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jakelu kaikkiin talouksiin iissä

kesäkuu 7.6.nomat
Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Iin 
kesälehti

Parturi-Kampaamo

Nines
Olen lomalla 13.-24.6.

0400 850 340
Vanhatie 154, Kuivaniemi

Olen lomalla 22.6-15.7 ja 20.7-29.7 
Hyvää kesää!

tanja Varpenius
parturi-kampaaja

08 4156 3882 
Vääränpolku 13, 91100 ii

kuvastin@luukku.com

Museokahvila Huilinki
Iin vanhassa haminassa

Puistotie 4 91100 Ii
050 3539599/040 5263706

Vuokraamme Huilinkia
yksityistilaisuuksiin. 

Tervetuloa!

Tarjolla lounasta aina 
maanantaista perjantaihin kello 11-14. 

Viikonloppuisin tarjolla muun muassa 
Huilingin herkullisen kermaista kalakeittoa. 

Myynnissä myös pientä suolaista purtavaa sekä 
herkkusuille makeita leivonnaisia. 

IIN KALA- JA 
MAALAISMARKKINAT  2018

La  16.6.2018 klo 10.00 -16.00
Iin Wanha Hamina (Puistotie 3)

•	Kalaa	kalastajilta,	kalatuotteita,	
	 kalankäsittelyä
•	Katin	kanssa	kalassa	kalatietoa
•	Muita	lähi-	ja	maalaistuotteita,	itte	tehtyä
•	Taimia,	monivuotisia	kasveja
•	Reko	-lähiruokarenkaiden	toimintaa	
•	Maalaistunnelmaa,	kotieläimiä,	
	 maaseututoimijoita
•	Kalannahkat	hyötykäyttöön		
•	Lasten	onkitapahtuma	klo	11.00-13.00	
	 Nätteporin	rannassa
•	Laulupelimannit	12.30,	yhteislaulu	14.30
•	Pihakirppikset	Wanhalla	Haminalla
•	Juontaa	toimittaja,	kalastaja	Kati	Jurkko

Järjestäjä: Osuuskunta Team Kala. 
Yhteistyössä: Pohjois-ja Etelä-Iin jakokunnat, Hauki Media, Iin 
Yrittäjät, Iin Urheilijat, Iin Laulupelimannit, Iin Reko-lähiruokarengas, 
Ii Instituutti, Iin Kalamiehet, Museokahvila Huilinki, IiSanomat

Markkinapaikat 
vain	20	€	(2m	x	2m	)	ja	40	€	(4x4),	
isommat	sopimuksen	mukaan.	
Varaukset	ja	lisätietoja	
Risto	Tolonen	0400	434798,		kala@ii.fi

Swipen myyjät Iin torilla pe 8.6. klo 10-15.00
Olemme myös 16.6. Kala-ja maalaismarkkinoilla. SääV

aRau
S

ISK Watercross I i 30.6.2018

Tervetuloa!

Isk	Watercross	järjestetään	Iin	Illinsaaressa,	
Illinsaarentie	18,	91100	I	i.	

Kilpailut	alkavat	klo	10.00	ja	päättyvät	
noin	klo	18.00	palkintojen	jakoon.

Lipun	hinta	on	10	€/kpl,	alle	12	vuotiaat	ilmaiseksi.
Ennakkoliput	Tiketti.fi.

Kisa-alueella	on	ruuan,	makkaran	ja	virvokkeiden	myyntiä
sekä	anniskelualue.	

Omien	alkoholijuomien	tuonti	on	kielletty.

Lisätietoja:http://iiseudunkelkkailijat.com/watercross/
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www.iinseurakunta.fi

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, Piisilta 1, 91100 Ii, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja-avustaja, Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Riikka Takalo 050 439 9963, riikka@iinlehti.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:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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 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 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomat
-

Hinnat:
Etusivu 1,40 e pmm
takasivu 1,30 e pmm
sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 12        7.6.2018

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

Seuraava Iisanomat nro 13
ilmestyy21.6.2018. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 14.6. mennessä.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

Iin	toimisto	avoinna	Micropoliksessa	Piisilta	1	keskiviikkoisin	klo	9-14,	tai	sopimuksen	mukaan	(	p.	050	439	9963)

iin alue

Kesäperhekerho pukkisaarenmaja, konintie 393, kaikenikäi-
set lapset vanhempien, isovanhempien tai tutun aikuisen 
kanssa! kerhossa tarjotaan leipää, mehua/ kahvia ja paiste-
taan makkaraa nuotiolla. 
Ke 6.6. klo 10 – 13, askartelemme pitsiperhosia. 
Ma 11.6. klo 10-13, askartelemme linnoja.
Ke 13.6. klo 10-13, askartelemme laivoja.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 7.6. klo 14.30. 
Perheretki Ranuan eläinpuistoon pe 8.6. linja-auto lähtee 
iistä seurakuntatalolta klo 8, olhavasta ja kuivaniemeltä voi 
tulla mukaan, kerro ilmoittautuessa mistä, tulet kyytiin. pa-
luu iihin klo 16. seurakunta maksaa kyydin ja pienet eväät. 
lisäksi voi ottaa omia eväitä mukaan. jokainen maksaa itse 
liput eläinpuistoon (aikuiset 14,50 e, lapset 4-14 v. 13 e, alle 4 
v. ilmainen tai perhelippu 51 e, perheen vanhemmat ja 4-14 
vuotiaat lapset). ilmoittautuminen puh. 0400 541 3191 tai 
040 847 8936. 
Konfirmaatiomessu Kesä 1 su 10.6. klo 10 iin kirkko. aihe 
kutsu jumalan valtakuntaan. soronen pekka, kanttorina sa-
volainen eija, avustaa sillanpää katri. kolehti nimikkolähetti 
pauli Vanhasen työn tukemiseen keniassa (sleY).
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 14.6. klo 13.
Nuortenilta to 14.6. klo 18 karhun leirikeskus, leirikeskuk-
sentie 32. ohjelmassa ainakin nuotioherkkuja ja muuta mu-
kavaa tekemistä. 
Konfirmaatiomessu Kesä 2 su 17.6. klo 10 iin kirkko. aihe 
kadonnut ja jälleen löytynyt. ruotsalainen tapani, kanttorina 
jaakkola markku. kolehti seurakunnissa tehtävän nuoriso-, 
erityisnuoriso- ja rippikoulutyön tukemiseen ja kehittämi-
seen nuori kirkko ry:n kautta. 
Rovastikunnallinen nuorten telttaleiri rokuan hienoihin 
maisemiin 17.-19.8. nukutaan puolijoukkueteltoissa, istu-
taan nuotiolla ja rentoudutaan luonnossa, mutta myös me-
lotaan, vaelletaan ja pelataan värikuulasotaa sekä tietenkin 
tutustutaan uusiin ihmisiin! leiri on tarkoitettu rippikoulun 
käyneille nuorille oulun ja iin seurakunnissa. kysy lisää kat-
rilta p. 0400 882 315.

katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi

kuiVaniemen alue

Sanajumalanpalvelus - Iltakirkko su 10.6. klo 18 kuiva-
niemen kirkko. 3. sunnuntai Helluntaista. pyhäpäivän aihe 
kutsu jumalan valtakuntaan. pekka soronen, kanttorina eija 
savolainen. kolehti nimikkolähetti pauli Vanhasen työn tuke-
miseen keniassa (sleY). 
Sanajumalanpalvelus su 17.6. klo 12 kuivaniemen kirkko. 
4. sunnuntai Helluntaista. pyhäpäivän aihe kadonnut ja jäl-
leen löytynyt. matti kinnunen, kanttorina markku jaakkola. 
kolehti seurakunnissa tehtävän nuoriso- , erityisnuoriso- ja 
rippikoulutyön tukemiseen ja kehittämiseen nuori kirkko 
ry:n kautta. 
Sanajumalanpalvelus la 23.6. klo 12 oijärven kyläkirkko. 
juhannuspäivä, johannes kastajan päivä. pyhäpäivän aihe 
tien raivaaja. matti kinnunen, kanttorina markku jaakkola. 
kolehti taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten 
auttamiseen suomessa kirkon diakoniarahaston kautta. 
Sanajumalanpalvelus – Iltakirkko su 24.6. klo 18 kuiva-
niemen kirkko. 5. sunnuntai Helluntaista. pyhäpäivän aihe 
armahtakaa! matti kinnunen, kanttorina markku jaakkola. 
kolehti Vienan-karjalan työn tukemiseen Venäjällä, inkerin 
kirkko. 
Kuivaniemen kesäperhekerho to 14.6. klo 10 – 13 kaiken-
ikäisille lapsille vanhempien, isovanhempien tai tutun aikui-
sen kanssa seurakuntatalolla. ohjelmassa mukavaa yhteistä 
tekemistä ja yhdessäoloa, leikkiä, askartelua ja lapsille sopiva 
hartaus. tarjotaan leipää, mehua ja kahvia.

Kappelintoimisto on suljettu ma 4.6. – pe 22.6. toimis-
toasioissa ota yhteyttä iin kirkkoherranvirastoon ma-pe klo 
9-14, puh: 040 848 0078, os. puistotie 3, 91100 ii.

Lämmin KIITOS kaikille Yhteisvastuu-keräykseen eri ta-
voin osallistuneille sekä kerääjille ja tapahtumien järjestä-
jille, että tapahtumiin osallistuneille ja lahjoittajille! oman 
seurakunnan osuus (20 % tuotosta) käytetään pienituloisten 
ja vähävaraisten auttamiseen kotipaikkakunnallamme. 

lisää tapahtumia: katso iin alue ja www.iinseurakunta.fi

Art Ii biennaali käsitte-
lee ajankohtaisia teemo-
ja, osallistuu julkiseen 
keskusteluun taiteen kei-
noin ja yhdistää kulttuu-
riperinnön ja nykytaiteen 
ilmiöitä. Lisäksi keskeistä on 
paikallisen yhteisön ja kan-
sainvälisten taidealan am-
mattilaisten kohtaamisten 
mahdollistaminen yhteisöl-
lisen toiminnan avulla. Bien-
naalin paikkasidonnaiset 
teokset sijoitetaan pääosin 
Iin ympäristötaidepuistoon 
sekä Iin kuntakeskuksen 
alueelle. Teosten syntyyn 
vaikuttavat ajalliset, paikal-
liset ja kulttuuriset olosuh-
teet. Yksi koko tapahtuman 
keskeisistä arvoista on kes-
tävä kehitys.

Biennaalia juhliste-
taan perjantaina 8.6. kel-
lo 17-18 kaikille avoimessa 
pääjuhlassa Monitoimita-
lo Nätteporin pihalla, aivan 
keskeisten esityspaikkojen 
läheisyydessä. Oulusta jär-
jestetään pääjuhlaan bussi-
kuljetus.

Art Ii Biennaalin kon-
septin aktiivinen kehitys-
työ näkyy konkreettisesti 
jo tämän vuoden festivaa-

lilla: usean fyysisen teok-
sen sijaan toteutetaan yksi 
suurempi pysyvä teos, jon-
ka ympärille rakennetaan 
prosessipohjaista, osallis-
tavaa ohjelmaa kuten per-
formansseja, työpajoja ja 
keskustelutilaisuuksia. 
Kuntaorganisaation sisäis-
tä yhteistoimintaa sekä alu-
eellista, valtakunnallista ja 
kansainvälistä yhteistyö-
tä on kehitetty entisestään 
ja kumppanuuksia on ra-
kennettu ja vahvistettu. 
Taiteilijat valitaan sekä kut-
sumenettelyllä että kansain-
välisellä avoimella haulla. 
Taiteellisena johtajana toi-
mii Merja Briñón.

Tämän vuoden biennaa-
liohjelmassa taiteilijat An-
dréa Stanislavin (USA) ja 
Dean Lozowin (USA) kier-
televät päivisin kävellen Iin 
keskustassa jakaen vaattei-
siinsa kiinnitettyjä peilirin-
tamerkkejä yksi kerrallaan 
vastaantulijoille. Vastalah-
jaksi he ottavat rintamerkin 
vastaanottajasta valoku-
van. Nämä kerätyt valoku-
vat muuntuvat taiteilijoiden 
käsissä muotokuvanapeik-
si, jotka jatkavat matkaansa 

heidän vaatteissaan peili-
rintamerkkien tilalla. Osana 
teosta toimittaja Angelina 
Davydova (RUS) kyselee 
vastaantulijoilta huomioita 
ilmastoon liittyvistä muu-
toksista Iissä. Näistä ky-
symyksistä ja vastauksista 
syntyy teoksen audioele-
mentti. Näin teos, Reflect 
Ii, leviää ympäri yhteisöä ja 
toisaalta myös muodostuu 
sen avustuksella.

Kuva- ja performanssitai-
teilija Laurel Jay Carpenterin 
(GBR) ja performanssitaitei-
lija Teresa Longvan (NOR) 
Thirst puolestaan ottavat 
kantaa kysymyksiin naisten 
historiasta ja toisaalta tut-
kivat nykyistä maailman-
laajuista vesikriisiä. Thirst 
esitetään festivaaliviikon 
perjantaina klo 11-19 Mo-
nitoimitalo Nätteporin 

rannassa. Teosta voi halu-
tessaan seurata vain hetken, 
tai viipyä pidemmän aikaa. 

Nätteporin rantaan ra-
kentuu myös biennaalin ai-
noa pysyvä taideteos, Iuliia 
Rokinan (RUS) ja Vera Go-
lubevan (RUS) Drop of Wa-
ter. Teos koostuu yli sadasta 
sinertävästä lasielementis-
tä, jotka heijastavat valoa, 
veden olemusta imitoiden. 
Vesi on maapallomme ylei-
sin elementti mutta samal-
la niukka ja himoittu. Se on 
mystinen ja sisältää paran-
tavia voimia. Drop of Water 
käsittelee kaikkia näitä ulot-
tuvuuksia.

Merja Briñón
Kulttuurikauppila toimin-
nanjohtaja, tapahtuman 
taiteellinen johtaja 

Laurel Jay Carpenterin (GBR) ja Teresa Longvan (NOR) teos Thirst 
ottaa kantaa kysymyksiin naisten historiasta ja tutkii nykyistä 
maailmanlaajuista vesikriisiä.

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla 4.-10.6. kansainvälisessä 
Art Ii Biennaalissa Iissä nähdään monimuotoisesti nyky-
taidetta nimekkäiltä kansainvälisiltä ja kotimaisilta ny-
kytaiteilijoilta. Tänä vuonna biennaalin taideteoksissa ja 
oheisohjelmassa syvennytään veden eri olomuotoihin ja 
merkityksiin kuten veteen kaiken elämän peruselement-
tinä tai toisaalta kulttuurien välisenä rajapintana.

Art Ii Biennaalissa 
näyttäytyvät 
veden monet muodot
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MAANANTAI 25.6.2018   
klo 11.15 Lounaskonsertti Museokahvila Huilingissa. Vapaa pääsy. 
klo 18.00 Wanhan Haminan opastettu kierros. Uittopatsas. Vapaa pääsy.
 
TIISTAI 26.6.2018 
klo 11.15 Lounaskonsertti Museokahvila Huilingissa. Vapaa pääsy.
klo 18.00 Yhteislaulua ja kansanmusiikkia Iin Laulupelimannit. 
Huilingin Näyttämöllä. Vapaa pääsy.

KESKIVIIKKO 27.6.2018 
klo 11.15 Lounaskonsertti Museokahvila Huilingissa. Vapaa pääsy. 
klo 18.00 Kirjailijoiden Ii -opastettu kierros.  
Lähtöpaikka Vesaisen patsas. Vapaa pääsy.

TORSTAI 28.6.2018  
klo 11.15 Lounaskonsertti Huilingissa. Vapaa pääsy. 
klo 18.00 Yhteislaulua ja kansanmusiikkia Iin Laulupelimannit.  
Huilingin Näyttämöllä. Vapaa pääsy.

PERJANTAI 29.6.2018  
klo 16.00 Muisteloita Iin kulttuurikohteista Kari Holman johdolla  
Nätteporin auditoriossa. Vapaa pääsy! 
klo 18.00 Harmonikkaviikon päätöskonsertti. Huilingin Näyttämöllä.
Leirinoppilaat ja opettajat esiintyvät. Liput 10€/5€. 

IIN KOTI

LAUANTAI 30.6.2018  
klo 10-18 Iiso watercross Illinsaaren Uimarannalla. Lippu 10€ alle 12v 0€. 
klo 12-16 Vatunkipäivät Vatungin kalasatamassa Kuivaniemellä.  
Koko perheen kesätapahtuma. Vapaa päsy! 
klo 12-21 Huilinki Soi Huilingin tapahtuma-alueella.  
Liput 25€/20€. Ennakkoliput tiketti.fi 22,50€/19,50€.  
Alle 7-vuotiaat vapaa pääsy. 
 
SUNNUNTAI 1.7.2018  
klo 10.00 Jumalanpalvelus Iin kirkossa 
klo 12.30 Iin Kotiseutuviikon pääjuhla. Huilingin näyttämöllä.  
klo 14.00 Museopäivä lapsiperheille. Iin kotiseutumuseolla. Vapaa pääsy. 
klo 15.00 Museopäivän lastenkonsertti. Stella Pellen Laulukakku. 
Huilingin Näyttämöllä. Vapaa pääsy.
klo 16.00 Suomi 101 – Ii ja Hamina itsenäisyyden aikana opastettu kierros
Lähtöpaikka Iin kunnanviraston piha. Vapaa pääsy.

Lisätietoja:  
Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos/ 
Riitta p. 050 3950 305 ja Hanna p. 040 538 2711 
Kuva: Anni Aarnio 2018

Tervetuloa! Lisää tapahtumia ja niistä lisätietoja  
löydät osoitteesta: www.ii.fi/kalenteri

SEUTU
VIIKKO 20

18
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Jokivarren Puutarha
Oijärventie 1144, Yli-Olhava p. 0400 192142

Amppelit, kesäkukat,
hyötykasvit,

pensaat, perennat!

