jakelu kaikkiin talouksiin iissä

Tekstiilit

Maanantaina 5.2. klo10-17

-20 %

Avajaiskahvitarjoilu

nomat

-

Supertarjoukset 5-10.2.

Terveyskaistan
Magnesiumsitraatti
(15.20)
120 tabl.

8.90

35,-

1.2.

Nro 3/2018

Baba de caracol
etanavoide (49.10)

Tervetuloa!
Iin Kemikalio-tekstiili
ja Luontaistuote

Uusi osoite: Laksontie 1, 91100 Ii | p. 08 817 3360

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

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

Hiihtosuunnistuksen aluemestaruudet
ratkotaan Iissä
Hiihtosuunnistuksen avoin
am-sprintti,
am-parisprintti ja am-pitkämatka suunnistetaan Iisun järjestäminä Iissä
3.-4.2. Kilpailukeskus sijaitsee
pesäpallokentällä, jonka lähimaastoihin on ajettu noin 70 kilometrin uraverkosto. Lisäksi
alueella sijaitseva tasamaanlatu tarjoaa suunnistajille oivan
reitin suunnata rastilta rastille. Kisajärjestäjät odottavat
paikalle 200-250 osallistujaa.
Lauantaina ohjelmassa ovat
am-sprintti ja am-parisprintti.
Sunnuntaina vuorossa on pitkämatka.
Kilpailunjohtaja
Markku Loukusa toteaa näin
suuren
hiihtosuunnistustapahtuman vaativan saumatonta yhteistyötä useiden eri
tahojen kanssa. Hän kiitteleekin maanomistajia myötämielisyydestä antaa luvat ajaa
suunnistajien tarvitsemat urat
mailleen. Samoin kiitosta saa
Iin kunta, joka on luovutta-

nut pesäpallokentän huoltorakennuksineen kisajärjestäjien
käyttöön. Myös kunnan moottorikelkat ovat olleet ratamestariryhmän käytettävissä uria
ajettaessa. Kaikkiaan urastoa on maastoon ajettu viidellä kelkalla noin 70 kilometriä.
Rasteja maastossa on kisojen
aikana vajaa 70.
-Tällä kertaa lunta on ollut
riittävästi, mikä on helpottanut uraston vetämistä maastoon, toteaa Loukusa.
Uraverkosto onkin loistavassa kunnossa. Kisajärjestäjien harras toive on, etteivät
moottorikelkkailijat ajelisi kilpailumaastoon ylimääräisiä
uria. Niiden tukkimiseen menee aikaa ja ne voivat pahimmillaan haitata jonkun
suunnistajan kilpailusuoritusta.
Tulevan
viikonlopun
ajan tasamaanladulla hiihtäviä pyydetään jättämään autot Tikkasenharjussa olevalle

Tuotepakettiarvontaa!

parkkialueelle. Pesäpallokenttä parkkialueineen on kilpailukäytössä, joten sieltä ei
tasamaanladulle pääse hiihtämään. Muilta osin latu on
kuntoilijoiden vapaasti käytettävissä. Etenkin sunnuntaina kannattaa noudattaa
suurta varovaisuutta hiihtäessään tasamaanladun varressa
olevalle laavulle. Laavun vieressä on suunnistajilla kartanvaihtopaikka, joten alueella
on odotettavissa vauhdikasta toimintaa. Samalla se tarjoaa katsojille oivan tilaisuuden
kilpailujen seuraamiseen lähietäisyydeltä.
Kilpailun valvojana toimiva Seppo Keltamäki (JoKu)
toteaa kisajärjestelyjen olevan
aikataulussa ja suunnistajat
voivat luottaa kaiken olevan
huippukunnossa kilpailujen
alkaessa.
-Anneli Vilppola ratamestariryhmän johtajana, kuten
koko Iisun kokenut toimitsija-

SAVUSTETUT JA
LOIMUTETUT
LOHIFILEET

19,90€/KG
SAVULOHILEVITE
PAIKALLINEN
MADE

11,90 €/KG

LOHIFILE
RUODOTON

16,90€/KG

4,50€/rasia

(käsin ruodittu isosta kalasta)

(TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN KALAA RIITTÄÄ)

Kartanvaihtopaikka on sunnuntaina vilkas paikka toteavat kilpailunjohtaja Markku Loukusa
ja kilpailun valvoja Seppo Keltamäki.

Huomioithan myös, että
paikalliset kalastajat toimittavat meille
päivittäin saaliitaan
MADETTA,SIIKAA, HAUKEA, MAIVAA
YMS. MITÄ AHTI SUO

joukko ovat jälleen kerran tehneet erinomaista työtä, toteaa
Seppo toivottaen kilpailijat ja
katsojat tervetulleiksi. MTR

Aukioloajat:
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00

Majakka Konintie 4, A 91100 Ii

Pesäpallokenttä huoltorakennuksineen tarjoaa hyvät
puitteet kilpailukeskukselle.

Seuraa meitä
myös
Facebookissa

Seuraava IiSanomat ilmestyy torstaina 15.2.
Liitteenä on Iin Urheilijoiden
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviesti -lehti.
Ilmoitusasioissa ota yhteyttä:
Marko Jussila p. 040 708 8192, marko.jussila@hotmail.com
Pauli Tiiro p. 040 903 0200, pauli.tiiro@gmail.com
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Meiltä
herkulliset
!
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pizzat, kebabit ja salaatit!
Monipuolinen salaattipöytä Uudet
Lounastarjous
ma-pe klo 10-14
pizzoihin ja annoksiin
sis. 0,3 l juoma,
kahvi ja salaattipöytä

