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JAKKUKYLÄN

TEkniNEN myyjä
Oulun seudulle

HYVINVOINTITYÖPAJA/ASUKASILTA
KE 3.4.2019 KLO 17.30-19.30
JAKUN KOULULLA

Lisätietoja osoitteesta:
www.wurth.fi/rekrytointi
Hakemukset pyydämme lähettämään
24.3.2019 mennessä osoitteeseen:
rekrytointi @ wurth.fi

TEEMA ON JAKKUKYLÄN ALUEEN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI
MITKÄ ASIAT VAIKUTTAVAT LAPSIPERHEIDEN, NUORTEN,
TYÖIKÄISTEN JA IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIIN?

Tiedustelut:
Katariina Sadinmaa
puh. 044 477 0705

TERVETULOA TYÖPAJAAN! KAHVITARJOULU! VAPAA PAASY!

meillä menestyt arvostetuimman ja luotettavimman myyntitiimin jäsenenä

TULE TEKEMÄÄN HYVINVOINTIKERTOMUSTA YHDESSÄ!
VAIKUTA ALUEESI KEHITTÄMISEEN!
HYVINVOINTITYÖPAJAN VETÄÄ HYVINVOINTIKOORDINAATTORI RIITTA RÄINÄ.

Iin avoin

URHEILUTIETOMESTARUUSKILPAILU
Iin Järjestötalolla
Su 31.3.2019
klo 14:00
max. 5-henkisille
joukkueille.
Vastataan kirjallisesti
4 x 20 kysymykseen.
Tied. Pertti Huovinen

#HYTE #YHDESSÄ #OSALLISTUJAVAIKUTA

Ratkaisuja

sosiaali-, terveysAnne

Huotari
ja vanhuspalveluihin
Eduskuntaan

sekä työttömyyteen

ex-kansanedustaja

A n n e
H u o t a r i

85

jälleen eduskuntaan

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

JARI SINKKONEN
luennoi aiheesta

Meriläisentie 138, Ii

Juha Sipilä

LUE
IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

on tavattavissa Iissä
la 23.3. klo 12-12.40
S-marketin edessä.
Tarjolla makkaraa
ja kahvia.

Tervetuloa!

LAPSEN JA NUOREN
ITSETUNNON
KEHITTYMINEN
Tilaisuuden tarjoaa:
Iin opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut,
Ii-instituutti ja työllistämispalvelut
Iin alueen vanhemmat ry:n
10-vuotisjuhlaluento
Kahvitarjoilu: Lions club Ii

KUUTAMOHIIHTO
Perjantaina 22.3 klo 19.00 Yli-Olhavan
maamiesseuralta Pirttijärven kodalle.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja

LI ANDERSSON

Iin torilla torstaina 21.3. klo 15 - 16
Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista.
Tarjolla kahvia ja makkaraa!
Iin Keskustan kunnallisjärjestö

ke 27.3. klo 17.30
Valtarin koululla

Lastenpsykiatri

Vilkaise vaaliteemojani sivuilta:
sivuilta:
v aVilkaise
s e m m ivaaliteemojani
sto.fi/annehu
otari
vasemmisto.fi/annehuotari
Ota yhteyttä:
annen.tiimi@gmail.com

Keskustan kansanedustajaehdokas, pääministeri

10-vuotisjuhlaluento

Järj. Vasemmistoliiton Iin osasto

Ulkotulien ja kuutamon valaisemaa
latua kodalle 1,2km,
mahdollista myös kävellä.
Kodalla makkara- ja mehutarjoilu.
Maamiesseuralla kahvio ja arvontaa.

Tervetuloa viettämään
tunnelmallinen ulkoiluilta!

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

Yli-Olhavan maamiesseura, Oijärventie 1091.
Lisätietoja Kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663
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IIN ALUE
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 21.3. klo 13.
7-iltapäivä to 21.3., to 28.3. ja to 4.4. klo 15- 16:30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Gospelkuoro to 21.3. klo 6:45 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Kirkkokuoro to 21.3., 28.3. ja to 4.4. klo 18:15 Iin seurakuntasali.
Viikkomessu to 21.3. klo 20 Iin kappeli. Toimittaa Tapani Ruotsalainen.
Iin perhekerho pe 22.3. ja pe 29.3. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Varhaisnuorten toimintapäivä la 23.3. klo 12-15 Valtarin koululla. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille 0-6-luokkalaisille. Ohjelmassa toimintarasteja sählystä ja pomppulinnasta erilaisiin askarteluihin. Ilmoittautuminen 21.3. mennessä Iin seurakunnan nettisivujen kautta. Lisätietoja Nina
Peltola etunimi.sukunimi(at)evl.fi 040 515 7662.
Messu, Syysriparin konfirmaatio su 24.3. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän
aihe Herran palvelijatar. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Avustaa Katri Sillanpää ja Sonja Paaso. Kolehti Herättäjä-Yhdistyksen
kansainväliseen työhön käytettäväksi Senegalissa kirkon rakentamiseen
Fatickissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimauttamiseen.
Puistoaamu ti 26.3. klo 10 seurakunnan leikkipuisto. Ohjelmassa on pyhäkouluhetki, jossa lauletaan ja leikitään, lapset saavat osallistua eri tavoin.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 26.3. klo 12 Iin seurakuntasali.
Disney-puuhakerho ti 26.3. ja ti 2.4. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 27.3., ke 3.4. ja ke 10.4. klo 10-11:30 Iin seurakuntatalon kerhohuone. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho.
Ystävänkammari ke 27.3. klo 12 Iin seurakuntasali.
Luovat muksut -kerho ke 27.3. klo 17 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 €. Tuotto yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Kahvitarjoilu.
Kesätyöpaikat nuorille Kesätyöpaikkojen haku Iin kunnassa on alkanut
1.2. ja KesäRekry -lomakkeen palautuspäivä on 5.4. klo 15 mennessä Iin
kunnanvirastoon. Lisätietoja www.iinseurakunta.fi.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 28.3. klo 14:30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Nuorten kynttiläkirkko to 28.3. klo 18 Iin kappeli. Toimittaa Tapani Ruotsalainen. Avustaa Sonja Paaso.
Nuortenilta to 28.3. ja to 4.4. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Messu su 31.3. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Elämän leipä. Toimittaa
Matti Kinnunen. Kolehti Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja
sairaaloihin Suomessa ja Ukrainassa Suomen Gideonit.
Lautapeli-iltapäivä su 31.3. klo 14 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 2.4. klo 10-11:30. Kokoonnumme
Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Porinapiiri ke 3.4. klo 12 Iin seurakuntasali.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 4.4. klo 13.
Pyhäkoulu su 7.4. klo 10-11 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Perheiden pääsiäisaskarteluilta ma 8.4. klo 17:30-19 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.
Perhekerho ti 9.4. klo 10-11:30 Väli-Olhavan seurakuntatalo.
PÄÄSIÄISKONSERTTI ma 15.4. klo 18 Iin kirkko. Ohjelmassa Cesar Franckin:
Les Sept dernieres paroles du Christ en Croix (Jeesuksen seitsemän viimeistä sanaa ristillä) Kemin kaupunginorkesterin soitinyhtye (jouset, puhaltajia,
lyömäsoitin), Meri-Lapin oratoriokuoro, urkuri Aki Tyni, harpun soittaja Katri
Tikka, sopraano Johanna Kalmari, tenori Mika Nisula ja baritoni Juha Uusitalo. kapellimestarina Claudio Cohen. Lippu 15 €.
Nuorten leiri Juumassa pe 26.4. klo 17 - su 28.4. Lähde mukaan nuorten
leirille keväiseen Juumaan! Leirillä suunnitellaan tulevaa matkaprojektia
yhdessä Haukiputaan nuorten kanssa sekä ulkoillaan ja rentoudutaan mukavassa seurassa. Voit lähteä mukaan, vaikka et vielä olisikaan varma projektiin osallistumisesta. Lisätietoja nuorisotyönohjaajilta ja seurakunnan
nettisivuilta.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMI
Hiihtokirkko su 24.3. klo 12 Vatungin kota. Marian ilmestyspäivä, pyhäpäivän aihe: Herran palvelijatar. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti: Herättäjä-yhdistyksen kansainväliseen työhön
Senegalissa kirkon rakentamiseen Fatickissa ja syrjäytymisvaarassa olevien
ihmisryhmien voimauttamiseen.
Sanajumalanpalvelus su 31.3. klo 12 Oijärven kyläkirkko. 4. paastonajan
sunnuntai, pyhäpäivän aihe: Elämän leipä. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Sanna Mäenpää. Kolehti: Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille
sekä hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Ukrainassa. Suomen
Gideonit. Jumalanpalveluksen jälkeen YV-laulutilaisuus.
YV-laulutilaisuus su 31.3. klo 13 Oijärven kyläkirkko. Laulutilaisuus, kahvit
ja arvontaa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Voit tuoda arpavoittoja.
YV-laulutilaisuus ke 3.4. klo 18 Kuivaniemen aseman liikuntahalli, kerhohuone. Laulutilaisuus, myynnissä kahvia, YV-tuotteita ja arpoja! Voit tuoda
mukana arvottavaa.
Kuivaniemen perhekerho to 28.3. ja to 4.4. klo 10 seurakuntatalo.
Väli-Olhavan perhekerho ti 9.4. klo 10 seurakuntatalolla.
Oijärven seurakuntakerho ma 25.3. klo 11 vanhustentalon kerhohuone.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 1.4. klo 11 Aseman vanhustentalon
kerhohuone.
Hyryn nuoret laulajat ke 27.3. ja ke 3.4. klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistys.
Kesätyöpaikat nuorille seurakunnalla on perinteisesti työllistetty useita
nuoria KesäRekry – setelillä, joka koskee iiläisiä vuonna 2000-2003 syntyneitä nuoria. Tehtäviin kuuluu hautausmaan ja seurakunnan kiinteistöjen
ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitotöitä. Työaika on 2 viikkoa, yhteensä 60
työtuntia. Työntekijältä odotamme hyvää fyysistä kuntoa ja innostusta ulkotyöhön sateella ja paisteella. Erityisesti arvostamme ahkeraa ja toimeliasta
otetta työhön sekä vastuuntuntoista ja aloitteellista suhtautumista työtehtäviin. Katso kunnan sivuilta tarkemmat ohjeet http://rekry.ii.fi/tyonhakijat/
kesatyot?, tulosta KesäRekry-setelihakemus ja käy seurakunnan talouspäällikön Simo Paakkolan puh. 0400 341 473 kanssa sopimassa tarkemmin asiasta Iin seurakuntatalolla. Ajankohta kannattaa sopia etukäteen.
Kappelintoimisto on suljettu ma 18.3. – ma 8.4.
Katso lisätietoja ja tapahtumia Iin alue tai www.iinseurakunta.fi

www.iinseurakunta.fi
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Hobla ry Iin kulttuuria
värittämässä
Iihin on joulukuussa 2018
perustettu uusi kulttuuriyhdistys Hobla ry. Toiminnassa on tällä hetkellä mukana
reilut kaksikymmentä aktiivia, jotka edustavat monia
kulttuurin eri aloja.
-Meillä oli unelma ja me
toteutimme sen. Otamme
nyt ensiaskelia, mutta kasvumme myötä askeleemme
vakaantuvat ja lisääntyvät,
yhdistyksen puheenjohtaja
Lea Forsberg toteaa.
Hobla ry on iiläinen kulttuuriyhdistys, joka ei sulje
ulkopuolelleen naapurikuntienkaan kulttuuri-ihmisiä.
Yhdistyksen tarkoituksena
on ylläpitää, edistää ja tukea
kulttuuritoimintaa, sekä uudistaa kulttuurikäsitystä.
Yhdistyksen
toimintaan kuuluu kulttuurialojen
opetus-, koulutus- ja harrastustoimintaa, kulttuuritapahtumien järjestämistä,
jäsenistön ohjelma- ja ää-

nentoistopalvelut, sekä kulttuuriin liittyvät aloitteet ja
toimet.
-Haaveilemme omien toimitilojen saamisesta, joissa
voisimme järjestää kursseja
ja kerhoja. Kokkauskerhon
ympärillä voisi olla kahvilatoimintaakin, Lea Forsberg kuvailee tulevaisuuden
suunnitelmia.
Hobla ry keskittyy toiminnassaan Iissä järjestettäviin tapahtumiin, joilla
samalla tehdään Iitä tunnetuksi kuntarajojen ulkopuolelle.