Moni iiläinen on varmasti 
kevään mittaan ihmetellyt, 
mitä Nätteporin rantaan, 
kunnanviraston ja kirjaston 
väliselle viheralueelle ollaan 
rakentamassa. Paikkaan on 
noussut pietarilaisten tai-
teilijoiden, Iuliia Rokinan ja 

Drop of Water on 
kunnianosoitus vedelle

Vera Golubevan ympäris-
tötaideteos nimeltään Drop 
of Water. Mukana on myös 
Dmitri Popov. 

Teos koostuu seitsemäs-
tä erillisestä osasta, jois-
sa on betoniseen pohjaan 
kiinnitettyjä terästankoja, 

joiden päälle on kiinnitet-
ty eri sävyissä olevia taide-
laseja, joita on yhteensä 114 
kappaletta. Lasit on valet-
tu jo Pietarissa, ja teos koo-
taan paikan päälle. Teoksen 
osien ympärille istutetaan 
matala pensaikko. Iuliia Ro-

kina kertoo Drop of Water 
-teoksen pohjana olevan aja-
tuksen, että kaikki vesi maa-
pallolla on samaa vettä, joka 
on kiertänyt planeetalla jo 
muinaisista ajoista lähtien; 
vesi mahdollistaa elämän 
planeetallamme. Kyseinen 
teos on naisten ensimmäi-
nen ulkona oleva, pysyvä 
näyttely. Muita näyttelyitä 
heillä on museoissa Venäjäl-
lä, muun muassa Pietarissa.

Rakennusteknisenä työn-
johtajana on toiminut Timo 
Haapaniemi. Hän on myös 
AIB-taiteilijoiden assistent-
tina jo kuudetta kertaa, eli 
on ollut mukana jokaisessa 
Art Ii Biennaalissa taiteili-
joita auttelemassa ja raken-
teita valmistamassa. Hän on 
valmistanut tukirakentei-
ta myös ranskalaislähtöisen 
Christelle Mas’n teokseen X-
rays (H2O), joka on nähtä-
villä kirkon takana olevassa 
metsikössä kesän ajan. 

Drop of Water on tämän 
vuoden Art Ii Biennaalin ai-
noa pysyväksi jäävä taidete-
os. Muut Art Ii Biennaalin 
osat ovat lähinnä esittäviä 
ja yhteisöllisiä teoksia. Art 
Ii Biennaali järjestetään 4.-
10.6. Ohjelmaa on joka päi-
välle, tapahtumapaikkoina 
ovat Huilingin museoalue 
sekä Nätteporin ympäristö. 
Tarkempia tietoja ohjelmas-
ta löytyy osoitteesta www.
artii.fi. RT

Taidelasin asettaminen telineeseen on tarkkaa puuhaa.

Dmitri, Vera ja Iuliia rakentamassa teostaan. Rakennusvaiheessa olevaa teosta voisi äkkiseltään luulla tavalli-
seksi työmaaksi.

Turvallisin

• Turvallinen telineasennus
• Oma tehdas, ei välikäsiä
• Nyt entistä kattavampi  
palvelu: Vesivek ja Hämeen  
Laaturemontti yhdistyivät!

PAIKALLISET 
POJAT!

valinta
Asiakastyytyväisyystutkimus 12/2017

Soita heti 08 2377 9501

Meidän katon alla on hyvä olla.

vesivek.fi

Yli 97 % suosittelee  
kattoremonttiamme!

Laurintie 2, 91100 Ii
Puh. 045 147 6600

aukioloajat:	
ma-pe 9.00-18.00, 
la 9.00-15.00
Juhannusaattona klo 9.00-12.00

www.iinapteekki.fi

IIN	aPTEEKKI
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Yhtenä osana Art Ii Biennaa-
lia on oululaistuneen rans-
kalaistaiteilija Christelle 
Mas’n montaasiteos X-rays 
(H2O), joka on kesän ajan 
nähtävillä Iin kirkkopuis-
tossa. 

Mas on sommitellut työ-
hön röntgenkuvien paloja, 
jotka on kiinnitetty pleksi-
lasille epoksihartsilla. Myös 
magneettikuvien printtejä 
on käytetty työssä. Suuret 
levyt on kiinnitetty puiston 
puihin naruilla. Christelle 
kertoo, että teoksen lähtö-
kohtana on tämänvuotisen 
biennaalin teema, vesi. 

Ihmisruumis koostuu 
enimmäkseen vedestä. Jos 
katselemme sitä lääketie-
teellisistä kuvista, emme 
näe vettä vaan on kuin ruu-
miimme muodostuisivat 
näkymättömästä sisäisestä 

Röntgenkuvia kirkkopuistossa

maailmasta. Vesi on myös 
siltä kannalta näkymätön 
käsite, että se todennäköises-
ti katoaa tai ainakin vähenee 
maailmasta. Myös röntgen-
kalvot muokkautuvat ajan 
saatossa. Radiografia muut-
taa auringon vaikutuksesta 
värejään, ja myös installaa-
tio muuttuu ajan myötä. 
Teokset käsittelevät myös 
ihmisten suhdetta kehoon 
ja lääketieteelliseen kuva-
teknologiaan. Myös Museo-
kahvila Huilingista löytyy 
Christellen teoksia tämän 
kesän ajan. Siellä on esillä 
pienempiä, samalla teknii-
kalla valmistettuja kollaase-
ja sekä piirroksia. 

Christelle Mas on muka-
na ensimmäistä kertaa Art Ii 
Biennaalissa, mutta kaikil-
le iiläisille hän ei ole aivan 
vieras nimi, hän on nimit-

täin ollut KulttuuriKaup-
pilan residenssitaiteilijana 
vuonna 2014. Hän myös ve-
tää joka vuosi taidetyöpajo-
ja. Viime talvena Christelle 
piti taidetyöpajan yhdessä 
biologian opettajan kanssa 
Valtarin koululaisille. Työ-
pajassa valmistettiin kollaa-
si röntgenkuvista. Tulevana 

Teoksissa on käytetty röntgenkuvien paloja.

Suuret teokset on kiinnitetty puiden runkoihin tukevasti naruilla.

Teoksen punainen osa on magneettikuva.

syksynä hän on taas vetä-
mässä uutta taidetyöpajaa. 
Hän opettaa myös Oulu-
opistossa ranskaa ja valoku-
vausta. 

Vuodesta 2010 lähtien 
Suomessa asunut Christel-
le on alkanut työskennellä 
röntgenkuvien kanssa jo 
kymmenisen vuotta sitten. 

Viime vuonna hänellä oli 
lääkärikeskus Mehiläisessä 
Oulussa iso näyttely. Chris-
tellen töitä on ollut näytteillä 
sekä Suomessa että maail-

malla niin ryhmä- kuin yk-
sityisnäyttelyissäkin. Myös 
Oulun ja Kemin taidemu-
seoista löytyy hänen teoksi-
aan. RT

Vatungin 
Pooki

Villen karaoke
Vapaa	pääsy!

Vatungin Pooki
puh.	044	209	4496			

Pohjoisrannantie	767		
95100	Kuivaniemi

avoinna:
su-to	14.00-21
pe-la	14.00-02

aVajaISbIleeT

pe	8.6	kl
o	21-02

Helena Juntunen 
Juho Alakärppä

Toinen esiintyjä ilm. myöhemmin 
Markus Vaara
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LAUANTAI 14.7.2018

SUNNUNTAI 15.7.2018

www.kuivaniemi.fi

    14.-15.7.201818.00  Markkinahölkkä 
 Startti Kuivaniemen koululta. 
 Ilmoittautuminen klo 17.  
 Jokivarren lenkki n. 10,5 km.    
  Järjestää Kuivaniemen yritys ry
21-04  MarkkinaRock, Kuivaniemen Kievari.

PERJANTAI 13.7.2018

10.00  Markkinaportit avautuvat 
11.00  Pressan katit lastenkonsertti
12.00  Yhteislaulua  
 Kuivaniemen Pelimannit 
13.00  Markkinabingo.  
 Järjestää Kuivaniemen Nuorisoseura
14.00  Pressan katit lastenkonsertti
14.30  Yhteislaulua  
  Kuivaniemen Pelimannit
15.00  Markkinajumalanpalvelus
16.00  Vuoden markkinamyyjän  
  palkitseminen
17.00  Markkinaportit sulkeutuvat

 

Ohjelman, Lättähatun ja muut aika-
taulut löydät www.kuivaniemi.fi
Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

- Yli 100 markkinamyyjää 
- Kuivaniemen Yrittäjien teltalla 
Karaoke 
 

Aikataulut: www.kuivaniemi.fi  

Vapaa pääsy!  
 
Tervetuloa! 

Järjestäjä: Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos  
Lisätietoja ohjelmasta: Riitta p. 050 3950 305  
Markkinapaikat: Jussi p. 050 383 9984  
 
Yhteistyössä: Kuivaniemen Yrittäjät ry 
Ari p. 050 441 3121 

10.00 Markkinaportit avautuvat
11.00 Juhlalliset avajaiset
          Juhlapuhe pääministeri Juha Sipilä 

13.00 Danny 

14.00 Teatteri Tie: henkilö V ja Vinsentti
15.00 Musiikkia
16.00 Markkinabingo - Kuivaniemen Nuorisoseura
16.30 Paikallisten kykyjen esityksiä
17.00 Sokkoämpäripallojoukkue MM-kisat
18.00 Markkinaportit sulkeutuvat

Karaoke Kuivaniemen Yrittäjien teltalla klo 20 saakka

18.00  Harmaat Pantterit 3:  
  Käpyhovin pelastuspalvelu 
  Kuivaniemen Roolinvaihtajat.  
 Kuivaniemen Nuorisoseuran talolla.  
  Liput ovelta 10 €.
21-04  Markkinatanssit, Kuivaniemen Kievari. 
21-01  Markkinatanssit Merihelmessä.  
 Maarit Peltoniemi ja Mysteeri. Liput 15€

MARKKINOILLE  
VAPAA PÄÄSY!  
TERVETULOA!
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Piippurock 
kansainvälistyy

Elokuisena iltana Rantakestilässä jytisee. Piippurock järjestetään tänä vuonna 4.8. 

Piippurockissa on tunnelmaa. Tässä lavalla on Stinkfoot.

Iin oma rockfestivaali Piip-
purock järjestetään tänä 
vuonna 4.8. jo viidennen 
kerran. Alusta alkaen festa-
ripaikkana on ollut Ranta-
kestilä, jonne on vuosittain 
saapunut kuutisensataa hen-
keä. 

– Asiakaspaikkoja on lu-
pien mukaan 2 000 ihmiselle, 
joten kyllä sinne porukkaa 
mahtuu. Emme me tosin niin 
paljon ihmisiä päästä sisälle, 
pääorganisoija Johanna Jak-
ku-Hiivala sanoo. 

Alun perin Piippurockin 
esiintyjät tulivat Oulun seu-
dulta ja Pohjois-Suomesta. 
Piippurockin vakioesiinty-
jä on iiläis-oululainen Stink-
foot. Sen johtajana on 
Iistä alun perin lähtöisin ole-

va Riku Halttu, joka oli ai-
kanaan IiRock-tapahtuman 
kantavia voimia. Piippu-
rock on vakiinnuttanut ase-
mansa Iin kesätapahtumien 
joukossa, ja viesti mukavas-
ta tapahtumasta on kiirinyt 
jo kuntarajojen ulkopuolel-
lekin.

Tänä vuonna Piippurock 
ottaa askeleen kohti kansain-
välistymistä. Esiintyjäjou-
kosta löytyy ruotsalaisbändi 
Sonic Syndicate, joka on mo-
dernia metallia ja metalcorea 
soittava yhtye. Bändi perus-
tuu kahden veljen, Roge-
rin ja Richardin, sekä heidän 
serkkunsa Robinin ympäril-
le. Ennen levytyssopimus-
ta bändi toimi nimellä Fallen 
Angels. 

Muita bändejä Piippu-
rockissa ovat REHTIÄ ROK-
KIA SOITTAVA VANHAN 
LIITON ROKKIBÄNDI 
DDR, iiläisiä soittajia sisäl-
tävä Black Stage, rockabillya 
soittava Bullet Biters Oulus-
ta, sekä iiläinen RUHO.

Juontajana Piippurockissa 
toimii youtubesta tuttu Chi-
li-Ile. 

-Lipunmyynti alkaa hei-
näkuun alussa ja lippuja saa 
ainakin Nenosen Nesteeltä 
ja Joku Paikallinen Pub Iis-
tä, Haukiputaan Navetalta, 
sekä Wood Bar Oulusta. Bus-
sikuljetus Oulusta on myös 
suunnitelmissa, kertoo Jo-
hanna Jakku-Hiivala. MTR

Avajaiskonsertti
ma 11.6. klo 18

Iin kirkko
Sopraano Helena Juntunen ja toinen esiintyjä ilmoitetaan myöhemmin

Pianistit Juho Alakärppä ja Markus Vaara
Liput ennakkoon tiketti.fi, 22,50€ (sis. palvelumaksu), ovelta 25€ 

Lied –konsertti
ke 13.6. klo 19

Nätteporin auditorio
Var det en dröm? Lauluja nuoruuden rakkaudesta
Eveliina Ylikoski (laulu) ja Aaron Ahola (piano)

Mitä jäljelle jää – Lauluja, runoja ja kuvia unohtamisesta ja muistamisesta
Heidi Jakkula (laulu), Päivi Nylund (piano) ja Jaana Seppänen (runot)

Liput ovelta 10€ 

Mestarikurssin ja lied –duokurssin konsertti
to 14.6. klo 19

Nätteporin auditorio
Iin Lauluviikon mestarikurssin ja lied-duokurssin oppilaiden konsertti

Vapaa pääsy 

Laulukurssien konsertti
pe 15.6. klo 19

Nätteporin auditorio
Iin Lauluviikon oppilaiden konsertti

Vapaa pääsy

Iin XI Lauluviikon konsertit
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Viidettä kertaa järjestettä-
vä Huilinki Soi – tapahtuma 
kajahtaa ilmoille lauantaina 
30.6. Koko perheelle suun-
nattu tapahtuma alkaa Mu-
seokahvila Huilingissa klo 12 

Huilinki Soi koko perheelle
järjestettävällä ilmaiskonser-
tilla, jossa esiintyvät Kansa-
laisopiston oppilaat. 

Pienimuotoisista jameis-
ta on kasvanut festarit, joihin 
on tänä vuonna varattu neljä-
sataa lippua.

-Haluamme säilyttää ta-
pahtuman lämminhenkisenä, 
koko perheelle sopivana ta-
pahtumana, jossa voi rennos-
ti nauttia hyvästä musiikista 
ja Suomen keskikesän luon-
non kauneudesta Iijoen ran-
tamaisemissa, järjestelyistä 
vastaavaan Iin Näyttämöyh-
distyksen puheenjohtaja Hei-
di Tiri kertoo.

Ensimmäisenä soittopi-
halla aloittaa 2-7 Miehen 
Trio? Kokoonpanossa on 
mukana iiläistaustaisia muu-
sikoita. Huilingin näyttämöl-

lä esitykset aloittaa Kenneth 
Sjöwall’s Dixie Dudes. Hei-
dän jälkeensä Edu Kettunen 
Trio esiintyy soittopihalla 
ja illan päätteeksi Kings of 
Moonshine Huilingin näyt-
tämöllä. Tämän yhtyeen keu-
lakuva on iiläislähtöinen 
Jarkko Viinamäki.

-Esiintyjien joukossa on 
paljon iiläisiä tai iiläistaustai-
sia, koska haluamme tukea 
paikkakunnan osaamista ja 
tarjota yleisölle erityyppistä 
musiikkia ja musiikin genre-
jä, Heidi Tiri toteaa.

Ennakkoon lippujen hin-
nat ovat aikuiset 20 euroa ja 
7-16 vuotiaat 17 euroa. Al-
le7-vuotiaille vapaa pää-
sy. Ennakkomyynti:tiketti.fi 
MTR

Edu Kettunen Trio esiintyy Hui-
linki Soi tapahtuman soittopi-
halla.

Kenneth Sjöwall’s Dixie Dudes laittaa tanssijalkoihin vipinää Huilingin näyttämöllä

makkaran ja virvokkeiden 
myyntiä sekä erillinen annis-
kelualue.

Watercross on suljetulla 
vesialueella moottorikelkalla 
veden päällä ajettava kiihdy-
tys-, ovaali- ja sprintkilpailu. 
Sitä ajetaan veden päällä jo-

ISK –Watercross 2018
ella, järvissä ja lammilla tai 
vastaavilla vesialueilla Wa-
tercrossin ovaalissa. Kiihdy-
tyksen, ovaalin ja sprintin 
radoilla ei ole pituuden ja le-
veyden määrämittoja. Läh-
tö- ja maalialueet ovat joko 
hiekkaa ja betonia tai vastaa-
vaa.

Iiseudun kelkkailijoiden 
haavena on ollut jo usean 
vuoden ajan järjestää kysei-
nen tapahtuma. Nyt sen jär-
jestämisen mahdollistaa 
Oulun Seudun Leader -yh-
distyksen myöntämä han-
kerahoitus ja Iin kunnan 
positiivinen suhtautumi-
nen tapahtumaan sekä hy-
vät yhteistyökumppanit. 
ISK Watercross -tapahtuman 
järjestämiseen tarvitsem-
me vielä paljon talkooväkeä 
eri tehtäviin. Tapahtuman 
järjestelyissä  pyrimme te-
kemään mahdollisimman 
paljon yhteistyötä myös pai-
kalllisten yhdistysten kanssa.

