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a ilmeellä tietenkin!

Ohjelma:
klo 17.45

300 ensimmäiselle ämpäri ja kahvitarjoilu

Tilaisuuden juontaa Lauri Salovaara
Tilaisuuden avaus
Ari Alatossava, Iin kunnanjohtaja
Iin kunnan toimintamalli kiusaamisen ehkäisyyn ja käsittelyyn
Valtarin koulun toimintamalli
Sirkku Konttavaara ja Päivi Autio,
Valtarin koulun KiVa-tiimi

mainoslahjat@vanttilanmuovi.fi
-Kaisa Laakso p. 0500 784 315
Sosiaalihuollon näkökulma kiusaamiseen ja sen käsittelyyn
”Kiusaaminen
on
ryhmäilmiö,
johon
vaikuttaa
Leena Mämmi-Laukka, perhepalveluiden palveluesimies,
ämpärikauppa.fi
yhteisön sisällä vallitsevat normit, roolit,
Oulunkaaren kuntayhtymä
ryhmäpaine, jokaisen ryhmänjäsenen
tunne- ja sosiaaliset taidot sekä aikaisemmat Tunne- ja sosiaaliset taidot ennaltaehkäisevät kiusaamista
ryhmäkokemukset. Aikuiset luovat omalla
Saija Salmi & Tina Holmberg-Kalenius,
toiminnallaan yhdessäolon mallin.
Harjula Setlementti
Kiusaamisen ennaltaehkäisy on meidän
kaikkien vastuulla.”
Kiusaaminen rikoslain näkökulmasta
Jarkko Kähkönen, koulupoliisi
”Milloin kiusaamisesta tulee rikoslakirikoksen klo 20.30
tunnusmerkit täyttävä rikos ja millaisia rikosnimikkeitä voi tulla kysymykseen. Mitkä ovat
vastuuikärajat ja millaisia seuraamuksia erityyppisissä kiusaamistapauksissa voi tulla.”

Tilaisuus päättyy

TILAISUUS ON AVOIN KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE

Järjestäjä: #EiKiu100 -kampanja www.ii.fi/eikiu100
Iin alueen vanhemmat ry, Iin kunta, Ii-instituutti liikelaitos, Iin Seurakunta,
Iin Nuorisovaltuusto, Iin Helluntaiseurakunta ja MLL Iin paikallisyhdistys ry
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Isokankaan tuulivoimalahanke etenee
Iin kunnanhallituksen kokous oli
maanantaina 13.2. Lehden painoon
mennessä oli tiedossa vain esityslista, jonka pohjalta juttu on tehty.
Iin kuntaan on laadittu leikkipaikkojen kehittämissuunnitelma.
Suunnitelmassa esitetään tavoitteet sekä leikkipaikkojen yleisiä
suunnitteluperiaatteita.
Nykyisten leikkipaikkojen inventointi on
tehty vuonna 2015 ja sen mukaan
kunnassa on yhteensä 20 kunnan
ylläpitämää leikkikenttää. Lähes
kaikissa on kehitettävää, eivätkä
ne täytä nykyisiä turvallisuusvaatimuksia. Niistä on teknisen lautakunnan päätöksellä poistettu
huonokuntoisina ja käyttämättöminä kuusi kappaletta kesällä 2016.
Suunnitelman valmistelun yhteydessä tehtiin helmikuussa 2016
kysely, jolla selvitettiin käyttäjämääriä, kokemuksia ja toiveita
olemassa oleviin kohteisiin. Suunnitelmassa peruskorjattavia leik-

kipaikkoja on neljä kappaletta ja
rakennettavia yhdeksän. Leikkipaikkojen rakentaminen ja peruskorjaus on jaksotettu vuosille 2016
– 2026, ja niiden yhteenlaskettu
kustannusarvio on 1,36 miljoonaa
euroa.
TuuliWatti Oy on käynnistänyt hankkeen kahdeksan tuulivoimalan rakentamiseksi Iin
Kuivaniemen Isokankaan alueelle. Suunniteltu alue sijaitsee Myllykankaan
tuulivoimapuiston
pohjoispuolella ja 110 kV:n voimalinjan itäpuolella. Lähimpään asutukseen on matkaa 2,2 kilometriä.
Puolustusvoimat on antanut
Isokankaan
tuulivoimakaavasta lausunnon, jossa muun muassa todetaan, että Puolustusvoimat
ei vastusta suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden korotusta Iin
kunnan Isokankaan alueelle. Kaavaprosessin kuluessa tuulivoimaloiden korkeutta on muutettu 195

metristä 250 metriin.
Kunnanhallituksessa oli Isokankaan tuulivoimakaavalle myönteinen esitys kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi. Iin kunnalla on
käytössä noin 75 rakennuskiinteistöä ja maa-aluetta noin 56 500 neliömetriä. Uudisrakentamisen tarpeita
on noin 20 miljoonan euron arvosta viiden tulevan vuoden aikana,
ja nykyisten rakennusten uusia peruskorjaustarpeita tulee vuosittain.
Iin kunnan yhtenä strategisena tavoitteena on energian säästäminen,
ja se edellyttää asiantuntijuutta rakentamisessa, rakennuttamisessa
sekä talotekniikassa.
Iin kunnan rakennuttamistehtävät on viime vuosian järjestetty
ostopalveluna, mutta jatkossa rakennuttaminen ja kiinteistöjen ylläpidon asiantuntijatehtävät on
tarkoituksenmukaista
järjestää
kunnan omana viranomaistehtävänä. Niinpä kokouksessa oli esitys

perustaa rakennuttajainsinöörin
virka ja antaa tekniselle lautakunnalle luvan viran täyttämiseen.
Kunnan rooli hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisessä korostuu, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien
tehtäväksi soteuudistuksen myötä. Kunnan vastuulle jäävät tehtävät vaikuttavat merkittävästi
asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen ja osallisuuteen sekä työ- ja
toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen.
Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen tavoitteena on
levittää Pohjois-Pohjanmaan ja
Lapin kuntiin arjen turvan toimintamalli, jonka avulla paikalliset ja
alueelliset resurssit suunnataan
paikallisiin tarpeisiin. Arjen turvan toimintamalli on pilotoitu
(2012–2014) viidessä Pohjois-Suomen kunnassa.
Iin kunta osallistuu Maaseu-

dun arjen palveluverkosto -hankkeeseen vuosina 2017 ja 2018
omarahoitusosuudella 1 000 euroa ja nimeää verkostokoordinaattoriksi tapahtumavastaava Riitta
Räinän, jonka toimii kylien neuvottelukunnan sihteerinä. Hankkeen
tuella perustetaan ja vakiinnutetaan paikallinen palvelujen ja toimintojen kumppanuusrakenne 30
- 40 kuntaan. Hanke toteutetaan
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien yhteisenä vuosina 2016 –
2018.
Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan esityksestä esitettiin kunnanvaltuustolle, että Ii-instituutti
-liikelaitokselle myönnetään 32 000
euron lisämääräraha vuoden 2017
talousarvioon
taidekokoelman
hankintaan Iin Fasadi Oy:ltä.

