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jakelu kaikkiin talouksiin iissä

elokuunomat

Kansallispukupiknik kerä-
si Huilinkiin lauantaina 5.8. 
kymmenkunta kansalliseen 
asuun pukeutunutta henki-
löä. Nähtävillä olivat muun 
muassa Suur-Iin, Peräpohjo-
lan ja Oulun kansallispuvut.

Museonhoitaja Hanna 
Puolakka kertoo, että tänä 
vuonna kansallispuku täyt-
tää 132 vuotta.

– Tällaista tapahtumaa 
ei ennen ole ollut Iissä. Tar-
koituksenamme on ulkoilut-
taa kansallispukuja. Monella 
on niitä kaapissa, mutta nii-

Kansallispukupäivää vietettiin Huilingissa

tä ei tule kauheasti käytettyä, 
Puolakka kertoo.

Musonjohtaja oli pukeu-
tunut muinaispukuun, jon-
ka solki ja ketjunkannattimet 
olivat Iistä löytyneiden esi-
neiden mallisia. 

Kansallispukuja ryhdyt-
tiin kokoamaan 1800-luvun 
loppupuolella kansallisro-
manttisen aatteen myötä.  
Asuja esiteltiin ensimmäisen 
kerran 1885 Venäjän keisa-
rille.

Iiläinen kansallispuku 
on Suur-Iin puku. Puolakka 

kertoo, että puku on tutkittu 
ja koottu 1990-luvulla. Suur-
Ii käsitti aikoinaan muun 
muassa Haukiputaan, Kii-
mingin, Pudasjärven, Taival-
kosken ja Ranuan.

Kyseistä pukua kantoi 
Anja Antikainen.

– Olen tehnyt puvun itse 
käsin, ja se oli iso homma. 
Esimerkiksi myssyn kaikki 
pienet kukat teettivät paljon 
työtä, Antikainen sanoo.

Pukua on käytetty muun 
muassa häissä ja päättäjäi-
sissä. Asu valmistui 1990-lu-

anja antikainen oli pukeutunut 
suur-iin kansallispukuun.

Hanna Puolakka oli pukeutunut 
muinaispukuun.

kansallispukupiknikiläiset yhteispotretissa.

vun lopussa. Antikainen sai 
idean puvun koostamiseen 
lehtiartikkelista, jossa oli-
vat ohjeet puvun koostami-
seksi. Hänellä on kotonaan 
myös itse tehty Peräpohjo-
lan puku.

Marja Matila oli pukeu-
tunut Peräpohjolan pukuun, 
joka on peräisin vuodelta 
1940.

– Tämä puku oli juhan-
nustansseissa Aavasaksalla 
1946. Sieltä peräisin ole-
va filmi näytettiin televi-
siossa. Siellä tätini huiteli 

tämä puku yllään tansseis-
sa. Silloin kansallispukuja 
pidettiin usein tanssiaisissa, 
Matila tietää.

Tilaisuuden ainoa kan-
sallispukuun pukeutunut 
mies oli Esko Goman. Hänen 
asunsa oli vienankarjalainen 
Vuokkiniemen kansallispu-
ku, jonka oli ommellut hänen 
vaimonsa Tatjana Goman. 
Myös Tatjana oli pukeutunut 
vastaavaan vuokkiniemeläi-
seen kansallisasuun. JR
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Iin kesä on ollut mainio, vaikka se 
ei ole vielä kokonaan ohi.

Kiitos siitä kuuluu itsel-
leen iiläisille, kyläyhdistyksille, 
Ii-Instituutille ja kaikille muille tou-
hukkaille sekä mukaville ihmisil-
le. Lähes jokaisena viikonloppuna 
on ollut mainioita tapahtumia, jois-
sa on ollut lukuisia mielenkiintoisia 
elämyksiä.

Esimerkiksi Iloinen Iijokipyö-
räily oli onnistui erinomaisesti. Sen 
kruunasi mainio Aina Inkeri An-
keinen, tuo mainio Pilvi Hämäläi-
sen esittämä roolihahmo.

PÄÄKIRJOITUS

KOLUMNI

www.iinseurakunta.fi

Iissä mukava kesä
Kuivaniemen markkinat meni-

vät loistavasti. Matti Nykänen veti 
markkinapaikan täyteen ihmisiä. 
Kansa tykkäsi Matista ja Matti kan-
sasta.

Iin kesässä on vielä ollut ve-
teraanikoneita, rakkauden kirk-
kovenettä, tukilla seilaamista, 
kesäteatteria, sikapäiviä, rokki-
juhlia, kansallispukupiknik ja ties 
mitä.

Onnistunut kesä!
Merkille pantavaa tilaisuuksis-

sa on ollut rento tunnelma ja iloi-
set osallistujat. Kaikki ovat selvästi 

nauttineet olostaan ja tapahtumien 
ohjelmasta. Korviini ei ole kantau-
tunut mitään ikävää, vaikka eihän 
meille toimittajille aina kaikkea 
kerrota.

Joten lisää samanlaista.
Syksylläkin on kaikkea mu-

kavaa, kuten Iin ja Kuivaniemen 
markkinat. Kiitoksia siis mainiosta 
kesästä, joka jatkuu vielä. Tehdään 
loppukesästäkin mahtava!

Jyri-Jussi Rekinen

Lapsuudesta se lähtee, lukuinnos-
tus, jos on lähteäkseen. Ei meistä 
kaikista kai lukijoita tule, vaikka 
mitä tehtäisiin. Ei minustakaan 
tule käsityöihmistä tai pesäpallon 
pelaajaa, vaikka joku innokas kä-
sityön harrastaja voisi sanoa, että 
kyllä siihen oppii. Ja pesäpalloili-
ja voisi tuumata, että treenaamal-
la kyllä pallokin lentää kauemmas. 

Lukeminen on vain sellainen tai-
to, jota ilman on maailmassa vaike-
aa nykypäivänä tulla toimeen. Sitä 
tarvitsee tietysti ihan koulua käy-
dessään ja muuten ihan matema-
tiikan tunnillakin. Se saattaa joskus 
päästä unohtumaan. 

Siksi olisi jonkinlainen taso hyvä 
jokaisen saavuttaa. Että saisi opis-
keltua itselleen ammatin ja hoidet-
tua asiansa. Osaisi hakea tietoa ja 
tiivistää siitä olennaisen. Kirjoitta-
mistakin pitää tehdä joka paikas-
sa. Töissä ja vaikka Facebookissa. Ja 
kun lukee, niin sanavarasto kasvaa. 
Löytää sitten oikeat sanat, kun pu-
huu ihmisten kanssa. Osaa puhua 
tunteistaan ja selvitellä ristiriitoja, 
kun niitä jokaiselle pakosta tulee. 

Kirjastossa ollaan nyt aloitta-
massa Pelastetaan iltasatu –han-
ketta. Nimensä mukaisesti ollaan 
oikeasti pelastamassa iltasatua eli 
yritämme saada perheet lukemaan 
enemmän. Iltasatu ei enää ole itses-
täänselvyys ja se on harmi. Kirjan 
kanssa on helppo rauhoittua äidin 
tai isän syliin ennen nukkumaan-
menoa. Ja kun iltasatuperinteen 
aloittaa hyvissä ajoin, jo ennen kuin 
lapsi osaa puhua, tulee siitä rutii-
nia. Lapsi oppii keskittymään aina 
vain pitempiin tarinoihin. 

Pelastetaan iltasatu
Aika usein kuulemme kirjas-

tossa kysymyksen, miten saisim-
me lapset lukemaan? Tätä kysyvät 
vanhemmat, opettajat, mummut 
ja papat. Lehdissäkin siitä usein 
kirjoitetaan. Eihän siihen mitään 
tyhjentävää vastausta voi olla. 
Muutenhan kaikki lukisivat jo. Vä-
lillä mietin alkavatko kysymykset 
ja huolehtimiset jo toteuttaa itse-
ään. Tässä kuitenkin minun päässä-
ni pyörittelemä vinkkilista: 

Lue lapselle joka ilta pienestä 
asti. Jatka vielä alakoulussa, koska 
ei lapsi vielä siinä vaiheessa osaa 
lukea tarpeeksi pitkiä ja hausko-
ja tarinoita. Pyydä vanhempia si-
saruksia tai ystäviä suosittelemaan 
lapselle hyviä kirjoja. Käy kirjas-
tossa. Anna lapsen valita luetta-
vansa itse. Älä turhaudu, kun luet 
samaa Maisa-kirjaa kymmenettä 
kertaa. Toistolla on tarkoituksen-
sa. Tärkeintä on puhua arvostavas-
ti lukemisesta ja lukea itse. Edes 
sanomalehteä. Esimerkin voima 
on ihmeellinen. Välillä voi lahjoa-
kin. Ja viimeisenä; toivo uutta Har-
ry Potteria. Että lapset jonottaisivat 
aamuvarhaisella kirjakaupan edes-
sä ostaakseen kirjan! Se on kirjas-
tonhoitajan haaveuni. 

