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

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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IIN ALUE
Messu su 23.2. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Jumalan rakkauden
uhritie. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti:
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseen hätäavun antamiseksi ihmisten ja luonnon aiheuttamien kriisien uhreille. Palveluryhmä Lions Club.
Sanajumalanpalvelus su 1.3. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe:
Jeesus, kiusausten voittaja. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkkotyön tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY).
Hartaushetki to 20.2. klo 13 Iin hoivalla, Emmintuvalla.
Lapsikuoro to 20.2. klo 17 Iin seurakuntatalolla.
Kirkkokuoro to 20.2. klo 18.15 Iin seurakuntatalolla, salissa.
Perhekerho pe 21.2. klo 10 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Isoskoulutus su 23.2. klo 12 Iin seurakuntatalolla, salissa.
Toimintakerho ma 24.2. klo 17 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 25.2. klo 12 Iin seurakuntatalolla, salissa.
7-iltapäivä ti 25.2. klo 15 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 25.2. klo 18 Iin seurakuntatalolla, kappelissa.
Vauva- ja taaperoryhmä te 26.2. klo 10 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Porinapiiri te 26.2. klo 12 Iin seurakuntatalolla, salissa.
Päivystävä pappi to 27.2. klo 14.30 Iin hoito-osastolla. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Lapsikuoro to 27.2. klo 17 Iin seurakuntatalolla.
Kirkkokuoro to 27.2. klo 18.15 Iin seurakuntatalolla, salissa.
Perhekerho pe 28.2. klo 10 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Lautapeli-iltapäivä su 1.3. klo 14 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Ystävänkammari ke 4.3. klo 12 Iin seurakuntatalolla, salissa.
Hartaushetki to 5.3. klo 13 Iin hoivalla Emmintuvalla.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 11.3. klo 10 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 23.2. klo 12 Oijärven kyläkirkossa. Pyhäpäivän aihe: Jumalan rakkauden uhritie. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseen hätäavun antamiseksi
ihmisten ja luonnon aiheuttamien kriisien uhreille.
Messu su 1.3. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Jeesus,
kiusausten voittaja. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku
Jaakkola. Kolehti: Nimikkokohteen Suomikirkkotyön tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY). Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit tilata taksin kotiovelle puh:040 571 8618/
Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa kappeliseurakunta. Kirkkokahvit.
Seurakuntakerho ma 24.2. klo 11 Oijärven vanhustentalon kerhohuoneella.
Perhekerho to 27.2. klo 10 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Nuorten iltapäivä to 27.2. klo 15.30 Kuivaniemen Majakalla.
Perhekerho to 12.3. klo 10 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi
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Suuri lukukisa – iiläiset
haastetaan lukemaan kilpaa
Iin kirjaston leikkimielinen Suuri Lukukisa haastaa
kuntalaisia lukemaan enemmän. Lukukisassa ovat vastakkain lapset ja aikuiset, ja
kisaan voi osallistua Iin ja
Kuivaniemen
kirjastoissa
sekä kirjastoauto Akselissa
helmi-maaliskuun ajan.
Osallistuminen on hauskaa ja helppoa: lue kirja,
mene kirjastoon/kirjastoautoon ja pudota helmi joko aikuisten tai lasten purkkiin.
Toista niin monta kertaa
kuin ehdit helmi-maaliskuun aikana. Se joukkue,
jonka purkissa on maaliskuun lopussa enemmän
helmiä, voittaa kisan ja lunastaa itselleen huikean palkinnon kesän kynnyksellä!
Nyt siis todellakin kannattaa lukea!
Kirjaksi lasketaan kaunokirjat, tietokirjat ja sarjakuvat ja myös äänikirjat.
Helmiä ei tarvitse tuoda kotoa, vaan niitä on esillä kirjastojen ja kirjastoauton
tiskillä. Yhtä luettua kirjaa
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kohden voi pudottaa vain
yhden helmen toiseen purkkiin ja lukija saa itse päättää,
kuuluuko aikuisten vai lasten joukkueeseen. Jos aikuinen lukee kirjan lapselle, saa
siitäkin vain yhden helmen
jompaankumpaan purkkiin.
Helmiä ja purkkeja on esillä Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa sekä kirjastoauto
Akselissa 1.2. – 31.3. välisen
ajan.
Lukukisan
Virallisena
Suojelijana toimii Kuivaniemeltä lähtöisin oleva tietokirjailija ja toimittaja Jenni
Räinä.
Lukukisan etenemistä voi
seurata kirjastoissa sekä Facebookissa ja Instagramissa,
jonne päivitämme säännöllisesti kisauutisia.

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

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

www.sisustuspalvelu.fi

Kirjasto tiedotus

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

www.iisanomat.fi

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:
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Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
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jäsenyritys
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ilmestyy joka toinen torstai,
- parillisina viikkoina.

Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

”Tästä se meni ja oli roppaa
nokasa”
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä,
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Maakuntaliitto aloitti kuntakierrokset Iistä
Pohjois-Pohjanmaan liitto
aloitti kuntakierrokset Iistä.
Maakuntajohtaja Pauli Harju, vs hallintojohtaja Kimmo
Hinno, kehitysjohtaja Tiina
Rajala ja suunnittelujohtaja Jussi Rämet tapasivat vierailun aikana kunnanjohtoa
ja johtavia luottamushenkilöitä. He myös osallistuivat
kunnanvaltuuston kokoukseen, kertoen liiton toiminnasta.
– Meillä on tarkoitus vierailla kaikissa liiton
kolmessakymmenessä
jäsenkunnassa tämän vuoden
aikana,
maakuntajohtaja
Pauli Harju kertoi kunnanvaltuutetuille.
Maakuntaliiton toimintaa esitellessään hän totesi
edunvalvonnan painottuvat
ennen kaikkea elinkeinoihin ja liikenteeseen, mutta
hyvinvoinnin edistämisen
näkyvän liiton toiminnassa
entistä enemmän.
– Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminta aiheuttaa kunnalle kuluja 8euroa/asukas.
Saman verran keräämme toimintakuluihin rahaa
muualta. Alueelle välitämme huomattavia summia
kehittämisrahaa eri puolilla maakuntaa toteutettaviin
hankkeisiin, Harju totesi.
Vuonna 2019 käynnissä
oli 111 maakuntaliiton rahoittamaa kuntahanketta,
joista uusia 27. Hakijoina oli
yksittäisiä kuntia, kuntayhtymiä ja kehitysyhtiöhankkeita. Rahaa hankkeisiin
kohdentui yhteensä yli 14,3
miljoonaa euroa. Iin EAKRhankkeille (Euroopan aluekehityshankkeet) rahaa on

ohjattu vuosien 2014-2020
välillä yhteensä reilut 2,3
miljoonaa euroa. Suurin osa
hankkeista on Iin Micropolis
Oy:n hankkeita, liittyen vähähiilisyyteen ja muihin ilmastohankkeisiin.
Maakunnan tilaa ja tulevaisuudennäkymiä esitellessään maakuntajohtaja kantoi
huolta etenkin väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä.
Pohjois-Pohjanmaa
tunnetaan nuorten maakuntana, jossa keski-ikä on varsin alhainen, 40,2 vuotta.
– Syntyvyyden aleneminen tuo tähän ison muutoksen. Syntyvyys alenee ja
väki ikääntyy. Jos suuntaa ei
saada käännetyksi, joudutte lakkauttamaan opettajien tehtäviä ja palkkaamaan
lisää
hoitohenkilökuntaa.
Laskelmat osoittavan Iin
tarvitsevan vuonna 2030
jopa 55 opettajaa vähemmän
kuin nyt, jos ennusteet lapsimäärän vähenemisestä 1-6
vuotiaissa 35 prosenttia ja
7-12 vuotiaissa lähes 39 prosenttia toteutuvat, Harju totesi.
Tuulivoiman osalta maakuntajohtaja totesi olleensa
turhan kriittinen.
– En uskonut tuulivoimaan, vaan pidin sitä huulivoimana.
Onneksi
te
uskoitte ja Ii onkin ollut tienraivaaja tuulivoiman edistämisessä, hän kiitteli iiläisiä.
Pohjois-Pohjanmaalla
tuotetaan tällä hetkellä 42
prosenttia koko maan tuulivoimasta. Maakuntakaavaan tuulivoimalle varattu
1500 megawattia ja ne alkavat olla varattuja.

Kunnanvaltuutettuja huolestutti mahdollinen kylien autioituminen. Ilkka Pakosen kysymykseen kokonaisten taajamien autioitumisesta, maakuntajohtaja totesi senkin olevan mahdollista.

– Haasteena on löytää
uusia paikkoja tuulivoiman
lisärakentamiselle, suunnittelujohtaja Jussi Rämet totesi tuulivoimasta kysyneille
kunnanvaltuutetuille. MTR

Vs hallintojohtaja Kimmo Hinno, maakuntajohtaja Pauli
Harju, kehitysjohtaja Tiina Rajala ja suunnittelujohtaja Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaan
liitosta kertoivat Iin kunnanvaltuustolle liiton toiminnasta.

Terveyspojat Oy tuottaa laadukkaita kotipalveluita Oulunkaaren alueelle

Mika Lämsällä taittuu ruoanlaitto. Toivo Mettovaara siirtymässä
pöydän ääreen nauttimaan Mikan valmistamasta ateriasta.

