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Kuivaniemen Kukka Pirtti
Ratatie 2 (apteekin kiinteistö), Kuivaniemi 

p. 08 724 7230, 040 771 3792

Onnittele
koulunsa päättäneitä!

044 242 5717
Säikäntie 6 91100 Ii
www.pyöriväpyörä.fi

Huollot/Korjaukset
Kuljetuspalvelu/Etähuolto

Pyörät huoltoon
suoraan kotioveltasi!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

ULKOMAALIT 

TARJOUS-

HINNOIN!!!

2x40 pmm
35 € + alv

1x40 pmm
25 € + alv
P. 040 743 7349
hannu.rastas@iinlehti.fi

Onnittele, 
kiitä, 
muista....

Seuraava IiSanomat, nro 13, on myös 
Iin Kesälehti ja ilmestyy 7.6.

IiSanomissa

anu.suotula@gmail.com
www.kunnostamo.com

Anu Suotula

Varaa maksuton tutustumiskäynti 
(yksilövalmennus, 30 min)

www.kunnostamo.com 
tai soita 044 5577677

KesäKunnostamo -pihatreenit 
ajalla 6.-29.6. - koko kesäkuu

vain 40€

Ammattimies

040 5471 452
www.pliimatainen.fi

kaataa pihapuut
ja jyrsii kannot!
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Piisilta 1 
(Micropolis) 
P. 040 743 7349
hannu.rastas@iinlehti.fi

Kuvallinen 
onnitteluilmoitus 
yksityishenkilöille 
Iisanomissa on 
edullinen ja 
mieleenpainuva 
tapa muistaa ystävän, 
tuttavan, ym. 
merkkipäivää. 
Kysy rohkeasti lisää.   

Onnittele, kiitä, muista....
2x40 pmm
35€ + alv

1x40 pmm
25€ + alv 

nomat

Piisilta 1 
(Micropolis) 
P. 040 743 7349

Haluatteko seurallenne näkyvyyttä? 

Kysy liitteestä Iisanomissa.
Soita p. 040 7437 349  ja kysy lisää!

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 

iin alue

Messu - Reformaatio 500 - kansan-
juhla to 25.5.2017 10:00 iin kirkko. 
Pyhäpäivän aihe: korotettu Herra, toi-
mittaa: Ruotsalainen tapani, saarnaa: 
kinnunen Matti, kanttorina: savolainen 
eija. kolehti: kirkko siperian krasno-
jarskiin, Venäjälle suomen luterilai-
nen evankeliumiyhdistys ry:n kautta. 
Messu jälkeen seurakunnan tarjoama 
juhlalounas ja kahvit seurakuntatalon 
pihalla (sateella sisällä). lounaan ja 
kahvien jälkeen ohjelmaa seurakun-
tatalon pihalla ja seurakuntatalossa 
kaikenikäisille: - luther-kinkerit seu-
rakuntasalissa - kuvaelma lutherin 
elämästä- askartelua lapsille- Rooli-
kuvausta lapsille ja nuorille- Visakisa 
kaikenikäisille - - vastanneiden kesken 
arvotaan palkintoja- arvontaa- Partio-
lippukunta illinkiertäjät esittelevät toi-
mintaansa iin seurakuntatalon pihalla. 
linja-autokuljetus oijärven kyläkirkko 
8.15, kylmälä 8.25, sampola 8.35, Hyry 
8.55. ja kievari 9.15
Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
25.5.2017 14:30. Voit pyytää seurakun-
nan työntekijää käymään luonasi tai 
omaisesi luona.
Perhekerholaiset tervetuloa lasten 
kevätkirkkoon! Pe 26.5.2017 08:00. 
Perjantaina 26.5. ei ole perhekerhoa, 
osallistumme ke 24.5. klo 9.30 iin kir-
kossa lasten kevätkirkkoon. tervetuloa 
kevätkirkkoon!
Juhlajumalanpalvelus -  Jumalanpal-
veluksen jälkeen kunniakäynti Fanni 
Luukkosen haudalla ja juhla seura-
kuntatalolla. su 28.5.2017 10:00 iin 
kirkko. Pyhäpäivän aihe: Pyhän Hengen 
odotus. toimittaa: soronen Pekka, saar-
naa: Ruotsalainen tapani, kanttorina: 
savolainen eija. kolehti: oman seura-
kunnan diakoniarahastolle.
Kesäperhekerho leikkipuistossa Ma 
29.5.2017 10:00 - 12:00. tervetuloa 
perhekerhoon seurakuntatalon leikki-
puistoon! Puistokerhossa on yhteistä 
leikkiä ja vapaata leikkiä, taiteilemme 
ja järjestämme lasten oman taidenäyt-
telyn. sateella kokoonnumme sisällä 
kerhohuoneessa. tervetuloa!
Kesä 3 leiri-info ti 30.5.2017 18:00 iin 
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puisto-
tie 3.  kesä 3-ryhmän leiri- ja konfirmaa-
tioinfo rippikoululaisille ja vanhemmil-
le. tervetuloa!
Raamattu- ja rukouspiiri ti 30.5.2017 
18:00 iin seurakuntatalo, kappeli (si-
säänkäynti kirkkoherranviraston oves-
ta).
Iin kesäperhekerho Pukkisaaren 
majalla ke 31.5.2017 10:00 - 13:00 
Pukkisaarenmaja, konintie 393. kesä-
perhekerhossa leikitään, askarrellaan 

ja puuhataan kivoja kesäisiä juttuja. 
kerhossa tarjotaan mehua/ kahvia ja 
leipää, paistetaan makkaraa nuotiolla. 
tässä kerhossa askartelemme suden-
korentoja ja nikkaroimme. kesäperhe-
kerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, 
isovanhemmat ja hoitajat kaikenikäis-
ten lasten kanssa. tervetuloa!
Hartaus Iin hoiva-osastolla to 
1.6.2017 13:00 
Sanajumalanpalvelus su 4.6.2017 
10:00 iin kirkko. Pyhäpäivä: Helluntai-
päivä
Pyhäpäivän aihe: Pyhän Hengen vuo-
dattaminen. toimittaa: soronen Pekka, 
kanttorina: savolainen eija. kolehti: 
lähetystyöhön suomen lähetysseuran 
kautta teemalla ”Rakennamme yhdessä 
rauhaa ja sovintoa”. kolehti käytetään 
lähi-idän rauhan ja sovinnon työhön.
Iin ry:n iltamessu su 4.6.2017 18:00 iin 
kirkko. Pyhäpäivän aihe: Pyhän Hengen 
vuodattaminen. kanttorina: jaakkola 
Markku. kolehti: lähetystyöhön suo-
men lähetysseuran kautta teemalla 
”Rakennamme yhdessä rauhaa ja so-
vintoa”. kolehti käytetään lähi-idän 
rauhan ja sovinnon työhön. 
Kesäperhekerho Pukkisaaren majal-
la Ma 5.6.2017 10:00 Pukkisaarenmaja, 
konintie 393. kesäperhekerhossa leiki-
tään, askarrellaan ja puuhataan kivoja 
kesäisiä juttuja. kerhossa tarjotaan me-
hua/kahvia ja leipää, paistetaan makka-
raa nuotiolla. tässä kerhossa tutkimme 
luontoa, askartelemme suurennuslasit 
ja pieniä kesän eläimiä. kesäperheker-
hoon ovat tervetulleita vanhemmat, 
isovanhemmat ja hoitajat kaikenikäis-
ten lasten kanssa. tervetuloa!
Varhaisnuorten toimintapäivä 6.-
7.6. klo:10-15 ti 6.6.2017 iin seura-
kuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. 
tervetuloa varhaisnuorten toiminta-
päiviin. luvassa on leikkejä, askartelu-
ja, pelihetkiä ja hauskaa yhdessä oloa. 
osallistujille tarjotaan lämmin ateria. 
osallistuminen on ilmaista. ilmoittau-
tuminen seurakunnan nettisivuilla. il-
moittautuminen alkaa 2.5.2017. ja lop-
puu 24.5.2017.
Olhavalaisten retkipäivä Vuornok-
seen ti 6.6.2017 11:00. ohjelmassa ruo-
kailu ja mukavaa yhdessäoloa. kyytiä 
tarvitsevat voivat olla yhteydessä Ritva 
lalliin p. 0400 195 133. tervetuloa!
Kesäperhekerho Pukkisaaren ma-
jalla ke 7.6.2017 10:00 - 13:00 Pukki-
saarenmaja, konintie 393. kesäper-
hekerhossa leikitään, askarrellaan 
ja puuhataan kivoja kesäisiä juttuja. 
kerhossa tarjotaan mehua/ kahvia ja 
leipää, paistetaan makkaraa nuotiolla. 
tässä kerhossa etsimme aarretta ja as-
kartelemme aarrejuttuja. kesäperhe-
kerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, 

