
Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Nro 4/2017

-

jakelu kaikkiin talouksiin iissä

Maaliskuu

Maaliskuussa 
IiSanomat 

ilmestyy joka 
toinen viikko 

eli 15.3. ja 29.3. 
sekä 

huhtikuussa 
joka viikko eli 
ke 5.4., 12.4., 
19.4. ja 26.4.

nomat

Iiläisten lasten ja nuorten

H I I H T O L O M A
Maanantai 6.3. Torstai 9.3.Keskiviikko 8.3.Tiistai 7.3.
Retki Tietomaahan 

7-12 -vuotiaille
Nurkan

Ulkoilupäivä 
3. lk -17-vuotiaille

Nuorisotilat 
AVOINNA

Koko perheen 
lasketteluretki 

RukalleRetken hinta 20€, joka sisältää 
matkat, rannekkeet Tietomaahan, 
Villit kissat jätti 3D -elokuvan sekä 
ruokailun.

Ilmoittautuminen:
Iin kunnan infoon  
puh. 050 3103 458 
to 2.3.2017 mennessä.  
Ilmoittautumisen jälkeen maksu 
tulee suorittaa ennen retkelle lähtöä 
Iin kunnan infoon tai Kuivaniemen 
kirjastoon.

Aikataulu:
klo 10.20 Kuivaniemen Kievari
klo 11.00 Iin linja-autoasema
klo 11.30-14.00 Tietomaa
klo 14.15-15.15 IdeaParkin RAX 
klo 15.45 Iin linja-autoasema
klo 16.15 Kuivaniemen Kievari
Lisätiedot: Jussi 050 3839 984

Illinsaaren hiihtomajalla klo 13-16.  
Ohjelmassa: Makkaranpaistoa, fris-
beegolffia, lettujen syömistä, hanki-
futista, pilkkimistä ja kilpailuja.
Lisätiedot: Aksu 050 3950 399

Nuorisotilat Nurkka ja Majakka 
avoinna klo 14-20  9- 17 -vuotiaille.
Ohjelmassa mm. miniDisco

Retken sisältö:
Matka + hissilippu

Hinnat:
45€/henkilö, alle 7-vuotiaat 20€

Pelkkä matka 20€/henkilö

Alle 12-vuotiaalle huoltaja mukana!

Ilmoittautuminen:
Iin kunnan infoon to 2.3.2017  

klo 15 mennessä p. 050 3103 458. 
Ilmoittautumisen jälkeen maksu 

tulee suorittaa ennen retkelle lähtöä 
Iin kunnan infoon tai Kuivaniemen 

kirjastoon.
 

Lisätiedot: Marjo p. 050 3950 393

Aikataulu:
klo 5.30 Kuivaniemen Kievari
klo 6.00 Iin linja-autoasema
tauko Pudasjärvellä, Koillisportilla
n. klo 10.00 Ruka, Kuusamo
klo 17.00 Lähtö takaisin
tauko Pudasjärvellä, Koillisportilla
n. klo 20.00 Iin linja-autoasema
n. klo 20.40 Kuivaniemen Kievari

Perjantaina 10.3. Yhteislaulua koko perheelle  
Huilingissa klo 15-16. Laulattajana Iin laulupelimannit 

Nuorisotila
Majakka

Avoinna 13-16
Ohjelmassa kaikkea kivaa!

&

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

HYVÄ PAIKKA HAMPAILLESI

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA

oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iiN piste: Valtarintie 2, p. 050 466 4899

- Ei toimistomaksua

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S

Keskustele, osallistu ja vaikuta www.huolenpitoa.fi ja #huolenpitoa #suomikuntoon

Maaliskuun tapahtumia:

Lauantaina 4.3. klo 13  
ehdokkaita esillä Iin jääraveissa

Lauantaina 11.3. klo 13  
Koko perheen ulkoilutapahtuma 
Illinsaaren hiihtomajalla
-lasten hiihtokilpailut
-leikkimielistä kisailua ja ohjelmaa
-lättykahvila
-makkaranpaistoa
Tilaisuus on maksuton!

Lauantaina 18.3. klo 10   
Keskustan teltta Iin Lumivalakioilla,
Rantakestilässä

Lauantaina 25.3.    
makkara- ja mehutarjoilu
-Iissä S-marketilla klo 11-13
-Kuivaniemen Sale klo 14-16

Seuraa ilmoitteluamme facebookissa Iin Keskusta  
–ryhmässä tai verkkosivuillamme www.iinkeskusta.fi

Keskustan vaalilehti julkaistaan 
IiSanomien välissä 29.3.2 017

Tutustu Keskustan kuntavaaliehdokkaisiin Iissä!
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www.iinseurakunta.fi

IIN AlUE

Kesätyöpaikat 
iin seurakunnassa avoinna olevat 
kesätyöpaikat. tarkemmat ha-
kuohjeet www.iinseurakunta.fi.
kesäRekry -seteli (Yritykset, yhdis-
tykset, seurakunta). tarkemmat 
ohjeet: http://rekry.ii.fi/tyonhaki-
jat/kesatyot
Päivystävä pappi hoito-osastolla 
Voit pyytää seurakunnan työnte-
kijää käymään luonasi tai omaise-
si luona.
lapsikuoro to 2.3.2017 17:00 1 - 3 
luokkalaiset klo 17.
lapsikuoro to 2.3.2017 18:00 4 
luokasta ylöspäin klo 18
Naiskuoro to 2.3.2017 18:00 iin 
seurakuntatalo, kappeli (sisään-
käynti kirkkoherranviraston oves-
ta).
Nuorten lauluilta to 2.3.2017 
18:00 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta 
talon takaa. tervetuloa laulamaan 
ja musisoimaan yhdessä! Rippi-
koululaiset saavat tilaisuudesta 
musiikki- tai nuorteniltamerkin.
Perhekerho Pe 3.3.2017 10:00 
- 12:00 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta 
talon takaa. Perhekerhon ohjel-
massa on leikkiä, askartelua ja 
muuta mukavaa yhteistä tekemis-
tä. tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! 
Perhekerhoon ovat tervetulleita 
vanhemmat, isovanhemmat ja 

hoitajat lasten kanssa. tervetuloa!
Messu - Rippikouluryhmä mu-
kana su 5.3.2017 10:00 iin kirkko. 
Pyhäpäivän aihe: jeesus, kiusaus-
ten voittaja. toimittaa: soronen 
Pekka, kanttorina: savolainen eija. 
kolehti: nimikkolähetti Pauli Van-
hasen työn tukemiseen keniassa.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 
7.3.2017 18:00 iin seurakuntatalo, 
kappeli (sisäänkäynti kirkkoher-
ranviraston ovesta).
Kirkkokuoro ke 8.3.2017 14:00 
iin seurakuntatalo, seurakuntasali, 
Puistotie 3
Hartaus Iin hoiva-osastolla to 
9.3.2017 13:00 
naiskuoro to 9.3.2017 18:00 iin 
seurakuntatalo, kappeli (sisään-
käynti kirkkoherranviraston oves-
ta).
Messu su 12.3.2017 10:00 iin 
kirkko. Pyhäpäivän aihe: Rukous 
ja usko. toimittaa: Ruotsalainen 
tapani, kanttorina: savolainen 
eija. kolehti: evankelis-luterilaisen 
seurakunnan perustamiseen tal-
linnan lasnamäen lähiöön yhteis-
työssä Viron kirkon lähetyskes-
kuksen ja tallinnan Pyhän Hengen 
seurakunnan kanssa.
Veteraanien kahvitus ti 
14.3.2017 12:00 iin seurakuntata-
lo, kappeli (sisäänkäynti kirkko-
herranviraston ovesta).
7-iltapäivä ti 14.3.2017 15:00 iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. si-
säänkäynti joen puolelta talon ta-
kaa. kaikkien 7-luokkalaisten oma 