Kisan aikana saattaa syn-
tyä erilaista äänimaailmaa 
kuin esimerkiksi ohikulke-

www.iiseudunkelkkailijat.com/watercross

vasta nelostiestä. Melujen 
torjuntaan ja niiden vaimen-
tamiseen on otettu kantaa jo 
SML:n säännöissä. Melumit-
taukset tehdään jokaiselle 
kelkalle katsastuksessa en-
nen kisaa. Samalla katsas-
tuksessa tarkistetaan se, että 
kalusto täyttää SML:n vaati-
mukset kaikilta osin, kuten 
se, että niistä löytyy poltto-
aineen takaisinvirtaukset 
estävä takaiskuventtiili. Sa-
moin varmistetaan, että öljyt 
ja polttoaine sekä rakenteet 
täyttävät minimissään asete-
tut vaatimukset.

Tapahtumaan on oma 
ympäristö- ja turvalli-
suuspäällikkö sekä lisäk-
si panostetaan erityisesti 
jätehuoltoon sekä ympä-
ristön roskaantumisen mini-
mointiin, yhteiskuljetusten 
suunnittelulla pyritään vai-
kuttamaan tapahtuman ko-
konaispäästöihin. Kilpailulla 
ei ole vaikutusta vesistöön 
tapahtuman aikana.  

SML tulee kouluttamaan 
vielä 5-7 toimitsijaa, jotta 

varmistamme edellä mainit-
tujen asioiden toteutumisen 
kisan aikana.

Tapahtumaan on raken-
nettu kaksi erityistä nosto-
lauttaa, joilla kelkat nostetaan 
ylös mahdollisen uppoami-
sen jälkeen. Tapahtuma-alu-
eella paikanpäällä on myös 
turvallisuuden kannalta tär-
keät henkilöt ja toiminnot 
kuten sukeltajat, lääkäri, am-
bulanssi jne. Jokaisella kisaa-
jalla pitää minimissään olla 
SML:n vaatimusten mukai-
set valmiudet öljyjen ja hai-
tallisten aineiden torjuntaan 
sekä sammuttimet ensisam-
mutukseen myös varikko-
alueella.

Kilpailunjohtajana toimii 
Tomi Ahmasalo ja valvojana 
Jarmo Näkkäläjärvi, molem-
milla henkilöillä on pitkä ura 
moottorikelkkailusta sekä 
kilpailutoiminnasta vastaa-
vissa tapahtumissa.

 
Marko Kaveri, 
Iiseudun Kelkkailijat ry

Kyseessä on koko perheen 
vesiurheilutapahtuma, jon-
ne tullaan viihtymään ympä-
ri suomea sekä Pohjoismaita.  
Tämä on ensimmäinen ker-
ta kun SML:n alaiset kisat 
järjestetään Pohjois-Pohjan-
maalla. Tapahtuma on Iissä 

Illinsaaren uimarannalla lau-
antaina 30.6. kello 10 alkaen. 
Lippujen hinnat on pyritty 
pitämään maltillisina eli 10 
euroa/henkilö ja alle 12 vuo-
tiaat pääsevät tapahtumaan 
ilmaiseksi. Tapahtuma-alu-
eelta löytyy myös ruuan, 

Kasakkatanssiteatteri Arta-
nia sopii elävöittämään sekä 
festivaaleja, markkinoita, ul-
koilmakonsertteja että kon-
serttisaleja. Se tuo Suomen 
kesään värikkään tuulah-
duksen Ukrainasta. Suomes-
sa kasakkatanssiteatteri 
Artania vierailee 25.6.-15.7. 
Iissä esitys on Huilingin 
näyttämöllä keskiviikkona 
11.7. kello 12. 

Kasakkatanssiteatteri Ar- 
tania perustettiin vuon-
na 1997 Zaporižžjan 
kasakoiden mailla keskiuk-
rainalaisessa Tšerkasyn kau-
pungissa. 

Teatterin luovaan yhtei-
söön kuuluu kuusi nuorta, 
energistä ja lahjakasta taitei-

lijaa. He ovat koko teatterin 
olemassaolon ajan kerän-
neet pieninä palasina kasa-
koiden kulttuuriperintöä ja 
traditioita ja haluavat esi-
tellä kasakoiden koko kult-
tuurin kirjoa musiikista ja 
lauluista tanssiin ja piirileik-
keihin eikä vain Ukrainassa 
vaan kaukana sen rajojen ul-
kopuolellakin.

Teatterin ohjelma ”Ka-
sakkailottelua” on ainut-
laatuinen show teatteria ja 
perinteisin sekä modernein 
keinoin luotua koreografiaa, 
jossa toistensa lomassa vaih-
televat kasakkalaulut, sut-
kaukset ja akrobatia.

Show’n pyörteissä katso-
ja tempautuu täysin mukaan 

ukrainalaisten kasakoiden 
elämänmenoon ja vapaa-
ajan traditioihin. Show’n 
aikana kuullaan tunnetut 
ukrainalaiset kasakkalau-
lut, nähdään värikkäitä ja 
temperamenttisia kasakka-
tansseja ja ilotellaan yhdes-
sä kasakoiden kanssa. Ja 
koska kasakkatanssiteatte-
ri Artanian kokoonpano on 
yksinomaan miehinen, on 
itsestään selvää, että naisten 
roolia esittävät nuket.

Anatoli Rubanin ohjaa-
mat kasakkatanssiteatte-
ri Artanian mestarillisten 
tanssijoiden esitykset, No-
dari Rosopidzen hauskat ja 
huolettomat Darimenin nu-
ket sekä solisti Jevhen Va-

lovenko yhdessä vievät 
katsojan syvälle kasakoiden 

Kasakkatanssiteatteri Artanian Huilingin näyttämöllä

Huilingin näyttämöllä nähdään heinäkuussa kasakoiden akrobatiaa ja vauhdikasta menoa.

perinteisiin ja ilonpitoon. 
Esityksen tarjoaa Ii-insti-

tuutti -liikelaitos ja esityk-
seen on vapaa pääsy. MTR
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04-08- 
2018

IKÄRAJA 
K-18

soita 0400 391 855

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA
KANNOLTA TEHTAALLE

www.iinmetsatyo.fi

Maailman ensimmäinen il-
mastokellunta järjestetään 
Iissä 9.6.2018. Tempauksen ta-
kana on Iisisti Energinen -han-
ke, jonka tavoitteena on lisätä 
kuntalaisten energiatietoutta 

Kesä on lämpöä. Aina-
kin tänä vuonna se on ollut 
sitä. Toukokuu lienee ollut 
mittaushistorian lämpimin 
kuukausi. Paitsi että kevät 
ja alkukesä ovat olleet läm-
pimiä, ovat ne olleet myös 
kuivia. Ennakkoon odotet-
tiin kovia tulvia, koska lunta 
oli paljon. Niitä ei kuiten-
kaan tullut. Vaikka lumet 
sulivatkin silmissä, ehti ilma 
ja maaperä kuivattaa enim-
mät vesimassat. 

Kesä on täynnä erilaisia 
tapahtumia, joista varmas-
ti jokainen löytää omansa. 
Mutta kesästä voi nauttia 
tapahtumien ulkopuolella-
kin. Luonnosta on nyt hyvä 
nauttia ja viettää aikaa ulko-
na. Iin kunta on tehnyt työtä 
ulkoilupaikkojen kunnosta-
miseksi, esimerkiksi ”Työtä 
luonnosta” -hankkeessa ol-
laan kunnostettu laavuja ja 
retkikohteita. 

Erityisen iloinen olen sii-
tä, että paikallisyhdistykset 
ovat aktiivisesti kehittäneet 
ja kehittämässä virkistys-
mahdollisuuksia omilla alu-
eillaan. Kyläyhdistykset 
ovat ehostaneet ja kunnos-
taneet retkipaikkoja ja koh-
teita. Iin Röytän satamaa ja 
laitureita on kunnostettu. 
Kannattaa käydä katsomas-
sa. Hiastinhaaran luonto-
polku ja lintutorni avattiin 
viime vuonna ja on upea lä-
hiluontokohde.

Kuivaniemessä on oltu 
myös aktiivisesti liikkeel-
lä. Kuivaniemen osakas-
yhdistys on käynnistänyt 
alueellaan lukuisia kehittä-
mishankkeita, mainittakoon 
tässä Pankinnokan uima-
rannan kunnostushanke, 
Myllykankaan kyläyhdis-
tys puolestaan suunnittelee 
aallonmurtajan ja sataman 
rakentamista. Olhavassa en-

Iin kesästä jokaiselle löytyy 
jotain kiinnostavaa

nallistetaan Olhavanjokea 
jne.

Iin kesä on tänäkin 
vuonna täynnä pienem-
piä ja isompia tapahtumia. 
On pyöräily-, pihatree-
ni-, pesäpallotapahtumaa, 
on yhteislaulua, retkiä, ko-
tiseutupäivää, näytelmiä, 
toripäiviä, rompetapahtu-
maa ja markkinoita. Tuk-
kilaiskisoissa kilpaillaan 
suomenmestaruuksista. Ta-
pahtumien järjestäjiä on 
syytä kiittää jo tässä vai-
heessa. He ovat nähneet pal-
jon vaivaa ja tehneet suuren 
määrän talkootyötä saadak-
seen tapahtumat järjestettyä. 
Iin kesästä jokaiselle löytyy 
varmasti jotain kiinnostavaa 
ja ainahan sitä voi ja kannat-
taa kokeilla jotain ihan uut-
ta.

Näin kesän aluksi saim-
me myönteisen uutisen, 
kun kauan kaivattu ja odo-
tettu liikuntakeskus sai val-
tion tukea 750 000 euroa. 
Tarjouspyynnöt ovat juu-
ri lähteneet toimittajille ja 

odotamme, että kohteen to-
teuttajiksi on halukkaita ra-
kentajia. Urakoitsija valitaan 
elokuussa ja rakentaminen 
alkaa syyskuussa. Valmista 
pitää olla vuoden 2019 lop-
puun mennessä. 

Liikuntakeskuksen myö-
tä yksi merkittävä puute 
palvelutarjonnassa poistuu. 
Liikuntakeskus on täysimit-
tainen areena, jossa voidaan 
järjestää maaottelutason pe-
lejä ja tapahtumia. Odotan, 
että uusia urheilu- ja liikun-
talajeja nousee esiin, uusia 
innokkaita harrastajia tulee 
matkaan mukaan ja seurat 
saavat lisää potkua toimin-
taansa. Uskon myös, että Iin 
aktiivinen kulttuuritoiminta 
osaa hyödyntää uusia puit-
teita uusia tapahtumia ide-
oidessaan ja järjestäessään. 

Toivotan kaikille aurin-
koista ja hyvää kesää. Naut-
tikaa kesästä!

Ari Alatossava 
Iin kunnanjohtaja 

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava toivottaa kaikille aurinkoista ja 
hyvää kesää.

Tervetuloa maailman ensimmäiseen ilmastokelluntaan!

Facebook-sivuille tulee viikonlopun aikana hupaisa Osallistu ja Kellu -haastevideo, jossa aloitetaan 
jo matka kohti kelluntaa. https://www.facebook.com/iisistienerginen/

Iissä ei ole siis jääty lepäämään laakereille Euroopan ilmastopalkinnon jälkeen, vaan ilmastotyö Iis-
sä jatkuu. 

ja kannustaa iiläisiä energian-
säästöön.Lähtö tapahtuu Iin 
Sillat -leirintäalueelta 9.6.2018 
klo 17.00 ja päätepysäkkinä 
on Iin Nätteporin ranta. Ta-
pahtuma jatkuu NättePop-

piknikillä, jossa kellujille on 
tarjolla iisisti pureskeltavaa 
ja nieltävää energiatietoutta, 
musiikkia ja sauna. 

Kellutaan yhdessä ilmas-
ton puolesta!
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ILOINEN
IIJOKIPyöräily

2018

ILOINEN IIJOKIPYÖRÄILY LA 16.6.2018  
klo 12.00 Ohjelmaa Kauppakeskus Kärkkäisellä 
klo 12.30 Startataan Iloiseen Iijokipyöräilyyn Kauppakeskus Kärkkäiseltä 
klo 13.00 Karhunsaaren leirikeskus 
klo 14.00 Pyöräillään Huilinkiin Iin kala- ja maalaismarkkinoille  

Kahvitarjoilu ja makkaratarjoilu pyöräilijöille Karhunsaaressa!  
Koko perheen iloinen pyöräilytapahtuma. Pyöräiltävä matka on noin 10 km 
ja matkan aikana kuullaan musiikkia sekä ajankohtaista tietoa Iistä.  
Etu- ja taka-autoina toimivat Iin kunnan sähköautot. Matkavauhti on  
hiljainen, joten soveltuu kaiken ikäisille. Vapaa pääsy! Tervetuloa!

Järjestäjä: Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos/liikunta ja tapahtumat - Lisätietoa: Pekka p. 050 3950 392 ja Riitta p. 050 3950 305 
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Tänä vuonna lauantaina 7.7. 
pidettävien Iin tukkilaiski-
sojen historia ulottuu 50-lu-
vulle, ja kisoja järjestettiin 
niin kauan kuin joki oli va-
paa, eli 60-luvun loppuun. 
Tapahtuma järjestettiin uu-
delleen 2002, jonka jälkeen 
se on ollut Raasakkakos-
kella vuosittain, lukuun 
ottamatta vuotta, jolloin Il-
linsaaren uusi silta raken-
nettiin. Kilpailijoita on ollut 
enimmillään 35 henkilöä, 
mutta viime vuosina kos-
kenlaskijamäärä on vakiin-
tunut pariinkymmeneen. 
Tukkitasapainoilijoita on ol-
lut muun muassa Iistä, Ii-
jokivarresta, Ilomantsista, 
Lieksasta ja Pietarsaaresta. 
Kyseessä on pitkälti miesten 
laji, vaikka pari naistakin 
on ilmoittautunut mukaan 
vuosien varrella.

Raasakkakosken kosken-
laskun matka on 400-500 
metriä. Meno on huimaa ja 
aallot korkeita. Aallot saat-
tavat lyödä rintaan saakka. 
Monesti aalto nakkaa mie-
hen tukin päältä. Tukilla sei-
laajan on seisottava tukilla 
lähtiessään ja maaliin tulles-
sa. Tukilta saa pudota, mut-
ta takaisin on noustava omin 
avuin. Mukana hänellä on 
uittohaka, eli sestoin. Raa-
sakassa tukit annetaan sum-
mittaisessa järjestyksessä 
koskessa olevasta metsäko-
neesta. Tänä vuonna SM-
kisojen kunniaksi yleinen 
sarja saa käyttöönsä uudet 
tukit, joita on kolmetois-
ta kappaletta. Sarjoja löytyy 
myös naisille, ikämiehille ja 
nuorille.

-Tänä vuonna tulee ku-
luneeksi kolmekymmentä 
vuotta uiton päättymises-
tä Iijoessa. On hienoa, että 
saimme Iin Tukkilaiskisoil-
le SM-arvon juuri tänä juh-

Iin Tukkilaiskisat SM-kisoina
lavuonna, toteaa ratamestari 
Eero Alaraasakka. 

SM-kilpailut teettä-
vät järjestäjillä huomatta-
vasti enemmän töitä, kuin 
normaalisti, koska kisojen 
ohjelmassa on myös tuk-
kilaismaraton. Siihen kuu-
luvia lajeja ovat soutu, 
veneenveto, sestominen, 
puomilla juoksu, sumalla 
juoksu, sekä lopuksi rannal-
la juoksu. Edellisen kerran 
Iin Tukkilaiskisat olivat SM-
kilpailuina vuonna 2011.

Tällä hetkellä Iijoen vir-
taama on pienimmillään eli 
vanhaan uomaan lasketaan 
vettä 1,5 kuutiometriä se-
kunnissa. Kesäkuun alussa 
määrä nostetaan 3,5 kuutio-
metriin. Alaraasakka toivoo, 
että määrä olisi läpi kesän 20 
kuutiometriä.

-Jos aioimme saada 
nousukalaa vanhaan uo-
maan, tulee vesimäärän 
olla huomattavasti nykyis-
tä suurempi, kertoo itsekin 
Raasakkakosken rannalla 
asuva Alaraasakka.

Koskenlaskijat toivovat 
kilpailujen ajaksi vedenvir-
taaman olevan 100 kuutio-
metriä sekunnissa. Useana 
vuonna vettä on juoksutet-
tu enemmänkin, mutta tänä 
vuonna juoksutetaan kilpai-
lijoiden toivoma määrä.

Iin Tukkilaiskisojen jär-
jestelyistä 7.7. vastaavat Iin 
kunta / Ii-instituutti-liike-
laitos ja Iin Urheilijat yhteis-
työkumppaneineen.

Tapahtuma alkaa kel-
lo 11 jatkuen kello 18 saak-
ka. Päivän ohjelmassa on 
tukkilaiskisojen ohessa mo-
nia esiintyjiä. Taikuri Al-
fredon taikashow nähdään 
kahteen kertaan ja Standup-
koomikko Matti Putronen 
esiintyy. Taikuri Alfredo pi-
tää taikakoulua ja lapsille 

Vesi on koskessa kesän alussa vähissä, mutta kilpailupäivänä hei-
näkuussa Raasakkakoski pauhaa valtoimenaan.

on monipuolista ohjelmaa 
pomppulinnasta kasvomaa-
laukseen ja pehmotikkaan. 

Tukkilaiskisojen pää-

symaksu on aikuisilta vii-
si euroa ja alle 18-vuotiaat 
pääsevät alueelle ilmaiseksi. 
Yleisöä paikalle odotetaan 

tuhat henkilöä.
Illan päätteeksi Ranta-

kestilässä järjestetään tuk-
kilaistanssit alkaen kello 21. 

Tanssimusiikista vastaa Hei-
di Pagani & Pagan’s Moon. 
Tanssilipun hinta on 10 eu-
roa. MTR

Ratamestari Eero Alaraasakka esittelee SM-kilpailujen koskenlaskuun tehtyjä uusia tukkeja.

Kilpailuvene odottaa tervattuna Raasakkakosken rannalla.

