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Meidän Iin
Osallistava budjetointi

Sähköinen ideointi -vaihe
24.3.–19.4.2022

IIN MESSUT

osoitteessa: iihappens.fi/hyvinvointi/osallistava/

LEHTI 2022

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Ilmalämpöpumput

– myynti, asennukset
ja huollot. Kysy tarjous!
N

Iistä meidän tuotteet
löytyy K-Market Iistä

Soita: 050 5876 317
CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii

Mitä?

Osallistavassa budjetoinnissa Iin kunnan asukkaat ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä
päättävät, miten Iin kunta/Ii-instituutti/hyvinvointi käyttää 20 000 euroa asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseen.
Osallistavan Idean tarkoitus on lisätä Iin kunnan asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä,
elinvoimaa ja viihtyvyyttä. Ideoiden tulee olla yleisesti kuntalaisten käytettävissä ja turvallisia. Idea tulee toteuttaa Iin kunnan alueelle.
Jätä idea omalla nimellä – Idean pääsee jättämään kirjautumalla google/gmail tai Facebook
tunnuksella.
Jotta rahat saadaan aikanaan liikenteeseen - idean toteuttajan tulee olla iiläinen rekisteröity
yhdistys. Vinkkinä - yhdistykset löydät täältä: https://iihappens.fi/yhdistykset. Jotta vapaata kilpailua ei vaaranneta, osallistavalla budjetoinnilla ei voi tukea yritystoimintaa tai keventää verotusta. Yksityisteitä varten on oma tuki, jota voi hakea Iin kunnalta.

1) Kuntalaisten ideointikierros 24.3.–19.4.2022
2) Järjestöilta ti 29.3.2022 klo 17.30-19.30 teams
3) Ideoiden käsittely Ii-instituutti lautakunnassa 27.4.2022
4) Äänestysvaihe 5.5.-24.5.2022
5) Ii-instituutti lautakunnan päätös tuloksista 1.6.2022
4) Voittajaideoiden toteutus kesäkuu—31.12.2022 mennessä

Missä?

Netissä osoitteessa iihappens.fi/hyvinvointi/osallistava/
Ota yhteyttä – niin saat apua ideointiin:
Tarja Rahkola, hyvinvointijohtaja
p. 050 3950 386, tarja.rahkola@ii.fi
Riitta Räinä, hyvinvointikoordinaattori
p. 050 3950 305, riitta.raina@ii.fi

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

Iin Messut 2022 lauantaina 9.4. klo 11–15 Valtarin koululla

Meidän Iin
Osallistava
Budjetointi
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Oklaholmankatu 1, 94700 Kemi
p. 040 159 6053
munkkitupatilaus@gmail.com
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Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 549 €. Meiltä
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Lue lisää: www.coolerykkoset.ﬁ
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Tilauksesta täytekakut,
voileipäkakut ja
gluteenittomat tuotteet
suoraan Oklaholmankadun
leipomolta Kemistä.
Tai tule suoraan ostoksille!

Kanssasi
surun
kohdatessa
Perinteikäs täyden
palvelun hautaustoimisto
Iissä on tukenasi
kaikissa hautausasioihin
liittyvissä järjestelyissä.
Kukkakaupastamme saat
taidokkaasti tehtyjen
surusidontojen lisäksi
talveen tunnelmaa
luovat kukat kaikkiin
tilaisuuksiin ja
viherkasvit kotiisi.

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

2

nomat

YLEISET PILKKIKILPAILUT
Iin Särkijärvellä
lauantai 26.03.2022 klo 11.00 - 15.00

nro 9
24.3.2022

-

OMMAISRAATI

vaikuttamisen foorumi
omaishoitajille

Sarjat: miehet, naiset, miesveteraanit yli 60v,
naisveteraanit yli 60 v, nuoret alle 16v, 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. Lisätiedot puh. 040 729 5479.
Järj. Särkijärven osakaskunta ry

Yrittäjät, järjestöt, yhteisöt! IiSanomissa saatte yrityksenne
palvelut näkyville. IiSanomat on saamamme palautteen
mukaan pidetty ja luettu lehti, jota odotetaan.
Iiläisten omana lehtenä lehtijuttujen aiheet ovat läheltä ja
myös ilmoitukset luetaan tarkkaan.
Ota yhteys p. 045 110 9012, tai 0400 385 281, info@iinlehti.fi

IIN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Messu Su 27.3. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Herran palvelijatar. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Eija Savolainen. Avustaa: Markku Jaakkola. Musiikkiryhmä: Lapsikuoro. Kolehti: Seurakuntatyön tukemiseen turkinkielisen vähemmistön parissa Bulgariassa,
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry:n kautta.
Sanajumalanpalvelus Su 3.4. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Kärsimyksen sunnuntai. Toimittaa: Pekka Soronen. Kolehti: Suomen
Lähetyslentäjät ry:n hengen pelastavien lentojen tukemiseen turvattomilla ja vaikeakulkuisilla aluilla kehittyvissä maissa.
Torstain laulukerho 31.3. klo 12:00 Iin seurakuntasali.
Kirkkokuoron harjoitukset torstaisin klo 18:15 Iin seurakuntasalissa.
Olhavalaisten porinapiiri Ti 29.3. klo 12:00 Väli-Olhavan seurakuntatalo.
Porinapiiri Ke 30.3. klo 12:00 - 13:30 Iin seurakuntasali.
Muistikerho Ti 5.4. klo 13:30 - 15:00 Iin seurakuntasali.
Ystävänkammari Ke 6.4. klo 12:00 Iin seurakuntasali.
Nuortenilta torstaisin klo 17:30 Iin Pappilassa.
Liikkari keskiviikkoisin klo 17:30 Iisi Areenalla.
Perhekerho perjantaisin klo 10-12 Iin seurakuntatalon kerhohuoneessa (sisäänkäynti joen puolelta talon takaa).
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen
kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo
10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 27.3. klo 12:00 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäivän aihe: Herran palvelijatar. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina:
Eija Savolainen. Kolehti: Seurakuntatyön tukemiseen turkinkielisen
vähemmistön parissa Bulgariassa, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry:n
kautta.
Sanajumalanpalvelus Su 3.4. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kärsimyksen sunnuntai. Toimittaa: Matti Kinnunen. Kolehti:
Suomen Lähetyslentäjät ry:n hengen pelastavien lentojen tukemiseen turvattomilla ja vaikeakulkuisilla aluilla kehittyvissä maissa. Palvelutehtävissä Kuivaniemen kappelineuvoston jäsenet. Kuivaniemen
kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata taksin
soittamalla Anne Miettuselle p. 0405718618.
Diakoniatupa avoinna To 24.3. klo 10:00 -alkaen Diakoniatupa.
Diakoniatupa avoinna Ma 28.3. klo 10:00 -alkaen Diakoniatupa.
Diakoniatupa avoinna Ke 6.4. klo 10:00 -alkaen Diakoniatupa.
Tuvalla voi käydä juttelemassa, kahvilla, hakemassa EU ruokaa tai
muulla seurakunnan toimintaan liittyvällä asialla.
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma 4.4. klo 11:00 Kerho kokoontuu
Aseman liikuntahallin kerhotilassa.
Seurakuntakerho Oijärvellä Ti 5.4. klo 11:00 Oijärven kyläkirkko
Nuortenilta Kuivaniemi To 31.3. klo 15:30 Nuorisotila Majakka
Perhekerho torstaisin klo 10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen
kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo
10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi.
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Sari Vitikka palveluesimies, Oulunkaari

Hillevi Turpeinen palveluesimies, Oulunkaari.

Helmikuussa
järjestettiin
Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen
(POPsote),
Oulunkaaren
ja
Oulun seudun omaishoitajat ry:n kanssa yhteistyönä Ommaisraati -tilaisuus
etäyhteydellä. Tilaisuuteen
osallistui omaishoitajia, eri
kuntien toimijoita ja järjestöjen edustajia. POPsoten
vastuuvalmistelija Marko
Niiranen kertoi omaishoidon suunnittelusta ja valmistelusta vuonna 2023
aloittavalla hyvinvointialueella.
Hyvinvointialueen
tavoitteeksi Niiranen nimesi
samalaatuisen, tasaveroisen
palvelun.
Hyvinvointialueella asustaa noin 4500
omaishoitajaa
ja
talouden näkökulmasta alueen

omaishoitojärjestelmän epäkohdat, joita on lähdetty kehittämään suunnittelussa.
Omaishoitoon hakeutuminen lähtee liikkeelle hakeutumisesta palvelun piiriin
eli hakemuksesta. Hakemuksen saapuessa asianomaisten kanssa sovitaan
kotikäynnistä ja toimintakykyarviosta kotona. Arvio voidaan sisällyttää myös
kotihoidon
palveluihin.
Palvelukokonaisuuden mallinnuksessa toimintakykyä
eri osa-alueittain mittaava,
lakisääteinen RAI-arviointi ohjaa hoitoisuusryhmien
ja omaishoidon palkkioiden määrittelyä. Palvelun
laadun eli samalaatuisen ja
tasaveroisen palvelukokonaisuuden turvaamiseksi ja
ylläpitämiseksi koko hyvin-

omaishoitoon käytetään varoja noin 24,3 miljoonaa
euroa.
Valmistelutyössä
omaishoitokeskukseksi nimetyn kokonaisuuden alla
ovat tulevaisuudessa kaikki ikäryhmät ja heitä koskevat omaishoitopalvelut.
Palvelun piiriin hakeutuvan palvelukokonaisuus ja
omaishoidon polku ovat osa
omaishoitajia palvelevaa kokonaisuutta.
Tilaisuudessa esiteltiin
asiakasohjausyksikkö,
johon sisältyy digitaalisia ja
sähköisiä palveluita perinteisten lisäksi. Osallistujille esiteltiin omaishoitajan
”polku”. Erilaisten kyselyjen avulla asiakas ohjataan
oikeiden palveluiden ja toimijoiden piiriin. Kehittämistyössä taustalla on nykyisen

vointialueella on tavoitteena
myös tehdä omaishoidosta palveluopas asiakkaille
ja omaishoidosta vastaaville ohjekirja.
Ommaisraadin
tavoite on saada vaikuttaa hyvinvointialueen
asioihin
omaishoidon osalta. Vahvana toiveena omaishoitajilla oli, että hyvät käytännöt
jalkautettaisiin koko hyvinvointialueelle, mutta palkkioluokkia ei saa heikentää.
Tulevaisuudessa tavoitteena on järjestää säännöllisesti koko hyvinvointialueelle
vastaavanlainen, yhteinen
Ommaisraati –foorumi yhteisen keskustelun ja vaikuttamisen jatkumiseksi.

Oulunkaari tiedotus

Aarne Mäkelä PISA-tutkimuksen laaduntarkkailijaksi

Aarne Mäkelä
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PISA on kansainvälinen opiskelijoiden arviointiohjelma.
PISA arvioi peruskoulun
9.-luokkalaisten avaintaitoja matematiikassa, luonnontieteessä ja lukemisessa. Vuoden 2022 tutkimuksia tehdään yli 85 valtiossa.
Kolmen vuoden välein
toteutetut PISA-tutkimusten kohdekoulut valitaan satunnaisotannalla. Suomessa
tutkimukset ajoittuvat huhti-toukokuulle. Tänä vuonna
kouluja on myös Oulun seu-

dulta.
Maailmanlaajuisen tutkimuksen tulosten luotettavuuden ja laadun varmistaminen on annettu kansainvälisen Washington DC:ssä
sijaisevan Westat-tutkimuslaitoksen vastuulle.
Laaduntarkkailijoiden tulee olla
riippumattomia asiantuntijoita, jotka Westat-tutkimuslaitos valitsee ja kouluttaa
tehtävään.
Yli-Iiläinen, kasvatustieteen tohtori Aarne Mäkelä on

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

nimitetty PISA-tutkimuksen
laaduntarkkailijaksi (PQM).
Aarne on väitellyt tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa ja
hän toiminut pitkään Haukiputaalla Länsituulen koulun rehtorina. Työuransa hän
aloitti Iistä Haminan, Ojakylän ja Alarannan koulujen
kiertävänä englannin kielen
opettajana.

