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Meiltä myös pitopalvelu!

keskusta suurimpana puolueena 17 valtuutettua – Tuomela ääniharava
Iissä valittiin näissä kuntavaa-
leissa edellisvuosien tapaan 
35 valtuutettua. Keskustapuo-
lue säilytti paikkamääränsä 
ennallaan eli sai 17 valtuusto-
paikkaa 1932 äänellä, 46 %, ja 
nosti edellisvaaleista kanna-
tustaan 1,8 %. 

Vasemmistoliitto lisä-
si myös kannatustaan lisäten 
kaksi valtuustopaikkaa ja val-
tuutettuja on nyt 9. Ääniä tuli 
966, joka on 23 % ja siinä on li-
säystä 2,7 %. 

Kokoomuskin lisäsi paik-
kalukuaan yhdellä ja valtuu-
tettuja on nyt neljä. Ääniä he 
saivat 459, joka on 10,9 % ja 
siinä on lisäystä 1,5 %. 

Vihreät säilyttivät kak-
si paikkaansa. Äänimäärässä 
322 on plussaa 0,7 %. 

Sosiaalidemokraatit menet-
tivät yhden paikan ja valtuutet-
tuja on kaksi. Ääniä oli 311, joka 
on 7,4 % ja pudotusta 2,2 %. 

Perussuomalaisilla paikka-
luku putosi kolmesta yhteen. 
Äänisaalis oli 209, joka on 5,0 
% ja siinä on pudotusr edelli-
siin kunnallisvaaleihin 4,5 %. 

Vaalien ääniharava oli Kes-
kustan Johannes Tuomela 233 
äänellä. Toiseksi eniten sai ää-
niä Keskustan Veli Paakko-
la 142, kolmanneksi eniten 
Vasemmistoliiton Mika Hast 
137, Neljänneksi eniten sai Ko-
koomuksen Jussi Kurttila 103 
ääntä ja viidentenä oli Kokoo-
muksen Petri Tervonen 102 
ääntä. 

Lähelle sataa ääntä pää-
sivät myös Jari-Jukka Joke-
la (Kok) 98, Teijo Liedes (Vas) 
97, Jaakko Höyhtyä (Kesk) 96, 
Ilkka Pakonen (Kesk) 96, Rei-
jo Kehus (Kesk) 93 ja Riikka 
Ruonala (Kesk) 90. Pienim-
mällä 38 äänimäärällä pää-
si valtuustoon Kokoomuksen 
Juho Tauriainen.

Äänestysaktiivisuus lähellä 
maan keskiarvoa
Äänioikeutettuja Iissä oli 6985, 
joista äänesti 4239henkilöä. 
Äänestysaktiivisuus oli 60,7 
prosenttia, joka oli 1,9 % suu-
rempi kuin koko maan keski-
arvo 58,8 prosenttia. 

Viimeinen paikka arvalla
Ääntenlaskennan tarkastuk-
sen jälkeen osoittautui, että 
valtuustopaikkojen kolmen 
ehdokkaan vertailuluku on 
sama. Oikeusministeriön oh-
jeen mukaan näistä kolmesta 
ehdokkaasta varsinainen val-
tuutettu ratkaistaan arvalla, 
joka suoritetaan tämän viikon 
keskiviikkona. Arvonnan pe-
rusteella valtuustopaikan saa 
Tellervo Jyrkkä (kesk.), Hilkka 
Kalliorinne (vas.) tai Aila Paaso 
(vihr.). Heidän kaikkien koh-
dalla vertausluku on 107,333. 

Iin äänikuningas oli Johan-
nes Tuomela (kesk.) 233 ää-
nellään. 

– Tämmöinen äänimäärä 
laittaa miehen nöyräksi, Tuo-
mela kommentoi.

Tuomela lähtee nyt kol-
mannelle kaudelleen. Hänen 
mukaansa valtuustossa riittää 
töitä ja haasteita.

– Työttömyys on suuri 
haaste. Myös kunnan inves-
toinnit ja Sote-uudistus omalta 
osaltaan tuovat valtuustotyö-
tä. Kuntaan täytyy saada lisää 
yrityksiä ja työpaikkoja, Tuo-
mela sanoo.

Hänen mukaansa Iin val-
tuustokuviot ovat hengeltään 
positiivisia.

– Pääosiltaan se on sopuis-
ta. Tavallaan puhe Ii-puo-
lueesta on totta. Kaikkien 
ryhmien kanssa on tehty yh-
teistyötä, Tuomeala arvioi. 

Vasemmistoliiton Aini 
Autio oli viimeksi valtuutet-
tuna 90-luvun alussa. Nyt val-
tuustopaikka tuli 74 äänellä.

– Tuntuu mukavalta, että 
ihmiset ovat äänestäneet Va-

valtuutetut käyvät ripeästi töihin iissä
semmistoliittoa nyt paljon 
enemmän kuin viime vaaleis-
sa. Vasemmistoliitolla oli hie-
no tulos Iissä, Autio kehuu.

Autio haluaisi poistaa kun-
nan terveyskeskusmaksut.

– Ihmisillä on paljon muita-
kin maksuja. Maksujen poisto 
ei kuitenkaan ole Iin valtuus-
ton päätettävissä oleva asia, 
mutta valtuusto voi vaikuttaa 
siihen, että Oulunkaaressa tu-
lisi sellainen päätös, Autio ar-
vioi.

Hän on seurannut Iin pää-
töksentekoa. Hänen mie-
lestään on positiivista, että 
asioista pystytään sopimaan 
eri ryhmien kesken.

– Aika paljon siihen vai-
kuttaa se, että valtuuston va-
ranpuheenjohtajat voivat olla 
kunnanhallituksen kokouk-
sissa. Näin ollen asiat ovat jo 
valmisteluvaiheessa ihmisten 
tiedossa.  He pystyvät käsit-
telemään niitä ennen kuin ne 
ovat valtuustossa, Autio sa-
noo.

Kokoomuksen Juho Tau-
riainen valittiin ensikertalai-

sena valtuustoon 38 äänellä. 
Aiemmin hän ollut valtuuston 
varajäsenenä.

– On mukavaa, että iiläiset 
luottavat minuun, Tauriainen 
riemuitsee.

Hän lupaa pitää valtuus-
totyössään yhteyttä äänestä-
jiinsä. 

– He voivat olla minuun 
yhteydessä vaikka Faceboo-
killa, sähköpostilla, puhelimit-
se tai naamatusten. Tietysti 
yrittäjyys ja sen tukeminen on 
minulle tärkeätä, Tauriainen 
kertoo.