Taivalkoskelainen Terveyspojat Oy on yksityinen palveluntuottaja, joka tukee
apua tarvitsevien kotona
asumista yksilöllisillä ja asiakkaan toiveiden mukaan
räätälöidyillä palveluilla.
Terveyspojat
toimii
muun muassa Iin ja Kuivaniemen alueella, toiminta-alueen kattaessa koko
Oulunkaaren, Simoa lukuun
ottamatta.
– Pääosa asiakkaistamme koostuu kunnan palveluseteliä käyttävistä, mutta
myös itse maksavia asiakkaita meillä on. Heistä suurin osa hankkii kauttamme
siivousapua ja viriketoimintaa, toimitusjohtaja Saila
Päkkilä-Rokolampi kertoo.
Samalla hän muistuttaa, että
heidän tekemästään työstä

saa kotitalousvähennyksen.
Terveyspojat tuottaa monipuolisia palveluita kotisairaanhoidosta omaishoidon
vapaisiin ja halkohuollosta lumitöihin, sekä kaikkea
arjessa selviämistä auttavia palveluita muun muassa
kauppa- ja asiointipalveluita.
– Tietyillä edellytyksillä
ikäihmiset voivat hankkia
tarjoamiamme palveluita arvonlisäverottomina. Kuka
sellaiseen on oikeutettu ja
millä edellytyksellä, selviää
parhaiten ottamalla yhteyttä oman kunnan palveluvastaavaan, Terveyspojat Oy:n
hallituksen puheenjohtaja
Mika Lämsä kertoo. MTR
Saila Päkkilä-Rokolampi siivouspuuhissa Kuivaniemellä asuvan
Toivo Mettovaaran kodissa.
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Jakun koulun ystävänpäivätapahtumassa
laulettiin ja naurettiin

Sari Aalto ja Päivi Päkkilä halusivat ystävänpäivätapahtumalla
korostaa yhdessä tekemisen olevan hauskaa ja tärkeää.

Ystävänpäiväkortteja on kiva antaa ja saada.

Jakun koulun salista kaikui iloinen laulu ja taputus,
sekä yläkerrasta mukaansatempaava nauru, kun
koululla vietettiin ystävänpäivätapahtumaa pari päivää etuajassa.
Oppilaiden vanhemmat
Sari Aalto ja Päivi Päkkilä
olivat suunnitelleet päivän
ohjelman yhdessä koulun
opettajien kanssa.
– Yhdessä tekemisen kaipuu ja ystävien tärkeyden
muistaminen saivat meidät
ottamaan yhteyttä koululle. Yhteistyö koulun kanssa
on mutkatonta ja helppoa,
kuten tämäkin tapahtuma
osoittaa, Sari ja Päivi totesi-

vat omaan osuuteensa valmistautuessaan.
Aluksi oppilaat kokoontuivat liikuntasaliin, jossa
koulunjohtaja Simo Silanderin johdolla laulettiin muun
muassa ”Minun ystäväni”
”Ystävyyden puu” ja ”Pakkasherra”.
– Ystävät ovat tärkeitä ja
kaikki tarvitsevat ystäviä.
Kenenkään ei ole hyvä olla
yksin, eikä kukaan pärjää
ilman ystäviä, Simo muistutti oppilaita ystävien tärkeydestä.
Sari Aallon opastamina
oppilaat kirjoittivat toisilleen
ystävänpäivätervehdyksiä
ja isoimmat oppilaat vaih-

toivat ystävänpäiväkortteja.
Ryhmissä oppilaat siirtyivät tämän jälkeen koulun
yläkertaan, jossa Päivi Päkkilän naurujooga sai kaikki
hyvälle tuulelle. MTR

Päivi Päkkilän naurujooga sai
oppilaat iloisiksi.

Oppilaiden laulu raikui ja välisoitot taputettiin ”Ystävyyden
puu” kappaleessa.
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Teppo Ylitalo, Miikka Ylitalo, Jorma Pernu, Heikki Greus, Olavi Valtonen ja Ari Kamula lähdössä kelkkauria kunnostamaan.

Olhavanseudun kelkkailijat monessa mukana
Helmikuun
ensimmäisenä lauantaina rivi moottorikelkkoja
odottaa
Olhavanseudun kelkkailijoiden puheenjohtajan Olavi Valtosen pihalle paikalle
kurvaavaa toimittajaa. Toimittaja istutetaan Olavin
ajaman kelkan ”pelkääjänpaikalle” ja siirrytään porukalla lähistöllä kulkevalle
moottorikelkkauralle. Kelkkauralla odottavat kelkkailijoiden ylpeydet, kaksi
tampparia.
– ”Rakkineeksi” olemme
tämän luomuksen ristineet,
kertoo Teppo Ylitalo, joka
yhdessä serkkunsa Tuomas
Lehtosen kanssa on rakentanut tampparin, joka saa hyvälle tuulelle.
Laitteen ohjaamo on
vanha Toyota Hiacen hyt-

ti ja kaikki muutkin ”Rakkineen” osat kaksikko on itse
suunnitellut ja yhteensovittanut.
– Afrikkaan joutumiselta
Hiacen pelastin, Teppo naurahtaa.
Toden totta auto oli jo
satamassa odottamassa laivaan lastaamista, kunnes ei
sinne lyhyen mallinsa takia
kelvannut. Olhavanseudun
kelkkailijoiden
moottorikelkkaurien
tampparina
”Rakkine” on palvellut hyvällä menestyksellä jo vuosia ja taival jatkuu.
Toinen paikalla oleva
tamppari on Ari Kamulan
omistama ja tehdastekoinen.
– Parikymmentä vuotta
sitten tämän hankin, lähinnä
Yli-Olhavan latujen hoitoon.
Pikkuhiljaa toiminta-alue on

laajentunut ja tällä hetkellä meillä on kelkkakerhona
moottorikelkkauria hoidettavana 70 kilometriä, Ari
Kamula kertoo.
Koska urienhoitoon ei
ollut sopivaa lanakalustoa
saatavilla, on Ari suunnitellut ja valmistanut kaluston perässä vedettävän lanat
muidenkin kuin oman koneensa perään.
– Arin näppärissä käsissä
syntyy melkein mitä vaan,
puheenjohtaja Olavi Valtonen toteaa.
Yli-Olhavan ja Olhavan
välille Olavi alkoi suunnitella moottorikelkkauraa melkein heti paikkakunnalle
muutettuaan.
– Aina kun bensa loppui,
piti lähteä autolla Olhavasta polttoaineen hakuun. Se

Ari Kamulan hankki tamppparinsa parikymmentä vuotta sitten latujen kunnostukseen.

tuntui turhauttavalta, kun
kelkkahan olisi ollut näppärä tankata suoraan tankilla,
vaan ei ollut luvallista reittiä
Olhavaan ajaa, Olavi muistelee reittisuunnittelun alkua.
Heikki Greus toteaakin
reittien saamisen olleen pitkälti Olavin ansiota.
– Lapista tullut mies pani
tuulemaan ja sai maanomistajilta suostumuksen ilman
sen kummempia ongelmia.
Meillä muilla olisi ollut sukurasitteet tai vastaavat
edessä, jos olisi nimiä koitettu hankkia, Heikki Greus
antaa tunnustusta puheenjohtajalle.
Vuosikymmenten
sinnikäs työ on kantanut hedelmää ja tällä hetkellä
reittejä Yli-Olhavasta löytyy

joka suuntaan. Yli-Olhavasta Olhavaan menevältä uralta on pisto Merihelmeen.
Iihin ja Yli-Iihin, sekä Oijärvelle lähtevien urien risteyspaikka on Yli-Olhavassa
Kärppäsuolla sähkölinjan
alla.
– Tilanne on aivan toinen
kuin 80-luvun alussa. Silloin kelkkailu oli ihan villiä
ja naapureiden marjapensaat sai kyytiä, Heikki Greus
muistelee kelkkailua ennen
urien saamista.
Kelkkaurien kunnossapidon lisäksi Olhavanseudun
kelkkailijat avustavat YliOlhavan latujen kunnossapidossa tarvittaessa.
– Niiden kunnossapito on Yli-Olhavan kyläyhdistyksellä. Kun lunta tulee
kerralla paljon, ei kelkkaka-

lusto oikein riitä, joten olemme käyneet tamppareilla
avustamassa, Olavi Valtonen kertoo yhteistyöstä kyläyhdistyksen kanssa.
Lopuksi kelkkaurien hoitajat halusivat esittää hartaan toiveen urien käyttäjille
– Ajakaa koko uran leveydeltä, ei ainoastaan
samalla jäljellä edellä menevän perässä. Näin ura säilyy paremmassa kunnossa,
eikä uran keskiosa kaivaudu kohtuuttoman syväksi.
Se tekee liikkumisen urilla
kaikille miellyttävämmäksi. MTR

Teppo Ylitalo ja ”Rakkine”, jonka hän yhdessä serkkunsa kanssa on rakentanut. Ohjaamo on vanhasta Hiacesta.
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Jakkukylän riippusillan
pylonit asennettu
Jakkukylään rakenteilla olevan Skandinavian pisimmän
riippusillan koko ja muoto alkavat hahmottua. Sillan
kannatinpylväät eli pylonit
asennettiin paikalleen hel-

mikuun alussa. Sillan kantta
kannattavat vaijerit tukeutuvat pyloneihin. Sillan kokonaispituudeksi tulee lähes
250 metriä, jännevälin ollessa 180 metriä. MTR

Hiihtäjien edustajat Tuomo Sassi, Markku Loukusa ja Seppo Keltamäki neuvottelussa Iin kunnan edustajien ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettusen ja kunnanjohtaja Ari Alatossavan kanssa.

Hiihtäjien toiveet tiedoksi kunnanjohtajalle

Jakun koulun kohdalla Iijoen ylittävän riippusillan pylonit kohoavat 20 metrin korkeuteen.

