JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

nomat

- Kaikki kodin remontit ammattitaidolla
30 vuoden kokemuksella.
- Rakennuspuusepän työt
- Korjausrakentaminen, myös märkätilat
(sertifikaatti)

-

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy
040 505 4117

book.miko@gmail.com

10.3.2022

www.sisustuspalvelu.fi

Nro 8/2022

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Ilmalämpöpumput

– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!
AT TAK

AI
AH
Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 549 €. Meiltä
TAKUU
myös rahoitus – jopa 10
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kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www.coolerykkoset.ﬁ
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Soita: 050 5876 317

040 352 4986

Iin omatoimikirjasto
on avattu!
Käytä kirjastoa tavallisten
aukioloaikojen ulkopuolella.
Omatoimikirjastoa voit
käyttää OUTI-kirjastokortilla
ja PIN-koodilla. PIN-koodin
saat helposti kirjastosta.
Omatoimikirjaston ikäraja on
16 vuotta. Nuoremmat voivat
saada käyttöluvan huoltajan
suostumuksella.
Aukioloajat muuttuvat.
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Rakennus ja saneeraustyöt

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

Tilauksesta täytekakut,
voileipäkakut ja
gluteenittomat tuotteet
suoraan Oklaholmankadun
leipomolta Kemistä.
Tai tule suoraan ostoksille!

Merilapin
Munkkitupa KY
Oklaholmankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053
munkkitupatilaus@gmail.com

Iistä meidän tuotteet
löytyy K-Market Iistä
IIN KIRJASTON AUKIOLOAJAT

MA-TO

9-21

PE

9-21

LA-SU (omatoimi)

9-21

Henkilökunta paikalla
Henkilökunta paikalla

11-19
11-17

KUIVANIEMEN KIRJASTON
AUKIOLOAJAT

MA, KE

9-21

TI, TO

9-21

PE-SU (omatoimi)

9-21

Henkilökunta paikalla
Henkilökunta paikalla

13-19

10-16

Lisätietoa kirjaston kotisivuilla: ii.fi/kirjasto

Kanssasi
surun
kohdatessa
Perinteikäs täyden
palvelun hautaustoimisto
Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin
liittyvissä järjestelyissä.

FURKA

40

Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen
surusidontojen lisäksi
talveen tunnelmaa
luovat kukat kaikkiin
tilaisuuksiin ja
viherkasvit kotiisi.

VUOTTA.

www.furka.fi

www.iisanomat.fi

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
www.arvokovaoy.fi
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Uusi yksityinen päiväkoti rakenteilla Iissä
JUMALANPALVELUKSET JA USKONELÄMÄ
Sanajumalanpalvelus Su 13.3.2022 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Rukous ja usko, Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina:
Markku Jaakkola, Avustaa: Pekka Nevalainen, Kolehti: Toivoa naisille -työlle Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa Medialähetys
Sanansaattajien kautta. Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13,
05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320 1903 60.
Sanajumalanpalvelus Su 13.3.2022 12:00 Kuivaniemen kirkko
Pyhäpäivän aihe: Rukous ja usko, Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku Jaakkola, Kolehti: Toivoa naisille -työlle Aasiassa,
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa Medialähetys Sanansaattajien
kautta.
Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle p. 0405718618
MUSIIKKI
Hyryn nuoret laulajat Ke 16.3.2022 18:30
Torstain laulukerho To 17.3.2022 12:00 Iin seurakuntasali. Kaikenikäisten lauluhetki. Laulamme mm. virsiä, kansanlauluja, koululauluja ja hengellisiä lauluja. Laulattamassa kanttorit.
Lapsikuoro To 17.3.2022 17:00 Iin seurakuntasali
Kirkkokuoro To 17.3.2022 18:15 Iin seurakuntasali
AIKUISILLE
Olhavalaisten porinapiiri Ti 15.3.2022 12:00 Väli-Olhavan seurakuntatalo. Tervetuloa kahvittelemaan, rupattelemaan ja viettämään aikaa yhdessä kyläläisten kanssa.
Porinapiiri Ke 16.3.2022 12:00 - 13:30 Iin seurakuntasali
NUORILLE
Liikkari Ke 16.3.2022 17:30 Iisi Areena
Nuorten liikuntavuoro on KESKIVIIKKOISIN klo 17:30-18:30 Iisiareenalla (lohko 4). Vuoro on avoin kaikille nuorille ja nuorenmielisille (yläkoululaisista ylöspäin), ei ennakkoilmoittautumista tai sitoutumista. Vuoron sisältö määräytyy toiveiden mukaan. Mukana
liikkumassa ja liikuttamassa nuorisotyönohjaaja Jenna.
Nuortenilta To 17.3.2022 17:30 Iin Pappila. Kaikille avoin, ohjelmallinen ilta, jossa pelataan, leikitään, lauletaan ja hiljennytään
yhdessä. Lopuksi kahvit ja vapaata hengailua. Nuortenilta on Iin
pappilassa. Lisätietoja nuorisotyönohjaajilta p. 0400-882315/Jenna tai 040-5157662/Nina
DIAKONIATYÖ
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten p. 045 787 25139 maanantaisin klo 10-12 ja 13-15. Ma 14.3.2022 10:00
Diakoniatupa avoinna Ma 14.3.2022 10:00 Diakoniatupa. Tuvalla
voi käydä juttelemassa, kahvilla, hakemassa EU ruokaa tai muulla
seurakunnan toimintaan liittyvällä asialla. Huolehditaan terveysturvallisuudesta! Tullaan paikalle vain terveenä, huolehditaan hygieniasta ja maskeista ja varmistetaan mahdollisuus turvaväleihin.
Diakoniatupa avoinna To 17.3.2022 10:00 Diakoniatupa. Tuvalla
voi käydä juttelemassa, kahvilla, hakemassa EU ruokaa tai muulla
seurakunnan toimintaan liittyvällä asialla. Huolehditaan terveysturvallisuudesta! Tullaan paikalle vain terveenä, huolehditaan hygieniasta ja maskeista ja varmistetaan mahdollisuus turvaväleihin.
LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Lasten kirjepyhis KIRJEKYYHKY Pe 11.3.2022 08:00 Muu tila
Postin voi tilata milloin vain ja näin pääset mukaan Kirjekyyhkyn
pyhäkouluun. Kun haluat, että lapsi saa postissa kotiin Kirjekyyhkyn pyhispostia, soita tai lähetä viesti 0400-541319/ irmeli.hietapelto@evl.fi . Kerro viestissä lapsen nimi, ikä ja osoite.
Jakkukylän kolmen polven kerho Ti 15.3.2022 10:00 - 11:30
Kokoonnumme Maalismaantie 1022 (Rauhanyhdistyksen kerhohuone). Kerhon ohjelmassa on yhdessäoloa, kaiken ikäisille sopivaa toimintaa, hartaus ja pientä tarjottavaa. Kerhon järjestää Iin
seurakunta, lisätietoja p.0400-541319. Tervetuloa kerhoon lapset
ja aikuiset!
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 16.3.2022 10:00 Iin seurakuntatalon
Kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa. Ryhmä on
0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Ryhmän ohjelmassa on laululeikkihetki, kuulumisten vaihtoa ja juttelua vauva- ja taaperoperheen
elämään liittyvistä aiheista. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja
vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien
kanssa! Tule ryhmään vain terveenä ja kun perheessäsi ollaan terveenä! Olet lämpimästi tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi
tai useamman lapsen kanssa!
Kuivaniemen perhekerho To 17.3.2022 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua, mukavaa yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa. Tule tapaamaan
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon
ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat kaikenikäisten lasten kanssa. Tule kerhoon vain kun olet itse terveenä ja
perheessäsi ollaan terveenä! Lämpimästi tervetuloa!

