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Tekniset palvelut
Arkkitehti Anu Syrjäpalo
anu.syrjapalo@ii.fi
p. 050 4083 811
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www.iinseurakunta.fi
IIN ALUE
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 1.2.2017 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!
Ystävänkammari Ke 1.2.2017 12:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Kirkkokuoro Ke 1.2.2017 14:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Päivystävä pappi hoito-osastolla To
2.2.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan
työntekijää käymään luonasi tai omaisesi
luona.
Solu To 2.2.2017 15:00 Iin seurakuntatalo,
kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta
talon takaa. 8-luokkalaisten oma solu. Ei
rippikoulumerkintöjä.
Lapsikuoro To 2.2.2017 17:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
1 - 3 luokkalaiset klo 17 ja 4 - 6 luokkalaiset
klo 18.
Nuortenilta To 2.2.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa.
Perhekerho Pe 3.2.2017 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!
Panhuilukonsertti La 4.2.2017 18:00 Iin
kirkko. Stefan Stanciu panhuilu ja Jari
Ruonala kitara. Ohjelmassa mm. suomalaisia
hengellisiä lauluja ja Telemannia. Vapaa
pääsy. Kolehti yhteisvastuukeräyksen
hyväksi
Messu - Yhteisvastuukeräyksen aloitus
Su 5.2.2017 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän
aihe: Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Toimittaa: Kinnunen Matti, kanttorina: Jaakkola Markku. Kolehti: Yhteisvastuukeräykselle Kirkkopalveluiden kautta.
Laulutilaisuus yhteisvastuun hyväksi Su
5.2.2017 14:00 Väli-Olhavan seurakuntatalo,
Kirkkosali, Oijärventie 661. Tervetuloa
yhdessä laulamaan ja kahvittelemaan.
Arvontaa yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Voit tuoda arpavoiton halutessasi.
Tilaisuuden järjestää yhteistyösssä Olhavan
porinapiiri ja seurakunta.

7-iltapäivä Ti 7.2.2017 15:00 Iin seurakuntatalo,
kerhohuone.
Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. Kaikkien
7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa
pelaillaan, askarrellaan ja vietetään aikaa
yhdessä. Välipalatarjoilu. Tervetuloa!
Raamattu- ja rukouspiiri Ti 7.2.2017 18:00
Iin seurakuntatalo, Kappeli (sisäänkäynti
kirkkoherranviraston ovesta).
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 8.2.2017 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!
Kirkkokuoro Ke 8.2.2017 14:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Hartaus Iin hoiva-osastolla To 9.2.2017
13:00
Solu To 9.2.2017 15:00 Iin seurakuntatalo,
kerhohuone. Sisäänkäynti joen puolelta
talon takaa. 8-luokkalaisten oma solu. Ei
rippikoulumerkintöjä.
Lapsikuoro To 9.2.2017 17:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
1 - 3 luokkalaiset klo 17 ja 4 -6 luokkalaiset
klo 18
Nuortenilta To 9.2.2017 18:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa.
Perhekerho Pe 10.2.2017 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!
Tosi-isojen ilta Pe 10.2.2017 17:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti
joen puolelta talon takaa. Kaikkien tosiisojen oma ilta. Ohjelmassa mukavaa
yhdessäoloa rennolla meiningillä, tervetuloa!
Sanajumalanpalvelus
Iin
ry:n
kirkkopyhä Su 12.2.2017 10:00 Iin kirkko.
Pyhäpäivän aihe: Ansaitsematon armo.
Toimittaa: Soronen Pekka, kanttorina: Savolainen Eija.
Veteraanien kahvitus Ti 14.2.2017
12:00 Iin seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
7-iltapäivä Ti 14.2.2017 15:00 Iin
seurakuntatalo, kerhohuone. Sisäänkäynti

joen puolelta talon takaa. Kaikkien 7-luokkalaisten oma iltapäivä, jossa pelaillaan,
askarrellaan ja vietetään aikaa yhdessä.
Välipalatarjoilu. Tervetuloa!
Äitien ja tyttöjen ilta Ti 14.2.2017 17:30
- 19:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Illassa on mukavaa yhdessäoloa, askartelua
ja tarjotaan iltapala. Tule tutustumaan
toisiin äiteihin ja tyttöihin, ja viettämään
hyvä hetki yhdessä! Tässä illassa ohjelmassa
on ystävänpäiväaskartelua. Lämpimästi
tervetuloa äidit, pienemmät ja isommat
tytöt!
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 15.2.2017
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!
Ystävänkammari Ke 15.2.2017 12:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
Kirkkokuoro Ke 15.2.2017 14:00 Iin
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
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!
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.
KUIVANIEMEN ALUE
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 1.2.2017 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.0400-

541319. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa
ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa
elämäntilanteessa olevien kanssa, olet
tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi
tai useamman lapsen kanssa!
Kuivaniemen naiskuoro Ke 1.2.2017
16:30 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali,
Maijalantie 17. Harjoitus seurakuntatalolla.
Hyryn nuoret laulajat Ke 1.2.2017 18:30
Harjoitus Kuivaniemen ry:llä.
Kuivaniemen perhekerho To 2.2.2017
10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo,
sali, Maijalantie 17. 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!
Panhuilukonsertti La 4.2.2017 18:00 Iin
kirkko. Stefan Stanciu panhuilu ja Jari
Ruonala kitara. Ohjelmassa mm. suomalaisia
hengellisiä lauluja ja Telemannia. Vapaa
pääsy. Kolehti yhteisvastuukeräyksen
hyväksi.
Messu - Yhteisvastuukeräyksen aloitus
Su 5.2.2017 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä: Kynttilänpäivä. Toimittaa: Kinnunen
Matti, kanttorina: Jaakkola Markku, avustaa: Mäenpää Sanna. Kolehti: Yhteisvastuukeräykselle Kirkkopalveluiden kautta
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma
6.2.2017 11:00 Kokoonnumme Vanhustentalon kerhohuoneella! Tervetuloa!
Oijärven perhekerho Ma 6.2.2017 14:00 16:00 Oijärven vanhustentalon kerhohuone,
Lallintie. Perhekerhon ohjelmassa on
leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa
yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia
lapsia ja aikuisia, tervetuloa!
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 8.2.2017 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!
Kuivaniemen perhekerho To 9.2.2017
10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo,
sali, Maijalantie 17. 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!

Sanajumalanpalvelus
Su
12.2.2017
12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivä: 3.
sunnuntai ennen paastonaikaa. Toimittaa:
Soronen Pekka, kanttorina: Savolainen Eija.
Seurakuntakerho Oijärvellä Ma 13.2.2017
11:00 - 13:00 Tervetuloa!
Äitien ja tyttöjen ilta Ti 14.2.2017 17:30
- 19:00 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Illassa on mukavaa yhdessäoloa, askartelua
ja tarjotaan iltapala. Tule tutustumaan
toisiin äiteihin ja tyttöihin, ja viettämään
hyvä hetki yhdessä! Tässä illassa ohjelmassa
on ystävänpäiväaskartelua. Lämpimästi
tervetuloa äidit, pienemmät ja isommat
tytöt!
Vauva- ja taaperoryhmä Ke 15.2.2017
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!
Kuivaniemen perhekerho To 16.2.2017
10:00 - 12:00 Kuivaniemen seurakuntatalo, sali, Maijalantie 17. 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!
Seurakuntakerho Kuivaniemellä Ma
20.2.2017 11:00 Kuivaniemitalo, Kuivajoentie 12. Tervetuloa!
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!
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.

Iin Seurakunnalle Vuoden 2016 liikuttajapalkinto
Emeritusarkkipiispa John Vikströmin nimeä kantava Kirkon liikuttajapalkinto 2016 annettiin Iin
seurakunnan liikunta- ja leikkipuisto -hankkeelle. Palkinto luovutettiin
Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaalassa Oulussa 28.1, hotelli Lasaretissa.
Palkinnon luovutti Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunnan
puheenjohtaja Tuija Brax ja sen vastaanottivat Iin seurakunnan kirkkoherra Tapani Ruotsalainen ja
kirkkovaltuuston varapuheenjohta-

ja Pekka Koskela. Iin seurakunta on
toteuttanut liikunta- ja leikkipuiston
yhteistyössä Iin kunnan kanssa.
Palkinnon perusteluissa todetaan, että liikunta- ja leikkipuisto Iijoen rannassa seurakuntakeskuksen
ja kunnantalon välissä on avoinna
kaikille kuntalaisille ja näin madaltaa kynnystä liikkua sekä luo mahdollisuuksia ulkopuolisuuden ja
yksinäisyyden ehkäisemiseen.
Puisto luo erinomaiset puitteet
perheiden ja eri ryhmien kohtaami-

Puisto luo erinomaiset puitteet perheiden ja eri ryhmien kohtaamiseen sekä yhteiseen ulkoilemiseen, harrastamiseen, retkeilyyn ja viihtymiseen alueella

seen sekä yhteiseen ulkoilemiseen,
harrastamiseen, retkeilyyn ja viihtymiseen alueella. Sen toivotaankin tuottavan leikin iloa ja liikunnan
riemua kaikenikäisille. Seurakunta hyödyntää sitä omassa toiminnassaan esimerkiksi lasten, nuorten,
ikäihmisten ja omaishoitajien parissa tehtävässä työssä.
Kirkkohallitus
on
perustanut Kirkon John Vikström -liikuttajapalkinnon vuonna 2014.
Palkinnon myöntämisen perusteina
Liikunta- ja urheiluneuvottelukunnan puheenjohtaja Tuija Brax luovutti Vuoden Liikuttajapalkinnon juhlavassa tilaisuudessa kirkkoherra Tapani Ruotsalaiselle ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Pekka Koskelalle. Kuva Terhi Kannisto

ovat: eettisten arvojen edistäminen
liikunnassa ja urheilussa, kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyön edistäminen, inhimillisyyttä ja ihmisen
arvoa edistävä, pitkäjänteinen työ
tai uusi innovaatio liikunnassa sekä
syrjäytymisen ehkäisy liikunnan ja

urheilun keinoin. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä sekä
yksittäiset henkilöt että yhteisöt.
Palkinnon saajan myöntää kirkkohallituksen täysistunto kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunnan
esityksestä.
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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.

