy:n henkilökunta:
Heimo, Eila, Riikka, Jyri-Jussi, Katariina ja Pertti
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Kunnanhallitus nimesi virkoja
Iin kunta
Kunnanvaltuuston kokous 20.12.2017
Iin kunnanvaltuusto kokoontuu 20.12.2017 klo 17.00,
Merihelmi, Kuivaniemi
Käsiteltävät asiat:
1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3	Katsaus valmisteluasteen asioihin
4 Pirttijärven palstan suojelu Luontolahjani
satavuotiaalle –kampanjassa
5	Kuivaniemen Vesi Oy:n yhdistäminen Iin kunnan
taseeseen ja edelleen Iin vesiliikelaitoksen taseeseen
6	Iin kunnan omistamat vesi- ja viemäriverkostot sekä
jätteenkäsittelylaitokset / siirto Iin vesiliikelaitokselle
7	Lisämäärärahaesitykset peruskorjausinvestointeihin
8 Määrärahan siirtäminen katujen päällystämisestä
katujen valaistukseen
9	Lausunto Sorosentien sekä valtatie 4 ja Leipojantien
liittymien liikennevalojen rakennussuunnitelmasta /
investointimääräraha
10	Tiedonantoasiat
11 Valtuustoaloitteet
12	Kiireellisenä käsiteltävät asiat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä Iin kunnanvirastolla 22.12.2017 virka-aikana.
Iissä 12.12.2017
Teijo Liedes
Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Iin kunnanhallitus päätti perustaa määräaikaisen henkilöstösuunnittelijan viran vuosille 2018 ja 2019.
Palkattavan henkilön keskeiset tehtäväkokonaisuudet
ovat muun muassa palkkausjärjestelmän kehittäminen, työllistämisen palkkatuki- ja IiRekry-tuki -hakemusten käsittely ja palveluohjaus yrityksille ja yhteisöille sekä palkkatuella
työllistettävien koulutusten järjestäminen ja kouluttajana toimiminen. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi asiantuntijatehtävälle
muodostuu 2 982,25 kuukaudessa. Kunnanhallitus päätti jatkaa myös määräaikaisen järjestelmä- ja sovellusasiantuntijan
tehtävän määräaikaa vuoden 2018 loppuun. Lisäksi kunnanhallitus päätti perustaa vesiliikelaitokselle kuuden kuukauden määräaikaisen toimistosihteerin tehtävän vuodelle 2018.
Kunnanhallitus päätti myös perustaa kaksi perhepäivähoitajan tointa, joiden sijaintipaikka on vuoden alusta Jakun ryhmäperhepäiväkoti. Lisäksi kunnanhallitus perusti yhden
vakituisen päivähoitajan tehtävän, jonka sijoituspaikka on Jakun ryhmäperhepäiväkoti sekä yhden määräaikaisen ryhmäavustajan tehtävän 31.7.2018 saakka.

Liikennevalot hyväksyttiin Sorosentien
ja Leipojantien risteykseen
Kunnanhallitus päätti hyväksyä liikennevalojen rakentamisen valtatielle 4 Sorosen tien ja Leipojantien liittymiin ja osallistuu liikennevalojen rakennuskustannuksiin 50 prosentin
osuudella. Hanke on tarkoitus toteuttaa ensi vuonna. Alustava kustannusarvio on 327 000 euroa.

Karhun asemakaavaa laaditaan
Kunnanhallitus päätti käynnistää asemakaavan laatimisen
Karhun saaren keskiosan alueelle, kuuluttaa asemakaavan
muutoksen vireilletulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.
Asemakaavoituksen tavoitteena on Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan.
Iin seurakunnan omistuksessa oleva alue on tällä hetkellä rakentamaton ja sen pinta-ala on noin 18 hehtaaria. Alue
kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan, joten suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota saaren luontoarvoihin. Asemakaavalla tarkennetaan saaren keskiosan osalta alueelle vuoden
2018 aikana laadittavan osayleiskaavan tarkistuksen ratkaisuja.

Lisämäärärahaa korjauksiin
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Iin
työkeskukseen vesikaton uusimiseen myönnetään lisämääräraha suuruudeltaan 40 000 euroa. Nikkarin päiväkodin lisätilojen käyttöönottoon myönnetään lisämäärärahaa 20 000
euroa ja aseman koulun vesikaton uusimiseen ja lattiakorjauksiin myönnetään lisämäärärahaa 30 000 euroa. Lisäksi katujen valaisuun varataan 22 000 euron lisämääräraha.