Puistotie
3.
Tervetuloa
tekemään
yhteisvastuun hyväksi kangaskasseja.
Voit ottaa mukaasi vanhoja kankaita,
ompelukoneen ja ompelulankaa. Mukaan
voi tulla myös ilman tarvikkeita tai
ompelutaitoja, jokaiselle löytyy pientä
puuhastelua (esim. yv-logon painantaa
kankaille, kankaiden leikkaamista).Voit
myös lahjoittaa kohtuullisen määrän
kankaita tai ompelulankaa, vaikka et pääsisi
iltaan mukaan.
7-iltapäivä Ti 21.2.2017 15:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. Kaikkien 7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa pelaillaan,
askarrellaan ja vietetään aikaa yhdessä.
Välipalatarjoilu. Tervetuloa!
Rippikoulua kesä 1 ryhmälle Ti
21.2.2017 15:30 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, Maijalantie 17. Mukaan
muistiinpanovälineet eli kynä ja vihko.
Välipalaa tarjolla.
Raamattu- ja rukouspiiri Ti 21.2.2017
18:00
Iin
seurakuntatalo,
Kappeli
(sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta)
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 22.2.2017
10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta talon
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille
ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu
laululeikkipainotteinen
perhekerho.
Kerhossa on mahdollisuus jutteluun
toisten vanhempien kanssa. Ryhmään ei
tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh. 0400541319. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa
ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa
elämäntilanteessa olevien kanssa, olet
tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi
tai useamman lapsen kanssa!
Porinapiiri Ke 22.2.2017 12:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
Aiheena niksit ja vinkit. Tervetuloa!
Kirkkokuoro Ke 22.2.2017 14:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Hartaus Iin hoiva-osastolla To 23.2.2017
13:00
Naiskuoro To 23.2.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti
kirkkoherranviraston ovesta).
Perhekerho Pe 24.2.2017 10:00 - 12:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. Perhekerhon
ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja
muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule
tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja
vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat
tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!

Suomalaisen messun harjoitukset Pe
24.2.2017 18:00 Iin kirkko
Raahegospel La 25.2.2017 12:00 Su 26.2.2017. Retki Raahegospeliin.
Matkalla pysähdymme Zeppeliinissä
syömässä ja shoppailemassa. Retken
hinta 10 € sisältäen liput, matkat ja ruoat.
Ilmoittautumiset 19.2. mennessä seurakunnan nettisivujen kautta.
Perhemessu Su 26.2.2017 10:00 Iin kirkko.
Pyhäpäivän aihe: Jumalan rakkauden uhritie
Toimittaa: Kinnunen Matti, kanttorina:
Jaakkola
Markku.
Kolehti:
Oman
seurakunnan diakoniarahastolle.
Miestenpiiri Su 26.2.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Seurakuntaretki. Iin seurakunta tekee
seurakuntaretken
Vienan-Karjalaan
Kalevalaan 12. - 14.5.2017. Lähdemme
perjantaina aamulla 12.5.2017 Iin
seurakuntatalolta noin kello 6 ja saavumme
takaisin Iihin sunnuntaina 14.5. illalla.
Matkareittimme Ii, Vartius, Kostamus,
Jyskyjärvi, Kalevala (meno 12.5.) ja Kalevala,
Vuoninen, Vuokkiniemi, Kostamus, Vartius
ja Ii (paluu 14.5.) Retken hinta on 200 euroa,
joka sisältää matkat, viisumin ja ruokailut
perillä. Ilmoittautuminen on 28.2.2017
mennessä
puhelinnumeroon
0405562025 (Lähetyssihteeri) tai 040-8480078
(Kirkkoherranvirasto).
Ilmoittautujan
tulee
toimittaa
kirkkoherranvirastoon
viisumihakemus,
passikuva, kopion passista (voidaan
ottaa kirkkoherranvirastossa) ja todistus
matkavakuutuksesta) Tervetuloa matkalle!!!
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä
Ti 28.2.2017 12:00 Iin seurakuntatalo,
seurakuntasali, Puistotie 3 Tervetuloa!
7-iltapäivä Ti 28.2.2017 15:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. Kaikkien
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa
pelaillaan, askarrellaan ja vietetään aikaa
yhdessä. Välipalatarjoilu. Tervetuloa!
Rippikoulua kesä 2 ryhmälle Ti 28.2.2017
16:30 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali,
Puistotie 3 Mukaan muistiinpanovälineet
eli kynä ja vihko.
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 1.3.2017
10:00 - 11:30 Iin seurakuntatalo,
kerhohuone.Sisäänkäynti joen puolelta
talon takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille
ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu
laululeikkipainotteinen
perhekerho.
Kerhossa on mahdollisuus jutteluun
toisten vanhempien kanssa. Ryhmään ei

tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh. 0400541319. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa
ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa
elämäntilanteessa olevien kanssa, olet
tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi
tai useamman lapsen kanssa!
Ystävänkammari Ke 1.3.2017 12:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
Lisätietoja Hilja Paukkeri p. 040 556 2025
Kirkkokuoro Ke 1.3.2017 17:45 Iin kirkko.
Tuhkamessu Ke 1.3.2017 19:00 Iin
kirkko. Pyhäpäivän aihe: Katumus ja
paasto. Toimittaa: Ruotsalainen Tapani,
kanttorina: Savolainen Eija. Musiikkiryhmä:
kirkkokuoro.
Päivystävä pappi hoito-osastolla To
2.3.2017 14:30 Voit pyytää seurakunnan
työntekijää käymään luonasi.
Solu To 2.3.2017 15:00 Iin seurakuntatalo,
kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta
talon takaa. 8-luokkalaisten oma solu. Ei
rippikoulumerkintöjä.
Naiskuoro To 2.3.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti
kirkkoherranviraston ovesta).
Nuortenilta To 2.3.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa.

