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jakelu kaikkiin talouksiin iissä

heinäkuu 19.7.nomat
Alarannalle avataan 
päiväkoti

tuija alikoski (vas.) ja Päivi kurtti ovat päiväkoti tikkasen pihalla.

Tikkaskodit Oy:n toimin-
ta laajenee, kun Alarannal-
le avataan elokuun alussa 
päiväkoti Metsätähti entisen 
kunnallisen päiväkodin tiloi-
hin Sortteerintielle. Metsä-
tähteen tulee kaksi osastoa: 
Ahomansikat (0-3v) ja Kielot 
(4-6v). Päiväkoti Metsätäh-
dessä tarjotaan päivähoidon 
lisäksi myös esiopetusta. 
Metsätähteen on mitoitettu 
42 lapsipaikkaa. 

Tikkaskodit Oy:llä on 
ennestään yksi päiväkoti, 
päiväkoti Tikkaset Iin Tik-
kasenharjussa. Molemmat 
päiväkodit ovat luonto- ja lii-
kuntapainotteisia. 

– Haluamme tarjota laa-
dukasta varhaiskasvatusta, 
jossa metsämörri- ja liikun-
taleikkikoulutoiminnat ovat 
keskiössä ja erityisesti lasten 
liikunnan lisäämiseen halu-
amme panostaa, yrittäjä Tui-
ja Alikoski kertoo. 

Metsätähdessä on alussa 

vastaava lastentarhanopetta-
ja, lastenhoitaja ja päiväkoti-
apulainen. Alikoski kertoo, 
että sitä mukaa, kun päi-
vähoitopaikkoja varataan, 
palkataan lisää henkilökun-
taa. Päivähoitopaikkoja on 
jo hyvin alettu varata, mut-
ta myös vapaita päivähoito-
paikkoja vielä löytyy.

Päiväkoti Metsätäh-
den vastaavana lastentar-
hanopettajana aloittaa Päivi 
Kurtti. Päivi on lastentarhan-
opettajan pätevyydellä va-
rustettu sosionomi (AMK). 
Päivi on ollut Tikkaskodit 
Oy:n lastentarhanopettajana 
vuodesta 2013 saakka. Päivi 
on sijaistanut Päiväkoti Tik-
kasissa vastaavaa lastentar-
hanopettajaa ja vastaavan 
tehtävät ovat hänelle tuttuja.

– Päivi aloittaa syksyl-
lä myös YAMK-opinnot 
työnohessa, Alikoski kehuu.   

Metsätähden rakennus 
käsittää 255 neliötä. Kesän ai-

VETERAANIKONE- JA ROMPETORIPÄIVÄ

(Osoite: Kemintie 1476, 91140 Olhava. E4-tien varressa!)

Esillä: BM-10 vm. 1949 Tervetuloa katsomaan!

mm. venemoottori Antros vm.36, Porin 
konepajan ryski 1940 -luvulta, MF vm.60, 
VW Kupla vm.60, Volvo pv544 vm.65, VW 
Karman vm.65, Volvo Amazon vm.67, VW 
Variant vm.69, Moporivissä esim. Erkkola, 
Solifer, Tunturi, … ym. ym. ajan patinoimaa 
konetta ja kulkuvälinettä!

Tapahtumapäivän aikana rompetori /kirpputori, kahvio, kone-esittelyitä 
sekä ”paraatiajo”. Myyntipaikat täytetään saapumisjärjestyksessä. 

Ei myyntipaikkamaksua! Huomioithan, että alueella ei ole pankkiautomaattia.

TERVETULOA! Lisätietoja /varaukset: Maarit Tihinen p. 040 760 9578 
Järjestää Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry

LA 22.7.2017 KLO 10 - 16 OLHAVAN AREENALLA

Vanhat traktorit, mopedit, maa-
moottorit, nostalgiset autot, 
näyttelyt, perinnevaatteet jne.

Tule, näe ja koe tunnelma!

HUOM! Esittelykoneille on oma alue, joten ilmoitathan järjestäjille
etukäteen kalustosi, jotta osaamme varata riittävän ja sopivan tilan!

kana Iin kunta on tehostanut 
talon ilmastointia ja raken-
nukseen tehdään heinäkuun 
aikana pientä pintaremont-
tia. Metsätähti on avoinna 
maanantaista perjantaihin 
kello 7-17, mutta tarvittaes-
sa ovet voidaan avata kello 
6, ja jousto aukioloajoissa on 
mahdollinen. 

– Olemme avanneet 
ovet Tikkasissa jopa klo 
5.30. vanhempien työkaiko-
jen mukaan. Olemme myös 
harkinneet vuorohoitoa, 
Alikoski huomauttaa. Met-
sätähdessä lapsille tarjotaan 
kotiruokaa, joka valmiste-
taan paikan päällä. Päivä-
kodit ovat kodinomaisia ja 
rauhallisilla paikoilla sijait-
sevia. Lasten vapaalle leikil-
le annetaan runsaasti aikaa. 

– Haluamme kohdata lap-
sen kiireettömästi. Syli on 
aina lähellä, vastaava lasten-
tarhanopettaja Päivi Kurtti 
huomauttaa. JR  

”Haluamme kohdata lapsen 
kiireettömästi. Syli on aina lähellä.”

KAiKillE AVOin OlHAVA-VAlOKUVAUSKilpAilU!
Mitä Olhava sinulle merkitsee? Mikä on sinun lempimaisemasi tai harrastuksesi Olhavassa? Mikä 
Olhavassa on must? Entä parasta? Osallistua voi valitsemallaan tavalla, joko instagramissa tai 
Facebookissa.

Facebook.com/Olhava.fi Instagram: @olhava.fi

Onnea kisaan! Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry
lisätietoja: kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Maarit Tihinen, 040 760 9578

Kilpailuaikaa on 31.8.2017 kello 12 asti. Kilpailussa on kaksi sarjaa: alle 18-vuotiaat ja yli 
18-vuotiaat. Alle 18-vuotiaat osallistuvat kilpailuun hashtagilla #olhavaon ja yli 18-vuotiaat 
hashtagilla #meijänolhava.

palkintoina 
tabletit!

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
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www.iinseurakunta.fi

sanna koivistoa (oik.) haastateltiin kirkkoveneessä.

I Love Iijoki -esitystapahtu-
ma huipentui kahteen Iissä 
pidettyyn esitykseen. Ensim-
mäinen esitys oli Nätteporin 
rannassa torstaina 13. heinä-
kuuta, ja seuraavana päivän 

Rakkauden kirkkovene rantautui Iihin
esiinnyttiin vielä Karhussa. 
Tapahtuman tuottaja Taija 
Jyrkäs luonnehtii kirkkove-
nesoutua onnistuneeksi.

– Olemme saaneet hyvää 
palautetta kaikkialla. Iin pät-

källä oli kahdeksan soutajaa. 
Soudimme tänne Yli-Iistä, 
noin 27 kilometriä, Jyrkäs 
kertoo.

Kirkkovene jouduttiin 
nostamaan Raasakan padon 

ohi ja vene sai hieman kolhu-
ja Pudasjärven koskissa.

Kuvataiteilija Anni Arff-
man, äänitaiteilija Anssi 
Laiho, tanssitaiteilija Anni 
Rissanen ja teatteritaiteilija 
Hanna-Kaisa Tiainen tekivät 
esityksessä oman tulkintan-
sa rakkaudesta Iijoella. Ko-
koavana tarinana esityksessä 
oli naisen ja lohen rakkaus-
suhde. Esitykset taltioitiin 
mahdollista lyhyttä koostet-
ta varten.

Tapahtuman puitteissa 
kerättiin myös rakkausker-
tomuksia. Näitä saapui kym-
menisen kappaletta.