Kuivaniemen kirjaston aukioloajat laajenevat

Kuivaniemelle
on tulossa omatoimikirjasto.
Esimerkkikuva
Oulun kirjastosta
(Kuva Minna Halonen).

Kuivaniemen kirjastosta on
tulossa omatoimikirjasto eli
kirjaston aukioloajat laajenevat nykyisestään. Muutos
tapahtuu tämän kevään aikana.
- Omatoimikirjasto tarkoittaa sitä, että lainaajat
voivat asioida kirjastossa
muinakin aikoina kuin kirjaston virallisina aukioloaikoina. Tuolloin paikalla ei ole
kirjastovirkailijoita. Lainaaja
kirjautuu sisään kirjastokortillaan ja tunnusluvullaan, ja
sen jälkeen hän pääsee ulkoovesta kirjastotiloihin. Siellä
hän voi palauttaa lainauksiaan, tehdä uusia lainauksiaan, hakea kirjavarauksiaan
ja käyttää tietokonetta, Iin
kirjastonjohtaja Minna Halonen kertoi uuden systeemin
mahdollistamasta omalainaustoiminnasta.
Omatoimikirjastoja
on
jo jonkin verran muillakin
paikkakunnilla ja niiden tarkoituksena on palvella asiakkaitaan paremmin, kuten
laajenevien palveluaikojen
puitteissa. Kuivaniemen kirjaston aukioloaikoja ollaan
muutoksen myötä pidentämässä siten, että kirjasto olisi auki arkisin kello 10 - 19
ja myös lauantaisin kello 1015. Muut toiminnot pysyvät ennallaan, kuten kerran
kuukaudessa tiistaiset lasten

satutuokiot.
- Vastaavanlainen trendihän on monilla muillakin
aloilla, että halutaan palvella asiakkaita entistä paremmin asiakkaiden omien
aikataulutarpeiden mukaan.
Iin kirjasto kuitenkin pysyy entisellään eli sitä ei ole
suunniteltu omatoimikirjastoksi, kirjastonjohtaja Halonen mainitsi.
Kuivaniemen kirjastossa on muutoksen jälkeenkin
ammattitaitoinen henkilökunta paikalla virallisina kirjaston aukioloaikoina kuten
tähänkin saakka. Iin kirjaston henkilökuntaan ei tule
mitään muutoksia. Muutostöihin ja investointeihin on
saatu avustusta sekä valtiolta
että Iin kunnalta. Muutostöitä on tehty jo jonkin verran
ja ne jatkuvat vielä jonkin aikaa.
Iin kirjaston kokonaislainausmääriin on tullut Halosen mukaan jonkin verran
laskua viime vuosien aikana.
Vuodelta 2015 olevan tilaston mukaan iiläiset tekevät
18,7 lainausta/asukas vuodessa. Nuorten lainaamista
kirjoista kysytyin on Harry
Potterin Kirottu lapsi, ja tämän hetken varatuin aikuistenkirja on Minna Rytisalon
Lempi.

Merihelmi Camping on
täyden palvelun leirintäalue
Jo 50-luvun loppupuolelta lähtien on Kuivaniemellä 4-tien varressa Rynkyntie
35 toiminut Merihelmi Camping leirintäalue eri muodoissaan kehittyen nykyiseen
mittaansa eri omistajien toimesta niin kokonsa kuin palveluidenkin suhteen. Alueen
nykyisellä yrittäjällä Tuomo
Ryynäsellä on menossa neljäs
vuosi alueen vetäjänä. Hänen
pääasiallisen henkilökuntansa muodostaa oma perhe ja
lisäksi käytetään kausiapulaisia sesonkien aikana.
Nykyisin alueella, joka toimii ympäri vuoden, on kesäisin noin 50 vuodepaikkaa
ja kolmellekymmenelle karavaanarille tarkoitettu alue lisää kapasiteettia. Merihelmi
Camping tarjoaa myös yhteiset keittiö-, pesu-, grillaus- ja
leikkitilat ja tilaussaunat. Talvisin pienimmät mökit eivät
ole käytettävissä.
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VUOKRATTAVANA
Kuivaniemen Ratatien
liikerakennuksessa 11 m2:n

TOIMITILA
Vuokra 110 €/kk (alv. 0%),
sis. lämmityksen.
Oma sisäänkäynti takapihan puolelta.
Lisätiedot Kuiva-Turve Oy:stä

p. 040 746 4544

Metsäkoneurakointi

Pentti Soikko
Kuivaniemi

0400 399 170

TOIMISTOPALVELU A. HONKAMAA
KLT Arja Honkamaa
Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi
Puh. 040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net

Merihelmi Campingin leikkikenttää. Merihelmi Camping toimii ympäri vuorokauden. Upea alue meren rannalle tarjoaa hienot puitteet lomailijoille.

Tuomo Ryynänen iloitsee siitä, että venäläiset asiakkaat ovat tulleet takaisin ja
aasialaiset ovat löytäneet alueen. Se näkyi nyt erityisesti
vuodenvaihteessa ja sen jälkeen. Keski-Euroopan levottomuudet ovat saaneet myös
sen alueen matkailijat hakemaan hiljaisuutta ja rauhaa.
Eräs merkittävä asiakasryhmä ovat kotimaiset kauemmas pohjoiseen menevät

ohikulkijat, jotka Etelä-Suomesta päivän matkaa tehtyään mielellään levähtävät
hetken rauhallisessa merenrantaympäristössä. Myös erilaiset työporukat majoittuvat
Merihelmeen kun muualla on
kapasiteetti täynnä.
Kuiva-Turve Oy on alueen omistajana saattanut alueen nykyiseen kuosiinsa noin
10 vuotta sitten. Majoituskapasiteettia on monipuolisesti

rivitalotyyppisestä jopa kuudelle hengelle tarkoitetusta
asunnosta kahden hengen kesämökkitasoiseen ratkaisuun.
Ryynänen kertoo, että aluetta markkinoidaan muun muassa karavaanareiden lehden
kautta ja netissä, josta lukija
saa heti omalla kielellään nettisivut eteensä.

Markku Kemppainen

Yksilöllistä ja edullista kotipalvelua
- Säännöllinen kotihoito
- Kotisairaanhoito
- Asiointi- ja saattajapalvelut
- Omaishoitajien vapaapäivät
- Virkistystoiminta
- Kotisiivoukset
Palveluseteli tai kotitalousvähennysmahdollisuus

P. 045 631 2698

Meiltä myös lapsiperheiden kotipalvelu!
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Kuivaniemen Yri

Kuivaniemen Yritys ry:n
syyskokous kutsuttiin koolle
lokakuussa 2016, miltei kymmenen vuoden tauon jälkeen.
Siitä lähtien uusi johtokunta
on paiskinut töitä talkoovoimin perinteikkään urheiluseuran toiminnan uudelleen
käynnistämiseksi. Kuivaniemeläiset ovat ottaneet seuran uuden toiminnan vastaan
myötämielisesti. Kylällä alkaakin jo yhdellä jos toisella
vilahdella KY:n logolla bro-

deerattuja pipoja päätä lämmittämässä.
Tavoitteena
Kuivaniemen Yrityksellä on tarjota
matalan kynnyksen liikuntaa, johon on helppoa tulla
mukaan. Lajivalikoimaa on
saatu kasvatettua lyhyessä
ajassa varsin monipuoliseksi. Viikon liikuntakalenterista
löytyy vaihtoehtoja niin sisäkuin ulkoliikuntaankin, kestävyysurheilua ja pallopelejä.
Jäsenmaksun suuruudesta ei

Sähköposti: kuivaniemen.yritys@gmail.com
Puheenjohtaja: Sirpa Varanka puh. 040 770 4326
Lasten liikuntakerhot: Sisko Kehus puh. 040 763 0106
Muu toiminta: Saara Paavola puh. 040 830 1606

ole haluttu tehdä kenellekään
kynnyskysymystä, yksityisjäsenyys vuodeksi maksaa 10
euroa/ henkilö ja perhejäsenyys 20 euroa. Kuivaniemen
Yritys ry haluaa olla kaikkien
urheiluseura. Kuivaniemeläisiltä on saatu palautetta kylän
vähäisistä harrastusmahdollisuuksista, joten toiminnassa
on otettu huomioon eri ikäryhmien toiveita niin, että jokaiselle on jotakin.
Kuivaniemen
Yrityksen kevätkokous järjestetään
18.3.2017 kello 14 Kuivaniemen Kievarissa. Yrityksen
johtokunta toivoo mahdollisimman monen saapuvan
paikalle. Johtokunta haluaa
muistuttaa, että mikäli kylältä löytyy aktiiveja vetämään
uusia lajeja, maksaa yhdistys koulutuksen. Ehtona on
ainoastaan, että koulutuksen
käynyt ohjaa lajia yrityksen
nimissä seuraavan lukukauden.
Ajankohtaista
tietoa

seuran
toiminnasta
saa
Kuivaniemen Yrityksen Internetsivuilta osoitteesta kuivaniemenyritys.sporttisaitti.
com sekä Kuivaniemen Yrityksen Facebook-sivuilta. Jos
kiinnostuit toiminnasta, ota
rohkeasti yhteyttä alla oleviin yhteystietoihin ja kysy lisää. Talven ja kevään mittaan
Kuivaniemen Yritys järjestää
Kuivaniemellä esimeriksi laskijaistapahtuman sekä suksien voitelua.

