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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/

Myös rompetori, työnäytöksiä, 
kotieläimiä ja kilpailuja. Tervetuloa!

 Perinteinen
olhavapäivä

La 21.7. klo 10-16

Lisätietoja: p. 040 7609 578 /Maarit Tihinen.

Esillä veteraanikoneet, autot, 
traktorit, mopot ja muut kojeet. 

Olhavan Areena, Kemintie 1476, 91140 Olhava

Päivystys 24 h
isot ja pienet Lvi-työt

p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

www.lvionni.fi

Nuoren metsästäjän haave 
toteutui omasta hirvikoirasta

sestä lähtien, ajomiehenä ja 
pääsi joskus passiinkin tois-
ten hirvimiesten mukana. 
Ensimmäisen metsästysreis-
sun Kaleva on tehnyt olles-
saan äidin mahassa vielä. 

- Kirjoitin vapaamuo-
toisen hakemuksen, mis-
sä kerroin, miksi juuri minä 
olisin hyvä valinta. 15-vuo-
tiaana suoritin metsästäjä-
tutkinnon ja 2017 ammuin 
sitten hirvimerkin ja pääsin 
elämäni ensimmäistä ker-
taa yksin kiipeämään hir-
vitorniin passiin. Lisäksi 
syksyllä 2017 suoritin yh-
dessä äitini kanssa hirven– ja 
karhunhaukkukokeen pal- 
kintotuomarikurssin sekä 
suoritin myös vaadittavat 
kolme maastokoetta, Kaleva 
luettelee. 

- Kiinnostukseni hirvi-
koiratoimintaan olen saa-
nut enoltani, jolla aikoinaan 
oli hirvikoiria. Niinpä olen 
haaveillut salaa omasta hir-
vikoirasta, jonka kanssa oli-
si yhdessä mukava jatkaa 
metsästysharrastusta. Niin-
pä en millään meinannut us-
koa todeksi, kun kuulin, että 
minut on valittu Jahdin uu-
deksi omistajaksi, Allan Ka-
leva kertoo. 

- Yhtenä syksynä muis-
tan, kun hirviporukka raa-
taili hirven kaadon jälkeen 
evästauolla, että on aika iso 
ikäero meidän hirviporukan 
nuorimmaisen ja vanhim-
maisen kesken, itse olin siis 
tuolloin 9-vuotias ja isosetä-
ni Reino 82-vuotias.

Uutta koiran omistajaa 
tuettiin myös koiran kus-
tannuksissa: Jotta pentu ja 
omistaja pysyisivät kartal-
la, b-bark lahjoitti koiran-
paikannuslaitteen uudelle 
parivaljakolle. Lisäksi kan-
sanedustaja Eero Reijonen 
Liperistä lahjoitti 400 euroa 
koiratarhan rakentamiseen. 

Jahti on totutellut elä-
määnsä Iissä Tiironperällä 
pari viikkoa ja hyvin on pa-
rivaljakolla mennyt. Jahti on 
kotiutunut hyvin ja odotte-
lee isäntänsä kanssa pääsyä 
syksyn jahtiin Kuivaniemel-
le valtion maille. 

-Jämtlanninpystykorvas-
sa tuntuu olevan sopivas-
ti virtaa sekä rauhallisuutta 
ihan kuin omistajassaankin, 
myhäilee Allan.

Sonja Lappalainen

Allan Kaleva ja mieluisa lahja hirvikoiran pentu.

Metsästäjäliitto julkaisi huh-
tikuussa Facebookissa il-
moituksen, jossa Rytysuon 
Kennel kertoi nuorelle met-
sästäjälle lahjoitettavas-
ta jämtlanninpystykorvan 
urospennusta Rytysuon Jah-
dista. Reino ja Rauno Ko-
vero Rääkkylästä saivat 
valtavan määrän hakemuk-
sia ja yhteydenottoja, suu-
rin osa hakemuksista tuli 
Pohjois- ja Länsi-Suomes-
ta. Kelle tahansa nuorelle 
metsästäjälle Jahti-pentua 
ei ollut tarkoitus lahjoittaa. 
Metsästäjällä piti olla oi-
keus tai mahdollisuus hir-
ven metsästykseen sekä ikää 
alle 18 vuotta. Koverot toi-
voivat, että heidän oma esi-
merkki innostaisi muitakin 
metsästyskoirien kasvattajia 
toimimaan samalla tavalla ja 
tukemaan nuorten harrasta-
mista. 

Hakijoiden joukosta he 
valitsivat yhdessä Metsäs-
täjäliiton nuorisovastaava 
Henri Mutasen kanssa kol-
me hakemusta loppusuo-
ralle. Tarkan pohdinnan ja 
hakijoiden haastatteluiden 
pohjalta uudeksi omistajaksi 
valikoitui 17-vuotias Allan 
Kaleva Iistä. Valinta ei ollut 
luonnollisestikaan helppo, 

mutta Allan Kaleva erottui 
edukseen monellakin tapaa.

Kaleva on kulkenut hirvi-
metsällä äitinsä Oili Kalevan 
mukana jo alle kouluikäi-

Metsällemenoa odotellessa ja kokoa kasvatellessa.
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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
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jäsenyritys

www.iisanomat.fi

Seuraava Iisanomat nro 14
ilmestyy 5.7.2018. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 28.6. 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
Messu la 23.6. klo 10 Väli-olhavan seurakuntatalo. juhannuspäivä, jo-
hannes kastajan päivä, pyhäpäivän aihe tien raivaaja. Matti kinnunen, 
kanttori Markku jaakkola. kolehti taloudellisessa ahdingossa olevien 
köyhien ihmisten auttamiseen suomessa kirkon diakoniarahaston 
kautta. 
Konfirmaatiomessu su 24.6. klo 10 iin kirkko. 5. sunnuntai Hellun-
taista, pyhäpäivän aihe: armahtakaa! Matti kinnunen, kanttori Markku 
jaakkola.  kolehti Vienan-karjalan työn tukemiseen Venäjällä, inkerin 
kirkko.
Sanajumalanpalvelus su 1.7. klo 12 iin kirkko. apostolien päivä, py-
häpäivän aihe Herran palveluksessa. Matti kinnunen, kanttori Markku 
jaakkola. kolehti kirkon ulkosuomalaistyöhön, kirkkohallitus. 
Hartaus to 28.6. ja to 12.7. klo 13 iin hoivalla emmintuvalla.
Päivystävä pappi to 21.6. ja to 5.7. klo 14.30 iin hoito-osastolla. Voit 
pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Iin kirkko on tiekirkko ma-pe 12.6.-3.8. klo 11-18, jolloin kirkko-opas 
on paikalla. 
Varhaisnuorten toimintapäivät ti 26. – 27.6. klo 10 – 15 iin seura-
kuntatalolla, salissa.  alakouluikäisille järjestettävät kaksipäiväiset 
toimintapäivät. Hauskaa yhteistä tekemistä, leikkejä, pelailua ja 
askartelua. toimintapäivät ovat ilmaiset.
Varhaisnuorten leirit Karhussa. iin seurakunta järjestää varhais-
nuorten leirejä karhun leirikeskuksessa yhteistyössä ii-instituutin 
nuorisotyön kanssa. alla on lueteltuna kesän leirivaihtoehdot.
1) sekaleiri alle 10-vuotiaille 26.-28.6
2) tyttöleiri alle 10-vuotiaat 3.-5.7.
leirin hinta on 30€ / leiriläinen. leirimaksuun sisältyy täysi ylläpito 
sekä ohjelma materiaaleineen.
Nuortenilta to 28.6. ja 5.7. klo 18 iin seurakuntatalolla, kerhohuo-
neessa. 
Rovastikunnallinen nuorten telttaleiri pe 17.8. - su 19.8. Rokualla. 
lähde mukaan telttailemaan Rokuan hienoihin maisemiin. leirillä 
nukutaan puolijoukkueteltoissa, istutaan nuotiolla ja rentoudutaan 
luonnossa, mutta myös melotaan, vaelletaan ja pelataan värikuula-
sotaa sekä tietenkin tutustutaan uusiin ihmisiin! leiri on tarkoitettu 
rippikoulun käyneille nuorille oulun ja iin seurakunnissa. kysy lisää 
katrilta puh:0400 882 315.
katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi

kuiVanieMen alue
Sanajumalanpalvelus la 23.6. klo 12 oijärven kyläkirkko. juhan-
nuspäivä, johannes kastajan päivä, pyhäpäivän aihe: tien raivaaja. 
Matti kinnunen, kanttori Markku jaakkola.  kolehti: taloudellisessa 
ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen suomessa kirkon 
diakoniarahaston kautta. 
Sanajumalanpalvelus – Iltakirkko su 24.6. klo 18 kuivaniemen 
kirkko. 5. sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän aihe: armahtakaa! Matti 
kinnunen, kanttori Markku jaakkola.  kolehti: Vienan-karjalan työn 
tukemiseen Venäjällä, inkerin kirkko. 
Sanajumalanpalvelus su 1.7. klo 12 kuivaniemen kirkko. aposto-
lien päivä, pyhäpäivän aihe: Herran palveluksessa. Matti kinnunen, 
kanttori Markku jaakkola. kolehti: kirkon ulkosuomalaistyöhön, 
kirkkohallitus.
lisää tapahtumia: katso iin alue ja www.iinseurakunta.fi

Iin Laulupelimannit järjes-
tää kesä- heinäkuun aika-
na Huilingin näyttämöllä 
kolme yhteislaulu- ja kan-
sanmusiikkikonserttia. Kon-
sertit ovat ti 26.6., to 28.6. ja 
ke 4.7.   Tilaisuudet alkavat 
klo 18.00. 

Tilaisuuksissa lau-
letaan yhteislauluja Iin 
Laulupelimannien laulu-
monisteista. Välillä Laulu-
pelimannit esittävät oman 

Yhteislauluiltoja Huilingissa

Kuva viime vuoden Huilingin 
yhteislaulukonsertista.   Tänä 
kesänä on kolme yhteislaulu- 
ja kansanmusiikkikonserttia

ohjelmistonsa musiikkia 
muun muassa uudelta levyl-
tä ”Kivalterin katrilli”. En-
nen yhteislaulutilaisuuden 
alkua pelimannien soittajat 
soittavat tervetulomusiik-
kina kappaleita uudelta 
CD:ltä. 

Oulun seudun ammattiopistoon valittu 1634 opiskelijaa
sän. OSAO Ovessa on kaikki 
tieto, esimerkiksi yksiköiden 
ajantasainen tilanne vapaista 
opiskelupaikoista. 

-Meille on helppo tul-
la käymään tai yhteyttä voi 
ottaa chatilla tai puhelimel-
la. Tarjoamme henkilökoh-
taista ohjausta ja neuvontaa 
jokaiselle. Jos olet vailla opis-
kelupaikkaa tai paikan vas-
taanottaminen herättää 
kysymyksiä, ota yhteyt-

tä, neuvoo Raija Lehtonen 
OSAO Ovi -hakijapalvelusta.

Yhteishaussa saatu opis-
kelupaikka kannattaa ottaa 
vastaan, jotta varmistaa it-
selleen opiskelupaikan syk-
syksi. Vaikka nuori ottaisi 
vastaan alemman hakutoi-
veen paikan, hän jää silti 
jonottamaan ylemmän haku-
toiveen paikkaa. 