Iin Lauluviikko vakiinnuttanut paikkansa
Iin Lauluviikko on jo pe-
rinteeksi muodostunut 
klassisen musiikin kurs-
sien ja konserttien täy-
teinen tapahtuma. Tänä 
vuonna tapahtuma järjeste-
tään yhdennentoista kerran. 
Iin Lauluviikko koostuu 
korkeatasoisista klassisen 
laulun kursseista ja ylei-
sökonserteista, joiden pai-
nopistealeina on pääosin 
lied- ja oopperamusiikki. 
Opetus on yksilöopetusta, 
poikkeuksena lied-kurssi, 
joka on suunnattu laulaja-
pianistipareille. Opetus jär-
jestetään Haminan koululla 
ja Nätteporin auditoriossa.

Tämän vuotinen Iin Lau-

luviikko käsittää viisi lau-
lukurssia, jossa on kaksi 
yksinlaulukurssia. Näiden 
lisäksi on ammattiin opiske-
leville tai ammatissa jo toi-
miville laulajille suunnattu 
yksinlaulun mestarikurssi, 
jossa opettajina ovat Sirk-
ku Wahlroos-Kaitila ja Juho 
Alakärppä.  

Mukana on myös lau-
laja ja pianisti -duoille tar-
koitettu lied-duo -kurssi, 
jossa opettajana on Heik-
ki Pellinen. Lisäksi järjeste-
tään workshop, jota varten 
valmistetaan kolme oop-
pera-aariaa. Kursseilla on 
mukana laulajia laidasta lai-
taan: Omaksi ilokseen lau-

lavia ja vakavasti laulua 
opiskelevia henkilöitä. 

Mestarikurssilla puo-
lestaan on pitkälle laulu-
harrastuksessa edenneitä 
henkilöitä. Osallistujia Iin 
Lauluviikon kursseille tulee 
ympäri Suomen.

Iin Lauluviikko järjeste-
tään 11.-16.6. Avajaiskon-
sertti on Iin kirkossa 11.6. 
klo 18, esiintyjinä sopraano 
Helena Juntunen ja alunpi-
täen piti esiintyä myös teno-
ri Tuomas Katajalan, mutta 
sairaustapauksen vuoksi hä-
nen tilalleen tulee joku toi-
nen esiintyjä joka varmistuu 
myöhemmin. Pianistina toi-
mivat Juho Alakärppä ja 

Sopraano Helena Juntunen on laulanut muun muassa Suomen 
Kansallisoopperassa ja Savonlinnan oopperajuhlilla. Iin kirkossa 
hän esiintyy 11.6.

Markus Vaara. Liput ennak-
koon tiketti.fi 22,50 euroa

13.6. klo 19 on Lied-kon-
sertti Nätteporin auditori-
ossa klo 19. Liput ovelta 10 
euroa.

Ilmaiskonsertteina Iin 
Lauluviikkoon kuuluvat 
14.6. klo 19 Mestarikurssin 
ja lied-duokurssin konsertti, 
sekä 15.6. klo 19 Laulukurs-
sien konsertti. Molemmat 
Nätteporin auditoriossa. 
Iin Lauluviikon järjestävät 
yhteistyössä Iin kansalais-
opisto ja taidekoulu ja Iin 
seurakunta
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Musiikin ja viihteen mestari 
Danny ei juuri esittelyjä kai-
paa. Lukuisat hitit, showt, 
kiertueet ja monet palkinnot 
puhukoot puolestaan. Maa-
ilma on muuttunut paljon 
noista yli viidenkymmenen 
vuoden takaisista ajoista, 
mutta yksi on pysynyt. Dan-

Kuivaniemen Pitäjämarkkinoilla 

ny on edelleen voimissaan 
ja esiintyy Kuivaniemen Pi-
täjämarkkinoilla lauantaina 
14.7. kello 13. Vuosi 2018 on 
nimetty Comeback-vuodek-
si: Se on tuonut Dannylle tul-
lessaan mm. monia radio- ja 
TV-esiintymisiä. Vuosi avau-
tui paljon huomiota saaneel-

la Maria Veitola Yökylässä 
–ohjelmalla. Huhtikuusta 
lähtien potin on räjäyttänyt 
Vain elämää tv-sarja, jossa 
Danny on heittäytynyt uu-
siin haasteisiin ja hänen omat 
hittinsä ovat saaneet uudet 
versiot upeiden tähtiartistien 
tulkitsemina.

Viime vuoden Kuivaniemen 
markkinoilla Matti Nykänen 
keräsi runsaan yleisön. 

– Kappaleet voivat tulla 
läheisiksi, herkiksi. Ne voi-
vat ohjata oikealle tielle, an-
taa paljon sisältöä ja lämpöä 
elämään. Ne voivat kertoa 
siitä, miten olet kasvanut tä-
hän maailmaan, Danny pohti 
Vain elämää -pressitilaisuu-
dessa.

Vierivä kivi ei samma-
loidu – taiteilija on pysynyt 
viritettynä jo vuodesta 1964 
alkaen, jolloin hänen huikea 
uransa alkoi. Dannyn hitit 
ovat ansainneet ikivihreä-
statuksen ja keikoilla yleisö 
laulaa niiden mukana. Koko 
kuusikymmentäluvulta al-
kaneen uransa ajan, Danny 

Dannyn Comeback

on pyrkinyt pysymään ny-
kyhetkessä ja etsinyt erilaisia 
trendejä ja ilmiöitä.

Vuonna 2018 Danny tar-
joaa musiikkinsa yleisölleen 
nimellä Välähdyksiä men-
neisyydestä. 

Danny ei suinkaan ole en-
simmäistä kertaa Iissä. Kun 
hän aloitti keväällä 1966 suu-
ret kesäkiertueensa, Dan-
ny-showt, oli Karhunsaaren 
tanssilava ensimmäisiä esiin-
tymispaikkoja. Juhannuksen 
alun kauniina ja lämpimänä 
lauantaina myytiin Karhun-
saareen tuhatkunta lippua.

Danny-shown rekvisiit-
ta täytti puolet tanssitilas-
ta. Tuolloin Dannya säesti 
Eero&the Boys. Orkesteris-
sa olivat tavallisesti veljek-
set Eero ja Jussi Raittinen eli 
Eero&Jussi Boys, mutta Jussi 
ei päässyt armeijasta Iin soit-
tokeikalle.

Juha Sipilä juhlapuhujana
Kuivaniemen Pitäjämark-
kinat ovat tänä vuonna eri-
tyisen arvovaltaiset, sillä 
markkinat avaa lauantai-
na pääministeri Juha Sipilä. 
Markkinoihin liittyen on oh-
jelmaa jo perjantaina Markki-
nahölkkä ja MarkkinaRock. 
Lauantaina ohjelmassa ovat 
muun muassa Markkinabin-
go ja illalla Markkinatanssit, 
joissa esiintyy Mikko Tapio. 
Sunnuntaina on Pressan ka-
tit -lastenkonsertti kello 11 ja 
kello 14.

Markkinaportit avautuvat 
lauantaina kello 11 ja sulkeu-
tuvat kello 18. Sunnuntai-
na portit avataan kello 10 ja 
markkinat sulkeutuvat kello 
17. Markkinamyyjiä paikal-
le saapuu yli sata ja yleisöä 
odotetaan aikaisempien vuo-
sien tapaan yli seitsemäätu-
hatta. MTR

Danny viih-
dyttää mark-
kinayleisöä 
lauantai-
na 14.7. kel-
lo 13.

Iloinen Iijokipyöräily aje-
taan tänä vuonna lauantaina 
16.6. Pyöräiltävä matka on 
noin kymmenen kilometriä, 
lähtöpaikan ollessa Kauppa-
keskus Kärkkäinen. Kunnan 
sähköauton johdattamana 
ajetaan leppoisaa vauhtia 
Karhuun. Karhussa osanot-
tajille on kahvi- ja makka-
ratarjoilu. Karhusta matka 
jatkuu Huilingin tapahtu-
ma-alueelle tutustumaan Iin 
kala- ja maalaismarkkinoi-
hin.

Trial-pyöräilyä  
Suomen huipulta
Iloinen Iijokipyöräily start-
taa klo 12.30, mutta kaup-
pakeskus Kärkkäiselle 
kannattaa tulla jo klo 12 al-
kavaan Trial-pyöräily-
näytökseen. Näytöksessä 

Iloinen Iijokipyöräily – Koko perheen iloinen pyöräilytapahtuma
taitojaan esittelee polkupyö-
rätrialin ajaja Antti Rekilä. 
Hän on tuore Elite-luokan 
halli-SM -hopeamitalisti, se- 
kä vuoden 2017 Trial-pyö-
räilyn miesten Elite-luokan 
SM-pronssimitalisti, vuoden 
2015 A-luokan SM-hopea-
mitalisti ja Suomen mestari 
B-luokassa 2014.

-On mukava päästä esit-
telemään Trial-pyöräilyä Ii-
hin. Toivottavasti paikalle 
tulee paljon nuoriakin, jot-
ka innostuisivat lajista, tote-
aa Antti Rekilä.

Antti saapuu paikalle yh-
dessä isänsä Ilkan kanssa, 
joka kertoo Antin näytöksen 
lomassa tarkemmin Trial-
pyöräilystä.

-Tänä vuonna tavoit-
teenani on pysyä SM-cu-
pissa kolmen joukossa ja 

Trial-pyöräily on näyttävä laji. Antti Rekilä hallitsee trial-pyöränsä mahdottomiltakin näyttävissä 
tilanteissa.

voittaa joku osakilpailu. 
Syksyllä tähtäimessä ovat 
lajin MM-kilpailut Kiinas-
sa. Kuljettajana haluan koko 
ajan kehittyä ja tehdä lajia 
tunnetuksi ympäri Suomea, 
Antti kertoo lähiajan tavoit-
teistaan.

Aija tähtää Lahden  
MM-kisoihin
Iloiseen Iijokipyöräilyyn 
osallistuu myös Iin kunnan 
tukema hiihtäjä Aija Söyrin-
ki. Aijan tavoitimme Vuoka-
tista hiihtoleiriltä.

-Harjoittelu tulevaan 
kauteen on alkanut hyvin. 
SM-kisojen tavoitteeni on 
olla mitaleilla 23-vuotiais-
sa ja päästä Suomen jouk-
kueeseen saman ikäluokan 
MM-kisoihin Lahteen, Aija 
kertoo.

Keskustelutuokion lo-
puksi hän arvoituksellisesti 
vihjaa muutoksiin tukijou-

koissa, joista kuulemme tar-
kemmin parin viikon sisällä. 
Iloisessa Iijokipyöräilyssä 

hän toivoo näkevänsä run-
sain mitoin kaiken ikäisiä 
pyöräilijöitä. MTR

Ammattiin valmistuneita iiläisiä

AMMATILLISET 
PERUSTUTKIN-
NOT
Talonrakentaja Olli 
Karvonen, Sami 
Kellokumpu, Art-
tu Koivisto, Aleksi 

Takarautio, Aleksi 
Wiik.
Sähköasentaja Joni 
Heikkinen, Juhana 
Harju, Miika Heikki-
lä, Aki Kaveri, Topi-
as Klasila, Benjamin 

Korkala, Sebastian 
Korkala, Joona Tyni, 
Tomi Väliheikki.
Ajoneuvoasentaja 
Joel Karttunen, Niko 
Alaraasakka, Jesper 
Paaso.

Maalari Henna Er-
vasti, Joe Lohi
Automaalari Joona 
Pellikka
Parturi-kampaaja 
Ida Ikonen
Kokki Olli Hiltunen

Tarjoilija Milla Kal-
lio
Lisäksi raskaska-
lustomekaanikon 
ammattitutkinnon 
suoritti iiläinen Ta-
pani Korvala MTRTuija Alikoski kävi luovuttamassa Iin Yrittäjät ry:n stipendin 

iiläiselle sähköasentajaksi valmistuneelle Miika Heikkilälle. 

Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikössä pidettiin kevätjuhlat 31.5. Ammattiin val-
mistuivat tänä keväänä 27 iiläistä. Osa ei halunnut nimeään julkisuuteen. 
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pe 6.7.2018 Raasakkakoski
Klo 18-20 Koskenlaskun harjoitukset. Puffetti. Vapaa pääsy! 
Jakkukyläpyöräilijät pysähtyvät Raasakkakoskella. 
Vedenjuoksutus Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s.  
Jakkukyläpyöräilijät saapuvat Raasakkakoskelle  
pääministeri Juha Sipilän johdolla - tule/lahjoita sinäkin  
Jakkukylän siltarahastoon! 

la 7.7.2018 Raasakkakoski
Vedenjuoksutus klo 11-18 100 m3/s
SM-Sarjat: Yleinen, Ikämiehet, nuoret ja naiset

klo 11.00 SM-Tukkilaismaraton
klo 12.15 SM-Joukkuesoutu, Rullaus ja Tukkilaisvala
klo 13.15 Kilpailun suojelijan tervehdys  
klo 13.30 Taikuri Alfrendon taikashow
klo 13.50 SM-Sauvonta
klo 15.15 Ohjelmaa: Standup –koomikko Matti Patronen, Bändi
      Taikuri Alfrendon taikashow
klo 16.15 SM-Koskenlasku
klo 17.30 Palkintojen jako
klo 18.00 Kisat päättyvät
 
Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Olutteltta, Stora Enso,  
Kasvomaalausta, Askartelua, Pehmotikka, Pomppulinna, Arpajaiset,  
Pesäpallotutka, Taikuri Alfrendon taikakoulu ym. ohjelmaa koko perheelle! 
 
PÄÄSYLIPPU 5 € ja alle 18 v. ilmaiseksi

La 7.7.2018 Rantakestilä
Klo 21.00 Tukkilaistanssit.  
Heidi Pagani & Pagan’s Moon 
Iin Urheilijoilla Puffetti ja Olutteltta. 
Tanssilippu 10€.

Lisätietoja:  
Marko Jussila pj. Iin Urheilijat p. 040 708 8192
Riitta Räinä, Ii-instituutti p. 050 3950 305
Eero Alaraasakka, ratamestari p. 0400 281 524 
 
Yhteistyössä: Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos, Iin Urheilijat ry, 
PVO-Vesivoima Oy, Stora Enso, Kauppakeskus Kärkkäinen,  
Iin Metsätyö Oy, Iin Metsänhoitoyhdistys ry, Iin Energia Oy,  
Jätehuolto Paakkola Oy 

Tervetuloa!  
 
www.kuningasjatka.fi

Iin Tukkilaiskisat SM18

BUSSI KULJETTAA IIN TORILTA RAASAKKAKOSKELLE LA 1.7.2017 
 REITTI: Iin tori—Paloasemantie — Asematie—Maalismaantie—Raasakantie (Kyytiin pääse myös väliltä)  

 Iin torin lähtöajat: 12.30, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30 
 Paluuajat: 17, 17.30, 18, 18.30 

 Lisätietoa p. 040 708 8192
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Jorma ja Tarja Terentjeff ovat 
jo 18 vuoden ajan nauttineet 
kesästä Iin Alarannassa. Tä-
män kesän kohokohtiin 
kuuluu ensimmäisen lap-
senlapsen, Heidi-tyttären 
yksivuotiaan Lotan kyläilyt 
mummolassa. Ja erikoisuu-
tena on tornipöllöjen bonga-
us heinäkuussa Hollannissa.  

Harva taitaa tietää, että 
Jorma Terentjeff on harras-
tanut koko ikänsä luonto-
kuvausta. Kamera olalla hän 
on kiertänyt erilaisilla safa-
reilla viidellä mantereella ja 
jo 100 maassa. Tarja-vaimon 
kanssa on tänä keväänä tu-
tustuttu Botswanassa uusiin 
lintuihin. Afrikka onkin pa-
riskunnan ykkössuosikki, 
ja sieltä on peräisin hätkäh-
dyttävin kokemus, ”Afrikan 
ihme”:

     – Lensimme Nairobis-
ta safarialueellemme, jos-
sa pienkoneemme laskeutui 
hiekkatielle. Jeeppi pysäh-
tyi, kun valtavan iso norsu-
lauma lähestyi meitä. Sitä 
on monesti muisteltu, kun 
sydän hakkasi tuhatta ja sa-
taa ”kerrostalon kokoisten” 
eläinten kulkiessa ääneti 
ihan silmiemme editse. 

Miss sie tarvitset oikei 
hyvvää miestä?
Jorma Terentjeffin vanhem-

Terentjeffit nauttivat Iin kesästä ja Hellimöstä

mat olivat lähtöisin Karja-
lasta ja joutuivat kahdesti 
evakkoon.  

– Nyt on vaikea tajuta, 
miten vanhempani jaksoivat 
aloittaa kaiken alusta Ou-
laisten Matosaaren ankeissa 
oloissa. Väinö Linnaa mu-
kaellen alussa oli vain suo, 
kuokka ja isäni Pauli, Jorma 
kertoo Mika Kuljun Pohjoi-
sen teollisuusneuvos Jorma 
Terentjeff  -kirjassa. – Opis-
kelurahat oli hankittava 
omalla työllä. Mutta – vaik-
ka rahaa ei ollut paljon, rak-
kautta oli sitäkin enemmän. 

Oulun yliopiston kasvatti 
valmistui diplomi-insinöö-
riksi vuonna 1974. Tasaval-
lan presidentti myönsi Jorma 
Terentjeffille teollisuusneu-
voksen arvonimen vuonna 
2001, ja hänet promotoin-
tiin kunniatohtoriksi Oulun 
yliopistossa vuonna 2017. 
Noiden vuosien väliin mah-
tuu monen kansainvälises-
ti toimivan yrityksen kuten 
Salora, Salcomp, Edacom, 
Teknoventure, Aspocomp 
ja JOT Automation Group 
johtotehtävät. Karjalaiset 
sukujuuret omaavalle Te-
rentjeffille sopisikin hyvin 
motoksi Antti Rokan lause: 
”Miss sie tarvitset oikei hy-
vvää miestä? Täs siul on sel-
lanen!” 