Klo 18

MAANANTAI
Maanantaihölkkä.
Lähtö Kuivaniemen apteekin edestä.

TIISTAI
Klo 17:15-18:15 Hiihtokoulu 6-12-vuotiaille
Kuivaniemen urheilukenttä
Klo 19-20
Toiminnallinen lihaskuntotreeni
Asemankylän liikuntahalli (yli 13v).
Klo 20-21
Sähly (yli 13v) Asemankylän liikuntahalli.
Klo 16:30-17
Klo 17-18
Klo 20-21
Klo 19-20

TORSTAI
Naperojumppa 4-6v
Asemankylän liikuntahalli
Jumppa 6-12v Asemankylän Liikuntahalli
Sulkapallovuoro Asemankylän Liikuntahalli
PERJANTAI
Kaukalopallovuoro
Kuivaniemen urheilukenttä

LAUANTAI
Klo 9:30-10:30 Jumppamuijien lauantaitreenit
Asemankylän liikuntahalli
klo 12-12:45
Luistelukoulu 1. Alkeet
Kuivaniemen urheilukenttä
klo 13-14
Luistelukoulu 2. Luistelutaidon vahvistaminen

Neste Nelosparkki rakennetaan uudelleen

Nelosparkin kyltti nousee uuden
rakennuksen katolle ensi kesänä.

Uudella liikeasemalla ”open” valo
syttyy ja uusi yrityksen mainosvalo nostetaan katolle tämän hetken
tiedon mukaan ensi kesänä.

Neste Nelosparkki liikenneasema
Kuivaniemellä
rakennetaan uudelleen kesäkuussa 2016 tapahtuneen
palamisen jälkeen. Rakennustyöt aloitetaan parin viikon sisällä eli helmikuun
puoleen väliin mennessä.
Uusi rakennus tulee entisen
kiinteistön paikalle, mutta
uusilla piirustuksilla.
-Suunnitelma on, että uudelleen rakennettu Neste
Nelosparkki liikenneasema
voidaan avata ensi kesänä,
kertoo liikenneasema perheyrityksen pääomistaja Veikko Södö.
Liiketoiminta on jo paikalla alkanut, sillä sähköautojen latauspaikka on jo
toiminnassa ja polttoainejakelu aloitetaan automaatista
helmikuun aikana. Palossa säilyneet polttoainemittarit on tarkastettu ja laitettu
toimintakuntoon. Öljysäiliöissä oli kesälaatuista dieseliä. Kaakkuriniemen rekat ja
liikennöitsijä Miika Siurua
kävivät tankkaamassa säiliöt tyhjäksi, joten säiliöihin
saadaan ajankohtaan sopivaa talvilaatuista dieseliä ja
täydet bensatankit odottavat nyt viereiseltä vilkkaalta

nelostieltä tankkaajia. Palossa säilynyt entinen pienehkö
kahvio- ja toimistorakennus
on myös toimisto- ja varastokäytössä.
-Keitän minä siellä käydessäni kahvit, tuumasi
Södö.
Yrittäjien Veikko ja Eija
Södön mukaan vakuutusyhtiön kanssa on käyty korvauksista palon jälkeen tiiviitä
neuvotteluja, jotka ovat vieläkin kesken.
-Toki ne ovat siinä vaiheessa, että rakentamispäätös rohjettiin tehdä.
Rakentamisessa
Veikko Södö on alan ammattilainen Rakennusliike Tällarin
omistajana. Hän suunnittelee kuitenkin rakentamistyön teettämisen pieninä
aliurakoina. Seinien ja katon
rakennusurakoista neuvottelut ovat muun muassa jo lähes päätöksessä.
Uusi Neste Nelosparkki aloittaa siinäkin mielessä
uudestaan, että yrittäjänä tulee toimimaan Veikko ja Eija
Södön 27-vuotias tytär Niina
Haarala. Hänelle työ on tuttua, sillä hän on ollut auttelemassa
liikenneasemalla
viikonloppuina ja loma-ai-

koinaan pienestä pitäen.
Haarala on tulossa perheyrityksen osakkaaksi ja on nyt
parhaillaan kolmen kuukauden yrittäjäkurssilla.
Uutta on myös se, että
Neste Oil on rakentamassa
ensi kesänä vanhan kahvioja toimistorakennuksen paikalle raskaille ajoneuvoille
tarkoitetun D-pisteen, joita
on Suomessa noin 330 kappaletta. Ennen rakentamista täytyy Kirkonkyläntien
pätkää nostaa ja uusia Kuivaniemen nuorisoseuran ja
Nelosparkin rajalla oleva siltarumpu. Työn tekemisestä lumien sulettua Iin kunta
on neuvotteluissa näyttänyt
vihreää valoa.
Neste Nelosparkki, aikaisempien omistajien ajalta Kuivaniemen Neste, on
toiseksi vanhin kaupallinen yritys Kuivaniemellä.
Huoltamo on ollut avoinna
vuodesta 1969 saakka tosin
usean eri lipun alla. Södöjen
omistama Rakennusliike Tällari Oy osti huoltamon tontteineen helmikuussa vuonna
2007. Uusi, noin 1000 neliön,
liikenneasema oli käytössä
helmikuusta 2014.
-Olimme sen saaneet juu-

Niina Haarala on aloittamassa uutena yrittäjänä uudelleen rakennettavassa Nelosparkissa. Isä Veikko Södö on perheyrityksessä edelleen aktiivisella
otteella mukana, samoin äiti Eija Södö.

ri kannattavaksi ja myynti oli
koko ajan kasvussa. Sitten tapahtui se, jota ei kenellekään
toivoisi tapahtuvan. Viime
vuoden kesäkuun 15 aamuna rakennus paloi maan tasalle.
Yrittäjillä oli aivan uusi
tilanne edessä ja työntekijät
joutuivat työttömäksi.
-Seitsemän kuukautta on
tässä eletty työn täyteisiä aikoja, joista voisi vaikka kirjan kirjoittaa. Aseman paikka
vilkkaan 4-tien varrella on

erinomainen, perustus valmiina sekä takana vahva
huoltamo- ja muu yrittäjäkokemus. Ja kun vielä tytär
innostui aloittamaan yrittäjänä, päätös kypsyi uuden
liikenneaseman rakentamisesta, kertovat Veikko ja Eija
Södö uudesta alusta toiveikkain mielin.

Heimo Turunen

Viime vuoden kesäkuussa palaneen Neste Nelosparkin uuden liikenneaseman avajaisia vietettiin helmikuussa 2014. Silloin näyttää
polttoaineiden hinnat olleen nykyistä korkeammalla. Ensi kesänä samalle paikalle on kohoamassa jälleen uusi rakennus.

Palopaikka on raivattu ja pylväät muistuttavat lähes uudesta palaneesta liikenneasemasta. Mittarikenttä säilyi ja siitä aloitetaan polttoainemyynti helmikuun alkupuolella. Vasemmalle puolelle on tulossa ensi kesänä Neste Oilin raskaan kaluston D-tankkauspiste.
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Finaalissa Miss Plus Size 2017 -kilpailussa

Miss Plus Size -kilpailussa Maarit Halttu Kuivaniemeltä kuudenneksi.

