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Iin Wanhan Haminan joulumarkkinat ja joulunavaus olivat lauantaina 26. marraskuuta. Ohjelma oli runsas ja monipuolinen, joten jokainen 
varmaan löysi itselleen sopivaa ajankulua. Joulunavaustapahtuma oli kello 11 Huilingin Näyttämöllä. Arja Koriseva ilahdutti iiläisiä Joulun-
avauksessa ja on kuvassa Iin näyttämöyhdistyksen porukan kanssa, joka taas ilahdutti Iin Joulunavauksen yleisöä aivan ihanalla joulutarinal-
la. Lisää tapahtumasta sivulla 4.

Arja Koriseva mukana 
Iin Joulunavauksessa

#iiHapp
ens

Mitä Iissä tapahtuu?

ii.fi/kalenteri

Iin tapahtumia 2016-2017

UUDEN VUODEN
VASTAANOTTO

LA 31.12.2016

Vapaa pääsy!

klo 18.00 Sävelhartaus Iin kirkossa

klo 19.00 Huilingin Näyttämöllä

                Iin kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Ari Alatossava

                Iin seurakunnan tervehdys, kappalainen Matti Kinnunen

klo 19.10 Stella Pelle ja Los Karvakuonos ohjelmalla ”Yhdessä”

klo 19.50 Taikuri Alfrendon TuliShow Alfio Bonannon teoksella

klo 20.00 Ilotulitus Nätteporin rannalta

Tarjolla lämmintä mehua ja makeisia! 200 ensimmäiselle ilmapallo!

klo 18-20 Iin Palomieskerho esittelee palokalustoa (Hälytysvaraus)

Hyvää Uutta Vuotta toivottavat: Iin kunta ja Iin seurakunta!

Tervetuloa!

29.11.2016-11.1.2017 
Iin kansalaisopiston juhlanäyttely Nättepori
Iin kansalaisopiston ja taidekoulun 
50-vuotisjuhlanäyttely
20.12. 2016 klo 19-20 
Kuivaniemen koulun joulujuhla
Kuivaniemen liikuntahalli
26.12. 2016 klo 20:00-23:59 
Tapanin tanssit Kuivaniemen seurojentalo 
Juha Alvari & Crystal
31.12. 2016 klo 18:00-20:00 
Iin Uuden Vuoden vastaanotto Huilingin tapahtuma-
alue, Koko perheen Uuden Vuoden tapahtuma
1.1. 2017 klo 17:00 
Jättibingo Kuivaniemen seurojentalo
25.1. 2017 klo 14:00-17:00 
IiRekry 2017 Koulutus- ja työnhakumessut 
Micropolis
1.2. 2017 klo 18:00  
Suomi 100 -Lukupiiri Iin pääkirjastossa Nätteporissa
2.2. 2017 klo 9:30-10:00 
Satutuokio Iin pääkirjastossa Nätteporissa
7.2. 2017 klo 9:30-10:00 
Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa
10.2. 2017 klo 19 
Kuutamohiihto Illinsaaressa
13.2. 2017 klo 18:00 
Suomi 100 -Lukupiiri Kuivaniemen kirjasto
2.3. 2017 klo 9:30-10:00 
Satutuokio Iin pääkirjastossa Nätteporissa
5.3. 2017
Iin Hiihdot Illinsaaressa
14.3. 2017 klo 9:30-10:00 
Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa
15.3. 2017
Yhteisvastuuhiihto Illinsaaressa
18.3. 2017 klo 10-15 
Iin Lumivalakiat Rantakestilässä
1.4. 2017 klo 11:00-15:00 
Yleiset pilkkikilpailut Särkijärvellä
4.4. 2017 klo 9:30-10:00 
Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa
6.4. 2017 klo 9:30-10:00 
Satutuokio Iin pääkirjastossa Nätteporissa
8.4. 2017
Iin Messut Valtarin koululla
2.5. klo 9:30-10:00 
Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa
4.5. 2017 klo 9:30-10:00 
Satutuokio Iin pääkirjastossa Nätteporissa

Hyvää Joulua!

SEURAKUNNAN 
JOULUN AJAN 
TAPAHTUMAT 
TAKASIVULLA

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Kellojen kumina on säestänyt maailman syksyä iltojen pi-
mentyessä vuoden loppua kohti. Avaruuksiin kohoavalla 
kumulla ne ovat muistuttaneet ihmiskuntaa sen vertavuo-
tavista haavoista ja tuskasta. Syvällä itsessämme tunnem-
me voimattomuutta ja turvattomuutta niiden ilmiöiden 
edessä, joissa ihminen on toista vastaan ja kaiken keskel-
lä tavallinen ihminen on yksin kysymystensä kanssa. Syy-
rian ja Irakin kärsimykset ovat tulleet osaksi elämäämme, 
vaikka etäisyydet ovat pitkät. Aleppon kirkonkellot ovat 
kuitenkin olleet yhteistä rukoustamme, että Jumala kuulisi 
hätämme.  Rukouksen viesti onkin ollut yhdistävä side toi-
voa etsivien ihmisten keskellä.  Vaikka rukous ei näyttäisi 
tuovan välitöntä apua huutavaan avun tarpeeseen, kristit-
ty elää tietoisuudesta, että sen voima vaikuttaa ja vie kohti 
toivottua päämäärää joskus salatullakin tavalla.

Klassiseksi tullut filosofi John Donnen ajatus on kaiken 
keskellä tänään enemmän kuin totta: ”Kun kuulet kellojen 
soivan, älä kysy, kenelle ne soivat, ne soivat sinulle.” Kellot 
muistuttavat näin siitä, että kannamme osaltamme ihmis-
kunnan samaa tuskaa. Kehotus kuuluukin, että tekisimme 
sen, mikä omalla paikallamme on mahdollista.

Kellojen kumu ei kohoa ylöspäin vain Aleppon ja muun 
sodan keskeltä. Samaan soittoon liittyy myös tuhansien ja 
taas tuhansien pakolaisten hätä. Emme pääse pakoon ih-
misenä olemisen haasteista ja eettisestä vastuustamme laa-
timalla kiintiöitä, kiristämällä lainsäädäntöä, maksamalla 
toiselle osapuolelle ongelman ”hoitamisesta”, rakentamal-
la muureja ja sulkemalla silmämme tosiasialta. Elämme 

Toivon soinnitLotta Vuorma

Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa

Otsikossa voisi olla myös ”Kristuksen syntymä voi muut-
taa kaiken”. Oikeastaan se on jo muuttanut kaiken. Maailma 
Kristuksen syntymän, opetuksen, kuoleman ja ylösnou-
semuksen jälkeen on erilainen, kuin maailma ennen niitä. 