Iin helluntaiseurakunta
toivottaa siunattua joulunaikaa
ja kaikkea hyvää tulevaan vuoteen!
Iin helluntaiseurakunta
Uskontie 1, 91100 Ii
www.iinhelluntaiseurakunta.me

Joulujuhla
su 17.12. klo 14.30
Kauneimmat joululaulut
ke 20.12. klo 18

Illinsaaren tila ostettiin
Kunnanhallitus päätti, että Iin kunta ostaa Illinsaaressa sijaitsevan tilan Kuivakari 139-401-27-45 kauppahintaan 15 000
euroa. Tilan pinta-ala on 0,217 ha ja sillä sijaitsee heikkokuntoinen loma-asunto ja talousrakennuksia. Tila sijaitsee Illinsaaren itäosassa ranta-alueella ja se on Iin keskustaajaman
osayleiskaavassa osoitettu lomarakennuksen rakennuspaikaksi. Tilan itäreunassa on kuntorata, eikä tilalle kulkua voida järjestää ylittämättä kuntorataa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston
puheenjohtajat nimettiin
Kunnanhallitus nimesi Iin vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajaksi toimikaudelle 2017-2021 Pekka Koskelan Eläkeliiton Kuivanimen yhdistyksestä ja varapuheenjohtajaksi
Salme Tannisen Iin Eläkkeensaajat ry:stä.

Polvisuon ympäristövaikutusten
arviointi riittävä
Iin kunta pitää Polvisuon turvetuotantoalueen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostusta riittävänä. Polvisuon turvetuotantoalueelle suunnitellaan turvetuotannon
lisäaluetta, joka liittyy olemassa olevaan turvetuotantoalueeseen. Alue sijoittuu Oijärven eteläpuolelle.
Hankkeen tarkoituksena on energiaturpeen tuotanto pääosin lähiympäristön teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön.
Hankkeen suunnitellaan tuottavan energiaturvetta Oulun,
Kemin ja Tornion voimalaitoksille.

Nelostien parannusta kannatetaan
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut valtatielle 4 parantamissuunnitelman välille Kello – Räinänperä. Nykyinen leveäkaistatie Kellon ja Kiiminkijoen välillä muutetaan
kaksiajorataiseksi moottoritieksi. Kiiminkijoen ja Räinänperän välille rakennetaan keskikaiteellinen jatkuva 2+1 -ohituskaistatie, joka on moottoriliikennetie. Haukiputaantien
liittymään valtatielle kanavointi, jossa on etelästä tullessa vasemmalle kääntymiskaista. Pohjoisesta tullessa oikealle kääntyvälle liikenteelle tulee erillinen kaista.
Hankkeen kustannusarvio on 30,3 miljoonaa euroa ja sen
arvioitu rakentamisaikataulu on 2019 – 2020
Iin kunta pitää nelostien parannussuunnitelmaa hyvänä ja
toteuttamiskelpoisena. Kunnanhallituksen mielestä rakentaminen parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta merkittävästi.

Jouluinen
satutuokio
Joulukalenterin
19. luukun yllätys!
Nisse ja Nasse -tontut
lukevat jouluisia satuja
Pientä naposteltavaa

Tervetuloa!
Tapahtuman järjestää kirjaston Pelastetaan iltasatu! – lukuintoa
lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille -hanke.
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Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten
tapahtumien ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. Esim. sääntömääräisille vuosikokouksille
yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Yhdistykset toimivat

Yli-Olhavan
Maamiesseuralla
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo

Tervetulo
a

!

kINKKUBingo
su 17.12 klo 18

5

Joulutorttukahvitarjoilu!
Arvontaa.