isovanhemmat ja hoitajat kaikenikäis-
ten lasten kanssa. tervetuloa!
Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
8.6.2017 14:30. Voit pyytää seurakun-
nan työntekijää käymään luonasi tai 
läheisesi luona.
Perheretki Ranuan eläinpuistoon Pe 
9.6.2017 08:00 - 16:00. ilmoittautumi-
nen retkelle puh. 0400-541319 tai 040-
8478936, ilmoittaudu 29.5. mennessä. 
lähtö retkelle iistä seurakuntatalon 
pihalta (Puistotie 3) klo 8.00, lähtö Ra-
nualta takaisin klo 14.00. Mahdollisuus 
tulla kyytiin olhavasta, kuivaniemeltä, 
oijärveltä ja Hyrystä, kerro ilmoittau-
tuessa mistä tulette kyytiin. seurakun-
ta maksaa linja-auto kyydin ja pienet 
eväät (makkara, pillimehu, jogurtti), 
lisäksi voi ottaa omia eväitä. jokainen 
maksaa itse liput eläinpuistoon : aikui-
set 14,50 €, lapset 13 € (4-14 v.), alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi tai perhelippu 51€ 
(vanhemmat ja 4-14 -vuotiaat lapset, s-
etukortilla saa tästä alennusta). teRVe-
tuloa Retkelle!
Kesäperhekerho Pukkisaaren ma-
jalla Ma 12.6.2017 10:00 - 13:00 Puk-
kisaarenmaja, konintie 393. kesäper-
hekerhossa leikitään, askarrellaan 
ja puuhataan kivoja kesäisiä juttuja. 
kerhossa tarjotaan mehua/kahvia ja 
leipää, paistetaan makkaraa nuotiolla. 
tässä kerhossa askartelemme eläinkäsi-
nukkeja ja leikimme eläimistä kertovia 
leikkejä. kesäperhekerhoon ovat terve-
tulleita vanhemmat, isovanhemmat ja 
hoitajat kaikenikäisten lasten kanssa. 
tervetuloa!
Isovanhempien ja lastenlasten päi-
väleiri ti 13.6.2017 10:00 - 13:00 Puk-
kisaarenmaja, konintie 393. Päiväleirin 
ohjelmassa on leikkejä, askartelua, 
aarreseikkailua ja muuta mukavaa oh-
jelmaa. Päiväleirillä paistamme makka-
raa ja muita nuotioherkkuja, syömme 
seurakunnan tarjoamia retkieväitä. 
Päiväleiri on maksuton. ilmoittautu-
minen 7.6. mennessä. lisätietoja ja il-
moittautuminen www.iinseurakunta.fi 
tai puh. 0400-541319 tai 040-8478936. 
teRVetuloa isoVanHeMMat ja las-
tenlaPset!
Kesäperhekerho Pukkisaaren ma-
jalla ke 14.6.2017 10:00 - 13:00 Puk-
kisaarenmaja, konintie 393. kesäper-
hekerhossa leikitään, askarrellaan 
ja puuhataan kivoja kesäisiä juttuja. 
kerhossa tarjotaan mehua/ kahvia ja 
leipää, paistetaan makkaraa nuotiol-
la. tässä kerhossa askartelemme pur-
jeveneitä ja herkuttelemme lätyillä. 
kesäperhekerhoon ovat tervetulleita 
vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat 
kaikenikäisten lasten kanssa. tervetu-
loa!
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat 

tytöt ti 20.6.2017 08:00 - to 22.6.2017 
karhun leirikeskus, leirikeskuksentie 
32. iin seurakunta järjestää varhais-
nuorten leirejä karhun leirikeskuksessa 
yhteistyössä ii-instituutin nuorisotyön 
kanssa. leirin hinta on 30 € / leiriläi-
nen. leirimaksuun sisältyy täysi ylläpi-
to sekä ohjelma materiaaleineen. lei-
reille ilmoittautuminen alkaa tiistaina 
2.5.2017 klo 17.00 ja päättyy 19.5.2017. 
ilmoittautuminen tapahtuu iin seura-
kunnan nettisivujen kautta. tervetuloa 
leireilemään!
Varhaisnuorten leiri yli 10-vuotiaat ti 
27.6.2017 09:00 - to 29.6.2017 karhun 
leirikeskus, leirikeskuksentie 32. iin seu-
rakunta järjestää varhaisnuorten leirejä 
karhun leirikeskuksessa yhteistyössä 
ii-instituutin nuorisotyön kanssa. leirin 
hinta on 30€ / leiriläinen. leirimaksuun 
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma ma-
teriaaleineen. leireille ilmoittautumi-
nen alkaa tiistaina 2.5.2017 klo 17.00 
ja päättyy 19.5.2017. ilmoittautuminen 
tapahtuu iin seurakunnan nettisivujen 
kautta. tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri Alle 10-vuotiaat 
ti 4.7.2017 09:00 - to 6.7.2017 karhun 
leirikeskus, leirikeskuksentie 32. iin seu-
rakunta järjestää varhaisnuorten leirejä 
karhun leirikeskuksessa yhteistyössä 
ii-instituutin nuorisotyön kanssa. leirin 
hinta on 30€ / leiriläinen. leirimaksuun 
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma ma-
teriaaleineen. leireille ilmoittautumi-
nen alkaa tiistaina 2.5.2017 klo 17.00 
ja päättyy 19.5.2017. ilmoittautuminen 
tapahtuu iin seurakunnan nettisivujen 
kautta. tervetuloa leireilemään!
Iin kirkko on tiekirkko arkisin 12.6.-
4.8.2017 klo 11-18, jolloin kirkko-opas 
on paikalla. 
juhannusaattona suljettu. löydä muut 
tiekirkot https://www.tiekirkot.fi 
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Messu - Reformaatio 500 - kansan-
juhla to 25.5. klo 10 iin kirkossa. He-
latorstai, pyhäpäivän aihe: korotettu 
Herra. toimittaa: tapani Ruotsalainen, 
saarnaa: Matti kinnunen, kanttorina: 
eija  savolainen.  Mukana lapsikuoro, 
Hyryn nuoret laulajat, naiskuoro, kirk-
kokuoro ja huilisti. kolehti: kirkko sipe-
rian krasnojarskiin, Venäjälle suomen 
luterilainen evankeliumiyhdistys ry:n 
kautta. Messu jälkeen seurakunnan 
tarjoama juhlalounas ja kahvit seu-
rakuntatalon pihalla (sateella sisällä). 
lounaan ja kahvien jälkeen ohjelmaa 
seurakuntatalon pihalla ja seurakunta-
talossa kaikenikäisille: - luther-kinkerit 
seurakuntasalissa - kuvaelma lutherin 
elämästä- askartelua lapsille- Rooli-
kuvausta lapsille ja nuorille- Visakisa 