Iso-Syötteen hiihtokes-
kus Pudasjärvellä on ollut 
Terentjeffien omistukses-
sa jo 18 vuoden ajan.  Jorma 
kertoo, että kausi 2017–2018 
oli hiihtokeskuksen myynti-
historian paras

– Säät olivat meidän 
puolellamme. Kevät oli 
kuten ”ennen vanhaan”: 
aurinko paistoi ja kun lop-
pukeväänäkin oli yö-
pakkasia, lunta riitti niin 
rinteisiin kuin laduillekin. 
Yhtenä pullonkaulana olleet 
pysäköintialueet saavat nyt 
lisäalueet, jotka päällyste-
tään ensi vuonna.  

Ii ja sen palvelut ovat  
kehittyneet paljon!
Jorma Terentjeff sanoo, että 
heidän tulonsa iiläisiksi oli 
sattuman kauppaa!  

– Asuimme 1990-lu-
vun lopulla yhden vuoden 
Amerikassa, ja meidät val-
tasi kesämökkikuume. Eräs 
tuttava etsi sopivia paikko-
ja ja lähetti niistä kuvia. Iin 
Alarannan mökkikokonai-
suudesta hän kertoi: ”Var-
masti tykästytte, sillä se on 
romanttinen, vanhan kan-
san mökki.” 

– No, me teimme kaupat 
näkemättä kohdetta. Kun 
tulimme Suomeen, kauhis-

tuimme, sillä romanttisuus 
oli kaukana! Talo muistut-
ti päälle kaatuvaa rotiskoa, 
mutta kun maisena oli val-
tavan hieno ja paikka muu-
toinkin erinomainen, tehtiin 
iso saneeraus vuosina 1999–
2000. Päärakennuksesta jäi-
vät pystyyn vain vanhat 
satavuotiaat hirsiseinät, jot-
ka sitten hiekkapuhallettiin.   

Jorma Terentjeffin mie-
lestä Ii on sijainniltaan 
ihanteellinen, koska mök-
kimatkan kesto Oulusta on 
vain 30 minuuttia. 

– Se, mikä myös on tavat-
toman tärkeää, Ii ja sen kult-
tuuritarjonta kuten muutkin 
palvelut ovat kehittyneet 

paljon. 2000-luvun alku-
puolella me kävimme en-
nen mökille tuloa Oulussa 
kaupoissa, mutta nyt me 
ostamme ruoat ja muutkin 
tarvikkeet Iistä hyvän pal-
velun kera. Vaikka asumme 
meren äärellä kolme kesä-
kuukautta, hankimme ka-
lansaaliimme joka viikko 
Kuhan kalakaupasta! Ja jos 
talvellakin tuntuu siltä, läh-
demme Iihin Hellimön sa-
vusaunaan.   

Kesäkasku isästä ja pojasta
Ja lopuksi – kuviteltu! – isän 
ja pojan välinen keskustelu-
tuokio jokunen vuosikym-
men sitten: 

Jorma Terentjeff  Tarjan (punainen pusero) kanssa Krugerin luonnonpuistossa safarille lähdössä op-
paan ja autonkuljettajan kanssa. 

Mikko:– Isä, ovatko isät 
viisaampia kuin heidän poi-
kansa?

Jorma: – No sehän on ky-
symättäkin selvää.

Mikko: – Isä, opettaja ker-
toi koulussa, kuka keksi säh-
kölampun. Tiedätkö sinä?

Jorma: – No sehän on sa-
nomattakin selvää, että Edi-
son.

Mikko: – Isä, miksi Ediso-
nin isä ei keksinyt sähkö-
lamppua?

Martti Kähkönen

Jorma Terentjeff kuuluisalla Ngorongoron kraaterilla Tansanias-
sa.

Näin upeat satulahaikarat bon-
gattiin Botswanassa.

Vieremällä palkittiin 22.5. 
ansioituneita metsäalan 
osaajia. Einari Vidgrénin 
elämäntyötä ylläpitävä Ei-
nari Vidgrén Säätiö jakoi 
tunnustuksia yhteensä 143 
000 eurolla. Säätiön päähuo-
mionosoituksena myönnet-
tävät 20 000 euron Einarin 
Palkinnot myönnettiin Iin 
Metsätyö Oy:n Janne ja Tuo-
mas Paakkolalle ja Kone-
urakointi Mutikainen Oy:n 
Janne Mutikaiselle Sim-
peleeltä. Palkinnot myön-
nettiin esimerkillisestä 
yritystoiminnasta ja onnis-
tuneesta sukupolvenvaih-
doksesta.

Ponsse Oyj:n perusta-
ja ja teollisuusneuvos Eina-
ri Vidgrén perusti vuonna 
2005 Einari Vidgrén Säätiön, 
jonka tavoitteena on nostaa 

Einarin palkinto Iin Metsätyö Oy:lle
koneellisen puunkorjuun 
alalla tehtävän työn arvos-
tusta. Säätiö haluaa kehittää 
koneelliseen puunkorjuu-
seen liittyvän yrittäjyyden 
tunnettuutta ja lisätä ko-
neellisen puunkorjuun kiin-
nostavuutta työllistäjänä 
erityisesti nuorten keskuu-
dessa.

Iin Metsätyö Oy:ssä su-
kupolvenvaihdos on tehty 
viime vuosina, kun pitkän-
linjan metsäkoneurakoitsija 
Heikki Paakkola on siirtynyt 
eläkkeelle ja veljekset Janne 
ja Tuomas Paakkola ovat jat-
kaneet perheyrityksen toi-
mintaa. Yritystä on kehitetty 
viime vuosina voimakkaas-
ti, mutta harkiten. Nykyään 
Iin Metsätyöllä on kuuden 
korjuuketjun lisäksi kaksi 
kaivukonetta ja kuusi puu-

autoa. Kuljettajia on töissä 
noin neljäkymmentä. 

-Kunnioitus isän työtä 
kohtaan on kova. Isä on aina 
ollut minulle henkisenä tu-
kena tukena, ja nuoremman 
veljen tultua mukaan yritys-
toimintaan tukea saa myös 
häneltä, yhtiön toimitusjoh-
taja Janne Paakkola kertoo. 

Koneurakointi Mutikai-
nen Oy on toiminut met-
säalalla jo 40 vuoden ajan. 
Arvostettu yritys jatkaa toi-
mintaansa toisessa sukupol-
vessa vetovastuun siirryttyä 
yhtiön perustajalta Matti 
Mutikaiselta Janne Mutikai-
selle vuonna 2007.  Yritys on 
Metsä Groupin Lappeenran-
nan hankinta-alueen alue-
yrittäjä, ja sen toimialue on 
Simpeleen ympäristö. Ka-
lustoa on viiden hakkuuko-

neen ja kolmen ajokoneen 
verran. 

-Perheyrityksessä paras-
ta on, että isältä voi kysyä 

Iin Metsätyö palkittiin Einarin palkinnolla esimerkillisestä yritystoiminnasta ja onnistuneesta sukupol-
venvaihdoksesta. Palkinnon saaja Janne Paakkola keskellä. Palkinnon luovuttajina Einari Vidgren Sää-
tiön hallituksen jäseniä vasemmalta Risto Vidgren, pj Juha Vidgren, Juho Nummela ja Matti Karjula.

neuvoa ja näkemyksiä ja tie-
tää saavansa sataprosentti-
sen rehellisen vastauksen. 
Pitää uskoa, että yritys kan-

taa, yrityksen toimitusjohta-
ja Janne Mutikainen kertoo. 

Ponsse tiedotus
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Iin Energia juhlisti sataa toi-
mintavuottaan koko kansan 
juhlalla torstaina 31.5. tar-
joamalla kuntalaisille täyte-
kakkukahvit ja makkaraa, 
sekä sirkushuveja taikurin 
muodossa.

Iin Energialla satavuotisjuhlat

Iin Energian toimitusjoh-
taja Kari Kuusela kuvaa Iin 
Energiaa virkeäksi ja ener-
giseksi satavuotiaaksi. Kuu-
selan mukaan on itsestään 
selvää, että ensimmäisenä 
pyöreitä vuosia vietetään 

Taikuri Roope Ylitalon taikashow sai etenkin lapsiperheet viihtymään.

Juhlinnan lomassa Pauli Salminen jututti Iin Energia Oy:n toimi-
tusjohtaja Kari Kuuselaa sähköasioista.

Iin Energia Oy:n nykyinen toimitalo on rakennettu vuonna 1991.

yhdessä kuntalaisten kans-
sa. – Olemme sataprosent-
tisesti Iin kunnan omistama 
sähköyhtiö. Palvelemme lä-
hes 5 000 iiläistä, Kuusela 
toteaa. Yhtiön juuret ovat 
vuonna 1918 paikallisten lii-
kemiesten perustamassa Iin 
Sähkö Oy:ssä. Sen yksi pe-
rustajista ja ensimmäinen 
toimitusjohtaja oli Adolf 
Koivisto. Sotien jälkeen val-
tio alkoi kannustaa maalais-
pitäjien sähköistämiseen. 
Kunta perustikin oman säh-
kölaitoksen vuonna 1952. 
Samalla alettiin keskustella, 
että kunta yhtenä omistaja-
na lunastaisi pienosakkaat 
pois Iin Sähkö Oy:stä. Aivan 
heti ei päästy yhteisymmär-
rykseen sähköyhtiön osak-
keiden hinnasta. Kauppa 
tehtiin lopulta 1955. Iin Säh-
kö Oy:n fuusioituminen Iin 
kunnan sähkölaitokseen ta-
pahtui 1959.

Tänä päivänä ekologi-

suus on merkittävässä roo-
lissa sähköntuotannossa 
Iissä. – Etenkin tuulivoi-
man käytössä olemme olleet 
edelläkävijä, Kuusela, järjes-
tyksessään 11. toimitusjoh-
taja, toteaa. 

-Iisiverkon, Iin oman 
valokuituverkon, raken-
taminen on sujunut suunni-
telmien mukaan. Iloksemme 
pääsemme nyt myös laajen-
tamaan Iisiverkon raken-
tamisaluetta Jakkukylään, 
Kuusela kertoo.

Kuntalaisia oli saapunut 
sankoin joukoin nauttimaan 
kauniista alkukesän säästä 
ja juhlistamaan Iin Energi-
an ensimmäistä sataa vuot-
ta. Makkara- ja kahviteltoille 
jonotettiin ja Iisiverkko sai 
uusia liittyjiä.

Taikuri Roope Ylitalo 
kiinnosti etenkin lapsiper-
heitä ja taikurin temppuile-
va taikasauva sai yleisössä 
aikaan riemun kiljahduksia.

Heikki Kurttila esittelee paloauton kalustoa Eino Veijolle ja Ilpo 
Takkiselle.

Seppo Tapion tarjoilemat makkarat maistuvat.

Samassa pihapiirissä Iin 
Energian kanssa sijaitsevan 
palolaitoksen väki esitteli 
juhlayleisölle monipuolista 
kalustoaan, antaen näytök-
siä kaluston käytöstä.

Syksyllä Iin Energian juh-
lat jatkuvat muun muassa 
historiakirjan julkistamisel-
la. MTR



16
nomat

-
nro 12

7.6.2018

Perhetapahtuma 
Yhteisvastuun hyväksi

Iin Palolaitoksen kalustoa esittelivät Kimmo Keränen, Hannu Kurttila, Erkki Lapinkangas, Seppo A 
Veijola, Pasi Mattila ja Antti Lapinkangas.

Iin seurakunta on järjes-
tänyt monenlaista toimin-
taa Yhteisvastuukeräyksen 
tukemiseksi. Lauantaina 
19.5. seurakuntatalolla ja 
piha-alueella oli perheta-

Lumi ja Niila Pöyhtäri vauhdissa keppi-
hevosradalla.

Reetta Leppäniemi (3v) pääsi Ylirannan 
Ratsutilan Siru-ponin selkään. Ponin ta-
luttajana Moona Repo.

pahtuma lukuisine toimin-
toineen. Piha-alueella oli 
esillä Iin Paloaseman ka-
lustoa, keppihevosrataa ja 
mahdollisuus ponilla ratsas-
tamiseen. Seurakuntatalol-

la voi osallistua ongintaan ja 
arpajaisiin, sekä kasvomaa-
laukseen. Kahvio palveli ja 
virkisti kuuman kevätke-
sän lomassa. Aurinkoinen ja 
lämmin sää olikin houkutel-

lut paikalle reilut kaksisataa 
henkeä, lähinnä lapsiperhei-
tä. MTR

Pari viikkoa sitten oululaiset 
Hannu ja Pirkko Hökkä sai-
vat ikimuistoisen puhelin-
soiton.

-Vesivekin edustaja soit-
ti ja pyysi loppukatsel-
mukseen Iin mökillemme, 
katsomaan mitä olimme ti-
lanneet ja neuvottelemaan, 
mikä on tehdyn kattore-
montin lopullinen hinta. 
Kaivelimme sopimuspape-
rit esille ja mietimme, mistä-
hän tässä on kyse ja mitä on 
edessä. Kun edustaja sitten 
saapui täytekakun kera ja 
ilmoitti meidän voittaneen 
arvonnassa ilmaisen katto-
remontin, olimme huojentu-
neita ja iloisia, että meitä oli 
tällä tavalla huijattu paikal-
le, Hökkä kertoo.

-Olemme jo kolmena 

Vesivekin ilmainen kattoremontti arvottiin Iihin
vuonna arponeet ilmaisen 
kattoremontin Vesivekin 
kattoremontista tarjouksen 
pyytäneiden kesken. Tänä 
vuonna arpaonni suo-
si Hannu ja Pirkkoa, katto-
asiantuntija Aappo Mäkelä 
Vesivekistä kertoo, Iin koh-
teen upouutta kattoa ihas-
tellen.

Hannu Hökkä kertoo ole-
vansa erittäin tyytyväinen 
Iin kohteessa tehtyyn laajaan 
kattoremonttiin. Taloon lai-
tettiin vesikaton uusimisen 
yhteydessä aluskate ja myös 
putkituksia uusittiin.

-Olihan se iloinen yllätys, 
kun 17.000 euron laskua ei 
tullutkaan ja kattoremonttiin 
varatut rahat voidaan käyt-
tää talon kunnostamiseen 
muilta osin, Hannu iloitsee.

Hämeen Laaturemontti  
on nyt Vesivek
Hämeen Laaturemontin os-
tettua Nesco-konsernin kak-
si vuotta sitten, yhdistyivät 
kaksi alansa markkinajohta-
jaa: Hämeen Laaturemontti 
oli Suomen suurin kattore-
monttiyritys ja Nesco-kon-
sernin Vesivek Suomen 
johtava sadevesijärjestelmi-
en ja kattoturvatuotteiden 
myynti- ja asennusorgani-
saatio. 

Vesivekin Oulun toimi-
pisteen yksikönpäällikkö 
Marko Koskela kertoo yri-
tyskaupan taustoista:

-Tällä järjestelyllä saimme 
kaksi vahvaa rakennusalan 
brändiä tukemaan toinen 
toistensa kasvua. Vesive-
killä oli tuplasti enemmän 

toimipistettä kuin Laature-
montilla, mikä toi uusia laa-
jenemismahdollisuuksia. 
Laaturemontin toiminta 
Ruotsissa puolestaan avasi 
Vesivek-tuotteille aivan uu-

Kuva 7290 Hannu Hökkä ja Vesivek Oy:n edustaja Aappo Mäkelä taustallaan Iin kohde, johon ilmai-
nen kattoremontti tehtiin.

det markkinat. Meiltä asi-
akas saa yhden katon alta, 
avaimet käteen periaatteella, 
markkinoiden laadukkaim-
mat tuotteet sekä sertifioidun 
asennuksen. Emme käytä ali-

hankkijoita, mikä takaa tur-
vallisen ja sujuvan remontin 
sekä mielenrauhaa kaikissa 
tilanteissa. MTR

Yli 300 koiraa osallistui Poh-
jois-Suomen Snautseri-Pin-
seri Harrastajat PSSPH ry:n 
sekä Rantapohja-alueen Hir-
vikoirayhdistys ry:n jär-
jestämään koiranäyttelyyn 
Illinsaaressa lauantaina 26.5. 
Kyseessä oli ryhmänäytte-
ly, johon saivat osallistua 
Kennelliiton ryhmää FCI 2 
edustavat rodut eli pinserit, 
snautserit, molossityyppiset 
koirat, sekä sveitsinpaimen-
koirat. Kennelliiton ryhmistä 
FCI 5 ja FCI 6 mukana olivat 
pystykorvat, alkukantaisia 
rotuja edustavat koirat sekä 
ajavat ja jäljittävät koirat.

Järjestäjiä edustanut Sari 
Karvonen iloitsi tapahtu-
man onnistumisesta ja kiitte-

li talkoolaisia suuresta työstä 
näyttelyn eteen.

-Illinsaari on paikkana 
loistava koiranäyttelyille. Ti-
laa koirien esittelykehille on 
riittävästi ja hiihtomajalta 
löytyvät huollon tarvitsemat 
tilat, kuten keittiö ja wc-ti-
lat. Makkarat ja muut tarjol-
la olleet tuotteet tekivätkin 
hyvin kauppansa, Sari iloitsi 
PSSPH:n ensimmäisen koira-
näyttelyn jälkeen.

Illinsaaren näyttely oli 
Suomen Kennelliiton hyväk-
symä ryhmänäyttely, jossa 
jaettiin sertifikaatteja. Näyt-
telyn kauneimmaksi eli Best 
In Show-koiraksi tuoma-
ri Esko Nummijärvi valitsi 
haukiputaalaisen Jenni Kou-

valan beaglen Punapihlajan 
Into. Seuraavalle sijalle ylsi 
iiläisen Minna Suihkosen 
suomenlapinkoira Jehnajan 
Renttahelukka.  Pystykorvi-
en ryhmän parhaille sijoille 
ylsivät lisäksi kuivanieme-
läisen Aimo Jakun Nokitu-
van harmaa norjanhirvikoira 
Caamos ja iil’isen Petri Palda-
niuksen pohjanpystykorva 
Yavanna’s Yarona.  Pinserien 
parhaana veteraanina palkit-
tiin iiläisen Mari Blomsterin 
omistama Sini-Minin Lady 
In Black. MTR

Iiläisen Minna Suihkosen suomenlapinkoi-
ra Jehnajan Renttahelukka oli yksi näytte-
lyn parhaista.