iltapäivä, jossa pelaillaan, askar-
rellaan ja vietetään aikaa yhdessä. 
Välipalatarjoilu. tervetuloa!
Rippikoulua kesä 3 ryhmälle ti 
14.3.2017 16:30 iin seurakuntata-
lo, seurakuntasali, Puistotie 3 
Mukaan muistiinpanovälineet eli 
kynä ja vihko.
Äitien ja tyttöjen ilta ti 14.3.2017 
17:30 - 19:00 iin seurakuntatalo, 
kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. illassa on 
mukavaa yhdessäoloa, askartelua 
ja tarjotaan iltapala. tule tutustu-
maan toisiin äiteihin ja tyttöihin, 
ja viettämään hyvä hetki yhdessä! 
tässä illassa saamme muovailla 
kaunista. lämpimästi tervetuloa 
äidit, pienemmät ja isommat ty-
töt!
Vauva- ja taaperoryhmä ke 
15.3.2017 10:00 - 11:30 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. 
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitet-
tu laululeikkipainotteinen perhe-
kerho. kerhossa on mahdollisuus 
jutteluun toisten vanhempien 
kanssa. Ryhmään ei tarvitse il-
moittautua, lisätietoja puh.0400-
541319. tule kerhoilemaan lapse-
si kanssa ja vaihtamaan ajatuksia 
toisten samassa elämäntilantees-
sa olevien kanssa, olet tervetullut 
ryhmään ensimmäisen lapsesi tai 
useamman lapsen kanssa!
Ystävänkammari ke 15.3.2017 
12:00 iin seurakuntatalo, seura-

kuntasali, Puistotie 3 
Kirkkokuoro ke 15.3.2017 14:00 
iin seurakuntatalo, seurakuntasali, 
Puistotie 3
Päivystävä pappi hoito-osastol-
la to 16.3.2017 14:30. Voit pyytää 
seurakunnan työntekijää käy-
mään luonasi tai omaisesi luona.
Nuortenilta to 16.3.2017 18:00 
iin seurakuntatalo, kerhohuone. 
sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa.
Iin kirkkoherranvirasto ja ta-
loustoimisto on suljettu ke 
22.3.2017. kiireellisissä asioissa 
voit ottaa yhteyttä p. 040 5157 
633 tapani Ruotsalainen.

KUIVANIEMEN AlUE

Sanajumalanpalvelus su 5.3. klo 
12 kuivaniemen kirkossa. Pyhä-
päivä: 1. Paastonajan sunnuntai, 
pyhäpäivän aihe: jeesus, kiusaus-
ten voittaja. toimittaa: Pekka so-
ronen, kanttorina: eija savolainen. 
kolehti: nimikkolähetti Pauli Van-
hasen työn tukemiseen keniassa, 
sleY.
Sanajumalanpalvelus, hiihto-
kirkko su 12.3. klo 12 Vatungin 
kodalla. Pyhäpäivä: 2. Paastonajan 
sunnuntai, pyhäpäivän aihe: Ruko-
us ja usko. toimittaa: tapani Ruot-
salainen, kanttorina: eija savolai-
nen. kolehti: evankelis-luterilaisen 
seurakunnan perustamiseen tal-
linan lasnamäen lähiöön yhteis-
työssä Viron kirkon lähetyskes-

kuksen ja tallinnan Pyhän Hengen 
seurakunnan kanssa. 
Kuivaniemen perhekerho to 2.3. 
ja 16.3 klo 10 – 12 kuivaniemen 
seurakuntatalolla.  
Oijärven perhekerho ma 13.3. ja 
27.3. klo 14 - 16 oijärven vanhus-
tentalon kerhohuonessa. 
Perhekerhojen ohjelmassa on 
leikkiä, askartelua ja muuta mu-
kavaa yhteistä tekemistä. tule 
tapaamaan toisia lapsia ja aikui-
sia ja vaihtamaan kuulumisia! 
Perhekerhoon ovat tervetulleita 
vanhemmat, isovanhemmat ja 
hoitajat lasten kanssa. tervetuloa!
Kuivaniemen seurakuntakerho 
ma 6.3. ja 20.3. klo 11 – 13 kuiva-
niemen vanhustentalon kerho-
huoneessa. tervetuloa 
Oijärven seurakuntakerho ma 
13.3. ja 27.3. klo 11 – 13 oijärven 
vanhustentalon kerhohuoneessa. 
tervetuloa 
Kuivaniemen naiskuoro ke 8.3. 
ja 15.3. klo 16.30 kuivaniemen 
seurakuntatalolla. 
Hyryn nuoret laulajat ke 8.3. ja 
15.3. klo 18.30 kuivaniemen Rau-
hanyhdistyksellä. 
Kuivaniemen puuhakerho ti 
14.3. ja 21.3. klo 16 kuivaniemen 
seurakuntatalolla. alakoululaisil-
le suunnattu kerho. tervetuloa 
askartelemaan ja leikkimään yh-
dessä.  
Nuorten lauluilta to 2.3. klo 18 
iin seurakuntatalolla, kerhohuo-
neessa. tervetuloa laulamaan ja 

musisoimaan yhdessä. Rippikou-
lulaiset saavat tilaisuudesta mu-
siikki- tai nuorteniltamerkin. 
Äitien ja tyttöjen ilta ti 14.3. klo 
17.30 - 19 iin seurakuntatalolla, 
kerhohuoneessa. sisäänkäynti 
joen puolelta talon takaa. illassa 
on mukavaa yhdessäoloa, askar-
telua ja tarjotaan iltapala. tule 
tutustumaan toisiin äiteihin ja 
tyttöihin, ja viettämään hyvä hetki 
yhdessä! lämpimästi tervetuloa 
äidit, pienemmät ja isommat ty-
töt!
Vauva- ja taaperoryhmä ke 15.3. 
ja klo 10 - 11:30 iin seurakunta-
talolla, kerhohuoneessa. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. 
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitet-
tu laululeikkipainotteinen perhe-
kerho. kerhossa on mahdollisuus 
jutteluun toisten vanhempien 
kanssa. Ryhmään ei tarvitse il-
moittautua, lisätietoja puh.0400-
541319. tule kerhoilemaan lapse-
si kanssa ja vaihtamaan ajatuksia 
toisten samassa elämäntilantees-
sa olevien kanssa, olet tervetullut 
ryhmään ensimmäisen lapsesi tai 
useamman lapsen kanssa!
Kesätyöpaikat iin seurakunnas-
sa avoinna olevat kesätyöpaikat.  
tarkemmat hakuohjeet www.
iinseurakunta.fi. kesäRekry-seteli 
(Yritykset, yhdistykset ja seura-
kunta) tarkemmat ohjeet: http://
rekry.ii.fi/tyonhakijat/kesatyot

Kiusaaminen jättää aina jäl-
jet. Sekä kiusattuun että kiu-
saajaan. Monet kantavat näitä 
jälkiä koko elämänsä. Muun 
muassa näistä asioista puhut-
tiin Valtarin koulun Suuressa 
kiusausillassa.

Tilaisuuteen oli saapunut 
kuutisenkymmentä kiinnos-
tunutta. Juontajana oli yrittäjä 
ja mediapersoona Lauri Sa-
lovaara, ja puhumassa olivat 
muun muassa kunnanjoh-
taja Ari Alatossava ja Ou-
lunkaaren perhepalveluiden 
palveluesimies Leena Mäm-

Kiusaaminen puhutti Valtarin koululla
mi-Laukka. 

Tapahtuman taustalla oli-
vat Iin alueen vanhemmat 
ry, Iin kunta, Ii-instituutti lii-
kelaitos, Iin Seurakunta, Iin 
Nuorisovaltuusto, Iin Hel-
luntaiseurakunta ja MLL:n 
Iin paikallisyhdistys ry. Ta-
pahtumaan osallistujat saivat 
ämpärin, joista löytyi teks-
ti ”Ei kiu100”. Ämpäreitä oli 
kaikkiaan 300.

Iin kunnan ja Ii-instituu-
tin liikunta- ja nuorisotyövas-
taava Pekka Suopanki kertoi, 
että kiusaaminen on aina 

ajankohtaista. 
– Monesti ajatellaan, että 

kiusaamista tapahtuu kou-
luissa mutta sitä voi tapah-
tua myös muualla, Suopanki 
arvioi.

Iin alueen vanhemmat 
ry:n Leena Tiiron mielestä rat-
kaisevaa on, miten kiusausta-
pahtumaan suhtaudutaan.

– Viime keväänä opetus- 
ja sosiaalitoimi laativat yh-
dessä Iin kunnan kiusaamista 
ehkäisevän mallin, jossa on 
kiusaamista ennaltaehkäi-
sevää toimintaa, sekä mal-

li siihen, miten toimitaan, jos 
koulun omat keinot eivät rii-
tä. Sen mukaan kaikki koulut 
toimivat, Tiiro kertoi.