Iiläisten hiihtoseurojen vetoomus lumitykkien käyttämisestä ja säilölumen
tekemisestä Illinsaareen luovutettiin Iin kunnanjohtaja
Ari Alatossavalle 13.2. pidetyssä neuvottelutilaisuudessa.
Vetoomuksen luovuttivat hiihtäjien puolesta Seppo Keltamäki, Markku
Loukusa ja Tuomo Sassi.
Kunnanjohtajan lisäksi neuvottelussa kuntaa edusti
ympäristöpalvelupäällikkö
Paula Kettunen.
Hyvässä hengessä käydyssä neuvottelussa hiihtäjät toivat esille tarpeen
lumen säilömiseen kesän
yli. Tällä voidaan heidän
mielestään jatkaa hiihtokautta jopa kolme kuukautta, puolitoista kuukautta
molemmista päistä.
Neuvottelussa
käytiin
läpi kunnan mahdollisuudet

järjestää lumen säilömiseen
tarvittava paikka tilusvaihdon kautta, säilömisen vaatimat alkuinvestoinnit ja
aiheutuvat
kustannukset,
sekä työnjakoa lumen säilömisen ja levittämisen osalta.
– Tänä talvena on tärkeintä saada oppia ja koulutusta
lumentekoon, säilömiseen
ja lumisäilön avaamiseen.
Koulutusta on tarjolla vaikkapa Vuokatissa, Seppo Keltamäki kertoi.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava kysyi, tekevätkö
seurat lumet talkootyönä levittäminen mukaan lukien,
jos kunta hankkii tarvittavat
välineet ja materiaalit, kuten
muhat lumien peittämiseen.
Seurojen edustajat kertoivat talkoolaisia löytyvän ja
lumien teon onnistuvan.
– Levittämiseen tarvitsemme ehkä myös kunnan
panosta. Se vaatii traktorei-

ta kärryineen, pyöräkoneen
ja latukoneen työpanoksen,
eikä seurojen voimavarat
riitä niiden kulujen kattamiseen, Tuomo Sassi totesi.
Latujen suurimman käyttäjäryhmän todettiin muodostuvat
kuntoilijoista.
Myös naapurikunnista uskotaan etenkin kilpahiihtäjien hyödyntävän Illinsaaren
latuja säilölumen taatessa
lumivarmuuden laduille.
– Tarkoitus on lumettaa
1,5 kilometrin latu säilölumella. Sen varastointiin kesän yli tarvitaan noin
20 000 euron alkupanostus muhiin ja muihin tarvittaviin hankintoihin. Muhat
ovat käytettävissä vuodesta toiseen, pienellä täydennyksellä, Seppo Keltamäki
totesi.
Lumetetusta ladusta on
tarkoitus periä vapaaehtoista käyttömaksua, jota usko-

taan kertyvän 3000 – 4000
euroa kaudessa.
Neuvottelussa
käytiin
läpi myös muita Illinsaaren
kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ylikulkusiltojen
uusimisesta valojen vaihtamiseen led valoksi, sekä kesäreittien epätasaisuuksien
poistamiseen.
Kunnanjohtaja
lupasi omalta osaltaan edistää
asiaa, todeten tarvittavien määrärahojen saamisen
vuoden 2021 talousarvioon
olevan päättäjien harkinnan
varassa.
– Kaikkeen rahat eivät
koskaan riitä ja loppupelissä
päättäjät joutuvat arvottamaan asiat tärkeysjärjestykseen, Ari Alatossava totesi
kunnan taloudellisista mahdollisuuksista. MTR

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
varrella vaihtua. Ryhmäliikuntatila on osoittautunut toimivaksi ja ryhmiin on
tullut mukavasti porukkaa,
kuntosaliyrittäjä Pasi Outila
kertoo.
Tällä kertaa käynnissä

ovat Ironman kickboxing ja
Krav Magan harjoitukset oululaisen Arto Vuoman johdolla.
Krav Maga on israelilainen lähitaistelu- ja itsepuolustusjärjestelmä, joka
perustuu ihmisen luontaisiin
reaktioihin stressitilantees-

Krav Maga tunnin aluksi verryteltiin. Itsepuolustus kiinnostaa monia.

sa. 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
Krav Magassa saivat runsaasti osallistujia.
Movessa on kevään aikana mahdollista osallistua myös pumppitreeneihin,
kuntonyrkkeilyyn ja kuntot-

Salla Kellokumpu ja Liisa Tuikkanen Ironman kickboxing harjoituksissa Arto Vuoman valvovan silmän alla.

hainyrkkeilyyn.
Junnuille
Pasi Outila suunnittelee lisäksi nassikkapainin ja ketteryysharjoittelun ohjattuja
ryhmiä.

Pasi Outila kertoo Moven ryhmäliikuntatilan olevan monipuolisessa käytössä.
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Iisi-areena täyttyi ETTA -Akaa-Volley ottelussa

Reijo Kehus, Pekka Koskela ja Jari-Jukka Jokela seurasivat ottelua silmä tarkkana, Ottelun parhaiksi
pelaajiksi he valitsivat Ettan Janne Marttilan ja Akaa-Volleyn Mart Naaberin.

Iin uusi liikuntahalli sai arvoisensa tulikasteen oululaisen lentopalloseura Ettan
tuodessa
lentopalloliigan
ottelunsa
Akaa-Volleyta
vastaan Iihin. Samalla paljastettiin liikuntahallin uusi

nimi Iisi-areena.
Juhlaottelua seuraamaan
saapui arviolta reilut 400
katsojaa, osa Akaalta saakka.
– Iihin oli ilo tulla, koska
tiesimme olosuhteiden ole-

Ii-instituutti-lautakunnan puheenjohtaja Jari-Jukka Jokela, vierellään Iin Energia Oy:n toimitusjohtaja Kari Kuusela, paljasti liikuntahallin saaneen nimekseen Iisi-areena.

van uudessa hallissa viimeisen päälle kunnossa, kiitos
lentopallomiehenä tunnetun
vapaa-aikapäällikkö
Pekka Suopangin, Ettan päävalmentaja Olli Kuoksa totesi
ennen ottelun alkua.
Olli ja Pekka ovat tuttuja
jo vuosituhannen vaihteesta,
joten Ollin oli helppo vastata
kyllä, Pekan kysyessä mahdollisuutta lentopalloliigan
ottelun järjestämiseen Iissä.
– Kolmen vuoden tiukka rutistushan hallin suunnittelu- ja rakentamisvaihe
oli. Nyt tämä iiläisten vuosikymmenten haave on
toteutunut ja saimme liikuntahallin, jonka korkeus (8,3
metriä) riittää täyttämään
lentopalloliigan vaatimukset, Pekka toteaa.
Kunnanjohtaja Ari Alatossava kiitti Ettaa ottelun
tuomisesta Iihin ja totesi
kunnan tavoitteena olevan
saada myös muiden lajien
otteluita Suomen huipputasolta Iihin.
– Tarkoituksemme on
tehdä kuntalaisille tunnetuksi, mitä kaikkea liikuntahallissa voi harrastaa ja
saada heidät innostumaan
liikunnasta, päästessään tu-

Ettan yleispelaaja Juuso Kontio lyö ohi Akaan torjunnan.

tustumaan eri lajeihin huippuotteluiden ja kilpailujen
kautta, Alatossava totesi.
Liikuntahallin nimen Iisi-areena ottelun aluksi
paljastanut Ii-instituutti-lautakunnan puheenjohtaja Jari-Jukka Jokela iloitsi hallin
toteutumisesta ja kiitti Iin
Energia Oy:tä yhteistyöstä
liikuntahallin nimiasiassa.
Itse ottelussa Akaa-Volley oli kautta ottelun kotijoukkue Ettaa edellä, vieden
ottelun puhtaasti 0-3 (17-25,
13-25, 19-25)
– Meillä ei tällä kertaa ollut tuttu sali puolellamme,
mutta ammattimiesten pitää pystyä pelaamaan salissa kuin salissa ja Iisi-areenan
lattia, kuten muutkin olosuhteet ovat huippuluokkaa, Ettan päävalmentaja
Olli Kuoksa totesi ottelun
jälkeen.
Iisi-areena
osoittautui
kaikin puolin toimivaksi
paikaksi järjestää otteluita
tai muita tapahtumia näinkin isolle katsojamäärälle.
Lisäkatsomoiden ansiosta
areenalle saadaan hyvät tilat
jopa yli viidellesadalle katsojalle. MTR

Oululainen lentopalloseura ETTA valmiina lentopalloliigan otteluun Akaa-Volleyta vastaan.

Akaa Fun Club kannusti omiaan läpi ottelun rumpujen ja torvien voimalla.

Ettan päävalmentaja Olli Kuoksa ja Iin vapaa-aikapäällikkö
Pekka Suopanki ennen ottelun
alkua. He ovat tuttuja lajin parista jo parinkymmen vuoden
takaa.

Iisi-areenalle saapui reilut 400 katsojaa seuraamaan lentopalloa Suomen huipulta.

Ottelun alussa Ettan Tuomas
Hänninen sai viime hetken ohjeet seuran fysiikkavalmentaja
Mikko Niiraselta.
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Kylätie ei lisää liikenneturvallisuutta Konitiellä, vaan sinne tarvitaan erillinen pyörätie, Raija Kurttila totesi.

Anniina Gutzén Ramboll Finland Oy ja Soile Purola Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kuuntelivat kuntalaisten huolia suunnitelmasta ja vastasivat kysymyksiin.

Iin pyöräilyn ja jalankulun
verkostosuunnitelma keskusteluttaa
Iin pyöräilyn ja jalankulun
verkko
-suunnitelman
laatiminen
käynnistettiin huhtikuussa
2019. Työn tarkoituksena on
toimia Iin pyöräilyn ja jalankulun edistämisen ohjeena
maankäytön suunnittelusta
toteutukseen ja väylien kunnossapitoon asti. Iin kunnan sisäisestä pyöräilyn ja
jalankulun verkosta ei ole
aiemmin laadittu verkollista selvitystä tai määritelty
tavoiteverkkoa. Iissä ei ole
myöskään aiempaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille
tarkoitettua viitoitusta.
Oulun seudun pyöräilyn
tavoiteverkossa Iin kunnan
alueelle ei ole esitetty pääreittitasoisia yhteyksiä, Iin
jäädessä Ouluun nähden
pyöräilyn saavutettavuusalueen ulkopuolelle. Sen
sijaan Iin kunnan osalta seudullisesti merkittävimmät
aluereittitasoiset yhteydet
on esitetty. Tämä tarkkuus
ei kuitenkaan ole Iin kunnan sisäisen verkon kehit-

tämisen kannalta riittävällä
tasolla.
Suunnitelmassa
täydennetäänkin Oulun seudun pyöräilyn verkkoa Iin
kunnan sisäisen liikenteen
tarpeisiin.
Suunnitelmassa määritellään Iin kunnan
pyöräilyn ja jalankulun hierarkkinen verkko ja määritykset sen kehittämiseen ja
kunnossapitoon tulevaisuudessa. Lisäksi työssä määritellään linjaukset pyöräilyn
viitoituksen
tarkempaan
suunnitteluun.
Suunnitelmaa
esiteltiin kuntalaisille yleisötilaisuudessa 13.2. Nätteporin
auditorion täyttäneessä tilaisuudessa suurinta kritiikkiä suunnitelmaa kohtaan
esitettiin Konintien ja Maalismaantien kohdille merkittyä ”kylätie”-merkintää
kohtaan.
Suunnitelmassa Iin pyöräilyverkon
toiminnallinen luokittelu (=hierarkia)
perustuu eritasoisten keskusten välisiin yhteyksiin.