Soita ja tilaa
041 365 0661
Haminantie 6, 91100 Ii

aukioloaikamme
Ma-to 10:30-21:00
pe-la 10:30-24:00
su	12:00-21:00

Iin pizza kebab
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UNICEF-nukke voi pelastaa lapsen elämän
Iin alue
Vauva- ja taaperoryhmä ke 31.1. klo 10 11.30 kerhohuone.
Ystävänkammari Ke 31.1.2018 12:00 Iin seurakuntasali
Disneypuuhakerho ke 31.1. klo 17 kerhohuone.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 1.2. klo 14.30.
7 -iltapäivä to 1.2. klo 15 kerhohuone. 7 -luokkalaisille suunnattu
yhteinen iltapäivä.
Nuortenilta to 1.2. klo 15.30 kaikille avoin, ohjelmallinen ilta kunnan nuorisotila Majakassa. Illan päätteeksi hartaus ja kahvit.
Lapsikuoro to 1.2. klo 17 Iin seurakuntasali.
Nuortenilta to 1.2. klo 18 kerhohuone.
Kirkkokuoro to 1.2. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 2.2. klo 10-12 kerhohuone.
Messu - Yhteisvastuu aloitus su 4.2. klo 10 Iin kirkko. Aihe Kristus,
Jumalan kirkkauden säteily. Ruotsalainen Tapani, kanttorina Savolainen Eija, kirkkokuoro. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Rippikoulua muualla käyville su 4.2. klo 10 Iin kirkko. Rippikoululaiset osallistuvat jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen ruokailu ja
kirkkoseikkailu.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 5.2. klo
17.30 kerhohuone.
Ajanvaraus perhetyöntekijälle voi sopia tapaamisesta esim.
kotona tai seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto
p. 0400 541 319.
Veteraanien kahvitus ti 6.2. klo 12 Iin kappeli.
Solu ti 6.2. klo 15 kerhohuone.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 7.2. klo 10-11.30 kerhohuone.
Porinapiiri ke 7.2. klo 12-13.30 Iin seurakuntasali. Aiheena ystävyys.
Disneypuuhakerho ke 7.2. klo 17 kerhohuone.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe 09-10. Diakonissa Sanna Karppinen p. 040 7376 955 (Ii ja Jakkukylä), diakonissa Sanna
Mäenpää p. 040 7182 297 (Olhava, Kuivaniemi ja Oijärvi).
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 8.2. klo 13.
Lapsikuoro to 8.2. klo 17 Iin seurakuntasali.
Nuortenilta to 8.2. klo 18 kerhohuone.
Kirkkokuoro to 8.2. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 9.2. klo 10-12 kerhohuone.
Perhekirkko su 11.2. klo 10 Iin kirkko. Aihe Jumalan rakkauden
uhritie. Kinnunen Matti, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti mimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukeminen Keniassa.
Rippikoulua kesä 2 ryhmälle su 11.2. 10 Iin kirkko. Osallistuminen
jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen ruokailu ja kirkkoseikkailu.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 12.2. klo
17.30 kerhohuone.
Solu ti 13.2. klo 15 kerhohuone.
Tyttöjen ja äitien ilta ti 13.2. klo 17.30-19 Iin seurakuntasali.
Mukavaa yhdessäoloa, hartaus, askartelua ja iltapalaa. Aiheena
ystävyys ja askartelemme ystävänpäiväkortteja.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 14.2. klo 10-11.30 kerhohuone.
Ystävänkammari ke 14.2. klo 12 Iin seurakuntatalo.
Disneypuuhakerho ke 14.2. klo 17 kerhohuone.
Tuhkakeskiviikon messu ke 14.2. klo 18 Iin kirkko. Tuhkakeskiviikko, aihe katumus ja paasto. Ruotsalainen Tapani, kanttorina
Savolainen Eija.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 21.2. klo 10-11.30 kerhohuone.

Yhdistyneiden
kansakuntien lastenrahasto UNICEF
perustettiin 1946 ja Suomen
UNICEF-yhdistys 1967. Iin
vapaaehtoisryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2017. Yhdistyksen puheenjohtajana
toimii Teijo Liedes ja nukkevastaavana
Anna-Liisa
Nivala. UNICEF-nukke on
käsityönä tehty yksilöllinen
koristenukke, joka edustaa
tekijänsä valitsemaa kansallisuutta. Jokaiselle UNICEFnukelle etsitään perhe, joka
lahjoittaa nukesta 20-40 euroa tai enemmän. Järjestö
käyttää lahjoitukset rokotusohjelmiin sekä muuhun las-

ten terveyttä, koulutusta ja
suojelua edistävään työhön.
Näin nukke voi pelastaa lapsen elämän.
Idea
UNICEF-nukesta
syntyi Italiassa vuonna 1988.
Suomessa
nukkekampanja lähti käyntiin 2002. Meillä nuket tunnetaan nimellä
Anna ja Toivo. Suomalaisten
tekemät nuket ovat keränneet varoja yli 800 000 euroa.
Iin UNICEF vapaaehtoisryhmä on tuomassa nukkekampanjaa myös Iihin.
Anna-Liisa Nivala kertoo
nukkejen myynnin tapahtuvan Iin kirjastosta, jonne
tekijät voivat nuket viedä.

in Eläkeläiset ry puheenjohtaja Eero Teppo toivottaa UNICEF nukkevastaava Anna-Liisa Nivalan tervetulleeksi.

UNICEF-nuket
valmistetaan kaikki saman kaavan
mukaan ja tekijä itse päättää tuleeko nukesta Anna vai
Toivo ja pukee sen haluamillaan vaatteilla. Nukesta voi
tehdä vaikka uittomiehen,
vain mielikuvitus on rajana,
toteaa Nivala esitellessään
nukkekampanjaa Iin Eläkeläiset ry käsityöryhmälle. Kaavat nukentekijä saa
UNICEFilta ja lahjoittaa itse
tarvittavat materiaalit sekä
työpanoksensa kampanjalle,
hän jatkaa.
Jokaisen nuken mukaan
liitetään henkilökortti, jonka
tekijä täyttää nuken henkilötiedoilla ja omilla yhteystiedoillaan. Nuket ovat näin
rekisteröityjä toisin kuin monet maailman lapsista. Henkilökortin mukana olevan
postikortin uusi perhe voi lähettää nuken tekijälle, jotta
tämä saisi tietää nuken saaneen uuden kodin. Iiläinen
taiteilija Sanna Koivisto on
lupautunut mukaan arvioimaan iiläisten valmistamia
nukkeja periaatteella hauskin-kivin-mukavin ja nuket
tulevat näytteille Iin kirjastoon. Sieltä itse kukin voi
käydä ostamassa Annan tai
Toivon omaan kotiinsa tai
vaikka lahjaksi.
Iin UNICEF vapaaehtoisryhmän
nukkevastaava Anna-Liisa Nivala pyrkii

UNICEF-nukke on saanut uuden
kodin Iissä.

