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

-

Miko Böök 040 505 4117
book.miko@gmail.com

6.2.

Nro 3/2020

www.sisustuspalvelu.fi

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

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

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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IiGospel toi ilosanomaa Jeesuksesta
Liikkuvan kaluston
varusteet
Liikkuvan
kaluston
varusteet
0207 3534 53
The reversible fan for diesel engines
konejare@konejare.fi

PYYDÄ TARJOUS!

The reversible fan for diesel engines

Hyvää joulua ja
menestystä
vuodelle 2020!
KÄÄNTYVÄ TUULETIN
DIESELMOOTTOREILLE
LUOTETTAVA RASKAAN KALUSTON
KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄ

The reversible fan for diesel engines

OHJAAMON SISÄILMAN
SUODATUSJÄRJESTELMÄT

Miika Korkatti on taikureiden
hallitseva
Suomenmestari.
Kuva Raino Ojala

Kolmas IiGospel tapahtuma
24.1. muodostui ilosanoman
Liikkuvan kaluston varusteet
juhlaksi, jossa Jeesuksesta
Kone Jare Oy
kerrottiin nuorille nuorten
OLLI JAARA
kielellä. Iin evankelisluteri02074003534
+358
460053
32 | www.konejare.fi | konejare@konejare.fi
laisen seurakunnan nuorisoolli.jaara@konejare.fi
työohjaaja Katri Sillanpää
ja Iin helluntaiseurakunnan koulupastori Raino OjaLiikkuvan kaluston varusteet
la olivat tapahtuman jälkeen
Iin toimipiste:
Pirkkalan toimipiste:
Sotkamon
Kone Jare Oy
yhtä hymyä ja onnellisia Iiitsepalveluvarasto:
OLLI
JAARA
Säikäntie 24
Haikanvuori 6 VA 4
0207 3534 53
Gospelin suosiosta.
Terrafamen
33920 Pirkkala
www.konejare.fi
+358 400 4600 3291100 Ii
– Valtarin koulun sakaivosvarikko
konejare@konejare.fi
olli.jaara@konejare.fi
liin bändejä ja taikuriesiLiikkuvan kaluston varusteet
Liikkuvan kaluston varusteet
tystä saapui seuraamaan
OLLI JAARA
OLLI JAARA
Liikkuvan kaluston varusteet
parisataa nuorta. SeurakunIIN ALUE
+358 400 4600 32
+358 400 4600 32
olli.jaara@konejare.fi
olli.jaara@konejare.fi
OLLIsu
JAARA
tatalolle jatkoille osallistui
Messu
9.2. klo 10 Iin kirkossa.
Pyhäpäivän aihe:
Ansaitsematon armo.
Iin toimipiste:
Pirkkalan
toimipiste:
Sotkamon
Kone
Jare
OyMatti
+358 400
4600 32 Kinnunen,
Toimittaa
kanttorina Markku
Jaakkola.
Kolehti: Nimikkolänelisenkymmentä nuorta,
olli.jaara@konejare.fi
itsepalveluvarasto:
hetti3534
Pauli
tukemiseen Keniassa,
SLEY.
Säikäntie
Haikanvuori
6 VA
4
0207
53Vanhasen työn
Katri kertoi.
Iin toimipiste:
Pirkkalan toimipiste:
Sotkamon
Kone
Jare
Oytoimipiste:
Iin toimipiste:
Pirkkalan
Sotkamon
Kone Jare Oy24
Sanajumalanpalvelus91100
su 16.2.
Iin33920
kirkossa.
Pyhäpäivän aihe:
Jumaitsepalveluvarasto:
itsepalveluvarasto:
Terrafamen
Ii 53 klo 10Säikäntie
Pirkkala
www.konejare.fi
Säikäntie 24
Haikanvuori 6 VA 4 –
0207
3534 53 6 VA 4
24
Haikanvuori
0207 3534
Yhteistyö seurakunlan
sanan
kylvö.
Toimittaa
Pekka
Soronen,
kanttorina
Markku
Jaakkola.
Terrafamen
Terrafamen
91100
Ii
33920
Pirkkala
www.konejare.fi
Ii
33920 Pirkkala
kaivosvarikko
Iin toimipiste: www.konejare.fi
Pirkkalan toimipiste: 91100 Sotkamon
Kone Jare Oy
konejare@konejare.fi
kaivosvarikko toimii Iissä erinkaivosvarikko
itsepalveluvarasto:
konejare@konejare.fi
tien
kesken
konejare@konejare.fi
Kolehti:
Oulun hiippakunnan
toimintaan
nuoriso- ja kasvatustyössä, läheSäikäntie 24
Haikanvuori
6 VA 4
0207 3534 53
Terrafamen
91100 Ii
33920 Pirkkala
www.konejare.fi
omaisesti ja tulevan vuoden
tystyössä
sekä diakoniatyössä.
kaivosvarikko
konejare@konejare.fi
Hartaushetki to 6.2. klo 13 Iin hoivalla Emmintuvalla.
IiGospelin alustavia suunKirkkokuoro to 6.2. klo 18.15 seurakuntatalolla, salissa.
nitelmia on jo tehty, Rauno
Perhekerho pe 7.2. klo 10 seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
puolestaan totesi.
Pyhäkoulu su 9.2. klo 10 seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
The reversible fan for diesel engines

The reversible fan for diesel engines

The reversible fan for diesel engines

Toimintakerho ma 10.2. klo 17 seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 11.2. klo 12 seurakuntatalolla, salissa.
7-iltapäivä ti 11.2. klo 15 seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 11.2.2020 18:00 Iin seurakuntatalon kappelissa.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 12.2. klo 10 seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Porinapiiri ke 12.2. klo 12 seurakuntatalolla, salissa.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 13.2. klo 14.30 Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Kirkkokuoro to 13.2. klo 18.15 seurakuntatalolla, salissa.
Perhekerho pe 14.2. klo 10 seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Lautapeli-iltapäivä su 16.2. klo 14 seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Toimintakerho ma 17.2. klo 17 seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 18.2. klo 10, Maalismaantie 1022
(Rauhanyhdistyksen kerhohuone)
7-iltapäivä ti 18.2. klo 15 seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Iin kirkkoherranvirasto on suljettu ke 19.2. (henkilökunnan virkistyspäivä). Kiireellisissä asioissa voit ottaa yhteyttä Tapani Ruotsalaiseen, puh. 040
515 7633.
Hartaushetki to 20.2. klo 13 Iin hoivalla, Emmintuvalla.
Kirkkokuoro to 20.2. klo 18.15 seurakuntatalolla, salissa.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 25.2. klo 12 seurakuntatalolla, salissa.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 26.2. klo 10 seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 9.2. klo 12 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Pyhäpäivän aihe: Ansaitsematon armo. Toimittaa Tapani Ruotsalainen,
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn
tukemiseen Keniassa, SLEY. Palvelutehtävissä Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen Kuivaniemen osasto. Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit tilata taksin kotiovelle puh: 040 571 8618/Anne
Miettunen. Kyydin tarjoaa kappeliseurakunta. Kirkkokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 16.2. klo 12 Kuivaniemen seurakuntatalolla. Pyhäpäivän aihe: Jumalan sanan kylvö. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Oulun hiippakunnan toimintaan nuoriso- ja
kasvatustyössä, lähetystyössä sekä diakoniatyössä. Palvelutehtävissä Eläkkeensaajat. Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo
11.30 tai voit tilata taksin kotiovelle puh:040 571 8618/Anne Miettunen.
Kyydin tarjoaa kappeliseurakunta. Kirkkokahvit.
Perhekerho to 6.2. klo 10 seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho ma 10.2. klo 11 Oijärven vanhustentalon kerhohuoneella.
Perhekerho to 13.2. klo 10 seurakuntatalolla.
Seurakuntakerho ma 17.2. klo 11 Aseman vanhustentalon kerhohuoneella.
Perhekerho to 20.2. klo 10 seurakuntatalolla.
Perhekerho to 27.2. klo 10 seurakuntatalolla.
Nuorten iltapäivä to 27.2. klo 15.30 Kuivaniemen Majakalla.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi

Illan esiintyjät ja järjestäjät yhteiskuvassa ennen kolmannen IiGospelin alkamista.

Tämän vuoden IiGospelissa esiintyi poprockia soittava Park 7, joka Suomen
lisäksi kiertää festivaaleja Euroopassa ja Amerikassa. Park 7 on esiintynyt jo 11
vuotta.
– Haluamme kertoa musiikillamme jokaisen ihmisen olevan arvokas ja tärkeä,
yhtyeen laulusolisti Miika
Lamminmäki kertoi.
Illan toinen esiintyjä oli
oululainen gospelmetallibändi Pelastava Tekijä. Taikuuden maailmaan yleisöä
puolestaan vei hallitseva taikureiden
Suomenmestari
Miika Korkatti. Miikan esitykset saivat hymyn katsojien huulille.
– Tunnustavana kristittynä tavoitteeni on levittää
ilosanomaa ja hyvää mieltä,
Miika kertoi. MTR

YRITTÄJIEN AAMUPALATILAISUUS
pe 21.2. klo 8.00
Liikuntahalli Mattilantie 1 Kuivaniemi

-

Yrityskehittäjä Noora Huotari puhuu rahoituksesta.
Lisäksi muutakin ajankohtaista yrittäjille.
Aamupalan laittaa Pitopalvelu Maarit Haapakoski,
tarjoaa Iin Micropolis Oy.
llmoittaudu ma 17.2. mennessä:
juho.tauriainen@studiosalama.fi
Tervetuloa!
Iin Yrittäjät ry, Kuivaniemen Yrittäjät ry
Seuraava aamupalatilaisuus pe 20.3.