Hänellä on jokseenkin 
hyvä mielikuva Iin päätöksen-
teosta.

– Olen jonkun verran kuul-
lut, että siellä saattaa olla ih-
misten välillä kitkaa, mutta 
sellaistahan aina tapahtuu. 
Olen ollut mukana varhais-
kasvatuslautakunnan koko-
uksissa, jossa kokoukset ovat 
saattaneet olla jopa hausko-
ja. Näkemyseroja on ollut hy-
vinkin paljon, mutta kaikesta 
on pystytty keskustelemaan, 
Tauriainen kertoo.

Suomen Keskusta
tuomela johannes 233
Paakkola Veli 142
jokela jari-jukka 98
Höyhtyä jaakko 96
Pakonen ilkka 96
kehus Reijo 93
Ruonala Riikka 90
jokela Pentti 84
koskela Pekka 81
Valaja sanna 75
alaraasakka eero 72
kaleva oili 64
södö kati 62
Häyrynen ahti 54
Hekkala Hannes 53
Häkkilä taina 52
sanaksenaho Harri 51
Varalla:
jyrkkä tellervo 48 ?
kuha Veera 33
soini Pentti 31

alamäki saara 30
Paakki Valtteri 30
alaraasakka aili-Marja 29
jyrkäs Mervi 29
Puolakka Pentti 28
Pyörälä juuso 28
Piri kirsimaria 22
Rautakoski ari 22
orajärvi taisto 21
jämsä Meeri 19
kiviniemi seppo 19
turtinen Matti 19
Pivelin Paula 16
junes arto 12
Vasemmistoliitto
Hast Mika 137
liedes teijo 97
tiiro leena-Maija 87
kaarre Martti 80
autio aini 74
kivelä tauno 69
Huovinen Pertti 67

keltamäki sauli 62
kalliorinne Hilkka 60 ?
Varalla 
teppo tapani 59
Fäldt eila 53
jakku-Hiivala johanna 45
Halonen Maria-liisa 25
juopperi kimmo 21
turtinen Maire 19
Pietilä Mikael 6
liimatta Marja-leena 5
Kansallinen Kokoomus
kurttila jussi 103
tervonen Petri 102
lauri jarmo 67
tauriainen juho 38
Varalla
Mäenpää Petteri 35
koskela Markku 34
jeronen Merja 24
Pietikäinen jukka 23
Maalismaa Maila 15

turtinen anna 13
ojutkangas teijo 5
Suomen Sosiaalidemo-
kraattinen puolue 
säkkinen Risto 61
Malo juho 46
Varalla 
keltamäki seppo 35
nikkinen Ville 30
ojala anne 30
Räinä juha 25
simula kari 23
kallio juha 22
Viinamäki Pekka 16
Honkanen lauri 12
Paaso atte 11
Vihreäliitto
Vuononvirta tiina 78
Haapaniemi 
Heli-Hannele 69
Varalla 
Paaso aila 48?

Rissanen Matti-tapio 39
Vilkuna jussi 34
koivisto Mika 23
jesiöjärvi Riia 14
sergejeff sisko 8
tahiri Xhavid 6
sandgren Harri 3
Perussuomalaiset 
Mäenkoski anu 55
Varalla 
Mäenkoski Petri 49
Hyvönen Petri 46
Vilkuna jussi 34
Paaso-Rantala anne 26
Matila Pentti 12
kakko jaska 11
niemi Pasi 7
Mäenkoski Pekka 3

ääniMääRät kuntaValtuutetut ja VaRajäsenet:

Paaso
aila 48, Vihr.

jyrkkä 
tellervo 48, kesk.

Hilkka Kalliorinteellä, Tellervo Jyrkällä ja Aila Paasolla on sama vertailuluku 107,333. 
Arvalla ratkaistaan, kuka heistä tulee valtuustoon.
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www.iinseurakunta.fi

iin alue
Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
13.4.2017 14:30. Voit pyytää seurakun-
nan työntekijää käymään luonasi tai 
omaisesi luona.
Kiirastorstain messu to 13.4.2017 
19:00 iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Pyhä 
ehtoollinen. toimittaa: soronen Pekka, 
kanttorina: savolainen eija. laulu eero 
jaara.
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus Pe 14.4.2017 10:00 iin kirkko. Pyhä-
päivän aihe: jumalan karitsa. toimittaa: 
soronen Pekka, kanttorina: savolainen 
eija. kirkkokuoro. kolehti: oman seura-
kunnan diakoniarahastolle.
Pääsiäisyön messu la 15.4.2017 23:00 
iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: jeesus hau-
dassa. toimittaa: Ruotsalainen tapa-
ni, kanttorina: savolainen eija. kolehti: 
kirkon ulkomaanavun katastrofirahas-
toon, kirkon ulkomaanavun kautta.
Messu Ma 17.4.2017 10:00 Väli-olha-
van seurakuntatalo, kirkkosali, oijärven-
tie 661. Pyhäpäivän aihe: Ylösnousseen 
kohtaaminen. toimittaa: kinnunen Mat-
ti, kanttorina: jaakkola Markku
kolehti: kirkon ulkomaanavun katastro-
firahastoon.
7-iltapäivä ti 18.4.2017 15:00 iin seu-

rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäyn-
ti joen puolelta talon takaa. kaikkien 
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa pe-
laillaan, askarrellaan ja vietetään aikaa 
yhdessä. Välipalatarjoilu. tervetuloa!
Raamattu- ja rukouspiiri ti 18.4.2017 
18:00 iin seurakuntatalo, kappeli (si-
säänkäynti kirkkoherranviraston oves-
ta).
Vauva- ja taaperoryhmä ke 19.4.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsil-
le ja heidän vanhemmilleen tarkoitet-
tu laululeikkipainotteinen perhekerho. 
kerhossa on mahdollisuus jutteluun 
toisten vanhempien kanssa. Ryhmään 
ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh. 
0400-541319. tule kerhoilemaan lapse-
si kanssa ja vaihtamaan ajatuksia tois-
ten samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet tervetullut ryhmään en-
simmäisen lapsesi tai useamman lap-
sen kanssa!
Porinapiiri ke 19.4.2017 12:00 iin seu-
rakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Kirkkokuoro ke 19.4.2017 14:00 iin seu-
rakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Hartaus Iin hoiva-osastolla to 
20.4.2017 13:00.  

