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PÄÄKIRJOITUS

Oiva Olhava
”Olhava tarjoaa nykyisille ja tuleville
asukkaille kaiken sen mitä ihminen voi
toivoa - ja vähän enemmänkin!”
Olhavan seutua leimaa asutus Olhavanjoen varrella.
Itse Olhava sijaitsee suoraan meren välittömässä
vaikutusalueessa. Niinpä,
joki ja meri ovat läsnä olhavalaisten jokapäiväisessä elämässä. Kalastus eri
muodoissa on yksi yleisimpiä harrastuksia. Saalista
yritetään narrata ongella,
uistimella, merroilla, katiskoilla, verkoilla, rysillä, pilkillä, made-koukuilla jne.
Olhavasta löytyy monenlaista maastoa; on soita,
suuria kallioalueita (kuten Lapissa), sekä tavanomaisia talousmetsiä. Joten
syksyllä metsästykseen on
mainiot puitteet ja metsästämään pääsee liittymällä
paikallisiin metsästysseuroihin. Kylästä löytyy myös
muita harrastusmahdollisuuksia: on luistinkenttiä,
valaistu latu ja keväällä latuja meren jäällä, on Olhava-areena, kuntosali sekä
tasokas liikuntasali esimerkiksi salibändin tai lentopallon pelaajille.
Olhavan alue on erinomainen tuulivoimaloille
hyvien tuuliolosuhteiden
ansiosta. Kunnanisät ovat
tyytyväisiä veroeuroihin,
vaikkakin
olhavalaisten
mielipiteet asiasta jakaantuvat. Ns. vihreä sähkö
on toki tervetullutta! Olhavan kulkuyhteydet Kemi-Tornioon ja Oulun
alueelle ovat hyvät. Työmatkakulkemiseen on totuttu ja kimppakyytejäkin
on käytössä.

ja aloittaa uudelleen siianpoikasten kasvatusta Pihlajajärvellä.
Olhavassa on mainiot olosuhteet pitää kotieläimiä,
kuten hevosia, lampaita, koiria jne. Myös hyviä
maastoja ja reittejä löytyy vapaa-ajalla liikkua tai
kuntoilla. Sauvakävelijöitä kepit viuhuen tulee vastaan tuon tuostakin.
Elämä Olhavassa on välitöntä. Ihmiset ovat suorapuheisia.
Asioita
ja
ongelmia ei turhia kaunistella. Nykyisin Olhavassa
kyläyhteisö elääkin mukavasti sulassa sovussa, kun
ei ole enää entisaikojen kalastamiseen liittyviä kiistoja.
Olhavassa on valokuitu,
joten kaikki maailman tieto on yhtä lähellä ja nopeasti kuin Helsingissä.
Etätyökin onnistuu ongelmitta. Olhavan kylä kaipaa
uusia asukkaita kylän pitämiseksi elinvoimaisena.
Kesäasukkaita meren läheisyys houkuttelee. Myös
keväthanget ja merellä
hiihto on upeaa aikaa. Uudet tiejärjestelyt parantavat
Olhavan seudun mahdollisuuksia houkutella uusia
asukkaita. Olhava tarjoaa
nykyisille ja tuleville asukkaille kaiken sen mitä ihminen voi toivoa - ja vähän
enemmänkin!

Matti Lahdenperä

!

Pidetään
Olhava
näkyvissä

#olhavaon #meijänolhava
Hashtagit elävät!
Lisätään valokuvia someen jatkossakin!

Olhavan seudun
kehittämisyhdistys 20-vuotias
Olhavan seudun kehittämisyhdistys on perustettu v.
1998. Yhdistys perustettiin
rekisteröimättömien erillisten kylätoimikuntien kattojärjestöksi ja alueellisten
kehittämishankkeiden
ja
-projektien
toteuttajaksi.
Kehittämisyhdistyksen perusideana ja tavoitteena on
Olhavan laajan alueen tasapuolinen kehittäminen ja kyläläisten aktivointi.
Yhdistys on toteuttanut
vuosien aikana monia, erilaisia ja erisuuruisia, kehittämishankkeita. Lisäksi on
toteutettu tapahtumia, peräkärrykirppiksiä ja retkiä.
Viime aikoina kyläyhdistys on panostanut erityisesti alueellisiin aktiviteetteihin
erilaisten
kylätapahtumien muodossa sekä toiminut
äänitorvena ja vaikuttajana kylän yhteisten asioiden
edistäjänä.
Kehittämisyhdistys
on
esimerkiksi tukenut alueen aktiivisia toimintaryhmiä esim. Porinapiirin
ansiokasta toimintaa on tuettu rahallisesti ja välinein,
talkoovoimin
pyöritettyä
liikuntakerhoa on tuettu salivuoron ja liikuntavälineiden
hankinnassa sekä koulun
vanhempainyhdistystä on
tuettu rahallisesti.