Kivatiimi toiminut pitkään
Kiva koulu -toimintamallin 
mukaan pyritään torjumaan 
kiusaamista. Kun kiusaamis-
ta havaitaan, järjestetään en-
sin tapaaminen kiusatun 
oppilaan kanssa. Tämän jäl-
keen seuraavat keskustelut 
kiusaamiseen osallistunei-
den oppilaiden kanssa. Tämä 
tehdään yksitellen jokai-
sen henkilön kanssa. Sitten 
on keskustelu kiusaamiseen 
osallistuneiden oppilaiden 
kanssa ryhmänä. Lopulta on 
seurantakeskustelu kiusatun 
kanssa. Kiusattu voi halutes-
saan myös osallistua keskus-
teluun. Kivatiimi on toiminut 
Iissä kymmenisen vuotta.

– Kun koulun keinot eivät 
riitä, otetaan sieltä yhteyttä 
sosiaalihuoltoon. Lähtökoh-
taisesti pyrimme vaikutta-
maan asiaan vanhempien 
kanssa, mutta kouluilla on 
myös lainmukainen lasten-
suojeluvelvoite. Sosiaali-
huollossa suhtaudutaan aina 
hyvin vakavasti kiusaami-
seen, Leena Mämmi-Laukka 
arvioi.

Kunnanjohtaja Ari Ala-
tossava puolestaan muistutti, 
että kiusaamisen nollatole-
ranssi on Iin kunnan arvojen 
mukaista toimintaa.

– Arvomme ovat luovuus 
ja idearikkaus, toisista huo-
lehtiminen ja uudistuminen. 
Kiusaaminen ei ole hyväksyt-

tävää missään olosuhteessa. 
Tapahtuupa sitä työpaikassa, 
koulussa tai kotona, Alatossa-
va linjasi.

Vertaistuesta  
hyviä kokemuksia
Tiina Holmberg-Kalenius 
kiusaamisasioiden tuki- ja 
neuvontakeskus Valopilkus-
ta kertoi, että vertaistuesta 
kiusaamistilanteessa tai sen 
jälkeen on saatu hyviä koke-
muksia.

– Vanhin ihminen, joka on 
ollut meihin yhteydessä, on 
lähes kahdeksankymppinen. 
Hän ei koko elämänsä aika-

lauri salovaara juonsi suuren kiusaus -illan.

Pekka suopanki seisoo ämpäririvistön edessä Valtarin koululla.

na puhunut kiusaamiskoke-
muksestaan kenellekään. Sen 
puhelun jälkeen mietin, että 
tarvitseeko puhumista odot-
taa näin kauan. Häpeä voi 
näissä asioissa olla voimak-
kaasti mukana, Holmberg-
Kalenius totesi.

Kiusaus-ilta oli ensimmäi-
nen laatuaan Iissä. Ilta kuu-
lui laajempaan kiusaamisen 
vastaiseen kampanjaan, jon-
ka tiimoilta kouluille järjeste-
tään muun muassa kilpailuja 
ja asiantuntijoiden koulukier-
roksia. Kampanja alkoi vii-
me syksynä konsertilla, jossa 
esiintyi rap-artisteja.
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IlMOITA IISANOMISSA! lEHTI 
JAETAAN IISSÄ JOKA 
TOINEN VIIKKO - JOKA KOTIIN 3

Kolmossivun kuvaksi voivat iiläiset 
lähettää sähköpostilla  myös omia 
kuviaan paikoista, jotka ovat tunnis-
tettavissa. Mielellämme julkaisemme 
sopiviksi katsomiamme kuvia.

Hammaslääkäri Raine oikarinen

täyden palvelun 
hammaslääkäriasema

Hammashoitaja eija kaakinen

Hammaslääkäri jenni alaranta

Iin keskustassa Valtarin-
tie 2:ssa sijaitsee Hammas-
lääkärikeskus Furka, jonka 
päätoimipaikka on toiminut 
Oulussa vuodesta 1979 läh-
tien. 

Iin vastaanotto perustet-
tiin joulukuussa 2010, perus-
tajina Katja Karimo, Sirkku 
Kaskentola, Tero Sakki ja 
Kai-Jeri Koskinen. Siitä lähti-
en Furka on palvellut iiläisiä 
hyvin monipuolisesti ja am-
mattitaitoisesti. 

Sirkku Kaskentola työs-
kentelee nykyisin Oulun 
toimipisteessä. Hän kertoi 
Furkan olevan itsenäinen 
hammaslääkäriasema, joten 
se ei kuulu mihinkään kan-
sainväliseen lääkäriasema-
ketjuun. 

- Hammaslääkärikeskus 
Furka maksaa veronsa Suo-
meen ja sitä pidämme hyvin 
tärkeänä seikkana, Kasken-
tola mainitsi. 

Iin toimipisteessä työs-
kentelee tällä hetkellä kol-
me hammaslääkäriä: Raine 
Oikarinen, Jenni Alaranta ja 
Arttu Jaakkola. He toimivat 
tavallaan yksityisinä yrittä-
jinä vuokratuolilla. Kullakin 
lääkärillä on oma vastaanot-
topäivänsä ja aikataulunsa. 

Iissä hammashoitajana on 
toiminut pitkään iiläinen Eija 
Kaakinen. Hän kertoi Fur-
kasta saatavan monenlaista 
apua hammasasioihin. 

- Täällä tehdään pro-
teettisia töitä, keraamisia 
paikkauksia ja vaativiakin 
leikkauksia tavanomaisten 
hammastöiden lisäksi. Sär-
kypotilaat pyritään hoita-
maan nopeasti, Kaakinen 
kertoi.

Furkaan voi varata ajan 
mm. netistä www.furka.fi 
ja asiakkailla on valittavana 
sekä aamu- että ilta-aikoja. 

- Pyrimme järjestämään 
asiakkaillemme mahdolli-
suuden päästä hammaslää-
käriin myös lauantaisin noin 
kahtena lauantaina kuukau-
dessa. Pyrimme toimimaan 
joustavasti ja ammattitaitoi-
sesti asiakkaiden tarpeita 
kuunnellen. Meillä on erit-
täin osaava henkilökunta 
ja tänne on turvallista tulla, 
Kaakinen sanoi ja mainitsi 
asiakaskuntaan kuuluvan ai-
kuisväestön lisäksi myös lap-
sipotilaitakin. 

-Teemme asiakkaiden 
hyväksi parhaamme, am-
mattitaitoisesti ja nopeasti, 
hammashoitaja Kaakinen sa-
noi iloisesti. RR

Raveilla kunnioitetaan tällä 
kertaa erityisesti 110 vuotias-
ta Suomenhevosta. 

Ensimmäinen Suo-
menhevosen kantakirjaan 
merkitty ori, Ukonpoika kan-
takirjattiin juuri Iissä Ellalan 
talon pihapiirissä syyskuus-
sa 1907.

Rannikon Hevosseura ja 
sen edeltäjä, 1948 perustettu 
Iin Seudun Hevosystävät, on 
järjestänyt jääraveja Iissä jo 
vuodesta 1949 alkaen. Aluksi 
kirkon kohdalla suvannolla 
ja joen säännöstelyn alettua 
nykyisellä paikalla Illinsu-

suomenhevosen merkkivuosi

Tapahtuman järjestää Rannikon Hevosseura Tervetuloa!

vannolla.
Useimmiten pidettiin ns. 

Marianpäivän ravit maalis-
kuun viimeisenä lauantaina, 
mutta myös muina aikoina 
ravattiin. Muun muassa 1952 
pidettiin kahdet ravit.

Iin jääraveissa vieraillei-
ta suuria nimiä ovat olleet 
muun muassa Allan Kor-
pi ja Mainio, ravikuninkaat 
Puhemies ja Eri-Poika, Mat-
ti Soronen ja yksi 90-luvun 
menestyksekkäimmistä läm-
minveriravurista Hang Five, 
jolla ajettiin koelähtö Iissä 
90-luvun alussa. Hang Five 

juoksi urallaan yli 200 000 eu-
roa. Mainittava on myös Erk-
ki Juntunen Kuivaniemeltä ja 
Se-tamma Liikku sekä Kalevi 
Karen useilla menestyneillä 
valmennettavillaan.