Solu to 20.4.2017 15:00 iin seurakun-
tatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. 8-luokkalaisten 
oma solu. ei rippikoulumerkintöjä.
Nuortenilta to 20.4.2017 18:00 iin seu-
rakuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 26.4.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsil-
le ja heidän vanhemmilleen tarkoitet-
tu laululeikkipainotteinen perhekerho. 
kerhossa on mahdollisuus jutteluun 
toisten vanhempien kanssa. Ryhmään 
ei tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh. 
0400-541319. tule kerhoilemaan lapse-
si kanssa ja vaihtamaan ajatuksia tois-
ten samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet tervetullut ryhmään en-
simmäisen lapsesi tai useamman lap-
sen kanssa!

kuiVanieMen alue
Hartaus ke 12.4. klo 13:30 kuivaniemen 
hoivaosastolla.
Pääsiäisvaellus ke 12.4. klo 19- 21 kui-
vaniemen kirkossa. Pääsiäisvaellukses-
sa pääset kirkon penkistä seuraamaan 
pääsiäisen keskeisimmät tapahtumat. 

tilaisuus on saman tyyppinen kuin jo tu-
tuksi tullut Valon lapsi- tapahtuma. esit-
täjinä on seurakunnan kuorot ja yleisö 
saa osallistua laulujen kautta vael-luk-
seen. tilaisuus on tarkoitettu kaikenikäi-
sille. kahvitarjoilu. tervetuloa !
Kiirastorstain messu su 13.4. klo 19 
kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe: 
Pyhä ehtoollinen. toimittaa Matti kin-
nunen, kanttorina Markku jaakkola.  
Pitkäperjantain sanajumalanpalve-
lus Pe 14.4. klo 18 oijärven kyläkirkos-
sa. Pyhäpäivän aihe: jumalan karitsa. 
toimittaa Pekka soronen, kanttorina 
Markku jaakkola. kolehti: oman seura-
kunnan diakoniarahastolle. 
Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo 12 
kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe: 
kristus on ylösnoussut. toimittaa tapani 
Ruotsalainen, kanttorina Markku jaak-
kola. kolehti: kirkon ulkomaanavun ka-
tastrofi-rahastoon.   
Kuivaniemen puuhakerho ti 18.4. klo 
16 kuivaniemen seurakuntatalolla. ala-
koululaisille suunnattu puuhakerho, 
tervetuloa askartelemaan ja leikkimään 
yhdessä.  
Vauva- ja taaperoryhmä ke 19.4. klo 
10 – 11.30 iin seurakuntatalolla, ker-
hohuoneessa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille 

lapsille ja heidän vanhemmilleen tar-
koitettu laululeikkipainotteinen per-
hekerho. kerhossa on mahdollisuus 
jutteluun toisten vanhempien kanssa. 
Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua, lisä-
tietoja puh.0400-541319. tule kerhoi-
lemaan lapsesi kanssa ja vaihtamaan 
ajatuksia toisten samassa elämäntilan-
teessa olevien kanssa, olet tervetullut 
ryhmään ensimmäisen lapsesi tai use-
amman lapsen kanssa!
Oijärven seurakuntakerho ke 19.4. klo 
11 – 13 oijärven vanhustentalon ker-
hohuoneella. katsomme valokuvia oi-
järveltä, voit ottaa myös omia vanhoja 
kuvia mukaan. kanttori eija savolainen 
on muka-na. tervetuloa !
Kuivaniemen perhekerho to 20.4. klo 
10 – 12 kuivaniemen seurakuntatalolla.  
Perhekerhojen ohjelmassa on leikkiä, 
askartelua ja muuta kivaa yhteistä teke-
mistä. Perhekerhoon ovat tervetulleita 
vanhemmat, isovanhemmat ja hoita-
jat lasten kanssa. tule tapaamaan toisia 
lapsia ja aikuisia. tervetuloa !
Kappelintoimisto on suljettu Ma 
10.4. – ti 2.5., toimistoasioissa ota yh-
teyttä Iin kirkkoherranvirastoon 040 
848 0078 ma-pe klo 9-14. 

Runoja ja lauluja isänmaasta keräsi 
runsaasti kuulijoita lauantaina 8.4. 
Nätteporiin. Kuultavaa tarjosivat 
Iin Lausujat ja Iin Mieslaulajat.

– Vältimme ohjelmistossa paraa-

isänmaalliset laulut ja 
runot kajahtivat Nätteporissa

ti-isänmaallisuutta. Kun mieskuo-
rolaulua esitetään komeasti, tulee 
isänmaallisuuteen oikea noste, ti-
laisuuden puuhahenkilö Anna-Kai-
sa Järvi totesi.

Idea liittyi Suomen satavuotis-
juhlaan. Alun perin tilaisuus liit-
tyi ”Mitä on isänmaa” -pohdintaan, 
jossa Iin Lausujat tuumailivat isän-
maan käsitettä Suomessa.

laulaja jari-jukka jokela ja kuoron johtaja Veli tikkala iin mieslaulajista sekä isänmaallis-
ten laulujen ja runojen ohjaaja anna-kaisa järvi valmistautumassa esitykseen.

iin Mieslaulajat esittävät isänmaallista laulua Veli tikkalan johtamana. edessä istuvat lausujat aila Berg ja anna-liisa kokko.

Kuoro esitti tilaisuudessa muun 
muassa Madetojan ”Kaunehin 
maa-” ja Klemetin ”Oi kallis Suo-
menmaa” -sävelmät. Myös uu-
dempaa materiaalia kuultiin, kuten 
Henrik-Otto Donnerin ”Tuutulau-
lu”. Viimeisenä kajahti Vesa Pentin 
säveltämä ”Iijoen laulu”. Lausujien 
teksteissä oli muun muassa Alek-
sis Kiveä, Matti Paavilaista, Raakel 
Liehua ja Hertta Kuusista. Teksteis-
sä kuultiin monta koskettavaa Eeva 
Kilven, Eila Kivikk´ahon ja Timo K. 

Mukan tekemää evakkotekstiä.
– Runot ja laulut käyvät esityk-

sessä vuoropuhelua, Järvi sanoi.
Iin Mieslaulajien Jari-Jukka Jo-

kela tuumasi, että vastaavaa Lausu-
jien ja Mieslaulajien yhteistyötä ei 
ennen ole tapahtunut.

– Muistelen, että vuosia ja vuo-
sia taaksepäin tällä teemalla tehtyä 
tapahtumaa ei ole ollut. Varsinkin 
yhteistyö lausujien kanssa on uut-
ta. Kuorolle tämä on mukava koke-
mus, Jokela sanoi. JR.

Oili Kaleva

Kiitos äänestäjilleni!
Työ jatkuu.