Miksi sitten vanha maailma ennen Kristusta oli erilai-
nen? Sen vuoksi, että ihmisen ja Jumalan välinen yhteys oli 
heikentynyt, jopa rikkoutunut. Ihminen on luotu yhteyteen 
Luojansa kanssa. Kun tuo yhteys murtuu, ihminen lakkaa 
olemasta täydesti ihminen. Hän alkaa toimia kuin olisi itse 
jumala. Ihmisestä tulee kaiken mitta, mutta samalla hän on 
enemmän ja enemmän kadoksissa. Jouluna tuo yhteys on 
jälleen palautettu ja tehty entistä vahvemmaksi. 

Jumalan Poika kulki maailman keskellä ja koki kaiken 
sen, mitä mekin koemme. Hän tuli lähelle ja vertaistueksi jo-
kaiselle yksinäiselle, toivottomalle, hylätylle, halveksitulle, 
muukalaiselle ja köyhälle. Hän koki ihmisen elämän pohjat-
toman surun eikä mikään inhimillinen kärsimys ole Hänel-
le vierasta. Joulun julistus ”Immanuel - Jumala on meidän 

kanssamme” on totista totta. Jumalallinen läsnäolo 2000 
vuotta sitten tuli maailmaan jäädäkseen. 

Kristuksen lupaus olla kanssamme maailman loppuun 
saakka on edelleen voimassa.

Nytkin Jumala on meidän kanssamme. Hän on taas kai-
ken rakkauden, uhrautuvaisuuden, armon ja hyvyyden kes-
kipiste. Hän on sillä paikalla, jolle kuuluu vain Jumala. Ja 
me ihmiset voimme Hänen yhteydessään elää oikeaa ihmi-
sen elämää. Sen takia ortodoksisessa kirkossa vietetään jou-
lua kiitoksella ja ylistyksellä laulaen:

Kristus syntyy - Kiittäkää!

Teitä kaikkia 
siunaten,

Oulun metropoliitta
Elia

Iihin on perustettu uusi lehti IiSanomat. Ensimmäi-
nen numero ilmestyy ennen joulua jouluaiheisena 
numeroa. Tulevana vuonna 2017 lehti ilmestyy kes-
kiviikosta 18.1. lähtien joka toinen viikko. Eli pidät 
kädessäsi lehden ensimmäistä numeroa. Lehti jae-
taan joka talouteen koko Iin kunnan alueella (myös 
Kuivaniemi) ja lehti näkyy kokonaan myös netissä. 

Lehteä kustantaa Iin Lehti Oy, jonka kotipaikkana 
tulee olemaan Iin kunta. Yrityksen takana ovat pit-
kään Iihin ja Kuivaniemelle lehtiä ja muita julkaisuja 
toteuttaneet yrittäjät Heimo Turunen ja Eila Lahti-
nen, joilla on myös yritys VKK-Media Oy. Heillä on 
myös useamman kymmenen vuoden kokemus leh-

tiyrittämisestä ja lehtien tekemisestä. Neuvottelut 
ovat meneillään myös iiläisen vaikuttajahenkilön/-
henkilöiden mukana olemisesta lehden tukijana ja 
rahoittajana. 

Suunnitelmissa on myös, että lehdellä on oma toi-
misto Iissä, joten voi tulla paikan päälle tuomaan 
materiaalia ja keskustelemaan lehteä koskevissa asi-
oissa. Jos sinulla on tiedossa sopiva, hyvällä paikalla 
oleva ja kohtuuhintainen toimistotila, anna vinkkiä 
tai ota yhteyttä. 

Nyt perustettu uusi lehti haluaa olla kaikin ta-
voin iiläisten oma lehti eli juttujen aiheet tulee ole-
maan iiläisiä. Läheistä yhteistyötä halutaan tehdä Iin 

kunnan, seurakunnan, eri yritysten, yhteisöjen ja yh-
distysten sekä kaikkien paikkakunnan toimijoiden 
kanssa. Uutiskynnys tulee olemaan paikkakunnan 
uutisille hyvin matala. Lehden puolelta kannuste-
taan omatoimisuuteen ja -aloitteellisuuteen omien 
asioiden tiedottamisessa. Toki kaikki tuki annetaan 
lehden puolelta.

Innolla lehteä tekemässä,
Heimo Turunen ja 
Eila Lahtinen

Iihin oma lehti - jakelu joka talouteen koko kunnan alueella

muutosten maailmassa, mikä merkitsee perusluonteista ar-
vojen ja asenteiden uudelleen muokkausta.  Kellot soittavat 
myös uutta aikaa.

Joulun tutut kellot soivat taas pian ylle maan.  Niiden en-
simmäinen sointi kuului vertauskuvallisesti kerran pimeän 
ajan keskellä.  Siellä, missä oli paimenten yksinäinen nuotio, 
uuvuttava työ ja halveksittu asema, koettiin muutoksen het-
ki, joka muutti koko maailman. Yön hiljaisuuden rikkoi en-
kelten laulu, joka oli tarkoitettu koko maailmalle: ”Jumalan 
on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita 
hän rakastaa.” Sanomassa asui toivo. Ihmiskunta ei ole yk-
sin. Sillä on olemassa mahdollisuuksien tulevaisuus, koska 
maailma on Jumalan. Hänen tahtonsa on rauhan ja turvalli-
sen huomisen tahto.

Pelon ja yksinäisyyden rikkoi kerran jouluyön viesti: ”Äl-
kää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilo koko 
kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt 
Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: 
te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”

Kärsimysten kellojen sanoman keskelle soivat tänä armon 
vuonna jälleen joulun kellot. Ne soivat hiljaa, kuten perintei-
nen laulu kuuluttaa: ”Hiljaa, hiljaa, joulun kellot kajahtaa. 
Kautta avaruuksien kaikuu laulu riemuinen, Jeesus tullut 
on!”

Kellojen sanoma tulee kohti ja haluaa tavoittaa kuulijan. 
Syvimmältään joulun kellojen viesti tahtoo synnyttää vas-
taanottajassaan havahtumisen uuteen näkökulmaan elä-
mässä, minullekin on syntynyt Vapahtaja.  Enkelten sanoma 

tunkeutuu meidänkin elämäämme ja yöhömme:” Älkää 
pelätkö!  Kristus-lapsi on keskellämme.”

