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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Jalostetut
kalaherkut
omasta
keittiöstä.
MAIVA

5,90€/kg

(säävaraus)

SUOMITTU
SIIKAFILE
RUODOTON
nieriäfile
ruodoton

Pannupihvi

24,90€/kg
24,90€/kg
1€/kpl

(TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN KALAA RIITTÄÄ)

Huomioithan myös, että
paikalliset kalastajat toimittavat meille
päivittäin saaliitaan
MADETTA, SIIKAA, HAUKEA, MAIVAA
YMS. MITÄ AHTI SUO
Aukioloajat:
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00
Seuraa meitä
myös
Facebookissa

Majakka Konintie 4, A 91100 Ii

kuutamohiihto

Tervetuloa
Perjantaina 2.3. Yli-Olhavan
viettämään
maamiesseuralta Pirttijärven kodalle tunnelmallinen
ulkoiluilta!

Lähtö klo 19. Ulkotulien ja kuutamon
valaisemaa latua kodalle noin 1,2km.
Mahdollisuus hiihtää pidempikin lenkki,
tällöin otsalamput mukaan!
*Perillä kodalla makkara- ja mehutarjoilu.
*Maamiesseuralla kahvio ja arvontaa.
*Valaistu luistelualue ja mäenlaskupaikka
myös käytössä.

pakkasraja -20°C

Huom.Kahviossa
käteismaksu
Järjestäjät:
Yli-Olhavan
maamiesseura ry,
Olhavanseudun
kelkkailijat ry ja
Ii Instituutti / Liikunta

Yli-Olhavan maamiesseura, Oijärventie 1091.
Lisätiedot Kirsimaria Piri p. 045 127 5663

K-Marketissa avajaiskahvit
Iin K-Marketin yrittäjinä
muutaman kuukauden toiminut
kauppiaspariskunta Mari ja Markus Rajaniemi
tarjosivat asiakkaille avajaiskahvit perjantaina 23.2.
-Olemme olleet todella
tyytyväisiä vastaanottoon,
jonka olemme iiläisiltä saaneet. Kuin kotiin olisimme
tulleet, sanoo iloinen Mari.
Avajaiskahville saapuneet
asiakkaat juttelivat tuttavallisesti kauppiaspariskunnan
kanssa, toivottaen kauppiaat
tervetulleiksi Iihin. MTR

Inkeri Tiri ja Pirjo Sassi Aseman Martoista tarjoilivat avajaiskahveja.

Mari ja Markus Rajaniemi ehtivät juttelemaan ja kahvittelemaan Pirkko Kurttilan kanssa.
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Mahdollisuuksien kaava
Iin alue
Vauva- ja taaperoryhmä ke 28.2. klo 10-11.30 Kerhohuone.
Ystävänkammari ke 28.2. klo 12 Iin seurakuntasali.
Disneypuuhakerho ke 28.2. klo 17 Kerhohuone.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 1.3. 14.30.
7 -iltapäivä To 1.3. klo 15 kerhohuone.
Nuortenilta To 1.3. klo 15. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta
kunnan nuorisotila Majakassa. Illan päätteeksi hartaus ja kahvit.
Lapsikuoro to 1.3. klo 17 Iin seurakuntasali.
Nuortenilta to 1.3. klo 18 kerhohuone.
Kirkkokuoro to 1.3. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 2.3. klo 10-12 kerhohuone.
Yhteisvastuukeräys la 3.3. klo 10-16 lipaskeräys Iin Kärkkäisellä.
Sanajumalanpalvelus su 4.3. klo 10 Iin kirkko. Aihe Jeesus,
Pahan vallan voittaja. Soronen Pekka, kanttorina Savolainen
Eija. Kolehti Lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön Herättäjä-Yhdistyksen kautta.
Ajanvaraus perhetyöntekijälle voit sopia tapaamisesta
esim. kotona tai seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä Irmeli
Hietapelto p. 0400 541 319.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe klo 9-10. Diakonissa Sanna Karppinen p. 040 7376 955 (Ii ja Jakkukylä), diakonissa Sanna Mäenpää p. 040 7182 297 (Olhava, Kuivaniemi ja
Oijärvi).
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 8.3. 13.
Messu su 11.3. klo 10 Iin kirkko. Aihe Elämän leipä. Kinnunen
Matti, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti Raamattujen ja Uusien testamenttien jakamiseksi Suomen Gideonit.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 12.3.
klo 17.30 kerhohuone.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 13.3. klo 10-12 Maalismaantie 1022 Rauhanyhdistyksen kerhohuone. Kaiken ikäisille yhdessäoloa, pientä tarjottavaa, sopivaa tekemistä ja hartaus. Järjestää Iin seurakunta, mukana perhetyöntekijä Irmeli
Hietapelto ja diakonissa Sanna Karppinen p. 0400 541 319.
Solu ti 13.3. klo 15 kerhohuone.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 14.3. klo 10-11.30 kerhohuone.
Ystävänkammari ke 14.3. klo 12 Iin seurakuntasali.
Disneypuuhakerho ke 14.3. klo 17 kerhohuone.
Yhteisvastuuhiihto Illinsaaren majalla ke 14.3. klo 18.
YV -tilaisuus su 18.3. klo 13 Väli-Olhavan seurakuntatalo.
Tuotto Yhteisvastuun hyväksi.
Perheiden pääsiäisaskarteluilta ti 20.3. klo 17.30-19 Iin seurakuntasali.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 21.3. klo 10-11.30 kerhohuone.
Jakkukylän kerho varaus ti 3.4. klo 10-12. Rauhanyhdistyksen kerhohuone.

