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Iin yrityksen yleisurheilu-
koulu on alkanut jälleen. 
Tunnit pidetään tiistaisin ja 
torstaisin kello 18-19 Hami-
nan urheilukentällä ja ne on 
suunnattu 6-8 vuotiaille lap-
sille. Myös 9-15 vuotiaille on 
oma ryhmä, joka harjoittelee 
tiistaisin ja torstaisin klo. 18-
19.30. Ilmoittautuminen ta-
pahtuu paikan päällä. Tunnit 
ovat maksuttomia.

Yleisurheilukoulussa ope-
tellaan erilaisia yleisurhei-
lulajeja, kuten juoksua ja 
pituushyppyä. Tunneilla on 
myös aina erilaisia leikkejä ja 
pelejä. Nuorempien ryhmän 
ohjaajina toimivat Inka Väli-
pakka ja Veera Annunen. He 
ovat pitäneet tunteja jo kol-
me ja puoli vuotta.  

- Tykkäämme todella pal-
jon tuntien pitämisestä ja 
olemme saaneet paljon posi-
tiivista palautetta erityisesti 
lasten vanhemmilta, Annu-
nen kertoo. 

Kesällä kaksi kertaa kuu-
kaudessa pidetään myös sar-
jakisat. Niissä kaikki saavat 
palkinnon. Kilpaileminen 
ei kuitenkaan ole pääasia, 

Iin urheiluseurat järjestävät liikuntaa lapsille

iin Yrityksen yleisurheilukoulun vetäjät inka Välipakka ja Veera annunen  

vaan tärkeintä on, että lapsil-
la syntyy liikunnan ilo, Väli-
pakka korostaa.

Iissä lapsille järjestää lii-
kuntaa myös AC Susikädet. 
Kesän futiskerhot alkavat 
viikolla 24 ja jatkuvat elo-
kuun loppuun saakka. 4-6 
vuotiaille on kaksi ryhmää, 
joista toinen harjoittelee 
maanantaisin ja toinen kes-
kiviikkoisin klo. 17-18. 7-9 
vuotiaiden ryhmä harjoitte-
lee maanantaisin kello 18-19 
ja 10-12 vuotiaiden ryhmä 
keskiviikkoisin klo. 18-19.  
Kerhot järjestetään Haminan 
urheilukentällä ja ne maksa-
vat 50 euroa sisältäen seuran 
jäsenmaksun.  

Kerhoissa harjoitellaan 
kisojen ja pienpelien avulla 
pallonhallintaa ja kehitetään 
samalla lasten motoriikkaa, 
tasapainoa ja kehonhallin-
taa. Kerhoissa pääpainona 
on kuitenkin mukava teke-
minen ja mukaan ovat ter-
vetulleita kaikki aiemmasta 
taitotasosta riippumatta. 

Anna-Maria Pauanne

Iissä saattoi perjantaina 16.6 
ihastella harvinaisia menope-
lejä, kun Norbottenin Juok-
sengista matkaan lähteneet 
Urpo Taskinen ja Tarja Lei-
nonen karauttivat paikalle 
kahdella velomobiililla. Ve-
lomobiili eli kinneri on sula-
valinjaisella korilla varustettu 
kolmi- tai nelipyöräinen pol-

Harvinaisia velomobiileja Iissä

urpo taskinen ajoi velomobiilil-
lään ilmastokokoukseen Pariisiin.

jettava nojapyörä. 
Urpo Taskinen kertoo teh-

neensä aikaisemmin pitkiä 
pyöräilymatkoja esimerkiksi 
Venäjälle. Tuolle reissulle ker-
tyi matkaa 2500 kilometriä. 
Miehen haaveena oli pitkään 
tehdä pyörämatka Kiinaan, 
mutta haave kariutui, kun 
terveydelliset ongelmat teki-

vät tavallisella pyörällä aja-
misesta tuskallista. 

Onnekseen Taskinen sat-
tui kuulemaan velomobiileis-
ta radiosta ja kiinnostui heti 
asiasta. Marraskuussa 2013 
Urpo Taskinen pääsi itse ko-
keilemaan ensimmäisen ker-
ran velomobiilia ja ihastui 
heti.

- Kun tällaista pääsee ko-
keilemaan, on sellainen heti 
pakko saada itsellekin, Taski-
nen kertoo

 Pian Taskinen hankki 
heille molemmille omat ve-
lomobiilit, ja pariskunta alkoi 
tehdä pitkiä ajomatkoja.

Velomobiilit alkavat pik-
kuhiljaa yleistyä Ruotsissa, 

mutta Norbottenin läänissä, 
jossa Taskinen ja Leinonen 
asuvat, niitä on toistaisek-
si vain kolme. Tärkeä syy, 
joka hidastaa velomobiili-
en yleistymistä on niiden 
hinta. Taskinen kertoo uu-
den nelipyöräisen velomo-
biiinsa maksaneen noin 9000 
euroa. Leinosen kolmipyöräi-
nen maksoi käytettynä 3600, 
mutta sähkömoottorin ja pe-
räkärryn lisääminen nostivat 
arvon 5000 euroon. 

Urpo Taskinen korostaa, 
että velomobiililla liikkumi-
nen on hänelle elämäntapa 
eikä harrastus. Ruotsin luon-
nonsuojeluliiton Norbotte-
nin läänin koordinaattorina 
työskentelevä Taskinen on jo 
vuosia sitten luopunut oman 
auton käytöstä. Hän tekee ke-
säisin kaikki työmatkansa ve-
lomobiililla ja kävi sillä jopa 
Pariisin ilmastokokoukses-
sa asti. 

- Tämä on meidän tapam-
me hillitä ilmastonmuutosta, 
Taskinen hymyilee. 

Anna-Maria Pauanneurpo taskinen ja tarja leinonen vakuuttavat, että velomobiililla polkeminen on kevyttä eikä vaadi huippukuntoa.

Velomobiililla voi ajaa talvellakin. 
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Vuonna 2009 Iistä tehtiin merkittä-
vä arkeologinen löytö. Iin Haminan 
hautausmaalta löytyi ainakin 290 
ihmisen jäänteet. Nämä ajoittuivat 
radiohiilimenetelmällä ja esinei-
den perusteella 1400- ja 1500 -lu-
vuille, jolloin vallitsi ilmastollisesti 
kylmempi ajanjakso. Näin poikke-
uksellisen suurta hautausmaata on 
ollut erittäin mielenkiintoista tut-
kia ja keskiaikaisten ihmisten men-
neisyydestä on saatu huomattavan 
paljon uutta tietoa. Iin Haminan 
hautausmaa on yksi suurimmista 
kirkkomaista, joita Pohjois-Pohjan-
maalla on kaivettu. Tämän vuoksi 
aineisto on ainutlaatuinen.

Nyt julkaistussa uudessa tut-
kimuksessa analysoitiin näiden 
vainajien hampaista hapen ja hii-
len isotooppikoostumuksia. Tämä 
’isotooppisignaali’ kertoo meil-
le ruokavaliosta ja fysiologisis-
ta ongelmista. Nämä fysiologiset 
ongelmat voivat olla esimerkiksi 
nälänhätä tai pitkäaikainen sairaus, 
jonka perusteella kehon rakentumi-
nen häiriintyy. Elämänhistorialliset 
tapahtumat tallentuvat hampaisiin 
lapsuudessa ja varhaisessa aikui-
suudessa eli sitä mukaa kun ne ke-
hittyvät. Signaali säilyy siellä, koska 
hampaat eivät kasva ja kehity myö-
hemmin uudelleen. Satoja vuosia 
myöhemmin tämä arkisto voidaan 
avata ja hammaskudoksesta arvioi-
da näitä tapahtumia. Tuloksissa ei 

iin alue

Päivystävä pappi hoito-osastolla 
to 22.6.2017 14:30. Voit pyytää seura-
kunnan työntekijää käymään luonasi 
tai omaisesi luona.
Nuortenilta to 22.6.2017 18:00 iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. ter-
vetuloa kesäiseen nuorteniltaan! 
ohjelmassa rentoa yhdessäoloa ja sa-
naa.
Sanajumalanpalvelus la 24.6.2017 
10:00 iin kirkko. Pyhäpäivä: juhan-
nuspäivä (johannes kastajan päivä), 
pyhäpäivän aihe: tien raivaaja. toi-
mittaa: soronen Pekka, kanttorina: sa-
volainen eija. kolehti: taloudellisessa 
ahdingossa olevien köyhien ihmisten 
auttamiseen suomessa kirkon diako-
niarahaston kautta.
Sanajumalanpalvelus su 25.6.2017 
10:00 Väli-olhavan seurakuntata-
lo, kirkkosali, oijärventie 661. toimit-
taa: Ruotsalainen tapani, kanttorina: 
savolainen eija. kolehti: kirkon ulko-
suomalaistyöhön, kirkkohallituksen 
kautta.
Hartaus Iin hoiva-osastolla to 
29.6.2017 13:00 
Nuortenilta to 29.6.2017 18:00 iin 
seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. ter-

vetuloa kesäiseen nuorteniltaan! 
ohjelmassa rentoa yhdessäoloa ja sa-
naa.
Sanajumalanpalvelus su 2.7.2017 
10:00 iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: ka-
donnut ja jälleen löytynyt
toimittaa: Ruotsalainen tapani, kant-
torina: savolainen eija. kolehti: oman 
seurakunnan diakoniarahastolle.
Kotiseutupäivien lohikeiton myynti 
su 2.7.2017 10:30 iin seurakuntatalo, 
seurakuntasali, Puistotie 3. kotiseutu-
päivänä iin seurakuntalolla myydään 
lohikeittoa lähetystyön hyväksi. Hinta 
7 euroa/annos sisältäen keiton, leivän 
ja juoman. lämpimästi tervetuloa!
Iin kirkko on tiekirkko arkisin 12.6.-
4.8.2017 klo 11-18, jolloin kirkko-opas 
on paikalla. juhannusaattona suljettu. 
löydä muut tiekirkot https://www.tie-
kirkot.fi/
Iin ja Kuivaniemen diakoniatoimis-
tot ovat kiinni 3.7. - 6.8.2017
Perheiden päiväleiri la 19.8.2017 
09:30 - 13:30 karhun leirikeskus, leiri-
keskuksentie 32. 
Päiväleirin ohjelmassa on leikkejä, as-
kartelua, aarreseikkailu, nuotioherk-
kuja 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 
noin 1 km. Pienille lapsille kannattaa 
ottaa vaunut/ rattaat mukaan. Päivä-
leiri on maksuton. lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen www.iinseurakunta.fi tai 
puh.0400-541319 tai 040-8478936 
(voit soittaa 3.5.-16.6. ja 10.8.-11.8.) 
teRVetuloa kesäiselle PäiVälei-
Rille aikuiset ja kaikenikäiset 
laPset!