Vapahtajan siunaamaa joulunaikaa toivottaen,
Adventin alla  a.D. 2016
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Koskipa asiasi kevyttä tai raskasta kalustoa, meillä hoituu molemmat

Kauppatie 18 • 91100 Ii • 040 754 4377 • www.iinrengastyo.com

Toivotamme hyvää joulua ja 

menestyksellistä uutta vuotta 2017

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Kaivu-urakointi

Puh. 0400 127 481
tapio.hyry@hotmail.com

METALLIROMUT KIERRÄTYKSEEN

UTACON OY
0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

- romuautot, maatalouskoneet, kuparit, kaapelit ym. ym. Iin Taksiaseman uusi numero

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

0200 81 000

www.merihelmi.fi

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

Lämminhenkistä Joulua
ja hyvää Uutta VuottaTapio Hyry

Ohjeet:
Lanka: 7-veljestä 1 kerä valkoista ja 1 kerä 
sinistä (niistä tulee useammat sukat)
Puikot: sukkapuikot 3 mm tai käsialan 
mukaan
Luo 40 silmukkaa (10 s/puikko)
Varsi:
Neulo suljettuna neuleena 2 oikein ja 2 nu-
rin joustinneuletta 7 kerrosta.
Vaihda siniseen väriin ja neuvo sileää 
neuletta (oikein) 5 kerrosta.
Neulo sen jälkeen ruutupiirroksen mukai-
sesti sinisellä ja valkoisella viisi kerrosta 
(oikein).
Vaihda siniseen väriin ja neuvo sileää 
neuletta (oikein) 5 kerrosta.
Neulo suljettuna neuleena 2 oikein ja 2 nu-
rin joustinneuletta 7 kerrosta.
aLOita kantaPää:
Neulo 20 silmukalla oikein ja neulo kah-
della puikolla edestakaisin sileää (oikealla 
puolella oikein ja nurjalla puolella nurin) 
neuletta 7 kerrosta. (syntyy ns. yksinker-
tainen kantapää) (kahdella puikolla lepää 
loput 20 silmukkaa)
kantaPään kääntö: 
Neulo, kunnes jäljellä on 6 silmukkaa ja tee 

ylivetokavennus ja käännä työ. Nosta aina 
1. s. neuvomatta, neulo niin, että keskelle 
jää aina 8 silmukkaa ja neulo 2 nurin yh-
teen. Jatka samaan tapaan kunnes sivusil-
mukat loppuvat. 
terä:
Jatka tämän jälkeen neulomista kaikilla 
neljällä puikolla.
Poimi kantalapun reunasta 8 silmukkaa. 
Jatka sileän neulomista (oikein) ja kavenna 
ylimääräiset silmukat pois niin kauan, että 
jokaisella puikolla on 9 silmukkaa.
Kun jalkaterän pituus on kantapäästä n 8 
cm aloita kärkikavennukset ja toista niitä 
niin kauan, että kärki umpeutuu. 

LisätietOa kamPanjasta: 
Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos Riitta 
Räinä puh. 050 3950 305

Suomi-sukat vastasyntyneille vauvoille 
Iin kunnassa Suomi100 –juhlavuonna 2017
Iin kunta haastaa kaikki tekemään Suomi-sukkia vuonna 2017 Iin kunnan alueella 
syntyville vauvoille. Sukkia voi toimittaa Iin ja Kuivaniemen kirjastoihin ja ne toimite-
taan sieltä Oulunkaaren Neuvolapalveluiden kautta vauvoille ensimmäisen kotikäyn-
nin yhteydessä. Puikot heilumaan!

VKK-Media Oy:n henkilökunta sekä
Heimo Turunen ja Eila Lahtinen

Yhteistyökumppaneille, ystäville, 
yrittäjille sekä lukijoille

Jos tunnet vihreät arvot omiksesi 
- tule kuntavaaliehdokkaaksemme 

soittamalla pj matti-tapio Rissanen 
puh. 044 974 4537

Iin Vihreät 

toivottaa kaikille 

Hyvää Joulua ja 

Menestystä 

vuodelle 2017!

www.syote.fi
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Iin Wanhan Haminan jou-
lumarkkinat ja joulunavaus 
olivat lauantaina 26. marras-
kuuta. Ohjelma oli runsas ja 
monipuolinen, joten jokai-
nen varmaan löysi itselleen 
sopivaa ajankulua. Joulun-
avaustapahtuma oli kello 11 
Huilingin Näyttämöllä. Iin 
kunnanhallituksen puheen-
johtaja Teijo Liedes toi Iin 
kunnan tervehdyksen, kirk-
koherra Tapani Ruotsalainen 
puhui Iin seurakunnan puo-
lesta ja Hannes Kortesalmi 
toi yhteiskumppaneiden ter-
vehdyksen. 

Lapsiakaan ei unohdettu 
joulunavauksessa, jossa näh-
tiin lastennäytelmä Nisseton-
tun erilainen joulu. Kovasti 
odotettu Joulupukki saapui 
laulaja Arja Korisevan kans-
sa ennen puoltapäivää.

Seurakuntatalolla oli pe-
rinteiset joulumarkkinat 
kello 10-15, samoin Nätte-
porissa ja Huilingin alueella. 
Torimyyjiä oli runsaasti pai-
kalla. Iin leijonilla oli myös 
joulumyyjäiset. S-Market 
Turvan pihalla oli kello 9 -15 
myyjäispöydät ja lohen pai-
non arvaus. Paikalla oli myös 
laulaja Arja Koriseva. 

Museokahvila Huilingis-

Iin Joulunavauksessa ja joulumarkkinoilla runsaasti ohjelmaa
sa laulettiin puoliltapäivin 
Joululauluja ja Joulumuori 
alkoi iltapäivällä lukemaan 
joulusatuja Iin kirjastossa.

KulttuuriKauppilassa oli 
avoimet ovet iltapäivällä 
Sanna Koiviston työhuoneel-
la.  Wanhan Simunan Pirtis-
sä oli joulukirpputori, josta 
oli mahdollisuus tehdä jou-
luisia löytöjä 

Joulunmarkkinat ja 
-avauspäivä päättyi Tans-
siaisiin Iin Työväentalolla, 
jossa kuultiin kello 19 lähti-
en Suomi Hittejä 50 vuoden 
ajalta. Ne olivat Iin kansa-
laisopiston 50-vuotistanssi-
aiset, joihin oli vapaa pääsy.

Kauppojen yötä ja  
joulunavausta 
Iissä vietettiin kauppojen 
yötä joulunavauspäivänä 
perjantaina 25.11. Kaupat 
pidensivät aukioloaikojaan 
jopa puoleen yöhön saak-
ka, kuten Kauppakeskus 
Kärkkäisellä. Autokeidas, 
Kauppakeskus Kärkkäinen, 
Valokuvaamo Studio Sala-
ma, Makujen Kiina, Hairle-
kiini, Kotipizza järjestivät 
liikkeisiinsä tarjouksia, jotka 
kiinnostivat niin iiläisiä kuin 

naapuripitäjien ja kaupunki-
en väkeä. 

Iin Haminan alueen kau-
pat Iin Kukkakauppa, Iin 
Kemikalio-tekstiili ja luon-
taistuote jatkoivat aukioloai-
kaansa kello 21 saakka. 

Nuorille suunnattua yö-
ohjelmaa oli tarjolla Nurkan 
ja NuVan yössä, joka kes-
ti kello 18-24. Ohjelmassa oli 
bingo, pelejä, kisailuja, kok-
kailua ja hengailua. Mukaan 
toivottiin 7-luokkalaisista 
17-vuotiaisiin. 

