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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Rehtori Tuomas Kulhan vetämässä vaalipaneelissa olivat mukana Vasemmistoliiton Risto Kalliorinne, SDP:n Tytti Tuppurainen, Vihreiden Silja Keränen, Keskustan Jussi Ylitalo, Sinisten Pirkko Mattila, Kristillisdemokraattien Ritva Huusko, Perussuomalaisten Juha Vuorio, Kokoomuksen Mari-Leena Talvitie ja Seitsemän tähden liikkeestä Mika Koivisto.

12. kerran Iin Messut ”Äänestä ja vaikuta” -teemalla
Iin 12. messut järjestettiin
lauantaina 6.4. Valtarin koululla. Messujen järjestäjänä toimi jälleen Iin lukion
ensimmäisen luokan yrittäjyyskurssilaiset apunaan
kakkosluokan viime vuoden
yrittäjyyskurssilaisia.
Pääteemana oli ”Äänestä ja vaikuta”, jonka puitteissa oli rehtori Tuomas
Kulhan vetämä kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli. Koulun juhlasalissa
oli yrittäjien ja yhdistysten
myynti- ja esittelypöytiä
sekä esiintymislavalla ohjelmassa muotinäytös, musiikkia, messupäällikön Iina
Loukusan tervetulotoivotus,
opetusjohtaja Tuomo Luk-

karin puhe. Arvontaan saivat kaikki osallistua pienellä
maksulla ja opiskelijoilla oli
kahvio sekä grillimakkarapiste. Lapsille oli oma
leikkihuone, jossa oli kasvomaalausta, ongintaa, värityskuvia ja lautapelejä. Iin
Punainen risti oli järjestänyt
ensiapupalvelun.
Vaalipaneelissa
olivat
mukana yhdeksän eri puolueen ehdokkaita; Vasemmistoliiton Risto Kalliorinne,
SDP:n Tytti Tuppurainen,
Vihreiden Silja Keränen,
Keskustan Jussi Ylitalo, Sinisen tulevaisuuden Pirkko
Mattila, Kristillisdemokraattien Ritva Huusko, Perussuomalaisten Juha Vuorio,

Yleisö seurasi vaalipaneelia mielenkiinnolla.

Kokoomuksen Mari-Leena
Talvitie ja Seitsemän tähden
liikkeestä Mika Koivisto. Lisäksi puolueiden osastolla
esittäytyivät mm. Keskustan
Vesa Riekki, Vihreiden Hanne Kokko Kokko, Monika
Kangas-Siira ja Paula Pohjanrinne sekä Kansalaispuolueen Alpo Ylitalo.
Rehtori Tuomas Kulha
kertoi paneelissa esitettyjen aiheiden ja kysymysten
tulleen oppilaiden yhteisesti laatimina. Paneeli aloitettiin ilmastoasioilla, jonka
jälkeen kysyttiin ehdokkaiden mielipiteitä metsien
hoidosta ja hakkuista. Siinä
toivottiin metsien hakkuiden päätöksenteon pysyvän

Suomessa, puurakentamisen lisääntymistä, nuorien
metsien hoitamista ja lisätä metsien monimuotoista
käyttöä.
Yksityismetsissä
metsien hoidon vastuu on
metsänomistajalla,
johon
heiltä toivottiin aktiivisuutta.
Suurin yksimielisyys oli
pikakysymykseen voittaako
Kärpät Suomen mestaruuden, siihen uskoivat kaikki
ehdokkaat.
Pitääkö toisen asteen
koulutuksen olla ilmaista,
viritti vilkkaan keskustelun
ja kuultiin perusteltuja puheenvuoroja asiasta. Koulutuksen tärkeyttä korostettiin
kaikissa puheenvuoroissa ja

nähtiin ammattitutkinnon
tärkeys peruskoulun jälkeen
auttavan ratkaisevasti nuorien työllistymisessä.
EU:ssa pysymistä kannattivat Koivistoa lukuun
ottamatta kaikki, mutta
mielipiteitä oli sitten moninaisia. Natoon liittymisestä oltiin varovaisia, vain
Mattila sitä kannatti tietyin
edellytysten. Naton tärkeys
puolustuksessa nähtiin kuitenkin tärkeänä.
Maahanmuuttoakin käsiteltiin ja ehdokkaat saivat
esittää näkemyksiä, miten
työpaikkoja saadaan erityisesti nuorille. Nuorten
ja lapsien hyväksikäyttökin nousi esille ja ehdokkaat

saivat esitellä, miten turvallisuuden tunteesta huolehdittaisiin.
Viimeisenä oli juontajan
yllätysveto, jossa ehdokkaille jaettiin sattumanvaraisesti esittelytehtävä paneeliin
osallistujista ja kertoa, miksi
hän olisi hyvä kansanedustaja. Siinä jokainen oli kohtelias ehdokaskollegoilleen
ja kuultiin varsin hyviä puheenvuoroja toinen toisensa
esittelyssä.

Heimo Turunen
Lisää Iin messuista kuvakertomuksena seuraavassa
IiSanomassa/Iiläinen lehdessä.
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IIN ALUE
Perhekirkko su 14.4. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kunnian kuninkaan alennustie. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola, avustaa Irmeli Hietapelto, mukana lapsikuoro.
Kolehti:Syrjäytetyssä asemassa olevien hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Pyhä
ehtoollinen. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jumalan Karitsa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina
Eija Savolainen, mukana kirkkokuoro. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Pääsiäisyön messu la 20.4. klo 23 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Jeesus
haudassa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, saarnaa Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Messu ma 22.4. klo 10 Väli-Olhavan seurakuntatalo. 2. Pääsiäispäivä,
pyhäpäivän aihe: Ylösnousseen kohtaaminen. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Tiina Tuomikoski. Kolehti: Kolehti:Vienan-Karjalan työn
tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko.
Päivystävä pappi to 11.4. klo 14.30 Iin hoito-osasto. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Hartaus to 18.4. klo 13 Iin hoiva, Emmintupa.
Yhteisvastuuilta ke 24.4. klo 19 Mirja ja Teuvo Päkkilällä. Illan aikana
tietoutta tämän vuoden keräyksestä, kahvittelua, arvontaa ja mukavaa
yhdessäoloa. Lauletaan kanttorin johdolla ja hartaus. Tervetuloa!
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 €. Tervetuloa !
Hiljaisuuden laulut ke 24.4. klo 12 ja klo 13.30 Iin kirkko. Yläkoulun oppilaat esiintyvät bändin säestyksellä. Ohjelmassa mm. Pekka Simojoen
Hiljaisuuden messun lauluja. Kaikki avoin tilaisuus. Tervetuloa!
Lapsikuoro to 11.4. klo 17 Iin kirkko. Molempien ryhmien harjoitus
kirkossa.
Kirkkokuoro to 11.4. klo 18.15 seurakuntatalo, sali.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 23.4. klo 12 seurakuntatalo, sali.
Ystävänkammari ke 24.4. klo 12 seurakuntatalo, sali.
Perhekerholaisten, päiväkerholaisten ja perheiden pääsiäisvaellus ti 16.4. klo 11 – 11.45 Iin seurakuntatalo. Pääsiäisvaelluksella
saamme seurata pääsiäisen tapahtumia vaelluskierroksella, joka on
rakennettu lapsia ajatellen. Kierros alkaa seurakuntasalista. Kierroksen
lopuksi kaikki saavat pääsiäisyllätyksen. Pääsiäisviikolla 16 ei ole perhekerhoja eikä vauva- ja taaperoryhmää. Tervetuloa pääsiäisvaellukselle
lapset ja aikuiset !
Pääsiäisvaellukset yleisövuorot ke 17.4. klo 18 ja klo 19 Iin seurakuntatalo. Pääsiäisvaelluksella saamme seurata pääsiäisen tapahtumia
vaelluskierroksella, joka on rakennettu lapsia ajatellen. Kierros alkaa
seurakuntasalista. Kierroksen lopuksi kaikki saavat pääsiäisyllätyksen.
Tervetuloa pääsiäisvaellukselle lapset ja aikuiset!
Iin perhekerho pe 12.4. klo 10 seurakuntatalo, kerhohuone.
Disney-puuhakerho ti 23.4. klo 17 seurakuntatalo, kerhohuone.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 24.4. klo 10 – 11.30 seurakuntatalo, kerhohuone.
Luovat muksut -kerho ke 24.4. klo 17 seurakuntatalo, kerhohuone.
7-iltapäivä to 11.4. klo 15 – 16.30 seurakuntatalo, kerhohuone.
Nuortenilta to 11.4. klo 18 seurakuntatalo, kerhohuone.
Lautapeli-iltapäivä su 14.4. klo 14 seurakuntatalo, kerhohuone.
Nuorten leiri Juumassa pe 26.4. - 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 lisätietoja ylläolevista ja lisää tapahtumia: www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Perhekirkko su 14.4. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Palmusunnuntai, pyhäpäivän aihe: Kunnian kuninkaan alennustie. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola, mukana Hyryn nuoret laulajat.
Kolehti: Syrjäytetyssä asemassa olevien hyväksi tehtävään työhön Suomen Lähetysseuran kautta. Taksikuljetus kirkkoon vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit tilata taksin kotiovelle p.040 571 8618/
Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa Kuivaniemen kappeliseurakunta.
Kiirastorstain messu to 18.4. klo 19 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän
aihe: Pyhä ehtoollinen. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku
Jaakkola.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 18 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäivän aihe: Jumalan Karitsa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Messu su 21.4. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Pääsiäispäivä, pyhäpäivän
aihe: Kristus on ylösnoussut. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti: Lukutaitoa naisille Afrikassa-ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16 vähemmistökielellä. Ohjelmasta
hyötyvät naiset ja koulunkäyntinsä keskeyttäneet tytöt. (Suomen Pipliaseura ry)
Kuivaniemen perhekerho to 25.4. klo 10 seurakuntatalo.
Kuivaniemen seurakuntakerhoa ei ole ma 15.4.
Hyryn nuoret laulajat ke 17.4. klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistys.
Kappelin toimisto on suljettu to 2.5. saakka.
Katso lisätietoja ylläolevista ja lisää tapahtumia:
Iin alue tai www.iinseurakunta.fi
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Mika Nisula

Johanna Kalmari

Pääsiäsikonsertti Iin kirkossa
Solisteina kansainvälisen tason laulajia
Iin kirkossa kuullaan hiljaisen viikon maanantaina 15.4.
Kemin kaupunginorkesterin
Pääsiäiskonsertti. Ohjelmassa on Cesar Franckin teos:
Les Sept dernieres paroles

du Christ en Croix (Kristuksen seitsemän viimeistä sanaa ristillä).
Konsertissa kuultava teos
on yksi länsimaisen musiikinhistorian
kauneimpia.