kuiVaniemen alue

Sanajumalanpalvelus la 24.6. klo 
12 oijärven kyläkirkossa. juhannus-
päivä, johannes kastajan päivä, py-
häpäivän aihe: tien raivaaja. toimit-
taa Pekka soronen, kanttorina eija 
savolainen.  kolehti: taloudellisessa 
ahdingossa olevien köyhien ihmis-
ten auttamiseen suomessa kirkon 
diakoniarahaston kautta. 
Sanajumalanpalvelus su 25.6. klo 
12 kuivaniemen kirkossa. 3. sunnun-
tai Helluntaista, pyhäpäivän aihe: 
kutsu jumalan valtakuntaan. toimit-
taa tapani Ruotsalainen, kanttorina 
eija savolainen.  kolehti: kirkon ulko-
suomalaistyöhön, kirkkohallitus. 
Ei jumalanpalvelusta su 2.7. kuiva-
niemen kirkossa.
Kuivaniemen diakoniatoimisto on 
suljettu ma 26.6. – pe 4.8. ja Iin 

diakoniatoimisto on suljettu ma 
3.7. – su 6.8. 
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuo-
tiaat tytöt ti 20.6. – to 22.6. klo 8 
karhun leirikeskuksessa.  leirikes-
kuksentie 32. iin seurakunta järjestää 
varhaisnuorten leirejä karhun leiri-
keskuksessa yhteistyössä ii-instituu-
tin nuorisotyön kanssa. leirin hinta 
on 30€ / leiriläinen. leirimaksuun 
sisältyy täysi ylläpito sekä ohjelma 
materiaaleineen. leireille ilmoittau-
tuminen alkaa tiistaina 2.5. klo 17 ja 
päättyy 19.5. ilmoittautuminen ta-
pahtuu iin seurakunnan nettisivujen 
kautta. tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri yli 10-vuo-
tiaat ti 27.6.- to 29.6. klo 9 karhun 
leirikeskuksessa.  leirikeskuksentie 
32. iin seurakunta järjestää varhais-
nuorten leirejä karhun leirikeskuk-
sessa yhteistyössä ii-instituutin nuo-
risotyön kanssa. leirin hinta on 30€ 
/ leiriläinen. leirimaksuun sisältyy 
täysi ylläpito sekä ohjelma materiaa-
leineen. leireille ilmoittautuminen 
alkaa tiistaina 2.5. klo 17 ja päättyy 
19.5. ilmoittautuminen tapahtuu iin 
seurakunnan nettisivujen kautta. 
tervetuloa leireilemään!
Varhaisnuorten leiri alle 10-vuo-
tiaat ti 4.7. – to 6.7. klo 9 karhun 
leirikeskuksessa.  leirikeskuksentie 

32. iin seurakunta järjestää varhais-
nuorten leirejä karhun leirikeskuk-
sessa yhteistyössä ii-instituutin nuo-
risotyön kanssa. leirin hinta on 30€ 
/ leiriläinen. leirimaksuun sisältyy 
täysi ylläpito sekä ohjelma materiaa-
leineen. leireille ilmoittautuminen 
alkaa tiistaina 2.5. klo 17 ja päättyy 
19.5. ilmoittautuminen tapahtuu iin 
seurakunnan nettisivujen kautta. 
tervetuloa leireilemään!
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.  

Keskiajan Ii ei ollut nälkämaa 
– uusi tutkimus paljasti hyvinvointia

kuitenkaan nähty merkkejä fysiolo-
gisesta ongelmista, joten siksi tästä 
voitiin päätellä, että Iin Haminassa 
ei kärsitty nälästä, huolimatta siitä 
että kylmemmän ajanjakson aika-
na maanviljelys oli todennäköises-
ti erittäin hankalaa.

Tässä tutkimuksessa käytetty 
menetelmä on ensimmäistä kertaa 
sovellettu Suomessa. 

Arkeologit ovat käyttäneet bio-
molekyylejä avukseen jo kymme-
niä vuosia, mutta ei tällä tavalla. 
Tässä tutkimuksessa käytetty tar-
kastelukulma ja tutkittavan paikan 
mielenkiintoisuus olivat kuiten-
kin poikkeuksellisen merkittäviä. 
Siksi tutkimus julkaistiinkin alan 
huippulehdessä, johon ainoastaan 
parhaat tutkimukset hyväksytään. 
Iin Haminan ihmisten elämästä 
tunnetaan siis seikkoja, jotka muu-
alla vielä puuttuvat ja tutkimus on 
saanut siksi kansainvälistä huomi-
ota.

Tässä tutkimuksessa saadut tu-
lokset ovat erittäin merkittäviä, sil-
lä tietoa alueen menneisyydestä on 
edelleen niukasti. Edelleenkään ei 
tiedetä milloin Iissä asuivat ensim-
mäiset ihmiset. Ensimmäinen kir-
jallinen maininta Iistä on vuodelta 
1374, jolloin paikalla oli jo kappeli. 
Historioitsijat ovat päätelleen täs-
tä, että kirkollisia rakennuksia ei 
rakenneta minne tahansa, vaan pai-
kalla täytynyt olla jotakin toimintaa 

jo ennen tätä. Kirjoitus ei siis vält-
tämättä tarkoita että kylä olisi var-
sinaisesti perustettu silloin, vaan 
pikemminkin se muodostui kaup-
papaikaksi Pohjois-Pohjanmaalla jo 
aikaisemmin ja kehittyi myöhem-
min tärkeäksi ulkomaankaupan 
keskukseksi. Jokia pitkin kulki tär-
keitä reittejä sisämaahan, ainakin 
Karjalaan asti ja varmasti vielä-
kin kauemmaksi. Rannikkoa pitkin 
päästiin taas Ruotsiin ja muualle 
Itämeren piiriin.

Ii ei ole ainoastaan mielenkiin-
toinen alueellisesti, mutta myös 
kansainvälisesti, sillä se kertoo eri-
laisten kulttuurien kohtaamisesta. 
Nimi antaa viiteitä kylän muodos-
tumisen alkuvaiheista. Ihmiset an-
tavat yleensä paikoilla nimen, joka 
tarkoittaa jotakin. Myöhemmin 
nimi saattaa jäädä käyttöön, vaik-
ka merkitys unohtuukin. On arvel-
tu, että Iin nimi tulisi saamen kielen 
sanasta ’idja’ tai ’illi’, jotka tarkoit-
tavat suomeksi yötä. Tämä puoles-
taan viitaa siihen, että paikalla on 
voinut olla saamelaisten yöpymis-
paikka jo ennen kuin paikalle on 
syntynyt pysyvää asutusta. Alu-
eella muodostuvat suomenkielinen 
asujisto on sittemmin ottanut ni-
men käyttöönsä. Se myös kuvastaa 
sitä, että näiden suomen ja saamen-
kielisten on täytynyt olla yhteyksis-
sä toisiinsa, jotta uudet tulijat ovat 
kuulleet nimen ja oppineet sen. 

Monikulttuurisuus ja -taustaisuus 
on siis ollut Iissä edustettuna jo sen 
syntyvaiheista lähtien. Myös Iin 
Haminasta löytynyt ristiriipus ker-
too ainakin kauppasuhteista Karja-
laan.

Lisätietoja alueelta tarvitaan 
edelleen enemmän. Onneksi tut-
kimusta tehdään koko ajan. Tu-
levassa tutkimuksessani selvitän 

tarkemmin Iin Haminaan haudat-
tujen vainajien ruokavaliota. Toi-
vottavasti tästä kuullaan lisää vielä 
myöhemmin tänä vuonna.

Maria Lahtinen,  
filosofian tohtori,  
Helsingin Yliopisto

lisätietoja alueel-
ta tarvitaan edelleen 
enemmän. onnek-
si tutkimusta tehdään 
koko ajan. tulevassa 
tutkimuksessani selvi-
tän tarkemmin iin Ha-
minaan haudattujen 
vainajien ruokavalio-
ta, lupaa tutkija maria 
lahtinen.

”Iin Haminan hautausmaa on yksi 
suurimmista kirkkomaista, 

joita Pohjois-Pohjanmaalla on 
kaivettu. Tämän vuoksi aineisto 

on ainutlaatuinen.”

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

Uusi kunnanvaltuusto kokoontui
Iin uusi kunnanvaltuusto ko-
koontui ensimmäistä kertaa 
maanantaina 12. kesäkuu-
ta. Kunnanvaltuuston pu-
heenjohtajaksi valittiin Teijo 
Liedes (vas.) ja varapuheen-

johtajiksi Ilkka Pakonen 
(kesk.), Jussi Kurttila (kok.) 
ja Risto Säkkinen (sd.). Kun-
nanhallituksen ja puheen-
johtajien toimikausi jatkuu 
31.5.2019 saakka.