Minna 
Halonen

iin alue
Sanajumalanpalvelus su 20.8. klo 
10 iin kirkossa. 11. sunnuntai Hellun-
taista, pyhäpäivän aihe: etsikkoaikoja. 
toimittaa Pekka soronen, kanttorina 
Markku jaakkola. kolehti: synnytys-
klinikan rakentamiseen jubaan, etelä-
sudaniin, sleY:n kautta. 

Sanajumalanpalvelus su 27.8. klo 
10 iin kirkossa. 12. sunnuntai Hellun-
taista, pyhäpäivän aihe: itsensä tutki-
minen. toimittaa tapani Ruotsalainen, 
kanttorina eija savolainen. kolehti: 
oulun hiippakunnan toimintaan kas-
vatus-, diakonia- ja lähetystyössä.

Päivystävä pappi to 17.8. klo 
14.30 hoito-osastolla. Voit pyytää seu-
rakunnan työntekijää käymään luona-
si tai omaisesi luona.

Hartaus to 24.8. klo 13 iin hoiva-
osastolla.  

Iin perhekerho pe 18.8., pe 25.8. 
ja pe 1.9. klo 10-12 seurakuntatalol-
la, kerhohuoneessa. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. Perhekerhon oh-
jelmassa on leikkiä, askartelua ja muu-
ta mukavaa yhteistä tekemistä. tule 
tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja 
vaihtamaan kuulumisia.  Perheker-
hoon ovat tervetulleita vanhemmat, 
isovanhemmat ja hoitajat lasten kans-
sa. tervetuloa!

Perheiden päiväleiri la 19.8. klo 
9.30 – 13.30 karhun leirikeskuksessa, 
leirikeskuksentie 32.  

Päiväleirin ohjelmassa on leikke-
jä, askartelua, aarreseikkailu, nuotio-
herkkuja ja muuta mukavaa ohjelmaa. 
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.  teRVetuloa kesäi-
selle PäiVäleiRille aikuiset ja kai-
kenikäiset laPset!

Vauva- ja taaperoryhmä ke 
23.8. ja ke 6.9. klo 10 – 11.30 iin seu-
rakuntatalolla, kerhohuoneessa. si-
säänkäynti joen puolelta talon takaa. 
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja hei-
dän vanhemmilleen tarkoitettu laulu-
leikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mu-
kaan ryhmään. kerhossa on mahdol-
lisuus jutteluun toisten vanhempien 
kanssa. lisätietoja puh: 0400 541 319. 

tule kerhoon lapsesi kanssa ja vaihta-
maan ajatuksia toisten samassa elä-
mäntilanteessa olevien kanssa, olet 
lämpimästi tervetullut ryhmään en-
simmäisen lapsesi tai useamman lap-
sen kanssa.

Kirkkokuoro ke 6.9. klo 14 iin seu-
rakuntatalolla, seurakuntasalissa.

Nuortenilta to 17.8., to 24.8. ja 
to 31.8. klo 18 iin seurakuntatalolla, 
kerhohuoneessa. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. kaikille avoin, 
ohjelmallinen ilta. illan päätteeksi 
kahvit ja vapaata oleskelua.

Äitien ja tyttöjen ilta ti 5.9. klo 
17.30 – 19 iin seurakuntatalolla, seu-
rakuntasalissa. illassa on mukavaa 
yhdessäoloa, askartelua, hartaus ja 
tarjotaan iltapalaa. tässä illassa olem-
me syksyn tunnelmissa ja askarte-
lemme marjakorit. tule tutustumaan 
toisiin äiteihin ja tyttöihin ja viettä-
mään hyvä hetki yhdessä! lämpimästi 
tervetuloa äidit, pienemmät ja isom-
mat tytöt. 

kuiVanieMen alue
Messu su 20.8. klo 12 kuivaniemen 
kirkossa. 11. sunnuntai Helluntais-
ta, pyhäpäivän aihe: etsikkoaikoja. 
toimittaa Pekka soronen, kanttorina 
Markku jaakkola. kolehti: synnytys-
klinikan rakentamiseen jubaan, etelä-
sudaniin, sleY:n kautta. 

Sanajumalanpalvelus su 27.8. 
klo 12 oijärven kyläkirkossa. 12. sun-
nuntai Helluntaista, pyhäpäivän aihe: 
itsensä tutkiminen. toimittaa tapa-
ni Ruotsalainen, kanttorina eija savo-
lainen. kolehti: oulun hiippakunnan 
toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lä-
hetystyössä.

Kuivaniemen perhekerho to 
17.8. to 24.8. ja to 31.8. klo 10-12 seu-
rakuntatalolla. 

Oijärven perhekerho ma 21.8. ja 
ma 4.9. klo 14-16 oijärven vanhusten-
talon kerhohuoneessa.

Perhekerhon ohjelmassa on leik-
kiä, askartelua ja muuta mukavaa 
yhteistä tekemistä. tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan 
kuulumisia.  Perhekerhoon ovat terve-
tulleita vanhemmat, isovanhemmat ja 
hoitajat lasten kanssa. tervetuloa!

Kuivaniemen seurakuntaker-
ho ma 4.9. klo 11 vanhustentalon 
kerhohuoneessa. kokoonnumme 
porisemaan ja kahvittelemaan van-
hustentalon kerhohuoneelle, lämpi-
mästi tervetuloa uudet ja vanhat!

Kappelintoimisto on suljettu ma 

24.7. – pe 25.8. 
Perheiden päiväleiri la 19.8. klo 

9.30 – 13.30 karhun leirikeskuksessa, 
leirikeskuksentie 32.  

Päiväleirin ohjelmassa on leikke-
jä, askartelua, aarreseikkailua, nuotio-
herkkuja ja muuta mukavaa ohjelmaa. 
Päiväleirillä tarjotaan ateria. lähtö 
avelan rannasta alarannantien pääs-
tä lauttarannasta klo 9.30. paluu laut-
tarantaan 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. terve-
tuloa kesäiselle päiväleirille aikuiset ja 
kaikenikäiset lapset.  

Vauva- ja taaperoryhmä ke 
23.8 ja ke 6.9. klo 10 – 11.30 iin seu-
rakuntatalolla, kerhohuoneessa. si-
säänkäynti joen puolelta talon takaa. 
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja hei-
dän vanhemmilleen tarkoitettu laulu-
leikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mu-
kaan ryhmään. kerhossa on mahdol-
lisuus jutteluun toisten vanhempien 
kanssa. lisätietoja puh: 0400 541 319. 
tule kerhoon lapsesi kanssa ja vaihta-
maan ajatuksia toisten samassa elä-
mäntilanteessa olevien kanssa, olet 
lämpimästi tervetullut ryhmään en-
simmäisen lapsesi tai useamman lap-
sen kanssa.

Äitien ja tyttöjen ilta ti 5.9. klo 
17.30 – 19 iin seurakuntatalolla, seu-
rakuntasalissa. illassa on mukavaa 
yhdessäoloa, askartelua, hartaus ja 
tarjotaan iltapalaa. tässä illassa olem-
me syksyn tunnelmissa ja askarte-
lemme marjakorit. tule tutustumaan 
toisiin äiteihin ja tyttöihin ja viettä-
mään hyvä hetki yhdessä! lämpimästi 
tervetuloa äidit, pienemmät ja isom-
mat tytöt. 

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT 
 

 
Tervetuloa keskustelemaan aamukahvin 

lomassa julkisista hankinnoista ja 
omistajanvaihdoksista! 

 

Tilaisuudessa esitellään Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien maksuttomat palvelut. 

Hankinta-asiamiespalvelu auttaa yrittäjää 
julkisten hankintojen haltuun ottamisessa. 

Omistajanvaihdospalvelua kannattaa käyttää 
kun on myymässä tai ostamassa yritystä. 