Anna ja Toivo nuket valmistetaan samalla UNICEFilta saatavalla kaavalla.

saamaan mahdollisimman
monen iiläisen mukaan nukkekampanjaan ja kertoo vastaanoton olleen innostuneen
käydessään
vierailemassa
Iin Eläkeläiset ry käsityöryhmässä. MTR

Unisefin Nukkekampanjasta kiinnostuneet voivat ottaa myös itse yhteyttä Anna-Liisaan. Puhelinnumero on 050 336 839.

Silmäasema avasi liikkeen Iissä

Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi
Kuivaniemen alue
Messu – yhteisvastuun aloitus su 4.2. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Kynttilänpäivä, aihe Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Tapani
Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti yhteisvastuu
keräykselle. Kirkkokahvit.
Perhekirkko su 11.2. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Laskiaissunnuntai, aihe Jumalan rakkauden uhritie. Matti Kinnunen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn
tukemiseen Keniassa, SLEY.
Oijärven perhekerho ma 5.2. ma 19.2. klo 13 – 14.30 vanhustentalon kerhohuoneessa.
Kuivaniemen perhekerho to 8.2. ja to 15.2. klo 10 – 12 seurakuntatalolla.
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa
yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia. Tervetulleita ovat vanhemmat, isovanhemmat
ja hoitajat lasten kanssa!
Ajanvaraus perhetyöntekijälle voit sopia tapaamisesta esim.
kotona tai seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto
puh. 0400 541 319.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 5.2. klo 11 vanhustentalon
kerhohuoneessa. Mukana kanttori Eija Savolainen.
Oijärven seurakuntakerho ma 12.2. klo 11 vanhustentalon kerhohuoneessa. Mukana kanttori Markku Jaakkola.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe, diakonissa Sanna Mäenpää puh. 040 7182 297 (Kuivaniemi, Oijärvi ja Olhava), diakonissa Sanna Karppinen puh. 040 7376 955 (Ii ja Jakkukylä).
Kuivaniemen naiskuoro ke 7.2. klo 16.30 seurakuntatalolla.
Lisää tapahtumia:katso Iin alue ja www.iinseurakunta.fi

www.iinseurakunta.fi

Iin Silmäasemalla tarjottiin avajaiskahvit maanantaina 29.1. Heikki Rantasuomela palvelee Tuomo Pernua ja Aini Alatalo-Ukonmaanaho odottaa vuoroaan.

Silmäasema on liiketoimintakaupan myötä avannut uuden myymälän Iihin. Yhtiö
on 18.1. tehdyllä liiketoimintakaupalla ostanut Iin Näkövinkin liiketoiminnot. Iin
Näkövinkki ehti toimia Iissä
25 vuotta ja on ollut oleellinen osa Iin katukuvaa.
Iin Näkövinkin omistaja,
optikko Heikki Rantasuomela siirtyy Silmäaseman palvelukseen. Hänen lisäkseen
Iin myymälässä työskentelee myymäläpäällikkö Teija Mursu, sekä pari kertaa
kuukaudessa silmälääkäri.
Iin liikkeessä tulee olemaan
tarjolla kattava valikoima
silmälaseja, piilolinssejä ja
aurinkolaseja sekä optikon ja

silmälääkärin palvelut.

Vahvaa laajentumista
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Tuukka Hirvonen
kertoo Silmäaseman laajentuneen viimeisen vuoden
aikana vahvasti Pohjois-Pohjanmaalla.
— Silmäasemalla on Iin
liikkeen avaamisen jälkeen
maakunnan alueella 15 liikettä. Lapissa myymälöitä
on viisi ja helmikuussa olemme avaamassa Ouluun uutta
silmäsairaalaa, toteaa Hirvonen.
— Ii sopii loistavasti osaksi myymäläverkostoamme,
koska kasvuyhtiönä haluamme, että suurin osa suomalai-

sista tavoittaa Silmäaseman
myymälän kohtuullisen matkan päästä eli haluamme tuoda palvelut ihmisten luo.

Iin myymälän avajaiskahvit tarjottiin maanantaina
29.1. ja avajaistarjouksia myymälässä on 11.2. saakka. MTR

25 vuotta Iin katukuvaan kuuluneet Iin Näkövinkki kyltit ovat kadonneet ja Silmäaseman tunnukset ilmestyvät pian liikkeen seinään.
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Tanja Kari Hall of Fameen

kuljetusbackman@gmail.com
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kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
Myös latutyöt

www.kuljetusliikebackman.fi

Tanja Kari ja Pertti Huovinen tutkimassa Tanjan ensimmäistä harjoitusohjelmaa vuodelta 1986.

Suomen
urheilugaalassa
torstaina 18.1. tehtiin tänä
vuonna historiaa. Iissä syntynyt Tanja Kari valittiin ensimmäisenä paraurheilijana
Suomen urheilun hall of fameen. Hall of fame on kunnianosoitus urheilusankareille,
johon voidaan nimetä henkilöitä, jotka ovat kuuluneet lajissaan maailman eliittiin tai
heillä on ollut muuten poikkeuksellinen merkitys urheilun historiassa.
Tanjan lisäksi tänä vuonna nimettiin Pekka Vasala, Helena Takalo ja Paavo
Aaltonen. Olympiavoittajia
kaikki. Tanja saavutti urallaan peräti 11 kultamitalia
paralympialaisten maastohiihdossa. Lisäksi hän voitti
kahdeksan MM-kultaa ja neljä EM-kultaa sekä lukuisia
muita mitaleita niin olympia- kuin maailmanmestaruustasolla.
Aktiiviuransa
jälkeen
Tanja on kuulunut useiden vuosien ajan WADA:n
(World Anti-Doping Agency) urheilijakomiteaan, sekä
Kansainvälisen paralympia-

komitean
urheilijakomiteaan. Tanja nimettiin kaikkien
näiden saavutusten perusteella Suomen Hall of famen
jäseneksi numero 58.