Mukana raveissa oli 70 ja 
80-luvuilla myöskin poroja.

Rataennätykset on kyl-
mäverisillä 1.34.0 ja läm-
minverisillä 1.19.9. Uusista 
ennätyksistä on luvassa pal-
kintona taulu-TV.  Muutoin 
voittajavaljakot palkitaan 
voittoloimella ja pokaalilla.

Raveissa ajetaan lähtöjä 
Suomenhevosilla ja lämmin-
verisillä sekä kärrylähtöinä 
että montena eli raviratsas-
tuksena. Mukana on myös 
ponilähtöjä ja ne on sijoitet-
tu puoliväliin raveja ajatel-
len nimenomaan perheen 
pienimpiä. Rata ja yleisöalue 
ovat tarkoituksella niin lä-
hekkäin, että on mahdollista 
nähdä valjakot aivan läheltä.

Rannikon Hevosseura tar-
josi viime vuonna Hoivaosas-
ton vanhuksille taksikyydin 
raveihin ja tilaisuuden seura-
ta tapahtumaa taksin penkil-
tä käsin. Sama on tarkoitus 
toistaa myös tänä vuonna.

Raveissa ajetaan lähtöjä suomenhevosilla ja lämminverisillä sekä kärry-
lähtöinä että montena eli raviratsastuksena (kuvassa montea).

iin Yrityksen tietokilpailujaosto järjestää kolmannen iin avoimen tietomestaruus-
kilpailun järjestötalolla 12.3. klo 14. alkaen. kyseessä on yleistiedon tietokilpailu 
maksimissaan 5-henkisille joukkueille, jotka vastaavat 80:een kysymykseen kirjalli-
sesti neljässä osassa. kysymyksistä vastaavat entiseen tapaan aki ja Pertti Huovinen. 

aikaisemmat kilpailut on voittanut oululainen jukolan veljekset. Viime vuonna oli mu-
kana joukkueita iin lisäksi oulusta, kemistä, torniosta ja kempeleestä. tapahtumia on 
kehuttu laadukkaiksi.

iin avoin tietomestaruuskilpailu kolmannen kerran

Vuoden ensimmäinen iiläi-
nen vauva syntyi 1.1.2017 
klo 2.00 Oulun yliopistolli-
sessa keskussairaalassa - pai-
noa pienellä oli syntyessään 
4500 g. 

Kastajaisia vietettiin Iin 
seurakuntatalolla ja poika 
sai nimekseen Jare Eevertti 
Kalevi Karjalainen - kasteen 
toimitti kirkkoherra Tapani 
Ruotsalainen.

Vanhemmat Saara Heino-
nen ja Janne Karjalainen ker-
tovat, että Jare yöt erittäin 
hyvin. 

Päivällä Jare on hereillä ja 
seurailee sekä tarkkailee jo 
aktiivisesti ympäristöä. 

Iin kunta/Suomi100 työ-
ryhmä muisti Jarea lahjalla.

VUODEN ENSIMMÄINEN IILÄINEN 2017

Kuva Riitta Räinä

Iin Jääravit ajetaan jälleen
lauantaina 4.3. klo 13 alkaen Illinsuvannon jäällä

* jäälle on tehty jo alkutalvesta talkoovoimin 1000 metrin rata, 
 johon on saatu loivat kaarteet ja leveyttä parikymmentä metriä. 
 lisäksi on tehty erillinen varikko hevosia varten. 
* jäätä on yli 60 cm, joten se kestää hyvin.
* jäälle on aurattu parkkipaikat usealle sadalle autolle ja 
 iso yleisöalue maalisuoran varteen. 
* invapaikkoja on varattuna radan varresta, johon voi tulla omalla autolla.
* Paikalle toivotaan saapumista hyvissä ajoin, koska matkaa Pappilanrannasta 
 ns. kaivokselta on useita satoja metrejä. 
* Yleisöä palvelee ravintola, josta voi ostaa kahvit ja makkarat.
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Kuivaniemen keskustaan 
entiseen Siwan kiinteistöön 
avattiin perjantaina 24.2. 
uusi Kahvio-Grilli. Yrittäjänä 
toimii Raimo Ikonen kerto-
en ensimmäisen viikonlopun 
olleet erittäin vilkkaan. 

Ikosella on kokemus-
ta kahvio-ravintolatoimin-
nasta, sillä hänellä on ollut 
useampana kesänä ravinto-
la Vatungin Pookissa. Kui-
vaniemessä sen sijaan ei ole 

Kuivaniemellä avattiin Kahvio-Grilli
ollut kahvio-grilliä pitkään 
aikaan.

- Asiakkaat ovat ottaneet 
kahvio-grillin hyvin vastaan 
ja ovat hyvillään sen avaa-
misesta. Mukavasti on ollut 
kävijöitä, Ikonen kertoi toi-
minnan herättämästä mie-
lenkiinnosta.

Kahvio-Grilli on auki 
viikonloppuisin ja keski-
viikkoisin. Perjantaisin ja 
lauantaisin se avataan kello 

15 ja suljetaan aamuyöllä 04. 
Sunnuntaisin se avataan kel-
lo 12 ja on auki aina kello 22 
saakka. Keskiviikkona Kah-
vio-Grilli on avoinna kello 
15-22.

- Kahvio-Grillistä saa mo-
nipuolisesti kahvila- ja gril-
lituotteita. Istumapaikkoja 
löytyy kaikkiaan 35 asiak-
kaalle. 

ensimmäisenä vilkkaana viikonloppuna grilli-kahviossa Raimo ikosta autteli Maarit Halttu. 

Ikosen GrIllIkahvIon avajaIset Pe 3.3. klo 15 alkaen. 
kahvItarjoIlu ja arvonta. tervetuloa!

Keskustan Iin kunnallisjär-
jestö nimesi lauantaina 18.2. 
kunnallisjärjestön kokouk-
sessa ehdokkaita, jota listaa 
on myöhemmin täydennet-
ty. Kaikkiaan maanantai-
hin 27.2. puoleen päivään 
mennessä on nimettynä 34 
ehdokasta. Kokouksessa kä-
siteltiin myös muita kun-

Iin Vasemmistoliiton kun-
tavaalien avaustilaisuus oli 

Vasemmistoliitolla 
kuntavaalien avaus

keskiviikkona 15.2. järjes-
tötalolla. Illan aikana nousi 
esille muun muassa kilpailu-
kykysopimus, jonka todettiin 
käyvän kuntien kukkarol-
le. Todettiin myös, että sote-
suunnitelmista on vaikea 
saada selkoa. 

Mukana oli Palvelualojen 
Pohjois-Suomen aluepäällik-
kö Risto Kalliorinne ja Elä-
keläiset ry:n puheenjohtaja 
Martti Korhonen, kumpikin 
Oulusta sekä kuntavaalien 
ehdokkaita esittelemässä it-
seään ja vaalitavoitteitaan. 

Risto kalliorinne Martti korhonen (kuvassa) vierailivat iin Vasemmistoliiton vaaliavauksessa. 

Tupa oli täynnä porukkaa. 
Perjantaihin 24.2. men-

nessä kuntavaaliehdokkaik-
si on nimettynä 17 henkilöä:

Aini Autio, Eila Fäldt s, 
Maria-Liisa Halonen (sit), 
Mika Hast (sit), Pertti Huovi-
nen (sit), Johanna Jakku-Hii-
valla (sit), Kimmo Juopperi 
(sit), Martti Kaarre s, Hilkka 
Kalliorinne, Sauli Keltamäki, 
Tauno Kivelä, Teijo Liedes 
(sit), Marja-Leena Liimatta, 
Mikael Pietilä, Tapani Tep-
po, Leena Tiiro (sit), Maire 
Turtinen.

Keskustalla kuntavaaliehdokkaita jo lähes täysi lista
tavaaleihin liittyviä asioita 
muun muassa vaalitilaisuuk-
sia maaliskuun aikana. 

