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jakelu kaikkiin talouksiin iissä ja jakkukylässä

kesäkuunomat

Leipojantie 2 Ii
Puh 050 4634 222
Avoinna arkisin 9.00-17.00

Aurinkoista kesän odotusta!

KESÄKAUSI LÄHESTYY!
Nyt on korkea aika huollattaa

puutarhakoneet, veneet, mopot ja 
moottoripyörät kuntoon tulevaa kautta varten.

Soita ja kysy lisää!

www.merihelmi.fi

tervetuloa aurinkoiseen 
Merihelmeen

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

Pallojäätelöt saapuneet!
16.6. alkaen olemme auki klo 8-22
Lounas joka päivä alkaen klo 10:30
Aamupala joka päivä klo 8-10

Nyt myös 
uutuutena 
kalastus-

tarvikkeita

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fianu.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€

Iin 
kesälehti



2 nro 13/2017
nomat

-

www.iinseurakunta.fi

nomatKiitos rakkaat sukulaiset, ystävät ja 
kylän ihmiset. Teitte minulle ihanan 
syntymäpäiväjuhlan. 
Jätitte elämän mittaisen muiston.
Laina Tuunainen

nomat

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 

iin alue

Sanajumalanpalvelus su 11.6. klo 10 
iin kirkossa. Pyhän kolminaisuuden 
päivä,  pyhäpäivän aihe: salattu ju-
mala. toimittaa: tapani Ruotsalainen, 
kanttorina: tiina tuomikoski. kolehti.
Konfirmaatiomessu su 18.6. klo 10 iin 
kirkossa. 2. sunnuntai Helluntaista,  py-
häpäivän aihe: katoavat ja katoamatto-
mat aarteet. toimittaa Pekka soronen, 
kanttorina eija savolainen. kolehti: 
naisten toimeentulon parantamiseksi 
kehitysmaissa kirkon ulkomaanavun 
kautta. 
Päivystävä pappi to 8.6. ja to 22.6. klo 
14.30. hoito-osastolla. Voit pyytää seu-
rakunnan työntekijää käymään luonasi 
tai omaisesi luona.
Hartaus to 15.6. klo 13 iin hoiva-osas-
tolla. 
Kesäperhekerho ma 12.6. ja ke 14.6. 
klo 10 – 13 Pukkisaarenmajalla, konin-
tie 393. kesäperhekerhossa leikitään, 
askarrellaan ja puuhataan kivoja kesäi-
siä juttuja. kerhossa tarjotaan mehua/
kahvia ja leipää, paistetaan makkaraa 
nuotiolla. 12.6. kerhossa askartelemme 
eläinkäsinukkeja ja leikimme eläimistä 
kertovia leikkejä. 14.6. kerhossa askar-
telemme purjeveneitä ja herkuttelem-
me lätyillä. kesäperhekerhoon ovat 
tervetulleita vanhemmat, isovanhem-
mat ja hoitajat kaikenikäisten lasten 
kanssa. tervetuloa!
Perheretki Ranuan eläinpuistoon pe 
9.6. klo 8 – 16. ilmoittautuminen retkel-
le puh.0400-541319 tai 040-8478936. 
ilmoittautuminen 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 : ai-
kuiset 14,50€, lapset 13€ (4-14 v.), alle 
4-vuotiaat ilmaiseksi tai perhelippu 
51€ (vanhemmat ja 4-14- vuotiaat lap-
set, s-etukortilla saa tästä alennusta). 
teRVetuloa Retkelle!
Isovanhempien ja lastenlasten päi-
väleiri ti 13.6. klo 10 - 13 Pukkisaa-
renmajalla, 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!
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuoti-
aat tytöt ti 20.6. - to 22.6. klo 8 karhun 
leirikeskuksessa, leirikeskuksentie 32. 
iin seurakunta järjestää varhaisnuor-
ten leirejä karhun leirikeskuksessa 
yhteistyössä ii-instituutin nuorisotyön 
kanssa. leirin hinta on 30€ / leiriläinen. 
leirimaksuun sisältyy täysi ylläpito 
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. - to 29.6. klo 9 karhun leirikes-
kuksessa, 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. - to 6.7. klo 9 karhun leirikeskuk-
sessa,  leirikeskuksentie 32. iin seura-
kunta 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!
Konsertti ma 12.6. klo 18 iin kirkossa. 
esiintyjinä mm. jaakko Ryhänen ja Rit-
va auvinen. liput 20 €.
Juhannusjuustomyyjäiset ke 21.6. 
klo 16:30 iin seurakuntatalolla. juusto-
keittoa voi ostaa omiin astioihin. Myy-
dään niin kauan kuin keittoa riittää. iin 
seurakunnan lähetystyölle.
Yhteislaulutilaisuus ke 21.6. klo 18 
iin kirkossa. laulamme kesäisiä lauluja. 
sään salliessa laulutilaisuus on ulkona, 
muutoin kirkossa. Mukana iin peliman-
nit ja lauluyhtye lumoa. kahvitarjoilu, 
teRVetuloa!
Iin kirkko on tiekirkko avoinna arki-
sin 12.6.-4.8. klo 11-18, jolloin kirkko-
opas on paikalla. juhannusaattona 
suljettu. 

kuiVanieMen alue

Konfirmaatiomessu su 11.6. klo 12 
kuivaniemen kirkossa. Pyhän kolmi-
naisuuden päivä, pyhäpäivän aihe: 
salattu jumala. toimittaa: Matti kin-
nunen, kanttorina: Markku jaakkola. 
kolehti:
Sanajumalanpalvelus su 18.6. klo 
12 kuivaniemen kirkossa. 2. sunnun-
tai Helluntaista,  pyhäpäivän aihe: 

katoavat ja katoamattomat aarteet. 
toimittaa tapani Ruotsalainen, kantto-
rina Markku jaakkola. kolehti: naisten 
toimeentulon parantamiseksi kehitys-
maissa kirkon ulkomaanavun kautta.
Kuivaniemen kesäperhekerho to 
15.6. klo 10 – 12 kuivaniemen seura-
kuntatalolla. kerhossa leikitään, askar-
rellaan ja puuhataan kivoja kesäisiä jut-
tuja. kerhossa tarjotaan mehua/kahvia 
ja leipää. 15.6.kerhossa retkeilemme, 
kokoonnumme Merihelmen kodalla, 
paistamme makkaroita. yhteistä ker-
ho-ohjelmaa kodalla ja leikkipuistossa.  
kesäperhekerhoon ovat tervetulleita 
vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat 
lasten kanssa. tervetuloa!
Perheretki Ranuan eläinpuistoon 
pe 9.6. lähtö retkelle iistä klo 8, takai-
sin Ranualta klo 14. Mahdollisuus tulla 
kyytiin olhavasta, kuivaniemestä, oi-
järveltä ja Hyrystä, kerro ilmoittautues-
sa 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 ilmaiseksi 
tai perhelipulla 51 € (vanhemmat ja 
4-14 –vuotiaat, s-etukortilla saa tästä 
alennusta) teRVetuloa Retkelle!  
Isovanhempien ja lastenlasten päi-
väleiri ti 13.6. klo 10 – 13 Pukkisaa-
renmajalla, konintie 393. Päiväleirin 
ohjelmassa on leikkejä, askartelua, 
aarreseikkailua ja muuta mukavaa oh-
jelmaa. Paistamme makkaraa ja muita 
nuotioherkkuja, syömme seurakunnan 
tarjoamia retkieväitä. leiri on maksu-
ton. ilmoittautuminen 7.6. mennessä, 
lisätietoja ja ilmoittautuminen ja www.
iinseurakunta.fi tai puh 0400 541 319 
tai 040 847 8936. tervetuloa isovan-
hemmat ja lastenlapset. 
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat 
tytöt ti 20.6. – to 22.6. klo 8 karhun 

leirikeskuksessa.  leirikeskuksentie 32. 
iin seurakunta järjestää varhaisnuorten 
leirejä karhun leirikeskuksessa yhteis-
työssä ii-instituutin nuorisotyön kans-
sa. leirin hinta on 30€ / leiriläinen. lei-
rimaksuun sisältyy täysi ylläpito sekä 
ohjelma materiaaleineen. leireille il-
moittautuminen alkaa tiistaina 2.5. klo 
17 ja päättyy 19.5. ilmoittautuminen 
tapahtuu iin seurakunnan nettisivujen 
kautta. tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri yli 10-vuotiaat 
ti 27.6.- to 29.6. klo 9 karhun leirikes-
kuksessa.  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. klo 17 ja päättyy 
19.5. ilmoittautuminen tapahtuu iin 
seurakunnan nettisivujen kautta. ter-
vetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuotiaat 
ti 4.7. – to 6.7. klo 9 karhun leirikeskuk-
sessa.  leirikeskuksentie 32. iin seura-
kunta 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. klo 17 ja päättyy 
19.5. ilmoittautuminen tapahtuu iin 
seurakunnan nettisivujen kautta. ter-
vetuloa leireilemään!

IIN APTEEKKI
Laurintie 2, 91100 Ii
Puh. 045 147 6600
Aukioloajat: ma-pe 9.00-18.00, la 9.00-15.00
Juhannusaattona klo 9.00-12.00

YLI-IIN SIVUAPTEEKKI
Kirkkokuja 3 A 3, 91200 Yli-Ii
Puh. 045 148 4100
Aukioloajat: ma-pe 9.00-16.30
Juhannuksesta heinäkuun loppuun klo 9.00-16.00

www.iinapteekki.fi

Iin Palokankaan tuulivoimapuiston YVA-selostus vireille
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus on asettanut näh-
täville Iin Palokankaan 
tuulivoimapuiston ympä-
ristövaikutusten arviointi-
selostuksen. TuuliWatti Oy 
on toimittanut Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskukselle 
ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettelystä annetun 
lain mukaisen arviointise-
lostuksen, joka koskee Palo-
kankaan tuulivoimapuiston 
toimintaa. 

TuuliWatti Oy suunnit-
telee Iin kuntaan Olhavan 
kylän pohjoispuolelle Palo-
kankaan tuulivoimapuistoa. 

Suunniteltu tuulivoimapuis-
to sijoittuu Olhavan, Nybyn 
ja Myllykankaan tuulivoi-
mapuistojen yhteyteen. Han-
kealueen koko on noin 830 
hehtaaria ja alue on Torna-
tor Oyj:n ja yksityisen maan-
omistajan omistuksessa. 
Alueelle suunnitellaan enin-

tään 12 uuden tuulivoimalan 
rakentamista.

Ympäristövaikutusten ar-
viointiselostus on nähtävillä 
6.6. - 4.8.2017 virka- tai auki-
oloaikoina Iin kunnassa sekä 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksessa (Veteraanikatu 
1, Oulu) sekä sähköisenäkin. 

YVA-menettelyä koske-
va yleisötilaisuus järjestetään 
torstaina 15.6 kello 18. Meri-
helmessä. 

Jokaisella on oikeus 
esittää mielipiteensä ym-
päristövaikutusten arvioin-
tiselostuksesta. Kannanotot 
tulee esittää viimeistään 4.8. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskukselle: Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus antaa 
lausuntonsa arviointiselos-
tuksesta 4.10.2017 mennessä.

Ely-tiedotus 

Hyvää kesää 

kaikille!



IlmoItA IISAnomISSA! leHtI 
JAetAAn IISSä JoKA 
toInen VIIKKo - JoKA KotIIn

3Kolmossivun kuvaksi lukijat voivat lähettää säh-
köpostilla (info@iinlehti.fi)  omia kuviaan ii-
läisistä paikoista, jotka ovat tunnistettavissa. 
Mielellämme julkaisemme Iistä otettuja kuvia.  
Lähetä kuva: eila.lahtinen@vkkmedia.finomat

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.

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

Moduulirakentaja Lehto 
Group käynnistää tuotan-
non konkurssiin kaatuneen 
Iin Fasadin tuotantotiloissa. 
Tuotannon lisäyksen perus-
teena on yhtiön tarve nos-
taa tehdaskapasiteettiaan. 
Niinpä Lehto ostaa talonval-
mistaja Iin Fasadin tyhjilleen 
jääneet tehdastilat. Iissä teh-
dään ulkoseinäelementtejä.

– Työllistämme alkuun 

Lehto Group laajentaa Iihin

noin 20 henkeä. Kun hom-
ma lähtee toimimaan, työllis-
tämme lisää. Haemme kovia 
työntekijöitä, toimitusjohtaja 
Hannu Lehto sanoo.

Töihin haetaan kokenei-
ta elementintekijöitä. Iin 
tehdaskapasiteetti on tällä 
hetkellä riittävä Lehdon tar-
peisiin, ja alussa töitä teh-
dään yhdessä vuorossa. 

– Kun näemme, että teh-

Fasadin tiloille tulee pian taas käyttöä.

das pelaa kunnolla, siirrym-
me kahteen työvuoroon, 
Lehto kertoo.

Tuotanto alkaa kuu-
kauden sisällä. Iihin Lehto 
Group saapui sopivien työ-
tilojen takia. Infrastruktuuri 
oli valmiina.

– Sieltä löytyi valmis ko-
konaisuus ja sopivat laitteet. 
Tiesimme, että Iistä löytyy 
myös ammattitaitoa, joten 

pystyimme löytämään so-
pivan ydinryhmän työnte-
koon. Meillä on kova kiire 
päästä eteenpäin, Lehto sa-
noo.

Lehto Group on kovas-
sa nosteessa. Sen liikevaihto 
kasvaa noin noin 50 prosent-
tia kuluvan vuoden aikana. 
JR

Iin Kemikalio-tekstiili
ja luontaistuote

Haminantie 8, 91100 Ii p. 08 817 3360

Suosittu kääntömekko, puserot, tunikat, caprit, housut. 
UUTUUKSIA: Korpiahon hunajan luomuhunaja ja maus-

tehunajat, suklaa-,vanilja-, ja rommihunaja.

KESÄKSI IHANAT ASUT!

RANSKALAINEN Avril 
luonnonkosmetiikka-
sarja esim, päivävoide1590

50 ml 3190
(norm. 
43.10)

KESÄKUUN TARJOUS 
Terveyskaistan 
NivelTeho 120 kaps. 

Vihreille valitaan kesällä 
uusi puheenjohtaja jäsenää-
nestyksen pohjalta. Jäsenää-
nestyksen tulos lasketaan ja 
julkistetaan puoluekokouk-
sessa Tampereella 17.6.2017.

Puheenjohtajaehdokkail-
le on järjestetty 13.5. alkaen 
laaja puheenjohtajakiertue, 
joka on vienyt puheenjohta-
jaehdokkaat keskustelemaan 
suomalaisten kanssa ympä-
ri maan. Oulussa vierailu ja 
puheenjohtajien tentti toteu-
tui lauantaina 27.5. Hotel-
li Radisson Blussa. Mukana 
olivat puheenjohtajaehdok-
kaat kansanedustaja, Vih-
reiden varapuheenjohtaja 
Touko Aalto Jyväskylästä, 
tutkija/freelancer, valtuutet-
tu ja kaupunginhallituksen 
jäsen Mika Flöjt Kuusamosta, 
kansanedustaja Emma Kari 
Helsingistä, kansanedustaja 
Krista Mikkonen Joensuus-
ta, kaupunginvaltuutettu, 
Vihreiden varapuheenjohta-
ja Maria Ohisalo Helsingistä 

Iistä mukana Vihreiden 
puheenjohtajaehdokkaiden kiertueella

ja kansanedustaja Olli-Poika 
Parviainen Tampereelta. 