Kehittämisyhdistys
on
myös ollut aktiivinen kaikissa Olhavanjoen kunnostukseen
liittyvissä
tapahtumissa. Olemme mukana kunnostuksissa ja
talkoissa, mutta samalla haemme aktiivisesti ratkaisuja,
miten alueellisesti voimme
parantaa elinympäristöämme. Olhavanjoen kunnostaminen ei ole yksittäinen
ohimenevä juttu, vaan laaja,
monitahoinen ja vuosia vaativa toimenpiteiden sarja.
Yhdistyksen tavoitteena on
olla ns. moottorina, eli toimenpiteiden edistäjinä alueella.
Yhdistys on hakenut ja
saanut tukea toimintaansa
Kuluneen toimintavuoden aikana yhdistyksen toiminta on ollut monin tavoin
aktiivista ja talkootunteja on
syntynyt runsaasti. Kevään
ja kesän aikana talkoiltiin
mm. Olhavan Areenalle INVA-WC palvelemaan tapahtumien aikana. Itse rakennus
saatiin Iin seurakunnalta
lahjoituksena; se siirrettiin
Olhavaan Karhusaaresta ja
kunnostettiin INVA-WC:n
varustuksella,
tarvittavilla kahvoilla sekä luiskalla.
Kehittämisyhdistys anoi ja
sai kunnostuskustannuksiin
avustusta Iin kunnan Kuiva-

niemen aluejohtokunnalta.
Kesällä Olhavan Areenalla
järjestettiin
peräkärrykirppiksiä sekä ns.
Olhavapäivä heinäkuussa
”Perinteet kunniaan” -teemalla. Yhdistys anoi ja saikin Oulun seudun Leader
toimintaryhmältä avustusta pieninvestointeihin (mm.
jää- ja pakastinkaappi, vohveliraudat, mikroaaltouuni,
sähkönjakokeskus, käsisammutusvälineet), jotka tulivatkin kipeään tarpeeseen
ja välittömästi kovaan käyttöön heinäkuussa. Tapahtumapäivä ylitti jälleen
järjestäjien odotukset; ideoita ja vinkkejä ensi kesälle
otetaan vastaan.
Syyskuussa Iin kunta /Kuivaniemen aluejohtokunta myönsi avustusta
Porinapiirin välineiden hankintaan. Näin saadaan kipeästi kaivattuja välineitä
kylätuvalle toiminnan pyörittämisen tueksi.
Kaikki rahoituspäätökset edellyttävät talkootyötunteja; ne eivät ole ongelma
Olhavassa. Paremminkin pitää valita mitä talkootunteja
mihinkin kirjataan. Toisaalta pitää herkällä korvalla
kuunnella ja seurata eri henkilöiden
talkootyöpanostuksia. Usein hiljaisimmat

tekevät enemmän! Mutta kenenkään panostus ei ole itsestäänselvyys!
Kehittämisyhdistyksen
toiminta pyörii vapaaehtoisten toimin. Puheenjohtajana tunnen kiitollisuutta ja
isoa iloa siitä hurjasta työmäärästä, jota ihmiset ovat
panostaneet toimintaan vapaaehtoisesti. Nöyrä kiitos
kaikille!
Olhavan seudun kehittämisyhdistys Ry.

pj. Maarit Tihinen
Yksi yhdistyksen
perustajajäsen ja
ensimmäinen
puheenjohtaja

Oma kyläkoulu ja päivähoito ovat lapsiperheille tärkeitä. Kylällä toimii
vanhempainyhdistys ja Olhavan seudun kehittämisyhdistys. Myös Olhavan
osakaskunta on ollut toimelias; he ovat kunnostaneet vene- ja uimarantaa
sekä taukotupia. Osakaskunta tekee myös kalan istutuksia alueen vesistöihin

Tykkää ja pysy
Olhavan kartalla!
Facebook:
Olhava.fi
Olhavan koulun vanhempainyhdistys
Olhavan oma puskis
Olhavan wanhakauppa
Olhavanseudun kelkkailijat
Yli-Olhavan maa- ja kotitalousnaiset
Yli-Olhavan Maamiesseura

Instagram:
olhava.fi

Kevään ja kesän aikana talkoiltiin mm. Olhavan Areenalle INVA-WC palvelemaan tapahtumien aikana. Itse rakennus saatiin Iin seurakunnalta lahjoituksena; se siirrettiin Olhavaan Karhusaaresta ja kunnostettiin INVA-WC:n varustuksella, tarvittavilla kahvoilla sekä luiskalla.
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Porinapiiri yhdistää
joista sitten nautitaan kahvittelun lomassa. Porinapiirin
vetäjät myös suunnittelevat
ohjelman: välillä on ruokailuja, bingoa tai retkiä, kutsutaan myös ulkopuolisia
vierailijoita kuten liikunnan
ohjaajia, ravitsemusasiantuntijoita, ikäihmisten palveluneuvontaa sekä seurakunnan
työntekijöitä. Porinapiiri yhdistää kaikki Olhavan seudun ikäihmiset!