Claudio Cohen

Franck tunnetaan erityisesti
laulun Panis Angelicus (Leivästä enkelten) ansiosta.
Konsertissa
esiintyvät
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.
Teoksen johtaa kapellimestari Claudio Cohen.
Solisteina on kansainvälisen tason laulajia. Tenori
Mika Nisula on debytoinut
New Yorkissa laulaen Canion roolin I Pagliaccista sekä
Turiddun roolin oopperasta
Cavalleria Rusticana. Suomessa hän on ollut mukana monissa produktioissa ja
myös kansallisoopperassa.
Mika Nisula on äänittänyt
soololevyjä yhdessä pianisti
Jouni Someron kanssa
Oopperalaulaja, baritoni Juha Uusitalon ääniala on
bassobaritoni. Hän on esiintynyt monissa maailman
johtavissa
oopperatalois-

sa. Hän on myös Savonlinnan oopperajuhlien Vuoden
taiteilija 2011. Sopraano Johanna Kalmari on opiskellut klassista laulua Päivi
Nisulan (Sibelius-Akatemia)
johdolla. Hän on jatkanut
opintoja basso Jaakko Ryhäsen ja altto Marit Sauramon
johdolla ja mm. Opera Gomsin mestariluokalla Sveitsissä. Kalmari on esiintynyt
solistina mm. Vaasan oopperassa, Ilmajoen musiikkijuhlilla (Kekkonen), Tampereen
oopperafestivaaleilla (Taikahuilu) sekä Seinäjoen kaupunginteatterissa. Kalmari
on laulanut useiden orkestereiden ja kuorojen solistina, omissa lied-konserteissa
sekä yhteiskonserteissa.
Iin kirkossa ei ole ennen
saatu kuulla näin suurta kokoonpanoa, tilaisuus on ainutlaatuinen. Ohjelmaliput
konserttiin ovelta tuntia ennen 15 euroa.

Eija Savolainen
Kuvat: Merino Ramon ja
Heikki Tuuli.

Koskipa asiasi kevyttä tai raskasta kalustoa, meillä hoituu molemmat

Iin Rengastyö Lieksentie 4, Ii p. 040 754 4377

www.iinrengastyo.com
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Suomi on ilmastonmuutoksen
torjunnan suurvalta
Keskusta on ainoa puolue
Suomessa, joka on asettanut
arvokseen ylisukupolvisuuden.
Ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen
vastaamme realistisella vihreydellä.
Näen ilmastonmuutoksen
suurena huolena ja haasteena, mutta toisaalta jälleen
mahtavana mahdollisuutena suomalaiselle osaamiselle.
Ilmastonmuutos pysäytetään kolmella keinolla: hillitään kulutusta, kasvatetaan
hiilinieluja sekä otetaan rohkeasti käyttöön hiilenkaappausteknologioita.
Ilmastotavoitteiden saavuttaminen
ei
edellytä
suomalaisesta elämänmuodosta luopumista ja pidäm-

me huolen myös siitä, ettei
kukaan suomalainen joudu
kärsimään liikaa tehdyistä
päätöksistä. Tulevaisuudessakin voimme kuljettaa lapsia harrastuksiin omalla
autolla, asua omakotitalossa tai kerrostalossa, maalla
tai kaupungissa ja vielä matkustaa. Näitä kaikkia asioita
tehdään jatkossa entistä ympäristöystävällisemmin.
Kotimaisessa
keskustelussa on aika lopettaa
ilmastopolitiikalla syyllistäminen. Ryhdytään yhdessä töihin. Kulutusta voidaan
verotuksen avulla ohjata
ympäristöystävällisempään
suuntaan. Me ihmiset haluamme tehdä hyvää, kun
vaan siitä tehdään riittävän

helppoa. Tarvitsemme kohtuutta, kestävyyttä ja kiertotaloutta.
Metsien ja peltojen hiilensidonta on suuri mahdollisuus
suomalaiselle
osaamiselle. Suomalainen
kestävä metsätalous yhdistettynä maailman huippua
olevaan tietotaitoon hiilinielujen mittaamisesta antaa meille etulyöntiaseman.
Sitä pitää hyödyntää ja vahvistaa. Uskon, että toimiala
tulee työllistämään jatkossa merkittävästi enemmän
suomalaisia.
Suomalaisesta kestävästä puunkäytöstä ei tarvitse
luopua, vaan se voi jatkua
osana suomalaisten hyvinvointia. Se kehittyy, tuottei-

PÄÄSIÄISKONSERTTI
Iin kirkko ma 15.4. klo 18

tukemiseen liittyvistä resursseista, mutta ennen
kaikkea perheiden luottamuksesta
yhteiskuntaan.
Asenneilmasto on voimakkaan ongelmakeskeinen kun
puhutaan lapsista ja vanhemmuudesta. Puhuttaessa jatkuvasti vain lapsiarjen
hankaluuksista, se saa ihmisen keskittymään vain niihin ja mielikuva perheellisen
omasta
elämäntilanteesta
voi muuttua raskaammaksi kuin se oikeasti onkaan.
Jatkuva hankaluuksista puhuminen lapsen kuullen
syyllistää lasta ja sitä pitäisi
välttää. Tällainen keskustelu voi peittää aitojen ongelmien tunnistamisen.
Syntyvyyden
nostoon
tarvitaan rajattomasti rakkautta. Rakkautta tarvitaan
kodeissa ja parisuhteissa.
Lapsiperheiden pitäisi ko-

kea olla rakastettuja ja tärkeitä myös ympäröivässä
yhteiskunnassa.
Jotta syntyvyys saadaan
nousemaan, tarvitaan yhteiskunnalta perheen arvopohjan kirkastamista. Jos
yhteiskunta aidosti arvostaa perheiden merkityksestä
yhteiskunnan tukipilarina,
pienten ja isompien lasten
vanhempien ei tarvitsisi perustella valintojaan ja
olemassaoloaan, vaan ymmärrys ja avunanto kulkisivat rintarinnan perheiden
tukena arjessa.
Tulevan eduskunnan tärkein tehtävä mielestäni on
tarkistaa koko perhepoliittinen ohjelma, jossa lapsiperheiden arvostus näkyy niin
perhetyön tukemisen kuin
myös tulonsiirtojenkin osalta yhtenä kokonaisuutena.
Yksittäisten perheiden tu-

Kemin kaupunginorkesteri
Meri-Lapin Oratoriokuoro
Johanna Kalmari, sopraano
Mika Nisula, tenori
Juha Uusitalo, baritoni

siin sitoutuu yhä enemmän
hiiltä ja niiden jalostusarvo
kasvaa. Puusta tehdään jo
nyt kankaita, auton osia ja
biohajoavia muoveja. Metsäteollisuus voi nyt hyvin
ja tätä kehitystä pitää vahvistaa.
Suomi on ilmastonmuutoksen torjunnassa selvästi
kokoaan suurempi toimija.

Ohjelmalippu 15 €
Tervetuloa!

Juha Sipilä
Pääministeri

Lapsiystävällisempi Suomi
Vaalikiertueella kulkiessani olen monessa yhteydessä
saanut olla ihmisten kanssa keskusteluissa, joissa on
pohdittu syitä Suomen huolestuttavan alhaisiin syntyvyyslukuihin. On mietitty
auttaisiko siihen raha, saadaanko syntyvyys nousemaan rahan voimalla?
Yhteiskunnan asenneilmapiirillä on erittäin suuri vaikutus silloinkin kun nuori
aikuinen miettii elämän
suuria valintoja.
Hyvinvoivat perheet ovat
yhteiskunnan perusta, se on
muuttumaton totuus edelleen, mutta kokeeko tämän
päivän nuori tai vanhempi
perheenperustaja olevansa
lapsineen tärkeä osa tämän
yhteiskunnan
toimivuutta? Perheiden hyvinvointi koostuu tulonsiirroista,
perheiden jaksamiseen ja
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Iin Lausujat esityksiä

”Tämän runon haluaisin kuulla”, iiläisiä toiverunoja

kemiseen liittyvien asioiden
esille nosto on toki tärkeää,
kuten esim. kodinhoitajien takaisin saaminen, mutta
asenneilmaston parantamiseen tarvitaan enemmän.
Vanhemmuus
testaa
jaksamista lähes kaikilla
osa-alueilla, mutta ennen
kaikkea sen myötä saa mittaamattoman syviä rakkauden ja merkityksellisyyden
kokemuksia, joita voi antaa
vain lapsi.

Vesa Riekki, metsuri
Keskustan
kansanedustajaehdokas
Pudasjärvi

Pe 12.4
Ma 15.4
Su 28.4
Ti 7.5.
Su 14.5

klo 18 Nättepori
klo 18 Yli-Iin kirjastotalo
klo 15 Nättepori
klo 18 Oijärven Sampola
klo 18 Kuivaniemitalo
Ohjaajana Anna-Kaisa Järvi

Käsiohjelma 5 €. Tervetuloa!
Yhteistyössä mukana
Iin Kansalaisopisto ja Iin kirjasto

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

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

www.oulunhautakivi.fi

Ennakkoon äänestettiin vilkkaasti
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys oli Iissä vilkasta.
Sunnuntaiaamuna
Nätteporin ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijoita
toimineet Johanna Pakanen

ja Eija Kieri kertoivat äänestäjiä käyneen tasaiseen tahtiin.
-Aivan niin vilkasta ei ole
vielä ollut kuin presidentinvaaleissa, Johanna Pakanen

totesi.
Aila ja Markku Rahkola olivat saapuneet äänestämään muutaman sadan
metrin päästä Vanhasta Haminasta.
Ennakkoäänes-

tyksen he kertoivat olevan
tuttua puuhaa jo useista
vaaleista.
Ennakkoon eduskuntavaaleissa oli mahdollista
äänestää kotimaassa 3.-9.4.

