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Vappaa pää

HOX! Lähin pankkiautomaatti on sitte Iin Haminalla, joten kätteistä mukkaan!

Lumivalakiat

La 16.3.2019 klo 10-15

Iin Rantakestilä

10.00 - 14.00 Monellaista pilikkikissaa!!!
Iin kunnanmestaruuspilikit. Sarijat: M, Mv60, N, Nv60, Nu 12 ja 16v.
Kunnanmestaruus joukkuepilikki virmoille ja yhistyksille: 3 hengen joukkueet
Ylleiset pilikkikisat. Sarijat: M, Mv60, Nv60, N, Nu 16v. Osallistumismaksu 10€/5€
11.00 Tapahtuman juhulallisti avvaa meijän Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava
11.30 Liikkuva Laulureppu - lastenkonsertti viihyttää
12-13 Liukurimäkikisat – kaikki lapsukaiset saavat kaulaan kultase mitalli
13.20 Menestyneitten urheilijoitten palakittemine
13.30 Liikkuva Laulureppu - lastenkonsertti viihyttää
14.00 Ii Bikersin ajonäytös Iijoen jäälä - kelivarraus
14.30 Pilikkikilipailujen palakintojenjako
14.45 Iin Lumivalakiat arvontojen tulosten lukemiset ääneen
PUUHAA:
- Talutusrattastus: Ylirannan Ratsutila järijestää klo 12-14
- Poroajelua: Jakkukylästä Jussilan Jari tullee porojen kans klo 12-14
- Naulanlyönnin kuninkuuskilipailu: Lions Clubin osastolla klo 10-14.45
- Kasvomaalausta: NuVa maalaa lasten nappelit klo 11-14
- Lohenpainon arvausta: Iin kalamiehet - lohi on Kalaliike Kuhalta - paino tiietään klo 14.45
- Kalahautomon avvoimet ovet - elävät nahkiset ja siian ja taimenen mätiä klo 11-13
- IiBiker ry esittellee toimintaansa ja Ii MLL ry on mukana mäenlaskusa
SYÖMISTÄ JA JUOMISTA:
- Iin Meriseuran Lätty-/makkarakahavila klo 10-15
- Iin Kalamiesten makkarakahavila 9.30-15
- Lions Ladyjen Kaakaokahavila ja kuumia koiria klo 10-15
- Myytävänä Erä-Padan paikanpäällä kokkaamaa lohikeittua klo 11-15
myös kotipakettiin, jos on oma astia mukana - myös pilkkisyötit klo 9.30 alk.
MITÄPÄ MUUTA?
- SPR Iin osasto esittellee toimintaansa ja antaa ensi-apua
- Sisä-WC, vaipanvaihtopiste Iin Meripelastajien pääkonttorilla Rantakestiläsä
- Tapani Aallon kompisia myynnisä ja Savilaakson leipomon tuotteita
- Puolueet esittelevät asioitaan entisen varikon pihalla
- Turvallisuustiedote: Tapahtuma-alueella on Iin kunnan kiinteistö- ja ympäristöteknisten
palveluiden laiturinosia aidattuna - kävijöitä pyydetään huomioimaan asia.

#IiHappens

KÖPI

Investointi huolettomaan
tulevaisuuteen

Lisätietoa rimpauttamalla
Ii-instituuttiin
vappaa-aikapalaveluihin:
Pekalle p. 050 3950 392
Heinille p. 050 3950 498
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Energiainfoa ja perinnetietoa Jakun koululla

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

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

www.oulunhautakivi.fi

IIN ALUE
Viikolla 10 ei perhekerhoja.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 7.3. klo 13.
Sanajumalanpalvelus su 10.3. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Jeesus, kiusausten voittaja. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku
Jaakkola. Kolehti Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla:
Yhdenvertainen oikeus koulutukseen.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 12.3. klo 10-11.30. Kokoonnumme Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Disney-puuhakerho ti 12.3. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Ystävänkammari ke 13.3. klo 12 Iin seurakuntasali.
Luovat muksut -kerho ke 13.3. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 14.3. klo 14.30. Voit pyytää
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 14.3. klo 15-16.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Gospelkuoro to 14.3. klo 16.45 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Nuortenilta to 14.3. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Kirkkokuoro to 14.3. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 15.3. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Messu - rippikoulu su 17.3. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Rukous
ja usko. Toimittaa Pekka Soronen. Kolehti: Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen 26.3.2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.
Pyhäkoulu su 17.3. klo 10-11 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Lautapeli-iltapäivä su 17.3. klo 14 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Perhekerho Väli-Olhavan seurakuntatalolla ti 19.3. klo 10-11.30
Väli-Olhavan seurakuntatalo.
Disney-puuhakerho ti 19.3. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 20.3. klo 10-11.30 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.
Porinapiiri ke 20.3. klo 12 Iin seurakuntasali.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 21.3. klo 13.
7-iltapäivä to 21.3. klo 15-16.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Gospelkuoro to 21.3. klo 16.45 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Kirkkokuoro to 21.3. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Puistoaamu ti 26.3. klo 10 seurakunnan leikkipuistoon (Puistotie 3).
Vauva- ja taaperoryhmä ke 27.3. klo 10-11.30 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.
Puhallinkonsertti ke 27.3. klo 18 Iin kirkko. Kemin kaupunginorkesterin puhallinkvintetto esiintyy Ann-Louise Wägarin johdolla. Ohjelmassa mm. Beethovenin ja Darius Milhaudin musiikkia. Ohjelma 5 e.
Tuotto yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 10.3. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 1. paastonajan sunnuntai, pyhäpäivän aihe: Jeesus, kiusausten voittaja. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Yhdenvertainen oikeus
koulutukseen. Palvelutehtävissä Eläkkeensaajat. Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit tilata taksin
kotiovelle puh:040 571 8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa Kuivaniemen kappeliseurakunta.
Sanajumalanpalvelus su 17.3. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 2. paastonajan sunnuntai, pyhäpäivän aihe: Rukous ja usko. Toimittaa Pekka
Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Ylivieskan uuden kirkon
rakentamiseen 26.3.2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.
Palvelutehtävissä Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen Kuivaniemen
osasto. Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo
11.30 tai voit tilata taksin kotiovelle puh:040 571 8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa Kuivaniemen kappeliseurakunta.
Kuivaniemen perhekerho to 14.3. ja to 21.3. klo 10 seurakuntatalo.
Väli-Olhavan perhekerho ti 19.3. klo 10 seurakuntatalo.
Oijärven seurakuntakerho ma 11.3. klo 11 vanhustentalon kerhohuone. Kahvit ja bingo Yhteisvastuunhyväksi. Voit halutessasi tuoda
pienen bingopalkinnon. Tervetuloa!
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 18.3. klo 11 Aseman vanhustentalon kerhohuone.
Hyryn nuoret laulajat ke 13.3. ja ke 20.3. klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistys.
Kappelintoimisto on suljettu ke 13.3. ja ma 18.3. – ma 8.4.
Katso lisätietoja ja tapahtumia Iin alue tai www.iinseurakunta.fi

Lisää tapahtumia: www.iinseurakunta.fi

Energia-asiantuntija Kari Manninen kertoi iiläisten energiakäyttäytymisestä ja innosti
energiansäästöön.

Jakun koululla pidetty Iisisti
Energinen Ii -hankkeen Energiailma keräsi runsaan osanoton. Energiatietoutta oli
saapunut kuulemaan lähes
130 kyläläistä.
Kari Manninen ja Johanna Jakku-Hiivala aktivoivat
kuntalaisia
energiansäästöön ja kertoivat tutkittua

Jakun koulun perinneiltaan osallistui satakolmekymmentä kyläläistä. Kuvat Johanna Jakku-Hiivala.

tietoa iiläisten energiakäyttäytymisestä. Samalla he
kertoivat ensi kesänä Iissä
järjestettävästä IlmastoAreena tapahtumasta, innostaen
jakkukyläläisiä saapumaan
IlmastoAreena infoon Iin
Työväentalolle 12.3.
Iisisti Energinen Ii -hankkeen esittelyn jälkeen pidettyyn
energia-aiheiseen
visailuun osallistuttiin äly-

puhelimilla ja kolme parasta
energiatietäjää palkittiin.
Energiainfon jälkeen Jarmo Alasiurua kertoi Iijoen
voimalaitosrakentamiseen
osallistuneista Marion jättikaivureista. Kaivureita on
Suomessa ollut kolme. Pohjolan Voima hankki oman
kaivurinsa vuonna 1965. Vesi-Pekka Oy oli tuonut koneen Suomeen vuonna 1961.