– Käytimme näitä esityk-
sissä. Niissä on tarinoita rak-
kaudesta luontoon, joesta ja 
metsästä. Niissä on muös ih-
misten välisiä rakkaustari-
noita, Jyrkäs sanoo.

Myös soutajat osallis-

esitystä seurasi noin 100 katsojaa.

tapahtuman tuottaja, taija jyrkäs, nätteporin rannassa. 
taustalla rantautuu kirkkovene.

tuivat esitykseen, ja lopus-
sa tanssittiin ”Tähdet meren 
yllä” -tangoa. Sanoitus oli to-
sin muutettu ”Tähdet joen 
yllä” -muotoon. Iin esityk-
sen lopuksi haastateltiin vie-

lä taiteilija Sanna Koivistoa, 
joka kertoi rakkauden merki-
tyksestä hänen taiteeseensa.  
Karhun esityksessä kuultiin 
iiläistä Hoblanders-yhtyet-
tä.  JR

iin alue
Sanajumalanpalvelus su 23.7.2017 
10:00 iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: 
Rakkauden laki. toimittaa: kinnunen 
Matti, kanttorina: jaakkola Markku. 
kolehti: Pohjois-suomen tunturikap-
pelien ja maamme tiekirkkotoimin-
nan tukemiseen, kirkkohallituksen 
kautta.
Sanajumalanpalvelus su 30.7.2017 
10:00 iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: kir-
kastettu kristus. toimittaa: soronen 
Pekka, kanttorina: jaakkola Markku. 
kolehti: seurakuntien tekemän nuo-
risotyön tukemiseen nuorten kes-
kuksen kautta.
Päivystävä pappi hoito-osastolla 
to 20.7.2017 14:30. Voit pyytää seu-
rakunnan työntekijää käymään luo-
nasi tai omaisesi luona.
Hartaus Iin hoiva-osastolla to 
27.7.2017 13:00 

Päivystävä pappi hoito-osastolla 
to 3.8.2017 14:30. Voit pyytää seura-
kunnan työntekijää käymään luonasi 
tai omaisesi luona.
Iin kirkko on tiekirkko arkisin 12.6.-
4.8.2017 klo 11-18, jolloin kirkko-
opas on paikalla. löydä muut tiekir-
kot https://www.tiekirkot.fi/
Iin ja Kuivaniemen diakoniatoi-
mistot ovat kiinni 3.7. - 6.8.2017 
Nuortenilta to 20.7.2017 18:00 iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. 
tervetuloa kesäiseen nuorteniltaan! 
ohjelmassa rentoa yhdessäoloa ja 
sanaa.
Ilmoittautuminen seurakunnan 
päiväkerhoihin alkaa Ma 7.8.2017 
08:00 kotisivujen kautta www.iinseu-
rakunta.fi.
Perheiden päiväleiri la 19.8.2017 
09:30 - 13:30 karhun leirikeskus, lei-

rikeskuksentie 32.  
Päiväleirin ohjelmassa on leikkejä, 
askartelua, aarreseikkailu, nuotio-
herkkuja ja muuta mukavaa ohjel-
maa. Päiväleirillä tarjotaan ateria. 
lähtö avelan rannasta alarannan-
tien päästä lauttarannasta klo 9.30. 
Paluu lauttarantaan klo 13.30. joen 
yli mennään lautalla. tämän jälkeen 
kävelymatkaa noin 1 km. Pienille lap-
sille kannattaa ottaa vaunut/ rattaat 
mukaan. Päiväleiri on maksuton. li-
sätietoja ja ilmoittautuminen www.
iinseurakunta.fi tai puh.0400-541319 
tai 040-8478936 ( voit soittaa 3.5.-
16.6. ja 10.8.-11.8.) teRVetuloa ke-
säiselle PäiVäleiRille aikuiset ja 
kaikenikäiset laPset!

kuiVanieMen alue
Messu su 23.7. klo 12 kuivaniemen 
kirkossa. 7. sunnuntai Helluntaista, 

pyhäpäivän aihe: Rakkauden laki. 
toimittaa Matti kinnunen, kanttori-
na Markku jaakkola. kolehti: Pohjois-
suomen tunturikappelien ja maam-
me tiekirkkotoiminnan tukemiseen, 
kirkkohallitus. 
Sanajumalanpalvelus su 30.7. klo 
12 oijärven kyläkirkossa. kirkastus-
sunnuntai, pyhäpäivän aihe: kirkas-
tettu kristus. toimittaa Pekka soro-
nen, kanttorina Markku jaakkola. 
kolehti: seurakuntien tekemän nuo-
risotyön tukemiseen nuorten kes-
kuksen kautta.
Kuivaniemen diakoniatoimisto on 
suljettu ma 26.6. – pe 4.8. ja Iin 
diakoniatoimisto on suljettu ma 
3.7. – su 6.8. 
Kappelintoimisto on suljettu ma 
24.7. – pe 25.8. 
Perheiden päiväleiri la 19.8. klo 
9.30 – 13.30 karhun leirikeskukses-

sa, leirikeskuksentie 32.  Päiväleirin 
ohjelmassa on leikkejä, askartelua, 
aarreseikkailua, nuotioherkkuja ja 
muuta mukavaa ohjelmaa. Päivälei-
rillä tarjotaan ateria. lähtö avelan 
rannasta alarannantien päästä laut-
tarannasta klo 9.30. paluu lautta-
rantaan klo 13.30. joen yli mennään 
lautalla, tämän jälkeen kävelymatkaa 
n. 1 km. Pienille lapsille kannattaa ot-
taa vaunut/rattaa mukaan. leiri on 
maksuton. lisätietoja ja ilmoittautu-
minen www.iinseurakunta.fi tai puh 
0400 541 319 tai 040 847 8936, (voit 
soittaa 10.8. – 11.8.) tervetuloa kesäi-
selle päiväleirille aikuiset ja kaiken-
ikäiset lapset.  

Iin Yrityksen lasten yleisurheilukilpailut
Iin Yrityksen järjestämät kolmannet 
yleisurheilukilpailut lapsille saatiin 
viedä läpi sadekuurojen piristämä-
nä. Lomakausi verotti kisailijoita.

P5 40 m + Pituus
Hannes Kurkela 10,40 + 182, Aapo 
Ojanen 10.62 + 186, Vilho Häyrynen 
13,91 + 125.

t5 40 m + Pituus
Elviira Leppäniemi 13,83 + 168, 
Reetta Leppäniemi 17,51 + 106, Ai-
no-Maria Karvonen 9,75 + 212, Isla 
Happonen 104, Minea Heikkilä 101, 
Heta Mäenpää 9,80 + 195, Aada Jaa-
ra 174.

P7 40 m + Pituus

Lauri Happonen 10,28 + 184, Aatu 
Ojanen 10,00 + 132.

t7 40 m + Pituus
Jade Alanikula 8,84 + 222, Ninni 
Kantola 8,64 + 206, Vanessa Vesala 
8,95 + 188, Riia Kurttila 9,00 + 194, 
Fiia Häyrynen 11,46 + 123, Neea 
Mäenpää 8,82 + 200, Linnea Jaara 

10,15 + 190.
P9 40 m + Pituus

Jimi Alanikula 7,15 + 290, Valtte-
ri Kurkela 7,81 + 248, AAro Happo-
nen 8,83 + 208.

t9 40 m + Pituus
Venla Vesala 8,15 + 240, Iida Ruot-
salainen 8,72 + 202, Viivi Heikkilä 

9,08 + 207, Sofia Perttula 9,28 + 208.
t11 60 m + Pituus

Venla Varis 10,54 + 327.
t13 60 m + Pituus

Milla Kurkela 9,40 + 368, Hilla Mä-
enpää 9,85 + 383.