Ehdokkaita on muka-
na Iin jääraveissa lauantaina 
4.3., Koko perheen ulkoiluta-
pahtuma on Illinsaaren hiih-
tomajalla lauantaina 11.3. 
kello 13 alkaen. Tapahtu-
massa on lasten hiihtokilpai-

lut, leikkimielistä kisailua ja 
ohjelmaa, lättykahvila sekä 
makkaranpaistoa. Lumival-
keat tapahtumassa lauantai-
na 18.3. Keskusta on mukana 
omalla teltallaan. Makkara- 
ja mehutarjoilua on ehdok-
kaiden tapaamisen ohella 
tarjolla lauantaina 25.3. kello 
11 S-marketin pihassa Iissä ja 

kunnallisjärjestön kokouksessa nimettiin kuntavaaliehdokkaita, hyväksyttiin kuntavaaliohjelma ja suunniteltiin vaalitilaisuuksia. kuva Pekka koskela. 

kello 14 alkaen Kuivaniemen 
Salen pihalla. 

Keskustan perinteinen 
kuntavaalilehti ilmestyy 29.3. 
IiSanomien liitteenä. 

Kuntavaaliehdokkaita:
Alaraasakka Aili-Marja, Ala-
mäki Saara, Alaraasakka 
Eero, Hekkala Hannes, Häk-

kilä Taina, Häyrynen Ahti, 
Höyhtyä Jaakko, Jokela Ja-
ri-Jukka, Jokela Pentti (sit.), 
Junes Arto, Jyrkkä Teller-
vo (sit.), Jyrkäs Mervi, Jäm-
sä Meeri, Kaleva Oili, Kehus 
Reijo, Kiviniemi Seppo, Kos-
kela Pekka, Kuha Veera (sit.), 
Orajärvi Taisto, Paakki Valt-
teri, Paakkola Veli, Pakonen 

Ilkka, Piri Kirsimaria, Pivelin 
Paula (sit.), Puolakka Pent-
ti, Pyörälä Juuso, Rautakoski 
Ari , Ruonala Riikka, Sanak-
senaho Harri, Soini Pentti, 
Södö Kati, Tuomela Johan-
nes, Turtinen Matti ja Vala-
ja Sanna. 

etuallalla kunnallisjärjestön sihteeri Valtteri Paakki ja oik. seisomassa pu-
heenjohtaja Riikka Ruonala.

Risto kalliorinne
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Iin Yrityksen järjestämissä 
testijuoksusarjan helmikuun 
osakilpailussa lauantaina 
18.2. saatiin nähdä pari yllä-
tystä. 

Laitasaaren Vedon nuo-
rukainen Samuli Huusko 
kukisti Haukiputaan Jou-
ni Holapan yli puolella mi-
nuutilla. Aikakin oli hyvä, 
vaikka mies tuntui ennakolta 
pitävän keliä hankalan liuk-
kaana. Talvella sataa pöppe-
rölunta, mille ei mitään voi. 

Toinen yllättäjä oli Heik-
ki Tiiro, joka piti sarjansa Eu-
roopan kärkeen kuuluvaa 
Jukka Kauppilaa tiukalla jää-
den vain sekunnin. 

Testijuoksusarja on oival-
linen paikka kenelle tahansa 
kuntoilijalle testata senhet-
kistä kuntoaan. PH

Miehet 10 km 
1) Samuli Huusko Lai-
Ve 34.45, 2) Heikki Tiiro 
IiY 38.00, 3) Kyösti Kujala 
Ii 38.42, 4) Janne Eskelinen 
Oulu 46.29. Jouko Perttula Ii 
53.31. 

M40 10 km 
1) Jouni Holappa Haukipu-
das 35.21, 2) Marko Matti-
la VKV 38.52, 3) Arto Hiltula 
KeMaKi 43.01, 4) Jorma Puu-
runen PuU 49.20. 

M45 10 km 
1) Tatu Korhonen LNM 
39.14, 2) Teuvo Kuusela 
Kemi 41.30, 3) Teemu Hasu 
OulIkil. 42.45. 

M50 10 km 
1) Hannu Laurila ONMKYU 
40.09, 2) Pekka Kuokkanen 
IiY 42.04, 3) Juha Honkanen 
LNM 43.43, 4) Taisto Latva-
lehto LNM 44.45, 5) Kimmo 
Kinnunen Huovilan Raju 
45.38, 6) Reima Viiri LohKu 
49.47.

M55 10 km 
1) Taistoä Puurunen OlsHe 
46.53. 

M60 10 km 
1) Jukka Kauppila ONM-
KYU 37.59, 2) Aulis Kaasinen 
ONMKYU 43.28, 3) Markus 
Hast Keminmaa 45.50, 4) 
Kari Jylhänlehto PuU 47.11, 
5) Reijo Hummastenniemi 
OlsHe 50.12, 6) Timo Heikki-
lä PuU 54.55. 

M65 10 km 
1) Markku Hänninen KeMa-
Ki 43.53, 2) Pekka Kuivalai-
nen Ii 50.28. 

M70 10 km 
1) Kauko Meriläinen OlsHe 
49.59, 2) Erkki Manninen Ol-
sHe 54.55. 

M75 10 km 
1) Eero Hanni KeMaKi 51.28, 
2) Paavo Takalahti 1.05.56.

Testijuoksussa 
mitataan 

sen hetkinen 
kunto

pohjois-iin kyläyhdistys ja -koulu valmistautuvat juhlaan

Eläkeliiton Kuivaniemen yh-
distyksen jäsen saa yhdis-
tyksen toiminnassa iloa ja 
virkistystä elämäänsä. Yh-
distys järjestää jäsenilleen lii-
kuntaa, kulttuuria ja retkiä 
iloisessa seurassa. Kokoon-
tumisissa saadaan ajankoh-
taista tietoa ikäihmisille 
tärkeistä asioista sekä uusia 
ystäviä.

Kahvitilaisuuksia järjeste-
tään joka toinen torstai kel-
lo 11 Aseman Liikuntahallin 
kerhotiloissa. Seuraava ker-
ta on torstaina 2.3. kello 17. 
Silloin tilaisuuteen saapuu 
suuhygienisti kertomaan 

iloa ja virkistystä elämään
ikäihmisten suun terveyteen 
liittyvistä asioista.

Käsityökerho kokoontuu 
parillisten viikkojen torstai-
na kello 10 Liikuntahallin 
alakerrassa. Valmistukses-
sa käytetään paljon kierrä-
tys- ja luonnonmateriaaleja. 
Käytössä on mm. viidet kan-
gaspuut.

Järjestämme teatteri- ynnä 
muita matkoja muutaman 
kerran vuodessa. Suunnit-
teilla on hiihtoreissu Lappiin 
huhtikuussa ja kesäreissua jo 
mietitään.

Tilaisuuksissa on kahvit-
telun lisäksi silloin tällöin 

japanilaisten tossujen tekoa käsi-
työkerhossa. käsityökerho kokoon-
tuu parillisten viikkojen torstaina 
liikuntahallin alakerrassa. Valmis-
tuksessa käytetään paljon kierrä-
tys- ja luonnonmateriaaleja.

tarjolla myös ruokaa, osallis-
tujia on ollut runsaasti.  

Jäsenmaksu on 10 euroa 
vuodessa. Yhdistyksellä on 
nettisivut www.elakeliitto.
fi/kuivaniemi

Tervetuloa mukaan iloi-
seen ja virkeään joukkoon!

Anne Väätämöinen
puheenjohtaja 

juhlien järjestelytoimikunta on kokoontunut säännöllisesti koulun pihapiirissä sijaitsevassa kylätuvassa. tam-
mikuussa koolla olivat tarja anisimaa, lasse Rasinkangas opettaja Pohjois-iin koulusta, leena tiiro, anu käyrä 
ja anita sievänen.

Pohjois-Iin kyläyhdistys viet-
tää 30-vuotisjuhlaa sunnun-
taina 7.5. Samalla Pohjois-Iin 
koulu juhlii 120-vuotista toi-
mintaansa. Juhlajärjestelyt 
ovat pitkälti järjestyksessä. 
Juhlassa julkistetaan Pohjois-
Iin kyläkirja, jonka toimit-
taminen on pitkällä. Ennen 
juhlaa julkaistaan myös oma 
lehti. 

Koulussa harjoitellaan tii-
viisti juhlassa esitettävää Juh-
lapuhe eli muutama tarina 
menneistä -näytelmää ja juh-
lassa kuullaan sadan oppi-
laan kuoron lauluesityksiä. 