Miss Plus Size -kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa
Suomessa. Kilpailu huipentui finaaliin, joka käytiin Va-

najanlinnassa lauantaina 21.
tammikuuta. Finaalin pääsi
yhdeksän naista, joiden joukossa oli Maarit Halttu Kuivaniemeltä.
Hakemuksia
kilpailuun tuli noin 500 kappaletta. Semifiinaaliin Fit Farmiin
Tampereelle kutsuttiin kolmisenkymmentä upeaa naista,
joista yhdeksän pääsi jatkoon.
Kilpailun voittaja pääsee Jutta G -urheiluvaatemalliston
keulakuvaksi. Kilpailun takana olivat Jutta Gustafberg ja
Sunneva Kantola. Kaksikon
mukaan kilpailu on tarkoitettu naisille, joilla on positiivinen elämänasenne ja joille
liikunta on osa elämää.
Maarit kertoi nähneensä viime vuoden puolella
kilpailuilmoituksen ja harkinneensa kilpaan osallistumista. Sitten hän sai rohkaisua
ja kannustusta muutamalta
kaveriltaan, joiden mielestä
Maaritilla on positiivinen elämänasenne, hän on iloinen,
elämänmyönteinen ja liikunta on osa hänen elämäänsä.
Hänen mottonsa on: ”Mikään

ei näytä päälläsi yhtä hyvältä kuin hyvä olo ja itsevarmuus. Puethan ne päällesi
joka aamu.”
Maarit on 44-vuotias ja pituutta hänellä on 167 cm. Hänen perheeseensä kuuluu
avomies ja kaksi lasta. Maarit käy kuntosalilla 3-4 kertaa
viikossa, harrastaa kävelyä
ja crosstraineria. Hänellä on
pitkä kokemus asiakaspalvelutöistä. Viime syksynä hän
suoritti
vapaaehtoistyönkurssin ja on sen jälkeen ollut
Oulun Ensi-ja turvakodilla
vapaaehtoistyöntekijänä.
Maarit kertoi osallistuneensa kauneuskisoihin aiemminkin, kuten vuonna
2006 Seiskan Miss XL-kisaan,
jonka hän voitti. Samana
vuonna hänet valittiin Hobby
Hall -persoonaksi ja sen seurauksena hän teki kuvauksia ja mallintöitä reilut kuusi
vuotta.
- Olen ollut ikäni XL-kokoinen, ja se on minulle aivan
luontainen olotila edelleen,
Maarit kertoi.

Kuivaniemen Nuorisoseuralla
vilkasta toimintaa

Iin Vanhan Haminan markkinoilla viime syyskuussa Kuivaniemen Nuorisoseura oli järjestäjänä ja seuralla oli
myös oma vilkkaasti toimiva kahvilateltta.

Kuivaniemen Nuorisoseuralla
on vilkas toimintavuosi edessään. Puheenjohtaja Raimo
Ikonen kertoi seuran olevan
aktiivinen erilaisten tapahtumien järjestäjänä, joita vuoden
mittaan kertyy useita ja sen lisäksi muitakin yleisötapahtumia.
Seura on pääjärjestäjänä
muun muassa pääsiäismyyjäisissä, koko perheen Vatunkipäivillä, Kuivaniemen Elo- ja
kalamarkkinoilla, Iin vanhan
Haminan- ja Iin joulumarkkinoilla sekä aktiivisesti mukana

Kuivaniemen pitäjämarkkinoilla.
Perinteinen bingotoiminta
on myös saanut vankan jalansijan nuoriseuran toimintakalenteriin.
- Joka toinen sunnuntai
järjestämme bingoa nuorisoseurantalolla, joissa ihmiset
tykkäävät käydä bingo-onneaan kokeilemassa. Lapsillekin
suunnattujakin
tapahtumia
meillä on usein. Järjestämme
muun muassa discoja ja tansseja perheen nuorelle väelle,
Ikonen kertoi toiminnasta.

PITOPALVELU TUULIA
Juhla- & leivontapalvelut

P. 050 401 8551 /
040 657 5245
Häät * Ristiäiset * Pikkujoulut
Muistotilaisuudet ynnä muut
Soita ja pyydä tarjous!
pitopalvelutuulia@luukku.com
pitopalvelutuulia.omasivu.fi

Nuoriseurantaloa
vuokrataan
mielellään
myös
muillekin toimijoille, kuten
yrityksille, yhdistyksille ja yksityisillekin henkilöille. Joka
toinen sunnuntai siellä eläkkeensaajat pitävät päivätansseja
tanssiharrastuksesta
kiinnostuneille.
Tämän vuoden toiminta pyörii edelleen puheenjohtaja
Ikosen
johdolla
yhdessä johtokunnan kanssa, johon kuuluvat Juha Paaso varapuheenjohtajana, Jari
Jämsä sihteerinä, Sari Ohtamaa rahastonhoitajana ja muina jäseninä: Jussi Heinäaho,
Toini Turkki, Airi Ikonen, Eija
Kaikkonen, Jani Vakkuri ja varajäseninä Eetu Hyry ja Lotta
Kymäläinen.
Ikonen mainitsi myös Nuorisoseurantaloon tulevasta remontista, joka myös työllistää
seuratoiminnassa mukana olevia aktiiveja, talkoolaisia ja
osaajia. Siltä osin puheenjohtaja aikoo palata tiedottamiseen
tuonnempana, kun remontti
on ajankohtainen.

Miss Plus Size -kilpailua
hän pitää mieleenpainuvana
kokemuksena.
- Meitä kohdeltiin ja pidettiin kuin prinsessoja konsanaan. Saimme olla kolmena
viikonloppuna kauppakeskuksien
muotinäytöksissä
Helsingissä ja Tampereella.
Teuvo Loman oli stylistimme
ja kampaajamme ja käytössämme oli kolme eri meikkaajaa.
Menestyminen Miss Plus
Size -kisassa on tuonut jo
Maaritille uusia työtarjouksia.
Keminmaalta city-marketista
hänen on otettu yhteyttä Gustafsbergin urheiluvaatemalliston esittelyn vuoksi. Lisäksi
hänet nähdään Oulun yrittäjänaisten järjestämillä Tykkää
ja tuhulaa ittees -messuilla.
Jotkut Miss Plus Size -kisaan osallistujista olivat Maaritille tuttuja aikaisemmista
kisoista. Kisan tällä kertaa
voitti Marjaana Lehtinen Vantaaalta, toiseksi tuli Susanne
Vase Vaasasta ja kolmanneksi
Mimmi Pölönen Helsingistä.

Suuria säästöjä
Led-valaistuksella
Tilaa ilmainen
säästökartoitus!
Edustajasi:
Raimo Ikonen
Puh. 044 209 4496

Säästösi jopa yli 30 %
valaistuksen sähkölaskussa.
Laadukkaat tuotteet takuulla.

www.mafoka.fi
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Tuuliasta saa täyden pitopalvelun
Aikaisemmin ravintolayrittäjänä Simossa ja Rovaniemellä toiminut Varpu
Kiuttu perusti Pitopalvelu
Tuulian vuoden 2013 alussa.
Yritystä hän pyörittää yhdessä tyttärensä Tanja Kiutun
kanssa.
Yritys toimii Kuivaniemeen keskustassa entisen

LVI-yrityksen tiloissa, joissa
he tekevät pitoruokien alkuvalmistelut, täytekakkujen ja
muiden kahvileipien valmistamisen.
- Yleensä järjestämme pitopalvelun asiakkaan omiin
tai vuokraamiin tiloihin, koska yrityksellämme ei ole käytössämme juhlajärjestelyihin
tarvittavia tiloja, Kiutut kertoivat.
Pitopalveluyrityksen kiireisintä aikaa on joulunseutu, koska tuohon aikaan
monet yritykset järjestävät
pikkujouluja ja jouluruokailuja työntekijöilleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Neljättä vuotta toimivalla Pitopalvelu Tuulialla on
vankka kokemus perhejuhlien järjestelyistä. Perheet ovat
pitopalveluyrityksen tärkeitä työllistäjiä kaikkina vuodenaikoina.
- Kevät on melkoisen
kiireistä aikaa ammattiin
valmistujaisten ja ylioppilasjuhlien vuoksi. Muina aikoina pidetään tasaiseen tahtiin
syntymäpäivä-, rippi- ja kastejuhlia. Kesäisin päästään
järjestämään hääjuhlia ja sukutapaamisiakin sekä muita tapahtumia, yrittäjä Varpu
Kiuttu mainitsi.
Usein vainajien omaiset haluavat antaa muistotilaisuuksien
tarjoilun
järjestämisen alan ammattilaisten tehtäväksi.
- Muistotilaisuuksia järjestämme aika usein. Koska
äidilläni on vankka kokemus
ravintola-alalta, hän hoitaa tarjoilun ja kattauksen ja
minun vastuullani on ruokien ja kahvileipien valmistaminen, Tanja Kiuttu kertoi
työnjaosta.
Yritys tarjoaa palvelu-

jaan Kuivaniemen lisäksi Iin
ja Oulun alueella sekä naapuripitäjässä Simossa. Yritys
haluaa laajentaa asiakaskuntansa käsittämään myös Kemin ja Tornion suuntaan.
Yrittäjä toivookin tarjouksien

pyytämistä hieman kauempana asuviltakin asiakkailta,
sillä etäisyydet eivät aina ole
palvelujen esteenä.
- Järjestämme asiakkaille juuri sellaisen pitopalvelutarjoilun kuin asiakas itse

toivoo. Voimme toimittaa tilatut leivonnaiset, täyte- ja
voileipäkakut asiakkaan toivomaan osoitteeseen tai ne
voi noutaa suoraan toimipaikastamme.

Kuivaniemen Salessa kuunnellaan asiakkaita

Myyjä Mirja Alasaarela ja myymäläpäällikkö Viljami Rosberg kertovat kuuntelevansa asiakkaiden toiveita herkällä korvalla.