kaikenikäisille - - vastanneiden kesken 
arvotaan palkintoja- arvontaa- Partio-
lippukunta illinkiertäjät esittelevät toi-
mintaansa iin seurakuntatalon pihalla. 
linja-autokuljetus oijärven kyläkirkko 
8.15, kylmälä 8.25, sampola 8.35, Hyry 
8.55. ja kievari 9.15, paluu samaa reittiä 
takaisin. 
Sanajumalanpalvelus su 28.5. klo 12 
oijärven kyläkirkossa. 6. sunnuntai 
pääsiäisestä, pyhäpäivän aihe: Pyhän 
Hengen odotus. toimittaa Pekka soro-
nen, kanttorina eija savolainen. kolehti: 
oman seurakunnan diakoniarahastolle.  
Sanajumalanpalvelus su 4.6. klo 12 
kuivaniemen kirkossa. Helluntaipäivä, 
pyhäpäivän aihe: Pyhän Hengen vuo-
dattaminen. toimittaa Pekka soronen, 
kanttorina eija savolainen. kolehti: lä-
hetystyöhön suomen lähetysseuran 
kautta teemalla ”Rakennamme yhdessä 
rauhaa ja sovintoa”. kolehti käytetään 
lähi-idän rauhan ja sovinnon työhön. 
Kuivaniemen kappelintoimisto on 
suljettu pe 26.5. – pe 2.6. toimistoasi-
oissa ota yhteyttä iin kirkkoherranviras-
toon 040 848 0078 ma-pe klo 9-14
Kuivaniemen kesäperhekerho to 
1.6. ja to 8.6. klo 10 – 12 kuivaniemen 
seurakuntatalolla.  kerhossa leikitään, 
askarrellaan ja puuhataan kivoja kesäi-
siä juttuja. kerhossa tarjotaan mehua/
kahvia ja leipää. 1.6. kerhossa tutkimme 
luontoa, askartelemme suurennuslasit 
ja kesän pieniä eläimiä. 8.6. kerhossa 
etsimme aarretta ja askartelemme aar-
rejuttuja. kesäperhekerhoon ovat ter-
vetulleita vanhemmat, isovanhemmat 
ja hoitajat lasten kanssa. tervetuloa!
Varhaisnuorten toimintapäivät 6.-
7.6. klo:10-15 iin seurakuntatalolla, 
seurakuntasalissa.  tervetuloa var-
haisnuorten toimintapäiviin. luvassa 
on leikkejä, askarteluja, pelihetkiä ja 
hauskaa yhdessä oloa. osallistujille tar-
jotaan lämmin ateria. osallistuminen 
on ilmaista. ilmoittautuminen seura-
kunnan nettisivuilla. ilmoittautuminen 
alkaa 2.5. ja loppuu 24.5.
Perheretki Ranuan eläinpuistoon 
pe 9.6. lähtö retkelle iistä klo 8, takai-
sin Ranualta klo 14. Mahdollisuus tulla 
kyytiin olhavasta, kuivaniemestä, oijär-
veltä ja Hyrystä, kerro ilmoittautuessa 
mistä tulet. seurakunta maksaa linja-
auto kyydin ja pienet eväät, (makkara, 
pillimehu, jogurtti), voit ottaa lisäksi 
omia eväitä. jokainen maksaa itse liput 
eläinpuistoon, aikuiset 14,50 €, lapset 
13 € (4-14v), alle 4-vuotiaat ilmaisek-
si tai perhelipulla 51 € (vanhemmat ja 
4-14 –vuotiaat, s-etukortilla saa tästä 
alennusta) ilmoittautuminen retkelle 
29.5. mennessä puh: 0400 541 319 tai 
040 847 8936.  
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Eräänä päivänä Väinö Vei-
jola (91 v.) saapui IiSanomi-
en toimitukseen. Mukanaan 
hänellä oli muutama hänen 
valmistamansa pulmatehtä-
vä. Kyseessä olivat mustasta 
muovista leikatut kappaleet, 
joista toisesta pitäisi tulla kir-
jain ja toisesta neliö.

Iin sanomien toimitus 
käänteli ja väänteli muo-
vin palasia. Arvasitte oikein. 
Eihän siitä mitään tullut. 
Kirjainta ja neliötä ei muo-
dostunut millään.

– En minä tällaisia pulma-
tehtäviä harrasta, mutta teen 
niitä mielelläni silloin tällöin 
joskus. Kun uni ei tule, tällai-
sia tulee mietittyä, Veijola se-
littää.

Veijola on sotaveteraani. 
Sotareissu alkoi 17-vuotiaa-
na, kun tuli käsky rintamal-

Osaatko ratkaista Väinön 
tekemät pulmatehtävät?

näistä palasista muodostuu kirjain.

le. Hän osallistui taisteluihin 
muun muassa Kannaksella ja 
rannikkotyksistössä. 

Sodan jälkeen hän on ollut 
muun muassa keskiraskaan 
elokuvakoneen käyttäjänä 
Iin työväentalolla ja pienvil-
jelijänä.

Jutun ohessa ovat Väinön 
pulmatehtävät. Yrittäkää-
pä ratkaista. Toisen tehtä-
vän yhteyteen Väinö kirjoitti 
viestin seniorikansalaisille:

”Seniori kansalainen, ko-
koa oheisina olevista paloista 
kirjain, niin vältyt dementian 
toilauksilta.” JR 

Väinö Veijolan edessä ovat kiinalai-
set metallista valmistetut hirven-
sarvet (sekin on pulmatehtävä) ja 
mustat neliöpalaset, joista muo-
dostuisi neliö.

Väinön ohje senioreille.

näistä palasista muodostuu neliö.
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Puh. 0400 892 499
www.utacon.fi

UTACON OY

Kolmen A:n 
luottoluokitus.

romut rahaksi

Noudamme ja maksamme 
romuautoista, rautaromuista ym. 

metalleista hyvän hinnan.
Poistamme rekisteristä veloituksesta.

isot ja PieNet erät.

- Messu Iin kirkossa kello 10.00
- Messun jälkeen lounas ja kahvit (ilman rahaa ja ilman hintaa)
 seurakuntatalon pihalla (sateella sisällä)
- Lounaan ja kahvien jälkeen ohjelmaa seurakuntatalon pihalla 
 ja seurakuntatalossa kaikenikäisille:  
 luther-kinkerit seurakuntasalissa 
 kuvaelma lutherin elämästä, askartelua lapsille, 
 roolikuvausta lapsille ja nuorille, visakisa kaikenikäisille 
 vastanneiden kesken arvotaan palkintoja, arvontaa, 
 muurikkalättyjä, partiolippukunta illinkiertäjät esittelevät
 toimintaansa iin seurakuntatalon pihalla.
 
 Tervetuloa! 
 iin seurakunta

Reformaatio 500 v juhla Iin seurakunnassa 25.5.2017

HAUTAKIVET
Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi 

www.oulunhautakivi.fi
 

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY

Escurial avoinna
1.5.- 31.8.
joka päivä
klo 10-20

Paavolantie 83 C
91900 Liminka

p. (08) 384 903 tai
050 3397 603

escurialzoo@hotmail.com

www.kukka-jaelainpuistoescurial.fi

30 v
juhlavuosi

Tervetuloa!

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

Haminantie 2 
P. (08) 8173 835, 040 777 8365

Ma-pe 8-18, la 9-16

Real Snacks 
sipsit 100 g pss

Olvi 
8-pakki tlk

1190

Polaric 
autoshampoo 1 l

235
Paavo

Jäppinen Ky

100
pss

Ostetaan romuautot ja 
metalliromut päivän hintaan.

Nouto ja käteismaksu.
Vaihtolava- ja kuljetuspalvelut.

Puh. 044 783 1121
www.oulunromu.fi
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sa 12 kurssilaista valmistaa 
puukkoja.

Kauppinen kertoo, että 
puukkojen tekemisessä ihmi-
siä kiinnostaa käsityö.

– Puukko on aina ollut 
kiinnostava työkalu suoma-
laiselle. Niinpä monet halu-
avat testata, miten sellaisen 
tekeminen onnistuu, hän sa-
noo.

Kurssilta valmistuu 
puukkoja omaan käyttöön, 
lahjaksi ja myyntiin. Kaikki 
valmistuneet ovat varmasti 
yksilöllisiä.

– Emme halua tehdä jo-
takin tiettyä mallia. Haluan, 
että kaikki ymmärtävät puu-
kon tekemisen tekniikan. Sen 
jälkeen kaikilla on vapaat kä-
det, ja minä opetan sen min-
kä osaan, Kauppinen toteaa.

Hän on vetänyt kahdek-
san puukkokurssia Kansa-
laisopistossa. Kymmenen 
vuotta sitten hän oli samai-
sella kurssilla oppilaana. 

Teräs karaistuu puukkokurssilla
Silloin kurssia veti Pasi Jaa-
konaho.

Suosituimpia puukonte-
rämateriaaleja ovat hiilite-
räs ja hopeateräs. Heloihin 
käytetään esimerkiksi mes-
sinkiä, pronssia ja luuta. 
Kahvassa suositaan muun 
muassa visakoivua ja koivun 
tuohta. Tupessa monet suosi-
vat parkkinahkaa. 

Kurssilaiset kustantavat 
itse puukkomateriaalit. Ma-
teriaaleihin uppoaa lukukau-
dessa viitisenkymppiä.

– Se sisältää kaiken. Mo-
nella on omat materiaalit 
mukana, Paaso kertoo.

Puukko valmistuu paris-
sa päivässä, kun kaikki op-
pitunnit lasketaan yhteen. 
Vuodenvaihteen jälkeen 
kurssilla on valmistunut kol-
misenkymmentä puukkoa.

