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OmaSp
lähellä ja läsnä
Asiakkaanamme saat henkilökohtaista
palvelua konttorissa
joka arkipäivä 9.30-16.30
Meillä sinä päätät miten haluat asioida:
perinteisesti konttorissa, verkossa
tai mobiilissa missä ja milloin vain.

12. - 28.2.2019

Meidät tavoitat suorista puhelinnumeroista:

Seuraava IiSanomat
nro 4 ilmestyy to 21.2.
Netissä se näkyy jo
ma 18.2. Lehteen tulee
ALARANTA-kyläsivut.

JÅHAN NYT ON MARKKINAT!
VIENTI-ILTAPÄIVÄ
MIKROYRITTÄJILLE

Seppo Ilola
konttorinjohtaja
020 758 2539

Sanna Anttonen
rahoituspäällikkö
020 758 2542

JarmoLeppänen
palveluneuvoja
020 758 2543

Anna Tauriainen
palveluneuvoja
020 758 2541

TERVETULOA TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEN
SUOMALAISEEN PANKKIIN!

omasp.fi

Oma Säästöpankki
Isokatu 51, Oulu
Puhelun hinta 0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min

Iin alueen taksit
yhdestä numerosta

0200 81 000

Puhelun hinta 1,16 €/min + pvm/mpm

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

Pe 8.2. klo 13-17 Iin Micropoliksessa, Piisilta 1
Tulepa kuulemaan yritysten kasvutarinoita, asiantuntijoiden ohjeita viennin käynnistämiseen erityisesti
Ruotsin markkinoille sekä vinkkejä kasvun rahoitukseen!
Inspiroivan iltapäivän aikana verkostoidutaan osallistujien kesken.
Viennin kasvutarinansa kertovat:
•
Lapin kasvien ja villiyrttien jalostaja
Arctic Warriors Rovaniemeltä
•
Suomen suurin taitto-ovien valmistaja
Findoor Oy Iistä
•
kuusamolainen Muoviton talo, joka on ainoana
suomalaisena talotehtaana valittu siirtämään
Ruotsin kaivoskaupunkeja Kiirunaa ja Jällivaaraa

PARTURI-KAMPAAMO

TEIJA KURTTILA
Kurttilankuja 10, 91100 Ii

P. 044 025 5687

Asiantuntijan puheenvuorot:
•
Ruotsin markkinamahdollisuudet mikroyrityksille,
Viexpo Vaasasta
•
ELY-keskuksen palvelut kasvua hakeville
pk-yrityksille, Lapin ELY-keskus
Ilmoittaudu heti, paikkoja rajoitetusti. Tilaisuus on
maksuton, kahvitarjoilu.

Lisätiedot ja
jailmoittautumiset
ilmoittautumiset6.2. mennessä arja.
Lisätiedot
arja.packalen@oulunkaari.com
0504179.
566 4179.
packalen@oulunkaari.com
tai 050tai566
Puheenvuorot ovat nähtävissä myös netissä:
facebook.com/MicroENTRE.

Kelan suorakorvausmatkat
numerosta 0800 93150

OK#Kasvuverkosto

Oulunkaaren ja Koillismaan
kasvu- ja vientikokeiluverkosto -hanke

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

Olen lomalla
27.2. - 12.3.2019
08 4156 3882
Vääränpolku 13, 91100 Ii
kuvastin@luukku.com

Myös Valopilkku-sovellus!

IIN PIZZA & KEBAB

Lounastarjous!
Arkisin klo 10.30-14.00
Sis. 0,33 l juoma, salaatti,
kahvi, keksiä

Haminantie 6, 91100 Ii
P. 041 365 0661

Ma-to
pe-la 1 10.30-22 .00
su 12 .0 0.30-24.00
0-22 .0
0

Parturi-kampaamo Tango
p. 040 576 8856
Särkiperäntie 44, 91100 Ii
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Seurakuntien yhteistyö osoitti voimansa
IIN ALUE
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 7.2. ja to 21.2.klo 13.
7-iltapäivä to 7.2., to 14.2. ja to 21.2. klo 15-16.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Gospelkuoro to 7.2., to 14.2. ja to 21.2. klo 16.45 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Lapsikuoro to 7.2. ja to 14.2. klo 1-4 luokkalaiset klo 17 seurakuntatalolla ja viidennestä luokasta ylöspäin klo 18 kirkossa.
Nuortenilta to 7.2., to 14.2. ja to 21.2. klo 18 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.
Kirkkokuoro to 7.2., to 14.2. ja to 21.2. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 8.2. ja pe 15.2. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Isoskoulutus pe 8.2. klo 18 Iin seurakuntasali.
Sanajumalanpalvelus su 10.2. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Kahdenlainen kylvö. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku
Jaakkola. Avustaa Katri Sillanpää, Sonja Paaso. Muualla rippikoulun
käyvät osallistuvat. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Pyhäkoulu su 10.2. klo 10-11 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 12.2. klo 10-11.30. Kokoonnumme Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Disney-puuhakerho ti 12.2. ja ti 19.2. klo 17 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 13.2., ke 20.2. ja ke 27.2. klo 10-11.30
Iin seurakuntatalon kerhohuone. Ryhmä on tarkoitettu 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen laululeikkipainotteinen perhekerho.
Ystävänkammari ke 13.2. klo 12 Iin seurakuntasali.
Luovat muksut -kerho ke 13.2. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 14.2. klo 14.30. Voit pyytää
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Iin rauhanyhdistyksen kirkkopyhä su 17.2. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Ansaitsematon armo. Toimittaa Tapani Ruotsalainen.
Kolehti lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen Aasiaan ja Afrikkaan sekä pakolaistyöhön Lähetysyhdistys Kylväjän
kautta. Kirkkokahvit.
Lautapeli-iltapäivä su 17.2. klo 14 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Perhekerho Väli-Olhavan seurakuntatalolla ti 19.2. klo 10-11.30
Väli-Olhavan seurakuntatalo.
Porinapiiri ke 20.2. klo 12 Iin seurakuntasali.
Gospelmessu to 21.2. klo 18 Iin kirkko. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, avustaa Katri Sillanpää ja Nina Peltola sekä Nuorten gospelryhmä.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 10.2. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 5. sunnuntai loppiaisesta, pyhäpäivän aihe: Kahdenlainen kylvö. Toimittaa
Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle. Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon
kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit tilata taksin kotiovelle puh. 040
571 8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa Kuivaniemen kappeliseurakunta.
Sanajumalanpalvelus su 17.2. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 3. sunnuntai ennen paastonaikaa, pyhäpäivän aihe: Ansaitsematon armo.
Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti:
Lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen ja lähettämiseen Aasiaan ja
Afrikkaan sekä pakolaistyöhön Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.
Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai
voit tilata taksin kotiovelle puh. 040 571 8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa Kuivaniemen kappeliseurakunta.
Kuivaniemen perhekerho to 14.2. ja to 21.2. klo 10 seurakuntatalo.
Väli-Olhavan perhekerho ti 19.2. klo 10 seurakuntatalo.
Oijärven seurakuntakerho ma 11.2. ja ma 25.2. klo 11 vanhustentalon kerhohuone.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 18.2. klo 11 Aseman vanhustentalon kerhohuone.
Hyryn nuoret laulajat ke 13.2. klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistys.
Kappelintoimisto suljettu 1.2. – 22.2.
Isoskoulutus pe 8.2. klo 18 Iin seurakuntatalo.

IiGospel täytti Rysän

Sonja Paaso, Nina Peltola ja Katri Sillanpää Iin evankelisluterilaisesta seurakunnasta, sekä Raino Ojala ja Esa Niskala Iin helluntaiseurakunnasta ehtivät yhteiskuvaan illan pääesiintyjän NNS kokoonpanon kanssa. Eeli Harju, Pekka Sormunen, Jesse de Jong (pääseisonnassa), Tuomas Uusitalo ja Niilo Muje ovat NNS.

Iin
evankelisluterilaisen
seurakunnan ja Iin helluntaiseurakunnan
yhdessä
organisoima IiGospel järjestettiin tällä kertaa Rysällä.
Ensimmäinen IiGospel toteutettiin vuosi sitten Valtarin koululla.
Iin evankelisluterilaisen
seurakunnan nuorisotyöntekijä Katri Sillanpää ja Iin
helluntaiseurakunnan pastori Raino Ojala olivat tyytyväisiä illan onnistumiseen
ja yhteistyön syventymiseen
seurakuntien kesken.
-Toivottavasti tästä muodostuu vuosittainen seurakuntien yhteinen tapahtuma,
Raino totesi kiitellessään
Katria ja evankelisluterilaista seurakuntaa hyvästä yhteistyöstä.
Illan juontajana toiminut
koomikko Mikko Vaismaa
hauskuutti yleisöä letkeillä kommenteillaan läpi illan.