Voimalaitostöiden loputtua
Marion seisoi pitkään käyttämättömänä Raasakkakosken
maisemissa, kunnes se kauhaa lukuun ottamatta päätyi ruostumattoman teräksen
raaka-aineeksi Tornion terästehtaalle. Kauha ja Marionin
historiasta kertovat taulut
löytyvät Ii – Yli-Ii tien varresta Raasakan säännöstelypadon lähettyviltä. MTR

Kymmenennet Vaihtarit Iissä
Iin Rysällä sunnuntaita 24.2.
pidetyt Vaihtarit olivat jo
kymmenennet Iissä. Tarjolla oli todella hyviä vaatteita,
kenkiä, leluja, kirjoja ja vaikka mitä. Vaihtareiden idea
on ”tuo tullessas, vie mennessäs”, mutta ilman tavaran
tuomistakin, on mahdollista
hakea itselleen tarpeellista tavaraa.
-Kyllästyin myymään kirpputoreilla, joten ajattelin, että
voihan sitä ilmaiseksikin hyvää kierrättää. Sain vinkkejä Oulusta ja päätin aloittaa
toiminnan Iissä, kertoo Vaihtareiden äitihahmo Katja Kovalainen.
Hän kertoo Vaihtareiden
olevan heillä koko perheen
jutun ja Rysällä Katjan apuna
touhusivat muiden vapaaehtoisten joukossa tyttäret Suvi
Kukkola ja Jessi Kovalainen.
Katjan poika puolestaan huolehtii tavaroiden kuljetuksista.
Kahvion puolella palveli Tea Seppä makoisia ja
pikkusuolaisia myyden. Matinpäivän kunniaksi nimipäiväsankarit, toimittaja mukaan
lukien saivat makoisat pullakahvit korvauksetta.
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Jessi Kovalainen, Joanna Rintala, Katja Kovalainen ja Jonna Nikula palvelivat iloisina Vaihtareilla
käyneitä iiläisiä.

Vaihtareiden jatkosta Katja
ei uskaltanut luvata varmuutta.
-Rysä on hyvä paikka näitä järjestää, joten eiköhän me
jatketa, hän totesi kiittäessään
samalla Iin Urheilijoita tilojen
luovuttamisesta korvauksetta
käyttöön. MTR
Tea Seppä oli leiponut herkkuja kahvioon. Matit saivat
pullakahvit nimipäiväänsä
ilahduttamaan.

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

www.iisanomat.fi

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

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 6
ilmestyy 21.3.2019.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to 14.3.2019 mennessä.

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

nomat

Monien iiläisten maamerkki on poistunut piipun kaaduttua.

Tavattavissa 12.3.
klo 12 Ii S-Market
klo 14 Kuivaniemi Sale
klo 16 Ii S-Market

Teemailta 12.3.

Iiläisten kaukolämpö tuotetaan tällä hetkellä Oulunseudun Sähkön uudella laitoksella Pentinkankaalla.

klo 18 Ii Huilinki
Ahti Pekkalan elämäntyö ja aluepolitiikka.
Mukana tohtorit Tytti
Isohookana-Asunmaa
ja Pekka Perttula.

Suvantolan maamerkki kaadettiin
Suvantolaan 1970-luvun lopulla rakennettu kaukolämpölaitos on syksyn ja
alkutalven aikana purettu.
Samalla poistui eräs iiläisten
maamerkeistä, piipun poistuttua maisemasta.
Laitos oli ollut joitakin vuosia käyttämättömänä, Oulunseudun Sähkön
rakennettua uuden kaukolämpölaitoksen Pentinkankaalle.
Suvantolan
laitoksella
lämpö tuotettiin hakkeella,
jota tarvittaessa täydennettiin öljyllä toimivalla varalaitoksella.
Pentinkankaan
uudessa lämpölaitoksessa polttoaineena käytetään hakkeen
lisäksi pellettiä. Myös varavoimalassa on luovuttu öljyn käytöstä. MTR

riikkamoilanen.fi

YLIRANNAN
RATSUTILA
Ii as.

VARAA OMA TUNTIPAIKKASI!

Puh. 040 417 4761

anne@ylirannanratsutila.fi
www.ylirannanratsutila.fi

Vihreät

Wanhalla Warikolla
Lumivalakeilla

Suvantolan kaukolämpölaitos purettiin syksyn ja alkutalven aikana.

Pitokamun ensimmäinen vuosi menestyksekäs
Ilmoituksen maksaja: Iin Vihreät ry

Iiläinen
pitopalveluyritys
Pitokamu Oy on toiminut
vuoden. Yrittäjät Marja Jaara ja Kari Ponto ovat tyytyväisiä yrityksen saamaan
vastaanottoon asiakkaiden
keskuudessa.
-Odotukset ovat toteutuneet ja yrityksen kehitys
on ollut nopeampaa, kuin
uskalsimme olettaa. Lokakuussa jäimme pois päivätöistä ja keskitymme täysillä
oman yrityksemme kehittämiseen, Marja ja Kari kertovat.
Yrittäjyydessä he toteavat
parhainta olevan vapauden,
vaikka etenkin viikonloput
ovat kiireistä aikaa. Pitokamu onkin lyhyessä ajassa saanut vankan jalansijan
erilaisten juhlien järjestäjänä
laajalla alueella Oulun ympäristössä ja kauempanakin.
-Vilkkaimpina viikonloppuina olemme hoitaneet viidet juhlatilaisuudet saman
päivän aikana. Lisähenkilökuntaa palkkaamme tuolloin ostopalveluna, Marja
kertoo.
Marja huolehtii juhlien
kakut ja muut makeat tarjottavat. Karin vastuulla
on ruoka, jonka hän esivalmistelee yrityksen tiloissa
ja viimeistelee juhlapaikalla. Tarvittaessa Pitokamu
toimittaa ruoan valmiina ja

Iin Rantakestilä 16.3. klo 10-15
Mukana
eduskunTavaaliehdokkaaT:
Mika Flöjt
Silja Keränen
Seppo Sorvari
Marjo Tapaninen

TerveTuloa juTTusille!

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

Pitokamun yrittäjät Marja Jaara ja Kari Ponto ovat tyytyväisiä yrityksen ensimmäiseen toimintavuoteen.

lämpimänä
juhlapaikalle,
mikäli siellä ei ole tarvittavia
keittiötiloja. Astiasto yrityksellä löytyy sadalla henkilölle ja soppatykki tuodaan
paikalle asiakkaan halutessa
hieman erilaista ruokailukokemusta juhliinsa.
-Juhlatilaisuudet
painottuvat viikonloppuihin.
Alkuviikolla hoidellaan yrityksen paperityöt ja tehdään
tilauksia, sekä suunnitellaan
seuraavan viikonlopun tilaisuudet. Marja leipoo kakut

ja loppuviikosta ovat vuorossa suolaiset tarjottavat,
Kari kertoo työviikon kulusta.
Pitokamun maine on kiirinyt ja varauksia on tehty jo
tulevalle kesälle, sekä seuraavallekin.
-Viikon varoitusajalla ehdimme tarjottavat valmistella ja tarvittaessa palkata
lisähenkilökuntaa. Kakkutilauksia olemme toteuttaneet
hyvinkin nopeasti, Marja ja
Kari toteavat. MTR

KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT
MARJA NOUSIAINEN
ja JARI PIRINEN
Marjan taitavissa käsissä syntyy taideteoksia juhlaan kuin
juhlaan.

tavattavissa
Iin Lumivalakeilla
la 16.3. klo 10-12.
Tervetuloa!

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648
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Inner Mirror tutkii iiläisiä omakuvia

Inner Mirror tutkii iiläisiä omakuvia.

Esa Pakasen tarina raitistumisesta on keskeinen osa Inner
Mirror performanssia.

Amerikkalainen
butohtanssija Min Yoon on
KulttuuriKauppilan
residenssijaksollaan tutustunut
iiläisten tapaan tarkastella
omia identiteettejään. Esitys Inner Mirror on kooste
näistä haastattelujen ja kehollisten harjoitusten kautta
jaetusta tarinoista. Erityisesti esitys tuo esiin Esa Paka-

sidenssitaitelijana
osana
KulttuuriKauppila Artist-inCommunity -residenssiohjelmaa. Hän on työstänyt
esitystä mielenterveyspalvelujen asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa vieraillen
myös muissa Oulunkaaren
yksiköissä.
Inner
Mirror,
sisäinen peili, kuvastaa eteeri-

sen tarinan raitistumisesta.
Esiintymisellään Esa haluaa osoittaa, että hän pystyy
hyväksymään tarinansa valoisat ja pimeät puolet sekä
toivoo, että hänen esimerkkinsä auttaa muitakin olemaan oma itsensä ilman
alkoholia.
Min Yoon vierailee Iissä Lähde! -hankkeen re-

Amerikkalainen butoh-tanssija Min Yoon vierailee Iissä Lähde-hankkeen residenssitaiteilijana osana KulttuuriKauppilan Artist-in-Community – residenssiohjelmaa.

siä ja alitajuisia maisemia
yksilöistä itsestään. Yoon
toivoo luovansa tilaa kokonaisemmille identiteeteille
tarjoamalla näyttämön sille, miten kukin haluaa tul-

la ymmärretyksi, koetuksi
ja nähdyksi omine haasteineen, jotta löytäisimme uusia tapoja suhtautua toinen
toisiimme.
Min Yoonin ja Esa Pa-

kasen esitys keräsi Iin Työväentalolle runsaslukuisen
yleisön, jolla oli esityksen
jälkeen mahdollisuus osallistua yhteiseen keskusteluhetkeen. MTR

Lumoavia kuvia tarunhohtoisesta Pohjolasta
Irina Sitdikovan näyttely ”Hyperborea – Pohjoinen satujen maa” on esillä Nätteporin
aulassa 8.3. saakka. Näyttely
kiertää ympäri Suomea vuoden 2019 joulukuulle ja Iihin
sen on mahdollistanut Suomi
– Venäjä – Seuran Iin osasto.
Irina Sitdikovaa pidetään
yhtenä parhaista kuvataitelijoista Kuolan niemimaalla.
Hänen tuotantonsa käsittää
maalauksia ja grafiikkaa, luonnontaidetta sekä kuvituksia
kirjoihin ja aikakausjulkaisuihin.
Iin näyttelyn teoksista huokuu vahva omaperäinen ilmaisu. Aihevalinnoissa näkyy
pohjoisen alkuperäiskansojen
kansanperinnettä ja teokset
henkivät ihmisen ja luonnon
yhteyttä, sekä rakkautta pohjoista kotiseutua ja sen eläjiä
kohtaan.
Irina Sitdikova kuuluu
vuonna 1995 perustettuun

Näyttelyn teokset ovat esillä Nätteporin aulassa maaliskuun alkupuolelle saakka.

apatiittilaisten kuvataiteilijoiden Galleria M ryhmään. Hän
on Kuolan luonnonsuojelijoiden yhdistyksen aktiivinen
jäsen, sekä Apatiitin Suomen
ystävien yhdistys ”Naapuri-

en” puheenjohtaja. Uralvuorten eteläosissa syntynyt Irina
on asunut Apatiitin kaupungissa Kuolan niemimaalla
vuodesta 1981 ja hän puhuu
sujuvasti Suomea. MTR

Taiteilija Sanna Koivisto ja Suomi – Venäjä – Seuran Iin osaston puheenjohtaja Timo Haapaniemi Irina Sitdikovan taidenäyttelyn avajaisissa.