Eero 
Alaraasakka

Kiitos luottamuksesta!

Juho Malo

Lämmin kiitos 
luottamuksesta!
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IlMOITA IISANOMISSA! leHTI 
JAeTAAN IISSä JOKA 
TOINeN VIIKKO - JOKA KOTIIN

3Kolmossivun kuvaksi lukijat voivat lähet-
tää sähköpostilla (info@iinlehti.fi)  omia 
kuviaan iiläisistä paikoista, jotka ovat 
tunnistettavissa. Mielellämme julkaisem-
me sopiviksi katsomiamme kuvia.  

Aikojen parantuessa myös 
tonttikauppa on vilkastu-
massa Iissä. Kunnalla on tar-
jolla tontteja rakentajille eri 
puolilta kuntaa. Ne ovat pää-
asiassa asemakaavatontteja.

Tekninen johtaja Mark-
ku Vitikka kertoo, että kun-
nan pääkohde myytäville 
talotonteille sijaitsee Lieshar-
jussa, keskustaajaman etelä-
reunalla.

– Siellä on kovan maan 
tontteja valmiina rakennetta-
viksi. Niiden koot ovat 1000–
1500 neliötä ja hinnaltaan 
ovat 15 euroa neliöltä, Vitik-
ka tietää.

Liesharjusta on jo myy-
ty joitakin tontteja. Valtaosa 
niistä on kuitenkin vuokra-
tontteja, joiden hinta määräy-
tyy myyntihinnan perustella. 
Niiden vuosivuokra on vii-
si prosenttia myyntihinnasta 
kolmen vuoden ajan. Sen jäl-

Tonttikauppa vilkastumassa, pääkohde liesharjussa
keen se on kuusi prosenttia. 

– Jos tontti halutaan lu-
nastaa kolmen vuoden ku-
luessa, hyvitetään siihen asti 
maksetut vuokrat kauppa-
hinnassa, Vitikka kertoo.

Lisäksi Alarannalla, Kui-
vaniemessä, Olhavassa ja 
Tikkasenharjussa on tarjol-
la joitakin tontteja. Omaran-
taisia tontteja ei kunnalla ole 
tarjolla, mutta Vitikka opas-
taa rantatonteista haaveile-
vien tähyilemään yksityiselle 
puolelle.

– Iijokirannassa taajamas-
sa ja joen pohjoispuolella 
yleiskaavan myötä tuli usei-
ta kymmeniä uusia tontteja. 
Ne ovat yksityisten, mutta 
kyllä niitä aina silloin tällöin 
on myynnissäkin, Vitikka 
neuvoo.

Vapaa-ajan tontte-
ja ei kunnalla ole tar-
jolla, ja myytävät tai 

vuokrattavat tontit menevät 
pääasiassa nuorille perheille. 
Vitikka opastaa Iin tonteis-
ta kiinnostuneiden vilkai- 
semaan Iin kunnan netti-
sivua. Myös häneen tai toi-
mistosihteeri Paula Toloseen 
voi olla yhteydessä tonttiasi-
oissa.

– Nyt on tonttikaupas-
sa pari vuotta ollut hiljaista. 
Näyttää siltä, että omakotira-
kentaminen vilkastuu. Kaik-
kialla Oulun ympäristössä 
näyttää samalta, Vitikka to-
teaa. 

Mutta miten Iin tonttihin-
nat vertautuvat Oulun ym-
päristökuntiin?

– Hintamme ovat kilpai-
lukykyiset. Ne ovat jonkin 
verran edullisemmat kuin 
muissa vastaavalla etäisyy-
dessä olevissa ympäristö-
kunnissa, Vitikka muotoilee.

Ii houkuttelee asukkai-

ta hyvillä palveluillaan, 
varhaiskasvatuksellaan ja 
koulupalveluillaan. Myös Ii-

tekninen johtaja Markku Vitikka kertoo iin kunnan tonttien hintojen olevan kilpailukykyisiä naapuripaikkakun-
tiin verrattuna.

joki houkuttelee kansalaisia 
asumaan sen läheisyyteen.

– Ympäristö, maisema ja 

viihtyisyys ovat monelle tän-
ne muuttavalle tärkeitä asioi-
ta, Vitikka sanoo. JR

Särkijärven osakaskunta jär-
jesti pilkkikilpailut lauantai-
na 1.4. Särkijärvellä. Samaan 
ajankohtaan sattuneet lä-
hialueen pilkkitapahtumat 
saattoivat vaikuttaa osallis-
tujien määrään. 

Kilpailuihin osallistui 
kuuteen eri sarjaan yhteen-
sä noin 50 henkilöä, mikä on 
hieman vähemmän aiempiin 
vuosiin verrattua. Merkil-
le pantavaa oli, että nuorten 
16 v sarjaan ei ollut yhtään 
osallistujaa. Sää oli tuuleton, 
mutta pilvinen ja satoi hie-
man lunta. Èdeltävien pak-
kasöiden ansiosta hangen 

särkijärvellä pilkittiin
pinta kesti ja kulkeminen jär-
vellä oli helppoa.

 Yleisen sarjan voitti Leo 
Jussila Iin kalamiehistä 5102 
g saalilla. Naisten sarjan voi-
ton pilkki Iin kalamiehiä 
edustanut Airi Ikonen 2141 g 
saalilla. Miesveteraanien sar-
jan voiton pilkki Iin kalamie-
hiä edustanut Esa On-tero 
2934 g saalilla ja naisveteraa-
nien sarjassa voiton vei Iin 
kalamiehiä edustanut Lee-
na Kaarre 4184 g saalilla sekä 
nuorten alle 12 v sarjan voi-
ton pilkki Lari Uusimäki 127 
g saaliilla. 

Kisassa saatu yhteissaalis 

oli noin 58 kg. Kala oli pää-
asiassa pientä särkeä ja ah-
venta, mutta joukossa oli 
isompikokoistakin kalaa.

Kaikkien osallistujien kes-
ken arvotut yllätyspalkinnot 
voittivat Mirva Vilmi Iistä ja 
Olavi Simula Yli-Olhavasta,

Pilkkijöiden lisäksi muu-
takin yleisöä kävi paikan 
päällä tuttuja tapaamassa ja 
nauttimassa buffetin anti-
mista.

Tehtyjen kunnostustoi-
menpiteiden ansiosta näyt-
täisi siltä, että asetetut 
tavoitteet alkavat näkyä ka-
laston koon kasvuna. Vuon-
na 2016 67 pilkkijää sai kalaa 
noin 44 kg. 