Iistä olivat mukana muun 
muassa Matti-Tapio Rissa-
nen ja Heli-Hannele Haapa-
niemi, jotka kommentoivat 

puheenjohtajatenttiä: ”Poh-
dimme, että kenen vaan 
ehdokkaan johtoon voisi 
turvallisin mielin puolueen 
suoda. Kaikki painottivat 
Vihreitä koko maan puolu-

iin vihreitä yhteisessä kuvassa ja puheenjohtajaehdokkaiden kanssa: Mika Flöjt, olli-Poika Parviainen, Matti-ta-
pio Rissanen (iin Vihreät ry:n puheenjohtaja), emma kari, Heli-Hannele Haapaniemi (iin vihreä valtuutettu), tou-
ko aalto, krista Mikkonen ja Maria ohisalo. 

eena eikä suuria eroja muu-
tenkaan ehdokkaiden välillä 
ollut nähtävissä. Jännä kisa, 
kun siirtoäänet voivat lopul-
ta ratkaista uuden puheen-
johtajan”. HT

Iin Taksiasema

Kelan suorakorvausmatkat numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16 € + ppm/min

p. 0200 81 000

Teollisuustie 1,
Haukipudas
puh. (08) 5471 450
0400 684 735www.puusepanliike-mattila.fi

Remonttisuunnittelu • Puusepäntuotteet
Keittiökalusteet • Kiinteistöremontit 

• Saneeraustyöt

Huom! 

Museokahvila Huilinki
Iin vanhassa haminassa

Puistotie 4 91100 Ii
050 3539599/040 5263706

Vuokraamme Huilinkia
yksityistilaisuuksiin. 

Tervetuloa!

Tarjolla lounasta aina 
maanantaista perjantaihin kello 11-14. 

Viikonloppuisin tarjolla muun muassa 
Huilingin herkullisen kermaista kalakeittoa. 

Myynnissä myös pientä suolaista purtavaa sekä 
herkkusuille makeita leivonnaisia. 
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Pohjolan Voiman vesivoi-
mayhtiö PVO-Vesivoima 
investoi Raasakan voima-
laitoksen 1970-luvun alus-
ta peräisin olevien sähkö- ja 
automaatiojärjestelmien mo-
dernisointiin syksyllä 2018. 
Projektin yhteydessä huol-
letaan turbiinit ja generaat-
torit. 

-  Sähkö- ja automaatio-
järjestelmät uusitaan vastaa-
maan nykyistä, modernia 
tekniikkaa. Se parantaa edel-
leen mahdollisuuksia käyttää 
voimalaitosta oikea-aikai-
seen uusiutuvan ja kotimai-
sen säätövoiman tuotantoon. 
Modernisointi nostaa Raa-
sakan voimalaitoksen käyt-

Peruskunnostusvuorossa Raasakan sähköautomaatio
Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät uusitaan vuonna 2018. Investointi tehostaa 

kotimaisen säätövoiman tuotantomahdollisuuksia ja nostaa käyttövarmuuden erinomaiselle tasolle.

tövarmuuden erinomaiselle 
tasolle, kertoo PVO-Vesivoi-
man kehityspäällikkö Juha 
Kähkölä. 

Työt alkavat alustavien 
suunnitelmien mukaan elo-
kuussa 2018 ja saadaan val-
miiksi joulukuussa 2018. 
Uusien järjestelmien myötä 
myös kunnonvalvonta, jär-
jestelmien huollettavuus ja 
varaosien saanti helpottuvat.

Peruskunnostetut laitokset 
ovat nykyaikaisia ja  
energiatehokkaita
Raasakan sähkö- ja auto-
maatiojärjestelmien mo- 
dernisointi on osa vesivoi-

malaitosten systemaattis-
ta peruskunnostusohjelmaa. 
Pohjolan Voima on sään-
nöllisellä huollolla ja pe-
ruskunnostuksilla saanut 
vesivoimalaitokset vastaa-
maan uusinta tekniikkaa.  

-  Suomalaisia vesivoi-
malaitoksia huolletaan ja 
modernisoidaan parhaalla 
mahdollisella tavalla, joten 
ne ovat käytännössä ikuisia. 
Vanhatkin laitokset saadaan 
peruskunnostamalla vastaa-
maan uusinta teknologiaa, 
Juha Kähkölä toteaa.

Peruskunnostetut vesi-
voimalaitokset ovat nyky-
aikaisia, energiatehokkaita 

laitoksia. Uudistukset lisää-
vät paitsi vesivoimalaitosten 
käyttöikää myös luotetta-
vuutta ja tehokkuutta. Vesi-
voimalaitoksilla on kaikista 
voimalaitoksista pisin elin-
kaari, jopa yli sata vuotta. 

Peruskunnostus teh-
dään 15–20 vuoden välein, 
esimerkiksi uusimalla au-
tomaatiotekniikkaa. Vesi-
voimalaitosten mittavampi 
uudistaminen eli moderni-
sointi tehdään noin 40–50 
vuoden välein. Silloin laitos-
ten turbiinit ja generaattorien 
staattorit vaihdetaan ja root-
torit huolletaan.

-  Uudistimme Iijoen neljä 
vanhempaa vesivoimalaitos-

VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ
www.pohjolanvoima.fi

@PVOVesivoima

VEDESTÄ 
UUSIUTUVAA 
KOTIMAISTA 
SÄÄTÖVOIMAA

ta perusteellisesti mittavassa 
peruskorjauksessa vuosina 
2005–2014. Kokemäenjoella 
peruskunnostimme vuosina 
2014 - 2015 Melon vesivoi-
malaitoksen molemmat ko-
neet. Kemijoen Isohaaran 
voimalaitoksen sähköauto-
maation uudistus valmistui 
toukokuussa 2017, Juha Käh-
kölä kertoo.

Tarpeellista säätövoimaa
Vesivoimalla on säätöomi-
naisuutensa vuoksi suoma-
laisessa sähköjärjestelmässä 
erityinen asema. Sähköä voi-
daan tuottaa kulutusta vas-
taava määrä jopa sekunnin 

osissa, sillä vesivoimalai-
toksia voidaan käynnistää, 
säätää ja pysäyttää muita 
voimalaitoksia nopeammin. 

– Säätösähkö on tulevai-
suudessa yhä tarpeellisem-
paa, kun säästä riippuvainen 
tuuli- ja aurinkovoiman tuo-
tanto kasvaa. Vesivoima on 
tähän oivallinen ratkaisu, 
Kähkölä toteaa. 

Vesivoimalaitosta voi-
daan käyttää suurimman 
osan ajasta, joten sen käytet-
tävyysaste on korkea. Vesi-
voimalaitoksen tehosta yli 90 
prosenttia saadaan muutet-
tua sähköksi.

Kuivaniemi

Pentti Soikko
Metsäkoneurakointi • Hakkuut ja ajot

0400 399 170 Jokivarren Puutarha
Oijärventie 1144, Yli-Olhava p. 0400 192142

Amppelit, kesäkukat,
hyötykasvit,

pensaat, perennat!
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•	 Kaikkea	kalasta,	kalatuotteita,	
	 kalankäsittelyä,	kalaa	kalastajilta
•	 Erityisaiheena	kylmäsavuhauki,	
	 kirjolohi-haukimakkara,	säävaraus!
•	 Luontaistuotteita,	mm.	yrttituotteita,	
	 luontaisia	saippuoita,	hampputuotteita,	
	 peruna-	ja	kahvituotteita	
•	 Kotieläimiä,	mm.	alpakoita,	poniratsastusta	
•	 Oulun	Seudun	Biotalousleader	osasto		
	 -	biotalouden	kehittämismahdollisuudet	
•	 Reko-lähiruokarenkaiden	toiminta	
•	 Kantama-hanke	lähituottajien	yhteistyö
•	Käy  Haminalla:
 Yläkatu 13 Pihakirppis

Yläkatu 24		Kontio-Sisu	ja	Karhu-Sisu	11.00	-	13.00
•	 Lasten	vapaa	onki	Nättepori	ranta	11.00	-	13.00	
•	Musiikkia,	laulua,	muuta	markkinahumua

IIN KALA- JA 
MAALAISMARKKINAT  

2017
La  10.6.2017 klo 10.00 -16.00

Yhteistyössä:	Pohjois-	ja	Etelä-Iin	jakokunnat,	Iin	Yrittäjät,	Iin	Urheilijat,	
Iin	Kalamiehet,		Iin	Laulupelimanit,	ProAgria	Oulu	/	maa-	ja	kotitalousnaiset,	

Iin	Reko-lähiruokarengas,	Ii	Instituutti.

Järjestäjä:	Osuuskunta	Team	Kala			
Lisätietoa	0400	434798	Risto,		kala@ii.fi

Iin	Wanha	Hamina	(Puistotie	3)

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

KESÄKARITSOJA 
VARATTAVISSA 

Pudasjärvi
Marko Kälkäjä 040 540 0169. 

Kotihoito Pia Viitala Oy 
Laksontie 1, 91100 Ii

045 631 2698
pia@kotihoitopiaviitala.fi
www.kotihoitopiaviitala.fi

nomat

Piisilta 1 
(Micropolis) 
P. 040 743 7349

Haluatteko seurallenne näkyvyyttä? 

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

TERVETULOA
KESKUSTELEMAAN

KUIVANIEMEN ALUEEN
ENERGIA-ASIOISTA

13.6.2017 klo 17
Kuivaniemen Kievari

Kuivaniemen Asemakylän alueelle tehdään kesän ja alkusyksyn aikana
energiakartoitus, jossa selvitetään alueen nykyisen rakennuskannan

lämmitys- ja sähköenergia kulutustiedot ja lämmitysmuodot.

Tilaisuudessa:
• Kuivaniemen Asemakylän energiakartoituksen kyselytutkimus
  (projektipäällikkö Jouni Tanskanen, Iin Micropolis Oy)
• Aurinkoenergian ratkaisut
  (energia-asiantuntija Kari Manninen, Iilaakso Oy)
• Kuivaniemen lämpöenergiatilanne
  (toimitusjohtaja Petri Hietala, Biotermo Oy)
• Maalämpö
  (rakennuttajainsinööri Jukka Härkin, Iin kunta)

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, kahvitarjoilu!
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Kulkurin farssin takana on 
Iin kansalaisopiston alainen 
Roolinvaihtajat -näytelmä-
piiri.

Ohjaaja Sanna Kluukeri 
kuvailee Kulkurin farssia ke-
säilotteluksi. Sen on kirjoitta-
nut Teuvo Ruohoranta.

– Näytelmä kuvaa vas-
takkainasettelua svenska 
talande bättre folkin ja maa-
tiaisten välillä. Kommellus-
ten kautta he koettavat oppia 
elämään yhteiselämää.

– Esityksessä on muka-
na perinteinen perhedraama. 
Mutkia on matkassa, ja näy-
telmässä on paljon hauskoja 
hetkiä, Kluukeri sanoo. 

Kaikkiaan rooleja on vii-
sitoista. Näytelmää esitetään 
Kuivaniemen nuorisoseuran 
talolla. Kaksi esitystä pide-
tään Iin Huilingissa 22.-23.7. 
Kulkurin farssin ensi-ilta on 
15.7. Kuivaniemen markki-
noiden aikaan.

Haukiputaan työväen-
näyttämö esittää Iin Hui-
lingissa ensi kesänä Juha 
Pörhölän ohjaaman ja kir-
joittaman Juhannustans-
sit-näytelmän. Näytelmään 
pörhölä on myös säveltänyt 
lähes kaikki sävelmät.

Iihin haukiputaalaisou-
lulainen teatteryhmittymä 
saapui sen takia, että heidän 
perinteinen näyttämönsä 
Heiton talo oli kiinni lii-
kuntaporukoiden käytössä. 
Niinpä uusi näyttämö täytyi 
jostakin saada, ja sellainen 
löytyi Iin Huilingista. 

– Iiläiset ottivat meidät 
hyvin vastaan. Niinpä meillä 
on nyt kesän aikana siellä 12 
esitystä, Pörhölä kertoo.

Juhannustanssien ensi-ilta 

Iiläisiä hellitään kesäteatterilla

on - kyllä vain - juhannusaat-
tona. Esityksiä riittää elokuu-
hun saakka. Näytelmä kestää 
parisen tuntia väliajan kans-
sa, ja siinä kuullaan 19 lau-
lua, jotka esitetään 60-luvun 
tanssilavatyyliin. Näyttelijöi-
tä on 23.

– Kerromme kahden 
60-lukulaisen nuoren rak-
kaustarinan. Näytelmä kal-

Putkinotko-näytelmän esiintyjäkaarti yhteispotretissa.

KESÄKERHOT 2017
12.-16.6.2017 Ylirannan koulu, Pohjois-Ii koulu ja Jokikylän liikuntasali 

19.-22.6.2017 Ojakylän koulu ja Kuivaniemen Aseman Urheilukenttä 
  
26.-30.6.2017 Iin keskusurheilukenttä

3.-7.7.2017 Iin Aseman koulu ja Alaranta koulu 

Kesäkerhot on tarkoitettu 1-6 lk koululaisille. Kerhoaika päivisin klo 10-14.  
Ilmoittautumiset otetaan vastaan paikan päällä. Kerholaisilla mukana omat eväät.

     Järjestäjä Ii-instituutti liikelaitos/nuorisotyö
     Lisätietoja:
     Pekka Suopanki p. 050 3950 392 
     Akseli Hinkkala p. 050 3950 399
     Jussi Mertala p. 050 3839 984Tervetuloa!

listuu komedian puolelle. 
Kutsun sitä suomalaiseksi 
kansankabareeksi, Pörhölä 
tiivistää.

Huilingissa pyörii kesäl-
lä myös toinen näytelmä, ni-
mittäin Anna-Kaisa Järven 
ohjaama Putkinotko, joka on 
teatterisovitus Joel Lehtosen 
klassikkoromaanista. Ensi-il-
ta on 30.7.

– Tämä on Laura Jäntin 
dramatisointi Putkinotko-ro-
maansita, jonka olen sovitta-
nut tälle porukalle sopivaksi, 
Järvi kertoo.

Näytelmässä on kaik-
kiaan 14 näyttelijää, joista 
miehiä on vain neljä. Tämä 
ei kuitenkaan haittaa Put-
kinotkon idylliä ja tarinan 
heinäkuista päivää, jolloin 

päähenkilö viinatrokari Juu-
tas Käkriäisen rouva Rosita 
lähtee kaupunkiin asioille. 
Lämminhenkinen teksti sisäl-
tää paljon kesäistä huumoria, 
joka soveltuu suomalaiselle 
kesäteatterille erinomaisesti.