Iin kirkonseudun asemakaavamuutos antaa mahdollisuuksia kehitykselle

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos on edennyt
kaavaehdotusvaiheeseen.
Ehdotus on nähtävillä 12.3.
saakka. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus
esittää siihen muistutus, joka
on toimitettava Iin kunnanhallitukselle
viimeistään
12.3.
-Kaavaehdotus
antaa
mahdollisuuksia monille eri
toiminnoille ja sillä haetaan
lisää vetovoimaa Iin keskustataajamaan, toteaa Iin tekninen johtaja Markku Vitikka.
Kaavassa
on
esitetty paikka hotellille, liikerakennuksille sekä pyritään
voimakkaasti kehittämään
torialuetta ympäristöineen.
Kaavamuutosehdotusta
esiteltiin kuntalaisille torstaina 15.2. Iin lukiolla. Kaavaa
esittelivät Iin kunnasta tekninen johtaja Markku Vitikka
ja maankäytön suunnittelija Jaakko Raunio sekä kaavan laatija Iikka Ranta Sweco
Oy:stä.
-Kaavaehdotuksessa on
esitetty kiertoliittymät markettien ja torin väliin sekä
kunnanviraston
kohdalle.
Katusuunnitelma tehdään
erillisenä, vastasi Markku
Vitikka epäilyille ympyröiden tarpeellisuudesta.
Liikenteelle ja parkkialueille tarvitaan keskustassa
selkeyttämistä, oli ratkaisu liikenneympyrä tai ei, todettiin esittelytilaisuudessa.
Kirkkotien ja Valtarintien
varteen on kaavaehdotuksessa mahdollistettu kerrosluvun
kohottaminen
nelikerroksisiksi
kerrostaloiksi. Tämä ei tarkoita sitä,
että kaikki olemassa olevat
omakotitalot ko. tonteilla automaattisesti muuttuisivat
kerrostaloiksi.
-Kaavaehdotus sen kuitenkin mahdollistaa, tarkensi
Vitikka kysyjille kaavamerkinnöistä. MTR

Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi
Kuivaniemen alue
Messu su 4.3. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. 3. Paastonajan
sunnuntai, pyhäpäivän aihe: Jeesus, Pahan vallan voittaja.
Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön Herättäjä-Yhdistyksen kautta.
Sanajumalanpalvelus su 11.3. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. 4. Paastonajan sunnuntai, pyhäpäivän aihe: Elämän leipä.
Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Raamattujen ja Uusien Testamenttien jakamiseksi Suomen Gideonit.
Oijärven perhekerho ma 12.3. ja ma 19.3. klo 13 – 14.30 vanhustentalon kerhohuoneessa.
Kuivaniemen perhekerho to 15.3. ja 22.3. klo 10 – 12 seurakuntatalolla.
Ajanvaraus perhetyöntekijälle voit sopia tapaamisesta
esim. kotona tai seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä Irmeli
Hietapelto p. 0400 541 319.
Kuivaniemen seurakuntakerhoa ei ole ma 5.3. ja
kerho on ma 19.3. klo 11 vanhustentalon kerhohuoneessa.
Mukana Pekka Soronen.
Oijärven seurakuntakerho ma 12.3. klo 11 vanhustentalon
kerhohuoneessa.
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe, diakonissa Sanna
Mäenpää p. 040 7182 297 (Kuivaniemi, Oijärvi ja Olhava) diakonissa Sanna Karppinen puh:040 7376 955 (Ii ja Jakkukylä).
Kuivaniemen naiskuoro keskiviikkoisin klo 16.30 harjoitus
seurakuntatalolla.
Hyryn nuoret laulajat keskiviikkoisin klo 18.30 harjoitus Kuivaniemen Rauhanyhdistyksellä.
Lisää tapahtumia: katso Iin alue ja www.iinseurakunta.fi

www.iinseurakunta.fi

*	Jäälle on tehty jo alkutalvesta 		
talkoovoimin 1000 metrin rata,
johon on saatu loivat kaarteet ja 		
leveyttä parikymmentä metriä.
	Lisäksi on tehty erillinen varikko 		
hevosia varten.
*	Jään paksuus on 55 cm, joten se 		
kestää hyvin.
*	Jäälle on aurattu parkkipaikat 		
usealle sadalle autolle ja
iso yleisöalue maalisuoran varteen.
*	Invapaikkoja on varattuna radan 		
varresta, johon voi tulla omalla
autolla.
*	Paikalle toivotaan saapumista 		
hyvissä ajoin, koska matkaa
	Pappilanrannasta ns. Kaivokselta
on useita satoja metrejä.
* Yleisöä palvelee ravintola, josta voi
ostaa kahvit ja makkarat.

Iin Jääravit ajetaan jälleen
lauantaina 10.3. klo 13 alkaen Illinsuvannon jäällä
Tapahtuman järjestää Rannikon Hevosseura

!

Tervetuloa
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Koulu takana – elämä edessä
Torstai 15.2. oli yksi talven
riemukkaimmista päivistä, kun abiturientit kiersivät penkkariajelua autojen
lavoilla ympäri Iitä ja heittivät karkkeja katsojille.

Pitkä koulussa puurtaminen on ohi ja nyt seuraa
kuukauden lukuloma ennen ylioppilaskirjoitusten
jatkumista 14.3.
Perinteisesti Iin lukion

abiturienttien reitti kiersi
keskustan lisäksi myös lähiympäristön alakoulujen
kautta. Mukana oli 44 abiturienttia. MTR

Täältä tullaan elämä.

Pohjois-Iin koulullakin abiturientit vierailivat heittämässä karkkeja.

Iin Eläkkeensaajat vetreä viisikymppinen
Iin Eläkkeensaajat ry juhlii viisikymppisiä Merihelmessä torstaina 8.3.kello 13
alkavassa juhlassa. Samalla
pidetään EKL:n Oulun piirin kevätkokous ja paikalle
saapuvat sekä Eläkkeensaajien keskusliiton puheenjohtaja Simo Paassilta, että piirin
puheenjohtaja Risto Örling.
Myös kunnan ja seurakun-

nan edustajat osallistuvat
juhlaan.
Yhdistyksen sihteeri Salme Tanninen kertoo yhteistyön eri eläkeläisjärjestöjen
kesken toimivan Iissä erinomaisesti ja Iin Eläkeläisten
ohjelmaryhmä
tuo
tervehdyksensä juhlaan sketsin ”Esteri ja Elviiira” muodossa.

Iin Eläkkeensaajien puheenjohtaja Heikki Räinä
kertoo yhdistyksen toiminnan keskittyvän Iin Työväentalolle, jossa kokoonnutaan
monen harrastuksen ja kokousten merkeissä.
-Pelaamme
bocciaa,
käymme teatterissa, keilaamassa ja kokoonnumme
muuten vain, jatkaa Salme

Salme Tanninen, Jorma Kokko, Eila Palukka ja Heikki Räinä ansaitulla tauolla bocciapelin tiimellyksestä.