Kauppinen laskee teh-
neensä tähän mennessä rei-
lut parisataa puukkoa. Hän 
on antanut suurimman osan 

hän on lahjaksi ja vaihtanut 
materiaaleihin, joitakin hän 
on myynyt vuodesta 1998 al-
kaen. 

Puukkoja on nyt tehty hä-
nen mielestään vähäksi aikaa 
tarpeeksi.

– Tämän kevään kurssin 
jälkeen pidän vuoden tauon 
opiskelujeni takia, hän selit-
tää.

Niinpä puukkokurssille 
etsitään tekijää ensi vuodek-
si. Kauppinen neuvoo haluk-
kaiden puukko-opettajien 
ottavan yhteyttä Iin Kansa-
laisopiston toimistoon.

– Syksyllä ei pidetä kurs-
sia. Tänä vuonna aloitettiin 
tammikuun alussa. Olem-
me toteuttaneet tämän vii-
konloppukurssina niin, että 
olemme Valtarin koululla 
puukkoja tekemässä yhden  
viikonlopun kuukaudessa. 
Näin kurssilaiset voivat to-
teuttaa puukkoideoitaan pit-
källe, Kauppinen kertoo.

kohta suhahtaa. ismo kauppinen (vas.) tarkkailee, kun jussi-Pekka Paaso on viemässä hehkuvaa terää öljyyn.

Kuuluu suhinaa. Puukko-
kurssilainen Jussi-Pekka 
Paaso (16v) on juuri  upotta-
nut hehkuvanpunaisen puu-

konterän öljyyn. Opettaja 
Ismo Kauppinen tarkkailee 
toimitusta vieressä.

Hänen mielestään karkai-

su on suoritettu asianmukai-
sesti.

Olemme Iin kansalais-
opiston puukkokurssilla, jos-

Vanha Ii esittäytyy Väinö Haltun valokuvissa

Väinö Halttu tallensi iistä tuhansit-
tain kuvia.

annakaisa Haltun pöydällä on valokuva-albumillinen Väinö Haltun kuvia

Presidentti urho kekkonen vieraili Haminassa 1957.

Presidentti kekkonen kurkisti Haminan kapeimmalle kujalle.

ennen iijoessa nähtiin paljon nahkismertoja.

severi suhonen eli esa Pakarinen kävi Haminassa traktoriajelulla.

Hamina koostui 50-luvulla tiheästi rakennetuista taloista. eino Räinä on 50-luvulla Haminan kapeimmalla kujalla.

Edesmennyt valokuvaa-
ja Väinö Halttu kuvasi Iitä 
ja iiläisiä 50-luvun lopul-
ta 90-luvun alkuun. Kuvia 
on tuhansia ja taas tuhansia. 
Niissä on vanhoja ammoin 
purettuja tai tuhoutuneita ra-
kennuksia, valtavia lohisaa-
liita, tukin uittoa, lohipatoja, 
nahkismertoja, kalastajia, 

maanviljelijöitä, lapsia – ja 
Haminaa ihmettelevä presi-
dentti Urho Kekkonen vuon-
na 1957 maatalousnäyttelyn 
aikana.

Valokuvauksen pariin 
Väinö Halttu joutui lääkärin 
suosituksessa. Hän oli tehnyt 
fyysisesti vaativaa ruumiil-
lista työtä, ja terveydellisis-

tä syistä Haltun täytyi etsiä 
kevyempää tekemistä. Oppi 
löytyi oululaisesta valoku-
vausliikkeestä.

– Väinö teki elinkeinoil-
moituksen valokuvaamon 
perustamisesta syksyllä 
1954, Väinö Haltun puoliso 
Annakaisa Halttu muistelee.

Ii ja sen asukkaat tallen-
tuivat filmille saman tien, 
kun kuvaamo perustettiin. 
Halttu sai ruotsalaiselta tut-
tavaltaan paljekameran, jota 
hän opetteli käyttämään ku-
vaamalla kaikkea vastaantu-
levaa mielenkiintoista.

– Hän kuvasi 90-luvun al-
kupuolelle. Kamera oli hä-
nellä aina mukanaan. Kerran 
kunta tilasi diasarjan koulu-
jen käyttöön ja hän kiersi ku-
vaamassa koko Iijokivarren, 
Annakaisa Halttu muistaa.

Hamina esiintyy lukui-
sissa Haltun kuvissa. Ai-
koinaan 60 vuotta sitten se 
koostui kuvien perusteella 
enmmän tai vähemmän vi-
noista taloista, jotka oli pa-
kattu vieri viereen. 

Nykyisin Väinö Haltun 
kuvat ovat hänen poikansa 
Riku Haltun hallussa.

– En usko, että kukaan 
on jaksanut laskea, kuinka 
paljon kuvia on, Annakaisa 
Halttu naurahtaa.

Myös Annakaisa Halt-
tu kuvasi aikoinaan, ja hä-
nen alaansa olivat sisältiloissa 
tehdyt muotokuvat. Lisäk-
si hän vastasi myös osaltaan 
asiakkaiden filmien kehityk-
sestä. Nykyisin hän on ve-
täytynyt valokuvauksesta 
eläkepäiviä viettämään.

Haltun kuvista tehtiin ai-
koinaan postikortteja ja seinä-
tauluja. Viimeksi mainittuja 
on nähtävillä Osuuspankin Iin 
konttorissa ja kunnantalolla.
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Valokuvaamo Salama
Juho Tauriainen
Sorosentie 2, 91100 Ii
040 743 8373

Liikkeen aukiolot voi 
tarkistaa facebookista 
Studio Salaman sivuilta.
Joka viikko päivittyy uudet.

www.studiosalama

10 x 15 cm 
0,35 €

15 x 20 cm
1.90 € 

20 x 30 cm
4.50 €

KuvaKooT 
ja hinnaT
Perusmaksu 2,90 €

valoKuvaT
FoToKiosKisTa

Avoinna: Ke 15-22, pe 15-04, la 15-04, su 12-22
Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Ikosen
Grillikahvio

Grillituotteet,kahvia
, pullaa

Tervetuloa!

grillit • Kahvilat • ravintolat

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

valoKuvauspalveluthieronta • fysiKaalinen hoito • Kuntosalipalvelut

nettIAJAnVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA

oulu: Kirkkokatu 27 a, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste: valtarintie 2, p. 050 466 4899

- Ei toimistomaksua

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S

haMMaslÄÄKÄri- Ja haMMashoitolapalvelut

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

Ilmoita Palveluhakemistossa. 

Soita ja sovi: Hannu Rastas 040 743 7349

lue iisanomat netistä:  
www.iisanomat.fi

Lue IiSanomat 
netissä: 

www.iisanomat.fi

Kesällä 1986 ja 1987 esitetyn 
”Kylmän totin kahvila” -te-
atteriesityksen videotaltioin-
ti keräsi Nätteporin saliin 73 
asiasta kiinnostunutta. Pai-
kalla oli esityksen tekijöitä, 
aikalaisyleisöä ja heidän jäl-
kikasvuaan. Esitys oli tal-
lennettu Nätteporin vierestä 
kauniina ja tuulisena kesä-
päivänä. Käsikirjoituksen 
teki Oiva Arvola Iin kunnan 
tilaustyönä ja esitykset olivat 
Iin kotiseutupäivien yhtey-
dessä heinäkuun alussa.

– Esitimme aikoinaan 
”Kylmän totin kahvilan” vii-
tisentoista kertaa, ohjaaja 

Kylmän totin kahvila vei nätteporin salin lähes täyteen

Raija Päkkilä muistelee.
Aikoinaan teatteriesitys 

oli menestys, sillä sitä kävi 
katsomassa satoja katsojia. 
Säät olivat suotuisia, mitä 
nyt kerran ensi-illassa taivas 
aukeni ja vettä tuli kunnolla 
kaikkien niskaan.

– Nätteporin edustalla oli 
esityslava, jonka taustalla oli 
nyt jo purettu kalavaja, pää-
osan esittäjä Seija Aho ker-
too.

Kylmän totin kahvi kertoi 
iiläisten elämästä 30-luvul-
ta sotien aikaan. Käsikirjoi-
tuksessa oli mukana oikeita 
henilöitä, kuten esimerkik-

si Ahti Liedes. Näyttelijöitä 
oli aikoinaan kolmisenkym-
mentä.