Tästä kaikki alkoi
Tanja saapui urheilugaalasta lomailemaan mökilleen
Iihin. Samalla on aikaa tavata sukulaisia ja tuttavia sekä
urheilu-uran alkuun ratkaisevasti vaikuttanutta ensimmäistä valmentajaansa Pertti
Huovista.
Tanjan ja Pertin yhteistyö
alkoi vuonna 1986, jolloin
ensimmäinen harjoitusohjelma laadittiin. Olin pienestä
saakka innostunut urheilusta
ja etenkin joukkuelajit kiinnostivat, kertaa Tanja urheilu-uransa alkutaivalta.
– Kun oli jonkin verran
lahjojakin, suostui Pertti tekemään harjoitusohjelman,
toteaa Tanja.
– Lahjoja oli enemmän
kuin jonkin verran, naurahtaa Pertti Tanjan kommenttiin. Parivaljakon yhteistyö
jatkui koko sen ajan, kun
Tanja opiskeli Iissä.

– Sen jälkeen saavutin
valmentajan päämäärän eli
tein itseni tarpeettomaksi,
huomauttaa Pertti muistellessaan Tanjan uran alkuvuosia.
Tanja puolestaan muistaa vieläkin lämmöllä yhteislenkkejä Päivi Koistisen (nyk
Kuorelahti) kanssa. Siinä oli
esimerkkiä ja haastetta riittävästi nuorelle tytölle koittaa
pysyä silloin Suomen kärkipään hiihtäjiin kuuluneen
Päivin vauhdissa.

Ii on osannut arvostaa
paraurheilua
Tanja antaa Iin kunnalle suuren kiitoksen rohkeudesta
olla ensimmäisten kuntien
joukossa, jotka osasivat arvostaa paraurheilua. Osin
tämän vuoksi iiläiset saavat
tänä päivänäkin nähdä olympiasankarinsa kotikonnuillaan.
Lillehammerin paralympialaisten jälkeen kunta lahjoitti Tanjalle mökkitontin
Tangonhaaran varrelta. Naganon jälkeen tontille nousi
talviasuttava mökki yritysten

ja yksityisten tuella. Mökillä tulee vierailtua vähintään
joka toinen vuosi, toteaa nykyisin USA:ssa asuva Tanja.

Työ ja koti Salt Lake Cityssä
Tanja kertoo työskennelleensä jo kolmetoista vuotta
Utahin yliopiston kuntoutuspuolella ja tekevänsä
kiinteää yhteistyötä Usan paralympiaurheilijoiden kanssa. Työtehtävät kuljettavat
luottamustoimissa edelleen
myös ympäri maailmaa, niin
Sotsiin vuonna 2014 kuin
muutaman viikon päästä
Etelä-Korean Pyeongchangiin.
– Siellä toimin muiden tehtävieni lisäksi myös
juontajana hall of fame tilaisuudessa, paljastaa Tanja
seuraavaa olympiamatkaansa.
– Sielultani olen kuitenkin suomalainen sekä
iiläinen ja tänne on aina mukava tulla, päättää Tanja juttutuokiomme
kiiruhtaen
ennakkoäänestämään presidentinvaaleissa. mtr

Hiihtosuunnistuksen
Pohjois-Pohjanmaan
avoin aluemestaruus-sprintti,
-parisprintti ja -pitkämatka
Iissä 3.-4.2.2018.

Lisätietoja:
http://www.iisu.fi
Matkat:

Lauantaina (alkaen klo 10)
-aamupäivällä am-sprintti
-iltapäivällä am-parisprintti
sunnuntaina (alkaen klo 11)
-pitkämatka

Kilpailukeskuksessa
Pesäpallostadionilla
on kahvia, ruokaa ja
varustemyyntiä.
Ei pääsymaksua.
Tervetuloa!
Iisu ry

Tanjan huikeasta urasta kertova taulu sekä kilpailunumeroita on esillä Illinsaaren hiihtomajalla.

Iisu kiittää maanomistajia maankäyttöluvista
hiihtourien tekemiseen ja muita
yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä.
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Markku Nikkasen
ennätysjahti jatkui
testijuoksussa

Lasse Hoikan johdolla Souvarit on kiertänyt tanssikeikoilla Suomea jo noin 40 vuoden ajan.

Lasse Hoikka ja Souvarit
esiintyi Kuivaniemellä
Suomalaisen
tanssimusiikin kiintotähti Lasse Hoikka ja Souvarit -yhtye esiintyi
Kuivaniemen Seurojentalolle
lauantaina 6.1. Kuivaniemen
seurojentalon hyvää akustiikkaa kehunut Lasse Hoikka
kertoi yhtyeen olevan 40-vuotisjuhlakiertueella eli yhtye on kiertänyt suomalaisia
tanssilavoja vuodesta 1978.
Lasse Hoikka on ollut mukana koko ajan. Muutamat yhtyeen jäsenet ovat olleet sitten
-90 luvulta saakka. Tänä aikana noin 6 000 keikkaa tehneet
yhtyeen jäsenet ovat oppineet
tuntemaan, mitä suomalainen tanssiyleisö haluaa.
– Esitämme perinteistä tanssimusiikkia. Lähdemme valsseista. Jatkamme siitä
humppaan, jenkkaan, tangoon, fokseihin, polkkaan.
Meille sanottiin kymmenkunta vuotta sitten, että meidän
pitäisi uudistua. Päätimme
kuitenkin pitäytyä perinteiseen linjaamme.
Souvareitten levyjä on julkaistu
nelisenkymmentä.
Kulta- ja platinalevyjä bändillä on kolmisenkymmentä.
Äänitteitä on tähän mennessä
myyty yhteensä yli miljoona.
Tänä vuonna on tekeillä uusi