Suurimmat aplodit kaksisataa päinen yleisö antoi illan
pääesiintyjälle NNS hiphopryhmälle.
NNS on kolmivuoti-

sen olemassaolonsa aikana muun muassa voittanut
Gospelin SM-tittelin vuonna 2017.
-Seurakuntien tilaisuudet

Rysän Sali oli IiGospelissa ääriään myötä täynnä. Lavalla illan juontaja Mikko Vaismaa.

Katso lisätietoja ja tapahtumia Iin alue tai www.iinseurakunta.fi

www.iinseurakunta.fi

Su 10.2.
Ke 13.2.
Su 17.2.
Ke 20.2.

klo 12 Ilosanoman sunnuntai
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta
klo 12 Ilosanoman sunnuntai
klo 18 Sanan ja rukouksen ilta

Seuraavat pyhäkoulut su 10.2. ja su 24.2.
Ruokajako tiistaisin klo 10.30
klo 10 aamukahvit ja vuoronumerot
Iin helluntaiseurakunta | Uskontie 1, 91100 Ii
www.iinhelluntaiseurakunta.me
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ja erilaiset gospelfestarit ovat
pääesiintymispaikkojamme, yhtyeen jäsenet kertoivat
valmistautuessaan illan keikkaan. MTR

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

www.iisanomat.fi

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

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 4
ilmestyy 21.2.2019.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to14.2.2019 mennessä.

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

Taikuri Ville-Valtteri Satokangas huijasi avustajaansa korttitempulla.

Iin etsivän nuorisotyön Esa Niskala ja Jaana Helander jakoivat tietoa avoimista työmahdollisuuksista.

Iin kunnan työllistämispalveluiden ja Micropolis
Oy:n järjestämät Rekry-messut pidettiin kauppakeskus
Kärkkäisen tiloissa 25.1.
IiRekry-messuilla esiteltiin työllisyys- ja koulutusmahdollisuuksia. Myös eri
ammatteihin oli mahdollista tutustua kierrellessään eri
messuosastoilla ja ammattikirjastossa.

yrittää, Riikka totesi kiittäessään kunnalta saamastaan
huomionosoituksesta.
Tuulivoimaloiden huolto- ja asennuspalveluita ympäri maailmaa tarjoava JBE
Service Oy esitteli toimintojaan messuilla, etsien samalla uusia työntekijöitä.
Henkilöstövastaava
Marja Annola kertoi yrityksen
henkilöstömäärän
olevan
tällä hetkellä kolmekymmentä ja kasvavan tasaisesti.
CV- ja työnhakuainfoa
sai Pohjois-Pohjanmaan TEkeskuksen asiantuntija Antti Haapalaiselta, jonka luona
moni vierailikin.
Nova2-hankkeen esittelypisteessä oli mahdollista
kokeilla pallonlyöntiä paistolastalla ja nähdä tutkasta
pallon nopeus. Nova2-hanke on Oulun, Raahen, Pudasjärven, Muhoksen ja Iin
alueilla toteutettava hanke, joka tarjoaa matalan
kynnyksen liikuntatoimintaa nuorille. Tavoitteena on
vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien 15-29-vuotiaiden nuorten osallisuutta
ja toimintakykyä, sekä luoda edellytyksiä nuorten
koulutukseen ja työelämään
siirtymiselle. MTR

-Työ tärkeää ja lisää ihmisten hyvinvointia. Työn
kautta saa sisältöä elämään
ja tuntee olevansa osa yhteisöä. Siksi on hyvä olla paikka, joka kohtauttaa työn
ja työnhakijat, sekä antaa
mahdollisuuden pohtia tulevaa uraa, messut avannut
Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes totesi. Hän kertoi kuuluvansa

onnekkaaseen ikäluokkaan,
jolle riitti kesätöitä ja opiskelujen jälkeen löytyi vakituinen työpaikka kivuttomasti.
Messujen avauksen yhteydessä Iin kunta palkitsi kaksi paikallista yrittäjää
positiivisesta yrittäjäasenteesta ja Iin esillä pitämisestä. Kotipizzayrittäjä Katja
Körkkö on pitsanleivonnan
moninkertainen
suomenmestari ja MM-kisojen hopeamitalisti vuodelta 2018.
Tämän vuoden MM-kisoihin valmistautuva Katja kertoi juuri palanneensa
harjoituksista ja aikaa kilpailuun olevan viisi viikkoa.
NelosGrillin yrittäjä Riikka Liikavainio tuli kolmanneksi Ilmarisen Suomen
iloisin yrittäjä-äänestyksessä 2018.
-Iissä on mukava asua ja

Henkilöstövastaava Marja Annola kertoi JBE Service Oy:n
tarjoavan kesätöitä tulevanakin kesänä.

Tuunataan työtä hanketta esittelivät Projektisuunnittelija Veli-Pekka Korhonen ja Projektipäällikkö
Maija Rusila sekä Projektikoordinaattori Petri Leppänen. Leppänen on hankkeen yritysyhteistyöstä
vastaava Iin Micropoliksessa.

Katja Körkkö ja Riikka Liikavainio saivat kunnan huomionosoitukset iloisesta yrittäjäasenteestaan.

Ammattikirjasto toi eri alojen edustajat yleisön haastateltaviksi.

Perjantaiaamuna messuihin tutustuivat Iin lukio ja Kuivaniemen koulun yhdeksännet luokat.
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Lumitykkien vähäinen käyttö
huolettaa iiläisiä hiihtoihmisiä
Iiläiset urheiluseurat Iin Urheilijat, Iin Hiihtoseura, Iin
Yritys ja Iisu ovat lähestyneet
kuntaa vetoomuksella lumien säilömisestä hiihtokauden
jatkamiseksi Illinsaaressa.
Seurat ovat huolestuneet
lumitykkien olemattomasta
käytöstä, eikä niillä ole seurojen mielestä kahteen vuoteen saatu metriäkään latua
kauden aloittamista tukemaan.
-Miksi lumitykit on hankittu, jos niillä ei aiota jatkaa hiihtokautta, kysyy Iin
Urheilijoiden ja PohjoisPohjanmaan Hiihto ry:n puheenjohtaja Marko Jussila.
Pohjois-Pohjanmaan Hiihto
yrittää lisätä hiihtoharrastusta alueellaan ja saada säilölumella toteutettuja ensilumen
latuja alueen eri osiin, myös
Iihin.
Lumien säilöminen kesän
yli vaatii suurehkon alueen,
joka on pohjattu tarkoitukseen sopivaksi. Keskitalven
pakkasilla tehty lumi säilötään viirojen ja muhien alle,
josta se syksyn jäädytettyä
maan levitetään 40-50 senttimetriä paksuksi lumipatjaksi
latupohjille. Säilölumi täytyy nimenomaan tehdä talven kovimmilla pakkasilla,
jolloin lumitykkien lumentekoteho on parhaimmillaan
ja saadaan kestävää kuivaa
lunta säilöttäväksi.
Seurojen tavoitteena on
säilöä 25 000 kuutiometriä lunta. Kesän aikana kasa
hupenee arviolta 5 000 kuutiota. Latupohjille syksyllä levitettäväksi jäisi 20 000
kuutiometriä, joka riittää 1,3
kilometrin ensilumen ladun
lumettamiseen, jatkaen hiihtokautta useilla viikoilla.
Iiläinen urheiluvaikuttaja
Seppo Keltamäki on samoilla
linjoilla Marko Jussilan kanssa.
-Lunta voidaan säilöä
vaikkapa maalisuoran viereen, jossa kunnalla on riittävästi maata.
Toinen
vaihtoehto säilömiseen on
latupohjien vierestä hankittavalle maalle, jonka hankkimisesta tarkoitukseen on

Onko nämä ilmatorjuntaa vai lumetusta varten hankittu, kysyy Seppo Keltamäki.

esisopimus, Keltamäki toteaa.
Kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen myöntää
lumitykkien vähäisen käytön.
-Käsittääkseni lumitykit
on hankittu syksyn pakkasilla tapahtuvaan lumetukseen,
eikä säilölumeen ole varauduttu. Näin ollen lumen säilömiseen ei ole määrärahaa,
eikä paikkaa tälle vuodelle,
Jokelainen toteaa.