Osakaskunta piti koko-
uksen 2.4. Kokouksessa pää-
tettiin, että vuonna 2017 ei 
tehdä laajempaa poistokalas-
tusta. Tilanteen kehittymistä 
seurataan ja toimenpiteistä 
päätetään tarpeen mukaan.

Kiitämme kilpailun on-
nistumisesta kilpailijoita, ah-
keria talkoolaisia ja kaikkia 
tukijoita: Iin kunta, Kärkkäi-
nen Ii, S-market Ii, K-market 
Ii, Iin Apteekki, Sievin Savi 
Kuivaniemi,  Sale Kuivanie-
mi, Kuivaniemen Kukkapirt-
ti, Kuiva-Kaluste, Intersport 
Kemi, Simon Apteekki, Sale 

Simo, K-Market Simo, Pa-
la-Puoti Eila Korva Simo, 
Ykkösvalinta Simo, Anni Pa-
kanen, IiSanomat ja Simon 
kunta vapaa-aikatoimi. 

TULOKSET:
Yleinen: 1. Leo Jussila 

5102 g, 2. Matti Kynkäännie-
mi 4475 g, 3. Jouni Kemppai-
nen 3283 g, (yht. 13 osall.)

Miesveteraanit: 1. Esa On-
tero 2934 g, 2. Matti Soronen 
2122 g, 3. Paavo Viitala 1798 
g (yht.12 osall.)

Naiset: 1.Airi Ikonen 2141 
g, 2.Pirkko-Liisa Kurttila 
1373 g, 3.Mirva Vilmi 1225 g, 
(yht. 7 osall.)

Naisveteraanit: 1.Leena 
Kaarre 4184 g g, 2.Elvi Jär-
venpää 1304 g, 3.Helinä Jak-

kila 1145 g, (yht. 9  osall)
Nuoret alle 12 v: 1. Lari 

Uusimäki 127 g, 2. Jere Uu-
simäki 36 g. Ei saalista: Siru 
Suomela, Jarkko Suomela, 
Aatu Oikarainen ja Iida Oi-
karainen. 

Pirjo Särkiaho
hakevastaava, toimitsija

Pilkkikilpailun tuloksia odotellaan.

Punnitus käynnissä.

Harri 
Sanaksenaho

Kiitos äänestäjilleni! 
Ahkera työ tuotti 
toivotun tuloksen.

Taina Häkkilä

Kiitos 
äänestäjilleni 
luottamuksesta!

Risto Säkkinen

Kiitos äänestäjilleni 
luottamuksesta!
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iin 10-vuotisjuhlamessut onnistuivat hyvin

Iin lukion yrittäjyyskurssin 
järjestämiä Iin messuja vie-
tettiin lauantaina 8.4. 10-vuo-
tisjuhlamessujen ja Suomi 
100-vuotta -teemalla Valtarin 
koululla. 

Messujen avauspuheen 
piti rehtori Tuomas Kulha. 
Lukiolaisten muotinäytök-
sen aiheena oli Kavalkadi 
Suomen itsenäisyyden vuo-
sikymmeniltä ja toisessa näy-
töksessä juhlapuvut. Taikuri 
Ville-Valtteri Satokangas ja 
Stand-up koomikko ja imi-
taattori Ari Kettukangas 
viihdyttivät yleisöä omilla 
ohjelmanumeroillaan. Esit-
tely- ja myyntipöydillä oli 
monipuolista ohjelmaa ja os-
tettavaa kotiin viemisiksi. 
Useat puolueet olivat paikal-
la kuuntelemassa kuntalaisia 
ja pitämässä esillä seuraava-
na päivänä olevia kuntavaa-
leja. 

Messut onnistuivat järjes-
täjän mukaan erinomaisesti. 
Messuvieraita oli noin 150. 
Messupäällikkö VIlle Valt-
teri Satokangas kertoi, että 
kurssilaiset saivat messuilta 
paljon arvokasta tietoa yrit-
täjyydestä.

– Minä opin vastuuta ja 
yhteistyökykyä. Varmasti 
kaikki oppivat, että mikään 

stand up -koomikko ja imitaattori ari kettukangas nauratti yleisöä.

esa niskala on valinnut voittoisan piirustuksen. Riitta Räinä ikuistaa tapahtuman.

Perussuomalaisten ja keskustan pöydät olivat vierekkäin.

anni alamäki (vas.) ja Mirja Hautakangas olivat iin nuorisovaltuuston pöy-
dän ääressä. tarjolla oli karkkia ja arpoja.

taikuri Ville-Valtteri satokankaan apuna oli josefiina tyni.

Wonderfuss täydennystä siskoilla esiintyi messuilla.

lea Backman ja tassuli neulovat sukkaa iin kansalaisopiston pöydän ääressä.

ei tule itsekseen. Jos jotakin 
haluaa, niin se täytyy itse 
tehdä, Satokangas muotoi-
lee.

Lukiolaiset saivat mes-
suilta sen verran rahaa, että 
luokkaretki ulkomaille saa-
daan toteutettua aikanaan.

– Messujen aikana kom-
melluksia ei juuri tapah-
tunut. Eräässä esityksessä 

äänentoistolaitteet eivät toi-
mineet. Kyllä ne sitten saatiin 
toimimaan, kun niitä hieman 
säädettiin, Satokangas sanoo.

Kanttiinissa suosituim-
maksi ruuaksi nousi Kin-
der-piirakka. Iin kunnan 
piirustusta vastaan tarjoamat 
hattarat olivat myös suosittu-
ja, ja liki jokaisen pöydän ää-
ressä oli tarjolla karkkia.  JR
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aila Paaso ja Heli-Hannele Haapaniemi touhuavat Vihreiden pöydän ää-
ressä.

ii-instituutin pöydän ääressä tehdään hattaroita. Hattaroita pyörittävät jussi Mertala ja esa niskala.

Maija Paaso (vas, 10v) ja neea alatalo (11v) virkistäytyvät pillimehulla.

Messuilla riitti vils-
kettä koko päivän.

lukiolaisten muotinäytös kiinnosti yleisöä.inka suutari esittelee menneen vuosikymmenen muotia.
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- sari Vitikan alkupuhe klo 10 alkaen. 
- tutustumista päivätoiminnan 
 uusiin tiloihin ja kotihoidossa 
 käytössä oleviin sähköisiin palveluihin, esim. 
 aC-kuvayhteyspuhelimeen ja
 evondos-lääkeannosteluautomaattiin.

- kahvitarjoilu. 
 Tervetuloa!