Iin kirjaston yö kesti ilta-
kuudesta kello 22:een. Siel-
lä oli Eläkeliiton Kahvila, 
Joulupukin postilaatikko, 
Pomppulinna Auditoriossa, 
kierrätysaskartelua. Lehtisa-
lissa saattoi seurata alku- ja 
loppunäytöksen ”Murha kir-
jastossa”. 

Iin seurakunta ja kirkko 
olivat myös järjestäneet yö-
tapahtumia kello 18-22. Iin 
Seurakuntatalolla oli Kynt-
tilävaellus, Kirkkoseikkailu, 
askartelua, laulua sekä kah-
vit. Hiljentymistä kaipaaville 
oli tarjolla Pimeydestä va-
loon -hiljentymisilta Iin kir-
kossa. Iin Meripelastajilla oli 
venekalustoesittelyä. 

Joulumuori viihtyi lukemassa satuja Iin kirjastossa.

Osuuskauppa Arina ja Lähitapiola sponsoroivat Iihin Suomen parhaan tangokuningatar Arja Korisevan. 
Joulupukki ja Arja Koriseva vierailivat Huilingin Näyttämöllä ja yhteiskuvaan päätyi luontevasti kunnan-
johtaja Ari Alatossava sekä Ii-instituutti liikelaitoksen tonttujoukko.

Iin kunnan valtuustosali muuttui lähes Hoplopiksi, kun lapsilta lainaten ”maailman suurin pomppulinna” 
valtasi koko salin. Iloisia pomppijia riitti aina jonoksi asti – vaikka ei jaettu ämpäreitä. 

Kauppojen Yö tehtiin yhteistyössä 2. kertaa ja suunnittelutyöryhmä kokoontui tasan kerran erittäin täy-
dellisessä, innovatiivisessa ja humoristisessa hengessä. Kauppojen Yö tapahtuma on suunniteltu etelä-
pohjalaisella periaatteella pohjois-pohjalaisten tekemänä eli mottona on ”yhdessä kaikki jokapaikassa 
kaikille Jouluna”.

Kauppojen Yön ja Iin 
Wanhan Haminan Jou-
lumarkkinoiden yhteis-
työkumppanit vuonna 
2016 olivat Iin Energia 
Oy, Halva Oy, Iin Yrittä-
jät, Iin Meripelastajat,  
Osuuskauppa Arina, Iin 
seurakunta, Iin Kemika-
lio-tekstiili, LähiTapio-
la Pohjoinen, Iin kunta, 
Iin lukio, Ii-instituutti lii-
kelaitos/Nuorisotyö, Ta-
pahtumat, Iin kirjasto, 
Iin Eläkeliitto, Iin Näyttä-
möyhdistys, Autokeidas, 
Nuorisovaltuusto, Kärk-
käinen, Studio Salama, 
Makujen Kiina, Hairle-
kiini, Kotipizza, Iin Lions 
Club, KulttuuriKauppi-
la, Iin kansalaisopisto, 
Iin kukkakauppa, SPR Iin 
osasto, Iin Haminan van-
hempainyhdistys, Wan-
han Simunan Pirtti, Iin 
Laulupelimannit.

Iin Joulunavauksen päätähti Joulupukki ja avustajat kuuntelivat joululahjatoiveita ja jakoivat Halva Oy:n 
lahjoittamia makeisia.

Kirjaston yössä askarreltiin innokkaasti kierrätysmateriaaleista.



nro 1/2016 5
nomat

-

Syyskokouksen päätyttyä ajatuksia vaihtamassa Heikki Helekoski, Riitta Paakkola, Anneli Klasila, Sirkku 
Tuomela, Päivi Helekoski ja Anna Turtinen.

Koskela jatkaa Iin Yrittäjien puheenjohtajana
Iin Yrittäjien syyskokoukses-
sa 23.11. Iin Micropolikses-
sa valittiin Markku Koskela 
jatkamaan yhdistyksen pu-
heenjohtajana. Muut halli-
tuksen jäsenet jatkavat myös; 
Eero Tuomela, Anna Turti-
nen, Risto Väyrynen, Riitta 
Paakkola, Joona Österberg, 
Väinö Klasila, Oiva Takarau-
tio ja Heikki Helekoski.

Toimintasuunnitelmassa 
mainittiin yhteistyön jatku-
minen kunnan luottamus-

henkilöiden ja virkamiesten 
kanssa pitämällä yhteyttä 
kunnanhallitukseen ja yrittä-
jävaltuutettuihin. Toimitaan 
aktiivisesti Iin kunnan elin-
keino-ohjelman laatimisessa 
ja sen toteuttamisessa.

Iin lukion oppilaiden yrit-
täjätapahtumaan osallistu-
taan lukiolaisten ehdoilla ja 
pidetään koulutoimeen yh-
teyttä, osallistutaan mah-
dollisuuksien mukaan 
Iin markkinoille, järjeste-
tään kevät- ja mahdollises-
ti syysretki, osallistutaan Iin 
yritystoiminnan kehittämis-
hankkeisiin, uusille jäsenille 
järjestetään kevätkokouksen 
yhteydessä tiedotustilaisuus 
paikallisyhdistyksen, alue-
järjestön ja Suomen Yrittäjien 
toiminnasta sekä osallistu-
taan nuorisokasvatukseen eri 
projektien puitteissa.

Kokousesitelmän piti OP 
Vakuutuksen asiamies Mika 
Kurkela.

Vuoden Yrittäjänä oli 
palkittu Iin Palvelukoti Oy 
50-vuotisjuhlan yhteydessä 
syyskuussa. HT

Eero Turtinen (keskellä) selostamassa viimeaikaisia kuulumisiaan 
Oiva Takarautiolle (vas.) ja Risto Väyryselle.

jorma Vittaniemi 
kuivaniemen 

Vuoden Yrittäjä
Kuivaniemen Vuoden 
Yrittäjänä 2016 palkittiin 
Kuivaniemen Yrittäjien syys-
kokous- ja pikkujoulujuhlas-
sa Kuivaniemen Fysioterapia 
yrittäjä Jorma Vittaniemi.  
Palkitsemiseen osallistui 
myös Iin kunta. 

Vittaniemi aloitti työ-
urana metsurina ja sitä 
työtä jalostaen jatkoi met-
säpalveluyrittäjänä Kemin-
maalla, josta Vittaniemi on 
kotoisinkin. Metsätöissä sit-
temmin vaivautunut selkä 
pani hakeutumaan kunto-
hoitajakoulutukseen, jos-
ta valmistui kuntohoitajaksi 
vuonna 1992. Sittemmin hän 
jatkoi työn tekemisen ohella 
kouluttautumista fysiotera-
peutiksi. 