Iissä hierarkian mukaisia
pyöräilyreittejä kutsutaan
aluereiteiksi, merkittäviksi paikallisreiteiksi ja paikallisreiteiksi. Pyöräilyyn
tarkoitettuja väylätyyppejä
ovat katu/tie (sekaliikenneväylä), yhdistetty pyörätie ja
jalkakäytävä, yksi- tai kaksisuuntainen pyörätie, pyöräkatu ja kylätie.
Kylätie on uusi väylätyyppi, jossa parannetaan
pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita. Kylätieratkaisussa osoitetaan tiemerkinnöin
ensisijaisesti jalankululle ja
pyöräliikenteelle nykyistä
enemmän tilaa tien reunoilta. Pientareen tai vaihtoehtoisesti pyöräkaistan leveys
voi olla esim. 1,25–1,5 metriä ja näiden keskelle jäävän
ajokaistan leveys esim. 3,0–
4,0 metriä. Kylätiellä autoliikenteen määrä ei saa olla
kovin suuri, koska autoilijoiden käytössä on yksi kaista ja
autojen kohdatessa toistensa
nämä käyttävät pientareelle
tarkoitettua tilaa.

Vilkasta
mielipiteidenvaihtoa
– Kylätie on hieno nimi,
mutta ei toimi esimerkiksi Konintiellä. Tie on kapea
pullo, jossa on heikot reunat ja lapset kulkevat siellä henkensä kaupalla. Taloja
Konintien varressa on 100 ja
tietä käyttävät lisäksi mökkiläiset, liikkuessaan mökeille, joita tien vaikutuspiirissä
on 45. On aivan järkyttävää
edes esittää pelkkien maaliviivojen tuovan lisää turvallisuutta, Raija Kurttila totesi.
Suunnitelman laatineen
Ramboll Finland Oy:n edustajana paikalla ollut Anniina
Gutzén kertoi ymmärtävänsä vanhempien huolen koulutien turvallisuudesta.
– Mahdollinen kylätie
vaatii tarkempaa suunnittelua ja nyt tehtävä suunnitelma on apuna ja työvälineenä
tarkemmalle jatkosuunnittelulle. Tavoitevuosi Iin pyöräily- ja jalankulkuverkolla
on vuosi 2040, Gutzén totesi.
Maalismaantien mahdol-

lista muuttamista kylätieksi
kritisoitiin useissa puheenvuoroissa tien liikennemääriin ja Iin kunnan aiempaan
kaavoitukseen ja suunnitelmiin vedoten.
– Kuntien liikenneturvallisuustyön
tavoitteena
on kuntalaisten liikenneturvallisuuden parantaminen
ja konkreettisessa työssä
työkaluna toimii liikenneturvallisuussuunnitelma,
joka Iissä on vuodelta 2010.
Suunnitelmassa ei ole otettu
huomioon lainkaan rautasillan ja Raasakan välistä aluetta, koska keskustaajaman
osayleiskaavaan laajennus
on ollut silloin valmisteilla. Suunnitelman päivitystä yleiskaavan valmistuttua
2012 ei ole tehty, Aila Paaso
kritisoi.
Lisäksi Paaso ihmetteli
Iin keskustaajaman kasvualueiden eriarvoista kohtelua.
– Iin keskustaajaman
yleiskaavan laajennusosan
kasvualueet on huomioi-

tu pyöräilyn ja jalankulun
suunnitelmassa muiden alueiden osalta, mutta jokivarsi Mökkiperä, Paasonperä,
Raasakka ja Yliranta on jätetty kokonaan väestön sijoittumisen, sekä pyöräilyn
ja jalankulun tavoiteverkon 2040 ulkopuolelle. Kuntalaisten
tasavertaisen
kohtelun nojalla tämä tiheän
väestöpohjan alue tulee ottaa mukaan suunnitelmaan,
hän totesi.
Monissa muissakin puheenvuoroissa
korostui
liikkumisturvallisuus
ja
pyörätien saamista joen molemmille puolille Raasakan
säännöstelypadolle saakka
pidetiin erittäin tarpeellisena.
– Jos kylillä ei ole tahtotilaa ja halua kylätieratkaisun
käytännön kokeiluun, ei sellaista kannata suunnitelmiin
laittaa, totesi valmistelutyöryhmässä mukana ollut
Soile Purola, joka toimii kestävän liikkumisen vastaavana Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksessa.
– ELY-keskukseen tulee
esityksiä pyöräteiden tarpeellisuudesta
jokaisesta
alueen kunnasta. Rahoituksen niukkuuden vuoksi joudumme suuntaamaan rahat
sinne, missä rahalle saadaan
paras hyöty. Valitettavasti ei
ole näköpiirissä, että voisimme valtionrahaa Konintien
ja Maalismaantien pyöräteille ohjata. Kunnan niin halutessa, voivat hankkeet edetä
kunnan rahoituksella, Purola totesi.
Iin pyöräilyn ja jalankulun verkko- suunnitelma on yleisesti nähtävillä
21.2. saakka, johon mennessä suunnitelmasta voi antaa
palautetta. Sen jälkeen Iin
yhdyskuntalautakunta jatkaa asian käsittelyä. MTR
Pyöräilyn ja jalankulun verkko- suunnitelman yleisötilaisuusuus täytti Nätteporin
auditorion.
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Tikkamäki tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaikkapa lautailun
opettelemiseen kotikunnassa. Hiihtolomaviikolla mäessä vietetään koko
perheen liikuntapäivää tiistaina.

Hiihtolomalla
monenlaista tekemistä
Koululaisten hiihtolomaviikolla Iiinstituutti järjestää lomalaisille monenlaista tekemistä
– Haluamme tehdä uutta Iisiareenaa tunnetuksi ja järjestämme
sinne maanantaina toimintapäivän
sekä alakoulu- että yläkouluikäisille, nuorisotyöntekijä Marjo Ohenoja
kertoo.
Tarjolla on pomppulinnaa, as-

kartelua, valokuvasuunnistusta ja
mahdollisuus erilaisiin liikuntavälineisiin sekä peleihin tutustumiseen.
Tiistaina on koko perheen toiminta keskitetty Tikkamäkeen,
jossa vietetään liikuntapäivää makkaraa ohessa paistellen.
Kuivaniemitalolla nuorisotilat
ovat avoinna keskiviikkona ja torstaina. MTR

Koirahiihdon SM-sprintit Illinsaaressa

Saara Loukkola ja Hero vauhdissa. Lopputuloksissa kaksikko oli naisten A-sarjassa kolmas.

Eteläisen Suomen lumettomuudesta johtuen Hämeenlinnan
Ahvenistolla
pidettäväksi
suunnitellut
koirahiihdon
SM-sprintit
siirrettiin Iihin Illinsaaren
maastoihin.
Illinsaaressa
lunta riitti ja taivaalta tuli
lisää, ennakoiden ennustetun myrskyn saapumista.
Kilpailujen järjestämisestä
vastasi Oulun Palveluskoirayhdistys, jonka rutinoitunut toimitsijakaarti hoiti
kisat onnistuneesti, lisääntyneestä sateesta ja tuulesta
välittämättä.
Iiläisten kirkkain tähti Jorma Sääskilahti ei tällä
kertaa osallistunut kilpailuihin, vaan oli toimitsijatehtävissä.
– En uskalla riskeerata
EM-kisamatkaa, jonne lähdemme torstaina, Jorma kertoi poisjäännin syyksi.
Iiläistä väriä kisoihin toivat Saara Loukkola ja Noora
Holmström, sijoittuen sarjoissaan pronssille. MTR

Naisten A sarjan kolme parasta Krista Berg, Katri Loukusa
ja Saara Loukkola. (Kuva Mari
Moisala)
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Noora Holmström ja Vadelma maalisuoralla. Sijoitus naisten B-sarjassa kolmas.

Lukijalta:
Suunnitelmia ja todellisuutta
Maalismaantiellä
Iissä valmistellaan pyöräilyn- ja jalankulun verkkosuunnitelmaa vuoteen 2040.
Liikenneturvallisuuden
ja
kuntalaisten
hyvinvoinnin edistämiseksi on hyvä,
että jalankulun ja pyöräilyn
mahdollisuuksia kehitetään.
Suunnitelma on tärkeä, sen
tarkoituksena on toimia tulevaisuuden väylien investointien ja maankäytön pohjana
sekä kunnossapidon ohjenuorana.
Avoin yleisötilaisuus järjestettiin 13.2. Nätteporissa. Voimakasta kritiikkiä sai
Maalismaantielle pyörätien
tilalle esitetty väyläratkaisu,
kylätie. Onhan selvää, että
kylätietä on mahdotonta toteuttaa turvallisesti läpikulkutien raskaan liikenteen ja
liikennemäärien raja-arvojen
puitteissa. Myöskään kohtaamisnäkemän vaatimusten mukaiset ohjearvot eivät
mutkaisella tiellä toteudu,
kuljettajat eivät näe toistensa ajoneuvoja riittävän ajoissa yhteenajon välttämiseksi
yksikaistaisella tiellä.
Suunnitelman tarkoituksena on keskeisten kohteiden
ja reittien saavutettavuuden varmistaminen. Iin keskustaajaman
yleiskaavan
laajennusosaan
(aseman
yleiskaava 2025) kuuluvaa
keskeistä jokivarren aluetta ei ole kuitenkaan otettu huomioon, Mökkiperä,
Paasonperä, Raasakka ja
Yliranta on jätetty väestön
sijoittumisen sekä pyöräilyn
ja jalankulun tavoiteverkon
2040 ulkopuolelle. Tämä tiheään asuttu alue sijaitsee
vain 3-10 km päässä kuntakeskuksesta. Kuntalaisia tulisi kohdella tasavertaisesti.
Alueelle tulee osoittaa pyöräilyverkon luokittelun eli
hierarkian mukainen reitti, aluereitti tai merkittävä paikallisreitti asemalta
Raasakan Patosillantien risteykseen ja edelleen Jakkurannalle saakka. Pyöräily
kytkeytyy osaksi suunniteltua lähijunaliikenneketjua ja
saavutettavuus juna-asemalle on myös turvattava.
Ihmetystä
asukkaiden
keskuudessa herätti ELY:lle
tiedoksi mennyt väite siitä, että pyörätie ei mahtuisi Maalismaantielle? Mikä
taho on antanut tällaista disinformaatiota, joka pidä
paikkaansa? Alueelle on
yleiskaavassa osoitettu pyörätieverkon uusi pääreitti, eikä tien läheisyydessä
ole kahta taloa vastakkain.
Yleiskaava on ohjaava ja
on syytä myös muistaa että
maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 42 § mukaan
viranomaisten on alueiden
käyttöä suunnitellessaan ja