-Koulut ja kylät ovat eläviä 
yhdessä. Yhteisessä juhlas-

sa juhlistetaan pitkäjänteistä, 
laajaa ja tuloksellista yhteis-
työtä koulun ja kylän välillä. 
Valtakunnallisesti kyläkoulu-
jen asema koetaan haasteelli-
seksi, mutta epävarmuudesta 
huolimatta juhlimme yhdessä 
sitä, että 100-vuotiaassa Suo-
messa koulut ja kylät ovat 
vieläkin eläviä vain yhdessä, 
toteaa kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Anita Sievänen. 

Sievänen iloitsee, että yh-
teinen juhla on hyväksyt-
ty myös viralliseksi Suomi 
100-ohjelmahankkeeksi ja 
hankkeen peruskuvaus on 
myös julkaistu Suomi100-si-
vustolla. HT

elinvoimainen ja elämäniloinen ii tavoitteena

Iin Vihreät avasi kuntavaa-
likampanjansa 25.2. yhdes-
sä Maaseutu- ja Erävihreiden 
kanssa järjestämässään tilai-
suudessa Iin Nätteporissa. 
Iin Vihreiden puheenjohtaja 
Matti-Tapio Rissanen kertoi 
Iin Vihreiden vaaliohjelman 
”Elinvoimainen ja elämän-
iloinen Ii” koostuvan viides-
tä pääteemasta:

kuntalaisten hyvinvoin-
nin tukeminen, koulutuksen, 
osaamisen ja kulttuurin edis-
täminen, hyvän elinympä-
ristön turvaaminen, kunnan 
elinvoiman ja vetovoiman 
vahvistaminen sekä iiläisten 
identiteetin ja lähidemokrati-
an vaaliminen.  

Vihreiden varapuheen-
johtaja, kansanedustaja Han- 

na Halmeenpää ja Matti-
Tapio Rissanen esittelivät 
Vihreiden valtakunnallisen kun- 
tavaaliohjelman. Siinä Vih-
reät sitoutuvat 12 Vihre-
ään lupaukseen kunnissa, 
kärkiteemoina Koulutus, 
Ympäristö, Köyhyyden ja 
eriarvoisuuden torjunta sekä 
Työ.

Tilaisuudessa vieraillut 

Iin kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava esitteli ”Resurssiviisas 
Ii tiekartta” ja siinä sovittujen 
tavoitteiden käytännöntoi-
mia. ReKo lähiruokarenkaan 
kehittäjä Thomas Snellman 
puolestaan kertoi Rekon syn-
nystä ja kasvusta kahden lä-
hiruokarenkaan toiminnasta 
nykyiseen lähes 200 renkaan 
toimintaan, jossa tuottajat ja 
kuluttajat kohtaavat suoraan 
ilman välikäsiä.

Kuntalaisille tarjottiin 
kampanjatilaisuudessa sop-
patykistä härkishernekeittoa, 
jota kävi kauniissa aurinkoi-
sessa säässä nauttimassa vii-
tisenkymmentä henkilöä.

Ehdokkaita nimetty
Iin Vihreät ovat 25.2. men-
nessä nimenneet yhdeksän 

ehdokasta 9.4. kuntavaalei-
hin. 

Haapaniemi Heli-Hanne-
le ICT-suunnittelija (uusi), 
Jesiöjärvi Riia kotiäiti, ener-
giahoitaja (uusi, sit.), Koivis-
to Mika levyseppä-hitsaaja, 
Paaso Aila KT, koulutuspääl-
likkö (nykyinen valtuutettu, 
sit.), Rissanen Matti-Tapio 
liikunnanohjaaja/raittiussih-
teeri, Sandgren Harri raken-
nusmestari, Sergejeff Sisko 
yrittäjä, eläkeläinen (uusi, 
sit.), Vilkuna Jussi FM, ke-
hittäjäopettaja (uusi, sit.), 
Vuononvirta Tiina TtT, Kun-
toutuksen palveluesimies 
(nykyinen kunnanvaltuutet-
tu). 

iin Vihreiden kuntavaaliehdokkaita ja aktiiveja nauttimassa härkishernekeittoa aurinkoisessa talvisäässä. kuva 
antti Ylönen

iin Vihreiden kuntavaaliehdokas sisko sergejeff ajatustenvaihdossa kan-
sanedustaja Hanna Halmeenpään kanssa. kuva jukka sassi
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liikenne- ja viestintäministeriö on pidentänyt 19.12.2016 
antamallaan päätöksellä (lVM/2091/08/2016) neljällä vuo-
della ”Valtatie 4 ohituskaistat välillä Pohjois-Ii – Kui-
vaniemi, Ii” –tiesuunnitelman  hyväksymispäätöksen 
(tieH,15283/2006/30/24 25.4.2008) voimassaoloaikaa.
liikennevirasto on jatkanut voimassaolon määräaikaa 
14.12.2012 päätöksellään (4905/0720/2012).

Päätös liiteasiakirjoineen on jäljennöksenä nähtävillä 
17.2. – 19.3.2017 iin kunnanvirastolla,  
yhteispalvelupisteessä, os. jokisuuntie 2, ii.

KUUlUTUS

Suomen Punaisen Ristin Iin osaston

KEVÄTKOKOUS

pidetään ma 13.3.2017 klo 18.00 Kierrätysmyymälä 
Pointissa Haminantie 6, Ii. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa. Hallitus

punainenristi.fi

iin kunta julistaa yksityisteiden avustukset haettavaksi kirjalli-
sesti 31.3.2017 mennessä.

lomakkeita avustuksen hakemiseen sekä ehdot avustuksen 
myöntämiseen ovat saatavilla iin kunnanviraston yhteispal-
velupisteestä, tekniseltä osastolta ja kunnan www-sivuilta; 
http://www.ii.fi/kunnossapito.

avustusanomukset tulee määräaikaan mennessä toimittaa 
osoitteella; iin kunta, tekninen osasto, Pl 24, 91101 ii tai säh-
köpostilla; kirjaamo@ii.fi. lisätietoja saa tarvittaessa kunnallis-
tekniikan päällikkö katja arvolalta, puh. 040-7021388.

Tekninen lautakunta

YKsitYisteiDeN KuNNossApitoAVustuKsieN HAKu

Pohjoisen suurin talvitapah-
tuma Jokkmokkin markkinat 
pidettiin 412 kerran 2-4. hel-
mikuuta Pohjois-Ruotsissa. 
Saamelaisten perinteiset tal-

Jokkmokkin talvimarkkinat kiinnostava matka- ja myyntikohde
kävijää vieraili kolmen päi-
vän aikana pienessä 3000 
asukkaan taajamassa, joka si-
jaitsee ”ei missään” 170 ki-
lometrin päässä Luulajasta.  
20 hengen ryhmämme vie-
raili 4.2. talvimarkkinoilla. 
Lauantai oli suosituin vierai-
lupäivä, joten keskustan ah-
taalla markkina-alueella oli 
valtava tungos ja jonotus eri-
tyisesti ruoka-ja kahvipistei-
siin. Opintomatkan järjesti 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
Kantama-hanke, jonka tar-
koituksena on opastaa yrityk-
siä kotimaisiin ja ulkomaisiin 
markkinatapahtumiin osal-
listumisessa.

Markkina-alueella myy-
tiin perinteisen poronlihan, 
puukkojen ja turkisten lisäk-
si kaikkea mahdollista tyn-
nyrisaunoista makeisiin ja 
villasukkiin. Lisäksi kylän 
koulujen tiloissa oli myyn-
nissä runsaasti laadukkai-
ta käsitöitä ja koruja sekä 
elintarvikkeita kuten mar-
ja- ja hunajatuotteita. Useat 
myyjät olivat Pohjois-Ruot-
sista ja Tornionjokilaaksos-
ta, joten ostosten teko myös 
suomen kiellä onnistui. Eri-
tyisesti syötävä kävi kaupak-

kantama -hankkeen ryhmän vierailupäivänä 
keskustan markkina-alueella oli valtava tungos.

ulla.lehtinen@oulunkaari.com, facebook.com/kantamahanke

vimarkkinat on pidetty aina 
vuodesta 1605 lähtien helmi-
kuun ensimmäisenä viikon-
loppuna.  

Tänäkin vuonna 40 000 

Markkinoiden järjestelyasioiden äärellä olivat koolla tammikuun lopulla Veikko södö, sari Hirvaskoski, jukka-Pek-
ka Miettunen, Riitta Räinä, ari kaakkuriniemi, jouko Herva, Petri alakiuttu, arja Honkamaa ja Matti kumpulainen. 