IiSanomat

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
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 10 ILMESTYY KE 6.4.2022.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään
pe 1.4.2022 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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IiSanomat muuttuu ilmestymään huhtikuusta
2022 alkaen joka toinen viikko
keskiviikkoisin parittomina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Asema ja Pohjois-Ii juhlivat koulujen
viestimestareina

Tyttöjen viestin ensimmäisen osuuden viestinviejät lähtivät vauhdikkaasti matkaa. Ensimmäisellä osuudella hiihtivät ykkösluokan oppilaat.

Iin alakoulujen viestimestaruudet hiihdossa ratkottiin
tuulessa ja tuiskussa 18.3.
Edellisen päivän aurinkoinen sää oli vaihtunut lumituiskuun ja kylmä viima
kiusasi hiihtäjiä.
Tässä viestissä koulua edustaa yksi oppilas jokaiselta
luokka-asteelta.
1-4luokkien oppilaat hiihtävät 1 kilometrin ja 5-6luokkien oppilaat 2 kilometriä.
Poikien viestissä Asema
oli omaa luokkaansa ja tyttöjen viestiä hallitsi PohjoisIi näytöstyyliin. MTR

TULOKSIA
Tytöt (4 joukkuetta): 1.
Pohjois-Ii, 2. Hamina, 3. Alaranta.
Pojat (6 joukkuetta): 1.
Asema, 2. Hamina, 3. Pohjois-Ii.

Aseman koulun poikien joukkue viimeisessä vaihdossa. Taneli Paakkola (225) lähettää
ankkuri Pyry Lehtolan 226)
matkaan.

Hei julinaa, sano
Kukko-poika
vaikkei ollu ku
viikon vanaha.
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Kalastuspaikkojen
huutokauppatilaisuus 26.3.
Pohjois-Iin jakokunnan kalastuspaikkojen huutokauppa
järjestetään Pohjois-iin koululla lauantaina 26.3. kello 10 alkaen. Huutokaupattavana on toista sataa kalastuspaikkaa
Pohjois-Iin alueelta ja huudettavat hinnat tarkoittavat kiinteiden pyynti- tai rysäpaikkojen vuosivuokraa.
Meripaikkojen ja vanhanuoman huutokauppa käynnistyy kello 10. Jokisuun ja voimalan alapuolen kalastuspaikkoja voi saapua huutamaan kello 13 alkaen. Tapahtumassa
meklarina toimii Antero Kurttila.
Jakokunnan Markku Koskela kertoo, että edellinen
huutokauppa pidettiin noin 15 vuotta sitten, joten tässäkin
huutokaupassa jaettavat paikat voivat olla huutajan hallussa pitkiäkin aikoja. Tämän vuoksi on mahdollista, että
paikkojen jako herättää tunteita kalastajien keskuudessa.
Vuosivuokrien pohjahinnat on määritelty ennakkoon.
Meripaikan, jokisuun ja voimalan alapuolen kalastuspaikkojen minimihinta on 120 euroa vuodessa. Vanhanuoman
minimivuokra on 50 euroa vuodessa.
Ensisijalla huutokaupassa ovat jakokunnan osakkaat,
jonka jälkeen jäljelle jääneet kalastuspaikat menevät yleiseen tarjouskilpailuun. Tapahtuman kirjurit hoitavat sopimuksien teon saman tien huutamisen jälkeen.
Tarkemmat huutokauppa- ja kalastussopimusehdot
ovat luettavissa sivustolta www.jakokunta.fi kohdasta
Pohjois-Iin jakokunnan kalapaikkavuokraukset. Sivustolla voi myös perehtyä lohipyyntiin liittyviin kiintiöihin ja
ilmoitusvelvollisuuteen Ely- tai luonnonvarakeskukselle.
Jakokunnan sivustolla kerrotaankin, että ammatti- ja
kaupallinen kalastus merialueella on voimakkaasti säädettyä myös Iijokisuulla. Lähikalan saannin turvaamiseksi on
tärkeää, että rajoituksia noudatetaan, jotta kalastaminen on
jatkossakin kannattavaa.
Lisätietoja voi toki kysellä myös lauantaina 26.3. huutokauppatilaisuudessa. Tilaisuudessa on myynnissä virvokkeita, joiden tuotoilla tuetaan Pohjois-Iin koulun
6-luokkalaisten luokkaretkeä. Virvokkeiden ostamista varten pyydetään ottamaan mukaan käteistä. JK

Kaikille avoin Ii-neulepuseron
suunnittelukilpailu
Poikien viestin mitalijoukkueet
olivat Hamina, Asema ja Pohjois-Ii.

Alla: Tyttöjen viestin kolme
parasta joukkuetta, Hamina,
Pohjois-Ii ja Alaranta, mitalit
kaulassa lumisateen keskellä.

Suunnittele Ii-aiheinen neule! Suunnittelukilpailu julistettiin alkaneeksi 14.3. ja kilpailu päättyy perjantaina 29.4.
Kaikille avoimessa kilpailussa ei vaadita käsityötaitoa,
vaan kaikilla on mahdollisuus osallistua ja päästää luovuus valloilleen.
Lähetä ideoimasi piirros tai suunnitelma mallitilkkuineen tai valmiin neuleen kuva ohjeineen 29.4. mennessä
Iin kansalaisopistolle osoitteeseen ”Iin kansalaisopisto, Iineuleen ideointikilpailu, PL 24, 91101 Ii” tai sähköpostitse
osoitteeseen hennariikka.lohi@ii.fi.
Liitä mukaan tietoa, mikä Ii-aihe neuleessa on ja mahdollisesti siihen liittyvä tarina. Osallistujan nimi ja yhteystiedot kirjoitetaan kuvan/piirroksen taakse tai laitetaan
erillisenä liitteenä sähköpostiin.
Raati valitsee 3–5 parasta ehdotusta ja kuntalaiset äänestävät näistä ehdotuksista mallineuleen voittajan. Yleisöäänestys järjestetään 23.–28. toukokuuta Iin ja Kuivaniemen
kirjastoissa.
Kilpailun voittaja julkistetaan viikolla 22. Suunnittelija
luovuttaa mallin vapaat käyttöoikeudet Iin kunnalle, jonka
myötä malli on kaikkien käytettävissä myös kaupallisesti.
Mallin värityksiä ja materiaaleja saa tarvittaessa muokata.
Mallipaidan ohje on kaikkien vapaassa käytössä.
Palkittu neule julkistetaan viikolla 22 (30.5.–3.6.). Palkinnot jaetaan kolmelle parhaalle mallineuleen suunnittelijalle. Pääpalkintona on 200 euron lahjakortti
käsityöliikkeeseen. Kaksi muuta palkitaan Iin kansalaisopiston kurssilahjakorteilla (arvo 50 euroa).
Kilpailun raadissa toimivat Ii-instituutin Sirpa Varanka, hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola, Iin kansalaisopiston
kädentaitojenopettaja Sirpa Juusola ja Iin kansalaisopiston
vs. taito- ja taideaineiden opettaja Hennariikka Lohi.

Tiedote
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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
Varaukset 1.4.22 lähtien: vello.fi/ jaloista-jaloin

040 576 8856
Särkiperäntie 44
91100 Ii

www.teollisuuskopla.com
Teollisuuskoplaoy@teollisuuskopla.com

Palvelumme:

• Kone- ja laitesuunnittelu
• Kone- ja laiteasennukset

• Huolto- ja
kunnossapito

www.puustaoy.fi

Kosmetologipalvelut
•
•

Ripsipidennykset Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

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

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

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

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

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot,
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat,
lahjakirjat ja muut asiakirjat.

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu

NOPEA NOUTO!

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi

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

Ilmalämpöpumput • Maalämpö järjestelmät • LVI-työt

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

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 045 110 9012!

Apunasi hyvän elämän arjessa

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!

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

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

IIN MESSUT
LEHTI 2022

Messuteemana liikunta ja hyvinvointi

Iin Messut 2022

lauantaina 9.4. klo 11–15 Valtarin koululla
Ohjelmassa:
- Pääesiintyjänä futuristi,
keksijä, tietokirjailija,
säveltäjä Perttu Pölönen
- Musiikkiesitys
- Näytteilleasettajia
- Arvontaa
- Kahvio

Iin Yrittäjien
tervehdys
s. 2
Joko nyt,
Iin Messuille?

Rehtorin
tervehdys
s. 2

Lapsille
pomppulinna,
puuhanurkkaus
ja kasvomaalausta

Pääsymaksu
5,-/hlö tai
10,-/perhe

Iin Messut
järjestetty
jo 12 eri
vuotena.
Lue sivu 4

Tervetuloa
Iin Messuille!

Messupäällikön
tervehdys s. 3
Messujen järjestäminen on opettanut yrittäjyydestä ja vastuusta

Iin messut
järjestetty jo
12 eri vuotena
s. 4

Näytteilleasettajina
paikallisia
yrityksiä sekä
toimijoita s. 5
Liikunnanopettaja
kertoo
s. 6

Messujen
pääesiintyjä
Perttu Pölönen
s. 7
Kirje menneisyyden
minulle

Suomenkielistä
nykymusiikkia
messuilla
s. 10
Emilia Ojala ja
Anni Liedes

Entisen
yrittäjyyskurssilaisen
mietteitä s. 10
Aleksi Laajoki,
kuntosalin omistaja

Tarkka ohjelma ja aikataulu:
seuraa Instagramissa iinmessut2022
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Iin messut järjestetään
lauantaina 9.4. Messut
ovat järjestyksessään numero 13. Muutaman siirron ja peruuntumisen
jälkeen, vihdoin ja viimein.
Parin viime vuoden aikana olemme joutuneet väkipakolla tottumaan monien
suunnitelmien viimehetken peruuntumisiin. Varsinkin eri tapahtumien
kohdalla. Se on varmasti
kuluttanut meidän monen
voimia sekä resursseja, rahallisia että työpanoksia.
Tätä kirjoittaessa messujen toteutuminen näyttää
kuitenkin varmalta.
Maailman tilanteet tuntuvat muuttuvan entistä monimutkaisimmiksi,
ja epävarmuus näyttää lisääntyvän. Juuri kun luulit ettei koronasta ole enää
haittaa, niin Venäjä alkaa
sotimaan Ukrainassa. Epävarmuus sai jatkoa, eikö
koronassa ollut jo tarpeeksi? Taasko meillä on käsillä kriisi, jonka vuoksi
suunnitelmia täytyy laittaa
uusiksi? Ei olla vielä koronan seurauksista päästy
täysin selville, ne saattavat
vaikuttaa vielä vuosia yllättäviinkin asioihin. Saman
tilanteen aiheuttaa sota-

Joko nyt, Iin messuille?
kin. Tässä on jo kuultu ja
nähty ensimmäisiä viitteitä
joihin sota vaikuttaa, mutta emme vielä tiedä lähellekään kaikkea. Moneen
totuttuun on tulossa muutoksia.
Sen olen korona-aikana oppinut ja hyväksynyt,
että suunnitelmat saattavat kaatua tai muuttua ihan viimemetreille
saakka. Maailmassa epävarmuus on lisääntynyt,
ja sen kanssa on opittava elämään. Täytyy hioa
omia vahvuuksia ja hyväksyä omat heikkoudet, jotta
osaa niitäkin kehittää. Pitää valmistautua muuttamaan suunnitelmia sormia
napsauttamalla. Pelolle ei
saa antaa valtaa, kaikesta
aina selvitään.
Olen havainnut yrittäjäpiireissä Ukrainan sodan
puhjettua, ettei tämä kriisi
lannista meitä. Ei niin, etteikö oltaisi huolissaan sodan kärsimyksistä, vaan
luottaen ratkaisujen löytymiseen sekä omassa,
että yrityselämässä. Olemme hioneet omia selviytymiskeinojamme, olemme
valmistautuneet.
Tutusta ja turvallisesta olemme
siirtyneet uuteen epävar-

maan aikaan.
Epävarmuus ja yllättävät tilanteet ovat vallinneet
ihmiskunnan
historiassa aina, nykyään vain niiden sykli on kiihtymässä.
Entiseen ”turvalliseen” ei
ole paluuta. Ainoastaan
hyväksymällä muutos, ja
valmistautumalla epävarmuuteen, voimme varmistaa oman jaksamisemme.
Messuille on tulossa
puhujaksi tulevaisuuden
visionääri Perttu Pölönen. Olen nähnyt Pölösen
esityksen kolme kertaa,
Perttu on todella loistava
esiintyjä, joka saa kuuntelijansa aivot uuteen
asentoon joka kerta. Epävarmuus ei ehkä olekaan
niin huono asia. Toivottavasti mahdollisimman
moni pääsee Iin messuille vierailemaan, ja kuuntelemaan Pertun esityksen.
Voin luvata, ette tule pettymään. Lopuksi vielä,
Perttua lainatakseni ”kun
mikään ei ole varmaa,
kaikki on mahdollista”

Juha Kallio
Puheenjohtaja,
Iin Yrittäjät ry

Messuille on tulossa puhujaksi
tulevaisuuden visionääri Perttu Pölönen.
Olen nähnyt Pölösen esityksen kolme
kertaa, Perttu on todella loistava esiintyjä,
joka saa kuuntelijansa aivot uuteen
asentoon joka kerta.