Kuivaniemen Fysioterapi-
an Vittaniemi perusti vuon-
na 1998, joka toimii edelleen 
ja Heli Suomela on ollut 
työntekijänä -90 luvun lo-

pulta lähtien. Nykyisin pal-
veluihin kuuluu perinteisen 
hieronnan lisäksi mm. kau-
neudenhoito sekä käsi- ja 
jalkahoidot. Kuivaniemen 
Yrittäjien jäsenenä yritys on 
ollut koko toimintansa ajan.

Fysioterapiapalvelu-
ja tarjoava yritys laajeni 
2000-luvulla Keminmaahan. 
Parhaimmillaan vuonna 2006 
yrityksessä oli 10 työntekijää. 
Vuonna 2013 Keminmaan 
toimipiste lakkautettiin lä-
hinnä yrittäjän terveyssyistä. 

Nykyään Vuoden Yrittä-
jänä palkittu Jorma Vittanie-
mi toimii Oulun yliopistolla 
mikroyritysten kasvu- ja kan-
sainvälistymiskoulutuk-
sessa, tavoitteena on löytää 
vähemmän selkää rasittavaa 
yritystoimintaa. 

Kuivaniemen Yrittäjät 
tiedotus, 
kuvat Juhani Honkamaa

Kuivaniemen Vuoden Yrittäjä Jorma Vittaniemi kuvassa yhdessä 
puolisonsa Lea Vittaniemen kanssa. 

iijoen 
vaelluskalakärkihanketta 

valmistellaan
Hallituksen Luontopolitiik-
kaa luottamuksella ja reiluin 
keinoin -kärkihankkeen yksi 
toimenpidealue on vaeltavi-
en ja uhanalaisten kalakanto-
jen elvyttäminen. 

Vaelluskalakantojen luon-
tainen lisääntymiskierto 
pyritään palauttamaan kala-
tiestrategian kärkikohteista 
valituilla pilottialueilla otta-
malla käyttöön uusia toimin-
tamalleja ja ratkaisuja. Iijoki 
on yksi pilottialueista. Kärki-
hankerahoitusta suunnataan 
vipurahoituksena erityises-
ti sellaisiin hankkeisiin, jotka 
ovat toteutettavissa nopealla 
aikataululla ja joihin saadaan 
kumppaneita merkittävällä 
omarahoitusosuudella.

Iijoen vaelluskalakärki-
hanketta on valmisteltu laa-
jassa yhteistyössä osana 
käynnissä olevaa Iijoen otva 
-hanketta. Iijoelle suunni-

telluilla toimenpiteillä ta-
voitellaan erityisesti lohi- ja 
meritaimenkantojen elpy-
mistä. Toimenpiteillä tu-
etaan myös nahkiaisen ja 
siian elinolosuhteita Iijo-
en alaosalla. Tavoitteena on 
myös edelleen tiivistää Iijo-
en vaelluskalakysymyksiin 
liittyvien keskeisten toimijoi-
den välistä yhteistyötä. Esi-
tettäviä toimenpiteitä ovat 
kalatie Raasakan voimalai-
tokselle, smolttien alasvael-
lusratkaisut, pienpoikasten 
istutusohjelma, ylisiirrot 
sekä toimenpiteet Raasakan 
ja Maalismaan vanhoilla uo-
milla. Aluerahoituksen ja toi-
menpiteiden varmistuessa 
tullaan rahoitushakemus jät-
tämään alkuvuodesta 2017.

Pohjois-Pohjanmaan 
Liitto tiedotus

Kuivaniemen Yrittäjien syys-
kokouksessa 26.11. Me-
rihelmessä jatkettiin Ari 
Kaakkuriniemen puheenjoh-
tajan pestiä ensi vuodelle. 
Myös erovuorina olleet halli-
tuksen jäsenet Hannu Kehus, 
Sari Hirvaskoski, Jouko Her-
va ja Arttu Höyhtyä jatkavat 
entiseen malliin. Muut hal-
lituksen jäsenet ovat Matti 
Kumpulainen, Veikko Södö, 
Jukka-Pekka Miettunen ja 
Pasi Alakiuttu. 

Kokouksessa vieraillut 

Kuivaniemen Yrittäjillä alkamassa 35. -toimintavuosi
Pohjois-Pohjanmaan Yrit-
täjien puheenjohtaja Lauri 
Mikkonen kertoi kuulumi-
sia aluejärjestön hankkees-
ta ”Aidosti yrittäjän arjessa”. 
Hän pitää myös itse tärkeänä 
yrittäjän hyvinvointiin liitty-
vien asioiden huomioimista. 
Asiaa pidetään esillä muun 
muassa PPY:n ja paikallis-
yhdistysten puheenjohtajien 
vapaamuotoisessa keskus-
telutilaisuus tammikuussa. 
Mikkonen huomioi Kuiva-
niemen Pitäjämarkkinoiden 

olevan Pohjois-Pohjanmaan 
yksi merkittävä kesätapah-
tumana.

Iin kunnanjohtaja Ari Ala-
tossava puheenvuorossaan 
piti yrittäjiä tärkeänä yhteis-
työkumppanina kunnalle. 
Hän kertoi samalla kunnan 
talousarviossa suurimmista 
rakentamishankkeista tule-
ville vuosille.

Iin kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Teijo Liedeksen 
mukaan tämän hetken poliit-
tisessa ilmapiirissä on hyvä 

yhteishenki ja yhteen hiileen 
puhaltaminen. 

Hallituksen puheenjohta-
ja Ari Kaakkuriniemi avasi 
kokouksen ja toivotti osallis-
tujat tervetulleiksi.

Samalla hän kertasi kulu-
neen vuoden tapahtumia ja 
tulevaisuuden suunnitelmia. 

Toimintasuunnitelmassa 
todettiin alkavan 35. toimin-
tavuosi. Yhteistyötä tehdään 
kunnan ja eri järjestöjen 
kanssa, myös Iin yrittäjien 
kanssa on yhteisiä tapaami-
sia. Koululaisille lahjoitetaan 
stipendit keväällä, sponso-
roidaan paikkakunnan ta-
pahtumia sekä osallistutaan 
Paikallista. -hankkeeseen.

Järjestetään yhteistyössä 
Ii-instituutin kanssa 32-vuo-
tis pitäjämarkkinat, johon 
toteutetaan Kuivaniemen 
Kesälehti, joka on samalla 
pitäjämarkkinoiden ilmoi-
tuslehti. Yrittäjäyhdistyksen 
35-vuoden toiminnan histo-
riikkia tullaan päivittämään. 

Iin kunnan ja yrittäjien 
yhteinen perinteinen palave-
ri pidetään talousarvion laa-
dinnan yhteydessä.

Perinteiset lasten hiih-
dot järjestään kevättalvella. 
Kannustetaan yrittäjiä oman 
kunnon ylläpitämiseen, toi-
votaan lisää yrittäjiä mukaan 
kuntosalivuorolle. 