Tapahtumatori
koko perheelle
Yhdistyksen
ensimmäinen suurtapahtuma on 6.4.
Iin Työväentalolla järjestettävä Tapahtumatori. Paikalla on workshoppeja,
esittelypisteitä, elävää musiikkia, pelleilyä ja sirkustelua, lasten leikkinurkkaus ja

monenmoista hauskaa koko
perheelle. Tähän päivätapahtumaan on vapaa pääsy.
Tapahtumapäivä jatkuu
illalla Iltaklubin merkeissä,
jolloin yleisö saa nauttia musiikista useiden kokoonpanojen esityksissä. Ruokaa ja
juomaa löytyy klubikahvilassa. Iltatapahtuma on K-18
ja sinne on järjestetty linjaautokuljetus Oulu-Ii-Oulu.
-Haluamme tällä toimintapäivällä tehdä itseämme tunnetuksi niin iiläisille,
kuin naapurikuntalaisillekin, yhdistyksen hallituksen
jäsen Essi-Noora Hirvelä
kertoo.
-Eikä tämä ole vuoden
ainoa tapahtuma, jonka tulemme organisoimaan, tämä
on alkusysäys vuoden toiminnoille, Lea Forsberg jatkaa.
Hobla ry onkin saanut
jo useita paikallisia yrityksiä
kannattajajäsenikseen

ja yhteistyö kunnan kanssa on alkanut myönteisissä
merkeissä. Tulevaisuudessa yhdistys onkin aktiivinen
toimija järjestettäessä erilaisia kulttuuritapahtumia
kunnassa.
Yhdistyksen aktiivit toteavat
yritysyhteistyön
mahdollistavan muun muassa Työväentalon Iltaklubin ruoka- ja juomatarjoilun,
jotka hoitaa anniskeluluvat
omaava yhteistyökumppani.
-Haluamme koota yhteen
eri kulttuurialojen ihmiset
Iissä, tarjoten heille mahdollisuuksia saada omaa
osaamistaan esille. Samalla kunnan kulttuuritarjonta
monipuolistuu, puheenjohtaja Lea Forsberg kiteyttää
Hobla ry:n toimintaidean.
MTR

Hobla ry:n aktiivit Lea Forsberg, Essi-Noora Hirvelä ja Sanna Koivisto toivottavat iiläiset tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan.
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.
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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
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o
ilm
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com
kysy tarjousta ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 7
ilmestyy 4.4.2019.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to28.3.2019 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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Pohjoisen puolesta – kiertue
pysähtyi Iissä ja Kuivaniemellä
Viisi Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokasta järjestää maalis-huhtikuussa
kuusi kiertuepäivää sisältävän yhteisen Pohjoisen
puolesta -kiertueen PohjoisPohjanmaalla ja Kainuussa.
Ensimmäinen kiertuepäivä lauantaina 2.3. alkoi Kuivaniemen Nesteeltä, jatkuen
Iin Seon kautta Haukiputaalle ja Kiiminkiin.
Kansanedustajaehdokkaat Katja Hänninen (vas),
Pirkko Mattila (sin), Raimo
Piirainen (sd), Antti Rantakangas (kesk) ja Mari-Leena Talvitie (kok) toteavat
yhteisesti ”Pohjoisessa on
edelleen paljon hyödyntämätöntä potentiaalia niin
osaamisen,
työpaikkojen
kuin luonnonvarojen osalta. Siksi tarvitaan päätöksentekijöitä, joilla on tahtoa
ja kykyä puhua pohjoisen
puolesta. Haluamme kiertueelle osoittaa, että erilaisista
puoluetaustoista huolimatta
meillä on paljon yhteisiä näkemyksiä.”
Iin Seolle kokoontunut runsaslukuinen yleisö
oli kiinnostunut ehdokkaiden sotekannoista, sekä
kantoi huolta 4-tien parantamisen jatkumisesta ja
mahdollisuuksista saada lähijunayhteydet Iistä Kemiin
ja Ouluun.
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Iijoen vanha uoma
RAASAKKASAAREN
LAAVUN AVAJAISET
La 23.3. klo 13.00 -16.00

Mäenlaskua, mukavaa yhdessäoloa,
makkaraa ja kahvittelua!
Tervetuloa!
Vanhan uoman hanke, Ylirannan kyläyhdistys

Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela kiitteli kansanedustajia Iin liikuntahallin
saamasta rahoituksesta. Kuvassa Tuomela kättelee Raimo Piiraista. Etualalla Hannu Kurttila ja Pentti Soini.

Myönteistä palautetta iiläiset antoivat liikuntahallin saamasta rahoituksesta
etenkin ministeri Pirkko
Mattilan suuntaan.
Yleisön
pyynnöstä ehdokkaat joutuivat

ilmaisemaan kädennostoäänestyksessä kantansa soteuudistuksen
läpimenosta
tällä vaalikaudella. Tässä
asiassa ehdokkaiden linjat
erosivat toisistaan, myötäillen puolueiden sen hetkisiä

kantoja.
Nyt tiedämme, ettei sote
edennyt maaliin saakka,
vaan kaatoi maan hallituksenkin. MTR

Liikeideasta työtä
Kaiken työn taustalla on idea - eli mitä tehdään ja miksi.
Oletko jo löytänyt sinun ideasi?

Me autamme sen etsimisessä. Tule ideoimaan kanssamme
liikeidea kesätyön, osa-aikatyön tai kokopäivätyön pohjaksi
Maanantaina 1.4. kello 16.30-20.00, Valtarintie 11 (Iin lukio)

Kansanedustajaehdokkaat Antti Rantakangas (kesk), Katja Hänninen (vas), Pirkko Mattila (sin), Raimo Piirainen (sd), ja Mari-Leena Talvitie (kok) äänestivät yleisön pyynnöstä soteuudistuksen läpimenosta. Rantakangas, Mattila ja Talvitie äänestivät kyllä, Hänninen ja
Piirainen ei. Vajaa viikko tämän jälkeen kaatuivat niin sote kuin maan hallituskin.

Koskipa asiasi kevyttä tai raskasta kalustoa, meillä hoituu molemmat

Ilmoittaudu 28.3. mennessä joko soittamalla /
tekstiviestillä (040 846 5116, Maija Rusila) TAI
osoitteessa www.kesayrittaja.com/liikeidea

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY
Iin Rengastyö Lieksentie 4, Ii p. 040 754 4377

www.iinrengastyo.com

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

www.oulunhautakivi.fi

4

nomat

nro 6
21.3.2019

-

Iin Lumivalakiat vaihtelevassa säässä

IiBikersin kalustoesittely kiinnosti.
Palkituista urheilijoista paikalla olivat Venla Varis, Aino Veijola, Tatu Hänninen, Jorma Sääskilahti ja
Aleksi Laajoki.

Vasemmistoliiton teltalla oli luja usko neljään kansaedustajapaikkaan tulevissa vaaleissa.

Iin kunnanjohtaja, Ari Alatossava, tutustui kaikkiin paikalla olleisiin puolueiden telttoihin. Keskustelukumppanina Sininen tulevaisuus kansanedustajaehdokkaat Jari Pirinen, Jani Bergström ja
Marja Nousiainen.

Liikkuva Laulurepppu sai lapset liikkumaan.

Taivaalta tippunut räntä,
joka päivän mittaan vaihtui vesisateeksi, vaikutti jonkin verran Lumivalakeiden
yleisömäärään. Tapahtuman
tunnelmaa sää ei kuitenkaan
latistanut ja lapset nauttivat
esityksistä ja liukurimäkikisasta hyvillä mielin. Perheen
pienimpiä paikalla ilahduttivat myös hevoset ja porot,
joiden luona riitti vilskettä
koko päiväksi. Samoin IiBikersin paikalle tuomat motocrosspyörät kiinnostivat
etenkin poikia.
Aikuisille Lumivalakeat
tarjosi tietoa energiansäästöstä, pilkkikilpailuja, lohen
painon arvausta, naulanlyöntikisaa ja monta muuta
toimintapistettä. Virvokkeita löytyi useista teltoista ja
lohisoppaa keitteli tuttuun
tapaan Merihelmen Petri
Alakiuttu.
Vaalien
lähestyminen
oli saanut useat puolueet
saapumaan paikalla keskustelemaan
kansalaisia
kiinnostavista asioista. Sininen tulevaisuus oli paikalla
kolmen kansanedustajaehdokkaan voimin. Marja Nousiainen, Jani Bergström ja Jari
Piirainen suhtautuivat luottavaisin mielin puolueen
tilanteeseen Oulun vaalipiirissä
-Tavoittelemme yhtä kansanedustajapaikkaa,
kärkiteemanamme
”Siniset
turvaa”. Lisäksi panostamme Oulunseudun pitämiseen

vahvana alueena. Kaikkea ei
saa keskittää Etelä-Suomeen
Marja Nousiainen totesi.
Paikalla oli lisäksi useita ehdokkaita Vihreistä,
Vasemmistoliitosta ja Keskustasta. Lisää heidän tunnelmistaan
seuraavassa
numerossa.

Ilmastovaalit tulossa
14.Lumivalakiat
avannut
Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava totesi Rantakestilän
tapahtuma-alueen
olevan
merkittävän paikan Iin historiassa.
-Höyrysahan piippu on
1850, luvulta. Iijoen uitossa alueella oli suuri merkitys vuoteen 1988 ja nykyisin
aluetta kehitetään veneilyn
ehdoilla, Alatossava totesi.
Tulevista vaaleista hän
totesi tulevan ilmastovaalit
ja etenkin lasten ja nuorten
kantavan suurta huolta tulevaisuudestaan.
-Iissä on tehty, eikä vain
puhuttu. Olemme Suomen
ykkönen päästövähennyksissä. Samalla olemme Euroopan kärkeä, joka on
huomioitu ja BBC:n toimittaja on tulossa tekemään
juttua Iin koulujen ilmastotyöstä. Olemme ilmastotyöllä luoneet kuntaan työtä ja
investointeja. Työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei
ole uhraus vaan mahdollisuus, Ari Alatossava totesi ilmastotyön tärkeydestä.

Monipuolista ohjelmaa
Liikkuva Laulureppu laulatti
ja liikutti perheen pienimpiä
kahteenkin kertaa. Perinteinen liukurimäkikisa keräsi runsaimman osanoton ja
kaikki palkittiin kultaisella
mitalilla.
Lions Club Ii oli kehitellyt
naulanlyönnin kuninkuuskilpailun ja Iin kalamiehet
arvuuttelivat lohen painoa.
Iijoen jäällä ratkottiin pilkkimestaruuksia perinteiseen
tapaan. Paikalla ollut lohi
painoi 5.010kg. Lähimmäksi arvasi Lauri Honkanen
(5.016g) vieden lohen mukanaan.
Pilkkikilpailujen tulokset löytyvät Iin kalamiesten
nettisivuilta http://iinkalamiehet.net/16-3-iin-kunnanmestaruuspilkki/
Iin kunnan toimesta palkittiin vuonna 2018 menestyneitä iiläisiä urheilijoita.
Suomenmestaruuskilpailujen saavutuksista palkittiin Roni Aalto lumilautailu,
Jorma Sääskilahti koirahiihto, Aleksi Laajoki kehonrakennus, Tatu Hänninen
klassinen
penkkipunnerrus, Venla Saarinen jääkiekko, Suke Huovinen
varustepenkkipunnerrus.
Lisäksi palkittiin Aino
Veijola, Jatta Nurmela, Fanni Hokkanen, Hanna Soronen, Olga Hokkanen, Niina
Holmström. Vuoden nuorena urheilijan palkittiin Roni
Aalto. MTR

Lumivalakiat avasi Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava.