Koko näyttelyn kaunein eli Best In Show beagle Pu-
napihlajan Into. Omistaja Jenni Kouvala sekä valin-
nan tehnyt tuomari Esko Nummijärvi.

Onnistunut koiranäyttely Illinsaaressa

tulokset kokonaisuudessaan löy-
tyvät https://ilmoittautuminen.

kennelliitto.fi/tulospalvelu/frmTulok-
setRyhma.aspx?n=11058&R=RYP
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Mihin se kaavoitettava 
alue sijoittuu? Miten käy 
saaren fladojen ja kluuvi-
en? Tällaisia ja monia mui-
ta kysymyksiä esittivät Iin 
ympäristöyhdistyksen jär-
jestämälle kävelyretkelle 
Karhuun osallistuneet kun-
talaiset keskiviikkona 30.5.

Ympäristöyhdistyksen kävelyretki Karhuun

-Halusimme järjestää tä-
män saareen tutustumisen 
juuri näiden kuntalaisia as-
karruttavien kysymyksi-
en selventämiseksi, totesi 
Iin ympäristöyhdistyksen 
puheenjohtaja Teijo Liedes 
kävelyretken osallistujil-
le ennen Karhuun johtavan 

uuden sillan ylittämistä 
Avelassa.

Retkellä toimi oppaa-
na Lassi Kalleinen, joka on 
laatinut saaren luontoarvo-
jen selvityksen Natura-arvi-
ointiin liittyen kymmenen 
vuotta sitten. Iin kunnan 
maankäytönsuunnittelija/
kaavoittaja Jaakko Raunio 
osallistui myös tutustumis-
retkelle, vastaten kuntalaisia 
askarruttaviin kysymyksiin 
kaavoitukseen liittyen. Kun-
talaisia kävelyretkelle osal-
listui reilut kaksikymmentä.

Saaren keskiosaan ollaan 
laatimassa viiden-kuuden-
kymmenen omakotitalon ra-
kentamisen mahdollistavaa 
asemakaavaa. Koska saa-
ri kokonaisuudessaan on 
Natura 2000-aluetta, tulee 
mahdollinen rakentaminen 
sovittaa yhteen luontoarvo-
jen kanssa. Kaavoituksen on 
tarkoitus valmistua vuoden 
2018 loppuun mennessä.

Retkellä käveltiin suun-
nitellun asuinalueen sisälle 
jäävien kluuvien reunoja ja 

Kävelyretkelle osallistuneet tutustumassa saaren merellisiin osiin.Maankohoamisen myötä Karhusaaren rannoilta löytyy hyviä uimapaikkoja. Taustalla Iijokisuu ja Rontti.

Suunnitellun omakotitaloalueen sisälle jäisi kaksi arvokasta kluu-
via.

tutustuttiin mahdollisuuk-
siin päästä hyödyntämään 
Karhusaaren rantoja louk-
kaamatta kesämökkiläisten 
rauhaa.

-Kaavoitettavalla alueella 
saaren luontoarvot ovat pie-
nimmillään, joten sille alu-
eelle voidaan rakentaa, jos 
saaren ylipäätään on pakko 
päästä rakentamaan, totesi 
oppaana toiminut Lassi Kal-
leinen.

Huolta hän kantoi kaa-
va-alueelle jäävien kluuvien 
kohtalosta, joiden säilymi-
nen on kiinni pohjaveden-
tasosta. 

-Kluuvit ovat paikkoja, 
joissa luonnon historia nä-
kyy, eikä rakentamista ole 
helppoa toteuttaa niiden 
lähellä ilman vaikutuksia 
pohjaveden tasoon, Kallei-
nen totesi.

Saaren luontoarvot ovat 
arvokkaimmat saaren län-
sipäädyssä, jossa sijaitse-
vat muun muassa arvokkaat 
fladat. Jatkuvan maanko-
hoamisen ja vedenpinnan 

Iin kunnan maankäytönsuunnittelija/kaavoittaja Jaakko Raunio 
sekä kävelyretkelle osallistuneet Tauno Kova ja Saimi Alaraasak-
ka tutustumassa Karhusaaren luontoon.

vaihteluiden takia flado-
jen eliöstö ovat jatkuvassa 
muutostilassa. Kasvilli-
suus ja muut ominaisuudet 
vaihtuvat usein vyöhyk-
keittäin suuosaa kohti. Sel-
laisissa fladoissa, jonne ei 
pääse maa-alueilta ravintei-
ta, kasvillisuus ja eläimistö 
ovat hyvin rikasta. Näissä 
fladoissa putkilokasvit ovat 

monimuotoisimmillaan. Fla-
doissa kasvaa monia uhan-
alaisia näkinpartaisleviä.

-Saaren länsiosiin ra-
kentamiseen olemme 
luontoarvojen säilymisen 
varmistamiseksi suhtau-
tuneet kielteisesti, vastasi 
Jaakko Raunio kysymyk-
seen fladojen tulevaisuudes-
ta. MTR  

Iin kylien neuvottelukun-
ta järjestäytyi 8.5. Me-
rihelmessä pidetyssä 
kokouksessa. Neuvottelu-
kunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Anita Sievänen ja 
sihteeriksi Riitta Räinä. Iin 
kylien neuvottelukunta toi-
mii Iin kunnanhallituksen 
nimeämänä työryhmänä.  

Kokouksessa olivat mu-
kana edustajat seuraavista 
iiläisistä rekisteröidyistä ky-
läyhdistyksistä; Jakkukylän 
kyläyhdistys ry/Erkki Nis-
kala, Jokikylän kyläyhdistys 
ry/Kaisu Höyhtyä, Kuiva-
joen Pohjoisrannan Kyläyh-
distys ry/Kirsti ja Helena 
Kehus, Pohjois-Iin kyläyh-
distys ry/Anita Sievänen, 
Olhavan seudun kehittämis-
yhdistys ry/Valtteri Pako-
nen, Oijärven kyläyhdistys 
ry/Jaana Klaavuniemi ja 
Soili Tauriainen, Myllykan-
kaan kyläyhdistys ry/Pau-

Iin kylien neuvottelukunta järjestäytyi

Kokoukseen osallistujat Merihelmen terassilla. 

la Juopperi ja Kari Nykänen, 
Ylirannan kyläyhdistys ry/
Saara Paakkola, Iin kunnan-
hallituksesta Johannes Tuo-
mela ja Teijo Liedes sekä 
Ii-instituutti liikelaitoksesta 
Riitta Räinä.

Valtakunnalliset Avoi-
met kylät ja kyläkauppa päi-
vää vietetään lauantaina 9.6. 
Oijärvellä, jolloin on myös 
Oijärvi tutuksi -pyöräily.

Veeran kauppa on avoin-
na sekä Iin Haminalla Kellu-
taan ilmaston puolesta sekä 
Nätteporin rannassa ollaan 
illalla NättePop Piknikillä. 

Iin kylien neuvottelukun-
ta on kaikille avoin kohtaa-
mispaikka, jossa käydään 
keskustelua ajankohtaisista 
asioista, saadaan uutta tie-
toa, jaetaan kokemuksia ja 
hyviä esimerkkejä, saadaan 
koulutusta, tehdään aloit-
teita, edistetään eri hank-
keisiin liittyen eri tahojen 

yhteistyötä ja syvennetään 
yhteistyötä kunnassa eri 
kyläyhdistysten, kylätoi-

mikuntien, asukasyhdistys-
ten ja muiden yhdistysten 
välillä. Iin kunnan edusta-

jat voivat välittää tietoa Iin 
neuvottelukunnan kautta 
kylille päin ja toisinpäin.

Seuraava kokous jär-
jestetään Veeran Puodissa 
4.9.2018. RR
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Vuonna 1968 Iin yhteiskou-
lusta ylioppilaaksi valmis-
tuneet kohtasivat Iin lukion 

Riemuylioppilaat kokoontuivat Iissä

tämän vuotisessa lakkiais-
juhlassa. Samalla he muis-
telun lomassa juhlistivat 

riemuylioppilaaksi pää-
semistään. Viisikymmen-
tä vuotta sitten ylioppilaiksi 
valmistuneita nimitetään rie-
muylioppilaiksi.

Vuonna 1968 24 ylioppi-
laaksi kirjoittaneesta paikal-
le oli saapunut 12 henkeä. 
Koulun juhlasalissa riemu-
ylioppilaille oli varattu kun-
niapaikat ja Pertti Huovinen 
puhui uusille ylioppilaille. 
Riemuylioppilaiden stipen-
dit uusille ylioppilaille luo-
vuttivat Irene Tyni ja Pentti 
Soini. Stipendit saivat Kai-
sa Paaso ja Juho Veijola. Pe-
rusteluina sosiaalisesti hyvä 
kaveri hymypojan ja hymy-
tytön hengessä.

Uusille ylioppilaille pu-
heen pitänyt Pertti Huovi-
nen totesi puhuvansa Liisa 
Hyssälän tuuraajana, eikä pi-
tänyt pahana päästä ministe-

riä tuuraamaan.
- On myös aihetta onni-

tella Iin lukiota. Tänä päi-
vänä on 60. kerta, kun tässä 
opinahjossa on lakkiaiset. Yli 
tuhat lakkia on laitettu pää-
hän sen jälkeen, kun Iin yh-
teiskoulun ensimmäinen 
ylioppilas Matti Haatainen 
vuonna 1959 sai lakkinsa. Me 
olimme kymmenes porukka, 
Huovinen totesi.

- Lukio on muuttunut 
kovasti noista 1960-luvun 
päivistä niin kuin mekin. 
Suosikki on vaihtunut ET-
lehteen. Olennainen ero ny-
kyiseen lukioon, on sen 
kurssimuotoisuus ja sen 
myötä melko laaja mahdolli-
suus valita pakollisten lisäksi 
hyvin erilaisia kursseja, kiin-
nostuksensa mukaan. Tämä 
valinnanmahdollisuus tukee 
lukion tehtävää yleissivis-

Riemuylioppilaat Iin lukion lakkiaisjuhlassa 2018 Pentti Soini, Alpo Torvela, Irene Tyni, Pertti Huovinen, Hannu Kurttila, Seija Perttula (Rajala), Pirkko Hanhisalo (Tiiro), Helena Tyni (Ylisassi), Terttu Hietala 
(Seuranen), Mirja Liedes (Mäkipaaso) ja Eila Kyröläinen (Yliraasakka).

Irene Tyni ja Pentti Soini jakoivat riemuylioppilaiden stipendit 
seuranaan Iin lukion rehtori Tuomas Kulha.

tävänä oppilaitoksena, mitä 
humanistina pidän tärkeäm-
pänä, kuin elinkeinoelämän 
vaatimuksia, Huovinen tote-
si puhuessaan uusille yliop-
pilaille.

Juhlan jälkeen riemuyli-
oppilaat tekivät kävelyret-
ken Iin Vanhassa Haminassa, 
ennen siirtymistään ruokai-
lemaan ja vapaamuotoiseen 
seurusteluun. MTR

Riemuylioppilaat vuodelta 1968 iloisissa tunnelmissa Vanhan Ha-
minan maisemissa.

Puh. 0400 892 414

www.utacon.fi

UTACON OY

Kolmen A:n 
luottoluokitus.

romuT raHaksi

Noudamme ja maksamme 
romuautoista, rautaromuista ym. 

metalleista hyvän hinnan.
Poistamme rekisteristä veloituksetta.

isoT Ja PieNeT eräT.

sakari.kantojarvi@utacon.fi

1970-luvulla Sodankyläs-
sä alkunsa saanut harmonik-
kaviikko siirtyi 1980-luvulla 
Rovaniemelle osaksi Jutajai-
sia. Monien vaiheiden jälkeen 
tämä perinteinen tapahtuma 
rantautuu tänä vuonna Iihin. 
Opettajat Jouko Pääkkönen 
ja Seija Ylikärppä tuovat har-
monikat osaksi Iin monipuo-
lista musiikkitarjontaa.

Harmonikkaviikko järjes-
tetään 25.-29.6. Viikon kurs-
seille ja leirille osallistuu 
kolmisenkymmentä, etupääs-
sä lapsista ja nuorista koostu-
vaa harmonikan soittajaa.

Viikon aikana on mah-
dollista kuulla leiriläisten 
soittamaa lounasmusiikkia il-

Harmonikkaviikko 
rantautuu Iihin

Harmonikkaviikolla harmonikka soi mitä erilaisimmissa paikoissa.

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAS KALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16
Siellä missä tarvitset apua

Alina tarjoaa monipuolisen valikoiman 
hoiva-, kotityö- ja sairaanhoitopalveluja 
sekä lapsiperheiden koti palveluja. 
Kerromme mielellämme, miten Alina voisi 
helpottaa arkea teidän kodissanne. 
Olemme palvelusetelituottaja.  

Tilaa ilmainen kartoituskäynti.

Alina Oulu pohjoinen–Ii 

Puh. 044 455 6560
sinikka.illikainen@alinahoivatiimi.fi
www.alinahoivatiimi.fi

Joko Alina käy teillä? 

MUISTA 
KOTITALOUS
VÄHENNYS!

maiskonserteissa Museokah-
vila Huilingissa päivittäin klo 
11.15

Eri puolilla Iitä leiriläiset 
järjestävät ilmaisia yllätys-
konsertteja, joten harmonikka 
voi soida mitä yllättävimmis-
sä paikoissa.

Kurssilaisten ja leirin opet-
tajien yhteiskonsertti on har-
monikkaviikon päätteeksi 
29.6. klo 18 Huilingin näyttä-
möllä. Tähän konserttiin saa 
lippuja ovelta hintaan 10 eu-
roa aikuiset ja 5 euroa lapset.

Harmonikkaviikko on osa 
Iin tämän vuotista kotiseutu-
viikkoa. Järjestelyistä vastaa 
Iin kansalaisopisto/taidekou-
lu MTR

www.merihelmi.fi
Kesäkirppis/ toritapahtuma la 9.6. klo 10-15

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

25.6.	alkaen	elokuuhun	asti	
avoInna	klo	8-22.	
aamupala	klo	8-10	
lounas	joka	päivä.

Pallojäätelöt 
Alkoholin 

ulosmyynti
Tervetuloa!
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Iin lukion lakkiaisjuhlia vie-
tettiin lauantaina 2.6. au-
rinkoisessa, lämpimässä 
kesäsäässä Valtarin koululla. 
Valkolakin sai painaa pää-
hänsä 38 uutta ylioppilasta, 
kahdentoista riemuylioppi-
laan 50 vuoden takaa juhlis-
taessa läsnäolollaan herkkää 
hetkeä.

Kauniisti koristellun sa-
lin täyttänyt juhlayleisö sai 
aluksi kuulla lukion musiik-
kiryhmän esittämänä kappa-
leen ”Kalliolle kukkulalle” 
säestäjänään Henna Jakkila 
piano.

- Iin lukio on paikkakun-
nan ainoa toisen asteen kou-
lu ja siksi sen kehittäminen 
ja ylläpitäminen on paikka-

Valkolakin Iissä sai 38 ylioppilasta

Iissä ymmärretty koulutuksen arvo

kunnan vetovoimaisuuden 
kannalta erittäin tärkeää. 
Elämme taloudellisesti vai-
keita aikoja ja joskus tun-
tuu siltä, kuin koulutuksesta 
leikkaaminen olisi ”muotia”. 
Iissä on kuitenkin selkeäs-
ti ymmärretty koulutuk-
sen arvo. Sen osoittaa sekin, 
että ennakkotietojen mukaan 
Iin lukiossa aloittaa syksyl-
lä ennätyksellisen iso ikä-
luokka. Ennustaminen on 
vaikeaa, varsinkin tulevai-
suuden, mutta itse uskon 
vahvasti lukiokoulutuksen 
tulevaisuuteen Iissä. Iin luki-
on toiminta-ajatus ”Vankalta 
perinteiseltä pohjalta luotta-
vaisena tulevaisuuteen” on 
nyt ajankohtaisempi kuin 

koskaan. Suomesta ja maa-
ilmalta kuuluvat uutiset 
nostavat entisestään yleis-
sivistyksen, historian tunte-
misen ja suvaitsevaisuuden 
oppimisen merkitystä. Päät-
täjäispäivä on aina yhtä hie-
no ja jännittävä meille lukion 
väelle. Uusi ikäluokka on 
saanut valmiiksi ylioppilas-
tutkinnon. Me kaikki saam-
me nyt juhlia näiden nuorten 
kanssa heidän saavutustaan, 
Iin lukion rehtori Tuomas 
Kulha totesi puhuessaan uu-
sille ylioppilaille ja juhlaylei-
sölle.

-Tänään ylioppilaiksi val-
mistuva joukkio on mones-
sa mielessä ainutlaatuinen. 
Teidän lukiotaipaleenne on 

pitänyt sisällään monia muu-
toksia. Olette viimeinen van-
han opetussuunnitelman 
mukaan opiskellut ryhmä. 
Olette viimeinen 1900-lu-
vulla syntynyt abitu-
rienttijoukkio. Toisaalta 
olette ensimmäisiä koko lu-
kion uusissa tiloissa käynei-
tä. Teidän aikananne myös 
ylioppilaskirjoitukset muut-
tuivat pääosin sähköisiksi. 
Olette joutuneet kestämään 
muutoksia, epävarmuutta 
ja yleensä vaihtuvia tilantei-
ta opintienne varrella, Kul-
ha jatkoi.

Rehtorin puheen jälkeen 
juhlassa jaettiin lukuisa mää-
rä stipendejä ja kuultiin 
Haloo Helsinki-yhtyeen kap-

pale ”Maailman toisella puo-
len”, jonka kaunisääninen 
Lotta Pakanen hienosti esitti.