Tanninen.
Lisäksi monia toimintoja järjestetään yhteistyössä
muiden iiläisten eläkeläisjärjestöjen kanssa.
-Olemme pitäneet yhteisen liikuntapäivän pari kertaa vuodessa jo useamman
vuoden ajan, Heikki Räinä
mainitsee.
Iin Eläkkeensaajien jäsenmäärä on ollut kasvussa
vuodesta 2011 alkaen ja yhdistyksen aktiivit toivottavat
kaikki tervetulleiksi matalan
kynnyksen toimintaan.
-Jäsenistömme nuorimmat ovat alle viisikymppisiä
ja vanhimmat yli 90, kertoo
Heikki Räinä. MTR
Jorma Kokko heittää bocciapelissä. Pelikaverina Heikki Räinä.
Salme Tanninen ja Eila Palukka
tuomaroivat.

Iin Lumivalakiat
KÖPI

18

La 17.3.2018 klo 10-15
Iin Rantakestilä

Ohojelma ii.fi/kalenteri
Vappaa pääsy!
Tervetuloa!
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Jääkiekkokoulu veti kentän täyteen Jakkukylässä
Suomen jääkiekkoliiton kiekkokoulu veti Jakun koulun jääkiekkokentän täyteen
iloisia ja innokkaita kiekkoilijoita tiistaina 13. ja 20. helmikuuta.
Jääkiekkoliiton
Mika Ronkainen koulutti jakkukyläläisiä jääkiekkokentällä molempina päivinä reilun
tunnin ajan. Kiekkokoulussa tutustuttiin jääkiekkoon,
harjoiteltiin luistelua sekä
kiekon- ja mailankäsittelytaitoja. Erityisen mukavaksi koulun teki opettajan kyky
opettaa kiinnostavalla tavalla sekä taito käsitellä lapsia
ja sisällyttää opetustuokioon
sopivasti pelejä ja leikkejä.
Kiekkokoulun opetus oli
suunnattu koululaisille, jotka osaavat luistella. Vanhemmat saivat myös tulla
mukaan apuohjaajiksi. Apuohjaajiksi olikin saapunut

muutamia vanhempia yhdessä lastensa kanssa. Kiekkokoulun jakkukyläläisille
tarjosi Kyläkisälli-hanke ja
Jakkukylän kyläyhdistys.
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry on aloittanut kolmen vuoden mittaisen Kyläkisälli-hankkeen.
Hankkeen rahoittajana toimii Oulun seudun Leader.
Vuosittain valitaan neljä kylää syksystä kevääseen kestävään
liikuntaohjelmaan,
joka suunnitellaan yhteistyössä kylän kanssa.
Jakkukylä pääsi kyläyhdistyksen
hakemuksesta
mukaan syksyllä 2017 alkaneeseen ja kesään 2018 jatkuvaan ohjelmaan, jonka
myötä kylällä on järjestetty
useita hyvinvointi- ja liikuntatapahtumia syksystä 2017
alkaen. Tapahtumat on py-

ritty järjestämään niin, että
jokaiselle ikäryhmälle olisi
jotain sopivaa, joka aktivoisi mahdollisimman monia
kyläläisiä liikkeelle ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan.
Tammikuussa järjestettiin
Jakun koululla hyvinvointiluentoja ja niihin liittyen Inbody-mittauksia.
Myöhemmin
keväälle
on vielä suunniteltu hiihtokoulua, juoksukoulua sekä
melontatapahtumaa. Tapahtumista tiedotetaan Jakkukylän Facebook-sivuilla sekä
Jakkukylän
kyläyhdistyksen ylläpitämillä nettisivuilla www.jakkukyla.fi.

Jakkukylä tiedotus
Kiekkokoulun jakkukyläläisille tarjosi Kyläkisälli-hanke ja Jakkukylän
kyläyhdistys. Jääkiekkoliiton Mika Ronkainen koulutti jakkukyläläisiä
jääkiekkokentällä molempina päivinä reilun tunnin ajan.

Studio Salama
muuttamassa
uusiin tiloihin
Studio Salama siirtyy toimimaan 1.4. lähtien Iin Micropolikseen. Liike on avoinna
26.3. saakka nykyisissä tiloissa Kärkkäisellä.
Vaihdoksen yhteydessä
toiminta muuttuu siten, että
yrityksessä keskitytään passikuvien kuvaukseen sekä
koulu- ja päiväkotikuvauksiin.
-Haluan keskittyä edellämainittuihin kuvauksiin
täysillä, joten studiokuvauspalveluihin ei yksinyrittäjällä
enää riitä aika ja voimavarat.
Aika näyttää mihin suuntaan
toiminta muuttuu ja mihin
on mahdollisuuksia. Valokuvaamo ei siis lopu Iistä, toimintamalli hiukan muuttuu
ja hakee hieman paikkaansa,
kertoo Juho Tauriainen.

Iin Hiihtoseuralle neljä piirinmestaruutta

Lähettäjät Tarmo Mähönen ja Kari Paukkeri lähettämässä 5 kilometrin matkalle Pekka Kukkulan sarjassa
M50.

Iin Urheilijoiden järjestämät
Pohjois-Pohjanmaan piirinmestaruushiihdot hiihdettiin
Illinsaaressa perinteisellä hiihtotavalla 18.2. Kova pakkanen
siirsi kisojen alkua tunnilla ja
aiheutti jonkin verran poisjääntejä. Auringon lämmitettyä kilpailuolot sääntöjen
puitteisiin, sujuivat järjestelyt
mallikkaasti Iin Urheilijoiden
rutinoituneelta toimitsijajoukolta.
Lieneekö edellisen päivän maakuntaviestin voitto antanut lisäpuhtia iiläisille,
sen verran mallikkaasti iiläiset ladulla etenivät. Iin Hiihtoseuran edustajat saavuttivat

neljä piirinmestaruutta, Hanna Soronen T14 5 km, Jaana
Niemelä N45 5 km, Kauko
Heinikoski M40 5 km ja Pekka Kukkula M50 5 km. Järjestävän seuran Jorma Aalto
hiihti mestaruuden Iihin M60
viidellä kilometrillä. Lisäksi iiläiset urheiluseurat saalistivat
useita mitalisijoja eri sarjoissa.
Iin
maakuntaviestijoukkueen ankkuri Matias Tiiro
sijoittui toiseksi miesten kymmenellä kilometrillä. Matias
edustaa Taivalkosken MetsäVeikot 85 seuraa. Oulun
Hiihtoseuraa edustava Iin
maakuntaviestijoukkueen ratkaisijoihin kuulunut Aija Söy-