Kokouksessa nimet-
tiin uudet kunnanhallituk-
sen jäsenet: (varajäsenet ja 
puolueet suluissa) Johan-
nes Tuomela (Pentti Joke-
la, kesk.), Veli Paakola (Eero 
Alaraasaka, kesk.), Pekka 
Koskela (Harri Sanaksen-
aho, kesk.), Riikka Ruonala 
(Taina Häkkilä, kesk.), San-
na Valaja (Kati Södö, kesk.), 
Oili Kaleva (Helka Tapio, 
kesk.), Mika Hast (Sauli Kel-
tamäki, vas.), Leena Tiiro (Jo-
hanna Jakku-Hiivala, vas.), 
Martti Kaare (Tauno Kivelä, 
vas.), Petri Tervonen (Jarmo 
Lauri, kok.), Tiina Vuonovir-
ta (Heli-Hannele Haapanie-
mi, vihr.).

Kunnanhallitusta valit-
taessa huomasi valtuutet-
tu Jari-Jukka Jokela (kesk.), 
että hallituksen jäsenistös-
tä vähintään 40 prosenttia ei 
ole naisia. Niinpä vihreiden 
Matti-Tapio Rissanen vaih-
dettiin Heli-Hannele Haa-
paniemeen. Tämän jälkeen 
jokainen paikkavalinta eri in-
stansseissa syynättiin tarkas-
ti tasa-arvon toteutumiseksi.

Kunnanhallituksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Jo-
hannes Tuomela (kesk.). 
Varapuheenjohtajiksi  nimet-
tiin Riikka Ruonala (kesk.) ja 
Mika Hast (vas.).

Nimitysten jälkeen pääs-
tiin esityslistan asioihin, 
joista ensimmäisenä oli Iin 
keskustaajaman osayleiskaa-

va Kirkkosaari-Leppisaari 
osa-alueelta. Asia päätetiin 
siirtää seuraavaan valtuus-
ton kokoukseen, koska esit-
telytekstistä oli jäänyt pois 
maininta valtuuston me-
nettelytapavirheestä, jon-
ka vuoksi kunnanhallitus ei 
pannut valtuuston aiempaa 
päätöstä asiasta täytäntöön.

Valtuusto hyväksyi Iin 
käyntisatamien polttoai-
neenjakelun nykyaikais-
tamiseksi 30 000 euron 
investointilisämäärärahan. 

Käyntisatamat ovat Va-
tungissa ja Rantakestiläs-
sä. Tekninen johtaja Markku 
Vitikka selitti, että käynti-
satamien jakelulaitteet ovat 
vanhentuneita ja ne eivät 
enää toimi. Rantakestilässä 
yrittäjä hankkii ja myy polt-
toaineen.

– Vatungin osalta asia 
puolestaan on vielä auki, Vi-
tikka huomautti.

Valtarin areenan lähilii-
kuntapaikalle hyväksyttiin 
50 000 euron lisämäärära-
ha skeittipaikan rakentami-
seen. Tämän jälkeen aseman 
koulun korjaukseen hyväk-
syttiin 40 000 euron määrära-
ha. Valtuutetut keskustelivat 
hetken talousasioista ja ky-
selivät, onko kunnalla va-
raa jatkuviin investointeihin. 
Kunnanjohtaja Ari Alatossa-
va totesi, että tänä vuonna 
investoinnit ovat noin 7 mil-
joonaa, josta Haminan kou-

uudet puheenjohtajat: iin kunnanhallituksen puheenjohtaja johannes 
tuomela (vas.) ja valtuuston puheenjohtaja teijo liedes.

iin uusi kunnanvaltuusto yhteispotretissa.

tekninen lautakunta
Pentti jokela (jaakko Höyhtyä)
jari-jukka jokela (seppo kiviniemi)
Harri sanaksenaho (juuso Pyörälä)
kirsi-maria Piri (sanna Valaja)
tellervo jyrkkä (kati södö)
mika Hast (mikael Pietilä)
Hilkka kalliorinne (maire turtinen)
jarmo lauri (anna turtinen)
Heli-Hannele Haapaniemi (eija ala-
raasakka)
puheenjohtaja mika Hast
1. varapuheenjohtaja Pentti jokela
2. varapuheenjohtaja jarmo lauri   

ateRia- ja tilaPalVeluliike-
laitoksen joHtokunta 
taisto orajärvi (Valtteri Paakki)
Pentti jokela (ahti Häyrynen)
saara alamäki (taina Häkkilä)
mervi jyrkäs (Helka tapio)
tauno kivelä (tapani teppo)
aini autio (johanna jakku-Hiivala)
Petri Hyvönen (jaska kakko)
matti-tapio Rissanen (Harri sand-
gren)
merja jeronen (seija Pietikäinen)
puheenjohtaja tauno kivelä
1. varapuheenjohtaja taisto ora-
järvi
2. varapuheenjohtaja merja jero-
nen

ii-instituutin liikelaitoksen 
joHtokunta 
jari-jukka jokela (Pentti Puolak-
ka)
Valtteri Paakki (ari Rautakoski)
aili-marja alaraasakka (kirsima-
ria Piri)
Paula Pivelin (tellervo jyrkkä)
Pertti Huovinen (sauli keltamäki)
johanna jakku-Hiivala (maire tur-
tinen)
maria-liisa Halonen (eila Fäldt)
seppo keltamäki (kari simula)
jussi kurttila (kristiina Haukka-
maa)
puheenjohtaja jari-jukka jokela
1. varapuheenjohtaja seppo kel-
tamäki
2. varapuheenjohtaja jussi kurt-
tila

oPetus- ja VaRHais-
kasVatuslautakunta
Reijo kehus (Pentti jokela) 
jaakko Höyhtyä (juuso Pyörälä) 
kati södö (saara alamäki) 
taina Häkkilä (Paula Pivelin) 
leena tiiro (aini autio)
eila Fäldt (tauno kivelä) 
sauli keltamäki (mika koistinen) 
Petteri mäenpää (juho tauriai-
nen) 
anne ojala (susanna Wiik)
puheenjohtaja Reijo kehus 
1. varapuheenjohtaja leena tiiro 
2. varapuheenjohtaja Petteri mä-
enpää

lun korjaus kattaa noin 80 
prosenttia.

– Muut investoinnit ovat 
varsin maltillisia. Kyllä mei-
dän täytyy perusteellises-
ti miettiä, mitä palvelutasoa 
meidän täytyy pitää yllä, 
Alatossava muistutti.

Hän kertoi, että sa-
neerauslistalle on tulossa 
Alarannan koulu, joka jou-
duttaneen uudistamaan ko-
konaan.

Seuraavaksi valtuus-
to myönsi 15 000 euron lisä-
määrärahan käytettäväksi 
Leader-avustuksen saamisen 
moottorikelkkareittitoimi-
tushankkeen suunnitteluku-
luihin. Samalla se varautui 
ensi vuoden talousarviossa 
kunnallistekniikan käyttöta-
lousosassa 30 000 euron maa-
pohjankäyttöoikeuslunastus- 
kustannuksiin ja maanmit-

tauslaitoksen reittitoimitus-
maksuun.

Kokouksen lopuksi val-
tuutettu Tauno Kivelä (vas.) 
toi julki kuivaniemeläisten 
vetoomuksen: 

”Me kuivaniemeläiset 
vaadimme lisää lääkäriai-
kaa Kuivaniemeen. 1. Ko-
emme, että tämän hetkinen 
hoitoaika on riittämätön. 2. 
Haluamme tasapuolista koh-
telua kaikille kuntalaisille. 3. 
Huonot julkiset kulkuyhtey-
det Iihin. Koska Ii on palkittu 
Suomen kylämyönteisimpä-
nä kuntana, sen pitää näkyä 
myös täällä.”

Vetoomuksessa oli allekir-
joituksia monta sivua. Val-
tuuston puheenjohtaja Teijo 
Liedes totesi, että vetoomus 
aiheuttaa keskustelua ja toi-
menpiteitä myöhemmin val-
tuustossa. JR

Puh. 0400 892 414

www.utacon.fi

UTACON OY
romut rahaksi

Noudamme ja maksamme 
romuautoista, rautaromuista ym. 

metalleista hyvän hinnan.
Poistamme rekisteristä veloituksesta.

isot ja PieNet erät.

sakari.kantojarvi@utacon.fi

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

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

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

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

La 1.7.2017 Rantakestilä
Klo 21.00 Tukkilaistanssit. Solistina Merja Juutinen 
Iin Urheilijoilla Puffetti ja Olutteltta. 
Tanssilippu 10€.

Lisätietoja:  
Marko Jussila pj. Iin Urheilijat p. 040 708 8192
Riitta Räinä, Ii-instituutti p. 050 3950 305
Eero Alaraasakka, ratamestari p. 0400 281 524 
 
Yhteistyössä: Ii-instituutti liikelaitos/tapahtumat, Iin Urheilijat ry, 
PVO-Vesivoima Oy, Kauppakeskus Kärkkäinen, Iin Metsätyö Oy,  
Iin Metsänhoitoyhdistys ry, Iin Energia Oy, Stora Enso,
Jätehuolto Paakkola Oy ym.

Tervetuloa! www.kuningasjatka.fi

Unelmat liikkeelle Suomi100 teemahanke 
#unelmatliikkeelle #suomi100 #yhdessä

Iin Tukkilaiskisat

IIN METSÄTYÖ OY 
Iin Jätehuolto  
Paakkola Oy Iin Energia Oy 

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

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

 Paluuajat: 17, 17.30, 18, 18.30 
 Lisätietoa p. 040 708 8192
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Smoltit seurannassa Iijoella

olli van der meer, Riina Huusko ja Vesa Rantanen valmistelemassa loggereita jokeen vietäväksi. 