Kaksi vuotta uusia tuulia liikuntakeskus Movessa
-Vaikka eka vuosi meni opetellessa, tyytyväinen olen
kahteen ensimmäiseen vuoteeni kuntosaliyrittäjänä, Pasi
Outila toteaa.
Liikuntakeskuksen välineistöä on pikkuhiljaa lisätty ja salin viihtyisyyteen on
panostettu. Asiakaskunnan
Outila kertoo koostuvan tavallisista kuntoilijoista laajassa ikähaarukassa. Myös
aktiivisesti bodausta tai voimanostoa
harrastaville
Movesta löytyy sopivat laitteet.
Kuntosali on asiakkaiden
käytettävissä päivittäin aamuviidestä puoleenyöhön.
Pasi palvelee Movessa tiistaista torstaihin. Uutena toimin-

Kuntosalin välineistöä on lisätty, joten jokainen löytää itselleen
sopivat laitteet.

tamuotona hän on aloittanut
lisäravinnemyynnin,
joita
löytyy kattava valikoima.
-Kannattaa tutustua vali-

koimaamme, sillä hintatasokin on jopa verkkokauppoja
edullisempaa Pasi vinkkaa.
MTR

Movesta kuntoilija löytää myös lisäravinteet, Pasi Outila kertoo.
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Kommunikaation vallankumous muuttaa kunnan toimintaa

Pekka Saurin luento kiinnosti iiläisiä.

Helsingissä kaikki alkoi
lumisodasta,
Helsingin
yliopiston organisaatioviestinnän työelämänprofessori
Pekka Sauri aloitti luentonsa Iissä. Sauri oli Iin kunnan
kutsusta puhumassa viestinnästä kuntalaisten ja organisaation välillä.
-Joulukuussa 2010 Helsinkiin satoi parissa päivässä
runsaasti
lunta.
Kaupunkilaiset olivat erittäin tyytymättömiä kaupungin lumiosaamiseen ja
apulaiskaupunginjohtajana
sain yli 500 sähköpostipalautetta asiasta, Sauri kertoi

Helsingin
viestintäongelmista.
Hän toteaa miettineensä, vastatako vai ei ja jos
niin miten. Tuolloin Helsingin rakennusvirasto otti
käyttöön
Twitter-viestinnän, sillä seurauksella, että
palautteen määrä supistui
seuraavana lumitalvena radikaalisti, vaikka lumitilanne oli yhtä paha.
-Lumisodasta
opimme. Jos alatyyliseen palautteeseen jaksaa vastata
asiallisesti, palautteen lähettäjä muuttuu asialliseksi. Ihmiset sopeutuvat mihin

Tikkamäki toivottaa laskettelijat tervetulleiksi.

tilanteeseen hyvänsä, jos
he tietävät, miten tilannetta
hoidetaan. Elleivät tiedä, eivät sopeudu mihinkään. Yhdellä sähköpostilla tavoittaa
yhden ihmisen – sosiaalisen
median kautta samalla vaivalla tuhansia, Sauri summaa kokemuksiaan.
Maailmassa on tapahtunut kommunikaation vallankumous. Miltei jokaisella
kansalaisella on taskussaan
kaikki maailmassa julkaistu tieto. Tiedon monopoli
on murtunut, samalla julkishallinnon ja kansalaisten
välinen kuilu on sulkeutu-

nut. Uudet kommunikaatiovälineet ovat avanneet
maailman monenkeskiselle,
kaksisuuntaiselle, reaaliaikaiselle vuorovaikutukselle.
-Kuntaorganisaatioiden pitää olla siellä missä
ihmiset ovat, sosiaalisessa
mediassa. Maailma on läpinäkyvä, eikä paluuta entiseen ole, Sauri kannustaa
iiläisiä tiedottamisessa.
Iin kunnanjohtaja Ari
Alatossava oli kutsunut
Pekka Saurin Iihin. Päivän
aikana Sauri piti Iissä kaksi luentoa. Aamupäivällä
kuulijoina oli kolmisenkym-

Kristiina Nisula opastaa kädestä pitäen lautailun alkeita.

Sauri pohdiskeli myös sosiaalisen median vaaroja ja mahdollisia
mokia.

mentä kunnan esimiestä ja
luottamushenkilöä. Iltapäivän luennolla kuulijakunta
koostui kuntalaisista ja lukion ensimmäisen luokan oppilaista.
-Halusin herätellä virkamiehiä ja päättäjiä vies-

tintäasiassa ja saada heidät
huomaamaan myös someviestinnän tärkeys perinteisten
viestintäkanavien
rinnalla, Ari Alatossava kertoo. MTR

Harjoitus tekee mestarin ja Tikkamäessä on turvallista aloittaa
harjoittelu.

Liikkuva koulu -hanke lisää liikuntaa koulupäivään
Ii on toista vuotta mukana
Liikkuva koulu -hankkeessa. Hankkeen ideana on lisätä liikuntaa koulupäivän
aikana perusopetuksen oppilaille, sekä tänä vuonna
myös varhaiskasvatuksessa.
-Olemme ensimmäisen

vuoden aikana varustaneet
perusopetuksen koulut koulujen toivomilla välineillä.
Välineet yksin eivät liikuta, joten olemme satsanneet
Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan kanssa koulujen henkilökunnan kouluttamiseen

toiminnallisuuden lisäämiseksi koulupäivän aikana.
Lisäksi kouluille on koulutettu Välkkäri liikuttajat
oppilaista. Vähintään 1-2
tuntia liikuntaa päivässä toivotaan näkyvän myös iiläisten lasten koulupäivässä,

Liikkuva koulu – hankkeen puitteissa Iin kouluille on hankittu monipuolisesti liikuntavälineitä.

kertoo liikunnan yhdysopettaja Marja Nousiainen.
Hankkeen antiosta Aseman koululle on perustettu
liikuntavälineiden
lainaamo, jonne on hankittu retkeilyliikkumisen mahdollistavia välineitä. Ne

ovat välineitä. joita yksittäinen koulu ei pysty hankkimaan. Lainaamosta ne
monipuolistavat kaikkien
koulujen toiminnallisia koulupäiviä. Koulut ovatkin
mukavasti löytäneet lainaamon välineet, ja lainaus käy
jo vilkkaana.
-Fatbikit ovat herättäneet
kiinnostusta muissakin kunnissa ja ne ovat mahdollistaneet pitkiä pyöräilyretkiä
oppilaiden kanssa. Tämän
talven hankinnat tukevat
Iin kunnan mäkihanketta Tikkasessa, ja hankkeen
kautta olemme varustaneet
mäkeen pipen ja tulevan reilin. Lasten ja nuorten käytössä on myös 15 huippu
Burtonin lautaa varusteineen, Nousiainen toteaa.
Lumilautailuliiton Kids
on Boards – hankkeen kanssa yhteistyössä kaikkien Iin
koulujen kuudesluokkalaisilla oli mahdollisuus osallistua Kristiina Nisulan
ohjaamaan lautailukouluun
Tikkamäessä. Lisäksi oppilaat pääsivät testaamaan

Liikkuva koulu -hankkeen
kautta hankittuja lumikenkiä.
-On ollut ilo katsoa, kuinka lapsi voittaa pelkonsa,
vaikka ei koskaan ole lasketellut. Tarkoituksemme onkin tehdä laskettelua tutuksi
ja samalla näyttää kuinka
hyvät mahdollisuudet uusi
Tikkamäki tarjoaa lasketteluun erilaisilla välineillä, lumilautailuliiton kouluttaja
Kristiina Nisula kertoo.
-Toukokuussa on kuntamme 7. luokkalaisille tulossa ”Vesiliikunta”-päivä,
jolloin he saavat tutustua erilaisiin vesiliikuntamuotoihin suppailusta-melontaan,
unohtamatta vesipelastautumista.
Toivon hankkeen mahdollistavan iiläisille lapsille
ja nuorille mahdollisuuden
kokeilla erilaisia liikuntamuotoja ja löytävän sieltä itselleen sopivan tavan
kuntoilla, Marja Nousiainen
summaa hankkeen tavoitteita. MTR
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TUL:n Oulun piiri 100 vuotta

Iin Yritys piirin vanhin maaseutuseura
TUL ry on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. 26.1.1919 perustetussa
liitossa on lähes tuhat urheiluseuraa. Hallinnollisesti
TUL koostuu viidestätoista itsenäisestä piirijärjestöstä, jotka muodostavat
neljä toiminta-aluetta: Pohjois-Suomi,
Länsi-Suomi,
Järvi-Suomi ja Etelä-Suomi.
TUL korostaa, ettei liikkuminen saa olla kiinni
iästä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta, varallisuudesta tai etnisestä taustasta.
Tavoitteena on huolehtia siitä, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa
hyvässä seurassa. Pääpaino
on lasten, nuorten ja aikuisten matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistäminen.
TUL:n Oulun piiri juhli
näyttävästi 23.2. Oulun Koskelankylän Walolla, jonka
jälkeen iltaa jatkettiin kaupungin juhlavastaanotolla
Oulun kaupungintalolla.
Kaupungintervehdyksen
juhlaan tuonut kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuija Pohjola korosti
urheiluseurojen merkitystä
kaupunkilaisten liikuttajana

Painin maailmanmestari ja
olympiamitalisti Thomas Johansson Haaparannalta on
TUL:n ystävä. Hänen ensimmäinen valmentajansa Per
”Pelle” Stålnacke kilpaili Iin Yrityksen paineissa Iin työväentalolla 1950-luvun alussa.