Syyskokouksen yhteydes-
sä pidetyssä pikkujoulussa 
palkittiin yhdessä Iin kun-
nan kanssa 

Vuoden Yrittäjänä Kuiva-
niemen Fysioterapia yrittäjä 
Jorma Vittaniemi.

Heimo Turunen
kuvat Juhani Honkamaa

Vuoden Yrittäjän palkitsemisessa otettiin palkinnon saajista ja palkinnon luovuttajista yhteiskuva; kun-
nanjohtaja Ari Alatossava, Kuivaniemen Yrittäjien sihteeri Arja Honkamaa, palkitut Lea ja Jorma Vittanie-
mi ja heidän takanaan PPY:n puheenjohtaja Lauri Mikonen ja hallituksen jäsen Matti Kumpulainen, Iin 
kunnan hallituksen puheenjohtaja Teijo Liedes ja yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi.

Kuivaniemen Yrittäjien puheenjohtaja, Ari Kaakkuriniemi,esittelemässä Vuoden Yrittäjän yrittäjätaival-
ta ja elämän eri vaiheita. 
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Iin Vihreät piti syyskoko-
uksen sunnuntaina 4.12 jär-
jestötalolla. Ohjelmassa oli 
kokousasioiden ohella yh-
distyksen uuden järjestötel-
tan käyttöön vihkiminen. Iin 
Vihreiden puheenjohtajana 
jatkaa Matti-Tapio Rissanen. 
Hallitukseen valittiin Eija 
Alaraasakka, Heli-Hannele 
Haapaniemi, Jorma Kokko, 
Aila Paaso, Harri Sandgren, 
Sisko Sergejeff ja Tiina Vuo-
nonvirta.

Kuntavaaliehdokkaiksi 
nimettiin Sisko Sergejeff (sit.), 
Tiina Vuononvirta. Syysko-

Iin Vihreille uusi teltta
kouksessa todettiin olevan 
koossa kuusi ehdokasta, kos-
ka aiemmin oli nimetty jo 
ehdokkaiksi Matti-Tapio Ris-
sanen, Heli-Hannele Haa-
paniemi, Aila Paaso (sit.) ja 
Harri Sandgren. 

Toimintasuunnitelmassa 
mainittiin yhdistyksen pai-
kallisina tavoitteina muun 
muassa varhainen vaikut-
taminen, ennakointi ja ta-
sapuolisuus kuntalaisten 
hyvinvoinnin edistämises-
sä, avoimuuden, suvaitsevai-
suuden ja lähidemokratian 
lisääminen sekä ympäristö-

vastuullisuus kaikessa pää-
töksenteossa ja toiminnassa. 
Iin Vihreille on tärkeää vaa-
lia Iin seudun elinvoimaa, 
edistää uusien palvelujen 
syntymistä ja biotalouden 
mahdollisuuksia. Haluam-
me olla mukana yhteisöjen 
ja ihmisten hyvinvoinnin tu-
kemisessa ja luonnon ja mai-
seman monimuotoisuuden 
kehittämisessä. 

Luontoarvot ovat läsnä ii-
läisten jokapäiväisessä elä-
mässä, joki ja merimaisemat 
sekä luonnonläheinen asu-
minen lisäävät asukasviih-

Vihreän liiton puheenjohtaja Ville Niinistö vieraili Iin Vihreiden vie-
raana 26.5. Kuvassa Niinistön kanssa Iin Vihreiden valtuustoryhmän 
puheenjohtaja Aila Paaso, Iin Vihreiden puheenjohtaja Matti-Tapio 
Rissanen ja Vihreiden kunnanvaltuutettu Tiina Vuononvirta.

tyvyyttä. Iin Vihreät seuraa 
Iijoen kunnostamiseen liit-
tyviä hankkeita ja pyrkivät 
vaikuttamaan siihen että vi-
siointi, suunnittelu ja koordi-
nointi johtaisivat käytännön 
toimenpiteisiin.  

Kevään 2017 kunnallis-
vaaleihin Iin Vihreät osallis-
tuu omalla ehdokaslistallaan, 
jolle pyritän saamaan mah-
dollisimman monta iiläistä 
ja kasvattaa kunnanvaltuu-
tettujen määrä kahdesta nel-
jään. HT

Iin Vihreille on hankittu toimintaa varten uusi teltta, joka vihittiin käyttöön syyskokouksessa. Teltan edustalla Iin Vihreiden hallitus 2017. 

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen vieraili Iissä 3.9. 
Kuva neuvottelusta Iin kunnan kanssa, jossa mukana kunnanjohta-
ja Ari Alatossava ja Iin Vihreistä vierailun isäntä Matti-Tapio Rissanen.

Keskustan Iin kunnallis-
järjestö kokoontui syysko-
koukseensa sunnuntaina 
18.2. Metsästysmaja Saukko-
lassa. Tilaisuudessa käytiin 
vilkasta keskustelua kunta-
vaaleihin 2017 liittyen. Eh-
dokasasettelu on alkanut, 
mutta vielä siinä määrin kes-
ken, että päätettiin palata 

Iin Keskustalta aloite Junavuorojen pysähtymiseen Iissä
vaaliohjelman ja ehdokas-
listan hyväksymisen pariin 
tammikuussa 2017. Listal-
la on tilaa ja ehdokkuudes-
ta kiinnostuneiden toivotaan 
ottavan rohkeasti yhteyttä 
kunnallisjärjestön aktiivei-
hin.

Johtokuntaan vuodelle 
2017 valittiin puheenjohta-

jaksi jatkamaan Riikka Ruo-
nala, varapuheenjohtajaksi 
Pekka Koskela, sihteeriksi 
Valtteri Paakki ja jäseniksi 
Kalevi Stenberg, Sirpa Va-
ranka, Minna Paakkola, Ilk-
ka Pakonen ja Aili-Marja 
Alaraasakka. 

Sääntömääräisten asi-
oiden lisäksi keskusteltiin 

muutamista ajankohtaisis-
ta aiheista ja päätettiin tehdä 
kannanotto liittyen junavuo-
rojen pysähtymiseen Iissä.

Heimo Turunen
kuvat Pekka Koskela

Kuva yllä:  Valtteri Paakki ja Riikka Ruonala.

Rauni ja Jorma Tiiro, Jouni Mähönen, Teuvo Alaraasakka ja Risto Paaso.
Kuvassa Ilkka Pakonen ja Eero Alaraasakka, takana tunnistamatto-
missa Harri Sanaksenaho, Veli Paakkola ja Hannes Hekkala.

Kuva vas.:  Veli Paakkola ja Hannes Hekkala.
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Iin Karhuun vihdoinkin 
silta toiveissa toteutua
Karhun saaren IIjokisuul-
le on suunniteltu siltaa jo 
muutaman vuosikymmenen 
ajan. Saarella on runsaas-
ti mökkiläisiä ja seurakun-
nan leirikeskus. Saari on 
lähellä kuntakeskusta ja pi-
tää sisällään merkittävät 
mahdollisuudet virkistys-
käyttörakentamiseen. Erityi-
sesti saaren merenpuoleisella 
rannalla on merkittävät ja to-
della ainutlaatuiset yhteiset 
alueet alueen virkistyskäy-
tön kehittämiseen.  