Sauli Tolonen kertoi poikkeavansa ostoksille lähes päivittäin työmatkallaan Kemistä Yli-Olhavaan, jonne hän muutti pari vuotta sitten syntymäpaikalleen noin 20 vuoden Kuivaniemellä asumisen jälkeen. Kassalla
Saulia palvelemassa Kaija Bogdanoff.

Kuivaniemen Sale on vilkkaasti toimiva päivittäistavarakauppa Kuivaniemen
taajamassa. Kaupasta saa
monipuolisen Sale-lähikaupan lisäksi Matkahuollon,
Veikkauksen ja Postin palvelut, jotka ovat olleet viime vuoden keväästä saakka.
Osuuskauppa Arinan Sale
myymälänä kauppa on toiminut vuodesta 2004 lähtien
Oulun Raksilan Prismasta
kesäkuussa
2015
Kuivaniemen Salen myymäläpäälliköksi
siirtynyt
Viljami Rosberg kertoo henkilökunnan
kuuntelevan
herkällä korvalla tuotevalikoimaa koskevia asiakkaiden
toivomuksia, jotka pyritään
toteuttamaan Sale-pienmyymälän neliöiden sallimissa

puitteissa.
-Kaupassa asiakkaiden ja
henkilökunnan välillä vaihdetaan kuulumisia mukavassa, leppoisassa ilmapiirissä.
Olen viihtynyt täällä erittäin
hyvin yli 17 vuoden Prismassa työskentelyn jälkeen,
kertoo Haukiputaalla asuva
Rosberg.
Kesämökkiläiset
tuovat kesäaikaan lisävilkkautta ja silloin myynti
nouseekin lähes kaksinkertaiseksi. Sale-myymälöiden
tuoretuotteiden, elintarvikkeiden,
käyttötavaroiden,
hygieniatuotteiden ja arjen
perustarvikkeiden valikoimaan pyritään hankkimaan
myös lähituotteita. Vatungin
Kalatuotteelta tulee kirjolohta, Merilapin leipomosta lei-

Kuivaniemen Salen kiinteistössä on tehty kauppaa 80- luvulta lähtien, 2004 lähtien Sale-myymälänä.

pomotuotteita sekä Elinan
Kotileipomosta gluteenittomia tuotteita, joita löytyykin
kaupasta muutenkin hyvä
valikoima.
Henkilökunnasta
Mirja Alasaarela on palvellut
samalla paikalla asiakkaita 80-luvulta lähtien. Henkilökuntaan kuuluu seitsemän
henkilöä ja kesäaikaan palkataan lisää tarpeen mukaan.
He palvelevat asiakkaita joulupäivää lukuun ottamatta vuoden jokaisena päivänä
kello 21 saakka.

Heimo Turunen
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Uusilla LED-valoilla
sähkölaskua pienemmäksi
Kuivaniemeläinen T:mi Raimo Ikonen on Oy Mafoka Ab:n jälleenmyyjä Oulun
seudulla ja Iin alueella. Mafoka on vuonna 1975 perustettu suomalainen moderneihin
ja energiatehokkaisiin valaistusratkaisuihin erikoistunut
perheyritys.
Yrityksen tavoitteena on
parantaa asiakkaiden hyvinvointia ja kilpailukykyä
energiaa sekä luontoa säästävillä ekologisilla valaistusvaihtoehdoilla. Mafokan
maahantuomat LED -tuotteet tulevat suoraan tarkasti
valikoiduilta Euroopan sekä
kaukomaiden tehtailta. Se
takaa lampuille ja loisteputkille korkean laadun kilpailukykyisellä hinnoittelulla.
- Led-lamput ja -valoputket eroavat käytössä olevista loisteputkista ja lampuista
siinä, että ne syttyvät heti,
kun lampun katkaisimesta
painaa, Ikonen kertoi Mafoka-lamppujen ominaisuuksista.
Led-valoilla saadaan esimerkiksi tavallisten kotitalouksien sähkölaskuihin
helpotusta jopa 70 prosenttia. Säästö on merkittävä
kotitalouksille ja muillekin
kiinteistöille ja se antaa Ledvaloille etulyöntiasemaa.
- Jos vaihtaa normaalin
kokoiseen kotitaloonsa kaikki lamput ja loisteputket

NYT LEIKATAAN

Uudet led loisteputket asennettiin äskettäin Simon Apteekin Kuivaniemen sivuapteekkiin. Asennustyön jälkeen uudistuneessa valaistuksessa
valaisimet välittänyt Raimo Ikonen ja Kuivaniemen sivuapteekin hoitaja
Tiina Juntunen.

Mafokan Led-valoihin, niiden hinta haukkuu kahdessa vuodessa, Ikonen mainitsi
säästöistä. Hän kertoi mielellään tekevänsä tarjouksia
kotitalouksiin ja yrityksiin
uusien led-lamppujen ja loisteputkien kustannuksista.
Ikosen mukaan Led -valoputkien käyttöikä on moninkertainen
verrattuna
perinteisiin loisteputkiin, ja
sen vuoksi ne alentavat ylläpitokustannuksia merkittävästi.
- Uusien valoputkien
käyttäminen pidentää myös
merkittävästi vanhojen lois-

teputkirunkojen käyttöikää,
kun valaisimen kuristin rasittuu vähemmän kuin ennen.
Putkien kannattimet välttyvät suurelta lämpörasitukselta ja sytyttimien uusimiset
ensiasennuksen jälkeen jäävät pois.
- Sähkölaskut pienenevät, kun Led-putket tarvitsevat energiaa vain noin
kolmasosan verrattuna aikaisempaan. Led-valoputki on
mahdollista asentaa suoraan
T8 loisteputken tilalle suurimpaan osaan olemassa olevia valaisimia.

Pakkaspäivän pomppulinna
sai lapset liikkumaan

HEVISTI.

Rainbow

100 g (5,90/kg)

500 g (0,55/kg)

BURGERI

0

59
PKT

Valio

Iin Vihreiden puheenjohtaja
Matti-Tapio Rissanen kertoo
suuren osanottajamäärän olleen iloinen yllätys.
-Varauduimme 175 hattaratikulla, jotka valitettavasti

loppuivat kesken. Tapahtumaan osallistuneet lapset ja
aikuiset antoivat järjestäjille pelkästään positiivista palautetta toivoen tapahtumalle
jatkoa. Rissanen kertookin
tarkoituksen olevan tehdä tapahtumasta jokavuotinen ja
siirtää se suurempaan saliin,
jolloin voidaan tarjota entistä
monipuolisempaa liikuntaa.
Samoin viimeistään syksyllä järjestetään vastaava
tapahtuma myös Kuivaniemellä.

Heimo Turunen
kuvat Jukka Sassi

RYPÄLERASIA

KIRSIKKATOMAATTIRASIA

2

3

RAS

500 g (6,78/kg)

PKT

PRK

3

39

250 g (13,00/kg)

75

Risifrutti
RIISIVÄLIPALAT
175 g (5,60/kg)

HYVÄ SUOMALAINEN
ARKIJUUSTOVIIPALE

La 21.1. Iin Haminan koululla riitti vilskettä ja vilinää
sekä naurua, kun yli 200 lasta
nautti lauantaina 21.1. liikunnan riemusta ja 175 hattaraa.
Tapahtuman järjestäneen

Suomi

HK

0

25
RAS

Suomi

98

SIPULI IRTO

1

45
KG

PYSYVÄSTI EDULLINEN RUOKAKORI.
TUTUSTU HINTOIHIN JA VALIKOIMIIN:

KUIVANIEMI
ma-la 8–21 su 9–21
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Iin työttömyys on laskemassa

Rekrytapahtumassa 200 osallistujaa

Eerik Sassi ja Janika Kemi tutkivat avoimia työpaikkoja.

Anna Jylkäs edusti Luovia Iin tapahtumassa.

Iiläinen Eerik Sassi, 21, silmäilee
kiinnostuneena
avoimia työpaikkoja ilmoitustaululta. Hän on Iin koulutus- ja työhakumessu
IiRekryssä. Tarjolla on lukuisia mieluisia työkohteita.
- Vahtimestarin homma
on mielenkiintoinen ja muutama myyntityö myös. Tarjolla näyttää olevan satoja
työpaikkoja, Sassi hoksaa.
Sassi on ensimmäistä kertaa
IiRekry -tapahtumassa. Hänen mielestään tilaisuuden
palvelu on hyvää ja asiantuntevaa.
- Käyn juttelemassa TEtoimistossa pian. Otan myös
suoraan työnantajaan yhteyttä, Sassi lupaa.
Iin työllisyystilanne on
kohenemassa. Työttömyysaste lähti laskuun vuonna
2016, jolloin vuoden keskiarvo oli 17,5 prosenttia, kun
se edellisenä vuonna oli 18,7
prosenttia.
Pahimmillaan
työttömyys oli joulukuussa

ta sitten tapahtuma vakiintui
kertaan vuodessa, työllistämiskoordinaattori
Helena
Ylisirniö Iin kunnasta sanoo.
Idea lähti alun perin Iin
nykyiseltä kunnanjohtajalta
Ari Alatossavalta, joka aikoinaan oli Mikropoliksen toimitusjohtajana. Työvoiman
ja työntarjoajien kohtaaminen nähtiin tarpeelliseksi.
Tänä vuonna erilaisia
info- ja rekrypisteitä tapahtumassa oli viitisentoista.
Ylisirniön mukaan näiden
määrä on pysynyt samana
vuosien varrella. Edustettuina olivat kunnan kesätyöpaikat, muut vapaat työpaikat
sekä harjoittelupaikat, Iin
aktivointipajan toiminnot,
erilaisia EU-projekteja, töitä
tarjoavia yrityksiä ja TE-toimiston palveluja.
Lisäksi tapahtumaan osallistuvilta henkilöiltä oli mahdollista ottaa valokuva työhakemukseen ja CV:hen.
Kävijöitä oli noin 200.