Parhaan ylioppilaan sti-
pendin sai Helena Miet-
tunen, jonka jälkeen rehtori 
Tuomas Kulha, apunaan Pasi 
Schultz, suorittivat uusien 
ylioppilaiden lakituksen.

Merkityksellinen  
osa elämää
Lakituksen jälkeen uuden 
ylioppilaan puheen pitänyt 
Anna-Maria Pauanne muis-
teli lukioaikaa, kiittäen Iin 
lukiossa saamistaan eväistä 
elämää varten.

- Aloittaessani lukiota 
edessä oleva urakka vaikutti 
suurelta, mutta nyt, katsoes-
sani taaksepäin, ihmettelen, 
miten nopeasti vuodet kului-
vatkaan. Oletin kolme vuot-
ta sitten lukion olevan vain 
ponnahduslauta jatko-opin-
toihin, mutta se päätyikin 
olemaan merkityksellinen 
osa elämääni. Sain lukiolta 
paljon enemmän kuin olin 
koskaan odottanut. 

Arjen aherruksen keskel-
tä löysin itselleni uusia ys-
täviä ja opin paljon uutta 
myös itsestäni. Opin rohke-
utta ja yhteistyötaitoja ja sain 
itsevarmuutta. Vaikka opis-
keltavia asioita oli paljon, ei 
lukion suurin tehtävä kuiten-
kaan ole täyttää meitä yksit-
täisellä nippelitiedolla, vaan 
opettaa meille kriittistä ajat-
telua, opettaa meitä luotta-
maan itseemme ja opettaa 
meitä suhtautumaan avoi-
mesti haasteisiin. Kasvattaa 
meitä ihmisinä. 

Nyt on juhlan aika ja 
saamme hetkeksi keskittyä 
nauttimaan tästä päivästä ja 
upeasta saavutuksestamme. 
Kohta meidän tulee jo siirtyä 
eteenpäin. Osa meistä on jo 
aloittanut pääsykoeurakan, 
osalla se on vielä edessä. Tu-
levaisuus siintää kutsuvana 
edessämme ja kaikki mah-

Parhaan ylioppilaan stipendin 
sai Helena Miettunen.

Lotta Pakanen esitti kappaleen 
”Maailman toisella puolen”, 
säestäjinään Jere Haapakoski 
rummut ja Taneli Okkonen ki-
tara.

Uuden ylioppilaan puheen piti 
Anna-Maria Pauanne.Uudet ylioppilaat ovat saaneet lakkinsa. Selin istumassa riemuylioppilaat vuodelta 1968.

Kalliolle kukkulalle kajahti komeasti lukion musiikkiryhmän esittämänä.

Uudet ylioppilaat Kaisa Paaso, Veera Annunen, Saara Alamäki ja Inka Sassi lauloivat ”Me tehtiin se”. Säestäjinä Taneli Okkonen basso, 
Merja Liehu piano, Jere Haapakoski rummut ja Eleanoor Korvala koskettimet.

dollisuudet ovat avoinna. 
Onhan jokainen meistä saa-
nut lukiosta hyvät eväät elä-
mään.

Edesmennyttä president-
tiämme Mauno Koivistoa lai-
naten: Ellemme varmuudella 
tiedä, kuinka tulee käymään, 
olettakaamme, että kaikki 
käy hyvin, Anna-Maria tote-
si puheessaan.

Uudet ylioppilaat ovat 
Alamäki Saara, Annunen 
Veera, Eriksson Joona, Huh-
ta Iida-Maria, Hyväri Aap-
po, Jakkila Tero, Jokelainen 
Juulia, Jurvakainen Eeme-
li, Jussila Jessica, Koivuvaa-
ra Eero, Kärsämä Jere, Käyrä 
Juuli, Käyrä Ossi, Lappalai-
nen anna, Miettunen Helana, 
Mäenpää Susanna, Nieme-
lä Artturi, Niemelä Topias, 
Niiranen Milla, Paaso Kai-
sa, Partanen Emilia, Pauanne 
Anna-Maria, Rekinen Anni, 
Repo Moona, Räihä Severi, 
Sainio Joonas, Sankala Pet-
ra, Sassi Inka, Siurua Saila, 
Säkkinen Pekka, Tiiro Annii-
na, Utriainen Janita, Vanha-
la Marianne, Vatanen Saana, 
Veijola Juho, Välipakka Inka, 
Ylipää Sara.  MTR
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Tarinoinnin, samoin kuin 
muistelun, on todettu lisää-
vän ihmisen hyvinvointia 
monella tapaa. Hyvä tari-
nointi muun muassa tuot-
taa mielihyvää, aktivoi 
aivotoimintaa, vilkastut-
taa mielikuvitusta, vah-
vistaa identiteettiä, lisää 
yhteisöllisyyttä, lievittää yk-

Tarinafestivaaleilla monipuolinen tarjonta
sinäisyyden tunnetta ja jät-
tää myönteisiä, kestäviä 
muistijälkiä. Tätä kaikkea oli 
tarjolla Iin ensimmäisillä se-
nioreille suunnatuilla Tari-
nafestivaaleilla Nätteporissa 
lauantaina 19.5.

Tapahtuman organi-
soi Annamari Salmi-Vilhu-
nen HelliE-hoivapalveluista 

avustajanaan Eeli Vilhunen. 
Oman tärkeän panoksensa 
tapahtuman onnistumisel-
le toivat Iin kirjasto ja Iin lu-
kion ilmaisutaidon ryhmä, 
sekä monet tapahtumassa 
mukana olleet palveluyri-
tykset.

Toimintapisteitä oli sijoi-
tettu eri puolille Nätteporia. 

Vanhemmat konstaapelit Lauri Nikula ja Jarkko Kähkönen opastivat vaarojen ennakoinnissa ja hui-
jareiden tunnistamisessa.

Niissä pystyi osallistumaan 
päivän antiin joko kuunte-
lemalla tai katselemalla ta-
rinoita tai osallistumalla 
keskusteluun.

Taiteilija Sanna Koivis-
to kertoi tarinaa taiteili-
jan taipaleesta. Hän korosti 
lapsuuden kokemusten mer-
kitystä elämän myöhempiin 
vaiheisiin.

-Voidaksemme olla vielä 
avoimempia ja ennakkoluu-
lottomampia taiteen koki-
joita aikuisena, on meitä 
täytynyt kannustaa. Meille 
on luettu ja näytetty ja meitä 
on viety lapsena kokemaan 
elämyksiä mahdollisimman 
paljon, Koivisto totesi.

Poliisin edustajat opasti-
vat valepoliisien ja muiden 
huijareiden tunnistamises-
sa. Hoivayritykset esittelivät 
omia palveluitaan ja Jarmo 
Alasiurua tarinoi Iijoesta. 
Myös ikäihmisten liikunnan 
tärkeydestä saivat seniorit 
tietoa, päästen välillä jump-
paamaankin.

Tapahtuman organisoija 

Annamari Salmi-Vilhunen 
kertoi edunvalvontaval-
tuutuksen ja hoitotahdon 

laatimisesta ja niiden tärke-
ydestä. MTR

Iin Laulupelimannit ja kansalaisopiston lauluryhmä esittivät 1800-luvun lopun oululaisia sanoituksia.

Taiteilija voi kanavoida omia tuntemuksiaan taiteeseensa, Sanna 
Koivisto totesi.

Pintajännitys -konsertis-
sa Tina Mariane Krogh 
Madsen ja Malte Steiner 
esiintyivät Nätteporin au-
diotoriossa tiistaina 29.5. 

Madsen ja Steiner olivat 
ottaneet ääniteoksensa läh-
teeksi Iijoen - niin käsitteenä 
kuin ääninäkin. Konsert-

Iijoki elektroakustisesti koettuna

Konsertissa taiteilijat tuottivat ääniä mm. kivillä ja metallisilla 
kartioilla.

ti koostui kenttä-äänitetys-
tä materiaalista Iijoesta sekä 
Madsenin ja Steinerin pai-
kan päällä tuottamista eri-
laisista äänilähteistä, joita 
he manipuloivat sähköises-
ti. Konsertissa mm. soitettiin 
metallikartioita, pudoteltiin 
kiviä ja kuultiin Iijoen veden 

Teoksessa oli myös fyysisyyttä kun Steiner soitti kehollaan yhtä äänilähteistä.

solinaa.
Tuloksena oli hurja hyp-

noottinen äänitarina Iijoesta, 
sen vaiheista ja olemuksesta. 

Äänitaiteen kokeminen 
on meditatiivinen prosessi 
ja Steiner ja Madsen olivat 
halunneet jättää esiintymi-
sen visuaalisesti riisutuksi. 
He tuottivat teoksen rauhal-
lisesti, mutta intensiivisesti 
elehtien ja soittimiaan käsi-
tellen. Erityisen vaikuttavaa 
oli se, kun Steiner manipu-
loi kehonliikkeillään kaikuja 
tuottavaa kojetta. Kiihkeim-
millään teos soi kuin maa-
ilman syntymisen kaikuja 
toistaen. 

Madsen ja Steiner asui-
vat ja työskentelivät Iis-
sä KulttuuriKauppilan 
residenssitaitelijoina huhti-
toukokuussa. Konsertti oli 
tämän työskentelyjakson tu-
los ja osa Art Ii Biennaalin 
ennakko-ohjelmaa.

Madsen ja Steiner asuvat 
Berliinissä. Iistä he jatkoivat 
Suomen vierailuaan Helsin-

kiin, jossa he konsertoivat 
Akusmata -äänitaidetapah-
tumassa.

Teksti Jetta Huttunen
Kuvat Jaani Föhr
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Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

TAKSIPALVELUITA

Myös Valopilkku-sovellus!

Iin alueen taksit 
yhdestä numerosta
0200 81 000
Kelan suorakorvausmatkat 
numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16€ + ppm/min.

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai 
www.iilaaksonfysioterapia.fi

- 60 min. fysioterapia 50 € 
- Kotikäynnit ikääntyville alk. 60 € 

Meillä myös ilta-aikoja

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORjAAMO, -HUOLTO jA -TARVIKKEET

metsänhoito • puunkorjuu ja -kauppa

Metsätoimisto	Kuukkeli	Oy	p.	0400	155	234

PAIkALLIseLtA toImIJALtA:

- metsänhoitotyöt
- korjuupalvelu, puukauppa
- Yksityistie isännöinti

Iin torilla oli keskiviikkona 
23.5. mahdollisuus tutustua 
Oulun seudun muistiyhdis-
tyksen toimintaan, kuulla 
vinkkejä työikäisen muistin 
ja aivojen terveyden ylläpitä-
miseen sekä testauttaa kehon-
koostumus. 

Paikalla oli Pohjois-Poh-
janmaan liikunta ry:n Kylä-
kisälli-hankkeen Eikka-bussi 
sekä Oulun seudun muisti-
yhdistyksen asiantuntijoita. 
Eikka-bussissa järjestetään 
usein muitakin mittauksia, 
mutta tällä kertaa siellä oli 
mahdollisuus mittauttaa ke-
honkoostumus InBody-mit-
tauksella sekä varata aika 
muistiriskitestiin. Mittauk-
set olivat suunnattu pääasi-
assa työikäisille, mutta kaikki 
halukkaat saivat testauttaa 
terveyttään. Oulun seudun 
muistiyhdistyksen asiantun-
tijat Minna Kaltio ja Juulia 
Mourujärvi kertoivat vinkke-
jä työikäisen muistiongelmi-
en ehkäisyyn. Muistiyhdistys 
toimii Muistiliiton alaisena, 
ja sen toiminta rahoitetaan 
Veikkauksen tuotoilla. Suo-
messa on 18 Muistiluotsi-kes-
kusta, jotka tarjoavat tukea, 

Muisti ja liikunta -kiertue pysähtyi torilla
tietoa ja toimintaa muistisai-
raille ja heidän läheisilleen. 
Iitä lähinnä oleva Muistiluot-
si-keskus sijaitsee Oulussa.

Iiläisiä selvästi kiinnostaa 
terveys, sillä paikalla oli aa-
musta huolimatta runsaasti 
väkeä. Iistä Eikka-bussi jatkoi 
Haukiputaalle, jossa oli seu-
raava pysähdys.  Aikuislii-
kuntapäällikkö Ilkka Kurttila 
Pohjois-Pohjanmaan liikun-

 Lea Hakala tekee muistiriskitestiä Iin torilla, seuranaan Juho Kin-
nunen ja Minna Kaltio Oulunseudun muistiyhdistyksestä.

MuISTA SuOjATA 
AIVOjASI:
+ lepo ja uni
+ ravitsemus
+ liikunta
+ Hyvä mieli
+ muistin tuet
+ sosiaaliset suhteet
+ aktiivisuus ja haasteet
- pään iskut
- alkoholi

PIdä HuOLI 
MuISTISTASI TöISSä:
1. Varmista työsi rajat
2. Vähennä tietotulvaa
3. luo toimivat työstrate-
giat
4. anna aikaa ammattitai-
don ylläpitämiselle
5. Hallitse keskeytyksiä 
6. anna työrauha myös 
muille
7. käytä muistin apuväli-
neitä
8. älä lisää kuormitustasi
9. luo avoimuuden kult-
tuuria
10. Ylläpidä positiivista il-
mapiiriä
+1. Yhdistä liikunta ja työ

Palvelemme kesäajan ma-pe sopimuksen mukaan.

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii

puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula
044 5577 677

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

ta ry kertoi bussin vierailevan 
muistiasioissa kahdeksalla-
toista paikkakunnalla Py-
häjoelta Käylään eli koko 
Pohjois-Pohjanmaan alueella.

-Ajatus kiertueesta lähti 
Jyväskylässä pidetystä luen-
nosta ”Liikkuen läpi elämän” 
ja siinä esille tulleista liikun-
nan myönteisistä vaikutuk-
sista muistiin, Kurttila kertoi.  
MTR

Illinjuoksut alkoivat
Perinteiset Illinjuoksut alkoivat perjantaina 1.6. kauniissa 
kesäsäässä seuraavin tuloksin

VITONEN
1) Aleksi Karppinen 15.30, 
2) Arto Hiltula 17.16, 3) Jani 
Laine 17.22, 4) Kyösti Kuja-
la 17.51, 5) Teemu Pyörälä 
18.23, 6) Kauko Heinikoski 
18.39, 7) Heikki Tiiro 18.40, 8) 
Pekka Kukkula 19.10, 9) Sep-
po Veijola 19.34, 10) Teemu 
Kangasharju 19.37, 11) Jani 
Jussila 20.03, 12) Ismo Pudas 
20.14, 13) Mari Patanen 20.21, 
14) Sanna Martikkala 20.32, 
15) Markus Pyörälä 20.41, 16) 
Juha Tiilikainen 20.43, 17) Sal-
la Loukusa 20.51, 18) Saana 
Ukkonen 20.54,  19)  Reima 
Viiri 21.16, 20) Minna Pata-
nen 21.41, 21) Thomas Sand-
ström 22.08,  22) Katariina 
Pyörälä 22.08, 23) Vesa Savo-
lainen 22.29, 24) Niklas Mäen-

pää 22.50, 25) Jari Meriläinen 
23.10, 26) Kari Backman 23.30, 
27) Saija Kotila 24.25, 28) Ari 
Suorsa 24.57, 29) Aimo Ve-
teläinen 26.22,  30) Hannu 
Klaavuniemi 26.50, 31) Ta-
pio Manninen 26.51, 32) Riku 
Pakanen 27.36, 33) Mika Vii-
ri 29.35, 34) Päivi Autio 30.07, 
35) Jouni Hattunen 32.44.

KAKKONEN
1) Paavo Niemelä 7.22, 2) Ro-
dion Kurtti 7.47, 3) Patrik Mä-
enpää 7.59, 4) Hilla Mäenpää 
8.17, 5) Elias Välipakka 8.28, 
6) Milla Kurkela 8.49, 7) Si-
meon Kujala 10.34, 8) Eelis 
Kujala 10.38, 9) Tuomas Mil-
laskangas 10.40, 10) Aino Vei-
jola 10.46, 11) Venla Varis 
11.03. MTR

HAMMASLÄÄKÄRI- jA HAMMASHOITOLAPALVELUT

NETTIAjANVARAuS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 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 SFurkan iissä toimivat hammaslääkärit:

Larissa 
tursas

Jenni
alaranta

Raine 
oikarinen

Elias
sundquist

hieronta • personal trainer • kuntosalipalvelut
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-Tulevat investointitar-
peet ja niiden rahoittaminen 
luovat haasteita tulevaisuu-
teen. Kunnan suhteellinen 
velkaantumisaste on yli 65 
prosenttia ja se on kasva-
nut lainojen lisääntymisen 
vuoksi. Uuden kuntalain 
mukaisista kriisikuntakri-
teereistä täyttyy Iin kunta-
konsernilla kaksi raja-arvoa 
neljästä, totesi Kehus tarkas-
tuskertomusta esitellessään.

Monet valtuutetut toivat 
julki huolensa samoista talo-
uteen liittyvistä ongelmista. 
Kunnanhallituksen puheen-
johtaja Johannes Tuomela 
rauhoitteli ja muistutti luku-
jen antavan turhan synkän 

Iillä yhdestoista peräkkäinen ylijäämäinen tilinpäätös
kuvan.

-Kunnan kassassa oli 
vuodenvaihteessa paljon 
kassavaroja, joilla varau-
duimme Jakkukylän koulun 
ostamiseen. Tiukkaa talous-
kuria tulee kuitenkin jatkaa, 
Tuomela totesi.

Keskustelun jälkeen ti-
linpäätös hyväksyttiin yksi-
mielisesti.

Talousasioiden lisäk-
si valtuusto käsitteli muun 
muassa Oulun seudun 
koulutuskuntayhtymän 
perussopimuksen, joka hy-
väksyttiin. Liikkuva koulu-
hanke 2018 sai valtuustolta 
lisärahaa 100 000 euroa, jos-
ta 50 000 euroa saadaan tu-

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Kehus esitteli valtuutetuille vuoden 2017 arviointiker-
tomuksen. Taustalla kunnan hallintojohtaja Annastiina Junnila. 