Nyt on mahdollista tulla keskustelemaan, 
tuomaan omat terveiset ja verkostoitumaan 
muiden yrittäjien kanssa. 

 

Tule kuulemaan ja nappaamaan sinulle tarpeelliset palvelut käyttöön! 

Mukana tilaisuudessa on myös Iin kunta. 

31. elokuuta 2017 klo 7:30-10:00 
Iin Micropolis, Piisilta 1 
 
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot TÄSTÄ. 
 

Tervetuloa keskustelemaan aamukahvin lomassa 
julkisista hankinnoista ja omistajanvaihdoksista!

tilaisuudessa esitellään Pohjois-
Pohjanmaan Yrittäjien maksutto-
mat palvelut.

Hankinta-asiamiespalvelu auttaa 
yrittäjää julkisten hankintojen 
haltuun ottamisessa.

omistajanvaihdospalvelua kan-
nattaa käyttää kun on myymässä 
tai ostamassa yritystä.

nyt on mahdollista tulla keskus-
telemaan, tuomaan omat tervei-
set ja verkostoitumaan muiden 
yrittäjien kanssa.

tule kuulemaan ja nappaamaan sinulle tarpeelliset palvelut käyttöön!
Mukana tilaisuudessa on myös iin kunta.

ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/a/
tapahtumat/560191-yrittajien-aamukahvit-ii

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT 
 

 
Tervetuloa keskustelemaan aamukahvin 

lomassa julkisista hankinnoista ja 
omistajanvaihdoksista! 

 

Tilaisuudessa esitellään Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien maksuttomat palvelut. 

Hankinta-asiamiespalvelu auttaa yrittäjää 
julkisten hankintojen haltuun ottamisessa. 
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tuomaan omat terveiset ja verkostoitumaan 
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YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT

31. elokuuta 2017 klo 7:30-10:00
Iin Micropolis, Piisilta 1



nro 18/2017 3
nomat

-

Kuva Riitta Räinä

Nelisenkymmentä ener-
gia-asioista kiinnostunutta 
kansalaista kerääntyi Micro-
polikseen keskiviikkona 9.8. 
kuuntelemaan asiantuntijoi-
den neuvoja vaihtoehtoisista 
ja uusiutuvista energialäh-
teistä. Micropoliksen johtava 
energiainsinööri Heidi Ta-
kalo kertoo, että tapahtuma 
lähti ihmisten tarpeesta.

– Teimme kyselyitä kun-
talaisille, joissa kysyimme 
miten he toivovat apua kun-
nalta energiaan liittyen. In-
fotilaisuuksia toivottiin, 
Takalo sanoo.

Mukana oli seitsemän 
energia-alan asiantuntijaa 

Energia-asiat kiinnostivat iiläisiä
esittelemässä uusiutuvan 
energian lähteitä, esimerkik-
si aurinko- ja maalämpöä. 
Lisäksi osalistujat saivat näh-
täväkseen sähköauton ja säh-
köavusteisen polkupyörän.

Iiläinen Kimmo Seura-
nen on asentanut vanhaan 
hirsitaloonsa aurinko- ja il-
malämmityksen. Hän on tyy-
tyväinen tuloksiin.

– Minulla on ollut kahden 
ja puolen kilowatin aurinko-
voimalaitos muutaman vuo-
den. Olen laajennellut sitä 
pariin otteeseen. Ilmalämpö-
pumpusta minulla on kah-
dentoista vuoden kokemus. 
Talvella poltan paljon puuta, 

hän kertoo.
Hänen mukaansa ilma-

lämpöpumppu maksaa it-
sensä takaisin muutamassa 
vuodessa ja viimeisimmät 
asennetut aurinkolämpöpa-
neelit ovat maksettu takaisin 
vajaassa kymmenessä vuo-
dessa. 

– Se on kannattava inves-
tointi ilman mitään tukiaisia. 
Paljonkohan Olkiluodon kol-
mosella mahtaa olla takai-
sinmaksuaika, jos se joskus 
lähtee käyntiin, Seuranen ih-
mettelee.

Aurinkopaneelien hinnat 
ovat nykyisin tulleet alas, ja 
kappaleelta ne maksavat ny-

kysiin noin 150 euroa. Myös 
sähköä muuntavien invertte-
reiden hinnat ovat laskeneet.

– Toukokuusta lähtien 
omavaraisuusasteeni säh-
kössä on aika tarkkaan puo-
let. Läpi vuoden laskettuna 
se on noin 20 prosenttia, Seu-
ranen kertoo.

Iin kunnan rakennutta-
jainsinööri Jukka Härkin 
kertoi, että maalämpöön siir-
tyminen on tuonut mainitta-
via säästöjä kunnalle.

Kunnan alueella maa-
lämpöhankkeita tällä hetkel-
lä on 12 kappaletta. Näissä 
on mukana mukana koulu-
ja, vuokrataloyhtiöitä ja kes-

kimmo seuranen on asentanut taloonsa aurinkopaneelit ja ilmalämmi-
tyksen.

energiatapahtumaan osallistui nelisenkymmentä ihmistä.

Huyndai-sähköauto keräsi ihailevia katseita.

kuskeittiö. Härkinin mukaan 
maalämpöön siirryttäessä 
esimerkiksi öljylämmityk-
sestä, putoavat sähkölaskut 
kolmannekseen entisestä.

– Esimerkiksi Aseman 
koululla sähkölaskun vuosit-
tainen lämmityskustannus-

säästö on noin 20 000 euroa, 
Härkin mainitsee.

Maalämpöpumppuja on 
asennettu Iin kunnan kohtei-
siin viitisen vuotta. Ne ovat 
toimineet ongelmitta. JR

Jakkukyläläisillä historiakierros Haminassa
Kolmisenkymmentä jak-
kukyläläistä saapui Iin 
Haminaan sunnuntaina kuu-
lemaan, kuinka historioitsija 
ja opas Pertti Huovinen ta-
rinoi Iin menneisyydestä ja 
tavoista. Kierros kesti pari 
tuntia, ja sen aikana kuul-
tiin rautaisannos faktaa ja 
tarinaa paikkakunnan men-
neisyydestä. Kierros alkoi 
Uitto-patsaalta ja päätyi Hui-
linkiin.

– Iin historia on erittäin 
monipuolinen ja mielenkiin-
toinen. Siitä löytyy monia 
yhtymäkohtia Jakkukylään, 
koska olemme vanhoja iiläi-
siä. 

– Meiltä on aina kuljet-
tu Iin suuntaan, koska se 
on luontainen kulkusuunta. 
Tämä taas johtunee Iijoesta, 
joka on aikoinaan toiminut 
tärkeänä kulkuväylänä, Jak-
kukylän kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Hannu Kais-
to kertoo.

Eräät Huovisen kertomat 
tarinat olivat entuudestaan 
tuttuja jakkukyläläisille, sil-
lä paikkakuntien historiat si-
vuavat toisiaan. Jakkukylä 
on kuulunut aikoinaan Iihin, 
ja se erosi Iistä Yli-Iin irtau-

duttua omaksi kunnakseen 
vuonna 1924. 

Ensimmäinen aloite kylän 
liittymistä takaisin Iihin teh-
tiin jo 1928.

– Omat vanhempamme ja 
mummut sekä papat kerto-
neet, kun he ovat täällä suun-
nassa kulkeneet. Oli mukava 
verestää muistoja, Kaisto ar-
vioi.

Aloite kierrokseen tuli 
Huoviselta. Hän kertoo päi-
vittävänsä tietojaan Iin histo-
riasta koko ajan. 

– Muutama vuosi sit-
ten tehdyt arkeologiset löy-
döt valottavat menneisyyttä 
uudella tavalla. Historia 
on tullut monille tunnetuk-
si Haminasta löydetyn ris-

tin myötä. Seurakunta on 
maalauttanut siitä ikoneita 
ja kultaseppä on tehnyt siitä 
koruja, Huovinen mainitsee.

Jakkukyläläiset olivat tyy-
tyväisiä kierrokseen.

– Olemme olleet reilut 90 
vuotta erossa Iistä, eri kun-
nassa. Vastaanotto täällä on 
kuin olisimme tulleet kotiin. 
Olemme ilahtuneita ja kiitol-
lisia, että meidät tällä taval-
la toivotetaan tervetulleiksi, 
Kaisto kiittelee.