Luonnonvarakeskus seu-
raa alasvaeltavien lohen-
poikasten eli smolttien 
liikkeitä Iijoen Haapakos-
kella kesä-heinäkuussa. Tut-
kimuksen tarkoituksena on 
saada selville, kuinka smoltit 
liikkuvat Haapakosken voi-
malaitoksen yläkanavassa. 
Tutkimus luo pohjaa smolt-
tien alasvaellusreittien suun-
nittelulle. 

Kooltaan noin 15–20 cm 
smoltit vaeltavat alkukesällä 
tulvahuipun jälkeen merelle. 
Iijoella smolttien vaelluksel-
le asettaa haasteita viisi voi-
malaitosta. Vaellus hidastuu 
patoaltailla ja myös turbiini-
kuolleisuutta esiintyy. Iijo-
ella etsitään ratkaisuja sekä 
nousu- että alasvaelluksen 
turvaamiseksi. 

-Tutkimus on välttämätön 
vaihe smolttien alasvaelluk-
sen mahdollistamiseksi. Tu-
levaisuuden tavoite on, että 

jokaisella padolla on padon 
ohituksen mahdollistava 
alasvaellusreitti, toteaa Iijoen 
otva -hankkeen projektipääl-
likkö Mirko Laakkonen. 

Tutkimus toteutetaan 
akustisen telemetrian avul-
la. Tutkimusmenetelmäl-
lä kalojen liikkeistä saadaan 
tarkkaa yksilöllistä tietoa. 
Alasvaellusreittiä suunnitel-
taessa yhdistetään kalojen 
liikkeistä saatavat havainnot 
aiemmin Otva-hankkeessa 
tehtyyn 3D-virtausmallin-
nukseen. Kentällä operoivat 
Riina Huusko, Vesa Ran-
tanen, Olli van der Meer ja 
Mikko Jaukkuri Luonnonva-
rakeskuksesta. 

Tutkittavien kalojen vat-
saonteloon asennetaan lä-
hettimet ja veden alle noin 
50–100 metriä voimalai-
toksesta sijoitetaan 15 kpl 
akustisia kuuntelulaittei-
ta, loggereita, joiden avul-

la saadaan tietoa kalojen 
liikkumisesta alueella. Voi-
malaitoksen läheisyys aset-
taa haasteita tutkimukselle, 
mutta uskomme saavamme 
tärkeää tietoa kalojen käyt-
täytymisestä, kertoo Luon-
nonvarakeskuksen tutkija 
Riina Huusko. 

Smolttien alasvaellustut-
kimus on osa kolme vuotta 
kestävää EU-rahoitteista Iijo-
en otva -hanketta. Otvan pää-
tavoitteet ovat vesistövision 
laadinta Iijoen valuma-alu-
eelle ja vaelluskalakantojen 
palauttamisen sekä muiden 
joen arvoa nostavien toi-
menpiteiden edistäminen 
ja toteutus jo hankkeen ai-
kana. Hanketta hallinnoi 
Pohjois-Pohjanmaan liitto. 
Osatoteuttajana toimii Luon-
nonvarakeskus. 

Otva hanke tiedotus, 
kuva Mirko Laakkonen

Vaelluskalaa palautetaan Iijokeen

Iijoen vaelluskalakärkihanke 
sekä Iijoen Otva -hankkeet 
etenevät vauhdilla. Tällä het-
kellä loen latvaosiin istute-
taan meritaimenen ja lohen 
pienpoikasia. Istuttaminen 
kestää parisen viikkoa. Ka-
lojen määrä on noin 250 000.

Tällä toimenpiteellä on 
tarkoitus saada aikaiseksi ka-
loja, jotka ovat leimaantun-
teet Iijokeen.

– Kun ne saavuttavat sen 
koon, että ne lähtevät jokea 
alas mereen kasvamaan, niin 
ne osaavat palata myöhem-
min takaisin Iijokeen, pro-
jektipäällikkö Ismo Karhu 
Pohjois-Pohjanmaan liitosta 
sanoo.

Joen suulla Raasakan van-
han uoman kynnyspatojem 
Uiskarin ja Puohinkosken 
kalatie ovat tulevaisuudessa 
tarkkailussa. Tähän mennes-
sä on ollut epäselvää, mi-
ten kalat käyttävät kyseisiä 
rakenteita. Tulevaisuudes-
sa joen juoksutuksia lisätään 
ja kynnyspatojen kalateihin 
asennetaan seurantalaitteet 

kalojen seuraamiseksi.
– Sinne tulee laskuri ja 

kamera. Näillä saadaan ar-
vokasta tietoa, mitä kalaa uo-
maan on nousemassa, Karhu 
kertoo.

Viimeisimpien tieto-
jen mukaan Raasakan luon-
nonuoman kynnyspatojen, 
Uiskarin ja Puohinkosken 
kalateiden seurantaa ei pys-
tytä toteuttamaan tänä ke-
sänä, sillä vesitilanne estää 
laiteasennukset mielekkääs-
sä aikataulussa.

Kalojen ylisiirtoja joen 
yläjuoksulle pystytään sen-
tään tekemään. Siirrettäviä 
kaloja on parisensataa.

Kesän aikana Raasakan 
voimalaitoksen kalaties-
tä käynnistetään Iijoen otva 
-hankkeessa rakennussuun-
niteluilpailutus. Suunnittelu 
alkaisi syksyllä. Tällä hetkel-
lä Raasakan kalatien lupaha-
kemus on Pohjois-Suomen 
Aluehallintovirastossa.

– Sen jälkeen kun lupa saa-
daan rakentaminen voidaan 
aloittaa Karhu täsmentää.

Raasakan kalatiehen on 
varattu rahaa 3,2 miljoonaa 
euroa. 

Myös smoltteja seurataan. 
Luonnonvarakeskus seuraa 
alasvaeltavien Iijoen Otva 
-hankkeessa lohenpoikasten 
liikkeitä Iijoen Haapakoskel-
la kesä-heinäkuussa.

Tutkimuksen tarkoitukse-
na on saada selville, kuinka 
smoltit liikkuvat Haapakos-
ken voimalaitoksen yläka-
navassa. Tutkimus selvittää 

Raasakan voimalaitokselle tulee älykalatie. 

taimenta istutetaan iijoen sivujokeen. kuva: mirko laakkonen.meritaimenen poikasia. kuva: mirko laakkonen.

smolttien alasvaellusreitte-
jä, sillä voimalaitokset  ja pa-
toaltaat hidastavat smolttien 
matkaa.

Tutkimus toteutetaan 
akustisen telemetrian avul-
la: Kalojen vatsaonteloon 
asennetaan lähettimet, ja 
veden alle sijoitetaan 15 
akustista kuuntelulaitetta. 
Myöhemmin tullaan Iijoen 
vaelluskalakärkihankkeessa 
toteuttamaan smolttien oh-
jausrakenne. Tähän liittyy li-

sää alasvaelluksen seurantaa.
– Smolttien alasvaelluk-

sen seuranta on tärkeä asia 
koko maan vaelluskalojen el-
vyttämisen kannalta, koska 
tästä ei ole vielä kunnolla tie-
toa, Karhu kertoo.

Iijoen vaelluskalakärki-
hankkeen rahoittajia ovat 
maa- ja metsätalousministe-
riö, PVO-Vesivoima Oy, Ii, 
Oulu, Pudasjärvi, Taivalkos-
ki, Kuusamo, Metsähallitus, 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 

sekä Iijoen vesistön kalas-
tusalue. Hanketta hallinnoi 
vuoden 2017 ajan Pohjois-
Pohjanmaan liitto.

Koko hankkeen kokonais-
kustannukset ovat 4,3 miljoo-
naa euroa. Otva-hankkeen 
budjetti on 900 000 euroa, ja 
myös Otva on EU-rahoittei-
nen. Otvaa hallinoi Pohjois-
Pohjanmaan liitto. JR



6 nro 14/2017
nomat

-



nro 14/2017 7
nomat

-

Iin kesäkerhot starttasivat 
12.6. Ylirannan ja Pohjois-Iin 
kouluilla sekä Jokikylän lii-
kuntasalilla.

Pohjois-Iissä muun mu-
assa potkittiin palloa, rim-
puiltiin telineissä ja leikittiin 
hauskoja leikkejä. Asialla oli-
vat 1-6 luokkalaiset lapset.

– Mukavinta on leikkimi-
nen. Ketjuhippa on kivointa, 
koska siinä voi juosta pa-
koon, Tomi Pietilä (7v) kom-
mentoi.

Hän pelasi rankkukisaa 
koulun pihalla Luukas Utri-
aisen (7v) kanssa.

Kesäkerhoissa riittää hauskaa puuhaa
– Minä olen tehnyt vasta 3 

maalia, Luukas kehuu.
Leiriohjaaja Marjo Nikka 

kertoo, että kesäkerhoissa ol-
laan mahdollismman paljon 
ulkona hyvän sään vallitessa.

– Meillä on 17 lasta, jot-
ka ovat kaikki alakouluikäi-
siä. Tyttöjä ja poikia on lähes 
yhtä paljon, Nikka selittää.

Kesäkerhot toimivat päi-
visin kello 10-14.

Kerhoja järjestetään Oja-
kylän koululla ja Kuivami-
en aseman urheilukentällä 
19.-22.6. Seuraavaksi vuoros-
sa on Iin keskusurheilukent- marjo nikka on kerho-ohjaaja.

Pohjois-Iin Hiastinhaaran 
luontopolun ja lintutornin 
avajaisia juhlittiin lauantaina 
17.6. Myös Iloinen Iijokipyö-
räily osallistui tapahtumaan 
Aina Inkeri Ankeisen joh-
dolla. 