Maailmassa epävarmuus on lisääntynyt, ja sen kanssa on opittava elämään. Täytyy hioa omia vahvuuksia ja hyväksyä omat heikkoudet, jotta osaa niitäkin kehittää, toteaa Iin Yrittäjien puheenjohtaja Juha Kallio.

Kesäyrittäjyydestä
vaihtoehto kesätöille
Kesätöitä voi joskus olla vaikea saada, mutta Kesäyrittäjä -kampanja tarjoaa vaihtoehdon perinteisemmälle palkkatyölle. Kampanja kannustaa
nuoria kokeilemaan itsensä työllistämistä kevytyrittäjyyden tai yrittäjyyden muodossa kesän ajan.

Tukea voi hakea vuosina 2003–2006 syntyneet iiläiset koululaiset, opiskelijat tai opiskelunsa aloittavat nuoret. Myös Oulussa kirjoilla oleville on tarjolla
kesäyrittäjä -kampanja BusinessOulun järjestämänä.

Kampanjan aikana nuorille tarjotaan tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista, työkaluja ja apua
liiketoiminnan suunnitteluun ja rahallista tukea yritystoiminnan aloittamiseen. Rahallinen tuki on kesällä 2022 yhteensä 270 euroa.

Kesäyrittäminen ei kuitenkaan koske ylioppilaita
eikä ammattiin valmistuneita tai työttömyysturvaan
oikeuttavia nuoria. Iin Micropoliksen yritysneuvoja
Johanna Jakku-Hiivala huomauttaa, että kesäyrittäjätukea ja kesätyöseteliä ei voi saada päällekkäin.

Johanna Jakku-Hiivala on jokaisen yrittäjyydestä ja kevytyrittäjyydestä kiinnostuneen nuoren tukena koko matkan ajan. Kampanjasta kiinnostuneet voivat ottaa häneen yhteyttä osoitteeseen johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi tai soittamalla numeroon 040 024 2290.
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Jarmo Berg on iiläinen yrittäjä.

Iin vuoden 2021
yrittäjä Jarmo Berg
”Hienolta tuntuu saada
tunnustusta tehdystä työstä.”
Iin Yrittäjät ry:n syyskokous ja pikkujoulut pidettiin
13.11. Iin Urheilijoiden talolla ja tilaisuudessa palkittiin vuoden 2021 iiläisenä yrittäjänä JBE Service Oy:n
Jarmo Berg. Vuoden yrittäjän haastattelun tekivät lukiolaiset Neea Mertala ja Jasmine Nevalainen.
MIKÄ ON YRITYKSESI JA
MITÄ SE TEKEE?
- Asennamme, huollamme ja puramme megawattiluokan tuulivoimaloita, lisäksi teemme teollisuuden
kunnossapitoa. Pääasiassa yrityksen työllistää pääkomponenttienvaihdot ja vuosittaiset huollot tuulivoimaloihin.
MITEN PÄÄDYIT YRITTÄJÄKSI?
- Yrittäjyys oli ollut pitkään jo haaveena. Oikeastaan
muutama yritys oli jo aiemmin paperilla, mutta jäi toteuttamatta. Lopullinen päätös yrittäjyydestä oli monen sattuman summa.
MILLOIN PERUSTIT YRITYKSESI JA
MISTÄ IDEA LÄHTI?
- Yritys on perustettu 2012. Silloisen työnantajani
WinWindin konkurssi läheni ja mietin, miksen omalla
yrityksellä huoltaisi tuulivoimaloita ja siitä ajatus sitten kirkastui. Irtisanouduin yrityksen palvelusta ja perustin JBE Service Oy:n.
KUINKA PALJON JOHTAJANA SINULLA ON TÖITÄ
JA MINKÄLAISIA HOMMIA?
Töitä yrittäjällä riittää. Töitä on laidasta laitaan, hallinnon, projektien ja myynnin parissa.
MILTÄ TUNTUU OLLA VUODEN 2021 YRITTÄJÄ?
Hienolta tuntuu saada tunnustusta tehdystä työstä.
Kilpailu lisäksi Iissä on kova, kun kunnasta löytyy monia hyvin menestyneitä yrittäjiä.
SUOSITTELETKO YRITTÄJYYTTÄ MUILLE?
HYVIÄ JA HUONOJA PUOLIA?
Ehdottomasti suosittelen yrittäjyyttä kaikille. Hyviä
puolia yrittäjyydessä on: Saa olla itsensä pomo, vastuu, mahdollisuus tehdä mitä tykkää, vapaus, no näitä on monia. Huonoja puolia on vaikea löytää.

Neea Mertala
Jasmine Nevalainen

Iin lukion messuilla on pitkät perinteet. Koronan
vuoksi messut ovat jääneet
välistä nyt kahtena vuotena peräkkäin. Tänä keväänä pääsemme jälleen
nauttimaan opiskelijoiden
järjestämistä messuista.
Messujen järjestäminen
opettaa opiskelijoille muun
muassa yhteistyötä, organisointia ja ongelmanratkaisua. Nämä kaikki ovat
kullanarvoisia ominaisuuksia työelämään siirtyessä.
Messuja on valmisteltu pitkin vuotta ohjaajan
opettajan johdolla. Suurin ja näkyvin työ on nähtävillä Valtarin koululla
messupäivänä 9.4. Tulkaa
kaikki sankoin joukoin viettämään mukavaa messupäivää!

Tuomas Kulha

3

Tervetuloa Iin Messuille!

Iin lukion rehtori Tuomas Kulha työn touhussa. Messujen teema ”liikunta ja hyvinvointi” liittyy myös
tiiviisti rehtorin siviilielämään, sillä hän harrastaa lenkkeilyä, muun muassa italianvinttikoiriensa
kanssa. Kulha kertoo pelanneensa salibandya yli 25 vuotta, jota hän ei niinkään enää ajattele harrastuksena, vaan kertoo sen olevan enemmänkin osa hänen identiteettiään.

Messu
p
terveh äällikön
dys

Messujen järjestäminen on opettanut
yrittäjyydestä ja vastuusta
Yrittäjyyskurssin oppilaat ovat pitäneet viikoittain
messupalavereita viime vuoden lopulta lähtien.
Kun vuonna 2021 aloimme järjestämään kyseisen vuoden messuja, oli
meitä
suunnittelemassa ja toteuttamassa messuja neljä henkilöä. Se toi
omat haasteensa, varsinkin aluksi, koska kaikki
oli uutta ja jännää, mutta toisaalta se toi kotoisen
tunnelman pienestä porukasta johtuen.
Messuja ei lopulta saatu järjestettyä sinä vuonna,
joten vanha porukka jatkoi uuden porukan kanssa
seuraavana vuonna. Vaikka yli kaksi vuotta jatkunut
koronapandemia on mutkistanut asioita paljon, ja
monia asioita on jouduttu
perumaan ja siirtämään,
on uudistuneen ja runsastuneen porukan kanssa
työskentely ollut mahtavaa

ja antoisaa.
Tapahtuman järjestäminen on opettanut koko
porukalle paljon yrittäjyydestä ja vastuusta. Uudet messuporukkalaiset
ovat innokkaita ja yrittäjähenkisiä
opiskelijoita,
joiden apua varmasti tarvitaan messujen järjestämisessä! Lopuksi vielä
kiitän koko messuryhmän
puolesta kaikkia, joiden
kanssa olemme olleet yhteistyössä messuja järjestettäessä ja ketkä ovat
meitä tukeneet.
Henkilökohtaisesti toivotan teidät jokaisen tervetulleiksi yrittäjyysmessuille
2022!

Jani Seppä,
Messupäällilkkö,
Iin lukio

Messupäällikkö Jani Seppä toivottaa kaikki tervetulleeksi messuille.
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Iin messut järjestetty
jo 12 kertaa
Iin messuilla on pitkä perinne ja niitä on järjestetty jo 12 kertaa. Covid 19
-pandemian vuoksi messuja siirrettiin jo kahden
vuoden ajan, mutta tänä
vuonna päästään vihdoin
nauttimaan messutunnelmasta. Tässä tekstissä hieman muisteloita viimeksi
järjestetyiltä messuilta, keväältä 2019.
Viimeksi Iin messut
järjestettiin
lauantaina
6.4.2019 Valtarin koululla.
Messujen järjestäjänä toimi perinteiseen tapaan Iin
lukion ensimmäisen luokan yrittäjyyskurssilaiset
apunaan
kakkosluokan
edellisen vuoden yrittäjyyskurssilaisia.
Koulun
juhlasalissa
oli yrittäjien ja yhdistys-

ten myynti- ja esittelypöytiä sekä esiintymislavalla
ohjelmassa muotinäytös,
musiikkia, messupäällikön
Iina Loukusan tervetulotoivotus sekä opetusjohtaja
Tuomo Lukkarin 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.
Messujen 2019 pääteemana oli ”Äänestä ja
vaikuta”, jonka puitteissa
järjestettiin rehtori Tuomas
Kulhan vetämä tuolloisten
kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneeli.

Vaalipaneelissa olivat
mukana ehdokkaita yhdeksästä eri puolueesta.
Kulha kertoi, että paneelissa esillä olleet aiheet ja
kysymykset olivat pääosin
opiskelijoiden laatimia. Paneeli aloitettiin ilmastoasioilla, joka on jo pitkään
ollut suosittu ja tärkeä teema iiläisille.
Ehdokkailta
kysyttiin
myös
mielipiteitä metsien hoidosta ja
hakkuista. Panelistit toivoivat, että metsien hakkuiden
päätöksenteko
pysyisi Suomessa ja että
puurakentaminen metsien monimuotoinen käyttö
lisääntyisivät. Yksityismetsissä metsien hoidon vastuu on metsänomistajalla,
johon heiltä toivottiin aktii-

visuutta.
Suurin yksimielisyys oli
pikakysymykseen voittaako Kärpät Suomen mestaruuden, siihen uskoivat
kaikki ehdokkaat. (Tosin
ennustus ei pitänyt paikkaansa ja mestaruuden
voitti HPK seitsemännessä finaaliottelussa, otteluvoitoin 4–3 ja Kärpille tuli
SM-hopeaa).
”Pitääkö toisen asteen
koulutuksen olla ilmaista” -kysymys viritti vilkkaan
keskustelun.
Koulutuksen tärkeyttä korostettiin
kaikissa puheenvuoroissa ja panelistit kertoivat,
että työllistymisen kannalta ammatillisella tutkinnolla on ratkaiseva merkitys.

Grillimakkarapisteellä sisääntulokäytävän varressa olivat messuille toivottamassa tervetulleeksi yrittäjyyskurssilaisista Inka, Aada,
Tuomas, Valtteri, Voitto ja Antti.

Pääsylippujen myynnistä huolehtivat messujen järjestelyihin
apuun tulleet Sofia, Emma Lotta, Perttu ja Lauri.

Messupäällikkö toimi Iina Loukusa ja ohjelmapäällikkö Elle Kaakinen vetämässä muotinäytöstä.

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.

Putaan Pullan esittely- ja myyntipisteessä Oona Väyrynen ja Ismo
Tyykiluoto myivät leipomon tuotteiden tarjouskasseja.

Yleisöä oli runsaasti paikalla.