Iissä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat kirjasto-monitoimitalo Nättepori, sekä
Kuivaniemellä Kuivaniemitalo. MTR

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Nätteporin ennakkoäänestyspaikan vaalivirkailijat Johanna Pakanen ja Eija Kieri työssään sunnuntaiaamuna.

Pieni ele -keräyksellä voi äänestyksen ohessa avustaa
kotimaan vammais- ja terveystyötä.

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
Aila ja Markku Rahkola kertovat äänestävänsä yleensä ennakkoäänestyksessä.

040 838 1648
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NÄYTÄ LUONTOSI JA ÄÄNESTÄ
22
Esa Aalto, 36

Oulu
Filosofian tohtori, biologi,
kaupunginvaltuutettu

27
Jaana Isohätälä, 30
Oulu
Filosofian maisteri,
oppimisen tutkija,
kaupunginvaltuutettu

32
Jenni Pitko, 32

Oulu
arkkitehti,
kaupunginhallituksen
varapuheejohtaja

23
Timo Ahvenainen, 32

Ylivieska
Filosofian maisteri,
historian ja yhteiskuntaopin
opettaja,
kaupunginvaltuutettu

28
Monika Kangas-Siira, 47
Liminka
Filosofian maisteri,
kemian ja matematiikan
aineenopettaja,
kunnanvaltuutettu

33
Paula Pohjanrinne, 51
Kempele
Filosofian maisteri,
käännöspalveluyrittäjä,
kunnanvaltuutettu

24
Mika Flöjt, 44

Kuusamo
Yhteiskuntatieteiden
maisteri,
varakansanedustaja,
maakuntahallituksen vpj.

29
Silja Keränen, 35

Kajaani
diplomi-insinööri,
kaupunginvaltuutettu

34
Anne Sormunen, 46

Sievi
Kauppatieteiden
maisteri, kansainvälisten
asioiden päällikkö

25
Satu Haapanen, 50

Oulu
Kasvatustieteiden maisteri,
luokanopettaja,
kaupunginvaltuutettu

26
Toni Holappa (sit.), 20
Oulu
opiskelija

30
Hanne Kokko, 39

Nivala
koulunkäynninohjaaja,
JHL:n luottamusmies,
kaupunginvaltuutettu

31
Latékoé Lawson Hellu, 56
Oulu
tietoliikenneinsinööri,
kaupunginvaltuutettu

36

35
Seppo Sorvari, 44
Raahe
toimistosihteeri,
Hinku-yhteyshenkilö

Marjo Tapaninen, 45
Oulu
Yhteiskuntatieteiden
kandidaatti,
projektikoordinaattori

37
Sofia Tervakangas, 19
Oulu
lukio-opiskelija

38
Susa Vikeväkorva, 26

Oulu
Kasvatustieteiden maisteriopiskelija, varhaiskasvatuksen opettaja,
kaupunginvaltuutettu

39

Ennakkoäänestys 3.-9.4.2019.

Antti Yrjölä, 27
Oulu
insinööri

https://www.oulunvaalipiirinvihreat.fi/eduskuntavaalit-2019/

Ilmoituksen maksaja: Iin Vihreät ry

Eduskuntavaalit
sunnuntaina 14.4.2019.
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Iin kunnalla vilkkaan
rakentamisen vuosi
Liikuntahalli valmistuu vuoden loppuun mennessä Iin keskusurheilukentän viereen.
Halli palvelee Iin keskustan koulujen lisäksi myös Alarannan koulua.

Iin kunta on viimeisen viiden vuoden aikana sijoittanut
noin 30 miljoonaa euroa koulujen ja muiden kiinteistöjen
rakentamiseen.
-Tahti jatkuu kiivaana myös tänä vuonna, eikä isoilta
investoinneilta säästytä lähivuosinakaan, kunnanjohtaja
Ari Alatossava toteaa.
Liikuntaihmisten hartaasti odottaman liikuntahallin rakentaminen on käynnissä. Liikuntahallin rakentamisen
kokonaiskustannukset ovat noin 6 miljoonaa euroa, josta
kuluvalle vuodelle reilut 4,3 miljoonaa euroa.
- Liikuntahallin kerrosala on yhteensä 4084 neliötä, jakautuen kahteen kerrokseen. Liikuntahalli on mitoitettu
600 henkilön mukaan. Rakentamisessa huomioidaan tilojen yhteiskäyttö toisessa vaiheessa mahdollisesti rakennettavan uimahallin ja kolmannessa vaiheessa suunnitellun
jäähallin kanssa. Yhteistiloja ovat muun muassa wc-tilat,
puku- ja suihkutilat, sekä varastotilat, tekninen johtaja Janne Jokelainen kertoo.
Liikuntahalli mahdollistaa tilamitoituksellaan kaikkien sisäliikuntalajien maaottelutasoiset tapahtumat. Toiseen kerrokseen sijoittuu 180 paikkainen kiinteä katsoa,
sekä juoksusuora. Lisää katsomotiloja saadaan avattavista
alakatsomoista. Liikuntahallin ulkoseinälle, urheilukentän
puolelle sijoittuvat katetut katsomot kentän tapahtumien seuraamiseen, sekä tarvittavat ajanottotilat. Halli tulee
kuntalaisten käyttöön vuoden 2020 alussa.
Koulurakentaminen jatkuu
Sisäilmaongelmista kärsivän Ojakylän koulun vanhimman osan tilalle valmistuvat uudet tilat elokuussa 2019.

Ojakylän koulu on oppilasmäärältään yksi Iin suurimmista, oppilasmäärän ollessa tänä lukuvuonna 120.
-Kuluva vuosi on ollut haasteellinen ja vaatinut joustoa
sekä oppilailta, että henkilökunnalta, Ojakylän koulunjohtaja Juha Hassinen toteaa odotellessaan uusien tilojen valmistumista.
Uuteen koulurakennukseen tulee kaksi opetustilaa,
aula/ruokailutila, keittiö ja tilat terveydenhoitajalle. Vanhin koulun osa poistuu opetuskäytöstä, mutta sinne jäävät
koulun tarvitsemat talotekniikat. Vuoden 2019 talousarviossa on Ojakylän koulun rakentamiseen varattu 850 000
euroa.
-Mitään tarvikkeita emme sisätilaongelmista kärsineistä tiloista uuteen koulurakennukseen vie, Juha Hassinen
kertoo elokuun lopussa tapahtuvasta muutosta uusiin tiloihin.
-Valtarin koulun liikuntasalin sisäkatto on uusittu
akustiikkalevyistä irronneen pölyongelman poistamiseksi. Koulun monitoimitilan lattia uusitaan tulevana kesänä
tiloissa havaitun ongelman vuoksi, tekninen johtaja Janne
Jokelainen kertoo Valtarin koulun tilanteesta. Näiden töiden kustannusarvio on 200 000 euroa.
Alarannan koulun rakentamisen suunnittelu on aloitettu kunnanvaltuuston päätettyä uuden koulun rakentamisesta sisätilaongelmista kärsineen ja suljettuna olevan
koulun tilalle.
-Kilpailutus rakentamisesta tapahtuu kesän aikana ja
rakentaminen alkaa syksyn aikana. Uuden koulun on määrä valmistua Alarannalle vuoden 2020 loppuun mennessä,

opetusjohtaja Tuomo Lukkari kertoo. Koulun rakentamisen kustannuksiksi on arvioitu 2,7 miljoonaa euroa.
Ylirannan koulun osalta hän toteaa oppilaiden tilojen
puolesta mahtuvan Aseman koululle, jossa he ovat opiskelleet Ylirannan koulun sulkeutumisesta lähtien. Lopullista päätöstä Ylirannan koulun lakkauttamisesta ei ole
tehty. Kunnanvaltuusto on päättänyt aloittaa koulun lakkauttamisen valmistelun ja tähän liittyvä tiedotustilaisuus
kyläläisille on järjestetty maaliskuussa. MTR

Ojakylän koulun uudisrakennus valmistuu elokuussa 2019. Samalla poistuu käytöstä koulun vanhin osa.