40-vuotisjuhlaäänite.
-Tosin äänitteiden myynti
on viime vuosina huomattavasti vähentynyt, verrattuna
huippuvuosiin, totesi Hoikka.
Vaikka Lasse Hoikka ja
Souvarit on suosittu esiintyjä kaikkialla Suomessa, on
Lappi erityisen läheistä aluetta heille. Varsinkin Ylläksellä
ja Saariselällä bändi on tuttu
näky.
– Ohjelmistomme ja sanoituksemme perustuvat aika
pitkälle Lappi-juttuihin. Yli
puolessa illalla kuulluissa sävelmissä mainitaan Lappi jossakin muodossa. Alkuaikoina
sitä oudoksuttiin etelässä,
mutta ei enää. Nykyisin etelässäkin halutaan kuulla lappilauluja, Hoikka kertoo.
Suomen lisäksi yhtye on
kiertänyt maailmaakin. Ruotsin kielellä esiintyminen onnistuu ja vierailtu on muun
muassa Argentiinassa, Havaijilla, Kuubassa ja Unkarissa.
Souvareissa soittaa nykyisin viisi lappilaista kaveria:
Mikko Keskimaunu (harmonikka ja koskettimet), Pauli
Ruuskanen (basso ja kitara),
Toni Ruokamo (koskettimet)
ja Pasi Alakurtti (rummut).
Lasse Hoikka on laulaja ja tar-

Emilia Jokela kävi kyselemässä Souvareita esiintymään Oijärven Nuorisoseuralle. Lasse Hoikka laittoi pyynnön muistiin positiivisessa hengessä.

vittaessa lyömäsoittaja/rumpali.
– Esittämässämme ohjelmistossa on noin 180 kappaletta. Joka kerran soitamme
Souvari-humpan sekä muita
suosittuja sävelmiä ovat mm.
”Kylmän kukka”, ”Lumiperhonen”, ”Tuiskumorsian” ja
”Kultamaa-humppa”, kertoo
Hoikka.
Myös uudempaa tanssimusiikkia, kuten rock’n rollia, on ohjelmistossa ja yleisön
toivomuksia kuunnellaan.
Kuivaniemen jälkeen yh-

Souvareitten keikkojen myyjä Erkki Sumala Satakieli Oy Rovaniemeltä kertoi, että Souvareilla on nykyisin
noin 120 esiintymiskeikkaa vuodessa. Varauksia on jo usean vuoden
päähän.

Markku Nikkanen on ollut herra ja hidalgo Iin Yrityksen testijuoksusarjassa.
Tammikuun osakilpailussa
napsahti neljäs kärkitila ylivoimaisen esityksen jälkeen.
Samalla parani Jouni Holapan kuukausiennätys kerrassaan minuutin ja kymmenen
sekuntia.
Ennätykseen ja kauden
parhaaseen voittoaikaan siivitti vuodenaikaan nähden
loistokeli, tuuleton neljän asteen pakkanen ja hyväpitoinen reitti. Nikkanen kertoi
juoksun kulkeneen parhaiten tähän saakka juostuista
kisoista eikä kaivannut pitkiä juoksuhousuja pikku-

pakkasessa.
Hyvätasoisessa juoksussa
seuraavat sijat miehitti suunnistajatrio Vili Niemi, Iisak
Helander, Sampo Rahko. Kovaa vauhti piti myös Jukka
Kauppila, joka jäi nimissään
olevasta ikäluokkansa SE:stä
minuutin verran. Heikki Tiiro vetäisi ennätyksen passailematta harjoitustaan. Uusi
minuutti tullee kevään kuluessa.
Naisten kiireisin oli Sanna Henriksson ja vitosella Illin isäntä Arto Hiltula.

Viitosen voittaja Arto Hiltula
juoksi lennokkaalla askeleella

Markku Nikkanen juoksi ennätysvauhtia kesäasusteissa

Tuloksia
Miehet 10 km 1) Markku
Nikkanen Team Oksitosiini
33.17 kke. 2) Vili Niemi LNM
36.52, 3) Iisak Helander SkPt
36.58, 4) Sampo Rahko SkPt
37.38, 5) Jarkko Paukkeri LNM
38.01, 6) Heikki Tiiro IiY 38.07,
7) Matti Eskelinen KeMaKi
39.12, 8) Hansi Kitti ONMKYU
39.23, 9) Kyösti Kujala Ii 40.24,
10. Juho Hiltunen ONMKYU
44.28.
M40 10 km 1) Marko Mattila VKV 39.11, 2) Tuomas Ronkainen KoskRi 40.09, 3) Teemu
Kangasharju ONMKYU 42.46,
4) Jorma Puurunen PuU 50.21.
M45 10 km 1) Mika Mörsäri Keminmaa 39.30, 2) Teuvo
Kuusela Kemi 41.25.
M50 10 km 1) Hannu Laurila ONMKYU 40.04, 2) Pekka
Kuokkanen IiY 42.34, 3) Taisto
Latvalehto LNM 43.55, 4) Juha
Kähkölä KeMaKi 44.05, 5) Jari
Meriläinen HauVe 47.08.
M55 10 km 1) Ismo Pudas
IiY 40.17, 2) Taisto Puurunen
OlsHe 46.55, 3) Onni Niemelä
Oulu 50.48, 4) Arto Hand Iisu
53.08.

M60 10 km 1) Jukka Kauppila 37.47, 2) Aulis Kaasinen
ONMKYU 44.05.
M65 10 km 1) Markku Hänninen KeMaKi 44.32, 2) Pekka
Kuivalainen Ii 52.05, 3) Kuisma Suopela TerTe 56.18, 4)
Jouko Lyytikäinen KeMaKi
57.34.
M70 10 km 1) Kauko Meriläinen OlsHe 50.28, 2) Erkki
Manninen OlsHe 53.28.
M75 10 km 1) Eero Hanni
KeMaKi 52.46, 2) Paavo Takalahti KeMaKi 1.08.55.
N40 10 km 1) Sanna Henriksson NRT 47.34.
N50 10 km 1) Kati Kuivalainen Ii 51.56.
N55 10 km 1) Kariina Kauppinen ONMKYU/kkm 48.45,
2) Satu Siika-aho OlsHe 50.30.
N60 10 km 1) Kaarina
Länkinen LuLu 55.38, 2) Ritva Ylisiurua ONMKYU/kkm
1.00.45.
Miehet 5 km 1) Arto Hiltula KeMaKi 20.32, 2) Antero
Mikkonen KoskRi (M70) 34.30.
Naiset 5 km 1) Saana Backman IiY 24.56, 2) Suvi Lämsä
Team Oksitosiini 27.52.