– Juutas Käkriäisen tari-
na kertoo jotakin myös ny-
kypäivän Suomesta, Järvi 
huomauttaa. 

Näytöksiä on kaikkiaan 
viisi, ja viimeinen esitys on 
9.7.

– Voimme esittää näytel-
män vielä syksyllä Iissä, jos 
katsojia riittää, Järvi lupaa. 
JR

kunnassa nimittäin esitetään peräti kolme kesäteatterinäytelmää: 
kulkurin farssi, juhannustanssit ja Putkinotko.
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Kesä on odotusta. Pitkän tal-
ven ja tänä vuonna erityisesti 
pitkään jatkuneen ja kylmän 
kevään jälkeen toiveena on 
lämmin ja pitkä kesä. Luon-
to herää talven horrokses-
ta nopeasti ja alkaa kiihkeä 
kasvun ja rakentamisen aika. 
Joka puolella on vihreää, leh-
det vihertävät ja kasvit kuk-
kivat, linnut laulavat yöt ja 
päivät. Jälkikasvu pitää saa-
da ruokittua ja kasvatettua 
lyhyen kesän aikana tietä-
en, että pitkä muuttomatka 
etelään on syksyllä edessä. 
Talvella on sitten taas aikaa 
nukkua ja levätä.

Yhtä jalkaa luonnon kans-
sa myös me ihmiset herääm-
me kesän kynnyksellä. Kesä 
on rakentamisen ja remon-
toinnin aikaa. Uusia taloja 
rakennetaan ja entisiä ehos-
tetaan. Vasaran pauketta vai 
pitäisikö paremminkin sa-
noa, että naulapyssyn säk-
sätystä on kuultavissa sieltä 
täältä. Terasseja laajenne-
taan ja grillikatoksia valmis-
tuu. Puutarhamyymälät ovat 
avanneet ovensa ja tarjolla 
on monenlaisia toinen tois-
taan kauniimpia kukkia ja 
pensaita. Kiirettä pitää, että 
ehtii kaikki talven aikana 
mietityt asiat tehdä.

Pitää kesästä ehtiä myös 
nauttia. Kesällä ollaan ul-
kona, hoidetaan puutar-
haa, harrastetaan kesälajeja, 

Kyllä se kesä vielä tulee
Kuivaniemellä 32. kertaa 

järjestettävät Kuivaniemen 
Pitäjämarkkinat (15.-16.7.) on 
Iin alueen suurin säännölli-
sesti järjestettävä tapahtuma. 

Ii on merkittävä va-
paa-ajan asumisen kunta ja 
kunnassa olevia palvelui-
ta käyttääkin kesän aikana 
moni ulkokuntalainen. Ti-
lastokeskuksen mukaan Iissä 
on yli 2000 kesämökkiä. Va-
paa-ajan asuminen on yksi 
iiläisen elämänmenon po-
sitiivinen osa, jonka merki-
tys kasvaa mökkien määrän 
ja kakkosasumisen lisäänty-
essä. 

Keväällä jonkin ver-
ran otsikoissa ollut kaksois-
kuntalaisuus voisi olla Iin 
näkökulmasta hyvä juttu.

Kaksoiskuntalaisuudessa 
kansalainen voisi olla kirjoil-
la kahdessa kunnassa: siel-
lä, missä tekee töitä tai asuu 
vakinaisesti ja siellä missä 
viettää vapaa-aikaansa. Kak-
soiskuntalaisuus ei sinällään 
ole uusi ajatus. Siitä on pu-
huttu toistakymmentä vuot-
ta.  

Toivotan kaikille aurin-
koista ja hyvää kesää. Naut-
tikaa kesästä, kyllä se kesä 
vielä tulee.

Ari Alatossava, 
Iin kunnanjohtaja

iin kunnanjohtaja ari alatossava toivottaa kaikille aurinkoista ja hyvää kesää. 

Iijokipyöräily on vakiinnut-
tanut paikkansa mukavana 
koko perheen tapahtumana. 
Pyöräilytapahtuma järjeste-
tään nyt kymmenettä kertaa. 
Aikaisemmin liikkeelle on 
lähdetty Huilingista, mutta 
tänä vuonna startataan Kärk-
käiseltä. 

Lähtöpaikalla on kai-
kenlaista ohjelmaa, muun 
muassa pyöräesittelyjä. Ta-
pahtuma alkaa lauantaina 
17.6. kello 15 ja pyöräilemään 
lähdetään paria tuntia myö-
hemmin.

Tänä vuonan television 
Putous-ohjelmasta tuttu sket-

Iijokipyöräily on mukava koko perheen tapahtuma
kaikkiaan noin 10 kilometriä. 
Määränpäässä odottaa Hias-
tinhaaran luontopolun ava-
jaiset ja kahvitarjoilu. 

Iijokipyöräily alkoi 2000 
-luvulla, jolloin reitti kul-
ki Iistä Yli-Iihin. Silloin mat-

kaa oli nelisenkymmentä 
kilometriä. Matka muutettiin  
vuonna 2013 perheystävälli-
semmäksi ja matka rajoitet-
tiin Iin ympäristöön. 

– Haluamme korostaa 
rentoa ja mukavaa yhdes-

Pyöräletkan edessä ja perässä kulkee sähköauto kaiken varalle.

sä tekemistä, Suopanki sum-
maa.

Pyöräilytapahtuma on 
maksuton, ja kaikkien osal-
listujien kesken arvotaan 
polkupyörä. 

veneillään ja mökkeillään, 
matkustellaan ja käydään ke-
sätapahtumissa. Niitä tunne-
tusti on tarjolla joka kylässä 
ja kaupungissa.

Iin kesä on täynnä pienem-
piä ja isompia tapahtumia. 
On pyöräily-, pihatreeni-, 
pesäpallotapahtumaa, on yh-
teislaulua, retkiä, kotiseutu-
päivää, näytelmiä, toripäiviä 
ja markkinoita. Tapahtumien 
järjestäjille on syytä nostaa 
hattua. He ovat nähneet pal-
jon vaivaa ja tehneet suuren 
määrän talkootyötä saadak-
seen tapahtumat järjestettyä. 
Iin kesästä jokaiselle löytyy 
varmasti jotain kiinnostavaa 
ja ainahan sitä voi ja kannat-
taa kokeilla jotain ihan uutta.

Alkukesän avaa perintei-
sesti lohen nousuun liittyvä 
Iin Kala- ja maalaismarkki-
nat (entiseltä nimeltään Lo-
himarkkinat, 10.6.). Lohen 
nousun pitäisi olla parhaim-
millaan ja lohta tarjolla myy-
täväksi asti.

Iin lauluviikko (12. – 17.6.) 
tarjoaa konsertteja. Tänä 
vuonna lauluviikolla tu-
lee täyteen 10 vuotta ja sen 
kunniaksi järjestetään juhla-
konsertti Iin kirkossa maa-
nantaina 12.6. klo 18.00 
Suomen 100v juhlavuo-
den tunnelmissa. Vierailevi-
na esiintyjinä ovat sopraano 
Kaisa Ranta ja basso Jaakko 
Ryhänen.

Suopanki sanoo.
Vielä ei ole varmaa, läh-

teekö Aina Inkeri mukaan 
pyöräilemään, mutta tie-
tojemme mukaan hän on 
luvannut olla koko ajan me-
nossa tavalla tai toisella mu-
kana.

Pyöräilyreitti etenee 
Kärkkäiseltä Hiastinhaaran 
luontopolulle, jossa on ava-
jaiset samana päivänä. 

Tapahtumaan odotetaan 
noin 150 pyöräilijää.

– Toivomme, että pyö-
räilijät varustautuvat tapah-
tumaan asianmukaisesti. 
Pyörien on oltava kunnossa 

tot. Näin varmistetaan pyö-
räilyporukan pysyminen 
yhdessä. Tarkkaa reittiä ei 
paljasteta vielä, mutta se kul-
kee kevyen liikenteen väyliä 
ja pieniä teitä pitkin.

Pyöräilymatka käsittää 

”Toivomme, että pyöräilijät 
varustautuvat tapahtumaan 

asianmukaisesti. Pyörien on oltava 
kunnossa ja kypärät täytyvät olla 

päässä. Myös säänmukainen varustus 
pitää ottaa huomioon.”

sihahmo Aina Inkeri Ankei-
nen vauhdittaa tilaisuutta.

– Aina Inkeri Ankeinen 
halusi lähteä mukaan tähän 
tapahtumaan, Iin liikunta- 
ja nuoristyövastaava Pekka 

ja kypärät täytyvät olla pääs-
sä. Myös säänmukainen va-
rustus pitää ottaa huomioon, 
Suopanki kertoo.

Pyöräilijöiden edessä ja 
jäljessä kulkevat sähköau-
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– Kesää pitää viettää rennosti 
ja omien toiveiden mukaan. 
Toivon, että Iihin tulevat hy-
vät ilmat. Se antaa kesällä 
hyvät fiilikset ihmisille.

Nämä ovat Matti Nykä-
sen kesäterveiset iiläisille. 
Matti on tulossa esiintymään 
tämänvuotisille Kuivanie-
men pitäjämarkkinoille 15.7.

Matti Nykäsen kesäterveiset iiläisille:

loinhan minä muutaman 
säkeistön ”Miljoona linnun-
pönttöä” -kampanjassa, Ny-
känen kertoo.

Uusia kappaleitakin on 
mukana, itse asiassa koko 
ohjelmiston verran. Nykä-
nen kertoo, että vanhoista 
kappaleista eniten toivotaan 
”V-tyyli” -sävelmää.

– On uskomatonta, että 20 
vuotta sitten levytettyä kap-
paletta esitetään yhä. Ei, en 
ole kyllästynyt siihen, Nykä-
nen toteaa.

Koko kesä menee keikkai-
lun merkeissä, ja vapaa-ajat 
Nykänen aikoo viettää koti-
oloissa. Keikkoja on Nykä-
sen mukaan tarpeeksi.

– Olen tyytyväinen ny-
kyiseen tilanteeseen. Esiinn-

ymme paljon pohjoisessa. En 
osaa nimetä mieluisinta keik-
kapaikkaa, koska ne kaikki 
ovat erilaisia. Jos me suoriu-
dumme tehtävästämme hy-
vin, se on meille tärkeintä. 
Silloin jää hyvä mieli kaikille.

Mutta onko mäkihyppyä 
enää ollenkaan Nykäsen elä-
mässä?

– Kyllä sitä on. Käteni on 
ollut puolitoista vuotta ki-
peä. Se on ollut pitkä pro-
jekti. Kun se paranee, niin 
mäessäkin voisin käydä. 
Ehkä se tapahtuu heinäkuus-
sa. En kuitenkaan laita sitä 
varmojen asioiden joukkoon. 
Aina on pieni kutina mäki-
hyppyyn. JR

Matti nykänen saapuu kuivaniemelle kesällä.

Toivon Iihin hyvät ilmat - se antaa hyvät fiilikset

Matti nykänen on tottunut esiintymään ulkoilmatapahtumissa.

Ii ja Kuivaniemi ovat en-
nestään tuttuja paikkoja Ny-
käselle.

– Se on mukavaa seutua. 
Olemme käyneet siellä jon-
kun verran keikoilla, hän 
kertoo.

Nykänen kertoo, että ul-
koilmakeikat ovat kesällä 
hänelle mieluisia. Ohjelmis-

to niihin täytyy miettiä erik-
seen, koska silloin ollaan 
kokoperheen tilaisuuksissa.

– Aina mennään yleisön 
ehdolla ja kokoperheen tilai-
suuksissa esiinnymme vähän 
hillitymmin, mäkihyppääjä-
legenda kertoo.

Hän kertoo viettävänsä 
Suomen juhlavuotta keik-

kailun merkeissä, mitä nyt 
moneen kertaan leikattu 
murtunut ja sairaalabaktee-
rin vaivaama kyynärpää on 
hidastanut tahtia.

– Suomen juhlavuosi ei 
meillä erityisemmin näy oh-
jelmistossa. Esitämme to-
sin ”Lennä Nykäsen Matti” 
-sävelmän. Niin juu, ja lau-

Huilinki soi neljännen kerran
twisters esiintyy Huilingissa kesällä.

Iin kesäinen musiikkitapah-
tuma Huilinki soi järjeste-
tään tänä vuonna neljättä 
kertaa 2. heinäkuuta.  Mu-
seoalueella on useita soit-
topisteitä, joissa kuullaan 
useita erilaisia kokoonpa-
noja ja artisteja: Museokah-
vila Huilingissa järjestetään 
jamit housebandin säestyk-
sellä, piha-alueella on tilaa 
useille kokoonpanoille ja las-
ten musateltassa kuullaan 
lastenmusiikkia. 

– Vierailevat artistit ovat 
tervetulleita tapahtumaan ja 
artistihaku onkin edelleen 
käynnissä. Esimerkiksi nuo-
rille muusikoille tämä on 
hyvä tilaisuus päästä esille, 
tuottaja Heidi Tiri sanoo.

Järjestäjien mukaan ta-
pahtumassa on esillä kevyen 
musiikin kirjoa varmasti jo-
kaisen makuun. 

Ilta huipentuu IiLove-
konserttiin, jossa esitetään 
yleisön toivomia lauluja. Ii-

läisten toivelauluja on ke-
rätty talven aikana. Näistä 
toiveista ja tarinoista on koot-
tu kokonaisuus, joka kuul-
laan Huilingissa.

Toivelauluissa on läsnä ih-
misen elämänkaari iloineen ja 
suruineen. Konsertin solistei-
na nähdään Lauluyhtye Twi-
sters ja laulaja-näyttelijä Antti 
Annola. IiLove-bändi koos-
tuu Oulun seudun eturivin 
muusikoista ja on koottu juu-
ri tätä tapahtumaa varten. JR

EHdOKKAAT AAKKOSJäRJESTYKSESSä:

Katja Körkkö, 34v. Palkittu Suomen parhaana pitsames-
tarina vuosina 2016 & 2017, Iin ja Kiimingin Kotipizzo-
jen yrittäjä.

Risto Tolonen, 63 v. Pitkään Perämeren ja Iin kalanhoi-
don sekä kehittämisen parissa toiminut tuore eläkeläi-
nen.

Seppo Tuohino, 55 v. Oijärven vapaaehtoisen palokun-
nan (VPK) yksikön johtaja, kaivinkoneen kuljettaja.

Vuoden iiläinen yleisöäänestys käydään ajalla 1.6.-14.6. 
verkossa ii.fi/iilainen tai paperilomakkeella Iin ja Kuiva-
niemen kirjastoissa sekä kunnantalon yhteispalvelupis-
teellä.

Vuoden iiläinen -nimitys on myönnetty vuodesta 2002 
lähtien vuosittain henkilölle, joka on syntynyt, asuu tai 
toimii Iissä, ja joka on työllään, toiminnallaan tai saavu-
tuksillaan tehnyt Iitä tunnetuksi, edistänyt kuntakuvaa 
tai vaikuttanut merkittävästi kunnan kehittämiseen.