Toiveidesi koti
Vapaat asuintontit:
ii.fi/tontit
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Rakentaja 2019 on vahva kevään merkki
Rakentaja 2019 on rakentamisen ja asumisen suurin tapahtuma Pohjois-Suomessa.
Tapahtuma tuo lukuisia rakentamisen, remontoinnin
sekä sisustuksen asiantuntijoita ja näytteilleasettajia
Ouluhalliin 12.-14. huhtikuuta, pe klo 12-17 ja la-su
klo 10-16.
Rakentamisen ja remontoimisen ohella nyt 44.
kertaa järjestettävän tapahtuman teemoissa näkyvät
myös sisustus sekä piha ja
puutarha. Näytteilleasettajia tämän vuoden Rakentaja
2019 -tapahtumassa on noin
170, joten tarjolla on paljon
inspiraatiota ja tietoa niin
omakotitalojen kuin taloyhtiömuotoistenkin asuntojen
asukkaille.
Rakentaja
2019
-tapahtuman
ohjelmalavalla vierailee lauantaina ja
sunnuntaina Kotoisa-ohjelmastakin tutuksi tullut sisustussuunnittelija
Seija
Strand. Puheenvuorossaan

Strand käsittelee kodin värejä, materiaalivalintoja ja
valaistusratkaisuja sekä kodin sisustuksen toiminnallisuutta, käytännöllisyyttä
ja persoonallisuutta. Lisäksi
hän on messukävijöiden tavattavissa puheenvuorojensa välillä.
Kodin ja arjen viihtyvyyttä pohditaan ammattijärjestäjä ja tietokirjailija
Ilana Aallon johdolla, joka
luennoi lauantaina ja sunnuntaina tavaratulvan vähentämisestä. Luento on
suunnattu kaikille, jotka haluavat käyttää vähemmän
aikaa siivoamiseen ja tavaroiden järjestelyyn. Kävijät saavat luennolta mukaan
12 tarpeettomien tavaroiden poistoon ja tärkeiden
tavaroiden järjestelyyn toimeenpanevaa konkreettista
askelta, jotka ovat helppoja ottaa käyttöön kotona
vaikkapa saman tien. Rakentaja 2019 -tapahtuma
ottaa huomioon omakotira-

RAKENTAMINEN KÄYNNISSÄ!
UUSIA TALLI- / VARASTO-OSAKKEITA

Iin Kauppatielle

Rakennusliike Salera Oy rakentaa Iin Kauppatielle 7 kpl
talli-/varasto-osakkeita. Rakennettavat tallit ovat kooltaan n. 40 ja 47 neliömetriä: 4,6 m leveitä, 4,7 m korkeita
ja 8,5 sekä 10,1 m pitkiä.
Kohteet soveltuvat erinomaisesti varastoiksi, harrastustiloiksi tai yritysten käyttöön niiden muokattavuuden
vuoksi. Niihin on myös mahdollisuus rakentaa parvi, WC
ja pieni keittiö.

Sisustettu olohuone.

kentajien ja -asujien lisäksi
ohjelmatarjonnassaan kattavasti myös taloyhtiöiden
osakkaat ja hallituksen jäsenet. Ohjelmalavalla tuodaan esille taloyhtiöiden
asiaa Taloyhtiöfoorumissa,
jossa keskustelun teemoiksi
nousevat erilaiset korjausinvestoinnit, niiden vertailu ja
hallinta, sisäilmaongelman
vastuukysymykset taloyhtiössä sekä linjasaneerauksen

yhteydessä tehtävä keittiöremontointi.
Lisäksi ohjelmassa kuullaan monipuolisesti puheenvuoroja talotekniikan
ratkaisuihin,
henkilökohtaisen talouden suunnitteluun, kiinteistökauppaan,
pihasuunnitteluun ja sisustustrendeihin liittyviin teemoihin sekä ajan ilmiöihin
keittiössä.

Nyt nopeasti varaamaan omasi!
Salera Oy / Sauli Hämälä 0400 680163

ekovilla.com

Ahaa!
Karkaa
rahaa!

Milloin olet viimeksi käynyt asuntosi yläpohjassa?
Vintin lisäeristämisen siirtäminen hukkaa lämpöä ja
rahaa joka päivä.
Lisäeristäminen on helpoin
ja edullisin tapa pitää kurissa kasvavat energiakustannukset vanhemmissa
taloissa.

Vintin lisäeristämisen siirtäminen

Muista hyödyntää
myös
hukkaa
lämpöäKotitalousvähennys
ja rahaa joka
päivä.
huomioitu takaisinmaksuajassa. Laskelma
kotitalousvähennys!
antava, ilman korkoa. 100 m² talo, Jyväskylän ilmasto.
Toimi nyt ja pyydä suuntaa
tarjous
040 584 0389
Energian hinta 0,12 €/kWh

tai oulu@ekorakennuspalvelu.fi.
Teen maksutta yläpohjan kunnon kartoituksen ja lasken
tarjouksen lisäeristyksestä, ota rohkeasti yhteyttä:

040 5237200 tai jaakko.juutinen@ekovilla.com

Rakentajamessut Oulussa 2018.

Lisätietoja:

Anna Tiensyrjä toimitusjohtaja 050 482 8599, anna.tiensyrja@pohjois-suomenmessut.fi
Eeva Ojala tapahtumatuottaja 050 311 8008, eeva.ojala@pohjois-suomenmessut.fi

Lämpimin terveisin
Jaakko Juutinen
Myyntiedustaja, Pohjois-Suomi

www.lvilalli.fi

LUOTETTAVAA TYÖTÄ
JO 30 VUODEN AJAN
•
•
•
•
•
•

Mittaus ja Kartoitus
Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta
Suunnittelu
3D-koneohjausmallit
DRONE-kopterikuvaukset,
pistepilvet ja ortokuvat
• Kuivatussuunnitelmat
• Maa-ainesten ottosuunnitelmat
• Jätevesisuunnitelmat
POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY
os. Leipojantie 4, 91100 Ii
p. 0400 380688, 0400 287483

www.pmpoy.com

0400 280 865

Kari Mustonen Oy
MAA-AINESTOIMITUKSET:
murskesora, sepeli, hiekka,
seulottu pihaturve

Rakennus ja saneeraustyöt

040 352 4986

MAANRAKENNUSKONETYÖT
ammattitaidolla ja
pitkällä kokemuksella

p. 0400 287 011
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Tiiron raudoituspalvelu Oy

Iin kunnassa useita
eri rakentamiskohteita
kaavavaiheessa
Iin kunnan kaavoitus- ja rakentamisasioista
pyysimme maankäyttösuunnittelija Jaakko Rauniolta
ajankohtaista tietoa.
Karhun asemakaavan sekä yleiskaavan
muutoksen valmisteluaineistojen nähtävillä oloaika on päättynyt. Kaavahankkeiden keskeisenä tavoitteena on merellisen
Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen
mahdollistaminen saaren keskiosaan. Yleiskaavassa tarkastellaan myös muun muassa loma-asuntojen muuttamista vakituiseen
asumiseen sekä saaren virkistyskäyttöä.
Kaavoista saatiin varsin runsaasti palautetta eri tahoilta. Seuraaviksi käydään läpi
saatuja mielipiteitä ja lausuntoja, ja niihin
laaditaan vastineet, jotka kunnanhallitus
käsittelee. Saadun palautteen ja prosessin
aikana tarkentuneiden tavoitteiden pohjalta
työstetään kaavaehdotukset. Valmisteluvaiheessa asemakaavassa alueelle esitettiin 55
asuintontin uutta asuinaluetta.
Jakkukylän osayleiskaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä 8.4. saakka.
Myös Jakkukylän kaavasta on saatu mukavasti palautetta. Pääpiirteittäin kaavan linjauksiin on oltu varsin tyytyväisiä, mutta
esimerkiksi tiettyjen kaavamerkintöjen rajaukset ovat herättäneet jonkin verran keskustelua. Kyläläisiltä on saatu myös tärkeää
paikallistietoa, jota voidaan hyödyntää kaavan laadinnassa. Saatu palaute käsitellään
ja sen pohjalta työstetään kaavaehdotusta,
joka on tavoitteena asettaa nähtäville vuoden 2019 syksyllä. Kaavan luontoselvitykseen tehdään vielä täydennyksiä kesällä
2019.
Illinsaaren asemakaavan laajennuksen
valmisteluaineiston nähtävillä oloaika on
päättynyt. Kaavasta saatiin kolme lausuntoa. Kaavaehdotus on tavoitteena asettaa
nähtäville huhtikuun 2019 loppupuolella.
Alueelle suunnitellaan uutta luonnonläheis-

tä asuinaluetta. Luonnosvaiheessa alueelle
esitettiin yhdentoista omakotitontin kokonaisuutta.
Myös Yli-Olhavan tuulivoimapuiston
osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä
4.4.2019 saakka. Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 60 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Iin
Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin
keskustaajamasta pohjoiseen. YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa:
Vaihtoehto 0 (hanketta ei toteuteta), vaihtoehto 1 (alueella rakennetaan 60 tuulivoimalan tuulivoimapuisto) ja vaihtoehto
2 (alueelle rakennetaan 40 tuulivoimalan
tuulivoimapuisto). Sähkönsiirron osalta
tarkastellaan viittä eri vaihtoehtoa. Viranomaisilta, yhdistyksiltä, yhteisöiltä ja kuntalaisilta saatiin nähtävillä olon aikana hyvin
palautetta. Saadut lausunnot ja mielipiteet
käydään huolellisesti läpi ja niihin laaditaan vastineet. Lausunnot ja mielipiteet toimitetaan yhteysviranomaisena toimivalle
Ely-keskukselle, joka antaa lausunnon YVAohjelmasta. Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto sekä YVA-selostus on tavoitteena
asettaa nähtäville alkuvuonna 2020.
Kunnassa on vireille myös useita muita asemakaavahankkeita, kuten Pentinkankaan asemakaavan muutos, jonka
tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen kaupan näkökulmasta. Kaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville
myöhemmin tänä vuonna.

Jaakko Raunio
Maankäyttösuunnittelija Iin kunta

IIJOKISUUN
LUVAT 2019

30

VUOTTA

Verkkolupa
Iijoen edustan merialue
Viehelupa
merialue, jokisuu,
Illi, Yläallas
Hinnat
samat kuin 2018
Myy
Nenonen, Jäppinen,
Kärkkäinen
www.kalaaiista.fi
www.jakokunta.fi

• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmiskodit laatua ja palvelua arvostaville
yli 30 vuoden
kokemuksella.