P15 100 m + Pituus
Voitto Kärkkäinen 14,66 + 387.
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Luontokokemukset talteen Iissä

Iissä ryhdytään keräämään 
luontokokemuksia. Kansa-
laiset voivat valokuvilla ja 
teksteillä kertoa vaikutta-
vimmista kokemuksistaan 
Iin Ympäristöyhdistykselle. 
Palkintona on 100 euroa.

Iin Ympäristöyhdistyksen 
puheenjohtaja Teijo Liedes 
kertoo, Iin luonnon moni-
puolisuus antoi sykäyksen 
keräykselle.

– Tiedämme, että Iissä on 
monenlaista luontoa. Suo-
jeltavaa ja toisaalta sellaista, 
jossa ihmiset tykkäävät käy-
dä retkellä ja kalastamassa. 

Haluamme avata ihmisen 
sille, että luonto on ympäril-
lämme alati läsnä olevana. Se 
pitää vain löytää, Liedes to-
teaa.

Kampanjan tarkoituksena 
on valokuvin ja tekstein ker-
toa itselle tärkeästä tai jolla-
kin tavoin merkityksellisestä 
luontokokemuksesta iiläises-
sä ympäristössä. Tarinoiden 
pituus pitäisi olla 150-200 sa-
naa.

Kuvien pitää ilmentää 
paikan luonnetta ja viehä-
tystä. Siinä pitää olla maise-
ma, rakennettu ympäristö tai 

vastaava. Kuvien pitää olla 
sähköisessä muodossa. Fi-
nalistit tulostetaan valoku-
vanäyttelyksi. Näyttely on 
30.9-18.10. Kulttuurikauppi-
lassa. Lokakuussa järjestään 
yleisöseminaari, jossa asian-
tuntijat kertovat luonnon, 
ympäristön ja viihtyisyyden 
merkityksestä.

– Kuvan lähettäjä luovut-
taa yhdistykselle oikeuden 
käyttää kuvia markkinoinn-
nissa ja viestinnässä. Kuvan 
tekijäoikeudet säilyvät ku-
van ottajalla, Liedes selittää.

Kuvissa voi olla esimer-

teijo liedes on iin Ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja.

IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1 • (08) 8176 100
ma-pe 9-17, la 9-13

www.arvokovaoy.fi

Ilahduta 
kesän 

juhlijoita 
kukkasin.

Aune Viinamäki os. Salonen 
syntyi Ouluussa lähes puo-
li vuotta ennen Suomen it-
senäisyys- julistusta. Koti 
oli Tuirassa Shell-yhtiön säi-
liövarastoalueella, jossa isä 
oli varastonhoitajana. Sisa-
ruksia oli kaikkiaan kahdek-
san ja kun Tuiran alueella oli 
muitakin lapsia, oli elämä vi-
rikkeellistä sen ajan puut-
teellisuuksista ja ankeudesta 
huolimatta. Aune oli innokas 
urheilija ja voimisteli muun 
muassa Oulun Jyryn naisvoi-
mistelujoukkueessa.

Yrittäjyys oli Aunella mie-
lessä jo nuorena. Kansakou-
lun jälkeen hän suoritti vielä 
Oulun Kauppaoppilaitokses-
sa merkantin tutkinnon ja oli 
jo silloin Oulun Osuukaupas-
sa töissä ja myöhemmin vielä 
Mallasjuomatehtaan kontto-
rissa. Hän meni naimisiin jo 

kiksi kuntakeskus, maa-
seutumaisemaa, eläimistöä, 
vesistöä, saaria ja metsiä.

Kuva voi olla ihmisten 
lempipaikasta tai paikasta, 
jonne halutaan poiketa vir-
kistymään ja rentoutumaan 
tai tutkimaan sekä ihastele-
maan luontoa. Kuvan ottajan 
täytyy kertoa, missä kuva on 
otettu ja miksi paikka on  hä-
nelle tärkeä. Jos kuvassa on 
ihmisiä, heiltä täytyy kysyä 
lupa kuvan julkaisemiseen.    

Seminaariin valttavi-
en kuvien valintaperustei-
na ovat taiteellinen toteutus, 
luontokokemuksen välitty-
minen ja Iin kunnan ympä-
ristön erityislaatuisuuden 
esiin tuominen. 

Seminaarissa puolestaan 
pohditaan, mitkä paikat ovat 
iiläisille tärkeitä ja miten ym-
päristöä voitaisiin suunni-
tella siten, että kuntalaisille 
tärkeät luonto- ja kulttuuri-
paikat säilyisivät.

Kuntalaiset äänestävät 
pääpalkinnon saajasta näyt-
telyn yhteydessä, ja äänes-
tysaika päättyy näyttelyn 
loputtua. Kaikkien kampan-
jaan valokuvalla osallistunei-
den kesken lisäksi arvotaan 
Suomen Luonto –lehden 
vuosikerta. 

Kuva ja teksti on lähetettä-
vä sähköpostilla 31.8. mennes-
sä: iin.ymparistoyhdistys@
gmail.com. 

Suomi ja Aune sata vuotta
parikymppisenä ja sai Pent-
ti pojan.   

Aviomies kuoli kuitenkin 
lyhyen ydessä olon jälkeen. 
Veri veti  kauppan alalle ja 
mielessä siinsi oma yritys. Sii-
hen aukeni mhdollisuus kun 
ystävätär tarjosi osaomistus-
ta Iin Haminassa sijaitsevaan 
kahvilaan. 

Alakadulla oli leipomo-
yritys ja sen ohessa kahvila 
Sointula. Leipomo oli kyllä jo 
lopettanut. Ystävätär luopui 
kuinenkin jo parin vuoden 
kuluttua kahvilasta ja muut-
ti pois Iistä. Tästä avautui 
Aunelle lunastaa rakennus 
ja yritys kokonaan itselleen. 
Naapurista löytyi myös avio-
mies, Toivo Viinamäki ja syn-
tyi Risto poika. 

Leipomon yhteydessä oli 
ollut pieni leipämyymälä ja 
siihen Aune perusti 50- luvun 

alussa pienen sekatavarakau-
pan. Kahvilan ja kaupan pitä-
minen yhtäaikaa oli rankkaa 
lähes yksin, kun aviomies 
kävi töissä toisaalla. Kahvila 
lopetettiinkin 50- luvun lop-
pupuolella ja samalla kaup-
paa laajennettiin. 

Haminassa oli siihen ai-
kaan kuusi ruokakauppaa ja 
Osuukaupan leipomon lei-
päkauppa. Kaikille kai kui-
tenkin riitti asiakkaita. Tosin 
Ii ja varsinkin Hamina olivat 
silloin ihan eri näköisiä ja Ha-
minassa ei ole enää yhtään 
kauppaa. Kauppaa laajennet-
tin vielä toisenkin kerran kun 
elintarvikemääräykset vaa-
tivat paremmat kylmäsäily-
tystilat. Aune Viinamäki piti 
kauppa aina lähes 70- vuoti-
aaksi ja se olikin Haminan vii-
meinen kauppa.

Eläkkeelle  jäänti lisäsi 
harrastuksia. Kaupan pyörit-
täminen lähes kokonaan yk-
sin, tilapäistä apua lukuun 
ottamatta, vaati kaiken ajan 
ja harrastukset  jäivät vähiin. 
Siitä huolimatta Aunella riit-
ti aikaa ystäville niin Martois-
sa kuin myös Lähetystyössä. 
Eläkkeelle jäätyään hän ei jää-
nyt niidenkään suhteen toi-
mettomaksi ja mukaan tuli 
myös eläkeläistoiminta. Elä-
kelästen mukana hän osallis-

tui aktiivisesti monenlaisiin 
tapahtumiin ja ennen kaikkea 
myös retkiin. 