-Kaikkien OSAOon valit-
tujen tulee ottaa paikka vas-

taan, muistuttaa Lehtonen.
Oulun seudun ammat-

tiopistoon haki kevään yh-
teishaussa 2425 henkilöä. 
Valtakunnallisesti aloitus-
paikkoja ammatillisessa kou-
lutuksessa on tarjolla 41 900. 

Ammatillisen koulutuk-
sen tärkein tavoite on luoda 
sellaista osaamista, jolla hen-
kilö työllistyy. Oulun seu-
dun ammattiopisto OSAO 
on monialainen ammatti-

Ammattiopistojen ja lukioi-
den kevään yhteishaun opis-
kelijavalinnat on julkaistu 
torstaina 14.6. Oulun seudun 
ammattiopistoon on valittu 
1634 opiskelijaa. Opetushal-
litus lähettää sähköisen tu-
loskirjeen kaikille hakijoille. 
OSAO on julkaissut valitut 
opiskelijat myös verkkosi-
vuillaan www.osao.fi.

Opiskelupaikka on otetta-
va vastaan viimeistään 28.6. 

Lukuvuosi käynnistyy OSA-
Ossa 8.8. Mikäli nuori ei saa 
opiskelupaikkaa yhteishaus-
sa, hän voi hakea opiskele-
maan jatkuvan haun kautta. 
Yksi vaihtoehto on myös am-
matilliseen koulutukseen 
valmentava koulutus VAL-
MA, johon on haku paraikaa 
käynnissä. 

OSAO Ovi -hakijapalve-
lu Oulun keskustassa auttaa 
ja neuvoo hakijoita koko ke-

opisto, jossa on noin 10 000 
päätoimista opiskelijaa. 
Koulutusyksiköt sijaitsevat 
Kempeleessä, Limingassa, 
Oulussa, Muhoksella, Pu-
dasjärvellä ja Taivalkoskel-
la. OSAO kuuluu Oulun 
seudun koulutuskuntayhty-
mään Osekk.

OSAO tiedotus

Vatungin Pooki palvelee

kuivaniemen nuorisoseuran järjestämä Vatunkipäivät on koko perheen tapahtuma. Päivän ohjelmasta vastaa 
Mikko alatalo ja lapsia ilahduttaa taikuri. tarjolla myös ruokaa sekä tietysti maukkaita muurinpohjalettuja!

Vatunkipäivät lauantaina 30.6.

Vatungin Pooki kesäravintola sijaitsee Vatungin kalasatamassa, kauniiden merimaisemien äärellä.

Vatungin maamerkiksi 
muodostunut kesäravinto-
la Vatungin Pooki tarjo-
aa monenlaisia palveluita. 
Hyvän ruoan ja juoman li-
säksi Pookissa järjestetään 
tapahtumia, huolehditaan 
satama-alueen hoidosta sekä 
vuokrataan alueen vaunu- 
ja venepaikkoja. Vatungin 

Pooki on avoinna su-to klo 
14-21 sekä pe-la klo 14-02. 

Juhannuksena juhlitaan 
Syssin karaoken tahdissa ja 
kuun lopussa 30.6. vietetään 
vatunkipäiviä. Kesän ohjel-
malistalle kuuluvat myös 
sikajuhlat ja venetsialaiset. 
Viikonloppuisin Pookissa 
on joko karaokea tai livemu-

siikkia. 
–  Kannattaa ehdotto-

masti pysähtyä Vatungissa! 
Täällä on upeat merimaise-
mat ja hyvät matkailijoiden 
huoltotilat saunoineen, ui-
marantoineen ja grillikoti-
neen. Tekemistä ja ohjelmaa 
riittää kaikenikäisille, ker-
too Vatungin Pookin yrit-

täjä, monitoimimies Raimo 
Ikonen.

Pookin lisäksi Ikosella 
on kesäkukkamyyntiä Kui-
vaniemen keskustassa ja 
hän toimii aktiivisesti Kui-
vaniemen nuorisoseurassa. 
Tunteja miehellä vaikuttaa 
vuorokaudessa olevan mui-
ta enemmän. RM
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www.tilisalonen.fi

Tilitoimisto Simo Salonen Oy  •  010 778 8600

Lämpö-
/pikakompostori
Kekkilä Kotikompostori
- Tilavuus 225 litraa
- Väri harmaa tai ruskea
- Sisältää lämpömittarin
- Toimintalämpötila, min. -20 C
- Hinta: 320 € - 339 €

Jälki-
/lehtikompostori
A. Kekkilä puutarha- ja 

mökkikompostori  310 
litraa, 148€ - 155 €

B. Biolan
puutarhakompostori     
900 litraa, 199 € - 229 € 

+ pohjakori 119 €

Hinnat ALV24%. Hinnat voimassa vain yhteishankinnan kautta tilaajille.  Lopullinen hinta määräytyy, kun 
tilaajamäärä selviää (alin hinta, jos tilaajia >30 ja ylin, jos tilaajia vähintään 10) . 

Kompostorit toimitettuna Iihin tiettyyn yhteen paikkaan. Hakupaikka ja -aika ilmoitetaan henkilökohtaisesti 
tilauksen tehneille.

Bokashi
keittiökompostori

- ORANGO  BOKASHI 
- 85 €

Kompostoreiden yhteishankinta
Kilpailutuksessa voittaneet kompostorit ovat:

Lisätietoa ja sitovat ilmoittautumiset
hankintaan 28.6.2018 mennessä 
johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi
Puh. 040 351 9208

Uiskarin kalatie on avattu 
nousukaloille 5. kesäkuuta. 
Uiskarin kalatie sijaitsee Ii-
joen vanhassa uomassa, ja 
tänä kesänä jännitetään, mi-
ten lohi, taimen, kesäsiika ja 
nahkiainen innostuvat sinne 
nousemaan. Löytävätkö ka-
lat reitin vanhaan uomaan 
kalatien kunnostusten jäl-

Uiskarin kalatie on taas auki – nouseeko lohi vanhaan uomaan

keen, ohi Raasakan voima-
laitoksen?

-Viime vuonna tulva oli 
niin pitkään korkealla, että 
seurannan kannalta myö-
hästyimme kalatien osalta, 
kertoo Risto Tolonen Etelä- 
ja Pohjois-Iin jako-/ kalas-
tuskunnista.

Nyt eri osapuolten yh-

teisillä ponnisteluilla, kala-
tien kunnostuksella ja veden 
juoksutuksilla, paranne-
taan kalojen mahdollisuuk-
sia nousta vanhaan uomaan 
ja myös lisääntyä siellä. 
Tänä keväänä lohi on alka-
nut nousta merestä Iijokeen 
hieman tavanomaista aikai-
semmin, jo touko-kesäkuun 
vaihteessa. Lohien lisäksi 
vanhaan uomaan toivotaan 
nousevan erityisesti kesä-
siikaa ja nahkiaisia, mutta 
myös muita kaloja. Kalatiel-
le on asennettu kalojen seu-
rantalaitteisto, josta saadaan 
arvokasta tietoa kalojen 
nousuhalukkuudesta. Myös 
veden laadun seurantaa ke-
hitetään ja tarkkailua lisä-
tään. Edellytyksenä kalojen 

nousulle on, että vanhas-
sa uomassa virtaa riittävästi 
vettä. PVO-Vesivoima juok-
suttaa tänä kesänä Raasa-
kan säännöstelypadolta joen 
vanhaan uomaan lisävettä 
niin, että Uiskarin kalatiessä 
virtaus on enimmillään nel-
jä kuutiometriä sekunnis-
sa. Entuudestaan tiedetään, 
että kala nousee, kun vet-
tä on tarpeeksi. Onko nel-
jä kuutiometriä sekunnissa 
tarpeeksi, selviää tämän ke-
sän aikana.

Vanhan uoman neuvot-
telukunnassa, joka tätäkin 
hanketta rahoittaa, ovat mu-
kana Iin Kunta, PVO-Ve-
sivoima, sekä Pohjois- ja 
Etelä-Iin jako-/kalastuskun-
nat. Osapuolet ovat sitoutu-
neet rahoittamaan vanhan 
uoman kunnostustoimen-
piteitä 30 000 euroa/toi-
mijavuosi, viiden vuoden 
ajan eli yhteensä 450 000 
euroa. Hankkeen rahoit-

Uiskarin kalatie alkaa pitkän suvannon perältä. Riittääkö kalatien virtaama saamaan kaloille hajun 
virtaavasta vedestä ja suuntaamaan kalatielle?

 Henri Kylli, Ilkka Tammi ja Risto Tolonen Uiskarin kalatien yläpäässä. Illinsaaressa asuvaa Ilkka Tam-
mea kiinnostaa etenkin nahkiainen, jota hän ostaa ja välittää.

Henri Kylli näyttää, millai-
sen kehikon kautta kalat uivat 
ohittaessaan kalatien. Samalla 
kalat kuvataan.

tajat ovat sopineet, kuka 
huolehtii mistäkin ja esi-
merkiksi PVO-Vesivoima 
on sitoutunut kaislikoiden 
niittämiseen, sekä lisäve-
den johtamiseen vanhaan 
uimaan.

Kalatiellä on kaksi sul-
kua, joista toinen on avattu 
ja vettä kalatielle virtaa kak-
si kuutiometriä sekunnissa. 
Toinenkin luukku avaamal-
la saadaan virtaus nouse-
maan neljään kuutiometriin 
sekunnissa. Kesän aikana 
selviää, onko virtaama riit-
tävä, jotta kalat saadaan 
nousemaan kalatien kautta 
yli Uiskarinkosken säännös-
telypadon.

Kalatien patoluukuilla on 
kalojen videoseuranta, sekä 
laskurit molemmissa luu-
kuissa. Silhuettikuva pal-
jastaa kalalajin, kokoluokan 
ja suunnan, onko kala men-
nyt ylä- vai alavirtaan. Ka-
meroiden tarvitsema sähkö 

tuotetaan kahdella aurinko-
kennolla.

-Viime vuodesta viisas-
tuneina olemme asentaneet 
alueelle videovalvonnan es-
tämään ilkivaltaa, Risto To-
lonen kertoo.

Kalatien laitteistoista ja 
muista käytännön toimista 
huolehtii Team Kala, Hen-
ri Kyllin toimiessa työnteki-
jänä.

Jos kalatie toimii toivo-
tulla tavalla, mahdollistaa 
se nousukaloille kuusi kilo-
metriä lisämatkaa nousta Ii-
jokeen.

- Syksyn tullen asiaa tut-
kitaan muun muassa säh-
kökalastamalla mahdollisen 
luonnon lisääntymisen to-
teamiseksi ja kahlataan 
vedessä tutkimassa pohja-
mutaa, onko nahkiaisten 
luontainen lisääntyminen 
onnistunut, Henri Kylli ker-
too. MTR
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pe-la 6.-7.7.2018 

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
MARKKINAT

Toripaikkoja voi tiedustella 
Jaana Mourujärvi 

0400 375 557
pudasjarven@yrittajat.fi

Markkina-arvat 
myynnissä 

pudasjärveläisissä 
yrityksissä.