Haminan uusi koulurakennus ja vanhan osan peruskorjaus olivat kunnan suurin investointi vuonna 
2017. Kokonaiskustannukset vuoden 2017 loppuun olivat 3,54 miljoonaa euroa. Piha-alueet kun-
nostetaan kuluvan vuoden aikana.

lona hankerahoituksena. 
Määrärahalla hankitaan li-
sää välineistöä koululiikun-
taan, järjestetään erilaisia 
tapahtumia ja järjestetään 
lisäkoulutusta opettajille, 
sekä varaudutaan urheilu-
seuravetäjien palkkakului-
hin.

Opetus- ja varhaiskas-
vatuksen organisaatioon 
liittyen kunnanvaltuusto 
lakkautti opetus- ja varhais-
kasvatuspäällikön sekä 
varhaiskasvatuskoordinaat-
torin virat. Samalla kuntaan 
perustettiin opetusjohtajan 
ja varhaiskasvatusjohtajan 
virat 7.7.2018 alkaen. MTR

Iin kunnanvaltuusto hy-
väksyi kokouksessaan 28.5. 
vuoden 2017 tilinpäätök-
sen. Kunnan toimintakate 
on tilinpäätöksen mukaan 
3,8miljoonaa euroa ja tu-
los poistojen jälkeen 750 
000 euroa, josta 700 000 eu-
roa on kirjattu vapaaehtoi-
sen investointivarauksen 
muodostamiseen liikun-
takeskuksen rakentamista 
varten.

Vuoden 2017 tilikauden 
ylijäämä 142 000 euroa kas-
vattaa kertyneen ylijäämään 
määräksi vuoden lopussa 
5,9miljoonaa euroa. Näin ol-

len talouden tasapainotta-
mista ei tilikauden tuloksen 
perusteella tarvita, koska ta-
seessa ei ole aikaisemmilta 
tilikausilta kertyneitä alijää-
miä.

Kunnanjohtaja Ari Ala-
tossava totesikin valtuute-
tuille vuoden 2017 olleen 
taloudellisesti hyvän. Vero-
tulot kasvoivat 1,3 prosent-
tia ja kustannusten nousu 
oli vain 0,6 prosenttia. Työt-
tömyys on vähentynyt ja ti-
linpäätös on ylijäämäinen.

-Huolenaiheita meil-
lä kuitenkin riittää, sillä tu-
loennusteet lähivuosille ovat 

kovin epävarmalla pohjal-
la. Asukasluku on käänty-
nyt laskuun ja syntyvyys on 
huolestuttavasti pienenty-
nyt. Kunnan velkamäärä on 
lisäksi kasvussa, kertoi Ala-
tossava tulevaisuuden nä-
kymistä.

Kunnan lainakanta/asu-
kas on 3680 euroa /asukas 
ja konsernin lainakanta 5650 
euroa /asukas. Näihin oli 
kiinnitetty huomiota tarkas-
tuslautakunnassakin, kertoi 
arviointikertomusta vuodel-
ta 2017 esitellyt tarkastus-
lautakunnan puheenjohtaja 
Reijo Kehus.

Vältä kesän houkutukset - ja muut ei niin perinteiset kesäohjeet lomailijalle
sukulaisten luona on käytä-
vä vierailulla, ja ja ja... Sata 
ja tuhat puuhaa odottaa te-
kijäänsä ja kesäloman lop-
puessa lomailija kaipaa 
välittömästi uudelle lomal-
le tai ainakin töihin lepää-
mään. Vaikuttaako tämä 
Sinusta tutulta kuviolta?

Kesäpuuhat voivat olla 
rentouttaviakin, kunhan 
muistat suhtautua tekemi-
seen rennon letkeästi. Koko 
päivän kestävät työleiri-
komennukset uuvuttavat 
innokkaimmankin puuhas-
telijan ja sen sanon, etteivät 
kotityöt tai pihahommat te-
kemällä lopu. Aina tulee 
joku uusi oivallus, jonka pa-
riin on kiva kiiruhtaa. Missä 
välissä istut laiturilla lueske-
lemassa tai uudessa riippu-
matossa, jonka hankit tälle 
kesälle? 

Riippukeinun lisäksi tuli 
hankittua uusi grilli, senkin 
käyttö ahdistaa. Muistelet 
kuulleesi, että grillaaminen 
on epäterveellistä ja hierai-
set vatsanseutuasi. Istahdat 
tietokoneelle tai kännykän 

pariin etsimään kevyitä gril-
lausvinkkejä, kun muu-
ten koko kevään kestänyt 
tiukan ruokavalion nou-
dattaminen menee ihan ha-
rakoille. Miten tästä kesän 
vietosta tuli yhtäkkiä näin 
kamalan vaikeaa?!

RELAA HYVÄ IHMI-
NEN!

Kesä on nauttimista var-
ten. Olet tehnyt töitä, opis-
kellut tai ollut muuten 
kiireinen ja kärsinyt kaa-
mosväsymyksestä. Nyt on 

kivaa ja maukas ruoka mais-
tuu ulkona vietetyn päivän 
aikana sopivasti ja säännöl-
lisesti. Vatsan kurinaa kan-
nattaa nimittäin kuunnella, 
se on merkki siitä, että on 
tauon aika! Ruokailuhetki 
kolmen, neljän tunnin välein 
tekee pihahommista nautin-
nollista. Jokunen jäätelökin 
sopii kesälomalaisen evääk-
si, joten ei hätää! 

Lomalla saa olla lomal-
la, tosin hyvät rutiinit ja elä-
mäntavat kantavat myös 

Personal trainerin työ 
mielletään usein valtavak-
si määräksi treenaamista ja 
treenauttamista sekä ihmis-
ten ruokavalioiden tarkkaa 
mitoittamista.  Valmentami-
nen on minun lähtökohdas-
tani pääasiassa läsnäoloa, 
kuuntelemista, hoksautta-
mista ja luonnollisesti myös 
treeniohjelmointia, opasta-
mista sekä turvallisen tek-
niikan ohjausta. Enemmän 
se on ihmisten kannustamis-
ta kuuntelemaan omaa ke-
hoaan ja mieltään. Meillä on 
yksi keho ja yksi elämä, jo-
ten niitä kannattaa huoltaa 
ja vaalia kuten hyvää ystä-
vyyssuhdetta. Puhu itsellesi 
kauniisti, elä omien arvojesi 
mukaista elämää ja treenaa 
kehoa kunnioittaen niin ke-
sällä kuin talvellakin –nau-
tiskellen itsellesi sopivalla 
tavalla! 

Kirjoittaja on iiläinen 
personal trainer 
Anu Suotula/Kunnostamo

Kauan odotettu kesäloma 
kolkuttaa ovella. Juhannuk-
sena se alkaa ja kestää koko 
heinäkuun. Kuinka moni lo-
mailija oikeasti malttaa ren-
toutua lomallaan, kun koko 

talvi on mietitty mitä kaik-
kea kesäloman aikana eh-
tii tehdä? On maalattava 
terassin kaiteet ja talo sekä 
puuhasteltava puutarhas-
sa, vähintäänkin kaikkien 

”Puhu itsellesi kauniisti, elä omien arvoje-
si mukaista elämää ja treenaa kehoa kun-

nioittaen niin kesällä kuin talvellakin 
–nautiskellen itsellesi sopivalla tavalla!” 

auringon, linnunlaulun, va-
pauden ja rentoutumisen 
aika! 

Pihapuuhat ovat hy-
vää arkiliikuntaa ja ren-
nosti tehtynä ne nostavat 
aktiivisuustasoa leppoisam-
min kuin kesähattu kireällä 
tehdyt työt. Grillaaminen on 

kesäaikana. Kun perusasi-
at ovat kunnossa syömisen 
suhteen, mieliteot ja ruo-
kamäärät pysyvät kohtuul-
lisina. Kesälomaa ei (eikä 
muutakaan aikaa vuodesta) 
kannata käyttää nipottami-
seen, laihduttamiseen eikä 
itsensä rääkkäämiseen. 

Meillä on yksi keho ja yksi elämä, joten niitä kannattaa huoltaa 
ja vaalia kuten hyvää ystävyyssuhdetta, muistuttaa Anu Suotula.
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MYYtäväNä 
Ruottisenharjulla omakotitalo järven rannalla, 
18 km Pudasjärven keskustasta. Hp. 80 000 €. 

P. 0400 722 054, 0400 948 851

Iin	Kirkonseudun	asemakaavan	
muutoksen	voimaantulo

Iin kunnanvaltuusto on 16.4.2018 hyväksynyt Iin kirkonseu-
dun asemakaavan muutoksen.
kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

30.5.2018
Iin kunnanhallitus

kUULUtUs

Liikennevirasto	 on	 hyväksynyt	 15.5.2018	 päätöksel-
lä	 LIVI/8735/04.01.01/2017	 	 tiesuunnitelman	 Maantien	
8511	(Virkkulantie)	jalankulku-	ja	pyöräilytie	välille	Poh-
jois-lin	koulu	—	Raasakan	voimalaitos,	Ii

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennök-
sinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää 
25.5.-24.6.2018 osoitteessa lin kunnanvirasto, Jokisuuntie 
2. (maantielaki 103 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pohjois-Pohjanmaan eLY-
keskuksessa insinööri Ari kuotesaho, puh. 0295 038 259. 
Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä 
ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata tarja Bäckiltä, puh. 
0295 038 237, sähköposti etu-nimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
tai osoitteella: Pohjois-Pohjanmaan eLY-keskus, Veteraani-
katu 1, PL 86, 90101 oulu.

kUULUtUs

lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. tervetuloa! 

YLI-OLHAVAN 
MAAMIESSEURALLA
BIngO Ma 11.6.2018 klo 17

ILMAINEN 

Bingo

5

20 7
38

9

ODOTUS-BINgO klo 16.45

oijärventie 1091 Yli-olhava

Palkintona 28” mummo-
pyörä kotiinkuljetuksella!

Pääpalkinnot: Maxibingo 100 €, Irtolehti 50 €,
Vihko: 5*30€ + 1*50€. Lopuksi irtolehti. 100 €.

Palloraja 50

2000-luvun alussa kuusi 
kertaa eri puolilla Pohjois-
Pohjanmaata suunnistettu 
Kelterin viesti herätettiin Ii-
sun toimesta henkiin Olha-
van maastoissa lauantaina 
19.5. Kilpailun suojelija ja 
tapahtuman alullepanija ii-
läinen huippusuunnistaja 
Seppo Keltamäki ja Iisu ovat 

Kelterin viesti heräsi henkiin Olhavassa
sopineet tapahtuman jatku-
van vuosittain Iisun isännöi-
mänä.

Tällä kertaa suunnistet-
tiin Olhavan avokallioisessa 
maastossa lähes neljänkym-
menen kolmijäsenisen jouk-
kueen voimin. 

-Halusimme perintei-
sen tapahtuman jatkuvan 

ja korostuvan entistä enem-
män iiläiseksi tapahtu-
maksi. Osanottajamäärä ja 
osanottajien positiiviset pa-
lautteet osoittavat tällaisel-
le suunnistustapahtumalle 
olevan tarvetta, totesivat kil-
pailunjohtaja Kimmo Kakko 
ja suojelija Seppo Keltamä-
ki onnistuneen kilpailun jäl-
keen.

Miesten pääsarjaa hallitsi 
SK Pohjantähti vieden kak-
si ensimmäistä sijaa. Voiton 
vieneessä SK Pohjantäh-
ti 2 joukkueessa ankkuri-
na suunnisti iiläinen Hannu 
Niemelä.  Kolmas oli Vesai-
sen Pojat Kiimingistä. 

Naisten pääsarjan voit-
toon suunnisti Laitasaaren 
Veto ennen Ylikiimingin 
Nuijamiesten joukkuetta. 

Miesten B-sarjassa Iin 
Yrityksen joukkue Reijo Jun-
tunen, Kari Backman, Seppo 
Veijola sijoittui toiseksi Ou-
lun NMKY:n Urheilijoiden 

Iin Yrityksen Reijo Juntunen lä-
hettää Kari Backmanin viestin 
toiselle osuudelle. Toimitsija 
Antti Välikangas valvoo kai-
ken menevän sääntöjen mu-
kaisesti.

Tulokset kokonaisuudessaan löytyvät 
http://www.iisu.fi/sivu/fi/kilpailut/2018/kelterin_viesti_ja_kansallinen_keskimatka_19-2052018/tulokset/keskimatka/

H/D 10-12 joukkueet palkintojen jaossa seuranaan Kelterin viestin suojelija Seppo Keltamäki, kilpailunjohtaja Kimmo Kakko sekä kuu-
luttaja Raimo Holappa.

joukkueen vanavedessä.
Pienimpien rasti-/tuki-

reitillä H/D 10-12 SK Poh-
jantähti otti kaksoisvoiton, 
saaden näin kiinnityksen 
kiertopalkintoon.

Sunnuntaina Iisu jär-
jesti Olhavan maastois-
sa kansallisen keskimatkan 
suunnistuksen, joka keräsi 
kilpasarjoihin yli kaksisataa 
suunnistajaa. Runsas määrä 
kuntosuunnistajia osallistui 
lisäksi sunnuntain tapahtu-
maan.

Miesten pääsarjan voi-
ton vei Jouni Kujala SK Poh-
jantähti. Toiseksi sijoittui 
Timo Karppinen niin ikään 
SK Pohjantähti ja kolman-
neksi Ville-Petteri Saarela 
Keminsuun Kisa. Naisten 
pääsarjan paras oli Kukka-
Maaria Karppinen Laitasaa-
ren Veto. Toiseksi sijoittui 
Suvi Oikarinen Ounasvaa-
ran Hiihtoseura, kolmas oli 
Iin Yrityksen Johanna Jun-
tunen.

M50 sarjassa Iin Yrityk-
sen Seppo Veijola suunnis-
ti toiseksi, häviten niukasti 
Ounasvaaran Petri Mouru-
järvelle. Iisun ikinuori Kyös-
ti Jäppinen vei puolestaan 
voiton sarjassa H90. MTR

Iisiverkon rakentaminen 
jakkukylään käynnistyy
Iin Energian asettama tilaa-
jamäärätavoite on saavutet-
tu, ja rakentaminen voidaan 
aloittaa. Verkon rakentami-
nen alkaa kesäkuun alus-
sa ja maanrakennustyöt on 
tavoitteena saada valmiiksi 
vielä näiden sulien aikana. 
Liittymien teletyöt pyritään 
saattamaan loppuun siten, 
että kaikilla ennakotilauksen 

tehneillä jakkukyläläisillä 
olisi Iisiverkon huippuno-
peat ja luotettavat yhteydet 
käytössä vuoden 2018 lop-
puun mennessä. Edulliset 
ennakkohinnat ovat voimas-
sa koko rakentamisen ajan 
aina siihen saakka kunnes 
verkko kyseisen liityntäpis-
teen kohdalta on rakennet-
tu.

bingo

Ma 18.6. klo 19.00 2 723

19Kuivaniemen	nuorisoseuralla	
kirkonkyläntie 17 kuivaniemi

Tervetuloa!
500 € pr 50 | 460 € mp
2 x 100 € | 5 x 50 €  

8

Hyvää kesää 

kaikille!

Kuivaniemen hammashoitola on kiinni 11.6. ja 18.6. 
Särkypäivystys on Iissä.
Kuivaniemen terveysasema on suljettuna
25.6.-5.8. Kesäsulkemisen piiriin kuuluvat sairaan-
hoitajan ja lääkärin vastaanotto, laboratorion 
näytteenotto, kuntoutus, mielenterveystyö ja suun 
terveydenhuolto. Kesäsulun aikana kuivaniemeläiset 
voivat käyttää joko Iin pääterveysaseman tai Simon 
terveysaseman palveluita. Kesäsulkeminen ei vaikuta 
hoivayksikön ja kotihoidon toimintaan.
Kuivaniemen neuvola ja kouluterveydenhuolto 
ovat kiinni 25.6.-31.7. Tuolla ajanjaksolla neuvolan 
asiakkaita palvelee Iin neuvola.
Seniorituvan kuntouttava päivätoiminta Kuivanie-
mellä on kiinni 2.7.–5.8.
Kunto-Suvantolan kuntouttava päivätoiminta on 
kiinni 9.7.-5.8.
Iin työterveyshuolto on kiinni 2.-27.7. Päivystys 
toimii Iin terveysaseman vastaanotolla
Iin perhepalvelut
- Sosiaalitoimisto on suljettuna 2.-22.7.
- Sosiaalitoimiston Kuivaniemen toimipiste on
  suljettuna 22.6.-3.8.
- Perheneuvola on suljettuna 22.6.-27.7.
- Ohjaus- ja neuvontanumero 08 5875 6284 palvelee 
  ti, to ja pe klo 9-11 sekä ke klo 13-15.
- Akuuteissa sosiaalipäivystyksellisissä asioissa soita 
  numeroon 112

Iin sote-palvelujen kesän
aukiolomuutokset

oulunkaari.com
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illalle on suunniteltu aivan ihana sää (auringon paistetta) - jos kuitenkin käy niin, vettä sataa tihuuttaa ennalta  
ilmoittamatta - niin ei hätää, sillä varapiknikpaikkana toimii katetut Huilingin Näyttämö ja katsomo! Vapaa pääsy!  

hox! kysymyksessä on piknik, joten nätteporin rannassa  ei  ole myyntitoimintaa - ota mukaan oma viltti/matto ja eväät! 
vapaa pääsy !  ps. meillä on myös pieni telttasauna, jossa on mahdollista saunoa - joten oma uimapuku/pyyhe mukaan! 

Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos/Liikunta, nuorisotyö ja tapahtumat 
Lisätietoa: Riitta p. 050 3950 305 ja Pekka p. 050 3950 392

il presidente 
the Station 11 Band

Takaisku Band

NättePop Piknik - La 9.6.2018 klo 18-21 Nätteporin rannassa - puistotie 1, 91100 ii 