Vesa Hanhisalo ja Arto-Pekka Kaisto mittasivat naulanlyöntikisassa tarkasti. Miesten
kolme parasta olivat Harri Kokkoniemi 54,80mm, Hannu Aalto 52,66mm ja Ilkka Pakonen
51,09mm. Naisten osalta Liisa
Kaisto 23,43mm, Mervi Kaisto 16,96mm ja Jenna Jussila
10,06mm.

Vihreiden kansanedustajaehdokas Mika Flöjt on kalamiehiä
ja lohen paino kiinnostaa.

Laulu saa sormet ja varpaat liikkeelle.

Talutusratsastukseen jonotettiin.

MLL:n Iin osaston organisoimassa liukurikisassa riitti osallistujia.

Keskustan kansanedustajaehdokas Vesa Riekki Pudasjärveltä kiertää ahkerasti Iissä.
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Marko Huhtakankaan elämänmuutos

paino tippui 80 kiloa
lumityöt hän on hoidellut
kolahommina, lumisesta talvesta välitttämättä.
-Tuntui uskomattomalta, kun ensimmäisen kerran
vuoden 1993 jälkeen pystyi kotona punnitsemaan itsensä. Vaaka alkoi reagoida,
kun paino oli saatu alle 170
kilon, Marko kertoo.
Vaatekaapin
sisällön
hän naurahtaa menneen jo
kolme kertaa uusiksi, kun
vaatteet ovat muistuttaneet

hoikentuneen miehen yllä
lähinnä kaapuja.
Aleksin roolia tsemppaajana ja ohjaajana Marko kehuu vuolaasti.
-Koko ajan on menty minun ehdoilla ja toiveiden
mukaan. Aleksi on loistava
kuuntelija, joka kannustavasti auttaa ja opastaa, Marko toteaa kotikuntosalillaan,
jossa hän treenaa kahdesta
kolmeen kertaan viikossa.
Aleksi Laajoki puolestaan

Aleksin vinkit
Terveellisen
elämäntavan
5 peruspilaria

kertoo tavoitteena olleen
opastaa mitä ruokalautasella tulee olla ja kuinka paljon,
sekä millä rytmillä tulisi päivän aikana syödä.
-Marko on ihanne asiakas, joka mukisematta toteuttaa annetut ohjeet ilman
vastaväitteitä. Tämä on auttanut häntä vaikeissakin
paikoissa ja iskiasvaivoistakin on selvitty, Aleksi toteaa. MTR

Marko Huhtakangas ja Aleksi Laajoki Markon kotisalilla. He aikovat jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä tästä eteenpäinkin.

Elettiin kesää 2017. Iiläinen Marko Huhtakangas
alkaa miettiä ”nyt on alettava elämänmuutos ja ukko
on saatava kuntoon ennen
50 vuotisjuhlia ”. Miehen
kypsytellessä ajatusta, tulee
joulu ja perhe antaa joululahjan, lahjakortin personal
trainer Aleksi Laajoelle. Helmikuussa 2018 Marko on
kypsynyt ottamaan yhteyttä
ja kaksikon yhteistyö alkaa.
Tuolloin Marko Huhtakangas painaa reilut 200 kiloa.
Aleksin laatimalla ruokavaliolla Marko alkaa opetella oikeanlaista ruokailua ja
etenkin ruokailurytmiä.
-Aloitimme pelkällä ruokavaliolla, koska polvet
estivät tuossa vaiheessa liikunnan harrastaminen, hii-

lareita ja rasvoja Markon
ruokavaliosta selvästi vähentänyt Aleksi Laajoki kertoo.
Markon asenne ja motivaatio olivat kohdillaan
elämäntapamuutoksen alkaessa ja pelkällä ruokavalion
kuntoon saamisella paino
tippui puolessa vuodessa yli
60 kiloa. Siinä vaiheessa liikunta otettiin tueksi ja tänä
päivänä hän pyöräilee töihin ja polvivaivojen väistyttyä myös kävelylenkit ovat
tulleet mahdollisiksi. Myös

Marko Huhtakangas näyttää
kuinka paljon vyön mitta on
lyhentynyt painon pudottua
yli 80 kiloa.

1. SÄÄNNÖLLISYYS
Kroppa tarvitsee oikeanlaista ravintoa riittävästi
säännöllisin väliajoin, jotta aineenvaihdunta toimii
oikein ja elintoiminnot pysyvät normaalina. Lisäksi
pitäisi vielä jaksaa touhuta
arjessa ilman sen kummempaa näläntunnetta tai väsymistä.
2. JÄRKEISTYS
Jos tavoitteena on esimerkiksi painonpudotus, ei voi
vain lähteä vähentämään
annoskokoa ja kaikkia ruoka-aineita lautaselta. Pitää
tietää mitä tekee jotta ei aiheuta itse itselleen, ainakaan
enempää, terveysongelmia.
3. KOKONAISUUS
Jos jokin asia/päivä ei mene
ihan suunnitelmien mukaan, niin ei kannata heti
lyödä hommaa ihan leikiksi, ei se siihen kaadu. Keskity sillon hoitamaan kaikki
muut tavoitteiksi otetut asiat hyvin. Kokonaisuus ratkaisee.
4. KÄRSIVÄLLISYYS
Tylsää, mutta näin se vaan
on. Mikään pysyvä muutos
ei tapahdu hetkessä, anna
itsellesi aikaa, aseta tavoite siten että se on mahdollista saavuttaa ja jos tavoitteet
on korkealla aseta myös välitavoitteita, jotta motivaatio säilyy.
5. AMMATTILAINEN
Elämäntapamuutoksissa on
hyvä turvautua ammattilaisen apuun, ainakin aluksi.
Siitä saa itselle hyvän perustan, jota voi sitten lähteä jatkossa soveltamaan.
Tarkoitus on aina oppia tekemään asioita oikein koko
loppuelämän ajan, ei vain
jotain ”pikadiettiä” jossa
paino laskee nopeaa ja sitten
palataan hetken päästä jopa
lähtötilannetta huonompaan
terveydentilaan.

Eduskunnassa

on vielä

tehtävää.

OULU

Kalliorinne.
Eduskuntavaalit sunnuntaina
14.4.2019.
Tärkeimmät päivämäärät
vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
ennakkoäänestys kotimaassa:
3. - 9.4.2019
ennakkoäänestys ulkomailla:
3. - 6.4.2019

ristokalliorinne.fi

Risto on
Li Anderssonin
kanssa tavattavissa
Iin torilla
to 21.3. klo 15–16!
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IISA nro 7: Vaaliteemalehti, ilmestyy 4.4. 2019
IISA nro 8: Vaaliteemalehti, ilmestyy 11.4.2019
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Kuntalaiset saivat tietoa IlmastoAreenasta ja voivat esittää toiveitaan järjestäjille.

IlmastoAreena täyttää Iin keskustan elokuussa
Maailman tärkein asia, ilmasto, tarvitsee oman tapahtuman. IlmastoAreena
on Suomen merkittävin foorumi ilmastonmuutokseen
liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. IlmastoAreenassa puhutaan suut puhtaaksi,
luodaan uutta tietoa ja saadaan aikaan tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Ensimmäinen IlmastoAreena toteutuu Iissä elokuun
23.-24. päivinä teemalla ”Meidän pitää puhua”.
Järjestelyt ovat täydessä
käynnissä ja järjestelyihin
etsitään yhteistyökumppaneita.
-Ii on esimerkillisellä ilmastotyöllään luonnollinen
valinta IlmastoAreenan jär-

jestämispaikaksi. Haluamme koota hajallaan olevat
tahot puhumaan toistensa
kanssa ilmastonmuutoksen
torjunnasta samalle areenalle. Kaikkien tulee saada äänensä kuuluviin ja kaikkien
äänten tulee olla samanarvoinen,
projektipäällikkö
Hanna Lahti kertoi IlmastoAreenan tarkoituksesta Iin
Työväentalolla
pidetyssä
tiedotustilaisuudessa.
IlmastoAreena
kokoaa Iihin nimekkään puhujajoukon, sekä tuhatmäärin
tapahtumiin
osallistuvaa
yleisöä. Kunnan alueen majoitus- ja kokoustilat eivät
tule riittämään, joten kuntalaisten toivotaan avaavan
kotinsa majoitus- ja kokous-

Energiatietouden piirinmestaruuskilpailun kolme parasta. Vasemmalla kolmanneksi tullut Heli-Hannele Haapaniemi, keskellä
voittaja Timo Haapaniemi ja oikealla kisan kakkonen, Jenni Tolonen. (Kuva Johanna Jakku-Hiivala)

tiloiksi.
-Pyrimme
markkinoimaan ”Kokous kotona” -paketteja, jolloin tarvittava
tekniikka tuodaan meiltä
kotiin, joka on avattu kokouskäyttöön. Lisäksi etsimme
talkoolaisia moniin eri tehtäviin, Hanna Lahti kuvailee
IlmastoAreenan tarpeita yhteistyökumppaneiden suhteen.
IlmastoAreena toteutetaan Iin keskustassa, päälavan noustessa Iin torille.
Siitä tapahtuma jatkuu liikenteeltä suljettua Kirkkotietä
kunnanviraston
rantaan ja Huilinkiin, jonka
lava toimii tapahtuman sivulavana.
Micropolis on saanut

Maaseuturahastolta kolmivuotisen rahoituksen IlmastoAreenan
järjestämiseen
(2019-2021).
Työväentalon infoillassa Iisisti Energinen Ii järjesti
energiavisan, jossa ratkottiin
piirinmestaruus energiatietoudessa. Tiukan kilpailun
jälkeen piirinmestaruuden
vei Timo Haapaniemi. Toiseksi paras energiatietäjä
oli Jenni Tolonen ja kolmanneksi sijoittui Heli-Hannele
Haapaniemi. Timo pokkasi mukaansa pääpalkinnon
24W aurinkokennolaturin.
MTR
Illan avasi Kuuran Valkeat ryhmän taidokas tulitaidenäytös.

Iin Mieslaulajat kajauttivat komeasti muun muassa Suomen laulun.

Jakkukylän kyläyhdistys käynnisti muuttovalmiiden talojen markkinoinnin
Jakkukylän kyläyhdistyksen vuoden
2019 keskeinen tavoite on asumisen ja
kasvun edistäminen. Tavoitteen edistämiseksi kyläyhdistys on lähestynyt talonrakennusalan toimijoita ja pyytänyt heitä
suunnittelemaan muuttovalmiita omakotitaloja Jakkukylään. Tarjotut kohteet julkaistaan veloituksetta kyläyhdistyksen
ylläpitämillä nettisivuilla. Kylän tontti ja
muuttovalmistalo – tarjontaa markkinoidaan aktiivisesti useilla eri kanavilla. Ilmainen markkinointikanava kiinnostaa

alan toimijoita.
Tavoite on, että Jakkukylä on kasvava kylä, haluttu paikka asua, yrittää ja
harrastaa kauniissa Iijoki-varressa. Kylä
sijaitsee ihanteellisella etäisyydellä, reilun 10 minuutin päässä Iin kuntakeskuksen palveluista rauhallisessa Iijoki-varren
maalaismaisemassa. Koulun kohdalle, Iijoen yli rakennetaan Skandinavian pisin
riippusilta.
Jakkukylän liikuntapalvelut ovat monipuoliset. Jakun koulun yhteydessä on

200 neliömetrin liikuntahalli, koulun vieressä jääkiekkokenttä sekä kesäisin jalkapallokenttä. Kylältä löytyvät myös
tenniskentät sekä laadukkaat kuntoradat molemmin puolin jokea. Kyläyhdistys on rakentamassa Leader-avustuksella
mukavaa virkistysaluetta Iijoen keskellä
olevaan Purusaareen, jonne tulee lossiyhteys. Jakkukylässä toimii metsästysseurat molemmin puolin jokea, joihin kylän
asukkaat pääsevät jäseneksi.
Kylä pysyy elävänä ja vireänä, kun se

kasvaa. Jakkukylän näkymät ovat hyvät.
Iin kunta käynnisti Jakkukylän osayleiskaavan uudistamisen heti kuntaliitoksen jälkeen. Kaavauudistuksen tavoite on
helpottaa rakentamista ja turvata kylän
kasvu. Kaavauudistuksen myötä uusia
omakotitaloja on valmistunut tai rakenteilla useita. Jakkukyläläiset markkinoivat talo- ja tonttitarjontaa aktiivisesti
lehdistön, netin ja Some-kanavien kautta.