– Käsikirjoitus on yhä 
tallella ja se löytyy netistä-
kin. Näytelmää on kuitenkin 
hankala lämmittää nykyisin, 
sillä siihen tarvitaan paljon 
näyttelijöitä, varsinkin nuo-
ria miesnäyttelijöitä, Päkki-
lä tietää.

IIn kunnan tapahtuma- ja 
hankesuunnittelija Riitta Räi-
nä kertoo, että ”Kylmän totin 
kahvilan” videoesitystä vas-
taavia vanhojen taltiointien 
katselutilaisuuksia voidaan 
järjestää jatkossakin.

kylmän totin kahvilaa oli katsomassa lähes salillinen yleisöä.

kylmän totin kahvilan tekijöitä kerääntyi nätteporin salin eteen muistelemaan esitystä. Vasemmalta: Veikko nevatalo, Pekka Viinamäki, sirkku näätsaari, leo Pakanen, arvo Pelkonen, seija aho, taimi Hautala, irja tapio, Mauno 
Hautala ja Raija Päkkilä.

– Jos iiläisiltä löytyy van-
hoja videotaltiointeja, niitä on 
mahdollista esittää Nättepo-

rissa, Räinä sanoo.
”Kylmän totin kahvilan” 

esityksestä voidaan valmistaa 

pyydettäessä kiinnostuneille 
dvd-levyjä. Halukkaita pyy-
detään ottamaan Seija Ahoon.

Valtakunnallisen kansan-
musiikkipäivän kunniaksi 
oli kirjastossa keskiviikkona 
10.5. tarjolla muun muassa 
katrilleja ja polskaa. Sitä tar-
joili kansanmusiikkiyhtye Ii-
Team.

– Otimme nyt soitetta-
vat kappaleet Sofia Walzer 
-nuottikirjasta, joka ilmestyi 
keväällä, mandoliinin soitta-
ja Unto Kukka sanoo.

Kyseisen kirjan sävel-
mät ovat 1800-luvun alku-

Kirjastossa tarjoiltiin kansanmusiikkia
puolelta Johan Julinin ja 
Johan Lemanin nuottikirjois-
ta. Kirja sisältää 200 sivua 
erilaisia Oulussa soitettu-
ja tanssisävelmiä: Katrilleja, 
franseeseja, valsseja ja mui-
ta. Kaikkiaan kirjassa on 170 
kappaletta.

– Oulussa on nähtävästi 
tanssittu hyvin paljon katril-
leja 1800-luvun alkupuolel-
la. Valssit ja polkat yleistyvät 
1800-luvun puolen välin tie-
noilla. Lisäksi siellä tanssit-

tiin polkkamasurkkaa. Se on 
tanssimuoto, jota kukaan ei 
enää nykyisin tunne, Kukka 
kertoo.

Sofia Walzerien lisäksi 
kirjastossa kuultiin muuta-
mia kaikille tuttuja sävelmiä, 
kuten ”Kevät toi muurarin”, 
joissa yleisö yhtyi laulamaan 
mukana.

Ii-Team esiintyy aina tar-
peen mukaan ja sen ohjel-
misto käsittää toistasataa 
sävelmää.  JR 

ii-team yhteispotretissa: esko Holappa haitari (vas.), kalevi sumén basso,  anne Riepula haitari, unto kukka man-
doliini ja Raimo Hentonen kitara.
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iin kunnanViRasto 
on suljettu PeRjantaina 26.5.2017 

sosiaali- ja perhepalvelujen ohjaus- ja neuvontanumero 
08 5875 6284 palvelee kello 9-11.  
akuutit päivystykselliset asiat vuorokauden ympäri hoitaa 
oulunkaaren sosiaalipäivystys, jonka tavoittaa hätäkeskuk-
sen kautta numerosta 112

Virallinen ilmoitustaulu on sulkemisen aikana 
nätteporissa, kirjastossa.

Iin kunta

Iin kunnanvaltuusto siu-
nasi ääni- ja valolaitteiden 
hankinnan kokouksessaan 
15.5. Laitteistot maksavat 19 
875,45 euroa ilman arvonlisä-
veroa. Laitteistoihin haettiin 
tukea Oulun Seudun Leader 
ry:ltä, ja sille myönnettiin 100 
prosenttinen tuki. Laitteisto-
ja käytetään erilaisissa ylei-
sötapahtumissa.

Rahaa Vaaraojantien  
varren vesihuoltoon
Valtuusto päätti lisätä vesilii-
kelaitoksen investointiosaan 
120 000 euron määrärahan 
vesihuollon parantamisen 
tieosuudelle Vaaraojantie 
välillä Yli-Olhava-Tannila 
samalla kun Tien liikenne-
turvallisuutta ja liikennöitä-
vyyttä parannetaan ELY:n 
toimesta. 

Tie levennetään seitse-
män metrin levyiseksi. Sen 
kantavuutta parannetaan, 
tie päällystetään sekä tien 
kuivatusta parannetaan kai-
vamalla sivuojat ja laskuo-
jat. Tieremontti suoritetaan 
2017-2018 talvityönä.

Valtuustoaloitteet  
syntyvyydestä ja  
puhelinparkista
Valtuuston kokoukseen saa-
pui kaksi valtuustoaloitetta, 
jotka oli tehnyt Perussuo-
malaisten valtuutettu Anu 
Mäenkoski. Toinen koski 
syntyvyyttä Iissä.

Syntyvyys on laskussa, 
joten aloitteen mukaan olisi 
hyvä että Ii houkuttelisi lap-
siperheitä asumaan kuntaan. 
Perussuomalaisten mieles-
tä kunnan pitäisi aloittaa 

Ääni- ja valolaitteita hankitaan
selvitys niin kutsutun vau-
varahan maksamisesta lapsi-
perheille. 

Sen pitäisi olla 200–500 
euroa kuussa ensimmäisen 
kahden vuoden ajan. Pe-
russuomalaiset huomautta-
vat, että moni muukin kunta 
maksaa Suomessa vauvara-
haa. Lisäksi Perussuomalai-
set ovat huolissaan nuorten 
koulukäyttäytymisestä, sillä 
monella nuorella on nykyisin 
älypuhelin ja keskittyminen 
opetukseen saattaa häiriin-
tyä niiden takia. Aloitteen 
mukaan kouluihin pitäisi 
saada puhelinparkki, johon 
älylaitteet kerätään koulu-
päivän alkajaisiksi.

Iin kotisivu lakkasi  
toimimasta
Iin kunnan kotisivu ei toi-
minut perjantai-illasta 12.5. 
maanantaiaamupäivään 15.5. 
Syytä sivun kaatumiselle ei 
tiedetä, mutta asiaa tutkitaan.

Raasakan vanhaa  
uomaa kehitetään
Valtuusto päätti rahoittaa 
Raasakan vanhan uoman ke-
hittämistoimia. Valtuusto 
varasi toimenpiteisiin tälle 
vuodelle 30 000 euron lisä-
määrärahan. Lisäksi kunta 
varautuu rahoittamaan ke-
hittämissopimuksen toimen-
piteitä vuosina 2018 – 2021 
vuosittaisella 30 000 euron 
määrärahalla.  

Vanhan uoman virtaama-
olosuhteita parannetaan ja 
siihen juoksutetaan lisävet-
tä. Myös veden laatua paran-
netaan ja uomassa lisätään 
toimenpiteitä kalan nousun 

parantamiseen. Lisäksi vir-
kistyskäyttömahdollisuuksia 
kehitetään.

Kunnan tulos oli 249 000 
euroa ylijäämäinen
Valtuusto hyväksyi Iin kun-
nan toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen. Sen mukaan 
taseeseen kertynyt ylijäämä 
oli viime vuoden lopussa 5 
796 995,66 euroa. Viime kau-
den ylijäämä oli 249 000 eu-
roa.

Valtuustossa äänestettiin 
kaavasta
Iin valtuustossa äänestet-
tiin Kirkkosaaren-Leppi-
saaren osayleiskaavasta. 
Kaavaa ehdotettiin palautet-
tavan valmisteluun, ja asias-
ta äänestettiin. Äänestyksen 
jälkeen kaava päätettiin pi-
tää esityksen mukaisena, eli 
osayleiskaava hyväksyttiin 
ilman muutoksia. 