2014, jolloin työttömyysaste
oli 20,4 prosenttia.
- Erityisesti nuorten ja
miesten työttömyys on laskenut, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on vielä
korkealla tasolla, Iin työllistämispäällikkö Lea Aalto tietää.
Iin suurin työllistäjä on
kunta. Heti perässä tulevat
kaupan ala ja teollisuus. Oulun vaikutus Iin työllisyyteen on merkittävä.
- Silloin kun siellä isot
työnantajat irtisanovat väkeä, näkyy se heti Iissä. Nyt
Oulussa työllisyystilanne on
parantunut ja uusia yrittäjiä
on tullut. Vaikutus on nähtävissä täällä, Aalto toteaa.
Iin koulutus- ja työnhakumessut IiRekry järjestettiin
tänä vuonna viidettä kertaa
keskiviikkona 25.1. Ensimmäisen kerran tapahtuma oli
vuonna 2013.
- Alussa järjestimme näitä
puolen vuoden välein, mut-

- Keräämme kirjallisia palautetta joka kerran. Ihmisten mielestä tapahtuman
ajankohta ja täältä löytyvät
palvelut ovat yleensä hyviä,
Ylisirniö arvioi.
Asiantuntija Antti Haapalainen Pohjois-Pohjanmaan
TE-toimistosta kertoo, että
toimiston tarjoamat työpajat
kiinnostivat kesätöitä etsivää
nuorisoa.
- Nuoret kysyvät meiltä esimerkiksi ulkomaiden
työtilaisuuksista. Myös palkkatukiasioista kyseltiin, Haapalainen sanoo.
Ammatinvalinta-asiat
kiinnostavat nuoria, ei niinkään aikuisia. Opiskeluasioissa aikuisia kiinnostavat
erityisesti opiskelumahdollisuudet työttömyysetuudella.
Haapalaisen mukaan Iin
parantunut työllisyystilanne johtuu maailmantalouden
hyvistä näkymistä ja Suomen
talouden noususta.
Koulutussuunnittelija An-

Helena Ylisirniö on tyytyväinen tämänvuotiseen tapahtumaan.

TE-toimiston asiantuntija Antti Haapalainen ja iiläinen Harri Jyränki tarkastelevat palkkatukiasioita.

na Jylkäs Luovi -erityisoppilaitoksesta sanoo, että Luovin pisteestä kyseltiin tietoa
työttömien koulutus- ja oppisopimusvaihtoehdoista.
- Kyselijät ovat olleet aikuisia, jotka haluavat tietoa
osaamisensa kehittämisestä,
Jylkäs sanoo.

Luovi oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa IiRekry -tapahtumassa.
- Tulemme ilman muuta ensi vuonnakin. Tämä on
niitä tapahtumia, jossa haluamme olla mukana, Jylkäs
lupaa.

Oijärven kauppa jatkamassa Veeran Puotina

Veera Kuha ahkeroi, että pääsisi
avaamaan mahdollisimman pian
Veeran Puodin.

Oijärven kyläkauppa on heräämässä parin vuoden
tauon jälkeen toimintaan
Veeran Puotina. Kylällä asuva Veera Kuha osti konkurssipesältä helmikuussa vuosi
sitten kauppakiinteistön, siihen kuuluvan maa-alueen ja
kaksi varastorakennusta. Sen
jälkeen kiinteistössä on tehty
täysremonttia; lattia laitetaan
perustuksia myöten uusiksi,
seinät, lämmitysjärjestelmät
ja kalustot uusitaan. Remonttia Veera tekee itse, avomies
Mikko Ahola sekä lähisuku-

laiset auttavat minkä omilta
töiltään ehtivät.
Nyt tehdään lattiaremonttia ja putkien vetämistä.
Kiinteistön lämmitys tapahtuu ilmavesipumpulla, johon
voi myöhemmin lisätä aurinkopaneeleita.
Tavoitteena on, että kiinteistön toinen pää saataisiin
valmiiksi keväälle tai alkukesäksi ja siinä avatuksi Veeran Puodin baari, johon tulee
päivittäistavaran myyntiä.
Näin saadaan toiminta käyntiin ja kauppatilaa laajenne-

Oijärvellä on ollut oma kauppa vuodesta 1968 lähtien ja perinne on jatkumassa.

taan kaupankäynnin ohessa
mukaan lukien polttoainejakelu. Kuha jatkaa taloushallinnon
ammattilaisena
kirjanpitopalveluaan
sekä
aikaisemman
ammattinsa
puolesta ompelu- sekä huonekalujen entisöintipalvelua.
Lisäksi hän toimii Oijärven
vanhustentalon isännöitsijänä.
Oijärven kaupalla on pitkät perinteet, sillä nykyisellä
paikalla kauppa on toiminut
useiden omistajien voimin
vuodesta 1968 lähtien.

Veera Kuha ja lapsista kuopus Jarkko Kuha lapioimassa ylimääräistä hiekkaa lattian pohjalta ennen tyroksieristeiden laittamista ja betonivalua.
Naapuri Pentti Piri poikkesi tervehtimään iltalenkkinsä yhteydessä.

Veera Kuha on syntyjään
oijärveläinen ja tuntee näin
kyläläiset ja kylän, jonne rakennutti kotinsa synnyin tilansa maalle. Työmatkaa
tulee kaupalle noin kuusi kilometriä. Kolmisenkymmentä vuotta Kuha asui välillä
Kuivaniemen Luujoella, jossa toimi muun muassa 4Hneuvojana. Avomies Mikko
on mukana mahdollisuuksiensa mukaan linja-autokul-

jettajan työnsä ohella.
Kuhalla on tavoitteena
saada kylälle monipuolinen
ja kattava palvelukokonaisuus. Hän on kiinnostunut
kuulemaan kyläläisiltä toivomuksia, mitä palvelua toivotaan. Remonttia tehtäessä
harva se päivä joku ohikulkija poikkeaakin vaihtamassa
kuulumisia ja tietenkin myös
kiinnostaa näkemään, kuinka remontti edistyy. HT
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Jakun koulun liikuntasali täyttyi seiniä myöten kiinnostuneesta yleisöstä (Kuva: Annastiina Siurua ja Jasmin Kaisto)

Porin neiti ja jättitulva Iijoella 1922 kiinnostivat

Jarmo Alasiurua esitti historiaa elävästi ja värikkäästi. (Kuva: Annastiina Siurua ja Jasmin Kaisto)

Jarmo Alasiurua esitti tähän
mennessä laajimman ja yksityiskohtaisimman yhteenvedon ”Porin neidin” eli Eva
Hindströmin työstä ja elämästä Jakkukylän Porilla.
Eva koki heti ensimmäisinä
viikkoina Porilla ollessaan
Iijoen valtavan voiman, kun
vuoden 1922 jättitulva ajoi
hänet ja muut Porin asukkaat pakosalle korkeammalle maalle. Joen pääuoman
mentyä tukkoon Maalismaan kosken kohdalta vesi
etsi uudet reitit ja vei mukanaan latoja heinineen ja rekineen, saunoja ja kaiken, mitä
sen tielle sattui.
Jättitulva ei pelästyttänyt
rohkeaa Evaa. Kauniin ympäristön ja kohisevan kosken
lumoamana hän jäi asumaan

kauniiseen mansardikattoiseen Porin taloon. Eva oli
yritteliäs ja harvinaisen koulutettu nainen sen ajan mittapuun mukaan. Hän osasi
useita kieliä, ja kielitaitonsa vuoksi hän pääsikin Oy
Maalismaa Ab:n palvelukseen. Oy Maalismaa Ab oli
juuri myyty belgialaiselle
yhtiölle ja siellä tarvittiin kielitaitoista henkilöä. Eva tykkäsi touhuta eläinten kanssa.
Hänellä oli koiria ja Maija –
hevonen, sekä siisti ja hyvinhoidettu kettutarha, jossa
oli myös pesukarhuja. Kettutarha ei ollut nykyajan tehotarhausta, vaan ketuilla
oli rutkasti tilaa liikkua. Eva
harjoitti ilmeisesti myös kettujen jalostusta. Toimintaa
varten oli perustettu yhtiö
nimeltä Oy Pohjola Fox Ltd.
Annastiina Siurua ja Jasmin Kaisto Jakun alakoulusta haastattelivat yleisön
joukossa ollutta Kalle Turtista.
”Porin neiti ei ollut kovin
tuttavallinen tavallisille kyläläisille, koska hänellä oli
ruotsinkielinen suku. Porilla
oli kuitenkin mukava käydä
ja Porin neiti oli kielitaitoinen. Porin neidin kielitaidosta kertoo mm. se, että hän
haastatteli yhtä saksalaisten
joukoissa vuonna 1944 taistellutta itävaltalaista sotilasta, kun muut ei ymmärtäneet
kieltä. Sotilas jäi tänne vangiksi ja hänen kohtalonsa oli