Lapsille oli järjestetty omana ohjelmana mm. kasvomaalausta, ongintaa, värityskuvia ja lautapelejä.
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Näytteilleasettajina Iin messuilla
paikallisia yrityksiä sekä toimijoita
Iin Messut järjestetään
9.4. ja sen järjestämisestä
ovat vastuussa Iin lukion
yrittäjyyskurssin messuryhmäläiset. Yksi tärkeistä
tehtävistä on ollut näytteilleasettajien hankkiminen,
joihin tänäkin vuonna kuuluu useita paikallisia yrityksiä ja muita toimijoita.
Näytteilleasettajaksi
on tulossa myös paikallinen CAP Autokoulu, joka
on ollut messuilla myös
muutamana vuonna aikaisemminkin. Yrittäjä Sanna
Kaisto kertoo, että messukävijät voivat kysellä häneltä kaikkea esimerkiksi
auto-, mopo-, moottoripyörä- tai mopoautokortin
hankkimiseen liittyvää tietoa.
- Toki myös autokouluun
ilmoittautuminen onnistuu
myös! Jokaiselle messuilla
autokouluun ilmoittautu-

valle on luvassa pieni yllätys, messujen kunniaksi,
Sanna lupaa.
- Messuosastolle tulee esille autokoulun opetuskalustoa, kuten auto,
moottoripyörä, skootteri,
traktorimönkijä ja myös
yksi yllätys, jos se ehtii
saapua ajoissa, Sanna vihjaa.
Sanna lupaa, että halukkaat voivat myös tulla
kyselemään häneltä millaista on toimia yrittäjänä.
Hänellä on nyt hieman yli
kahden vuoden ajalta kokemusta autokouluyrittäjyydestä. Aikaisemmin hän
oli messuilla CAP:n työntekijän ominaisuudessa.
- Monta vuotta yrittäjyys
oli minulla suunnitelmissa, koska olin kuitenkin
tehnyt jo 13 vuotta näitä
töitä. CAP:n sopimusyrittäjänä saa ketjulta ison avun

yrittämiseen: he ylläpitävät nettisivuja ja aina saa
tukea, jos on kysyttävää,
Sanna kertoo.
Sannan yrityksellä SKKoulutuspalvelut Oy:llä on
CAP Autokoulun kiinteät
toimipisteet Iissä ja Kiimingissä, ja lisäksi toimintaa
on Yli-Iissä, Pateniemessä ja Haukiputaalla. Yritys työllistää vuodenajasta
riippuen 2–3 henkilöä.

Iin nuorisotyö ja
Pipelife

sessä.
Lisäksi lukiolaisista löytyy paljon tuttuja kasvoja – nuoria, jotka ovat jo
lapsesta saakka saaneet
hyödyntää
nuorisotyön
palveluita ja käyneet vaikkapa nuorisotila Löhölässä viettämässä aikaa sekä
osallistuneet nuorisotyön
tapahtumiin.
Näytteilleasettajaksi messuille tulossa myös
Pipelife, joka on ollut jo

useana vuonna mukana
tapahtumassa. Pipelife on
yksi maailman johtavista muoviputkijärjestelmien toimittajista, jonka yksi
tehtaista sijaitsee Iissä ja
on yksi merkittävä paikallinen työllistäjä.
- Pipelife tarjoaa kotimaiset
jätevesijärjestelmät kotiin ja mökille.
Messuosastolle saa tulla
tutustumaan tuotteisiin ja
palveluihimme, osastolla

edustamassa paikallinen
jätevesikumppanimme.
Yrityksen
jätevesiasiantuntijat
auttavat
asiakkaita sopivan jätevesijärjestelmän löytämisessä ja toteuttamisen
suunnittelussa.
Valikoimasta löytyy jätevesijärjestelmiä kaikille jätevesille,
pesuvesille ja vähäisillekin
vesimäärille. JK

Iin nuorisotyö ja etsivät
nuorisotyöntekijät
sekä
Iin nuorisovaltuusto ovat
myös tulossa pitämään
omia pisteitään Iin Messuille.
Nuorisotyöntekijöille on mieluista olla
mukana lukion tapahtumissa, sillä he haluavat tukea nuorisoa yritteliäässä
ja yhteisöllisessä tekemi-

Iin messuille on tulossa CAP Autokoulun näyttelyosasto, jossa on esillä yrityksen ajo-opetuksessa käytettävää kalustoa.

Iin etsivät nuorisotyöntekijät Sara Hakala ja Esa Niskala ovat tulossa edustamaan Iin messuille. Sara
ja Esa olivat 18.3. lukion kirjastolla kahvittamassa abiturientteja äidinkielen yo-kokeen kunniaksi.
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Iin Yrittäjät ry
on mukana Iin messuilla 9.4.
Yhdistys toivottaa nuorille
menestystä ja intoa
messujen järjestelyihin!
Juha Kallio puheenjohtaja

www.anitas. anita.simi@pp.inet. 0400-359 205

KuuKorento
Elämäniloisten
Ihmisten Kauppa

Tie itsetuntemukseen on
parhaimmillaan hauskanpitoa!
Verkkokaupastamme löydät tuhansittain elämäniloisia yllätyksiä
– jokaiselle oma pieni ihmeensä!
Tutustu ja ilahdu osoitteessa www.kuukorento.fi
Myymälämme palvelee osoitteessa Albertinkatu 6, 90100 Oulu

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
www.kuljetusliikebackman.fi

Liikunnanopettaja kertoo
Johanna Eskola on Valtarin koulun ja Iin lukion liikunnanopettaja. Hän on
tehnyt töitä opettajana yhteensä 16 vuotta ja on toiminut Iissä jo yhdeksän
vuotta. Eskolan mielestä
liikunnanopettajana oleminen on monipuolista ja
mukavaa tekemistä, ja oppilaiden kanssa on mukava olla.
Eskola on joskus pohtinut jotain muutakin ammattia, mutta ainakin tällä
hetkellä liikunnanopettaja
on ollut hänelle paras vaihtoehto. Eskola on pohtinut
myös yrittäjyyttä ja kertoo liikunnanopettajana
olemisen olevan yrittäjyyden kanssa samankaltaista. Hän on opiskellut viime
talvena psykologiaa ja on
myös siitä kiinnostunut.
Liikunnanopettajan ammatissa haasteena Eskolan mielestä on samassa
ryhmässä olevien oppilaiden taitoerojen kanssa
pärjääminen. Liikunnanopetuksen yhtenä tavoitteena on tarjota kaikille
oppilaille sopivan tasoisia
haasteita ja onnistumisen
kokemuksia.
- Joskus oppilaat saattavat hermostuttaa, mutta
keskustelemalla, kysele-

mällä ja oppilasta kuuntelemalla päästään yleensä
eteenpäin ja hankalistakin
tilanteista selvitään, hän
kertoo.
Eskolan mielestä on
mukavaa harrastaa erilaista liikuntaa niin talvella kuin kesällä. Ii on hänen

mielestään hyvä paikka liikunnanopettajalle tehdä
töitä ja liikuntaan on paljon mahdollisuuksia.
- Menisin kyllä pyörällä
töihin, jos työmatka olisi lyhyempi, Eskola kertoo.
Lopuksi Eskola haluaa
kannustaa nuoria liikku-

maan sekä hyödyntämään
hyviä liikuntapaikkoja ja ulkoilukelejä Iissä.

Luukas Alaranta
Santeri Törmänen
Samuli Mäenpää

Kirjoittajat ovat
Iin Lukion opiskelijoita

Johanna Eskola on Valtarin
koulun ja Iin lukion liikunnanopettaja. Hän on tehnyt töitä
opettajana yhteensä 16 vuotta
ja on toiminut Iissä jo yhdeksän
vuotta.

Instagram:
iinmessut2022

Kelkkaileminen
harrastuksena

Kelkkaileminen
Iissä helppoa

pipelife.fi

”Parasta kelkkailussa on vauhti ja hienot maisemat.”

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
AINA LÄHELTÄ!

Pipelifen kotimaiset
jätevesijärjestelmät
valmistetaan
Iin tehtaalla
vuosikymmenten
kokemuksella.
Tutustu valikoimaan
ja löydä omasi kotiin
ja mökille osoitteessa
puhdastulevaisuus.fi

Kelkkaileminen on nykypäivänä suosittua ympäri Suomea. Se on hyvä ja
monipuolinen harrastus, joka vie sinut, kaverisi ja perheesi hienoihin
maisemiin, tunturimetsään tai vaikka
järven jäälle.
Iissä kelkkaileminen on helppoa,
sillä reittejä menee jäällä, merellä ja
metsässä monia kymmeniä kilometrejä.

- Itse olen harrastanut kelkkailua
jo monta vuotta. Ajelen yleensä yksin,
sukulaisten tai kavereiden kanssa.
Ajelemme viikonloppuisin ja myöskin arki-iltaisin. Myös pilkille menoon
moottorikelkka on oiva väline, Aleksi
kertoo.

Niklas Kuusiluoto ja Aleksi Ahola
Iin lukion opiskelijat
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Kirje menneisyyden
minulle
Minulta kysytään usein,
mitä haluaisin sanoa lukioikäiselle itselleni. Kysyjä
on yleensä nuori ja hänellä
on oma lehmä ojassa. Hän
haluaa kuulla, millaisia virheitä olen tehnyt ja miten
hän voisi itse välttyä tekemästä samoja virheitä lukion jälkeen.
Vastaukseni on yksinkertainen ja yllättää
monet: En antaisi lukioikäiselle itselleni mitään
neuvoja. Olen toki tehnyt
virheitä ja monet asiat olisi voinut tehdä toisin, mutta en usko oikoreitteihin.
Kaikki se mitä minulle on
tapahtunut, piti tapahtua,
jotta oppisin tärkeitä asioita elämästä. Kaikki kokemukset, niin mieluisat kuin
ikävät, johdattivat minut
siihen, missä olen nyt. Jos
olisin kertonut lukioikäiselle itselleni kaiken tämän
etukäteen, olisin jäänyt
joistain tärkeistä oppitunneista paitsi.
No, mitä olen sitten oppinut? Ainakin sen, että
ne suunnitelmat menevät
usein romukoppaan, mutta suunnitteleminen on
silti elintärkeää. Kiinnostuksenkohteet muuttuvat
ja urasuunnitelmat vaihtuvat, mutta tulevaisuuden pohtiminen ja itsensä
tutkiminen auttaa aina.
Emme voi tuntea tulevaisuutta, mutta voimme tuntea itsemme.
On mahdotonta tietää, minkälaisia ammatteja ja töitä on olemassa
2040-luvulla. Olisi väärin
sanoa, että on olemassa
niin sanottuja varmoja tut-

KUNTO
KLUBI

KUNTOSALI
& HIERONTAPALVELUT
HIERONTAPALVELUT
KUNTOSALI &
Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068
Kauppatie
12, Ii • P. 040 568 4068
www.iinkuntoklubi.fi

www.iinkuntoklubi.fi

Suomalainen ravintola
Piisilta 1 91100 Ii

Lounas(ma-pe)
klo 10.30 – 13.30
TILAUSRUOKAA

1
Soita 044 529 111 SUSHIA : )
www.chuanyi.fi

OMAN KYLÄN KAUPPA
Kisatie 1
ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21
www.k-market.fi
Oma kauppasi verkossa.