30

A

VUOTT

ÄLÄ TINGI
LAADUSTA,
VALITSE
KODIKSESI
JT-TALO

8
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Tasa-arvo on arvovalinta
Viime vuosina olemme todistaneet valitettavaa kehitystä naisten aseman
murentamiseksi. Tasa-arvon
eteen on tehtävä edelleen
työtä ja yhteiskunnan eri toimijatahojen on sitouduttava
mukaan. Tasa-arvon taantuminen on pysäytettävä.
Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen on tartuttava
toimeen ja poistettava perusteettomat
palkkaerot.
Miesten asemaa kotona on
vahvistettava ja naisten asemaa työelämässä, jotta naisten eläkekertymiin saadaan
muutos parempaan. Työelämän epätasa-arvoon on
puututtava ja vanhemmuuden kustannukset on jaetta-

va tasan.
Seuraavan
hallituksen
ohjelmassa on oltava naisten aseman edistäminen ja
sukupuolitietoinen budjetointi. Kaikkien merkittävien uudistusten ja valtion
budjetin sukupuolivaikutukset on arvioitava. Sosiaaliturvan uudistuksessa on
huomioitava tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yksinhuoltaja- ja maahanmuuttajaäitien
näkökulmasta.
Päätökset
yhteiskunnan rahan käytöstä ovat arvovalintoja. Niillä
ei saa heikentää tasa-arvoa!
Naisten on voitava toimia ja vaikuttaa yhteiskunnallisessa
keskustelussa
ilman pelon ilmapiiriä. Nai-

siin kohdistuva verkkoväki- oikeudet ovat ihmisoikeukvalta on 27-kertaista miehiin sia ja niiden puolustamiseen
verrattuna.
Hiljentämis- tarvitaan meistä jokaista.
yritykset verkossa asetta- Raivataan edelleen tietä tävat naiset sietämättömään män päivän tytöille, jotta
asemaan ja uhkaavat nais- heistä voi kasvaa rohkeita
ten demokraattisia oikeuk- huomisen päättäjiä.
sia. Sosiaalisen median- ja
teknologiayritysten on ol- Marjo Tapaninen
tava valtioiden ja EU-lain- kansanedustajaehdokas
säätäjien ohella mukana (vihr.)
rakentamassa
häirintäva- Oulun Vihreiden
paata verkkoa.
puheenjohtaja
Meidän naisten on tiedosNaisjärjestöaktiivi
tettava, millaisia uusia valtarakenteita ympärillemme
MARJO
rakentuu ja taisteltava
niitä
TAPANINEN
eduskuntaan
vastaan yhdessä.#asianainen
Tasa-arvo
ei ole valmis, eikä sitä meille tahdota vapaaehtoises-36
ti antaa. Naisten ja tyttöjen

taiseksi jäädytettyinä, joten
kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle määrärahojen vapauttamista.
Opetusja
varhaiskasvatuslautakunta
on
päättänyt päiväkodin perustamisesta
Alarannalle 1.8.2019. Kunnanhallitus
hyväksyi esityksen ja päätti esittää kunnanvaltuustolle jäädytettyinä olevien
määrärahojen vapauttamista neljän lastentarhanopettajan ja kahden päivähoitajan
tehtävän
perustamiseksi
varhaiskasvatuspalveluihin
1.8.2019 alkaen.
Kunnanhallitus hyväk-

KANSALLISEN
VETERAANIPÄIVÄN JUHLA
26.4.2019 KLO 11-13
Jakun koululla, Jakuntie 85 A 1, 91210 Jakkukylä
Ohjelma:
Klo 11.00
Tervetuloa juhlaan
Lauluesitys: ryhmäperhepäiväkoti Leppäkertut
Oppilaiden esitys:
Seitsemän veljestä 1.-2. luokan oppilaiden laulu
3.-4.luokan esitys:
Veteraanin iltahuuto
Juhlapuhe
Eskareiden esitys
Maamme laulu
Kahvitarjoilu

tasa-arvo, yhdenvertaisuus,
ihmisoikeudet, rauhantyö
Oulun Vihreiden pj
marjotapaninen.fi

Mainoksen maksaa ehdokkaan tukiryhmä

Ii aloittaa avoimen varhaiskasvatuksen ja
perustaa Alarannalle päiväkodin
Iin
kunnanhallitus
hyväksyi
kokouksessaan
25.3. opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
esityksen avoimen varhaiskasvatuksen aloittamisesta
Iissä 1.8.2019 alkaen. Samalla kunnanhallitus hyväksyi
lastentarhanopettajan
ja päivähoitajan toistaiseksi voimassa olevien tehtävien perustamisen avoimen
varhaiskasvatuksen aloittamiseksi. Tehtävien täyttämiseen tarvittavat määrärahat
sisältyvät opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
vuoden 2019 talousarvioon. Määrärahat ovat tois-
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syi ja allekirjoitti vuoden
2018 tilinpäätöksen. Tilinpäätös on 1 850 116 euroa
alijäämäinen.
Tilinpäätös
esitetään kunnanvaltuustolle ja alijäämä esitetään siirrettäväksi vapaaseen omaan
pääomaan tilikauden ylijäämäksi.
Taseessa
on
edellisten vuosien ylijäämä 5 939
282,66 euroa. Vuoden 2018
tilikauden alijäämä on
-1
850 116.87 euroa. Kertynyt
ylijäämä 31.12.2018 on 4 089
165,79 euroa.
Kunnanhallitus
päätti hyväksyä hakemuksen ja
luovuttaa korttelin 31 b ton-

tit 16 - 20 Salera Oy:lle luovutusehtojen
mukaisesti.
Lisäksi päätettiin hyväksyä
Saleran hakemus 2 ja luovuttaa korttelin 31 b tontit
11 - 15 Salera Oy:lle luovutusehtojen mukaisesti, sillä
ehdolla, että toteutusaikataulua nopeutetaan siten,
että rakennustyöt ovat valmiina vuoden 2021 loppuun
mennessä.
Tontit ovat olleet haettavissa 22.3. mennessä kunnanhallituksen hyväksymin
tontinluovutusehdoin. MTR

Investointi huolettomaan
tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939

On aika suunnitella
kesäleimikko.
Ota yhteys metsäasiantuntijaasi.

Kuivaniemen toimisto, puh. 0400 318 607

Testijuoksijat liukastelivat maaliskuun kisassa
Kevät lähestyy, mikä näkyi siinä, että Iin Yrityksen
testijuoksusarjan
kuudenteen osakilpailuun ilmaantui hyvä ja vauhdikaskin
osanottajajoukko. Sää oli aurinkoinen, mutta reippaasti puhallellut länsituuli teki
siitä raittiin puoleisen. Paluumatka saatiin taivaltaa
raskaaseen
vastatuuleen.
Oman vaatimuksensa toi
välikausikeli. Tie oli pätkittäin sula, mutta suurimmalta osalta epätasaisen jäinen.
- On valittava tossut ja askellus kelin mukaan, neuvoivat
paikalla olleet kokeneemmat
asiantuntijat. Järjestäjät suosittelivat aiheellisesti nastoja, mitä kaikki eivät ottaneet
todesta.
Kovimmasta
vauhdista huolehti Limingan Niittomiesten Jorma Jokelan
talli. Moninkertainen juniorien SM-mitalisti Samuli Hussa tuli loppusuoralle
järjestäjien ennustusten mukaisesti, kun 34 minuuttia
alkoi olla kulunut. Seuratoveri Tuomas Aho jäi lähes

minuutin, mihin sisältyi kaatuminen neljän kilometrin
kohdalla Tapiolla. Liminkalaisten rintaman rikkoi Illin
ensikertalainen Kemijärveltä
asti saapunut vasta 17-vuotias Teemu Hoisko, joka jätti
ennätyksensä tehneen Joona Holapan neljänneksi. Tekniikaltaan raakile Hoisko on
ilmeinen lupaus. Neljänkymmenen minuutin rajan alitti toistakymmentä juoksijaa.
Viime vuodet lähinnä extremelajeissa kilpaillut kokenut Maija Oravamäki jaksaa
edelleen pitää vauhtia maantiellä. Naisten kärkiaika tuli
minuutin erolla kesän Illinjuoksuissakin nähtyyn Jyväskylän Kenttäurheilijoiden
Elina Heikkiseen. Kolmas
nainen maalissa oli Pudasjärven Urheilijoihin siirtynyt
Marika Krohns. Oulun Pyrinnön 16-vuotias Juho Keränen pisteli vitosella talven
kovimmalla ajalla reippaasti
alle 20 minuutin. Myös muu
nuoriso petrasi aikojaan kuten junioreilla asiaan kuuluukin. MTR

Miehet 10 km: 1) Samuli
Hussa LNM 34.07, 2) Tuomas
Aho LNM 35.03, 3) Teemu
Hoisko
Kemij.U (M18) 36.36, 4)
Joona Holappa LNM 36.42,
5) Juho Hiltunen ONMKYU
38.57, 6) Eelis Rankka
VePo 39.00, 7) Janne Eskelinen Oulu 39.03, 8)
Kyösti Kujala Ii 39.04, 9)
Heikki Tiiro IiY 39.10, 10)
Lauri Päkkilä
Haukipudas 40.24, 11)
Sami Härkönen OuTa 42.36,
12) Ossi Granat Kemi
44.36. yksi DNF
M40 10 km: 1) Marko Mattila VKV 38.20, 2) Matti Eskelinen KeMaKi 38.49.
M45 10 km: 1) Tatu Korhonen LNM 38.13.
M50 10 km: 1) Teuvo
Kuusela Kemi 41.28, 2) Pekka
Kuokkanen IiY 42.07, 3) Juha
Tiilikainen KeMaKi 42.26, 4)
Hannu Lamminaho Kemi
45.52, 5) Jarmo Holappa KeMaKi 51.42.
M55 10 km: 1) Hannu
Laurila ONMKYU 39.45, 2)
Ismo Pudas IiY 41.38, 3) Tais-

to Latvalehto LNM 45.01,
4) Vesa Savolainen HauHe
49.37.
M60 10 km: 1) Esko Takalo OlsHe 45.52, 2) Markus
Hast Keminmaa 47.17, 3) Reijo Hummastenniemi OlsHe
50.31.
M65 10 km: 1) Markku
Hänninen KeMaKi 46.47.
M70 10 km: 1) Kauko Meriläinen OlsHe 52.07, 2) Erkki
Manninen OlsHe 56.10.
M75 10 km: 1) Eero Hanni KeMaKi 53.00, 2) Heikki

Paukkeri KeMaKi 1.05.04.
M80 10 km: 1) Paavo Takalahti KeMaKi 1.11.00.
Naiset 10 km: 1) Elina
Heikkinen JKU 40.38, 2) Marika Krohns PuU 42.18, 3)
Ella Reinikainen LNM 43.49,
4) Marjo Vesala Oulu 46.55,
5) Sanja Boström Ii 47.26.
N40 10 km: 1) Kirsi Kivelä
LNM 44.23.
N45 10 km ) Maija Oravamäki OP 39.12, 2) Jatta
Seppälä AlPi 47.30, 3) Mari
Sipola Kemi 47.30.