Iiläisten sijoitukset:
M10 2 km 10. Eemeli Tammela IiU
N14 v 3 km 1. Hanna Soronen IHS
M70 3 km 4. Kalevi Heinikoski IHS
N50 5 km 4. Tarja Hand IiU
N40 v 5 km1. Jaana Niemelä IHS
M14 5 km 3. Anton Mäenpää IHS
N17 v 5 km 2. Niina Holmström IHS

M40 5 km 1. Kauko Heinikoski IHS
M45 5 km 2. Hannu Niemelä IHS
M50 5 km 1. Pekka Kukkula IHS
M55 5 km 2. Juha Pyörälä
Kuivan. Yritys, 3. Reijo Juntunen Iin Yritys
M60 5 km 1. Jorma Aalto IiU,
2. Reijo Isola IHS
M yleinen 10 km 3. Antti
Harmaala IHS

rinki oli ylivoimainen naisten
viidellä kilometrillä, lyöden
seurakaverinsa Ruut Vähämetsän lähes minuutilla. MTR

Jaana Niemelä lähtee päättäväisesti matkaan.

T14 sarjan voittaja Hanna Soronen lähdössä.

Kaikkensa antaneet hiihtäjät sarjasta T14 maalissa.

Kaikki tulokset löytyvät: https://iinurheilijat.sporttisaitti.com/@Bin/227031/pp-piirinmestaruus18.2.2018tulos.htm
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AutoKatsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet
Kauppatie 6,6,
91100
Ii Ii
Kauppatie
91100
(08) 8176
050,
045045
312 5755
(08)
8176
050,
312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Avoinna: ma-pe 9-17

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

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

• hydrauliikkaletkut

040 962 6504

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

UUT

renkaat kaikille teille

renkaat kaikille teille

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Elias
Oikarinen Sundquist

Larissa
Tursas

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

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

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

tilitoimistoja

Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

- 60 min. fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit ikääntyville alk. 60 €
VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi

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

valokuvauspalveluita • painotuotteita
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

Meillä myös ilta-aikoja

Seuraava Iisanomat
nro 6 ilmestyy 15.3.2018

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Yrittäjä! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963! Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Iin kansalaisopistosta historiikki
Iin kansalaisopiston täyttäessä 50 vuotta syksyllä 2016
heräsi rehtori Tarja Rahkolan
mieleen ajatus saada opiston
tähän astisesta toiminnasta
historiikki. Hänen pyynnöstään pitkään kansalaisopistojen toiminnassa mukana
ollut Iin entinen hallintojohtaja Erkki Taskila työsti Iin
kansalaisopiston historian
kirjaksi nimeltä Nätteporin
akatemia. Kirjan julkaisutilaisuudesta 16.2. muodostui
lämminhenkinen ja musiikin
täyteinen.
Opiston
ensimmäisenä rehtorina toiminut Matti
Haatainen oli myös läsnä tilaisuudessa, muistellen opis-

ton syntyä ja toimimistaan
rehtorina kaiken muun ohella. Matin jälkeen opiston rehtoriksi valittu Ersso Ervasti
hoiti rehtorin tehtäviä sivutoimisena ja määräaikaisena
vuoteen 1973, jolloin tehtävä
vakinaistettiin ja muutettiin
kokoaikaiseksi.
Taskilan
historiikista käy ilmi opiston voimakas kasvu ja muutoksen aika
1970-luvulla. Luvanvaraisesti voitiin aloittaa alle 16-vuotiaiden musiikin opetus, joka
mahdollisti musiikin opiskelun myös maaseudulla ilman suuria kustannuksia.
Musiikilla onkin ollut ja on
tärkeä rooli Iin kansalais-

opiston
kurssitarjonnassa.
Tästä osoituksena paikalla
olleet totesivat Iin Mieslaulajien olevan pisimpään toimineen opintopiirin opiston
kurssitarjonnassa.
Opiston rehtori Tarja
Rahkola muistutti, ettei Iin
kansalaisopisto ole maaseutuopistojen joukossa pieni,
päinvastoin.
-Meillä opetusta annetaan
10 000 tuntia vuodessa, keskiarvon ollessa maaseutuopistoilla 5000 tuntia, kertoi
Rahkola.
Opiston 50 vuoteen on
mahtunut monia vaiheita,
selviää historiikista. Alussa
mukana ollut Yli-Ii erkaantui

Iin kansalaisopiston historia on koottu Erkki Taskilan toimesta kirjaksi ”Nätteporin Akatemia”. Historiakirjan
ideoitsija Tarja Rahkola ja kirjan kirjoittaja Erkki Taskila kirjan julkistamistilaisuudessa.

toiminnasta liittyessään Ouluun. Tämän vuoden alussa
Jakkukylä palasi osaksi toimialuetta osakuntaliitoksen
myötä. 2000-luvun alussa
opiston itsenäisyys oli uhattuna
alueopistohankkeen
vuoksi.
-Onneksi siihen ei päädytty, toteaa Taskila kirjassaan.
-Tällä hetkellä Iin kansalaisopisto on osa Ii-instituutti- liikelaitosta ja toimintaa
on pystytty kehittämään.
Haasteita kuitenkin on, sillä
rehtorin työajasta suuri osa
menee liikelaitoksen johtajan
tehtäviin. Olemassaolomme
oikeutus on edelleen pystyttävä joka päivä osoittamaan,
toteaa Rahkola luottaen silti opiston valoisaan tulevaisuuteen. MTR

Iin kansalaisopiston lausuntaryhmä
esittää:

SIIVET

L . Onervan runoja varhaistuotannosta
viimeisimpiin vaiheisiin
Ohjaus: Anna-Kaisa Järvi
Musiikki: Pertti Haipola, haitari
& Silja Lassila, viulu
Nätteporin auditorio
Vapaa pääsy, ohjelma 5e

Musiikin opettajat Tuula Paakkola ja Johanna Niskanen avasivat opiston historiikin julkistamistilaisuuden
musiikkiesityksellä.
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VAUVASANATAIDETUOKIO
alle1-vuotiaille
Iin kirjastossa to15.3.2018
klo10-10.30
Kuivaniemen kirjastossa ma 19.3.2018 klo 10-10.30

Iin ja Kuivaniemen aluejohtokunnat julistavat haettavaksi
YHTEISÖAVUSTUKSET
PAIKALLISAKTIIVISUUDEN KEHITTÄMISEEN
rekisteröityneille yhdistyksille tai yhteisöille,
joiden kotipaikka on Ii.