Yhteisiin tapahtumiin tar-
vittiin myös ohjelmaa ja Aune 
ryhtyi kirjoittamaan pikku 
juttuja, sketsejä ja näytelmiä. 
Retkillä hän oli myös ilon yl-
läpitäjä hyvänä vitsinkerto-
jana. Tapahtumat vaattivat 
yhä uusia juttuja, joita Aune 
kirjoitti. Hän osallistui myös 
Kansalaisopiston kirjoitta-
japiiriin. Kun pöytälaatikko 
alkoi pursuta erilaisia kirjoi-
tuksia, runoja, näytelmiä ja 
novelleja, päätti hän julkaista 
omakustanteen ”Öörfiilat ja 
muut kootut tekeleet”. Jotain 
isompaa kirjallista tuotantoa 
oli kuitenkin mielessä, mut-
ta kun tavallisen kirjoitusko-
neen käyttäminen nivelrikon 
runtelemille sormille oli vai-
keaa, piti vielä opetella tie-
tokoneenkin käyttöä. Näin 
syntyivät vielä romaanit Ran-
takivellä (Mediapinta) sekä 
Talollisen tytär (toinen oma-
kustanne). Toinen rakas har-
rastus eli uinti jatkui vielä 
sekä kesä-, että avantouintina 
pitkään ja loppui vain siihen, 
että avannosta ylös tuleminen  
oli jo vaikeaa.

Sata vuotta virkeänä. Lä-
hes kaksi vuosikymmentä 
Aune on asunut yksin, puoli-

aune Viinamäki ja suomi täyttävät tänä vuonna 100 vuotta. tuttavat ja su-
kulaiset onnittelivat aune Viinamäkeä hänen 100-vuotisjuhlapäivänään.

son pois menon jälkeen. Vielä 
pitkään hän asui Haminassa 
vanhassa kiinteistössä, jossa 
teki kauppiaana elämäntyön-
sä sekä pari vuotta sitten ri-
vitalossa. Nyt hän saa viettää 
elämäänsä sata vuotiaana Iis-
sä Emmintuvan turvallisessa 
ja huolehtivassa ympäristös-
sä omassa huonessaan, josta 

hän omien sanojensa mukaan 
pitää kovasti. Huumorinta-
ju on yhä tallella. Kun kysyt-
tiin pitkän iän salaisuutta, hä 
totesi, että sanoo sen sitten 
kun on saavuttanut sen pit-
kän iän.

Risto Viinamäkiaune Viinamäki harrasti nuorena voimistelua. aune on takarivissä kes-
kimmäisenä.

Kampaamo HTS
Kirkkotie 8 Ii
Puh. 08 817 3726

Alk. 17,50

25,- /kpl

Pesevä 
hoitoaineUUttA!



4 nro 16/2017
nomat

-

Oijärven toripäivä onnistui mukavasti

Oijärven toripäivä keräsi 
runsaasti ihmisiä lauantai-
na 8. heinäkuuta nuorisoseu-
rantalo Sampolan pihalle. 
Torikauppiaiden lisäksi pai-
kalla oli arvontaa, kettingin-
heittoa, makkaranpaistoa, 
kilpailuja ja VPK:n kalus-
ton esittelyä. Järjestäjinä oli-
vat Oijärven nuorisoseura, 
kyläyhdistys ja Mökkihöpe-
röt ry.

Tilaisuuden puuhamies 
Kalervo Södö luonnehtii to-
ripäivää onnistuneeksi.

– Olemme kaikki tyyty-
väisä. Arvelisin, että mukana 
oli parisensataa markkina-
vierasta, Södö kertoo.

Myyjiä oli kaikkiaan kym-
menen. Oijärven tempauk-
sen kettinginheitto keräsi 
runsaasti heittelijöitä. Sama 
laji jatkui illalla Sikajuhlissa, 
jossa Mikko Tapio viihdyt-
ti juhlakansaa ja Syssin kara-
oke laulatti kansalaisia.

Oijärven kyläyhdis-
tys keräsi toripäivässä va-
roja oijärveläisille sotaan 

oijärven tempauksen kettingin heitto oli suosittua. kettinkiä heittää Väi-
nö saarikoski (vas.) ja teuvo kipinä tarkkailee tilannetta.

lasten ketjun heittoa. Veeti Pyörälä (10v) heittää kettinkiä.

kotiseutuyhdistys keräsi varjoja sotaan osallistuneiden muistolaatalle. 
Pöydän ääressä ovat auli Pietarila ja jouko Pääkkölä.

oijärven VPk esitteli kalustoa. auton vieressä ovat tapio Hirvansiemi 
(vas.) ja seppo tuohino.

emmi kipinä (8v) ratsastaa kasperi-ponilla. Ponia taluttavat titta Viinamä-
ki (vas.) ja anni ohtamaa.

sampolan salissa oli vilskettä. etualalla kalervo södö myy arpoja.

toripäivänä oli sampolan pihalla touhua.

osallistuneiden miesten 
muistolaatalle. Sotareissuun-
lähtöpäivä oli 15.6.1941, jol-
loin lähtö tapahtui Oijärven 
rauhanyhdistyksen pihalta 
Kuivaniemen Osuuskaupan 
kuorma-autolla.

– Se oli juuri se viikonlop-
pu, jolloin paikkakunnalla 
olivat vuotuiset isot seurat. 
Voidaan vain kuvitella se ti-
lanne, mikä oli tunnelma 
silloin seurapaikalla,  ky-
läyhdistysläinen Jouko Pääk-
kölä kuvailee.

Muistolaatta paljastetaan 
Rauhanyhdistyksen pihalla 
13.8. kello 12.

– Se on kyläläisten suu-
ri juhla ja viimeinen huomi-
on osoitus sotaan lähteneille, 
Pääkkölä arvioi.

Laatassa on teksti: ”Tältä 
paikalta Oijärven miehet läh-
tivät jatkosotaan 15.6.1941.”

Tiedossa ei ole, kuinka 
monta oijärveläistä sotaan 
lähti. Oijärven hautausmaal-
la on kuitenkin 35 sankari-
hautaa. JR

Ei peloittanut vesisade, ei 
ukkosen uhka maanantai-
na Huilingin yhteislaulu-
porukkaa. Välillä aurinko 
näyttäytyi, joka sai laulajat 
innostumaan ja panemaan 
parastaan. 

Iin ja Kuivaniemen Lau-
lupelimannit, Unto Kukan 
johdolla viritti eri laulusiker-
millä tunnelman kattoon.

Liekkö ollut tuo ukkosen 
pelko syynä, että niin suosit-
tu yhteislaulutilaisuus ei saa-
nut samaa ryntäystä, kuten 
edellisellä kerralla. 

Vesisade ei pelottanut laulukansaa
Laulupelimainneilla oli 

samalla hyvä loppuharjoitus 
ennen Kaustisille menoa.

Kari Kiuttu 

Yhteislauluillassa oli hyvä tunnel-
ma. Välillä aurinko näyttäytyi, joka 
sai laulajat innostumaan ja pane-
maan parastaan. iin ja kuivanie-
men laulupelimannit, unto kukan 
johdolla viritti eri laulusikermillä 
tunnelman kattoon. 
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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: Ti-to 12-21, pe-la 12-04, su 12-21, ma suljettu 
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 
Palvelu-

hakemistossa.
0400 385 281 

Lue IiSanomat 
netissä: 

www.iisanomat.fi

Kuivaniemen perinteinen 
kotiseutupäivä pidettiin sun-
nuntaina 9. heinäkuuta. Pää-
juhla pidettiin Kuivaniemen 
nuorisoseuran talolla, jonne 
oli kerääntynyt salin täydel-
tä yleisöä.