Syksyn lumetuksen hän
toteaa olevan hankalaa ilmaston lämpenemisen vuoksi, eikä syksyllä 2018 saatu
lumetusta toteutettua ennen
luonnonlumia.

-Lumitykkien
käyttö
edellyttää vähintään viittä
pakkasastetta, eikä lumen tykittäminen sulaan maahan
ole järkevää. Vesisade syövyttää sulaan maahan ty-

kitetyt ladut muutamassa
päivässä puhki, Jokelainen
kertoo. Lumen säilömisen
mahdollisuutta ja kustannuksia hän lupaa kunnan
selvittävän tuleville vuosil-

le, todeten samalla hiihtokauden jatkuneen Oulussa
syksyllä 2018 vain viikolla
säilölumen ansiosta. MTR

Lumitykkien olematon käyttö on vetänyt Iin Urheilijoiden
puheenjohtaja Marko Jussilan
ja Iisun puheenjohtaja Markku Loukusan ilmeet vakaviksi
ja saanut seurat lähestymään
kuntaa vetoomuksella lumen
säilömisestä.

Kosmetologipalvelut
•

• Ripsipidennykset Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit
SKY Kosmetologi
Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • P. 040 044 8873

info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

Räätälöityjä kokous- ja juhlapaketteja
30 hengelle
erilaisilla tarjoiluvaihtoehdoilla.
Seuraavat brunssit
pidämme 24.2 ja 31.3.
Katso vaihtuvat menut
facebook-sivuiltamme.

Kauppilantie 12, 91100 Ii | 044 241 4797
info@villakauppila.fi

Seuraava IiSanomat
nro 4 ilmestyy to 21.2.
Netissä se näkyy jo
ma 18.2. Lehteen tulee
ALARANTA-kyläsivut.
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Seurakunnan luottamushenkilöt siunattiin tehtävään

Iin seurakunnan luottamustoimiin valitut siunattiin tehtävään Iin kirkossa.

Iin seurakunnan luottamustoimiin valitut henkilöt siunattiin tehtäväänsä Iin
kirkossa 27.1.
-Pyhäpäivän messun aihe
”Jeesus herättää uskon”, soveltuu hyvin tehtävään siunaamistilaisuuteen. Kaikki
toiminta lähtee alttarin ääreltä ja te saatte liittyä osaksi vastuunkantajien ketjua,
jotka vuosisatojen saatossa ovat kantaneet vastuuta
Iin seurakunnan toiminnasta, kirkkoherra Tapani Ruotsalainen totesi saarnassaan
luottamustoimiin valituille.

Alttarin edessä tapahtuneen tehtävään siunaamisen
jälkeen seurakunnan työntekijät tervehtivät luottamushenkilöitä laululla, ennen
ehtoollisen jakamista kirkkokansalle. MTR

Seurakunnan työntekijät tervehtivät tehtävään siunattuja
lauluesityksellä.

Aurora Sounds Taidekeskus KulttuuriKauppilassa

KulttuuriKauppilan rakennuksetkin valaistiin Anastasia teoksella.

Aurora Sounds on revontulista inspiraationsa saanut
installaatio, jonka toteuttivat KulttuuriKauppilan residenssitaiteilijat Anastasia
Alekseevna ja Jarkko Räsänen.
Anastasia
Alekseev-

nan pienet, lasille toteutetut maalaukset heijastettiin
näyttelytilaan ja kävijöiden
ylle. Jarkko Räsänen loi tilaan elävän äänimaiseman,
jonka tekemiseen myös vierailijoilla oli mahdollisuus
osallistua.

Anastasia Alekseevna ja Jarkko Räsänen toteuttivat residenssijaksonsa päätteeksi Aurora Sounds
installaation.

Anastasia
Alekseevna on berliiniläinen kuvataiteilija, joka yhdistää
taiteellisessa työssään analogista ja digitaalista projisointia
performanssiin,
installaatioihin,
videotaiteeseen,
maalaukseen,

taidegrafiikkaan ja valokuvaukseen. Hänen teostensa
aiheet vaihtelevat esittävyyden ja käsitteellisyyden sekä
liikkeen ja pysähtyneisyyden välillä.
Jarkko Räsänen on multimediataiteilija, jonka eri-

tyisalana on valokuvaus,
liikkuva kuva, sekä äänitaide. Hän on kiinnostunut ihmisen ja laitteen välisestä
vuorovaikutuksesta ja media-arkeologiasta.
Yhdessä Räsänen ja Alekseevna kehittivät vuorovai-

kutteisen audiovisuaalisen
installaation, joka esitettiin
residenssin päätteeksi Taidekeskus KulttuuriKauppilassa. MTR
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Iin kunta mukaan Ravinneneutraali
kunta RANKU-3 hankkeeseen
Ravinneneutraali
kunta (RANKU) on ravinnekierrätyksen toimintamalli.
Toimintamallin jalkauttamiseksi on käynnistetty valtakunnallinen 2,5-vuotinen
Ravinneneutraali toiminta
kunnan käytännöksi (RANKU 3) -hanke.
Hanke kerää hyviä esimerkkejä jaettavaksi valtakunnallisesti, sekä tukee
kuntia ja muita sidosryhmiä ravinneneutraaliin toimintaan. RANKU 3 -hanke
etsi valtakunnallisesti noin
kuutta erilaista kuntaa tai
kuntien vapaaehtoista yhteenliittymää
hankkeen
esimerkkialueiksi ja sai ilmoittautumiset kahdeksasta
kunnasta, jotka kaikki päätettiin ottaa mukaan.
Iin lisäksi esimerkkikunniksi tulevat Orimattila,
Asikkala, Marttila, Forssa, Kaarina, Ylivieska ja Parainen.
Kunnanhallitus
hyväksyi
kokouksessaan

28.1. Iin kunnan sitoutumisen mukaan hankkeen esimerkkikunnaksi ja nimesi
vastuutahoksi Kiinteistö- ja
ympäristötekniset palvelut
ja yhteyshenkilöksi ympäristöpalvelupäällikkö Paula
Kettusen.

Kunnanhallituksen
jaostot ja vaalilautakunnat
nimettiin
Uuden hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus nimesi maapoliittisen, sekä
elinkeino- ja konsernijaoston. Jäsenistä kolmen tulee
olla kunnanhallituksen jäseniä ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulee nimetä
kunnanhallituksen jäsenistä.
Maapoliittiseen jaostoon
nimettiin puheenjohtajaksi Johannes Tuomela (Eero
Alaraasakka) ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Lauri (Petri Tervonen), sekä jäseniksi
Sanna Valaja (Taina Häkki-

lä), Mika Hast (Leena Tiiro)
ja Anne Ojala (Risto Säkkinen)
Elinkeino- ja konsernijaoston
puheenjohtajaksi
nimettiin Johannes Tuomela (Ahti Häyrynen) ja varapuheenjohtajaksi
Petri
Tervonen (Merja Jeronen).
Jäseniksi nimettiin Taina
Häkkilä (Minna Paakkola),
Teijo Liedes (Martti Kaarre)
ja Aila Paaso (Tiina Vuononvirta).
Vaalilautakunnat eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja
varten
kunnanhallitus nimesi kunnan yhdeksälle äänestysalueelle. Vaalilautakuntia
johtavat Kirkonkylän äänestysalue Sauli Keltamäki, Alarannan äänestysalue
Mika Hast, Ojakylän äänestysalue Erkki Kalliorinne,
Ylirannan äänestysalue Pekka Säkkinen, Pohjois-Iin äänestysalue Mika Koistinen,
Olhavan äänestysalue Helka

Tapio, Kuivaniemen kirkonkylän äänestysalue Matti Kumpulainen, Jokikylän
äänestysalue Tuula-Riitta
Hyry ja Oijärven äänestysalue Soili Tauriainen.
Vaalitoimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Pekka
Parviainen, varapuheenjohtajaksi Taina Häkkilä ja jäseneksi Kaisa Kerätär.
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4. ja
europarlamenttivaalit sunnuntaina 26.5.