klo 11 – 13 Kuivaniemen vanhustentalon
kerhohuoneessa. Tervetuloa
Oijärven seurakuntakerho ma 27.2.
klo 11 – 13 Oijärven vanhustentalon
kerhohuoneessa. Tervetuloa
Kuivaniemen naiskuoro ke 22.2. ja 1.3. klo
16.30 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Hyryn nuoret laulajat ke 22.2. ja 1.3. klo
18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistyksellä.
Kuivaniemen puuhakerho ti 21.2. ja 28.2.
klo 16 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Alakoululaisille suunnattu kerho. Tervetuloa
askartelemaan ja leikkimään yhdessä.
Rippikoulua kesä 1 ryhmälle ti 21.2. klo
15:30 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Mukaan muistiinpanovälineet eli kynä ja
vihko. Välipalaa tarjolla.
Nuortenilta to 23.2. klo 15:30 Kuivaniemen
seurakuntatalolla.
Kaikille
avoin,
ohjelmallinen iltapäivä. Aluksi tarjolla
välipalaa, lopuksi hartaus. Rippikoululaiset
saavat tilaisuudesta merkin.
Yhdessä tekemisen ilta ma 20.2. klo 18
Iin seurakuntatalolla, salissa. Tervetuloa
tekemään
yhteisvastuun
hyväksi
kangaskasseja. Voit ottaa mukaan vanhoja
kankaita, ompelukoneen ja –lankaa.
Mukaan voi tulla myös ilman tarvikkeita
tai ompelutaitoja, jokaiselle löytyy pientä
puuhastelua (esim: yv-logon painantaa
kankaille, kankaiden leikkaamista) Voit
myös lahjoittaa kohtuullisen määrän
kankaita tai lankaa, vaikka et pääsisi iltaan
mukaan.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 22.2. ja
1.3. klo 10 - 11:30 Iin seurakuntatalolla,
kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta
talon takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille
ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu
laululeikkipainotteinen
perhekerho.
Kerhossa on mahdollisuus jutteluun
toisten vanhempien kanssa. Ryhmään ei
tarvitse ilmoittautua, lisätietoja puh. 0400541319. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa
ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa
elämäntilanteessa olevien kanssa, olet
tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi
tai useamman lapsen kanssa!
Retki Raahegospeliin la 25.2. Matkalla
pysähdymme Zeppeliinissä syömässä ja
shoppailemassa. Retken hinta 10 € sisältäen
liput, matkat ja ruoat. Ilmoittautumiset
19.2. mennessä seurakunnan nettisivujen
kautta.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti
28.2. klo 12 Iin seurakuntatalolla, salissa.

www.iinseurakunta.fi
Kesätyöpaikat.
Kausityöntekijä, määräaikainen.
Iin seurakunta hakee kausityöntekijöitä kevät-kesäkaudelle 2017 ulkoalueiden ja hautausmaiden hauta- ja
puistoalueiden kunnostus, hoito- ja
ylläpitoon sekä viherrakentamiseen Iihin
ja Kuivaniemeen. Tarkemmat hakuohjeet
www.iinseurakunta.fi.
KesäRekry -seteli (Yritykset, yhdistykset,
seurakunta)
Nuoren
tulee
hakea työpaikka itse ja täyttää yhdessä
kesätyötä tarjoavan työnantajan kanssa
kesäsetelilomake, jonka nuori toimittaa
kuntaan hakuajan päättymiseen mennessä.
Iin kunta tukee yrityksiä, maatalousyrittäjiä,
rekisteröityjä yhdistyksiä ja seurakuntaa
nuoren
työllistämisestä
kesätyöhön
vähintään 2 viikoksi, maksamalla tukea 170
€/nuori. Yrittäjä/yhdistys vastaa välillisistä
kustannuksista (mm. vakuutuksista) sekä
työn ohjauksesta ja valvonnasta. Tarkemmat
ohjeet:
http://rekry.ii.fi/tyonhakijat/
kesatyot
Päivystävä pappi hoito-osastolla To
16.2.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan
työntekijää käymään luonasi tai omaisesi
luona.
Solu To 16.2.2017 15:00 Iin seurakuntatalo,
kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta
talon takaa. 8-luokkalaisten oma solu. Ei
rippikoulumerkintöjä.
Naiskuoro To 16.2.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti kirkkoherranviraston ovesta).
Nuortenilta To 16.2.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa.
Iltamessu To 16.2.2017 20:00 Iin
seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti
kirkkoherranviraston ovesta).
Perhekerho Pe 17.2.2017 10:00 - 12:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. Perhekerhon
ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja
muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule
tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja
vaihtamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat
tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Messu Su 19.2.2017 10:00 Iin kirkko.
Pyhäpäivän aihe: Jumalan sanan kylvö.
Toimittaa: Ruotsalainen Tapani, kanttorina:
Jaakkola Markku. Kolehti: Kiinan ja
muun Aasian kristilliseen mediatyöhön
Medialähetys Sanansaattajien kautta.
Yhdessä tekemisen ilta Ma 20.2.2017
18:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali,

Kuivaniemen alue
Sanajumalanpalvelus su 19.2. klo 12
Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivä: 2.
sunnuntai ennen paastonaikaa, pyhäpäivän
aihe: Jumalan sanan kylvö. Toimittaa:
Tapani Ruotsalainen, kanttorina: Markku
Jaakkola. Kolehti: Kiinan ja muun Aasian
kristilliseen mediatyöhön Medialähetys
Sanansaattajien kautta.
Suomalainen messu su 26.2. klo
12 Oijärven kyläkirkossa. Pyhäpäivä:
Laskiaissunnuntai,
pyhäpäivän
aihe:
Jumalan rakkauden uhritie. Toimittaa:
Matti
Kinnunen,
kanttorina:
Eija
Savolainen. Kolehti: Oman seurakunnan
diakoniarahastolle.
Kuivaniemen perhekerho to 16.2. ja 23.2.
klo 10 – 12 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Oijärven perhekerho ma 27.2. klo 14 - 16
Oijärven vanhustentalon kerhohuonessa.
Perhekerhojen ohjelmassa on leikkiä,
askartelua ja muuta mukavaa yhteistä
tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia
ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia!
Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten
kanssa. Tervetuloa!
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 20.2.
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Ilmoita IiSanomissa! lehti
jaetaan Iissä joka
toinen viikko - joka kotiin

Kolmossivun kuvaksi voivat iiläiset
lähettää sähköpostilla myös omia
kuviaan paikoista, jotka ovat tunnistettavissa. Mielellämme julkaisemme
sopiviksi katsomiamme kuvia.
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Studio Salama työllisti
työntekijän TyöTakomon kautta

Valokuvaaja Juho Tauriainen ja uusi työntekijä, Jorma Kauppi, fotokioskin ääressä.