Havainnekuvan mukaan tältä tulee näyttämään uuden Päiväkoti Tahdin etupiha.

Iissä on rakenteilla uusi yksityinen päiväkoti Kauppatien
varteen. Päiväkotia rakentaa
Hoivarakentajat Oy ja se rakennetaan Honkarakenteen
massiivihirrestä.
- Rakennettavan päiväkodin pinta-ala on noin 650
neliömetriä. Talo valmistuu tämän vuoden elokuussa, kertoo Hoivarakentajat
Oy:n toimitusjohtaja Tarmo
Kemppainen.
Pilkkeen viestintäjohtaja
Kirsi Ristaniemi kertoo, että
Kauppatien uudessa rakennuksessa päiväkotitoimintaa
tulee operoimaan Pilke musiikkipäiväkoti Tahti. Musiikkipäiväkoti
valmistuu

Iihin elokuussa 2022. Päiväkotiin voidaan ottaa 72 lasta,
neljässä ryhmässä. Päiväkoti Tahti tarjoaa laadukasta ja
lapsilähtöistä varhaiskasvatusta lämminhenkisessä hirsipäiväkodissa.
Musiikkipainotteisen päiväkodin tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia
elämyksiä, valmiuksia ja taitoja sekä oppimisen ja onnistumisen
kokemuksia.
Tavoitteena on myös antaa
virikkeitä jatkuvan musiik-

kiharrastuksen syntymiseen.
Päiväkodin asiakasmaksu on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Maksuun vaikuttavat palve-

lusetelin arvo sekä sovittu
hoitoaika.
Päiväkodin johtajan paikka on tulossa hakuun piakkoin. MH

Rakenteilla oleva päiväkoti
nousee Kauppatien varteen.
Kuva Mauri Hietala.

Berg varmalla ajolla neljänneksi, Aallot vaikeuksissa
Harrasterallisarjan kauden
neljäs ja samalla talvikauden
päätösosakilpailu
ajettiin
lauantaina 19.2. Pohjois-Karjalan haasteellisilla ralliteillä.
Kontiolahti-rallissa oli mukana 145 kuljettajaparia ja
viisi erikoiskoetta.
Kilpailu lähti iiläisen Henri Bergin osalta hyvin käyntiin. Huoltotauon jälkeen
Berg ja kartanlukija Mika Ontero kiristivät vielä vauhtia.
Kahdella viimeisellä erikoiskokeella Toyota Starlet-autoa ohjastanut kuljettajapari
oli luokassaan kolmanneksi
nopeimpia. Lopputuloksissa
he ylsivät neljännelle tilalle.
- Ei ollut mitään ongel-
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mia. Huollon jälkeen päätettiin kiristää tahtia, niinpä
parilla viimeisellä pätkällä alkoi kartturikin välillä
etsimään jarrupoljinta. Kokonaisuudessaan oli hyvä
talvikausi. Kaikista neljästä
osakilpailussa päästiin pisteille. Tästä on helppo lähteä
kesän kisoihin, Berg kertoi.
Talviosakilpailujen jälkeen
he ovat sarjapisteissä omassa luokassaan kolmannella
tilalla. Harrasterallin mestaruuskategoriassa he ovat 100
kuljettajan joukossa sijalla 10.
Iiläiset Samuli ja Eveliina Aalto hurjastelivat nelivetoluokassa ensimmäisellä
erikoiskokeella koko joukon

toiseksi nopeimman ajan,
mutta jatkossa kärkipaikat
karkasivat.
- Ralli lähti tahmeasti
käyntiin. Kolmannen erikoiskokeen jälkeen oli huolto,
jossa huomattiin, että kytkin
on luistanut koko aamun.
Yritettiin säätää kytkintä siinä onnistumatta. Auto oli
hankala ajaa ja neljännellä
erikoiskokeella spinnattiin ja
käytiin vielä pari kertaa penkassa. Ihme, että päästiin jatkamaan, Aallot kertoivat
värikkäistä tapahtumista.
Ongelmista huolimatta he
sijoittuivat Mitsubishin ohjaamossa omassa luokassaan
kolmansiksi. Sarjapisteissä

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

he ovat talvikauden jälkeen
omassa luokassaan toisia ja
nuottimestaruus kategoriassa sijalla kahdeksan.
Samana päivänä Aallon
rallitiimin Sakke Aalto osallistui Oulussa rallisprintin
SM-osakilpailuun.
Ensimmäisellä kierroksella
nopeavauhtisessa mutkassa hiukan leveäksi valunut
ajolinja kostautui ja iiläisen
Citroen DS3 osui penkkaan
pyörähtäen katon kautta ympäri. Kuljettaja ei loukkaantunut, mutta kalusto koki sen
verran pahoja vaurioita, että
edessä oli keskeytys.