Vauvasanataidetuokio
on vauvan ja vanhemman
yhteinen runohetki.
Tuokiolla leikitään,
liikutaan ja lorutellaan.
Runoleikki tukee lapsen
ja vanhemman varhaista
vuorovaikutusta. Tärkeintä
on mukava ja kiireetön
yhdessäolo vanhemman kanssa.

Iin tai Kuivaniemen aluejohtokunnalle osoitetut anomukset tulee jättää osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai Iin kunta, Kirjaamo, PL 24, 91101 Ii
viimeistään 18.3.2018.
Hakijan tulee osoittaa hakemus sille johtokunnalle, jonka alueella
(Ii tai Kuivaniemi-Olhava) hanke toteutetaan. Kunnanhallituksen
19.6.2017 § 229 päättämät avustusten jakoperusteet ja lomake avustuksen hakemiseen on kunnan sivulla http://www.ii.fi/aluejohtokunnat
Iin aluejohtokunta		

Mukaan mahtuu max. 10 lasta.
Alle kouluikäiset sisarukset ovat
tervetulleita vauvan ja vanhemman
mukaan, myös heidät täytyy
ilmoittaa mukaan.

Kuivaniemen aluejohtokunta

Tervetuloa!
Ilmoittautuminen pe 2.3. mennessä
marita.turtinen@ii.fi
p. 050 430 4044

KUULUTUS RAKENNUSLUVAN
VIREILLETULOSTA

Tilaisuuden järjestää kirjaston Pelastetaan iltasatu! - lukuintoa lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille hanke.

TuuliWatti Oy on jättänyt Iin kuntaan rakennuslupahakemuksen koskien 5 (viiden), napakorkeudeltaan 155 metriä ja kokonaiskorkeudeltaan 230 metriä korkeiden tuulivoimalaitosten sekä tarvittavan tiestön,
laitteiden ja johtolinjojen rakentamiseen Isokankaan tuulivoimanpuiston yleiskaava-alueelle.
Voimalat sijaitsevat Iin kunnan Kuivaniemen kylässä määräaloilla
Perkaus kt 139-407-315-0 (Voimala 1 sekä huoltotie), Ellilä kt 139407-24-56, Yliellilä kt 139-409-24-38 ja Sonninkangas kt 139-407-676 (voimalat 2 ja 3 sekä huoltotiet), Kaakkuriniemi kt 139-407-28-9
(Voimala 4 ja 5 sekä huoltotiet).
Johtolinjat toteutetaan huoltoteiden yhteyteen maakaapeleilla. Tieyhteys alueelle toteutetaan etelästä Oijärventieltä Olhavan, Nybyn ja
Myllykankaan tuulivoimapuistojen kautta. Metsähallituksen metsätien
päästä rakennetaan noin 1 km uutta tietä Isokankaan tuulivoimapuistoalueelle. Alue sijaitsee Karttimonkangas-Simppusuonkangas-Metsäpirtinkallio-Sonniotsanmaa-Blomsterinkangas välisellä alueella.
Rakennuslupahakemus liiteasiakirjoineen on nähtävillä Iin kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii 15.2-2.3.2018
Naapureille ja asianosaisille sekä muille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin hankkeen toteuttamisella voi olla huomattava
vaikutus, varataan mahdollisuus saada tietoja hakemuksesta sekä
muistutuksen tekemiseen tai mielipiteen ilmaisemiseen hankkeen johdosta.
Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Iin kunnan tekniseen toimistoon osoitteella Iin kunta, Tekninen osasto PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti kirjaamo@ii.fi , 2.3.2018 klo 15.00 mennessä.
Lisätietoja antaa tarvittaessa rakennustarkastaja Urpo Hyry puh. 0504302615 tai sähköposti urpo.hyry@ii.fi
Iissä 13.2.2018
Iin rakennusvalvonta

Tule tutustumaan
Kuivaniemen hyvinvointipalveluihin ti 20.3.2018
Esittelyssä terveys-, sosiaali- ja ikäihmisten
palvelut.
Henkilöstö opastaa ja ohjaa itsehoitomittauksissa, apuvälineiden kanssa sekä Oulunkaaren
omahoitopalvelun käytössä.
Esillä myös erilaisia digitaalisia apuvälineitä.
Aika: ti 20.3.2018 kello 13-16
Paikka: Kuivaniemen terveysasema
Tervetuloa tutustumaan ja kokeilemaan!
Kahvitarjoilu!