toteuttaessaan katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta
yleiskaavan toteutumista.
Kunnan tehtävänä on
vastata paikallisella tasolla liikenneturvallisuustyön
edistämisestä ja koordinoinnista. Lähtökohtana on
ihmisten perusoikeus turvalliseen elinympäristöön.
Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävänä on muun
muassa liikenneturvallisuustyön suunnittelu, turvallisuustilanteen seuraaminen,
toimintasuunnitelmien ylläpito ja tarkistaminen sekä
ajankohtaiset liikenneturvallisuusasiat. Liikenneturvallisuussuunnitelma on työkalu,
jonka avulla turvallisuutta
parannetaan. Iissä suunnitelma on vuodelta 2010, ja siinä
ei ole lainkaan otettu huomioon rautasillan ja Raasakan
välistä jokivarsialuetta, koska edellä mainittu keskustaajaman osayleiskaava on ollut
vasta valmisteilla. Päivitystä
ei ole tehty.
Valitettavasti näyttää siltä, että Maalismaantien
turvallisuustilanne ei ole kenenkään muiden kuin tien
varren asukkaiden huolena.
Tie on kapea ja mutkainen,
sekä lisääntyneen liikenteen
ja raskaiden ajoneuvojen
myötä erittäin vaarallinen.
Asukkaiden turvallisuudentunne on vaarantunut ja tiellä
kulkemista pelätään. Parantamisehdotukset eivät ole lukuisista kuntaan ja ELY:lle
tehdyistä yhteydenotoista ja
aloitteista huolimatta vuosien myötä edenneet.
Maalismaantielle tarvitaan yleiskaavan mukaisesti kevyen liikenteen reitti ja
reittiä tulee jatkaa alueen
lisääntyneen
asutuksen
(lapsiperheitä!) vuoksi Paasonperältä Raasakan Patosillantien risteykseen saakka.
Pyöräilyn väylätyypin tulee olla 3,5 m leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä.
Tien vaarallisuuden vuoksi tien kehittämisen ja pikaisten toimenpiteiden pitää
kuulua ehdottomasti prioriteettiluokkaan I. Tievalaistus
tulee myös ulottaa Paasonkylältä Raasakan Patosillantielle asti.
Jokivarressa on asuttu satoja vuosia ja tullaan jatkossa
asumaan. Seuraavat sukupolvet perustavat perheitä ja
palaavat tuttuihin jokimaisemiin. Toivottavasti suunnitelmat ja todellisuus vihdoin
kohtaavat ja liikenneturvallisuus elinympäristössämme
paranee.

Aila Paaso
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Iin Vanhojen tanssit
perinteitä ja hulvatonta ilottelua

Juhlatanssit Iin liikuntahallilla, eli Iisi-areenalla, juonsivat Anniina
Neuvonen ja Kaisa Niemelä.

Tyylikkäät herrat odottavat daamejaan.

Perinteisiä Iin lukion vanhojen tansseja tanssittiin tällä
kertaa Iisi-areenalla perjantaina. Vanhojenpäivä on
lukion toiseksi viimeisen
vuoden opiskelijoiden viettämä juhlapäivä, jonka tunnusmaisimpina
piirteinä
Vanhojen puolesta puhui Iina
Loukusa, tanssiparinaan Voitto
Kärkkäinen.

ovat pukeutuminen juhlapukuihin sekä tanssiesitys,
vanhojen tanssit.
Päivää vietetään abiturienttien
penkinpainajaisia seuraavana päivänä sen
kunniaksi, että lukion toinen luokka on jäänyt koulun ylimmäksi. Vanhat ovat
saaneet vallan.
Tänä vuonna Iin lukion
vanhojentansseihin osallistui 22 paria, tanssien päivän

aikana kolmeen kertaan.
Aamulla tanssittiin päiväkotilaisille ja lukiolaisille,
päivällä Valtarin koulun oppilaille, sekä illalla vanhemmille ja muille sukulaisille.
Perinteisten
vanhojen
tanssien, kuten poloneesi, cicapo ja wienervalssi, lisäksi
nähtiin liikunnanopettaja Johanna Eskolan Chergourgin
sateenvarjot musikaalielokuvan tunnelmiin laatima

koreografia esitykseen, jossa
foxin ja fuskun tahtiin tuotiin vanhojen tansseihin suomalainen ulottuvuus.
Vanhojen itsensä suunnittelema omatanssi puolestaan tempaisi katsojat
mukaansa alati vaihtuviin
tunnelmiin. Hetkessä tunnelma ja musiikkilaji vaihtui Olava Virran Hopeisesta
kuusta joululaulun kautta
rokkiin. MTR
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Art Ii Biennaalin
teema on tänä vuonna ”maan tieto”
Ympäristö- ja yhteisötaidetapahtumaan
haetaan mukaan taiteilijoita ja
paikallista ohjelmaa. Biennaali
järjestetään
Iissä 10.-14.kesäkuuta 2020.

Lasketteluretkelle Syötteelle osallistui 74 henkeä. Matkaa tehtiin kahdella Hekkasen bussilla.

Lasketteluretki Syötteelle talven kohokohta

Uusinta uutta ovat nykyaikaiset ensiapuahkiot, joilla voidaan tarvittaessa siirtää ensiapua tarvitseva potilas nopeasti ja turvallisesti saamaan hoitoa.

Matkalaiset ovat päässeet laskettelurinteille tai hiihtoladuille,
jonka jälkeen retken puuhaihmiset Minna Paakkola (vierellä Wilma 9v) ja Jaakko Höyhtyä (vierellä tytär Marja 12v). pääsevät itsekin kokemaan laskettelun riemua.

Keskustan Iin kunnallisjärjestö on jo yli 20 vuoden ajan
järjestänyt laskettelu- ja hiihtoretkiä Syötteelle. Puuhaihmisenä on ollut koko ajan
Jaakko Höyhtyä Kuivaniemeltä. Tänä vuonna hiihtolomien kynnyksellä hänellä
oli hyvänä kaverina Minna Paakkola Iistä. Mukaan
oli ilmoittautunut 74 ihmistä, pääasiassa nuoria, keski-iän ollessa 12-14 vuotta.
Kyydin tarjosi kunnallisjärjestö, liput ja välinevuokrat,
samoin kuin ruoat ja juomat
maksoivat kukin itse, tosin
ryhmäalennukset oli etukäteen sovittu.
Matkaan lähdettiin Hekkasen busseilla Kuivaniemen
Hyrynojalta. Matkalta otettiin porukkaa kyytiin Kuivaniemeltä, 4-tien varrelta
sekä Iin Shelliltä. Syötteellä puolet matkalaisista jäi
Iso-Syötteelle ja toiset puolet matkasi Pikku-Syötteelle. Suurin osa lasketteli joko
omilla tai vuokratuilla välineillä.
– Milloinkas on se ”kepulireissu”, oli jo kyselty. Todella tätä retkeä odotetaan
ja mukava tällainen on joka
talvi järjestää, tuumaili Jaakko Höyhtyä.
Paluu kotimatkalle oli illan suussa, hienon lähellä
nolla- asteen ilmalla toteutuneen reippaan ulkoilun
jälkeen.

Kuivaniemen yläasteen oppilas Linnea Hyry Hyrynojalta kertoi lasketteluretken olevan yksi talven
kohokohdista ja hän on osallistunut retkelle useana vuonna. Lasketteluvälineiden luovutus sujui
kausityöntekijä Kimmo Laineen toimesta.

Lapsiperheet huomioidaan
rinteissä
Pikku-Syötteen rinnepäällikkö
Jorma
Tenhunen
kertoi runsaslumisen loppusyksyn jälkeen kaikkien rinteiden ja suurimman osan
alueen hiihtoladuista olleen
laskettelu- ja hiihtokunnossa jo ennen joulua. Lunta on
ollut niin runsaasti, että sitä
on pitänyt pudottaa jo katoiltakin.
Rinteitä on kehitetty lapsiperheitä ajatellen, eli tehty
mm. pikku parkkiin sellaisia suorituspaikkoja joissa
lapsetkin pystyvät treenaamaan.
Rinnevalaistusta on uusittu ja lumetusta
on tehostettu. Lipunmyyntipisteitä on lisätty mm. hotellille, joka nopeuttaa ja on
parantamassa käyttäjäystävällisyyttä.
Ensiapuvalmiuksia
on
parannettu henkilökuntaa
kouluttamalla ja hankkimalla uusi katettu ensiapuahkio. Tarvittaessa ahkioita
voi kytkeä moottorikelkan
perään useita ja niistä pystytään rankalaudan avulla
nostamaan potilas suoraan
esimerkiksi ensiaputilaan.
Ahkio on herättänyt kiinnostusta ja niitä on käyty
katsomassa muun muassa
palokuntien toimesta, kertoi
Tenhunen. HT

Pikku-Syötteen rinnepäällikkö
Jorma Tenhunen kertoi useista alueen ja rinteiden uudistuksista.