Jakkukylän kyläyhdistyksen järjestämä perinnetilaisuus kiinnosti jakkukyläläisiä ja
ulkopaikkakuntalaisia. Myrskyisästä säästä huolimatta Jakun koululla keskiviikkona
25.1.2017 järjestettyyn tilaisuuteen kokoontui lähes 150 ihmistä, niin nuoria kuin
iäkkäämpiä. Jarmo Alasiuruan värikäs esitys ei jättänyt ketään kylmäksi. Mystinen Porin
neiti sai kasvot ja esitys piirsi kuvan voimakastahtoisesta ja värikkäästä naisesta.
surkea,” kertoi Kalle.
”Puhelimia ei Jakkukylän ylipäähän ollut, Porilla
oli yksi ja Maalismaassa toinen. Minun kotiin tänne Turtiselle tuli linja jatkolangalla
sieltä Porilta. Silloin puhelut kulki lankoja pitkin. Piti
soittaa kaksi soittoa, veivata
kaksi kertaa, ja silloin tiedettiin, että puhelu oli meille.
Kun sähköjä laitettiin tänne
Jakkukyläänkin, minä menin kerran teerijahtiin Räihänkankaalle. Porin neidille
piti ilmoittautua, että hän tiesi kuka täällä liikkui tiellä
aseen kanssa. Kun menin Porin taloon, siellä paloi talon
nurkassa ylhäällä liekki, se
oli oikosulku sähköjohdoissa. Palovaara oli suuri, sanoin Evalle että tuo täytyy
korjata äkkiä.”
”Porin neiti ajoi Maija -nimisellä hevosella. Siinä oli
sellainen pieni reki, joka oli
noin kaksi metriä pitkä. Hän
yksinään istui siinä, ajoi hyvin ylpeästi sillä tänne Jakkukylään, koska ainoa kauppa
oli täällä.” Kalle muisteli.
Porin talon emäntä oli
edelläkävijä myös siinä, että

Porin talossa oli sisävessa.
”Se oli ainoa, jonka ainakin
minä tiesin olevan Maalismaan ympäristössä. Ei silloin
ollut sisävessoja, oli vain ulkovessat.” kertoi Kalle.
Porin neidin tarina on
aina kiehtonut jakkukyläläisiä ja ympäristön asukkaita.
Jarmo Alasiurua jatkaa his-

toriantutkimista
edelleen.
Ehkä saamme kuulla häneltä
joskus vielä lisää Porin neidistä ja Porin tilan tapahtumista. Perinneillat jatkuvat
Jakun koululla. Seuraavan
illan ajankohtaa ja aihetta emme vielä tiedä, mutta
Jarmo Alasiurualla on taskussaan vielä paljon tutkit-

Pori sijaitsee Jakkukylässä Maalismaan vanhan uoman rannalla.

Alikulku valmistui marraskuussa
Junarata kulkee Kuivaniemen kylän halki. Jo vuosia
Iin kunnalla on ollut vireillä
hanke radan alituksen toteuttamisesta. Viimein vuonna 2013 liikenneviraston ja
Iin kunnan kesken sovittiin, että hanke otetaan liikenneviraston toteutettaviin
hankkeisiin vuodelle 2016.
Liikenneturvallisuuden kannalta alituksen toteutuminen
on todettu erittäin tärkeäksi.
Lemminkäinen
Infra
aloitti työt tämän vuoden
maaliskuussa ja työ valmistui marraskuun loppuun
mennessä.
-Ensi kesäksi jäi vielä sillan kivetysten vihertöitä ja
sillan kahdeksan 60 senttiä

paksut pilarit pinnoitetaan,
kertoi työmaapäällikkö Taneli Seppälä.
Alikulkurakentamisessa
poistui Oijärventieltä tasoristeys, jonka tilalle rakennettiin
45 metriä pitkä ja 900 tonnia
painava alikulkusilta. Rautatien ali sukeltavaa alikulkutietä rakennettiin noin 500
metriä. Rakentamiseen käytettiin 360 kuutiota betonia.
Tienpätkän molemmille reunoille tuli kevyenliikenteen
väylä. Myös lämpölaitokselle vievä tie muuttui hieman
eri kohtaan. Rakennustyöt
maksoivat noin 2,3 miljoonaa euroa.
Liikenneviraston
tilaaman hankkeen pääurakoit-

sija oli Lemminkäinen Infra.
Sillan rakentamisesta vastasi alaurakoitsijana Marrak
Oy ja maa- ja kiviainesten aineisten kuljettamisesta alueelle vastasi Kuljetus Polar.
Hanke on työllistänyt myös
paikallisia autoilijoita sekä
muita aliurakoitsijoita. Myös
rakennusmiehet ovat käyttäneet paikkakunnan ravintoloiden ruokatarjontaa; aluksi
Nelosparkin ravintolaa ja sen
palon jälkeen Kuivaniemen
Kievari alkoi järjestämään
ruokailuja.

Rautatien ali on päästy kulkemaan
turvallisesti marraskuusta lähtien.

tua tietoa ja mielenkiintoisia
muistelmia Iijokivarren historiasta. Ollaan kuulolla ja
seurataan aktiivisesti sivua
www.jakkukyla.fi.

Annastiina Siurua
Jasmin Kaisto
tutorina Maarit Sippola
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Kirjaston
Suomi100 -juhlavuoden
kevään tapahtumia
Iin kirjastossa järjestetään
Suomi100 -juhlavuoden hengessä kotimaiseen
kaunokirjallisuuteen keskittyvä
Suomi100 -Lukupiiri
ke 1.2. klo 18-19 Iin pääkirjasto
ma 13.2. klo 18-19 Kuivaniemen kirjasto
teema Katovuodet, elämää Suomessa 1860-luvulla
kirja Aki Ollikainen: Nälkävuosi (2012)

ILLINSAARI

Tervetuloa keskiviikkona 8.2.2017 klo 18.00
Illinsaaren hiihtomajalle.
Asukasillan aiheina ovat kunnan suunnitelmat alueen
maisemanhoidon, liikunta- ja leikkipaikkojen,
kevyenliikenteen sekä hulevesien suhteen.

2020
ANNUAL
REPORT

ke 1.3. klo 18-19 Iin pääkirjasto
ma 13.3. klo 18-19 Kuivaniemen kirjasto
teema Suomalaisia elämäntarinoita
kirja Pauliina Vanhatalo: Pitkä valotusaika (2015)
Koko kevään aikataulu:
Iin kirjastot, www.ii.fi/kirjasto
Virtaa, elantoa ja elämää Iijoen
alajuoksulla -vesivoimanäyttely
Iin pääkirjastossa 23.1.–19.2.2017
Perinneporinat jatkuvat:

Lisäksi tilaisuudessa käydään läpi rakentamisjärjestystä
kiinteistön omistajan oikeuksien ja velvoitteiden osalta.
Paikalla tilaisuudessa ovat
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela,
kunnallistekniikan päällikkö Katja Arvola,
rakennustarkastaja Hannu Paasovaara ja
ympäristönhoitaja Anne Suihkonen.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
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Keräämme asukkailta näkemystä
ja toiveita Illinsaaren kehittämisen suhteen.

Iin pääkirjastossa
to 9.2.2017 klo 17:30
Voimaa Iijoesta – perinneporinoita
voimalarakentamisesta
ma 3.4.2017 klo 17:30
Puu ui Iijoessa – perinneporinoita uitosta
Kuivaniemen kirjastossa
ma 20.3.2017 klo 17:30
Kalastus ja hylkeenpyynti Kuivaniemessä

KUUTAMOHIIHTO KUTSUU
Hiihdetään tai tanssitaan humppaa
kuutamon valossa yhdessä
Paikka:
Aika:

Illinsaaren hiihtomaja
pe 10.2.2017 klo 19

- Kuutamohiihtolenkki n. 3 km on osa Unelmat liikkeellä valtakunnallista Suomen Itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.
- Koko Suomi tanssii -Humppa Folkjam-emäntä Heidi Holapan
ihanassa ohjauksessa.

Tekniset palvelut
Jokisuuntie 2, postiosoite PL 24
91101 Ii
ii.fi/tekniset_palvelut

Koko Suomi tanssii 2017 kutsuu nauttimaan tanssin ilosta – kaikki
osaavat tanssia! Opettelellaan humppa, kuvaataan se esityksenä
ja jaetaan kuvat ja video sosiaalisessa mediassa - niin olet mukana
haasteessa!
Kampanja on osa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa.
Saammeko luvan?
Illinsaaren hiihtomajalla on Iin Eläkeliiton puffetti.
Ii-instituutti liikelaitos arpoo osallistujien kesken urheilullisia
palkintoja!

MENESTYNEIDEN
URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

SATUTUOKIOT
Iin pääkirjastossa keväällä
Satutuokio pidetään kuukauden
ensimmäisenä torstaina klo 9.30-10.30
2.2., 2.3., 6.4., 4.5.