Vuoden iiläinen 
yleisöäänestys käynnistynyt
iin kunnanhallitus on nimennyt Vuoden 

iiläinen 2017 ehdokkaiksi kolme 
ansioitunutta henkilöä, joista eniten 

yleisöääniä saanut henkilö nimitetään 
vuoden iiläiseksi sunnuntaina 2.7. iin 

kotiseutuviikon pääjuhlassa.

katja körkkö

Risto tolonen

seppo tuohino
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pe 30.6.2017 Raasakkakoski
Klo 18-20 Ohijuoksutukset ja harjoitukset. Puffetti. 
Iijoen Vanhassa Uomassa 100 m3/s. Koskenlaskun harjoitukset. 

la 1.7.2017 Raasakkakoski
klo 13.00 Taikuri Alfrendon TaikaShow
klo 13.15 Rullaus kilpailu
klo 13.30 Samba-ryhmä esiintyy
klo 14.00 Kisojen suojelijan puheenvuoro
klo 14.15 Sauvonnan kilpailu
klo 15.15 Ohjelmaa  
                 Kanadalais-maltalais-suomalainen koomikko Peter Sapiano  
      Yhteislauluja Iin Laulupelimannien johdolla 
     Taikuri Alfrendon TaikaShow 
     Samba-ryhmä esiintyy
klo 16.15 Koskenlaskun kilpailu
klo 18.00 Palkintojen jako  

Alueella: Iin Urheilijoiden Puffetti ja Olutteltta, Stora Enso,  
Kasvomaalausta, Mönkijä-ajalua, Pomppulinna, Arpajaiset,  
Pikkupuuntekokisat, Tikkakisat, Taikuri Alfrendon taikakoulu  
ym. ohjelmaa koko perheelle! 
 
SUOMI100-JUHLAVUODEN KUNNIAKSI  
IIN TUKKILAISKISAT SINULLE TARJOAA  
KAUPPAKESKUS KÄRKKÄINEN.   Vapaa pääsy!

La 1.7.2017 Rantakestilä
Klo 21.00 Tukkilaistanssit. Solistina Merja Juutinen 
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: Ii-instituutti liikelaitos/tapahtumat, Iin Urheilijat ry, 
PVO-Vesivoima Oy, Kauppakeskus Kärkkäinen, Iin Metsätyö Oy,  
Iin Metsänhoitoyhdistys ry, Iin Energia Oy, Stora Enso,
Jätehuolto Paakkola Oy ym.

Tervetuloa! www.kuningasjatka.fi

Unelmat liikkeelle Suomi100 teemahanke 
#unelmatliikkeelle #suomi100 #yhdessä

Iin Tukkilaiskisat

IIN METSÄTYÖ OY 
Iin Jätehuolto  
Paakkola Oy Iin Energia Oy 

BUSSI KULJETTAA IIN TORILTA RAASAKKAKOSKELLE LA 1.7.2017 
 MATKAN SINULLE TARJOAA IIN URHEILIJAT RY  

REITTI: Iin tori—Paloasemantie — Asematie—Maalismaantie—Raasakantie (Kyytiin pääse myös väliltä)  
 Iin torin lähtöajat: 12.30, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.30 

 Paluuajat: 17, 17.30, 18, 18.30 
 Lisätietoa p. 040 708 8192
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Iin tukkilaiskisojen historia 
ulottuu 50-luvulle, ja kisoja 
järjestettiin niin kauan kuin 
joki oli vapaa, eli 60-luvun 
loppuun. Tapahtuma järjes-
tettiin uudelleen 2002, jonka 
jälkeen se on ollut Raasakka-
koskella vuosittain. Osallis-
tuija on ollut enimmillään 35 
henkilöä, mutta viime vuo-
sina koskenlaskijamäärä on 
vakiintunut pariinkymme-
neen. Tukkitasapainoilijoita 
on ollut muun muassa Iistä, 
Iijokivarresta, Ilomantsista, 
Lieksasta ja Pietarsaaresta. Ii-
läiset eivät ole vielä yltäneet 
mitalisijoille. Kyseessä on 
pitkälti miesten laji, vaikka 
pari naista on ilmoittautunut 
mukaan vuosien varrella.

Iiläinen Visa Paakkola on 
ollut mukana lähes jokaises-
sa kisassa.

– Olen Iissä laskenut kym-
menkunta kertaa. Ensim-
mäisen kerran olin tukilla 
10-vuotiaana ja siitä jäi kipi-

Raasakakosken aallot voivat nousta korkeiksi
nä tähän puuhaan, Paakko-
la kertoo.

Raasakkakoski on soveli-
as ja turvallinen tukillalasku-
paikka, sillä vettä on yleensä 
niin paljon, ettei tukilta puo-
toaja kolhi itseään pohjaan. 
Mustelmia ja naarmuja voi 
kuitenkin syntyä tukin kans-
sa puljatessa.

– Harvoin on kuivana säi-
lytty., Paakkola naurahtaa.

Raasakkakosken matka 
on 400-500 metriä. Meno on 
huimaa ja aallot korkeita.

– Aallot saattavat lyödä 
rintaan saakka. Monesti aal-
to nakkaa miehen tukin pääl-
tä, Paakkola tietää.

Tukilla seilaajan on seis-
ottava tukilla lähtiessään ja 
maaliin tullessa. Tukilta saa 
pudota, mutta takaisin on 
noustava omin avuin. Muka-
na hänellä on uittohaka, eli 
sestoin.

Raasakassa tukit anne-
taan summittaisessa järjes-

tyksessä metsäkoneesta.
Paakkola kertoo, että puut 

käyttäytyvät vedessä eri ta-
voin, sillä toiset puut rullaa-
vat vedessä paremmin kuin 
toiset. 

– Niillä on vaikea pysyä 
pystyssä. Toisilla puilla taas 
pystyssä pysyminen on hel-
pompaa, hän sanoo.

Mikä on kokeneen tukilla 
laskijan ohje tukilla laskusta 
innostuneelle kansalaiselle, 
joka ei koskaan ennen tukilla 
ole vetten päällä seilannut?

– Harjoitella täytyy. Se on 
niin tasapainoa vaativa laji. 
Tukki lähtee herkästi jalko-
jen alla pyörimään. 

– Ainakin yksi kesä täytyy 
harjoitteluun varata. Paras-
ta on lähteä harjoittelemaan 
tasaisella vedellä, Paakkola 
neuvoo.

Iin tukkilaiskisoissa ovat 
mukana myös rullaus- ja 
sauvontakilpailut. Iin tukki-
laiskisat järjestetään 30.6. JR tukkilaiskisoissa on menneen ajan tunnelmaa.

Iin Nelos-Grillin suosituik-
si nousseet esiintyjäviikon-
loput jatkuvat tänä kesänä. 
Liki jokaisena viikonloppu-
na grillillä esiintyy joku pai-
kallinen yhtye tai artisti. 

– Enimmäkseen meillä on 
ollut blueshenkisiä kotimai-
sia esiintyjiä. On meillä ollut 
hevirokkiakin, grillin emäntä 
Riikka Liikavainio sanoo.

Hän aloitti grillin isännän 
Juha Mustosen kanssa työt 
nelostien varressa tammi-
kuussa 2015. Ensimmäisenä 
kesänä oli muutama bändi 
esiintymässä, ja samalla gril-
lin terassia laitettiin uuteen 
uskoon. Seuraavana kesänä 
esiintyjiä oli enemmän.

– Olemme saaneet musii-
kista hyvää palautetta. Ih-
misten mielestä paikkamme 

Nelos-Grillin esiintyjäviikonloput jatkuvat kesällä

Riikka liikavainion edessä on iC-
moottoripyörä vuodelta 1969.

on kesäisiin bändiesiintymi-
siin oivallinen, Liikavainio 
kehuu.

Kaikki esiintyjät eivät 
aluksi uskoneet, että perin-
teistä herkullista grillimur-
kinaa tarjoilevassa paikassa 
voi keikkaillakin. 

ääni kellossa on kui-
tenkin muuttui, kun bän-
dit näkivät esiintymislavan 
ja tarjolla olevan laitteiston. 
Monet ihastelivat myös ret-
rohenkistä sisustusta, jossa 
komeilee pari vuoden 1965 
mopedia ja IC-moottoripyö-
rä vuodelta 1969.

Bändit ovat enimmäkseen 
Oulun seudulta, mitä nyt vii-
me kesänä esiintyi eräs hä-
meenlinnalainen ryhmä.

Terassin avajaiset ovat 
10.6, jolloin esiintyjänä on 

Maya Paakkari. Hän on 
avannut terassikauden kah-
tena edellisenäkin kesänä. 
Rämemajavat-duo esiintyy 
1.7. ja oululais-iiläinen Tom-
mi Turmio Blues Bandin 
vuoro on 8.7. Back Up Band 
esiintyy 22.7. Elokuun esiin-
tyjät ovat vielä hakusessa.

Nelos-Grilli on avattu 
1984, ja sen ruuat ovat saa-
vuttaneet vankan kannatta-
jajoukon. Grillin terassilla 
on 100 istumapaikkaa ja pai-
kassa on a-oikeudet. Liika-
vainion ja Mustosen lisäksi 
grillillä on kesällä muutama 
osa-aikainen sesonkityönte-
kijä. JR

viikon opettajat ja pianistit.
Tämän vuotinen Iin lau-

luviikko käsittää neljä lau-
lukurssia, jossa on kaksi 

Suomen juhlavuosi mukana Iin lauluviikossa
yksinlaulukursseja. Näiden 
lisäksi on ammattiin opiske-
leville tai ammatissa jo toi-
miville  laulajille suunnattu 
yksinlaulun mestarikurs-
si, jossa opettajina ovat Sirk-
ku Wahlroos-Kaitila ja Juho 
Alakärppä.  Mukana on myös 
laulaja ja pianisti -duoil-
le tarkoitettu lied-duo -kurs-
si, jossa opettajana on Heikki 
Pellinen. Kursseilla on muka-
na kaikkiaan 37 opiskelijaa.

Kansalaisopiston musii-
kinopettaja ja vararehtori Jari 
Ruonala on ollut mukana lä-
hes koko tapahtuman kym-
menvuotisen taipaleen ajan. 

– Yksi vuosi jäi väliin vuo-
rotteluvapaan takia, Ruonala 
sanoo.

Alussa mukana oli muka-
na vain pari laulukursseja, 

ja kursseja on tullut vuosien 
varrella pikkuhiljaa lisää. 

– Joinakin vuosina on har-
joiteltu myös ooppera-en-
semble -kohtauksia, mutta 
tänä vuonna kyseistä kurs-
sia ei järjestetty osallistujien 
puutteessa, Ruonala kertoo. 
Ruonala kertoo.

Kursseilla on mukana lau-
lajia laidasta laitaan: Omaksi 
ilokseen laulavia ja vakavasti 
laulua opiskelevia henkilöitä. 
Mestarikurssilla puolestaan 
on pitkälle lauluharrastukses-
sa edenneitä henkilöitä. Osal-
listujia tulee ympäri Suomen 
ja maan rajojen ulkopuolelta. 
Kaukaisin kursseille osallis-
tunut laulaja on Kanadasta. 
Kurssit pidetään IIn Nättepo-
rissa ja Haminan koululla. JR

juho alakärppä opettaa mestarikurssilla.Heikki Pellinen on opettamassa lied-duo -kurssilla. oik. Heidi jakkula.

Suomen 100-vuotisjuhla on 
esillä tämän vuotisen Iin lau-
luviikon ohjelmistossa, sillä 
tapahtuman 10-vuotisjuh-

lakonsertissa kuullaan suo-
malaista musiikkia kautta 
vuosikymmenten. Iin kir-
kossa 12. kesäkuuta pidettä-

vässä konsertissa esiintyvät 
sopraano Kaisa Ranta ja bas-
so Jaakko Ryhänen. Lisäksi 
konsertissa esiintyvät laulu-
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Piippurock kajahtaa
jo neljännen kerran

Iin oma rockfestivaali Piip-
purock on tänä vuonna jo 
neljännen kerran. Alusta al-
kaen festaripaikkana on ollut 
Rantakestilä, jonne on vuo-
sittain saapunut kuutisensa-
taa henkeä.

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

Alun perin Piippurockin 
esiintyjät tulivat Oulun seu-
dulta ja Pohjois-Suomesta, 
mutta viime vuonna ensim-

mäisenä ulkopaikkakunta-
laisena tilaisuudessa esiintyi 
Waltari. Tänä vuonna paikal-
listen bändien ja artistien li-
säksi esiintymässä ovat Pelle 
MIljoona United ja Knuckel-
bone Oscar.

Tilaisuudessa on kak-
si esiintymispaikkaa: Pieni 
paviljonkilava ja iso ulkola-
va. Bändit esiintyvät lavoil-
la vuorotellen. Tänä vuonna 
on kuusi esiintyjää, ja Piip-
purockin vakioesiintyjä on 
iiläis-oululainen Stinkfoot. 
Sen johtajana on Iistä alun 
perin lähtöisin oleva Riku 
Halttu.

Piippurock on jo va-
kiinnuttanut asemansa Iin 
kesätapahtumien joukos-
sa, ja viesti mukavasta ta-
pahtumasta on kiirinyt jo 
kuntarajojen ulkopuolelle. 
Taloudellisessa vastuussa ta-
pahtumasta on Jakku-Hiiva-
lan lisäksi Minna Korjonen. 
Heidän lisäkseen mukana on 
toistakymmentä ihmistä hoi-
tamassa erilaisia tehtäviä.

– Käytämme paljon tal-
koovoimaa. Outojakin ih-
misiä on tullut kysymään, 
tarvitsemmeko apua festarin 
aikana, Jakku-Hiivala ker-
too.

Tähän mennessä Piippu-
rockilla on mennyt talou-
dellisesti jokseenkin hyvin, 
vaikka kate ei vielä plussan 
puolelle ole yltänytkään.

– Luojan kiitos olemme 
aina jääneet niin vähän mii-
nukselle, että henkilökoh-
taista konkurssia ei ole tullut 
eikä pankkiin ole tarvinnut 
lähteä. Tänä vuonna on taas 
vähän helpompi järjestää 
festivaali uusien yhteistyö-
kumppanien takia, Jakku-
Hiivala toteaa.

Piippurock järjestetään 
tänä vuonna 5. elokuuta. JR

Piippurockissa on tunnelmaa. tässä lavalla on stinkfoot.

Pelle Miljoona (Petri Tiili) 
saapuu bändinsä kanssa tä-
män kesän Piippurokkiin. 
Bändin nimi on Pelle Miljoo-
na United, ja siinä soittavat 
Tumppi Varonen (basso ja 
laulu) sekä Jukka Melamet-
sä (kitara). Maestro itse lau-
laa ja soittaa rumpuja.