Tero Lyttinen

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
jäsenyritys
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittajat Ii
Mauri Hietala 050 3950365, mauri.hietala@gmail.com
Ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

SEURAAVA IISANOMAT NRO 9 ILMESTYY TO 24.3.2022.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään
pe 18.3.2022 klo 11 mennessä.

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%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm
ista
2 p 83 mm
Suuremmsista
3 p 127 mm
k
u
it
o
ilm
4 p 170 mm
us
kysy tarjo
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko torstaisin. Lehteen tulevan aineiston toivotaan
olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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2022 ilmestyy joka toinen viikko
parittomina viikkoina torstaisin.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Kuka se kesällä
assuu, sano
Pitsin Jussi
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Iiläinen Teollisuuskopla toimii koko Suomessa
Viime vuonna Iin Yrittäjät
ry:n jäseneksi liittyi tuore
yritys Teollisuuskopla Oy,
joka on kahden iiläisen nuoren miehen luotsaama yritys. Yrittäjät Juho Onkalo ja
Tomi Tyykiluoto tarjoavat
kokonaisvaltaisesti palveluita teollisuuden käyttöön.
Perusliiketoimintaan
kuuluu neljä osa-aluetta: teollisuuden koneiden
suunnittelu, niiden valmistus, asennus sekä huollot ja
kunnossapito. Valmistuksessa käytetään alihankinta
konepajoja osien ja osakokonaisuuksien valmistamiseen ja kokoonpano tehdään
omalla pajalla, jolloin voidaan varmistaa kokonaisuuden laatu ja toiminta ennen
asennusta.
- Alihankkijoita osien
valmistukseen löytyy melko hyvin tästä lähialueilta,
mutta tarvittaessa tilaillaan
kauempaakin. Työmme on
melko intensiivistä, joten onhan se aina hyvä saada valmistajat mahdollisimman
läheltä, jotta ei kulu aikaa
rahtien järjestämiseen. Li-

säksi isommissa projekteissa
auditointi ja laadunvarmistus toimii paremmin, kun
pääsee katsomaan koneiden
valmistumista paikan päälle, Onkalo kertoo.

Etsinnässä iiläiset toimitilat
Onkalo ja Tyykiluoto ovat
lapsuudesta asti olleet kaveruksia, ja he ovat kouluttautuneet tekniikan alalle.
Molemmat ovat olleet tekeväisiä ja yrittäjäluonteisia,
mutta ajatus yhteisestä yrityksestä tuli vasta pari vuotta sitten. Vuoden päivät he
pyörittelivät
liiketoiminta-ajatusta, kunnes toiminta käynnistyi heinäkuussa
2021.
Yrittäjäkaksikon lisäksi
yritys työllistää kaksi työntekijää, Onkalo paljastaa,
että etsinnässä olisi myös lisävahvistuksia tiimiin. Porukkaan mahtuisi myös
kone- ja automaatiosuunnittelijat.
Myös yhteistyökumppaneita ja suurempia liiketiloja
etsitään parhaillaan. Yrittäjät ovat olleet yhteydessä

myös Iin kunnan elinkeinotoimeen:
- Kyllä me mielellämme haluaisimme uudet toimitilat läheltä, sillä olemme
kaikki – yrittäjät ja työntekijät – iiläisiä. Kunnassa ovat
hienosti auttaneet meitä ja
heistä on positiivinen vaikutelma, vaikka eiväthän
uudet toimitilat tietenkään
yhdessä yössä synny. Yllätyin silti positiivisesti, että
kunnassa oltiin niin avuliaita uudelle ja vielä pienelle
toimijalle, Onkalo kiittelee.
Yrityksen asiakkaat ovat
pienistä tuotantolaitoksista
suuriin konserneihin ympäri Suomea. Töitä kuitenkin
tehdään pääasiassa Iissä,
sillä suunnittelu ja valmistaminen voidaan tehdä pääsääntöisesti omissa tiloissa.
Asennukset ja huoltotyöt
käydään tekemässä paikan
päällä. Tarvittaessa asennus- ja hitsaustöitä käydään
tekemässä koko Suomessa
sekä Euroopassa.

Jenny Kärki

Koko Teollisuuskoplan porukka koostuu iiläisistä tekniikan alan ammattilaisista. Kuvassa vasemmalla Joonas Juujärvi, keskellä yrittäjä Juho Onkalo ja oikealla yrittäjä Tomi Tyykiluoto.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

P. 016 267 550
Ratatie 1, Liikekeskus, 95200 Simo

Tule jalkahoitoon, hoidetuissa jaloissa on hyvä olla

Parturi-kampaamo Tango

Jaloista Jaloin
Karin Björnholm, sairaanhoitaja

P. 044 350 6063 | Valtarintie 2, Ii 91100
varaa.timma.fi/karinbjornholm

040 576 8856
Särkiperäntie 44
91100 Ii

TRAKTORIURAKOINTI J.NIEMINEN
Pihojen ja teiden auraukset
Ym. alaan kuuluvat työt
Myllykivikankaantie 170 Kuivaniemi

0400 514 380 • juha.n@hotmail.com

www.puustaoy.fi

Kosmetologipalvelut
•
•

www.teollisuuskopla.com
Teollisuuskoplaoy@teollisuuskopla.com

Palvelumme:

• Kone- ja laitesuunnittelu
• Kone- ja laiteasennukset

• Huolto- ja
kunnossapito

Ripsipidennykset Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • Puh. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

VAIHTOLAVA! - OSTETAAN
PALVELUT
ROMUAUTOT JA
044 783 1121 METALLIROMUT!
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO!

p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi
www.lvionni.fi

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii
Revontie 15, Haukipudas

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA
Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat,
lahjakirjat ja muut asiakirjat.

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu
Voit sopia tapaamisen myös kotiisi

PAULAN JOOGA & HYVINVOINTI
Koulutettu hieroja • Joogaohjaaja
varaa.timma.fi/paulanhyvinvointi
p. 041 317 1348
Kauneus- ja hyvinvointitalo • Valtarintie 2, Ii

Tervetuloa
joogaamaan!
Katso lisää
Taffii.fi

Apunasi hyvän elämän arjessa
Ilmalämpöpumput • Maalämpö järjestelmät • LVI-työt

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!