Perttu Pölönen saapuu luennoimaan Iin Messuille 9.4. Lukioikäisenä hän kehitti musiikinteorian opiskelua helpottavan Sävelkello-keksinnön, jolla hän on voittanut useita palkintoja. (Kuva Satu Kemppainen)

kintoja tai ammatteja. Teknologian kehitys on niin
huimaa, että takuita ei
enää ole.
Voimme kuitenkin pohtia sitä, minkälainen työ
meille voisi mahdollisesti sopia – toisin sanoen,
minkälaisissa vaatteissa
haluaisimme tehdä työtä

PERTTU PÖLÖNEN (S. 1995) LUENNOI
IIN MESSUILLA LAUANTAINA 9.4.
- Hän on futuristi, keksijä, tietokirjailija, säveltäjä ja moniosaaja.
- Lukioikäisenä hän kehitti musiikinteorian opiskelua helpottavan Sävelkello-keksinnön.
- Hän on voittanut Euroopan suurimman nuorten tutkimuskilpailun, opiskellut tulevaisuuden teknologioita Piilaaksossa ja perustanut koulutusalan yrityksen Myanmariin.
- Hän on kirjoittanut myyntimenestyksiksi nousseet kirjat
Tulevaisuuden lukujärjestys ja Tulevaisuuden identiteetit.
- Vuonna 2014 Perttu valittiin luovimmaksi suomalaiseksi
Slushissa ja vuonna 2018 huippuyliopisto MIT nimesi hänet 35 lupaavimman innovaattorin joukkoon Euroopassa.
- Hän on innostava puhuja, joka valaa uskoa tulevaisuuteen. Hän puhuu monipuolisesti tulevaisuuden haasteista
ja mahdollisuuksista – tulevaisuuden työelämästä, inhimillisestä vallankumouksesta, uudesta normaalista, informaatioteknologioista, disruptiosta, koulutuksesta ja
vastuullisuudesta.
- Perttu on saanut erinomaista palautetta kyvystään herätellä ja ravistella yleisöään ajattelemaan isommin.

tulevaisuudessa tai minkälainen ympäristö meille sopisi. Tekisitkö sinä
mieluiten töitä haalarissa,
valkotakissa, puvussa vai
kotivaatteissa? Pidätkö siitä, että ihmisten puheensorina ja hälinä täyttää
tilan vai nautitko enemmän hiljaisuudesta ja siitä,
että voi uppoutua työntekoon niin, että kukaan ei
keskeytä?
Jos et osaa vielä vastata näihin kysymyksiin tai
et tiedä, mitä haluat tehdä isona, se on ok. Tulevaisuuden työelämä tarjoaa
myös sellaisia mahdollisuuksia, joita emme osaa
vielä edes sanoittaa. Voi
olla, että virtuaalitodellisuusarkkitehtuuri on se
sinun juttusi tai kvanttitietokonepelit saavat sukat
pyörimään jaloissasi, mutta sitä on mahdotonta tietää vielä nyt. Olisiko joku
voinut sanoa 80-luvulla,
että käyttöliittymäsuunnittelu tai hakukoneoptimointi on hänen intohimonsa?

On myös hyvä muistaa,
että olemme ensimmäisiä,
jotka ajattelevat tai joilla on edes mahdollisuus
ajatella työtä tällä tavalla,
kutsumuksena eikä pakkona. Se on etuoikeus. Ei
siis pidä olla liian nirso, sillä työ opettaa aina. Joskus
on hyvä tehdä ja kokeilla kaikenlaista ihan vain,
että oppii, mistä ei pidä.
On arvokasta löytää myös
se, mitä ei halua tehdä tulevaisuudessa. Kannattaa
siis kääriä hihat ja aloittaa
jostain.
Uskon, että onnellisuus
elämässä tulee lopulta
siitä, että saa tehdä sitä,
mistä nauttii. Saa opiskella sitä, mihin kokee luontaista vetoa. Tärkeintä on,
että kuuntelee itseään. Iso
osa tulevaisuutta on sitä,
että opimme tuntemaan
itsemme ja osaamme sanoittaa sen, mitä etsimme.
Mikä on sinun vastauksesi?

Perttu Pölönen

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO
MA–TO 7.30–16.30
PE 7.30–17.00
LA SULJETTU

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ
+ KAHVI & PULLA

MA–PE 10.00–14.00
Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700
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Iin Hiihdot pidettiin pikkupakkasessa

Visa Ski Team Kemiä edustava Lotta Rossi Naiset14v -sarjasta valmistautuu lähtöön.

Riitta-Liisa Roponen voitti naisten sarjan 10 kilometrin matkan
ajalla 26.39,3

Pauli Tiiro, kilpailun johtaja.

Iin Hiihdot järjestettiin 37. kerran sunnuntaina 12.3. Sää
oli pilvipoutainen ja ilmassa oli pikku pakkasta. Kilpailijoita oli ilmoittautunut eri sarjoihin yhteensä 49, joista lähes kaikki osallistuivat kisaan.
Kilpailijoita oli iiläisten seurojen, Iin Urheilijat ry:n ja Iin
Hiihtoseura ry:n lisäksi useista muistakin pohjoissuomalaisista seuroista. Eteläisin osallistuja oli naisten sarjan
Anni Huuha, Tampereen pyrinnöstä. Kilpailun johtajana
toimi Pauli Tiiro, Iin Urheilijat ry:n puheenjohtaja. MH

Matias Uusitalo, Miehet16v -sarjasta saapumassa maaliin, taustalla Riitta-Liisa Roponen.

Pojat 12v. menossa lähtösuoralla, vas. Juho Marttila, Joona Ylimäki ja Hannes Leinonen.

Yleisöä, osallistujia ja huoltajia nauttimassa hiihdoista
ja kevättalven säästä.
Miehet 14v -sarjan Lenni Mustonen Iin Hiihtoseurasta saapumassa maaliin, hän hiihti 5 kilometriä aikaan 17.50,6.

Naiset 16v -sarjassa käytiin tiukka loppukilpailu. Saaga Sassi Iin
Urhelijoista ja Maiju Palosaari Limingan niittymiehistä kaikkensa
antaneena maalissa. Saaga vei voiton 1,3 sekunnin erolla.
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Paikallista -merkistä tunnistat
vastuulliset iiläiset yritykset
Paikallista -merkistä tunnistat vahvasti iiläiset
yritykset, jotka ovat sitoutuneet käyttämään resursseja harkitusti ja hyvinvointia
edistävällä tavalla. Merkin
on ottanut käyttöönsä jo
yli 60 iiläistä yritystä ja sen
käyttöä koordinoi Iin Micropolis.
Yritysneuvoja ja yhteisöaktivaattori Johanna Jakku-Hiivala kertoo, että tälle
keväälle on suunnitteilla
kaksi uutta mainoskampanjaa jäsenyrityksille. Verkoston yrityksille tarjotaan
yhteisten mainoskampanjoiden lisäksi erilaisia koulutuksia sekä tapaamisia,
ja kaikkiin osallistuminen
on jäsenille vapaaehtoista

ja maksutonta.
- Pyrimme siihen, että
kaikki meidän toimintamme on yrittäjälähtöistä ja
kuuntelemme tarkasti paikallisten yrittäjien tarpeita,
Jakku-Hiivala kertoo.
- Jäsenhankintaa ja verkostotyötä tehdään monissa eri tapahtumissa sekä
yritysneuvontatilanteissa. Esimerkiksi viime syksynä olimme mukana Iin
Ilmastoareenassa keskustelemassa eri alojen yrittäjien kanssa. Viime vuonna
hankkeeseen saimme mukaan 12 uutta yritystä.
Johanna Jakku-Hiivala
on hyvillään, että muutaman vuoden koronatauon
jälkeen Iin lukiolaiset pää-

KIITÄMME lehden tekemiseen osallistuneita Iin lukion opettajia, oppilaita, ilmoitusmyyjiä, Iin Lehti Oy:tä
ja kaikkia jotka ovat osallistuneet lehden tekemiseen.
Erityisesti kiitämme ilmoittajia. Ilman teitä ei lehteä
olisi voinut tehdä.
Tapaamme messuilla!

sevät järjestämään messuja. Hän toivookin, että
lukion yrittäjyyskurssilaisten järjestämät messut
toisivat yritykset ja yrittäjyyden ajatuksen lähemmäksi
nuoria.
- Haluamme kannustaa
nuoria tutustumaan yrittäjyyteen uravaihtoehtona.
Vielä tähän liittyy mielissä monenlaisia mörköjä,
mutta yrittäjillekin löytyy
nykyisin todella hyviä tukiverkostoja, hän kannustaa.
Vuonna 2016 Iin Yrittäjät ry lanseerasivat 50-vuotisen taipaleensa kunniaksi
”Iiläinen sertifikaatti yrittäjälle” -kampanjan. Sen
nimi muovautui myöhemmin Paikallista -hankkeek-

si. Iin Yrittäjät yhteistyössä
Kuivaniemen yrittäjien ja
Iin Micropoliksen kanssa
loivat sertifikaatin, jolla haluttiin edistää paikallisen
elinkeinoelämän ja työllisyyden lisäksi ympäristön
hyvinvointia.
Paikallista -merkkiin on
oikeutettu yritys, joka täyttää kriteerit paikallisuuteen
ja ympäristöön liittyen. Tärkeintä on, että yrityksen
koti- tai toimipaikka on Iissä ja se työllistää iiläisiä.
Lisäksi yrittäjä sitoutuu ympäristölupaukseen
siitä,
että se huomioi toiminnassaan kestävän kehityksen
periaatteita. JK

Iin Yrittäjät
mukana messuilla
Iin Yrittäjät ry arvostaa
suuresti lukion yrittäjyysluokan työtä messujen järjestämisessä. Hallituksen
jäsen Heimo Turunen (kuvassa vasemmalla) ja yhdistyksen puheenjohtaja
Juha Kallio (kuvassa toinen vasemmalta) kävivät
vuoden vaihteessa tutustumassa oppilaiden messujärjestelytyöhön.

Puheenjohtaja lupasi
yrittäjien osallistuvan messuille, kirjoittaa itse tervehdyksen messulehteen
sekä kutsua puhujaksi
erään Suomen suosituimman puhujan Perttu Pölösen. Mainittakoon, että
Heimo Turunen on myös
Messulehden tekijäyrityksen Iin Lehti Oy:n yrittäjä.

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.

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

Messuryhmäläiset

www.vkkmedia.fi

Sara Hakala
@etsivasara
050 3950 402
Esa Niskala
@etsivaesa
050 3950 400

Suunnittelutoimisto

IIN KONEPAJA OY

-Luonnokset
-Lupapiirustukset
-Rakennesuunnitelmat
-Valvonta
www.insira.fi pauli.hayrynen@insira.fi 0400 788 459

IKP SERVICE OY

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
044 773 4001/Jarno
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Suomenkielistä nykymusiikkia
Iin messuille
Iin messuilla yhtenä ohjelmanumerona on lukiolaisten Anni Liedeksen ja
Emilia Ojalan musiikkiesitys. Hei aikovat soittaa ja
laulaa suomenkielistä nykymusiikkia. Yksi kappaleista on Elastisen Eteen
ja ylös ja lisäksi luvassa
on yksi Annin itse säveltämä kappale. Emilia laulaa
ja soittaa ukulelea, ja Anni

säestää esitystä pianolla.
- Kyllähän se esiintyminen aina jonkin verran
jännittää, tietenkin, mutta pieni jännitys on hyvästäkin ja enemmän tästä
nautitaan. On kiva päästä
esiintymään Iin Messuilla,
ja varmasti tulee olemaan
mukava tapahtuma., tytöt
kommentoivat.
Anni on harrastanut

Iin messujen musiikkiohjelmanumerossa Emilia Ojala laulaa ja
soittaa ukulelea.

musiikkia vapaa-ajallaankin jo pidempään, ja hän
on soittanut pianoa kohta yhdeksän vuoden ajan,
mutta muitakin soittimia
on tullut harjoiteltua vuosien saatossa. Esiintymiskokemustakin on kertynyt
esimerkiksi kansalaisopiston konserteista sekä koululla olleista tilaisuuksista.
Myös Emilialla on ker-

tynyt esiintymiskokemusta koulun ja seurakunnan
tilaisuuksista. Hän myös
tykkää laulaa kotona ja lisäksi hän on käynyt laulutunneilla kohta pari vuotta.
Hän on tehnyt myös omia
kappaleita. Instrumenttina
hänellä on ukulele, joka on
pienen kitaran kaltainen
havaijilainen nelikielinen
soitin. JK

Anni Liedes saapuu Iin messuille soittamaan pianoa ja ohjelmistossa on mm. hänen itse säveltämänsä kappale.