Art Ii Biennaalin teema
‘maa’ kiinnittää erityisesti
huomiota ‘maan tietoon’ eli
siihen hiljaiseen viisauteen,
jota luonnossa on. Maapallon kantokyky on koetuksella ihmisten toiminnan
takia. Maan tiedolla tarkoitetaan luonnosta löytyviä
toimintatapoja, kuten energian ja materian kierrättäminen, joista ihminen voi ottaa
oppia. Biennaalin teosten ja
ohjelman kautta pyritään rakentamaan ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä uudelta
pohjalta.
Tämän vuoden kuraattorit ovat Maria Huhmarniemi ja Ekaterina Sharova.
Huhmarniemi ja Sharova
ovat molemmat sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti
orientoituneita taiteen asiantuntijoita, joita yhdistää
kiinnostus ympäristön tilaan ja sen käsittelyn prosesseihin. Art Ii Biennaalista
Sharova ja Huhmarniemi toteavat: ”Olemme innoissamme, koska Ii on tällä hetkellä
ainutlaatuinen paikka ilmastotekojensa ja tavoitteidensa takia. Uudenlainen
sosiaalisesti ja ympäristöpoliittisesti sitoutunut taide ja
paikkakunnan rooli ilmastotyön edelläkävijänä tukevat
toisiaan.”
Ohjelmahaku
seitsemänteen Art Ii Biennaaliin on auki helmikuun.

Tapahtumaan
haetaan
kansainvälisessä
haussa
ympäristö- ja yhteisötaideteoksia, jotka käsittelevät
maata tai liittyvät teemaan
maan tieto. Art Ii Biennaalin yhteyteen haetaan myös
paikallisten asukkaiden ja
yhteisöjen tuottamaa ohjelmaa erillishaulla, jonka painopisteenä on paikallinen
ympäristö.
Art Ii Biennaali käsittelee ajankohtaisia teemoja, osallistuu julkiseen
keskusteluun taiteen keinoin ja yhdistää rohkeasti
Iin kulttuuriperinnön ja nykytaiteen. Lisäksi keskeistä on paikallisen yhteisön
ja kansainvälisten taidealan
ammattilaisten kohtaaminen yhteisöllisen toiminnan
kautta. Biennaalin paikkasidonnaiset teokset sijoittuvat
pääosin Iin kuntakeskuksen alueelle. Yksi tapahtuman keskeisistä arvoista on
kestävä kehitys niin ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin.
Art Ii Biennaali on kahden vuoden välein järjestettävä
kansainvälinen
taidetapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 2008 alkaen. Tapahtuman tuottaa
Taidekeskus
KulttuuriKauppila, joka on osa Iin
kunnan kulttuuripalveluja.

IiSanomat

Art Ii Biennaalin 2020 kuraattoreina toimivat Ekaterina Sharova
ja Maria Huhmarniemi. Kuva Inka-Hyvönen
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Palveluhakemisto.

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

Miehet 60 sarjan voittaja Jukka Kauppila Kalajoelta (111) ja miesten sarjassa kolmanneksi tullut Iin Kyösti Kujala (116) taittoivat
matkaa tasatahtiin. Loppukirissä Kauppila oli kolme sekuntia nopeampi.

Iin Yrityksen testijuoksusarjan tammikuun osakilpailu
juostiin kauniissa pakkassäässä 25.1. Osallistujia oli
lähes 50. Vertailun vuoksi
todettakoon, että vastaavassa osakilpailussa vuosi sitten paukkupakkasta uhmasi
yhdeksän rohkeaa. Tänä talvena ei vastaavia pakkasia
ole testijuoksujen kiusana
ollut. Leudon talven vitsauksena ollut liukkauskin oli
-13 asteessa poistunut, joten olosuhteet olivat tammikuulle huippuluokkaa.
Nopeiten kympin selvitti miesten sarjan voittaja Markku Nikkanen Team
Oksitosiini. Vitosen nopeinta vauhtia piti naisten sarjan voittaja Elina Heikkinen
JKU. MTR
TULOKSET
Miehet 10 km: 1) Markku
Nikkanen Team Oksitosiini
37.13 2) Janne Eskelinen LNM
37.41 3) Kyösti Kujala Ii 39.03 4)
Juho Hiltunen ONMKYU 39.16
5) Heikki Tiiro 39.33 6) Lauri Päkkilä Haukipudas 40.31 7)
Harri Yrttiaho Hiipijät 41.14 8)
Toni Backman Rimppakintut
42.31 9) Jouko Perttula Ii 48.42
M40 10 km: 1) Matti Eskelinen KeMaKi 39.07 2) Jouko Lehtola Ylikiiminki 43.07 3)
Marko Vapa VKV 43.53
M45 10 km: 1) Tuomas Ronkainen KoskRi 41.12 2) Jorma
Puurunen PuU 51.28
M50 10 km: 1) Tatu Korhonen LNM 37.34 2) Jukka Palokangas Oulu 46.12
M55 10 km: 1) Hannu Laurila RDS 41.06 2) Pekka Kuokkanen IiY 43.28 3) Hannu
Lempinen Fujitsu 44.46 4) Juha
Kähkölä KeMaKi 45.55 5) Taisto Latvalehto LNM 48.32 6)
Vesa Savolainen HauHe 52.05
M60 10 km: 1) Jukka Kauppila KaJu 39.00 2) Pertti Lapinkangas ONMKYU 42.49 3)
Taisto Puurunen OlsHe 45.45
4) Esko Takalo OlsHe 46.36 5)
Reijo Hummastenniemi OlsHe
51.47
Vuosien kokemuksen opettamana Tarmo Huovinen osaa
pukeutua toimitsijatehtäviin olosuhteiden mukaan. Tammikuun
aurinko ei vielä lämmitä, joten liikenteenohjauksessa ei pärjää ilman riittävää vaatetusta.

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KUKKASIDONTAA

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

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

KUNTO
KLUBI

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

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset
• arkut
• kukkasidonnat
• hautakivet

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Markku Nikkanen oli ratkaissut pelin edukseen jo pari
kilometriä ennen maalia. Nikkanen juoksi kympin aikaan

M65 10 km: 1) Aulis Kaasinen ONMKYU 46.28,2) Markus Hast Keminmaa 48.37 3)
Markku Hänninen KeMaKi
49.47 4) Pekka Kuivalainen Ii
55.24
M75 10 km: 1) Kauko Meriläinen OlsHe 55.00 2) Heikki
Paukkeri KeMaKi 1,01,39
M80 10 km: 1) Paavo Takalahti KeMaKi 1.15.05
N45 10 km: 1) Ritva Mikkonen oulu 56.56 2) Mari Sipola
Kemi 58.05
N50 10 km: 1) Irmeli Suorsa
KuivA 46.29
N55 10 km: 1) Kariina Kauppinen ONMKYU/kkm 50.20
2) Kati Kuivalainen Ii 53.18 3)
Satu Siika-aho OlsHe 53.35
Miehet 5 km: 1) Iippo Suorsa Oulu 24.15
M17 5 km: 1) Jimi Kenttälä
LNM 24.15
P15 5 km: 1) Paavo Niemelä
LNM 20.50
Naiset 5 km: 1) Elina Heikkinen JKU 20.09

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

HIERONTA • KAUNEUDENHOITO • JALKAHOITOA

Kosmetologipalvelut

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

Hierontapalvelu Päivi Päkkilä
naurujoogaohjaaja

Kirstinharjuntie 11, Ii • P. 040 044 8873

info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

Jalkahoitoja Iin alueella
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

MYÖS LAHJAKORTIT

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

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

Uutta!
ePassi käy
maksuvälineenä
jalkahoitoon

YRITTÄJÄ!
Ilmoita Palveluhakemistossa.
Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

nro 4
20.2.2020

nomat

Palveluhakemisto.

Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä:
p. 0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen
METSÄALAN PALVELUITA • TIEISÄNNÖINTIPALVELUITA

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

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

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

Ota yhteyttä!
Mareki Tmi Mauri Pirttikoski

www.mtkuukkeli.fi

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

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

SIIVOUSPALVELUT • KODINHOITOPALVELUITA

Parturi-kampaamo

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

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

040 828 9497

Huhtikuja 24, 91100 Ii
Muista kotitalousvähennys

PITOPALVELUA

TEKSTIILI- JA KEMIKALIOKAUPPAPALVELUITA

AITOKAUPPA

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

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

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

040 575 7192

VKK-Media Oy

hakkilataina@gmail.com

Kaikenlaiset - Maukkaat ruuat
- Täyte- ja voileipäkakut
juhlatarjoilut - Aidot kotileivonnaiset sekä muut juhlaherkut

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Maksuton raskauden ehkäisy
alle 25-vuotiaille
Oulunkaari käynnistää Iissä,
Pudasjärvellä, Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa maksuttoman raskauden ehkäisyn
1.3.2020 alkaen. Sen kautta
alle 25-vuotiaat voivat saada maksutta ehkäisyvalmisteita, kuten kondomeja ja
erikseen sovittuja valmisteita. Lisäksi nuorille tarjotaan
seksuaalineuvontaa.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon piirissä olevat voivat varata ajan omalle
terveydenhoitajalleen. Muut
alle 25-vuotiaat voivat asioida oman kunnan neuvolassa
terveydenhoitajan vastaanotolla.
Ennen ehkäisyn aloittamista tutustutaan eri
ehkäisyvaihtoehtoihin ja sel-

vitetään muun muassa
hormonaalisen
ehkäisyn
soveltuvuus. Jokaiselle asiakkaalle pyritään löytämään
sopiva vaihtoehto. Kun sopiva ehkäisymuoto on löytynyt, tehdään suunnitelma
ehkäisymenetelmän seurantakäytännöistä.
Ehkäisyn aloituksen jälkeen ehkäisyvälineitä voi
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Konkreettista tukea
vanhemmuuteen
Jokainen lapsi tarvitsee turvallisia aikuisia lähelleen,
mutta myös vanhemmat tarvitsevat tukea omaan vanhemmuuteensa. Tuki alkaa
jo raskausaikana neuvolassa, jossa annetaan tietoa
muun muassa turvaa tuovien rajojen ja rakkauden
merkityksestä. Terveydenhoitaja myös rohkaisee perhettä viettämään yhteistä
aikaa ja kuulemaan lapsen
iloja ja huolia. Vanhempia
kannustetaan
kehumaan
lastaan. Tuki tapahtuu lähellä perheitä, ja on keskeistä,
että vanhemman kysymyksille ja huolenaiheille löytyy
aikaa ja tilaa - sekä mahdollisuus ottaa asioita puheeksi
myös ilman lasta.
Vanhemmuuteen liittyviä haasteita on ihan kaikissa perheissä. THL:n
tutkimuksessa omasta jaksamisestaan huolissaan oli
yli puolet vanhemmista,
omien vanhemmuustaitojen
riittävyydestä kolmannes.