Studio Salama on toiminut Kärkkäisen tiloissa vuodesta 2011. Juho Tauriainen
kertoi perustaneensa oman
yrityksen jo vuotta aikaisemmin. Kuva-artesaaniksi hän
valmistui 2015 Tampereen
VVI:ltä (Visuaali Viestinnän
Instituutti).
Studio Salama on keskittynyt muoto- ja henkilökuvauksiin. Tauriainen kuvaa
mielellään lapsia ja perheitä. Passikuvaukset myös hoituvat samoin päiväkotien ja
koulujen kuvaukset. Studio
Salama on ainut täysipäiväisesti toimiva valokuvausstudio Iissä, joten yritykseen
tulee kuvauspyyntöjä erilaisiin tilaisuuksiin, juhliin ja
hautajaisiin.
Yrittäjä Juho Tauriainen
uskalsi TyöTakomo -hankkeen ansiosta palkata työntekijän yritykseensä. Hän
on ensimmäinen rohkaiseva esimerkki Iissä siitä, miten
yritys voi hyödyntää TyöTakomo-hankkeen suomia
mahdollisuuksia työttömien

työllistämiseen.
TyöTakomo
on
Euroopan
sosiaalirahaston
rahoittama hanke, jossa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
toimii hankkeen kansallisena rahoittajana. Lisäksi myös
Oulunkaaren
kuntayhtymään kuuluvat kunnat, Pudasjärvi, Ii, Vaala, Utajärvi ja
Simo ovat mukana hankkeessa omarahoitusosuudella.
Hankkeen tavoitteena on
edistää kuntien työttömien
työllistymistä ennen kaikkea
palkkatukityön käyttöä kehittämällä. Jokaista palkkatuella
työllistettyä työtöntä tuetaan
ja kannustetaan kohti pidempiaikaista työllistymistä yksityiselle sektorille.
Studio Salamassa työskentelee nyt neljän kuukauden
ajan kuvankäsittelijänä Jorma
Kauppi. Yrittäjä Juho Tauriainen on erittäin tyytyväinen
työnsä osaavasta työntekijästä ja hänen työpanoksestaan.
- Me molemmat täydennämme tavallaan toistemme
ammattitaitoa ja osaamis-

tamme. Neljä kuukautta tehdään hartiavoimin töitä, jotta
työllistäminen on mahdollista syksyn koulukuvausruuhkaan, Tauriainen totesi.
Tällä hetkellä TyöTakomon työnsarkaa riittää.
Yritykset halutaan saada tietoisiksi hankkeen tuomasta mahdollisuudesta palkata
työtön yritykseen edullisesti
ja pienellä riskillä.
Palkkatukityöjakson pituuden määrittelyssä erittäin
tärkeänä kriteerinä on jakson hyödyllisyys palkattavan
henkilön osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Yritykseen työntekijä voidaan
siirtää kunnan ja yrityksen
välisellä siirtosopimuksella.
Kunta laskuttaa yritystä työntekijän tekemästä työstä varsin maltillisen tuntihinnan.
Kunta säilyy työntekijän varsinaisena työnantajana myös
edelleen siirtojakson aikana.
Työtakomo-hankkeelle
on myönnetty rahoitus ajalle
1.10.2016-30.9.2019.

Iin Pahkakosken tuulivoimapuiston YVA-selostus vireille
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Iin Pahkakosken tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Lagerwey Development
Oy suunnittelee Iin kunnan alueelle enintään 32 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho tulisi olemaan
enintään noin 160 MW. Hankealue sijoittuu Oulun kau-

pungin alueen sisällä sijaitsevalle Iin kunnan Pahkakosken
enklaaville. Selostuksessa on tarkasteltu kolmea eri toteutusvaihtoehtoa ja hankkeen toteuttamatta jättämistä sekä
viittä erilaista sähkönsiirtoratkaisua. Ympäristövaikutusten
arviointiselostus on nähtävillä 31.1. - 31.3.2017 virka- tai
aukioloaikoina muun muassa Iin kunnassa sekä sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/iinpahkakoskentuuli-

voimahankeYVA. YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus
järjestetään torstaina 23.2.2017 klo 18. Kierikkikeskuksessa Yli-Iissä. Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee
esittää viimeistään 31.3. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa
arviointiselostuksesta 31.5.2017 mennessä.

Vesilaitosten yhdistyminen
Iin kunnanvaltuuston vuonna 2015 asettamien tavoitteiden ja Kuivaniemen Vesi
Oy:n vuoden 2016 yhtiökokousten päätösten mukaisesti Kuivaniemen Vesi Oy:n
liiketoiminnat siirtyivät Iin
vesiliikelaitoksen hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Samalla Kuivaniemen Vesi Oy:n
asiakkaat ovat siirtyneet vesiliikelaitoksen asiakkaiksi.
Yhdistymien on pyritty
tekemään siten, että muutos
näkyy asiakkaille mahdollisimman vähän. Vesihuoltolaissa olevien määräysten
johdosta on entisen Kuivaniemen Vesi Oy:n asiakkaiden kulutustaksoja jouduttu
muuttamaan. Asiasta on tiedotettu aiemmin asiakkaille lähetetyllä tiedotteella. Iin
vesiliikelaitoksen vanhoil-

le asiakkaille yhdistyminen
ei toistaiseksi aiheuta muutoksia taksoihin eikä palveluihin.
Yhdistymisen
myötä voidaan laitosten väliset
vesijohtoverkostot ottaa yhteiskäyttöön ja varmentaa
näin vesihuoltoa. Viemäriverkostoihin eikä jäteveden
tai lietteiden käsittelyyn yhdistymisellä ei ole vaikutusta. Kuivaniemen Vesi Oy
toteutti kesällä ja syksyllä
2016 merkittävät peruskorjaukset Kuivaniemen keskustan jätevedenpuhdistamolla.
Toimenpiteillä jatkettiin laitoksen teknistä käyttöikää
jopa 20 vuotta.
Kuivaniemen Vesi Oy:n
asiakkaille tulee uutena palveluna mahdollisuus käyttää suoramaksua ja e-laskua.

Mahdollisuus
suoramaksuun ja e-laskuun tarvittavien sopimusten tekemiseen
on Iin vesiliikelaitokselta tulevista laskuista ilmenevien
tietojen perusteella. Samoin
on mahdollista ilmoittaa
vesimittarilukema
kulutus-web –palvelun kautta.
Palvelu tulee voimaan vasta,
kun Iin vesiliikelaitos on lähettänyt asiakkaalle ensimmäisen laskun, josta ilmenee
tarvittavat tiedot palveluun
kirjautumiseen. Yhteys kulutus-web –palveluun löytyy
internetistä Iin kunnan kotisivujen kautta.

Iin vesiliikelaitoksen huoltohenkilöstö ja huoltoautot.

Vesiliikelaitoksen toimisto sijaitsee Iin keskustassa
kunnanvirastolla osoitteessa Jokisuuntie 2. Henkilöstön
tapaa parhaiten sopimalla

siitä ensin puhelimitse. Entisen Kuivaniemen Vesi Oy:n
toimistorakennus osoitteessa Särkitie 6 säilyy edelleen
vesihuollon toimitilana. Siel-

lä ei kuitenkaan ole jatkuvaa
päivystystä.