N55 10 km: 1) Kariina
Kauppinen ONMKYU/ kkm
48.38.
Naiset 5 km: 1) Lotta Sankelo SkPt 26.56.
N17 5 km: 1) Ada Holm
OTC 23.06.
M17 5 km: 1) Juho Keränen OP 17.36.
P15 5 km: 1) Aapo Mäkiniemi LNM 20.12, 2) Paavo
Niemelä ONMKYU 20.50, 3)
Emil Huomo OP 21.23, 4) Eeli
Tohmola OP 21.32, 5) Jimi
Kenttälä OP 26.36.

Maaliskuun aurinko lämmitti, mutta navakka tuuli hidasti juoksijoiden matkaa. (Kuva Pertti Paaso-Rantala)
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

ä tarjous!

Pyyd
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

renkaat kaikille teille

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

NUOHOUKSIA

MR Nuohous Oy
040 7627 168

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?

PITOPALVELUA

* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula
044 5577 677

www.kunnostamo.com
Kalevalaista jäsenkorjausta
Intialaista päähierontaa
Iin Haminassa
Kysy lisää tai
varaa aika numerosta

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

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA

044 509 8781

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

Kaisa Hautamäki

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

MYÖS LAHJAKORTIT

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

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

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Jakkukylän MM-hiihtäjille avattiin omat nettisivut
Suomalaisten ensimmäinen
kosketus
kansainväliseen
kilpailutoimintaan otettiin
jo vuonna 1892 Tukholman
”maailmanmestaruuskilpailuissa”, kun Juho Ritola,
Juho Räihä ja Fredrik Liljeberg edustivat Suomea ja ottivat 30 kilometrin matkalla
ylivoimaisen kolmoisvoiton.
Jakkukyläläinen,
27-vuotias
Juho
Räihä
pyydettiin tuolloin Tukholman
hiihtokilpailuihin, todistettuaan Oulu
Hiihdoissa, kuuluvansa aikakautensa hiihtäjien kärkikastiin. Jakkukyläläinen
Kalle Jussila voitti puolestaan Pohjoismaiden mestaruuden vuosina 1902 ja 1905.
Ruotsalaiset kutsuivat Kallea ”Lapin noidaksi” kun
hän kokovalkeassa hiihtopuvussaan vilahteli metsän
siimeksessä ohitellen kymmeniä kilpakumppaneitaan.
Mestarihiihtäjien saavutusten kunniaksi Jakkuky-

län kyläyhdistys on avannut
heidän historiastaan kertovat nettisivut osoitteeseen:
www.jakkukyla.fi/juhoraiha ja www.jakkukyla.fi/kallejussila
Historian ensimmäisessä
ulkomailla järjestetyssä hiihtokilpailussa suomalaiset tekivät vakuuttavaa työtä,
ottaen kilpailuista kolmoisvoiton. Jakkukylän Räihä hiihti kilpailut kapeilla
puusuksilla, joita kutsuttiin
myöhemmin ”Iin suksiksi”.
Sauvoissa hänellä oli muista
hiihtäjistä poiketen pienemmät sommat.
Jakkukylän
hiihtäjien
kunto oli vertaansa vailla
1800 ja 1900 – luvun vaihteessa. Juho Räihä nappasi
kuninkaallisen pystin kakkossijallaan vuoden 1892
Tukholman hiihtokisoissa,
joita sittemmin alettiin kutsua ”Pohjoismaisiksi hiihtokisoiksi”.
Kymmenen
vuotta myöhemmin, vuon-

na 1902 Tukholman kisojen
palkintokorokkeelle
nousi jälleen jakkukyläläinen.
”Jussila ilmestyy jäniksenä
läheiselle mäen törmälle rinnassaan n:o 78 ja kiitää pyrynä ohitseni. Ei hätää, voitto
tulee!”, raportoi toimittaja
Klemetti tuolloin kisapaikalta. Kalle Jussila voitti lopulta mestaruuden kuuden
minuutin erolla. Hän voitti Pohjoismaisten hiihtokisojen mestaruuden vuosina
1902 ja 1905.
Suomessa käytyjä kilpailuja, eli sen aikaisia SM-kisoja, hallitsivat useina vuosina
jakkukyläläiset. Juho Räihä osallistui Oulu-hiihtoon
vuonna 1891, sijoittuen kakkoseksi. Vuonna 1893 Räihä
osallistui jälleen Oulu-hiihtoihin, mutta ikä ja raskas
työ olivat vaatineet veronsa, eikä hän sijoittunut enää
kärkikaartiin. Vuonna 1896
kilpailun voittopalkinto vietiin taas Jakkukylään, kun

Kalle Jussila voitti kisan,
alittaen samalla ensimmäisenä maailmassa kahden
tunnin haamurajan 30 kilometrin hiihtokilpailussa.

Prinssiltä arvokas palkinto
Hiihdon palkintojenjako oli
komea. Varmaa tietoa minulla ei ole siitä, soitettiinko tilaisuudessa Porilaisten
marssi, luultavasti.
Tukholman kisojen arvokkuutta kuvaa sekin, että
palkintona jaettiin niin arvokkaat kuninkaalliset pokaalit, että hiihtäjät yleensä
muuttivat ne rahaksi tai tavaraksi, helpottaakseen perheen elämää. Hiihtäjien
yksi motiivi lieneekin ollut
elannon turvaaminen. Juho
Räihä sai silloisen prinssin Oscar Gustav Adolfin,
myöhemmin Ruotsin kuninkaaksi kohonneen Kustaa V:n jakaman pokaalin.
Pokaali on sittemmin hankittu Räihän suvun haltuun

vuonna 1996, oltuaan ”kadoksissa” 100 vuotta.

Hannu Kaisto

Lähteet: Timo Räihän, Jarmo
Alasiuruan ja Pertti Huovisen
tutkimusaineistot

Tulevat IiSanomat
ilmestyvät kahden
viikon välein parittomina viikkoina:
Nro 9 ilmestyy 25.4.
(viikko 17)
Iiläinen 1/2019
Nro 10 ilmestyy 9.5.
(viikko 19)
Nro 11 ilmestyy 23.5.
(viikko 21)
Nro 12 ilmestyy 6.6.
(viikko 23)
Nro 13 ilmestyy 20.6.
(viikko 25)

Juho Räihän pokaali.

Nro 14 ilmestyy 4.7.
(viikko 27)
jne....
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Luola-aavan metsästysseuralle uusi
pöytästandaari

Istumassa alhaalla Aila Berg, Pirkko Udd, Kaisa Hökkä. Seisomassa Pentti Puolakka. Pöydän ääressä istumassa ohjaaja Anna-Kaisa
Järvi. Takarivi kitaristi Janne Kiilakoski, Seija Aho, Kirsti Hanhela,
koskettimet Essi Hirvelä. Valokuva Anna-Liisa Berg.

Iin Lausujat ja kansalaisopiston
lausuntapiiri kylävierailuille
Iin Lausujat on 1990-luvun
alussa perustettu yhdistys,
lausuntapiiri jo 1970-luvulla syntynyt opiston harrastusryhmä, jota tätä nykyä
ohjaa Anna-Kaisa Järvi. Viime syksynä aloitettiin taas
jalkautuminen sivukylille
vierailulla Luola-aavan kylätuvalle.
Tänä keväänä sama linja
jatkuu. Opistossa harjoiteltuja esityksiä on Nättepori
12.4. kello 18 ja 28.4. kello 15,
Yli-Iin kirjastotalo 15.4. kello 18, Oijärven Sampola 7.5.
kello 18 sekä Kuivaniemitalo 14.5. kello 18.
Yhteistyössä on ollut mukana myös Iin kirjasto, jossa sai syksyllä kirjallisesti
toivoa mielirunonsa esitettäväksi. Niinpä Seija Aho
tulkitsee Aale Tynnin Kaarisillan, Aila Berg Edgar Allan Poen Korpin, Anna-Liisa
Berg ja Pentti Puolakka Viljo Kojon Muistoja menneiltä
ajoilta sekä Pirkko Udd Anna-Mari Kaskisen Mitä meille jää vuosista noista.

Ohjelma täydentyi, kun
ilmeni vihjeitä, että kaksi juuriltaan iiläistä naista
olivat julkaisseet runojaan,
Taru Lauru ja Hanna-Maaria Ikonen. Syvyyttä lisäämässä ovat 90-kymppiseksi
ehtineen Eeva Kilven runot
ja Kaarlo Sarkian Velka elämälle sekä taaskin toivottu
ikirakkaus: Eino Leinon Hymyilevä Apollo, tällä kertaa lyhennetty versio, jota
jo mainittujen lausujanimien lisäksi tulkitsemassa ovat
Kirsti Hanhela ja Kaisa Hökkä.
Lausuntaryhmä
on
useimmiten halunnut musiikkia tulkintaansa elävöittämään.
Nätteporissa
avustavat Essi Hirvelä pianolla ja Janne Kiilakoski
kitaralla. Kuivaniemellä mukana ovat Simon ja Kuivaniemen pelimannit, Yli-Iissä
kanttori Anja Hyyryläisen
ohjaama Eläkeliiton mieslauluryhmä.