– Tämä kokoonpano on 
ollut jo kasassa aika monta 
vuotta. Teemme tällä bändil-
lä rokki- ja akustisia keikko-
ja, Pelle selittää.

Hän muistelee käyneensä 
Iissä monia kertoja vuosien 
varrella keikalla. Vuosia tien 
päällä on kertynyt, sillä Pelle 
on ollut rokkialalla nelisen-
kymmentä vuotta. Ikää mie-
hellä on 62 vuotta. Eikö hän 
ole jo kyllästynyt Moottoritie 
on kuumaan, joka täytyy ve-
täistä jokaisella keikalla?

– Sitä on keikalla kiva soit-
taa, koska se ovat hyvä biisi 
ja yleisö pitää siitä. En minä 
kyllä jaksa sitä kuunnella ko-
toana, koska en muutenkaan 
jaksa kuunnella musiikkiani 
kotona, Pelle naurahtaa.

Pelle Miljoona United on 
saanut hiljattain valmiik-
si uuden levyn äänitykset. 
Levy ilmestyy elokuussa. 
Kesä kuluu keikkaillessa. 
Keikat ovat viikonloppuisin 
ja viikolla mies vetäytyy per-

Pelle Miljoona saapuu Piippurokkiin

heineen maaseudun rauhaan 
Itä-Uudellemaalle.

– Luen paljon kirjoja ja 
harrastan liikuntaa. Yritän 
elää mahdollisimman tervet-
tä elämää. Otan kesällä iisisti, 
koska kevät on ollut uuden 
levyn kanssa aika hektistä ai-
kaa, Pelle tuumaa.

Levyjä on ilmestynyt tä-
hän mennessä paljon. Pelle 

ei itsekään tarkalleen tiedä, 
kuinka monta.

– Niitä on nelisenkym-
mentä. Kirjoja puolestaan on 
toistakymmentä. Rock and 
roll ja kirjoittaminen kiinnos-
tavat minua aina. Tarinan 
kertominen ja svengi kulke-
vat yhdessä. Ehkä kuitenkin 
ennemmin olen muusikko 
kuin kirjailija. Itse asiassa 

Oijärven sikajuhlat järjestetäänt 
taas tänä vuonna välivuoden 
jälkeen. Viime vuonna juh-
lat jäivät välistä aikatauluepä-
selvyyksien takia, mutta tänä 
vuonna Sampolan talolla juhli-
taan taas 8.7. kello 21–02.

Tapahtumassa on mukana 
laulaja Mikko Tapio, joka myös 
myy sian lihasta valmistettuja 
ruoka-annoksia.

– Lisäksi meillä on teltta-
alue eli niin sanottu sikaosasto, 
tilaisuuden puuhamies Seppo 
Tuohino sanoo.

Oijärven sikajuhlat 
jatkuvat taas

Mikko tapio  esiintyy 
sikajuhlilla.

Teltta-alueella on karaoke. 
Tanssit järjestetään puolestaan 
sisällä Sampolassa, ja lisäoh-
jelma on vielä mahdollista. Ti-
laisuudessa järjestetään myös 
arvonta, jonka palkintona on 
miesten pyörä. Juhlallisuudet 
järjestetään samana päivänä 
kuin Oijärven toripäivä. 

Oijärven sikajuhlia on 
järjestetty 80-luvulta lähti-
en. Parhaimmillaan juhliin 
on osallistunu 1 600 ihmistä. 
Tänä vuonna paikalle odote-
taan 300-400 henkilöä. JR

olen ammatiltani renessans-
simies, hän nauraa.

Mutta mitkä ovat Pelle 
Miljoonan kesäterveiset iiläi-
sille?

– (pitkä hiljaisuus) äh…
nauttikaamme kaikki ugri-
laisesta kesästä, sen valosta 
ja metsän hengistä….ja tuo-
ta…Iijoki virtaa, se on elä-
män virta. JR

Pelle Miljoona united. Vasemmalta: tumppi Varonen, Pelle Miljoona ja jukka Melametsä. 

• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmis-
kodit laatua ja palvelua arvostaville 
yli 25 vuoden 
kokemuksella. älä tIngI 

lAAduStA,
VAlItSe 

KodIKSeSI 
Jt-tAlo

Seuraavat IiSanomien kesänumerot ilmesty-
vät 21.6.2017 ja 5.7.2017 joissa on lisää sään 

salliessa kesäisiä juttuja tapahtumista.
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32.          

LAUANTAI 15.7.2017

10.00 Markkinaportit avautuvat 
11.00 Teatteri Kolme Koppia esitys Kaksi Pelleä 
12.00 Markkinoiden juhlapuheet
13.00 Matti Nykänen & Bänd 
13.30 MarkkinaBingo. Kuivaniemen Nuorisoseura 
14.00  Teatteri Kolme Korppia esitys Kaksi Pelleä 
15.00  Matti Nykänen & Bänd
16.00 Teatteri Kolme Korppia esittää Kaksi Pelleä 
16.30 Paikallisten kykyjen esityksiä  
18.00 Markkinaportit sulkeutuvat 
 
18.00 Kulkurin Farssi -näytelmä 
Liput 10 €. Kuivaniemen nuorisoseuralla
21-04 Markkinatanssit. Kuivaniemen Kievari. Liput 10 €.
21-02 Markkinatanssit Merihelmessä. Liput 13 €.

SUNNUNTAI 16.7.2017

Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos  
yhteistyössä Kuivaniemen Yrittäjät ry 
Markkinapaikat:  
Jussi p. 050 383 9984 ja Riitta p. 050 3950 305 

Unelmat liikkeelle Suomi100 teemahanke 
#unelmatliikkeelle #suomi100 #yhdessä

www.kuivaniemi.fi

    15.-16.7.2017Markkinahölkkä. Matkat ja sarjat  
ilmoitellaan myöhemmin. 
Järjestäjä: Kuivaniemen yritys ry 
 
21-01 Perinteiset Markkinatanssit  
Liput 13 €. Kuivaniemen nuorisoseuralla 
21-04 MarkkinaRock  
Liput 10 €. Kuivaniemen Kievari. 

PERJANTAI 14.7.2017

10.00 Markkinaportit avautuvat 
10.30 Teatteri Kolme Korppia esitys Kaksi Pelleä
11.30 Kuivaniemen Pelimannit yhteislaulua 

12.00 Markkinajumalanpalvelus 

12.45 Kuivaniemen Pelimannit yhteislaulua 
13.30 Markkinabingo. Kuivaniemen Nuorisoseura 

14.00  Teatteri Kolme Korppia esitys Kaksi Pelleä
14.45  Sokkoämpäripallojoukkue MM-kisat 
15.00  Paikallisten kykyjen esityksiä 

15.30  Teatteri Kolme Korppia Kaksi Pelleä 

16.00  Vuoden markkinamyyjä 2017 

17.00  Markkinaportit sulkeutuvat 

- Yli 100 markkinamyyjää 
- Kuivaniemen Yrittäjien teltalla Karaoke 
 

Aikataulut: www.kuivaniemi.fi  
 
Vapaa pääsy! Tervetuloa! 
 

LÄTTÄHATULLA  
MARKKINOILLE LA 15.7.2017 

Junanumero: 1971 Lähtöpäivä: 15.07.2017
 Saapuu Lähtee P.aika     Keskinop.
OL  08:42
TUA 08:45 08:45 |      52,2
II 09:18 09:20 00:02:00 64,4
MYS 09:44 09:44 |      66,1
SIM 10:04 10:06 00:02:00 53,1
KEM 10:27        70,0
Juna pysähtyy entisellä Kuivaniemen asemalla  
matkustajien ottamista ja jättämistä varten n. 9:50

Junanumero: 1970 Lähtöpäivä: 15.07.2017
 Saapuu Lähtee P.aika     Keskinop.
KEM  11:10
SIM 11:33 11:35 00:02:00 63,9
MYS 11:55        53,1
Juna pysähtyy entisellä Kuivaniemen asemalla  
matkustajien ottamista ja jättämistä varten n. 11:45

Junanumero: 1973 Lähtöpäivä: 15.07.2017
 Saapuu Lähtee P.aika     Keskinop.
MYS  12:08
SIM 12:28 12:30 00:02:00 53,1
KEM 12:50        73,5
Juna pysähtyy entisellä Kuivaniemen asemalla  
matkustajien ottamista ja jättämistä varten n. 12:15

Junanumero: 1972 Lähtöpäivä: 15.07.2017
 Saapuu Lähtee P.aika     Keskinop.
KEM  13:55
SIM 14:16 14:19 00:03:00 70,0
MYS 14:39 14:39 |      53,1
II 15:02 15:04 00:02:00 69,0
TUA 15:35 15:35 |      69,1
OL 15:38        52,2
Juna pysähtyy entisellä Kuivaniemen asemalla 
matkustajien ottamista ja  jättämistä varten n. 14:30

Lippujen hinnat: www.kuivaniemi.fi
Lättähattukuljetuksen järjestää: PoRha ry 
Lisätietoja: Antti Jylhä p. 040 5322 082 
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Iin Sanomat on kuullut luo-
tettavista lähteistä, että kep-
pihevosharrastus on hauskaa 
ja mukavaa liikuntaa. Myös 
Iin Hevosharrastajat ovat 
kuulleet samanlaista tietoa. 
Niinpä he järjestävät keppi-
hevosten esteratsastuskilpai-
lun. Kyseessä on lajissaan 
ensimmäinen tapahtuma Iis-
sä, ja se on Ylirannan ratsuti-
lalla 10.6. 

Tällä hetkellä keppihe-
vosharrastus on kovassa nos-
teessa: Netissä on runsaasti 
kuvia hienoista ratsukoista ja 
aiheeseen iittyviä blogeja ja 
Facebook-sivuja syntyy ko-
valla vauhdilla

– Keppihevosille on tehty 
talleja ja harrastajat ovat pi-
täneet yhteisiä leirejä. Asian 
tiimoilta on pidetty kilpailuja 
ja kursseja, ja kyllähän se ur-
heilustakin varmasti käy, Iin 
hevosharrastajien puheen-
johtaja Laura Hyvönen huo-

Keppihevoskilpailu
ensimmäistä kertaa

mauttaa.
Iin kisassa on kuusi luok-

kaa, jossa ensimmäinen on 
alle 5-vuotiaille ja viimei-
nen on senioriluokka. Esteet 
vaihtelevat 20-70 sentin välil-
lä. Lisäksi mukana on hevos- 
ja ratsastustarvikekirpputori 
ja talutusratsastusta. 

– Tällaista ei ole aikasem-
min ollut, joten emme osaa 
arvioida paljonko ihmisiä tu-
lee. Meillä on kuitenkin ol-
lut vastaavia koko perheen 
tapahtumia, joissa on muu-
tamia satoja kävijöitä. Olsim-
me tosi tyytyväisiä jos nyt 
tulisi viitisenkymmentä kil-
pailijaa, Hyvönen kertoo.

Keppihevoskilpailuun 
osallistuvien ei välttämät-
tä tarvitse omistaa omaa rat-
sua, sillä lainakeppareitakin 
on tarjolla. Kaikki osallistujat 
saavat ruusukkeen ja luokki-
en parhaille on luvassa po-
kaalit. JR

Maija Hyvönen (4v) tykkää keppihevosesta.

Kala- ja Maalaismarkkinoille 
odotetaan runsaasti väkeä
Iin Kala- ja Maalaismark-
kinat järjestetään nyt en-
simmäistä kertaa. Tilaisuus 
korvaa entisen Iin lohimark-
kinat, ja se pitää sisällään 
kaikkea mahdollista kalasta 
ja maalaistuotteista.  Mark-
kinoiden puuhamies Risto 
Tolonen toteaa, että mark-
kinoilla puhutaan varmasti 
paljon uusista lohisäädöksis-
tä. Näiden lisäksi tarjolla on 
asiaa erityisesti hauesta ja 
sen käytöstä.

– Hauki on kevään koho-
kohta ja yritämme lisätä sen 
kalastusta nuorille suunna-
tulla ja meneillään olevalla 
kalastustapahtumalla.

Markkinoilla on sääva-
rauksella kylmäsavuhaukea 
ja kirjolohi-haukimakkaraa. 
Maalaismarkkinoilla puoles-
taan esitellään muun muas-
sa Reko-lähiruokarenkaiden 
toimintaa, Maa- ja kotitalo-
usnaisten biotaloustietoa, 
Kantama-hankkeen yhteis-
toimintaa. 

Mukana on ilahduttavan 
runsaasti käsityötaitajia, lä-
hiruoka- ja luontaistuottei-
ta, yrttituotteita, luontaisia 
saippuoita, hampputuottei-
ta, paikallisia peruna- ja kah-
vituotteita, käsityötuotteita, 
laukkuja, luonnollisesti mu-
siikkia ja muuta perinteistä  
markkinahumua.    

Nähtävänä on perheen 
pienempien riemuksi muun 
muassa alpakoita, samoin 

poniratsastukseen tarjoutuu 
tilaisuus. Kaikkiaan esitte-
lijöitä ja tuottajia on ilmoit-
tautunut viikkoa ennen 
tapahtumaa jo yli neljäkym-
mentä.

Markkinoiden asiantunti-
joiksi saadaan edustajat Poh-
jois-Pohjanmaan Liitosta ja 
Hätälä Oy:stä. Esiintyjinä 
ovat muun muassa Iin laulu-
pelimmannit, joiden tahdis-
sa voidaan harjoittaa myös 
yhteislaulua. Haminallakin 
kannattaa käydä, Yläkatu 
24 löytyy kunnostetut van-
ha kuorma- ja patoauto sekä 
Yläkatu 13 Pihakirppis. 

Markkinat järjestetään pe-
rinteisesti pari viikkoa ennen 
juhannusta, ja tänä vuon-
na päivämäärä on 10. kesä-
kuuta.  Tilaisuus on vanhan 
Haminan alueella Huilingis-
sa.Lohimarkkinoilla on käy-
nyt perinteisesti vähän yli 1 
000 vierasta, mutta koska nyt 
mukana ovat Maalaismark-
kinat, odotetaan tuplasti 
edellisvuosien vierasmäärää.

Uudet lohisäädökset pu-
huttavat kovasti kalastajia.  
Jokisuun merialueen kalas-
tus on kurjistettu perusteetta 
minimiin kevään kynnyksel-
lä, joesta lohta voi vielä pyy-

tää.  
Tolonen on yrittänyt saa-

da viranomaisia paikalle pu-
humaan tuoreista Perämeren 
lohilinjauksista ja niiden pe-
rusteista. Mutta tänä vuonna 
tässä ei tietenkään onnistut-
tu.  

- Mutta ehkä jo ensi vuon-
na saadaan järkeä säädöksiin 
ja tuolloin kalavirkamiehil-
lä olisi valmiuksia myös sel-
vittää parempia päätöksiä. 
Pakko uskoa, että järki voit-
taa viimein, miettii Tolonen. 