Kunnalta tarvikkeita
toimintaan
Porinapiirin luotsaajana tänä syksynä on aloittanut Eija Kaleva.
Muut luotsaajat ovat Ulla Muhonen, Terttu Toppila ja Anneli Tapio.

Olhavan Kylätuvalla kokoontuu täysin vapaaehtoisvoimin toimiva Porinapiiri. Se on
etenkin ikääntyneiden, mutta myös koko kylän yhteinen
tapaamistuokio. Porinapiiri
kokoontuu joka toinen maanantai syksystä kevääseen
saakka. Osallistujia on ollut
tyypillisesti noin 30-40 henkeä joka kerta. Porinapiirille
on selvästi tarvetta!

Yhteistyön voimalla
Porinapiiri on saanut alkunsa yli 10 vuotta sitten. Toimintaan on löytynyt myös
jatkuvuutta, vaikka iäkkäimmät kyläaktiivit - Ulla Rajala
ja Ritva Vanhala - ovat siirtyneet ns. pöydän toiselle puolelle, nauttimaan Porinapiirin

Porinapiiri
joka toinen maanantai
ohjelman mukaisesti
alkaen klo 12.
Vapaaehtoiset
kahvi- ja ruokamaksut.

annista ilman vetovastuuta.
Uutena Porinapiirin luotsaajana tänä syksynä on aloittanut Eija Kaleva. Hän toimii
yhdessä Ulla Muhosen, Terttu Toppilan ja Anneli Tapion kanssa, jotka ovat olleet
mukana toiminnassa jo useita vuosia.
Porinapiirin toimijoiden
voimavarana on toimiva yhteistyö ja jokaiselle halukkaalle on löytynyt kunkin
persoonalle sopiva tapa osallistua toiminnan järjestämiseen. Porinapiirin naiset
kestitsevät jokaisella kokoontumiskerralla kävijät herkullisilla leivonnaisilla; välillä
myös aterioilla. Ahkerat naiset tulevat Kylätuvalle aamusta leipomaan kahvileivät,

10.9.
24.9.
8.10.
22.10.
5.11.
19.11.
6.12.

Kuivaniemen aluejohtokunta
myönsi syyskuussa Olhavan
seudun kehittämisyhdistyksen anomuksen mukaisesti
tukea Porinapiirin toimintaan.
Käytännössä rahoituksella hankitaan välttämättömiä
tarvikkeita, kuten astioita ja
tarjoiluvälineitä sekä mm.
lattian höyrypesuri, ensiapukaappi, keittiöjakkara, silityslauta, taittopöytiä, tietokone
ohjelmistoineen yms. erilaisia toimintaa helpottavia laitteita ja tarvikkeita. Koska
Porinapiirin toiminta pyörii
talkoovoimin ja palvelut tarjotaan ilmaiseksi kyläläisille,
niin kunnan avustus ko. paikallisaktiivisuuden tukemiseen otettiin ilolla ja kiitollisin
mielin vastaan.

Porinapiiri aloitti syksyn toimintansa tarjoamalla yhdessäoloa ja ruoan

Porinapiiri yhdistää joka toinen maanantai. Tilat käyvät ahtaiksi mutta sopu sijaa antaa

Teksti: Maarit Tihinen

Kesälomakuulumiset ja BINGO
Vieraita seurakunnasta
OhjelmaTervonen, veneentekijä
lisäyksiä
Rössypotty / Bumtsi-Bum
ja toiveita
Arpajaiset
Ruokailu ja avopalvelukeskusvierailu otetaan
vastaan.
Itsenäisyyspäiväjuhla

Porinapiiriläiset muistivat kukkasin ahkeria vetäjiä. Kuvassa kukkaa vastaanottamassa Ulla Muhonen.
Taustalla keittiössä näkyy myös vetäjät Anneli Tapio ja Terttu Toppila.