oulunkaari.com

Iisanomissa (ilm. 15.3.) nro 6
on Simon Yrittäjien liite
ja jakelu myös simoon

YKSITYISTEIDEN
KUNNOSSAPITOAVUSTUKSIEN HAKU
Iin kunta julistaa yksityisteiden avustukset haettavaksi kirjallisesti 29.3.2018 mennessä.
Yksityistien tulee täyttää seuraavat ehdot:
- tien tulee palvella vähintään yhtä vakituiseen asumiseen käytettävää asuinrakennusta (loma-asuntoa jota käytetään vakituiseen
asumiseen ei oteta lukuun) ja
- tien pituuden tulee olla vähintään 100 metriä mitattuna sen alkupisteestä ’viimeisen’ vakituisen asunnon liittymään tai pihapiiriin
saakka; päätiestä erkanevat haarat lasketaan tien pituuteen mukaan, mikäli sillä sijaitsee yksikin vakituinen asunto ja
- tie on autolla (= henkilöauto) ajokelpoinen
Mikäli tie ei täytä edellä esitettyjä ehtoja voi kunta myöntää avustusta, mikäli todetaan, että:
- tietä käytetään yleisesti muuhunkin kuin tieosakkaiden liikennöintiin tai heidän kuljetuksiin tai
- kunta katsoo tien muutoin olevan erityisen tärkeä.
Avustusta ei myönnetä sellaiselle tielle tai tien osalla, joka palvelee pelkästään maa- ja metsätalousliikennettä tai johtaa vain
vapaa-ajan asunnoille.
Mikäli yksityistien tienpitoa varten on perustettu tiekunta, on avustuksen hakemisesta päätettävä tiekunnan kokouksessa. Mikäli
tiellä ei ole tiekuntaa, voivat tien vakituiset asukkaat yhteisesti
hakea avustusta. Hakemisesta täytyy olla vakituisten asukkaiden
kirjallinen yhteinen päätös, jossa:
- ilmoitetaan tien yhteyshenkilö ja
- mille tilille mahdollinen avustus maksetaan ja
- miten tienpidosta aiheutuvat kustannukset jaetaan muiden tien
osakkaiden ja käyttäjien kanssa.
Kunta voi hylätä avustushakemuksen sillä perusteella, että tielle
ei ole perustettu tiekuntaa.

Hiihtolomalla
aktiivista toimintaa
Iin kunnan nuorisotyö järjestää perinteiseen tapaan
aktiviteetteja hiihtoloman aikana.
Maanantaina 5.3. on pilkkitapahtuma Rantakestilässä
kello 13-16. 3.lk-17-vuotiaille
ja muutkin ovat tervetulleita
perheen kanssa. Pilkkimisen
saloihin on opastamassa kokeneet pilkkijät. Pilkkimisen
ohessa on makkaranpaistoa
ja muuta mukavaa. Tapahtuma on maksuton.
Tiistaina 6.3. tehdään retki Oulun SuperParkkiin 3-7.
luokkalaisille. Hinta on 20
euroa. Mukaan mahtuu 33
ensimmäistä ilmoittautujaa,
joka tapahtuu Iin kunnan yhteispalvelupisteeseen, jon-

ne etukäteen myös maksu tai
sitten Kuivaniemen kirjastoon. Linja-auto lähtee Kuivaniemeltä ja kiertää myös
Jakkukylän kautta.
Keskiviikkona 7.3. on
Nuorisotila Majakassa 1.lk17-vuotiaat kello 14-20 (alakouluikäisillä
nuokkari
loppuu kello 18).
Torstaina 8.3. on Nuorisotila
Nurkassa
1.lk17-vuotiaat
kello
14-20
(alakouluikäisillä nuokkari
loppuu klo 18).
Perjantaina 9.3. on Nuorisotila Nurkka 1.lk-17-vuotiaat kello 10-16.

Akseli Hinkkala
p. 050 395 0399

Avustuksen hakemiseen on lomakkeita saatavilla Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteestä, tekniseltä osastolta ja kunnan
www-sivuilta.
Avustusanomukset tulee määräaikaan mennessä toimittaa osoitteella; Iin kunta, Tekninen osasto, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostilla; tekniset@ii.fi. Lisätietoja saa tarvittaessa kunnallistekniikan
päällikkö Katja Arvolalta, puh. 040-7021388.
Tekninen lautakunta

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
Myös paanalatutyöt

www.kuljetusliikebackman.fi
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Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten tapahtumien
ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. Esim. sääntömääräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.
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Testijuoksu pakkasessa
Aamu kahdeksalta -26. asteeseen jämähtänyt pakkanen säikytti suurimman
osan lauantaina 24.2. Iin Yrityksen testijuoksusarjan vakiokävijöistä
kotinurkille.
Jänistäneet eivät arvanneet,
että lähtöhetkellä alle kahdenkymmenen noussut elohopea salli kenties kauden
parhaan juoksukelin. Hyvä
pito teillä ja poikkeukselli-

sen tuuleton sää mahdollisti
halukkaille hyvän vauhdinpidon.
Markku Nikkanen taittoi naama kuurassa kymppiä toista minuuttia alle
kauden parhaansa. Samalla
parani Jouni Holapan kuukausiennätys minuutin ja
neljä sekuntia. Heikki Tiiro
juoksi myös ennätyksensä,
mikä kertoo siitä, että treenit
ovat kohdallaan ja Alarannan koulun alppimaja toimii.
Muutkin pääsivät mukavasti omalle tasolleen ja paleltumilta vältyttiin. MTR

Heikki Tiiron juoksu oli lennokasta

Urheilutapahtumat eivät onnistuisi ilman talkoolaisia. Matti Järvenpää, Pentti Räihä ja Pentti Tuisku valmistautuvat liikenteen ohjaukseen.

Tuloksia
Miehet 10 km 1) Markku
Nikkanen Team Oksitosiini 32.11 kke, 2) Heikki Tiiro
IiY 37.40 PB, 3) Kyösti Kujala Ii 39.14.
M40 10 km 1) Tuomas Ronkainen KoskRi 40.56.
M45 10 km 1) Teuvo Kuusela
Kemi 41.20.
M55 10 km 1) Taisto Puurunen OlsHe 46.02.
M60 10 km 1) Markus Hast
Keminmaa 47.25.
M65 10 km 1) Kuisma Suopela TerTe 54-57M70 10 km 1) Kauko Meriläinen OlsHe 49.34, 2) Erkki
Manninen OlsHe 52.03.
N45 10 km 1) Mari Sipola
Kemi 57.04.
N50 10 km 1) Kati Kuivalainen Ii 53.13.
N55 10 km 1) Kariina Kauppinen ONMKYU/kkm 47.38.

Yhdistykset toimivat

Kaikille yhteinen
kuutamohiihto
pe 2.3. klo 18 alkaen
Karttimonladun parkkipaikalla.

Tarjotaan mehua ja
nuotiomakkaraa!

Markku Nikkanenkin oli joutunut
luopumaan shortseista yli kahdenkymmenen asteen pakkasessa juostussa testijuoksussa.