Saareen pääsee kesäisin 
talkoolossilla, talvisin jää-
tietä pitkin. Mutta talkoolos-
si ja jäätie ovat epävarmoja ja 
tuovat käyttäjille riskejä. Mi-
käli saarta halutaan kehit-
tää, niin silta on välttämätön. 

Toistaiseksi silta on jäänyt 
rakentamatta, suhtautumi-
nenkin on aiemmin ollut ris-
tiriitainen.  Nyt asenteet ovat 
kuitenkin muuttuneet varsin 
rakentamiselle myönteiseksi 
ja samalla saaren mahdolli-
suuksien kehittämiseen.  

Etelä-Ii jakokunta on 
omalta osaltaan jo sitoutunut 
sillan rakentamiseen ja jako-
kunnan toimesta on edistetty 
siltahanketta. Rakentamista 
varten on laadittu nykyaikai-
nen siltasuunnitelma, joka 
on hyväksytty Pohjois-Suo-
men Avi:ssa. Saaren maan-
omistajien ja mökkiläisten 
suhtautuminen siltaan on 
muuttunut lähes poikkeuk-
setta myönteiseksi. Karhun 
tiekunta onkin nyt ottamas-

sa sillan rakentamisen teh-
täväkseen. Marraskuun 
lopulla tiekunta järjestää 
mökkiläisille ja maanomis-
tajille tilaisuuden, jossa pää-
tetään sillan kustannuksiin 
osallistumisesta ja sillan ra-
kentamisen järjestämisestä.

Jakokunnan ja tiekunnan 
lisäksi sillan rakentamisesta 
on keskusteltu myönteisessä 
mielessä Iin kunnan ja seura-
kunnan kanssa ja mahdolli-
nen osallistuminen siltaan on 
myös valmisteilla. Joka tapa-
uksessa voidaan todeta, että 
pitkään suunnitteilla ja val-
misteilla ollut silta Karhuun 
voi nyt olla lähellä toteutu-
mistaan. 

Risto Tolonen

Havainnekuva mahdollisesti toteutumassa olevasta sillasta.

Marja-Leena Liimatta johtamaan 
edelleen Iin Vasemmistoliittoa

Vaalitoimikunta koolla joulukuun alussa järjestötalolla Vasemmiston Iin osaston puheenjohtaja Marja-
Leena Liimatta, Tauno Kivelä, Aini Autio, Pertti Huovinen, Tapani Teppo ja Vasemmiston Iin valtuustoryh-
män puheenjohtaja Leena Tiiro. Kuvasta puuttuu Teijo Liedes. 

Vasemmistoliiton Iin osaston 
syyskokous pidettiin 20.11, 
jossa valittiin puheenjohta-
jana jatkamaan Marja-Leena 
Liimatta. Varapuheenjohta-
jaksi valittiin Tauno Kive-

lä sekä muiksi johtokunnan 
jäseniksi Aini Autio, Mai-
re Turtinen, Tapani Teppo ja 
Mikael Pietilä sekä varajäse-
niksi Hilkka Kalliorinne, Mat-
ti Juusola ja Mika Koistinen.

Toiminnassa oleellisin 
asia tällä hetkellä on panos-
taminen erityisellä tarmok-
kuudella ensi kevättalven 
kuntavaaleihin, joihin ehdo-
kasasettelu aloitettu. HT

Sanna Kontio uutena Kuivaniemen 
Kotiseutuyhdistyksen hallituksessa

Kuivaniemen kotiseutuyhdis-
tyksen puheenjohtajana jatkaa 
Antti Ellilä sekä hallituksen jä-
seninä ovat uutena jäsenenä 
Sanna Kontio ja entisinä jatka-
vat Tuomas Miettunen, Martti 
Kaarre, Sirkka Junes, Anni Ke-

hus, Jaakko Ellilä. Viime kesä-
nä saatiin rakennettua katos 
jahdin kaarelle. Katos tehtiin 
uuden varastorakennuksen 
päähän. Varastorakennus sai 
myös punamullan seinilleen. 
Yhdistys viettää hiljaiseloa 

näin talviaikaan, mutta ke-
väällä taas jatkuu puuhastelu 
museoalueella.

Anne Riepula 
kuva Heimo Turunen

Kuivaniemen kotiseutuyhdis-
tyksen vuosittaiseen toimintaan 
kuuluvat Kuivaniemen Pitäjä-
markkinat, jossa esitellään toi-
mintaa.

”Saareen pääsee kesäisin talkoolossilla, talvisin jää-
tietä pitkin. Mutta talkoolossi ja jäätie ovat epä-

varmoja ja tuovat käyttäjille riskejä. Mikäli saarta 
halutaan kehittää, niin silta on välttämätön.”

Iin sosiaalidemokraatit ry:n syys-
kokous vietettiin perinteisesti Iin 
Työväentalolla. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana jatkaa Risto Säkkinen 
ja johtokunnan jäsenet vuonna 2017 
ovat Ville Nikkinen, Juha Räinä, Eero 
Pentti, Pekka Parviainen, Kari Simu-
la, Susanna Wiik, Matti Tiiro ja Kari 
Kiuttu.

Suurimmat muutokset tapahtu-
vat yhdistyksen hallintopuolella. 
Yhdistyksen pitkäaikainen ja iha-
na sihteeri Salme Tanninen jää eläk-
keelle ja hänen saappaansa yrittää 
parhaan mukaan täyttää tuleva sih-
teeri Riitta Räinä. Tarkan ja huoleh-
tivaisen taloudenpidon jättää myös 
Hannele Korhonen ja uusi talou-
denhoitaja on haussa. 

Vuodelle 2017 toimintasuun-
nitelmassa on kuntavaaleihin val-
mistautuminen ja osallistuminen 
Iin kunnan alueella järjestettäviin 
tapahtumiin aktiivisesti. Iin työ-
väentalon kunnossapidon osalta 
tärkeimpänä projektina on vesika-
ton uusiminen, johon yhdistys on 
hakenut rahoitusta Suomen Ko-
tiseutuliitolta. Yhdistysväki toi-
vottaa kaikki tervetulleeksi Iin 
Työväentalon tapahtumiin ja kiittää 
kuluneesta vuodesta 2016 ja toivot-
taa menestystä vuodelle 2017. RR

Hinnat:
Teksti 0,90 e pmm
Etusivu 1,20 e pmm
Takasivu 1,00 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

Iin Työväentalo on yli 100 vuotias (val-
mistunut 1915) ja palvelee edelleen 
aktiivisessa käytössä.