Arvan hinta 5 €.

3. palkinto:
Lasikuituvene 

420 
arvo 890 €.      

Pääpalkinto:  
Grillikota 

+ lisäetupaketti 
arvo 3534 €.      

2. palkinto:  
PE-muovi-

kylpytynnyri 
arvo 1590 €.      

Voittojen kokonaisarvo 6014€.
Voittajien nimet julkaistaan 7.7.2018 klo 15 

markkinapaikalla julkisesti, voitosta ilmoitetaan 
myös henkilökohtaisesti sekä paikallislehdessä.

Voitot saa lunastaa 7.7.2018 jälkeen 
Perhemarketista.

Iisisti energinen Ii – han-
ke etenee. Kokeiluun mu-
kaan lähteville perheille 
järjestettiin hankkees-
ta tiedotustilaisuus Micro-
poliksessa tiistaina 12.6. 
Kokeiluun haettiin mukaan 
kymmentä suorasähköläm-
mitteistä (patteri- tai kat-
tolämmitys) ja kymmentä 
varaavaa sähkölämmitys-
tä (lattialämmitys) käyttä-
vää kotia, joihin asennetaan 
lämmityksensäätöjärjestel-
mä, jolla optimoidaan ku-
lutusta automaattisesti 
vuorokauden edullisimmille 
tunneille. Ohjaus perustuu 
sähköpörssin tuntihintoihin, 
Ilmatieteen laitoksen sää-
ennusteeseen ja asiakkaan 
mieltymysten mukaan ase-
tettuihin huonelämpötiloi-
hin.

Mukaan ilmoittau-
tuneet kotitaloudet saa-
vat hankkeelta 50 % tuen 
(maksimissaan 800 euroa) 
sähkönohjausjärjestelmän 
hankinnalle. Laitteistot on 
valmiiksi kotitalouksille kil-
pailutettu. Laitteen lopulli-
nen hankintahinta riippuu 
kodin neliöistä ja huonelu-
kumäärästä. Kotitalouden 
maksuosuudeksi jää tuen 
jälkeen noin 750 – 1 500 eu-
roa.

 Iisisti Energinen -hank-
keen tavoitteena on lisätä 
kotitalouksien uusiutuvan 
energian käyttöä ja energia-
tehokkuutta.

Tavoitteena on:
-Tutkia kuntalaisten ener-
giatiedon lukutaitoa ja ky-
kyä ymmärtää energiaan 
liittyviä asioita.

Ii pyrkii iisisti energiseksi
-Tutkia asukkaiden 

motiiveja ja asenteita 
yhteisöllisiin, esim. alustata-
lous-tyyppisiin energiapal-
veluihin.

-Tuottaa tutkimusten ja 
kokeilujen tuloksista monis-
tettavia ja skaalattavia toi-
mintamalleja, joita voidaan 
käyttöönottaa myös muissa 
kunnissa.

Kokeilussa tutkitaan 
myös, miten edelläkävi-
jäkunnan Iin esimerkki 
vaikuttaa kuntalaisten tietoi-
suuteen ja käyttäytymiseen 
energia-asioissa vertaamalla 
tuloksia vastaavan kokoisen 
ja elinkeinorakenteeltaan sa-
mantapaisen verrokkikun-
nan asukkaisiin. Tutkimusta 
tehdään yhteistyössä Oulun 
yliopiston BCDC Energia –
hankkeen kanssa.

Tiedotustilaisuudessa 
BSDC Energia -hanketta ja 
iiläiskodeissa tehtävää seu-
rantaa esitteli Sanna Tuo-
mela

-Tulemme tekemään 
kokeilussa mukana ole-
vissa kodeissa kolme haas-
tattelua, ennen laitteiden 
asentamista, asentamisen 
yhteydessä ja kolme-neljä 
kuukautta laitteistojen käyt-
töönoton jälkeen. Pyrimme 
saamaan tietoa ja käyttäjä-
kokemuksia, joita voidaan 
hyödyntää muissakin kun-
nissa, Sanna Tuomela kertoi.

Laitetoimittajiksi on kil-
pailutuksen jälkeen valittu 
Cleworks Oy ja Optiwat-
ti Oy.

Yhteisö- ja yritysaktivaat-
tori Johanna Jakku-Hiivala 
Iisisti energinen Ii -hank-
keesta iloitsee hankkeen 

saamasta vastaanotosta ii-
läiskodeissa.

-Kiinnostuksensa on il-
moittanut yhdeksäntoista 
iiläiskotia. Aivan kaikki ei-
vät todennäköisesti mukaan 
lähde, joten otamme edel-
leen uusia koteja mukaan 
kokeiluun, Johanna kertoi. 

Kiinnostuneet voivat ot-
taa yhteyttä puhelimella 040 
3519 208 tai sähköpostilla jo-
hanna.jakku-hiivala@micro-
polis.fi 

Hanketta toteuttavat yh-
dessä Micropolis Oy, Iilaak-
so Oy sekä Iin Energia Oy. 
Hanketta rahoittavat Sitra 
(Suomen itsenäisyyden juh-
larahasto), Iin Energia Oy ja 
Iin kunta. MTR

Sanna Tuomela BCDC-ener-
gia tutkimushankkeesta kertoi 
mukaan lähtevissä kodeissa 
tehtävistä haastatteluista ja 
hankkeen tavoitteista.

Iisisti energinen Ii- hanke kiinnostaa iiläiskoteja. Mukaan lähteville kodeille järjestettiin tiedotusti-
laisuus Micropoliksessa.

Joni Jokikokko OptiWatti Oy ja Jouni Kolvanki Cleworks Oy esittelivät järjestelmävaihtoehdot ja 
vastasivat kysymyksiin laitteiden hinnoista ja toiminnoista.
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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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Aurinkoinen sää 
helli markkinaväkeä

Korpiniityn Lammastilan farmarit Fanni (vas.), Olli ja Hiski Häy-
rynen. Korpiniityn lammasta voi ostaa muun muassa Reko -lähi-
ruokarenkaan kautta. – Rekon kautta voi ostaa lähiruokaa ilman 
välikäsiä. Asiakkailta on tullut erityistä kiitosta tuotteiden laa-
dusta, kertoo tilan isäntä Olli Häyrynen. Reko-tuotteiden osta-
minen tukee kestävää kehitystä. Ekologisuuden lisäksi tuetaan 
suomalaista ruoantuotantoa. Kurkkaa Facebookista ryhmä REKO 
lähiruokarengas Ii.

Nuojuan yrttitilan yrittäjä, 
ruukkilainen Inga Nuojua on 
todellinen botanisti. Kotona 
kasvaa yli 1000 eri kasvilajia. 
Luomumuorilla riittää jutun-
juurta ja kiinnostus yrtteihin 
tarttuu kuuntelijaankin. Täs-
sä Inga esittelee lempiyrttiään 
karhunlaukkaa, jossa on hie-
nostunut valkosipulin maku.

Eeva Isosomppi (vas.) tuli markkinoille varta vasten hakemaan In-
gan (oik.) arnikavoidetta. Isosomppi on käynyt markkinoilla joka 
kesä ja voiteiden lisäksi rouva aikoo ehdottomasti käydä nautti-
massa räiskälekahvit ystäviensä kanssa.

Tilan isäntä Juuso Jussila ja lapinlehmämullikat. Iiläinen JJ-liha 
on varmasti puhdasta ja paikallista luomuruokaa. Talvisin karja 
asuu pihatossa, josta pääsee liikkumaan vapaasti metsätarhaan. 
Keväästä syksyyn karja laiduntaa luonnonniityillä ja ylläpitää sa-
malla arvokkaita perinnebiotooppeja. 

Iin kala- ja maalaismarkki-
noita vietettiin lauantaina 
16.6. kauniissa kesäsäässä. 
Aurinkoinen keli houkutteli 
väkeä markkinoille etenkin 
aamupäivästä, jolloin ko-
dikkailla Wanhan Haminan 
kujilla oli jopa ruuhkaisia 
hetkiä. Perinteisten laku- ja 
kesävaatekauppiaiden li-
säksi markkinoilla oli hyvin 
edustettuna erilaiset luon-
nontuotteet sekä lähiruoka. 

Vatsan täytteeksi tarjot-
tiin kalaa monessa muodos-
sa, muun muassa soppana, 
makkarana ja kylmäsavus-
tettuna, sekä tietysti mak-
karaa ja räiskäleitä. Tämän 
vuoden vetonaulana oli-
vat lampaat ja mullikat. 
Niitä kävivät rapsuttele-
massa kaikenikäiset. Tilai-
suuden juonsi toimittaja ja 
kokenut luontoharrastaja 
Kati Jurkko. Erilaisia tietosi-
kuja saatiin tietysti kaloista 
ja kalastuksesta mutta myös 
Reko -lähiruokarenkaiden 
toiminnasta. 

Kaiken kaikkiaan iloinen 
markkinapäivä! RM

Kalaa Iistä.

Laulupelimannit esiintyi markkinoilla.

Alla: Markkinoilla oli monenlaista tuotetta myynnissä. Päreko-
reista mansikoihin sekä marjajalosteisiin. Luonnontuotteita.
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Iijoki on osa iiläistä identi-
teettiä, mutta meillä Iissä on 
muutakin kuin se joki. Ve-
sistömme on moni-ilmei-
nen ja yksin merenrantaakin 
meillä on yli 50 kilometriä. 
Veneilyharrastukselle on 
siis mitä parhaimmat puit-
teet.

Iissä erityisesti pien-
moottoriveneily on suosit-
tua, koska sitä harrastetaan 
usein mökeillä ja se liittyy 
kiinteästi kalastamiseen. 
Soutu- ja pienmoottorive-
neily ovat harrastuksen li-
säksi yleinen keino liikkua 
vesillä. Retkiveneily on 
koko perheelle soveltuva 
yhteinen harrastus. Tässä 
monipuolisessa vapaa-ajan 
harrastuksessa yhdistyvät 
liikunta, virkistäytyminen, 
oppiminen, hyvinvointi, yh-
dessäolo ja luonnosta nautti-
minen. 

Pienemmillä veneillä on 
hauska tehdä pyrähdyk-
siä lähisaariin tai Iijokisuun 
aallonmurtajan hiekkaran-
nalle. Suuremmilla matka-
veneillä, joissa on parempi 
asumismukavuus, voi suun-
nistaa viikkoja kestäville lo-
mamatkoille. Veneen koko, 
nopeus ja varustus valitaan 
omien mieltymysten, tarpei-
den ja kukkaron mukaan. 
Usein ensimmäinen vene 
on pienehkö. Kun lähivedet 
ovat käyneet tutuiksi ja me-
renkulkutaidot karttuneet, 
siirrytään isompaan venee-
seen ja kenties kaukaisem-

Veneily on koko perheelle 
soveltuva yhteinen harrastus

mille vesille. 
Veneilyn voi aloittaa jo 

nuorena. Iissä harrastuk-
sen aloittamiseen ei tarvi-
ta edes omaa venettä, sillä 
Iin Meriseuralla on käytet-
tävissä optimistijollia ja E-
jolla opinhaluisille lapsille 
ja nuorille. Jolla on ominai-
suuksiensa puolesta erin-
omainen lasten alkeisvene, 
jolla opitut veneilytaidot ei-
vät mene hukkaan. Jollapur-
jehdusta voi kokeilla seuran 
järjestämissä harjoituksissa 
Rantakestilässä.