Iin kotihoidon ja 
kuntouttavan päivätoiminnan

aVoiMet oVet
keskiViikkona 19.4. klo 10-12

Asematie 169 C 2
(ent. Hoito-osasto, käynti sisäpihan ovesta)

iin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 27.2.2017 isokankaan tuulivoimapuiston 
osayleiskaavan.
kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

7.4.2017
kunnanhallitus

suunnittelualue sijaitsee iin olhavan kylän Palokankaan alueella ja se on kooltaan 
noin 830 hehtaaria. suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa isokankaan tuulivoima-
puiston osayleiskaavaan, lounaassa nybyn tuulivoimapuiston osayleiskaavaan ja 
etelässä olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavaan ja sen laajennukseen. idässä 
ja kaakossa suunnittelualue rajautuu metsätalousalueeseen. 

osayleiskaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joissa 
kerrotaan mm. työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. asiakirjat on saatavilla iin tek-
nisellä osastolla osoitteessa jokisuuntie 2 ja iin kunnan internetsivuilla www.ii.fi. 
kaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävil-
lä iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 12.4.2017 – 10.5.2017.

lisätietoja kaavahankkeista antavat tekninen johtaja Markku Vitikka p. 050 3950360 
ja arkkitehti anu syrjäpalo p. 050 4083811 tai sähköposti etunimi.sukunimi@ii.fi.

ii 3.4.2017
kunnanhallitus

osaYleiskaaVan ViReilletulosta sekä 
osallistuMis- ja aRViointisuunnitelMien 
näHtäVilläolosta.

kuulutus

Palokankaan tuuliVoiMaPuiston YleiskaaVa

kuulutus

isokankaan osaYleiskaaVan VoiMaantulo

Iin kunnanhallitus päätti 
kokouksessaan 3.4., että se 
perustaa kuntaan tietopalve-
luasiantuntijan tehtävän. 

Samalla lakkautetaan ar-
kistosihteerin tehtävä arkisto- 
sihteerin siirtyessä eläkkeelle 
ja annetaan hallintojohtajalle 
lupa täyttää tehtävä. 

Tietosuojavastaavan teh-

iihin 
tietopalveluasiantuntija

retropändi tarjoilee 
vanhaa tanssimusiikkia
Humppaa, foxia, tangoa, 
jenkkaa. Siis vanhaa, perin-
teistä tanssimusiikkia. Sitä 
tarjoilee Haukiputaalla har-
joitteleva Retropändi, joka 
esiintyy Iissä pääsiäissun-
nuntaina 16.4. kello 16-19. 
Työväentalon tansseissa. Sitä 
ennen kello 15 alkaen on li-
säksi humppakurssia tunnin 
ajan. 

– Alun perin yhtyeemme 
syntyi K-70 -bändistä vuon-
na 2008. Soitimme poikapo-
rukalla vuoteen 2012, jolloin 
tytöt tulivat laulamaan, kita-
risti Matti Markus muistelee.

Yhtyeessä soittaa Tapio 
Pietilä kosketinsoittimia, 
Hannu Vierimaa kitaraa, 
Esko Mäkelä bassoa, Mikko 
Mettovaara rumpuja ja Mat-
ti Markus kitaraa. Laulajina 
ovat Helvi Pirttilahti, Mai-
re Mäkelä, Kaarina Arvola ja 
Tuula Turunen.

– Meillä on ohjelmistos-
sa viitisenkymmentä sävel-
mää. Siitä saamme kolme tai 
neljä esityssettiä, Esko Mäke-

lä sanoo.
Yhtye esiintyy muun mu-

assa tanssipaikoilla, hyvän-
tekeväisyystapahtumissa, 
Oulun kulttuurikummitilai-
suuksissa ja terveys- ja pal-
velutaloissa. Retropändi on 
Haukiputaan hyvinvointi-
keskuksen tehostetun pal-
veluasumisen yksikön 
Kultasimpun kulttuurikum-
meja. 

Iin taajamassa yhtyettä ei 
ole vielä nähty, mutta Kuiva-
niemessä se on vieraillut.

– Tulemme Iihin erään 
lehtijutun perusteella. Joku 
oli lukenut meistä ja hoksan-
nut, että olisi mukavaa saa-
da nämä esiintymään Iihin, 
muuan yhtyeläinen sanoo.

Iin keikalla yhtye aloittaa 
Kerran saavun satamaan -sä-
velmällä ja viimeisenä kuul-
laan Kultainen nuoruus. 
Kaikkiaan kuullaan kolme 
keikkasettiä, jossa on neli-
senkymmentä sävelmää.

Yhtye ilmoittaa, että se 
ei hienostele turhia. Niin-

pä bändi kirjoitetaan Oulun 
murteella muotoon ”pändi”.

– Harjoittelemme kerran 
tai kahdesti viikossa Hauki-
putaan Teatterikuopalla ja 
Jokelan kylätalolla. Keikkoja 
tehdään satunnaisesti, noin 
viidesti vuodessa, Mäkelä 
sanoo.

Yhtye on Oulu-opiston 
ryhmä, jota ohjaa Satu Jylhä, 
joka on hionut Retropändin 
laulustemmat ja soittosoun-
dit sopiviksi. Esiintyessään 
neljän naisen lauluäänet soi-
vat kuin Metrotytöillä konsa-
naan. Tällainen neljän äänen 
hiottu harmonia on harvi-
naista nykyisissä harrasteli-
ja- ja ammattilaisbändeissä, 
joissa yleensä on korkeintaan 
pari laulajaa.

– Monella meistä on kuo-
rotausta, ja laulamme yhä 
edelleen erilaisissa kuorois-
sa, Maire Mäkelä toteaa.

Lavalla myös osa miehistä 
laulaa, joten yhtyeen lauluil-
maisu on poikkeuksellisen 
vahvaa. JR

Retropändi yhteiskuvassa. Vasemmalta: tapio Pietilä, Mikko Mettovaara, Hannu Vierimaa, esko Mäkelä, Matti 
Markus, tuula turunen, kaarina arvola, Helvi Pirttilahti ja Maire Mäkelä.

tävänä on henkilötieto-
jen lainmukaisen käsittelyn 
suunnittelu, ohjaaminen ja 
valvonta kunnassa. Tehtä-
vässä korostuu sähköinen 
tiedonhallinta ja tietopalve-
lu. Näissä olennaisena osana 
ovat asiantuntija- ja suunnit-
telutyö. JR

Valokuvaamo Salama
Juho Tauriainen
Sorosentie 2, 91100 Ii
040 743 8373

Liikkeen aukiolot voi 
tarkistaa facebookista 
Studio Salaman sivuilta.
Joka viikko päivittyy uudet.

www.studiosalama

10 x 15 cm 
0,35 €

15 x 20 cm
1.90 € 

20 x 30 cm
4.50 €

KuvaKoot 
ja hinnat
Perusmaksu 2,90 €

valoKuvat
FotoKiosKista
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YhdisTYKseT 
ToimiVAT

Yhdistykset toimivat on kympin 
palsta. seurat ja yhdistykset voi-
vat ilmoittaa tulevasta toiminnas-
taan palstalla ja hinta on 10 euroa 
+ alv. sähköposti: info@iinlehti.fi

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja:
Jyri-Jussi Rekinen 040 910 0852

Ilmoitusmyynti:
Hannu Rastas 040 743 7349
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus:  
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
 
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,  
Kajaani

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4500 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella
sekä Jakkukylään.