Viime vuoden lohimarkkinoilla iin urheilijoilla oli perinteinen lohen pai-
non arvaus, jolla hankittiin myös seuralle tuloja.

lohen filerointi kiinnosti viime vuoden lohimarkkinoilla yleisöä ja samalla kävi kalakauppakin.

lapsilla oli viime vuoden lohimarkkinoilla oma ongintakilpailu iijoen ran-
nassa.

Dm7 Maksutaulukko   Dm7 Maksutaulukko
oulu - keMi    oulu - keMi - oulu 
menolippu     meno-paluulippu
oulu     oulu
5 ii    10 ii
10 5 kuivaniemi   20 10 kuivaniemi
15 10 5 simo  25 20 10 simo
15 15 10 5 kemi 30 25 20 10 kemi

Dm7 Maksutaulukko   Dm7 Maksutaulukko
oulu - keMi    oulu - keMi
menolippu     meno-paluulippu
lapset 7-16     lapset 7-16 
oulu     oulu
3 ii    5 ii
5 3 kuivaniemi   10 5 kuivaniemi
5 5 3 simo  10 10 5 simo
5 5 5 3 kemi 10 10 10 5 
kemi 

Hinnat ovat euroja

Hinnasto la 15.7.2017
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Kuolema saapuu kotiseutumuseoon
lauantaina 7.6.

kuolema on elämää? 
-projektin 

loppuhuipennus:

Keväällä Iissä on puhuttu 
kuolemasta täysin uudella 
tavalla. Kuolema on elämää? 
Tarinoita tuonpuoleisesta 
-projekti käynnistyi kevääl-
lä KulttuuriKauppilassa pi-
dettyjen kolmen työpajan 
sarjalla, joissa heräteltiin kes-
kustelua kuolemasta. Lauan-
taina 17.6. projekti huipentuu 
Iin kotiseutumuseossa avat-
tavaan näyttelyyn, jossa 
kulttuurihistoria ja nykytai-
de yhdistyvät uudella tavalla 
kuolema-teeman ympärille.

Kuolema on elämää? -työ-
pajoissa osallistettiin kävi-
jöitä ja lähestyttiin aihetta 
välillä vakavammin, välillä 
leikkisämmällä otteella, niin 
taiteen kuin tieteenkin näkö-
kulmasta. Samalla mietittiin, 
mikä kuolemassa oikein pe-
lottaa? Työpajoihin oli avoin 
pääsy.

Lauantaina 17.6. projek-
ti huipentuu Iin kotiseutu-
museoon avattavaan uuteen 
Kuolema on elämää? -näyt-
telyyn, jossa yhdistyvät kult-

kuolemaa käsittelevissä työpajois-
sa käsiteltiin kuolemaa monesta 
eri näkökulmasta

tuurihistoria ja nykytaide 
uudella tavalla. Näyttelys-
sä mennyt yhdistyy tulevaan 
kahden taiteilijan teoksissa, 
joissa pohditaan kuoleman 
suhdetta meihin ihmisinä. 
Näyttelyn teokset ovat Jaana 
Erkkilän sekä Merja Briñonin 
käsialaa. Lisäksi näyttelyssä 
on mukana Kuolema on elä-
mää? -projektin työpajojen 
tuotoksia.

Avajaisten yhteydessä klo 
14 nähdään Huilingin laval-
la kansainvälisesti tunne-
tun Teatteri Quo Vadiksen 
ja Otso Kauton draamaa, ru-
noutta, musiikkia ja luentoa 
yhdistelevä ”Rituaaliluento 
– kuolemisen taito”, jossa kä-
sitellään kuolemaa monista 
lähtökohdista. Myös rituaa-
liluennossa on hyödynnetty 
projektin työpajoissa saatua 

materiaalia. 
Kuolema on elämää? Ta-

rinoita tuonpuoleisesta -pro-
jektin tuottaa Iin kunnan 
kulttuuripalvelut osana Suo-
mi100 -juhlavuoden ohjel-

maa. Projektin toteuttivat 
teatteriohjaaja Otso Kautto ja 
Teatteri Quo Vadis, kuvatai-
teen professori Jaana Erkkilä 
Lapin yliopistosta, kulttuu-
rivastaava/kuvataiteilija 

Merja Briñón sekä tuottaja/
museonhoitaja Hanna Puo-
lakka. Lisäksi yhteistyötä 
tehtiin Iin taidekoulun sekä 
Oulun yliopiston kanssa.

Lisätietoja:
Hanna Puolakka, 
puh. 040 538 2711, 

hanna.puolakka@ii.fi
www.facebook.com/

kuolemaonelamaa

Tapahtumiin on 
vapaa pääsy. 

Lämpimästi tervetuloa! 

klo 14
Rituaaliluento – kuolemi-
sen taito, teatteri Quo 
Vadis, Huilingin lava
klo 17-19 
kuolema on elämää? –
näyttelyn avajaiset, 
iin kotiseutumuseo 
(Puistotie 4, ii)

nuorten agenda2030-ryhmä on palkinnut Hinku-kunta iin sitoumuksesta vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 pro-
senttia vuoteen 2030 mennessä. Palkinnon otti vastaan iin kunnanjohtaja ari alatossava. kuva: tuomas sauliala

Iin kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava vastaanotti palkinnon 
31.5. Finlandia-talossa järjes-
tetyssä Kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumuksen vuo-
sijuhlassa.

Erityismaininnan myön-
si Nuorten Agenda 2030 –
ryhmä Iin sitoutumisesta 

Kestävän kehityksen  
erityismaininta Iin kunnalle

Museokahvila Huilingin kesäkausi avattu

Huilingissa myydään myös paikallisia tuotteita.

kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä 80 prosenttia 
vuoden 2007 tasosta vuoteen 
2030 mennessä. Nuoret valit-
sivat Iin yli 500 Suomessa teh-
dyn sitoumuksen joukosta.

Palkinnon perusteluina 
olivat mm. kuntatason mer-
kittävä vaikutus, lapset ja 

nuoret on otettu mukaan to-
teuttamaan tavoitteita, inspi-
roivuus: tarjoaa hyviä malleja 
myös muille kunnille ja edis-
tyminen ja raportointi. 

Iin kunta on jo vähentänyt 
päästöjään 50 prosenttia vuo-
teen 2015 mennessä.

Huilingin uutena emäntänä toimii Merja Ruotsalainen. Museokahvila toimii entisessä uiton majoitusrakennuksessa.

Iin Wanhassa Haminas-
sa, osoitteessa Puistotie 5 
sijaitseva Museokahvila Hui-
linki vietti kesäkauden ava-
jaisia 4.6. Tarjolla oli kahvin 
ja mustikkapiirakan lisäk-
si livemusiikkia, kun J & T 
double Keys esiintyi. Museo-
kahvila Huilinki on avoinna 

Wanhaan Haminaan lähei-
sestä Niittysaaresta vuonna 
2002. Rakennus on pidetty 
mahdollisimman alkuperäi-
sessä asussaan. Keittiö, ik-
kunat ja ovet on kuitenkin 
uusittu. 

Museokahvilaa on myös 
mahdollista vuokrata yksi-

tyisiin tilaisuuksiin. Kokous- 
ja juhlatilaa löytyy noin 
viidellekymmenelle hengel-
le. Huilingin väki tarjoaa pi-
topalvelua myös muihin 
tiloihin. Lisäksi saatavilla on 
valokuvauspalvelu. 

Anna-Maria Pauanne

joka päivä kello 10-18. Lou-
nas on kello 11-14. 

Viikoittain vaihtu-
va lounaslista sisältää eri 
ruokavaihtoehtoja salaat-
tibuffetista keittoihin ja 
tukevampaan ruokaan. Tar-
jolla on myös itseleivottuja 
leivonnaisia kahvin kera. Ke-

sän aikana valikoimaan tulee 
lisäksi erilaisia pikkupurta-
via. 

Museokahvilan uute-
na emäntänä aloitti tänä ke-
väänä Merja Ruotsalainen. 
Hän on aiemmin työsken-
nellyt Kellon Kiviniemen 
Kalapuohissa. Ruotsalainen 

suhtautuu intohimoisesti lä-
hiruokaan ja kertoo mielel-
lään lisää annoksista paikan 
päällä ja museokahvilan Fa-
cebook-sivuilla. 

Museokahvila toimii 
vuonna 1948 valmistunees-
sa entisessä uiton majoitus-
rakennuksessa. Se siirrettiin 
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• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581








pe-la 7.-8.7.2017 
Markkina-arvat 

myynnissä 
Pudasjärveläisissä 

yrityksissä.
Arvan hinta 5 €.

Tervetuloa!

PUDASJÄRVEN 
MARKKINAT

Toripaikkoja voi tiedustella 
Jaana Mourujärvi 

0400 375 557
pudasjarven@yrittajat.fi

Pääpalkinto  
Timpan Kurkihirren 

hirsinen  
kesäkeittiö,  

arvo 5500 €.      

kesäkuu
Su 4.6.  klo 12 ilosanoman sunnuntai
Ke 7.6.  klo 18 sanan ja rukouksen ilta
Su 11.6.  klo 12 ilosanoman sunnuntai
Ke 14.6.  klo 18 sanan ja rukouksen ilta
Su 18.6.  klo 12 ilosanoman sunnuntai
Huom.  21.6.–30.6. ei tilaisuuksia!

Heinäkuu
Su 2.7.  klo 12 ilosanoman sunnuntai
Ke 5.7.  klo 18 sanan ja rukouksen ilta
Su 9.7.  klo 12 ilosanoman sunnuntai
Ke 12.7.  klo 18 sanan ja rukouksen ilta
Su 16.7.  klo 12 ilosanoman sunnuntai
Ke 19.7.  klo 18 sanan ja rukouksen ilta
Su 23.7.  klo 12 ilosanoman sunnuntai
Ke 26.7.  klo 18 sanan ja rukouksen ilta
Su 30.7.  klo 12 ilosanoman sunnuntai 
 ja ehtoollinen

Iin helluntaiseurakunta
uskontie 1, 91100 ii

www. iinhelluntaiseurakunta.me

lastenleiri 7–12-vuotiaille 
karhun leirikeskuksessa 10.–12.7.2017. 

leirin hinta 20 €, sisarusalennus.
ilmoittautumiset 18.6. mennessä

numeroon 044 290 0698 (esa)

Osana Haukiputaan hel-
luntaiseurakuntaa aiemmin 
toiminut Iin helluntaiseura-
kunta on itsenäistynyt omak-
si seurakunnakseen. Uusi 
seurakunta juhli itsenäis-
tymistä Nätteporin audi-
toriossa helatorstaina 25.5. 
Paikalle kokoontui kuutisen-
kymmentä juhlijaa.

Juhlassa nähtiin veteraa-
nievankelista Irja Sinkkosen 
videotervehdys. Seurakun-
nan alkuvaiheet sijoittuvat 
1970-luvulle, jolloin Sinkko-
nen kiersi Iin alueella.

– Rukoilimme ja kat-
soimme kartalta paikka-
kuntia, jonne voisi mennä 
julistamaan evankeliumia, 
evankelista muisteli terveh-
dyksessään. 

Erityisesti Kuivaniemi ja 
Oijärven seutu alkoivat kiin-
nostaa. Sinkkonen kulki Iin 
ja kotipaikkakuntansa Iisal-
men väliä omalla kuplavolk-
karillaan. Majapaikkoina 
toimivat niin kodit kuin ret-
kiteltta.

Iin helluntaiseurakunta 
juhli itsenäistymistään

Sinkkosen työn hedel-
mänä syntynyt rukouspiiri 
hankki itselleen oman ko-
koontumistilan 1980-luvulla. 
Myöhemmin Valtarin kou-
lun vieressä sijaitsevaa ra-
kennusta on remontoitu ja 
laajennettu ja siinä seura-
kunnan säännöllinen toimin-
ta tapahtuu; sunnuntaisin on 
kello 12 ilosanoma -jumalan-
palvelus ja keskiviikkoisin 
sanan ja rukouksen ilta. 

Yhteyttä ja yhteistyötä
Kirkkoherra Tapani Ruot-
salainen toi juhlaan ter-
vehdyksen paikalliselta 
yhteistyökumppanilta, Iin 
evankelisluterilaiselta seu-

rakunnalta. Ruotsalainen 
muistutti kristittyjen yhtey-
destä ja yhteisestä armon ja 
anteeksiantamuksen sano-
masta.

– Myös helluntaiseura-
kunta on 500 vuoden ta-
kaisen reformaation lapsi. 
Kasvamme yhteisestä juu-
resta, Ruotsalainen totesi pu-
heessaan.

Myös Oulun helluntai-
seurakunnan johtava pastori 
Hannu Orava nosti juhlapu-
heessaan esiin ekumenian ja 
kristittyjen keskinäisen kun-
nioituksen.

– Aito ekumenia on siuna-
uksen jakamista ja saamista. 
Kun meillä on yhteinen pe-

rusta, voimme kokea sydän-
ten yhteyttä.

Pysähtymisen ja toimin-
nan vaiheet ovat vuorotelleet 
Iin helluntaiseurakunnan 
historiassa. Nyt seurakun-
nassa iloitaan kasvun ajasta.

– Mukaan on tullut uusia 
aktiivisia jäseniä. Vanhatkin 
ovat saaneet uutta intoa, seu-
rakunnan vanhimmistoon 
siunattu Esa Niskala kertoo.

– Tahdomme olla hengel-
linen koti, johon jokainen voi 
tulla omana itsenään. Halu-
amme toimia yhteistyössä 
muiden tahojen kanssa oman 
paikkakuntamme parhaaksi.

Elina Ojala 

osana Haukiputaan helluntaiseu-
rakuntaa aiemmin toiminut iin 
helluntaiseurakunta juhli nättepo-
rissa itsenäistymistä omaksi seura-
kunnakseen.

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 
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Iitulan päiväkoti saa pari 
huonetta lisätilaa. Lisäksi 
uusia eskarilaisia odotellaan 
ensi syksynä. Lisätila käsit-
tää 50 neliötä. 

Laajennuksen jälkeen Iitu-
lassa on käytössä 320 neliöta 
neliötä päiväkotitoimintaan.

– Pystymme sitten lisää-
mään vähän lapsilukumää-
rää. Haluamme, että lapsille 
on tilaa, päiväkodin johtaja 
Anna Turtinen toteaa.

Iitulan päiväkoti saa lisätilaa

iitulan taloon tulee lisätilaa

Päiväkodilla on eskari-
laisia omasta takaa neljä. 
Syksyllä uusia eskarilaisia 
saapuu muutama lisää. Sa-
malla päiväkotiin palkataan 
lisää henkilökuntaa.

– Otamme yhden lasten-
tarhanopettajan lisää, Turti-
nen sanoo. 

Kaikkiaan Iitula työllistää 
seitsemän henkilöä.

Rakennustyöt käynnisty-
vät kesällä ja ne keskittyvät 

samassa kiinteistössä ole-
vaan kaksioon, joka nyt lii-
tetään päiväkotiin. Remontin 
jälkeen koko talo on päiväko-
din käytössä.