Hannu Kaisto
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Kansanedustajaehdokkaat Juha Hänninen
ja Miika Sutinen vierailivat Iissä
Kansanedustajaehdokas
Juha Hänninen (Kokoomus)
Oulusta vieraili Iissä Yrittäjien aamukahveilla perjantaina 15.3. Esittelyssään hän
kertoi olevansa teologian
maisteri, majuri (res) ja toimivansa tällä hetkellä Ou-

lun kaupungin valtuuston
puheenjohtajana. Hän kertoi viettäneensä lapsuutensa
Iin, silloisen Kuivaniemen,
Oijärvellä. Kokoomuksen
kansanedustajaehdokkaana hän oli myös viime eduskuntavaaleissa.

Mukana oli myös Kiimingin Yrittäjien puheenjohtaja Miika Sutinen, joka on
kansanedustajaehdokkaana
(Kokoomus).
Hän kertoi muun muassa
työntekijän palkkaamisesta
yrittäjän näkökulmista.

Iin Yrittäjien Iiläinen -lehdessä huhtikuun alkupuolella kerromme enemmän
Yrittäjien aamukahvitilaisuuden annista.

Lions Quest -kurssilta opettaja saa työkaluja lasten terveen kasvun tukemiseen.

Lions Quest -kurssilta
käytännön työkaluja lasten
terveen kasvun tukemiseen
Elämisentaidot – Lions
Quest -ohjelman käyttöön
opastetaan kaksipäiväisellä kasvattajien kurssilla.
Kurssin käytyään kasvattajat saavat käyttöönsä Questin työtavat ja valitsemansa
opettajanmateriaalin, jossa
on valmiita tuokioita lasten
opetusta varten. Quest -materiaalia on olemassa varhaiskasvatuksesta toiselle
asteelle saakka.
Jokaisessa
opettajan
kansiossa on viisi jaksoa/
vihkoa. Ensimmäisessä jaksossa luodaan ryhmään
turvallinen ilmapiiri. Toisessa jaksossa käsitellään
itseluottamusta, jämäkkyyttä ja päätöksentekotaitoja. Kolmannessa jaksossa
keskitytään ystävyyteen ja
opetellaan vuorovaikutustaitoja. Neljännessä jaksossa huomion kohteena ovat
tunnetaidot.
Viidennessä
jaksossa opetellaan uusia
asioita kehosta ja terveydestä, sekä viedään ryhmäpro-

sessi loppuun. Olennaista on
antaa lapsille mahdollisuus
harjoitella monipuolisesti
erilaisia taitoja ja valmiuksia, joita elämässä tarvitaan,
ei seurata kahlitsevasti ohjaajan opasta. Välittävä ja
vastuuntuntoinen asenne ja
oma esimerkki on kasvattajan tärkein työväline ja oppilaskeskeisissä metodeissa
toiminnalliset työskentelytavat tukevat sisällön oppimista.
-Lions Quest -peruskurssin käyneet kasvattajat ovat
kiitelleet valmiin, helposti käyttöön otettavan materiaalin lisäksi kurssipäivien
aikana oppimiaan perusasioita ryhmädynamiikasta ja
yksittäisen lapsen huomioimisesta, I-piirin Quest-johtaja Jari-Jukka Jokela kertoo.
Iin Lions Club on vuosittain kouluttanut iiläisen
opettajan Quest-materiaalin käyttöön. Koulutettuja
opettajia on jo parikymmentä. MTR

Vasemmistoliiton
puheenjohtaja Li Andersson
vierailee Iissä ja Oulussa
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vierailee torstaina 21.3. Iissä ja
Oulussa.
Iin torilla telttatapahtumassa Andersson on
tavattavissa kello 15-16, Valkean kesäkadulla yleisötilaisuudessa kello 17.30 ja
iltatilaisuus Voimala 1889
Oulu kello 18.30. Mukana tilaisuuksissa on myös
paikallisia eduskuntavaaliehdokkaita!
Vasemmistoliitto tavoittelee Oulun vaalipiirissä
neljää kansanedustajapaikkaa. Kevään
vaaleissa puolue
haluaa pysäyttää

Suomen eriarvoistumisen ja
torjua ilmastonmuutoksen
oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa rakentaen.

P-P Vasemmisto tiedotus

Juha Hänninen alusti aamukahvitilaisuuden, jonka jälkeen syntyi vilkas keskustelu, johon osallistui myös Miika Sutinen Kiimingistä
vasemmalla takana.

Juha Hänninen: Tarvitsemme lisää yrittäjiä Pohjoiseen
Pohjois-Pohjanmaa tunnetaan nuorekkaana maakuntana, jossa on paljon korkealle koulutettuja nuoria.
Nuoret pysyvät paikkakunnalla, mikäli ympäristö tarjoaa mielekkäitä
mahdollisuuksia. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaa on Suomen kärkeä
kasvussa ja kilpailukyvyssä, mutta alueellamme on vielä paljon työtä
pehmeissä arvoissa, henkisessä ilmastossa ja ilmapiirissä.
Meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota ns. pitovoimaan. Se tarkoittaa niitä asioita, joilla ihmiset
saadaan jäämään ja viihtymään pohjoisessa. Pitovoimaan vaikuttavat
kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuudet, tyytyväisyys palveluihin ja seudun identiteetti. Ne ovat
pitovoiman kannalta ratkaisevassa asemassa. Ne liittyvät ilmapiiriin,
elämyksiin ja palveluihin.
Aluetutkija Timo Aron mukaan ilmassa on jo viitteitä siitä, että nuoret
valitsevat tulevaisuudessa ensin paikan, johon he aikovat asettua. Enää
ei valita ensin työtä. Työt seuraavat

osaajia. Tämä voi jatkossa tarkoittaa pienyritysten ja startup yritysten lisääntymistä. Jos palkkatyötä
ei löydy, mutta paikkakunta muuten miellyttää, tulee yrittäjyydestä
nuorille aito vaihtoehto. Yrittäjänä
voi toteuttaa itseään ja elämäntehtäväänsä.
Yrittäjät ovat alueen kivijalka. Tulevaisuuden kunnissa ja kaupungeissa pitäisi panostaa joustavaan
yrittäjyyden tukemiseen ja ketterään elinkeinopolitiikkaan. Muuten
talous ei kasva eikä työllisyys parane. Paikallisessa sopimisessa ei ole
päästy riittävästi eteenpäin. Yritysten asioista pitää pystyä paremmin
sopimaan yrityksen sisällä, missä on
paras tieto. Tämä olisi sekä työnantajan että työntekijän etu.
Henkilörekrytointi on yritykselle
aina iso investointi ja myös mahdollinen riski. Mitä pienempi yritys on,
sen suurempi on rekrytoinnin riski.
On päivän selvää, ettei kukaan yrittäjä palkkaa ketään irtisanoakseen
hänet. Nyt esitetyllä lakimuutoksella

olisi työllistymistä lisäävä vaikutus,
mikä on kaikkien yhteinen etu. Menestyvä yrittäjä on myös työmiehen
paras ystävä.
Yrittäjät suurelta osin rahoittavat myös julkiset palvelumme.
Yrittäjät tuovat seudulle matkailijat, elämykset, viihteen ja verotuloja. Kuntien ja kaupunkien on
valmistauduttava mahdollisiin tuleviin muutoksiin, kuuntelemalla erityisen herkällä korvalla yrittäjien
tarpeita liiketoiminnan kilpailukyvystä ja toimintaedellytyksistä. Kaavoitus- ja maapolitiikan on oltava
yrittäjyyttä mahdollistavaa, kannustavaa, ei estävää.
Tulevaisuudessa tulee korostumaan kuntien ja kaupunkien rooli yrityselämän elinvoimaisuuden
tukemisessa. Voimme luottaa tulevaisuuteen, kun teemme yhdessä kovasti töitä. Suomalaiset yrittäjät ovat
jo tottuneet kovaan työntekoon ja
pitkiin päiviin. Yrittäjähengen luominen koko kansaan olisi toivottavaa.

Hyvän Tuulen tanssit Kellon nuorisoseuralla
Kellon nuorisoseuralla järjestetään Hyvän tuulen
Tanssit lauantaina 23.3 klo
20 alkaen. Tahdin takaa
Oulussa päämajaansa pitävän Suomen Rytmimusiikin Ystävät ry:n House Band
Tanssiorkesteri Eldorado solistinaan Armi Lahdenkauppi Oulusta.
Eldorado esiintyy suuressa kokoonpanossa ja mukana
ovat normaalitanssibändin
soitinten eli rumpujen, bas-

sokitaran ja sähköurkujen
lisäksi myös haitari, soolokitara ja erikoisuutena puhaltimet (saksofoni ja huilu).
Orkesterin
kapellimestarina toimii Porin ja Oulun
Teatterin
kapellimestarin
tehtävistä tuttu Kari Veisterä ja muilla orkesterin jäsenillä on vuosikymmenten
soittokokemus mm. Seinähulluista, Suomen tanssiorkesterien mestariyhtyeestä
ja Suomen rautalankabändi-

en mestariyhtyeestä.
Orkesterin tämänkertainen solisti on Tähtiartistikilpailun yleisön suosikiksi
valittu Armi Lahdenkauppi.
Energisenä esiintyjänä tunnettu Armi on harrastanut
tanssia ja laulua pitkään, ja
hän tulkitsee tunteella iskelmä- ja tanssimusiikin ikivihreitä eri aikakausilta.
Tanssien järjestäjä Erkki
Nissinen kertoo aloittaneensa perinteisen musiikin tans-

sien järjestämisen Kellon
Nuorisoseuran talolla suuren kysynnän siivittämänä. Takavuosina suuressa
suosiossa ollut tanssiminen
kävi välillä alamaissa mutta
on Nissisen mukaan jälleen
nostamassa suosiotaan.
Ensi lauantain tansseissa
pääsylipun ostaneiden kesken arvotaan Hyvän olon
teeman kunniaksi kolmen
vuorokauden kylpylälomapaketti. HT
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Talvisodan syttymisestä 80 vuotta
Sotaveteraaniliitolta lahjoitus Suomen kirjastoihin
Sotaveteraaniliitto lahjoitti jokaiseen Suomen 754 kirjastoon uuden painoksen
teoksesta Selviytymistarina
— Suomi 1939—1945. Lahjoitus tehdään talvisodan
juhlavuoden kunniaksi. Sodan syttymisestä tulee tänä

vuonna kuluneeksi 80 vuotta.
Kirjat lahjoitettiin sotaveteraaniviikolla,
Kuivaniemen kirjastolle lahjoitus
tehtiin keskiviikkona 13.3. ja
Iin kirjastolle torstaina 14.3.
Sotaveteraaniviikkoa vietet-