IlmastoAreena Iihin
Micropolis Oy on saanut
Euroopan maaseudun kehittämisrahastolta rahoituksen kolmivuotiselle 1.1.2019
- 31.12.2021 ImastoAreena
-hankkeelle. IlmastoAreena
on yhteiskunnallisen ja osallistavan ilmastokeskustelun
eteenpäin viejä.
IlmastoAreena tiedottaa
ilmastonmuutoksesta ja kokoaa yhteen kaikki keskei-

Iin jatkaa ilmastonmuutoksen torjunnan etujoukoissa. Kaikille
avoin IlmastoAreena järjestetään 23.-24.8.

set toimijat, sekä luo uutta
tietoa. Ympärivuotisen tiedotuksen lisäksi IlmastoAreena on kaikille avoin ja
ilmainen
kaksipäiväinen
keskustelufoorumi,
jossa
yhteisöllisesti ratkotaan ilmastonmuutokseen liittyviä
haasteita.
Mukaan kutsutaan niin
politiikan,
yritysjohdon,

viihteen kuin taiteenkin
edustajat. Ilmasto- Areena järjestetään hankeaikana
vuosittain Iissä.
Vuoden 2019 IlmastoAreena järjestetään 23.-24.8.
Kunnanhallitus nimesi IlmastoAreena hankkeen ohjausryhmään edustajakseen
Teijo Liedeksen. MTR

OmaSp Oulun konttorissa palvellaan

Suomen suurin säästöpankki laajeni Oulunseudulle
Oma Säästöpankki Oyj on
Suomen suurin itsenäinen
säästöpankki, jolla on 40
konttoria eri puolilla Suomea. Asiakkaita pankilla on
yli 135 000 ja henkilökuntaa lähes 290. Taseen loppusumma on 2,8 miljardia
euroa.
Ouluun OmaSp avasi
konttorin Isokadulle joulukuussa 2018. Konttorin juhlallisia avajaisia vietettiin
tammikuun lopulla vapaan
seurustelun ja herkuttelun
merkeissä.
Oma Säästöpankki keskittyy
vähittäispankkitoimintaan. Pankin keskeisiä
asiakasryhmiä ovat henkilöasiakkaat, pienet ja keskisuuret yritykset sekä
maa- ja metsätalouden harjoittajat. Kilpailuvalttinaan
Oma Säästöpankki kertoo
olevan erinomainen henkilökohtainen palvelu, jossa
ollaan lähellä ja läsnä asiakkaita paikallisesti konttoreissa, sekä verkossa ja
mobiilissa.
-Henkilökohtainen palvelu ja asiointi tutun pankkineuvojan kanssa ovat
meille ykkösasia. OmaKonttori- ja OmaVahvistus-sovellusten ansiosta voidaan
lähettää viestejä, sekä soittaa ääni- ja videopuheluita asiakkaan valitsemalle
pankkineuvojalle.
Sovel-

luksen kautta asiakkaan on
mahdollista hoitaa pankkiasiointi henkilökohtaisesti saman pankkineuvojan
kanssa kuin konttorissakin,
kertoo Oma Säästöpankki
Oyj:n varatoimitusjohtaja,
asiakasliiketoiminnan johtaja Pasi Turtio.
-Meille jokaiselle voi soittaa suoraan ilman välikäsiä,
tai lähettää vaikkapa WhatsApp-viestejä. Meillä asiat hoidetaan heti sujuvasti
ja joustavasti, jatkaa OmaSp
Oulun konttorinjohtaja Seppo Ilola.
Oulun konttorissa asiakkaita palvelee neljä työntekijää. Tapaamisia järjestetään
enenevässä määrin asiakkaan toiveiden mukaisesti
myös asiakkaan luona, asiakkaan haluamana ajankohtana.
-Suomen
parhaaseen
pankkipalveluun
kuuluu
tietenkin myös mahdollisuus nostaa käteistä koko
päivän konttorista. Olemme huomanneet monien
arvostavan tätä, Seppo Ilola kehaisee pankkinsa eroa
muihin pankkiryhmiin.
Oma
Säästöpankki Oyj on vakaavarainen pankkikonserni, joka
on kyennyt onnistuneesti vastaamaan muuttuneen
toimintaympäristön haasteisiin, unohtamatta asiak-

kaiden
henkilökohtaisen
palvelun tärkeyttä. Oma
Säästöpankin omistavat paikalliset säästöpankkisäätiöt
ja osuuskunnat. Säätiöiden
pankista saamat osingot
käytetään yleishyödyllisiin
tarkoituksiin.
-Säätiöt ja osuuskunnat

ovat merkittäviä toimijoita
omalla alueellaan. Vuonna
2018 ne jakoivat avustuksia toimialueillaan yhteensä
1,4 miljoonaa euroa erilaisiin yleishyödyllisiin kohteisiin, varatoimitusjohtaja
Pasi Turtio toteaa Oma Säästöpankki Oyj:n tuottojen yh-

teiskuntaa
hyödyttävästä
merkityksestä.
Oulun konttorin avajaispäivänä pankkisalissa riitti vilskettä koko päiväksi yli
neljänsadan ihmisen käytyä nauttimassa pöydän
antimista ja rennosta tunnelmasta.

-Tällaista pankkia olemme odottaneet ja toivoneet
Oulunseudulle, oli monien
kakkukahvilla poikenneiden viesti, konttorinjohtaja
Seppo Ilola kertoo avajaispäivän tunnelmista. MTR

Oma Säästöpankki Oyj:n varatoimitusjohtaja Pasi Turtio ja Oulun konttorinjohtaja Seppo Ilola kahvittelivat asiakkaiden kanssa Oulun konttorin avajaisissa.
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Valtarin koululla
kansainvälisyysviikko

Marion Yli-Iin kirkolla Kiimingintien ja Iintien risteyksessä
Iiläislähtöinen Miia Koistinen jakamassa oppilaille venäläistyylisiä makupaloja.

Valtarin koulun kansainvälisyystiimin organisoimaa
kansainvälisyysviikkoa vietettiin eri kulttuureita esitellen 21.-25.1.2019
Oppilaille annettiin tietoja eri maista ja kielistä,
sekä mahdollisuus tutustua
muun muassa ruokakulttuureiden eroihin maiden
välillä.
Oulun yliopiston opettajaopiskelijat vierailivat koululla useana päivänä, antaen
oppilaille vinkkejä tuleviin
kielivalintoihin.
-Oli mukava tulla vierailulle kotikuntaan ja kouluun, jossa aikanaan aloitin
venäjän kielen opiskelut,
Miia Koistinen totesi jakaessaan oppilaille maisteltavaksi venäläistyylisiä herkkuja.
Ana Maria Beltran kertoi
oppilaille kotimaastaan Argentiinasta, sekä espanjan
kielen opiskelusta. Japanilainen Megum Kato esitteli

JAKKUKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY JÄRJESTÄÄ
JAKUN KOULULLA (JAKUNTIE 80, JAKKUKYLÄ)
PERINNEILLAN KESKIVIIKKONA 20.2.2019
klo 18:00 Energia-iltama Iin kunnan energia-asiantuntijat Johanna Jakku-Hiivala
ja Kari Manninen opastavat energian säästöasioissa.
klo 18:30 Kahvitarjoilu Jakkukylän kyläyhdistyksen hyväksi
klo 19:00 MARION-ILTA
Jarmo Alasiurua pitää esitelmän Suomessa kaivaneista
Marion-jättikaivinkoneista.
Esityksessä käsitellään kunkin Suomessa kaivaneen kolmen Marionin
teknisiä-, tilasto- ym. tietoja ja kuullaan mielenkiintoisia tarinoita niiden
käytöstä ja käyttäjistä.
Illan aikana nähdään yli 200 valokuvaa em. kaivinkoneista ja muistakin voimalaitoskanavien rakentamiseen käytetyistä koneista. Lisäksi nähdään videota Marionin
kävelystä ja työskentelystä. TERVETULOA!