– Emme ole tehneet re-
montille budjettia, mutta 
teemme uusista tiloista niin 
hyvät kuin osaamme. Ilmas-
tointia täytyy kohentaa ja 
pintatöitä täytyy tehdä aika-
lailla, Turtinen naurahtaa.

Yksityinen päiväkoti Ii-
tula sijaitsee Kauppatiellä 
ja siellä kolmisenkymmentä 
lasta. Iältään he ovat yhdes-
tä kuuteen vuoteen.

Hiljattain Iitulassa oli yö-
päiväkoti, joka osoittautui 
kaikkien lasten mielestä me-
nestykseksi. JR

iitulan viidakkohuone on mielui-
nen paikka lapsille.

Kuivaniemellä juhlittiin 
tiistaina 23.5. Suomen sa-
tavuotista historiaa ja 
110-vuotiasta suomenhevos-
ta. Järjestäjät kertovat, että 
Iissä kantakirjattiin 1907 en-
simmäinen suomenhevonen, 
joten juhla oli paikallaan. 

Kuivaniemen urheiluken-
tältä löytyi hevosia, lapsia, 
nuoria ja senioreita. Tar-
jolla oli laulua, näytelmää, 
ruokaa, juomaa ja mukavaa 

Kuivaniemellä juhlittiin Suomea ja Suomen hevosta

yhdessäoloa. Lisäksi nhtävä-
nä oli vanhoja menopelejä: 
Traktoreja ja moottoripyöriä.

Tapahtauman taustalla oli 
Rannikon hevosseura, ja ti-
laisuus oli laatuaan ensim-
mäinen.

Juhlapuheen piti kun-
nanjohtaja Ari Alatossava. 
Kuivaniemen veteraaniyh-
distyksen Pekka Ellilä muis-
teli historiaa ja Kuivaniemen 
päiväkotilaiset lauloivat kep-

kuivaniemen päiväkotilaiset esiintyvät.  Vasemmalla Riitta Räinä antaa ohjeita.

timo ylitalon (nahkatakissa) ural-moottoripyörä vuosimallia 1999 herät-
ti kiinnostusta.

kari Viitala (vas.) ja ari alatossava ihailevat Zetor 25 -traktoria vuodel-
ta 1953. traktorin kuskinpenkillä on ari kaakuriniemi. traktorin omistaa 
kyösti ollikainen.

katja savaloja-Viinamäki (vas.) ja terttu Vartiainen olivat pukeutuneet ti-
laisuuden kunniaksi vanhoihin asuihin.

terttu Vartiainen (vas.), ari alatossava ja katja savaloja-Viinamäki nautti-
vat kevätpäivästä. edessä aada kaarela (5v).

pihevosineen. Lisäksi ohjel-
massa oli pelimannisoittoa 
ja ratsastusnäytös. Kuivanie-
men Roolinvaihtajat esittivät 
katkelmia ensi kesän teatteri-
kappaleesta Kulkurin Farssi.

Tilaisuuden puuhahenki-
löt olivat Katja Savaloja-Vii-
namäki ja Terttu Vartiainen. 
Katja kertoo saaneensa idean 
talvella siivotessaan, ja alus-
sa ajatuksena oli talvitapah-

tuma rekiajeluineen.
– Sitten tästä tulikin yl-

lättäen kevättapahtuma. 
Onneksi tuli hyvä keli, Savo-
la-Viinamäki toteaa.

Hänen mukaansa yhteis-

työkumppanit ovat olleet 
innoissaan mukana luomas-
sa tapahtumaa. Mukana oli 
kaikkiaan kymmenkunta eri-
laista yritystä ja yhteisöä. JR
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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

Keväisin monelle iskee sii-
vousvimma. Kun jätettä ja 
romua kertyy valtavasti, sii-
vous kannattaa järjestää yh-
dessä naapureiden kanssa. 
Talkoita helpottamaan pai-
kalle voi tilata jätelavan tai 
suursäkkejä. 

Suomi kierrättää koko 
ajan enemmän. Kun jäte pää-
tyy uudeksi raaka-aineek-

fiksu kevätsiivooja lajittelee jätteet heti 
– näillä vinkeillä teet suursiivouksen onnistuneesti

si, ympäristöä kuormitetaan 
vähemmän. Remeon kier-
rätysasiantuntija Tiila Kor-
honen kertoo parhaat vinkit 
siihen, miten kevään suursii-
vous tehdään oikeaoppisesti.

 1. Lajittele jätteet  
heti alussa
Aloita kierrättäminen tarkis-
tamalla, minkälaista jätettä 

siivouksesta syntyy. Sen jäl-
keen erottele jätteet heti.

”Vaatteet erilleen, puu-
jäte erilleen, metallit ja vaa-
ralliset jätteet erilleen. Vasta 
sitten kannattaa alkaa miet-
tiä, minne tavarat viedään”, 
Korhonen opastaa.

2. Kierrätä rikkinäisetkin 
vaatteet
Pois heitettävät vaatteet Kor-
honen vinkkaa viemään lä-
himpään vaatekauppaan, 
joka ottaa vastaan tekstiilejä. 
Myös rikkinäiset vaatteet voi 
viedä tekstiilikeräykseen.

Vanhat huonekalut kan-
nattaa myydä joko net-
tikirppareilla tai viedä 
kierrätyskeskukseen. 

Autotallista löytyvät ke-
mikaalit, öljyt, liimat ja lakat 
viedään vaarallisten jättei-
den keräykseen. Varastoon 
kertyneet autonrenkaat voi 
kuljettaa suoraan Suomen 
Rengaskierrätyksen lähim-
pään toimipisteeseen.

3. Järjestä naapureiden 
kanssa yhteiset  
siivoustalkoot
Suurempi kevätsiivous on 
fiksua järjestää yhdessä naa-
pureiden kanssa.

”Yhteisöllisessä taloyhti-
össä siivoaminen kannattaa 
aloittaa vaihtomarkkinoil-
la. Matot kelpaavat varmasti 
yhdelle, toinen taas voi in-
nostua huonekaluista”, Kor-
honen kertoo.

 Tavaroiden vaihdon jäl-

keen kannattaa hankkia jäte-
lava tai erillisiä suursäkkejä, 
joihin voi lajitella myös puu-
tarhajätteen, jos taloyhtiös-
sä ei ole kompostoria. Joillain 
paikkakunnilla taloyhtiön 
biojäteastian viereen voi 
laittaa maatuvassa pussis-
sa kompostoitavaa tavaraa, 
kunhan vain sopii noudosta 
etukäteen paikallisen jätekul-
jettajan kanssa.

siivoustalkoihin kannattaa hankkia jätelava tai erillisiä suursäkkejä, joihin on kätevä kipata lajitellut jätteet. kuva: 
kaikuhelsinki.kuvat.fi/kuvat/Remeo/ 

4. Skarppaa muovijätteen 
kanssa
Korhosen mukaan suomalai-
silla on vielä parannettavaa 
muovijätteiden lajittelussa, 
vaikka muovin kierrätystä 
on helpotettu. Monesta talo-
yhtiöstä löytyykin jo erillinen 
muovinkeräyspiste. Muovin 
kierrätys on hyvä muistaa 
myös suursiivouksen aikana.

”Kun katsoo omaa seka-
jäteastiaa, todennäköisesti 
muovin pois ottamisen jäl-
keen sinne ei jää juuri mi-
tään”, Korhonen sanoo.

 Esimerkiksi kevättalkoot 
ovat hyvä tilaisuus sopia ta-
loyhtiön tai naapuruston yh-
teisistä kierrätysasioista, jotta 
kierrättäminen jatkuu myös 
suursiivouksen jälkeen.

 

Hyvät työvälineet tekevät pihan suursiivouksesta lähes nautinnon. kuva: 
kaikuhelsinki.kuvat.fi/kuvat/Remeo/ 
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Oulunkaaren henkilöstöllä  
kyselytunteja

Asemakaavaluonnosten nähtävilläolosta

1. iin kiRkonseuDun aseMakaaVan muutos koskee ydinkeskus-
tan aluetta, kirkkotien, Haminantien, Puistotien, kisatien Valtarintien, 
jokisuuntien sekä Haminan kieroliittymän ympäristöä. iin HaMinan 
aseMakaaVan Muutos koskee valtatien 4 ja Haminantien välisiä 
korttelialueita. 

2. iin kiRkonseuDun aseMakaaVan muutos koskee korttelia 23 
(kunnanviraston ympäristö).

 kohdan 1. asemakaavamuutos rajoittuu pohjoisessa Puohinkos-
keen, idässä valtatiehen 4 lisättynä Haminan kiertoliittymän viereiset 
korttelit valtaien itäpuolella, etelässä kangas-tiehen, Valtarintiehen, 
Hirnintiehen ja lännessä iijokeen sekä kortteliin 23.
 kohdan 2 asemakaavamuutos käsittää nätteporin, kunnanviras-
ton sekä hammashoitolan rakennuspaikat ranta-alueineen. 
 kaavamuutoshankkeista on laadittu osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmat, joissa kerrotaan mm. työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. 
asiakirjat ovat saatavilla iin teknisellä osastolla osoitteessa jokisuun-
tie 2 ja iin kunnan internetsivuilla www.ii.fi.
 kaavamuutosten luonnossuunnitelmat pidetään julkisesti nähtä-
villä iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 30.5.2017 – 28.6.2017 
sekä iin kunnan internet-sivulla osoitteessa www.ii.fi.
 Mahdolliset mielipiteet kaavaluonoksista pyydetään osoittamaan 
kunnanhallitukselle kirjallisesti 28.6.2017 mennessä iin kunnanviras-
ton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ii.fi tai postitse osoitteeseen: 
iin kunta, kirjaamo, Pl 24, 91101 ii.
 kaavaluonnoksista järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus 
15.6.2017 klo 17.00 nätteporissa.
 lisätietoja kaavahankkeista antaa tekninen johtaja Markku Vitikka 
p. 050 3950360 tai sähköposti etunimi.sukunimi@ii.fi.

ii 29.5.2017
kunnanhallitus

kuulutus

Kunnanhallitus valmisteli uuden  
valtuuston luottamushenkilövalintoja
Iin kunnanhallitus kokoontui 
maanantaina 22.5. valmistel-
len uuden kunnanvaltuuston 
kokouksen luottamushen-
kilövalintoja. Valtuusto ko-
koontuu 12.6. 

Riekin perikunnalta pää-
tettiin ostaa Sanna Koiviston 
öljyvärimaalaus ”Kuokkalan 
pappilan väentupa” hintaan 
2 000 euroa sillä edellytyk-
sellä, että Riekin perikunta 
lahjoittaa kaupasta saatavat 
rahat edelleen kunnalle an-
nettavaksi stipendeinä Val-
tarin koulun oppilaille. Teos 
sijoitetaan Alarannan kou-
lulle.

Käyntisatamat  
nykyaikaisiksi
Kunnan kaksi käyntisata-
maa. päätettiin nykyaikaistaa 
ja esitetään kunnanvaltuus-
tolle, että talousarvion vara-
taan 30 000 euron määräraha 
käyntisatamien polttoaineen 
jakelun nykyaikaistamiseen.

Rantakestilässä polttoai-
neen jakelua ei ole toteutet-

tu veneilykausina 2015-2016 
maksuautomaatin vanhene-
misen vuoksi. Polttoaineen 
jakelussa on käytetty paikal-
lista yrittäjää, joka on ostanut 
polttoaineen ja välittänyt sen 
omatoimisesti.

Vatungissa polttoainetta 
on voinut ostaa satama-alu-
eella sijaitsevan Vatungin 
Pookin aukioloaikoina, joten 
polttoainetta ei ole ollut saa-
tavilla ympäri vuorokauden.

Kunta on ostanut poltto-
aineen ja maksanut Vatun-
gin Pookin yrittäjälle maksua 
polttoaineen välityspalvelus-
ta.

Tontti ST1:lle
Päätettiin vuokrata St1 Oy:lle 
pinta-alaltaan 2 315 neliön 
suuruinen määräala 20 vuo-
den ajaksi. Iillä ja St1 Oy:llä 
on ollut maanvuokrasopi-
mus huoltamotontista, ja so-
pimus päättyi huhtikuun 
lopussa. 

Voimassa olevassa ase-
makaavassa vuokra-alue 

muodostuu LH-korttelista 
(Huoltoaseman korttelialue), 
josta kunnanhallitus on teh-
nyt myyntipäätöksen. Osa 
käytössä olevasta vuokra-
alueesta on liikerakennusten 
korttelialuetta.

Valtarin Areenalle rahaa
Kunnanvaltuustolle esite-
tään, että talousarvioon lisä-
tään 50.000 euron määräraha 
Valtarin Areena lähiliikunta-
paikkahankkeeseen. Valtarin 
Areena -hankesuunnitelma 
sisältää jääkiekkokaukalon, 
jossa on kesäaikana pienpe-
likentät, skeittipaikan, leikki-
paikan, ulkokuntoilupaikan, 
alueaitauksen ja -valaistuk-
sen.

Uudisrakennus  
liikuntasalin paikalle
Pohjois-Iin kouluun raken-
netaan uudisrakennus puret-
tavan liikuntasalin paikalle, 
jolloin se toimii pihalla ti-
lanjakajana. Lisäksi vanha 

opetuskäytössä oleva koulu-
rakennus säilytetään. 

Vanha purettava koulura-
kennus on myytävänä Kier-
to-Net palvelussa. Mikäli 
rakennusta ei saada myy-
dyksi, sisällytetään sen pur-
kaminen rakennusurakkaan. 
Pohjois-Iin koulun liikun-
tasalin rakentamiseen on 
varattu 660 000 euron mää-
räraha.

Työllisyys paranee
Työllisyys kohenee Iissä 
pikkuhiljaa. Maaliskuussa 
työttömiä oli 667, kun heitä 
helmikuussa oli 698. Näistä 
miehiä oli maaliskuussa 415 
ja naisia 252. Alle 20-vuoti-
aita työttömiä oli 12 ja alle 
25-vuotiaita 71. Yli 50-vuoti-
aita työttömiä oli 296. Avoi-
mia työpaikkoja Iissä oli 
maaliskuussa 16 kappaletta.

Oulunkaaren kuntayhty-
mä käynnisti toukokuun 
toisella viikolla henkilöstöl-
le suunnatut kyselytunnit 
sote- ja maakuntauudistuk-
seen liittyen. Ensimmäisten 
kyselytuntien teemana oli 
sote-uudistus käytännössä. 
Kahteen saman sisältöiseen 
Skype-yhteyden kautta jär-
jestettyyn kyselytuntiin osal-
listui yhteensä lähemmäs 70 
eri etäpistettä, joista osas-
sa oli useampia työntekijöi-
tä paikalla. 

Kyselytunneilla hen-
kilöstön esittämiin kysy-
myksiin oli vastaamassa 
Oulunkaaren johtoryhmän 
jäseniä, muun muassa kun-
tayhtymän johtaja Leena 
Pimperi-Koivisto, hallinto- 
ja henkilöstöjohtaja Juha Tor-
vinen sekä suunnittelija Satu 
Turkka. 