Iin kirjastonjohtaja Minna Halonen vastaanotti Iin Sotaveteraanien puheenjohtaja Matti Turtiselta Sotaveteraaniliiton lahjoittaman Selviytymistarinoita – Suomi 1939-1945 kirjan.

tiin tänä vuonna 53.kertaa.
-Selviytymistarina
on
koottu
Sotaveteraani-lehdessä vuosina 2004-2016
ilmestyneistä, Suomen sotahistoriaa käsittelevistä artikkeleista, Iin Sotaveteraanien
puheenjohtaja Matti Turti-

nen kertoo.
Selviytymistarina kertoo
sotahistoriaa uudella tavalla
ja teoksen artikkeleissa annetaan ääni muillekin kuin
rintamalla taistelleille.
Iissä tunnuksen omaavia
sotaveteraaneja elää kaksi

miestä ja kuusi naista. Kaksi heistä on yli satavuotiaita.
Kuivaniemellä vastaavat luvut ovat kaksi miestä ja seitsemän naista.
Iin kirjastonjohtaja Minna Halonen kiittää Iin ja
Kuivaniemen Sotaveteraani-

järjestöjä lahjoituksesta.
-Kirjaston tärkeä tehtävä on tallentaa historiaa ja
tehdä sitä tutuksi nykypäivän ihmisille. Kirjat tulevat
kunniapaikalle lainattavaksi molempiin kirjastoihin,
Minna Halonen toteaa. MTR

Kirjastonhoitaja Marita Turtinen, kotiseutuneuvos Erkki Paaso, Kuivaniemen Sotaveteraanit ry:n pj. Pekka Ellilä ja tunnuksen omaava
(lotta) Elsa Saukkola kirjan luovutustilaisuudessa Kuivaniemen kirjastolla. (kuva Anne Riepula)

Iiläiset eläkeläisjärjestöt lahjoittivat valokuvia Emmin Tuvalle
Iin hoiva- ja hoito-osasto
Emmin Tuvan seiniä koristavat jatkossa iiläisten valokuvaajien otoksista valmistetut
taulut. Iin Eläkeläiset, Eläkeliiton Iin yhdistys ja Iin
Eläkkeensaajat lahjoittivat
Emmin Tuvan käyttöön 25
Canvas valokuvateosta ja 2
lasitettua valokuvaa.
Teoksissa olevat valokuvat ovat Mauri Hietalan,
Jorma Kaupin ja Kari Kiutun

ottamia. Valokuvat esittävät
iiläisiä maisemia ja elämänmenoa 1970-luvulta nykypäivään. Kuvien käsittely
on Mauri Hietalan käsialaa
ja suurin osa valokuvista on hänen kokoelmistaan.
Lahjoituksen ovat mahdollistaneet useat paikalliset
yritykset, sekä suurimman
taloudellisen
avustuksen
myöntänyt Valto Pernun
säätiö.

Iin Eläkeläisten puheenjohtaja Eero Teppo totesi idean valokuvateoksien
lahjoittamiseen lähteneen
Iin Eläkkeensaajista, jossa puuhanaisena on toiminut Salme Tanninen. Myös
Eläkeliiton Iin yhdistyksen puheenjohtaja Anja
Nenosta Eero Teppo kiitti
ansiokkaasta työstä tauluhankkeessa.
Emmin Tuvan puoles-

ta lahjoituksen vastaanottanut Kati Sikala iloitsi sekä
lahjoituksesta että henkilökunnan mukaan pääsystä
teoksissa käytettyjen kuvien
valintaan.
Emmin Tuvan asukkaista monet tunnistivat tuttuja
maisemia teoksissa ja niiden
esittely sai muistelemaan eri
tapahtumia kuvien maisemissa. MTR

Aarre Tarkki ilahdutti Emmin Tuvan asukkaita ja henkilökuntaa
lauluillaan.

Kati Sikala vastaanotti teokset Enne-Liisa Tarkilta, Eero Tepolta, Anja Nenoselta, Mauri Hietalalta ja Salme Tanniselta.

Terttu Häyrynen muistelee tapahtumia Salme Tannisen esittelemän kuvan maisemissa.
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Runsas lumentulo aiheutti Iisulle lisätyötä
Iisu isännöi avoimia Pohjois-Pohjanmaan AH-hiihtosuunnistuksia
16.-17.3.
Kilpailumaastoina olivat Iin
pesäpallostadionin läheisen
maastot, kilpailukeskuksen
ollessa pesäpallokentällä.
Lauantaina suunnistettiin pitkien matkojen mestaruuksista ja sunnuntaina
vuorossa olivat keskimatkat.
Sääolot ja etenkin kilpailuja edeltävän viikon runsaat lumisateet aiheuttivat
järjestäjille runsaasti lisätyötä.
-Ainakin viisitoista tuntia jouduimme ajamaan
reittejä kelkoilla enemmän

kuin olimme suunnitelleet,
kertoo ratamestariryhmän
johtaja Seppo Keltamäki käsi turvoksissa. Käsi oli
loukkaantunut latupohjia
kunnostettaessa, jossain viidenkymmenen kilometrin
verkoston kohdassa kelkkaa
ylös kaivettaessa.
Keltamäki ja kilpailunjohtaja Markku Loukusa
antavat liikuntapaikkojen
käytännön kunnostustyötä
Iissä tekeville kiitosta saamastaan tuesta latuverkoston kuntoon saamisessa.
-Ylemmille tahoille esitämme vetoomuksen luopua
liikuntapaikkojen
kunnossapitoon varattujen

rahojen supistuksista, Markku Loukusa vetoaa päättäjiin.
-Nämäkin kisat ovat tuoneet paljon rahaa kunnan
elinkeinoelämälle. Ruotsiin
hiihtosuunnistuksen MMkilpailuihin matkaavat Etelä-Suomen
suunnistajat
majoittuvat viikonlopuksi
Iihin. Lisäksi meillä on kilpailemassa joukkue Venäjältä, joka viipyy Iissä tiistaihin
saakka, jatkaa Seppo Keltamäki.
Viikonlopun räntä- ja vesissateet tekivät olosuhteet
raskaiksi. Urasto kesti, mutta paikka paikoin sauvat
painuivat läpi, vaatien kil-

Venäjän joukkueeseen kuuluvat Vladimis Malyshev ( 11) ja Denis Golovin (21) valmistautumassa sunnuntain keskimatkan kilpailuun.

Pohjantähden Lauri Leinonen
valmistautuu lähtöön lauantain pitkälle matkalle. Lauri sijoittui toiseksi sarjassa H21.

julla pidetyissä kisoissa kahdesti pronssille.
Iin Hapkidoseuran edustajat toivat puolestaan 11
mitalia ja 2 pokaalia Iihin sin
moo hapkidon SM-kisoista. Tarkemmat tulokset Iin
Hapkidoseuran Facebook

tenkin urakastaan hyvin ja
140 kilpailijaa saivat tasapuoliset
mahdollisuudet
kilvoitella mitaleista. Kil-

pailujen tulokset löytyvät
Iisun kotisivuilta http://
www.iisu.fi/sivu/fi/etusivu/ MTR

Seppo Keltamäki ja Markku Loukusa ovat
joutuneet tekemään pitkiä päiviä taatakseen tasapuoliset olosuhteet kaikille osallistujille.

Pääministeri Sipilä
vierailee Iissä

Iiläisille SM-mitaleita
roppakaupalla
Iiläiset urheilijat ovat saavuttaneet useita SM-mitaleita monissa eri lajeissa.
Noora Holmström sijoittui koirahiihdossa hopealle sekä sprintissä, että 12km
matkalla. Jorma Sääskilahti
sijoittui samoissa Mäntyhar-

pailijoilta tarkkuutta muutakin kuin rastien löytämisen
suhteen. Iisun rutinoitunut
organisaatio selviytyi kui-

-sivuilta. MTR

Pääministeri, kansanedustajaehdokas Juha Sipilä vierailee lauantaina 23.3. Iissä ja
on tavattavissa klo 12-12.40
Iin Keskustan kunnallisjärjestön järjestämässä tilaisuudessa S-marketin edustalla.
Kunnallisjärjestön väki tarjoaa grillimakkaraa ja kahvia.
Muista Keskustan ehdokkaista on ilmoittautunut mukaan lehden painoon

mennessä Vesa Riekki Pudasjärveltä.
Pääministeri Juha Sipilä on vieraillut Iissä useita kertoja reilun vuoden
aikana; muun muassa viime vuoden alussa Jakkukylän kuntaliitosjuhlassa sekä
viime kesänä Kuivaniemen
markkinoilla ja Jakkukylän
riippusiltahankkeen pyöräilytahtumassa. HT

Iin Hapkidoseuran edustajat saavuttivat peräti 11 SM-mitalia.
Noora Holmström saalisti Mäntyharjulta kaksi hopeaa.

Juha Sipilä viime kesänä Kuivaniemen markkinoilla.
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Ari Luusua Iin Hiihtojen voittoon

Hanna Soronen Iin Hiihtoseura saapumassa maaliin sarjan Naiset
16 vuotta voittajana.

Miesten 15kilometrin voittaja Ari Luusua (224) valmistautuu lähtöön, edessään Pyhäjärven Pohdin
Juho Halonen (219). Juho sijoittui kisassa neljänneksi.

Iin Urheilijoiden perinteiset
kansalliset Iin Hiihdot hiihdettiin 10.3. loistavissa olosuhteissa. Auringonpaiste
sekä hohtavat hanget saivat
yleisön viihtymään ja ladut
oli edellisten päivien lumisateiden tauottua saatu hyvään
kuntoon.
Miesten 15 kilometrin
matkaa hallitsi Ski Team Mäenpään Ari Luusua, lyöden
toiseksi tulleen Ilmajoen Kisailijoiden Antti Kartanon
reilulla kymmenellä sekunnilla. Kolmanneksi hiihti
Petteri Lauren Oulun Hiihtoseura. Naisten viisi kilometriä vei nimiinsä Joutsan
Pommin Riikka-Liisa Räsänen, voittaen tiukassa loppukirissä Oulun Hiihtoseuran
Maria Virpin 0,3 sekunnilla
ja kolmanneksi sijoittuneen
Vuokatti Ski Team Kainuun
Aija Söyringin 1,3 sekunnilla. Yhteislähdöt tarjosivat
yleisölle mielenkiintoiset kilpailut ja monessa muussakin
sarjassa käytiin tiukkoja loppusuoran taisteluja voitosta.
Iihin voitot sarjoissaan
toivat Iin Hiihtoseuran Paavo Niemelä Miehet 14 vuotta viidellä kilometrillä ja
saman seuran Hanna Soronen Naiset 16 vuotta viidellä
kilometrillä. Hiihtotapa kaikissa sarjoissa oli perinteinen. MTR
Hiihtokilpailuihin kuuluvat kisamakkarat maistuivat niin
yleisölle kuin toimitsijoille.

Iin Hiihtoseuran Paavo Niemelä hallitsi Miehet 14 vuotta sarjaa.