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

Lehden sivulla on 6-palstaa

PaLSTaKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

seuraava, nro 9 iisanomat ilmestyy ke19.4.2017
aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 13.4.2017

nomat
-

HInnaT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro8/2017

Avoinna: Ke 15-22, pe 15-04, la 15-04, su 12-22

Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Ikosen
Grillikahvio

Grillituotteet,kahvia
, pullaa

Tervetuloa!

500 € pr 50 | 440 € mp | 
2 x 100 € | 5 x 50 €..... ym. 
Tervetuloa

Kuivaniemen nS
kirkonkyläntie 17 kuivaniemi

Bingo seuralla 
ma 17.4 
klo 18.00

skiftesvik puhutti lukupiiriläisiä
kuivaniemellä lukupiirissä oli kymmenen osallistujaa. 

Iin ja Kuivaniemen lukupii-
reissä pohdittiin Joni Skiftes-
vikin Luotsin tarinaa. Iissä 
lukupiirissä oli viisi henkilöä 
ja Kuivaniemellä kymmenen.

– Päätimme ottaa pohjoi-
sen tunnetun kirjailijan, joka 
kirjoittaa lähiympäristöstäm-

me. Luotsin tarinassa on Le-
ton saari, jonka esikuva on 
Röyttä, kirjastonjohtaja Min-
na Halonen kertoo.

Lukupiiriläiset kehuivat 
kirjan luonto- ja merenkäyn- 
tikuvausta ja helppolukui-
suutta, mutta teoksen sota-

kuvaus puolestaan keräsi 
krittiikkiä.

– Tykkäsin, että oli tuttu-
ja paikan nimiä. Kirjailija oli 
elementissään, kun hän pääsi 
merelle. Silloin kaikki toimi, 
tuumasi muuan lukupiiriläi-
nen. JR

iin työväentalolla
pääsiäissunnuntaina 16.4. klo 16-19

Tanssit

Esiintyjänä 

Humppakurssi klo 15-16. 

Bändi soittaa 50-60-luvun tanssimusiikkia

RETROPÄNDI
HaukiputaaltaOviarpa  10 e

Tervetuloa tanssimaan!

perinneporinoissa muisteltiin iijoen uittoa

Liki 50 henkilöä kokoontui 
muistelemaan Iijoen uittoa 
maanantaina 3.4. Perinnepo-
rinat-tilaisuus oli Nättepo-
rissa. Kirjastonjohtaja Minna 
Halonen kertoo, että viimek-
si muisteltiin voimalaitosra-
kentamista.

– Jatkamme nyt perinne-
porinoita Suomi 100 -juhla-

vuoden merkeissä, Halonen 
arvioi.

Yleisöllä riitti uitosta niin 
paljon muisteltavaa, että 
toivottiin toista tilaisuutta 
samasta uitto-aiheesta. Sel-
lainen järjestetään ensi syk-
synä.

Juttua piisasi niin paljon, 
että aika meinasi loppua kes-

ken. Tässä muutamia otteita 
tarinoista:

Eevi Viinamäki meni uit-
toon vuonna 1935. Hän oli 
tuolloin kansakoulussa.

– Aamulla kuuden ai-
kaan lähdimme soutelemaan 
ja keräämään saarista puita 
Kiiminkijoensuulta Kuivajo-
kisuulle asti, hän muistelee.

Martti Backman oli uitos-
sa sotavuosina. Kokemukset 
olivat karuja Korkia-saares-
sa.

– Se oli pirunsaari. Olim-
me noin kymmenvuotiaita 
ja teimme kymmentuntisia 
päiviä. Jouduimme olemaan 
saaressa yötä, koska ei ollut 
kuljetusta. 

– Yövyimme siivottomis-
sa kämpissä, joissa oli kaikki 
mahdolliset syöpäläiset. Siitä 
oli uittoromantiikka kauka-
na. Myös ruoka oli heikkoa, 
hän kertoo.

Sotien jälkeen uiton olo-
suhteet paranivat pikku-
hiljaa. Samalla uitto alkoi 
koneellistua. 

Töitä oli paljon ja työvoi-
masta pulaa.

IIjoen uitto loppui 1988, 
kun maantiekuljetukset kor-
vasivat vesireittien hyödyn-
tämisen. Samalla loppui 
elämäntapa, joka oli kuulu-
nut olennaisesti monen iiläi-
sen suvun historiaan. JR

nätteporin valtuustosaliin oli kerääntynyt liki 50 henkilöä muistelemaan iijoen uittoa.eevi Viinamäki ja Martti Backman muistelivat iijoen uiton historiaa.

Ylirannan ratsutilalle oli ke-
rääntynyt sunnuntaina 9.4. 
paljon ratsastuksen harrasta-
jia, sillä ratsutilalla pidettiin 
kouluratsastuksen kilpailu-
harjoitukset.

– Meillä on 28 lähtöä. Hel-
poin luokka on raviohjelma, 
sitten on helppo c-tasoinen ja 
helppo b-tasoinen luokka, Iin 
hevosharrastajien puheenjoh-
taja Laura Hyvönen sanoo.

Suurin osa ratsastajista oli 
Ylirannan ratsutilan oppilaita 
tilan hevosilla, mutta mukana 
oli myös joitakin ulkopuolisia 
ratsastajia. Nuorimmat rat-
sastajat olivat alle 10-vuotaita 
ja vanhemmat noin 40-vuoti-
aita.

– Emme jaottele täällä ke-

Ylirannalla kouluratsastuksen kilpailuharjoitukset
tään iän mukaan vaan ratsas-
tustaidon, Hyvönen toteaa.