Kolminkertainen nyrkkeilyn
suomenmestari Markku Kalliorinne juhli muiden Iin Yrityksen jäsenten mukana. Yritys
on TUL:n Oulun piirin 4:nneksi
vanhin seura ja ensimmäinen
maaseutuseura.

ja tärkeänä yhteistyökumppanina.
Juhlapuheen pitänyt Jyväskylän yliopiston liikuntasosiologian
professori
Hannu Itkonen on entinen
kilpaurheilija.
-Muisteltiin, kuinka Hannu voitti vuonna 1974 Hyvinkäällä TUL:n A-poikien
mestaruuden 1500 metrillä ennen Iin Yrityksen Juha

Järvenpäätä ja Simo Käyrää,
juhlassa Yritystä edustanut
Pertti Huovinen kertoo.
Puheessaan
Itkonen
kävi läpi TUL:n perustamisen 26.1. 1919 ja suomalaisen liikuntaelämän eri
vaiheet. Urheiluseurojen jakaantuminen työväen- ja
porvariseuroihin oli suomalaisen liikuntaelämän rikkaus ja mahdollisti sen, että

Oulun Tarmon Pohjan Akat on saanut mainetta kansainvälisissä voimistelutapahtumissa Voimistelijoiden keski-ikä on 70:n tienoilla, mutta minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa.

laajat kansalaisjoukot pääsivät mukaan liikuntatoimintaan omissa seuroissaan.
1930-40-luvuilla tulivat kunnat mukaan. Perustetiin urheilulautakunnat ja kuntien
merkitys
liikuntaolosuhteitten kehittäjänä kasvoi.
1960-luvulla korostui kuntoliikunnan merkitys työn
vastapainona. 1980-luvulla
puolestaan alkoi eriytyminen, pirstaloituminen uusiin
lajeihin ja urheilumuotoihin,
mikä luo haasteita pienelle
kansakunnalle.
-Suomen liikunnan pohja

on vapaaehtoistyö, seurojen
puuhaihmisten tekeminen.
Haasteena tänään on eriarvoistumisen vaara, kun
harrastaminen
välineiden kallistumisen ja liikuntatilojen ja -paikkojen
käyttömaksujen myötä estyy vähävaraisilta lapsilta,
joiden määrä on jo sadoissa
tuhansissa.
Liikunnan harrastus polarisoituu perheiden taloudellisen aseman mukaan,
Itkonen totesi puhuessaan
juhlayleisölle.
Juhlan monipuolinen oh-

jelma koostui muun muassa voimisteluesityksistä,
lauluista ja runoista. Runoja esittänyt ”riimipuhvelit”
ryhmä esitti painiaiheisia
runoja, lausujina maailmanmestarit Eero Tapio, Tapio Sipilä ja Haaparannan
Thomas Johansson, MMnelonen Osmo Hekkala ja
Pohjoismaiden mestari Eero
Suvilehto.

MTR
Kuvat Pertti Huovinen

Iihin jopa 135 uutta tuulivoimalaa
Iin kunnanhallitus päätti
kokouksessaan 25.2. käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen Ollinkorven
alueelle. Ilmatar Ii Oy suunnittelee alueelle 50-75 tuulivoimalan rakentamista.
Ilmatar on tarkentanut aluerajausta aiemmasta
ja suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavan tuulivoima-alueille ja niiden
väliselle alueelle. Vuokrasopimusten teon maanomistajien kanssa Ilmatar on jo
aloittanut.
Megatuuli Oy:n Yli-Ol-

havaan
suunnittelemasta
tuulivoimapuiston osayleiskaavasta on valmistunut
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Etukäteen
arvioiden
hankkeen
keskeisimmät
vaikutukset ovat vaikutukset luontoon (linnusto sekä
Natura- ja luonnonsuojelualueet),
vaikutukset
maisemaan, sosiaaliset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset lähialueen muiden
tuulivoimahankkeiden
kanssa (linnusto ja maisema). Laadittujen selvitysten

ja ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset esitetään
kaavaluonnosvaiheessa. Sen
jälkeen kaavaehdotusvaiheessa ratkaistaan hankkeen
toteuttaminen.
Hankkeeseen liittyen pidettiin keskeisten viranomaisten ja
hanketoimijan kanssa ennakkoneuvottelu 12.11.2018.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyen
on perustettu seurantaryhmä, joka koostuu hankkeen
osallisista.
Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen
kerran perjantaina 8.2.2019.

Samassa yhteydessä käytiin
hanketta läpi paliskunnan
edustajien kanssa.
Kunnanhallitus
päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman
sekä
ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.
Molempien hankkeiden
toteutuessa
kokonaisuudessaan, lisääntyy tuulivoimaloiden määrä Iissä yli
kaksinkertaiseksi. MTR

Iissä tuulivoima on osa arkipäivää, eivätkä tuulivoimalat haittaa
alueiden monipuolista hyödyntämistä, vaikkapa suunnistuskilpailuihin.

Avoin keskustelutilaisuus Ylirannan koulun lakkauttamisesta
Iin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta järjestää
avoimen keskustelutilaisuuden Ylirannan koulun
lakkauttamiseen liittyvien
vaikuttamismahdollisuuksien varaamiseksi,
keskiviikkona 27.3. kello
18 alkaen Nätteporin auditoriossa.
Tilaisuuteen
ovat
tervetulleita
kaikki
kuntalaiset, päättäjät ja viranhaltijat. Mukana ovat
kunnanjohtaja Ari Alatossava, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo
Liedes, kunnanhallituk-

sen puheenjohtaja Johannes
Tuomela sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
puheenjohtaja Reijo Kehus.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.11.2018 käsitellyt Ylirannan koulun
tilannetta päättäen, ettei Ylirannan koulun korjaukseen
varata määrärahaa ja käynnistetään Ylirannan koulun
lakkautusprosessi. Kunnanvaltuuston
hyväksymän
kouluverkkosuunnitelman
mukaan Ylirannan koulun
lakkautusta ja oppilaiden
siirtämistä Aseman koululle
tarkastellaan, mikäli koulun

oppilasmäärä alittaa pysyvästi 40 tai mikäli koulun rakenteissa havaitaan sellaisia
terveydelle vaarallisia viitearvot ylittäviä mikrobeja,
että koulussa ei ole mahdollisuus käydä koulua.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
käsitteli
Ylirannan koulun asiaa kokouksessaan 7.2. päättäen
esittää kunnanhallitukselle
ja edelleen kunnanvaltuustolle Ylirannan koulun
lakkauttamista 1.8.2019 lukien. Edelleen lautakunta
päätti käynnistää lakkauttamispäätöstä
edeltävän

kuulemis- ja hallintomenettelyn sekä varaa vaikuttamismahdollisuuden asiaan
osallisille.
Kunnanhallitus käsittelee
Ylirannan koulun lakkauttamista 15.4. ja mikäli niin
päättää, vie asian edelleen
päätösesityksenä valtuustolle 29.4. kokoukseen.
Päätettäessä
kunnan
kouluverkosta, yhden tai
useamman koulun lakkauttamisesta, ei asian käsittelyssä katsota olevan varsinaisia
asianosaisia, joita tulisi kuulla siten kuin hallintolaissa säädetään asianosaisen

kuulemisesta. Valmistelussa tulee sen sijaan noudatettavaksi hallintolain säännös
vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan
osallisille. Se voi tapahtua
yleisellä kuulemistilaisuudella, josta tiedotetaan kattavasti.
Ylirannan
koulun
kiinteistö on ollut pois
käytöstä sisäilman aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi lukuvuoden 2016-2017.
Suositeltujen
korjaustoimenpiteiden jälkeen koulunkäynti jatkui Ylirannalla
lukuvuonna 2017-2018, jon-

ka aikana viitteitä sisäilmanongelmista kuitenkin
jälleen ilmeni. Terveysviranomaiset edellyttivät,
että kiinteistön käytöstä luovutaan siihen asti,
kunnes vaadittavat lisätoimenpiteet on suoritettu.
Lukuvuoden
2018-2019 Ylirannan koulun oppilaat ovat opiskelleet jälleen Aseman
koulun tiloissa.

Iin kunta tiedotus
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Tatu Korhonen (118) ja Kyösti Kujala (122) olivat kisan kaksi nopeinta juoksijaa.