Pelastava Tekijä on oululainen gospelmetallibändi. Kuva Raino
Ojala

Park7 on kansainvälisesti tunnettu gospelbändi. Kuva Raino Ojala
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Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.
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Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
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Hinta sisältää alv. 10%.
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kysy tarjousta ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.
Virheestä,
joka
johtuu
esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
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poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
jäsenyritys
mielellään to 13.2.2020 mennessä.
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ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parillisina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

”Näin päin ku KurttiHeikin sika”
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Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä,
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Perheen ihmeellinen vuosi Siperiassa

Siperian laajuutta on vaikea Suomessa käsittää.

Mitä jos muuttaisimme vuodeksi Siperiaan, taloon ilman juoksevaa vettä ja
huussi löytyy pihan perältä, kysyi Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttinen
muutama vuosi sitten vaimoltaan.
– Onneksi vaimo vastasi kyllä ja edelleen olemme
naimisissa, Jussi aloitti esitelmänsä Nätteporin auditorion täyteiselle yleisölle.
Konttinen oli kertomassa perheen ihmeellisestä
vuodesta Siperiassa ja kokemuksistaan
asumisesta
Töhtyrin kylässä Siperian
kylmimmällä alueelle Jakutiassa. Lapsille oli luvattu
pelikonsuli ja he olivatkin
innoissaan muutosta. Vanhin lapsista, joka oli tuolloin
7-vuotias, esitti Siperiassa
viivyttävän niin kauan, ettei hänen Suomessa tarvitse
osallistua pormestarin vastaanotolle Helsingissä nelosluokkalaisena.
Konttinen on kirjoittanut

perheen kokemuksista ja
omista matkoistaan eri puolille Siperiaa kirjan ”Siperia
– perheen ihmeellinen vuosi Siperiassa”.
Teos on ”tieto- ja seikkailukirja”, joka perustuu
Konttisen perheen elämään
ja hänen toimittajana tekemiinsä matkoihin Jakutiassa ja muualla Siperiassa
vuosina 2016-2018. Konttinen muutti perheineen Siperian kylmimmälle alueelle.
Talvella pakkanen paukkui
50 asteessa ja perhe sulatti
vettä jäälohkareista. Lapset
kävivät siperialaista kyläkoulua ja munniharppupainotteista päiväkotia.
Kirja käsittelee elämää
Töhtyrin
jakuuttikylässä,
mutta myös Siperian taloutta, politiikkaa ja kulttuuria,
valtavaa erämaata, suunnattomia luonnonrikkauksia, arktisen alueen herkkää
luontoa ja ilmastonmuutosta.
Töhtyrin kylä on 800

asukkaan kylä tunnin automatkan päässä Jakutskista,
Lenajoen rannalla.
Jussi Konttien esitteli elämää Siperiassa valokuvin,
sekä mukanaan tuomillaan
paikallisilla soittimilla ja
asusteilla.
– Moni ruokalaji nautitaan Siperiassa jäisenä, eikä
etenkään talvella tarvita
muuta pakastinta kuin talon

Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttinen asui perheineen
Siperian kylmimmällä alueella.

Munniharppu on Töhtyrissa
kansallissoittimen asemassa.

eteinen, josta ruoka tuodaan
sisälle ja leikataan jäisenä.
Vettä sulatimme jäälohkareista, hän kertoi perheen
elämästä talossa ilman juoksevaa vettä.
Vuokraa he maksoivat talosta 70 euroa kuukaudesta.
Peseytyminen tapahtui pihasaunassa. Kesällä ikirouta
sulaa pinnasta 1,5 metrin syvyyteen, joten perhe kasvat-

Siperian hän näkee olevan kuin panttivanki. Siperia ei tarvitsisi Venäjää,
mutta Venäjä on riippuvainen Siperiasta. Keskushallinto onkin koko ajan
kaventanut Siperian päätösvaltaa omista asioistaan.
MTR

ti muun muassa perunaa
pihapellolla. Kylän ainoat
sisävessat löytyivät koululta.
– Etukäteen pelkäsin lasten joutuvan koulussa tai
päiväkodissa
kiusatuiksi,
mutta pelko oli turhaa. Minua tosin epäiltiin vakoojaksi, ei niinkään ulkomaiden
vaan Moskovan lähettämäksi, Jussi totesi.

Siperia luento kiinnosti iiläisiä. Vanha sanonta ”Siperia opettaa” on totta tänäänkin ja Siperian herkässä luonnossa nähdään muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia, joista luennoitsija oli hyvin huolissaan.

Näin syntyi Rouva C. - faktoista fiktioksi
Kuusamolainen
kirjailija
Minna Rytisalo esiintyi Iin
ja Kuivaniemen kirjastoissa 29.-30.1.2020. Vierailu oli
osa Minna Canthin jalanjäljillä - tasa-arvon edistäminen kirjallisuuden ja taiteen
keinoin - hankkeen tapahtumia. Voisi sanoa, että Rytisalon esitys oli yksi hankkeen
päätapahtumista.
Onhan
koko hanke saanut nimensä yhden merkittävimmän
suomalaiskirjailijan Minna
Minna Rytisalo. Kuva Minna
Haonen.

Canthin mukaan.
Rytisalon kirja Rouva
C. ei kerro Minna Canthista. Rouva C. on fiktiivinen
hahmo, jonka esikuvana on
toki todellinen historiallinen henkilö Minna Canth.
Rytisalo kertoi valinneensa
elämäkertaromaaninsa henkilöksi Minna Canthin, koska hänestä ei ollut aiemmin
vastaavaa kirjoitettu. Esimerkiksi Eino Leinosta ja
Aleksis Kivestä elämäkertaromaanit on jo tehty.
Romaanissaan
Minna Rytisalo halusi kirjoittaa Rouva C:n nuoruudesta

ja avioliittovuosista. Hän
pohti päähenkilönsä kautta, mistä syntyy se rohkeus ja voima, mikä Minna
Canthilla oli hänen vaikuttaessaan monenlaisiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin.
Rytisaloa inspiroi teoksessaan myös Minna Maijalan
tutkimus Minna Canthista, joka kumoaa aikaisempien elämäkertojen väitteet
Minna Canthin avioliitosta.
Canthin naisasiataustan on
katsottu kumpuavan onnettomasta avioliitosta ja väitetty aviomiehen rajoittaneen
hänen toimiaan. Kuitenkin

Minna Canth kirjoitti yhdessä miehensä kanssa lehtiartikkeleja, oppikirjoja ja teki
hyväntekeväisyystyötä. Onkin siten todennäköisempää, että Minna Canthilla
oli päinvastoin aikansa säätyläisnaiselle
väljemmät
raamit toimia. Näitä tapahtumia kuvataan myös Rytisalon romaanissa Rouva C.
Iin kirjastoon oli saapunut runsas joukko lukijoita. Rytisalon kirjaa kiiteltiin
useammassa
puheenvuorossa. Moni oli tarttunut
Rouva C:n jälkeen Minna
Maijalan erinomaiseen elä-

mäkertaan Herkkä, hellä,
hehkuvainen: Minna Canth.
Minna Rytisalon esikoisromaani Lempi sijoittuu Lappiin ja Lapin sodan aikoihin
ja molemmat kirjat ovat olleet erittäin suosittuja myös
OUTI-kirjastoissa.
Hankkeen
tapahtumat
jatkuvat helmikuun lopussa
tietokirjallisuuden Finlandia-voittajien Jenni Räinän
ja Pekka Juntin vierailulla.

Minna Halonen
kirjastonjohtaja, Ii
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Iihin oma pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelma
Iin kunta ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ovat
valmistelleet
yhteistyössä pyöräilyn ja jalankulun
verkkosuunnitelmaa.
Työn tarkoituksena on toimia Iin pyöräilyn ja jalankulun edistämisen ohjeena
maankäytön suunnittelusta
toteutukseen ja väylien kunnossapitoon asti. Konsulttina on toiminut Ramboll
Finland Oy.
Iin kunta oli mukana
vuonna 2016 Oulun seudulle laaditussa kaikkia seudun
kuntia koskevassa yhteisessä pyöräilyn ja jalankulun
tavoiteverkkosuunnitelmassa, jossa määriteltiin tavoiteverkon taso seudullisesti
palvelevien reittien osalta.
Iin kunnan sisäisestä pyöräilyn ja jalankulun verkosta
ei kuitenkaan ole aiemmin
laadittu verkollista selvitystä tai määritelty tavoiteverkkoa.
Laadittavan suunnitelman tarkoituksena on keskeisten kohteiden ja reittien
sekä niiden tavoitetason
määrittäminen verkon kehittämisen ja kunnossapidon
tarpeisiin.
Suunnitelmaa
voidaan hyödyntää muun
muassa tulevissa yleis- ja
asemakaavahankkeissa,
pyöräilyä ja jalankulkua
koskevien hankkeiden valmistelussa ja hankkeiden
priorisoinnissa, väyläinvestointien rahoituksessa, sekä
reittien ylläpidossa ja hoidossa.

Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt laadittua
pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelmaluonnosta kolmessa kokouksessaan
huhtikuulta 2019 alkaen.
Lautakunta on palauttanut luonnoksen kahdesti
uudelleen valmisteltavaksi. Suunnitelmasta on käyty
neuvotteluja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja
konsultin kanssa, jonka jälkeen suunnitelmaan on tehty tarkennuksia.
Yhdyskuntalautakuntta päätti kokouksessaan
14.1.2020 asettaa suunnitelmaluonnoksen julkisesti
nähtäville 23.1.-21.2. väliseksi ajaksi, sekä järjestää
asiasta
yleisötilaisuuden
13.2.
– Olin esittämässä ja
kannattamassa asian palauttamista uudelleen valmisteluun, koska siinä ei
ollut riittävästi huomioitu
kuntalaisten esille tuomia
tarpeita pyöräily- ja jalankulkuväylille. Viime kokouksessa totesimme olevan
tarpeen saada kuntalaisten
mielipiteitä asian eteenpäin
viemiseksi. Siksi päätimme asettaa luonnoksen julkisesti nähtäville ja järjestää
asiasta tiedotustilaisuuden,
yhdyskuntalautakunnan jäsen Heli-Hannele Haapaniemi kertoo.
Haapaniemi toteaa lautakunnan tavoitteena olevan
hyvän ja toteuttamiskelpoisen pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelman

laadinnan, ei ainoastaan
suunnitelmaa suunnitelman
vuoksi.
Kuntalaisten yhteydenotoista voi päätellä suurimpien ongelmien kohdistuvan
Maalismaantien ja Konintien muuttamiseen kyläteiksi, aiemmin osayleiskaavaan
merkittyjen erillisten pyöräily- ja kävelyväylien rakentamisen sijaan. Kaikki
kyläläiset eivät luota kylätieratkaisun toimivuuteen.
Kylätiessä tiehen maalataan
vain yksi ajokaista, jonka
molemmille puolille on sijoitettu leveät pyöräilyyn ja
jalankulkuun varatut alueet.
Autoliikenne tulisi tällaisessa ratkaisussa tapahtumaan tien keskellä olevaa
ajokaistaa ja reuna-alueelle
siirrytään moottoriajoneuvolla vain, jos se on vapaa.
Jos reuna-alueella on muita
käyttäjiä, pitää odottaa kohtaamiseen tai ohittamiseen
sopivaa tilannetta. Etenkin
Maalismaantien osalta tienkäyttäjät ja tien varrella asuvat suhtautuvat ratkaisuun
hyvin kriittisesti. MTR

Iin keskustaajaman pyöräilyn
ja jalankulun tavoiteverkko
2040. Yhdyskuntalautakunta
kysyy kuntalaisten mielipiteitä pyöräily- ja jalankulkuverkkosuunnitelmasta.

Liikunta auttaa Jounia
painonhallinnassa
LENTOPALLON MESTARUUSLIIGAN OTTELU
Kemiönsaaresta Iihin kahdeksan vuotta sitten muuttanut Jouni Hattunen on
tuttu näky Iin liikuntapaikoilla. Kesäisin mies juoksee, kävelee ja pyöräilee.
Talvella lajina on hiihto,
jota Jouni harrastaa etupäässä tasamaanladulla, joskus
myös Illinsaaressa.
-Taalintehtaalla pääsin
aikoinaan töihin kiinteistönhuoltoalan yritykseen. Puolessa vuodessa paino tippui
12kiloa. Siitä syntyi kipinä
liikuntaan ja aloin säännöllisesti juoksemaan. Ruokavaliomuutoksen tein myös
ja paino putosi 112 kilosta 80
kiloon, Jouni kertoo.
Iihin muutettuaan hän alkoi hiihtämään ja talvella ei
juurikaan ole päiviä, jolloin
Jouni ei kävisi hiihtolenkillä.
-Liikunta auttaa painonhallinnassa ja olen tykästynyt hiihtoon. Iissä siihen on

hyvät mahdollisuudet, toisin kuin Kemiönsaaressa.
Siellä ei juurikaan ole lunta,
enkä omistanut edes suksia
Iihin muuttaessani.
Nyt hänellä on kolmet
sukset. Yhdet karvapohjat, yhdet pitopohjat ja vesikelinsukset. Viime talvena
Jouni Hattunen hiihti reilut 1500 kilometriä. Sama
on tavoitteena tälle talvelle, vaikka alkutalven heikot
lumiolosuhteet ovat hidastaneet kilometrien karttumista.
-Tänään tulee 700 kilometriä täyteen, Jouni huikkaa ja survaisee itsensä
liikkeelle
tasamaanladun
lähtöpaikalta. MTR
Jouni Hattunen ei anna auton puuttumisen olla esteenä
hiihtoharrastukselle. Sukset
kulkevat kätevästi polkupyörässäkin.

ETTA - AKAA-VOLLEY
SU 16.2.2020 KLO 15.30 IIN LIIKUNTAHALLI

Lippu 10 € (sis. alv 10%)
Alle 7 v. ilmaiseksi
Liput ennakkoon nettilippu.fi ja Ii Volley FB
Liput myös ovelta.
Tervetuloa!

www.iihappens.fi

Iin liikuntahalli
Kisatie 2B, 91100 Ii
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120 vuotta toiminut Jakun koulu on historiallisen muutoksen
kynnyksellä. Riippusilta yhdistää eri rannoilla Iijokea olevat kylän
osat ja lapset pääsevät helposti kouluun.

5

-

Opetusjohtaja Tuomo Lukkari ja tekninen johtaja Janne Jokelainen vastailivat kyläläisten kysymyksiin.

Jakkukyläisille tiedotettiin riippusillasta
ja vaikutuksista koulukuljetuksiin

Matti Turtinen ja monet muut kyläläiset toivoivat sillalle juhlavalaistusta.

Jakun koululla 22.1. pidettyyn siltailtaan oli saapunut
reilut kolmekymmentä kyläläistä kuulemaan ja keskustelemaan sillan valmistumisen
vaikutuksista koulukuljetuksiin. Samalla kyläläiset saivat tarkempaa tietoa sillan
rakenteista ja heillä oli mahdollisuus esittää toiveita ja
kysymyksiä. Iin kunnasta
paikalla olivat opetusjohtaja
Tuomo Lukkari, sekä tekninen johtaja Janne Jokelainen.
Tekninen johtaja kertoi illan aluksi sillan rakentamisaikatauluista,
kustannuksista ja arvioista
sillan käyttäjien kokemaan
sillan heilumiseen.
– Riippusilta heiluu aina.
Kuinka paljon näin pitkä ja

raskas silta heiluu, voidaan
vain arvailla. Vastaavan mittaluokan riippusiltaa ei liene
rakennettu aiemmin, joten
käytännön kokemuksia asiasta ei ole, Jokelainen totesi.
Hän kertoi löytäneensä vastaavanlaisen sillan
Ruotsista ja käyneensä siellä
tutustumassa sillan käyttäytymiseen. Sillan rakenne on
lähes identtinen Jakkukylän
sillan kanssa, mutta jänneväli on vain puolet. Videolla Jokelainen näytti, kuinka
silta heiluu aikuisen miehen
hyppiessä ja heiluttaessa. Ja
kyllähän se heilui, mutta liike oli yllättävän rauhallista
ja hidasta.
– Riippusillat ankkuroidaan yleensä kallioon. Tääl-

lä sellaista mahdollisuutta
ei ollut, joten molemmin
puolin jokea valetaan keinokalliot varmistamaan vaijerit liikkumattomiksi. Sillan
kansi on ritiläkansi, jonka
leveys on 1,5 metriä. Kaideverkkojen korkeudeksi tulee
1,7 metriä. Sillalta ei siis voi
pudota, Jokelainen vakuutti.
Sillan rakenteisiin kyläläiset toivoivat käyttövalojen lisäksi juhlavalaistusta, joka
mahdollistaisi sillan hyödyntämisen vaikkapa valotaideteoksena.
– Nykytekniikalla sillan
juhlavalot olisi helppo toteuttaa kauko-ohjattavia ledeinä ja sähkö voitaisiin
tuottaa aurinkosähköllä. Uskoakseni Oulun ja Lapin yliopistoilla olisi kiinnostusta
yhteistyöhön valotaideopetuksessa. Juhlavaloilla varustettu silta toisi lisäimagoa
Iille myös maailmalla, Matti
Turtinen totesi.
Tekninen johtaja ei esitykselle lämmennyt, ellei hankkeelle saada lisärahoitusta.
– Sillan tavoitehinta oli
500 000 euroa ja tällä hetkellä rakentaminen maksaa lähes 850 000 euroa. Siihen
sisältyvät sillan käyttövalot,
mutta kymmeniä tuhansia
maksavaa juhlavalasitusta ei
ole mahdollista toteuttaa, Jokelainen totesi.