Entisen yrittäjyyskurssilaisen
mietteitä
Aleksi Laajoki on kuntosali AML GYMin omistaja ja
hän on ollut jo kuusi vuotta yrittäjänä. Aleksi ryhtyi
yrittäjäksi, koska kuntosalin perustaminen oli hänen
unelmansa. Hän saa itse
päättää omista työajoistaan ja hän saa hommattua juuri itseä miellyttäviä
laitteita.
Poikkeusajat nykypäivänä on tuonut paljon haasteita Aleksin yritykselle ja
kuntosalille. Poikkeusaika
on lisännyt työnteon määrää ja säästötoimenpiteitä on jouduttu tekemään.
Aleksin mukaan, kuntosalien koronarajoitukset ovat
nykyään sopivia.
Aleksi on miettinyt yrityksen
laajentamista,
mutta poikkeusolot ovat
AML GYMiltä löytyy laitevalikoimaa kaikentasoisille liikkujille, niin aloitteleville senioreille - kuin pitkään treenanneelle
harjaantuneelle kilpaurheilijallekin.

hidastaneet laajentamisen suunnitelmia.
- Yrittäjyys kannatta
aina. Yrittäjyys vaatii paljon, mutta myös antaa paljon, Aleksi sanoo.
Aleksi suosittelee yrittäjyyttä kaikille, joita se kiinnostaa ja jotka ovat valmiita panostamaan omaan

yritykseen. Aleksi on käynyt lukion yrittäjyyskurssin
ja suosittelee sitä nuorille.
Kurssissa pääsee kokeilemaan käytännössä, miten
yrittäjyys tapahtuu.
Iiläinen kuntosali AML
GYM sijaitsee Iin sydämessä, entisen Valintatalon
tiloissa pohjoisen liiken-

neympyrän nurkassa. Kuntosalipalveluiden lisäksi
palveluista löytyy henkilökohtaista valmennusta,
urheiluhierontaa ja lisäksi
sieltä saa ostettua erilaisia lisäravinteita.

Niilo Smeds
Iin Lukion opiskelija

24.3.2022

24.3.2022
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Piristystä avannosta
valinnaisen liikunnan
kurssilla
Iin lukion valinnaisen liikunnan kurssilla olevat opiskelijat pääsivät tutustumaan avantouintiin erään
maaliskuisen koulupäivän aamutunnilla. Yksi kurssilaisista oli Viljo Lohi, joka pääsi pulahtamaan hyiseen
veteen Vihkosaaren avantouintipaikalla.
- Ilma oli reilusti pakkasen puolella, niin kyllähän
se jännitti. Erityisiä valmisteluja ei tarvinnut, rauhallisesti mentiin veteen ja uinnin jälkeen päästiin saunaan. Rannan vieressä on sauna ja kun meitä on niin
pieni ryhmä, niin voitiin varata saunavuoro koko porukalle, Viljo kertoo.
- Tämä oli ensimmäinen kerta avannossa. Uimahallissa olen käynyt kylmäaltaassa, mutta eihän se ole
ihan sama asia. Todellakin voisin mennä uudestaan
avantoon! Oli uskomatonta, miten se herätti aamulla.
Viljo kuvailee, että avantouinnin jälkeen oli todella
virkistynyt olo ja koko kehoon jäi koulupäivän ajaksi
todella energinen olo.
Talviuinti kohottaa mielialaa ja rentouttaa, sillä lyhytaikainen kylmäaltistus vaikuttaa aivojen välittäjäaineisiin, kuten dopamiiniin ja serotoniiniin. Myös
stressihormoni saa kyytiä avannossa!
Avantouinnin terveysvaikutuksia tutkineen dosentti Pirkko Huttusen mukaan säännöllisellä kylmäaltistuksella on useita hyviä vaikutuksia, se muun
muassa parantaa elimistön vastustuskykyä infektiotauteja vastaan. Avannosta usein haetaan myös lievitystä kroonisiin kipuihin ja vaivoihin.
Monen talviuintiyhdistyksen sivuilla muistutetaan,
että kaikki avantouinnin vaikutukset ovat yksilöllisiä.
Omaa kehoaan kannattaa opetella kuuntelemaan,
jotta tietää mikä itselle sopii. Muistathan myös, että
sairaana tai alkoholin vaikutuksen alaisena ei avantoon saa mennä. JK

Iin kunnan virallinen avantouintipaikka löytyy Vihkosaaren uimarannalta. Tänä talvena pulahtamispaikan vieressä on myös
vuokrattavissa oleva saunavaunu.

GALLUP

Messujen järjestämisestä
vaihtelua opiskelun rytmiin

Iin lukion järjestämillä messuilla on jo pitkä perinne
ja niitä on järjestetty jo yli kymmenen kertaa. Messujen järjestelyistä vastaa lukion yrittäjyyskurssilaiset, jot-

ka ovat mukana messujärjestelyissä. Galluppiin vastasi
seitsemän kurssille osallistunutta opiskelijaa. KK

1. Miksi valitsit yrittäjyyskurssin?
2. Millaista kurssilla on ollut?
3. Suositteletko kurssia muille? Miksi?
OLIVIA PALOLA:
1. Halusin kokeilla messujen järjestämistä.
2. Kivaa. Ja on vastannut
odotuksia muuten, paitsi
että messuja ei ole vielä
saatu järjestettyä. Messujen järjestämisen kustannukset ovat yllättäneet.
3. Voin suositella kurssia
sellaisille, jotka ovat valmiita tekemään kurssiin
liittyviä asioita kouluajan
ulkopuolella ja jotka ovat
aktiivisia hoitamaan kurssin asioita.

LUUKAS ALARANTA:
1. Halusin päästä järjestämään Iin messuja.
2. Mukavaa ja rentoa, juuri
sellaista kuin ajattelin etukäteen.
3. Kyllä, koska tunnit ovat
mielenkiintoisia ja siellä
oppii yrittäjälle tärkeitä taitoja. Lisäksi pääsee vielä
ulkomaanreissullekin.

NIILO SMEDS:
1. Minua kiinnostaa yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen.
2. Kurssi on vastannut
odotuksia eikä mikään ole
yllättänyt.
3. Suosittelen kurssia niille, joita kiinnostaa yrittäjän
elämä.

Kuvassa Niilo, Aleksi, Niklas, Samuli ja Luukas.

(laatinut Miia Hautakangas)

1. Väri, joka alkaa M-kirjaimella
2. Tästä voit katsoa aikaa
3. Näillä voit hiihtää
4. Pieni piikikäs eläin
5. Tässä kannat koulutarvikkeita
6. Tässä voit istua

JANI SEPPÄ:
1. Kurssi vaikutti jännältä
ja uudelta, sellaiselta mitä
NIKLAS KUUSILUOTO:
1. Kurssi kuulosti mukavalta.
2. Ihan kivaa, aika lailla
sellaista kuin kuvittelinkin.
3. Kannattaa valita kurssi, jos on rohkeutta soitella
mainoksia ja myydä erilaisia juttuja. Pitää olla myös
omatoiminen.

ei ollut aiemmin kokenut.
Tuntui, että tässä pääsee
ehkä haastamaan itseään.
2. Se tunne, kun saa myytyä jotain ventovieraalle,
on todella mahtava! En ajatellut sen olevan niin mahtavaa!
3. Ehdottomasti kaikille!
Kannustan lähtemään ainakin koittamaan, miltä
kurssi tuntuu, sillä tämmöisiä kursseja ei ole hirveästi
tarjolla. Kurssin erilaisuus
muuten niin samanlaiseen
koulurytmiin on erittäin
mukavaa vaihtelua.
SAMULI MÄENPÄÄ:
1. Olen kiinnostunut yrittäjyydestä ja haluan lähteä
kavereiden kanssa reissuun.
2. Mukavaa.
3. Suosittelen muillekin
yrittäjyydestä
kiinnostuneille. Kurssi antaa hyviä
kokemuksia ja tärkeitä taitoja tulevaisuutta varten.
JASMINE NEVALAINEN:
1. Kaverit suosittelivat ja
olen kiinnostunut yrittäjyydestä.
2. Mielenkiintoista. Odotin,
että kurssilla olisi läpikäyty
enemmän yrittäjyyteen liittyviä asioita. Yllättävää on
ollut itsenäisen tekemisen
määrä tunneilla ja vapaaajalla.
3. Suosittelen sellaisille, jotka haluavat tutustua
yrittäjyyteen ja oppia sosiaalisia taitoja.
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Kotimaiset taitto-ovet

Maatiloille, halleihin, pes ukadulle, paloas emille...
0400 384 939

findoor@findoor.fi

www.findoor.fi

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

• Säätiön tehtävänä on:
• Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille
• Tukea luonnonsuojelua

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220
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Iin koulujenväliset hiihdot Pohjois-Iin juhlaa

Neljännen luokan tyttöjen kuusi parasta vasemmalta. Helmi Sakko Jakkukylä (6), Pinja Viinamäki
Alaranta (5), Ninni Kantola Hamina (4), Marikki Lohi Hamina (3), Oona Pesämaa Pohjois-Ii (1), Maiju
Sorakangas Hamina (2).

Pohjois-Iin Saaga Pesämaa kiisi kisojen kovinta vauhtia.

Sanja Boström ja Samuli Hanhisalo tarkkoina lähetyspaikalla.
Lähtövuorossa Pohjois-Iin Helmi Häyrynen tytöt 3 luokka.

Iin alakoulujen koulujenväliset hiihdot hiihdettiin
aurinkoisessa
kevätsäässä 17.3. Ladulla nähtiin liikunnan riemua ja tiukkoja
taisteluja reilun pelin hengessä. Pohjois-Ii osoitti hiih-

tovoimaansa, vieden jaossa
olleista mestaruuksista puolet eli kuuden sarjan voitot. Tiukimmat kamppailut
voitosta käytiin 3 luokan ja
5 luokan poikien sarjoissa.
Molemmissa mestaruus rat-

kesi kolmen sekunnin erolla. Kisojen ylivoimaisinta
vauhtia nähtiin 6 luokan tyttöjen sarjan mestarilta Saaga
Pesämaalta, joka hiihti 3 kilometrin radan aikaan 10.14.
Koronarajoitusten poistut-

Loppusuoralla nähtiin monia tiukkoja taisteluja.

Lapset,
hiihtämään!

Hippo-hiihdot

Iissä to 31.3. klo 18.00

Ilmoittautumiset 26.3. klo 12
mennessä osoitteessa

op.fi/oulu/tapahtumat

Järjestäjä
Iin Urheilijat/hiihtojaosto

TULOKSIA
Pienluokka 400 m: 1.Aleksi Leskelä Hamina 0:02:04,
2.Aatu Savilampi Hamina
0:02:18, 3.Katariina Pennanen Hamina 0:02:28 4.Friida
Jaara Hamina 0:02:32, 5.Saara Hassinen Hamina 0:03:00,
6.Iida Paldanius Hamina
0:03:20.
Tytöt 1. lk 1 km: 1.Isla
Happonen T1 Alaranta
0:04:21, 2.Elsa Turtinen T1
Pohjois-Ii 0:04:29, 3.Isla Mäenpää T1 Pohjois-Ii 0:05:05,
4.Eedit Nevatalo T1 Ojakylä 0:05:15, 5.Sara Pakanen T1
Asema 0:05:1, 6.Salla Jaara
T1 Asema 0:05:35, 6.Linnea
Häkkilä T1 Pohjois-Ii 0:05:35.
Pojat 1. lk 1 km: 1. Väinö
Paakkola P1 Asema 0:03:49,
2.Tuukka Jutila P1 Hamina 0:04:55, 3.Tammi Puolitaival P1 Hamina 0:05:28,
4.Topi Yliraasakka P1 Asema
0:05:31, 5.Justus Ojala P1 Alaranta 0:05:32, 6.Onni Kanninen P1 Pohjois-Ii 0:05:45.
Tytöt 2. lk 1 km: 1.Avella Lehtola T2 Asema 0:03:15,
2.Else Tuomela T2 Hamina
0:03:22, 3.Ottiilia Laakkonen
T2 Asema 0:03:42, 4.Selma
Ylitalo T2 Asema 0:03:48,
5.Lianna Jaara T2 Jakkukylä 0:04:00, 6.Ellen Häcklin T2
Pohjois-Ii 0:04:02.
Pojat 2. lk 1 km: 1.Eetu
Seppänen
P2
Alaranta 0:02:57, 2.Atte Backman
P2 Hamina 0:03:19, 3.Vilho
Häyrynen P2 Asema 0:03:20,
4.Vertti Sorakangas P2 Hamina 0:03:28, 5.Asseri Kantola P2 Pohjois-Ii 0:03:52, 6.Iivo
Taskila P2 Pohjois-Ii 0:04:06,
6.Nooa Siurua P2 Asema
0:04:06,
Tytöt 3. lk 2 km: 1.Heta
Mäenpää
T3
Pohjois-Ii

tua kannustusjoukoissa oli
niin vanhempia kuin isovanhempia ja kisatunnelma
oli rennon letkeä. MTR

Kolmannen luokan poikien neljä parasta mitalit kaulassa. Vasemmalta Patrik Alakärppä Pohjois-Ii
(4), Hugo Perttula Hamina (3), Aleksi Rissanen Pohjois-Ii (1) ja Aapo Ojanen Pohjois-Ii (2).