Viime elokuun lopus-
sa Rantakestilän satamassa 
koettiin aivan erityisen hie-
noja hetkiä, kun Alarannan 
koulun kolmas- ja neljäs-
luokkalaiset pääsivät vesille 
syyslukukauden alkajaisik-
si. Vaikka Iissä on paljon 
rantaviivaa, niin yllättävän 
moni lapsi ei ollut koskaan 
käynyt veneilemässä. 

Iijoen läheisyydessä sijait-
sevalla Alarannan koulul-
la haluttiin lisätä oppilaiden 
kotiseututuntemusta, vah-
vistaa omia juuria ja ylpeyt-
tä omasta lähiympäristöstä. 
Niinpä Iin Meriseuran väki 
vei uimataitoiset lapset pur-
jehtimaan jollilla sekä moot-
toriveneajeluille. Myös Iin 
Meripelastajat osallistuivat 
tapahtumaan ajeluttamalla 
lapsia omalla kalustollaan.

Lapsille järjestetty pur-
jehdustapahtuma linkittyi 
opetussuunnitelmassa mai-
nittuihin ympäristöopin 

tavoitteisiin ja käsittelys-
sä olleeseen vesi- teemaan, 
jonka sisältönä oli mm. tur-
vallisuus vesillä sekä Ii-
joki kokonaisuudessaan. 
Uuden opintosuunnitelman 
myötä koulujen opetusta-
vat ovat monipuolistuneet 
ja oppiaineiden rajat kaa-
tuvat. Luokkahuoneista 
lähdetään retkille ja oppi-
misesta yritetään tehdä en-
tistä mielenkiintoisempaa 
ja hauskempaa. Illan aika-
na lapset saivatkin roppa-
kaupalla kokonaisvaltaisia 
onnistumisen elämyksiä, it-
sensä voittamista, yhteistyö-
tä, luonnon arvostamista ja 
paljon muita asioita, joiden 
arvoa on vaikea mitata. 

Iin Meriseura ry on pe-
rustettu vuonna 1972 edis-
tämään ja kehittämään 
paikallista veneilykulttuu-
ria ja nuorisotoimintaa. Ve-
neilyseura yhdistää vesillä 
liikkumista harrastavia ih-
misiä. Seuran jäsenet jakavat 
auliisti tietoa, taitoa ja koke-
muksiaan uusille jäsenille ja 
harrastus syvenee kuin huo-
maamattaan elämäntavaksi. 
Seuran tukikohdassa Röy-
tän saaressa nautitaan me-
restä ja saunasta. Majalla voi 
kokea iloista yhteisöllisyyttä 
tai täydellistä rauhaa meren 
välkkeessä.

Pia Ukkola 

Röytän ilta.

Purjehtijöita Iijoella.

Veneretkellä.

Rantakestilän jollailta.



8
nomat

-
nro 13

21.6.2018

Art Ii Biennaali tarjosi taide-elämyksiä ja ympäristöasiaa
Kansainvälisen taiteilijajoukon osallistavat teokset tavoittivat Iissä 2500 ihmistä

Iissä 4.-10. kesäkuuta jär-
jestetty Art Ii biennaali on 
uudistanut konseptinsa 
muuntuen tänä vuonna mo-
nipäiväiseksi osallistavan 
taiteen festivaaliksi. Tänä 
vuonna biennaalin taide-
teoksissa ja oheisohjel-
massa syvennyttiin veden 

merkitykseen maailmassa 
sekä ympäristöteemoihin. 
Vaikka osa ulos suunnitel-
luista tapahtumista joudut-
tiin järjestämään kylmän 
sään takia sisätiloissa, kerä-
sivät erilaiset keskustelut, 
yleisötilaisuudet ja perfor-
manssit kiitettävästi väkeä.

Iin kylänraitilla näkyi eri-
tyisesti Andrea Stanislavin, 
Dean Lozow’n ja Angelina 
Davydovan Reflect – Ii, jos-
sa yhden journalistin ja kah-
den taiteilijan muodostama 
joukko kierteli Iitä ja kohtasi 
paikallisia haastatellen hei-
tä. Perjantaina kokonaiset 
kahdeksan tuntia kestänyt 
Terese Longvan ja Laurel 
Jay Carpenterin Thirst puo-
lestaan esitti, miten kaksi 
naista kantoi Iijoesta loput-
tomasti vettä vuotavissa 
astioissa. Teos herätti kat-
sojassaan ajatuksia naiseu-
desta, maailmanlaajuisesta 
vesikriisistä ja ihmisen läs-
näolosta maailmassaan.

Meri Nikulan ja Ignacio 
Peréz Perézin teossarja Bott-
led Water Exports, sisälsi 
yhteensä 11 erilaista veteen 
liittyvää performanssia, jois-
sa yleisö osallistettiin pohti-
maan kulutustottumuksiaan 
ja veden maailmanlaajui-
sia verkostoja. Teossarjaan 
kuului sekä äänitaiteelli-

Raquel Sakristan toteutti Iijoen rantaan teoksensa Floating Struc-
ture, johon kuului rituaali vedelle toivomuksen jättämisestä.

andréa stanislavin, Dean 
lozow’n ja angelina Davydo-
van Reflect – ii, vapaasti suo-
mennettuna ’iin heijastuksia’, 
on yhteisötaideteos, joka luo-
daan aina jokaiselle esitys-
paikkakunnalla erikseen. sitä 
ovat olleet mukana luomas-
sa newyorkilaiset, moskova-
laiset – ja nyt myös iiläiset. 
iiläiset lähtivät biennaalivii-
kolla ennakkoluulottomasti 
mukaan vuorovaikutteiseen 
performanssiin ja jakoivat tai-
teilijaryhmälle tarinoitaan, 
muistojaan ja elämänkohta-
loitaan. 

teokseen osallistujat sai-
vat vastata kysymyksiin kuten 
’mikä on mieluisin muistosi ii-
joesta tai merestä?’ tai ’mitä 
jäätynyt vesi sinulle merkit-

see?’’. Vastauksista ja osallis-
tujien valokuvista muodostui 
taideteos, joka kertoo ilmas-
tonmuutoksesta, iistä ja ve-
sistöjen roolista ihmisten 
elämässä. taiteilijaryhmä teki 
iissä myös perusteellista taus-
tatutkimusta aiheestaan. He 
vierailivat mm. kalanviljely-
laitoksella sekä kierikkikes-
kuksessa ja haastattelivat 
paikallisia asiantuntijoita alu-
een erityispiirteistä ja histori-
asta. erityisen vaikuttuneita he 
olivat maankohoamisilmiös-
tä sekä paikallisten avoimuu-
desta ja luonnonläheisestä 
elämäntyylistä. suurkaupun-
kien jälkeen kesäisen valoisa 
ii oli ryhmälle erityisesti iltai-
sin ja öisin lähes maaginen 
kokemus.

Ilmastonmuutoksesta ja 
ympäristöstä yhteisötaiteen keinoin

Performanssitaitelijoiden Laurel Jay Carpenterin ja Teresa Long-
van (kuvassa) teosta Thirst esitettiin Art Ii Biennaalin pääjuhlan 
aikaan Iijoen rannassa. 

Meri Nikulan konsertti My Wa-
ter My Life Museokahvila Hui-
lingissa oli immersiivinen 
kokemus.

Kansainvälinen ympäristö-
journalisti ja tutkija Angelina 
Davydova puhui Ympäristö-
päivän paneelissa Museokah-
vila Huilingissa

sia osioita että osallistavia 
performansseja, joissa vet-
tä mm. tislattiin, jäädytettiin 
jääpuikoiksi ja huutokau-
pattiin. 

Tiistaina järjestetty Maa-
ilman Ympäristöpäivän 
paneelikeskustelu kerä-
si Museokahvila Huilinkiin 
suuren joukon ympäristöky-
symyksistä kiinnostuneita. 
”Ympäristön olotilat” -pa-
neelikeskustelussa pohdit-
tiin sitä, miten muutokset 
globaalissa elinympäristös-
sä heijastuvat yhteisöihin ja 
taiteeseen. Ympäristöteema 
oli vahvasti läsnä myös Art 
Ii biennaalin oheistapahtu-
missa. Lauantaina ennen 
Nättepop Piknikkiä järjes-
tettiin Iin Ilmastokellunta, 
jossa kelluttiin kumiveneillä 
Iin Silloilta Nätteporin ran-
taan ilmaston puolesta. 

Osa biennaaliviikolla 
esillä olleista teoksista jää 
Iihin pysyvästi, kuten Iu-
liia Rokinan ja Vera Golu-
bevan teos Drop of Water, 

joka on Iin julkisen tai-
teen kokoelman uusin han-
kinta. Lisäksi kesän ajan 
esillä ovat ympäristötaidete-
okset Jacek Zachodnyn The 
Drought ja Christelle Ma-
sin X-rays(H20), jotka näin 
liittyvät osaksi Iin Ympäris-
tötaidepuiston kesäistä tar-
jontaa. Masin valokuvia on 
esillä myös Museokahvi-
la Huilingissa elokuun lop-

Andréa Stanislav ja Dean Lozow kohtasivat viikon aikana Iissä 
paikallisia ihmisiä.

puun asti.
Art Ii biennaali järjes-

tetään Iissä kahden vuo-
den välein. Tämän vuotinen 
biennaali ja sen osallista-
vat teokset houkuttelivat 
ihmisiä pois mukavuusalu-
eeltaan - tulemaan osaksi 
taidetta.

Teksti: Jetta Huttunen 
Kuvat: Jaani Föhr 

Maanantaina 4.6. Nättepo-
rin rannan aurinkoisessa, 
mutta tuulisessa iltapäi-
vässä ryhmäkoti Startin 

Floating Structure purjehti Iijoen aalloilla
asukkaat ja toimintakes-
kus Myötätuulen asiakkaat 
kokoontuivat kiitosrituaa-
liin yhdessä taiteilija Raquel 

Sakristan kanssa. Jokai-
nen rituaaliin osallistunut, 
toimittaja mukaan lukien, 
kirjoitti nimensä ja synty-

mäaikansa lappuun, jonka 
taiteilija liittää osaksi yh-
teistä ketjua, vieden laput 
mukanaan Madridiin. Vas-
talahjaksi osallistujat saivat 
kupillisen Iijoen vettä, jon-
ka he kävivät heittämässä 
takaisin jokeen, kiittäen sa-
malla, kuka mistäkin.

 Raquelin yhteisöllisen 
työskentelyn Art Ii Bien-
naalin yhteydessä oli mah-
dollistanut Lähde! Taiteesta 
voimaa arkeen -hanke, jos-
sa Raquel toimi residenssi-
taiteilijana.  Lähde! -hanke 
on Oulunkaaren kuntayh-
tymän ja KulttuuriKaup-
pilan ESR-rahoitteinen 
yhteistyöhanke, joka tuo tai-
teen osaksi sote-palveluita 
Oulunkaaren alueella.