pien erotilanteessa. Jotta
käytännön asiat sujuisivat
lapsen kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla myös
eron jälkeen, on aikuisten tärkeää sopia yhdessä siitä, miten lasten asiat
hoidetaan. Molemmilla vanhemmilla on velvollisuus
osallistua lasten elatukseen
kykynsä mukaan. Elatuksesta huolehtiminen on yksi
tapa osoittaa välittämistä ja
huolenpitoa lasta kohtaan.
Vanhemmat voivat sopia
elatukseen,
tapaamiseen, asumiseen sekä
huoltoon liittyvistä asioista
lastenvalvojan luona. Vanhemmuussuunnitelma on tilanteessa oiva työkalu, joka
on tarkoitettu avuksi vanhemmuuteen eron jälkeen.
Suunnitelma auttaa vanhempia
keskustelemaan
lasten arjen sujumisesta.
Sen avulla vanhemmat voivat sopia käytännön asioiden järjestämisestä ja
työnjaosta niin, että mo-

”Jokainen lapsi tarvitsee turvallisia
aikuisia lähelleen, mutta myös
vanhemmat tarvitsevat tukea omaan
vanhemmuuteensa.”
Nykyvanhemmat kuitenkin
tiedostavat
vanhemmuutensa haasteet aiempaa paremmin ja hakevat tietoa
vanhemmuutensa
tueksi.
Kasvatuksesta ollaan kiinnostuneempia kuin ehkä
koskaan aiemmin. Kun
vanhemmuuteen halutaan
vahvistusta, Oulunkaaren
neuvola- ja perhepalveluista saa tukea. Tällöin vanhempien kanssa mietitään
yhdessä, miten perhettä voidaan tukea konkreettisilla,
arkipäiväisillä asioilla. Tarvittaessa kutsutaan koolle
muitakin perheen kannalta
tarkoituksenmukaisia
henkilöitä. Tuki lähtee aina
lapsen ja perheen vahvuuksista, ja sitä voidaan myös
toteuttaa ryhmämuotoisena.
Ohjaukseen ja vertaistukeen
perustuvaa Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmätoimintaa järjestetään kaikissa
Oulunkaaren jäsenkunnissa.
Vanhemmuuden tuki korostuu erityisesti vanhem-

lemmat tietävät, mistä he
ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan. Suunnitelman
perusteella tehdään tapaamissopimus. Oulunkaaren
kuntayhtymä tarjoaa lastenvalvojan palveluja jokaisessa jäsenkunnassa, ja
asioida voi pääasiassa omassa asuinkunnassaan. Eri
paikkakunnilla asuvat vanhemmat voivat kuitenkin
myös asioida yhdessä lähivanhemman asuinkunnan
lastenvalvojalla.
Vanhemmuus on etuoikeus: vanhemmuudesta,
lapsista ja omasta perheestä
saa olla ylpeä, nauttia ja iloita. Välillä on myös lupa olla
väsynyt ja pyytää apua.

Anne Leppälä-Hast

Meri Malmberg

Meri Malmberg,
sosiaalityöntekijälastenvalvoja, Oulunkaari
Anne Leppälä-Hast,
perhekeskuskoordinaattori,
Oulunkaari

hakea oman neuvolan terveydenhoitajilta. Kouluterveydenhoitajat ohjeistavat
omien asiakkaidensa hakukäytännöt.

Oulunkaari tiedotus
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Koko kylän lauluillat alkoivat Yli-Olhavassa

Yli-Olhavassa asuu aktiivista väkeä, eikä kenenkään tarvitse jännittää laulamista tässä iloisessa porukassa. Kaikille avoimia lauluiltoja järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa

Yli-Olhavan Maamiesseuran talon piha täyttyi autoista ja sisältä kuului iloinen
naurun remakka koko kylän
lauluiltojen alkaessa helmikuun alussa. Parikymmen-

päinen joukko kyläläisiä oli
ottanut kutsun vastaan ja
saapunut viettämään iltaa
iskelmämusiikkia laulellen.
– Olen muutaman vuoden asunut Yli-Olhavassa ja

Yhteislauluillat saivat alkunsa Tiina Kuneliuksen aloitteesta.

musiikista kiinnostuneena
aloin kysellä, löytyykö täältä mahdollisesti yhteislaulua harrastavaa porukkaa.
Toimintaa ei ollut, mutta innokkuutta tuntui olevan ja
tästä se homma lähtee käyntiin, koko kylän lauluiltojen
äiti Tiina Kunelius kertoi.
Illan aikana laulettiin
monia tuttuja iskelmähittejä vuosien varrelta Freemanin ”ajetaan me tandemilla”
Juha Tapion ”kaksi puuta”
kappaleiden väliltä.
– Pari kertaa kuukaudessa jos harjoitellaan, olemme
kesällä niin hyviä, että pääsemme laulamaan Olhavapäivään Olhava Areenalle.
Sieltä meidät bongataankin
jo suuremmille estradeille
ja päädymme Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoille, heittivät
laulajat huulta yhteistä sävellajia lauluun hakiessaan.
MTR

Perinteistä penkkaririehaa Iin lukiolla
Iin lukion penkinpainajaisia vietettiin perinteisin menoin ja perinteiseen aikaan.
Abiturientit päättivät säännöllisen koulunkäyntinsä ja
niin sanottu lukuloma kohti
ylioppilaskirjoituksia alkoi
torstaina 13.2. Karnevaaliriehaa muistuttavat penkkarit ovat abien viimeinen

tilaisuus irrotella ennen kevään suurta koitosta.
-Halusimme Iissä säilyttää penkkarien ajankohdan
perinteisenä, vaikka mahdollista olisi ollut järjestää
penkkarit jo viikkoa aikaisemmin, kuten vaikkapa
Oulussa, rehtori Tuomas
Kulha kertoi.

Penkkariajo
kahdella
kuorma-autolla
suuntautui tänäkin vuonna lukiolta
Valtarin koulun kautta Iin
keskustaajaman ympäristön alakouluille. Kouluilla
ja matkalla abit heittelivät
karkkeja ja pitivät hauskaa.
MTR

Abien penkkariasuissa oli rauhallista ja rajumpaakin tyyliä.

Se on moro koulutyölle, totesivat 80-luvun laskettelijaksi pukeutunut Joel Hassinen ja Late Lammas Lauri Lapinkangas.
Penkkariajo suuntautui perinteiseen tapaan lukiolta yläkoulun
kautta alakouluille.
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ELÄKELIITON IIN YHDISTYS RY
KEVÄT 2020 TOIMINTAKALENTERI
Torstaikahvit parillisilla viikoilla
– Säännöllinen kokoontuminen on Iin Seurakuntatalossa aina
parillisen viikon torstaina klo 12.00, mukana usein
vierailija kertomassa ajankohtaisista kiinnostavista aiheista.
Yhdistyksen kevätkokous to 19.3.2020 klo 12 Iin srk-talossa
Teatteria Oulussa: ”KALENTERITYTÖT”, pe 20.3.2020 klo 13,
ilm. 21.2.2020 mennessä.
Harrastus- ja liikuntaryhmät
– yhdistyksen kuoro – harjoitukset Iin srk-talossa
		 parillisen viikon to klo 11.00
– karaoke Meripelastajien talossa Iin Alarannalla
		 parillisen viikon ti klo 17.30
– vesijumppa Jatulin uimahalli ma klo 14.15
– boccia Haminan koulun liikuntasalissa pe klo 16
– vertaisliikunta, ns. kevytjumppa,
		 Iin uusi liikuntahalli ke klo 17
– kuntosalivuoro, mahd. maaliskuussa uudessa hallissa
		alkamassa

Ryhmissä on tilaa, tule rohkeasti mukaan!
Katso lisätietoja kotisivultamme www.elakeliitto.fi/ii

1969

Iin Eläkeläiset ry

Kirppari la 7.3. klo 10-14 järjestötalolla.
Kaikille avoin KYLPYLÄMATKA PÄRNUUN 16.-23.5.
Hinta 600-650 €, riippuen lähtijöiden määrästä.
Lisätietoja Kaarinalta p. 040 822 9274.

Iin Yritys ry.
VUOSIKOKOUS pe 21.2.2020
Järjestötalolla klo 18.
Vuosikokous- ja ajankohtaiset asiat.
Jäsenet tervetuloa.
Johtokunta.

Suomi-Venäjä-seuran Iin osaston vuosikokous
ti 10.3.2020 klo 18, Järjestötalo, Laurintie 3, Ii
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja
päätetään osaston uusista säännöistä.
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Jäteillassa opastettiin jätteen
vähentämiseen ja kierrätykseen
Kiertokaari
Oy:n
erityisasiantuntija
Mari
Juntunen ja Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtaja
Anne Hautamäki opastivat
iiläisiä jätteiden vähentämiseen ja pyrkimiseen kiertotalouteen.
– Harkitse mitä ostat ja
jos ostat, osta kestävää. Kokonaisjätemäärää meidän on
saatava pienemmäksi ja pyrkimyksenä tulee olla Euroopan komission kiertotalous.
Kerran käyttöönotettu raakaaine tulee olla aina uudelleen
ja uudelleen hyödynnettävissä, Mari Juntunen totesi.
Juntunen kertoi huomanneensa, että kirpputorien ja
kierrätyskeskusten hyödyntäminen on lisääntynyt, eikä
niissä käymistä enää pidetä
häpeällisenä.
– Nuoret on hyvinkin valveutuneita ja he osaavat hyödyntää fb-ryhmiä ja monia
muita kanavia, löytääkseen
tarvitsemansa tuotteen käytettynä. Uudenlaista ajattelua
on myös se, ettei kaikkea tarvitse omistaa. Lainaaminen,
sekä yhteisomistus ovat lisääntyneet.
Ruokaostoksilla kannattaa välttää yksittäispakattuja
tuotteita. Isompi pakkauskoko on yleensä edullisempi,
eikä turhaa pakkausmateriaali ole, kuten yksittäispakatuissa.
– Jos tuotetta on irtomyynnissä, voit olla varma, ettei se
tarvitse pakkausta säilyäkseen, Mari Juntunen opasti.
Kiertokaaren vastaanottaman
yhdyskuntajätteen
osalta muutos on ollut huomattava. Vuonna 2011 50
prosenttia jätteestä hyödynnettiin. Nykyisin hyödyn-