Olhavan seudun yhdistykset ja toimijat:

Olhavan oma kuntosali
Olhavan Areenan katsomorakennuksessa on painonnostoon ja kehonrakentamiseen laajemminkin kuntoiluvälineitä.
Katsomorakennus on Iin kunnan omistama, mutta
kyläläisten talkoilla kunnostama. Salia käytetään aktiivisesti. Tilan käyttö, ylläpito ja siivous tapahtuu talkoilla,
joten jokaisen käyttäjän oletetaan siivoavan jälkensä; ja
vähän enemmänkin!
Avaimen kuntosalille saa lunastamalla 30 euron avainpantin. Avainkyselyt: Maarit Tihinen p. 040 7609 578.

Yli-Olhavan Metsästysyhdistys ry
pj. Pekka Ylitalo, p. 040 836 6290, peylitalo@gmail.com
siht. Ilpo Orre
Olhavan Riistamiehet ry
pj. Pasi Höyhtyä, p. 0400 196 067, pasi.hoyhtya@luukku.com
siht. Jari Hannuksela
Olhavan Erä ry
pj. Ari Pernu, p. 040 310 0210, ari.pernu@hotmail.fi
Olhavan seudun kelkkailijat ry
pj. Olavi Valtonen, p. 0400 777 929, valtonen.olavi@gmail.com
siht. Petri Hämälistö
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry
pj. Maarit Tihinen, p. 040 760 9578, maarit.tihinen@vtt.fi
siht. Helka Tapio, p. 040 742 4651, helka.tapio@evl.fi
Olhavan koulun vanhempainyhdistys
pj. 2019 Maria Öörni-Miettunen, p. 044 318 0569
maria.oornimiettunen@gmail.com
pj. 2018 Jaana Kyröläinen, p. 0400 940 316, jaana.kyrolainen@ii.fi
siht. Päivi Moisala, p. 0400 431 357, paivi.moisala@hotmail.com
Yli-Olhavan Maamiesseura ry
pj. Kirsimaria Pakonen, p. 045 127 5663
kirsimaria.pakonen@gmail.com
Yli-Olhavan Maa- ja kotitalousnaiset
pj. Mirja Ylitalo p. 040 563 9479
siht. Anna-Maija Pakonen p. 050 400 7981
annamaija.pakonen@gmail.com
Olhavan Osakaskunta
pj. Seppo Tapio, p. 044 774 8985,
siht. Ari Pernu p. 040 310 0210, ari.pernu@hotmail.fi
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Julkaisija:
Olhavan seudun Kehittämisyhdistys ry
ja Yli-Olhavan Maamiesseura ry
Päätoimittaja:
Maarit Tihinen
Toimittajat:
Helena Kanervo, Heikki Lahdenperä,
Matti-Tapio Rissanen ja Heimo Turunen
Muut lehden tekemiseen osallistuneet:
Olhavan seudun yhdistykset
ja kylien aktiiviset toimijat
Taitto:
VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
Paino:
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Kiitos kaikille lehden tekemiseen osallistuneille.
Kiitos myös ilmoittajille! Te kaikki olette mahdollistaneet
lehden tekemisen. Kiitos!
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Olhavassa koulua 125 vuotta

Koko jokivarsi juhli koulutuksen merkitystä

Seija Aho lausui juhlassa Aale
Tynnin runon ”Rohdinmekko –
balladi”

Sanna Koivisto kertoi Olhavan
koulun olleen lapsuutensa kasvuympäristön.

Opettaja Reeta Sarajärvi, koulunjohtaja Anne Hakoköngäs ja Iin
opetuspäällikkö Tuomo Lukkari valmistautumassa koulun 125-vuoitisjuhlaan.

Kyösti Jäppinen (vas.) luovutti Olhavan koululle uuden kirjansa ”Syysmanöövereistä Lapin Sotaan”.
Kuvassa Jäppinen kertoo kappalainen Matti Kinnuselle (keskellä) ja kunnanjohtaja Ari Alatossavalle
uudesta kirjastaan.

Olhavan koulun oppilaat esiintymässä koulunsa 125-vuotisjuhlassa.

Olhavan koululla juhlittiin
koko kylän voimin syyskuun viimeisenä lauantaina.
Juhlaan olikin aihetta, sillä koulua Olhavassa on käyty jo 125 vuoden ajan omalla
kyläkoululla.
-Koululaitos
Suomeen
syntyi osana isompaa kansallista tarinaa. Suomessa
koettiin Euroopan viimeinen
nälänhätä suurina nälkävuosina 1866-1868. Koululaitoksen synty onkin nähtävä
tärkeänä välineenä kehityksessä, jolla Suomi nostettiin
köyhyydestä maailman rikkaimpien
kansakuntien
joukkoon, totesi Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava onnitellessaan juhlivaa Olhavan
koulua.
Samalla hän muistutti, etteivät kaikki tuohon
aikaan ymmärtäneet koulun merkitystä. Lukeminen,
laskeminen ja kirjoittami-