Hiastinlahden alue kuu-
luu Euroopan laajuiseen 
Natura2000-luonnonsuoje-
lualueeseen ja on valtakun-
nallisesti arvokas lintujen 
pesimäalue ja muuttoaikai-
nen levähdyspaikka vesilin-
nuille ja kahlaajille.

Luontopolun alueella on 
lintutornin lisäksi laavu, WC 
ja levähdyspaikkoja. Reitin 
varrella on myös seitsemän 
opastetaulua, jotka kertovat 
tarkemmin alueen eläimistä 
ja luonnosta. 

Hiastinhaaran uusi luontopolku sopii koko perheelle
Alueella on aiemminkin 

ollut lintutorni ja luontopol-
ku. Ne rapistuivat kuitenkin 
hoitamattomana jopa käyt-
tökelvottomaan kuntoon.  
Vuonna 2015 Pohjois-Iin 
kyläyhdistys teki aloitteen 
Iin kunnalle Hiastinhaaran 
luontopolun ja lintutornin 
kunnostuksesta.  Iin kun-
ta haki rahoituksen Oulun 
Seudun Leader ry:ltä. Yh-
teistyökumppaneina kun-
nostushankkeessa olivat 
myös Pohjois-Pohjanmaan 
lintutieteellinen yhdistys 
sekä Pohjois-Iin kyläyhdis-
tys, joka osallistui aktiivises-
ti rakentamiseen talkootöinä. 

Pohjois-Iin kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Anita 
Sievänen kertoo, että aluees-

ta haluttiin tehdä koko per-
heen lähiluontokohde, joka 
on helposti saavutettavissa. 
Kävelyreitti on sopivan lyhyt 
myös lapsiperheille. Luon-
topolkualueella laiduntavat 
myös pohjoisiiläisten lampu-
reiden lampaat osana maise-
manhoitotyötä. 

Sieväsen mukaan hank-
keen tavoitteena on ol-
lut paitsi ympäristön tilan 
myös alueen virkistyskäy-
tön parantaminen.  Alue so-
pii esimerkiksi koululaisten 
retkikohteeksi ja lintuharras-
tajien kuvaus- ja bongaus-
paikaksi. Suunnitelmissa on 
myös lisätä kanoottiretkei-
lyä. 

Anna-Maria Pauanne Retkeilijä voi valita Patakarin (0.7km) tai Hiastinhaaran (2km) reitin

Iin Meripelastajien PV Pla-
nia-alus nimettiin perjantaina 
16.6. uudelleen PV Kärkkäi-
nen-nimiseksi. Meripelastaji-
en puheenjohtaja Alpo Kaisto 
kertoo, että aluksen uusi nimi 
tulee seuran uuden pääspon-
sorin mukaan.

– Kärkkäinen on pääspon-
sorimme tällä hetkellä, ja tie-
tenkin olemme kiitollisia joka 
ainoasta toimintamme tuki-
jasta, koska tuollaisen veneen 
käyttökulut tuntia kohden 
mittavat, Kaisto kertoo.

Sponsorisopimuksan mu-
kaan meripelastajat auttavat 

Meripelastajien alus nimettiin uudelleen
Kärkkäistä erilaisissa teema-
päivissä ja Kärkkäinen puoles-
taan tarjoaa seuralle edullisia 
varaosia, välineitä ja muita 
tarvikkeita.

Veneen siunasi kirkkoher-
ra Tapani Ruotsalainen ja tilai-
suudessa esiintyi trubaduuri 
Mika Manninen.

Kärkkäisen myymäläpääl-
likkö Reijo Hirvasniemen 
mukaan paikallista ja vapaa-
ehtoisvoimin tapahtuvaa toi-
mintaa on syytä tukea.

– Laajennamme tuoteva-
likoimaamme veneisiin ja 
moottoreihin sekä vapaa-ajan 

meripelastajien pelastusalus on saanut nimen. nimeämisessä avustivat annika Häyrynen (vas.) ja Penni Vesto.

Oikaisu

Joka talouteen jaetus-
sa IiTutuksi -oppaan yri-
tysluettelossa oli väärä 
puhelinnumero. 

Oikea puhelinnumero 
on 040 771 3792

KUIVANIEMEN 
KUKKAPIRTTI

Ratatie 2 
(apteekin kiinteistö) 

Kuivaniemi
p. 08 724 7230, 
040 771 3792

tä 26.-30.6. Viimeiset kerhot 
ovat 3.-7.7.  Iin aseman kou-
lulla sekä Alaranta koululla. 
Kerhoihin ilmoittaudutaan 
paikan päällä, ja lapsilla 
täytyy olla mukana eväät. 
Kesäkerhot ovat veloituk-
settomia.

– Tänne voi tulla vaikka 
keskellä viikkoa niinä päivi-
nä, kun itselle passaa, Nikka 
huomauttaa.

liikkumiseen. Sitä kautta ajat-
telimme yhdistää voimavaro-
jamme, Hirvasniemi kertoo.

Tulevaisuudessa Iin Me-
ripelastajat ja Kärkkäinen jär-
jestävät yhteisiä tapahtumia, 
ohjelmaa ja vapaa-ajanvietto-
mahdollisuuksia. Muun mu-
assa yhteiset venepäivät ovat 
tulossa. Nykyisin PV Kärkkäi-
nen-nimellä kulkeva alus on 
alun perin valmistettu 1986. 
Vuosien varrella sen kone, na-
vigointilaitteet ja sähköt on 
uusittu. Sen voimanlähteenä 
toimii 160 HV Volvon diesel-
kone. JR

Nätteporin yläaulaan on 
pystytetty ”Yhdessä ulko-
na entisajan Iissä”-valo-
kuvanäyttely. Näyttely on 
avoinna 31.7 asti kirjaston 
aukioloaikojen mukaisesti.

—Idea valokuvanäytte-
lyyn lähti siitä, kun halu-
simme juhlistaa satavuotista 
Suomea, ja olimme nähneet 
kotiseutuarkiston valoku-
via, joita oltiin juuri saatta-
massa sähköiseen muotoon. 
Ajattelimme että kuvat ovat 
niin upeita, että ne on saa-
tava näytille ja päädyimme 
pystyttämään valokuvanäyt-
telyn, kertoo Heini Perttula 
Työtä Luonnosta Iissä-hank-
keesta. 

Kuvat näyttelyyn valittiin 
teeman mukaan. 

—Halusimme tuoda Iin 
luontoa esille, mutta emme 
kuitenkaan halunneet pelk-
kiä maisemakuvia, Perttula 
kertoo. 

—Ajattelimme, että va-

”Yhdessä ulkona entisajan Iissä”
-valokuvanäyttely juhlistaa 
satavuotista Suomea

paa-ajan vietto ulkona Iissä 
olisi hyvä aihe ja siitä löytyi-
kin satoja kuvia, joista valit-
simme parhaat otokset. 

Näyttelyn kuvat ovat 
1900-luvun alkupuoliskolta.

Perttula kehottaa käy-
mään katsomassa näyttelyn. 

— Kuvissa näkyy, miten 

Poikia niityllä 1950-luvulla iin Haminassa 

luontoa on monipuolisesti 
hyödynnetty vapaa-aikana.

Näyttely on hyvä tilaisuus 
kurkistaa elämään entisajan 
Iissä ja vaikkapa herätellä 
omia lapsuusmuistoja.

Anna-Maria Pauanne
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Avomaankasvisten viljeli-
jät joutuivat tänä vuonna ta-
sapainoilemaan kasvustojen 
kanssa epätavallisen kylmäs-
sä kevätsäässä. Tämä sekoit-
ti suunnitelmia ja istutusten 
ajoituksia, mutta viljelijöiden 
ammattitaidon ja joustavuu-
den ansiosta varhaisvihan-
nesten ja varhaisperunoiden 
satokausi alkaa jälleen juhan-
nusviikolla tuttuun tapaan.

Sadetuksia ja harsoja 
tarvittiin
Varhaisvihannesten kasvu 
eteni kylmyyden takia hi-
taasti. Yöhallojen uhatessa 
istutuksia siirrettiin. Kausi-
huoneissa käytettiin kylmim-
pinä öinä lämpöpuhaltimia. 
Myös hallasadetuksiin ja kak-
sinkertaisiin harsoihin tur-
vauduttiin. Lisäksi kevät oli 

Varhaisvihanneksia saadaan kylmästä keväästä huolimatta
suuressa osassa Suomea kui-
va, mikä lisäsi työn määrää. 
Nyt varhaisimpia satoja on 
pystytty jo korjaamaan.

Nippusipulit, -porkkanat ja 
-nauriit lähiherkkuina
Ensisatojen sipulit, porkkanat 
ja nauriit myydään niputet-
tuina. Kasvisten koko saattaa 
alkuun olla vähän tavallista 
pienempää. Paikoitellen jou-
duttiin esimerkiksi punajuu-
ria kylvämään uudelleen ja 
istuttamaan kaalien taimia 
toistamiseen, mikä on hie-
man hidastanut varhaissato-
jen valmistumista.

Varhaiskaali on  
kaikkien suosikki
Varhaiskaali on noussut al-
kukesän ykkössuosikiksi. Sitä 
odotetaan ja arvostetaan. Ko-

timaan varhaiskaalin maku 
on raikas, hieman makea. 
Rapeus ja mehevyys tekevät 
siitä herkullisen salaattiainek-
sen. Coleslaw-kaalisalaatti 
on grilliruokien luottolisä-
ke. Kukkakaalia saadaan ju-
hannusviikolle vain kaikkein 
lämpimimmiltä lohkoilta.

Salaatit viettävät  
juhlavuottaan
Salaatit kantavat tänä vuon-
na Vuoden vihannes -titte-
liä. Avomaan salaattikausi 
alkaa rapeasta keräsalaatis-
ta, jota kutustaan myös ame-
rikan- ja jäävuorisalaatiksi. 
Kannattaa seurata tilannetta, 
koska vähin erin satoja saa-
daan avomaalta myös roo-
mansalaatista, monista 
erikoissalaateista sekä entis-
aikojen pehmeälehtisestä ke-

räsalaatista.