Kysymykseen sillan pylonien valaisemisesta turvaamaan joen yllä tapahtuvaa
riippuliittimillä
lentämistä hän suhtautui vakavasti ja lupasi tutkittavan, onko
pylonien päät syytä merkata valolla.
Opetusjohtaja
Tuomo
Lukkari kertoi 28 Jakun koulun oppilaista asuvan joen
eteläpuolella. He kaikki ovat
maksuttoman koulukuljetuksen piirissä. Yläkoulun
osalta 10 Valtarin koulun
7.-8.luokkien oppilasta asuu

joen eteläpuolella ja heitä
kuljetetaan kouluun erikseen
kilpailutetulla reitillä.
– Sillan valmistuttua
muutama oppilas joudutaan
edelleen kuljettamaan autolla Jakun koululle. Valtarin
kouluun kulkevista kahdeksan voi jatkossa kulkea sillan
kautta joukkoliikenteen reitille 29, opetusjohtaja kertoi.
Jakun koulun kuljetuksia
hoidetaan tällä hetkellä neljällä tavalla: venekuljetuksin,
jäätietä pitkin, kelirikkoaikana bussilla ja säännöllisillä

autokuljetuksilla.
– Sillan valmistuttua kuljetuksia hoidetaan maksuttoman koulukuljetuksen osalta
vain autokuljetuksina, Lukkari totesi vanhemmille.
Opetusjohtaja kertoi seikkaperäisesti sillan käyttämisestä osana koulutietä
opetuksen
näkökulmasta,
sekä tilanteista, jolloin koulutietä ei voida luokitella turvalliseksi.
Keskustelussa
vanhemmat antoivat kunnalle kiitosta, että heitä on
kuunneltu ja heille tärkeää siltahanketta on lähdetty edistämään. Erityisesti
kommenteista ja keskustelusta oli merkillepantavaa,
miten turvallisuus, lasten tukeminen ja opastaminen on
kaikille yhteinen asia. ”Aikuisista turvallisuudentunne tarttuu” ”Näytämme
esimerkkiä ja opastamme”
”Luodaan yhdessä positiivinen ja oikea siltakulttuuri”,
tällaisia ajatuksia kuultiin
useita. Hyvänä pidettiin sitä,
että turvallisuutta, lasten näkökulmaa ja käytänteitä on
koitettu miettiä ja ottaa huomioon jo etukäteen.
Riippusillan on määrä
valmistua elokuun alkuun
mennessä ja olla osa koulutietä koulujen alkaessa 12.8.
Kyläläisten vapaa-ajan liikkumiseen ja kanssakäymiseen joen yli silta tuo myös
merkittävän lisän. Samalla se
vähentää ilmastopäästöjä ja
tuo Jakkukylälle ja koko Iille
lisää media-arvoa. MTR

Tekninen johtaja Janne Jokelainen esitteli riippusillan rakenteita valokuvin ja videolla.

Raasakan vanhan uoman rantojen viemäröinnissä selvitetään myös viettoviemäröinti
Iin Vesiliikelaitoksen johtokunta on päättänyt kokouksessaan 29.1. viedä loppuun
meneillään olevan paineviemäröinnin suunnittelun
Raasakan vanhan uoman
rantojen
viemäröinnissä.
Samalla johtokunta päätti rinnalla toteutettavasta
rakentamissuunnitelmasta
viettoviemäristä.
– Saadun palautteen määrä oli meille täydellinen yllätys.
Paineviemäröintiä
koskien saimme 14 yksittäistä palautetta, sekä yh-

teispalautteen, jonka oli
allekirjoittanut 188 henkilöä.
Lähes kaikissa palautteissa
pyydettiin johtokuntaa harkitsemaan viemäröintitavan
muuttamista viettoviemäröinniksi, vesiliikelaitoksen
johtaja Pekka Paaso kertoo.
Vesiliikelaitoksen
johtokunta on kokouksessaan
3.7.2019 päättänyt valita viemäröinnin
toteuttamistavaksi
paineviemäröinnin.
Paineviemäröinnin
kokonaiskustannukset ovat yleissuunnitelman mukaan 4

367 200 euroa ja viettoviemäröinnin 4 802 300 euroa.
Paineviemäröinnin kustannuksista vesiliikelaitoksen
osuus on 2 503 952 euroa ja
kiinteistöille tulevat kustannukset 1 863 174 euroa.
Viettoviemäröinti maksaisi vesiliikelaitokselle 919 288
euroa enemmän. Vastaavasti se oli kiinteistöille 484 160
euroa edullisempi vaihtoehto. Paaso myöntääkin hinnan olleet yksi oleellisesti
päätökseen vaikuttaneista
tekijöistä.

– Vesiliikelaitoksella ei
yksinkertaisesti ole tällä
hetkellä taloudellisia mahdollisuuksia
kalliimman
vaihtoehdon rahoittamiseen.
Johtokunnan uusi päätös rakentamissuunnitelman
laadinnasta myös viettoviemäristä tarkoittaa käytännössä sitä, että molemmat
viemäröintivaihtoehdot tulevat vielä vertailuun sekä
kustannusten että ympäristöön ja muihin hankkeisiin
kohdistuvien
vaikutusten
osalta.

– Tarkoitus on saada päätökset tämän vuoden aikana
ja pyytää urakkatarjoukset
ennen
vuodenvaihdetta.
Vaihtoehdoista urakkakilpailutetaan tämän hetkisen
käsitykseni mukaan jompikumpi, ei molempia, Paaso
toteaa.
Raasakan vanhan uoman rantojen viemäröintisuunnitelmat koskevat joen
eteläpuolella Suvantola –
Raasakan säännöstelypato
välistä aluetta. Pohjoispuolella alue alkaa Raasakan

voimalaitokselta, päättyen
niin ikään säännöstelypadolle.
Viemäröinnin rakentamisen arvioidaan kestävän paineviemäröintinä 5 vuotta ja
viettoviemäröintinä 7 vuotta. Viemäröintiin liittymisestä kiinteistö voi vapautua
vain ympäristölupaviranomaisen myöntäessä siihen
luvan.
Viettoviemäröintivaihtoehtoa tullaan myös
esittelemään yleisötilaisuudessa tämän vuoden aikana. MTR
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Liikuntahalli avautui
iiläisten käyttöön
Iihin kauan haaveiltu ja
odotettu liikuntahalli avautui kuntalaisten käyttöön
maanantaina 27.1. Aivan
kaikilta osin tiloja ei vielä
saatu käyttöön puuttuvien
kalusteiden takia. Varsinainen liikuntahalli ja yläkerran juoksusuora, sekä
lyöntipaikka ovat kuitenkin
jo käytettävissä.
– Onhan tämä valta-

va edistysaskel iiläiselle liikunnalle. Yleisurheilijoiden
talviharjoittelu saa asianmukaiset tilat 60 metrin
juoksusuoran ja pituushyppypaikan myötä. Hallin
neljä lohkoa puolestaan moninkertaistavat sisäliikuntatilojen tarjonnan kunnan
keskustaajamassa, Iin Yrityksen yleisurheiluvalmentaja Pertti Huovinen iloitsee.

Huovinen kertoo Yrityksen hyödyntävän tilaa myös
kilpailutoiminnassa.
Hallin toisena aukioloiltana Huovinen veti
ensimmäiset yleisurheiluharjoitukset juoksusuoralla.
Samaan aikaan hallin yhdellä lohkolla harjoitteli puulaakiporukka sählyä, sekä Ii
Volleyn lentopalloilijat usean joukkueen voimin omaa

lajiaan salin kolmella lohkolla.
Liikuntahallin viralliset
avajaiset ovat 21.3. Sitä ennen oululainen lentopalloseura ETTA tuo iiläisten
nähtäville lentopalloa Suomen huipulta, pelaamalla mestaruusliigan ottelun
Akaa-Volleyta vastaan Iissä
16.2. MTR

Isabella Alaraasakka ja Hilma Nevalainen osallistuivat ensimmäisiin Iin liikuntahallilla pidettyihin yleisurheiluharjoituksiin. Juoksusuora sai tytöiltä ylistävät arviot talviharjoittelupaikkana.

Liikuntahallin 60 metriä pitkä juoksusuora mahdollistaa kilpailutoiminnan. Samoin pituushyppy/kolmiloikkapaikka.

Ii Volleyn d-tytöt harjoittelivat koutsi Mervi Isolan johdolla.

Iin liikuntahallin avausotteluna
lentopalloa Suomen huipulta
Uuden liikuntahallin myötä iiläisille tarjotaan heti
avausotteluna
herkkupala suomalaista lentopalloa.
Viime keväänä SM-hopeaa
mestaruusliigassa voittanut
oululainen
lentopalloseura ETTA tuo kotiottelunsa
Akaa-Volleyta vastaan Iihin
16.2. Tämän vuoden mestaruusliigassa Akaa on sijalla
kolme ja useita runkopelaajiaan menettänyt ETTA sijalla kuusi. Akaan joukkueessa
pelaa muun muassa lähes
200 A-maaottelua pelannut
Urpo Sivula, joten iiläisillä
on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä todellisia huippupelaajia Iissä.
– Viime vuoden joukkueesta usea pelaaja siirtyi
Keski-Euroopan liigoihin ja
aloitimme Oulussa uuden

pelaajapolven rakentamisen,
tavoitteenamme olla jälleen
huipulla
kahden-kolmen
vuoden kuluttua, ETTAN
päävalmentaja Olli Kuoksa
kertoo.
Iihin tulon syyksi Olli kertoo halun lentopalloinnostuksen levittämiseen koko
maakuntaan.
Joukkueen
taustojen tarkempi tutkinen
paljastaa joukkueen fysiikkavalmennuksen olevan iiläisissä käsissä, Mikko Niirasen
toimiessa seuran fysiikkavalmentajana. Tämä seikka tuskin on ainakaan heikentänyt
joukkueen halua pelata juuri
Iissä ja testata liikuntahallin
soveltuvuutta tällaiseen tapahtumaan.
– Onhan tämä mahtava avaus liikuntahallin
toiminnoille. Pystymme jär-

jestämään katsomopaikkoja viidellesadalle katsojalle
niin, että kaikilta paikoilta on
esteetön näkyvyys kentälle,
vapaa-aikapäällikkö Pekka
Suopanki toteaa.
Suomen Lentopalloliiton
toimitusjohtaja Seppo Siikaaho toteaa ETTAn toiminnan
sopivan täydellisesti liiton
tavoitteisiin levittää lentopallon sanomaa ”urheilua ja
elämyksiä” keskustaajamien
ulkopuolellekin.
– Aiemmin Savo-Volley on päättänyt pelata kaikki tämän kauden ottelunsa
ympäri Pohjois-Savoa. Nyt
ETTA näyttää esimerkkiä
Pohjois-Suomessa, Siika-aho
iloitsee.
Lentopallon hän näkee
purjehtivan vahvassa myötätuulessa ja kertoo ilolla seu-

ranneensa Iin hallihankkeen
etenemistä ja Ii Volleyn voimakasta juniorityötä. Siikaaho on syntyisin Muhokselta
ja pelasi SM-tasolla Pieksämäen NMKY:n ja Jyväskylän
Metso-Lentiksen joukkueissa
yli 130 ottelua. EM-kisoissa
hän pelasi Turussa ja Maailmanliigassa 1993. Lentopalloliiton johdossa on siis mies,
joka tuntee myös pohjoisen
lentopalloilun kuin omat taskunsa. MTR