Matti Haatainen juttelemassa juhlapuhuja Heikki Lahdenperän
kanssa. Matti kävi Olhavan koulua vuosina 1947 – 1953. Heikki
puolestaan aloitti Olhavan koulussa vuonna 1959, jatkaen Iin yhteiskouluun. Hauska sattuma, että Matti Haatainen oli Heikin opettajana Iissä.

nen olivat taitoja, jotka vain
harvat hallitsivat. Niiden
opettaminen avasi ihmisille aivan uuden maailman ja
satsaus lapsiin oli ja on edelleen satsaus tulevaisuuteen.
-Oma identiteetti on kylille tärkeä. Vahvat kylät
luovat perustan vahvalle
kunnalle, Alatossava kannusti Olhavan koululle kokoontunutta juhlayleisöä.
Iin ensimmäinen koulu
perustettiin Veijolaan vuonna 1875. Kyseessä oli poikakoulu, jonka opettajana
toimi Ananias Korhonen.
Seuraavana vuonna perustettiin tyttökoulu Ellalaan,
opettajana Olga Nyman.
Vuonna 1881 nämä yhdistyivät Kauppilassa toimivaksi
Iin kansakouluksi.
Olhavassa heräsi pian ajatus oman koulun saamiseksi
kylälle. Valtiopäivämies Erkki Sassi ja maanviljelijä Matti
Kyröläinen toimivat valistuneiden kyläläisten keulamiehinä kyläkoulun saamiseksi
Olhavaan. Tehtävä ei ollut
helppo, sillä koulua vastustettiin muun muassa sillä
perusteella, että toimeentulo oli totuttu hankkimaan
kovalla työllä, eikä siihen
koulusivistystä tarvita. Iissäkään ajatus koulun perustamisesta Olhavaan ei heti
saanut vastakaikua. Sitkeällä työllä kyläläiset kuitenkin
saivat kylälle oman koulun,
joka aloitti 1.9.1983 Aukusti
Tolosen pirtissä, opettajana
Olga Vasarainen.
Syksyllä 1894 Olhavan

koululle valmistui oma koulurakennus, jossa nykyisin
toimii päiväkoti Tenavatupa. Oppilasmäärien kasvaessa tarvittiin lisää tilaa.
Uusi koulurakennus valmistui vuonna 1954. Koulun liikuntasali valmistui vuonna
1998, osana koulurakennuksen peruskorjausta.
Seurakunnan tervehdyksen ja onnittelut juhlaan toi
kappalainen Matti Kinnunen. Hän totesi myös silloisen Kuivaniemen papin
omalta osaltaan edistäneen
koulun saamista Olhavaan
-Isännille kannattaa puhua koulunkäynnin antavan energiaa peltotöihinkin,
oli itsekin maatöistä pitävä pappi todennut multaisia
käsiään heilutellen, Kinnunen kertoi.
Juhlapuheen
pitänyt
Heikki Lahdenperä oli värittänyt puhettaan Olhavan koululaisten esittämillä,
koulun historiaa kuvanneille esityksillä. Esityksissä
nähtiin niin Erkki Sassi, kuin
Matti Kyröläinenkin pohtimassa koulun perustamista,
sekä koulupoikia vuosikymmenten takaa potunnostossa.
-1940- ja 1950-luvuilla kyläkouluja perustettiin myös
Olhavajokivarren
kylille.
Omat koulunsa saivat Vuosioja, Kaihua, Yli-Olhava,
Konttila ja Lapinranta. Koululaisten määrän vähennyttä nuo koulut on lakkautettu
ja yhdistetty Olhavan kouluun.

Heikki Lahdenperän juhlapuhetta värittivät koulun historiaa kuvanneet esitykset. Lavalla Olhavan koululaiset Sauli Kyröläinen ja Niklas Vanhala.
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Koulun juhlasali on ääriään myöten täynnä juhlayleisöä.