Ana Maria Beltran ja Megum Kato arvostavat Suomen koulutuksen tasoa.

kotimaataan, todeten Japanin olevan vain hieman Suomea suuremman, mutta
asukkaita maassa on yli 126
miljoonaa.
Sekä Ana Maria että Megum ovat opiskelleet Oulus-

sa kaksi vuotta ja viihtyvät
hyvin Suomessa. Suomen
koulutuksen tason he totesivat olevan korkean ja yhden
tärkeimmistä syistä heille
valita opiskelumaaksi Suomi. MTR

Iin opetus- ja varhaiskasvatuksessa riittää haasteita

Hyvä yhteistyö ja resilienssi auttavat jaksamisessa
Iin opetusjohtaja Tuomo
Lukkari kehuu Iin kunnan
työyhteisöä motivoituneeksi
ja yhteistyökykyiseksi.
-Iissä on tehty rohkeita
linjauksia ja kyläajattelu on
kunnassa vahvaa. Tästä hyvänä esimerkkinä nähtiin
kunnanhallituksen kokouksen alla Alarannan koulun
puolesta järjestetty mielenilmaisu, Tuomo Lukkari toteaa.
Kuntalaisten
spontaani mielenilmaisu ja sitä seurannut kunnanhallituksen
päätös olivat Lukkarin mielestä vahva tahdonilmaisu
Iin kouluverkon kehittämisen suunnaksi.
Tuomo Lukkari aloitti Iin
opetusjohtajana elokuussa
2018. Puolen vuoden aikana
hän toteaa huomanneensa
Iin opetustoimessa olevan tekemisen meininki, tilaongelmista välittämättä. Tätä hän

haluaa edelleen vahvistaa
ja luoda entistä paremmin
kokonaisvaltaisesti hyvinvoivaa työyhteisöä.
-Tavoitteenamme on hyvinvoiva
kasvuympäristö
varhaiskasvatuksesta alkaen. Hyvinvoivat yhteisöt voivat hyvin kaikilta osiltaan ja
niissä ymmärretään, mikä
merkitys on hyvän vahvistamisella ja mitä se on arjessa,
Lukkari kuvailee tavoitteitaan.
Opetusjohtajan
mielestä jatkossa tarvitaan entistä enemmän resilienssiä.
Työ vaatii tekijältään ja työyhteisöltä joustavuutta, soveltamista ja ennakointia
eli resilienssiä. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä, sillä käytännössä asiat harvoin
menevät juuri niin kuin
suunniteltiin. On tavallista,
että työssä ratkotaan päivittäin useita yllättäviä pulma-

tilanteita. Tähän tarvitaan
ennakointia ja yhdessä oppimista, sekä sujuvaa ja joustavaa toimintaa yllättävissäkin
tilanteissa.
Iin opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut pohtivat
yhdessä Iin kansalaisopiston kanssa keinoja kehittää mallia, jossa yhteisön
kaikki jäsenet osallistuvat
hyvinvoivan yhteisön kehittämiseen. Tämä tarkoittaa
sekä koulujen ja päiväkotien
henkilökuntia että lapsia ja
nuoria niissä. Aiheeseen liittyen pidettiin ensimmäinen
koulutusiltapäivä 30.1. teemalla ”Kohtaaminen kouluarjessa”. Kevään aikana
järjestetään yhteensä neljä toiminnallista iltapäivää,
pääosin ulkona. Tavoite on
jo ensi lukukaudella päästä
eri työyhteisöissä, yhdessä
lasten kanssa, pohtimaan hyvinvoivaa kasvuympäristöä.

Koulujen ja päiväkotien
korjausvelka kasvaa
Koulujen ja päiväkotien osalta haasteita riittää rakennusten kunnon suhteen.
Menneiden vuosien taakkana korjausvelka kasvaa,
huolimatta mittavista kouluinvestoinneista.
-Ongelmia
muodostuu
siitäkin, että koululaiset vähenevät siellä, missä rakennukset ovat kunnossa ja
päinvastoin, Tuomo Lukkari harmittelee.
Isona ilon aiheena hän ja
varhaiskasvatusjohtaja Virpi
Uutela näkevät erinomaiset
yhteistyön opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
kanssa.
-Lautakunnassa on keskusteleva ja kannustava ilmapiiri. Se auttaa tiukoissa
tilanteissa ja tukee työntekijöiden jaksamista, Virpi Uu-

tela toteaa.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
puheenjohtaja Reijo Kehus on
samoilla linjoilla viranhaltijoiden kanssa.
-Yhteistyö toimii ja käym-

me lautakunnassa rakentavia keskusteluja. Valtarin
koulun vaatimat korjaukset ja lähivuosien laajennustarpeet ovat viime aikoina
keskusteluttaneet meitä paljonkin, Reijo toteaa. MTR

Yhteistyö viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken toimii
Iissä hyvin, toteavat opetusjohtaja Tuomo Lukkari, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Kehus ja varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela.
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Mielenilmaus keräsi runsaasti osallistujia kunnanviraston eteen.

Huoli Alarannan koulusta sai kuntalaiset
mielenilmaisuun kunnanvirastolle
Iin kunnanviraston eteen
kokoontui maanantai-iltana
28.1. sankka joukko kuntalaisia osoittamaan huolensa
Alarannan koulun kohtalosta. Kuntalaiset olivat huolissaan
kunnanjohtajan
esityksestä, jonka mukaan

Alarannan uusi koulu rakennettaisiin Alarannan sijasta Haminaan.
Alarannan koulun vanhempainyhdistyksen
organisoimalla mielenilmauksella haluttiin kyläläisten
huolet ja näkemykset kertoa

Kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kunnanhallituksen jäsen Tiina
Vuononvirta Alarannan koulua Alarannalle vaatineessa mielenilmauksessa.

suoraan kunnanhallitukselle, joka oli juuri aloittamassa
kokoustaan kunnanvirastolla.
Tilaisuudessa vanhempainyhdistyksen edustajat
esittivät kunnanhallituksen
jäsenille pitkän ja perusteellisen kirjelmän muodossa perustelut uuden koulun
rakentamiselle Alarannalle.
Tilaisuuden lopussa kirjelmä luovutettiin Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Teijo Liedekselle ja kunnanhallituksen puheenjohtaja
Johannes Tuomelalle.
Myöhemmin illalla kokoontunut Iin kunnanhallitus oli kuullut ja kuunnellut
kyläläisten ja lasten vanhempien huolia, eikä hyväksynyt
kunnanjohtajan
esitystä. Äänin 11-0 kunnanhallitus päätti esittää
4.2. kokoontuvalle kunnanvaltuustolle Alarannan uuden koulun rakentamista
Alarannalle, nykyisen käyttökiellossa olevan koulun
paikalle. Uuden koulurakennuksen koko on 1100 neliömetriä ja rakentamisen
kustannusarvio 2,77 miljoonaa euroa. Käyttökus-

tannuksiksi arvioidaan 620
000 euroa. Kunnanhallituksen hyväksymä vaihtoehto
sisältää keittiön rakentamisen, mutta ei liikuntasalia.
Vanhempainyhdistyksen
edustajat ovat tyytyväisiä
kunnanhallituksen linjaukseen koulun rakentamisesta Alarannalle. Liikuntasalin
puuttumisen he kokevat ongelmalliseksi, etenkin kyläläisten iltakäyttöä ajatellen.
Vanhempainyhdistyksen
toiveena on vaihtoehto, jossa liikuntasali rakennetaan.
Tämän vaihtoehdon kustannusarvio on noin miljoona euroa suurempi kuin
kunnanhallituksen
kunnanvaltuustolle
esittämä
vaihtoehto. Lopullisen valinnan vaihtoehdoista tekee
4.2. kokoontuva Iin kunnanvaltuusto, jonka jälkeen
varsinainen suunnittelutyö
pääsee vauhtiin vapautuvan
500 000 euron määrärahan
puitteissa. MTR

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomelan mielestä
kuntalaisten aktiivisuus ja halu vaikuttaa asioihin on erinomainen asia.

Mika Jaara ja Mari Hiltunen
saattoivat Alarannan vanhempainyhdistyksen kirjelmän tiedoksi päättäjille.

Runkovesiputken vuoto Iin keskustassa

Runkovesiputken vuoto Iin keskustassa havaittiin tammikuun
puolivälissä.

Iin keskustassa havaittiin
vuoto
runkovesiputkessa tammikuun puolivälissä.
Vuotopaikka sijaitsi Jäppisen huoltamon ja Kirkkotien
välissä.
-Kova pakkanen esti korjaustyöt pariksi viikoksi,
kertoo Iin Vesiliikelaitoksen
johtaja Pekka Paaso.
Vuodon
suuruudeksi
hän arvioi 5-10 kuutiometriä vuorokaudessa ja syyksi asennusvaiheessa putkea
painamaan jääneen kiven.
Vastaavia vuotoja kunnan

alueella ilmeen vuosittain
parikymmentä ja syynä ovat
lähes aina putkea painanut
kivi tai venttiilin rikkoutuminen.
Korjaaminen aloitettiin
pakkasten hellitettyä 29.1.
Korjauksesta ei aiheutunut
laajaa vesikatkoa kuluttajille. Ainoastaan Jäppisen
huoltamolta vedet jouduttiin katkaisemaan runkovesiputken liittämisen ajaksi.
MTR
Iin Vesiliikelaitoksen asentaja Pasi Keltamäki korjaustyössä Jäppisen huoltamon nurkalla.
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo
• fysioterapia • akupunktio
• lihaskalvokäsittelyt
• kotikäynnit ikääntyville

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

Meillä myös ilta-aikoja

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Sari Hirvaskoski

Parturi-kampaaja, kosmetologi

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

Sohvalta lenkkipolulle tai salille?