Jakkukylä liittyy Iihin 
vuodenvaihteessa. Kiitok-
seksi kierroksesta Huovinen 
vastaanotti Jakkukylän ky-
läyhdistykseltä käsinkudotut 
jakkukyläläiset villasukat. JR

Pertti Huovinen vastaanottaa Han-
nu kaistolta käsinkudotut jakkuky-
läläiset villasukat. 

kierros alkoi uitto-patsaalta.

Pertti Huovinen kertoo jakkukyläläisille Haminan historiasta.



4 nro 18/2017
nomat

-

Ylirannan koululla juhlittiin lämminhenkisesti

Ylirannan koulun 100-vuo-
tisjuhlasta muodostui 
lauantaina 5. elokuuta läm-
minhenkinen tilaisuus. 
Kouluun oli kokoontunut 
runsaasti vanhoja koulu-
kavereita, jotka muistelivat 
menneitä kouluvuosiaan. 

Ylirannan kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Saa-
ra Paakkola luonnehtii 
tilaisuutta onnistuneeksi.

– Olemme tyytyväisiä. 
Laskimme, että paikalla oli 
250 ihmistä, Paakkola kertoo.

Kyläyhdistys oli varannut 
tilaisuuteen 400 munkkia, 
joista 300 jaettiin juhlassa. 
Loput munkit myytiin. Yli-
rannan lasten kuoro kajaut-
ti reippaita kuorolauluja ja 
laulaja Heikki Sassi esitti yk-
sinlaulua. Lisäksi juhlassa 
oli muun muassa tikkakisa, 
hapkidonäytös ja poniratsas-
tusta.

Elli Manninen (os. Pauk-
keri) oli koulun keittolassa 
töissä vuosina 1956-1959.

– Lapset olivat silloin kilt-
tejä ja auttavaisia. Minulle on 
heistä ja opettajista jäänyt oi-
kein mukava muisto, hän 
kertoo.

Tuolloin koulussa oli 
noin 60 lasta. Koulus-
sa syötiin tuolloin tavallis-
ta kotiruokaa: Rössypottua, 
hernekeittoa, marjapuuroa, 
makaronivelliä.

– Koskaan ruuasta ei vali-
tettu. Kaikki olivat tyytyväi-
siä, Manninen muistelee.

Koulu oli tuolloin puu-
lämmitteinen, ja uunien sy-
tyttäminen kuului keittäjän 
töihin.

– Tulin kouluun seitse-
mältä aamulta, jolloin seit-
semään pesään täytyi laittaa 
tulet. Siihen meni kovasti 
puita. Talvipakkasilla lapset 

monesti innostuivat autta-
maan puiden kantamisessa. 
Tytöt tulivat myös mielel-
lään tiskaamaan. Vedet piti 
kantaa kaivosta, Manninen 
kertoo.

Marja-Leena Pernu oli 
Ylirannan koulussa 1951-
1953. Hänen kotinsa oli joen 
toisella puolella, joten koulu-
matka sujui isän soutamas-
sa veneessä Raasakkakosken 
yli.

– Ensimmäisellä luokal-
la opettajani oli Anni Veijola. 
Nurkassa oltiin, jos jotakin 
tapahtui ja saippualla suu 
pestiin. Ei minulta, mutta pa-
himmilta pojilta. Lapsia oli 
silloin paljon, Pernu kertoo.

Opettajille vietiin silloin 
tuliaisia. Pernun mukana 
opettaja sai muun muassa 
isän pyydystämiä nahkisia ja 
mateita.

– Opettajalla oli silloin 
aina luokassa kaksi koiraa. 
Silloin ei allergiasta tiedetty 
mitään. Meillä oli koulussa 
oma kasvimaa, josta huoleh-
dimme, Pernu muistelee.

Heikki Sassi oli Ylirannan 
koulussa 1977-1985. Tuolloin 
koulun oppilasmäärä oli ku-
tistunut, ja Sassin luokalla oli 
kolme oppilasta.

– Minulla oli kaksi tyttöä 
luokkakaverina. Siskoni oli 
vuotta vanhempana ylem-
mällä luokalla ja hän oli sen 
luokan ainoa oppilas. Koulu 
oli ihana ja kyyneleet tulevat 
silmiin, kun muistelen niitä 

aikoja, Sassi kertoo.
Erityisesti hänen mieleen-

sä on jäänyt Hailuotoon teh-
ty luokkaretki, jossa lapset 
innostuivat mekastamaan.

– Seuraavana aamuna tu-
limme luokkaan ja opettaja 
seisoi hiljaa pulpettinsa ää-
ressä. Hiljaisuus jatkui pari 
minuuttia. Sitten opettaja sa-
noi kuusi kertaa kiitos. Sitten 
hän komensi meidät äkäises-
ti ulos. Juoksimme pihalle. 
Opettaja leppyi ja kaikki oli 
tämän jälkeen kunnossa, Sas-
si kertoo.

Tilaisuuden seremonia-
mestarina toimi Pauli Kla-
sila. Hänen valmistamiaan 
päreitä oli myynnissä Yliran-
nan kyläyhdistyksen kojulla. 

– Pärekone oli sedälläni. 
Se tuli joutilaaksi, joten os-
timme sen velipojan kanssa 
itsellemme, Klasila kertoo.

Tähän mennessä koneel-
la tehtyjä päreitä on mennyt 
kaupaksi 15 000 kappaletta. 
Yleensä niitä tehdään män-
nystä tai haavasta.

– Me teemme niitä pelkäs-
tään männystä. Päreitä osta-
vat museovirasto ja talojen 
entisöijät. Neliölle menee 125 
pärettä, Klasila kertoo.

Ylirannan koulun tikka-
kisassa tarkoituksena oli sel-
vittää, kuka saisi 25 tikalla 
heitettyä lähimmäs 100 pis-
tettä. Voiton vei Hannes Pa-
kanen, joka sai tasan 100 
pistettä. Toiseksi sijoittui 
Samuli Nauha 99 pisteellä. 
Kisaan osallistui myös kun-
nanjohtaja Ari Alatossava. 
Hänen tuloksensa oli 116 pis-
tettä. JR

Hapkidonäytös kiinnosti juhlavie-
raita.

entiset koulukaverit kohtaavat. Vasemmalta: Marja-leena Pernu, elli Manninen, irja Partanen, Marge törmänen ja kyllikki Moisejeff.

Heikki sassi esitti yksinlaulua. lasten lauluesitys miellytti juhlakansaa.

kunnanvaltuuston puheenjohtaja teijo liedes ja kunnanjohtaja ari ala-
tossava osallistuivat juhlaan.

iiläisille tuttu jönssi-poni oli mukana poniajelussa.

Pauli klasila esittelee tekemiään päreitä.
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Palveluhakemisto. 
Iiläisten parhaat 

palvelut!

valoKuvausPalvElut

hieronta • 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
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HaMMaslÄÄKÄRI- Ja HaMMasHoItolaPalvElut

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

Lue IiSanomat 
netissä: 

www.iisanomat.fi

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

Timpurintie 2, Iilaajoki.fi | 050 407 1957

Ilmoita 
Palvelu-

hakemistossa.
0400 385 281 

Piippurockiin saapui tänä 
vuonna noin 600 lipun osta-
nutta. Festivaalin pääorgani-
soija Johanna Jakku-Hiivala 
kertoo, että tihkusateesta 
huolimatta musiikin ystäviä 
saapui paikalle odotetusti.

– Keli ei ollut häävi, mut-
ta porukkaa tuli yllättävän 
paljon. Tunnelma oli mainio, 
hän kuvailee.

Festarikansa käyttäyi 
hyvin eikä isoja haaverei-
ta tapahtunut, mitä nyt eräs 
juhlija nyrjäytti nilkkansa. 
Tilaisuudessa jokainen esiin-
tyjä pani parastaan. Pelle 
Miljoonan esiintymisen jäl-
keen yleisö jäi lavan eteen 
pyytämään nimmareita ja 
hurraamaan esiintyjälle. Pel-
le Miljoona ja laulajabasis-
ti Tumppi Varonen kertovat, 
että Iin on tullut tutuksi vuo-
sien varrella molemmille.

– Olemme olleet täällä eri 
kuppiloissa, nyt ensimmäistä 
kertaa ulkoilmassa. Meillä on 
vuosikymmenten taakka, jo-
ten soitamme aina tietyt kap-
paleet. Yleisö haluaa kuulla 
Moottoritien, mutta ujutam-
me mukaan myös uutta ma-
teriaalia, Pelle kertoo.