9

20
7
38

Markku Nikkasen
ennätystahti jatkuu
Purevan kova tuuli ei jäädyttänyt eikä hidastanut Markku Nikkasta, joka nappasi
kolmannen voiton Iin Yrityksen reilun kuukauden mittaiselle joulutauolle jäävässä
testijuoksusarjassa. Kahden
viikon takainen aika parani
kaksi sekuntia ja samalla Jouni Holapan kuukausiennätys
sekunnilla.
Lyhyissä housuissa taivalta tehnyt voittaja ei kaivannut linimenttejä reisilleen
ja teki historiaa juoksemalla
kesäkamppeissa joulukuus-

Maxibingo 100 €, Irtol. 50 €,
Vihko: 5*kinkku ja 1*50. Lopuksi 1*100 €

bingo
Kinkkubingo

1

7

8

Kuivaniemen Seuralla, Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

ma 18.12. klo 18.00 Tarjoamme
torttukahvit!
5 x atriakinkku 2 x 100 €
500 € pr51, 780 € /mp Tervetuloa!

12
2
23

Tapahtumia Seuralla tulossa:
La 30.12. klo 14 Jättibingo (huom. aika)
La 30.12. klo 21 tanssit Mikko Tapio
La 6.1.
klo 21 Tanssit Souvarit

Kiitos!
Olhavan koululaiset, päiväkerholaiset ja
henkilökunta, kiitoksemme Teille Suomi
100 vuotta itsenäisyyspäivän ikimuistoisesta, lämminhenkisestä juhlasta. Teidän
kaltaisiinne Suomi voi luottaa!

Kutsuvieraat
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4500 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella
sekä Jakkukylään.
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1 p 40 mm
2 p 83 mm
ista
Suuremmsista
3 p 127 mm
k
u
4 p 170 mm
ilmoit jous
5 p 214 mm
kysy tar
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm
Hinnat:
Etusivu
1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro1, j ilmestyy to 4.1.2018
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 28.12 .2017

www.iisanomat.fi
jäsenyritys

Seuraava Iisanomat on nro 1
ja joka ilmestyy 4.1.2018.

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

Markku Nikkanen on mies, jota ei
lauhalla palele. Kuva Pertti Paaso-Rantala.
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sa. Mielenkiintoista odottaa
tammmikuun lopun juoksua.
Toiseksi nopeimmin kympin
kiersi Limingan ikämies Tatu
Korhonen.
Tutuista
kilpakumppaneista Kyösti Kujala oli tällä
kertaa Heikki Tiiroa kiireisempi. Kaksi kovaa treeniviikkoa alla tuntuivat Heikin
juoksussa niin kuin pitääkin.
Alle 40:n minuutin eivät muut
ehtineetkään. ONMKYU:n
Marika Krohns juoksi hyvän
ajan naisten nopeimpana. PH
Tulokset
Miehet 10 km 1) Markku
Nikkanen Team Oksitosiini 33.39 kke. 2) Kyösti Kujala Ii 38.53, 3) Heikki Tiiro
IiY 39.20, 4) Eelis Rankka
41.30, 65) Janne Eskelinen
Oulu 42.51, 6) Juho Hiltunen
ONMKYU 44.51.
M40 10 km 1) Jorma Puurunen PuU 49.48.
M45 10 km 1) Tatu Korhonen LNM 38.27, 2) Mika
Mörsäri Keminmaa 41.17,
3) Teuvo Kuusela Kemi
41.32. M50 10 km 1) Pekka
Kukkula IiY 41.49, 2) Pekka Kuokkanen IiY 44.53, 3)
Jari Meriläinen HauVe 48.33,
4) Vesa Savolainen HauHe
49.00.
M55 10 km 1) Ismo pudas IiY 42.33, 2) Timo Krohns
ONMKYU 45.13, 3) Arto
Hand Iisu 53.44.
M60 10 km 1) Aulis Kaasi-

Tervehdys!
Lions Club Iin Suomi 100-juhlien
arpajaisten seuraavat voittoarvat
ovat vielä lunastamatta:
Serie R Nr 29 (punaraita) - Karkkiämpäri
Serie R Nr 58 (punaraita) - Karkkiämpäri
Serie T Nr 58 (valkoinen) - Sammutin
Serie L Nr 24 (keltainen) - Kulta-Aalto koru
Serie R Nr 38 (punaraita) - 5 minuutin ostoskärrykierros K-Market Iissä (ei alkoholi, tupakka, lehdet,
ainoastaan elintarvikkeet). Kauppakierros toteutuu helmikuun 2018 alussa kun K-Marketin uudet kauppiaat
Mari ja Markus Rajaniemi pääsevät vauhtiin.
Palkinnot ovat noudettavissa Hiushuone Lumosta
arkisin kello 10.00 - 17.00.