Pertti Huovinen,
kuvat Matti-Tapio Rissanen

tye suunnitteli pitävänsä lomaa. Sitten on edessä etelän
kiertue ja maaliskuussa vuorossa Lapin kierros. Kiertueen välillä 17.3. käydään
Harmonikka-risteilyllä Turusta Tukholmaan.
Esiintymismatkat taittuvat
viime kesänä hankitulla Scania bussilla, jota kutsutaan
Martaksi. Edellisiin busseihin
oli kertynyt esiintymismatkoja peräti neljä miljoonaa kilometriä.

Heimo Turunen

Raimo Ikonen on toiminut Nuorisoseuran tansseissa järjestysmiehenä
lähes 30 vuoden ajan. Hän toivottaa tervetulleeksi Souvareitten tansseihin kuivalaiset Sanna ja Seppo Hiltusen.

Kaisa ja Markku Hepola Kemistä kertoivat olevansa Souvareitten faneja ja käyvänsä heidän keikoillaan, jos yhtye esiintyy noin 200 kilometrin säteellä. Kesäisin he kertoivat tehneensä asuntovaunulla
tanssimatkoja Keski-Suomessakin.
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

• hydrauliikkaletkut

040 962 6504

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

UUT

renkaat kaikille teille

renkaat kaikille teille

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Arttu
Oikarinen Jaakkola

Larissa
Tursas

tilitoimistoja

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Seuraava Iisanomat on
nro 4 ja joka ilmestyy 15.2.2018.

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

valokuvauspalveluita • painotuotteita
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

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

Lue IiSanomat
netistä:
www.iisanomat.fi

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

www.vkkmedia.fi

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

Suomen asia on meidän – Vanhaselle tukea Iissä

Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen Iin torilla paikallisten tukijoukkojensa ympäröimänä.

Kyllönen huolissaan
kasvavasta eriarvoisuudesta
Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen
vieraili lauantaina 27.1. Iin
torilla. Samana päivänä hän
vieraili myös Haukiputaalla ja Oulussa. Kyllönen korosti epävakaan maailman
tarvitsevan vastuullista johtajuutta ja jännitteiden purkamista
vuoropuhelulla.
Hän oli huolissaan kasvavasta eriarvoisuudesta ja sen
luomasta pelkojen ohjaamasta politiikasta.
- Suomella on mahdollisuus ottaa rooli rauhan
suurvaltana, kokoaan suurempana
kansainvälisen
rauhan edistäjänä. Tämä
edellyttää sotilaallista liittoutumattomuutta, joka myös
parantaa Suomen mahdollisuuksia pysyä puo-

lueettomana
kriisiaikana.
Nykypäivänä ongelmat ja
uhat ylittävät kansalaisvaltioiden rajat. Me emme voi
Suomessa jäädä kyyhöttämään omaan nurkkaamme
valot poissa ja toivoa parasta. Tasa-arvoa on lisättävä
niin Suomessa kuin maailmalla, Kyllönen totesi.
Vaalikampanjoinnin Kyllönen totesi sujuneen hyvin
ja kiihtyneen sopivasti ennen varsinaista vaalipäivää.
Usko toiseen kierrokseen oli
ehdokkaalla vankka, mutta
keitä hän sinne veikkaa, jäi
vastausta vaille. Yleisön joukossa mielipiteet jakautuivat
suhteellisen tasaisesti yhden
ja kahden kierroksen vaalin
välille. MTR

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhasen iiläiset
tukijoukot olivat lauantaina
27.1. liikkeellä kansanedustaja Mirja Vehkaperän johdolla. Itse ehdokas oli
samaan aikaan kampanjoimassa pääkaupunkiseudulla, mutta usko tukijoukoissa
oli kova ehdokkaan vaalimenestykseen. Vanhasen kerrottiin vaativan Suomelta
aktiivisempaa otetta rauhanvälityksessä, kritisoivan Suomen ulkopolitiikkaa liian

kapea-alaiseksi ja haluavan
edesauttaa
demokratiakehityksen ja ihmisoikeuksien
edistämistä maailmassa, terrorismin ennaltaehkäisyä ja
ilmastonmuutoksen torjumista. MTR
Matti Vanhasen tukijoukot tarjoilivat makkaroita S-Marketin edessä. Vasemmalta Hannes
Hekkala, Minna Paakkola, Valtteri Paakki, Esko Päkkilä ja Kalevi Stenberg.

Niinistö ylivoimainen myös Iissä
Presidentinvaaleissa Sauli Niinistö jatkaa toiset kuusi vuotta
Suomen presidenttinä ylivoimaisella 62,7 % kannatuksella.
Näin presidentin vaali ratkesi ensimmäisellä äänestyskierroksella. Pekka Haavisto sai
toiseksi eniten ääniä eli 12,4 %,
Laura Huhtasaari 6,9 %, Paavo Väyrynen 6,2 %, Matti Vanhanen 4,1 %, Tuula Haatainen
3,3 %, Merja Kyllönen 3,0 % ja
Nils Torvalds 1,5 %.
Iissä kävi presidentinvaaleissa äänestämässä 4889 (v.
2012 4888) äänioikeutettua.
Äänestysikäisiä oli 7183, joten äänestysprosentiksi tuli
67,6 (71,4), joka on näin 3,8
prosenttiyksikön verran alle
edellisten presidentinvaalien kuusi vuotta sitten. Äänestysprosentti on myös alle
valtakunnallisen äänestysprosentin 69,9.