tämisaste on saatu 95-99,85
prosentin välille.
– Ongelmana on edelleen, että jopa puolet voimalaitokselle
polttoon
menevästä jätteestä olisi voitu lajitella toisin. Asenne on
saatava muuttumaan ja siinä ohjaajana käytetään myös
rahaa. Kun lajittelee, säästää huomattavia summia,
ellei se maksaa kiinteistölle entistä enemmän. Pidä
lajittelumahdollisuutta
oikeutenasi ja käytä sitä aina
hyödyksesi, kun mahdollisuus on olemassa. Puhtaus
on hyödyntämisen edellytys
ja paras materiaali saadaan
lajittelemalla jäte siellä, missä
se syntyy, Juntunen totesi lajittelun tehostamisesta.
Kunnan jätehuoltomääräyksistä Anne Hautamäki totesi kaikkien talouksien
velvollisuudeksi lajitella paperi, metalli, lasi ja kartonki.
– Vuoden 2021 alusta lajitteluvelvoite koskee myös
biojätettä. Uudistamisen alla
olevissa Iin kunnan jätehuoltomääräyksissä velvoite tulee
koskemaan asuinkiinteistöjä,
joissa on vähintään 4 asuinhuoneistoa. Jatkossa kaikkien asuinkiinteistöjen, myös
vapaa-ajan kiinteistöjen tulee
kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään, eikä vapautusta
jätehuollosta voi saada, Hautamäki valotti tulevista Iin jätehuoltomääräyksistä. MTR

Asenteiden jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen on muututtava,
Kiertokaari Oy:n erityisasiantuntija Mari Juntunen painotti Iin jäteillassa.

Iin uusissa jätemääräyksissä
edellytetään vähintään neljän
asuinhuoneiston kiinteistöiltä
myös biojätteen talteenottoa.
Vapaa-ajankiinteistöjenkin tulee liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään, Iin ateria- ja
tilapalveluliikelaitoksen johtaja Anne Hautamäki kertoi.

Tervetuloa!

O
BINraG
lla!
Seu

Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 23.2. klo 15.00
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YRITTÄJÄ!
Ilmoita Ilmoita IiSanomissa
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Hiihtolomaohjelmaa:

Tervetuloa!

Palkinnot: 300 € mp
350 € pr 50 | 2 x 100 € | 5 x 50 €

Yrittäjä!
OLISIKO NYT AIKA AUTOMAATION
AVULLA TEHOSTAA TUOTANTOA!
Automaatio Turkki Oy, Ii
www.turkkioy.com
0400 682 924 Pekka Turkki

Lue IiSanomat
netistä:
www.iisanomat.fi

MAANANTAI 2.3.
Toimintapäivä uudella liikuntahallilla eli Iisi-areenalla
Alakouluikäiset klo 10-12
Yläkouluikäiset klo 13-15
Monipuolista tekemistä hallissa mm. pomppulinna, ihmiscurling,
pingistä, sulkapalloa, sählyä jne.
Monitoimitilassa bingoa, lautapelejä, biljardia, askartelua yms.
Paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille!
TIISTAI 3.3.
Ulkoilupäivä Tikkasenmäellä
Ulkoilupäivä klo 11-14 koko perheelle
Mäenlaskua, lumikenkäilyä + muita talvisia lajeja
Makkaranpaistoa, mehua, kahvia
Kilpailuja ja arvontaa
KESKIVIIKKO 4.3. JA TORSTAI 5.3.
nuorisotila Majakka Kuivaniemellä avoinna klo 14-20
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YLEISÖLUENTO IIJOEN
”VAELLUSKALAUOMISTA
JA ALASVAELLUS” -RATKAISUISTA
ke 26.2 klo 17 - 20
Iin Nätteporin Auditoriossa Puistotie 1, Ii
Klo 17.00 Tilaisuuden avaus
Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus
pj Matias Ojalehto
Klo 17.10 Kalatiesuunnitelmat ja alasvaellusratkaisut
Iijoen vaelluskalakärkihanke
projektipäällikkö Mirko Laakkonen
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Klo 17.50 Ympäristöviraamat ja
luonnonmukaiset ohitusuomat
maisema-arkkitehti Jukka Jormola
(SYKE, Interenv Oy)
Klo 18.30 Yleiskeskustelu
Klo 19.30 Tilaisuuden yhteenveto ja lopetus
Pohjois-Pohjanmaan maakuntallitus
vpj. Mika Flöjt

Tilaisuuden järjestäjät: Pohjois-Pohjanmaan
liitto, Jakkukylän osakaskunta, Iin kunta,
Iijoen kalastajat vaelluskalojen puolesta -liike

Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

Tmi Toni Saimalahti
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Vuoden taukopaikka Autokeidas
panostaa palveluun
Tilausajokuljettajat ry on valinnut Iin Autokeitaan vuoden 2019 taukopaikaksi.
– Valintaa perustellaan
saadulla palvelulla. Tärkeitä asioita ovat myös saavutettavuus ja linja-autoparkit.
Autokeitaan eduksi katsotaan lisäksi taukopaikan
persoonallisuus ja ilme, perustelee valintaa yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo
Wirén. Tilausajokuljettajat
ry on valtakunnallinen linja-autonkuljettajien yhdistys, jonka jäsenet valitsevat
vuosittain Vuoden Taukopaikan. Wirén kertoo, että
palvelu on juuri se, millä
taukopaikat voivat erottautua.
Autokeitaan liikenneasemapäällikkö Hannes Kortesalmi kertoo valinnan
tulleen iloisena yllätyksenä.
– Onhan se kova juttu
saada tällainen palveluiden
käyttäjien äänestyksen tuloksena saatu palkinto, joita vuosittain jaetaan vain
yhdelle, Hannes iloitsee
Autokeitaan saamasta huomionosoituksesta.
Hän toteaa kiitoksen
kuuluvan osaavalle ja joustavalle
henkilökunnalle,
jota Autokeitaalla on kolmisenkymmentä vakinaista
ja sesonkiaikana noin neljäkymmentä.
Kortesalmi pitää suurimpana haasteena palvelun
pysymistä
tasalaatuisena
päivästä tai kelloajasta riippumatta. Suuresti vaihtelevat asiakasmäärät vaativat
tarkkaa suunnittelua ja toteutusta esimerkiksi ruokahävikin välttämiseksi.
–Esimerkkinä voin kertoa vaikkapa aamupalan
syövien määrän. Jonakin
maanantaina heitä käy 10
ja lauantaina määrä saattaa
ylittää 150. Monta toimituspäivää viikossa auttavat raaka-aineiden hankinnassa ja

Liikenneasemapäällikkö Hannes Kortesalmen iloinen ilme on tuttu kaikille Autokeitaalla asioiville.

pystymme ketterästi vastaamaan yllättäviinkin tilauksiin, hän toteaa.
Bussiryhmien hän kertoo olevan ihanteellisia asiakkaita, koska yleensä he
ilmoittavat ennakolta tulostaan. Se helpottaa palvelun
järjestämistä ryhmän haluamalla tavalla.
Autokeitaalla
asioiva
ei ole voinut välttyä Hanneksen iloisesta ja palvelualttiista
asenteesta
asiakkaita kohtaan. Hänellä tuntuu aina olevan aikaa
asiakkaalle ja taito kuunnella heitä.
–
Aukioloajoistamme
johtuen saatamme olla asiakkaalle ensimmäinen ihmiskontakti sinä päivänä.
Pyrimme olemaan hyvä
avaus päivälle ja siksi meillä
pitää olla aikaan tarvittaessa
keskustella asiakkaan kanssa ja vaihtaa kuulumisia,
Hannes toteaa yli 25 vuoden
kokemuksella asiakaspalve-

lutyöstä.
Liikennevalojen saamista 4tien risteykseen hän pitää suurena asiana heille ja
koko
kauppakeskukselle,
kiittäen kunnan aktiivista
panosta liikennevaloasiassa.
– Nyt pohjoisesta päinkin tulevat pääsevät kääntymään liikennevirasta ja
takaisin
liikennevirtaan.
Se on tuonut paljon uusia asiakasryhmiä muun
muassa erilaisia urheilujoukkueita, kuten lentopalloliigan joukkueet VaLePa,
PerPo ja Akaa-Volley. Joukkueet ovat nykyisin vakiasiakkaitamme pelimatkojen
suuntautuessa tälle seudulle. Samalla muutkin kauppakeskuksen myymälät ja
ravintolat hyötyvät. Osa
hakee pizzaa Kotipizzasta,
osan syödessä kiinalaisessa
ravintolassa, Hannes kuvailee liikennevalojen suurta
merkitystä.
– Kuljettajat ovat tien-

- Auraus
- Hiekoitus
- Puiden ja risujen ajo
- Trukkipiikkityöt

Ota yhteyttä!

040 700 1871
tonisaima92@gmail.com

Iin Autokeidas on valittu Tilausajokuljettajien vuoden 2019 taukopaikaksi.

varsipalveluiden
suurkuluttajia eli monet meistä
nauttivat päivittäiset ateriansa matkan varrella.
Saamme vahvan asiakasnäkökulman palveluihin ja niiden laatuun myös suoraan
asiakkailtamme.
Vuosittain valittava Vuoden Taukopaikka -titteli on kiitos ja
tunnustus hyvin tehdystä
työstä asiakkaittemme hyväksi, Kimmo Wirén sanoo.
– Kilpailu tällä alalla on
kovaa ja Suomessa on varmasti paljon muitakin loistavia taukopaikkoja. Tämä
on palkinto kovasta työstä
koko henkilökunnalle. Meidän on joka päivä lunastettava asiakkaan luottamus,
sekä tehtävä jotain pikkuisen paremmin kuin kilpailija. Tärkeintä on muistaa,
että asiakas maksaa meidän
palkan, Hannes Kortesalmi
toteaa kiiruhtaessaan palvelemaan asiakkaita. MTR