Käytä tuoreina, vokkaa, 
höyrytä, grillaa
Kesällä useimmat varhaisvi-
hannekset maistuvat sellaisi-
naan, kypsentämättä. Herkät 
maut ja rapsakkuus tulevat 
parhaiten esiin tuoreesta kas-
viksesta. Hyvä öljy- tai jogurt-
tikastike viimeistelee salaatit.

Pikapaistaminen vokki- tai 
paistinpannussa on hyvä tapa 
kypsentää ensisatojen kasvik-
sia, ja se onnistuu ulkona-
kin. Samaan tapaan kasvikset 
paahtuvat grillissä parilale-
vyn päällä tai uunipannussa. 
Unohtaa ei kannata höyrykat-
tilaakaan. Tärkeintä on vält-
tää ylikypsentämistä.

Valtakunnallista varhais-
vihannes- ja perunaviikkoa 
vietetään 19. – 25.6.2017.

KESäKEItto-oHjE
1 nippu porkkanoita
8 varhaisperunaa
6 dl vettä
1 pieni kukkakaali
2 pientä nippusipulia varsineen
1 dl tuoreita pinaatinlehtiä
2 dl tuoreita herneitä tai sokeri-
herneen palkoja
suolaa
 pippuria
 ripaus sokeria
5 dl maitoa
50 g sulatejuustoa
persiljaa ja/tai tilliä

Raaputa porkkanat ja pestyt 
perunat. Viipaloi porkkanat ja 
lohko perunat ja lisää kiehu-
vaan, suolalla maustettuun ve-
teen.

lohko joukkoon kukka-
kaali. Vettä tarvitsee olla vain 
peitoksi asti. keitä, kunnes pe-
runat ja kasvikset ovat napa-
kan kypsiä.

Viipaloi sipulit varsineen. 
Huuhtele ja suikaloi pinaatin-
lehdet. lisää kattilaan sipulit, 
pinaatinlehdet ja herneet. kaa-
da joukkoon maito ja kuumen-
na kiehumispisteeseen.

murusta liemeen sulate-
juusto nokareina. mausta ke-
vyesti pippurilla ja sokerilla. 
kuumenna keitto sekoitellen, 
jotta juusto sulaa liemeen ta-
saisesti. 

Ripota keiton pinnalle yrt-
tejä. tarkista maku ja tarjoa 
lisäksi ruisleipää. (ohje: koti-
maiset kasvikset ry)

Perinteiset Iin Yrityksen jär-
jestämät Illinjuoksut ovat 
alkaneet jälleen. Kauden en-
simmäinen lähtö oli perjan-
taina 9.6. Juoksut järjestetään 
Illinsaaren hiihtomajalla joka 
perjantai klo. 18.30 syyskuun 
loppuun saakka. Juhannus-
viikolla juoksut järjestetään 
poikkeuksellisesti torstaina. 
Matkoina ovat kakkonen ja 
vitonen maastossa. 

Ilinjuoksuihin voi osallis-
tua kuka vain iästä ja suku-
puolesta riippumatta. 

—Juoksijoita on yleensä 
neljänkymmenen molemmin 
puolin, mutta kesäisin luke-
ma voi nousta jopa kuuteen-
kymmeneen, kertoo Pertti 
Huovinen Iin Yrityksestä.

Illinjuoksut ovat alkaneet jälleen

illinjuoksujen kausi on avattu. 
juoksut järjestetään illinsaaren 
hiihtomajalla joka perjantai klo. 
18.30 syyskuun loppuun saakka.

Osallistuakseen ei tarvit-
se olla huippu-urheilija vaan 
mukaan ovat tervetullei-
ta kaikki lähtötasosta huoli-
matta. Juoksu-ajat mitataan, 
joten juoksemassa voi käy-
dä esimerkiksi kesän alus-
sa mittaamassa lähtötasonsa. 
Juoksujen avulla voi myös 
seurata kehitystään vertaa-
malla tuloksiaan kesän alus-
sa ja lopussa tai vertaamalla 
niitä viime vuoden tuloksiin. 

Anna-Maria Pauanne

Iin Yrityksen järjestämis-
sä kesän ensimmäisissä las-
ten yleisurheilukilpailuissa 
torstaina 15.6. saatiin naut-
tia lämpimästä kesäsäästä. 
Se ja innostavat huoltojoukot 

auttoivat ennätyksiin ja pa-
rempiin tuloksiin kuin yleis-
urheilukoulussa. Iloisia 
osallistujia oli runsaasti ja 
kaikilla paikalla olleilla oli 
löysä pipo. Jokainen sai mi-

talin eikä osallistujia pan-
tu paremmuusjärjestykseen. 
Tulokset toki otettiin tarkas-
ti. Seuraava kerta on juhan-
nuksen jälkeisellä viikolla. 
PH 

Lasten yleisurheilukilpailussa 
iloisia osallistujia

Suomi meloo -tapahtuma päättyi Iihin
anu Pukki voitti kajakin arpajaisissa Rantakestilässä.

Kanoottiviesti Suomi Me-
loo päätyi tänä vuonna Ii-
hin. Iihin saapui lauantaina 
18.6. noin 300 melojaa. Reis-
su alkoi Kuusamosta, josta 
jatkettiin alas Iijokea Ranta-
kestilän rantaan. Iiläisiä oli 
melomassa vasta matkan 
loppuvaiheessa, kun Eero 
Alaraasakka opasti kanootil-
laan melojat päätepisteeseen.

– Iijoki on melojalle täy-
dellinen luontokohde. Olem-

me käyneet läpi sen jokaisen 
kilometrin ja voimme suosi-
tella sitä jokaiselle melojalle, 
Suomi Meloo ry:n hallituk-
sen puheenjohtaja Pasi Nuu-
tinen kehuu.

Hänen mukaansa Iijoen 
koskista vaativin on Kipi-
nä. Melojat pääsivät sen läpi 
kunnialla eikä haavereita tul-
lut.

Melonnassa oli mukana 
kajakkikaksikoita, intiaani-

kanootteja ja normaaleja yh-
den melottavia kajakkeja. 

Rantakestilässä arvottin 
osallistujien kesken kajakki. 
Sen voitti jyväskyläläläinen 
Anu Pukki.

– Iijoki on monipuolinen 
ja erilainen melontajoki, sillä 
joessa on sopivasti koskia ja 
erämaamaisemia. Iijoen suis-
to ja saaristo olivat upeita, 
Pukki sanoo. JR

TULOKSET
T5 40 m + pituus: Milena 
Ronkainen 10,34 + 171, Heta 
Mäenpää 9,60 + 189, Minea 
Heikkilä 12,27 + 117, Isla Hap-
ponen 109. 

P5 40 m + pituus: Lassi Kok-
komäki 22,25 + 100, Aapo 
Ojanen 11,99 + 175, Eetu Sep-
pänen 10,96 + 171. 

T7 40 m + pituus: Neea Ron-
kainen 7,95 + 265, Saana 
Alatossava 9,23 + 189, Sil-
va Ruotsalainen 10,52 + 141, 
Sanni Rajala 10,60 + 160, Riia 
Kurttila 8,92 + 191, Emma 
Kankainen 10,47 + 154, Pih-
la Niemelä 8,62 + 205, Nin-
ni Kantola 9,15 + 202, Neea 
Mäenpää 8,94 + 200, Josefii-

na Tuohimaa 9,58 + 166, Neea 
Jussila 9,40 + 157, Vanessa Ve-
sala 9,77 + 176, Nella Seppä-
nen 8,35 + 146. 

P7 40 m + pituus: Mati-
as Höyhtyä 9,97 + 161, Lauri 
Happonen 9,93 + 154, Eeme-
li Kokkomäki 8,90 + 180, Aatu 
Ojanen 8,85 + 180, Viljami Vik-
ström 10,04 + 160. 

T9 40 m + pituus: Ella Alatos-
sava 8,17 + 240, Milja Rajala 
7,99 + 140, Iida Ruotsalainen 
8,59 + 232, Jenna Jussila 8,76 
+ 188. 

P9 40 m + pituus: Valtteri 
Kurkela 7,67 + 248, Tuomas 
Höyhtyä 9,01 + 212, Valtte-
ri Tuohimaa 8,59 + 204, Niilas 

Ruotsalainen 7,90 + 208. 

T11 60 m + pituus: Venla Va-
ris 9,0 + 328, Elmiina Ruotsa-
lainen 10,93 + 292. 

P11 60 m + pituus: Joona 
Heikkilä 10,21 + 319. 

T13 60 m + pituus: Milla Kur-
kela 8,96 + 386, Ruut Vähä 9,00 
+ 383, Aino Veijola 9,14 + 379. 

P13 60 m + pituus: Jasper 
Södö 8,71 + 431, Paavo Nie-
melä 9,18 + 401. 

T14 100 m + pituus: Annika 
Häyrynen 15,04 + 388. 

P15 100 m + pituus: Voitto 
Kärkkäinen 14,20 + 434.
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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

Maria Vakkurintie 2 • Kuivaniemi • P. 044 209 4496

Ikosen
Grillikahvio

Grillituotteet,kahvia
, pullaa

Tervetuloa!

grillit • Kahvilat • ravintolat

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

valoKuvauspalveluthieronta • fysiKaalinen hoito • Kuntosalipalvelut

NEttIajaNVaRaUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA

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

- Ei toimistomaksua

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S

haMMaslÄÄKÄri- Ja haMMashoitolapalvelut

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

Ilmoita Palveluhakemistossa. 