Onnittelut kaikille voittajille
ja kiitos tuestanne!

nen ONMKYU 45.30, 2) Reijo Hummastenniemi OlsHe
50.19, 3) Esko Takalo OlsHe
50.38.
M65 10 km 1) Pekka Kuivalainen Ii 51.30, 2) Jouko
Lyytikäinen KeMaKi 58.06.
M70 10 km 1) Kauko Meriläinen OlsHe 50.53, 2) Alpo
Talvensaari KeMaKi 53.41,
3) Erkki Manninen OlsHe
54.08, 4) Alpo Pelkonen OsVa
1.01.50
M75 10 km 1) Eero Hanni
KeMaKi 51.23, 2) Paavo Takalahti KeMaKi 1.08.51.
Naiset 10 m 1) Marika
Krohns ONMKYU 43.11, 2)

Marjo Vesala Oulu 49.21.
N50 10 km 1) Irmeli Suorsa KuivA 45.41, 2) Kati Kuivalainen Ii 52.02, 3) Sirpa
Laitinen Ii 1.00.34.
N55 10 km 1) Kariina
Kauppinen ONMKYU 49.11.
N60 10 km 1) Kaarina
Länkinen LuLu 56.41.
Miehet 5 km 1) Antero Mikkonen KoskRi (M70)
31.02.
Naiset 5 km 1) Suvi Lämsä Team Oksitosiini 28.16, 2)
Ritva Ylisiurua ONMKYU/
kkm (N60) 29.36.

Eläkeliiton Puurojuhlassa lämmin tunnelma
Vietimme Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistyksen Puurojuhlaa
tiistaina 12.12.
Aseman liikuntahallin kerhotiloissa. Tarjosimme jäsenillemme
riisipuuroa,
soppaa, kinkkulepää sekä
torttukahvit piparin ja kon-

vehdin kera. Puuroon oli tietenkin piilotettu mantelit ja
heitä, joille mantelit sattuivat puuron sekaan, muistettiin pienellä lahjalla.
Paikalle oli saapunut runsas joukko, elikkä 68 jäsentä. Juuri ja juuri mahduimme

Eläkeliiton Puurojuhlassa vieraillut kappalainen Matti Kinnunen sai kotiin viemisiksi Suomi100 sukat ja tonttutyttöluudan.

kerhotiloihin.Tunnelma oli
lämmin ja rentoutunut.
Vieraanamme oli kappalainen Matti Kinnunen, hänen johdollaan lauloimme
joululauluja ja Kinnunen
lauloi yksin pari laulua.
Lopuksi toimihenkilöitä

kukitettiin ja vieras sai kotiin
viemisiksi Suomi100 sukat ja
tonttutyttöluudan.

Terveisin
Anne Väätämöinen
yhd. puh.johtaja
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Iin Uuden vuoden
vastaanotto
su 31.12.2017

klo 18 Aattokirkko

Iin kirkossa, Puistotie 2
Musiikkipainotteinen Aattokirkko

klo 19 Uuden vuoden vastaanotto
Iin ympäristötaidepuistossa, Pappilantie 16
Taikashow, Taikuri Alfrendo
Iin seurakunnan tervehdys, Tapani Ruotsalainen, rovasti
Iin kunnan tervehdys, Teijo Liedes, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Tulishow, Taikuri Alfrendo
Suomen laulu ja Finlandia-hymni, mieskuoro Pohjan laulu
Tarjolla lämmintä mehua ja makeisia!

Toiv
otam
kaik me
Rauh ille
Joulu allista
naik
aa
ja H
y
vää
Uutt
a Vu
otta
!

klo 20 Ilotulitus
Iin ympäristötaidepuiston ranta-alueella
Alueelle tunnelmaa luo ja valoa pimeyden keskelle tuo ympäristötaidepuiston uusi valotaideteos!
Valotaideteos ”Loiistava” on taiteilija Kari Alosen suunnittelema.

Huomio! su 31.12.2017 Iin Ympäristötaidepuistoon kannattaa saapua ajoissa kävellen
ja jättää auto seuraaville P-alueille: Iin kirkko, Nättepori, Iin kunnanvirasto, Iin tori,
Iin työväentalo, entinen Iin Matkahuolto. Kiitos ja tervetuloa kaikille!
Järjestäjä: Iin kunta ja Iin seurakunta Lisätietoja: Riitta Räinä p. 050 3950 305