Testijuoksut Iin Yrityksen kuukausittainen voimainponnistus

Mehut ja kahvit kilpailijoille ja
toimitsijoille tarjoillaan hiihtomajalla. Heikki Tiiro osallistuu
menestyksekkäästi jokaiseen
Testijuoksuun ja kahvi maistuu. Taustalla Sari Tiiro ja Alpo
Amonsen tutkivat tuloksia.

Iin Yritys pyörittää tänäkin talvena perinteistä Testijuoksusarjaa. Lokakuulta
toukokuulle
ajoittuvassa tapahtumassa on kahdeksan osakilpailua, joista
viimeinen toteutetaan ratajuoksuna Iin keskusurheilukentällä. Puolimaratonia voi
normaalin kympin sijaan ko-

keilla huhtikuun testijuoksun yhteydessä.
Kilpailukeskuksena toimii Illinsaaren hiihtomaja.
Reitti kiertelee Illinsaaresta Iin keskustan kautta Iin
Asemalle ja takaisin, pääosin kevyenliikenteen väyliä hyödyntäen. Reitille osuu
useita vilkkaasti liikennöityjä risteyksiä, joten toimitsijoita tapahtuman onnistunut
läpivienti vaatii parikymmentä. Testijuoksuissa ei ole
pakkasrajaa, olosuhteiden
vaihdellessa kauden aikana
paukkupakkasista helteisiin.
Helmikuun osakilpailua
(5/8) helli keväinen aurinko
ja nollan yläpuolelle noussut lämpötila. Lomakaudella
Lapin hiihtokeskusten vaihtopäivästä johtuen liikenne
Iin kohdalla on lauantaisin
vilkasta, vaatien liikenteenohjaajilta jämäkkää otetta.
Iin Yrityksen rutinoituneella toimitsijakaartilla ei ole
ongelmia juoksijoiden turvallisuuden takaamisessa,
lukuun ottamatta poikkeustilanteita, joissa autoilija ei

Maalialueen toimitsijoina Pertti Paaso-Rantala, Pertti Huovinen
ja Heikki Nöjd.

nouda toimitsijoiden ohjeita.
Tällä kertaa kaikki sujui ongelmitta ja kisan nopein Tatu Korhonen, kuten
kaikki muutkin saivat juosta turvallisissa olosuhteissa
vilkkaasta liikenteestä huolimatta.

Tulokset
Miehet 10 km 1) Kyösti Kujala Ii 39.01, 2) Heikki Tiiro
IiY 40.20, 3) Janne Eskelinen
Oulu 40.26, 4) Juho Hiltunen

ONMKYU 41.20, 5) Sami
Härkönen OuTa 45.36.
M40 10 km 1) Marko Mattila
VKV 39.18, 2) Tuomas Koistinen Ii 45.48.
M45 10 km 1) Tatu Korhonen LNM 38.38, 2) Pasi Nurmela Oulu 41.25.
M50 10 km 1) Teuvo Kuusela Kemi 41.31, 2) Pekka
Kuokkanen IiY 42.20.
M55 10 km 1) Taisto Latvalehto LNM 44.29, 2) Ilkka
Suorsa Oulu 44.39, 3) Vesa
Savolainen HauHe 50.49.

Iin Työväentalon kohdalla on yksi reitin vilkkaimmista risteyksistä. Reijo Ravaska, Kari Backman, Matti-Tapio Rissanen ja Paavo
Halonen vastaavat liikenteenohjauksesta alueella.

M60 10 km 1) Pertti Lapinkangas ONMKYU 42.23, 2)
Aulis Kaasinen ONMKYU
46.32, 3) Esko Takalo OlsHe
46.55, 4) Markus Hast Keminmaa 47.22, 5) Reijo
Hummastenniemi
OlsHe
50.22.
M70 10 km 1) Erkki Manninen OlsHe 53.13, 2) Kauko
Meriläinen OlsHe 53.15.
Naiset 10 km 1) Marjo Vesala Oulu 47.17.
N45 10 km 1) Mari Sipola
Kemi 55.40.

N50 10 km 1) Irmeli Suorsa
KuivA 47.42.
N55 10 km 1) Kariina Kauppinen
ONMKYU/kkm
49.08.
P15 5 km 1) Paavo Niemelä ONMKYU 22.02, 2) Emil
Huomo OP 23.19, 3) Noa
Korhonen OP 23.21.
T15 5 km 1) Ada Holm OTC
23.35, 2) Sanni Tohmola OP
24.17.
Miehet 5 km 1) Jukka Ilvesluoto KuivA 23.37. MTR

Tyttöjääkiekkoa kehitetään pohjoisessa tavoitteena Suomi maailman parhaaksi

Isovanhemmat ja vanhemmat kannustavat ja puhdistavat tarvittaessa jäätä. Hannu Kurttila, Mika Miettunen ja Niina Ronkainen
eläytyvät harjoitusten tapahtumiin.

Mika Ronkainen ohjaamassa
jääkiekon saloihin Iin kaukalolla.

keskustan kaukalossa.
-Ahmat on loistava esimerkki erinomaista juniorityötä tekevästä seurasta,
kehuu jääkiekkoliiton pohjoisen alueen tyttökiekkokoordinaattori
Mika
Ronkainen.
Iissä asuva Mika kiertää
seurojen tukena laajalla alueella Raahesta Kuusamoon
ja osin Lappiinkin. Tehtä-

vänkuvaan kuuluu yhteydenpito seuroihin, sekä
kouluttaminen ja leirivalmentajana toimiminen.
-Pohjoisessa
tyttöjääkiekko on mennyt harppauksilla
eteenpäin
ja
Kuortaneelle
kutsuttujen
kuudenkymmenen Suomen
parhaimman alle 16-vuotiaan tyttökiekkoilijan leirille
pääsi yksitoista tyttöä poh-

Taivaalta sataa isoja lumihiutaleita ja juuri puhdistettu kaukalo täyttyy
hetkessä lumesta. Pukukopeista saapuu vilkkaan puheensorinan kera joukko
pikkutyttöjä ja -poikia kohti peliareenaa. Isät ja äidit
tarttuvat jääsikleihin ja jää
on taas hetken puhdas. Alkamassa ovat Haukiputaan
Ahmojen ulkojäätreenit Iin

Pienet tytöt ja pojat mahtuvat hyvin samaan joukkueeseen.

joisen alueelta, Mika kertoo.
Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan Kyläkisälli – hanke
yhteistyössä Pohjois-Iin Kyläyhdistyksen kanssa on tarjonnut kyläläisille erilaisia
lajitutustumisia kyläläisten

hyvinvointia edistämään.
Tähän liittyen Pohjois-Iin
koulun kentällä pidettiin
talven aikana kaksi lajiesittelyä jääkiekosta.
-Halusimme näyttää tytöille ja pojille miltä jääkiek-

koharjoitukset näyttävät ja
tuntuvat. Innokkaita osallistujia oli molemmilla kerroilla useita kymmeniä,
ohjaajana toiminut Mika
Ronkainen iloitsee. MTR
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Iin perinteiset Jääravit ravataan Illinsuvannolla

IlmastoAreenaa valmistellaan yhteistyössä alan merkittävimpien
toimijoiden kanssa, toteavat IlmastoAreena -hankkeen projektipäällikkö Hanna Lahti ja Iin Micropoliksen toimitusjohtaja Leena
Vuotovesi.

IlmastoAreenasta Iihin oma
valtakunnallinen tapahtuma
Iiläisiä kutsutaan mukaan IlmastoAreenaan: elokuussa
Iin keskustan täyttää kaksipäiväinen kaikille avoin ja
ilmainen
ilmastotapahtuma. Järjestelyt ovat täydessä
vauhdissa ja ohjelma päivittyy puhujien sekä esiintyjien vahvistuessa. Tiistaina
12.3.2019 järjestetään Iin työväentalolla iiläisille asukkaille ja yhdistyksille iltama,
jossa ideoidaan yhdessä, miten kukin voi olla mukana
tapahtumassa.

Ideasta tapahtumaksi
ennätysvauhtia
Idea IlmastoAreenasta sai
alkunsa havainnosta, että ilmastokeskustelusta puuttuu yhteinen aika, paikka ja
lava. Samalla vahvistui ajatus, että ilmastokeskustelu
pitää tuoda kasvukeskuksista maaseudulle. Iin sijainti ja
maine ilmastoasioiden edelläkävijänä lokasautti kaikki
tarvittavat palikat kohdilleen.
IlmastoAreena rakennetaan yhteisvoimin Iin kunnan ja Micropoliksen kanssa,
hanke sai merkittävän kolmivuotisen
rahoituksen
EU:n maaseuturahastolta.
– Valmistelimme Leenan kanssa huolella hankehakemuksen. Rahoittaja
pisti hihat heilumaan ja rutisti rahoituspäätöksen ennätysajassa
joulukuussa.
Nopea käsittely kertoo, että
maassamme on semmoinen IlmastoAreenan kokoinen monttu, kertoo vuoden
alusta käynnistyneen hankkeen projektipäällikkö Hanna Lahti.
– IlmastoAreenaa valmistellaan yhteistyössä alan
merkittävimpien toimijoiden kanssa ja mikäs siinä,
meidän maine on maailmalle kiirinyt. Meillä on paras
asiantuntemus ja rohkeus
selvittää ja etsiä ratkaisuja, hehkuttaa Micropoliksen
toimitusjohtaja Leena Vuotovesi.
IlmastoAreena
-hankkeen myötä tapahtuma järjestetään kolmena vuonna.
Tavoitteena on, että iiläisillä

on oma vuotuinen valtakunnallinen tapahtuma jatkossakin.
– Kerran vuodessa koko
Suomi on Iiissä, siksi me kutsumme kaikki iiläiset asukkaat, yhdistykset ja yritykset
mukaan. Tehdään tästä meidän kaikkien yhteinen tapahtuma, Lahti tiivistää.