-Ilman 125-vuotiasta kansakoulua, nykyistä peruskoulua, Olhavan kylä olisi
olennaisesti köyhempi. Nykyisessä ajassa, jossa raha
ratkaisee, on pelkona kunnanisien jonakin päivänä toteavan ”tuokin 125-vuotias
joutaa pois”. Toivotaan, ettei
näin käy, vaan kuntapäättäjät ovat valistuneita kehittä-

mään kyläyhteisöjä, Heikki
lahdenperä totesi juhlapuheessaan.
Juhlassa Olhavan koulun oppilaat esittivät useita musiikkiesityksiä, sekä
kiiminkiläisen urkuri Elias
Niemelä sikermän eri kappaleista.
Olhavan koulun entinen oppilas Seija Aho esitti

Aale Tynnin runon ”Rohdinmekko-balladi”. Seija kertoi
osallistuneessa tällä runolla
koulujen kilpailuihin ja saaneensa Olhavan koulusta
hyvät eväät kulttuuriharrastukselleen.
-Sainpa minä tuon Eeronkin omakseni samalta luokalta ja yli viisikymmentä
vuotta olemme olleet naimi-

Olhavan päiväkoti Tenavatupa toimii Olhavan vanhassa koulurakennuksessa.

sissa, Seija kertoi.
Entisten oppilaiden puheen pitänyt Sanna Koivisto kertoi olleensa puolitoista
vuotias, kun he muuttivat
Tervolasta Olhavaan, isä
Pentin tultua valituksia
opettajaksi Olhavan koululle.
-Naapurin lehmät kiinnostivat minua ihan pikku-

tytöstä saakka. Sammakoita
kasvatin lasipurkissa, sain
hoitaa kirjastoa ja tiernapoikaesityksiä pääsin seuraavaan läheltä jo lapsena. Liekö
inspiraatio Ouluun toteutuneeseen tiernapoikapatsaaseen syntynyt jo tuolloin
Sanna totesi.
Olhavan koulun 125-vuotisjuhliin osallistui salin-

täyteinen yleisö, joka sai
juhlan jälkeen nauttia täytekakkukahvit, sekä tutustua
koulun historiaa valottaneeseen
valokuvanäyttelyyn.
MTR
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Olhavan oma Tenavatupa
joja, kiivetään kivien päälle,
ihmetellään vuodenaikojen
muutosta ja myös marjastetaan. Kerätyistä marjoista
leivotaan sitten luonnollisesti lasten kanssa jotain hyvää.
Koska Tenavatupa sijaitsee koulun kanssa samassa pihapiirissä, voivat myös
päiväkotilaiset hyödyntää
koulun liikuntasalia, luistelukenttää ja hiihtolatua.
Koulun ja Tenavatuvan läheisyys tukee myös lasta, sillä muutos päiväkotilaisesta
koululaiseksi ei ole niin hirmuisen pelottava kun tilat,
vanhemmat lapset ja henkilökunta ovat tuttuja jo päiväkotiajoilta.

Tenavatupalaisten metsäretki.

Aamu ja iltapäivähoitoa
Olhavassa

Tenavatupa on 12 lapsinen
ryhmäperhepäiväkoti, joka toimii alkuperäisessä
124-vuotiaassa Olhavan kansakoulussa. Historiallisesti
arvokkaan rakennuksen remontointi on suoritettu Museoviraston
valvonnassa,
niin että tilat vastaavat nykyaikaisen päiväkodin tarpeisiin, mutta kuitenkin
säilyttäen vanhan kansakoulun avaran ja kodinomaisen
ilmapiirin.

Tenavatuvalla toimii tällä hetkellä kolme perhepäivähoitajaa, yksi päivähoitaja
sekä keittiötyöntekijä. Kun
haastattelin
päivähoitaja Anne Haatajaa sekä perhepäivähoitajaa
Jaana
Kyröläistä, nousivat kummankin puheista esille Tenavatupalaisten
lämmin
suhde ympäröivään luontoon: lasten kanssa tehdään
usein retkiä läheiseen metsään, jossa rakennetaan ma-

Iin
kunnassa
järjestetään pienten koululaisten
aamu- ja iltapäivähoitoa ainoastaan Haminan, Kuivaniemen ja Olhavan kouluilla.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan
loppuminen muilta Iin lähikouluilta on ollut raskas isku
monelle perheelle.
Mutta miten on mahdollista että iltapäivähoitoa järjestetään Olhavassa? Tästä
on kiittäminen samassa pihapiirissä toimivaa ryhmäperhepäiväkoti Tenavatupaa,
joka vastaa iltapäivähoidon
järjestämisestä. Tänä vuonna
hoidon päävastuullisena ve-

täjänä on toiminut
Tenavatuvan
ja koulun jaettu
koulunkäyntiavustaja Satu
Väänänen, joka
kerää kiitosta sekä
muulta
henkilökunnalta,
että lapsilta ja vanhemmilta.
Iltapäivät kuluvatkin lapsilla mukavasti joko koululla tai Tenavatuvan puolella
askarrellen, leikkien, läksyjä tehden tai vaikkapa jalkapalloa pelaten.
Koulun ja Tenavatuvan
välinen yhteistyö on esimerkillistä toimintaa siitä,
miten lapsiperheiden palveluiden keskittäminen lähikoululle helpottaa paitsi
pienten yksiköiden omaa
toimintaa, mutta myös perheiden arkea. Olhavalaisena olen päässyt tottumaan
siihen, että voin hakea lapset samalla sekä päiväkodista ja iltapäivähoidosta ja
vaihtaa siinä sivussa muutaman sanan aikuisten kanssa
miten koulu- tai hoitopäivä
on sujunut. Voin vilpittömin
mielin sanoa, että Olhavassa tarjottavat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat
Iin -jos ei koko Suomen- parasta. Ja tästä on kiittäminen
erityisesti koulun ja Tenavatuvan henkilökuntaa.