Tervetuloa!
Päiväkotiryhmille järjestetään erikseen
satutuokio klo 10.15-10.45
Ryhmille ennakkoilmoittautuminen

Iin kunta palkitsee menestyneet iiläiset urheilijat
saavutuksista vuodelta 2016.
Palkintoon ovat oikeutettuja henkilöt, jotka palkitsemista
koskevana vuonna ovat olleet kirjoilla Iin kunnassa, sekä
iiläiset seurajoukkueet.
Joukkue- ja viestisaavutuksista palkinto myönnetään
ko. joukkueelle.
Säännöt ja sähköinen hakemuslomake löytyvät osoitteesta
http://www.ii.fi/vapaa-aika/urheilijoiden_palkitseminen.
Hakemuksen voi palauttaa myös kirjallisesti Nätteporin
toimistoon (alakerta) Puistotie 1.
Hakemukset tulee toimittaa 15.2.2017 mennessä.
Lisätietoja:
liikunta- ja nuorisotyövastaava
Pekka Suopanki p. 050 3950 392

Vapaa pääsy! Tervetuloa koko perheen voimin yhdessä!
Ii-instituutti liikelaitos tarjoaa kaikille lämmintä mehua!
Pakkasraja on -17 C.
Lisätietoa/järjestäjä:
Iin kunta / Ii-instituutti liikelaitos
Pekka Suopanki liikunta- ja nuorisotyövastaava p. 050 3950392
Heidi Holappa liikuntaneuvoja/-ohjaaja p. 050 3950 391
Riitta Räinä tapahtumavastaava p. 050 3950 305
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Yhdistykset toimivat on kympin
palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa
+ alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi
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VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

YhdistYkset
toimivat
Kuivaniemen
nuorisoseura

*JO7VPLSBUBMPJMUB MÚZUZZ BTVOUPKB NPOFFO FMÊmän vaiheeseen Iistä ja Kuivaniemeltä. Katso
muuttuva tarjontamme ja lähetä asuntohakemus. Kaikissa asunnoissamme on sauna ja lämmitys kuuluu vuokraan. Alla esimerkkejä vapaina olevista asunnoista.

Jättibingo su 5.2 klo 17. Kuivaniemen seurojen talolla,
Kirkonkyläntie 17.
Palkinnot 500 e ilman
pallorajaa, 340 e mp, 2x100 e
sekä 5x50 e. Tervetuloa!

Keskusta
nimesi
kuntavaaliehdokkaita
keskustan iin kunnallisjärjestö nimesi kokouksessaan
lauantaina 28.1 25 kuntavaaliehdokasta.
Nimetyt ehdokkaat ovat:
Valtteri Paakki, Riikka Ruonala, Tellervo Jyrkkä (sit.),
Ilkka Pakonen, Eero Alaraasakka, Harri Sanaksenaho,
Veli Paakkola, Taisto Orajärvi, Veera Kuha (sit.), Kati
Södö, Paula Pivelin (sit.),
Seppo Kiviniemi, Matti Turtinen, Pentti Soini, Ahti Häyrynen, Jari-Jukka Jokela,
Reijo Kehus, Johannes Tuomela, Hannes Hekkala, Kirsimaria Piri, Jaakko Höyhtyä,
Sanna Valaja, Oili Kaleva,
Mervi Jyrkäs ja Pentti Jokela (sit.).
Kokouksessa kunnallisjärjestö pohjusti myös vaaliohjelmaa. Vaaliohjelma tullaan
hyväksymään myöhemmin
helmikuussa järjestettävässä
yleisessä kokouksessa, jossa
nimetään myös loput ehdokkaat. RR
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t4ÊÊUJÚOUFIUÊWÊOÊPOt7BBMJBKBZMMÊQJUÊÊQFSVTUBKBOTBUBJEFUUBKBLPUJUJMBB
t5VLFBLPUJTFVUVUZÚUÊt+BLBBBQVSBIPKBLVWBUBJUFJMJKPJMMFt5VLFBMVPOOPOTVPKFMVB

Herva Ky
maanrakennus

Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

Jouko 0400 290 848

Toimitus, ilmoitusmyynti
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Tiina Rajala 040 566 9263
tiina@vkkmedia.fi

KARPALOTIE 13 D

3h+k+s
71,0 m2
683,06 €/kk
Kaukolämpö
Laminaattilattia
Pyykkitupa

3h+k+s
74,5m2
712,46 €/kk
Kaukolämpö
Pyykkitupa

KARPALOTIE 13 B

LAMPIKUJA 12 C

2h+k+s
63,0 m2
618,38 €/kk
Kaukolämpö
Pyykkitupa

3h+k+s
73,0 m2
683,85 €/kk
Kaukolämpö
5ÊZTJOSFNPOUPJUV
Laminaattilattia

Biotermo Oy

Riikka Halonen
Kiinteistösihteeri

alueellista lämmöntuotantoa.

Iin Vuokratalot Oy

040 524 9330
riikka.halonen@iinvuokratalo.fi

Lisätietoa puh. 040 522 4021
info@biotermo.fi

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

•Maa-ainestoimitus
-murskeet
-valumurskeet 0-16 mm
-valusorat seulottu 0-8 mm
-hiekat
-sorat
•Kaivinkonetyöt
-pyöräalustainen
-tela-alustainen
•Lavettikuljetukset

KARPALOTIE 13 B

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 %)

Sivunvalmistus
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi

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

Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko. Seuraava lehti ilmestyy ke 15.2.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 9.2.2017
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.

Ii Tutuksi 2017-18 -opas laaja tietopaketti
Iissä on työn alla maaliskuussa ilmestyvä Ii Tutuksi
–opas, joka tehdään Iin kunnan, seurakunnan, yritysten
ja yhdistysten kanssa yhteistyössä.
Oppaassa on Iin palvelujen
esittely
mahdollisimman
kattavasti
yhteystietoineen, karttoja, liikenneyhteyksiä, harrastus- ja
vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, tietoja hankkeista ja
projekteista sekä kattava yri-

!

tysluettelo ajan tasalla olevine tietoineen.
Ii Tutuksi opas jaetaan jokaiseen talouteen Iissä ja sitä
pyritään laittamaan jakoon
eri yrityksissä, matkailupisteissä sekä kesä- ym tapahtumissa.
Julkaisun 4.000 kappaleen
peruspainoksen lisäksi otetaan riittävästi ylimääräisiä
kappaleita koko kevättalven,
kevään ja kesän ajan jakoon
Iissä kävijöille, mökkiläisil-

le ja ohikulkijoille. Yritykset
voivat varata julkaisua myös
yrityksessään jaettavaksi.
Ii Tutuksi -oppaassa julkaistaan kattavasti kaikkien
iiläisten yritysten ja yhteisöjen yhteystiedot, ilmoituksia
sekä laaja tietopaketti Iin tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista. Mukana on
muun muassa tärkeitä palvelunumeroita.
Nyt on hyvä tilaisuus tuoda oman yrityksen tuotteet,

!

palvelut
yhteystietoineen
esille tässä tietopaketissa,
joka on paikkakunnalla pitkäaikaisessa käytössä ja tavoittaa myös mökkiläisiä ja
Iissä satunnaisia kävijöitä.
Hakemisto on A5 –kokoinen. Sivut on jaettu Iifoni/
Kuivishaun tapaan ruutuihin (1 ruutu 65x45 mm). Ilmoitukset
ryhmitellään
pääsääntöisesti aihejärjestyksessä. Kaikki sivut ovat 4-värillisiä.

Tiedustelut ja ilmoitusvaraukset
Heimo Turunen puh. 0400 385 281, heimo.turunen@vkkmedia.fi
Tiina Rajala 040 566 9263, tiina@vkkmedia.fi
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Vahingottomuus
tuo Suomen
suurimman bonuksen.
Uutta on se, että vuoden 2017 alusta lähtien
liikennevakuutuksen bonus muodostuu
ajohistoriasi perusteella. Muutoksen ansiosta
voimme tarjota sinulle täysin uudenlaisen
liikennevakuutuksen, jossa on kokonaisuutena
Suomen suurin bonus. Sen suuruus tarkoittaa
muutakin kuin 80 % bonusta ja edullista
vakuutusta vahingottomasti ajavalle asiakkaalle.
Se tarkoittaa myös sitä, että perheesi kakkosauto
voi jatkossa saada saman bonuksen. Lisäksi
vahingottomasta ajosta ansaitsemasi
bonusturva kattaa molemmat autot. Tällöin
yhden auton vahinko ei vaikuta kummankaan
auton bonuksiin. Suurta on myös palkintobonus,
jonka voit ansaita normaalin bonuksesi päälle jo 4
vuoden vahingottomalla ajolla.
Suomen suurin bonus tarkoittaa siis sitä,
että vahingottomuus tuo mittavia etuja
asiakkaillemme entistäkin nopeammin.
Kaikki muu on suurta paitsi hinta.
Katso lisää lahitapiola.fi/elamasi.

Palveluntarjoaja: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

TUTUSTU JAKKUKYLÄN UUSIIN NETTISIVUIHIN JA TONTTITARJONTAAN - www.jakkukyla.fi