Ohjelmassa oli muun mu-
assa yksinlaulua, runonlau-
suntaa ja kansanmusiikkia. 
Tervehdyssanat lausui Kui-
vaniemen kotiseutuyhdis-

Kuivaniemen kotiseutujuhlassa tunnelmaa

tyksen puheenjohtaja Antti 
Ellilä ja kunnan tervehdyk-
sen toi Iin kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Teijo Liedes. 

Juhlapuheen piti Kui-
vaniemeltä lähtöisin oleva 
Aalto-yliopiston ympäris-
tötekniikan professori Olli 
Dahl. Puheessaan Dahl mai-
nitsi, Kuivaniemen raken-
nuksista pidetään hyvää 
huolta.

–  Miltä Kuivaniemi näyt-
tää noin 30 vuoden pois-
saolon jälkeen – ja miten 
se on muuttunut? Nuore-
na viihdyin paljon luonnos-
sa, metsästelin ja kalastelin 
ja bongailin lintuja Purolan 
pelloilla. Näin paikat tulivat 
tutuksi Kuivaniemellä joen 
molemmin puolin. Myös Oi-
järven alueet tulivat tutuik-
si, kun kävimme siellä isäni 

kuivaniemen kotiseutumuseon pihalla on paljastettu ”kotirintama” -muistomerkki. Vasemmalta: erkki Paaso, 
laina tuunanen ja elsa saukkola.

olli Dahl pitää juhlapuhetta.

kanssa 1980-luvulla usean 
vuoden ajan hirvijahdissa 
valtion mailla. 

– Olen myös pannut mer-
kille, että kirkonkylällä on 
aktiivista toimintaa kotiseu-
tumuseon ympärillä ja sen 
pihapiiri on kauniin näköi-
nen. Tämä osoittaa, että kir-
konkylästä huolehditaan 
ja paikat pidetään kunnos-
sa. Tässä on ollut suuri rooli 
Kuivaniemen kotiseutuyh-
distyksellä ja siinä aktiivises-
ti toimivilla ihmisillä, joten 
suuri kiitos heille työstä ko-
tiseudun puolesta. 

Dahl korosti, että Kui-
vaniemen ympäristöstä 
pidetään nykyisin huolta yh-
teisillä ponnistuksilla. Muun 
muassa Kuivajoen veden ti-
laa kohennetaan, veneväylä 
ja uimarantakin on kunnos-
tettu.

– Joskus täytyy matkus-
taa kauas, että näkee lähelle 
ja näkee sen hienon ympä-
ristön sekä ne ihmiset, joiden 
kanssa voi toimia mutkatto-
masti ja viedä yhdessä erilai-
sia asioita eteenpäin. Aina se 

ei toki ole helppoa, kun mie-
lipiteitä on yhtä paljon kuin 
on ihmisiäkin, Dahl sanoi. 

Hänen mielestään Kui-
vaniemellä vallitsee positii-
vinen henki ja halu kehittää 
aluetta edelleen. Nuoria on 
kuitenkin saatava mukaan 
toimintaan ja erilaisia paikal-
lisyhdistysten yhteistyömah-
dollisuuksia on kehitettävä.

Kotiseutupäivän päät-

kuivaniemen Roolinvaihtajat esittävät otetta erkki Paason kirjoittamasta näytelmästä.kuivaniemen nuorisoseurantalo täyttyi juhlayleisöstä.

teeksi oli Kuivaniemen ko-
tiseutumuseon pihalla 
”Kotirintama” -muistomer-
kin paljastustilaisuus. 

Ohjelmassa oli musiikkia 
sekä yhteislaulua ja katkelma 
Erkki Paason kirjoittamasta 
näytelmästä ”Keisarinvallas-
ta Tasavaltaan Kuivaniemel-
lä.” JR

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

Timpurintie 2, Iilaajoki.fi | 050 407 1957
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Oulunkaaren aloitekampanjasta 
hyvinvointia edistäviä ehdotuksia
Oulunkaaren kuntayhtymä 
vauhditti henkilöstölähtöis-
tä kehittämistä järjestämällä 
aloitekampanjan toukokuus-
sa. Kampanjan aikana saatiin 
henkilöstöltä kaiken kaik-
kiaan 23 aloitetta, joista pal-
kittiin neljä. Useat aloitteista 
soveltuvat toteutettaviksi 
koko Oulunkaaren alueella.

– Olimme yllättyneitä 
aloitteiden runsaasta mää-
rästä. Tiesimme, että työnte-
kijöillä on ideoita toiminnan 
kehittämiseen, vain oikea ka-
nava niiden esille tuomiseen 
on puuttunut, kertoo Oulun-
kaaren hallinto- ja henkilös-
töjohtaja Juha Torvinen.

Aloitekampanjan myötä 
otettiin Oulunkaaren henki-
löstöviestinnässä käyttöön 
uusi sähköinen väline, Yam-
mer, joka toimii organisaa-
tion sisäisenä sosiaalisena 
verkkona. Yammerin aloi-
tepankkiin sai kuka tahan-
sa Oulunkaaren työntekijä 
tai työtiimi jättää aloitteen. 
Aloitteen tekemisen kyn-
nystä saatiin uudella toi-
mintatavalla madallettua ja 
työntekijät rohkaistuivat ker-
tomaan ideoitaan toiminnan 
kehittämiseksi.

– Palkitsimme parhaat 
aloitteet rahapalkinnoilla. 
Aloitekampanja jatkuu syk-
syllä 2017 uudella kierroksel-
la, toteaa Torvinen.

Apuja viriketoimintaan
Iin hoivakodin ja palvelu-
asuntojen ikäihmisten asu-
misyksikön työntekijät 
ideoivat yhdessä kolme aloi-
tetta mukaan kampanjaan. 
Peräti kaksi niistä palkittiin.

– Olemme pyöritelleet 
näitä asioita porukalla tosi 
kauan. Mahtavaltahan se 
tuntuu olla palkittujen jou-

kossa, kertoo yksikössä hoi-
tajana työskentelevä Kati 
Yliraasakka.

Viriketoiminnan moni-
puolistaminen oppilaitosyh-
teistyön ja vapaaehtoistyön 
avulla oli tämän joukon toi-
nen palkituista aloitteista. 
Viriketoiminta tukee ikäih-
misten jaksamista ja mie-
lekästä arkea. Esimerkiksi 
ulkoiluapua ja musiikkituo-
kioita tarjoavat niin Iissä 
kuin muuallakin Oulunkaa-
ren alueella jo vapaaehtois-
työn eri tahot.  Myös hoitajat 
toteuttavat arjessa eri virike-
toiminnan muotoja. Toimin-
nalle on kuitenkin nykyistä 
tarjontaa suurempi tarve, jo-
ten uusia tapoja ja toteuttajia 
tarvitaan lisää.

– Oppilaitosyhteis-
työ voisi tarkoittaa sitä, 
että opiskelijat toteuttaisi-
vat asumispalveluyksiköis-
sä erilaisia viriketoimintoja 
yhdessä suunnitellun ohjel-
man mukaan. Kun toimin-
nassa olisi mukana jatkumo, 
se tukisi asukkaiden muistia 
ja toimintakykyä, miettii vs. 
palveluesimies Hillevi Tur-
peinen.

Turpeisen mukaan toi-
minnasta olisi hyötyä myös 
opiskelijoille, kun he saisi-
vat kokeilla hankkimaan-
sa tietoon perustuvia asioita 
konkreettisesti ja turvallises-
ti.