Matti Nykänen esiintyjäksi 
Kuivaniemen markkinoille
Ensi kesän Kuivaniemen pi-
täjämarkkinoiden 15-16.7. 
järjestelyt ovat käynnissä Iin 
kunnan ja Kuivaniemen Yrit-
täjien toimesta. Pääesiinty-
jäksi on lupautunut kaikkien 
aikojen menestynein mäki-
hyppääjä ja kansainvälisesti 
tunnettu viihdetaiteilija Mat-
ti Nykänen yhtyeineen.

Markkinapuhujaksi on 
toivottu ja pyydettykin Juha 
Sipilää muutaman vuoden 
tapaan. Kuitenkin on otet-
tu huomioon, että päämiste-
rin kiireiden vuoksi toive voi 
jäädä toteutumatta. Järjeste-
lyt ovat onnistuneet hyvin 
Iin kunnan ja Kuivaniemen 
yrittäjien yhteistyönä. HT

HIEROJA, NAPRAPAATTI (jäsenkorjaaja)

Veikko Sarajärvi
p. 040 325 2971

Ti 14.3. Vihreiden valtakunnallinen vaalibussi   
 Kärkkäisen p-alueella klo 10-13
Ke 15.3.  Vaaliteltta Kuivaniemen Sale klo 10-12
Pe 17.3.  Vaaliteltta Iin S-Market klo 16-18
La 18.3.  Iin Lumivalakiat 
 Ranta-Kestilässä klo 10-15

IIN VIHREIDEN VAALIKIERTUE

Lisätiedot Iin Vihreät ry 044 974 4537

Poikkea kahvilla ja keskustelemassa
ehdokkaidemme kanssa Iin asioista.

luulajan vanhassa kaupungissa otetiin ryhmäkuva paluumatkalla. Mat-
kalla oli mukana kuusi henkilöä iin alueelta sekä osallistujia lähipaikka-
kunnilta. kuva kari arontie.

si, mutta esimerkiksi kala- ja 
leipomotuotteita oli vähän 
tarjolla.

Jokkmokkin markkinat 
ovat perinteinen saamelais-
ten kohtauspaikka. Lauan-
taina paikalla olikin useita 
kansallispukuisia ”aitoja” 
saamelaisia. Saamelaiskä-
sitöihin ja –kulttuurin saat-
toi tutustua saamelaismuseo 
Åjttessa sekä useissa näytte-
lyissä. Talvitapahtuman yh-
teydessä järjestettiin myös 

konsertteja ja vauhdikkaat 
poroajot.

Jokkmokkin talvimark-
kinoiden viehätys perus-
tuu niiden välittömään ja 
kotikutoiseen tunnelmaan. 
Markkinat järjestetään pai-
kallisin voimin pienellä or-
ganisaatiolla. Tapasimme 
järjestelyistä vastaavan Bir-
gitta Nilssonin, joka kertoi, 
että tänä vuonna markkinoil-
la oli noin 170 myyjää, jois-
ta kymmenkunta Suomesta. 

Kaikenlainen hyvä tuote me-
nee kaupaksi! Yksi syy mark-
kinoiden suosioon on halvat 
myyntipaikkahinnat. Ensi 
vuoden markkinapaikat tu-
lisi varata lokakuussa. Opin-
tomatkamme perusteella 
Jokkmokk olisi hyvä myynti-
paikka tai ainakin opettavai-
nen vierailukohde alueemme 
yrittäjille. 

Ulla Lehtinen

MediaMYYjän Paikka aVoinna

IiSanomat etsii reipasta, 
oma-aloitteista mediamyyjää. 

ota yhteys 0400 385 281 / Heimo turunen
tai laita sähköpostia: info@iinlehti.fi

nomat
-
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YhdistYkset 
toiMivat

Yhdistykset toimivat on kympin 
palsta. seurat ja yhdistykset voi-
vat ilmoittaa tulevasta toiminnas-
taan palstalla ja hinta on 10 euroa 
+ alv. sähköposti: info@iinlehti.fi

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

Sivunvalmistus  
vKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
 
Painopaikka
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4500 kpl, taloudet  iin alueella

virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä leh-
ti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvis-
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun mää-
rän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

iisanomat ilmestyy joka toinen viikko. seuraava lehti ilmestyy ke 15.3.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 9.3.2017

Nro 4/2017
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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%.

Viime lehdessä Iin Eläkeläi-
set jutussa oli kevätkokouksen 
ajankohta virheellinen. kevät-
kokous on siis maanantaina 
6.3. (maaliskuun 6. pv) Lisä-
tietoa yhdistyksen toiminnas-
ta  www.iinelakelaiset.net

Juniorit klo 17-18
Ala-asteikäiset klo 18-20
Yläasteikäiset klo 20-22

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Kuivaniemen nuorisoseura

Järjestää Kuivaniemen Nuorisoseura

Pe 10.3. Kuivaniemen seuralla
Vapaa pääsy!

Buffetti

Tornado Disco

350€ pr 50. 380€ mp. 2x100€.
5x50€. Tervetuloa!

Kuivaniemen nS
Bingo ma 6.3. 
klo 18.

Pilkkikilpailussa huikeat 

tavarapalkinnot kaikkina 

päivinä sijoitusten 

mukaan!

Suomen 

SUURIN
pilkkitapahtuma

Haalaritansseissa lauantaina

Anne Mattilala 25.3.

Souvarit pe 24.3.

mm. Talentista tuttu 

vatsastapuhuja 

Sari Aalto la-su

Pilkkikortit osoitteesta 

www.pilkkikorttirinki.fi!

15€
Pilkkikortti/

-arpa 

Arvottavien palkintojen 
yhteisarvo 82.493€

Pe 24.3.

iltapilkeissä 

ILOTULITUS!

Palkintoina 

VIISI 
upeaa autoa!

Pilkit juontaa 

Kalle Palander ja Jari Vesa.

Mukana esiintymässä mm. 

Harri Kirvesniemi,

Juha Mieto, 

Olli-Pekka Marttala, 

Jamppa Kääriäinen. 

Tanssikoulu Stage esiintyy 

ja HyväFiilis liikuttaa.

www.suurpilkit.fi

Pilkkimajoitukset:
040 358 3300

info@phtornio.fi
www.phtornio.fi

keskellä 

KAUPUNKIA!
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HUIPPUESIINTYJÄT 

joka päivä!

Iin Perussuomalaiset järjesti-
vät lauantaina 18.2. telttata-
pahtuman Iin S-Marketilla. 
Paikalla oli kuntavaaliehdok-
kaita sekä kansanedustaja 
Ville Vähämäki. Runsaasti 
väkeä kerännyt tapahtuma 
herätti keskustelua useista 
paikkakunnan kannalta tär-
keistä asioista. 

Eniten keskustelua herätti 
turvallisuustilanne Suomes-
sa. Ruotsin katastrofaalinen 
tilanne halutaan estää. Tuu-

Keskustelua paikkakunnan 
tärkeistä asioista

limyllyjen vaikutukset, ky-
läkoulujen tilanne sekä 
päätöksenteon hyväveli -jär-
jestelmä tuli esille useam-
massa keskustelussa. Myös 
omaishoitajien eriarvoinen 
asema riippuen kotikunnas-
ta ihmetytti.

Iin Perussuomalaiset vas-
tustaa Iihin kohdistuvaa 
turvapaikkaturismia. Pek-
karisen tukiautomaatteihin, 
tuulimyllyihin Iin Perussuo-
malaiset eivät lämpene. Myl-

lyjen terveysvaikutuksista ei 
ole riittävästi tutkimustulok-
sia puhumattakaan negatii-
visista luontovaikutuksista. 
Myös turvaetäisyydet ovat 
riittämättömät. Iin Perussuo-
malaiset panostaisivat jat-
kossa muihin uusiutuviin 
energiamuotoihin, etenkin 
aurinkoenergiaan.

Kouluista puhuttaes-
sa meidän on helppo yhtyä 
huolestuneiden vanhempi-
en mielipiteisiin. Haluamme 

säilyttää kylät elinvoimai-
sena ja niiden keskipisteenä 
kyläkoulun. Osassa kouluis-
ta muun muassa Ylirannalla 
on ollut ongelmia. Tapaus-
kohtaisesti tulee miettiä, 
onko uuden rakentaminen 
edullisempaa kuin vanhan 
korjaaminen.