Iin Raveissa on tunnelmaa.

Iin perinteiset jääravit ravataan tänä vuonna tulevana
lauantaina. Illinsuvannolla nähdään jälleen tiukkoja
taistoja seitsemässä hevosja kahdessa ponilähdössä.
-Rata tulee olemaan hyvässä kunnossa, kiitos yhteistyön Iin kunnan ja
suotuisien sääolojen kisoja

edeltävällä viikolla. Hevosia
uskomme paikalla olevan
yli viisikymmentä ja yleisöä lienee lähemmäs tuhat,
kertoo kilpailunjohtaja Matti Tiiro viikkoa ennen raveja.
Tiiro on yhdessä Rannikon Hevosseuran puuhamiesten Vesa Hanhisalon
ja Antero Kurttilan kans-

Matti Tiiro, Antero Kurttila ja Vesa Hanhisalo myhäilevät tyytyväisinä. Jää kantaa ja säät suosivat tätä vuonna Iin Jääraveja.

sa tarkastuskäynnillä rata-alueelle. Miehet toteavat
jääolosuhteiden olevan hyvät ja yleisön autot saadaan
parkkiin aivan radan välittömään läheisyyteen.

Yleisöravintola
palvelee niin ikään jäällä, joten
juoma- ja ruokahuoltokin
löytyvät näppärästi kisaalueelta. MTR

Lumivalakiat koko perheen tapahtuma

Ilmastoiltamat
Iin työväentalolla on ohjelmallinen ilmastoiltamat
tiistaina 12.3. kello 18, jonne toivotetaan tervetulleeksi iiläiset asukkaat ja
yhdistykset kahvikupin ja
pikkusuolaisen ääreen. Illan
aikana kuullaan IlmastoAreenasta ja ideoidaan, miten
kukin voi osallistua tapahtumaan.
- Illan aikana esitellään
IlmastoAreenaa ja ennen
kaikkea jutellaan ja ideoidaan, miten kukin voi olla
mukana tapahtumassa, kertoo helmikuussa hankkeessa
sisällöntuottajana aloittanut
Niina Grönholm.
- Iso tapahtuma vaatii paljon työtä. Tarvitsemme talkoolaisia kaveriksi
esimerkiksi rakentamaan,
muonituskuvioihin, liikenteenohjaamiseen ja kuljettamisiin sekä alueen
siivoamiseen. Yhdistyksiä
toivomme toki mukaan esittelemään omia ilmastoratkaisujaan, Lahti sanoo.
Tapahtuman aikana Iissä
kokoustavat kansalliset ympäristö- ja ilmastoalan toimijat sekä organisaatiot.
– Tilanpuutehan on tiedossa ja toivommekin, että
ihmiset tarttuvat tilaisuuteen vaikuttaa ja tarjoaisivat
tapahtuman luonteen hengessä kotiaan majoitus- ja
kokouspaikaksi, ideoi Lahti.
– Työväentalolla illan
tunnelman virittää tulitaideryhmä Kuuranvalkeiden
tulishow sekä Iin Mieslaulajat. Illan aikana ratkaistaan
myös energiavisan piirimestaruus, kertoo Iisisisti energisen hankkeen Johanna
Jakku-Hiivala.

Niina Grönholm

Lumivalakiat kerää Rantakestilään tuhatpäisen yleisön.

Perinteiset
Lumivalakiat
Rantakestilässä ovat tänä
vuonna lauantaina 16.3.
koko perheelle suunnattu iloinen kevättalventapahtuma. Lapsia viihdyttää
kahteenkin kertaan esiintyvä Liikkuva Laulureppu ja
iloisimmat ilmeet saaneet
lasten kasvoille liukukurimäkikisa puolilta päivin.
Ylirannan Ratsutila järjestää talutusratsastusta ja
Jakkukylästä saapuu poroja kyyditsemään pieniä
ja isoja. Lions Club on ideoinut Naulanlyönnin Kuninkuuskilpailun,
jossa
palkinnot ovat ruhtinaallista luokkaa. IiBikers esittelee
toimintaansa ja Nuorisovaltuusto tarjoaa halukkaille
kasvomaalausta. Kalamies-

Kuvataiteen
apurahoja
Valto Pernun säätiö jakoi
kuvataiteen apurahoja Iissä lauantaina 23.2. Kuvassa
apurahan saajia Heidi Tiri,
Petri Yrjölä, Tiina Vehkaperä, Marko Pakanen ja Sanna
Huhtela. Lisäksi apurahaa
sai Kari Holma. Kuva Simo
Paakkola.

ten kojulla voi arvailla lohen
painoa ja Erä-Pata keittelee
paikan päällä maukasta lohisoppaa omalla kojullaan.
Lions Ladyt varustavat kojunsa kaakaolla ja kuumilla
koirilla, Meriseura lätyillä ja
makkaroilla.
Monenlaista pilkkikilpailua on kello kymmenestä alkaen. Kunnanjohtaja avaa
tapahtuman virallisesti kello yksitoista ja menestyneet
urheilijat palkintaan iltapäivällä.
Vaalien lähestyessä puolueet esittäytyvät entisen
varikon pihalla. Ehdokkaista paikalle saapuvat ainakin Vesa Riekki (kesk), Mikä
Flöjt (vihr). Marjo Tapaninen (vihr), Anne Huotari
(vas), Suvi Röntynen (vas),

Lions Club on tälle vuodelle kehittänyt Naulanlyönnin Kuninkuuskilpailun.

Köpimaskotti palkitsee liukurimäkikisasta kaikki mitalilla.

Carina Läntinen (vas), Risto Kalliorinne (vas), Markku
Einola-Jokivirta (vas), Silvo
Nybacka (vas), Silja Keränen

(vihr), Seppo Sorvari (vihr),
Marja Nousiainen (sin) Jari
Pirinen (sin). MTR
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Palveluhakemisto.
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula
044 5577 677

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

NUOHOUKSIA

MR Nuohous Oy
040 7627 168

www.kunnostamo.com
KLASSINEN HIERONTA & SHIATSU

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUA

Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo
• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

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

Sari Hirvaskoski

Parturi-kampaaja, kosmetologi

WWW.MONIXI.FI P. 045 2733 180

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

Meillä myös ilta-aikoja

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

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

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

PITOPALVELUA

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

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

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

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA

MYÖS LAHJAKORTIT

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

YRITTÄJÄ!

Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 0400 499 745

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Viihteellinen ammattinyrkkeilyilta Iissä

Oululainen Henri Kurttila
nousee kehään ensimmäiseen ammattilaisotteluunsa.

Steel Ring- ammattinyrkkeilytalli tarjoaa vuoden tauon
jälkeen ammattinyrkkeilyä
Iissä Rysällä lauantaina 16.3.
alkaen kello 19. Ammattilaisillan paidattomat kotikehän iskijät ovat Oulun Henri
Kurttila, ”Liperin Lalli”
Marko Mononen ja 19-vuotias iiläinen teräsnyrkki Aku
Kanninen.
Ammattilaisillan
pääottelut avaa isojen poikien
koitos, kun kehään astuu liperiläinen Marko Mononen,
joka viivähti vajaan erän Joensuun kehässä helmikuun

alussa otettuaan latvialaisvastustajastaan pikavoiton.
-Tällä kertaa teemme
kaikkemme, että Monosen
vastus on edellistä reilusti parempi. Marko ansaitsee
hikipuhteen ja se pyritään
järjestämään Rysälle, kertoo
manageri Markku Pirinen.
Illan debytantti eli uusi
ammattinyrkkeilijä on Henri Kurttila, 25. Hän on meritoitunut potkunyrkkeilyn
puolella, mutta nyrkkeilydebyytti ilman paitaa tapahtuu nyt Iissä.
-Henrin painosarja on

vielä hivenen auki. Todennäköisimmin ylempää välisarjaa (alle 68 kg) mennään.
Henrin vastus haetaan samasta kööristä mitä muillekin veljille, Pirinen jatkaa.
Illan päättää Iin oman pojan Aku Kannisen uran neljäs ammattilaiskamppailu.
Tähän saakka tappiottomasti iskeneen Kanniaisen kuntoa on hiottu vielä Espanjan
leirillä kuun vaihteessa.
-Jos kaikki sujuu kuten
on suunniteltu, Aku nousee
Rysän kehään valmiimpana kuin koskaan ennen, va-

kuuttaa manageri Pirinen.
- Liput iltaan on pyritty ja pyritään loppuunmyymään jo ennen ottelupäivä.
Jos niitä jää jäljelle, ne maksavat ovella 20 euroa. Tarjolla on myös Vip-lippu 60
euroa, johon sisältyy buffet
ja pöytäpaikka. Teemme illasta vuoden takaista Iin iltaa viihteellisemmän, sillä
ottelutarjontaa riittää ja anniskelu- ja VIP-tarjontakin
on ihan eri tasolla kuin viimeksi vuosi sitten, Pirinen
kertoo. HT

Illan päättää Iin oman pojan
Aku Kannisen uran neljäs
ammattilaiskamppailu.
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AVOIN KESKUSTELUTILAISUUS
YLIRANNAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta järjestää avoimen keskustelutilaisuuden Ylirannan koulun lakkauttamiseen liittyvien vaikuttamismahdollisuuksien varaamiseksi, keskiviikkona 27.3.2019 klo
18 alkaen Nätteporin auditoriossa, osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100
Ii.
Tilaisuuteen ovet tervetulleita kaikki kuntalaiset, päättäjät ja viranhaltijat.
Tilaisuudessa ovat mukana Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes, kunnanhallituksen
puheenjohtaja Johannes Tuomela sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Kehus.
Lisätiedot:
Opetusjohtaja Tuomo Lukkari
tuomo.lukkari@ii.fi p. 040 6568 887

kansanedustajaehdokas
vesa riekki

Tavattavissa
Iin Lumivalakeilla
la 16.3. klo 10
Tervetuloa!