Vapaaehtoispankki
Pudasjärven Rimmin kehi-
tysvammaisten palvelukodin 
työntekijä Anneli Ojala pal-
kittiin aloitteestaan Oulun-
kaaren vapaaehtoispankista. 
Ideana on, että vapaaehtois-
työntekijät rekisteröityisivät 
sähköiseen pankkiin, jos-
ta eri yksiköiden työntekijät 

voisivat etsiä vapaaehtoisia 
tarvitsemaansa toimintaan.

– Ajatus lähti siitä, kun 
osallistuimme tapahtumaan 
torilla ja minua harmitti, että 
emme voineet ottaa enem-
pää asukkaita mukaan, ker-
too Ojala.

Ojalan mukaan yksiköis-
tä pystytään irrottamaan 
yksi tai kaksi työntekijää ta-
pahtumiin, jolloin mukaan 
otettavien asukkaiden mää-
rä on rajallinen. Tässä vapaa-
ehtoisten mukana oleminen 
helpottaisi kovasti. Vapaa-
ehtoispankkia voitaisiin 
hyödyntää paitsi vammais-
palveluissa, myös esimerkik-
si ikäihmisten palveluissa. 

Kuntalaisten mukaan  
ottaminen tärkeää
Oulunkaaren kehittämis-
tiimin mukaan palkituissa 
aloitteissa korostuivat tii-
vis yhteistyö eri toimijoiden 
kanssa sekä uudenlaiset toi-
mintatavat hyvinvoinnin 
edistämiseen. Aloitteissa 
nousi hyvin esiin kuntalais-
ten ja asiakkaiden ottaminen 
mukaan kehittämistyöhön.

Muut kampanjassa palki-

tut aloitteet olivat: Kummi-
toiminta – yläasteen ja lukion 
opiskelijat mukaan asiakas-
työhön. Aloitteen tekijöinä 
Iin hoivakodin ja palvelu-
asuntojen työntekijät sekä 
Hyvinvointitietoisku monia-
mmatillisella tiimillä. Aloit-
teen tekijöinä Soile Jyrkäs ja 
Eine Tikkala Iin terveyspal-
veluista sekä Mirja Kehus Iin 
perhepalveluista.

Lisäksi kunniamainin-
nan saivat aloite kuntalaisille 
avoimesta Oulunkaaren Yh-
dessä-konsertista sekä aloite 
työyksikön positiivisten asi-
oiden keräämisestä hyvän 
mielen puuhun.

Kehittämistiimi lupaa, 
että nyt saatujen aloitteiden 
käsittelyä jatketaan syksyl-
lä. Tarkoituksena on pohtia 
konkreettisia keinoja ehdo-
tusten toteuttamiseksi. Syk-
syn toisella aloitekierroksella 
työntekijöiden on mahdollis-
ta jatkojalostaa jo antamiaan 
aloitteita tai jättää kokonaan 
uusia ehdotuksia. Oulunkaa-
rella kehittäminen kuuluu 
kaikille!

Oulunkaari tiedotus 

historia puhuu - Kierikin muinaismarkkinat laajenevat ja uusiutuvat
Kierikin Muinaismarkkinat 
sekä kivikauden kylässä jär-
jestettävä pitkäperinteinen 
koko perheen kesätapahtu-
ma ovat 29.-30.7.Kierikki-
keskuksella. Historia herää 
eloon muun muassa erilais-
ten näytösten, mielenkiin-
toisten esitelmien sekä 
yhteisten teema-aktiviteet-
tien muodossa. Markkinoil-
la on tänä vuonna luvassa 
aiempaa enemmän tarinal-
lista ohjelmaa. Esityksissä 
päästään seuraamaan muun 
muassa Oulun Miekkai-
luseuran jännittävää kak-
sintaistelunäytöstä sekä 
osallistumaan interaktiivi-
seen teatterikokemukseen 
muinaissuomalaisittain Kie-
rikin Elämysteatterissa. 

Tämän vuoden Mui-
naismarkkinat laajenta-
vat markkinaosuuttaan ja 
näytteilleasettajia löytyy 
sunnuntaina sekä Kierikki-

keskukselta että Kivikauden 
kylästä, kylästä myös lauan-
taina. Edustamassa on pe-
rinnekäsityön osaajia sekä 
muun muassa luontokuvas-
tosta ponnistavien tuottei-
den myyjiä.

Lauantaina kello 10-12 
päärakennuksessa on ajan-
kohtainen seminaari metal-
linetsinnästä. Paikalla ovat 
Suomen Metallinetsijät ry:n 
puheenjohtaja Lasse Ny-
man, FM Ville Hakamäki 
Oulun yliopistosta ja arke-
ologi Mika Sarkkinen Poh-
jois-Pohjanmaan museosta. 
Alustuksissa valotetaan mitä 
metallinetsintä on, mitä ar-
keologista tutkimusta palve-
levia tuloksia sen avulla on 
saatu ja missä menevät sen 
toimintarajat lupineen.  

Lauantain ja sunnuntain 
ohjelmassa on vanhoja tut-
tuja ohjelmia ja toimintoja 
kuten Äinöisen muinaismu-

siikkiesityksiä, sepän pa-
jan näytöksiä työpajoihin 
keramiikanteosta kiven-
maalaukseen. Shamaanikin 
tarinoi menneisyyden salai-
suuksista. Heinäkuun kes-
täville kivikauden asumusta 
tutkiville yleisökaivauksille 
voi osallistua vielä lauantai-
na. Sen lisäksi yleisö pääsee 
kokeilemaan melomista upo-
uudella isolla ruuhella, joka 
syntyi kesäkuisen ITE-veis-
toskurssin jälkityönä. Kurs-
sin teokset jäivät Kierikkiin 
ja ovat nyt kivikauden ky-
lässä. 

Ennakkomakua mui-
naismarkkinoista on luvas-
sa torstaina 27.6. Rotuaarilla, 
missä Äinöinen (Eetu Kle-
metti, Eeva-Kaisa Kohonen 
ja apujoukkoja) esiintyvät ja 
kertovat lisää markkinoista. 

Leena Lehtinen 
Muinaismarkkinoilla on luvassa muinaismusiikkiesityksiä. 

KAiKille Avoin reissu 
sunnuntAinA 30.7.2017

KoKo perheen rAvitApAhtumAAn

laivakankaan raveihin su 30.7.2017

IlmoIttAUdU mUkAAn

lähtö klo 16 Kuivaniemen Kievarista, matkalta 
kyytiin ja stoppi Simon linja-auto asemalla. 

Vain 5 €/hlö sis. sisäänpääsyn ja kuljetuksen

RAVIREISSU

24.7.2017 mennessä 
p. 040 578 4202 / Katjaana

Kuivaniemen Nuorisoseuralla: 
tiistaina 25.7. klo 15 ja 
keskiviikkona 26.7. klo 18
Iin Huilingin lavalla: 
lauantaina 22.7. klo 15 ja 
sunnuntaina 23.7. klo 15

Kuivaniemen Roolinvaihtajat esittää 
Teuvo Ruohorannan kirjoittaman ja 

Sanna Kluukerin ohjaaman näytelmän

KULKURIN FARSSI

Liput 10 e, myynti alkaa 
tuntia ennen esitystä ovelta/portilta.

TERVETULOA!!!