Järjestää Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistys

Tervetuloa suurella joukolla!
ps. Voi tulla potkurillakin.

bingo

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

23

Su 11.3. klo 17.00

2

19

8

7 12

500 € / pr51 | 380 € mp
2 x 100 € | 5 x 50 €.. ym

1

Tanssit
Kuivaniemen Nuorisoseuralla, Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

La 3.3. klo 21-02

Esiintyy
Souvarit

Keskustelu- ja kehittämisilta yhdistyksille

Tervetuloa!

Lippu 20 €

Iin diabetesyhdistys ry:n
kevätkokous
ke 14.3.2018 klo 18:00
SPR:n Pointissa, Haminantie 6

Käsitellään sääntöjen 14§ asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17:00.
Tervetuloa, hallitus.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.
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Lehden sivulla on 6-palstaa
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u
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kysy tar
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YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro 6, ilmestyy to15.3.2018
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 8.3.2018

www.iisanomat.fi

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat on nro 6
ja joka ilmestyy 15.3.2018.

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

Iin kunta järjesti keskiviikkona
21.2.
Museokahvila
Huilingissa
Keskustelu- ja kehittämisillan eri alojen yhdistystoimijoille Iissä. Tapaamisessa
oli paikalla Pirjo Nikula ja
Liisa Jurmu Lapin liiton
Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeesta, Marko
Keskitalo
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu
(PoPLi) ry:stä, Anni Rekilä
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen
Pohjois-Pohjanmaan
järjestörakenne -hankkeesta sekä koollekutsujana Iin
kunnan tapahtumavastaava
Riitta Räinä.
Illassa tuotiin vahvasti esiin kunnan ja järjestöjen
yhteistyötä ja sen kehittämistä. Kuntastrategia mainittiin
useaan otteeseen. Mukaan
oli saapunut noin 30 osallistujaa. Erityisesti kutsua
olivat noudattaneet eläkeläisjärjestöjen ja kyläyhdistyksien edustajat.
Ryhmätöitä tehtiin eriikäisten huolenaiheista Iissä. Kaikille yhteisiä huolia
olivat terveyspalvelut ja niiden säilyminen Iissä myös
maakuntauudistuksessa.
Ateriapalveluihin tuli jonkin verran kritiikkiä ikäihmisten ryhmästä. Yleinen
maailmantilanne ja turvalli-

suus oli yhteinen huolenaihe. Työikäiset kokivat huolta
työpaikan saamisesta ja säilymisestä, toisaalta työtaakkaa voi kertyä osalle liikaa.
Iiläisten tyypillisesti pitkät
työmatka jatkavat työpäivää.
Huolta kannetaan ikääntyvistä vanhemmista ja lasten
ja nuorten palveluista ja pärjäämisestä.
Toisessa ryhmätyöaiheessa mietittiin järjestöjen tarpeita: avustusten hakeminen
ja käytettävissä oleva tilat
puhuttivat. Liikuntatilojen
kohonneet tilavuokrat ihmetyttivät, koska hyvinvoinnin
tukeminen on kunnan tärkeä
tehtävä.
Todettiin että verkos-

Yhdistysillan osanottajia.

toitumista tarvitaan myös
järjestöjen kesken. Viestintään kaivattiin koulutusta,
ei pelkästään viimeisimmät
some-vipstaakkelit, vaan perusasioita.
Esimerkiksi, miten tavoitetaan viestinnällä myös
näkövammaiset?
Näkövammaiset arvostavat mm.
ilmoittelua paikallislehdissä. Vaikka eivät itse näkisi lukea, hyvä avustaja tai
läheinen voi tapahtumailmoitukset niistä lukea.
Yleensäkin esteettömyyden haasteet tulivat usein
esiin - ei siis pelkästään tilat,
vaan myös viestintä. Kuultiin, että Iissä on pohdittu
esteettömyyskartoituksen

tekemistä siten, että erilaisia haasteita omaavien henkilöiden kanssa kierretään
konkreettisesti tutustumassa paikkoihin - ei siis pelkkää
paperiselostusta. Tämä idea
sai lämpimän kannatuksen.
Yhdistysagentti jäi vielä Iihin löytymättä. Ihmiset.
fi -sivusto on Pohjois-Pohjanmaan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan sivusto, johon
yhdistyksiä kehotettiin rekisteröitymään ja viemään
sinne yhdistysten tiedot. Jatkossa sieltä saadaan rajapinnan kautta tiedot kuntien
sivuille, mikä mahdollistaa
ajantasaisemman
tiedon
kunnissa toimivista yhdistyksistä. H-HH

Ii maakuntaviestin voittoon
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Kilpailunjohtaja Pauli Tiiro (oik.) oli aikanaan Iin luottoaloittaja viesteissä. Pojasta Matias Tiirosta on kasvanut Iin luottoankkuri.
Iin voittoisa joukkue Matias Tiiro, Hannu Niemelä, Aija Söyrinki, Jaana Niemelä, Hanna Soronen, Kauko Heinikoski. Taustalla kisojen suojelija sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava iloitsevat Iin voitosta.

Kari Simula oli liikkeellä perinnesuksilla.

nen osuuden viestinviejä
Aija Söyrinki kasvatti Iin johdon jo yli minuuttiin. Hannu
Niemelä ei myöskään antanut muiden yllättää viidennellä osuudella ja ankkuri
Matias Tiiro pääsi matkaan
lähes minuutin erolla Oulun
ykkösjoukkueeseen.
-Ensimmäisen
vitosen
hiihdin vauhtia tarkkaillen.
Kun näin, ettei Oulu saavuta,
pystyin hölläämään ja hiihtelemään rauhassa maaliin,
iloinen Matias totesi.
Näin viime vuoden niukka tappio kääntyi Iin yli puolen minuutin voitoksi ja Iin
ensimmäinen maakuntaviestin voitto hiihdossa oli lopultakin totta. Toiseksi viestissä
tuli Oulun ykkösjoukkue ja
kolmanneksi Oulun kakkosjoukkue. Iin kakkosjoukkue
oli kymmenes ja kolmosjoukkue kolmastoista.

voiton maakuntaviestissä.
-Tuntuu hyvältä, varsinkin kun voitto tuli kotiladuilla, Pauli riemuitsi viestin
ratkettua.

Jaana Niemelä nosti Iin kärkeen ja lähettää Aija Söyringin matkaan.