Päivi Moisala

Tenavatuvan lapset ovat askarrelleet iltapäivähoidossa Satu Väänäsen kanssa pöllöjä ja kivipeikkoja.

Jaana Kyröläinen (vas.) ja Anne Haataja Olhavan koulun 125-v juhlapäivänä, silloin Tenavatuvalla oli avoimet ovet. .

Olhavan koulu tänään
Koulumme on perustettu jo
1893. Syksy vierähti nopeasti 125-vuotisjuhlia odotellessa. Yhteistyön tekeminen
kylän eri yhdistysten kanssa oli meille antoisaa. Opimme paljon Olhavan alueen
koulujen historiasta ja sitä
oli mielenkiintoista kuunnella. Siitä jäi meille paljon
mieleen.
Nyt koulussamme on
32 oppilasta ja opiskelemme yhdysluokissa. Meillä
on kolme opettajaa, yksi Tenavatuvan kanssa yhteinen
koulunkäynninohjaaja sekä
keittäjä-siistijä.
Syksyllä
oppilaskunta suunnitteli koko koulun
yhteisen yleisurheilutapahtuman koulun omalle kentälle. Meillä on hieno luonto
koulumme ympärillä ja
teemmekin paljon retkiä lähiluontoon. Talvella voimme luistella koulun pihalla
olevassa jääkiekkokaukalossa ja hiihdellä Olhavan valaistulla ladulla. Koululla
on iso piha leikkejä ja pelejä varten.
Koululla on oma kirjasto, josta voi lainata kirjoja lu-

ettavaksi. Kirjastoauto käy
koululla joka toinen viikko.
Sieltä on mahdollista lainata
uudempia kirjoja, joita koulun kirjastosta ei löydy.
Olhavan koulu on mukana Liikkuva koulu –hankkeessa. Syksyllä saimme ajaa
viikon ajan Fat Bike-pyörillä, samalla tutustuimme lähiympäristöön ja luontoon.
Pyrimme kestävään kehitykseen ja säästämme luonnon
varoja tarkkailemalla kulutusta omalla koulullamme.
Liikkuva nuokkari käy
koululla noin kerran kuukaudessa, jolloin meillä on
mahdollisuus jäädä pelaamaan ja olemaan yhdessä
muiden kanssa kouluajan
jälkeen.
Lisäksi olemme mukana
kielihankkeessa, jossa erityisesti kiinnitetään huomiota
alkuopetuksen kielisuikutteluun. Olemme oppineet
jo saksaa, englantia, venäjää
sekä espanjaa ja italiaa. Joulun jälkeen pääsemme opettelemaa ranskaa.

Terveisin
Olhavan koulun oppilaat

Kolululaiset havannoivat piirustuksillaan,
millaisena kokevat Olhavan koulun tänään.
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Bingokalenteri
Su 14.10. klo 17 Yli-Olhavan Maamiesseuralla
Su 21.10. klo 16 Kuivaniemen nuorisoseuralla
Su 4.11. klo 16 Kuivaniemen nuorisoseuralla
Su 11.11. klo 17 Yli-Olhavan Maamiesseuralla
Su 18.11. klo 16 Kuivaniemen nuorisoseuralla
Su 25.11. klo 17 Yli-Olhavan Maamiesseuralla
Su 2.12. klo 16 Kuivaniemen nuorisoseuralla
Su 9.12. klo 17 Yli-Olhavan Maamiesseuralla
Ma 10.12. klo 18 Kuivaniemen nuorisoseuralla
Su 16.12. klo 16 Kuivaniemen nuorisoseuralla
Su 30.12. klo 16 Kuivaniemen nuorisoseuralla

Kyösti Jäppinen lahjoitti uunituoreen kirjansa ensimmäisen kappaleen Olhavan koululle