P. 050 365 9083 Saila Päkkilä-Rokolampi
P. 0400 407 212 Mika Lämsä
terveyspojat.fi

Ota rohkeasti
yhteyttä,
teemme
juuri sinulle
tai läheisellesi
sopivan palvelukokonaisuuden!

Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 045 110 9012!

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi
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Valjakkourheilun
talvilajien MM-kilpailut kilpailtiin Norjan Hamarissa
24.-27.2.2022 Gåsbun valjakkourheiluareenalla.
Hamarissa kilpailtiin valjakkohiihdon luokissa ja valjakkoajon sprinttiluokissa.
Kilpailuissa
valjakkohiihtoluokissa mukana olivat iiläiset Taneli Pantsar ja
Jorma Sääskilahti sekä jyväskyläläis-iiläinen
Saara
Loukkola. Valjakkoajon neljän koiran sprinttiluokassa
kilpaili lisäksi jakkukyläläinen Tiina Hakala sijoittuen
sijalle 13.
Odotukset MM-kisoihin
lähtiessä olivat korkealla,
sillä aiemmin kaudella Saara ja Taneli olivat kumpikin
saavuttaneet kultaa SM-kilpailuissa ja Jorma sijoittunut
hyvin katsastuskilpailuissa.
MM-kilpailuiden ensimmäinen kilpailupäivä oli
torstaina 24.2. Tuona päivänä kilpailtiin kahden koiran koirahiihdossa eli kaksi
koiraa vetää luistelutyylil-

nomat

lä etenevää hiihtäjää. Kilpailumatka tässä luokassa
oli 13,6 kilometriä (kaksi 6,8
km kierrosta), erittäin mäkisellä ja teknisesti haastavalla reitillä.
Saara kilpaili tässä luokassa koiriensa Heron ja
Milon kanssa. Valitettavasti heillä oli epäonnea koirien narujen sotkeutuessa jo
heti alkumatkasta. Muuten
vauhti oli hyvää ja sijoituksena Saaralla tässä luokassa
oli yhdeksäs. Kilpailun jälkeen Saara päätti keskittyä
Milon kanssa viimeisen päivän pulkkakilpailuun.
Jormalla oli tarkoitus
myös kilpailla kahden koiran koirahiihdossa, mutta
erinäisten vastusten ja koirien loukkaantumisen myötä
jälkeen jäi tämä luokka välistä.

Toinen ja kolmas kisapäivä
Toisena kilpailupäivänä perjantaina 25.2. kilpailtiin yhden koiran koirahiihdossa.
Rata ja matka olivat yhden

Taneli Pantsar ja koiransa Hero kanssa yhdistetyn kilpailussa.
(Kuva Saara Loukkola)

koiran luokassa samat kuin
edellisen päivän kahden
koiran luokassa. Yhden koiran koirahiihtoon iiläisistä starttasi Jorma koiransa
Raptrorin kanssa.
Ensimmäisen
kierroksen aikana matkanteko tuntui varsin hyvältä ja toiselle
kierrokselle lähtiessä tuntui olevan vielä hyvin voimia jäljellä sekä koiralla,
että myös hiihtäjällä. Mutta toisen kierroksen puolivälin paikkeilla hiihtäjälle
tuli ”seinä vastaan” ja lopun
noin 1,5 km nousu tuntui
varsin pitkältä. Raptor hoiti
oman osansa hienosti, mutta hiihtäjä ei pystynyt auttamaan riittävästi. Lopulta
sijoituksena MM-20.
Tämän jälkeen Jorma saikin keskittyä loppukisojen
ajan muun Suomen Maajoukkueen kannustamiseen
ja väliaikojen ilmoittamiseen.
Kolmas
kilpailupäivä
lauantaina 26.2. oli hiihtoluokkien osalta yhdistetyn
päivä. Yhdistetyn kilpailussa lähtö tapahtuu yhteislähtönä ja puolet matkasta koira
vetää painopulkkaa hiihtäjän lisäksi. Pulkan paino on
70 prosenttia koiran painosta. Pitstop-vaihdossa pulkka jätetään mahdollisimman
nopeasti vaihtoalueelle ja
matkaa jatketaan koirahiihtona ilman pulkkaa. Kilpailumatkana oli 12 km ja
Taneli kilpaili tässä luokassa
Hero-koiran kanssa.
Kuudentoista koirakon
yhteislähdöllä käydyn kilpailun lähtö oli räväkkä ja
Taneli ja Hero olivat myös
osallisina pienessä kolarissa, jonka seurauksena he
olivat lähdön jälkeen kymmenentenä. Pulkkaosuudella Taneli ja Hero onnistuivat
kohentamaan sijoitustaan ja
vaihdossa sijoitus oli viides.
Koirahiihto-osuudella vauhti nousi ja taistelu sijoituksista oli tasaväkistä. Sijoitukset

-

ratkesivat lopullisesti vasta
viimeisessä kahden kilometrin mittaisessa ylämäessä ja
loppusuoralla. Lopputuloksena Tanelilla ja Herolla oli
viides sija vain viisi sekuntia
kultamitalista.

MM-hopeaa Iihin
MM-kilpailuiden viimeinen kisapäivä oli sunnuntai 27.2. ja tuolloin vuorossa
oli pulkkakilpailu, joka kilpaillaan väliaikalähdöillä ja
pulkka on koko matkan koiran ja hiihtäjän välissä. Tämäkin luokka kilpailtiin jo
edellispäivinä tutulla 13,6
km matkalla. Saara kilpaili tässä luokassa Milo-koiran kanssa ja Taneli Heron
kanssa. Tämä on valjakkohiihdon
kilpailuluokista
raskain ja kilpailupäivälle
sattunut lämmin aurinkoinen keli teki kilpailusta erittäin haastavan.
Taneli ja Hero eivät olleet
vielä palautuneet edellisen
päivän kovasta kilpailusta
toivotulla tavalla. Raskaan
kilpailun
lopputulemana
oli tyytyminen yhdenteentoista sijaan. Saaran koira
Milo kärsi myös lämpimistä olosuhteista, mikä vaikutti hieman sen suoritukseen.
Kuitenkin kokonaisuudessaan Saara ja Milo suoriutuivat kilpailusta erinomaisesti
ja jaksoivat hyvin läpi kilpailun.
Päätös jättää osa kilpailupäivistä väliin osoittautui
todella hyväksi, kun parivaljakko pääsi kilpailemaan
raskaan kilpailun levänneenä. Palkinnoksi onnistuneesta suorituksesta Saara ja
Milo saivat MM-hopeaa.
Suomen
Maajoukkue
saavutti kilpailuista yhteensä 6 MM-mitalia, 2 kultaa, 2
hopeaa ja 2 pronssia.
2-koiran
koirahiihto
miehet: Vesa-Pekka Jurvelin MM-kulta.
1-koiran
koirahiihto
miehet: Pekka Niemi MM-