Liput 10 €

nelos-Grillillä

LAVATANSSIT

matti lipponen 
yhtyeineen

Esiintyjänä

la 22.7 klo 22
ouluntie 370, Ii
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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 16/2017

jäsenyritys www.iisanomat.fi

Karhun sillan peruskivi va-
lettiin tiistaina 11.7. Kiven 
betoniin kaiverrettiin sil-
lan rakennusvuosi ja ”Suo-
mi 100” -merkintä. Peruskivi 
sijoitetaan sillan keskipilarin 

Karhun sillan 
peruskivi valettiin

anturan alle.
– Jos joku muutaman sa-

dan vuoden kuluttua löytää 
sen, niin siinä on merkintä 
rakennusvuodesta, Karhun 
tien hoitokunnan puheenjoh-

taja Tauno Kova sanoo.
Tiekunnan lisäksi pai-

kalla oli Etelä-Iin jakokun-
nan edustaja Risto Paaso, IIn 
kuntaa edusti kunnanhalli-
tuksen puheenjohtaja Johan-
nes Tuomela ja seurakunnan 
puolesta paikalla oli talous-
päällikkö Simo Paakkola.

Pääurakoitsijana on PT 
Pohjanteko. Rakennuttaja-
konsulttina valvontatöissä 
toimii CC Control Oy.

Siltaan on tällä hetkellä 
tehty paalutus- ja työpenger. 
Myös sillan runkoraken-
teen muottityöt ovat hyvässä 
vauhdissa. Tällä viikolla sil-
lan paaluraudoitukset ja -va-
lut tulevat valmiiksi.

– Noin kuukauden pääs-
tä olisi sillan kannen valutyö, 
jonka jälkeen tulee neljän vii-
kon työnseisaus, koska valu 
kuivuu, Kova sanoo.

Töiden pitäisi olla valmii-
na lokakuun lopussa.

Koko projekti on suoritet-
tu valtaosin iiläisin voimin, 
sillä pääurakoitsija ja osa ali-

hankkijoista ovat kotoisin 
paikkakunnalta. 

Siltatöissä on ollut joi-
takin viivästyksiä, sillä joi-
denkin rakennusprosessien 
lainvoimaiset päätökset vii-
västyivät ja hidastivat suun-
nittelua, lisäksi paalujen 
saanti viivästyi ja keskipilari-
en kantavuutta piti tarkistaa.

Projektin kokonaisbud-
jetti on 730 000 euroa. Pää-
urakoitsija PT Pohjanteon 
edustaja tekninen johtaja 
Timo Sääskilahti lupaa, että 
marraskuussa Karhuun pää-
see sillankautta autolla.

Sitä ennen pidetään kui-
tenkin sillanavajaisjuhlat, 
jossa ohjelmassa on ainakin 
lohikeiton syöntiä. Myös lii-
kenneministeri Anne Berner 
on pyydetty paikalle. Hän 
on luvannut katsoa, sopivat-
ko sillanavajaiset hänen aika-
tauluunsa. 

Sillan kantavuus on riit-
tävä, eli sen yli voidaan ajaa 
vaikka täysperävaunurekal-
la. Rakenteessa on yksi virta-

pilari ja sen alle jää noin 3,8m 
korkuinen venekulkuväy-
lä. Sillan pituus on 68 met-
riä ja sen kannen leveys on 
4,5 metriä.

Karhuun on puuhat-

otti asian esille.
Asia sai vauhtia alku-

vuonna, kun mukana olevat 
tahot sinetöivät päätöksen 
sillan rakentamisesta.

Karhussa on noin 80 va-
paa-ajan asuntoa ja seura-
kunnan leirikeskus. JR

karhun lossi liikennöi yhä, vaikka siltatyöt ovat vieressä käynnissä. kun 
silta valmistuu, siirtyy lossi yksityiseen omistukseen ja se toimitetaan 
muualle.

Peruskivi on muurattu. Muuraajat vasemmalta ylärivistä: Risto Paaso, 
simo Paakkola, johannes tuomela, tauno kova.

karhun sillan 
peruskiveen 
on kaiverrettu 
rakennusvuosi 
ja ”suomi 100” 
-maininta.

tu siltaa noin 30 vuotta. Sil-
taprojekti lähti liikkeelle 
80-luvulla, kun jakokunnan 
puheenjohtaja Uuno Paaso 

500€ pr51,,, 500 € mp,,, 
2 x 100€,,, 5 x 50€,, ym

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
tai p. 0400 385 281

kUIvAnIEmEn nS

Veteraanikoneet ja kirppis Olhavassa

Tulevana lauantaina pi-
detään Veteraanikone-, 
Rompetori-, Peräkärrykirp-
pis- tapahtuma  Olhavan 
Areenalla  alkaen klo 10 
(opastus 4-tieltä). Näyttelyn 
helmi on Bolinder-Munktell 
10  traktori vuosimallia 1949.  
Esillä myös ainutlaatuisia 
vanhoja autoja,  traktoreita, 

esillä  vanhoja sekä uudem-
pia koneita, kulkuneuvo-
ja  ja laitteita. Tapahtumaan 
voi kukin tuoda omia vem-
paimia.  Jos laitteella tarvet-
ta erityisjärjestelyille, niin 
otathan etukäteen yhteyttä 
järjestäjiin.  Paikanpäällä on 
ohjattu  paikoitus. 

 Ravintolateltassa on tar-

jolla paistettuja maivoja,  
lettuja, vohveleita, kahvia, 
limsaa ja jäätelöä ym.

Rompetori ja kirppis jär-
jestetään peräkärrykirppis-
tyyliin, ei  paikkamaksuja. 
Paikat jaetaan saapumisjär-
jestyksessä. 

Päivä tarjoaa erinomaiset 
puitteet valokuvaukseen liit-

tyen Olhava-valokuvauski-
pailuun.

Tervetuloa viettämään 
hauskaa kesäpäivää Olhavan 
Areenalle.

maarit tihinen
ja helena Kanervo

Bingo seuralla 
ma 24.7. 
klo 18.00

mopoja ja muita vempaimia.
Tapahtuma järjestetään 

nyt toista kertaa; viimevuo-
tinen tapahtuma oli yleisö-
menestys.  Mukana olleiden 
pyynnöstä tapahtuma tul-
laan järjestämään vuosittain. 

Päivä tarjoaa päiväksi 
mukavaa ajanvietettä koko 
perheelle. Tapahtumassa 

tavoitteena on haastaa mukaan kaikki 
iin kunnan koulut järjestämään uni-
cef kävely jokaiseen iiläiseen kouluun 
syksyn 2017 aikana. tilaisuus on tar-
koitettu kaikille unicefin toiminnasta 
kiinnostuneille kuntalaisille sekä kou-
lujen opettajille.  oletko kiinnostunut 
lipaskeräyksestä tai haluatko järjestää 
unisef –keräyksen tai haluatko ryhtyä 
kuukausilahjoittajaksi – tervetuloa 
mukaan! 
www.unicef.fi 
Lisätietoa:
Riitta Räinä p. 050 3950 305, 
riitta.raina@ii.fi 
teijo liedes p. 040 718 8401, 
teijo.liedes@ii.fi 
anita sievänen p. 040 046 1880, 
anita.sievanen@gmail.com
anna liisa nivala p. 050 336 839, 
annaliisa.nivala@dnainternet.net  

”uniCeF on maail-
man vaikutusvaltaisin 
lastenjärjestö. työmme 
perustuu Yk:n lapsen 
oikeuksien sopimukseen, 
jonka tärkein tavoite 
on perusoikeuksien: 
terveyden, koulutuksen, 
tasa-arvon ja turvan 
takaaminen jokaiselle 
lapselle. 

toimimme yhdessä 
kumppaneidemme 
kanssa yli 190 maassa. 
suomen uniCeF ry kerää 
varoja uniCeFin työ-
hön ja vaikuttaa lapsen 
oikeuksien toteutumi-
seen myös kotimaas-
sa. uniCeF saa kaikki 
varansa vapaaehtoisina 
lahjoituksina.”

aVoin kutsu
Unicef päivä Iissä ti 15.8.2017 

klo 12.00 – 12.45  
suomen unicefin Helsingin toimiston vierailu iin 
lukiossa ja Valtarin koululla. tilaisuus on suunnattu 
iin kunnan koulujen oppilaille ja opettajille

klo 14.00 – 16.00 
unisef toiminnasta kiinnostuneiden tapaaminen.
Paikalla edustaja suomen unicefin Helsingin 
toimistolta. iin Paikallisryhmän toiminnan suunnit-
telua.
Vapaa pääsy! nättepori auditorio, kahvitarjoilu!  

klo 17.30 – 19.00  
unicefin yleisötilaisuus 
Paikalla edustaja suomen unicefin Helsingin toi-
mistolta. tietoa unicefin toiminnasta. Vapaa pääsy!
nätteporin auditorio, kahvitarjoilu!
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Kuivaniemen pitäjämarkki-
noilla oli vilinää ja vilskettä 
lauantaina 15.7. ja sunnuntai-
na 16.7. Lauantaina kävijöitä 
oli arviolta noin 5 000 ja sun-
nuntaina puolta vähemmän.