Taustalla ovat eri kaa-
vojen mitoitusperusteet. 
Saareen on aikaisemmin 
myönnetty rakennuspaikko-
ja tiuhempaan, kuin nykyiset 
rantarakentamisen mitoi-
tusperusteet sallisivat. Val-
tuutetut pohtivat, kumpi on 
tasapuolisempaa kuntalai-
sille: Rakennuslupia myön-
netään sen mukaan, kuin 
aikoinaan on menetelty vai 
sen mukaan, mikä nyt on 
voimassa muualla ranta-alu-
eella. 

Asetuksen palauttamista 
valmisteluun esitti Teijo Lie-
des (vas.).Hänen mukaan-
sa tarvitaan ulkopuolinen 
näkemys, mikä on oikea 
menettelytapa asiassa.  Va-

semmistoliiton lisäksi pa-
lauttamista kannatti Vihreät.

Iltasadulle 20 000 euroa
Iin kirjaston ”Pelastetaan ilta-
satu” -hankkeelle myönnet-
tiin 20 000 euroa valtionapua 
Pohjois-Pohjanmaan alue-
hallintovirastolta.  Syksyllä 
starttaavan hankkeen tavoit-
teena on alle kouluikäisten 
lasten lukuinnon sytyttämi-
nen. Myös lapsiperheissä ha-
lutaan lisätä lukemista.

– Huomasimme, että luke-
minen on perheissä vähenty-
nyt. Lainaamme vähemmän 
esimerkiksi lasten kuvakir-
joja, kirjastonjohtaja Minna 
Halonen sanoo.

Hankkeeseen peruste-
taan ohjausryhmä, jossa ovat 
muun muassa varhaiskasva-
tuspalvelut ja neuvola.

– Toiveenamme onkin 
nyt, että saisimme siihen 
myös lapsiperheiden edus-
tuksen, jotta saamme myös 
arkipäivän kokemuksen, kir-
jastonjohtaja Minna Halonen 
toivoo.

Hän toivoo halukkaiden 
ottavan yhteyttä kirjastoon 
toukokuun loppuun men-
nessä.

– Toivomme yhtä tai kah-
ta henkilöä lapsiperheistä. 
Kokoonnumme ehtä kolme 
kertaa hankkeen aikana, Ha-
lonen sanoo.

Hanke kestää puoli vuot-
ta. Sen aikana järjestetään ta-
pahtumia lapsiperheille ja 
päiväkoteihin. Samalla mie-
titään konkreettisia toimen-
piteitä, miten kirjasto voisi 
palvella päiväkoteja parem-
min.

Metalliromun keräys 
käynnistyi vauhdilla 
Jakkukylässä

keräyspisteeseen voi tuoda kaikenlaiset metalliromut, kuten esim. hel-
lat, putket, kaapelit, alumiinit, messingit, metalliset kodinkoneet, polku-
pyörät sekä akut.  sinne ei kuitenkaan saa tuoda roskia, rakennusjätteitä, 
ongelmajätteitä (liimat, maalit yms.) ja huonekaluja tms. jätteeksi luoki-
teltavaa.

Kyläyhdistys on järjestänyt 
Jakkukylään metalliromun 
ja akkujen keräyksen. Kerä-
yslavat toimitettiin kahteen 
keräyspisteeseen maanantai-
na 15.5. Eteläpuolella jokea 
keräyspiste sijaitsee Sauli 
Jaaran lanssissa osoitteessa 
Maalismaantie 1001 ja poh-
joispuolella työväentalon 
pihalla, osoitteessa Tuomaa-
lanperäntie 5.

Tavoite metalliromun ja 
akkujen keräyksellä on siis-
tiä kyläkuvaa, puhdistaa ym-
päristöä sekä samalla kerätä 
varoja kyläyhdistyksen toi-
mintaan.

Keräyspisteeseen voi 
tuoda kaikenlaiset metalli-
romut, kuten esim. hellat, 
putket, kaapelit, alumiinit, 
messingit, metalliset kodin-
koneet, polkupyörät sekä 
akut. Sinne ei kuitenkaan saa 
tuoda roskia, rakennusjättei-
tä, ongelmajätteitä (liimat, 
maalit yms.) ja huonekaluja 
tms. jätteeksi luokiteltavaa. 
Kyläyhdistys valvoo, että ke-
räyspisteet pysyvät siistinä.

Metalliromun keräys kes-
tää kuukauden ajan, kesä-
kuun puoliväliin saakka. 
Romunkeräyslavat kylälle 

on toimittanut Oulun romu. 
He tyhjentävät keräyslavat 
kyläyhdistyksen ilmoittaes-
sa niiden täyttyneen ja mak-
savat romumetallista sekä 
akuista kertyvät rahat Jakku-
kylän kyläyhdistykselle. 

Ensimmäisen viikon aika-
na varsinkin Iijoen eteläpuo-
lella sijaitseva keräyspiste 
on vetänyt romua magnee-
tin tavoin. Viikossa on ker-
tynyt kolme täyttä lavallista 
romua, jotka on jo lähteneet 
kohti sulattoa.

Mikäli kyläläiset halua-
vat eroon isoista romueris-
tä, kuten romuautoista, jotka 
pitää noutaa paikan pääl-
tä, ilmoittakaa yli 1000 kg:n 
noutotarpeesta ja paikasta 
kyläyhdistyksen hallituksen 
jäsenelle puhelimella tai säh-
köpostilla. 

Lisätietoja ja tarkempia 
ohjeita keräyksestä löytyy 
kyläyhdistyksen nettisivuil-
ta, Jakkukylän kyläyhdis-
tys kiittää romun ja akkujen 
lahjoittajia yhdistyksemme 
tukemisesta sekä toivottaa 
kaikille lukijoille hyvää ke-
sää!

Hannu Kaisto

Mikä on tulipolte? Mikä on 
Norjan yleisradioyhtiön ly-
henne? Entä miten esihistori-
allinen aika määritellään? 

Muun muassa näitä kysy-
myksiä pohdittiin Iin järjes-
tötalolla yhtenä maaliskuun 
sunnuntaina perinteisessä Iin 
avoimessa tietovisassa. 

Kilpailuun oli ilmoittau-
tunut kahdeksan joukkuetta 
Iistä ja lähiseudulta. Tieto-
aan mittasivat muun muassa 
Tohveliroistot, Päkkikankaan 
raittiusyhdistys, Tuiran tor-
pedo ja Peräkammarin tytöt. 
Joukkueissa oli nelisenkym-
mentä jäsentä. 

Kysymykset olivat Aki ja 
Pertti Huovisen laatimia. Aki 
keksi 44 kysymystä ja Pertti 
puolestaan 36. 

– Aiheet käsittelivät kaik-
kea mahdollista. Yleistietoa 
oli laajasti, Pertti Huovinen 
kertoi. 

– Minulle visailu on elä-
mäntapa ja kysymyksiä syn-
tyy päivittäin, Aki Huovinen 
lisäsi. 

Kysymyksiin vastattiin 

Järjestötalolla punnittiin tietoa
kirjallisesti, eikä älykänny-
köitä suvaittu tiedonhankin-
nassa. 

Tähän mennessä oululai-
nen Jukolan veljekset on voit-
tanut jokaisen kisan. 

Kyseistä joukkuetta ei kui-
tenkaan tällä kertaa ilmaantu-
nut tietomittelöön. Voittoisa 
joukkue palkittiin mitaleil-
la, ja voittoon ylsi tällä ker-
taa Tohveliroistot. Kyseinen 
joukkue on puoleksi Iistä ja 
puoleksi Oulusta. Joukku-
eeseen kuuluivat Timo Pap-
pinen, Aila Pappinen, Matti 
Korvala ja Jukka Klaar. 

Kilpailu järjestettiin nyt 
kolmatta kertaa. Syksyisin 
järjestetään vastaavanlainen 
kisa, joka aiheena on urheilu. 

Niin, tulipolte on kas-
vitauti. Norjan yleisradion 
lyhenne on NRK ja esihis-
toriallinen aika puolestaan 
oli aika ennen kirjoitustai-
don käyttöönottoa. Se päättyi 
Mesopotamiassa ja Egyptissä 
noin 3 000 eaa, jolloin histo-
riaa ryhdyttiin tallentamaan 
kirjoituksella. JR

aki ja Pertti Huovinen valmistautumassa tietovisaan. 

tietokilpailijoita. kilpailu järjestettiin nyt kolmatta kertaa.
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YhdistYkset 
toimivat

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

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja:
Jyri-Jussi Rekinen 040 910 0852
jyrijussirekinen@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti:
Hannu Rastas 040 743 7349
hannu.rastas@iinlehti.fi
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Sivunvalmistus:  
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,  
Kajaani

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4500 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella
sekä Jakkukylään.