Yhtyeen uusi levy ilmes-
tyy elokuun lopussa.

– Levy sisältää punkrok-
kia. Mukana on pari balla-
dia, Tumppi tiivistää.

Knuckelbone Oscar (Os-
kari Martimo) valloitti 
yleisön juurevalla rock´n rol-
lillaan ja bluesillaan. Hänen 
kitaristinaan on Iistä lähtöi-
sin oleva Jarkko Viinamäki.

– Muutin Helsinkiin ja 
tuli puhetta Oulusta kotoisin 
olevan basisti Janne Valpun 
kanssa biiseistä Oskarille. 

Piippurock onnistui tavoitteessaan

Ryhdyimme soittelemaan ja 
pian olin bändissä. Vuosi oli 
2010, Jarkko kertoo.

– Silloin ensimmäinen kii-
nanreissumme, Oscar huo-
mauttaa.

Esiintymisiä on kertynyt 
pitkin maailmaa, ja Knuckel-
bone Oscar on kartuttanut 
mainettaan hurjana esiinty-
jänä. Jopa niin paljon, että 
keikojen jäljiltä on löytynyt 
hajonneita esiintymislavoja 
ja rikki mäiskittyjä pianoja.

– Nyt kesitymme enem-
män soittamiseen kuin 
instrumenttien tai esiinty-
mislavojen hajottamiseen, 
Oscar naurahtaa.

Piippurockin vakioesiin-
tyjä Stinkfoot soitti erinomai-
sen keikan ja sai musiikilleen 
paljon uusia ystäviä. Iistä 
lähtöisin oleva kitaristi, lau-
laja, säveltäjä ja sanoitta-
ja Riku Halttu kertoo, että 
yhtye suunnittelee ensim-
mäisen pitkäsoittonsa tallen-
nusta.

– Ensi vuosi on juhlavuo-
temme, sillä olemme soitta-
neet vuodesta 1978. Niinpä 
suunnittelemme levyä. Ma-
teriaalista ei ole pulaa, Riku 
mainitsee.

– Työstämme koko ajan 
omaa materiaalia. Vieraiden 
biisien osuus vähenee koko 
ajan, basisti Pertti Kuivala 
kertoo.

Alun perin Stinkfoot oli 
iiläishaukiputaalainen yh-
tye. Sen musiikilliset juuret 
ovat tiukasti kiinni 70-luvun 
bluesrockissa ja progressivi-
sessä ilmaisuussa. Yhtyeen 
miehistö on vaihtunut lukui-
sia kertoja, ja ainoa alkupe-
räisjäsen on Riku Halttu.

stinfootin soittajat Pertti kuivala 
(vas.) ja Riku Halttu ovat lähdössä 
esiintymään.

– Ai paljonko keikkoja 
olemme tehneet? En osaa sa-
noa. 80-luvulla keikkoja oli 
paljon, mutta niin oli soitto-
paikkojakin. 90-luku oli mei-
dän kannaltamme hiljaista 
aikaa, mutta bändi oli koko 
ajan olemassa, Riku sanoo.

Yhtye on esiintynyt 
Piippurockissa festivaa-
lin alusta lähtien, eli tähän 
mennessä neljä kertaa. Sopi-
muksen mukaan Stinkfoot 
esiintyy aina samassa pai-
kassa sisälavalla ja samaan 
aikaan, eli lauantaina kel-
lo 21.

– Kokoonpano on ollut 
koko ajan sama. Meillä on 
yhdeksäs vuosi samalla mie-

histöllä, Riku toteaa.
Stinkfootissa soittavat 

Riku Halttu (kitara ja lau-
lu), Pertti Kuivala (basso ja 
laulu), Kimmo Oja (kitara, 
laulu ja huuliharppu), Rane 
Kanniala (kitara) ja Pasi 
Kaikkonen(rummut). JR

johanna jakku-Hiivala on Piippu-
rockin pääorganisoija.

Moni halusi kuvaan Pelle Miljoonan kanssa. tässä kuvaa ottaa Heidi Rautakumpu. tarja Meri on Pellen kainalossa.

stinkfoot valloitti yleisön Piippurockissa. kitaroiden varressa Riku Halttu 
(vas.) ja kimmo oja

Pelle Miljoona (vas.) ja tumppi Valtonen valmistautuvat esiintymiseen.

jarkko Viinamäki (vas.) ja knuckelbone oscar kävivät kitarakaksintaiste-
lun yleisön joukossa.

knuckelbone oscarin kitaristi jarkko Viinamäki on lähtöisin iistä.

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 

Seuraavassa 
IiSanomassa nro 19 

ke 30.8. on 
Iin Yrittäjien 
Iiläinen -lehti.
Sitä seuraavat 

IiSanomat ilmestyvät 
14.9. ja 28.9.
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SATUTUOKIOT 
IIN PÄÄKIRJASTOSSA 

SYKSYLLÄ 2017 
 

Satutuokio pidetään kuukauden ensimmäisenä 

torstaina klo 9.30–10.00: 

7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12. 
 

TERVETULOA! 
 

Päiväkotiryhmille järjestetään  

erikseen satutuokio klo 10.15–10.45. 

Ryhmille ennakkoilmoittautuminen. 

 

 

 

 

Suomi100 
-Lukupiiri 

 TERVETULOA! 

kutsuu kaikki kirjallisuuden ystävät kirjastoon  
keskustelemaan kotimaisesta kaunokirjallisuudesta  
Suomi 100 -juhlavuoden hengessä.  
 

Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa ja joka kuukausi luetaan ennen kokoon-
tumista teemaan liittyvä kirja. Voit osallistua yhdellä kerralla tai vaikka kaikilla! 
 

Ei ennakkoilmoittautumista. Lämpimästi tervetuloa! 

Lisätietoja: kirjasto@ii.fi, p. 050 3950 385 

 SYKSY 2017: 
 

 ke 6.9. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
 ma 28.8. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema: Välirauha 
  kirja Sirpa Kähkönen: Jään ja tulen kevät  
 

 ke 4.10. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
 ma 9.10. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema: Urheilu ja huumori 
  kirja Miika Nousiainen: Maaninkavaara  
 

 ke 1.11. klo 18—19 Iin pääkirjasto 

 ma 13.11. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema: Erilaisuus 
  kirja Leena Parkkinen: Sinun jälkeesi, Max 
 

 ti 5.12. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
 ma 11.12. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema: Finlandia-palkinnon voittajat 
  kirja Antti Hyry: Uuni  

Suomi100 
-Lukupiiri 

 TERVETULOA! 

kutsuu kaikki kirjallisuuden ystävät kirjastoon  
keskustelemaan kotimaisesta kaunokirjallisuudesta  
Suomi 100 -juhlavuoden hengessä.  
 

Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa ja joka kuukausi luetaan ennen kokoon-
tumista teemaan liittyvä kirja. Voit osallistua yhdellä kerralla tai vaikka kaikilla! 
 

Ei ennakkoilmoittautumista. Lämpimästi tervetuloa! 

Lisätietoja: kirjasto@ii.fi, p. 050 3950 385 

 SYKSY 2017: 
 

 ke 6.9. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
 ma 28.8. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema: Välirauha 
  kirja Sirpa Kähkönen: Jään ja tulen kevät  
 

 ke 4.10. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
 ma 9.10. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema: Urheilu ja huumori 
  kirja Miika Nousiainen: Maaninkavaara  
 

 ke 1.11. klo 18—19 Iin pääkirjasto 

 ma 13.11. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema: Erilaisuus 
  kirja Leena Parkkinen: Sinun jälkeesi, Max 
 

 ti 5.12. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
 ma 11.12. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema: Finlandia-palkinnon voittajat 
  kirja Antti Hyry: Uuni  

järjestäjänä kuivaniemen nuorisoseura

Vatungin kalasatamassa Kuivaniemellä

Iin Wanhan Haminan markkinat
Koko perheen tapahtuma

Elo- ja kalamarkkinat

Lauantaina 9.9.2017 klo 10-15
Huilingin museoalueella, Puistotie 4, Ii

KaraoKe-
laulukIlPaIlu
- juontajana 
Ville Kortesalmi

tanssIorkesterI 
rojal

nuori tähti 2016 
voittaja
suvI YlImartImo

myyntipaikkavaraukset raimo Ikonen p. 044 209 4496

Esiintyy: 

Kuivaniemen

lauantaina 16.9.2017 klo 10-15

myyntipaikkavaraukset raimo Ikonen p. 044 209 4496

Tule vaikuttamaan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen toteuttamiseen Iissä!