Keskusta Iin Kunnallisjärjestö

nro 5
7.3.2019

-

V- ja U-seura Iin Yritys ry.

VUOSIKOKOUS

PE 22.3.2019 KELO 18.00 IIN JÄRJESTÖTALOLLA.

KUULUTUS
Ii-instituutti liikelaitos julkistaa haettavaksi

Sääntömääraiset vuosikokousasiat.
Jäsenet tervetuloa!

Johtokunta

KUULUTUS

VUOSI- JA KOHDEAVUSTUKSET
- Liikunnan yleisavustukset
- Nuorisotyön yleisavustukset
- Kulttuurin yleisavustukset
- Kulttuurin kohdeavustukset
- Tapahtumien kohdeavustukset

Iin Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi vireille

Avustushakemukset liitteineen tulee jättää su 31.3.2018
klo 15 mennessä osoitteella:
Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos, Avustukset, PL 24, 91101 Ii.
http://ii.fi/vapaa-aika/avustukset

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma
asetetaan Iin kunnanhallituksen päätöksellä 25.2.2019 § 64
nähtäville kuulemista varten 5.3.-4.4.2019 väliseksi ajaksi.

Liikunnan ja nuorisotyön kohdeavustuksia voi
hakea ympäri vuoden.

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään Yli-Olhavan maamiesseuran talolla (Oijärventie 1091, 91150 Yli-Olhava) keskiviikkona 13.3.2019 klo
18.00-20.00. Paikalla kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Liikunnan, nuorisotyön, kulttuurin ja
tapahtumien yleis- ja kohdeavustukset:
Pekka Suopanki p. 050 3950 392

KUULUTUS
Illinsaaren asemakaavan muutos ja laajennus – valmisteluvaiheen nähtävilläolo sekä esittely- ja keskustelutilaisuus
Iin kunnanhallitus päätti 25.2.2019 kokouksessaan asettaa asemakaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavahankkeen
tavoitteena on uuden asuinalueen suunnittelu olemassa olevan
asuinalueen läheisyyteen. Valmisteluvaiheessa alueelle esitetään
yhdentoista asuintontin kokonaisuutta.
Asemakaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä
Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä
(osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) sekä kunnan internet-sivuilla
(osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus)
4.3. – 4.4.2019 välisen ajan.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 4.4.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin
kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Asemakaavaan liittyen järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus
19.3.2019 klo 17 alkaen Merta-keskuskeittiöllä Suvantolassa osoitteessa Suvantolantie 3 91100 Ii. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Lisätietoja kaavahankkeista antaa maankäytön suunnittelija /
kaavoittaja Jaakko Raunio p. 050 408 3811 jaakko.raunio@ii.fi.
Ii 25.2.2019
Kunnanhallitus

KUULUTUS
Jakkukylän osayleiskaava 2040, valmisteluvaiheen
nähtävilläolo sekä esittely- ja keskustelutilaisuus
Iin kunnanhallitus on päättänyt 25.2.2019 kokouksessaan asettaa
osayleiskaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Yleiskaavan
suunnittelualue kattaa voimassaolevan Jakkukylän osayleiskaavan
alueen ja osakuntaliitoksen myötä Iin kunnalle siirtyneen osan Karjalankylän osayleiskaavasta.
Yleiskaavan keskeisimpinä tavoitteina on tarkistaa alueen yleiskaavaratkaisut Iin kunnan tavoitteiden mukaisiksi ja tukea kyläalueen
elinvoimaisuutta mahdollistamalla rantavyöhykkeen ulkopuolisten
kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin.
Osayleiskaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä Iin
kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100
Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa http://ii.fi/yleiskaavoitus) 5.3. - 8.4.2019 välisen ajan.

Iin kunnanhallitus on päättänyt 29.10.2018 § 248 käynnistää
Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen. Kaavoituksen yhteydessä toteutetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi.

Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 60 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin
20 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjoiseen. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue koostuu kolmesta osa-alueesta, joista kaksi
sijoittuu Yli-Olhavan ja Hyryn kylien väliselle alueelle ja yksi Yli-Olhavan kylän ja Oulun Yli-Iin kuntarajan väliselle alueelle. Hankkeen
ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tutkittavat sähkönsiirtovaihtoehdot ulottuvat myös Oulun kaupungin ja Simon kunnan
alueille.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten
arviointimenettely (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017)
mahdollistamana yhteismenettelynä. Menettelyssä syntyy sekä
osayleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arviointi jakaantuu kahteen vaiheeseen:
ympäristövaikutusten arvi-ointisuunnitelmaan (julkaistaan osana
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa)
ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (julkaistaan osana
kaavan valmisteluaineistoa, eli kaavaluonnosta). Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä
voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen pe-rusteena.
Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Iin kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internet-sivuilla
osoitteessa www.ii.fi/yleiskaavoitus, Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa, ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.
ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva sekä Oulun kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Simon kunnan virallisella ilmoitustaululla.
Asiakirjaan voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa
kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91101 II tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua
lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoissa paikoissa
kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma.
Iissä 25.2.2019
Iin kunnanhallitus
LISÄTIETOJA ANTAVAT:
Kaavoittaja ja menettelyvastaava:
Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91101 Ii.
Janne Jokelainen, tekninen johtaja, puh. 040 1851 790,
janne.jokelainen@ii.fi.
Jaakko Raunio, maankäytön suunnittelija, puh. 050 4083 811,
jaakko.raunio@ii.fi.
Konsultti:
Ramboll Finland Oy, Ruukintie 54, 60100 Seinäjoki.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osayleiskaavan valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 8.4.2019 mennessä kunnanhallitukselle
osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen
kirjaamo@ii.fi.

KAAVAN LAADINTA:
Ympäristövaikutusten arviointimenettely:
Juha-Matti Märijärvi, projektipäällikkö, puh. 040 825 6260,
juha-matti.marijarvi@ramboll.fi. Ville Yli-Teevahainen, YVA-projektipäällikkö, puh. 040 590 4286, ville.yli-teevahainen@ramboll.fi.

Kaavahankkeeseen liittyen järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus 12.3.2019 klo 18 Jakun koululla osoitteessa Jakuntie 85 A 1
91210 Jakkukylä. Tilaisuudessa on mahdollista saada myös jätevesineuvontaa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

YVA-yhteysviranomainen:
Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus
Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, PL 86, 90101 Oulu.
Tuukka Pahtamaa, ylitarkastaja, puh. 029 503 8394,
tuukka.pahtamaa@ely-keskus.fi.

Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija / kaavoittaja
Jaakko Raunio p. 050 4083811 jaakko.raunio@ii.fi.
Ii 25.2.2019
Kunnanhallitus

Hankkeesta vastaava:
Megatuuli Oy, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.
Lauri Lammivaara, toimitusjohtaja, puh. 044 033 0498,
lauri.lammivaara@megatuuli.fi

nro 5
7.3.2019

nomat
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Iin Urheilijoiden pesäpallotoiminnassa
panostetaan nuoriin
Iin Urheilijoiden edustusjoukkue luopui viime
kauden päätteeksi sarjapaikastaan miesten suomensarjassa.
Sunnuntaina 24.2. kokoontui seuran toimitalolle suuri joukko pesäpallon
ystäviä seurailtaan pohtimaan edellytyksiä luoda
pohjaa edustusjoukkueen
uudelle syntymiselle.
-Kyseessä oli pesisväelle tarkoitettu tapahtuma,
jossa päivitettiin pesiksen
viimeisimmät kuulumiset
ja kerrottiin pesistoiminnan tavoitteista ensi kesälle
ja tuleville vuosille. Meillä on tavoitteena saada ensi
kesänä peleihin 9 eri joukkuetta alle 8-vuotiaista Gjunioreista aina aikuisten
joukkueisiin saakka. Tällä hetkellä meillä ei ole
C-ikäisten (alle 15 v) joukkuetta, mutta yritämme sellaisenkin jossain vaiheessa

BINGO

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 10.3. klo 16.00

23

8

2

Palkinnot: 500 € pr 51 | 420 € mp.
2 x 100 € | 5 x 50 €
Tervetuloa!