Jyväskyläläis-iiläinen Saara Loukkola sai koiransa Milon kanssa
MM-hopeaa pulkkahiihdossa. (Kuva Taneli Pantsar)

Jorma Sääskilahden ja Raptor-koiran tyylinäyte yhden koiran
koirahiihdosta. (Kuva Saara Loukkola)

kulta.
Yhdistetty miehet: VesaPekka Jurvelin MM-pronssi.
Pulkkahiihto
naiset:
Saara Loukkola MM-hopea.
Pulkkahiihto
miehet:

1969

Vesa-Pekka Jurvelin MMpronssi.
8-koirvan valjakkoajo:
Pasi Heinonen MM-hopea.

Iin eläkeläiset ry

Seuraavat karaoket lauletaan Järjestötalolla
pe 18.3., pe 1.4. ja pe 22.4. klo 17 alkaen.
Tervetuloa!
Johtokunta
HAU
OT
TAKIV
ITAS
ET KIVITASOT KVARTS

Ammattitaidolla
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT
ym. kiinteistön remontit
Myös muovin hitsausta/korjausta

OMALTA VEISTÄMÖLTÄ

hautakivet • kaiverrukset
entisöinnit • kivien nosto-oikaisut
www.kiviliikeheikkinen.fi
yritys@kiviliikeheikkinen.fi

Posantie 10, 90620 OULU, puh. (08) 530 3720
Intiöntie 7, 90130 OULU, puh. (08) 311 3706

Kysyus!
tarjo

MAREKI

Mauri Pirttikoski

Härmänkuja 63 Ii • Puh. 040 552 8510

www.mareki.fi

OSTETAAN JA
NOUDETAAN
METALLIROMUA JA
ROMUAUTOJA.
Maksamme reilun
korvauksen

UTACON OY 0400 892 414

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi
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Joka päivästä
Ystävänpäivä
Ystävänpäivä oli ja meni, mutta entäpä jos jokainen päivä olisi Ystävänpäivä? Eli tuttua joululaulua hyräillen: ”Oi
jospa ihmisellä, ois ystävä ainainen!”
Esitystä kannattavat Kaija Valkosen toimittamassa ”Sanoista kauneimmat” -kirjassa (WSOY 2003) muun muassa nämä ansioituneet ajattelijat.
Aristoteles: Ystävä on se, jonka sydän toivoo sinulle samaa
kuin oma sydämesi, mutta on toisen ruumiissa.
Demokritos: Sen elämä ei ole elämisen arvoista, jolla ei ole
yhtään hyvää ystävää.
Baltasar Gracián: Hankkikaa ystäviä. Heissä elätte toisen elämän.
Euripides: Uskollinen ystävä on kymmenentuhannen sukulaisen arvoinen.
Ralph Waldo Emerson: On siunattu asia vanhoissa ystävissä,
että heidän seurassaan saa olla typerä.
Elbert Hubbard: Ystäväsi on ihminen, joka tietää sinusta kaiken ja pitää sinusta silti.
Salomo Ibn Gabriol: Vailla ystävää olet kuin vasen käsi vailla oikeaa.
Menandros: Jos sinulla on ystävä, tiedä että sinulla on aarre.
J. L. Runeberg: Kukapa ei tarvitsisi toisten iloa elääksensä!
William Shakespeare: Jos hyväks koetellun saat ystävän, sydämmees sido hänet vaskiköysin.
R. L. Stevenson: Ystävä on lahja, jonka annat itsellesi.
			
***
Kaija Valkonen on koonnut myös ”Tässä ajassa” -teoksen (Valitut Palat 2005), josta löytyy monenlaista viisautta ystävyydestä:
Ennius: Vastoinkäymisissä uskolliset ystävät seulotaan.
Aino Räty-Hämäläinen: En rohkene, jaksa, halua vyöryttäytyä toisten vaivoiksi. Entä jos avuksi ja iloksi? Miksi en tohdi sanoa, miten tärkeitä olette elämässäni?
Pirkko Lahti: Mutta muistammehan: jos haluamme ystävyyttä, on meidän myös kyettävä sitä tarjoamaan!
Toivo Pekkanen: Tokkohan ystävät koskaan itse tietävät,
mitä he ovat toisilleen antaneet? Siksi tuntee kumpikin aina
olevansa velkaa toisilleen.
Bertrand Russell: Ystävät eivät ole toivottavia vain onnettomuudessa, sillä onnellinen ihminen tarvitsee ystäviä jakaakseen heille onnestaan.
Mark Twain: Ystävä on se, joka on puolellasi silloin kun olet
väärässä. Muut ovat kyllä puolellasi silloin kun olet oikeassa.
			
***
Ystävänpäivästä puhuttaessa ei tietenkään voi ohittaa Juha
Vainion sanoittaman ”Ystävän laulun” viestiä ”Siitä tunnet sä
ystävän, kun on vierelläs vielä hän”:
”Kun on sinulla vaikeaa, ja kun tarvitset auttajaa,
silloin ystävyys punnitaan, menee muut menojaan.”
***
MARTTI KÄHKÖNEN
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia

TALVEN LUMOA. KUVA: MAURI HIETALA

Anna-Elina Heikkinen juoksi vuodenaikaan nähden kovan ajan naisten kympillä.