0:08:07, 2.Seidi Liukkonen T3
Hamina 0:10:17, 3.Hilla Turtinen T3 Pohjois-Ii 0:10:32,
4.Helmi Häyrynen T3 Pohjois-Ii 0:10:47, 5.Aava Isopahkala T3 Alaranta 0:11:30,
6.Veera Alikoski T3 Hamina
0:12:06.
Pojat 3. lk 2 km: 1.Aleksi Rissanen P3 Pohjois-Ii
0:08:50, 2.Aapo Ojanen P3
Pohjois-Ii 0:08:53, 3.Hugo
Perttula P3 Hamina 0:09:20,
4.Patrik Alakärppä P3 Pohjois-Ii 0:09:44, 5.Julius Turtinen P3 Alaranta 0:09:52,
6.Julius Onkalo P3 Hamina
0:10:15.
Tytöt 4. lk 2 km: 1.Oona
Pesämaa
T4
Pohjois-Ii
0:06:42, 2.Maiju Sorakangas
T4 Hamina 0:07:4,7 3.Marikki Lohi T4 Hamina 0:07:51,
4.Ninni Kantola T4 Hamina 0:07:59, 5.Pinja Viinamäki

T4 Alaranta 0:08:30, 6.Helmi
Sakko T4 Jakkukylä 0:08:51.
Pojat 4. lk 2 km: 1.Väinö Boström P4 Hamina
0:07:58, 2.Jami Siurua P4
Asema 0:08:19, 3.Iikka Mäkelä P4 Asema 0:08:28, 4.Sampo Vuorma P4 Jakkukylä
0:08:29, 5.Joose Kaisto P4 Jakkukylä 0:08:44, 6.Mikael Siurua P4 Pohjois-Ii 0:08:48.
Tytöt 5. lk 3 km: 1.Siiri
Tolonen T5 Pohjois-Ii 0:12:27,
2.Nella Seppänen T5 Alaranta 0:13:41, 3.Neea Mäenpää
T5 Pohjois-Ii 0:14:21, 4.Helka
Nevatalo T5 Ojakylä 0:15:44,
5.Emilia Alakärppä T5 Pohjois-Ii 0:15:45, 6.Pihla Heikkilä T5 Alaranta 0:16:13.
Pojat 5. lk 3 km: 1.Veeti
Tammela P5 Hamina 0:12:35,
2.Taneli Paakkola P5 Asema 0:12:38, 3.Severi Turtinen P5 Alaranta 0:13:00,

4.Daniel Kaisto P5 Jakkukylä
0:13:37, 5.Eeli Käyrä P5 Asema 0:13:51, 6.Aukusti Lepistö P5 Ojakylä 0:13:55, 7.
Tytöt 6. lk 3 km: 1.Saaga Pesämaa T6 Pohjois-Ii
0:10:14, 2.Saana Sakko T6
Jakkukylä 0:13:41, 3.Sofia
Perttula T6 Hamina 0:13:48,
4.Milja Rajala T6 Ojakylä 0:13:50, 5.Iisa Tuomela T6
Hamina 0:14:00, 6.Isella Jaara
T6 Jakkukylä 0:14:25.
Pojat 6. lk 3 km: 1.Lenni Mustonen P6 Pohjois-Ii
0:10:57, 2.Pyry Lehtola P6
Asema 0:11:51, 3.Veeti Sorakangas P6 Hamina 0:12:14,
4.Valtteri Kurkela P6 Ojakylä
0:12:35, 5.Lukas Kynkäänniemi P6 Asema 0:12:48, 6.Mikko Neuvonen P6 Ojakylä
0:13:14.
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Pokka pitää pohjoisessakin
Televisiossa on taas saatu viettää monia riemullisia hetkiä BBC:n tuottaman ”Pokka pitää” -sarjan uusintojen parissa. Naurua tulee jo siitäkin, kun rouva Hyacinth Bucket
muistaa vaatia, että hänen sukunimensä Bucket (ämpäri)
lausutaan ”bu´kei” (bouquet/kukkakimppu).
Pokka pitää pohjoisessakin. Siitä on hienona esimerkkinä torniolaislähtöinen Kärppä-kasvatti Ville Pokka,
joka latasi kultaisen voittomaalin Pekingin jääkiekkofinaalissa. Ville Pokka oli se ensimmäinen leijona, jonka
kaulaan joukkueen kapteeni Valtteri Filppula pujotti kultamitalin.
Pohjoisen tunnetuin Pokka on kuitenkin Hannele Pokka,
joka on toiminut mm. Lapin läänin maaherrana, kansanedustajana, oikeusministerinä ja ympäristöministeriön kansliapäällikkönä. Pokan kylä Kittilässä puolestaan on tunnettu
Suomen pakkasennätyksestä vuodelta 1999, jolloin Pokassa
mitattiin peräti
-51,5 °C.
			
***
Pokka pitää pohjoisessa myös liikenteessä. Sen osoittavat
nimimerkki ”TuuMasen” lähettämät Pohjoisen liikennesäännöt. Tässä tärkeimmät:
1 §: Jos joku mennee eelle, aja ohi.
2 §: Jos joku kärttää eelle, nii elä päästä.
3 §: Ku liikennevalo vaihtuu nokkas eessä vihiriästä keltaseksi, nii kiihytä. Kyllä sää kerkiät.
4 §: Ku jalankulukija tullee eesä suojatielle, niin lissää
vauhtia. Ei se sitte tuu.
5 §: Säästä aina vilikkua.
6 §: Elä missään nimessä vilikuta liikenneympyrässä. Jos
vilikutat, nii vilikuta vasemmalle. Joutaa ne pölijät arvaillemmaa ajosuuntias.
7 §: Oo varovaine tungosaikaan, ettei kännykkä lipsaha
korvalliselta.
8 §: Kun joku yrittää rampilta päätielle, elä tee tillaa. Se
on kuitenki joku pölijä.
9 §: Jos tahot ajjaa rauhasa, nii läheppä paanalle sillon ku
kaikki muukki tappaa liikkua.
10 §: Jos jonku auto mennee rikki ja pysähtyy eessäs, nii
tööttää ja raivua ittekses niin kauan, että saat laakin tai
muun syvänrookauksen.
			
***
Pikkuinen Ville selittää: – Minulta jäi eilen läksyt tekemättä,
kun meillä särkyi telkkari.
Opettaja: – No mitenkäs se särkyminen liittyy läksyihin?
Pikku-Ville: – No me huomattiin, että pikkusisko oli oppinut
puhumaan!
			
***
Markku Karvon Vitsimestarin vitsikirjasta (Readme 2017) pari
avioliittokaskua:
Työpaikkalounaalla: – Käytämme avioliitossamme vaimon
kanssa operaattorimenetelmää, Auvo Hurtti kertoo. – Kerran
vuodessa sovitaan aina etukäteen, paljonko minulla on kuukaudessa puheaikaa.
			
***
Kaveri karkasi vankilasta ja pääsi monen mutkan kautta
vihdoin pimeän turvin kotiin. – Missä ihmeessä sinä olet ollut? vaimo ripitti miestään. – Uutisten mukaan sinä karkasit jo
kahdeksan tuntia sitten!
			
***
MARTTI KÄHKÖNEN
Lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

Olhavanseudun kelkkailijat ovat toimineet yli 20 vuotta kelkkaurien suunnittelussa ja kehittämisessä yhdessä Iinseudun kelkkailijoiden kanssa. Viime vuosina kelkkailijat huoltaneet ja lananneet kelkkauraa Yli-Olhavan Kärppäsuolta Merihelmen kautta Kuivaniemeen ja Yli-Olhavasta Olhavaan.

Kelkkauran lanaajat vapaalle
Olhavanseudun kelkkailijat
ovat toimineet yli 20 vuotta kelkkaurien suunnittelussa ja kehittämisessä yhdessä
Iinseudun kelkkailijoiden
kanssa. Viime vuosina olemme huoltaneet ja lananneet
kelkkauraa
Yli-Olhavan
Kärppäsuolta Merihelmen
kautta Kuivaniemeen ja YliOlhavasta Olhavaan.
Kelkat ovat vuosien saatossa muuttuneet paljon,
sekä teholtaan että ajo-ominaisuuksiltaan, ja myös
kelkkakulttuuri on muuttunut. Ennen ajeltiin missä
milloinkin, kysymättä lupaa maanomistajilta, mut-

ta nykyään pysytään paljolti
merkityllä uralla, muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta. Tienvarsiajelu on ainakin yksi kuuma peruna
nykyäänkin. Nopeus ei tahdo kaikilla kelkkailijoilla pysyä sallitun rajoissa. Olen
pannut merkille, että tehokkaan kelkan jäljiltä voi
suoalueilla jopa karpaloita
katsella, sen verran syvät jäljet se lumeen kaivaa.
Viime vuonna helmimaaliskuussa Yli-Olhavan
kautta meni n. 600 kelkkaa,
joko Iihin tai Merihelmeen
päin ja tänä talvena määrä on mahdollisesti vieläkin

suurempi. Näin suuri kelkkailijoiden määrä aiheuttaa
kelkkauran hoitajille erittäin
paljon haastetta pitää urasto hyvässä kunnossa. Koko
uraston lanaamiseen menee
kolmella kelkalla aikaa noin
6-7 tuntia.
Olhavanseudun kelkkailijoiden lanamiesten keskiikä on noin 70-vuotta, joten
olemme päättäneet, että kuluva talvi on osaltamme viimeinen työtalvi ja toivomme
että löytyisi nuorempia tekijöitä uraston hoitajaksi.
Olemme saaneet paljon kiitosta uraston kunnosta ja
kiitämme kelkkailijoita saa-

mastamme palautteesta. Toivottavasti tulevaisuudessa
päästäisiin siihen, että urastoa voitaisiin hoitaa esimerkiksi tampparilla jossa on
tarvittava varustus, koska
hyvin hoidettu kelkkaura
on myös turvallisuuskysymys. Kelkkailu on harrastus siinä kuin mikä muukin
laji, ja toivoisinkin Iin kunnalta aktiivisempaa roolia
kelkkailun kehittämiseksi ja
uraston saamiseksi viralliseksi kelkkareitiksi.

Olavi Valtonen
puheenjohtaja, Olhavanseudun kelkkailijat

Viime vuonna helmi-maaliskuussa Yli-Olhavan kautta meni n. 600
kelkkaa, joko Iihin tai Merihelmeen päin ja tänä talvena määrä on
mahdollisesti vieläkin suurempi.