Työntekijät olivat kiin-
nostuneita erityisesti omien 
työyksiköidensä toiminnan 
jatkumisesta, asiakkaiden 

hoidon turvaamisesta sekä 
henkilöstön asemasta uudis-
tuksessa. 

Kyselytuntien vetäjänä 
toiminut kehitys- ja resurs-
sijohtaja Anu Vuorinen ker-
too, että henkilöstön kanssa 
on tärkeää käydä vuoropu-
helua tulevista muutoksista.

-          Kyselytunnit ovat 
työntekijöillemme erinomai-
nen tilaisuus kysyä mieltä 
askarruttavia asioita sote- ja 
maakuntauudistuksesta, ja 
toivommekin runsasta osal-
listujamäärää myös seuraa-
villa kerroilla.

Henkilöstön sote-kysely-
tunnit jatkuvat kuukausittain 
vaihtuvilla teemoilla ainakin 
vuoden 2017 loppuun saak-
ka. 

Kuntalaiset voivat seurata 
sote- ja maakuntauudistuk-
sen etenemistä muun muas-
sa alueuudistus.fi –sivuilta.

Oulunkaari tiedotus 

Liput 10e, myynti tunti ennen esitystä ovelta, ennakkovaraukset p. 045 133 3874 

Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä esittää

NOTKO
Supisuomalainen kesänäytelmä Huilingissa

PUTKI
Ohjaus Anna-Kaisa Järvi, Musiikki Johanna Niskanen
 Huilingin näyttämöllä, ensi-ilta 30.6. klo 19

 5.7. klo 19  / 6.7. klo 19  / 8.7. klo 14/ 9.7. klo 14

Liput 10e, myynti tunti ennen esitystä ovelta 
Lippujen ennakkovaraukset p. 045 133 3874 

Kiitokset Iin näyttämöyhdistykselle!

K AISA R ANTA 
J A A K K O  R Y H Ä N E N

12.6.17 klo 18 
Iin kirkkoJ U H L A

KON S E R T T I

I I N10
L A U L U
V I I K KO

LIPU T 20E
MUSIIKKIKULL A S ,  OULU
IIN KUNNANVIR A STO
IIN R-KIOSKI

I I N L AU L U V I I K KO.F I

E SIIN T YM Ä SSÄ MYÖS IIN L AULUVIIKON
OPE T TA JAT JA PIANI ST I T

eero riihijärvi p. 040 822 4983
kantojen jyrsintää iissä edullisesti

Kuivaniemen  
nuorisoseuran talon 
remontti toteutuu  
ripeästi
Kuivaniemen nuorisoseuran 
taloa remontoidaan kesäl-
lä. Remontti käsittää ikku-
noiden ja sähköjen uusinnan 
ja lisäksi joitakin pintatöitä 
tehdään. Nuorisoseuralaiset 
odottelevat parhaillaan re-
monttirahoja Oulun seudun 
Leaderilta.

– Töihin ryhdytään heti, 
kun rahat saadaan, nuoriso-
seuran puheenjohtaja Raimo 
Ikonen kertoo.

Remonttisumma on tois-
taiseksi hämärän peitossa, 
mutta kymmenistä tuhan-
sista euroista kuitenkin on 
kyse.

– Taloa pystytään käyttä-
mään remontin aikana. Sa-
lin ikkunat voidaan vaihtaa 
päivässä ja sähkötyöt toteu-

tuu ripeässä tahdissa, Ikonen 
kertoo.

Nuorisoseuralla on kesän 
aikana bingoja, tansseja ja 
näytelmäryhmän näytelmiä.

– Tietysti nuorisoseura 
järjestää perinteiset Vatun-
ki-päivät ja olemme myös 
voimakkaasti pitäjämarkki-
noilla mukana, Ikonen muis-
tuttaa.

Vatunki-päivät ovat tänä 
vuonna 8. heinäkuuta. Sin-
ne saapuvan artistin nimi on 
vielä hakusessa.

Kuivaniemen nuorisoseu-
ran talo valmistui 1956-1957 
vuodenvaihteessa. Kolmi-
senkymmentä vuotta sitten 
talossa oli vesivahinko, mut-
ta rakennus remontoitiin 
kuntoon.

iisa kuivaniemen nuorisoseura on aktiivisella otteella perinteisesti kuiva-
niemen markkinoilla. nuorisoseuran puheenjohtaja, Raimo ikonen istuu 
edessä oikealla.
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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, nro13  ilmestyy ke 21.6.2017
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Toukokuun lopussa avat-
tavaa Kuivaniemen oma-
toimikirjastoa esiteltiin 
keskiviikkona 17.5. Kysei-
sessä kirjastossa asiakkaat 
voivat käydä tavallisten kir-
jaston aukioloaikojen ul-
kopuolella. Kirjastojohtaja 
Minna Halonen sanoo, että 
kyseiseen kirjastoratkaisuun 
päädyttiin asiakkaiden jous-
tavan palvelun takia.

– Kirjastolla henkilökunta 

Omatoimikirjastoa esiteltiin Kuivaniemellä
ei lisäänny ja asiakkailla on 
tarve päästä joustavasti käyt-
tämään kirjaston palveluita, 
hän selittää.

Suomessa omatoimikir-
jastoja on ollut vuosikym-
men alusta. Oulussa niitä 
toimii jo useita, ja kokemuk-
set ovat hyviä.

– Asiakkaat voivat toki 
käydä kirjastossa myös sil-
loin, kun asiantunteva henki-
lökunta on paikalla, Halonen 

täsmentää.
Puuha toimii niin, että 

kirjastoon mennään omatoi-
mikirjaston aukioloaikoina 
kirjastokortilla ja verkkokir-
jaston salanumerolla. Sala-
numeron saa kirjastosta.

– On tärkeää katsoa, että 
ulko-ovi tulee kiinni. Se joka 
tulee kirjastoon on vastuussa 
siitä, ettei päästä ylimääräi-
siä ihmisiä sisälle, Halonen 
muistuttaa.

Kirjastossa on kattava ka-
meravalvonta.

Lainaus ja kirjojen pa-
lautus tehdään itsepalve-
luautomaatin avulla. Myös 
varauksia voi noutaa ja lehtiä 
lukea. Lisäksi asiakastietoko-
neet ovat kaikkien käytössä. 
Tulostaminen, kopioiminen 
ja kirjastomaksujen maksa-
minen ei sen sijaan ole mah-
dollista. 

Kuivaniemen omatoimi-
kirjastoon on 18 vuoden ikä-
raja.

Hankkeseen saatiin Poh-
jois-Pohjanmaan AVI:lta 17 
000 euroa ja Iin kunnalta 20 
000 euroa. Omatoimikirjas-
to toimii Kuivaniemellä 29.5. 
lähtien maanantaista torstai-
hin klo 10-19 ja perjantaisin 
klo 10-16. Elokuussa palve-
lu laajenee viikonloppuihin. 
Omatoimiajan lisäksi kirjas-
tosihteeri on paikalla kesäau-
kiolojen mukaisesti.

Kuivaniemeläinen Erkki 
Paaso on mielissään omatoi-
mikirjastosta.

– Ehdottomasti hyvä han-
ke erityisesti niille henki-
löille, jotka ovat vakituisesti 
työssä. Me eläkeläiset pys-

Minna Halonen (vas.) opastaa Maija ylikärppää kirjastoautomaatin käy-
tössä.

Minna Halonen kertoo kuivaniemeläisille omatoimikirjastosta. kuivaniemen kirjastoon on ilmaantunut lasiseinä, 
joka erottaa kirjaston tilat moneen käyttöön suunnitellusta kuivaniemeläisten olohuoneesta. se on monitoimi-
tila, jossa toimii muun muassa kuntouttavan työtoiminnan ryhmä.

tymme asioimaan kirjastossa 
silloin kun se on auki, mut-
ta ne jotka ovat työelämässä 
pääsevät nyt kirjastoon sil-
loin kun siihen on mahdolli-
suus, Paaso kertoo.

Hän asuu lähellä kirjas-
toa, joten omatoimikirjaston 

käyttö ei ole hänelle kovin 
tarpeellista.

– Saattaa kuitenkin joskus 
tulla sellainen tilanne, että 
joku tieto pitää tarkistaa kir-
jastosta. Silloin on hyvä, että 
sen saa heti, Paaso arvioi. JR

Ohjaaja ja kirjailija Neil 
Hardwick saapuu Iihin. Ti-
laisuus, jossa hän esiintyy on 
Iihin levittäytyneen Oulun 
Muusajuhlien ohjelmistoa. 
Hardwickin kanssa samassa 
tilaisuudessa esiintyvät sar-
jakuvataiteilija Milla Palonie-
mi ja iiläslähtöinen kirjailija 
Toni Aho. Kaikki ovat koolla 
perjantaina 11.8. Iin kirjastos-
sa kello 16 alkaen. Milla Pa-
loniemeä haastattelee Aapo 
Kukko. Hardwickia ja Ahoa 
haastattelee Jarkko Korpua.

Neil Hardwick 
saapuu Iihin

Heikki Tiiro testikympin voittoon
Iin Yrityksen testijuoksusar-
jan päätöskisa ratakymp-
pi juostiin raikkaassa, mutta 
koleassa tihkusateessa Iin 
Keskuskentällä. Kilpailupäi-
vä oli normaalia myöhäisem-
pi lumiongelmien vuoksi. 
Siirto aiheutti sen, että muita 
juoksutapahtumia, mm. Ter-
wamaraton, on lähellä, mis-
tä johtui kato osallistujista. 
Vain kymmenesosa normaa-
lista oli paikalla. 

Kympin nopein oli Heik-
ki Tiiro parantaen vuoden-
takaista ennätystään tasan 
minuutilla. 

Enkkari tuli tasaisel-
la vauhdilla soolojuoksuna. 
Toiseksi nopein oli Terwa-
maratonin takia vauhtiaan 
passaillut Kyösti Kujala. 
Heikki Tiiro vei myös koko-
naiskilpailun voiton. 

Miehet 1) Heikki Tiiro IiY 
37.08,8, 2) Kyösti Kujala Ii 
40.22,3. 
M40 1) Janne Kippola Raahe 
41.05,0. 
M45 1) Teuvo Kuusela Kemi 
42.04,6, 2) Jukka Palokangas 
Oulu 44.34,1. 
M50 1) Reima Viiri LohKu 
44.30,7. 
M60 1) Markus Hast Kemin-
maa 44.27,5. 
M65 1) Pekka Kuivalainen Ii 
48.49,3. 
M75 1) Paavo Takalahti Ke-
MaKi 1.01.02,0. 
N50 1) Kati Kuivalainen Ii 
48.26,6. 
N55 1) Elli-Tarja Hallikainen 
Tervola 50.35,8. 

Kokonaiskilpailu, jossa las-
kettu kullekin neljä parasta 
osakilpailua. 

Miehet: 1. Heikki Tiiro Iiy 
37, 2) Matti Eskelinen KuivA 
35, 3) Kyösti Kujala Ii 33. 
M40 1) Jouni Holappa Hau-
kipudas 40, 2) Marko Mattila 
VKV 37, 3) Arto Hiltula Ke-
MaKi (Ii) 34, 4) Jorma Puu-
runen PuU 27, 5) Hannu 
Klaavuniemi Oijärvi 22. 
M50 1) Hannu Laurila ONM-
KYU 40, 2) Pekka Kuokka-
nen IiY 37, 3) Juha Honkanen 
LNM 35, 4) Taisto Latvaleh-
to LNM 31, 5) Jari Meriläi-
nen HauVe 25, 6) Reima Viiri 
LohKu 23, 7) Vesa Savolai-
nen HauHe 21.
M65 1) Markku Hänninen 
KeMaKi 40, 2) Pekka Kuiva-
lainen Ii 39. 
N50 1) Kati Kuivalainen Ii 40, 
2) Sirpa Laitinen Ii 34. 
-PH-

6-8-VuOTIAILLe 
ti ja to klo 18.00 - 19.00, alkaa 6.6. 2017

ohjaajina Inka ja Veera
Monipuolista perusliikuntataitojen opettelua

9-15-VuOTIAILLe 
ti  ja to  klo 18.00-19.30, alkaa 6.6. 2017

Juoksun, hyppyjen ja heittojen lajitaitoja.
 ei osanottomaksua  Iin Yritys

YLeISuRHeILuKOuLu
Iin Keskuskentällä

Kaikille avoin

540 € mp | 450 € pr 50 |
2 x 100 € | 5 x 50 € .. ym

Kuivaniemen nS
Bingo Seuralla 
ma 12.6 klo 18.00

VATUNKIPÄIVÄ 
la 8.7. klo 12-15 Vatungin Satama,

Pohjoisrannantie 767, Kuivaniemi
Lisätiedot p. 044 2094 496

OIJÄRVEN
SIKAJUHLAT

Musiikista vastaa MIKKO TAPIO
Mikko myy sianlihaa!
Teltassa karaoke. Arvontaa!
Järj. Oijärven Nuorisoseura ry

Oijärven Sampolassa la 8.7. klo 21-02
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Iloinen Iijokipyöräily
La 17.6.2017 

 Lisätietoa rimpauttamalla  

Ii-instituuttiin 

Riitalle p. 050 3950 305 ja 

Pekalle p. 050 3950 392

klo 15-17 Kauppakeskus Kärkkäinen Ii
Ohjelmassa on mm. sähköpyörien koeajomahdollisuus. 
Menossa mukana Aina Inkeri Ankeinen.

klo 17 Iloinen Iijokipyöräily starttaa
Pyöräilemme Kauppakeskus Kärkkäiseltä Hiastinhaaran 
luontopolulle ja takaisin. Pyöräiltävä matka on noin 10 
km ja matkan aikana kuullaan musiikkia ja Aina Inkeri 
Ankeisen kuulumisia. Etu- ja taka-autoina toimivat Iin 
kunnan sähköautot. Matkavauhti on hiljainen, joten 
soveltuu hyvin monenikäisille pyöräilijöille. 

klo 18 Hiastinhaaran luontopolun avajaiset
Tervehdykset 
Iin kunta, Ari Alatossava, kunnanjohtaja
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry, Anita Sievänen, pj. 
Hiastinhaaran luontopolun siunaaminen
Iin Seurakunta, Tapani Ruotsalainen, rovasti
Polun avajaisnauhan leikkaaminen
Avajaisissa mukana Aina Inkeri Ankeinen 
Kahvitarjoilu 200 ensimmäiselle!

Hox! Paikanpäälle vain polkupyörällä tai kävellen,  
koska alueella ei ole P-paikkoja. 

Tervetuloa! 
 Vapaa pääsy!

 
 

Menossa 
mukana  

Aina Inkeri A
nkeinen

Rakkaudesta kesäyöhön - Suomen luonnon päivä -  
Suomi100 teemahanke #luonnonpäivät #suomi100 
#rakkaudestakesäyöhön #yhdessä

Tapahtumaan  
osallistuneiden 

kesken arvotaan  

polkupyörä!