Kevään 2019 finaalissa kohtasivat ETTA ja VaLePa. ETTAn
keskitorjuja Markus Väisänen
lyö ja VaLePan keskitorjuja
Tommi Siirilä, sekä yleispelaaja Niko Suihkonen valmistautuvat torjuntaan.
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Työryhmä tarkastelemaan
Olhavan koulun tulevaisuutta
Talousarviossa 2020 on hyväksytty yhtenä toiminnallisen muutoksen osana,
että Olhavan koulun tilannetta tarkastellaan kunnanvaltuuston vuonna 2015
tekemän palveluverkkoselvityksen linjausten mukaisesti.
Selvityksessä
linjattiin,
että Olhavan koulun tilannetta tarkastellaan, mikäli oppilasmäärä on kahtena
peräkkäisenä lukuvuotena
alle kolmekymmentä oppilasta. Koska tämä on toteutunut, Olhavan koulun tilanne
tulee ottaa tarkasteluun. Tarkastelu tarkoittaa erilaisten
vaihtoehtojen selvittämistä.
Kun tarkastelujen pohjalta päädytään näkemykseen tarvittavista toimista,
viedään prosessi päätöksentekoon hallintosäännön mukaisesti. Tarkastelu ei tähtää
koulun
lakkauttamiseen,
vaan vaihtoehtojen selvittämiseen. Koulun mahdollinen lakkauttaminen on oma
prosessinsa. Koska tämäkin
vaihtoehto on selvitettävä ja
sen vaikutukset arvioitava,
on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta todennut, että
alusta lähtien tarkastelu tulee toteuttaa hyvää hallintoa,
tiedottamista ja vaikutusten
arviointia toteuttaen.
Olhavan koulun oppilasmäärä on ollut jo pidempään laskusuunnassa.
Keväällä 2019 tehdyn pää-

töksen mukaisesti koulussa on opiskellut lukuvuonna
2019-2020 kaksi opetusryhmää. Perusopetuksen oppilasmäärä on tällä hetkellä
19. Keväällä tehdyn päätöksen pohjalta Olhavan koulun
kuudesluokkalaiset (3 oppilasta) opiskelevat tällä hetkellä Kuivaniemen koulussa,
jolloin Olhavassa toimivat
ryhmät ovat pedagogisesti
toimivampia. Oppilasennusteen mukaan Olhavan koulun oppilasmäärä on tulevina
vuosina samalla tasolla nykyiseen verraten, vaihdellen
hieman syntyneiden lasten
määrän perusteella. Oppilasennusteessa ei ole huomioitu mahdollisen muuttojen
vaikutuksia, vaan se perustuu jo syntyneiden ja väestötietorekisteriin merkittyihin
lapsiin.
Asian valmisteluun liittyen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 23.1. perustaa
työryhmän Olhavan koulun
jatkamisen ja lakkauttamisen
vaihtoehtojen määrittelemiseksi, vaikutusten arvioinnin prosessin suunnitteluun
ja toteuttamiseen. Tarkastelun tulokset esitellään lautakunnalle maaliskuussa 2020.
Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Reijo Kehus ja
jäseniksi Leena Tiiro, Tuomo
Lukkari, Jaakko Höyhtyä,
Päivi Moisala ja Maria Öörni-Miettunen. MTR

Olhavan koulun rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja
koululla on myös liikuntasali.

Valtarin kouluun
liikuntaluokka
Iin liikuntakeskus mahdollistaa liikuntaluokkalaisille monipuoliset mahdollisuudet kehittää liikunnallisia taitojaan. Liikuntaluokka
aloittaa syksyllä 2020.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 23.1. perustaa
Valtarin kouluun liikuntaluokan syksystä 2020 alkaen.
Valtarin koululla on paljon yläkoululaisia ja vuosien saatossa on tullut toiveita
liikuntapainotteisuudesta
sekä oppilaiden että huoltajien suunnasta. Valtarin
koulun rehtori Taisto Soininen oli esittänyt, että lukuvuodelle 2020-2021 Valtarin
koululle perustettaisiin liikuntaluokka, jossa tulevista
seitsemännen vuosiluokan
oppilaista valitaan yksi opetusryhmällinen
oppilaita
liikuntapainotteiseen opetukseen. Vuosiluokittaiset
oppilasmäärät tulevat seuraavina lukuvuosina vaihtelemaan 150-170 oppilaan
välillä. Tällaisesta joukosta

liikuntaluokallinen oppilaita, 20-25 oppilasta, voidaan
saada hyvin muodostettua.
Liikuntaluokalle
haetaan
liikunnallisia ja urheilusta
kiinnostuneita iiläisiä kuudesluokkalaisia oppilaita.
Tavoitteena on saada monipuoliset
liikunnalliset
perusvalmiudet,
kehittää
nuorta taitavaksi liikkujaksi ja opettaa terveellisen elämän polulle.
Valtarin liikuntaluokan
tarkoituksena on tukea liikunnallisia nuoria harrastuksessaan siten, että
aktiivinen liikunta- ja urheiluharjoittelu yhdistettäisiin
sujuvasti koulunkäyntiin.
Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että liikuntaluokalle tulisi yksi viikkotunti
liikuntaa 7. luokalle enemmän ja 8. ja 9. luokalle
oppilaat valitsisivat valin-

naisaineekseen liikunnan,
jolloin liikuntatunteja olisi
1-2 enemmän perustuntien
lisäksi. Liikuntatunnit sijoitettaisiin aamuun, jotta ne
tukisivat iltapäivien ja iltojen lajiharjoittelua seuroissa.
Liikuntaluokan toiminnassa
toteutetaan tiivistä yhteistyötä lajivalmentajien, seurojen toimijoiden ja muiden
osaajien kanssa.
Valintakriteereinä
toimii liikuntanumeron lisäksi pääsykoe, jossa mitataan
liikunnallisia
perustaitoja. Näiden lisäksi hakijat
haastatellaan ja arvioidaan,
onko hakijoilla riittävän
hyvä koulumenestys liikuntaluokalla opiskeluun.
Lähtökohtaisesti liikuntaluokka pysyy samana opetusryhmänä kahdeksannella
ja yhdeksännellä vuosiluokalla. Valintaesityksen lii-

kuntaluokalle valittavista
oppilaista tekevät Valtarin
koulun liikunnanopettajat.
Päätökset oppilaaksi otosta myös liikuntaluokkien
osalta tekee Valtarin koulun rehtori. Liikuntaluokka toimii samalla pilottina,
jonka kautta selvitettäisiin
liikuntaluokkatoiminnan
mahdollisia laajentamisen
mahdollisuuksia Iissä. Alkuvaiheessa
liikuntaluokalle voivat hakea kaikki
iiläiset kuudesluokkalaiset.
Opetuksen järjestämispaikkana toimii Valtarin koulu.
Iihin on juuri valmistunut uusi liikuntakeskus ja
kunnasta löytyy hyvät mahdollisuudet monipuoliseen
liikunnan harrastamiseen,
joita tuleva liikuntaluokka
tulee hyödyntämään. MTR

Sukupolvet kohtasivat Ojakylän uudella koululla
Ojakylän
kyläyhdistyksen järjestämä tutustumisilta Ojakylän kouluun keräsi
kutsun mukaisesti osanottajia ”vauvasta vaariin”. Pullakahvi ja mehutarjoilun
lomassa vaihdettiin ajatuksia ja muisteltiin menneitä
kouluaikoja.
– Itse kävin kouluni Asemalla, mutta äitini ja mummuni ovat käyneet koulunsa
Ojakylässä, kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Jaana Pakanen kertoi koulun entisten
oppilaiden kanssa keskustellessaan.
Koulunjohtaja Juha Hassinen esitteli uutta koulurakennusta,
saaden
kierrokselle mukaansa myös
koulun entisen opettajan
Aili Kylmäsen.
– Kävin koulua Ojaky-

län koulussa 1940-luvun alkupuolella. Opettajana olin
täällä vuodet 1990-1994, Aili

kertoi uusia tiloja ihastellessaan. MTR

Koulunjohtaja Juha Hassinen ja koulun entinen opettaja Aili Kylmänen ajatustenvaihdossa.