Ylivoimaisesti eniten Iissä
sai ääniä Sauli Niinistö 2595
eli 53,1 %. Paavo Väyrynen
sai 828 ääntä eli 16,9 %. Matti Vanhanen 466 ääntä, 9,5 %,
Merja Kyllönen 313, 6,4 %,
Pekka Haavisto 307, 6,3 %,
Laura Huhtasaari 283 5,8 %,
Tuula Haatainen 91 1,9 % ja
Nils Torvalds 6 ääntä 0,1 %.
Äänestysalueista aktiivisimmin käytiin äänestämässä
Jokikylässä 75,4 %, PohjoisIi 73,1, Yliranta 70,7, Ojakylä
70,0, Alaranta 68,9, kirkonkylä 66,1, Olhava 65,0, Kuivaniemen kirkonkylä 63,7 ja Oijärvi
62,2. HT
Jakkukyläläinen Lasse Lehtola
äänestämässä. Äänestyslipun leimaa vaalivirkailija Kaarlo Rantala, Vaalivirkailija Minna Paakkola
ja vaalilautakunnan puheenjohtaja Pekka Säkkinen varmistavat
kaiken sujuvan oikein.

Ylirannan koululla kerrottiin sunnuntaiaamun ensimmäisen tunnin
aikana äänestäjiä käyneen aikaisempien vaalien tahtiin. Äänestysalueeseen kuuluu myös ensimmäistä kertaa osakuntaliitoksessa Iihin
liittynyt Jakkukylä. Vaalilautakunnassa työskentelemässä Juha Kaisto, Eveliina Koivuvaara, Pekka Säkkinen puheenjohtaja, ikää 18 vuotta, Minna Paakkola ja Kaarlo Rantala.
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Maantien 855
parantaminen
Yli-Olhava Tannila

KUULUTUS
Tikkasenharjun III asemakaavan muuttaminen kortteleissa 250-253 – vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa maantien 855 parantamisen välillä
Yli-Olhava - Tannila. Maantietä 855 levennetään ja se
päällystetään 20,4 kilometrin
matkalla. Hankkeessa parannetaan myös tien kuivatusta.
Työt käynnistyvät helmikuun alussa ja ne valmistuvat 30.11.2018. Urakoitsijana
toimii Sundström Ab Oy Entreprenad. Hankkeen urakkasumma on 4,5 miljoonaa
euroa.
Hankkeelle on myönnetty
rahoitus korjausvelkaohjelmassa 2016 - 2018. Tieyhteys
on tärkeä erityisesti puu- ja
turvekuljetusten toimintaedellytysten kannalta.

Asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijoittuu Tikkasenharjuun Elokujan alueelle. Muutoksen tavoitteena on parantaa alueen rakentamisen toteutumisen edellytyksiä tarkistamalla alueen kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.
Asemakaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Asemakaavan muutoksesta on
laadittu myös kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat julkisesti nähtävillä 25.1.2018 –
9.2.2018 Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja kunnan
internetsivuilla osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus
Kuntalaisilla ja osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan kunnanhallitukselle 9.2.2018 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL
24, 91101 Ii tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi
Lisätietoja antavat tekninen johtaja Markku Vitikka p. 050
3950360 markku.vitikka@ii.fi tai maankäytön suunnittelija
Jaakko Raunio p. 050 4083811 jaakko.raunio@ii.fi

Ely-keskus tiedotus

Ii 15.1.2018
Kunnanhallitus

Työttömät ja työpaikat kohtasivat IiRekryssä

Räppäri SANA puhui nuorille muusikon urastaan sekä esiintyi messuvieraille.

IiPajan osastolla riitti vierailijoita. Esittelijöinä Iipajalta toimivat ohjaajat Jari Perälä ja Heli Haapaniemi.

Kuudennet IiRekry messut järjestettiin Kärkkäisen
kauppakeskuksessa perjantaina 19.1. Aiemmin messut
on järjestetty Micropoliksen
tiloissa.
Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava totesi messuja avatessaan ilokseen huomanneensa
työmahdollisuuksia esittelevien yritysten ja yhteisöjen
määrän kolminkertaistuneen
aiemmista vuosista. Alatossava huomioi tilanteen työmarkkinoilla parantuneen

ta saada tietoa esimerkiksi
avoimista työpaikoista, kesätyöpaikoista, työharjoittelupaikoista opiskelijoille sekä
työkokeilupaikoista. Myös
paikalla esiintynyt räppäri SANA kertoi omista kokemuksistaan muusikon uralla.
SANA kannusti nuoria sinnikkyyteen valitsemallaan
alalla, vaikka kaikki ei heti
menisikään suunnitellusti.
Oman
musiikkiuransa
hän kertoi alkaneen kolmetoista vuotta sitten ja vasta

nopeasti koko maassa ja Iissä työttömien määrä on vähentynyt viimeisen vuoden
aikana 150 henkilöllä. IiRekry kaltaisille tapahtumille on
kuitenkin edelleen tarvetta.
Täällä työnhakijat ja työpaikat kohtaavat erilaisessa ja
rennossa ympäristössä. Etenkin nuorten on messuilla
helpompaa kysellä kesätyöpaikoista ja muista mieltä askarruttavista asioista, arveli
Alatossava.
Messuilla oli mahdollis-

nyt työ alkaa kantaa toivottua hedelmää.
Päivän aikana messuilla vieraili useita satoja koululaisia ja muita asiasta
kiinnostuneita. Sekä näytteilleasettajat, että messuvieraat
olivat tyytyväisiä päivän antiin, kertoi työllistämiskoordinaattori Helena Ylisirniö
Iin Micropolis Oy:stä. Messujen järjestelyistä vastasivat
yhteistyössä Iin kunnan työllistämispalvelut ja Micropolis Oy. MTR

Kärkkäisen kauppakeskus osoittautui hyväksi
messupaikaksi.
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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

Järkällä urheiluvisailtiin

nomat
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visan voitti yhdistelmä Itämaan roistot pistein 41,5. Niin
ja se suvun mestaruus päättyi
Pertti-Aki 52-49,5.
1) Itämaan roistot (Reijo Ravaska, Heikki Tuomela, Matti Korvala, Seppo Veijola) 41,5,
2) Päkkikankaan Raittiusyhdistys (Tarmo Huovinen, Petri Mäenkoski, Hannu Kurttila)
40,25, 3) Dinglet (Juhani Nenonen, Esa Pietikäinen, Timo
Ernvall, Eetu Kaattari, Jukka
Klaar) 27, 4) Karsikkolammen
Kisaajat 36,75, 5) Saaristolaiset
25,5. PH

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4500 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.
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Karhun kaavoitus kiinnostaa kuntalaisia.