Tulokset löytyvät kokonaisuudessaan Iin Urheilijoiden nettisivuilta
https://iinurheilijat.sporttisaitti.com/@Bin/244836/Iin_Hiihdot_2019_tulokset_100319+%282%29.pdf

Katja Körkölle kaksi MM-mitalia ja 1000 pitsan juhlat
Iin ja Kiimingin Kotipizzoja
luotsaava Katja Körkkö leipoi MM-kisoissa kaksi mitalia ja juhlii viimeisen päälle

maaliskuun viimeisenä lauantaina.
-Ajattelin jo syksyllä, että
jos menestystä taas tulee,

Katja Körkkö saavutti World Pizza Games kisoissa Las Vegasissa
kaksi MM-mitalia.

niin juhlitaan sitten pitsoilla.
Tarkoitus oli samalla jäädyttää kisapaita seinälle, mutta
en nyt sittenkään vielä lopeta kilpailemista. Pitää ainakin yksi vuosi yrittää sitä
kultaa, Körkkö naurahtaa.
Kultamitali onkin ainoa,
joka Katjalta MM-kilpailuista vielä puuttuu. Neljä Pizza
Games suomenmestaruutta putkeen, viime vuonna
MM-hopeaa ja tänä vuonna
MM-hopeaa ja pronssia ovat
saavutuksia, joissa vain harvat uskaltavat edes haaveilla.
Tänä vuonna Körkkö sai
hopeaa kisojen kuninkuuslajissa, jossa leivotaan mahdollisimman nopeasti viisi
pitsapohjaa. Pronssia puolestaan tuli pizza triahtlonissa, jossa leivotaan suuria
pitsapohjia ja kootaan pitsalaatikoita.
Körkkö sanoo antavansa
kisassa pienenä naisena paljon tasoitusta raavaille miehille. Niin on etenkin pohjien
leivonnassa, jossa Körkön

mukaan ”isolle miehelle riittää pelkkä nojaaminen taikinapullaan”.
Katja oli tänä vuonna ainoa suomalainen, joka saavutti tasaisissa kilpailuissa
MM-mitalin. Lisäksi hän oli
ainoa nainen mitaleilla. Kahtena peräkkäisenä vuonna
hän on ollut MM-kilpailujen
paras nainen. Onkin ymmärrettävää, että Katja himoitsee
kultaista MM-mitalia ja panostaa kilpailemiseen täysillä ainakin vuoden vielä.
-Jossain vaiheessa haluan
kuitenkin aloittaa työnohessa
tradenomiopiskelut.
Talous kiinnostaa ja aioin kehittää itseäni silläkin sarjalla
lisäopiskelulla, Katja toteaa.
Ensin on kuitenkin juhlan aika ja 1000 special opera
-pitsaa leivotaan Iin Kotipizzassa 30.3. mitalijuhliin saapuvien mukaan ilmaiseksi
periaatteella yksi/asiakas.
MTR
Iin Kotipizzaa koristaa Katjan palkintokaappi, josta löytyy neljä
SM-kultaa, kaksi MM-hopeaa ja MM-pronssi.
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Yli-Olhavan tuulivoimapuisto etenee

Luna Sassi starttaa vauhdikkaasti 3lk tyttöjen 2 kilometrille. Tuloksissa Luna sijoittui viidenneksi.
Tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset huolestuttivat Ilkka Pakosta.
Iin kunnan maankäytön suunnittelija Jaakko Raunio ja Megatuuli Oy:n toimitusjohtaja Lauri Lammivaara kertoivat kaavoitus- ja
YVA-menettelyjen etenevän samanaikaisesti.

Yli-Olhavan Maamiesseurantalo täyttyi keskiviikkona 13.3. ääriään myöten.
Kyläläiset olivat saapuneet
saamaan lisätietoa Megatuuli Oy:n suunnittelemasta
tuulivoimapuistosta.
Iin kunnanhallitus on
päättänyt 29.10.2018 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 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.
-Tavoitteena on kehittää
toteutettavissa oleva tuulivoimahanke, jossa vaikutukset ihmisiin ja luontoon ovat
mahdollisimman
pienet,
Megatuuli Oy:n toimitusjohtaja Lauri Lammivaara
kertoi kyläläisille.
Maanvuokrasopimukset
yhtiöllä on jo noin 4500 hehtaarin alueisiin ja kaikilla
kaava-alueen maanomistajilla on mahdollisuus tehdä
samansisältöinen vuokrasopimus yhtiön kanssa.
Iin kunnan maankäytön
suunnittelija Jaakko Raunio
valotti kaavoitusprosessia
ja sen aikatauluja, todeten
kaavan tulevan kunnanvaltuuston päätettäväksi loppuvuodesta 2020.
-Tämä on ensimmäinen

kuntalaisten kuulemistilaisuus. Kaavoituksen edetessä vastaavia tilaisuuksia
pidetään lisää yksi tai kaksi,
Raunio kertoi.
Ylitarkastaja
Tuukka
Pahtamaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi
ympäristövaikutusten
arvioinnin tekemisestä hankekaavoituksen yhteydessä, sekä yhteysviranomaisen
tehtävistä.
-Tehtävänämme
on
huolehtia siitä, että ympäristövaikutusten
arviointimenettely järjestetään,
ohjata ja valvoa YVA-lain
täytäntöönpanoa toimialueellaan. Järjestää ennakkoneuvottelu, joka pidettiin
12.11.2018. Antaa lausuntonsa arviointisuunnitelmasta,
ottaa kanta suunnitelman
laajuuteen ja tarkkuuteen,
sekä tarkistaa arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii perustellun
päätelmänsä, Pahtamaa totesi.
Hankkeen osalta vaihtoehtoisia toteuttamisvaihtoehtoja on tutkittavina kolme
Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa 0 (VE0)
Yli-Olhavan alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja
niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa
vertailuvaihtoehtona, jossa
vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain
muilla sähköntuotantomenetelmillä.
Vaihtoehto 1 (VE1)
Yli-Olhavan alueelle rakennetaan 60 tuulivoimalan

Yli-Olhavaan suunniteltavat 60 tuulivoimalaa
ovat huomattavasti korkeampia kuin Olhavassa
pyörivät tuulivoimalat.
Tiedotustilaisuuteen saapui kyläläisiä Maamiesseurantalo täyteen.

tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on
5-10 MW ja tornin korkeus
200 metriä ja lavan pituus
100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä.
Vaihtoehto 2 (VE2)
Yli-Olhavan alueelle rakennetaan 40 tuulivoimalan
tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on
5-10 MW ja tornin korkeus
200 metriä ja lavan pituus
100 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 metriä.

Määrä ja korkeus herättävät
kysymyksiä
Tuulivoimapuiston laajuus,
tuulivoimaloiden määrä ja
korkeus herättivät yleisössä
kysymyksiä.
Ilkka Pakonen ilmaisi
huolensa tuulivoimaloiden
mahdollisista yhteisvaikutuksista
-Onko tutkittu tai tutkitaan
Iissä
olevien
tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset? Poistaako YVAmenettely toimijan vastuun
mahdollisesti myöhemmin
havaittavista
yllättävistä
vaikutuksista?
Tuukka Pahtamaa totesi tuulipuistoista olevan
jo paljon kokemuksia Pohjois-Pohjanmaalla ja kaikki
yhteisvaikutuksetkin arvioidaan YVA-menettelyssä.
-Tuulivoimaloiden infraäänistäkin saamme uutta
tutkimustietoa lähiaikoina,
Pahtamaa rauhoitteli kyläläisiä. MTR

Yli 200 lasta Iin
koulujenvälisissä hiihdoissa
Illinsaaren maastoissa riitti vipinää 14.3. kun 215 lasta
sujutteli koulujen välisissä
hiihdoissa. Osa oli liikkeel-

lä tosi mielellä, osa nautiskeli hiihdon tuomasta hyvän
olon tunteesta. MTR

Neljännen luokan pojat: vasemmalla kakkoseksi hiihti Eemeli
Tammela, voittajaksi keskellä Aatos Boström ja oikealla kolmanneksi Otto Tolonen.

TULOKSET
Pienluokka 400m: 1.Kasper
Jussila Hamina 1.44, 2.Katariina
Pennanen Hamina 1.48, 3.Jenna
Vähäkuopus Hamina 2.34
Tytöt 1lk: 1km 1.Oona Pesämaa Pohjois-Ii 3.15, 2.Pihla
Niemelä Hamina 3.26, 3.Pinja
Viinamäki Alaranta 4.02, 4.Marikki Lohi Hamina 4.13, 5.Maiju Sorakangas Hamina 4.17,
6.Meelika Laakkonen AsemaYliranta 4.36 (18 osallistujaa)
Pojat 1lk: 1km 1.Niilo Mustonen Pohjois-Ii 3.32, 2.Väinö
Boström Hamina 3.38, 3.Akusti
Tuomela Hamina 3.52, 4.Sampo
Vuorma Jakkukylä 4.19, 5.Joose
Kaisto Jakkukylä 4.44, 6.Lauri Happonen Alaranta 4.52 (19
osallistujaa)
Tytöt 2lk: 1km1.Inka Niemelä Hamina 3.14, 2.Olga Hokkanen Hamina 3.15, 3.Siiri
Tolonen Pohjois-Ii 3.30, 4.Nella
Seppänen Alaranta 3.48, 5.Minnea Laakkonen Asema-Yliranta
4.06 6.Nea Ronkainen Hamina
4.19 (16 osallistujaa)
Pojat 2lk: 1km 1.Benjamin
Kinnunen Hamina 3.27, 2.Veeti
Tammela Hamina 3.32 3.Daniel
Kaisto Jakkukylä 3.45, 4.Tatu
Pakanen Asema-Yliranta 3.50,
5.Petrus Leinonen Ojakylä 3.59,
6.Elias Lohi Jakkukylä 4.10 (16
osallistujaa)
Tytöt 3lk: 2km 1.Saaga Pesämaa Pohjois-Ii 8.03, 2.Iisa
Tuomela Hamina 9.21, 3.Sofia Perttula Hamina 9.48, 4.Milja Rajala Ojakylä 10.20, 5.Luna
Sassi Pohjois-Ii 10.41, 5.Kiira
Karttunen Hamina 10.41 (22
osallistujaa)
Pojat 3lk: 2km 1.Lenni Mustonen Pohjois-Ii 8.18, 2.Jooa
Piltonen Hamina 8.41, 3.Pyry
Lehtola Asema-Yliranta 8.46,
4.Veeti Sorakangas Hamina
9.12, 5.Mikko Neuvonen Ojakylä 9.16, 6.Rolle Sääskilahti Oja-

kylä 9.57 (26 osallistujaa)
Tytöt 4lk: 2km1.Renee Aalto Jakkukylä 8.35, 2.Tuuli Tervonen Pohjois-Ii 10.11, 3.Ronja
Karvonen Hamina 10.15, 4.Eedel Räihä Jakkukylä 10.27,
5.Ellen Siurua Ojakylä 10.36,
6.Isabella Alaraasakka Hamina
10.57 (18 osallistujaa)
Pojat 4lk: 2km 1.Aatos Boström Hamina 8.41, 2.Eemeli
Tammela Hamina 8.42, 3.Otto
Tolonen Pohjois-Ii 8.49, 4.Aatos
Puolitaival Hamina 8.56, 5.German Voronin Alaranta 9.11,
6.Aleksanteri Nevatalo Ojakylä
9.15 (19 osallistujaa)
Tytöt 5lk: 3km 1.Iita Kimpimäki Ojakylä 12.19, 1.Saaga Sassi Asema-Yliranta 12.19,
3.Matilda Boström Hamina
12.48, 4.Elina Millaskangas Hamina 14.55, 5.Krista Karttunen
Hamina 15.06, 6.Jemina Nevalainen Hamina 15.11, (12osallistujaa)
Pojat 5lk: 3km 1.Eelis Tuomela Pohjois-Ii 12.11, 2.Patrik Mäenpää Pohjois-Ii 12.45,
3.Nuutti Lehtola Asema-Yliranta 13.12, 4.Elias Kinnunen Pohjois-Ii 13.57, 5.Jere Viinamäki
Alaranta 14.33, 6.Konsta Loukusa Asema-Yliranta 15.48 (18
osallistujaa)
Tytöt 6lk: 3km 1.Emilia Kinnunen Pohjois-Ii 14.36, 2.Emilia
Neuvonen Ojakylä 15.29, 3.Salla-Mari Hyry Kuivaniemi 16.14,
4.Saana Liukkonen Alaranta
16.20, 5.Anja Moilanen PohjoisIi 16.32, 6.Milja Tuunainen Kuivaniemi 17.15 (7 osallistujaa)
Pojat 6lk: 3km 1.Matias Uusitalo Alaranta 11.00, 2.Otava
Puolitaival Hamina 12.16, 3.Elias Välipakka Hamina 13.03,
4.Elias Kaisto Jakkukylä 13.32,
5.Iikka Tuomela Pohjois-Ii
13.36, 6.Eemil Pennanen Hamina 14.14, (18 osallistujaa) MTR
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Tikkamäki tarjoaa erinomaiset
mahdollisuudet aloittaa lumilautailu
turvallisissa olosuhteissa.