PITOPALVELUA

* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula
044 5577 677

www.kunnostamo.com
KLASSINEN HIERONTA & SHIATSU

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUA

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

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.
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Pakkanen vieraili Iin testijuoksuissa
Pakkasmittarissa -22 astetta
ja kova viima. Siinä puitteet
Iin Yrityksen testijuoksusarjan neljännelle osakilpailulle 26.1. Olosuhteet näkyivät
tällä kertaa osallistujamäärässä, vain yhdeksän huimapään lähtiessä uhmaamaan
olosuhteita. Kovinta vauhtia esitti Kalajoen Junkkareiden Jukka Kauppila, joka

Yli kahdenkymmenen asteen
pakkasessa juokseminen vaatii kunnollisen pukeutumisen.
Toimitsijoilla ei karvahattukaan ollut liioittelua.

ajallaan 39.44 oli ainoa neljänkymmenen
minuutin
alittaja.
TULOKSET
Miehet 10 km: 1) Heikki Tiiro IiY 40.17, 2) Juho Hiltunen ONMKYU 40.40.
M45 10 km: 1) Jorma Puurunen PuU 55.14.
M50 10 km: 1) Pekka Kuokkanen IiY 43.45.
M55 10 km: 1) Ismo Pudas
IiY 40.58, 2) Vesa Savolainen
HauHe 50.20.
M60 10 km: 1) Jukka Kauppila KaJu 39.44, 2) Reijo
Hummastenniemi
OlsHe
50.55.
M70 10 km:
1) Kauko Meriläinen OlsHe
53.59. MTR
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Iin Ympäristöyhdistyksen hallitus järjestäytyi
Yhdistyksen syyskokous pidettiin marraskuussa, jolloin
valittiin Teijo Liedes jatkamaan puheenjohtajana. Hallituksen jäseninä jatkavat
Eija Alaraasakka, Pirjo Elovuoma-Käyrä, Heli-Hannele
Haapaniemi, Sanna Koivisto, Pekka Vauhkola ja Tiina
Vuononvirta. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin
Johanna Konttila. IlmastoAreena hankkeen ohjausryhmään valittiin Heli-Hannele
Haapaniemi (varalla Johanna Jakku-Hiivala).
Tammikuun järjestäyty-

miskokous valitsi yhdistyksen
varapuheenjohtajaksi
Heli-Hannele
Haapaniemen, taloudenhoitajana jatkaa Tiina Vuononvirta ja
sihteerinä Pirjo-ElovuomaKäyrä.
Iin
ympäristöyhdistys
jatkaa luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämistyötä
Iin kunnan alueella Suomen
Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksenä.
Toimintasuunnitelmansa mukaisesti yhdistys edistää terveellisen ja turvallisen
asuinympäristön säilyttä-

mistä ja asuinympäristön
viihtyisyyttä Iissä.
Vuonna 2019 yhdistyksen tavoitteena on lisätä jäsenmääräänsä. Tähän
pyritään aktiivisella tiedottamisella
yhdistyksen
toiminnasta sekä paikallisissa lehdissä että sosiaalisessa
mediassa. Aiemman käytännön mukaisesti yhdistys
jakaa kunnan kanssa yhteistyössä ympäristöpalkinnon
edellisen vuoden ympäristöteosta. MTR

Teijo Liedes jatkaa Iin Ympäristöyhdistyksen puheenjohtajana.

JÅHAN NYT ON MARKKINAT! - VIENTI-ILTAPÄIVÄ MIKROYRITTÄJILLE
Perjantaina
8.2.
Micropoliksessa
järjestettävä
vienti-iltapäivä
on
OK#Kasvuverkosto –hankkeen järjestämä. Hankkeen
päärahoittaja on PohjoisPohjanmaan liitto (EAKR-rahoitus) ja hanketta koordinoi
Oulunkaaren
kuntayhtymä.
OK#Kasvuverkosto
-hankkeen
päämääränä

on muodostaa mikroyritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävä uusi
toimintamalli Oulunkaaren
ja Koillismaan alueelle.
Tilaisuuden tarve on
lähtenyt
mikroyrittäjien
omista tarpeista ja sen sisältö on suunniteltu sopivaksi kaikkien toimialojen
yrittäjille ja yrityksille. Yrit-

täjäpuheenvuoroissa omista kokemuksistaan kertovat
vientikaupan jo käynnistäneet yritykset ja asiantuntijapuheenvuoroissa annetaan
neuvoja viennin rahoitukseen ja erilaisiin malleihin
viennin käynnistämiseksi.
Päivän ohjelma keskittyy
viennin
käynnistämiseen
etenkin Ruotsin markkinoil-

le. Viennin kasvutarinastaan
kertoo muun muassa Suomen suurin taitto-ovien valmistaja Findoor Oy Iistä.
Tilaisuus on maksuton
ja sitä voi seurata myös livelähetyksenä
osoitteessa https://www.facebook.
com/MicroENTRE/ MTR

MONIMERKKIKORJAAMO
Pentintie 26, 91100 Ii

Huollot ja korjaukset • Nelipyöräsuuntaukset
Vikadiagnostiikka • Autosähkötyöt
Valtuutettu webasto asennus ja huoltopiste
Ilmastoinnin huollot ja täytöt

RENGASTYÖT JA MYYNTI
Olemme POINT S.n partneri,
joten myynnissä kattava valikoima
vanteita ja renkaita autoon kuin autoon

KORJAAMO: 0400 667 133
JUKKA: 044 972 3559
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Osuuspankki
muuttaa Iissä
Oulun Osuuspankki valmistelee Iin toimipaikan siirtoa
uuteen osoitteeseen. Pankki
on vuokrannut toimitilan osoitteesta Kirkkotie 2, jossa alkaa perusteellinen remontti
lähiaikoina. Nykyaikaiset ja
toimivat asiakastilat avataan
alkukesästä 2019.
–Nykyiset,
Haminantie 4:ssä sijaitsevat tilat eivät
vastaa enää tämän päivän
pankkiasioinnin vaatimuksia. Haluamme tarjota iiläisille asiakkaillemme pankki- ja
vakuutuspalvelua ja kehittää
asiantuntijapalveluja paikkakunnalla. Siihen tarvitsemme myös asianmukaiset tilat,
Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levo kertoo.
Nykyiset,
Haminantie
4:ssä sijaitsevat tilat Oulun
Osuuspankilla on tarkoitus myydä asuin- ja liikekäyttöön. Lisätietoa tilojen
myynnistä antaa pankinjohtaja Teija Mäenpää.

OP tiedote

Pertti Huoviselle paras sijoitus
tietokilpailun talvi-SM-kisoissa
Tietokilpailun talvi-SM-kilpailut järjestettiin 19.-20.1.
Turussa, Seinäjoella ja Oulussa. Kaikissa paikoissa vastattiin samoihin, turkulaisen
Jari Hakalaxin laatimiin kysymyksiin. Kysymyksiä oli
yhteensä 120, joihin vastattiin
20 kysymyksen sarjoissa. Aikaa yhtä sarjaa kohden oli 20
minuuttia.
-Vanhasta muistista menin kokeilemaan Ouluun ja
yllättäen sijoituin paremmin
kuin koskaan, kertoo yhdenneksitoista sijoittunut Pertti
Huovinen.
Parhaiten Huovinen menestyi urheilukysymyksissä, eniten tökkivät räppäreitä
ja tv-sarjoja koskeneet kysymykset.
Oulun osakilpailun taso
oli kova ja siellä kilpailleista
viisi sijoittui lopputuloksissa
yhdentoista joukkoon.
Kolmen kärki löytyi Turun osakilpailusta, jossa tamperelaiset Tero Kalliolevo,
Tuomas Tumi ja Pekka Suomela veivät mitalisijat. Kalliolevon ylivoimaisuus ei ole
ihme, sillä hän on ollut kaksi
kertaa MM-kisoissa kolmen
joukossa. Viime vuodelta hän
on parikilpailun euroopanmestari belgialaisen parinsa
Ronny Swiggersin kanssa.
Lopputulokset (suluissa
kilpailupaikka, ei osallistujan
kotipaikka)
1. Tero Kalliolevo (Turku)
75; 2. Tuomas Tumi (Turku)
55; 3. Pekka Suomela (Turku)
48,5; 4. Risto Kohonen (Oulu)
48; 5. Timo Toivonen (Turku)
47; 5. Jari-Pekka Vuorela (Sei-