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

Lehden sivulla on 6-palstaa

PaLstaKoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

iisanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
seuraava iisanomat, nro12 ilmestyy ke 7.6.2017

aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 1.6.2017

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 12/2017

jäsenyritys www.iisanomat.fi

Hyttyset eivät kylmien säi-
den takia ole hätää kär-
simässä. Tätä mieltä on 
hyönteistutkija Reima Lei-
nonen Kainuun Ely-kes-
kuksesta. Hänen mielestään 
ratkaisevinta keväällä on se, 
että kuivuvatko ne muninta-
paikat, joihin hyttysnaaraat 
ovat viime kesänä munineet. 

– Hyttysnaaraat osaavat 
valita hyvin munintapaik-
kansa. Munien täytyy säilyä 
veden alla 2-3 viikkoa kesäi-
sessä lämpötilassa. Kylmä 
kevät vain siirtää hyttysten 
lennon ajankohtaa, Leinonen 
sanoo.

Jos sulamisvesiä tulee 
reippaasti tai sataa vettä, niin 
silloin hyttysiä tulee runsaas-
ti. Jos säätila lämpenee ja tu-
lee kuiva keli ja lammikot 
kuivuvat, niin sitten hyttysiä 
tulee vähemmän. Munasta 
aikuseksi kehittyäkseen tou-
kan täytyy olla veden alla.

Punkit puolestaan jarrut-
televat liikkeelle lähtöään 
kylmien kelien myötä. Kun 
kelit ovat sopivat, ryhtyvät 
nekin liikekannalle. Punkit 
ovat kuin muutkin pohjoisen 
ötökät, sillä ne ovat soveltu-
neet vallitseviin olosuhtei-
siin.

– Ne kyllä tietävät, mikä 
on takatalvi. Osa havahtui 
kevääseen jo siinä vaihees-
sa, kun oli vähän lämpimäm-

seuraavat viikot ratkaisevat hyttysten määrän
pää. Niille tietysti ehkä kävi 
hassusti, kun tuli pakkasöitä, 
Leinonen kertoo.

Punkillekin kosteus on 
tärkeää. Jos kesällä on pitkiä 
kuivia kausia, painuu punk-
ki karikkeeseen, koska se ei 
siedä kuivuutta.

Seuraavat viikot ratkai-
sevat hyttysten määrän. Jos 
tästä eteenpäin kelit ovat 
lämpimiä ja kosteita, niin 
hyttysiä tulee runsaasti. Jos 
taas sää on kuiva, niin niitä 
tulee vähemmän.

– Se on kuitenkin selvää, 
että hyttysiä tulee, Leinonen 
summaa. JR

Vain naaraat imevät verta, koska hedelmöittyneet  munat tarvitsevat pro-
teiineja kehittyäkseen.

Reima leinonen on hyttystutkija.

koirashyttynen elää lyhyen elämän. se juo vain kukkien mettä, paritte-
lee ja kuolee. Myös naaras juo ravinnokseen kukkien mettä. Vain harvat 
hyttyslajit keräävät toukkana tarpeeksi ravintoa lisääntyäkseen ilman ve-
riateriaa. alkukesän lämpö ja kosteus lisäävät hyttysten määrää

520 € / mp | 400 € pr 50 | 
2 x 100 € | 5 x 50 € | ym...

Kuivaniemen nS
Bingo seuralla 
su 28.5 klo 18.00

Viime elokuussa valmistuneen luontopolun pitkospuut olivat toukokuun 
alkupäivinä vielä puoleksi jään ja lumen peitossa.

Ii-Seura ry järjesti luonto- ja 
linturetken lauantaina 6.5. 
Hiastinhaaran Patakariin. 
Kiitos urhoollisille ”Tornien 
taiston” bongareille Pauli Jus-
sila, Ilkka Kärkkäinen, Jukka 
Sassi, Jouko Tuominen ja Esa 
Turpeinen. Heidän urakkan-
sa tuulen armoilla kesti kello 
aamuviidestä kolmeentoista. 
Tuon ajan kuluessa he havait-
sivat 66 eri lintulajia tornin 
ympäristössä. He totesivat la-
jimäärän olevan normaali ke-
vään ajankohtaan nähden, 
mutta lintumäärän olevan 

luonto- ja linturetki hiastinhaaran patakariin
normaalia vähäisempi kyl-
män sään johdosta. Luonto-
polun pitkospuut olivat vielä 
puoleksi jään ja lumen pei-
tossa haastaen kulkijat varo-
vaisuuteen. Metsässä tuuli ei 
tuntunut ja sää oli poutainen, 
aurinkokin näkyi. Retkellä oli 
mukana 13 aikuista, yksi lap-
si ja yksi koira, kiitos osallis-
tujille!

Ii-seura ry, 
kuvat Maila Maalismaa 

Pohjois-iin kyläyhdistyksen rakentamasta Pataka-
rin lintutornista on hyvä näkymät muuttolintujen 
bongaukseen. 

Iiläiset 
visailivat 
Oulussa
Pari iiläistä joukkuetta osal-
listui Oulun avoimeen tie-
tomestaruuskilpailuun 
viikonvaihteessa. Varsin ko-
vatasoisessa kilpailussa oli 
mukana Oulun seudun tietä-
jien parhaimmisto. Iiläisistä 
joukkue Suur-Ii sijoittui ta-
saiseen kärkikolmikkoon. 

Voitto jäi neljän pisteen, 
eli kahden oikean vastauk-
sen päähän. Kakkossijan 
iiläiset hävisivät uusintaky-
symyksellä. Kisassa vastat-
tiin neljään 24:n kysymyksen 
sarjaan. Onnistuneina ”ra-
tamestareina” olivat Matit 
Harjapää ja Kemi. 

1) Jukolan veljekset Oulu 
150 p. (Sakari Jussila, Timo 
Pappinen, Juha Salonen, 
Eero Ylitalo) 

2) Ukkoskerho Oulu-Uu-
sikaupunki 146 p. (Sami 
Halonen ex-Ii, Mikko Salo, 
Jaakko Törmälä, Ville Välk-
ky) 

3) Suur-Ii 146 p. (Aki 
Huovinen, Pertti Huovinen, 
Jarmo Jaara, Matti Korvala) 

7) Iin Dzääsklubi ry. 102,5 
p. (Tarmo Huovinen, Eetu 
Kaattari, Jukka Klaar, Erkki 
Taskila) PH

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

390
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Juhannuslohi on uhattuna 
uusien lohikalastus-
sääntöjen takia
Maa- ja metsätalousministe-
riön uudet lohikalastussään-
nöt ovat saaneet Perämeren 
ja varsinkin Iin kalastajat vi-
haisiksi. Iiläinen kalastus-
asiantuntija Risto Tolonen 
luonnehtii sääntöjä järjet-
tömiksi ja vastuuttomiksi. 
Säännösten mukaan kaikki-
en kalastajien henkilökohtai-
set kiintiöt Iijokisuulla ovat 
nyt 50 prosenttia pienemmät 
kuin aiemmin. Monet kalas-
tajat eivät ole saaneet ollen-
kaan kiintiötä.

– Ensimmäisen luokan 
ammattikalastajat menettä-
vät lohituloistaan 70-80 pro-
senttia ja kiintiö aiemmasta 
saaliista puolet, Tolonen sa-
noo.  

Ammattikalastajilla saa 
kesän alussa olla nyt meres-
sä yksi rysä. Ennen niitä sai 
olla useita hyödyntämässä 
velvoitelohen kalastusta. Tä-
män lisäksi kalastaja saa ot-
taa ennen 17. kesäkuuta vain 
25 prosenttia kiintiöstä. 

–Jos kiintiö täyttyy ennen 
aikarajaa, niin rysä on pan-
tava kiinni. Ei saa kalastaa 
lohta eikä muutakaan kalaa 
kunnes aikaraja 17.6 täyttyy, 
Tolonen sanoo. 

Tolonen kertoo, että osal-
le kaupallisista kalastajista 
on annettu henkilökohtaiset 
pienet kiintiöt. Nämä kau-
palliset  kalastajat saavat lait-
taa rysän pyyntiin vasta 17.6. 
Hän huomauttaa, että 17.6. 
jälkeen lohta ei juuri enää 
saa. 