Soita ja sovi: Hannu Rastas 040 743 7349

Lue IiSanomat netistä:  
www.iisanomat.fi

Lue IiSanomat 
netissä: 

www.iisanomat.fi

Sää helli Iin kala- ja maalaismarkkinoita 

iin laulupelimannit viihdytti yleisöä esityksillään.

iin kala- ja maalaismarkkinoilla oli runsaasti väkeä.

markkinoilla oli myös alpakoita.

Markkinoilla oli yli 40 myy-
jää. Heidän kojuistaan löytyi 
kalamakkaran ja kylmäsa-
vuhauen lisäksi muita lähi-
ruoka- ja luontaistuotteita, 
saippuoita, yrttituotteita, 
kukkia, hampputuotteita, 
laukkuja, käsityötuotteita ja 
metrilakua. Vatsan täytteeksi 
oli saatavilla muun muassa 
lohikeittoa, trombiperunoita 
ja vohveleita.  

Iin Laulupelimannit viih-
dytti markkinaväkeä musiik-
kiesityksillään. Markkinoilla 
sai myös koettaa onneaan on-
nenpyörässä ja perinteises-
sä lohen painon arvauksessa. 

Markkinoille yleisöä hou-
kuttelivat myös eläimet. 
Paikalla oli lapinkarjaa ja al-
pakoita, joita ihmiset kerään-
tyivät ihastelemaan. Perheen 
pienimmille järjestettiin po-
niratsastusta. 

ProAgria Oulun Maa- ja 
kotitalousnaisten Oulun seu-
dun Biotalousleaderin osasto 
oli paikalla jakamassa tietoa 
lähiruoasta ja -jalostamisesta, 
bioenergiasta ja vaihtoehtoi-
sista jakelukanavista, kuten 
Reko-lähiruokarenkaista.

Anna-Maria Pauanne

Entiset Iin lohimarkkinat laa jentuivat tänä vuonna Iin 
kala- ja maalaismarkkinoiksi. Ne järjestettiin ensimmäistä 
kertaa 10.6 Iin Wanhassa Haminassa. Aurinkoinen sää helli 

markkinayleisöä, jota oli saapunut paikalle runsaasti. 

uudet aukioloajat: 
Klo 12 -22 ja pe - la klo 12 - 04
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Liput 10e, myynti tunti ennen esitystä ovelta, ennakkovaraukset p. 045 133 3874 

Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä esittää

NOTKO
Supisuomalainen kesänäytelmä Huilingissa

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

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

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

Kiitokset Iin näyttämöyhdistykselle!

Lapset viihtyvät 
viidakkohuoneessa

Iitulan päiväkodin yöpäivä-
kodissa 19.5 julkistettiin tee-
maan sopiva viidakkohuone. 
Viidakkohuonetta oli työs-
tetty pääsiäisestä asti yhdes-
sä lasten kanssa. 

Lastenhoitajaopiskeli-
ja Merja Höyhtyä kertoo, 
että idea viidakkohuonee-
seen lähti eskarilaisilta. 
Lapset saivat suunnitella 
huonetta yhdessä päiväko-
din henkilökunnan kanssa 
ja päättää, mitä eläimiä huo-
neen seinille maalattiin. Päi-
väkotilaiset olivat mukana 
myös huoneen maalaami-
sessa ja odottivat aina innol-
la seuraavaa maalauskertaa. 
—Lapset ovat saaneet maa-
laamisesta suuria onnistu-
misenkokemuksia, mikä on 

ollut tärkeä osa huoneen te-
kemistä, Höyhtyä korostaa.  

Viidakkohuoneessa on 
ehditty jo leikkiäkin. —Huo-
neessa on leikitty viidak-
koleikkiä ja retkeä, Merja 
Höyhtyä luettelee ja jatkaa, 
että huonetta on hyödyn-
netty myös päiväpiirissä ja 
satutuokiossa. Leikkien li-
säksi viidakkohuoneen säk-
kituoleilla on luettu kirjoja 
ja trampoliineilla hypitty. —
Lapset ovat saaneet huonees-
ta paljon iloa ja siitä on saatu 
paljon positiivista palautetta.

Huoneen maalaaminen 
jatkuu ensi syksynä. Silloin 
seinille ilmestyy ainakin vir-
tahepo.

Anna-Maria Pauanne

lapset osallistuivat eläinten maalaukseen. 

Viidakkohuoneeseen askarreltiin myös valokuvausseinä.

Vapaaehtoistyötä eri toimijoiden  
kanssa yhteisyössä
Iin kunnan alueella ollaan 
suunnittelemassa koordinoi-
dun vapaaehtoistoiminnan 
aloittamista. Iissä toimintaa 
on suunniteltu toteutettavak-
si yhteistyössä lapsiperhei-
den, ikäihmisten ja kunnan 
alueella toimivien yhdistys-
ten ja -yhteisöjen kanssa. Esi-
merkiksi varamummo- ja 
–pappa-toimintaa on suun-
niteltu yhdessä Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton ja 
Martta-yhdistysten kanssa. 
Vapaaehtoistyötä tehdään 
ihmiseltä ihmiselle, eikä se 
vaadi mitään erityistaito-

ja. Vapaaehtoistoiminnal-
la ei korvata ammatillisesti 
tehtävää työtä. Tutkimusten 
mukaan vapaaehtoistyötä 
tekevät suurten ikäluokkien 
edustajat ovat onnellisempia 
kuin ne, jotka eivät tee va-
paaehtoistyötä.

Iihin ollaan järjestämässä 
vapaaehtoistyön koulutusta 
tulevan syksyn aikana kan-
salaisopiston toteuttamana. 
Koulutuksesta tiedotetaan 
tarkemmin lähempänä ajan-
kohtaa. Vapaaehtoistoimin-
nan suunnitteluun liittyen 
on laadittu nettikysely, johon 

asiasta kiinnostuneet voivat 
vastata Oulunkaaren tai Iin 
kunnan sivuilla olevan lin-
kin kautta. Ideoita ja ajatuk-
sia vapaaehtoistoiminnasta 
voi laittaa myös sähköposti-
osoitteeseen rita.leinonen2@
edu.lapinamk.fi tai koti-
hoidon esimies Sari Vitik-
ka osoitteeseen sari.vitikka@
oulunkaari.com tai 050 395 
0504. Vapaaehtoistoimin-
nan työryhmässä ovat muka-
na myös Anne Huhta, Salme 
Tanninen sekä Jouko Pääk-
kölä, heihinkin voi olla yhte-
ydessä asian tiimoilta. 

Tämän tiedotteen asias-
ta on kirjoittanut Rita Lei-
nonen, lähihoitaja ja pian 
kolmannen vuoden gerono-
miopiskelija. Hän suorittaa 
kesän aikana ammattitaitoa 
syventävän työharjoittelun 
Oulunkaaren kuntayhtymän 
Iin vanhuspalveluissa teke-
mällä vapaaehtoistoiminnan 
esiselvitystyötä. Lisäksi hän 
tekee ennaltaehkäiseviä ko-
tikäyntejä 80-vuotiaille iiläi-
sille. HT

1) Valtarin salivuorojen kesähakuaika 19.6.2017 – 23.6.2017
2) Vuorot annetaan 13.8.2017 asti, hinnasto kunnan 
 nettisivuilla
3) Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostitse vesa.anttila@ii.fi
4) Hakemuksessa tulee olla hakija
 a) täysi-ikäinen vastuuhenkilö
 b) yhteystiedot (nimi+puh.nro)
 c) päivä ja kellonaika vuorolle sekä vaihtoehtoinen päivä ja
  kellonaika
5) avaimet tulee noutaa Valtarin koululta 
 26.6.2017 – 30.6.2017, koulusihteeri Helena tyykiluoto 
 puh. 050 3106760

iin kunnan oPetusPalVelut julistaa 
HaettaVaksi kesäajaksi ValtaRin 
koulun liikuntasalin käYttöVuoRot:

kesäajan aukioloajat
                       
Iin kunnanvirasto on suljettuina 3.7. - 21.7.2017

kesän aukioloajoista palveluittain on ilmoitus iin kunnan 
nettisivulla www.ii.fi/tiedotteet sekä iin Hyvät tuulet leh-
dessä nro 2/2017, joka on jaettu jokaiseen iin talouteen 
1.6.2017.

Kuivaniemen asemakylän alueelle energiakartoitus
Arctic Energy-projekti järjes-
ti 13.6 Kuivaniemen Kievaril-
la tiedotustilaisuuden, jossa 
kerrottiin Kuivaniemen Ase-
makylän alueelle kesän ja al-
kusyksyn aikana tehtävästä 
energiakartoituksesta, alu-
een lämpöenergiatilanteesta 
ja mahdollisuudesta hyödyn-
tää aurinkoenergiaa ja maa-

lämpöä. 
Energiakartoituksessa sel-

vitetään alueen nykyisen ra-
kennuskannan lämmitys- ja 
sähköenergian kulutustiedot 
ja lämmitysmuodot kyselyllä.

Suunnitelmien ensimmäi-
sessä vaiheessa kartoitetaan 
kyselyn avulla nykytilannet-
ta. Kyselyyn voi vastata pa-

perilla tai netissä osoitteessa 
www.greenpolis.fi/energia-
kysely. Kyselyn toteuttavat 
yhteistyössä Iin Micropolis 
Oy ja Iilaakso Oy. Kyselyyn 
voivat vastata myös muil-
la Iin ja Kuivaniemen alueil-
la asuvat. 

Suunnitelmien toisessa 
vaiheessa alue mallinnetaan 

ja selvitetään, kuinka kiinteis-
töjen kuluttama energia voi-
taisiin tuottaa hyödyntämällä 
mahdollisimman paljon pai-
kallista uusiutuvaa energi-
aa ja työvoimaa. Kiinteistöille 
haetaan kustannussäästö-
jä energiansäästötoimilla ja 
mahdollisuuksien mukaan 
yhteishankinnoilla, joiden 
avulla yksikköhintoja on 
mahdollista saada edullisem-
maksi.