Tikkamäki

avattiin laskiaisriehassa

Teijo Suomela, Erkki Mäkipaaso, Ilpo Tumelius, Pasi Rajala, Paula Kettunen, Pekka Suopanki, Marjo Ohenoja, Hilla Karppinen, Jussi Mertala ja Marjo Takalo avajaisten iloisissa tunnelmissa. He kaikki ovat tavalla tai toisella olleet edesauttamassa Tikkamäen muotoutumisessa monipuoliseksi liikuntapaikaksi.

Ympäristönhoitaja Hilla Karppinen palkitsi nimikilpailun voittajan Jorma Kaupin. Taustalla tilaisuuden juontanut vapaa-aikaohjaaja Jussi Mertala.

Iin vanha kaatopaikka on
muuttunut koko perheen
liikuntapaikaksi. Tikkamäen nimekseen saanut mäki
avattiin virallisesti laskiaistiistaina järjestetyssä koko
perheen riehassa.
Kaatopaikkakäytöstä
poistunut alue on pitkää ollut käyttämättömänä Tikkasenharjun
asuinalueen
reunalla. Muutama vuosi
sitten rakennettu tasamaan
latu läjitysalueen molemmin puolin, joten Tikkamäki

kesäkäyttöä kuntoportailla.
Ympäristönhoitaja Hilla Karppinen palkitsi tilaisuudessa nimikilpailun
voittajan Jorma Kaupin, jonka jälkeen Tikkamäki oli tilaisuuden runsaslukuisen
osallistujajoukon
vapaassa käytössä. Laskettelun
mahdollisesti tuoman nälän tai janon poisti kunnan
tarjoamat makkarat ja mehut, joita tarjoilivat PohjoisIin kyläyhdistyksen aktiivit.
MTR

monipuolistaa alueen liikunnallista hyödyntämistä
huomattavasti.
-Olemme
pikkuhiljaa korottaneet ja muotoilleet aluetta rakentamisen
myötä tulleilla pintamailla. Liikuntakeskuksen rakentamisen alettu, saimme
paljon maata, jolla mäki voitiin muotoilla erinomaiseksi
mäenlaskupaikaksi, Tikkamäen virallisesti käyttöön
vihkinyt Iin kunnan ympäristöpalvelupäällikkö Paula

Kettunen totesi.
Mäki tarjoaakin erinomaiset
mahdollisuudet
pulkkailuun, mahdollistaen samalla alkeisopetuksen
myös lumilautailuun ja lasketteluun. Iin koulut ovatkin jo hyödyntäneet mäkeä
Liikkuva koulu – hankkeen
kautta, opastamalla kuudesluokkalaisia lumilautailun
saloihin.
Mäkeen ja tasamaan ladulle on tarkoitus saada valaistus ja lisätä Tikkamäen

Tikkamäen vihki käyttöönsä
Iin kunnan ympäristöpalvelupäällikkö Paula Kettunen.

Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen ja opetusjohtaja
Tuomo Lukkari eivät pysyneet nuorempien ja kevyempien vauhdissa, vaikka ”Tahko” Pihkala aikanaan totesikin laskettelussa
painovoiman tuovan alas.

Laskiaisriehaan osallistui päivän aikana
satoja lapsia vanhempineen.

Aurinko helli Iitä laskiaistiistaina ja Tikkamäessä laskettiin sulassa sovussa erilaisilla välineillä.
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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

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Anu Suotula
044 5577 677

Pyydä tarjous!

NUOHOUKSIA

MR Nuohous Oy
040 7627 168

www.kunnostamo.com

renkaat kaikille teille

PITOPALVELUA

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

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

Meillä myös ilta-aikoja

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

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

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

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

MYÖS LAHJAKORTIT

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

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

www.vkkmedia.fi

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Kalat ja ihmiset ylös ja alas
Iijoen vanhassa uomassa
Iijoen vanhan uoman kehittämisessä on jälleen saatu
askel eteenpäin mahdollistamaan sekä kalojen että ihmisten kulkua ylös ja alas.
Ylirannan kyläyhdistys on
talkoillut Raasakkasaareen
laavun, jonka avajaisia vietetään tulevana lauantaina.
Tarjolla on makkaraa
ja mehua, mäenlaskua ja

hauskaa yhdessäoloa, sekä
tietenkin mahdollisuus hiihtoon
Raasakkasuvantoon
ajetulla noin viiden kilometrin ladulla. Toiveissa on saada tähän latuun yhdyslatu
Illinsaaren latuverkostosta,
Uiskarin kohdalla kulkevasta kuntoladusta. Rautatiesillan alapuolen kivikkoa
on tasattu reitin tekemisek-

si ja kulun helpottamiseksi.
Rautatiesillan yläpuolen kivikko ohitetaan eteläpuolen
rannan kautta. MTR

Raasakkasaaren laavu ja Raasakkasuvannon latu monipuolistavat Iijoen vanhan uoman
käyttöä.
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Vanhuspalvelut puhuttivat Iin
Eläkeläisten kevätkokouksessa

Yksityistetty vanhustenhoito ei viime aikojen kokemusten valossa täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, Anne Huotari totesi Iin
Eläkeläisten kevätkokoukselle.

Vanhuspalveluiden tilanne nousi päärooliin Iin Eläkeläisten kevätkokouksessa
Iin Järjestötalolla. Tilaisuuteen oli saapunut puhumaan
kansanedustajaehdokas
Anne Huotari (vas), joka
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston puheenjohtajana toi
kokoukselle ajantasaista tietoa muun muassa soteuudistuksen kaatumisesta.
Huotari ihmetteli maan
hallituksen toimia ja haluttomuutta tehdä sote-esityksestä notifikaatiota EU:n
suuntaan.
-Väistämättä joutui kysymään, mikä on perustuslaki,
Huotari kertoi tuntemuksenaan hallituksen ylimielisestä toiminnasta asiassa.
Annella oli suuri huoli vanhustenhoidosta ja sen
saatavuudesta, riippumatta asuinpaikasta tai varalli-

suudesta. Soten kaatumista
hän ei surrut, koska se hänen mielestään olisi esitetyssä muodossa tarkoittanut
monien terveysasemien lakkauttamista myös Oulunkaaren alueella.
Nuorten syrjäytymisen
hän kokee toisena suurena
ongelmana, johon tulee etsiä ratkaisuja monialaisella
yhteistyöllä. Kansanedustaehdokkaaksi Anne Huotari
kertoo lähteneensä vastustamaan kovien arvojen valtapyrkimyksiä
teemalla
”Hyvä ja välittävä yhteiskunta tukee lapsia, aikuisia
ja vanhuksia”. MTR

Iin Eläkeläiset ry kuoro Sortinsakki viihdytti juhlakansaa.

Perinteinen laskiaisrieha Iin Järjestötalolla
Iin Eläkeläiset ry järjesti perinteisen laskiaisriehan Iin
Järjestötalolla 13.3. Paikalle oli kokoontunut reilut
130 virkeää eläkeläistä Iistä,
Haukiputaalta ja Oulun ympäristöstä. Ohjelma oli monipuolinen, jota Eläkeläiset

Jokilaaksojen aluejärjestön puheenjohtaja Paavo Tihinen kehui
Iin Eläkeläiset ry:tä aktiivisesta toiminnasta juhlan juontaneelle
Iin Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Eero Tepolle.

Pentti Tuisku kertoi vuosien
varrella kokeneensa monenlaisia ongelmia niin kunnallisen
kuin yksityisenkin vanhustenhoidon piirissä toimiessaan
omaishoitajana.

Arvo Viinamäki, Edvin Leinonen ja Maria-Liisa Halonen avasivat
tilaisuuden haitarimusiikilla.

Nuohous vapaaseen kilpailuun

Iiläisten tuttu nuohooja jatkaa
Oulu-Koillismaan pelastustoimialueen nuohouksessa
on siirrytty vapaaseen kilpailuun vuoden 2018 alusta alkaen. 31.12.2017 saakka
käytössä ollut piirinuohousjärjestelmä on jäänyt pois ja
kiinteistöjen omistajat voivat sopia nuohouksesta haluamansa nuohoojan kanssa.
Iiläisiä pitkään nuohousasioissa palvellut Juha
Siurua jatkaa nuohouksia entiseen malliin, perustamansa
Oulunseudun Nuohouspalvelu J.Siuruan toimesta.
-Viisitoista vuotta tein
työtä toisten palveluksessa,
joten asiakaskunta ehti tulla
tutuksi. Samalla lailla laitan
asiakkaille ehdotuksen nuo-

ry Jokilaaksojen aluejärjestön puheenjohtaja Paavo Tihinen Pudasjärveltä kehui
kiittäessään järjestäjiä. Riehan lopuksi ruokailtiin ja
nautittiin makoisista pullakahveista Järjestötalon kahviossa. MTR

housajasta postilaatikkoon
kuin ennenkin, Juha Siurua
toteaa. Jos aika ei sovi tai asiakas on valinnut toisen nuohoojan, puhelinsoitto riittää
ajan muuttamiseen tai perumiseen.
Iissä asuvalla Siurualla
suurin osa nuohouskohteista on joko Iissä tai Yli-Iissä., mutta myös Kiimingissä,
Oulussa ja Haukiputaalla.
Juha Siurua kertoo suurimman osan nuohouskohteista olevan hyvässä kunnossa.
Jos ongelmia ilmenee, raportoi hän niistä kiinteistön
omistajan lisäksi paloviranomaisille. Kiinteistön omistaja on vastuussa nuohouksen
määräaikojen noudattami-

sesta. Vakinaisten asuntojen
tulisijat tulee nuohota kerran
vuodessa ja vapaa-ajan asuntojen kolmen vuoden välein.
-Vanhojen asiakkaideni
ei tarvitse muistella määräaikoja, sillä postilaatikkoon
ilmestyy aikaehdotus nuohousajasta, Juha Siurua rauhoittelee
kilpailutuksen
vapautumisen huolestuttaneita kiinteistön omistajia.
MTR

Juha Siurua huolehtii edelleen
iiläisten ja naapurikuntien
kiinteistöjen nuohoukset vankalla ammattitaidolla.

Seppo ja Paavo hauskuuttivat laululla ”Papparaisen kaiho”.
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YHDISTYKSET TOIMIVAT
Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. Sähköposti:
info@iinlehti.fi
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.

HOX! HOX! HOX!
Vuoden 2019 jäsenmaksuja voi
maksaa maaliskuun loppuun saakka!!!

1969

Iin eläkeläiset ry Kylpylämatkasta Saarenmaalle
(11. - 18.5.-19) kiinnostuneet:
Ottakaapa pikaisesti yhteyttä
Kaarinaan 040 822 9274

BINGO

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 24.3. klo 16.00

23

2

8

Palkinnot: 500 € pr 51 | 450 € mp
2 x 100 € | 5 x 50 €
Tervetuloa!

TANSSIT

Oijärven Sampolassa
Ojalantie 12 95160 Oijärvi

na

ja
Tanssitta

Lauantaina 23.3.2019
klo 21.00 - 02.00

T
Ä
S
S
Ä

Lippu 15 €

Tervetuloa!

Lauantaisin karaoke klo 21 - 02.