Ryhmäkoti Startin asuk-
kaita kiitosrituaalissa Nät-
teporin rannassa.
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Maailman ympäristöpäivän 
paneelikeskustelussa tiistai-
na 5.6. Museokahvila Huilin-
gissa  pohdittiin ympäristön 
olotilaa. Art Ii Biennaalin 
2018 ohjelman painopistei-
nä olivat ympäristö ja sitä 
uhkaavat muutokset. Vesi- 
teeman ympärille kootuis-
ta teoksista moni otti kantaa 
ympäristön tilaan ja ilmas-
tonmuutokseen. Ympäristö-
päivän paneelikeskustelussa 
pohdittiin aiheeseen liittyen, 
miten muutokset globaalissa 
elinympäristössä heijastuvat 
yhteisöihin ja taiteeseen.

Paneeliin osallistui sekä 
AIB taiteilijoita, että paikal-
listason vaikuttajia.

 Angelina Davydova 
(RUS), joka on kansainvä-
lisesti tunnustettu ekojour-
nalisti ja tutkija, arkeologi ja 
museolehtori Sami Viljan-
maa Kierikkikeskuksesta,  
Anastasia Patsey (RUS), joka 
on AIB18-kuraattoritii-
min jäsen, joka työskentelee 
johtajana Pietarin Non-con-
formist Art -museossa, ääni- 
ja performanssitaiteilija Meri 
Nikula (FIN), Agnieszka Ku-
bicka-Dzieduszycka (POL), 
joka on WRO Art Centerin 
kuraattori ja tuottaja, jonka 
erityisalana on mediataide 
ja Teijo Liedes (FIN) Iin kun-
nanvaltuuston puheenjohta-
ja ja KulttuuriKauppila ry:n 

Ympäristön olotilat ympäristöpäivän 
paneelikeskustelussa

puheenjohtaja.
Paneelin moderaattorina 

toimi Antti Tenetz, AIB18-
kuraattoritiimin jäsen ja bio-
taiteen läänintaiteilija.

Tilaisuuteen Iin kunnan 
tervehdyksen toi Ii-instituut-
ti -liikelaitoksen johtokun-
nan puheenjohtaja Jari-Jukka 
Jokela. 

-Vesi on ikiaikainen luon-
non elementti ja välttämät-
tömyys elämälle. Sen eri 
olomuodot ja liike ovat kieh-
toneet ihmisiä kautta aikojen. 
Vesi on niin monitahoinen 
elementti. Veden heijastuk-
set, liike, usva, sumu, lumi, 
jää. Lista on loputon.

Suomenkin vesistöjä uh-
kaavat muun muassa mikro-
muovit, ilmastonmuutos, 
maatalouden kuormitus ja 
haitalliset aineet. Vaikka ve-
sistöjen tila on parantunut 
viime vuosikymmeninä, ih-
misen toimia tarvitaan lisää, 
jotta jälkipolville jättämäm-
me luonnonperintö olisi en-
tistä parempi, totesi Jokela 
tervehdyksessään panelis-
teille ja salin täyttäneelle ylei-
sölle.

Antti Tenetz totesi Iin ole-
van oikea paikka ilmastopa-
neelille.

-Täällä on tehty kansain-
välisesti tunnustettua ilmas-
totyötä. Voidaankin puhua 
Iin ihmeestä, sillä täällä ol-

laan sekä ympäristöystävälli-
siä, että kulttuurimyönteisiä. 
Näin ei ole kaikissa Iin ko-
koisissa kunnissa, Tenetz to-
tesi paneelin aluksi.

Teijo Liedes kantoi huolta 
Iijoen tilasta.

-Lapsuudessani Iijoen 
vettä voi juoda. Nyt ei tuli-
si mieleenkään käyttää sitä 
juomavetenä. Taiteen roo-
li voisi olla herätellä ihmisiä 
huomaamaan hitaasti ete-
nevät muutokset ja saada 
heidät havaitsemaan luon-
non arvokkuuden, sekä 
toimimaan ympäristön pe-
lastamiseksi, Liedes totesi 
paneelikeskustelussa.

Kierikkikeskuksen arke-
ologina työskentelevä Sami 
Viljanmaa puolestaan kertoi 
Kierikin alueella säilyneiden 
ansojen olevan kuin taidete-
oksia, joissa on käytetty raa-
ka-aineina mäntyä ja koivun 
tuohta.

-Vesi on ollut yhdistävä 
tekijä jo viisituhattaviisisa-
taa vuotta sitten ja Kierikin 
alueelta on löydetty meripih-
kaesineitä ja nuolenkärkiä, 
joiden alkuperä on Baltiassa 
tai Venäjällä, Viljanmaa ker-
toi.

Performanssitaiteilija Me- 
ri Nikula esitteli yleisölle Pe-
rämeren vedestä tislaamaan-
sa juomavettä, jonka hän oli 
juuri ennen paneelia tislan-

nut pisara pisaralta.
-Tämä hidas ja huolelli-

nen prosessi kuvastaa puh-
taan juomaveden käymistä 
yhä harvinaisemmaksi ja 
kalliimmaksi, Meri Nikula 
kertoi performanssinsa sano-

masta.
Paneelikeskustelijat tote-

sivat ihmisen suhtautumisen 
luontoon olevan ihan eri-
laista suurkaupungissa, jos-
sa luonto ei ole läsnä, kuin 
maaseutukylissä, luonnon 

Ympäristöpaneelissa musisoivat Elias Niskanen kitara, Johanna Niskanen piano, Panu Koskela per-
kussiot, Jere Jokela rummut, Markku Jesiöjärvi basso, Jussi Vilkuna huilu, laulajat Kiia-Sofia Suutari, 
Henna Jakkila, Veli-Pekka Kantola. Kappaleina Ulta Bra yhtyeen Hauki ja Vesireittejä.

Kunnan tervehdyksen paneeliin toi Jari-Jukkka 
Jokela, apunaan tulkki Jetta Huttunen. Panee-
lin kielenä oli englanti, jonka Jetta tulkkasi suo-
meksi.

Ympäristön tila huolestuttaa. Museokahvila Huilinki täyttyi paneeliyleisöstä.

Ympäristöpaneeliin keskustelijat Antti Tenetz, Anastasia Patsey, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, 
Angelina Davydova, Meri Nikula, Sami Viljanmaa ja Teijo Liedes.

keskellä.
-Osallistuva taide voi aut-

taa ihmisiä ymmärtämään il-
mastokriisiä, joka on koko 
ajan pahenemassa, totesi 
Anastasia Patsey Venäjältä. 
MTR

Meri Nikula esitteli Perämeren vedestä tislaa-
maansa juomavettä. Vierellään Angelina Davy-
dova ja Sami Viljanmaa.

Floating Structure oli yh-
teistoiminnallinen ja osallis-
tava taideprojekti, joka oli 
kehitelty yhdessä Ryhmäko-
ti Startin asukkaiden kans-
sa, jatkuen toimintakeskus 
Myötätuulen asiakkaiden 
kanssa. Projekti painotti eri-
tyisesti osallistujien luovi-
en taitojen kehittämistä ja 
huolenaiheiden jakamista. 
Tätä interventiota voi ku-
vata prosessiksi, joka kas-
telee luovuuden uinuvia 
siemeniä kehittelemällä olo-
suhteita, jotka innostavat 
asukkaita ilmaisemaan sisäi-
sen maailmansa eri puolia 
ja tekemään niitä näkyvik-
si. AIB:tä varten oli luotu 
teos Floating structure, joka 
konkretisoi ja visualisoi näi- Raquel Sakristan on espanjalainen monialataiteilija.

den prosessien tulokset. Jo-
ella purjehtiva, kuntalaisilta 
saaduista tavaroista raken-
nettu teos toimi projektin 
vertauskuvana – aluksena, 
jolta osanottaja ponnistaa 
henkilökohtaiselle sisäisel-
le matkalleen tutkimaan ky-
kyjään ja taitojaan. AIB:n 
jälkeen teos kierrätettiin uu-
siokäyttöön.

Raquel Sakristan on mo-
nialainen taiteilija, jonka 
projektit poistavat esteettis-
ten koodien, tekniikoiden 
ja kielien välisiä raja-aito-
ja. Hän on valmistunut ku-
vataiteiden maisteriksi 
Complutensen yliopistos-
ta Madridista Espanjasta ja 
tutkii työssään kollektiivi-
sia luovia prosesseja. Hän 

on työskennellyt julkisissa 
tiloissa New Yorkissa, tut-
kien taiteen mahdollisuuk-
sia yhdistää eri sosiaalisia 
konteksteja ja todellisuuk-
sia. Myöhemmin Sakris-
tan on kehitellyt projekteja 
ghanalaisten ja pekingiläis-

Floating structure Iijoen aalloilla.

ten nuorten kanssa ja työs-
kennellyt maaseudulla 
vanhusten parissa.  Hän et-
sii erilaisten ihmisten hen-
kistä pääomaa, osallistaen 
ihmisiä taiteellisen ilmaisun 
keinoin. MTR
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Iin Siltojen rannassa täytet-
tiin lauantaina 9.6. kumive-
neitä tohinalla. Käyntiin oli 
pyörähtämässä tiettäväs-
ti maailman ensimmäinen 
ilmastokellunta. Tempa-
uksen tarkoituksena oli he-
rätellä iloisella mielellä Iin 
kuntalaisia energiatalkoi-
siin ja ilmastonmuutoksen 
torjuntaan. Idean takana on 
kunnan Iisisti Energinen 
-hanke. Idean äiti, Johanna 
Jakku-Hiivala kertoi, että 
kun kunta on jo vahvasti si-
toutunut ilmastotalkoisiin, 
niin nyt koitettiin torumisen 
sijasta innostaa kuntalaisia 
mukaan. 

Kelluntaan olikin saa-
punut parikymmentä osal-
listujaa, mukaan lukien 

Iisisti energistä ilmastokelluntaa ja pikniktunnelmaa

kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava, joka oli saapunut pai-
kalle katsomaan, löytyisikö 
hänellekin tilaa joltain lau-
talta. Loppujen lopuksi 
hänelle löytyi paikka huol-
toveneen kyydistä. Osalla 
kellujista oli teemaan sopi-
vaa rekvisiittaa mukana, ja 
kaikki olivat varustautuneet 
asianmukaisesti pelastuslii-
veillä. Heli-Hannele ja Timo 
Haapaniemi olivat lähteneet 
mukaan ilmastopakolaisina, 
ja heillä oli mukanaan Drop 
of Water- teoksen kunnanta-
lon pihalle valmistaneet tai-
teilijat Iuliia Rokina ja Vera 
Golubeva. Timo oli pukeu-
tunut jääkarhuksi samalla 
kun muut naiset suunnisti-
vat karttapallon avulla et-

sien vielä asumiskelpoista 
kolkkaa maapallolta. Ennen 
lähtöä Micropoliksen toimi-
tusjohtaja Leena Vuotove-
si piti pienen puheen, jossa 
muistutti, että jos Iissä on 
mahdollista tehdä ilmas-
totyötä, se onnistuu muu-
allakin. Iin meripelastajat 
seurasivat kellunnan ajan, 
ettei kukaan jää veden va-
raan tai ajaudu virran mu-
kana pois reitiltä. Kukaan 
ei kuitenkaan veteen pääty-
nyt, vaan kaikki rantautui-
vat turvallisesti Nätteporin 
rantaan, jossa NättePop Pik-
nik jo olikin alkamassa. 