Esitysten päätteeksi oli va-
paan keskustelun vuoro. Ylei-
sö esitti kysymyksiä etenkin 
hakkeesta ja aurinkopanee-
leista. 

—Autamme mielellämme 
kuntalaisia kaikissa energian-
käyttöön liittyvissä asioissa, 
Micropoliksen toimitusjohta-
ja Leena Vuotovesi lupaa.

Anna-Maria Pauanne

Projektia olivat paikalla esittele-
mässä jouni tanskanen, marika 
onkalo ja Petri leppänen.

VATUNKIPÄIVÄ 
la 8.7. klo 12-15 Vatungin Satama,

Pohjoisrannantie 767, Kuivaniemi
Lisätiedot p. 044 2094 496
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YhdisTYkseT 
TOimivaT

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

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

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

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

Lehden sivulla on 6-palstaa

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

iisanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
seuraava iisanomat, nro14  ilmestyy ke5.7.2017

aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 29.6.2017

nomat
-

Hinnat:
Etusivu 1,40 e pmm
takasivu 1,30 e pmm
sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 14/2017

jäsenyritys www.iisanomat.fi

OIJÄRVEN
SIKAJUHLAT

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

Oijärven Sampolassa la 8.7. klo 21-02

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

Iin keskustan asemakaavaluonnoksia 
esiteltiin Nätteporissa
Iin keskustan asemakaava-
suunnitelmat ovat ehtinyeet 
luonnovaiheeseen. Erilaisia 
asemakaavaluonnoksia esi-
teltiin torstaina 15.6. Nätte-
porissa. Paikalle oli saapunut 
27 asiasta kiinnostunutta 
kuntalaista. Tilaisuus oli jat-
koa talven ideariihelle, jossa 
kuntalaiset kertoivat päät-
täjille ideoitaan keskustan 
kaavoituksesta. ideariihen 
aineisto oli suunnittelijoil-
la käytettävissä asemakaa-
van valmistelussa, ja kevään 
mittaan suunnittelijat tekivät 
kuntalaisten ideoiden perus-
teella kaavaluonnoksia, joi-
ta nyt työstettiin eteenpäin. 
Kaavaluonnokset käsittivät 
ydinkeskustan ja kunnanta-
lon korttelin ympäristön.

Keskustan kaavan laatija-
na on Sweco Oy. Kaavaa esit-
teli arkkitehti Iikka Ranta. 
Kunnantalon alueen kaavan 
laatijana on Fcg Oy. Esitteli-
jänä toimi arkkitehti Jaakko 
Isoherranen. Kaavaluonnok-
sista eritelitiin viisi visiota, 
jotka esitteli Innovatiiviset 
vähähiiliset palvelut -hank-
keen projektisuunnittelija Jo-
hannes Helama.

– Toiveissa nousivat esil-
le yleinen viihtyvyys, joen 
rannan ja Iin pitkän histori-
an hyödyntäminen. Harras-
tuspaikkoja toivottiin lisää, 
monitoimihalli ja nuorille te-
kemistä. 

– Keskustan epämääräi-
syys ja kohentamisen tarve 
tulivat voimakkaasti esille. 
Myös palveluita haluttiin tii-
vistää. Näihin voidaan kaa-
varatkaisuilla vaikuttaa, 
Iikka Ranta kertoi.

Keskustelua herättivät 
muun muassa Haminasta 
lähtevä rantapolku ja sen si-
joittuminen rantantonteille 
ja järjestötalon kohtalo. Ylei-
söstä huomautettiin, että 
viimeksi mainittu on Museo-
viraston toimiesta luokitel-
tu suojelukohteeksi, vaikka 
kunnan rekistereissä se ei ole 
sellainen.

Kansalaisten toiveiden 
mukaan oli valmistettu viisi 
visiota keskustaan. Visioihin 
vaikuttivat myös Iin kunnan 
maapolittisen ohjelman ta-
voitteet sekä Iikka Rannan ja 
Jaakko Isoherrasen laatimien 
kaavaluonnosten tarjoamat 
mahdollisuudet.

Nämä olivat urbaani 
ydinkeskusta, nuorten kau-

punki, uusi Hamina, autova-
paa keskusta ja joenrantojen, 
historian sekä puistojen rei-
tistö. Tilaisuudessa mukana 
olleet saivat äänestää näis-
tä visioista innostavimman, 
realistimman ja paikallisia 
vahvuuksia sekä identiteet-
tiä parhaiten hyöydyntävän.

Innostavimmaksi visi-
oksi valittiin joenrantojen, 
historian sekä puistojen rei-
tistö.  Realistisin visio oli 
kansalaisten mielestä nuor-
ten kaupunki. Uusi hamina 
oli puolestaan identitettiiä ja 
paikallisia vahvuuksia par-
haiten hyödyntävä visio.

Näistä puolestaan eril-
teltiin kolmessa ryhmätyös-
sä vahvuudet, heikkoudet, 
mahdollisuudet ja uhat.

”Lähde! Taiteesta voimaa 
arkeen” -hankkeen projekti-
päällikkö Taija Sailio esitteli 
innostavinta visiota, puisto-
alueita ja rantoja.

– Kuinka mukavaa oli-
sikaan lähteä iltalenkille 

joenrantaan, puistojen koko-
naisuuteen. Alue olisi kaunis 
ja siellä olisi paljon nähtävää. 
Alue pitäisi saada virkistys-
käytöön niin, että siellä on 
paljon kiertoreittejä eikä niin 
että siellä on yksi reitti. 

Innovatiiviset vähähiiliset 
palvelut -hankkeen projekti-
päällikkö Kristiina Nurmen-
niemi puolestaan kertoi 
realistismmasta visiosta, eli 
nuorten kaupungista.

– Alueella voi harras-
taa urheilua monipuolisesti 
ja sen sijainti on hyvä kou-
lujen lähellä. Olimme huo-
lissamme tuleeko alue alue 
ahtaaksi ja kaipasimme sin-
ne monipuolisuutta, kuten 
esimerkiksi kahviloita ja kir-
jastopalveluita. Myös kevyen 
liikenteen väylä kouluille oli-
si syytä rakentaa, Nurmen-
niemi kertoi.

Johannes Helama puoles-
taan kertoi uusi Hamina-vi-
siosta.

– Täydennysrakentami-

nen kohottaa vanhan Ha-
minan identiteettiä, kunnan 
kruununjalokiveä. Kaupun-
gintalon kortteli ja Kirk-
kotien sekä Valtarin tien 
vieressä oleva alue olisi uusi 
Hamina. Käytimme sanaa 
”epäalue”, joka on nyt ha-
janainen alue. Tämä voisi 
yhdistyä Haminaan ja siitä 
voisi tulla arvokortteli, Hela-
man totesi.

Kansalaiset voivat vielä 
lausua toimittaa mielipiteen-
sä asemakaavaluonnoksesta 
kirjallisena allekirjoitettuna 
kunnanvirastoon kaavan näh-
tävillä oloaikana kesäkuun 
loppuun mennessä. Suun-
nitelmiin voi tutustua myös 
verkossa ii.fi/asemakaavoi-
tus.

Kunnasta kerrotaan, että 
luonnoksista saatava palau-
te käsitellään ja on mukana 
työstettäessä kaavaa ehdo-
tusvaiheeseen. JR

500 €... 560 €.... 2 x 100 € .... 
5 x 50 €... 
Täytekakku kahvitarjoilu !

Kuivaniemen nS

Bingo seuralla 
ma 26.6. 
klo 18,00

tältä voisi tori näyttää swecon 
havainnekuvan mukaan.

markettien parkkipaikka voisi olla tämän näköinen.

eero riihijärvi p. 040 822 4983
kantojen jyrsintää iissä edullisesti

etsitkö iiläisiä tai iissä toimipistettä pitävää yritystä? Hakupalvelu on julkaistu verkossa osoitteesta ii.fi/yrityshaku
PalVelusta löYtYY tällä hetkellä noin 200 yritystä, jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojensa listaukseen. 
Voit hakea yrityksiä toimialoittain tai vapaalla hakusanalla.
YRitYstietojen lisäYs: Voit ilmoittaa yrityksesi tiedot painamalla hakukentässä ”ilmoita yritystieto”-nappia, jos-
ta avautuu täytettävä lomake.
YRitYstietojen PäiVitYs: Virheellisistä tai vanhentuneista tiedoista voit ilmoittaa sähköpostilla info@micropolis.fi

Palvelu on Iin kunnan ylläpitämä ja maksuton kaikille Iissä toimiville yrityksille.

etsitkö iiläisiä tai iissä toimipistettä pitävää yritystä?
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32.          

LAUANTAI 15.7.2017

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

SUNNUNTAI 16.7.2017

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

Unelmat liikkeelle Suomi100 teemahanke 
#unelmatliikkeelle #suomi100 #yhdessä

www.kuivaniemi.fi

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

PERJANTAI 14.7.2017

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

12.00 Markkinajumalanpalvelus 

12.45 Kuivaniemen Pelimannit yhteislaulua 
13.30 Markkinabingo. Kuivaniemen Nuorisoseura 

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

15.30  Teatteri Kolme Korppia Kaksi Pelleä 

16.00  Vuoden markkinamyyjä 2017 

17.00  Markkinaportit sulkeutuvat 

- Yli 100 markkinamyyjää 
- Kuivaniemen Yrittäjien teltalla Karaoke 
 

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

LÄTTÄHATULLA  
MARKKINOILLE LA 15.7.2017 

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

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

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

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

Lippujen hinnat: www.kuivaniemi.fi
Lättähattukuljetuksen järjestää: PoRha ry 
Lisätietoja: Antti Jylhä p. 040 5322 082 