Lauantaina väkeä tapah-
tumaan veti Matti Nykänen 
bändeineen. Nykänen esiin-
tyi kahdesti, ja molemmilla 
kerroilla lavalta kuultiin ener-
gistä meininkiä, vaikka Matti 
olikin tutustunut Kuivanie-
men yöelämään edellise-
nä iltana pitemmän kaavan 
kautta.

– Kävimme Kuivanie-
men Kievarissa. Täytyy sa-
noa, että se on melkoinen 
paikka. Kerrankin meikäläi-
nen pääsi irrottelemaan, ja se 
tuntui hyvältä. Myöhemmin 
lähdimme jonkun iiläisen 
luo jatkoille, Nykänen selitti 
esiintymisensä jälkeen.

Markkinoiden avauksen 
suoritti Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliiton pu-
heenjohtaja Juha Marttila. 
Hän kertoi Iin Sanomille, että 

ti Nykäsen esityksen, kun se 
tänne kerran tuli, Leinonen 
kertoi.

Iiläinen kunnanvaltuutet-
tu Riikka Ruonala oli markki-
noilla lapsien kera. 

– Muistaakseni on ollut 
yksi tai kaksi vuotta, kun en 
ole osallistunut näille markki-
noille. Vien nyt kotiin perin-
teiset lakritistit ja lapset saivat 
ilmapallokoiria. Tulimme 
sunnuntaina syömään edel-
lisenä päivänä unohdetut jää-
telöt, Ruonala kertoo.

Kuivaniemen pitäjämark-
kinat järjestetettiin nyt 32. ker-
ran. Tällä kertaa markkinoilla 
nähtiin järjestyksessään toiset 
sokkoämpäripallojoukkeiden 
maailmanmestaruuskisat. 
Kyseisessä pelissä ämpäri 
päässä oleva henkilä heittää 
pallon toiselle pelaajalle, joka 
yrittää vangita pelivälineen 
ämpäriin. Lajin kehittänyt 

Ii-Instituutti ennustaa, että 
sokkoämpäripalloa pela-
taan tulevaisuuden olym-
pialaisissa. Viime vuonna 
maailmanmestaruuden voit-
ti Kuivaniemen Yrittäjät. Nyt 
mestaruus meni Ii-Instuutille.

Pitäjämarkkinoilla palkit-
tiin myös vuoden markki-
namyyjä. Nyt palkinnon sai 
kempeleläinen Ranta-Aitta 
Annola ky.

Lukuisilla järjestöillä oli 
arpajaisia. Eräs sellainen oli 
Kaakkurinniemen venesata-
ma, joka arpoi Jopo-polku-
pyörän ja puusta veistetyn 
karhuveistoksen. Arvan nos-
ti Pekka Ellilä. Voitot meni-
vät Aino Pekkalalle (Jopo) ja 
Anna Tuuttu (karhuveistos). 
Myös Ii-Instituutilla oli ar-
vonta, jonka palkintona oli lo-
hituuliviiri. Sen voitti Adele 
Jaara Iistä. JR                  

Matti sai pusun ii-instituutin sihteeri sonja lappalaiselta (vas.) ja liikuntaohjaaja Marjo Veijolalta.

juha Marttila tuli kesälomansa alka-
jaisiksi kuivaniemen markkinoille.

Riikka Ruonala saapui markkinoil-
le lapsien kanssa. Vasemmalla on 
Venla Ruonala (6v), Riikan sylissä 
on Ronja Pakanen (2v) ja edessä 
Peppi Ruonala (4v).

sirpa Varanka (vas.) ja alissa Pive-
lin olivat kuivaniemen Yrityksen 
teltalla.

Matti nykänen esiintyi energisesti.

sokkoämpärikisaan osallistuneet joukkueet palkittiin mitaleilla.

 Moni halusi samaan kuvaan Matti nykäsen kanssa.

sokkoämpäripallo on vaativa laji. tässä kuivaniemen Palleroiden taidon-
näyte.

Matti nykänen keräsi markkinoille ennätysyleisön.

teatteri kolme korppia teki lapsille ilmapalloja.

Pekka ellilä nostaa voittoarpaa kaakkuriniemen sataman arpajaisissa. ar-
pa-astiaa pitelee krisse inkeröinen.

Kuivaniemen pitäjämarkki-
nat ovat hänellle tuttu tapah-
tuma.

– Olen ollut täällä usei-
ta kertoja. Nyt on muutama 
vuosi jäänyt välistä kiireiden 
takia. Täällä näkee tuttavia, ja 
se on kohokohta. Ostan aina 
jotakin kotiin. Olen nyt kesä-
lomalla ja se sujuu kotitöissä 
Simossa. Meillä on lypsykar-
jaa ja työskentelen lomatuu-
raajana, Marttila kertoo.

Iin kunnan tervehdyksen 
markkinoille toi puolestaan 
kunnanhallituksen puheen-
johtaja Johannes Tuomela. 

– Tämä on yhdeksäs kerta, 
kun olen täällä markkinoil-
la. Yleensä kuuntelen täällä 
markkinapuheita ja tapaan 
ihmisiä, Tuomela tuumaa.

Monet paikalliset yhdis-
tykset olivat edustettuina pi-
täjämarkkinoilla. Mukana 
olivat muun muassa Kuiva-
niemen Kotiseutuyhdistys, 
urheiluseura Kuivaniemen 
Yritys, Kuivaniemen eläk-
keensaajat ja Kaakkurinnie-

men satama. Myös monet 
poliittiset puolueet olivat 
edustettuina.

Vuonna 1934 perustetun 
Kuivaniemen Yrityksen Sirpa 
Varanka pujeenjohtaja kertoi 
olevansa tyytyväinen mark-
kinoihin.

– Markkinavieraita on tosi 
paljon. Myymme arpoja ja 
tuotteitamme. Teemme tun-
netuksi seuraamme. Meillä 
menee nykyisin hyvin, mut-
ta tarvitsemme lisää vapaa-
ehtoistoimijoita, Varanka 
kertoo.

Kuivaniemeläinen Kat-
riina Leinonen kertoi mark-
kinoilla mukavinta olleen 
markkinavilskeen kiertelemi-
nen ja katseleminen.

– Ostan markkinoilta äidil-
le jotakin. En tiedä vielä mitä, 
Leinonen kertoi.

Kuivaniemeläinen Hen-
ri Leinonen tuli markkinoille 
tapaamaan tuttaviaan ja syö-
mään markkinaruokaa.

– Jospa ostaisin täältä met-
rilakua. Tietysti katson Mat-

Kuivaniemen markkinayleisönMatti villitsi