Oulunkaaren kuntayhtymä ja Iin kunta kutsuvat kuntalaiset, järjestöt, 
luottamushenkilöt ja yrittäjät työpajaan, jossa suunnitellaan yhdessä nykyisten 

sote-palvelujen toteuttamista vaihtoehtoisilla tavoilla.

Mitä palveluja hyvinvointiasemalla tai -pisteessä tulisi olla?
Mitä palveluja voidaan toteuttaa sähköisesti?

Mitkä palvelut tulisi olla fyysisesti paikkakunnalla?
Missä hyvinvointiasema tai -piste voisi Iissä sijaita?

Aika: torstai 7.9.2017 kello 18.00
Paikka: Valtarin koulu, Koulutie 2

Kahvitarjoilu! Tervetuloa mukaan!

SATUTUOKIOT IIN KIRJASTOISSA 
SYKSYLLÄ 2017

TERVETULOA!

lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa ja joka kuukausi luetaan 
ennen kokoontumista teemaan liittyvä kirja. Voit osallistua yhdellä 
kerralla tai vaikka kaikilla!
ei ennakkoilmoittautumista.

SYKSY 2017:

ke 6.9. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
ma 28.8. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
 teema: Välirauha 
 kirja Sirpa Kähkönen: Jään ja tulen kevät

ke 4.10. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
ma 9.10. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
 teema: Urheilu ja huumori 
 kirja Miika Nousiainen: Maaninkavaara

ke 1.11. klo 18—19 Iin pääkirjasto
ma 13.11. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
 teema: Erilaisuus 
 kirja Leena Parkkinen: Sinun jälkeesi, Max

ti 5.12. klo 18—19 Iin pääkirjasto
ma 11.12. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
 teema: Finlandia-palkinnon voittajat 
 kirja Antti Hyry: Uuni

lisätietoja: kirjasto@ii.fi, p. 050 3950 385

Suomi100 
-Lukupiiri 

 TERVETULOA! 

kutsuu kaikki kirjallisuuden ystävät kirjastoon  
keskustelemaan kotimaisesta kaunokirjallisuudesta  
Suomi 100 -juhlavuoden hengessä.  
 

Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa ja joka kuukausi luetaan ennen kokoon-
tumista teemaan liittyvä kirja. Voit osallistua yhdellä kerralla tai vaikka kaikilla! 
 

Ei ennakkoilmoittautumista. Lämpimästi tervetuloa! 

Lisätietoja: kirjasto@ii.fi, p. 050 3950 385 

 SYKSY 2017: 
 

 ke 6.9. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
 ma 28.8. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema: Välirauha 
  kirja Sirpa Kähkönen: Jään ja tulen kevät  
 

 ke 4.10. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
 ma 9.10. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema: Urheilu ja huumori 
  kirja Miika Nousiainen: Maaninkavaara  
 

 ke 1.11. klo 18—19 Iin pääkirjasto 

 ma 13.11. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema: Erilaisuus 
  kirja Leena Parkkinen: Sinun jälkeesi, Max 
 

 ti 5.12. klo 18—19 Iin pääkirjasto 
 ma 11.12. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto 
  teema: Finlandia-palkinnon voittajat 
  kirja Antti Hyry: Uuni  

suomi100 
-lukupiiri
kutsuu kaikki kirjallisuuden ystävät kirjastoon 
keskustelemaan kotimaisesta kaunokirjalli-
suudesta suomi 100 -juhlavuoden hengessä.

Lämpimästi tervetuloa!

Ennen mittaamattoman kova 
vastatuuli, pahimmillaan yli 
5 m/s. haittasi Iin Yrityk-
sen kansalisten yleisurheilu-
kisojen juoksuja. Huono sää 
johti lukuisiin poissaoloihin. 
Muun muassa uusi satasen 
kenttäennätys jäi näkemättä, 
kun kisoihin ilmoittautunut 
Eetu Rantala katsoi turhaksi 
lähteä puskemaan päin tuul-
ta.

Järjestäjät olivat pettyneitä 
Pohjois-Pohjanmaan Yleisur-
heilu ry:n toimintaan. Iin ki-
sat oli myönnetty alunperin 
hyvälle päivälle, mutta piiri 
laittoi nuorten pm-kilpailut 
seuraavalla päivälle, eivätkä 

tuuli haittasi Iin kisoja

jani kiiskilän parhaassa heitossa jäi 
pelivaraa viivaan. kuva M-t. Rissa-
nen.

seurat halunneet kilpailuttaa 
nuoria edellisenä päivänä.

Kisojen parhaasta tu-
loksesta vastasi Kalevan 
kisoissakin hyvin menes-
tynyt Veitsiluodon Kisa-
veikkojen keihäsmies Jani 
Kiiskilä tuloksella 75,07. Kiis-
kilä kiitteli järjestäjiä siitä, että 
heittosuunta vaihdettiin en-
nen lajin alkua myötätuuleen, 
joka kuitenkin puuskittaisena 
tuppasi tiputtamaan keihään 
alas ennen aikojaan.

Lisätietoja: Kuivaniemen kirjasto, kuivaniemi.kirjasto@ii.fi, 
p. 050 3106 811

iin kirjastoissa järjestetään satutuokioita, joissa lue-
taan satuja ja tarinoita. satutuokiot kestävät noin 
puoli tuntia. tuokioihin on vapaa pääsy.

kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 9.30.
Syksy 2017: 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.

Päiväkotiryhmille järjestetään toinen 
satutuokio samoina päivinä klo 10.15. 
Ryhmille ennakkoilmoittautuminen.

SATUTUOKIOT KUIVANIEMEN KIRJASTOSSA

Lisätietoja: Iin pääkirjasto, kirjasto@ii.fi, 
p. 050 3950 385

kerran kuukaudessa maanantaisin klo 9.30.
Syksy 2017: 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.

SATUTUOKIOT IIN PÄÄKIRJASTOSSA

tuloKsia
M 100 m: (-2,8) 1) Eeli Puro-

la oulPy 11,62, 2) Mikael Kangaskor-
te Kuivau 12,85, 3) Janne Keskikastari 
oulHui 13,49, 4) aleksis schmitt lai-
tasve 13,59, 5) Kai Koljonen Haukvei 
15,47,

M 800 m 1) Kai Koljonen 
Haukvei 3.13,42.

M 5000 m: 1) tuomas aho 
limnM 16.19,18, 2) Kai Koljonen 
Haukvei 23.58,22.

M Pituus: 1) aaro Davidila lap-
lu 6,36, 2) iisakki torppa Espta 5,84, 
3) Mikael Kangaskorte Kuivau 5,67, 4)  
aleksis schmitt laitasve 5,16.

M Keihäs: 1) Jani Kiiskilä veitsil-
Kv 75,07.

P9 40 m: 1) onni Hirsivaara veit-
silKv 7,28, 2) Kalle Hirsivaara veitsil-
Kv 7,95, 3) valtteri Kurkela iiY 8,15.

P11 60 m: 1) teemu Honkanen 
Haukvei 9,98.

P11 1000 m: 1) teemu Honka-
nen Haukvei 3.39,19.

P11 Pituus: 1) onni Hirsivaara 
veitsilKv 3,76, 2) Kalle Hirsivaara 

veitsilKv 2,92.
P13 1000 m: 1) Paavo niemelä 

oulnMKY 3.37,66.
P15 100 m: 1) voitto Kärkkäinen 

iiY 14,80.
P15 800 m: 1) Jiri Juntunen 

suomRa 2.16,86, 2) Juha niemelä oul-
Py 2.33,45.

P15 Keihäs: 1) voitto Kärkkäi-
nen iiY 31,63.

M17 Keihäs: 1) Matias Päri 
limnM 50,51.

N 100 m: (-1,0): 1) sonja stång 
Kuivau 12,84, 2) veera Pudas veitsilKv 
13,00, 3) iina takkula oP 13,38.

N Korkeus: 1) Maria Peura terv-
te 158,

N Pituus: 1) Mette Baas veitsil-
Kv 5,50, 2) veera Pudas veitsilKv 5,32, 

3) Maria Peura tervte 5,21, 4) son-
ja stång Kuivau 5,13, 5) saana Peura 
tervte 5,00, 6) venla Rutanen Kuivau 
4,79, 7) vanessa Juntunen suomRa 
4,71, 8) anna okkonen Kuivau 4,28.