IIN YMPÄRISTÖYHDISYS RY:N JULKILAUSUMA ILMASTOAREENASTA

TALVEN LUMOA. KUVA: MAURI HIETALA

Iin Ympäristöyhdistys ry.
päätti kevätkokouksessaan
13.03.2022 antaa seuraavan
julkilausuman:
Iin kunta on sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnettu merkittävästä
ympäristötyöstä. Kunta on
menestyksellisesti muuttanut omaa energiankulutustaan öljystä uusiutuvaksi
sekä edistänyt tuulivoiman
rakentamista
alueellee-

en. Kunta on kehittämisyhtiönsä Iin Micropolis Oy:n
kautta vauhdittanut kiertotaloutta ja vähähiilisyystavoitteeseen
pääsemistä.
Monet projektit ovat näin
edistäneet ilmastotyötä ja
tuoneet Iille mainetta ilmastotoimenpiteiden edelläkävijänä.
Iissä on jäjestetty kolmena vuonna IlmastoAreena-tapahtuma,
tosin

vuonna 2021 virtuaalisena
koronaepidemian takia. IlmastoAreena on ollut ihmisiä, järjestöjä ja yrityksiä
kiinnostava ja alueellisesti merkittävä hanke, joka
on noteerattu hyvin myös
valtakunnallisella tasolla. Ii
tunnetaan IlmastoAreenastaan ja iiläiset ovat ottaneet
tapahtuman omakseen.
Iin
Ympäristöyhdistys
ry. ilmaisee syvän huolen-

sa IlmastoAreenan jatkosta. Tiettävästi hankerahoitus
on loppunut ja nyt tulisi
kunnan ja Micropolis Oy:n
pikaisesti päättää, miten IlmastoAreena jatkossa järjestetään. Se on ollut niin hyvä
tapahtuma, että Iin kunnan
tulee jatkaa sen järjestämistä.
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PohjoisPohjanmaan
ja koko
Suomen
energian
saatavuus on
turvattava
Ukrainan sodalla on ollut välittömiä vaikutuksia Suomen
energian tuotantoon. Suomeen tuodaan merkittäviä
määriä öljyä, maakaasua ja
energiahaketta. Noin neljännes Suomessa käytettävästä energiahakkeesta on tullut
Venäjältä.
Olemme Pohjois-Pohjanmaalla nyt tilanteessa, jossa energiantuotantoon kohdistuu merkittäviä haasteita polttoaineen saatavuuden osalta. Energian hinta
on ratkaiseva tekijä kaikille
osapuolille. Hinnan nousu
kohtelee samalla tavalla niin
teollisuutta, maa- ja metsätaloutta kuin palveluntuotantoa ja yhdyskuntaa.
Energian hintaan menevä osuus niin yritysten tuotoista, kuntien tuloista kuin
kansalaisten palkoista tulee kasvamaan, jos energian
omavaraisuutta ei paranneta välittömästi tukitoimilla,
joilla selvitään akuutin kriisiin yli.
Lyhyentähtäimenenergiatilanteen muutoksenhallinnan lisäksi on valmisteltava
suunnitelmat, jolla tilanteen
vakauduttua voidaan palata
kohti fossiilivapaata ja ilmastonmuutosta torjuvaa sekä
omavaraista energiatuotantoa ja energiapolitiikkaa.
Suomen valtion on neuvoteltava Euroopan unionin
kanssa, jotta kriisin aikana
energiantuotannon verotusta ja päästökauppaa voitaisiin höllentää.
Energiatilanteeseen reagoiminen on välttämätöntä yhteiskunnan vakauden,
kuluttajahintojen, työpaikkojen ja vientiteollisuuden
kilpailukyvyn takia. Nyt tarvitaan
yhteiskunnallinen
konsensus poliittisten toimijoiden, julkisen sektorin ja
energiateollisuuden kesken.
On toimittava kaikilla tasoilla kunnista, maakuntiin, valtioon ja EU-tasolle asti, jotta
jokainen Suomessa, kansalaisista yhteisöihin ja yrityksiin,
selviävät mahdollisemman
vähäisillä vaurioilla.

Mari-Leena Talvitie Maa-

kuntavaltuuston puheenjohtaja
Varapuheenjohtajat:

Jouni Jussinniemi,
Jarmo Haapaniemi ja
Tuomas Okkonen
Jussi Ylitalo Maakuntahallituksen puheenjohtaja.
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Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
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Su 27.3. klo 17.00
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JAKKUKYLÄN RIIPPUSILLAN AVAJAISET
14.5.2022 KLO 12

23
4 15

Ohjelmassa mm. musiikkiesityksiä ja puheita
Keitto– ja kakkukahvitarjoilu

500 € mp | 500 € pr50
2 x 100 € | 5x50 €
Tervetuloa!

Pohjois-Iin jakokunnan
KALASTUSPAIKKOJEN
HUUTOKAUPPA
Pohjois-Iin koulu
la 26.3.2022 alkaen klo 10.00
Huutokauppa- ja kalastussopimusehdot
luettavissa sivustolta:
www.jakokunta.fi /
Pohjois-Iin jakokunnan kalapaikkavuokraukset

Iin eläkeläiset ry
1969

Huom! Karaoke ja kuoroharjoitukset peruttu toistaiseksi.
Ma ja ke jumpat sekä kerhot kerhot jatkuvat normaalisti!
Johtokunta

Apua Ukrainaan Iistä!
Piippurockin talkooporukka järjesti Iissä Ukrainaan
hoitotarvike- ja rahakeräyksen 11.–13.3. Talkooväki oli
noina kolmena päivänä vastaanottamassa kuntalaisilta
lahjoituksia Iin torilla.
Yhteistyökumppaniksi keräykseen löydettiin Ukrainalaisten yhdistys Suomessa
ry, jolla on suorat jakelukanavat Ukrainaan.
Rahalahjoitukset
päätettiin lahjoittaa Ukrainan
Keskuspankin tilille. Tavaralahjoituksena otettiin vastaan ainoastaan erilaisia
hoitotarvikkeita.
Viikonlopun keräyksen
saldona saatiin kerättyä valtava määrä mm. erilaisia sidetarpeita, ensiapulaukkuja,
puhdistusaineita, palovammageelejä ja myös monta
laatikollista erikoissairaanhoitoon tarkoitettuja välineitä. Ja paljon muuta.
Rahaa kerättiin myymällä Piippurock -tuubihuiveja, joiden tuotot olivat
yhteensä 503 euroa. Tarvikkeet rokkiporukka lähti heti

sunnuntaina keräyksen päätyttyä kuljettamaan Helsinkiin Kattilahallin varastolle,
josta ne lähtevät Ukrainaan
yhdistyksen
kontaktien
kautta.
Tavara mitä saatiin kerättyä kuntalaisilta ja yrityksiltä oli todella laadukasta ja

ehdottoman tarpeellista. Oli
liikuttavaa nähdä ihmisten
aito halu auttaa ja tukea ukrainalaisia tämän kauhean
tilanteen keskellä. Olimme
myös iloisesti yllättyneitä
lahjoitusten määrästä! Jokaisen panos on tärkeä ja kaikki
apu, oli se sitten mitä tahan-

Piippurockin talkooporukka järjesti Iissä Ukrainaan hoitotarvikeja rahakeräyksen.

sa – on todella tärkeää.
Olimme maanantaiaamuna heti kahdeksalta Kattilahallin pihassa kuorman kanssa, ja jäimme muutamaksi
tunniksi vapaaehtoisiksi varastolle ja jututtamaan vapaaehtoistyöntekijöitä.
Työntekijät varastolla oli-

vat vilpittömän kiitollisia
lahjoituksista, ja käskivät
kertoa kovasti terveisiä iiläisille!

Johanna Jakku-Hiivala

Tavaralahjoituksena otettiin vastaan ainoastaan erilaisia hoitotarvikkeita, joita tulikin runsaasti.

Oijärven geologiset ominaisuudet kiinnostavat malminetsijöitä
Huhti- ja toukokuun aikana
Oijärven alueella suoritetaan
miehittämättömillä pienillä drone-aluksilla lentomittauksia, joilla on tarkoitus
kartoittaa alueen geologisia ominaisuuksia. Aiheesta järjestettiin avoin info- ja
keskustelutilaisuus Oijärven
Sampolassa torstaina 17.3.
Alueella on tehty jo aikaisemmin
jonkin
verran malminetsintää, mutta
nyt haluttiin ottaa tarkaste-

luun suurempi alue. Dronemittauksilla kartoitetaan,
missä pienemmillä alueilla
kannattaisi tehdä tarkempia
maastotutkimuksia tai koneellista näytteenottoa. Jälkimmäinen näistä vaatii aina
maanomistajan luvan tai
malminetsintäluvan.
Gold Line Resources -yrityksen vanhempi projektigeologi Sari Romppanen
kertoi, että keväällä tehtävillä dronelennoilla mitataan

vain maaston magneettista
tietoa eikä lennokin kyydissä
ole kameraa lainkaan.
- Drone pitää pientä surisevaa ääntä ja se lentää
noin 40 metrin korkeudessa. Aikaisempien lentojen
perusteella lennokki ei todennäköisesti häiritse eläimiä. Lennoista ilmoitetaan
maanomistajille paikallisissa lehdissä ja meihin voi olla
suoraan yhteydessä, jos jokin
asia mietityttää, esimerkik-

si tuotantoeläinten reagoiminen.
Nyt keväällä osa lentoalueesta jää toteutumatta
esimerkiksi porojen vasonta-alueilla ja kotkan pesien
lähellä: nämä alueet lennetään myöhemmin, kun niistä ei varmasti koidu haittaa.
Uusista ajankohdista ilmoitetaan myöhemmin lehdissä.
Kemiläisen Palsatechin
päägeologi Hannu Ahola
kertoi tarkemmin, mitä mal-

minetsintä tarkoittaa maanomistajan
näkökulmasta.
Tapahtuman loppuosa oli
varattu yleisön kysymyksille
ja keskustelulle. Kysymyksiä
heräsi muun muassa rauhoitetuista alueista sekä mahdollisesti kaivostoiminnassa
käytettävistä kemikaaleista.
Tilaisuudesta ja malminetsinnästä pidempi juttu
seuraavassa IiSanomat -lehdessä, kahden viikon päästä. JK
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Makkaran ja
mehun voimalla
jaksaa liikkua.
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Kerho-ohjaaja Miika Kelahaara opastaa
Leevi Päkkilää. Äiti Reeta Sassi varmistaa laudan paikallaan pysymisen.
Tatu Pakanen, Konsta
Kaarre ja Taneli Paakkola olivat saapuneet lautailemaan Ylirannalta.
Heillä on jo kokemusta
lajista ja kaarrokset sujuvat mallikkaasti.

Tikkamäki on monipuolinen liikuntapaikka. Siellä kohtaavat niin laskettelijat kuin hiihtäjät ja frisbeen harrastajille löytyy korit. Alueella olevat kuntoportaat ovat
myös ahkerassa käytössä.

Innokkaimmat odottivat Janne Puolitaivalta
jo hyvissä ajoin ja laudat
otettiin heti käyttöön.

Lumilautailuun tutustuttiin
opastetusti Tikkamäessä
Aurinkoisena keskiviikkona henkilöauto
lähestyy Tikkamäkeä peräkärryn kera. Innokas lapsijoukko odottaa parkkipaikan
reunassa, eikä Janne Puolitaival saa kunnolla ovea auki, kun joukosta kuuluu ”me on
odotettua sua jo ainakin tunti”. Alkamassa
on lumilautailuun opastaminen ja lajikokeilu, joka toteutettiin osana Liikkuva koulu-hanketta ja on Suomen harrastamisen
mallin mukaista harrastustoimintaa. Siinä
jokaiselle lapselle pyritään tarjoamaan jokin
mieleinen harrastus.
– Iissä on viime vuosina panostettu koulumaailmassa paljon lasten ja nuorten hy-

vinvointiin, sekä liikkumiseen. Liikkumisen
yhteys koettuun hyvinvointiin on merkittävä. Varusteet on hankittu Iin koulujen
käyttöön Liikkuva koulu-hankkeen kautta.
Kunnalla on paljon ja monipuolisesti erilaista liikuntavarustusta, muun muassa suppilautoja, kajakkeja ja kanootteja, läskipyöriä,
lumikenkiä, lumilautoja monoineen. Mitä
enemmän nämä varusteet ovat käytössä,
sitä parempi, Janne Puolitaival kertoo.
Lumilautailuun oli mahdollista tutustua
koko viikon arki-iltaisin ja joka ilta Tikkamäki täyttyi iloisista lapsista ja nauravista kasvoista. Monille tämä oli ensimmäinen

Tikkamäessä riitti
innokkaita lautailuun tutustujia
viikon jokaiselle illalle.
kerta päästä tutustumaan lajiin ja useille
näytti heräävän kipinä lajiin.
– On tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on
mahdollisuuksia harrastaa ja olla yhdessä,
se lisää yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mitä enemmän pystytään
tarjoamaan lapsille ja nuorille erilaisia virikkeitä ja harrastustoimintaa, sitä parempi,
Janne totesi avustaessaan lapsia varusteiden
valinnassa.
Keskiviikon laskettutuokion kruunasivat
paikallisen S-Marketin lahjoittamat makkarat ja mehut, joista sai uutta puhtia lautailun
lomassa. MTR