Pekka Paaso
Iin vesiliikelaitoksen johtaja
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Iin keskustaa ideoitiin uusiksi
Toivelistalla tornitaloja, liikuntahalli ja kulttuurikeskus

Kaisa Kauppinen osoittaa kartalta, missä voisi olla rakennuskohteita.

Hannu Rastas esittelee liikennesuunnitelmia Iin keskustaan.

Iin torin suunnittelussa käytettiin Lego-palikoita.

Sofia Perttula laittoi toivelapun kunnan päättäjille.

Nelostien yli rakennetaan
silta. Meressä seisoo tornitalo. Keskustassa on uimahalli ja urheilutalo. Nätteporin
viereen kohoaa musiikki- ja
kulttuurikeskus. Rannassa
on saunoja ja kulttuuripolku.
Leirintäalueelle kohoaa hirsihotelli. Lasten puuhapaikka
pohjoisen liikenneympyrän
ääreen. Iin asema tuodaan
torin ääreen.
Muun muassa nämä sisältyivät kansalaisten suunnitelmiin, kun he laittoivat
Iin keskustaa uuteen uskoon
lauantaina 4.2. Rakenna oma
keskustasi –työpajaan osallistui kaikkiaan noin 60 kuntalaista. Työpajojen aiheina
olivat torin alueen suunnittelu, liikennejärjestelyt, har-

Sari Komulainen puhuu
suunnitteluporukalle Iin
kartan päältä.

rastukset ja liikunta sekä
uudisrakentaminen.
Tilaisuus järjestettiin tyhjässä
teollisuushallissa Rakentajantiellä.
Suunnitelmissa
käytettiin hyväksi Lego-palikoita ja eri kokoisia muovipaloja. Nämä aseteltiin
teollisuushallin lattialla olevalle isokokoiselle karttakuvalle havainnollistamaan
visioita.
– Tavalliset rivikuntalaiset pääsevät vaikuttamaan,
miltä Iin kuntakeskus näyttäisi tulevaisuudessa, tilaisuuden puuhahenkilö Sari
Komulainen sanoo.
Idea kansalaisten toimittamasta
suunnittelutilaisuudesta syntyi päättäjien
keskuudessa viime vuonna

alkuvuodesta, ja tilaisuutta
ryhdyttiin suunnittelemaan
vuodenvaihteen jälkeen.
– Iin keskustaa on nyt tarkoitus muokata kansalaisten
arjen tarpeiden mukaan, Komulainen linjaa.
Tiedot kansalaisten visioista toimitetaan tilaisuuden
jälkeen suunnittelijoille, jotka ryhtyvät muokkaamaan
keskustan asemakaavaa iiläisten toiveiden mukaan.
Asemakaavan suunnittelee Sveco Oy. Ensimmäiset
kaavaluonnokset
pitäisivät olla valmiina tämän kevään aikana. Kaavaehdotus
puolestaan valmistuisi loppusyksystä. Lopullisen keskustakaava olisi valmiina
arviolta vuoden päästä.
Iin tekninen johtaja Markku Vitikka kertoo, että nykyinen Iin keskustakaava on
80-luvulta.
– Uudistamistarpeita on
ollut esillä jo pitkään. Esi-

merkiksi nykyiset uudet
kerrostalot on jouduttu rakentamaan poikkeusluvin.
Keskeisillä paikoilla on myös
liikenteellisiä ongelmia, Vitikka tietää.
Kuntaan kaivataan esimerkiksi kunnollisia sisäliikuntatiloja. Tällä hetkellä
liikuntaporukat kokoontuvat
kouluille, joiden salivuorot
ovat usein kiven alla. Väliaikaiseksi sisäliikuntapaikaksi
on väläytetty Rakentajantien
teollisuushallia, jossa kuntalaisten suunnittelutilaisuus
pidettiin.
– Nyt katsomme, miten tämä tilaisuus onnistuu.
Teemme tämän jälkeen johtopäätöksen, järjestetäänkö
tällaisia tapahtumia jatkossakin, Vitikka sanoo.
Iiläinen Heini Perttula tuli
tyttärensä Sofian (7v) kanssa
tilaisuuteen katsomaan ideointia.
– Halusimme tietää, mitä

Riitta Räinä asettelee Lego-palikoita kartalle.

Sari Komulainen ja Markku Vitikka ovat jättikokoisella Iin keskustan kartalla.

uudistuksia lasten kannalta
keskustaan voisi tehdä. Sellaisia voisivat olla uusi iso
keskusleikkipuisto tai metsäseikkailupuisto, Heini sanoo.
Sofia toivoi Nätteporin
rantaan pöytiä ja penkkejä.
Iiläinen Kaisa Kauppinen
tykkäsi siitä, että kuntalaiset
pääsevät osallistumaan keskustan suunnitteluun.
– Ihmiset osallistuivat innolla tähän puuhaan. He
uskalsivat heittää pöytään
idearikkaita ajatuksia miellyttävissä, mukavissa ja
hauskoissakin keskusteluissa, Kauppinen toteaa.
Iiläinen Hannu Rastas
puolestaan kaipasi liikennejärjestelyjen ja urheilumah-

dollisuuksien kohentamista.
– Liikuntapaikkoja saisi
olla lisää. Kaipaan Iihin uimahallia, Rastas toivoo.
Tilaisuudessa oli läsnä lukuisia Iin kunnan päättäjiä.
Kunnassa töissä oleva arkkitehti Anu Syrjäpalo sanoo
päättäjien kuunnelleen tarkalla korvalla kuntalaisten
toiveita.
– Ideat olivat loistavia.
Täällä oli paljon tuoretta näkemystä. Tämä vapauttaa
päättäjien käsiä suunnitteluun. Esimerkiksi rannan
käyttöön ja sen tuomiseen lähemmäs iiläisten arkea tuli
monia hienoja ideoita, Syrjäpalo hehkuttaa.
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Iin Vihreillä vilkkaan
toiminnan vuosi

Elävä maaseutu! - Vihreän
kuntavaalikampanjan avaus
Maaseutu- ja erävihreät kokoontuvat lauantaina 25.2.
eri puolilta maata kuntavaalikampanjan avaukseen Iihin.
Tilaisuus järjestetään yhdessä Iin Vihreiden kannassa,
jotka avaavat samalla oman
kuntavaalikampanjansa.
Tilaisuus alkaa Nätteporissa kello 10 ja on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.
Vihreiden kuntavaaliohjelmasta paikalla on keskus-

telemassa
kansanedustaja
Hanna Halmeenpää, MeVin
puheenjohtaja Silja Keränen
sekä Iin Vihreiden edustajia.
Nätteporin rannassa tarjotaan kello 12 Härkishernesoppaa
tapahtumaan
osallistuville sekä kaikille
paikalla saapuville. Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava
vierailee tilaisuudessa kello
13 kertomassa resurssiviisas
Ii tiekartartasta ja vastaa ylei-

sön kysymyksiin.
Kuntavaalit 2017 työpajat alkavat kello 14: - Vihreitä
vastauksia maaseudun kysymyksiin - kuntalaisten kuulemisnurkkaus. Työpaja on
avoin kaikille keskustelua
haluaville.
Järjestäjät toivovat runsasta osallistumista tähän Elävä
maaseutu tapahtumaan!