Hilkka Korvala, Raili Kaikkonen, Kauko Korvala ja Jaana Pakanen ”vauvasta vaariin” tutustumistapahtumassa Ojakylän uudella koululla. Hilkka kertoi käyneensä Ojakylän koulua 1950-luvulla.
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Reijo Väätäjälle liikunta on elämäntapa
Iin keskustassa vaimonsa Kirstin kanssa vuodesta
2002 asunutta Reijo Väätäjää voi nimittää ikiliikkujaksi. Vaikka ikää on kertynyt
ja 90 lähestyy, ei se näy miehen innossa liikkua.
-Tänä talvena on hiihto
jäänyt vielä vähiin, mutta
tarkoitus on vähintään 400
kilometriä saada täyteen,
Reijo kertoo.
Usein hän on hiihtänyt
yli 500 kilometriä kaudessa,
parhaimmillaan reilusti yli
tuhat kilometriä. Pyöräily
kuuluu Reijon kesäharrastuksiin ja yhdessä vaimon
kanssa käydään talvella kerran viikossa uimassa.
-Kesäisin olen joka viikko
pyrkinyt käymään Haukiputaalla pyöräillen kahvilla.
Matkaa tulee semmoiset 40
kilometriä, Reijo toteaa.
Helsingin olympialaisten aikaan 1952 Reijo kertoo
kuljettaneensa kilpailijoita
veneellä kilpailupaikoille ja
olleensa kuukauden olympiakomitean ”komennossa”. Tuohon aikaan hän oli

nimittäin armeijassa.
Armeijan jälkeen Reijo
sai työpaikan Veitsiluodosta, jossa toimi hinaajakuljettajana kahdeksan vuotta.
Sieltä hän siirtyi Merenkulkulaitoksen palvelukseen
Ajokseen, toimien kutterin
kuljettajana eläkkeelle siirtymiseensä saakka.
Merellä viihtyvän miehen taidot huomattiin pian
ja kansalaisopiston kurssien
vetäjänä hän opetti veneiden tekoa yhdelle, jos toiselle Kemissä.
Iihin muuton myötä Reijo sai vastuulleen Eläkeliiton
Iin osaston kuntosaliryhmän kymmeneksi vuodeksi.
-Nikkarissa
toimimme
silloin. Nyt meillä ei ole ollut sopivia tiloja kuntosaliryhmälle, mutta itse olen
käynyt pari kertaa viikossa
kuntosalilla lihaskunnosta
huolehtimassa. Liikuntahallille kävimme tutustumassa
juuri ja sieltä meille lupailtiin kuntosalivuoroa maaliskuulta alkaen.
Kesät Väätäjät viettävät

Olhavassa kesämökillään.
Siellä ei tarvita kuntosalia.
Kalastus ja marjastus, sekä
mökin pihatyöt käyvät kuntoilusta.
-Olen erittäin tyytyväinen Eläkeliiton Iin osaston
toimintaan ja on ollut ilo olla
monessa mukana. Kuljemme tapaamisissa ja retkillä
niin kauan kuin voimia riittää. Seuraavaksi ohjelmassa on yhdistyksen toimesta
teatterimatka Ouluun, Reijo antaa tunnustusta omalle
eläkejärjestölleen. MTR

Keinutuolissa on mukava lukea aamun lehti. Liian pitkäksi
aikaan siihen ei passaa kuitenkaan jäädä, Reijo Väätäjä naurahtaa.

Automaatio Turkki Oy palvelee Iistä maailmanlaajuisesti
Iin Illinsaaresta käsin toimiva Automaatio Turkki Oy
on erikoistunut koneiden
automatisointeihin ja logistiikkaohjauksiin. Yrityksen
takaa löytyvä Pekka Turkki työskenteli ennen yrittäjäksi siirtymistään Wärsilän
ja Valmetin paperikoneiden parissa. Vuodesta 1987
alkaen hän on ollut käynnistämässä lähes kaikkia
yhtiöiden toimittamia paperikoneita maailmalla Intiaa
myöten. Tällä hetkellä uusia
paperikoneita ei juurikaan
toimiteta ja Pekka Turkkia työllistävät toiminnassa olevien koneiden huollot
Saksassa, Englannissa ja
Ruotsissa. Satunnaisesti hän
käy huoltamassa koneita
myös Intiassa.
-Työni kannalta ei juurikaan ole merkitystä missä
päin Suomea asun. Maailmalle on lennettävä ja Iistä
pääsee yhtä sujuvasti matkaan kuin etelästäkin, muutama vuosi sitten Iihin
muuttanut Pekka toteaa.
Kotimaassa Pekka Turkki
on yhteistyössä monien yritysten kanssa kehittänyt erilaista automaatiota yritysten
tarvitsemiin kohteisiin. Lisäksi hän on kehitellyt
erilaisia innovaatioita omakotitalonsa yhteydessä olevissa työskentelytiloissa.
-Kun joku kertoo mihin hän tarvitsisi laitetta,
alan miettimään ja kokeilemaan toimisiko millainen
laite juuri siinä tarkoitukses-

sa. Kodin yhteydessä olevissa tiloissa asioita on helppo
kehitellä ja kokeilla, Pekka
kertoo.
Automaation merkityksestä ja mahdollisuuksista
Pekka toteaa:
-Jos yksinkertaistaa automaation, se tarkoittaa
sellaisten toimintojen tekemistä automaattisesti, jotka
muuten olisivat tylsiä, rasittavia tai vaarallisia. Teollisuudessa lisäksi saadaan
tuotteista tasalaatuisia ja
tuotanto tehostuu. Yksi asiakkaistani on Maustaja Oy
Pyhännällä. Siellä automaatio huolehtii putkistojen oikeasta pesusta, ettei
tuotteeseen siirry pöpöjä likaisista putkista. Kotitalouksissa automaatio on vielä
uusi asia, mutta helpottaa
jokapäiväistä elämää.
Oman talonsa Pekka
Turkki on varustanut nykyaikaisimmalla tekniikalla ja
muutenkin talo on rakenteiltaan ja toiminnoiltaan lähes
ympäristöteko. Maalämmön
ja kaiken mahdollisen hukkalämmön talteenotolla talo
kuluttaa lämmitykseen vain
46 prosenttia vertailutalona
käytetyn normitalon tarvitsemasta energiasta.
Pilarirunkotalon seinissä on 200 millimetriä uretaania rungon ulkopuolella ja
katossa 320 millimetriä, niin
ikään rungon ulkopuolella.
-Talon rakenne on lähes
1000 vuotta vanha keksintö,
mutta Suomeen sovellettu.

Keski-Euroopassa eristeet
ovat pilarien välissä, meillä pilarien ulkopuolella.
Kun eriste on ulkopuolella,
saadaan yhtenäinen eristys, eikä ilmavuodon sattuessa seinässä ole mitään
lahoavaa. Lisäksi uretaanieristys on kaksi kertaa parempaa kuin mineraalivilla,
koko talon itse rakentanut

Pekka kertoo talon rakenteista.
Automatiikka hoitaa talon valojen ohjauksen ja
valot ovat päällä vain tarvittaessa. Varashälytyksessä
automaatio huomaa, jos sisällä ei ole ketään ja hälytys
kytkeytyy päälle. Palovaroittimet lähettävät hälytyksen sähköpostiin ja veden

pääsulku menee kiinni, lähettäen samalla hälytyksen,
jos vettä kuluu talon ollessa
tyhjänä.
Saunaan Pekka on kehitellyt lisäilmavaihdon takaamaan puulämmitteisen
saunan löylyt sähkösaunaan. Viemäri puolestaan
luovuttaa lämpöä kellarikerrokseen, ennen putkis-

Talon kellarikerroksessa Pekka pystyy kehittelemään ja kokeilemaan eri innovaatioiden toimivuutta.

ton ulosmenoa. Kaikesta
huomaa, että talo on suunniteltu
mahdollisimman
ympäristöystävälliseksi asumismukavuudesta tinkimättä. Pisteenä Iin päälle puut
siirtyvät omalla hissillään
kellarista leivinuunin ja takan viereen. MTR
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Parturi-kampaamo

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

Pyydä tarjous!

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

renkaat kaikille teille

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KUKKASIDONTAA

METTOVAARAN HAUTAUSPALVELU
Ii, Jakkukylä p. 0400 387 047
Kiiminki p. 040 561 7399
www.kiiminginkukka.ekukka.fi

KAUNEUSKUJA
Nettiajanvauraukset:
www.timma.fi/kauneuskuja
040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

KUNNOSTAMON PALVELUT:
Pienryhmävalmennus
Ryhmäliikunta
Personal trainer-palvelut
Ravintovalmennus

PITOPALVELUA

Anu Suotula-Teppo 044 5577 677
SEURAA:
Kunnostamon Facebook-tapahtumat
ja www.kunnostamo.com

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset
• arkut
• kukkasidonnat
• hautakivet

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

RAKENTAMINEN, KIRVESMIESPALVELUT YMS.
- Muovialan työt mm. rakentaminen ja
tankkien ja säiliöiden korjaukset
- Kirvesmiestyöt, teollisuuden ja
rakennusten kunnossapidot

HIERONTA • KAUNEUDENHOITO • JALKAHOITOA

Ota yhteyttä!