Luola–aavan
metsästysseura aloitti 18 toimintavuotensa julkaisemalla 30.3.
vuosikokouksessaan
seuran pöytästandaarin. Seuran
perustajajäsenet
ja
pitkäaikaiset puheenjohtajat Juhani Honkamaa, Harri Sanaksenaho ja Markus
Aaltosen palkittiin seuran
pöytästandaarein
ansiokkaasta seuran eteen tekemästä työstä.
Puheenjohtajaksi valittiin seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen Jyrki
Matala. Sihteerinä jatkaa
Veikko Sanaksenaho sekä

rahastonhoitajana, jäsen- ja
vieraskorttien vastuuhenkilönä Juhani Honkamaa.
Luola-aavan kyläseuraa
tuetaan taloudellisesti entiseen tapaan.
Luola–aavan
Metsästysseura r.y. on perustettu vuonna 2001 tukemaan
sekä yhtenäistämään yhtä
kylän merkittävintä harrastemuotoa
metsästystä.
Seuran jäsenistö harrastaa riistanhoitotyötä, pienriistan,
pienpetojen
ja
hirvenmetsästystä. Lisäksi
järjestetään hirvenhaukkukilpailuja. Menestystäkin on

Harri Sanaksenaho

Markus Aaltonen, Juhani Honkamaa ja Harri Sanaksenaho palkittiin seuran pöytästandaarein seuran eteen tekemästä työstä.

Pentti Puolakka

sitilaan, tavata KulttuuriKauppilan henkilökuntaa ja
kuulla taidekeskuksen työstä. Japanilainen residenssitaiteilija Makiko Nishikaze
on myös tavattavissa ja esittelemässä taiteellista työskentelyään.

Kuivaniemen Yrittäjät ry järjesti lapsille hiihdot aseman
urheilukentällä perjantaiiltana 29.3.2019. Lauhassa
tuulisessa säässä järjestettyihin iltakisoihin osallistui 31
hiihtäjää. Kilpailijoiden ikäjakauma oli 2 - 12 vuotta.
TULOKSET
2v tytöt 1. Miisa Tolonen.
2v pojat 1. Onni Pakanen.
3v pojat 1. Patrik Kalvio.
4v tytöt 1. Anna Pakanen
4v pojat 1. Kalle Kehus.
5v tytöt 1. Johanna Ylitalo.
5v pojat 1. Niko Stenberg, 2.
Peetu Kosamo.
6v tytöt 1. Viivi Kumpulainen, 2. Hilja Väätäjä, 3. Kerttu Hiltunen.

Pöllintekojärkeä eduskuntaan!

Patrik Kalvio, 3-vuotiaiden
poikien sarjan voittaja.

Hyvät äänestäjät, tehdään
näistä henkilövaalit ja äänestetään Vesa Riekki yli
puoluerajojen eduskuntaan!
Viime aikoina olemme saaneet huomata eduskunnassa
olevan kansanedustajia, jotka ovat vieraantuneet tavallisen ihmisen arjesta. Puhetta
kyllä riittää, vaan asioiden sisäistämiseksi on oltava myös
elämästä kumpuavaa omakohtaista kokemusta ja ymmärrystä.
Vesalla on sitä ”pöllintekojärkeä”, jota tarvitaan tässä
ja nyt. Vesan pitkä kokemus
kunnallisissa ja maakunnallisissa luottamustoimissa on
antanut hänelle vahvaa nä-

Kuivaniemen yrittäjät järjestivät lapsille hiihdot maaliskuussa. Kisoihin osallistui 31 hiihtäjää.

Miisa Tolonen, 2-vuotiaiden
tyttöjen sarjan voittaja.

kökulmaa siitä, mitä elämä
on harvaan asutussa Suomessa ja miten peruspalvelut
tulee järjestää. Hän tuntee ja
tietää tavallisen ihmisen arjen iloineen ja murheineen.
Vesassa on elämän muokkaamaa karheutta, työn
kautta jalostunutta järkevää
luontosuhdetta, perheenisän
kärsivällisyyttä, vahvaa poliittista osaamista ja kairojen
kulkijan viisautta.
Me olemme Vesan tukena, olethan sinäkin?

Mari Kälkäjä
vaalipäällikkö sekä
Vesa Riekin
tukiryhmä

Vuosikokouksessa julkistettiin
seuran uusi pöytästandaari.

Lasten hiihtokisat Kuivaniemellä

Avoimet ovet KulttuuriKauppilassa
KulttuuriKauppilan
residenssitoiminta
laajenee,
ja vastikään remontoidussa residenssissä järjestetään
avoimet ovet keskiviikkona 17.4. kello 16-18. Yleisölle avoimessa tapahtumassa
on mahdollisuus tutustua
uudistuneeseen
residens-

tullut kolme hirvenhaukun
suomenmestaruutta ja kaksi pronssista sijaa.
Seuran
toiminta-alue
ja
pääosa
vuokramaista sijaitsee kyläkeskuksen
ympärillä. Suurin osa vuokramaista
on
yksityisiltä maanomistajilta. Muista
merkittävimpänä mainittakoon Metsähallitus.
Vuosittain suurin yhteistapahtuma on seuran
järjestämät hirvipeijaat kyläläisille, maanvuokraajille
ja jäsenille.

6v pojat 1. Daniel Kalvio.
7v tytöt 1. Saana Ravaska, 2.
Mette Stenberg, 3. Noora Kallio.
7v pojat 1. Viljami Tuunainen, 2. Arttu Kehus, 3. Aleksanteri Haarahiltunen.
8v tytöt 1. Julia Ylitalo, 2. Jenna Ylitalo.
9v tytöt 1. Saara Kehus, 2.
Venla Kumpulainen.
9v pojat 1. Juuso Ravaska
10v tytöt 1. Janika Pakanen,
2. Jessica Ylitalo.
10v pojat 1. Lauri Kallio.
11v tytöt 1. Laura Kehus.
12v tytöt 1. Milja Tuunainen,
2. Iisa Kehus, 3. Aada Kehus.
12v pojat 1. Arttu Kallio.
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Kuivaniemen Osakaskunnan

OSAKASTEN KOKOUS

Pidetään Kuivaniemen nuorisoseuran talolla
27.4.2019 klo 12.00 alkaen.
Kokouksessa esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi osakkaiden sääntöjen 4§ mukaiset esitykset:
1) Osakaskunnan maakaupat ja hoitokunnan
oikeudet niissä, 2 esitystä
2) Osakaskunnan rahoitusosuus Kaakkuriniemen
satamahankkeeseen
3) Hoitokunnan asiakirjojen julkisuus ja arkistointi
4) Osakaskunnan varojen käyttö ja jakaminen, 3 esitystä
5) Vuoden 2017 ruoppaus
6) Sihteeri ja kirjanpitoon liittyvät asiat
Lisätietoa 4§ mukaisista esityksistä www.kuivaniemenosakaskunta.fi
ja Kuivaniemi-talolla 15-26.4.2019.
Kokouksen alussa klo 12:00 alkaen esitykset:
• IHN tilanne ja luonnonkalanäytteiden kerääminen,
Perttu Koski, Ruokavirasto
• Kirjolohien kasvatussuunnitelmat, Timo P. Karjalainen,
Laitakarin kala Oy
• Vesiensuojelun yleissuunnitelman laatiminen Kuivajoen
Oijärven alapuoliselle valuma-alueelle, Elisa Puuronen,
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
• Selvitys lohikalojen ja nahkiaisten kutupaikkojen riittävyyden, niiden kunnon sekä kutupaikkojen kunnostamis- tai lisäämistarpeen selvittämisestä Kuivajoessa,
Janne Partanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Ilmoittautuminen kokoukseen, valtakirjojen tarkastus ja ruokailu klo
10.00-12.00. Kokoukseen ilmoittautuvalla henkilöllä tulee olla henkilötodistus ja edustamansa osakastilan tiedot mukanaan.
Pöytäkirja nähtävillä 7.5 alkaen 14 vrk:n ajan Kuivaniemi-talolla.
Hoitokunta

I
T
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Ä
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2 pääsiäispäivänä 4
ma 22.4 klo 17.00

Kurttilalle makea tyrmäysvoitto.

Oululaisen Steel Ring-ammattinyrkkeilytallin 68. ammattinyrkkeilyilta
16.3.
Rysällä Iissä vuoden tauon
jälkeen sai iiläiset liikkeelle.
Täysi tupa todisti illan päätteeksi, kun Iin nuori lupaus
Aku Kanninen kukisti ikäisensä latvialaisen Valentins
Kotosovsin neljän kiihkeän
ja iskurikkaan erän jälkeen
pistein 39-38. Näin 19-vuotias iiläinen jatkaa ammattikehässä neljän ottelun jälkeen
yhä tappiottomana.
Ottelunsa jälkeen voittaja
oli itse rauhallisuus:
”Hyvän vastuksen Kotosovs antoi aivan kuten ennakkoonkin arvelin. Tuli
herhiläisen lailla päälle ja
yritti ottaa voiton vaikka väkisin. Minulla ei ollut koko
ottelussa hätää ja pisteiden
valossa luulin olevani leveämmässäkin
johdossa.
Mutta tärkeintä, että voitto
tuli”
Tulevasta urastaan Kanninen valotti:
”Espanjan ottelu saattaa olla seuraava koitos touko- tai heinäkuussa. Ottelu
kerrallaan mennään eteenpäin”.
Illan ammattiottelut avasi ”Liperin Lalli” Marko
Mononen, joka joutui todella tiukille Latvian joukkueen
isoimman Konstatins Bulohovsin kanssa. Bulohovs tuli
koko ottelun väkevästi päälle, löi ankaria koukkuja kohti päätä ja vartaloa, mutta
Monosen suojaus kesti. Erän
alut olivat Bulohovsin, mutta erien lopulla iskemisen
hapottama Bulohovs joutui nielemään erän parhaat
osumat Monosen nyrkeistä.
Vasta viimeisessä erässä Bulohovs kykeni vastaamaan
Monosen loppukiriin ja otti
erän itselleen. Silti Liperin
Lalli korjasi potin kokonai-

on vielä arvoitus. Treenit jatkuvat kuitenkin”.
Steel Ring-tallille tämä oli
kolmas ammattinyrkkeilyilta
vajaan neljän vuoden sisään.
Urheilullisesti ja taloudellisesti ilta koettiin näistä laadukkaimmaksi. Riika Lantto
Steel Ringistä mietti jo tulevaa:
”On hyvinkin mahdollista, että myös Iissä jatketaan

Rysällä rytisi nyrkkeilyn ammattilaisillassa

Kokouksen aikana kala- ja nahkispaikkojen huutokauppa.