Testijuoksusarja jatkui helmikuussa
koronatauon jälkeen
Iin Yrityksen testijuoksusarja palasi kolmen kuukauden koronatauolta helmikuun osakilpailuun. Joskus

on pakkanen hätyytellyt
juoksijoita ja toimitsijoita,
mutta tällä kertaa juostiin
aurinkoisessa ja lähes tuulettomassa säässä. Pyörätiet olivat hyvässä kunnossa
eikä liukkaus tai irtolumi hidastanut menoa.
Parasta vauhtia kympillä
piti Limingan Niittomiesten
Markku Nikkanen, mutta
suhteellisesti kovimmasta
suorituksesta vastasi naisten
kympin nopein JKU:n AnnaElina Heikkinen, joka pisteli
vuodenaikaan nähden kovan ajan. Marika Krohns vetäisi kovan vitosen.
TULOKSIA
Miehet 10 km: 1) Markku Nikkanen LNM 37.18, 2)
Juho Hiltunen EsSu 39.20,
3) Heikki Tiiro IiY 41.22, 4)
Thomas Sandström Sibbo

Vargarna 45.07.
M45 10 km: 1) Tuomas
Ronkainen KuivA 41.59.
M50 10 km: 1) Tatu Korhonen LNM 38.56.
M55 10 km: 1) Hannu
Laurila RDS 42.43, 2) Pekka Kuokkanen IiY 43.46, 3)
Tuomas Kauppila HauVe
45.05, 4) Jouko Takalo 48.50,
5) Arto Hand Juoksuliike
50.52, 6) Vesa Savolainen
HauHe 58.01.
M60 10 km: 1) Pertti Lapinkangas ONMKYU 42.44.
M65 10 km: 1) Aulis Kaasinen ONMKYU 49.33.
M70 10 km: 1) Mikko
Santaniemi OsVa 54.03, 2)
Pekka Kuivalainen Ii 1.02.57.
Naiset 10 km: 1) AnnaElina Heikkinen JKU 38.26,
2) Marjo Vesala Oulu 44.18,
3) Johanna Laurinen 54.15.

Miesten kympin voittaja Markku Nikkanen.

Heikki Tiiro paransi aikaansa
reilusti syksystä.

Kuvat
Matti-Tapio Rissanen

N55 10 km: 1) Kati Kuivalainen Ii 56.21.
Naiset 5 km: 1) Marika
Krohns PuU 20.54.

Marjukka Manninen Iin kunnanjohtajaksi äänin 18-13
Iin uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin Marjukka Manninen Iin kunnanvaltuuston
kokouksessa 28.2. Suljetussa äänestyksessä annettiin
31 ääntä, joista 18 annettiin
Manniselle ja 13 ääntä annettiin Mika Simoskalle.
Manninen toimii Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän
johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt Haapaveden vs.
kaupunginjohtajana, Pohjois-Pohjanmaanmaakunta-ja
sote-uudistuksen muutosjohtajana sekä Tyrnävän
kunnanjohtajana.
Ennen kokousta pidettiin
avoin haastattelutilaisuus,
joka lähetettiin myös suorana internettiin kuntalaisten
nähtäville. Marjukka Mannisen lisäksi haastateltiin
Mika Simoska, joka toimii
tälläkin hetkellä Tervolan
kunnanjohtajana. Kokoustallenne on nähtävissä Iin

kunnan nettisivuilla 15.3.
saakka.
Virallisesti äänestyksessä
oli mukana kaikki 20 virkaa
hakenutta pätevää henkilöä,
mutta valtuutettujen äänet
jakautuivat kunnanhallituksen esittämien ehdokkaiden
kesken.
Ennen äänestystä valtuutetut saivat pitää kannatuspuheenvuoroja haastateltujen ehdokkaiden puolesta.
- Valittiinpa ehdokkaista kumpi vaan, tuskin meitä
hukka perii. Olen kuitenkin kallistunut Marjukka
Mannisen puoleen hänen
verkostojensa ja SOTE-osaamisen vuoksi, kertoi Jussi
Kurttila (kok.) puheenvuorossaan.
Teijo Liedes (vas.) kommentoi valintaa sanoen, että
tuli valituksi kuka tahansa,
johtaminen on yhteispeliä,
eikä kunnanjohtaja johda
kuntaansa yksin. Kunnan

ylimmän johtamisen kokonaisuuteen kuuluu johtajan
lisäksi myös valtuusto sekä
kunnanhallitus.
Myös Risto Säkkinen
(sdp.) ja Aila Paaso (vihr.)
pitivät
kannatuspuheenvuorot Marjukka Manniselle. Kirsti Keränen (ps.)
kannatti puheenvuorossaan
Mika Simoskaa.
- En tunne kumpaakaan
hakijaa, mutta täällä kunnassa tarvitaan talousmiestä. Simoskalla on hyvällä
mallilla kunta, Keränen
kommentoi.
Edellinen Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava valittiin
Oulun kaupungin konsernijohtajaksi viime joulukuussa. Alatossava toimi Iin
kunnanjohtajana vuodesta 2015 tammikuuhun 2022
asti.
Iin kunnanjohtajan virkaan haki 20 henkilöä,
joista neljä haastateltiin hel-

mikuun alussa. Kunnanhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto toimivat valintaryhmänä.

Jenny Kärki

Marjukka Manninen (Kuva
Mikko Törmänen)
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Kunnanvaltuusto äänesti hallintosäännön päivittämisestä
Kunnanvaltuusto
äänesti
kokouksessaan 28.2. hallintosäännön päivittämisestä,
sillä tammikuussa oli tullut valtuustoaloite kunnanhallituksen edustajan roolin
tarkemmasta määrittelystä
kunnan toimielimissä. Valtuustoaloitteen oli tehnyt
vasemmiston, vihreiden ja
kokoomuksen
valtuustoryhmät.
Reijo Kehus (kesk.) esitti,
ettei kaupunginhallituksen
esittämää lisäystä tehtäisi,
sillä nykyinen hallintosääntö on riittävä ja sillä pärjätty
vuosikymmenet. Kehuksen
mukaan sillä rajoitetaan
kunnanhallituksen
edustajien sananvapautta. Ilkka Pakonen (kesk.) kannatti
Kehuksen esitystä.
Aila Paason (vihr.) puheenvuoron mukaan kuntaliiton lakimies on muotoillut
hallintosäännön päivityksen, ja se edistää strategisten
tavoitteiden mukaista toimintaa.
- Lautakunnan jäsenille
pitää myös selkeyttää, mikä
on kunnanhallituksen edustajan rooli ja mitä hän voi
siellä lautakunnassa tehdä.
Se helpottaa myös lautakunnan puheenjohtajan työtä,
Paaso totesi.
Hallintosäännön
päivitys herätti useita pu-

heenvuoroja. Suoritetussa
äänestyksessä 16 kannatti kunnanhallituksen esitystä ja 15 valtuutettua kannatti
Reijo Kehuksen esitystä. Lopuksi Reijo Kehus jätti asiasta eriävän mielipiteen.
Käsittelyn jälkeen Risto
Säkkinen (sdp.) esitti ponsiesityksen, jonka mukaan
kunnanhallituksen edustajia tulisi jatkossa ohjeistaa
tarkemmin kunnanhallituksen edustajan roolista lautakunnissa.
- Puhun omasta kokemuksesta: oli aika inhottavaa mennä lautakuntiin,
kun tietoa piti hankkia ”kilauta kaverille” -periaatteella, Säkkinen totesi.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Säkkisen esittämän ponsiesityksen.