NättePop Piknik oli osa 
Art Ii Biennaalin tapahtu-
mia, ja sen järjestäjänä toi-
mi Ii Instituutti. Tapahtuma 

Ilmastopakolaiset lähdössä etsimään asuinkelpoista aluetta. Vera Golubeva, Iuliia Rokina, Timo 
Haapaniemi ja Heli-Hannele Haapaniemi.

Kelluuhan se varmasti? Jo-
hanna Jakku-Hiivala ja Leena 
Vuotovesi lisäämässä ilmaa ve-
neeseen.

Sofia Jääskelä piteli kylttiä sillä 
aikaa, kun hänen äitinsä ja iso-
siskonsa valmistautuivat kel-
luntaan.

Kellunnassa nähtiin monenlaisia kellumavälineitä.

liittyi myös Avoimet Kylät-
päivään, joka oli lauantai-
na. Iisisti Energinen -hanke 
oli mukana omalla kojul-
laan, jossa kiinnostuneille 
oli jaossa ilmastotietoutta. 
Paikalta löytyi myös teltta-
sauna, jossa pääsi lämmit-
telemään ilmastokellunnan 
päälle. Myös Luonnonsuo-
jeluliiton ja Greenpeacen 
edustajat olivat saapuneet 
paikalle; Avohakkuut his-
toriaan -kansalaisaloite sai 
useita allekirjoituksia pikni-
kin aikana. 

Illanvieton avajaissa-
nat lausui kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja Teijo 
Liedes, joka kertoi musiik-
kimakunsa muuttuneen rok-
kinuoruudesta iskelmään 
ja klassiseen. NättePopis-

Il Presidente; Harri Narkilahti, Keijo Koivikko, Timo Tuovila, Heikki Nyman ja Olli Tuomainen.

Riitta Räinä palkitsi NättePop -nimen keksijän, valokuvaaja Antti 
J. Leinosen ämpärillisellä Vichyä ja katiskalla. 

The Station 11 Band; Topi Vuolteenaho, Heikki Nyman, Tapio Wiik sekä Mika Koivisto.

Takaisku Band; taka-alalla Kari Korva ja Heikki Nyman, edessä Veli-Pekka Kantola, Essi-Noora Hirve-
lä ja Markku Jesiöjärvi.

sa esiintyi kolme yhtyettä. 
Tapahtuman aloitti Il Pre-
sidente, joka esitti vanhaa 
rockia ja hard rockia. Pie-
nistä teknisistä vaikeuksis-
ta huolimatta kokeneilla 
soittajilla meno oli letkeää 
ja yleisökin lämpeni pikku-
hiljaa tanssahtelemaan. Toi-
sena soitti The Station 11 
Band, joka esitti vauhdi-
kasta funkia ja bluesia. Il-
lan viimeinen esiintyjä oli 
suomipop- ja rock- coverei-
ta esittänyt Takaisku Band. 
Rento pikniktunnelma ja 
elävä musiikki oli houkut-
tanut ihmisiä Nätteporin 
rantaan mukavasti, ja au-
rinkokin pilkahti lämmit-
tämään muuten tuulisessa 
säässä eväitään nauttinutta 
yleisöä. RT

Viimeiset lähtöpuheet ja sitten vesille!
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Kuva oikealla: Nälkäiset pyöräilijät makkarajonossa Karhun lei-
rikeskuksella. Ruokatauko pidettiin puolessa välissä pyöräilyä. 
Jono oli pitkä ja kaikki makkarat syötiin.

Iloisesti yhdessä

Iin kunnan työntekijät Pekka Suopanki ja Riitta Räinä organisoi-
vat tapahtuman. Apua tapahtuman järjestämiseen saatiin mo-
nelta paikallisyhdistykseltä, esimerkiksi liikenteen ohjaukseen, 
ensiapuun ja pyöräilijöiden muonitukseen tarvittiin useita apu-
käsiä. Suopanki ja Räinä kiittävät kaikkia tapahtumaan osallistu-
neita työntekijöitä sekä pyöräilijöitä. Ensi vuonna uudestaan!

Iloiseen Iijokipyöräilyyn osallistui noin 120 pyöräilijää. Pyöräiltävä matka oli noin 10 km.

9-vuotias Jonna Liedes osallistui isoäitinsä Laina Mähösen kanssa 
tapahtumaan jo toista kertaa. Viime vuonna Jonna voitti tapah-
tumassa arvotun 200 euron lahjakortin Kärkkäiselle. Arpajaisvoi-
tolla ostettiin tietysti kuvan upea, pinkki polkupyörä.

Iloinen Iijokipyöräily ke-
räsi noin 120 pyöräilijää 
kymmenen kilometrin yh-
teislenkille. Koko perheen 
pyöräilytapahtuma järjes-

tettiin nyt kuudennen ker-
ran. Reitti kulki tapahtumaa 
sponsoroivan tavaratalo 
Kärkkäisen parkkipaikal-
ta Karhun leirikeskukselle, 

missä pidettiin levähdystau-
ko makkaran ja mehun kera. 
Lopuksi poljettiin Iin kala- 
ja maalaismarkkinoille. Kul-
kueen etu- ja taka-autoina 

toimivat Iin kunnan sähkö-
autot ja reissun aikana tun-
nelmaa nostatti jalan tahtia 
kannustava musiikki.  RM

Vasen 
kuva: 
Letkan 
takaa.

Kuva oikeal-
la: Ennen 
Iloisen Iijo-
ki Pyöräläily 
-tapahtu-
man alkua 
Trial-pyö-
räilijä Antti 
Rekilä esit-
ti taitojaan 
Iin Kärkkäi-
sen pihalla. 
(Kuva Reijo 
Hirvasnie-
mi)
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Talkooperinne kukoistaa Olhavassa

Perustusten suunnittelua Olhavan Areenalla. Kuvassa vasem-
malta: Juuso Muhonen, Seppo Tapio, Pertti Nissinen, Mimmi Pa-
konen, Aapo Pakonen, Valtteri Pakonen, Alpo Klaar, Veli-Matti 
Juntunen ja Jorma Pernu.

Kahvihetken lomassa vaihdettiin kuulumisia. Kuvassa vasemmalta: Kari Simula, Merja Veijola, Toivo Honkala, Alpo Klaar, Paavo Koleh-
mainen, Kalevi Stenberg, Pertti Nissinen ja Pekka Haatainen.

Areena toivottaa vieraat läheltä ja kaukaa tervetulleiksi.

Yli kahdenkymmenen tal-
koolaisen voimin järjestel-
tiin Olhavan Areena uusiksi, 
kun kaikkinensa kolme ra-
kennusta sijoitettiin uudes-
taan yhden talkoopäivän 
aikana. Yksi rakennus siir-
rettiin Olhavaan Iin Kar-
husaaresta. Nimittäin Iin 
seurakunta oli lahjoittanut 
Olhavan seudun kehittä-
misyhdistykselle käytöstä 
poistetun vanhan ulko-wc 
rakennuksen. Se siirrettiin 
Areenalle tehdyille perus-
tuksille. 

Rakennus kunnostetaan 
inva-wc:ksi eli siihen tu-
lee asianmukainen varustus 
mm. nykyaikananen kuiva-
käymälä, tarvittavat turva-
varusteet sekä kulkuluiskat. 

Nykyiset kuivakäymä-
lät katsomorakennuksessa 

ovat olleet pyörätuoliasiak-
kaiden saavuttamattomissa 
korkeiden portaiden vuok-
si. Näin pystytään parem-
min palvelemaan Areenalla 
vierailevia tapahtumien yh-
teydessä.

Porukkahenki on parasta
Talkoolaiset työskentelivät 
koko sunnuntaipäivän yhtei-
sen tavoitteen eteen: Olhavan 
Areenan puitteet haluttiin 
saada kuntoon kesän tapah-
tumia varten. Rakennusten 
siirrot vaativat perustusten 
rakentamista ja niihin varas-
toitujen tavaroiden siirtämis-
tä. Lisäksi Areenan porttia 
ehostettiin ja ympäristöä siis-
tittiin. Talkoolaiset piti myös 
muonittaa, jotta huumori ja 
hyvä mieli säilyivät ja että 
töitä jaksoi tehdä koko pit-

kän päivän. 
Moni työkohde oli vaa-

tinut jo ennakkoon lukuisia 
talkootunteja. Lisäksi ra-
kennusten kunnostustyötä 
ja ympäristön siivousta jäi 
myös tuleville viikoille teh-
täväksi. Ilo oli seurata, että 
työnjako tulevien töidenkin 
osalta sujui itsestään: use-
ampi ilmoitti, että ’hän käy 
sitten tuon ja tuon kohteen 
viikolla hoitamassa’. 

Kehittämisyhdistys on li-
säksi palkannut Iin kun-
nan kesänuorisetelillä yhden 
nuoren, Juuso Muhosen, 
avuksi. Juuso osallistui tal-
koopäivään ja osallistuu 
kesän aikana muutoinkin 
kunnostustöihin. Hän on 
mm. maalannut siirretyt ra-
kennukset ja toimi kesän pe-
räkärrykirppisten ’isäntänä’.

Heinäkuussa Olhavapäivä 
perinteitä kunnioittaen
Kesän aikana Olhavan 
Areenalla järjestetään eri-
laisia tapahtumia ja pe-
räkärrykirppiksiä. Kesän 
tapahtumista jo perinteek-
si muodostunut Olhavapäi-
vä lauantaina 21.7. klo 10-16 
on ehdottomasti odotetuin. 
Tänäkin vuonna Areenal-
la nähdään erilaisia vanho-
ja autoja ja koneita. Lisäksi 
alueella on rompetori, jonne 
on vapaa pääsy niin ostajil-
la kuin myyjilläkin. Samalla 
voi tutustua vanhoihin ko-
jeisiin ja laitteisiin sekä työ-
välineisiin ja -taitoihin. 

Tänä vuonna Olhavapäi-
vän näyttely sisältää auto-
jen ja traktoreiden lisäksi 
mm. vanhoja kalastustar-

vikkeita, pienoisvenemalle-
ja, sairaanhoitotarvikkeita, 
kodinkoneita (esim. puinen 
pyykkikone) sekä erilaisia 
työnäytöksiä. Myös perheen 
pienimmät on huomioitu. 
Alueella on leikkimielisiä 
kilpailuja, kotieläinpiha sekä 
tietysti, bingo! Kahvio tarjo-
aa suolaista ja makeaa, joten 
näyttelyistä, rompetorin tar-
jonnasta ja mukavasta tun-
nelmasta voi nauttia koko 
päivän. Mikäli muikut uivat 
pyydyksiin, niin niitäkin löy-
tyy paistettuna entiseen mal-
liin; nam, nam! Olhavassa 

viihtyy pidenpäänkin!  
Tervetuloa vierailemaan 

ja nauttimaan Olhavan ta-
pahtumista. Mikäli olet 
kiinnostunut tuomaan näyt-
telyyn jonkin vanhan kojeen 
tai laitteen, niin otathan roh-
keasti yhteyttä. 