Iin voitto alkaa varmistua. Hannu Niemelä tuo viestin ankkuri Matias
Tiirolle.

Matias Tiiro ankkuroi Iin ykkösjoukkueen selkeään voittoon
Maakuntaviestissä.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviesti hiihdettiin lauantaina 17.2. Illinsaaren
upeissa maisemissa. Iin ykkösjoukkue ei antanut tällä
kertaa muille mitään mahdollisuuksia taistella voitosta, vaan hallitsi viestiä
suvereenilla tavalla. Iin aloittaja Kauko Heinikoski toi Iin
vaihtoon kolmantena. Toisella osuudella Hanna Soronen piti Iin asemat kärjen
tuntumassa Iin vaihtaessa
viidentenä vain viisitoista sekuntia kärjestä. Kolmannella osuudessa Jaana Niemelä
nosti Iin joukkueen kärkeen
eikä voittajasta ollut sen jälkeen epäselvyyttä. Neljän-

30 vuoden työn tulos
Ii on tosissaan taistellut maakuntaviestin voitosta jo 30
vuoden ajan. Niukkoja tappioita on koettu sekä 1991
Ylikiimingissä, että 2016
Kuusamossa. Palkintokorokkeella Iin joukkue on ollut
vuosikymmenten saatossa
lukuisia kertoja noustuaan
viestin A-sarjaan 1980-luvun
lopulla. Kilpailunjohtajana
tällä kertaa toiminut Pauli
Tiiro oli yksi uranuurtajista
Iin maakuntaviestimenestystä luotaessa 1980- ja 1990-luvuilla. Armoitettu viestin
aloittaja on siirtänyt isältään
Ristolta saaman hiihtokipinän pojalleen Matiakselle,
joka sai kunnian ankkurina
sinetöidä Iille historiallisen

Historiallinen voitto. Iin joukkue palkintopallilla edessä Matias
Tiiro, Jaana Niemelä ja Aija Söyrinki. Taustalla Hannu Niemelä,
Kauko Heinikoski ja Hanna Soronen.

Talkootyön voimannäyte
Iin Urheilijat onnistui suurtapahtuman järjestelyissä erinomaisesti.
-Ilman talkoolaisia tapahtumia ei voitaisi pitää. Meillä oli asiansa osaava noin
kuudenkymmen toimitsijan
joukko eri tehtävissä, joille
kaikille haluan lausua suuret kiitokset. Myös Iin kunnan panos oli ratkaiseva
kilpailupaikkojen kuntoon
laittamisessa, kiittelee kilpailunjohtaja onnistuneen tapahtuman jälkeen.
-Erityishuomiota
kiinnitimme
liikennejärjestelyihin
ja
sujuvaan
paikalle saapumiseen sekä
poistumiseen. Niiden osalta saimmekin positiivista palautetta niin yleisöltä kuin
kilpailijoitakin. Jopa kisojen
suojelijana toiminut sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila mainitsi asiasta.
Yleisöä olisimme toivoneet
paikalle hieman enemmän,
mutta samaan aikaan järjestetyt olympialaiset vaikuttivat ja osa katsojista jäi
televisioiden ääreen. Nyt jos
koskaan, olisi voinut iloita hiihtomenestyksestä kotinurkillakin, toteaa Pauli
Tiiro toivoen iiläisten kevään
aikana aktiivisesti käyttävän
Iin huippukuntoista latuverkostoa. MTR

Illinsaarihiihtoon osallistunut Iin kunta/tekniset joukkue Anne Hautamäki, Juha Ukkonen, Jukka Härkin.

Aija Söyrinki oli osuuteensa nopein. Pirkko Mattila palkintojenjakajana.

Eräpata huolehti tapahtuman ruokahuollosta. Lihakeittoa ja lohipaellaan on tarjolla, toteavat Sami Salonen(taustalla) ja Petri Alakiuttu.
Tulokset
1.Ii I.25.47 (Kauko Heinikoski , Hanna
Soronen, Jaana Niemelä Aija Söyrinki,
Hannu Niemelä, Matias Tiiro), 2. Oulu
I 1.26,21, 3. Oulu II 1.27.53, 4. Raahe, 5.
Kuusamo, 6. Haapavesi I, 7. Liminka, 8.
Kempele, 9.Yli-Ii, 10. Ii II (Teemu Pyörälä, Anton Mäenpää, Hilla Mäenpää, Niina Holmström, Pekka Kukkula, Antti
Harmaala), 11. Oulainen, 12. Haapavesi
II, 13. Ii III (Jorma Aalto, Jere Käyrä, Tarja Hand, Sanja Boström, Simo Tammela,
Arto Hiltula), 14. Haukipudas.
Illinsaaren hiihto 9 km vapaa
1.OHS Biathlonn I, 2. Meranti, 3. Metsägroup, 4. OHS Biathlon II, 5. Saloisten
Reippaan hiihto, 6. Kuusamon Eräveikot I 7. Kuusamon Eräveikot II, 8. Iin

Hiihtoseura (Santeri Kantola, Terhi Pesämaa, Veli-Hannu Pesämaa), 9. Pudasjärvi, 11. Iin kunta tekniset palvelut
(Juha Ukkonen, Anne Hautamäki, Jukka Härkin).
Minisompaviesti 5 km vapaa
1.Oulun Hiihtoseura I, 2. Taivalkoski I,
3. Raahe I, 4. Kempeleen Kiri, 5. Haapavesi I, 6. Limingan Niittomiehet, 7.
Oulun Hiihtoseura II, 8. Haapavesi II, 9.
Oulainen I, 10. Kuusamon Eräveikot I,
11. Kiiminki, 12. Iin Hiihtoseura (Kaisa Lappalainen, Saaga Pesämaa, Severi
Kantola), 13. Oulainen II, 14. Pudasjärvi II, 15. Haapavesi III. 16 Raahe II, 17.
Iin Urheilijat, 18. Kuusamon Eräveikot
II, 19 Haukipudas, 20. Oulainen III, 21.
Pudasjärvi II.

Kaikki tulokset: https://iinurheilijat.sporttisaitti.com/@Bin/226788/maakuntaviesti17.2.2018tulos.htm

Minisompaviestin lähdössä on säpinää.