Kisoissa oli noin 20 ratsua. 
Pienin ratsuista oli Jönssi-po-
ni ja muut olivat tilan tuntihe-
vosia.

Iin hevosharrastajat jär-
jestävät noin neljät kilpailut 
keväisin ja syksyisin. Nyt pi-
detut kouluratsastukilpailut 
olivat tämän kevään ainoat. 
Estekisoja järjestetään vähän 
useammin.

Sijoittuneet saivat palkin-
noksi ruusukkeet.
SIJOITUKSET: 
Luokka 1. Raviohjelma 1.Emma 
Kurkela Hercules / IIHA 2.Nea 
Syväjärvi Reissu-Lassi / IIHA 
3. Pinja Sarias Ateena / IIHA 
Luokka 2. Helppo C 1. Alisa 

Turtinen Elf II / IIHA 2. Han-
nes Harju Chambyon / IIHA 
3. Salla Aalto Viesti Nopsa / 
IIHA 4. Emmi Erkkilä Reissu-

emma kurkela ratsastaa jönssi-ponilla.

Lassi / IIHA Luokka 3. Helppo 
B 1. Salla Korpela Kiviniemen 
Faarao / LidRi 2. Selina Korpe-
la Orbit / OR . JR
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Ii oli hyvin edustettuna ra-
kentajamessuilla, sillä Iin 
kunnan piste ja Ii-Ikkunat ja 

Johannes Tuomela

Lämmin Kiitos 
luottamuksesta, 
yhteistyö jatkuu.

Pekka Koskela

Lämmin kiitos 
luottamuksesta!

ii tarjosi koivuntuoksua ja 
ikkunaneuvontaa rakentajamessuilla

ovet olivat kätevästi vierek-
käin. Kummankin toimipis-
teessä kävi vilske.

– Porukkaa on ollut mu-
kavasti. Meiltä on kysytty 
kovasti palveluista ja kunnan 
tonttitarjonnasta, kunnallis-
tekniikan päällikkö Katja Ar-
vola sanoo.

Tonteista ovat olleet 
kiinnostuneet erityises-
ti lapsiperheet. Vähän vart-
tuneemmat puolestaan 
halusivat tietoa mökkitontti-
tarjonnasta.

Kunnan messuosasto oli 
mukavan näköinen ja viih-
tyisä. Sen olivat suunnit-
telleet Anna Saksio ja Anu 
Syrjäpalo. 

– He kokosivat messu-
osaston viime vuotisista 

ii-ikkunoiden jari Puurunen on käynyt monilla rakentajamessuilla.

Kati Södö

Kiitos äänestäjilleni 
luottamuksesta!

Hannes Hekkala

Kiitos tuesta. 
Työ jatkuu.

Reijo 
Kehus

Iso ja lämmin  kiitos 
luottamuksesta!

Valituksi tulivat Jussi Kurttila, Petri Tervo-
nen, Jarmo Lauri ja Juho Tauriainen.

Kaikille hyvä Iin kunta tehdään yhdessä.
Iin Kokoomus ry

Kiitos
kaikille kokoomuksen ehdokkaita 

äänestäneille iiläisille

Ahti Häyrynen

Erityiskiitos Helka Tapiolle, jonka 
saappaisiin olen astumassa 
ja Ritva Vanhalalle hyvästä 
tukihenkilötoiminnasta.

Kiitoksia luottamuksesta. 

IIn SoSIaaLIdemokRaatIt 

kaIkkIa ääneStäjIä  ja 
vaaLItyöhön oSaLLIStuneIta

kuntavaaLeISSa.

kIIttävät

Iin kunnanvaltuustoon tulivat valituksi 
Risto Säkkinen ja juho malo.

Pidetään 
kaikki 

mukana!

Keskustan Iin Kunnallisjärjestö

Keskusta lisäsi kannatustaan Iin kuntavaaleissa 
2017 ja saimme viime vaalien tapaan 17 valtuutet-

tua (tuleeko 18, ratkeaa myöhemmin arvalla?).
Kannatus oli Iissä huomattavasti suurempi, kuin 

keskimäärin Pohjois-Pohjanmaalla.

Kiitämme kaikkia 
äänestäjiä 

ja vaalityöhön 
osallistuneita!

Jatkamme työtä yhteisten asioiden 
hoitamisessa Iin parhaaksi.

Vasemmistoliiton Iin osasto

Vasemmistoliitto sai Iin 
kuntavaaleissa 966 ääntä, 
jossa on 2,7 prosentin lisäys 
edellisiin kuntavaaleihin.

Valitut valtuutetut ja kaikki 
ehdokkaat kiittävät äänestäjiä 
ja vaalityöhön osallistuneita!

materiaaleista ja keskustan 
asemakaavan kehittämis-
tilaisuuden ilmakuvasta. 
Olemme näkyvä ja nätti osas-
to, Arvola kehuu.

Messuosastolla oli läsnä 
myös Jakkukylän kyläyhdis-
tys. Heillä oli mukana kilpai-
lu, jossa yleisöä arvuutettiin 
ämpärin painoa. Samalla esi-
teltiin Jakkukylä-villasukkia. 

Ii puolestaan tarjosi mes-
suvieraille koivuntuoksua, 
jota voi sekoittaa sauna-
veteen. Lisäksi tarjolla oli 
ilmapalloja, karkkia ja kuula-
kärkikyniä.

Energia-asiat olivat mie-
lessä monella Ii-Ikkunat ja 
ovet -osastolla vierailleella 
ihmisellä.

– Myös äänieristykset  
kiinnostavat, myyntimies 
Jari Puurunen sanoo.

Messut ovat hänen mu-
kaansa oiva tapa solmia asi-
akastapaamisia.

– Käymme tällä tai ensi 
viikolla asikkaiden luona 
täällä tehtyjen tapaamisten 
perusteella, Puurunen sa-
noo. JR

katja arvola ja Mika Hast esittelivät 
iin messuosastoa. taustalla jakku-
kyläläiset jakavat tietoa kylästään.

Kiitämme äänestäjiä ja 
vaalityöhön osallistuneita!

Vihreäliitto sai Iin kuntavaaleissa 322 ääntä, 
jossa on lisäystä 25 ääntä.

Valituiksi tulivat Tiina Vuononvirta ja 
Heli-Hannele Haapaniemi 

(arvonta ratkaisee mahdollisen kolmannen paikan).

Iin Vihreät

Riikka Ruonala

Lämmin kiitos äänistänne! 
Tästä on hyvä jatkaa, 

pyrin olemaan 
luottamuksenne arvoinen. 

Ollaan yhteydessä!