Pertti Huovisen menestys tietokilpailuissa jatkui talvi-SMkisoissa.

näjoki) 47; 7. Pauli Ritvanen
(Seinäjoki) 41; 8. Pekka Kivari (Oulu) 40,5; 9. Eero Ylitalo
(Oulu) 39; 10. Timo Pappinen (Oulu) 37; 11. Pertti Huovinen (Oulu) 35,5; 12. Harri
Kekki (Seinäjoki) 34,5; 13.
Pekka Mikkola (Oulu) 34; 13.
Arttu Ylinen (Turku) 34; 15.
Sami Mäntymäki (Seinäjoki)
32,5; 16. Jukka Kivari (Oulu)
30,5; 17. Matti Ahola (Oulu)
29; 17. Esko Hakulinen (Seinäjoki) 29; 19. Antti Tulonen
(Turku) 28; 20. Mattias Nyman (Oulu) 27; 20. Veikko
Sailola (Turku) 27; 22. Antti
Toppari (Oulu) 26,5; 23. Antero Virkkunen (Oulu) 25,5;
24. Kari Jokiranta (Seinäjoki) 23,5; 25. Kimmo Lehtinen
(Turku) 21,5; 26. Klaus Vesa
(Oulu) 20,5; 27. Aulis Sailola
(Turku) 18; 28. Henri Tervo
(Oulu) 17,5; 28. Pasi Unhola (Seinäjoki) 17,5; 30. Markku Hankanen (Seinäjoki) 15.
MTR

Pohjois-Pohjanmaalle
yhteinen eKirjasto
Uusi alueellinen eKirjasto
julkaistaan Lainan-päivänä
8.2. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot tarjoavat
ensimmäisenä Suomessa asiakkailleen täysin yhteiset
e-aineistopalvelut yli maakunta- ja kimpparajojen.
Yhteistyössä on mukana kaksi maakuntaa, 38
kuntaa ja neljä kirjastokimppaa. Alueen melkein
puoli miljoonaa asukasta tulevat saamaan tasa-arvoiset e-aineistopalvelut. Uusi
eKirjasto sisältää 11 e-aineistopalvelua, joissa on entistä laajempi valikoima muun
muassa e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja elokuvia. Asiakkaille tarjotaan
aineistoja yhä useammalla
kielellä ja yhä useampaa palvelua on mahdollista käyttää
etänä ja myös mobiilisovelluksen kautta.
Aiemmin e-aineistopalveluiden tarjonnassa on ollut kuntien välillä suurta
vaihtelua. Yhteistyön myötä kaikilla kunnilla on nyt samanlaiset mahdollisuudet
tarjota e-aineistoja. Kaikkien

kuntien e-aineistopalvelujen
määrä ja valikoimat kasvavat
huomattavasti. Alueellisen
yhteistyön ansiosta kirjastot pystyvät tarjoamaan asiakkailleen tasa-arvoiset ja
saavutettavammat e-aineistopalvelut. E-aineistojen ansiosta kirjaston palvelut eivät
ole sidottuja tilaan, joten
asiakkaan ei tarvitse mennä kirjastoon lainatakseen
luettavaa,
kuunneltavaa
tai
katsottavaa.
Aineiston liikkuminen asiakkaalta toiselle ei vaadi aineiston
kuljettamista, joten e-aineistojen käytössä nousevat esiin
myös ekologiset arvot.
Linkit e-aineistopalveluihin löytyvät oman kirjaston
verkkosivuilta. Palvelut ovat
ilmaisia kirjastojen asiakkaille ja niitä pääsee käyttämään
kaikilla Kainuun ja PohjoisPohjanmaan kirjastojen kirjastokorteilla ja PIN-koodilla.
E-aineistopalveluiden käyttöön saa opastusta oman kirjaston henkilökunnalta.

Iin kirjasto tiedotus
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YHDISTYKSET TOIMIVAT
Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat
ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv.
Sähköposti: info@iinlehti.fi

1969

Iin eläkeläiset ry

Iin Eläkeläiset ry. Lähtö Rokualle ke 14.2.2019 Iin Järjestötalolta klo 11. Paluumatkalle lähdemme su 17.2.2019
huoneiden luovutuksen jälkeen n. klo 12. Matkalla myös arvontaa. Lisätietoja Kaarinalta p. 040 822 9274.

Bingo

YLI-OLHAVAN
MAAMIESSEURALLA
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo su 17.2.2019 klo 17
5

9

20
7
38

MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN
Iin kunta palkitsee menestyneet iiläiset urheilijat saavutuksista vuodelta 2018. Palkintoon ovat oikeutettuja henkilöt, jotka palkitsemista
koskevana vuonna ovat olleet kirjoilla Iin kunnassa, sekä iiläiset seurajoukkueet. Joukkue- ja viestisaavutuksista palkinto myönnetään ko.
joukkueelle.
Säännöt ja sähköinen hakemuslomake löytyvät osoitteesta
http://www.ii.fi/vapaa-aika/urheilijoiden_palkitseminen
Hakemus tulee jättää viimeistään helmikuun 15. päivään mennessä.
Lisätietoja liikunta- ja nuorisotyövastaava
Pekka Suopanki p. 050 3950 392

KUNNANVIRASTON
ALA-AULAN ASIOINTIPISTE
KIINNI ARKISIN 11.00 - 11.30
Iin kunnanvirasto on
1.2.2019 lähtien
säännöllisesti auki
arkisin klo 8.00 - 11.00
ja 11.30 - 15.30.
Lounasaikaan
klo 11.00 - 11.30
alaovi on avoinna, mutta
aulasta ei pääse käytävään,
eikä asiointipiste palvele.
Ajanvarauksella
pääsee asioimaan
myös lounasaikaan.

Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 5*30 € + 50 €,
vitosbingo: 20 € + 50 € + 100 €.
Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 5 €
Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa!

Kevään bingokalenteri: Su 17.2. klo 17 | Su 17.3. klo 17| Su 28.4. klo 17 | Su 26.5. klo 17

Iin Ympäristöyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS

BINGO

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 10.2. klo 16.00

23

8

2

Palkinnot: 500 € pr 51 | 360 € mp
2 x 100 € | 5 x 50 €

Tanssit
Oijärven Sampolassa

Lauantaina 16.2.19
klo 21.00 - 02.00

Hallitus

1969

Iin Eläkeläiset ry

KEVÄTKOKOUS

Tanssittajana

Lippu 10 €

Esillä sääntömääräiset asiat sekä muuta
ajankohtaista kuntasi ympäristöasioista.
Kaikki luontoihmiset tervetuloa mukaan!

Iin Eläkeläiset ry:n sääntömääräinen

Ojalantie 12 95160 Oijärvi

YÖN

Kauppilan kerhotilassa,
Kauppilantie 15 Ii
su 17.2.2019 klo 18.00

HETKI

ma 11.3.2019 klo 12.15 Iin Järjestötalolla.

Lauantaisin
karaoke klo 21 - 02.

Tervetuloa!