Eroanomus kunnanhallituksen jäsenyydestä
Kunnanhallitus
myönsi Noora Huotarille eron
kunnanhallituksen
jäsenyydestä sekä Iin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtajuudesta.
Päätösesityksen
mukaan kunnanhallituksen olisi myös pitänyt nimetä uusi
jäsen kunnanhallitukseen
sekä Vesiliikelaitoksen johtokuntaan, mutta asiasta ei

KOKO PERHEEN
ULKOILU/HIIHTOTAPAHTUMA
lauantaina 19. maaliskuuta
Kuivaniemen aseman urheilukentällä

Hiihtojen ilmoittautumiset
klo 12.00 alkaen.
Sarjat 0-12 v.
Kaikki hiihtäjät palkitaan!
Tapahtumassa mukana

Iin kunta, Iin seurakunta ja
Kuivaniemen Yrittäjät ry

päästy yksimielisyyteen.
Reijo Kehus esitti Huotarin tilalle Sanna Vajalaa.
Harri Sanaksenaho esitti
kunnanhallituksen jäseneksi Oili Kalevaa ja vaati suljettua lippuäänestystä. Reijo
Kehus pyysi neuvottelutaukoa, sillä keskustaryhmä ei
ollut neuvotellut valinnastaan etukäteen.
Neuvottelutauon jälkeen
Ilkka Pakonen esitti, että uuden jäsenen valinta jätetään
pöydälle. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilat etsinnässä
Ohjaamo-toiminnalle
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä kunnanhallituksen
esityksen, jossa Ii-instituuttia kehotetaan etsimään
Ohjaamo-toiminnan
pilotoinnille sopivat tilat. Ohjaamomalli tukee kunnan
tekemää nuorisotyötä ja
sen toiminnassa nuori pystytään ohjaamaan sujuvasti
sen palvelun ja avun piiriin,
mitä nuori tarvitsee erilaisissa elämäntilanteissa.
Valtuustoaloitteessa
viitattiin Helsingin Myllypuron
Mieppi-mielenterveyspalveluihin,
jonka
tapaista ratkaisua ehdotetaan myös Iin kuntaan. Tällöin kunnassa tarvitaan

työntekijä, mielenterveysalan ammattilainen, jolle
nuoria voi ohjata. Miepissä
mielenterveyspalvelujen työntekijät tekevät
pelkästään
kohdennettua
mielenterveystyötä nuorten
parissa.

Muita aiheita
Valtuusto päätti hyväksyä valtuustoaloitteen, jotta Iin kuntaan laaditaan
Vesienhoidon järjestämistä koskevan lain mukaisen
pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Asiaa valmistellut Aila Paaso kertoi, että
viime syksynä ELY-keskuksen hankehakuun ei ehditty,
mutta on tärkeää jatkaa asian selvitystä, muun muassa
Iin kunnan imagon vuoksi.
Vesiliikelaitos yhteistyössä
Micropoliksen kanssa valmistelee rahoitushakemusta
syksyn 2022 hankehakuun.
Vuoden 2022 talousarvion investointiosassa on varauduttu
kuntoportaiden
rakentamiseksi Kuivaniemen keskustaajamaan. Kunnanvaltuuston
päätöksen
mukaan kuntoporras-projekti pyritään saamaan valmiiksi kesän 2022 aikana. JK

AVUSTUSTEN HAKU 2022
Iin kunnan liikunnan ja nuorisotyön yleisavustukset,
tapahtumien kohdeavustukset sekä kulttuurin yleis– ja
kohdeavustukset ovat haettavissa maaliskuun 2022
loppuun mennessä.
Liikunnan ja nuorisotyön kohdeavustuksissa sekä hyvinvointiavustuksissa on jatkuva haku.
Sähköiset hakemukset ja avustussäännöt: iihappens.fi/avustukset
Lisätiedot:
Pekka Suopanki, pekka.suopanki@ii.fi, p.050 3950 392
(liikunta, nuorisotyö, tapahtumat)
Minna Halonen, minna.halonen@ii.fi, p.050 3106 802
(kulttuuri)
Riitta Räinä, riitta.raina@ii.fi, p.050 3950 305
(hyvinvointi)

Vasemmistoliiton Iin os. ry:n

KEVÄTKOKOUS

sunnuntaina 20.3.2022
klo 18 Iin Järjestötalolla, Laurintie 3

Esillä sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

Pohjois-Iin jakokunnan
KALASTUSPAIKKOJEN
HUUTOKAUPPA
Pohjois-Iin koulu
la 26.3.2022 alkaen klo 10.00

BINGO

Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

2
Su 13.3. klo 17.00

KUIVANIEMEN SEURALLA

8

23
4 15

450 € mp | 450 € pr50
2 x 100 € | 5x50 €
Tervetuloa!

Huutokauppa- ja kalastussopimusehdot
luettavissa sivustolta:
www.jakokunta.fi /
Pohjois-Iin jakokunnan kalapaikkavuokraukset

Iin Yritys ry
VUOSIKOKOUS
pe 18.3.2022 klo 18 Iin Järjestötalolla
Sääntömääräiset asiat.
Jäsenet tervetuloa!
Johtokunta.

Tervetuloa!