Kunnalliseen päätöksen-
tekoon Iin Perussuomalaiset 
haluavat lisää avoimuutta, 
vanhat hyväveli-pohjalta toi-
mivat rakenteet ja käytännöt 
tulee saada julki ja romuttaa. 
Omaishoitajien asemaa halu-
amme parantaa. Omaishoi-
tajat tekevät kallisarvoista 
työtä vuorotta edistäen koto-
na asumista ja luoden säästö-
jä yhteiskunnalle säästyvien 
hoitovuorokausien muodos-
sa. Tätä arvokasta työtä ha-
luamme tukea ja parantaa 
omaishoitajien asemaa.

Kansallisella tasolla par-
ranpärinää aiheutti muun 
muassa hylkeet, uusi kalas-
tuslaki sekä Helsingissä lait-
tomasti leireilevät, kielteisen 
turvapaikkapäätöksen saa-
neet Irakin pojat.

Petri Mäenkoski

telttatapahtumassa olivat mukana muun muassa Pekka Mäenkoski, Ville Vähämäki, anu Mäenkoski ja Petri Hy-
vönen.

Avoinna: Ke 15-22, pe 15-04, la 15-04, su 12-22
Tervetuloa!

Grillituotteet, 
kahvia, pullaa

Maria Vakkurintie 2 Kuivaniemi
P. 044 209 4496

Ikosen
Grillikahvio

avajaIset Pe 3.3. klo 15 alkaen, 

kahvItarjoIlu ja arvonta!

Nuorisolta tuli vaatimus ” 
Mummin on aika siirtyä ny-
kyaikaan” ja löivät käteen 
älypuhelimen. Mummi rauk-
ka on pulassa, jos toisessa 
kun yrittää sählätä puheli-
men kanssa. Mutta älykkyys 
on Mummin mielestä aivan 
jotain muuta kuin muovika-
pula siruilla täytettynä. Kun 
Mummille tullaan esittele-
mään näitä nykyajan vem-
paimia, hän viittaa kintaalla. 
Eihän sillä tee mitään. Ei se 
tyhjennä astianpesukonet-
ta ja ei laita pyykkiä narulle 
kuivumaan. Siihen tarvitaan 
nuorisoa tai puolisoa jota voi 
komennella, että oppivat itse-
näiseen työskentelyyn. 

Sama mahtaa olla älypu-
helimen kanssa, se on mel-
kein kiinni kädessä ja peukalo 
pelaa. Ei voi sanoa, että peu-
kalo olisi keskellä kämmen-
tä. (vanha sanonta siitä, jos 
ei osaa mitään tehdä käsillä) 
Tuon netti/virtuaali maail-
man nykypeukailijat osaa ja 
hyvä niin, evätpä rönötä tie-
tokoneella sisällä kokoaikaa. 

Mummin digiloikka
Jos Mummi saisi ohjelmoida 
älypuhelimeen kotiohjelman. 
Se opastaisi Marttojen tapaan 
kuorimaan perunat, luutua-
maan lattiat, laskostamaan 
pyykit, silittämään kaulus-
paidat ja parsimaan sukan 
pohjat. Mutta, kun Mummi 
on kyylännyt nuorisoa, on 
siellä halvattu vieköön joku 
treenikomento, jossa lanku-
tetaan, venytetään ja vanute-
taan kroppaa priimakuntoon. 
Jes, sehän on aivan erinomai-
nen ohjelma. Ei nykynuoriso 
tyhmä ole. Meidänkin lylle-
röiden pitää ottaa oppia. Ja 
jos netti huilaa kyllä minun 
mielestä Martatkin ääneen 
pääsee, jos näppäilee oikeat 
sivut auki. Mummikin yrittää 
aina säätää jotain, niin jospa 
tuo älypuhelin ei ala mahdot-
tomia vaatia. 

Ja ainakin Mummi on to-
tellut Sipilän hallituksen 
edellytyksestä digiloikka 
kunniaan.

Mökin mummo 

Iin Kokoomus ry kuntavaa-
liehdokkaiksi on perjantai-
hin 24.2. mennessä nimetty 
11 henkilöä: Jeronen Mer-
ja, Koskela Markku, Kurttila 
Jussi, Lauri Jarmo, Maalis-
maa Maila, Mäenpää Petteri, 
Ojutkangas Teijo, Pietikäi-
nen Jukka, Tauriainen Juho, 
Tervonen Petri ja Turtinen 
Anna. 

Kokoomuksella 
11 kunta-

vaaliehdokasta

Oikaisu
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Lumivalakiat
La 18.3.2017 klo 10-15

Iin

Iin Rantakestilä
KÖPI 

17

 
10.00 - 14.00 Iin kunnanmestaruuspilikit. Sarjat: M, Mv60, N, Nv60, Nu 12 ja 16v. 
10.00 - 14.00 Ylleiset pilikkikisat. Sarjat: M, Mv60, Nv60, N, Nu 16v.  
 
10.00 Tapahtuman juhlalliset avajaiset 
11.00-12.30 Liukurimäkikisat – kaikki lapsukaiset palakitaan kultasella mitalilla 
12.00 Maddaleenan musiikillene seikkailu ympäri maailmaa! 
12.30  #EiKiu100 - Koko Suomi tanssii Suomi100 Humppa (osallistuja saa ämpärin) 
13.00 Menestyneitten urheilijoitten palakitteminen
13.30 Maddaleenan musiikillene seikkailu ympäri maailmaa! 
14.00 Puolueellinen pulukkakisa
14.30 Pilikkikilipailujen palakintojen jako-operaatio 
14.45 Iin Lumivalakiat arvontojen tulosten lukemiset ääneen

Koko tapahtuman ajan yhteisymmärryksessä kävijöitä palavelevat:
- Ylirannan Ratsutila järijestää talutusrattastusta klo 11-14
- Jakkukylästä Jussilan Jari tullee pitämään poroajelua klo 11-14 
- Lions Clubin kansainväline tarkkuussahhauskilipailu klo 10-15
- Nuorisovaltuuston porukka maalaa muksujen nappelit uuteen uskoon klo 11-14
- Lumikenkäilyä ja Frisbeegolfia saa kokkeilla kaikki klo 10-15 / Infossa 
- Pihapelit #EiKiu100 MLL Iin osastolla klo 10-14
- Kärkkäisen varikko 
- Lohenpainon arvausta pittää Iin kalamiehet - lohi on Kalaliike Kuhalta
- Iin Meriseuran Lätty-/makkarakahavila klo 10-15
- Lions Ladyjen Kaakaokahavila ja kuumia koiria klo 10-15
- Myytävänä Erä-Padan paikanpäällä kokkaamaa lohikeittoa alk. klo 11 
- Pilikkikisojen osallistumismaksu on 10€/5€.  Tavarapalakinnot voittajille!
- SPR Iin osasto esittellee toimintaansa ja antaa ensi-apua
- Avvoimet ovet Iin Meripelastajien pääkonttorilla Rantakestiläsä
- Köpi Maskotti palloilee mäenjuurella Muumilaaksosa ja jakkaa mitalleja
- Kuntavaalit on tänä kevväänä - niin puolueetki ovat paikalla 
- Patelan herrat ohojaapi liikennettä parkkipaikoille
- Tapahtuma on Unelmat liikkeellä Suomi100 tapahtuma
- Pidätettään oikeuvvet pieniin ohojelmatarkennuksiin 
  

OHOJELMA

HOX! Lähin pankkiautomaatti on sitte Iin Haminalla, joten kätteistä mukkaan!
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Lisätietoa rimpauttamalla  

Ii-instituuttiin 

Riitalle p. 050 3950 305 tai 

Pekalle p. 050 3950 392

 
Tervetuloa mukaan laulavan ja tanssivan nuken Maddaleenan 

musiikilliseen seikkailuun ympäri maailmaa!  
Vauhdikas esitys sisältää tuttuja laululeikkejä, ja löytyypä 

matkalaukusta hassuja taikatemppujakin.  
Luvassa iloista ja mukaansatempaavaa menoa lapsille sekä 
lapsenmielisille - kaikki saavat laulaa ja pomppia mukana! 