...ym
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* myös pienkonehuolto*

T:MI ILKKA RAUTIO
Pihlajatie 5, Ii, P. 0500 937 739

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

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

www.oulunhautakivi.fi

Esillä kevätkokoukselle määrätyt asiat. Kahvitarjoilu.
Jäsenet tervetuloa!
Johtokunta

KUULUTUS
Palokankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan voimaantulo
Tuuliwatti Oy suunnittelee Iin kunnan alueelle Palokankaan tuulivoimapuistoa. Puistosta on laadittu oikeusvaikutteinen yleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin kaavaa voidaan
suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleis-kaava mahdollistaa enintään 12 uuden tuulivoimalan rakentamisen.
Iin kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 17.12.2018 §
108 hyväksyä Palokankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan. Päätöksestä ei ole tehty valituksia määräaikaan mennessä. Iin tuulivoimapuiston yleiskaava tulee voimaan MRA:n § 93 mukaisesti
tällä julkisella kuulutuksella 5.2.2019.
Lisätietoja antavat:
Iin kunta
Jokisuuntie 2, 91101 Ii
Jaakko Raunio
Maankäytön suunnittelija
puh. 050 4083 811
jaakko.raunio@ii.fi
Kaavaa laativa konsultti:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Hallituskatu 13 - 17 D, 90100 OULU
Janne Tolppanen
Maankäytön suunnittelija, arkkitehti
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fi

Hankkeesta vastaava:
TuuliWatti Oy
PL 100, 00381 Helsinki
Hannu Kemiläinen
Suunnittelupäällikkö
puh. 040 734 3026
hannu.kemilainen@st1.fi

Unelmien lastenosastoa suunnittelemassa
Iin kirjastolla järjestettiin
lauantaina Unelmien lastenosasto -tapahtuma. Lapset saivat nauttia taikuri
Karin esityksestä, maistella herkkuja ja ennen kaikkea
osallistua Iin kirjaston lastenosaston uusimiseen.
-Saimme pienen määrärahan kirjastollekin Ii –
instituutti
-liikelaitoksen
talousavioon varatusta osallistavan budjetoinnin määrärahasta, jolla kuntalaiset
pyritään saamaan mukaan
palveluiden suunnitteluun.
Ajattelimme kirjastossa, että
lasten osaston uusiminen on
hyvä tilaisuus saada lapset
ja perheet mukaan suunnittelutyöhön, Iin kirjastonjoh-

Taikuri Kari avustajansa Olivian kanssa taikomassa likaantuneet taikaliinat puhtaiksi.

taja Minna Halonen kertoo.
Päivän aikana lapset vanhempineen suunnittelivat
Sanna Koiviston vetämässä
ideapajassa erilaisia toimintoja Iin kirjaston uuteen lastenosastoon.
-Saimme monia hyviä
ideoita ja toiveita. Nekin,
jotka eivät Unelmien lastenosasto – tapahtumaan pääs-

seet osallistumaan, voivat
ideansa vielä esittää nettiin
laitettavalla kyselyllä, Minna Halonen lupaa. MTR
Ideapajaa vetänyt Sanna Koivisto ajatustenvaihdossa Iin
kirjastonjohtaja Minna Halosen kanssa Unelmien lastenosasto – tapahtumassa.
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Iisun hiihtosuunnistukset pakkasrajalla

Kosta Korhonen saa lähtöpaikalla ohjeita toimitsija Toivo Veijolalta.

Roope Ahopelto, ratamestari Seppo Keltamäki ja kilpailujen valvoja Heikki Nöjd odottavat jännittyneinä ensimmäistä maaliin
tulijaa.

Ritva Liedes huolehti vuosien
kokemuksella infopisteestä.

Hiihtomaja tarjosi hyvät tilat
odotella omaa lähtövuoroa.

Iisun järjestäminä ratkottiin
hiihtosuunnistuksen
avoimet
aluemestaruudet
sprintissä ja parisprintissä Illinsaaren maastoissa lauantaina 26.1.
Pitkään jatkunut kirpeä
pakkanen uhkasi kisojen läpivientiä. Lähtöjen siirtäminen tunnilla auttoi ja kisat
saatiin pidetyksi sääntöjen
sallimissa -20 asteen olosuhteissa.
-Hiihtosuunnistajat ja toimitsijat ovat sitkeää, pakkasen kestävää porukkaa,
eikä sää aiheuttanut ongelmia, kertoi kilpailunjohtaja
Markku Loukusa kilpailujen
onnistuneen läpiviennin jälkeen.
Kovinta kuntoa ja tarkinta
suunnistusta miesten pääsar-

jassa esitti SK Pohjantähden
Aleksi Karppinen, voittaen Kuusamon Eräveikkojen
Teemu Tauriaisen lähes minuutin erolla. Kolmas oli
Pohjantähden Santeri Scroderus, häviten kakkostilan
niukasti viidellä sekunnilla.
Naisten sarjan voittoon
suunnisti Sonja Mörsky KeuKi. Toiseksi kiirehti Noora
Räisänen SalRe ja kolmanneksi Julia Nifakina TaivKu.
Iltapäivällä suunnistettiin
parisprintit, joissa miesten
pääsarjan vei SK Pohjantähti joukkueella Santeri Scroderus ja Aleksi Karppinen.
Toiseksi suunnisti Kuusamon Eräveikkojen kaksikko Juha Martikainen, Teemu
Tauriainen. Suunta-2000 oli
kolmas Seppo Mäkisen ja Kai

Esa Mäkelä purkaa maalissa Miika Lotvosen emitin tietoja ja tarkastaa kaiken olevan kunnossa. Miika sijoittui kuudenneksi miesten pääsarjassa.

Ojalan muostamalla joukkueella.
Naisissa etevin oli Saloisten Reippaan kaksikko Noora Räisänen, Mira Räisänen.
Toiseksi suunnisti Laitasaaren Veto, joukkueella Heini

Niva, Arja Lotvonen. Haukiputaan Heiton ja Pohjantähden yhdistelmäjoukkue Suvi
Päkkilä, Tiia Impiö oli kisan
kolmas. Kaikki tulokset löytyvät www.iisu.fi nettisivuilta. MTR

Maailmanmestari opasti voimanoston saloihin Iin Kuntoklubilla
Voimanoston
kolminkertainen
maailmanmestari Kyösti Vilmi vieraili Iin
Kuntoklubilla
sunnuntaina 20.1. opastamassa iiläisiä
voimanostosta kiinnostuneita.
Kyöstin
kilpailu-ura
ajoittui 1980- ja 1990-luvuille. Voimanoston yhteistuloksissa hän saavutti
maailmamestaruudet vuosina 1988-1990, sekä penkkipunnerruksessa vuonna
1991. Jalkakyykyssä Kyöstin
nimissä on edelleen Suomen
ennätys alle 110kg sarjas-

sa tuloksella 365kg vuodelta 1985. Sarjassa 120kg hän
kyykkäsi 400kg, joka oli pitkään Euroopan ennätys.
-Sydän
sykkii
edelleen Iille, jossa urani alkoi 1970-luvulla. Huovisen
Suke teki ohjelmat ja Illin
hiihtomajalla olleissa tiloissa hioimme minulle sopivan nostotekniikan. Pertti
Huovisen
opastuksella
osallistuin
monipuolisiin
harjoituksiin yhdessä yleisurheilijoiden kanssa. Tuolloin luotiin pohja, jolle oli
mahdollista rakentaa myö-

Iin Kuntoklubin valoisat tilat löytyvät Iin Kauppatieltä.

hempi maailman valloitus,
Kyösti kertoo uransa alusta.
Iin Kuntoklubia Kyösti
kuvaa maailmanluokan voimanostosaliksi, joka kestää
vertailun mihin tahansa hänen näkemäänsä saliin, joita
on paljon. Maailmanmestarin varmuudella Kyösti suosittelee kuntosaliharjoittelua
myös ikääntyville kuntoilijoille.
-Tasapaino ja lihaskoordinaatio kehittyvät salilla ja
Jarilla löytyy osaamista ohjaamiseen. Tarvittaessa voin
itsekin käydä opastamassa,

Kyösti kannustaa kaikkia
kuntosaliharjoitteluun.
Iin Kuntoklubin yrittäjä Jari Pikkarainen myhäilee
tyytyväisenä Kyöstin kommenteille.
-Meillä on Iissä lupaavia
voimanostajia ja lajin tulevaisuus näyttää valoisalta,
Jari toteaa.
Alkuvuoden hän kertoo
olleen salillaan vilkkaan ja
uusia kävijöitä, sekä kuntosaliharjoittelun uudelleen
aloittaneita on tullut mukavasti kuntoilemaan. Naisten
kuntopiirissä on myös riittä-

Kuntosaliyrittäjä Jari Pikkarainen hallitsee urheiluhierannan
ja opiskelee jäsenkorjausta.

nyt osallistujia keskiviikkoisin ja lauantaisin.
-Uusia käsipainoja olemme hankkineet isojen poikien pyynnöstä, joten niitä
löytyy 50 kilon painot mukaan lukien, Jari kertoo.
Jäsenkorjausta opiskele-

va kuntosaliyrittäjä pystyy
jo hyödyntämään oppejaan
hieroessaan, joten alaselän
kipuihin ovat monet saanet
apua Jarin käsittelystä. Hierontakalenterin hän toteaakin täyttyneen mukavasti.
MTR

Maailmanmestari Kyösti Vilmi jakoi tietotaitoa Iin Kuntoklubilla.