Bingo

YLI-OLHAVAN
MAAMIESSEURALLA
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo su 17.3.2019 klo 17
5

Iin Urheilijoiden pesäpallojaosto. Jenni Tolonen (puheenjohtaja), Timo Kyllönen (D-juniorit), Sami
Aho (sihteeri), Mika Koistinen (G-juniorit), Jenna Jussila (Naiset), Pauliina Jäävirta (E-juniorit) ja Kaisa Tolonen (F-juniorit).

rakentaa, jotta myös sen
ikäisillä on mahdollisuus
pesiksen
harrastamiseen
Iissä, Iin Urheilijoiden pesäpallojaoston puheenjohtaja Jenni Tolonen kertoo.
Seuraillassa keskusteltiin myös pesiksen harjoi-

Iin Urheilijoiden puheenjohtaja Marko Jussila seuranaan Mika
Härkin (vasemmalla) ja Akseli Wiika (oikealla). Mika on Pesäpalloliiton seurakehittäjä 2018 ja Akseli 2019.

tusmahdollisuuksista Iissä,
sillä ne ovat tällä hetkellä hyvin rajalliset, Valtarin
koulun salin ollessa ainoa
paikka, jossa on mahdollisuudet sekä sisäpelin että
ulkopelin
harjoitteluun.
Liikuntahallikaan ei näillä näkymin tuo helpotusta,
sillä pesäpalloilijoilla ei tämän hetken tiedon mukaan
ole pääsyä harjoittelemaan
hallin isoon tilaan. Seuran
toive on, että mahdollisuudet halliin saataisiin myös
pesäpalloilijoille.
-Seuraillassa
pohdittiin myös seuran toimintaa
ja keskusteltiin siitä, millä tavoilla toimintaa voisi
kehittää. Pesiksen harrastajamaksut ovat hyvin pienet.

KUULUTUS
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.
Äänestysalueet, vaalipäivän äänestyspaikat ja äänestyspaikkojen osoitteet Iin kunnassa:
1.
Kirkonkylän äänestysalue
Kirjasto-monitoimitalo Nättepori
Puistotie 1
2.
Alarannan äänestysalue
Alarannan koulu
Kuokkalantie 14
3.
Ojakylän äänestysalue
Ojakylän koulu
Härmänkuja 21
4.
Ylirannan äänestysalue
Aseman koulu
Maalismaantie 32
5.
Pohjois-Iin äänestysalue
Pohjois-Iin koulu
Virkkulantie 27
6.
Olhavan äänestysalue
Olhavan koulu
Hietaniementie 2
7.
Kuivaniemen kirkonkylän
äänestysalue
Kuivaniemen koulu
Opintie 30
8.
Jokikylän äänestysalue
Jokikylän liikuntasali
Ylihyryntie 2
9.
Oijärven äänestysalue
Oijärven vanhustenkoti
Lallintie 9
Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00
Ennakkoäänestysaika:
Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 3. - 9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja
ulkomailla 3.-6.4.2019.
Ennakkoäänestyspaikat ja ajankohdat:
Kirjasto-monitoimitalo Nättepori, Puistotie 1, 91100 Ii,
arkisin klo 12.00 -19.00, lauantaina sekä sunnuntaina klo 10.00 -14.00.

Se tietenkin edellyttää, että
on paljon vapaaehtoisia ja
talkoolaisia tekemässä töitä
yhteisen hyvän eteen, Jenni
toteaa.
Paikalla oli nelisenkymmentä osallistujaa ja erityisen ilahduttavaa oli, että
mukana oli nuoria, jotka
olivat kiinnostuneita pesisvalmennuksesta - tilaisuushan toimi alkutilaisuutena
myös Pesäpalloliiton järjestämälle 1-tason valmentajakoulutukselle. Paikalla
olivat myös PPL:n Pohjoisen alueen edustajat Mika
Härkin ja Akseli Wiik. MTR

9

20
7
38

Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 5*30 € + 50 €,
vitosbingo: 20 € + 50 € + 100 €.
Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 5 €
Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa!
Kevään bingokalenteri: Su 28.4. klo 17 | Su 26.5. klo 17

Iin Diabetesyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS

ke 13.3.2019 klo 18.00
SPR:n Pointissa, Haminantie 6
Käsitellään sääntöjen 14§:n asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.00
Tervetuloa!

Iin Meriseura ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 31.3.2019 klo 18.00
Iin Meripelastajien majalla Rantakestilässä.
Tervetuloa!

LC Ii Iin Lumivalakioissa la 16.3.
Uutta Iissä!!!
NAULANLYÖNNIN
KUNINKUUSKILPAILU
Kilpailussa oma sarja naisille ja miehille

Molemmissa sarjoissa
palkintona hulppea Kaasugrilli
CELLO
CARPON 4
(ovh. 565€)

Miestensarja:

Naistensarja:

+ koko joukko muita palkintoja

Järjestää:
Lions Club Ii

MUKANA MYÖS ONNENPYÖRÄ
JA HUIPPUPALKINNOILLA:

ujen
Kilpail enee
m
tuotto unnan
k
paikka s- ja
vanhu hön!
työ
nuoriso

Mustang
Sähkösavustin
Electronic
650W
(ovh. 450€)

TERVETULOA!

Kuivaniemi-talo, Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi,
arkisin klo 11.00 -17.00, lauantaina sekä sunnuntaina klo 12.00 - 14.00.
Laitos- ja sosiaalihuollon ennakkoäänestyspaikat:
Iin hoiva- ja hoito-osastot sekä Kuivaniemen hoivaosasto-palveluasunnot.
Vaalitoimikunta ilmoittaa ajankohdista laitoksissa erikseen.
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse,
p. 050-310 3458 viimeistään tiistaina 2.4.2019 klo 15.30. Ilmoituksen tekoa varten on saatavana lomake
kunnanviraston asiointipisteessä, os. Jokisuuntie 2.
Äänestäjän on kaikissa äänestysmuodoissa varauduttava esittämään henkilöllisyytensä
vaalitoimitsijalle. Mikäli henkilö ei omista mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa,
on poliisilta mahdollista hakea maksuton väliaikainen henkilökortti.
Iin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on
PL 24, (Jokisuuntie 2), 91101 Ii
1.3.2019 Iissä
IIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Hallitus

A.wiik

Traktoriurakointi

0405199866

12
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7.3.2019
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MIKA FLÖJT

TERVETULOA
ILMASTOAREENAN JA IISISTI ENERGISEN
KAIKILLE AVOIMEEN TAPAHTUMAAN

asiamieheksesi eduskuntaan!
Puhtaiden vesien ja
vaelluskalojen puolesta

Ohjelmassa mm. päräyttävä tuliesitys ja kuulohermoja
kutitteleva Iin Mieslaulajat, sekä tuhti paketti tietoa
IlmastoAreenasta. Illan aikana ratkaistaan myös
energiavisan piirimestari - oletko se sinä?
Tule kuulemaan, miten voit osallistua
IlmastoAreenaan: majoita, talkoile tai avaa
vaikkapa kotisi kokouspaikaksi.
Myös yhdistykset ovat tervetulleita mukaan
ideoimaan, miten heidän ympäristöratkaisujaan
voisi esitellä IlmastoAreenassa.
Tarjolla pientä purtavaa
sadalle ensimmäiselle!
Tule mukaan rakentamaan
Iihin Suomen merkittävintä
ilmastotapahtumaa!

AMMATTINYRKKEILYILTA IISSÄ
lauantaina 16.3. klo 19
Rysällä (Iin Urheilutalo).
Paidattomat kotikehän
iskijät ovat
Oulun Henri Kurttila,
”Liperin Lalli” Marko Mononen ja
19-vuotias iiläinen teräsnyrkki
Aku Kanninen.

LOA!

ETU
TERV

Mainoksen maksaja: Mika Flöjt tukiryhmä - liitty mukaan muutokseen

12.3.2019 klo 18 alkaen Iin Työväentalolle.

YTM, tutkija, varakansanedustaja,
maakuntahallituksen vpj

* Tietoa
* Taitoa
* Rohkeutta
* Ymmärrystä
Sinun asiallesi

Tutustu Mikaan
www.mikaflojt.fi

puhtaasti
tuulivoimalla

Liput ennakkoon ennakkolippu.com:
17 e, ringside 40 €, Vip-lippu 60 €
(sis. buffet+pöytäpaikka).
Tiedustelut 050 527 9322,
markku.pirinen@gmail.com
Steel Ring Productions ry

!

LOA
TERVETU

www.megatuuli.fi

LIESHARJUN

HYVINVOINTITYÖPAJA/ASUKASILTA
KE 13.3.2019 KLO18-20
MUSEOKAHVILA HUILINGISSA

ILLAN TEEMAT OVAT LIESHARJUN ALUEEN ASUKKAIDEN
HYVINVOINTI SEKÄ KUNNAN SUUNNITELMAT ALUEEN INFRAN
KEHITTÄMISESTÄ JA MAISEMANHOIDOSTA.

Perinteiset

Iin Jääravit

MITKÄ ASIAT VAIKUTTAVAT LAPSIPERHEIDEN, NUORTEN,
TYÖIKÄISTEN JA IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIIN?

Illinsuvannolla

TERVETULOA TYÖPAJAAN! KAHVITARJOULU! VAPAA PAASY!
TULE TEKEMÄÄN HYVINVOINTIKERTOMUSTA YHDESSÄ!
VAIKUTA ALUEESI KEHITTÄMISEEN!
HYVINVOINTITYÖPAJAN VETÄÄ HYVINVOINTIKOORDINAATTORI RIITTA RÄINÄ.
TULEVISTA SUUNNITELMISTA KERTOVAT YMPÄRISTÖPALVELUPÄÄLLIKKÖ
PAULA KETTUNEN JA YMPÄRISTÖNHOITAJA HILLA KARPPINEN.
HYVINVOINTIAVUSTUKSISTA KERTOO HYVINVOINTIJOHTAJA TARJA RAHKOLA.

#HYTE #YHDESSÄ #OSALLISTUJAVAIKUTA

la 9.3.2019 klo 13

- 7 hevoslähtöä - 2 ponilähtöä
LIPUT RAVEIHIN:
aikuiset 5 €
lapset alle 12v ilmaiseksi

uffetti!

b
Paikalla

!

Tervetuloa

Tapahtuman järjestää Rannikon Hevosseura