Iin Vihreiden sihteeri Heli-Hannele Haapaniemi ja Vihreiden Nuorten puheenjohtaja Jaakko Mustakallio kalentereiden yhteensovittamisessa Vantaalla.

Iin Vihreiden hallituksen järjestäytymiskokouksessa 1.
helmikuuta valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi
Aila Paaso, sihteeriksi Heli-Hannele Haapaniemi ja

rahastonhoitajaksi
Harri Sangren. Yhdistyksen
puheenjohtajana
toimii
syyskokouksen päätöksen
mukaisesti Matti-Tapio Rissanen sekä muina hallituk-

Iin lukion kansainväliselle
tiedeleirille opiskelijoita Ranskasta,
Saksasta ja Skotlannista
Iissä järjestettävälle kansainväliselle tiedeleirille 19.-25.2.
saapuu 25 opiskelijaa ja opettajaa Ranskasta, Saksasta ja
Skotlannista.
Tiedeleiri on osa Euroopan Unionin rahoittamaa
Erasmus+- hanketta, jonka keskeisenä tavoitteena
on lisätä nuorten ympäristötietoisuutta paikallisesti ja
kansainvälisesti. Kolmivuotisen hankkeen aikana (20162019) opiskelijat perehtyvät
muun muassa biotalouteen,
ekosysteemipalveluihin
ja
globaaleihin ympäristöongelmiin toteuttamalla projektitöitä
eri
teemoihin
liittyen. Projektityöskentelyssä hyödynnetään monipuolisesti opetusteknologiaa
tiedonhaussa ja tiedon esittämisessä sekä digitaalisia op-

pimisympäristöjä tuotosten
jakamisessa.
Iin tiedeleirillä perehdytään erityisesti Itämeren tilanteeseen ja Itämeren lohen
suojeluun sekä Iijoen kehittämiseen kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.
Tiistaina 21.2. Science
Café -tapahtumaan saapuu
paneelikeskusteluun ja opiskelijoiden
haastateltavaksi eri alojen asiantuntijoita
Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE), Luonnonvarakeskuksesta
(LUKE),
Metsähallituksesta, ELY-keskuksesta, Iijoki Otva-hankkeesta, Pohjolan Voimasta,
Voimalohesta, Kalaa Iistä ja
Iin ympäristöyhdistyksestä.
ASCSN-projektin tukijoihin
kuuluvat myös näyttelijä ja
kalamies Jasper Pääkkönen

sekä kansanedustaja Hanna
Halmeenpää.
Iin kunnassa panostetaan vahvasti globaalisti
kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, ja ASCSN -leirin järjestäminen on osa
kunnan kouluissa toteutettavaa ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatusta.
ASCSN-projektin edellinen
tiedeleiri järjestettiin Skotlannissa marraskuussa 2016
ja Iin jälkeen vuorossa on
Ranska marraskuussa 2017
ja Saksa keväällä 2018. Iin lukiolaiset opettajineen osallistuvat myös tuleville leireille.

Henna Anunti
ASCSN-koordinaattori
iin lukio

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö yhdessä Iin Vihreiden sihteeri Heli-Hannele Haapaniemen ja puheenjohtaja Matti-Tapio Rissasen kanssa
Vihreiden puheenjohtajapäivillä Vantaalla pohtimassa valtakunnallisen
bussikiertueen ohjelmaa.

sen jäseninä Aila Paaso,
Heli-Hannele Haapaniemi,
Harri Sandgren, Eija Alaraasakka, Jorma Kokko, Sisko
Sergejeff ja Tiina Vuononvirta.
Kokouksessaan Iin Vihreät totesivat alkaneen vuoden olevan toiminnoiltaan
yhdistyksen historian vilkkaimman. Kuntavaalikampanjan avaus tapahtuu 25.2.
Elävä maaseutu tapahtumalla yhdessä Maaseutu- ja
erävihreiden kanssa Nätteporissa. Kuntavaaliohjelman
valmistelu on loppusuoralla ja se julkistetaan samassa
tilaisuudessa. Kuntavaaliehdokkaiksi aiemmin nimettyjen lisäksi nimettiin Mika
Koivisto ja Riia Jesiöjärvi.
Ehdokaslistaa täydennetään
seuraavan kerran kuntavaalikampanjan avauksen yhteydessä.
Yhdistyksen
puheenjohtaja Matti-Tapio Rissanen ja sihteeri Heli-Hannele
Haapaniemi toivat kokoukseen puoluejohdon terveiset ja kannustukset Vantaalla
28.1. pidetyiltä Vihreiltä puheenjohtajapäiviltä.
Puoluejohdossa on ilolla pantu
merkille Iin Vihreiden vireä
toiminta. Vantaalla todettiin
iiläisen kädenjäljen näkyvän
myös puolueen valtakunnallisessa kuntavaaliohjelmassa, jota on ollut työryhmässä
työstämässä yhdistyksen puheenjohtaja
Matti-Tapio
Rissanen ainoana PohjoisSuomesta.

Elävä maaseutu! – Vihreän
kuntavaalikampanjan
avaus Iissä 25.2.2017 klo 10-16
Nätteporin auditoriossa, Puistotie 1, 91100 Ii
Maaseutu- ja Erävihreiden (MeVi) ja Iin Vihreiden kuntavaalikampanjan avaus
10.00

Vihreä kuntavaaliohjelma 2017.
Keskustelemassa kansanedustaja, Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää, MeVin puheenjohtaja Silja
Keränen, Iin Vihreiden toimijoita.
Paikalla myös Iin sekä lähiseutujen kuntavaaliehdokkaita.
12.00 	Soppatykkilounas Nätteporin rannassa, yleisötapahtuma
13.00 Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava /Resurssiviisas Ii
14.00 Kuntavaalit 2017 työpajat:
– Vihreitä vastauksia maaseudun kysymyksiin – kunta		 laisten kuulemisnurkkaus. Avoin kaikille keskustelua
		haluaville.
– Vihreänä ehdokkaana kuntavaaleissa 2017.
		 Koulutusta ja sparrausta ehdokkaaksi lähteville.
		 Teemat tarkentuvat lähempänä tapahtumaa.