Kosmetologipalvelut

Mareki Tmi Mauri Pirttikoski

Härmänkuja 63, 91100 Ii | Puh. 040 552 8510
www.mareki.fi

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit • Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Fysioterapiaa Iissä
Varaa aika 010 237 700 tai fysios.fi
Kirkkotie 2, 91100 Ii

SKY Kosmetologi
Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • P. 040 044 8873

info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

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

Hierontapalvelu Päivi Päkkilä
naurujoogaohjaaja

040 834 6087
Yli-Iintie 773, 91210 Jakkukylä
paivi.pakkila@hotmail.com

Kalevalaista jäsenkorjausta
Intialaista päähierontaa
Iin Haminassa
Kysy lisää tai
varaa aika numerosta

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

SIIVOUSPALVELUT • KODINHOITOPALVELUITA

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

IIN TYÖOSUUSKUNTA
Luotettavaa ja tuttua siivoustoimintaa,
asiointia, pyykinpesua ym. kodinhoitoapua

040 828 9497

Uutta!
ePassi käy
maksuvälineenä
jalkahoitoon

Huhtikuja 24, 91100 Ii
Muista kotitalousvähennys
TEKSTIILI- JA KEMIKALIOKAUPPAPALVELUITA

METSÄALAN PALVELUITA • TIEISÄNNÖINTIPALVELUITA

AITOKAUPPA

• Tiekuntien hallintoon ja
isännöintiin liittyvät palvelut
• Metsäomaisuuden hoitoon
liittyvät palvelut

Puh. 0400 155 234 |sähköposti. info@mtkuukkeli.fi

Iin Kemikalio-tekstiili
ja Luontaistuote
Laksontie 1, 91100 Ii
p. 08 817 3360

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

www.mtkuukkeli.fi

MYÖS LAHJAKORTIT

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745, 0400 385 251

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
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Liikuntakeskus Movessa
monipuolista ryhmäliikuntaa
Liikuntakeskus Moven tiloissa käy vilske. Kuntosalilla
harjoitellaan monipuolisten
laitteiden avulla, lapset touhuavat leikkihuoneessa ja
ryhmäliikuntatilassa liikutaan ohjaajan opastuksella.
-Tilat alkavat olla kaikin
puolin valmiit, joskin laitteiden paikat voivat matkan
Pasi Ojala kertoo Moven ryhmäliikuntatilan olevan monipuolisessa käytössä.

varrella vaihtua. Ryhmäliikuntatila on osoittautunut toimivaksi ja ryhmiin on
tullut mukavasti porukkaa,
kuntosaliyrittäjä Pasi Outila
kertoo.
Tällä kertaa käynnissä
ovat Ironman hichboxing ja
Krav Magan harjoitukset oululaisen Arto Luoman johdolla.
Krav Maga on israelilainen lähitaistelu- ja itsepuolustusjärjestelmä, joka

Krav Maga tunnin aluksi verryteltiin. Itsepuolustus kiinnostaa monia.

perustuu ihmisen luontaisiin
reaktioihin stressitilanteessa. Krav Maga on kehitetty
ainoastaan itsepuolustusta
varten, ja siksi siinä ei järjestetä kilpailuja tai näytöksiä
eikä siinä ole sääntöjä, vaikka lajissa onkin tasojärjestelmä. Krav Magan kantavana
ajatuksena on perustajansa
Imrich Lichtenfeldin unelma
”Jotta voisit kulkea rauhassa”. Itsepuolustus kiinnostaa Iissäkin ja kaksi ryhmää

Iin Eläkeläisten
toimintaa

Krav Magassa saivat runsaasti osallistujia.
Movessa on kevään aikana mahdollista osallistua myös pumppitreeneihin,
kuntonyrkkeilyyn ja kuntothainyrkkeilyyn.
Junnuille
Pasi Ojala suunnittelee lisäksi nassikkapainin ja ketteryysharjoittelun ohjattuja
ryhmiä. MTR

Salla Kellokumpu ja Liisa Tuikkanen Ironman hichboxing harjoituksissa Arto Luoman valvovan silmän alla.

Iin Eläkeläiset ry:n toimintavuosi 2020 on pyörähtänyt
vauhdilla käyntiin. Maanantai
jumpissa kello 11-12 käy keskimäärin noin 40 iloista jumppaajaa, tahdittajana toimii Kylli
Kaikkonen. Maanantaisin kello 12 Juneksen Ossi johtaa kuorolaisia, tervetuloa myös uudet
laulajat.
Keskiviikkoisin kello 11-12
venytellään vuoroviikoin Eilan
ja Paavon opastuksella. Jumpan jälkeen juodaan pullakahvit ja päivää jatketaan käsityö/
porinapiirissä alkaen 5.2. kello 12 sekä pelataan bocciaa parittomina viikkoina alkaen 12.2.
kello 12. Tietotekniikkakerho
jatkuu tiistaisin klo 10.
Ti 28.1. klo 10 viritellään tietotekniikkakerhoa, jatkosta sovitaan tarpeiden mukaan.
Pe 7.2. klo 17-20 karaoke jatkuen joka toinen perjantai.
Ma 24.2. on kevätkokous,
josta ilmoitus ja kutsu erikseen.
To 12.3. vietetään jo perinteiseksi tullutta Laskiaisriehaa. Bileet alkavat kello 12.
Tervetuloa uudet ja entiset
jäsenet!
Kuoron levyjä sekä yhdistyksen 50 v. historiikkikirjoja
saatavilla.
Lisätietoja tapahtumista löytyy yhdistyksen kotisivuilta,
josta löytyy myös johtokunnan
jäsenten nimet yhteystiedot.

Kaarina Paaso

Kunta ja hiihtäjät neuvottelussa lumitykkien käytöstä
Eniten keskustelua aiheutti lumen säilöminen kesän
yli, varmistamaan hiihtokauden aloittaminen hyvissä ajoin syksyllä.
– Meillä ei ole läjittämiseen ja säilömiseen sopivaa
aluetta, totesi Kettunen.
Tätä hiihtoihmiset eivät
purematta nielleet ja kertoivat alueen löytyvän aivan
hiihtomajan
tuntumasta,
kunhan kunta tekisi valmiiksi neuvotellun tilusvaihdon
maanomistan kanssa.
– Iissä aloittaa liikuntapainotteinen luokka, joka
tarvitsee olosuhteet hiihdolle. Hiihtoon panostaminen
on myös mitä parhainta hyvinvoinnin edistämistä. Tulemme edelleen vaatimaan
säilölumen tekemistä ja asi-

oiden valmistelua niin, että
vuoden 2021 talousarviossa on tarvittavat määrärahat
muhien ja muiden tarvikkeiden hankintaan. Näin
tykeistä on oikeasti hyötyä
kauden aloittamiseen syksyllä 2021, hiihtäjien puhemiehenä toiminut Seppo
Keltamäki totesi.
Illan antina kunta ja seurat sopivat talkoolaisten
kouluttamisesta lumitykkien käyttöön tämän talven
aikana ja lisälumen tekemisestä jatkamaan hiihtokautta
kevään osalta. Samoin sovittiin whatsappryhmän muodostamisesta tiedonkulun
nopeuttamiseen talkooavun
saamisesta paikalle, olosuhteiden salliessa lumen tykittämisen. MTR

Liikuntapaikkamestari Pasi Rajala, ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettunen ja kunnallistekniikan työntekijä Mikko Tammi, sekä iiläisiä hiihtoihmisiä neuvottelussa lumitykkien käyttämisestä.

Lumitykit on nimenomaan
hankittu säilölumen tekemiseksi, Seppo Keltamäki
viestitti näkemyksenään kunnanvaltuuston tahtotilasta.

Koekäytössä tykeillä tehtiin päivässä lunta parisataa kuutiota.

Illinsaaressa käyttämättöminä olleiden lumitykkien
käyttöönotosta järjestettiin
neuvottelutilaisuus kunnan
ja hiihtäjien kesken 29.1.
Pari päivää aiemmin tyk-

kien toimivuutta oli kokeiltu
ja päivän aikana lunta kertyi
vajaa kaksisataa kuutiota.
Tämä levitettiin stadionalueelle, tarkoituksena jatkaa
hiihtokautta keväällä.

Hyvässä hengessä käydyssä neuvottelussa Iin ympäristöpalvelupäällikkö
Paula Kettunen esitteli liikuntapaikkojen kunnossapitoluokat ja kertoi kunnan

toiveista yhteistyöhön hiihtäjien kanssa.
– Kunnalla ei ole resursseja vastata tykkien käytöstä. Yhteistyö hiihtäjien
kanssa on välttämätöntä
ja se on käsittääkseni ollut
kunnanvaltuuston tahtotila
lumitykkejä hankittaessa.
Liikuntapaikkamestari
Pasi Rajala puolestaan totesi
tykkien käytön edellyttävän
riittävän pitkää vähintään
kahdeksan asteen pakkasta
ennen kuin on järkevää alkaa lunta tykittämään.
Paikalla
olleet
parikymmentä
hiihtoihmistä
totesivat iiläisistä urheiluseuroista löytyvän talkoolaisia lumen tykittämiseen,
samoin yksittäisistä kuntoilijoista.
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Iin Ympäristöyhdistys ry:n

KUULUTUS

KEVÄTKOKOUS

Kauppilan kerhotilassa, Kauppilantie 15
su 23.02.2020 klo 18.00

Iin kunnan pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelma
nähtäville

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

1969

Iin kunnan yhdyskuntalautakunta on päättänyt 14.1.2020 kokouksessaan asettaa pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelman nähtäville. Suunnitelman tarkoituksena on toimia Iin kunnan pyöräilyn ja
jalankulun edistämisen ohjeena maankäytön suunnittelusta toteutukseen ja väylien kunnossapitoon asti.
Pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelma on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie
2, 91100 Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoit-teessa https://www.
ii.fi/muut-suunnitelmat-ja-selvitykset) 23.1. – 21.2.2020 välisen ajan.

Iin Eläkeläiset ry: n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS
Ma 24.2.2020 klo 12.15
Iin Järjestötalolla.

Pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelmaan liittyen pidetään yleisötilaisuus Nätteporin auditoriossa torstaina 13.2.2020 klo 17-18.00.

JÄTTIBINGla!O

Esillä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu.
Jäsenet tervetuloa!
JOHTOKUNTA

1969

Iin Eläkeläiset ry:n
matka Kivitippuun
Lähtö to 27.2. klo 9.30 Iin Järjestötalolta
Matkalla pysähdymme lounaalle.
Paluumatkalle lähdemme su 1.3. huoneiden
luovutuksen jälkeen, viim. klo 12.
Arvontaa, joten pieni pussukka mukaan!
Hotelli+kyyti yht. 150 euroa
maksetaan Iin Eläkeläiset ry:n
tilille FI57 535002 20007442, eräp. 14.2.

Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 9.2. klo 15.00

Seural
23

2

23 8

Palkinnot:
Tervetul
oa!
500 € | 3 x 100 € | 5 x 50 €
IIN KUNTA/II-INSTITUUTTI HAKEE
YRITTÄJÄÄ MUSEOKAHVILA HUILINKIIN
Kirjallinen hakemus pyydetään toimittamaan
28.2.2020 klo 15 mennessä osoitteeseen:
pekka.suopanki@ii.fi
Lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Pekka Suopanki,
p.050 3950 392.

ps. Muutama paikka vapaana,
lisätietoja Kaarina p.040 8229274.

Jari Ruonala eläkkeelle Valoisia säveliä
pimeän illan ratoksi konsertilla
Iin kansalaisopiston ja taidekoulun
pitkäaikainen
musiikin vastaava opettaja Jari Ruonala jäi eläkkeelle tammikuun lopussa. Jari
ehti työskennellä Iissä lähes
25 vuotta. Hän halusi läksiäislahjana iiläisille järjestää konsertin yhdessä Unto
Kukan ja Sara Laakkosen
kanssa. Yleisö sai kuulla taidokasta kansanmusiikkia ja
iloisia sointuja tässä ”Valoisia säveliä pimeän illan
ratoksi” -konsertissa Nätteporin auditoriossa.
Johanna Niskanen esitti kollegalleen omasta tuotannostaan
koskettavan Saari kappaleen.

–
Olemme
yhdessä
keikkailleet ja halusin nimenomaan Saran nokkahuiluineen mukaan, Jari kertoo
konsertin taustoista.
Konsertin lopuksi Jarin
kollega Johanna Niskanen
esitti yllätysnumerona omaa
tuotantoaan olevan kappaleen Saari.
– Saari on kiinnekohta
matkalla. Haluan esittää tämän sinulle ja voit ajatella
olevasi saarella, joka muistuttaa menneestä, mutta on
samalla lähtöpiste uuteen,
Johanna valotti kappalevalintaansa.
Simon Viantiellä elämänsä 20 ensimmäistä vuotta

Sara Laakkonen nokkahuilu, Unto Kukka mandoliini ja Jari Ruonala kitara olivat ”Valoisia säveliä pimeän illan ratoksi” -konsertin esiintyjät.

viettänyt Jari Ruonala kertoi
konserttiyleisölle tuntevansa neljä paikkaa kotipaikakseen.
– Viantien lisäksi Kemi
ja Oulu ovat olleet asuinpaikkojani. Työn myötä Iistä
on tullut neljäs kotipaikka,
vaikka en täällä olekaan
asunut.
Työssään hän kertoo viihtyneen erinomaisesti. Viisitoista ensimmäistä vuotta
työ oli iltatyötä, opetusta ollessa neljänä iltana viikossa.
Yksi illoista oli opettamista Yli-Iissä, joka silloin oli
osa Iin kansalaisopiston toimialuetta. Parhaimpana palkintona työstään hän kokee
oppilaiden kehittymisen ja
siinä tukena olemisen.
– On ollut rikkautta saada olla niin monenlaisten
oppilaiden kanssa tekemisissä vuosikymmenten varrella, Jari kiteyttää.
Eläkepäivät täyttyvät Jari
Ruonalalla
monenlaisissa
tehtävissä Oulun lähetysseurakunnassa. Jari kuuluu
seurakunnan vanhimmistoon, toimien myös pastorin tehtävissä. Lisäksi hän ja
vaimonsa ovat seurakunnan
musiikkitoiminnan kantavia
voimia. MTR

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus antaa pyöräily- ja
jalankulkuverkon suunnitelmasta palautetta. Palautteet pyydetään
toimittamaan 21.2.2020 mennessä kunnan yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Lisätietoja pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelmasta antaa ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettunen, p. 040 7021388 tai paula.
kettunen@ii.fi
Iissä 14.1.2020
Yhdyskuntalautakunta

MENESTYNEIDEN
URHEILIJOIDEN
PALKITSEMINEN
Iin kunta palkitsee menestyneet iiläiset urheilijat saavutuksista vuodelta 2019. Palkintoon
ovat oikeutettuja henkilöt, jotka palkitsemista
koskevana vuonna ovat olleet kirjoilla Iin kunnassa, sekä iiläiset seurajoukkueet. Joukkueja viestisaavutuksista palkinto myönnetään ko.
joukkueelle.
Säännöt ja sähköinen hakemuslomake löytyvät osoitteesta: https://iihappens.fi/avustukset/
Hakemus tulee jättää viimeistään helmikuun
15. päivään mennessä.
Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö
Pekka Suopanki p. 050 3950 392

Omakotitalot & huvilat
- taidolla ja tunteella!

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi
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PR-Rakenne Oy:n tekninen johtaja Samuli Pakanen ja toimitusjohtaja Tapani Pakanen yrityksen toimistolla Iin Micropoliksessa.

CLT-elementti on samalla valmis sisäseinä ja talon kantava rakenne, jota voidaan työstää haluttuun muotoon ja mittaan.

PR-Rakenne toteuttaa yksiölliset ja
laadukkaat puutalot
Iiläinen PR-Rakenne Oy on
vuonna 2015 perustettu yritys, joka rakentaa yksilöllisiä ja laadukkaita puutaloja.
Yrityksen kautta on mahdollista hankkia itselleen
juuri omiin tarpeisiin suunniteltu omakotitalo tai huvila, joko avaimet käteen

periaatteella, tai ostajan haluamaan valmiusasteeseen.
– Olemme rakentaneet
paljon Iihin ja Oulun alueelle, joko kappaletavarasta
tai viime aikoina enenevässä määrin CLT- massiivipuu
elementeistä, yrityksen toimitusjohtaja Tapani Paka-

nen kertoo.
CLT-massiivipuinen elementti on uuden ajan puurakentamista, jossa yhdistyvät
puun luontaiset rakennustekniset ominaisuudet ja
rakentamisen
helppous.
Monipuolinen materiaali so-

pii yhteen muiden rakennusmateriaalien kanssa ja
luo mahdollisuudet uudelle
arkkitehtuurille.
– Rakenne on kestävä ja
turvallinen.
CLT-elementillä on hyvä ääni- ja lämpöeristävyys. Massiivipuu,
sekä ristiinliimattu rakenne

Iin Koniin rakenteilla olevaan CLT-kotiin tulee myös
erillinen saunaosasto. CLT-elementti mahdollistaa
asiakkaan toiveiden muuttumisen todeksi.

Iin Urheilijoiden romunkeräys jatkuu keväällä
Iin Urheilijat ovat usean
vuoden ajan keränneet metalli-, koninkone- ja elektroniikkaromua. Vaihtolavat,
joihin romua on vapaasti
voinut viedä, ovat sijainneet
seuran toimitalon Rysän pihalla. Syksyllä vaihtolavat poistuivat talven ajaksi,
mutta siitä huolimatta alueelle jätettiin erilaisia kodinkoneita
rumentamaan
piha-aluetta.

Seuran
puheenjohtaja
Marko Jussila huomauttaa,
ettei romua saa paikalle jättää kuin aikana, jolloin vaihtolavat ovat paikallaan.
-Olemme laittaneet keräyksen talvitauosta kertovan
kyltin, jota toivomme kaikkien noudattavan. Vuokraamme taloa erilaisiin
juhlatilaisuuksiin
ympäri vuoden, eikä ole kenellekään mukavaa, jos piha ei

ole siisti, Jussila toteaa.
Keräys jatkuu lumien sulettua, jolloin vaihtolavat
tuodaan taas paikoilleen.
MTR

Romunkeräyksen talvitauosta kertovat kyltit muistuttavat,
ettei pihalle saa jättää mitään
keräysromua talven aikana.

on jäykkä, eikä hirsirakentamiseen aiemmin kuuluneita
painumia tapahdu. Elementti on samalla valmis sisäseinä sekä kantava rakenne,
nopeuttaen näin huomattavasti rakentamista. Elementit voidaan työstää tarkasti
asiakkaan toivomiin mittoihin, eikä niissä käytetä lainkaan muovia, Tapani kehuu
CLT-rakentamisen etuja.
Koniin on rakenteilla Iin
ensimmäinen CLT-omakotitalo, PR-Rakenteen toteuttamana. Muualle maahan
vastaavia kohteita on toteutettu jo useita.
– Ilmastokunta Iin imagoon
sopivasti
massiivipuinen
elementti
on
hiilijalanjäljeltään ylivoimaisesti pienin ja sillä saadaan
aikaan puhdas sisäilmainen
talo, puun toimiessa luonnollisena
höyrysulkuna,
tekninen johtaja Samuli Pakanen toteaa PR-Rakenteen
CLT-taloista.
Yritys työllistää veljesten lisäksi kuusi työntekijää,

etupäässä iiläisiä.
– Toivomme tietenkin
entistä enemmän kohteita
kotikunnasta, jolloin hiilijalanjälkemme työmatkojen
osaltakin jää mahdollisimman pieneksi. Pystymme
toteuttamaan myös julkisia rakennuskohteita, kuten koulujen laajennukset
ja vastaavat. Puu ja etenkin CLT-hirsielementit soveltuvat mainiosti julkisiin
kohteisiin, eikä sisäilmaongelmista ole pelkoa, Samuli jatkaa.
PR-Rakenteen
käyttämät CLT-elementit toimittaa
CLT Finland Oy / HOISKO
CLT Alajärven tehtaaltaan.
– Tilauskantamme on
hyvä, mutta vielä on mahdollista toteuttaa hankkeita
tulevalle kesälle, jos tekee tilauksensa mahdollisimman
pian. Kauttamme on mahdollista saada talo tai huvia
yhdellä sopimuksella, täysin valmiiksi rakennettuna,
Tapani Pakanen toteaa.