Työväentalon 
vesikatto uusitaan
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Joulusaarnan pitäminen on papille aina miellyttävä, 
mutta myös vaikea, tai niin kuin nykyään sanotaan, 
haastava tehtävä. Usein miettii sitä, miten puhui-
si joulusta siten, että se koskettaisi kuulijoita.  Niin, 
että joulun sanoma saisi tuoda iloa ja rauhaa jokai-
sen kuulijan sydämeen.

Kerrotaan, että tätä samaa oli kerran ääneen poh-
tinut eräs pappi vanhalle mummolle.  Mummo oli 
hetken kuunnellut papin joulusaarnahuolia ja sitten 
hyvin lyhyesti todennut.

”Siitä Jeesuksesta, kun syntyy, puhukaa.” 
Niin, mummon suorasukaiset ja yksinkertaiset 

sanat ovat hyvä oppi kaikille, jotka joulusta puhu-
vat. Jeesuksesta, Vapahtajasta, tulee puhua.  Siinä 
on kaikki.  Jumalan lähetti Poikansa maailmaan mei-
dän Vapahtajaksemme.  Hän lähestyy meitä pie-
nenä, suloisena ja avuttomana lapsena.  Häntä 
meidän on helppo lähestyä.  Jumalan, maailman-
kaikkeuden Herra otti lapsen muodon ja tuli meidän 
luoksemme, että me saisimme rauhan sydämeem-
me.  Tosiaan, tästä jouluna tulee puhua, muut ovat 
sivuseikkoja.

Saamme lähestyä seimeä rukoillen tutun joulu-
virren sanoin:

”Nyt seimellesi seisahdan, oi Jeesus, autuuteni, ja 

maahan asti kumarran Herralle, luojalleni. Sain elämä-

ni, kaikkeni, sinulta synnyinlahjaksi.  Ne ota, Jeesus, vas-

taan.”

     
Tapani Ruotsalainen

Perinteisesti olemme tottu-
neet joulukirkkoon, joka al-
kaa varhain jouluaamuna.  
Vanhempi väki muistaa vielä 
ajan, jolloin joulukirkko alkoi 

Joulun saarna

jo kello kuusi aamulla.  Tämä 
tarkoitti sitä, että jouluaamu-
na tuli nousta jo kello viisi, 
jotta olisi kirkkoon ehtinyt.  
Vuosien saatossa aamukir-

Jouluyö seimi 

kon alkamisaika on siirty-
nyt vähitellen myöhempään.  
Nykyisin taitaa jouluaamun 
kirkko alkaa tavallisimmin 
kello kahdeksan.

Iissä aloitettiin jouluyön 
messun viettäminen jo 1997 
ja nyt tämä joulun vietetään 
20. kerran jouluyön messua 
Iin kirkossa.  Siihen aikaan 
ratkaisu oli aika radikaa-
li, koska hyvin harvassa kir-
kossa näin tehtiin.  Syynä 
jouluyön messun viettämi-
sen aloittamiseen oli se, että 
messu jouluyönä on paljon 
varhaisempi perinne kuin 
jouluaamun jumalanpalve-
lus.  Monelle jouluyön mes-
susta on tullut korvaamaton 
osa joulun viettoa.  Kun aat-
toilta hiljenee, niin väki vael-
taa kirkkoon hiljentymään, 
viettämään juhlaan yhdes-
sä Joulun Lapsen, Herram-
me ja Vapahtajamme kanssa.  
Saamme siis aloittaa Joulu-
päivän vieton kirkossa.  Jou-
luyön messu alkaa aattona 
kello 23.00 ja päättyy puolen-
yön jälkeen joulupäivän puo-
lella.

Iin seurakunnassa on 
myös jouluaamun kirkot 
25.12. kello 8.00 Kuivanie-
men kirkossa ja kello 10.00 
Väli-Olhavan seurakuntata-
lolla.

Kauneimmat joululaulut vetävät väkeä
Varsin monet meistä virittäy-
tyvät joulunajan tunnelmiin 
osallistumalla seurakuntien 
järjestämiin Kauneimmat 
joululaulut -tapahtumiin. Iin 
seurakunnassakin joululau-
lut ovat kaikuneet sekä Iin ja 
Kuivaniemen kirkoissa, Oi-
järven kyläkirkossa että Väli-
Olhavan seurakuntatalolla.

Kauneimpia joululau-
luja laulaen käydään jou-
luevankeliumin sanomaa 
läpi musiikin siivin. Joulun 
lapsi seimessään, Beetlehe-
min tähti, paimenet kedolla, 
taivaallinen enkelikuoro - 
vuodesta toiseen laulut kos-
kettavat ihmisiä ja keräävät 
heidät yhteen laulamaan. 
Monille yhdessä laulaminen 
tuo mieleen myös muistoja 
omasta lapsuudesta.

Puurosta voimaa  
laulantaan
Väli-Olhavassa päästiin lau-
lamisen ohella viettämään 
myös kyläläisten puurojuh-
laa, ja viime viikon torstai-
iltaan ajoittunut tapahtuma 
vetikin väkeä lähes tuvan 
täydeltä. Puurolautasten ja 
torttukahvien äärellä kävi 
iloinen puheensorina, ja ylei-
sön joukossa kehuttiin niin 
itse tapahtumaa kuin tarjoi-
lusta huolehtinutta keittiön 
väkeäkin.

Pienellä kylällä tapahtu-

ma merkitsi monille myös 
mahdollisuutta päästä tapaa-
maan tuttavia ja vaihtamaan 
kuulumisia. 

-Kun nykyisin kyläillään 
harvemmin edes naapureis-
sa, näkee sentään täällä mui-
ta ihmisiä, kuului monien 

yhteinen mielipide. Yleises-
ti kiiteltiin myös tapahtuman 
järjestämiseen osallistuneita 
vapaaehtoisia.

iissä

24.12.2016 
aattokirkko 
Iin kirkossa klo 15.00
jouluyön messu 
Iin kirkossa klo 23.00

25.12.2016
joulukirkko 
Väli-Olhavan seurakuntatalossa klo 10.00

26.12.2016
tapaninpäivän messu 
Hoivaosastolla kello 13.00

kuiVaniemeLLä

24.12.2016 
aattokirkko 
Oijärven kyläkirkossa kello 12.00
jouluaaton hartaus 
Kuivaniemen hautausmaalla kello 14.00

25.12.2016
joulukirkko 
Kuivaniemi kirkossa kello 08.00

JOULUKIRKOT IIN SEURAKUNNASSA:

Puurojuhlassa tuvan täydeltä 
väkeä. Puurolautasten ja tort-
tukahvien äärellä kävi iloinen pu-
heensorina.

Kauneimpia joululauluja laulaen käydään jouluevankeliumin sanomaa läpi musiikin siivin. Monille yh-
dessä laulaminen tuo mieleen myös muistoja omasta lapsuudesta.

Iin seurakunta

Jouluyön messu Iin kirkossa 20. kerran.