Me Olhavassa arvostam-
me perinteitä; ollaan yhdessä 
ylpeitä edeltäville sukupol-
ville ja heidän töilleen. On 
myös huippujuttu huomata, 
että talkooperinne elää edel-
leen vahvana.

Maarit Tihinen

Iin Järjestötalon pihalla kävi 
kova pensseleiden suhina 
maanantaina 11.6. Iin Eläke-
läiset talkoilivat talon ulko-
seiniin uutta maalipintaa.

Järjestötalo on rakennet-
tu vuosina 1969/1973 ja sen 
kunnossapidosta vastaa ta-
lotoimikunta. Talotoimi-
kunnan puheenjohtaja Jussi 
Piippo kertoo talon lämmi-
tysjärjestelmän muuttuneen 
maalämmölle kaksi vuotta 
sitten.

Iin Järjestötalo sai uuden maalipinnan
-Muutenkin pyrimme 

pitämään Iin keskustassa 
sijaitsevan talon moitteet-
tomassa kunnossa. Talon 
ulkomaali on päässyt sen 
verran rapistumaan, että 
maalaus katsottiin aiheel-
liseksi tänä kesänä, Piippo 
kertoo.

Talkooporukka maa-
laukseen löytyi Iin Elä-
keläisistä, jotka samalla 
valmistautuvat jo yhdistyk-
sen viisikymmenvuotisjuh-

liin, lokakuussa 2019.
-Jussi kyseli talkooapua ja 

mielellämme tulimme kun-
nostamaan taloa, johon toi-
mintamme keskittyy, kertoo 

Iin Eläkeläiset ry:n puheen-
johtaja Eero Teppo.

Talkoisiin Eero oli saa-
nut yksitoista miestä ja kak-
si naista.

-Jouhevasti käy hom-
ma, kun joukossa on kolme 
ammattimaalaria. Samoin 
ruokahuolto pelaa, kuten 
talkoissa kuuluukin, kahden 

naisen touhutessa keittiössä, 
kehuu Eero Teppo talkoolai-
siaan. MTR

Tämä eteläpääty vaatii muutaman vuoden kuluttua uuden ulko-
laudoituksen, toteaa Eero Teppo maalauksen jälkeen.

Iin Eläkeläiset talkoilivat uuden 
maalipinnan Iin Järjestötalolle.
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Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

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

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

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

hieronta • personal trainer • kuntosalipalvelut

Urheiluhieroja & Personal Trainer
Aleksi Laajoki 
Hieronta- ja valmennuspalvelut
Yksilöllisesti ja ammattitaidolla.
Varaa aikasi netistä, tai soita:

Timpurintie 2, Iilaajoki.fi | 050 407 1957

Iin kansalaisopisto&taide- 
koulu yhteistyössä Iin näyt-
tämöyhdistyksen kanssa to- 
teuttivat 8–12-vuotiaille ii-
läislapsille suunnatun te-
atterileirin 11.-14.6.  Iin 
Työväentalolla. 

Leirille osallistui kaksi-
kymmentäneljä lasta, suurin 
osa tyttöjä.

-Usein olen ohjannut pel-
kästään tyttöryhmiä, joten 
nostan hattua kolmelle mu-
kaan uskaltautuneelle pojal-
le, toteaa leirin ohjaaja Jenni 
Mattila.

Jenni opettaa päätyök-

Lasten teatterileirillä kummitteli

seen Ouluopistolla, mutta 
Ii on hänelle entuudestaan 
tuttu muun muassa Suo-
men Hevonen -näytelmän 
maskeeraajan tehtävistä. 
Jennin lisäksi lasten teatte-
rileirillä toimi ohjaajana Lea 
Backman Iin näyttämöyh-
distyksestä.

Leirillä lapset toteutti-
vat viidessä ryhmässä kum-
mitusjuttuihin keskittyvän 
työn, joka leirin lopuksi esi-
tettiin vanhemmille.

-Olin aluksi hieman huo-
lissani, kuinka näinkin 
suuren ikäjakauman lei-

Keskiviikkona leirillä rakenneltiin roolihahmoja meikkien ja vaatteiden avulla.

Lasten teatterileirin ohjaajina toimivat Jenni Mattila ja Lea Back-
man.

ri onnistuu. Iissä onnistuu 
hyvin ja lapset tulevat lois-
tavasti keskenään toimeen. 
Leirin aluksi yhdessä laa-
timiimme sääntöihinkin 
lapset kirjasivat ”Ei jätetä 

ketään ulkopuolelle”, Jenni 
iloitsi iiläisten lasten yhteis-
hengestä. 

Onnistuneen teatterilei-
rin jälkeen Iissä pohditaan 
mahdollisuutta aloittaa syk-

syllä lasten teatteriryhmä, 
joka kokoontuisi kerran vii-
kossa heti koulupäivän jäl-
keen.

-Teatteriryhmässä ikä-
jakauma olisi sama kuin 

tällä leirillä, Jenni Mattila 
kertoo, toivottaen sekä tytöt, 
että pojat tervetulleiksi ryh-
mään. MTR

hieronta • personal trainer • kuntosalipalvelut

valokuvauspalveluita • painotuotteita

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 



14
nomat

-
nro 13

21.6.2018

Iin kunnanhallitus päätti ko-
kouksessaan 4.6. sulkea Yli-
rannan koulun toistaiseksi. 
Koulurakennuksessa oli to-
dettu terveyshaitta vuonna 
2016 ja kiinteistön omistajaa 
velvoitettiin korjaustoimil-
la poistamaan terveyshait-
ta. Iin kunnanhallitus antoi 
Oulunkaaren ympäristöpal-
veluille vastauksen jatkotoi-
menpiteistä 29.6.2016. Osa 
tehdyistä korjaustoimen-
piteistä ei ole ollut riittäviä 
poistamaan terveyshaittaa, 
muun muassa yläpohjaan 
on jäänyt vaurioituneita 
lautoja, alapohjassa on edel-
leen orgaanista materiaa-
lia ja pukuhuoneeseen, sekä 
liikuntasaliin tulee edelleen 
mikrobiperäistä hajua ala-
pohjasta.

Oulunkaaren ympäristö-
palvelut kehottaa kiinteis-
tön omistajan, lin kunnan, 
poistamaan Ylirannan kou-
lun terveyshaitta korjaus-
toimenpitein. Kiinteistöä 
ei tule käyttää ennen kuin 
terveyshaitta on poistettu. 
Korjaustoimenpiteet tulee 
suunnitella yhdessä raken-
nusterveysasiantuntijan 
ja rakennusviranomaisen 
kanssa siten, että toimenpi-
teet ovat riittävät ja terveys-

Poikkeusjärjestelyt jatkuvat – Ylirannan koulu käyttökiellossa
haitat poistuvat.

 Kuntotutkimusrapor-
tin toimenpide-ehdotuksis-
sa mainitut terveyshaittaa 
koskevat asiat tulee ottaa 
korjauksissa huomioon. 
Kiinteistön omistajan tu-
lee antaa selvitys jatko-
toimenpiteistä ja niiden 
aikataulusta Oulunkaa-
ren ympäristöpalveluihin 
6.7.2018 mennessä.

Kunnanhallitus päätti sa-
malla, että kuntotutkimuk-
sen tehneeltä A-insinöörit 
Rakennuttaminen Oy:ltä ti-
lataan kustannusarvio 
kuntotutkimuksessa esiin 
nousseiden toimenpiteiden 
korjaamisesta. Kustannusar-
vio saadaan viikolla 25. Sen 
perusteella kunnanhallitus 
päättää kiinteistöön liitty-
vistä jatkotoimenpiteistä ja 
jättää selvityksen Oulunkaa-
ren ympäristöpalveluille. 
Varsinaisen korjauspäätök-
sen tekee ja määrärahan 
myöntää aikanaan kunnan-
valtuusto.

Koulunkäynnin jär-
jestämisestä vastaavan 
opetus- ja varhaiskasvatus-
lautakunnan puheenjohtaja 
Reijo Kehus kertoo Yliran-
nan koulun vanhemmille 
järjestetyn tiedotustilaisuu-

den asiasta.
-Vanhemmat ymmärsi-

vät tilanteen, joka tieten-
kin harmittaa meitä kaikkia. 
Tärkeintä kuitenkin on saa-
da terveet tilat koulunkäyn-
nin jatkamiselle Ylirannalla. 
Niinpä olemme päättäneet 
järjestää opetuksen koko 
ensi lukuvuoden Aseman 
koululla. Näin saamme ai-
kaa tehdä tarvittavat sel-
vitykset ja kunnostukset 
rauhassa, ilman liian tiukko-
ja aikatauluja, Kehus kertoo.

Iissä on viime vuosina 
panostettu koulurakennus-
ten kuntoon ja muun mu-
assa Haminan koulu on 
rakennettu käytännössä uu-
siksi. Pohjois-Iin koulun lii-
kuntasali ja teknisen työn 
tilat valmistuvat tulevan lu-
kuvuoden alkuun.

-Ongelmia meillä kuiten-
kin riittää. Alarannan kou-
lu on käyttökiellossa ja koko 
koulu siirtyy ensi lukuvuo-
deksi Haminan koululle. 
Päätös uuden koulun raken-

tamisesta on tehty, mutta ai-
kataulu ja toteuttamistapa 
ovat vielä avoinna, Reijo Ke-
hus toteaa.

Lisäksi Ojakylän kou-
lun vanhin osa on poissa 
käytöstä ja koululle tullaan 
tekemään uusia tiloja pois-
tuneiden tilalle.

-Ojakylässä pystymme 
sentään koulua myös tule-
vana vuonna pitämään ja 
kaikki oppilaat saavat ope-
tusta tutussa koulussa, vaik-
kakin ahtaamissa tiloissa, 

Ylirannan koulu on toistaiseksi suljettu ja oppilaat saavat lukuvuoden 2018-2019 opetusta Iin Aseman koululla.

Reijo Kehus kertoo Ojakylän 
koulun osalta.

Tulevien vuosien kehi-
tyksestä Kehus kantaa huol-
ta syntyvyyden vähennyttyä 
ja muuttovoiton kunnas-
sa käännyttyä muuttotappi-
oksi. Ainostaan Valtarin ja 
Haminan kouluilla oppilas-
määrät tulevat lähivuosina 
kasvamaan. MTR

Alamäki Emma 
ylioppilaaksi
Viime IiSanoman ylioppilas-
juhlasta kertovasta jutusta 
puuttui aakkosissa ensim-
mäisen ylioppilaan nimi, 
siis Emma Alamäki. Pahoit-
telemme virhettä. 
Toimitus

Iin Laitakujan yritykset; Ii-
laakson Fysioterapia Oy, 
Liikuntakeskus MoVe, Kyn-
sisalonki Rusetti ja Kampaa-
mo-Parturi Kauneuskuja 
4 järjestivät keskiviikko-
na 13.6. Laitakujan KesäKe-
mut.

Yrityksissä ovet olivat 
avoinna ja pihalla tarjolla 
oli makkaraa ja kahvia, sekä 
elävää musiikkia. Lisäksi 
järjestettiin leikkimieliset Iin 
voimamies/-nainen kilpai-
lut. Voittajille luvattua kol-
men kuukauden salikorttia 
Liikuntakeskus MoVeen ta-
voitteli kymmenkunta roh-
keaa miestä ja naista.