N Keihäs: 1) Maria Peura tervte 
34,24, 2) saana Peura tervte 31,30, 3) 
Marjo sjögren Haukvei 29,68, 4) Kris-
ta sjögren oulPy 27,86.

T9 40 m: 1) Emma Juntunen 
suomRa 7,11, 2) nea Ronkainen iinY 
7,93.

T11 60 m: 1) Milla Kangas oulPy 
9,57, 2) Emilia Häikiö veitsilKv 9,70, 
3) Helmi Korpi aavasu 9,97, 4) Emma 
Juntunen suomRa 10,01, 5) iita Kimpi-
mäki Yliina 10,01, 6) Elina Millaskan-
gas Yliina 11,04, 7) Miisa Päri limnM 
11,14,

T11 1000 m: 1) Elina Millaskan-
gas Yliina 4.04,42.

T11 Pituus: 1) Milla Kangas 
OulPy 3,93, 2) iita Kimpimäki Yliina 
3,51, 3) Elina Millaskangas Yliina 3,27, 
4) Miisa Päri limnM 2,86.

T13 60 m: (-1,8): 1) Emmi Heik-
kinen SuomRa 8,98, 2) Anna-Sofia 
orajärvi alatPi 9,48, 3) iida Kinnunen 
suomRa 9,81.

T13 1000 m: 1) Heli Korpi aa-
vasu 3.36,52, 2) Hanna soronen iinY 
3.37,04, 3) Milla Kurkela iiY 3.51,78.

T13 Pituus: 1) Emmi Heikkinen 
SuomRa 4,15, 2) Anna-Sofia Orajärvi 
alatPi 4,01, 3) iida Kinnunen suomRa 
3,81, 4) Milla Kurkela iiY 3,66.

T15 100 m: (-3,3): 1) Emmi Heik-
kinen suomRa 14,22, 2) saana Peura 
tervte 14,33, 3) Emma Raappana alat-
Pi 14,71.

T15 800 m: 1) Henna Korpi aa-
vasu 2.39,66, 2) Katariina Pyörälä iinY 
2.41,88.

T15 Korkeus: 1) Emma Raappa-
na alatPi 150,

N17 100 m: (-1,4): 1) suvi Heik-
kinen suomRa 13,50, 2) ilona Kamu-
nen Kuivau 13,77, 3) venla Rutanen 
Kuivau 14,16, 4) anna okkonen Kui-
vau 14,34. 

Valto Pernu
Photo Marathon

PE 25.8.  klo 9 - 21
Valokuvauskilpailu

12 tuntia, 6 tehtävää, 1000e

LA  26.8.
   

Klo 9 - 13  Valto Pernun kotitalo avoinna vierailijoille. 
Vapaa pääsy! Osoite: Asematie 319, Ii

  

Klo 9 - 18  Kilpailijoiden kuvasarjat nähtävissä KulttuuriKauppilassa
Vapaa pääsy! Osoite: Kauppilantie 15, Ii

  

Klo 11 - 17  Karoliina Paatoksen mestarikurssi 
  Tule KulttuuriKauppilaan opettelemaan vahvojen kuvasarjojen 
rakentamista valokuvaaja Karoliina Paatoksen johdolla.
Ilmoittaudu osoitteessa www.vppm.fi.

  

Klo 19 -   Palkintogaala Iin Työväentalolla  
Palkintogaalassa julkistetaan valokuvakilpailun voittajat sekä
lehtivalokuvaaja Touko Hujasen sanomalehtiteos, 
Uuden Iin Sanomat. Tervetuloa!

   

Uuden Iin Sanomat -näyttely KulttuuriKauppilassa 28.8 – 8.9.
Avoinna ma-pe 12-17. Vapaa pääsy!

SU  27.8.
   

Klo 12 - 17  Kilpailijoiden kuvasarjat nähtävissä KulttuuriKauppilassa

www.vppm.fi       www.facebook.com/vppm       www.kulttuurikauppila.fi
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Kuvataitelija Sanna Koivis-
ton luontoaiheisia teoksia 
on nähtävissä Tarinanpaik-
ka-puistossa Oulunsalossa. 
Puisto on alun perin valmis-
tunut 1989-1991. Puisto oli 
välillä huonossa kunnossa, 
mutta nyt se on kunnostettu. 
Alueella on kissa- ja sorsa-
perhe sekä äitihylje poikasen 
kanssa. Koivisto kertoo, että 
kunnostettu puisto veistoksi-
neen on osa hänen 40-vuotis-
taiteilijajuhlavuottaan.

– Tämän puiston kunnos-
tus on OulunTaidemuseon 
ja Luupin toteuttama kun-
nostusoperaatio, jota on to-
teutettu kesästä 2016 saakka, 
Koivisto sanoo.

– Kun sen valmistuminen  
sattui tähän 40-v taiteilijana-

sanna Koiviston luontoaiheisia veistoksia tarinanpaikassa

sanna koivisto hyljeveistoksen 
kanssa tarinanpaikassa. taustalla 
avajaisyleisöä.

vuoteeni, päätin että halu-
an juhlistaa vuotta yhdessä 
käyttäjäkunnan kanssa. On 
ollut alun perinkin tarkoi-

tus, että lasten ja vanhusten 
kohtaaminen mahdollistuisi 
näin taiteen kautta. 

-Puistoa voisi täydentää-

kin koiraemolla pentuineen, 
jäniksellä, oravilla, joutsenil-
la. Olispa mahtavaa saada 
jatkaa sitä, Koivisto arvioi. JR

640 € mp | 500 € pr 51
2 x 100 € | 5 x 50 €  | ym. 
tervetuloa

KuIvanIemen nS
Bingo 21.8 
klo 18.00

Veneilijöiden elojuhlat jär-
jestettiin perinteiseen tapaan 
elokuun ensimmäisenä vii-
konloppuna Iin Röytässä. 
Viime vuosi oli poikkeus, 
koska toisen ponttoonilaitu-
rin puuttuessa juhlaa ei sil-
loin järjestetty. Nyt upouudet 
laiturit rupesivat täyttymään 
jo keskiviikkona veneili-

uusiutuneet muinaismarkkinat vetivät väkeä
Kierikin Muinaismarkki-
noiden uusiutuminen ja 
laajentaminen kannatti: voi-
mainponnistuksemme toi 
800 kävijää, 10 markkina-
myyjää, joukossa mm. monta 
hienoa käsityöläistä ja uutta 
ohjelmaa kaikenikäisille. 

Vauhdikasta miekkailua, 
elämysteatteria, kehuttua 
muinaismusiikkia ja työpajo-
ja. Katti Matikainen innostui 
tekemään tapahtumista nel-
jän lokakuussa Pikku Kakko-
sessa näytettävän ohjelman 
sarjan. Moni myyjä lupasi 
tulla ensi vuonna uudestaan, 
jolloin voidaan varmaan ko-
keilla kivikauden kylän kun-

nostuksessa brittivoimin 
uusittua muinaissaunaakin. 

Elokuulla on paljon uut-
ta ohjelmaa. Lauantaina 19.8. 
esiintyy Tanssiryhmä Soz-
vezdie Petroskoista, tors-
taina 24.8. on Sateen aikaan 
–konsertti ja lauantaina 26.8. 
alkaen on Muinaistulien yö. 

Palkitun tanssiryhmä 
Sozvezdien tunnin kestävän 
kansantanssiesityksen nä-
kee pääsylipun hinnalla, jol-
la pääsee Kierikin näyttelyyn 
ja kivikauden kylään. Vauh-
dikkaan esityksen yhteydes-
sä on myynnissä karjalaisia 
käsitöitä. 

Oulunsalo Soi –festivaa-

lin kuuluva säveltäjämesta-
ri Kalevi Ahon juhlasävellys 
”Sateen aikaan” 24.8. on 
maailman kantaesitys, johon 
kuuluu tilaisuuden alkajai-
siksi kaikille avoin keskus-
telutilaisuus, jonka vieraana 
on säveltäjämestari Kalevi 
Aho. 

Konsertin esiintyjinä ovat 
Suomen menestyneimpiin 
jousikvartetteihin lukeutu-
va Meta4: Antti Tikkanen, 
viulu, Minna Pensola, viulu, 
Atte Kilpeläinen, alttoviulu, 
Tomas Djupsjöbacka, sello 
ja mezzosopraano Virpi Räi-
sänen. 