Iin kunta allekirjoittaa peruskirjan tasa-arvon puolesta
Iin kunnanvaltuuston kokouksessa 28.2. päätettiin
sitoutua tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen
allekirjoittamalla Eurooppalaisen paikallishallinnon
tasa-arvon peruskirjan. Tasa-arvon peruskirja tukee
kuntia tasa-arvolainsäädännön toteuttamisessa.
Allekirjoittamisen puolesta äänesti 22 kunnanvaltuutettua ja kahdeksan
äänesti
allekirjoittamista
vastaan.
- Siinähän joutuu tekemään vähän töitä, kun pitää
tehdä suunnitelma. Mutta monesti ilman asiakirjaa
ja suunnitelmaa, miten sitä
toteutetaan, tällaiset asiat
jäävät taka-alalle. Enkä ole

lainkaan vakuuttunut, että
Iin kunnassa olisi tämän asian kanssa kaikki kunnossa,
joten esitän, että kunta allekirjoittaa tuon asiakirjan,
Teijo Liedes (vas.) kommentoi esitystä.
- Meillä on kunnan viranhaltijoilla kädet täynnä
töitä, ja meillä ei ole Iin kunnassa minkäänlaisia ongelmia tasa-arvon suhteen, niin
meillä ei kannata tätä virkamiesporukkaa työllistää
turhaan sellaisella asialla,
missä meillä ei ole ongelmia.
Olen edelleen sitä mieltä,
että meidän ei tarvitse tätä
allekirjoittaa sen vuoksi, että
me näyttäisimme hyvältä johonkin suuntaan, kommentoi Hannu Kaisto (kesk.)

Johanna Jakku-Hiivala
(vas.) kommentoi, että henkilöstöjaoston kokouksessa
käsiteltiin kunnan henkilöstölle tehtyä kyselyä, jonka
vastauksista kävi ilmi, että
osa henkilökunnasta on kokenut syrjintää ja häirintää.
- Näissä asioissa pitäisi olla nollatoleranssi ja yksikin asia on liikaa. Nämä
ovat niitä asioita, jotka suoraan vaikuttavat henkilöstön hyvinvointiin ja jos
tällä sitoumuksella saadaan
yhtään parannettua henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia, niin miksi me emme
sitoutuisi tähän, Jakku-Hiivala kommentoi. JK

HAEMME RUOKAMYYJIÄ ENSI KESÄN NÄTTEPOP-PIKNIKIIN
18.6.2022 IIJOEN RANTAAN
Toivomme mukaan mahdollisimman monipuolisesti eri suolaisten ja
makeiden piknik-eväiden myyjiä!
Tapahtuma-alue on rajallinen, joten hakemusten joukosta valitaan 5
parhaiten tapahtuman konseptiin sopivaa ruokamyyjää. Suosimme
valinnassa lähiruokatuottajia.
Tarkemmat hakuohjeet:
iihappens.fi/ajankohtaista

Lähetä vapaamuotoinen
hakemuksesi 31.3.2022
mennessä osoitteeseen
tapahtumat@ii.fi

Aurinko helli Pohjois-Iin koulun hiihtopäivää
8
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Kuudennen luokat oppilaat Saaga Pesämaa ja Luna Sassi nauttivat viimeisistä hiihtokilpailuistaan Pohjois-Iin koululla. Saaga oli
sarjansa nopein ja Luna hiihti kolmanneksi.

Käsi ylös, kenellä oli hauskaa, kysyi koulunjohtaja Tuomas Ojala.
Kaikkien paikalla olleiden kädet nousivat.

Pohjois-Iin koulun perinteistä hiihtopäivää vietettiin
perjantaina 4.3. Kahden koronavuoden jälkeen myös
vanhemmilla ja isovanhemmilla oli mahdollisuus saapua seuraamaan tätä iloista
tapahtumaa. Aurinkoinen
sää olikin saanut kannustajat liikkeelle ja oppilaat
nauttivat hiihdosta kukin
omalla tavallaan. Osa hiihti kullasta ja kunniasta,
osan nauttiessa keväisestä luonnosta ja liikkumisesta omaan rauhallisempaan
tahtiinsa. Maalissa odottivat
mehut ja ruokailun jälkeen
sarjojen kolme parasta palkittiin komeilla pokaaleilla.
Kaikki hiihtäjät saivat tietenkin suut makeiksi, jonka
jälkeen oli aika lähteä hiihtolomaviikon viettoon. MTR

Kahden koronavuoden jälkeen tapahtumaan oli kutsuttu mukaan myös vanhemmat ja isovanhemmat.

Kolmannen luokan poikien nopein Aleksi Rissanen antoi ladulle
kaikkensa, esikuvansa Iivo Niskasen tapaan.

Kolmosluokan pojat tuulettivat kuten olympiamitalistit. Voittaja Aleksi Rissanen keskellä, toiseksi
tullut Aapo Ojanen vasemmalla ja pronssille hiihtänyt Patrik Alakärppä oikealla.
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Kuudennen luokan Saaga Pesämaa lähti vauhdikkaasti matkaan,
voittaen kuperkeikasta huolimatta sarjansa.

Kakkosluokan tyttöjen kolme parasta palkintopallilla. Vasemmalta Juulia Kanniala, Louna Luusua
ja Annika Kyllönen.

TULOSLISTA
1 lk Tytöt: 1. Turtinen
Elsa 2. Häkkilä Linnea 3.
Mäenpää Isla
1 lk Pojat: 1. Klaar Miika
2. Kanninen Onni 3.Pakanen
Samuel		

2 lk Tytöt: 1. Luusua
Louna 2. Kanniala Juulia 3.
Kyllönen Annika		
2 lk Pojat: 1. Kantola Asseri 2. Syrjälä Rasmus 3. Taskila Iivo		

3 lk Tytöt: 1. Mäenpää
Heta 2. Turtinen Hilla 3.
Häyrynen Helmi		
3 lk Pojat: 1. Rissanen
Aleksi 2. Ojanen Aapo 3.
Alakärppä Patrik		

4 lk Tytöt: 1. Pesämaa
Oona 2. Lämsä Julia 3. Lämsä Olivia		
4 lk Pojat: 1. Mustonen
Niilo 2. Taskila Peetu 3. Siurua Mikael

5 lk Tytöt: 1. Tolonen Siiri 2. Mäenpää Neea 3. Alakärppä Emilia		
5 lk Pojat: 1. Miettunen
Akseli 2. Mäenpää Elias 3.
Pietilä Juho		

6 lk Tytöt: 1. Pesämaa
Saaga 2. Jääskelä Iida 3. Sassi Luna		
6 lk Pojat: 1. Mustonen
Lenni 2. Kantola Leevi 3.
Moilanen Tuomas