Hanna Halmeenpää
kansanedustaja

Vihreä toimija – ilmoittaudu tapahtumaan ja ruokailuun.
Silja Keränen, pj, Maaseutu- ja erävihreät
silja.keranen@iki.fi, 0500 190 683
Matti-Tapio Rissanen, pj, Iin Vihreät,
mattitapio.rissanen@gmail.com, 044 974 4537
http://yhdistykset.vihreat.fi/iin.vihreat/
Heli-Hannele Haapaniemi, Mevi & Iin Vihreät
helihannele.haapaniemi@gmail.com, 050 410 7060

ASCSN-projektin edellinen tiedeleiri järjestettiin Skotlannissa marraskuussa 2016, jossa Iin lukion opiskelija Emilia Partanen paikallisen kalastusoppaan kanssa kokeilemassa perhokalastusta. Kuva: Jukka Ervasti
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Keskustan Iin kunnallisjärjestön

yleinen kokous

Iin vesiliikelaitos palvelee

KUULUTUS
Kuntavaalien ehdokkaiden asettaminen Iin kunnassa
Vuoden 2017 kuntavaalit järjestetään sunnuntaina huhtikuun 9. päivänä 2017.
Iin kunnanvaltuustoon valitaan 35 valtuutettua ja
heille kuntalain 17 §:n mukainen määrä varavaltuutettuja. Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa enintään 52 ehdokasta.
Hakemukset puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta ja ilmoitukset vaaliliitosta
ja yhteislistasta asiakirjoineen on jätettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.2.2017 klo 16.00.
Tarvittavat asiakirjat on saatavissa kunnanvirastolta
yhteispalvelupisteestä tai internetistä osoitteesta
www.vaalit.fi.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri hallintojohtaja Annastiina Junnila vastaanottaa em. asiakirjoja kunnanvirastolla 27.-28.2. klo 12.00 – 16.00 sekä muutoin
erikseen sovittavina aikoina. Vaalilain 38 ja 40 §:n
mukaiset oikaisut ja ilmoitukset on lain edellyttäminä aikoina jätettävä keskusvaalilautakunnan sihteerille.
Keskusvaalilautakunnan osoite on Jokisuuntie 2,
91100 Ii ja puhelinnumero 040 6464 011.
Iissä 7.2.2017

lauantaina 18.2.2017 klo 14
Nätteporin auditoriossa.
Käsiteltävänä ehdokkaiden nimeäminen ja
vaaliohjelman hyväksyminen.

-

uudet liittymissopimukset
muut sopimusasiat
uusien verkostojen suunnittelu
vesihuollon kehittäminen jne
Pekka Paaso 050 388 1840,
vesiliikelaitoksen johtaja

-

vedenottamoiden
jv-pumppaamoiden ja –puhdistamojen sekä
verkostojen toiminta
uusien liittymien rakentaminen jne
Visa Kämäräinen, 050 395 0380,
vesihuoltomestari

Tilaisuus on avoin kaikille
asiasta kiinnostuneille.
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Kuntalaisbarometri 2017
vastaa su 26.2. mennessä

- laskutus
- liittymissopimusten siirrot uusille omistajille jne
	Anne Sipola 050 375 3930;
toimistosihteeri

Kunta on käynnistänyt 14.2.2017 kuntalaisbarometrin toteutuksen, jonka avulla mitataan asukkaiden tyytyväisyyttä
nykyisiin kuntapalveluihin sekä selvitetään tulevaisuuden kehittämiskohteita. Pyyntö osallistua kuntalaisbarometriin on
lähetetty viranomaistiedotteena kaikkiin Iin kunnan kotitalouksiin.
Barometrin tarkoituksena on lisätä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia kunnan toiminnan kehittämisessä sekä
säännöllistää kuntalaiskyselyjä. Barometri toteutetaan joka
toinen vuosi.

- Kiireellisiä korjaus-, ym vastaavia
toimenpiteitä vaativat toimenpiteet
vesiliikelaitoksen verkostossa jne
	Ilta- ja viikonloppupäivystys 0400 383 061

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@ii.fi
Iin kunta
Iin vesiliikelaitos
Jokisuuntie 2 91100 Ii
www.ii.fi

Kyselyyn voi vastata su 26.2. asti
verkossa (ii.fi/barometri) tai paperilomakkeella
yhteispalvelupisteellä sekä Iin ja
Kuivaniemen kirjastoilla.

IIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Iiläisten lasten ja nuorten

H I I H T O L O M A
Maanantai 6.3.

Retki Tietomaahan
7-12 -vuotiaille

Tiistai 7.3.

Nurkan
Ulkoilupäivä
3. lk -17-vuotiaille

Keskiviikko 8.3.
Nuorisotilat
AVOINNA

Torstai 9.3.

Koko perheen
lasketteluretki
Rukalle

Retken hinta 20€, joka sisältää
Nuorisotilat Nurkka ja Majakka
matkat, rannekkeet Tietomaahan, Illinsaaren hiihtomajalla klo 13-16. avoinna klo 14-20 9- 17 -vuotiaille.
Retken sisältö:
Villit kissat jätti 3D -elokuvan sekä Ohjelmassa: Makkaranpaistoa, fris- Ohjelmassa mm. miniDisco
Matka
+ hissilippu
beegolffia, lettujen syömistä, hankiruokailun.
Hinnat:
futista, pilkkimistä ja kilpailuja.
45€/henkilö,
alle 7-vuotiaat 20€
Ilmoittautuminen:
Lisätiedot: Aksu 050 3950 399
Pelkkä matka 20€/henkilö
Iin kunnan infoon
puh. 050 3103 458
Alle 12-vuotiaalle huoltaja mukana!
to 2.3.2017 mennessä.
Ilmoittautumisen jälkeen maksu
Aikataulu:
Ilmoittautuminen:
Nuorisotila
tulee suorittaa ennen retkelle lähtöä
klo 5.30 Kuivaniemen Kievari
Iin kunnan infoon to 2.3.2017
Iin kunnan infoon tai Kuivaniemen
klo 15 mennessä p. 050 3103 458. klo 6.00 Iin linja-autoasema
Majakka
kirjastoon.
Ilmoittautumisen jälkeen maksu tauko Pudasjärvellä, Koillisportilla
Avoinna 13-16
tulee suorittaa ennen retkelle lähtöä n. klo 10.00 Ruka, Kuusamo
Aikataulu:
Ohjelmassa kaikkea kivaa! Iin kunnan infoon tai Kuivaniemen klo 17.00 Lähtö takaisin
klo 10.20 Kuivaniemen Kievari
tauko Pudasjärvellä, Koillisportilla
kirjastoon.
klo 11.00 Iin linja-autoasema
n. klo 20.00 Iin linja-autoasema
klo 11.30-14.00 Tietomaa
Lisätiedot: Marjo p. 050 3950 393 n. klo 20.40 Kuivaniemen Kievari
klo 14.15-15.15 Linnamaan RAX
klo 15.45 Iin linja-autoasema
Yhteislaulua koko perheelle
klo 16.15 Kuivaniemen Kievari

&

Lisätiedot: Jussi 050 3839 984

Perjantaina 10.3.