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Kannisen vahva ote ja säälimätön asenne toi voiton illan pääottelussa.

2

15

Palkinnot: 500 € ilman pallorajaa
490 € mp | 2 x 100 € | 5 x 50 €

Tervetuloa!

II-SEURA RYN KEVÄTKOKOUS 2019
tiistaina 23.4.2019 klo 18 Huilingissa
Esillä sääntömääräiset ja ajankohtaiset asiat.
Tervetuloa kokoukseen ja kotiseutuyhdistyksen jäseneksi!
Lisätietoja puh. 040 802108 Maila

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n

sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 17.4.2019 klo 18.00
Kylätupa, Pohjois-Iin koululla,
Virkkulantie 27, 91100 Ii
Kahvitarjoilu
klo 17.30 alkaen.
Tervetuloa.
YLEISET PILKKIKILPAILUT
IIN SÄRKIJÄRVELLÄ
la 13.4.2019 klo 11.00 - 15.00
Sarjat: miehet, naiset, miesveteraanit yli 60 v,
naisveteraanit yli 60 v, nuoret alle 16 v, nuoret alle 12 v.
Nuorten sarjoissa lyhennetyt kilpailuajat.
Siirtymäaika 30 min + 45 min.
HOX: Ilmoittautuminen alkaa klo 09.30.
Kaikilla akkukairan käyttö sallittu

Rahapalkinnot, jaetaan ulos 70% lipputuloista ja tavarapalkintoja.
Nuoret 12 v. sarjassa palkitaan kaikki osallistujat tavarapalkinnolla.
Osallistujien kesken arvotaan yllätyspalkinto. Puffetti ja arvontaa.
Järj. Särkijärven osakaskunta ry

sesityksellään pistein 39-37.
Illan toisessa kamppailussa debytoi potkunyrkkeilyn puolella meritoitunut
oululainen Henri Kurttila ylemmässä välisarjassa.
Kurttilan avaus oli vakuuttava, sillä Latvian tiimin
heikoin lenkki Aleksandrs
Serjogins ei Kurttilan kyydissä pysynyt erääkään
vaan joutui vastaosumasta
täydelle luvunlaskulle jo reilun minuutin jälkeen.
Yleisö piti Kurttilan tyrmäyksestä ja Kurttila itse
hehkui tyytyväisyyttä:
”Kaikkien ottelua edeltäneiden hankaluuksien jälkeen tällainen voitto tuntuu
upealta. Oli flunssaa ja jäillä
liukastumista edellisviikolla
ja noista syvistä vesistä nousu tähän tyrmäysvoittoon
maistuu kerta kaikkiaan makealta.”
Kurttilan
jatkosuunnitelmat olivat vielä hivenen
auki:
”Katsellaan tiimin kanssa, miten edetään. Syksylle
on puhuttu Oulun iltaa ja tapahtuuko ennen sitä mitään,

Oijärven Sampolassa Lauantaina 20.4.2019
klo 21.00 - 02.00
Ojalantie 12 95160 Oijärvi

MIKKO TAPIO
JA MYSTEERI

Lippu 15 €

Tervetuloa!

Markku Pirinen,
kuvat Riika Lantto

Kannisen ja Kotosovsin ottelu oli tiivistunnelmainen ensimmäisestä katseesta lähtien.

Monosen ja Bulohovsin ottelu oli isojen miesten väkevää vääntöä alusta loppuun.

TANSSIT

Tanssittajana

tulevaisuudessa. Steel Ringsirkus siirtyy nyt hetkeksi
lomalle, sitten kiertue jatkaa
syksyn myötä ehkä Ouluun
ja mahdollisesti muuallekin
Suomeen, mutta tiedä vaikka vuoden päästä Rysällä
taas rytistellään?”

12

nomat

Ilmastotekoja - nyt

MIKA FLÖJT
* Tietoa
* Taitoa
* Rohkeutta
* Ymmärrystä
Sinun asiallesi

Tutustu Mikan
teemoihin
www.mikaflojt.fi

24

LYÖTYÄ EI SAA LYÖDÄ!!!
Kultaiset käytöstavat
kunniaan käytännön tasolla

• KETÄÄN EI SAA KIUSATA!!!
Eristää, eikä jättää yksin
• Lastensuojelun ja vanhustenhoidon
epäkohtiin puututtava pikaisesti !
Omaishoitajien asemaa parannettava !
• Puhtaan ilmaston ja maaseudun
elinvoimaisuuden puolesta
• Lähipalvelut taattava kaikille
kuntalaisille sektorilla ”vauvasta vaariin”

Sointu Harju
lasten ja nuorten erityisohjaaja, Sievi

Nuoret ovat ottaneet näkyvästi marssien kantaa ilmastomuutokseen.
He
vaativat päättäjiltä tekoja,
jotka pysäyttävät haitallisen
kehityksen ja ilmaston lämpiämisen.
Ilmastomuutoksen ratkaisuksi on esitetty metsien
hakkuiden pienentämistä ja
maito- ja lihatuotteiden käytön vähentämistä. Juuri niitä
asioita, jotka hankaloittaisivat suomalaisen maa- ja
metsätalouden asemaa ja
veisi suomalaisilta työtä ja
toimeentuloa.
Oman ruokatuotantomme heikentäminen voisi
johtaa päästöjen kasvuun
muualla maailmassa. Jos
meillä ei hoideta metsiä tehokkaasti ja tuoteta puu-

pohjaisia
raaka-aineita,
tuotteet tehdään vastuuttomimmissa maissa tai fossiilisista raaka-aineista.
Suomalaista
puhdasta, lähellä tuotettua ruokaa
sekä uusiutuvaa energiaa ja
puurakentamista tarvitaan
tulevaisuudessa yhä enemmän.
Nuorten
ilmastoviesti pitää ottaa vakavasti.
Esimerkiksi omissa ruokavalinnoissaan ihmiset voivat
pienentää hiilijalanjälkeään
lisäämällä lähellä tuotetun
ruuan ja villiruuan osuutta
ja erityisesti välttämällä ruokahävikkiä.
Pieni Suomi ei kykene yksin ratkaisemaan ison
maailman ongelmaa, mutta oma osamme meidän on

hoidettava. Tärkeimmät ilmastonmuutosta
hillitsevät valinnat tekee jokainen
meistä aivan itse liikenteessä, asumisessa ja ruuassa.
Jos jokainen tekee pienenkin vastuullisen muutoksen
ilmastotavoitteen suuntaan,
olemme matkalla parempaan.

Ulla Parviainen
Kansanedustaja/
kansanedustajaehdokas
Keskusta

sointu.harju1@luukku.com
040 368 9925 | FB: Sointu Harju

Maksaja Pohjoisen puolesta ry

Mainoksen maksaja: Mika Flöjt tukiryhmä - liitty mukaan muutokseen

asiamieheksesi eduskuntaan!
YTM, tutkija,
varakansanedustaja,
maakuntahallituksen vpj

nro 8
11.4.2019

-

MARJO
TAPANINEN

#asianainen eduskuntaan
tasa-arvo, yhdenvertaisuus,
ihmisoikeudet, rauhantyö
Oulun Vihreiden pj
marjotapaninen.fi
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Tue Riston kampanjaa: Risto Kalliorinne / tukiryhmä: FI79 5741 3620 3676 04

Mainoksen maksaa ehdokkaan tukiryhmä

Eduskunnassa on
vielä paljon tehtävää.
Työelämä kuntoon
ja inhimillinen
vanhuus kaikille.

Kalliorinne.
Asiamies.
Risto Kalliorinne on tavattavissa torstaina
Kuivaniemen Salen edessä klo 15–17.

ristokalliorinne.fi

POHJOISEN PUOLUSTAMINEN VAATII VAHVAA
KOKEMUSTA, KOKO MAAKUNNAN TUNTEMUSTA JA
HYVIÄ YHTEISTYÖSUHTEITA.
Pohjoisen maataloudella on tulevaisuutta - kansalaiset
arvostavat kotimaista lähiruokaa. Metsän lisähakkuut
edistävät Koko Suomen kehitystä ja varmistavat puuraakaaineen saannin Pohjoisen uusille tehdasinvestoinneille.

Vaalivalvojaiset su 14.4. klo 19
alkaen Nuorisoseurantalo Koskenhovi,
osoite: Koskenhovinkuja Pudasjärvi

Ilmoituksen maksaja: Vesan Riekin tukiryhmä
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metsuri, perheenisä

vesa riekki

Tavallisen ihmisen asialla
vesariekki.fi

AURINKOPANEELIEN YHTEISHANKINTA
Nyt on kilpailutettu aurinkosähkön toimittajia urakalla! Kotitaloudet, yritykset
ja yhdistykset: lähtekää mukaan meidän kimppadiiliin, ja saatte apua ja
ohjeistusta koko aurinkopaneelien hankintaprosessiin.
Avaimet käteen -hinnat ovat tiedossa.
Yhteishankinnassa on mukana kymmenen kuntaa: Haapajärvi, Ii, Lumijoki,
Muhos, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Simo, Tyrnävä ja Utajärvi.
Lisätietoa saat infotilaisuuksissa:
Ti 23.4. Nivala
Ke 24.4. Tyrnävä
To 25.4. Ii
Pe 26.4. Pudasjärvi
Niva-kaijan koulu
Kunnantalo
Micropolis
Kaupungintalo
klo 17.00-19.00
klo 17.00-19.00
klo 17.00-19.00
klo 17.00-19.00
Psst... Osallistumalla et sitoudu mihinkään!
LISÄTIETOA: GREENPOLIS.FI/YHTEISHANKINTA