Oulunsalo Soi -festivaa-

lin taiteellinen johtaja, mar-
raskuussa 2016 Milanon La 
Scalassa debytoinut yli-iiläis-
taustainen Virpi Räisänen on 
tunnettu erityisesti musiikil-
lisesta laaja-alaisuudestaan 
sekä vanhan että uuden mu-
siikin tulkitsijana. 

Muinaistulien yö  
jälleen Kierikissä 
Moni muistelee edelleen 
haikeana Kierikin 90-lu-
vun muinaistulien yötä. Nyt 
tämä on mahdollisuus jäl-
leen kokea 26.-27.8. 

Yöpyminen tapahtuu 
omassa makuupussissa tai 

porontaljojen välissä ky-
län asumuksissa syksyise-
nä yönä roihuavan nuotion 
luomassa mystisessä tun-
nelmassa. Kivikauden opas 
on paikalla kylässä koko 
yön. Ruoanlaittomahdolli-
suus on avotulella ja yöpy-
jien omilla retkikeittimillä. 
Tapahtumaan suunnitellaan 
parhaillaan ohjelmaa, joka 
sopii niin elokuun pimeään 
yöhön kuin kivikauden tun-
nelmaan. 

Leena Lehtinen 

onnistuneet elojuhlat Röytässä

jöiden tullessa odottamaan 
viikonlopun rientoja. Vene-
kuntia saapui Oulun seudun 
lisäksi Kemistä ja Torniosta.

Tänä vuonna järjestely-
vastuussa oli Haukiputaan 
Pursiseura ry, joka hemmot-
teli veneilijöitä heti aamusta 
laittamalla tarjolle aamiais-
buffetin. Viiden euron hin-

arvonta alkaa

Ykköslaituri

tainen aamiainen houkutteli 
peräti 70 ruokailijaa nautti-
maan aamuauringosta ja hy-
västä seurasta kesäkeittiön 
terassille.

Lohisoppalounaan jäl-
keen tarjolla oli erilai-
sia kisailuja, arvontaa sekä 
monenlaisia herkkuja. 
Riemuliiteri täyttyi illan ka-

raoketanssien myötä ja laulu 
raikui pitkälle aamuyöhön.

Kylmästä ja tuulisesta 
säästä sekä keskeneräisestä 
”betonilaiturista” huolimatta 
elojuhlat onnistuivat hyvin.

Pia Ukkola

liput liehuu elojuhlissa
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Rento ja kaikille avoin va-
lokuvaustapahtuma Valto 
Pernu Photo Marathon jär-
jestetään tänä vuonna 25.–
26.8. KulttuuriKauppilassa.

Tapahtuman taiteellinen 
johtaja Antti J. Leinonen ku-
vailee tapahtumaa ”valo-
kuvausta ja pyöräilyä Valto 
Pernun hengessä yhdistä-
väksi taidetapahtumaksi.”

– Iiläinen Valto Pernu 
kulki pyörällä pitkiä matkoja 
aina Petsamoon asti valoku-
vatakseen ihmisiä, Leinonen 
selittää.

Photo Marathon järjeste-
tään joka toinen vuosi vuo-
rotellen Art Ii Biennaalin 
kanssa. Tapahtumaan osal-
listujat saavat tuomaristolta 
valokuvaustehtäviä tietyl-
lä kellonlyömällä, joita he 
lähtevät suorittamaan pol-
kupyörillään ympäri Iitä. 
Tehtävään on varattu tietty 
aika, jonka jälkeen kuvat la-
dataan käsittelemättöminä 
tietokoneelle. Sen jälkeen on 
uuden tehtävän vuoro.

– Tehtäviä on 12 tunnin 
aikana yhteensä kuusi. Niis-
tä kertyy kuuden kuvan 
sarjoja. Tuomaristo arvioi, 
kenellä on paras sarja. Hän 

valto Pernu Photo Marathon jo neljännen kerran

voittaa pääpalkinnon, Leino-
nen kertoo.

Vuosittain Photo Marat-
honiin on osallistunut 30-40 
valkokuvaajaa. Mukana on 
ammattilaisia ja harrastajia.

– Koska kuvia ei saa kä-
sitellä mitenkään, niin se ta-
soittaa yllättävän paljon 
ammattilaisen ja harrastajan 
välistä kuilua, Leinonen huo-
mauttaa.

Toissa vuonna voitto 
meni amatöörille. Hän oli 
17-vuotias iiläinen Kyösti 
Keränen, ja kisaan otti osaa 
useita ammattilaisia Helsin-
kiä myöten. 

– Viime vuonna voittajal-

la oli kokonaisuutena kaik-
kein vahvin sarja, joka pysyi 
tyylillisesti kasassa. Monel-
la saattaa olla todella hienoja 
yksittäisiä kuvia, mutta ne-
kään eivät merkitse mitään, 
jos joukossa on kuvia, jotka 
eivät sovi kokonaisuuteen, 
Leinonen kuvailee.

Kamerakännykkää ei hy-
väksytä. Kuvaajalla täytyy 
olla digikamera, jonka sää-
töjä kukin voi käyttää hy-
väkseen. Tähän mennessä 
osallistujat ovat olleet iältään 
koululaisista eläkeläisiin.

Kuvaajalla pitää siis olla 
sisäinen visio kokonaisuu-
teen ja kyky soveltaa se 

tuomaristolta saatuihin teh-
täviin. Viime vuonna tehtäviä 
olivat ”keltainen, kosketus, 
yksinkertaisuus, suudelma, 
jäljet ja pois valosta”.

Valto Pernu Photo Marat-
honin pääpalkinto on 1 000 
euroa. Lisäksi kuvia palki-
taan myös muissa palkinto-
kategorioissa. 

Myös yleisö pääsee valit-

antti leinonen on Valto Pernu Photo Marathonin taiteellinen johtaja.

esimerkki toissa vuoden kyösti keräsen voittajakuvista. Mallina on iiläinen Riikka suutari.

semaan nettiäänestyksessä 
oman suosikkikuvasarjan-
sa. Tuomaristossa ovat tänä 
vuonna lehtikuvaaja Tou-
ko Hujanen, Antti Leinonen 
sekä esseesarjan vuoden ku-
vajournalistikilpailussa voit-
tanut Karoliina Paatos.

Marathonin jälkeen järjes-
tetään KulttuuriKauppilassa 
Karoliina Paatoksen työ-

paja, jossa sarjakuvaamista 
käydään läpi ja saadaan pa-
lautetta kilpailussa otetuista 
kuvista. Samalla julkistetaan 
Touko Hujasen Uuden Iin 
sanomat. JR 

T5 40 m + pallonheitto: Pihla lau-
rila 9,09 + 5,00, anni similä 10,59 + 
6,11, Elviira leppäniemi 5,10, aino-
Maria Karvonen 9,35 + 4,60.

P5 40 m + pallonheitto: aapo 
ojanen 9,85 + 2,88, Eetu seppänen 

iin Yrityksen lasten yleisurheilukilpailut
9,70 + 5,53, onni Hokkanen 10,55 
+ 6,95.

T7 40 m + pallonheitto: nee-
la Piltonen 9,43 + 6,34, aino similä 
8,55 + 5,76, nella seppänen 8,54 + 
8,08, sanni Rajala 10,60 + 5,86, saa-

na alatossava 8,87 + 6,25, oona Pe-
sämaa 8,83 + 5,22, olga Hokkanen 
7,27 + 11,72.

P7 40 m + pallonheitto: aatu 
ojanen 8,78 + 4,58.

T9 40 m + pallonheitto: veea 

Piltonen 8,03 + 12,67, Milja Raja-
la 7,99 + 9,28, Ella alatossava 8,24 + 
9,02, saaga Pesämaa 8,58 + 9,66, so-
fia Perttula 8,95 + 8,79.

P9 40 m + pallonheitto: Jooa 
Piltonen 8,32 + 19,97, valtteri Kärk-

käinen 14,78 + 8,22.
T11 60 m + kuula: venla varis 

10,14 + 5,84, Fanni Hokkanen 3,89.
T13 60 m + kuula: aino veijo-

la 9,56 + 6,27, Milla Kurkela 9,45 + 
6,61.

T14 60 m + kuula: annika Häy-
rynen 9,52 + 6,38.