Iin rannikon ja saarten
osayleiskaavan tarkistaminen
Karhun alueella on käynnistynyt. Rinnan osayleiskaavan
kanssa on käynnistymässä asemakaavan laatiminen
Karhuun. Aiheisiin liittyen järjestettiin torstaina 25.1.
Nätterorissa yleisötilaisuus.
Kaavainfo kiinnosti kuntalaisia ja paikalle oli saapunut
noin 25 henkilöä, jotka esittivät kaavoitukseen liittyen
runsaasti kysymyksiä ja mielipiteitä. Osayleiskaavan tarkistaminen on tarkoitus saada
valmiiksi tämän vuoden aikana ja sen jälkeen laatia siihen
nojaava asemakaava saaren
sisäosiin.
Iin kunnasta asiaa olivat
esittelemässä tekninen johtaja
Markku Vitikka sekä maankäytön suunnittelija Jaakko
Raunio. Kaavan laatijan edustajana paikalla oli Jaakko Isoherranen.
Koska Karhu kuuluu kokonaisuutenaan
Natura
2000-alueeseen, on sen oltava kaiken maankäytön
ohjaavana tekijänä, kertoi Vi-

tikka. Asemakaavan laatiminen liittyy oleellisesti juuri
valmistuneen Karhun sillan
rahoituspäätöksiin. Tienhoitokunta haastoi kunnan ja
seurakunnan mukaan rahoitukseen ja nämä suostuivat
ehdolla saada mahdollisuus
50-70 tonttia sisältävän asemakaavan laatimiseen seurakunnan omistamalle noin 18
hehtaarin alueelle saaren keskiosaan. Samalla selvitetään
mahdollisuudet muuttaa loma-asuntoja
vakinaisiksi asunnoiksi ja tutkia mitä
muita toimintoja saareen halutaan ja on mahdollista sijoittaa.
Keskustelussa saaren loma-asukkaat ilmaisivat huolensa Sarriohaaran tiekunnan
tienparannussuunnitelman ja
tulevan kaavatiestön yhteensovittamisesta. Samoin kannettiin huolta oman rauhan
säilymisestä ja riittävistä turva-alueista olemassa olevan
loma-asutuksen ja asemakaavassa muodostettavien uusien tonttien välillä.
-Kaavan laadinta on aina

Kaavan laatija Jaakko Isoherranen ja iin kunnan kaavoittaja Jaakko Rainio esittelivät kaavoitusprosessia.

kompromissien hakemista ja
sovittelua, totesi Vitikka.

Luontoarvot huomioon
Venevalkamien määrä ja
tuleva sijainti huolestutti etenkin kalastajia. Karhun
ainutlaatuinen luonto ja sen
säilyminen sekä mahdolli-

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, nro 4 ja ilmestyy to 15.2.2018
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 8.2.2018

www.iisanomat.fi

jäsenyritys
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Kaavainfo Karhusta

Itämaan roistoilla oli urheilutietous hallussa Iin järkkävisassa.

Järjestötalon sunnuntaivisailussa 28.1. oli poikkeuksellisesti aineena pelkkä urheilu.
Syy oli se, että Oulun Tietokilpailuyhdistyksen
puheenjohtaja Juha Salonen oli
sattuneesta syystä muistanut
Järkän kyselijää Pertti Huovista 70 urheilukysymyksellä
vuosilta 1948-2018. Terveisinä
oli otella isä-poika - ottelu suvun mestaruudesta.
Samoilla kysymyksillä rasitettiin Järkän visailijoita.
Joukkueet olivat tyytyväisiä
jännittävään kisaan, jossa maksimipistemäärä oli 70. Järkän
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Seuraava Iisanomat on nro4
ja joka ilmestyy 15.2.2018.

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.

Tuohon se tulee, näyttää tekninen johtaja Markku Vitikka asemakaavoitettavaa aluetta.

suus kuntalaisten päästä tutustumaan saaren luontoon
nousivat myös keskusteluun.
Saaren fladat ja kluuvit tulee
huomioida ja säilyttää. Saareen voitaisiin tehdä luontopolku, jolloin luontoarvot
eivät olisi jokin mörkö metsässä, vaan kaikkien nähtävillä. Muun muassa tällaisia
kommentteja ja toiveita esitettiin yleisöstä kaavoittajille. Jaakko Isoherranen lupasi
painaa kommentit mieleensä
ja huomioon otettavaksi kaavaa laadittaessa.
Karhun kaavoitustyö on
tarkoitus tehdä kuntalaisia kuunnellen ja sen etenemisestä tiedotetaan sekä
kunnan nettisivuilla, että
yleisötilaisuuksissa. Seuraavat aiheeseen liittyvät yleisötilaisuudet on osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan merkitty touko- ja syyskuulle.
Kunnanvaltuuston päätettäväksi yleiskaava on menossa
vuoden 2018 lopulla. MTR
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Pohjois-Pohjanmaan

MAAKUNTAVIESTI
Ii, Illinsaari la 17.2.2018
Ohjelma
Klo 11.00 Minisompaviestin startti
Klo 11.45 Illinsaaren hiihto –viestin startti (Yrityssarja)

Klo 12.30 Avajaiset, puhe Ari Alatossava Iin kunnanjohtaja
Klo 12.40 Kilpailun suojelijan puhe,
Pirkko Mattila sosiaali– ja terveysministeri
Klo 13.00 Maakuntaviestin kilpasarjan startti

Ilmoita joukkueesi mukaan yrityssarjaan
hiihto.iiu@hotmail.com
Lisätietoa:
Marko Jussila p. 040 708 8192
Pekka Suopanki p. 050 3950 392

Tervetuloa koko perheen ulkoilutapahtumaan Iin Illinsaareen!
Kisapaikalla Ruokala ja Kahvila.
Illinsaaren hiihtomajan P-alue ja Penkka-alueen P-alueet
ovat tarkoitettu vain parkkeerausta varten.

Vapaa pääsy!

nro3
1.2.2018