Kellon Nuorisoseuralla os. Kellontie 272 Haukipudas

Hyvän Tuulen

TANSSIT

lauantaina 23.3. klo 20-00:30

Armi Lahdenkauppi,
Teuvo Keskitalo
Tanssiorkesteri Eldorado

Liput 12 e, vain käteinen
Tervetuloa!
Pääsylippu oikeuttaa 3 vrk kylpyläloman arvontaan.

lippu 5 €, sis. ep.

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

HOTELLI-RAVINTOLA

KURENKOSKI

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420
www.facebook.com/Kurenkoski

Perjantaina 29.3.

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

Strategia esittää toimenpiteet ja toimintaedellytykset, joilla päästään vuoden
2030
tavoitetilanteeseen.
Vuoden 2030 tavoitetilassa seudun joukkoliikennematkustus on tuplaantunut
ja yhä useampi on valinnut
kulkumuodokseen joukkoliikenteen.
Iin
kunta
toteaa
lausuntonaan strategiasta
Iin kunta pitää tärkeänä,
1) että joukkoliikennettä kehitetään niin, että joukkoliikenteen käyttäjämäärät
saadaan nousemaan muiden suurten kaupunkikeskusten tasolle;
2) että linjastosuunnittelussa otetaan yhdeksi tavoitteeksi työmatkaliikenteen
matka-aikojen nopeuttaminen esimerkiksi suoria linjoja käyttämällä erityisesti
Oulun kaupungin keskustan ja kuntakeskusten välillä,
3) että ympäristöystävällisyys nostetaan jatkossa yhdeksi joukkoliikenteen
valintakriteereistä ja lisäksi
4) että huomioidaan raiteiden ja ennen kaikkea
lähijunaliikenteen hyödyntäminen joukkoliikenteen
kehittämisessä.
Edellytetään maankäytön suunnittelun sitouttamista sellaiseksi,
että raideliikenteen kehittäminen mahdollistuu.
Lisäksi Iin kunta esittää,
että
joukkoliikennestrategiaan
lisätään
maininta: ”Iin suunnan
liikennettä
seuraavan
kerran kilpailutettaessa edellytetään
vähäpäästöisten,
uusiutuvista raaka-aineista
tuotettujen polttoaineiden
käyttöä”. MTR

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

KUULUTUS
Kaakkuriniemen asemakaavan muutoksen laatimisen lopettaminen sekä uuden asemakaavan muutoksen vireilletulo
Iin kunnanhallitus on 25.2.2019 kokouksessaan päättänyt lopettaa 1.6.2011 vireille tulleen Kaakkuriniemen asemakaavan muutoksen laadinnan. Kaavan laadinta lopetetaan tällä kuulutuksella.
Iin kunnanhallitus on päättänyt 25.2.2019 kokouksessaan käynnistää Kaakkuriniemenasemakaavan muutoksen laatimisen uudelleen rajatulle alueelle. Aluerajaus on pienempikuin aiemmassa
kaavamuutoksessa. Kaavahankkeessa alueen asemakaavaa
tarkistetaan alueelle suunnitteilla olevan satamahankkeen vuoksi.
Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, aikataulu
sekä osallisten vaikuttamismahdollisuudet. Asiakirja on saatavilla Iin teknisellä osastolla osoitteessa Jokisuuntie 2 ja Iin kunnan
internet-sivuilla osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus. Kaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä
Iin kunnanviraston asiointipisteessä 11.3. -15.4.2019.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
pyydetään toimittamaan15.4.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 li tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Lisätietoja kaavahankkeista antaa maankäytön suunnittelija/kaavoittaja Jaakko Raunio p. 050 4083811, jaakko.raunio@ii.fi
li 25.2.2019
Kunnanhallitus

YVA-keskustelutilaisuus
Valtarin koulun monitoimitilassa
Valtarintie 11, 91100 Ii
to 21.3.2019 klo 18 - 20

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin
aluepäällikkö Merja Ylönen kertoo tuulivoimaloista, niiden YVAprosesseista ja siitä kuinka kuntalaiset voivat vaikuttaa asuinalueellaan tapahtuviin, ympäristöön vaikuttaviin hankkeisiin.
Iin kunnan kaavoittaja Jaakko Raunio esittelee meneillään olevia
hankkeita, joissa YVA-menettelyä sovelletaan.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Järjestäjä: Iin Ympäristöyhdistys yhteistyössä Iin kunnan kanssa.

31.3.

5€
4€
5€
5€

TULOSSA:

klo 16.00 - 19.00

Lippu 12 € sis. ep.

Iso Olut
pieni Olut
mustikkashotti
salmari

Joukkoliikennestrategiasta
lausunto

AVOIN KESKUSTELUTILAISUUS
YLIRANNAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN

sunnuntaisin
maaliskuussa:

JaRKKO
HONKaNEN & taIga

Happy Hours

ta olisi hyvä tehdä kuntatason tarkastelu.

päIvätaNSSIt

Tanssittaa

MA–TO 14–18
Pe–LA 21–24
SU
15–19

Iihin laaditaan strateginen
yleiskaava ja edistetään
joukkoliikennettä
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.3. aloittaa
strategisen yleiskaavan laadinnan Iihin.
Iin kunnan alueella on
tällä hetkellä voimassa olevat osayleiskaavat keskustaajaman,
Asemakylän,
rannikon ja saarten, Ojakylän, Oijärven ja Jakkukylän
alueilla. Lisäksi on laadittu
kahdeksan tuulivoimayleiskaavaa. Ranta-alueille on
laadittu myös ranta-asemakaavoja ja osayleiskaavan muutoksia. Iin kunnan
alueelle ei ole laadittu koko
kunnan kattavaa yleiskaavaa.
Suurin osa kunnan alueesta on aluetta, jossa ei
ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Tällä
alueella on voimassa ainoastaan Pohjois-Pohjanmaan
maakuntakaava, jossa käsitellään seudullisesti ja maakunnallisesti
merkittäviä
maankäytön kysymyksiä.
Iin kunnassa on ominaispiirteiltään erilaisia alueita.
Kunnan alueella on monia
maankäytön yhteensovittamistarpeita, joita olisi hyvä
tarkastella koko kunnan
mittakaavassa. Tarkastelua
vaativia maankäyttömuotoja ovat muun muassa taajamien ja kylien kehittäminen,
hajararakentaminen, elinkeinot,
energiantuotanto
(tuulivoima), maa-ainesten
otto, kaivostoiminta, matkailutoiminta, kulttuuriympäristöt,
luonnonsuojelu
sekä liikenneverkko ja reitistöt.
Esimerkiksi tuulivoiman
sijoittamista olisi hyvä tarkastella kuntatasolla tarkentaen maakuntakaavassa
osoitettuja ratkaisuja. Maakuntakaavalla
ohjataan
seudullisen
kokoluokan
tuulivoimapuistojen sijoittumista, mutta pienempien
(alle kymmenen voimalan)
puistojen sijoittumisen osal-
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Liikunnallisen
elämäntavan kehittämishankkeisiin
valtionavustusta

Perjantaina
5.4.

RaINER BOllStRöm

Lippu 12 € sis. ep.

Hotelliyö: 1 hlö 70€ 2 hlö 85€

Aukioloajat:

ma-ti 14-20 • ke 14-02 • to 14-20 • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19

LUE
IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Iihin laaditaan strateginen yleiskaava, jossa tarkastellaan muun
muassa tuulipuistojen sijoittamista kuntatasolla myös alle kymmenen voimalan puistojen osalta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 197
000 euroa valtionavustusta Liikunnallisen elämäntavan
kehittämishankkeisiin vuodelle 2019. Haun pääpainopisteenä oli liikunnan lisääminen varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena siis on, että jokainen alle kahdeksanvuotias on
päivittäin fyysisesti aktiivinen vähintään kolme tuntia.
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset antavat ohjeita lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä ja
laadusta, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön
rooleista sekä ohjatun liikunnan ja liikuntakasvatuksen
suunnittelusta ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta. Iin kunnalle myönnettiin Pölijä kuijeilee-Ahane pärrää
följysä 8000 euroa. HT

Rataennätys uusiksi Iin Jääraveissa
16

nomat

Rinteen Kohu, ohjaksissaan Anssi Wiik ravasi kilpailujen ensimmäisen lähdön voittoon. Voittajan
loimitus tapahtunut ja Jussi Kurttila haastattelee Anssi Wiikiä. Rinteen Kohun vieressä Jussi Tiiro.

Monte lähdön voittaa Circle Star ja Minttu-Maaria Virtanen tuulettaa.

Rannikon Hevosseuran paikallisravit ravattiin Iin Illinsuvannolla lauantaina 9.3.
Perjantain sankka lumipyry
oli vaihtunut puolipilviseen
pikkupakkaseen ja talkoolaisten aktiivisuudella rata
oli saatu hyvään kuntoon.
-Tänä vuonna jouduimme tekemään poikkeuksellisen paljon töitä radan

kuntoon saamiseksi. Runsas
lumentulo ja paukkupakkasista suojaan vaihdelleet
säät aiheuttivat haasteita,
Rannikon Hevosseuran puheenjohtaja Matti Tiiro kertoo.
Huolimatta viime hetken
lumipyrystä rata oli saatu
nopeaan kuntoon. Kylmäveristen uusi rataennätys

näkikin Illinsuvannolla päivänvalon, Hiskin Muiston
ravatessa uudet ennätyslukemat 32,9 ohjaksissaan
Ville Ranta. Ennätyksestä
luvattu taulutelevisio matkasi Tervolaan.
Kaikkiaan Iin Jääraveissa
oli kuusi hevoslähtöä, joista
yksi Montelähtö. Lisäksi ravattiin A-ponit tasoitusajo.

Ponilähtö oli Iin kunnan loimilähtö. Voittaja Teppo Terävä ohjaksissaan Meiju Ranta.

-

nro 6
21.3.2019

Lämminveristen tasoitusajo 2040 metriä on vauhdikasta menoa.

-Ravien
järjestäminen
vaatii runsaasti talkoolaisia moniin eri toimintoihin,
eikä tapahtuma ilman heidän panostaan olisi mahdollista. Tällä kertaa meillä oli
mukana viitisenkymmentä talkoolaista, joille haluan
lausua isot kiitokset, Matti
Tiiro kiittelee onnistuneen
tapahtuman jälkeen.
Jääraveilla on Iissä pitkät perinteet. Ensimmäiset ravattiin jo vuonna 1947.
Kulta-aikaansa ravit elivät
1970- ja 1980-luvuilla, jolloin katsojamäärät olivat
huipussaan. Yleisöennätys
myydyissä lipuissa on 2690
vuodelta 1986. Tätä vuonna
ravien katsojamäärä oli noin
kuusisataa.
Rannikon
Hevosseura
halusi jälleen tarjota hoitolaitoksissa asuville vanhuksille
mahdollisuuden
osallistua ravitunnelmaan,
kustantamalla Emmin Tuvan asukkaille taksikuljetuksen raveihin. Kahdella
invataksilla paraatipaikoille
radan reunaan saapui seitsemän vanhusta kolmen
hoitajan saattamina nauttimaan raveista pullakahvien
ja makkaroiden kera.

Pertti Paaso (edessä) ja Eino Meriläinen iloitsivat mahdollisuudesta päästä katsomaan raveja. Heidän lisäkseen Emmin Tuvalta
raveja oli katsomassa viisi asukasta.

-Hevosilla on monien
asukkaidemme
elämässä ollut tärkeä rooli.
Haluamme lausua isot kiitokset Rannikon Hevosseu-

ralle saamastamme lahjasta,
vs palveluesimies Hillevi
Turpeinen Iin hoivahoito ja
asumispalveluista
toteaa.
MTR

Ponit valmistautumassa lähtöön runsaslukuisen yleisön edessä.

Ravitulokset löytyvät Hippoksen sivuilta
https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing%2FRaceResults&service=external&sp=CEPX&sp=CF1552082400000&sp=CC5