Huilingissa klo 15-16. Laulattajana Iin laulupelimannit
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Yhdistykset
toimivat

Kuivaniemen NS

Yhdistykset toimivat on kympin
palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa
+ alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi

Bingo su 19.2. klo
17. Palkinnot 300
€ pr 51, 360 € mp,
2x100 €, 5x50 €.
Kahvitarjoilu+laskiaispulla.
Tanssit la 25.2. Kuivaniemen
seuralla klo 20-24, tanssiorkesteri Sarmas. Lippu 13 e.

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

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

www.vkkmedia.fi
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Soppatykkilounas
Nätteporin rannassa,
yleisötapahtuma
25.2.2017 klo 12

Tanssit

Kuivaniemen seuralla
la 25.2. klo 20-24
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

steri

Vuoden tanssiorke

Sarmas

Lippu 13 €
Tervetuloa!

Iin Eläkeläiset ry ajassa mukana
Iin Eläkeläiset ry järjesti Järjestötalolla 26. - 27.1.17 tietotekniikkakoulutusta
nimellä Nettitreffit. Kurssitus tapahtui Eläkeläiset ry:n
valtakunnallisen ”Verkot ja
vempaimet hallintaan” -projektin puitteissa ja opettajana
toimi Ilpo Kämäräinen. Tietotekniikkakerhomme toimi
jo syyskaudella, ja nyt saatiin lisää perustietoa. Kurssille osallistui 17 henkilöä ja
sen sisältönä oli sähköpostin monipuolinen käyttö,
pankkitunnuksien
hallinta, junalippujen tilaaminen,
Omakanta-osaaminen ym.
Jatkamme kuluvalla kevätkaudella
koulutusta
omin voimin. Kokoonnumme Iin Järjestötalolla tarpeen mukaan, viikoittain tai
kahden viikon välein ja opastamamme toisiamme netin ja tietokoneen tarjoamiin
mahdollisuuksiin.
Seuraava tietokone-tapaaminen on
torstaina 23.2. kello 12.
Vuoden 2017 toiminta-

suunnitelmassa on jatkumoa
edelliseen vuoteen. Ehkä tärkeimpänä tapahtumana tulee olemaan valtakunnallinen
Vuokatin kesäpäivät 13.-15.6.,
jossa teemana on Suomi Finland 100-vuotta - Työllä Rakennettu. Päivät koostuvat
hyvin monipuolisesta ohjelmasta. Iistä osallistumme
yhteislaulukuoroon noin 20
laulajan voimin. Matkaan on
jo nyt ilmoittautunut lähes
linja-autollinen jäseniä. Kesäpäiville valmistamme tilkkupeiton, joka yhdistetään
muiden osastojen valmistamiin peittoihin. Työ on jo hyvällä alulla.
Lukuisat matkat, retket
ja konsertit kuuluvat vuoden ohjelmaamme kuten
myös yhteiset tapahtumat
muiden eläkeläisjärjestöjen
kanssa. Matka Rokualle on
helmikuun lopussa, konserttimatka maaliskuun alussa, terveysloma Haapsaluun
huhtikuussa ja Kuntorantamatka elokuussa jne.

Maanantaijumpat kello 11
Iin Järjestötalolla jatkuvat tärkeänä liikkumisen muotona
ja kaikki ikäihmiset ovat tervetulleita mukaan. Myös laulukuoro jatkaa maanantaisin
kello 12.
Osastossamme on monipuolista toimintaa ja yhteisen
tekemisen meininki. Jokainen
tuo omaa osaamistaan mukaan toimintaan.
Iin Eläkeläisten puheenjohtajana jatkaa vvuonna
2017 Meeri Taskinen, varapuheenjohtajana Aini Autio, sihteeri-matkavastaavana

Kaarina Paaso ja taloudenhoitajana Anja Mäkipaaso. Muut
johtokunnan jäsenet ovat Eila
Fäldt, Kauko Goman, Paavo Halonen, Ulla Muhonen,
Kirsti Mustakangas, Kaarlo
Rantala, Eero Teppo ja Tapani Teppo. Kaarlo Rantala ylläpitää osastomme nettisivuja.
Jokilaaksojen Aluejärjestössä
edustajamme on Paavo Halonen. Keväkokouksemme on
maaliskuun 3. päivänä.

Aini Autio ja Kaarina Paaso,
kuva Aini Autio

Tietotekniikkakerho toimi jo syyskaudella ja tammikuun kurssilla saatiin
lisää perustietoa. Verkot ja vempaimet hallintaan tietotekniikkakoulutus
kiinnosti monia.

Kuivaniemen Eläkkeensaajat – pirteä 40-vuotias
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: Taloudet Iin alueella

Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimitus, ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Tiina Rajala 040 566 9263
tiina@vkkmedia.fi
Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Lehden sivulla on 6-palstaa
Palstakoot:
1 p 40 mm
2 p 83 mm
3 p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm
Hinnat:
Etusivu
1,80 e pmm
Takasivu 1,60 e pmm
Sisäsivut 1,50 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko. Seuraava lehti ilmestyy ke 1.3.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 23.2.2017
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.

Kuivaniemen Eläkkeensaajat viettää jäsenistön kesken
40-vuotisjuhlaa maaliskuun
31. päivänä Kuivaniemen
Seurantalolla. Yhdistys on perustettu tammikuussa 1977.
Toimintamme on ollut vilkasta. Kahvitilaisuuksia pidämme joka toinen viikko.
Järjestämme myös sunnuntai-tansseja. Pitäjämarkkinoilla meillä on oma kahviteltta.
Vanhusten viikon toiminnassa olemme mukana. Teatteri-,
sekä kesä- ja syysretket ovat
ohjelmassa.
Meidät löytää myös netistä, jossa on kotisivumme
googlaamalla: kuivaniemen
elakkeensaajat.

Pitkäaikainen sihteeri Säde Ikonen
kirjoittaa viimeistä pöytäkirjaa sihteerinä ja luovuttaa samalla sihteerin tehtävät Martti Kaarteelle.

Puheenjohtajana
toimii
Sirkka Junes, varapuheenjohtaja Anita Tuuttu ja sihteerinä
allekirjoittanut.

Martti Kaarre

Sirkka Junes ja sihteeri Martti Kaarre esittelevät jäsenille saavutettuja jäsenkisa palkintoja.
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Valokuvat
Fotokioskista
Sorosentie 2, Ii

Kuvakoot
ja hinnat

Perusmaksu
2,90 €

10 x 15 cm
0,35 €
15 x 20 cm
1.90 €
20 x 30 cm
4.50 €
Liikkeen aukiolot voi
tarkistaa facebookista
Studio Salaman sivuilta.
Joka viikko päivittyy uudet.

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

www.studiosalama