Laitakujan yritykset ha-
lusivat KesäKemuilla tehdä 
yrityksiään tunnetuksi ren-
nossa ulkoilmatapahtumas-
sa.

-Sää suosi ja väkeä liikkui 
illan aikana mukavasti, iloit-
si Liisa Tuikkanen Iilaakson 
Fysioterapiasta. Leikkimie-
listä kilpailua juontanut ja 
tuomaroinut Pasi Outila Lii-

Aurinko helli Laitakujan KesäKemuja

Karoliina Takarautio krusifiksissa vierellään toimitsija Aleksi Järvenpää

Liisa Tuikkanen Iilaakson Fysioterapiasta opastaa voimamies/-
nainen kilpailun ilmoittautumispaikalle.

Kalle Joru, Petteri Kaarlela, Timo Tuikkanen ja Sami Jämsä viih-
dyttivät yleisöä elävällä musiikilla.

kuntakeskus MoVesta iloitsi 
myös illan kävijämäärästä ja 
aurinkoisesta illasta.

-Sateellakin olisimme ki-
san järjestäneet ulkona, 

mutta olihan kaikille muka-
vampaa, joko osallistua, tai 
seurata kisaa auringon hel-
liessä, Pasi totesi.

”Kilpailussa” miesten 

sarjan voitti Juha Randell ja 
naisille tulikin kaksoisvoit-
to, Tuuli Rääpysjärvelle ja 
Heidi Kuusiluodolle. MTR

Vatunkipäivät

La 30.6. klo 11-15

Järj. Kuivaniemen Nuorisoseura

Vapaa pääsyTervetuloa!
Myynnissä muurinpohjalettuja, makkaraa ym.

Yhteislaulua 
Mikko Alatalon 

johdolla
ESIINtYMäSSä

• Suvi YlimarTimo, 
• Taikuri roopE YliTalo 

• mikko alaTalo 
• villEn karaokE

Pohjoisrannantie 767, Kuivaniemi
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Ammattikuljettajien 
direktiivikoulutus (jatko) 

31.7.2018 Ennakoiva ajo 
2.8. Ajo- ja lepoajat + digipiirturi 
4.8. Kuljettajan kunto – taloudellinen ajo 
14.8. Ensiapu 
16.8. Kuorman varmistus (ennakoiva ajo) 

  
greenpolis.fi/ammattikuljettajakoulutus-2

Koulutuksen hinta: 80e / pvä + alv + 
kirjausmaksu + mahdollinen korttimaksu (EA)

Lisätiedot ja 
ilmoittautumisohjeet

Micropoliksella klo 8 - 16:

Kouluttajana Ajaville ky

Vatungin 
Pooki

Juhannusaattona 
ja juhannuspäivänä
SYSSin karaokE

Vatungin Pooki
puh. 044 209 4496   

Pohjoisrannantie 767  
95100 Kuivaniemi

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

VaTungIn  

JuhannuS

22.-23.6.

avoinna 
juhannusaattona

14-03

bingo

Ma 2.7. klo 19.00 2 723

19Kuivaniemen nuorisoseuralla 
kirkonkyläntie 17 kuivaniemi

Palkinnot: 500 € pr 51 | 480 € mp
2 x 100 € | 5 x 50 €  

8

Tervetuloa!

Seljänperän asemakaava, vireilletulo ja osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

iin kunnanhallitus on päättänyt 11.6.2018 kokouksessaan 
käynnistää asemakaavan laatimisen seljänperän alueelle. 
suunnittelualue kattaa noin seitsemän hehtaarin suuruisen 
kunnan omistaman alueen, jolla on toiminut aiemmin leirintä-
alue. alueelle on vireillä myös osayleiskaavan muutos. ase-
makaavalla tarkennetaan osayleiskaavan muutoksen ratkai-
suja ja suunnitellaan yksityiskohtaisesti alueen maankäyttö. 

asemakaavaan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, 
vaiheet ja aikataulu. osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
käydään läpi myös kuntalaisten ja muiden osallisten vaikutta-
mismahdollisuudet. asiakirja on saatavilla iin teknisellä osas-
tolla osoitteessa jokisuuntie 2 ja iin kunnan internetsivuilla 
osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä iin kunnanviraston 
yhteispalvelupisteessä 20.6. – 30.7.2018.

mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmas-
ta pyydetään toimittamaan 30.7.2018 mennessä kunnanhalli-
tukselle osoitteeseen iin kunta, Pl 24, 91101 ii tai sähköisesti 
osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija jaakko Raunio p. 
050 4083811 
jaakko.raunio@ii.fi. 

ii 11.6.2018
kunnanhallitus

kUUlUtUs

Veijo Väänänen Oulun Seudun Leaderin 
uusi puheenjohtaja

Juhannuspäivän
oijärven sampolassa
ojalantie 12 95160 oijärvi

La 23.6. klo 21-02
Tanssittamassa 
Raimo Laamanen & 
Pohjoisen tähti
Lippu 13€ Tervetuloa!

tanssit

Oulun Seudun Leader ry:n 
hallitus on valinnut järjes-
täytymiskokouksessaan 
Kempeleessä 13.6. uudeksi 
puheenjohtajaksi Veijo Vää-
näsen Ylikiimingistä. Vara-
puheenjohtajaksi valittiin 
Pauli Määttä Kempeleestä. 

Vuosikokouksessa 30.5. 
valitut hallituksen jäsenet 
ovat: Ii Tauno Kova, (Ritva 
Piri), Kempele Pauli Määt-
tä (Tapio Juvani), Haukipu-
das Lauri Halonen (Niina 
Halonen), Ylikiiminki Veijo 
Väänänen (Suvi Helanen Ou-
lunsalo), Kiiminki Hannele 
Kutilainen (Anneli Rautio), 
Pudasjärvi Paula Paukkeri 
(Jukka Puurunen), Utajärvi 
Heikki Pirttikoski (Anna-Lii-
sa Valtanen), Yli-Ii Päivi Yli-
siurua (Asta Siurua), 

Oulun Seudun Leaderin 
hallituksen alaisuudessa toi-
mivaan Perämeren rannikon 
kalatalousryhmään nimet-
tiin Timo Karjalainen Hau-
kipudas, Kari Heinikoski 
Kemi, Timo Matinlassi Simo, 

Lauri Halonen Oulu, Marko 
Välimäki Hailuoto, Minna 
Pekuri Oulu, Heikki Eskola 
Siikajoki, Juha Tilus Kalajoki, 
Harri Lahti Kokkola, Tapio 
Kangas Oulu ja Piia Kart-
tunen Kempele. Perämeren 
rannikon kalatalousryhmä 
kehittää merialueen ammat-
tikalastusta Kokkola-Tornio 
välisellä merialueella. 

Oulun Seudun Leader on 
myöntänyt rahoitusta uusiin 
Nuoriso Leader-hankkeisiin. 
Tukea yrityskokeiluihin ovat 
saaneet 4H-yritys Kesäkah-
vila Cafe Sweet Golden Kel-
lon Kiviniemi Kesäkahvilan 
kalusteiden hankintaan, 4 
H-yritys Ruoho & Leikkuri 
Pudasjärvi Työvaatteiden ja 
trimmerin hankintaan, MK-
Myyntipalvelut Oulu kaa-
sugrillin ostamiseen sekä 4 
H- yritys Pudasjärvi Saraky-
län Kesäkahvila Sarka Voh-
velirautojen, termospullojen 
ja pöytäryhmien hankintaan. 

Nuoriso Leader-rahoi-
tusta myönnetään Oulun 

Veijo Väänänen

Seudun Leaderin toimin-
ta-alueen nuorten yritys-
kokeiluihin ja yhteisiin 
harrastusvälinehankintoi-
hin sekä muihin nuorten 
omiin projekteihin. Tukea 
myönnetään 100-500 euroa. 
Hakuaika on jatkuva. Lisä-
tietoa asiasta www.nuoriso-
leader.fi 

Pirjo Hongisto
toiminnanjohtaja

Pudasjärven seurakunnasta vierailulla Iin Vanhassa Haminassa

Annikki Kärmä-Lasanen ker-
too Pertti Huoviselle olleensa 
evakossa Iin Vanhassa Hami-
nassa vuonna 1939.

Iin Vanha Hamina on edelleen 
tiheästi rakennettu ja elävä ky-
läyhteisö.

Matkailuopas Pertti Huovinen kertoo Pudasjärven seurakunnan eläkeläisten musiikkipiiriläisille 
Vanhan Haminan Markkinoiden historiasta taustallaan kanttori Jukka Jaakkola.

Pudasjärven seurakunnan 
eläkeläisten musiikkipiiri 
vieraili Iissä torstaina 31.5. 
Retkelle osallistui neljäkym-
mentäkolme eläkeläistä, 
matkajohtajanaan seurakun-
nan kanttori Jukka Jaakkola. 
Iissä oppaana toimi matkai-
luopas Pertti Huovinen.

-Olimme tammikuussa 
Pohjois-Pohjanmaan kantto-
reiden kanssa vierailulla Iis-
sä. Silloin syntyi idea tulla 
eläkeläisten musiikkipiirin 
kanssa tänne kesän koitta-
essa, kertoi kanttori Jukka 
Jaakkola.

Seurakunnan eläkeläis-
ten musiikkipiiri on vuosien 

varrella tehnyt yli viisitois-
ta retkeä eri puolille Suomea 
Inarista Helsinkiin. Myös 
Riika on tullut piiriläisille 
tutuksi sinne tehdyn mat-
kan myötä.

Iissä ryhmä teki opas-
tetun kierroksen Vanhan 
Haminan kapeille kujil-

le, saaden Pertti Huoviselta 
asiantuntevaa tietoa paikan 
historiasta ja yhteyksistä Ii-
joen yläjuoksun paikkakun-
tiin. Opas Pertti Huovinen 
sai ryhmäläisten joukosta 
uuden sukulaisenkin, erään 
ryhmäläisistä osoittautues-
sa Huovisen äidin serkuksi.

Monet retkeläisistä löysi-
vät myös Huovisen mainit-
semista Iissä vaikuttaneista 
henkilöistä itselleen tuttuja 
sukuja. Iijoki on siis jo men-
neinä vuosisatoina ollut 
yhdistävä tekijä, tuoden ta-
varoiden lisäksi myös ihmi-
siä alajuoksulle. MTR

Hyvää juhannusta kaikille!
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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 
      Veslat - bändi 
                 Takaisku - bändi
      Taikuri Alfrendon taikashow
klo 16.15 SM-Koskenlasku - Stora Enso
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! 
Myytävänä lohikeittoa/EräPata Oy! 
 
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, EräPata Oy 
 
Tervetuloa! www.kuningasjatka.fi

Iin Tukkilaiskisat SM18

BUSSI KULJETTAA IIN TORILTA RAASAKKAKOSKELLE LA 7.7.2018 
 REITTI: Iin tori—Paloasemantie — Asematie—Maalismaantie—Raasakantie (Kyytiin pääse myös väliltä)  

 Iin torin lähtöajat: 10.30, 11, 11.30, 12, 12.30, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17 
 Paluuajat: 16, 16.30, 17, 17.30, 18, 18.30 

 Lisätietoa p. 040 708 8192