–Kala on silloin mennyt 
ohi rysien ja lohen pyynti on 
turhaa.  Osa kaupallisista ry-
säpyytäjistä ei ole saanut ol-
lenkaan lohikiintiöitä. Lohen 
pyynti on heiltä nyt siis nyt 
kokonaan kielletty, Tolonen 
kertoo.

Kaiken tämän lisäksi li-

säksi verkkokalastus on sal-
littu vasta juhannuksen 
jälkeen 26.6. Tolosen mieles-
tä tällä harhautetaan yleistä 
mielipidettä, koska lohi on 
käytännössä jo mennyt me-
nojaan. 

– Uusien sääntöjen pe-
rusteella koko kaupallisesta 
lohenkalastuksesta ja koti-
tarvekalastukselta putoaa 
nyt peruste, koska kalastajat 
saavat pyytää nyt vain hyvin 
rajoitetusti tai ei ollenkaan 
lohta, Tolonen tuumaa.

Tämä vaikeuttaa merkit-
tävästi muunkin kalan hyö-
dyntämistä. 

Joella verkkopyynti on 
toistaiseksi vielä sallittu. 
Mutta Tolonen epäilee, että 
senkin kieltoa jo suunnitel-
laan. Jos uusia sääntöjä ri-
kotaan, ovat rapsut kovat. 
Ensimmäisen luokan am-
mattikalastajille lähetetyn 
kirjeen mukaan sakkojen 
määrä on 1 000-2 000 euroa, 
jos sääntöjä rikotaan. Mui-
den kalastajien rikemaksuis-
ta ei ministeriö puhu mitään 
eikä kalastajia ole informoi-
tu millään tavalla sanktiois-
ta. Perämeren kalastajat eivät 
aio niellä ministeriön sääntö-
jä. Kemijokisuulla kalastajat 
ovat myös käärmeissään, ja 
erilaisia karvalakkilähetys-
töjä ministeriöön puuhataan.

– Tämä on selkeä vääryys. 
Ammattikalastajat eivät enää 
voi harjoittaa elinkeino-
aan. Kukaan ei voi ymmär-
tää, mitä järkeä tämmöisessä 
touhussa on, kun kyse on 
kuitenkin velvoitelohista, 
Tolonen summaa.

Ministeriön mukaan uu-
sien säännösten tavoitteena 
on luonnonlohien suojelu, 
ja lohenkalastuksen sääte-
ly perustuu minsteriön mu-
kaan tutkimustietoon ja 

asiantuntija-arvioihin. Lo-
hiasetuksesta pyydettiin lau-
suntoja aiemmin keväällä, 
jonka lisäksi ministeriö pyysi 
Luonnonvarakeskukselta li-
säselvityksen aiheesta. Luon-
nonvarakeskuksen mukaan 
asetuksen muutokset eivät 
vaaranna luonnonlohikanto-
ja. JR

uuniloHi

Yksi sopivan kokoinen lohifile
Pieniksi pilkottuja perunoita 
ja pieniksi pilkottuja sipuleita 
(n. vajaa kg tätä silppua)
tölkillinen ruokakermaa
suolaa maun mukaan
Päälle juustoa (sinihome-, 
aura-, tai ihan tavallista juus-
toraastetta maun mukaan)

Voitele vuoka voilla tai ruo-
kaöljyllä. laita kala keskelle 
vuokaa nahkapuoli ylöspäin 
ja reunoille perunasipulise-
koitus. Ripottele suolaa ja 
kaada tölkki ruokakermaa 
päälle. kalan päälle ripotte-
le myös sitruunapippuria. 
Peitä foliolla ja laita uuniin. 
Paista noin 45 minuuttia 200 
asteessa. 
ota vuoka uunista ja poista 
kalasta nahka ja ripottele 
juusto kalan pinnalle ja laita 
vuoka takaisin uuniin ilman 
foliopeitettä. Paista vielä 
noin 20-25 minuuttia.tarjoile 
salaatin kanssa

salaatti

tomaattia (pilko tomaatit, lai-
ta kulhon pohjalle ja ripottele 
hiukan sokeria tomaattien 
päälle)
Pilko sipuli, kurkkua, omenaa, 
paprikaa. sekoita nämä 
tomaattien joukkoon. lisää 
1-2 rkl hunajaviinietikkaa. 
koristele kulho salaatinlehdil-
lä ja tomaattilohkoilla.

– uusien sääntöjen perusteella koko kaupallisesta lohenkalastuksesta ja kotitarvekalastukselta putoaa nyt pe-
ruste, koska kalastajat saavat pyytää nyt vain hyvin rajoitetusti tai ei ollenkaan lohta, toteaa tolonen.

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

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

Amppelit, kesäkukat,
hyötykasvit,

pensaat, perennat!

KUNTO
KLUBI

KUNTOSALI & 
HIERONTAPALVELUT

Kauppatie 12, Ii
P. 040 568 4068

www.iinkuntoklubi.fi

Toni Tenhunen perus-
ti Iin hapkidoseuran vuon-
na 2014 ja hän toimii seuran 
päävalmentajana.  Tenhusel-
la on kamppailulajeista 20 
vuoden kokemus ja sin moo 
hapkidoa hän on harrasta-
nut vuodesta 2011.  Sin moo 
hapkidossa parasta Tenhu-
sen mielestä on lajin moni-
puolisuus.

Iissä on nyt noin 30 hapki-
don harrastajaa. Harrastajat 
ovat alusta asti olleet aktii-
visia Suomessa järjestettä-
villä leireillä, koulutuksissa 
ja kilpailuissa.  SM-kisoissa-
kin on tullut menestystä, kun 
Henna Ståhle voitti Porissa 
vuonna 2015 pronssia pys-

Kesäkauden treenit 
Illiinsaaren hiihtomajalla:

tiistai 18.30-20.00 värivyöt
torstai 18.30-20.00 kaikki

Lauantaisin vuoro 
klo 10.30-12.00, mutta sovitaan 
ja ilmoitetaan aina erikseen, kun 

lauantaina on treenit.

Ottakaa joka treeneihin mukaan 
säänmukainen ulkovarustus, 
treenaamme välillä ulkona.

Pohjois-Euroopan Sin Moo Hapkidon päävalmentaja Rami Vainionpää piti huhtikuussa kurssin Iin Hapkidoseu-
ralle Illinsaaressa.

tyotteluosuudesta.    
Harrastajia on kaiken ikäi-

siä ja osa harrastaakin hapki-
doa koko perheen voimin. 
Laji sopii kaikille eikä aloit-
tamiseen tarvita aikaisempaa 
kokemusta kamppailulajeis-
ta tai kovaa kuntoa. Kesäisin 
treenit pidetään Illinsaaren 
hiihtomajalla, jossa valkopu-
kuiset urheilijat ovat jo tut-
tu näky. Torstain treenit ovat 
avoimet kaikille, tervetuloa 
kokeilemaan!

Sin Moo Hapkido – ”Tai-
vaallinen taistelutaito” – on 
korealainen itsepuolustus-
menetelmä, joka yhdistää 
Aiki-jutsun, erilaisten Kung 
Fu-tyylien ja Judon pehme-

yden aggressiivisiin kore-
alaisiin potkutekniikoihin. 
Monipuolisuudessaan se 
kattaa lyönnit, potkut, tor-
junnat, vapautumiset eri 
puolilta kehoa, asetekniikat, 
sekä monia muita itsepuo-
lustusmenetelmiä.

Tärkeintä Sin Moo Hapki-
dossa on kuitenkin kokonais-
valtainen kehon kontrollointi 
– voima ei ole ratkaisevaa. 
Siksi laji sopii erinomaises-
ti kaikille sukupuoleen tai 
ikään katsomatta.

Muodollisia asento-
ja Sin Moo Hapkido ei tun-
ne, eikä se myöskään sisällä 
liikesarjoja. Perusajatukse-
na on se, että taistelut eivät 
etene ennalta harjoitetun 
kaavan mukaan, vaan ne 
vaativat nopeita reaktioita 
ja opitun soveltamista syn-
tyneeseen tilanteeseen. Voi-
ma ei ole määräävä tekijä Sin 
Moo Hapkidon tekniikoissa. 
Tekniikat tehdään rennon rä-
jähtävästi, veden periaatteen 
mukaisesti.   Sin Moo Hapki-
do on suoraviivainen, mut-
katon ja tehokas tyyli.
Iin hapkidoseura löytyy 
Facebookista ja Instagramista