Syysmanöövereistä
Lapin sodaksi
Olhavalaisen Kyösti Jäppisen (majuri evp) tuorein kirja Syysmanöövereistä Lapin
sodaksi: Olhavan taistelu
29.9.1944 on juuri ilmestynyt. Uusi kirja on sekä tarkennus että täydennys v.
2004 julkaistuun kirjaan Olhavan taistelu 29.9.1944.
Uusi kirja tarkentaa tietyiltä
osin Olhavan taistelun vaiheita. Samalla kirja tuo myös
kokonaan uuden katsauksen
siihen, mitä syysmanööverit
tarkoittivat Suomessa, Olhavassa ja Pohjois-Suomessa ja
siihen, miten rintamaveljistä
tulikin yllättäen vihollisia?
Syysmanöövereilla tarkoitetaan syyskuussa v.1944
toisen maailmansodan aikaan Pohjois-Suomessa olleiden Saksan ja Suomen
armeijoiden kesken tehtyä
salaista sopimusta saksalaisjoukkojen asteittaisesta
rauhanomaisesta vetäytymisestä kohti Norjaa. Tavoitteena oli, että ulkopuoliselle
näyttäisi siltä, että Suomi
täyttäisi
Neuvostoliiton
kanssa tehdyn aseleposopimuksen ehdon, jonka mu-

kaan
suomalaisjoukkojen
tuli ajaa asevoimin saksalaiset pois maasta. Sopimuksen
ansiosta Lapin sodan ensimmäisinä viikkoina ei menetetty käytännössä lainkaan
ihmishenkiä, ja Pohjois-Suomen keskus, saksalaisten
suuri varuskuntakaupunki
Oulu säästyi kokonaan taisteluilta ja hävittämiseltä.
Jäppisen kirja on sotahistoriakirjojen joukossa harvinainen. Se kuvaa tarkasti
rintamalinjojen etenemisiä
sekä tapahtumia, jotka johtivat lopulta tuhoavaan Lapin
sotaan. Sotahistoriakirjoissa Lapin sota on yleisemmin
vain lyhyenä mainintana, tai
parin lauseen / kappaleen
kuvauksena.
Kyösti Jäppisen kirjassa erityisesti kyläläisten
kertomukset kauhun hetkistä ovat mieleenpainuvia.
Teoksen ansiosta jälkipolvet saavat tietoa siitä, mitä
on koettu kauniin jokimaiseman rantamilla. Tämä teos
on ainutlaatuinen ja ehdottomasti lukemisen arvoinen.

Syysmanöövereistä
Lapin sodaksi:
Olhavan taistelu 29.9.1944

Kirja on
myynnissä:

vain
20 €!

Römppätanssit

Olhavan koulun vanhempainyhdistys ja
Porinapiiri järjestävät yhteistyössä

perinteiset

JOULUMYYJÄISET

Su 2.12.2018 klo 12-15
Olhavan koululla

o

Kahvi

arpaja

iset

lapsille
ongintaa

Yli-Olhavan maamiesseurantalolla
Oijärventie 1091,Yli-Olhava

sti i
y
t
tie pukk
u
oul

la 3.11.2018 klo 21-01

J

Soittaa Tanssiyhtye

Myyntipöytä 5 euroa.
Varaukset: p. 0400 940 316 /Jaana

taatusti
tanssittavaa musiikkia

Joulumarkkinat

Napakymppi
Tervetuloa!

Lippu 15€, ainoastaan käteinen.

Järjestää Yli-Olhavan maamiesseura ry

Bingo

Yli-Olhavan
Maamiesseuralla
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Seuraava Bingo on
su 14.10.2018 klo 17
9
5
2038

7

Kuivaniemen
nuorisoseuralla

La 8.12.2018
klo 10-15
Paikkavaraukset:
Raimo/
p. 044 20 944 96

Onko perhejuhlat tulossa?
Tarvitsetko kokoustilaa?

Pääpalkinnot: Maxibingo 100 €, Irtolehti 50 €,
Vihko: 5*30€ + 1*50€. Lopuksi irtol. 100 €.
Lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. Tervetuloa!

Olhavan seudun
ehdokas
seurakuntavaaleissa:
kirkkovaltuutettu
Kirsimaria Pakonen
Palveluvastaava, agrologi-opiskelija
kirsimaria.pakonen@gmail.com

5

Yli-Olhavan Maamiesseuran

taloa vuokrataan

sekä juhla- että kokouskäyttöön.
*Esim. talo viikonlopuksi,
ns. juhlapaketti, sis. laadukkaan kahviastiaston pöytäliinoineen, vain 150 €!

Tiedustelut sähköpostitse:
kyosti.jappinen@gmail.com

Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256
www.kulta-aalto.com

*Kokoustilojen vuokra
riippuu tarvittavan tilan
suuruudesta, kestosta ja
mahdollisesta tarjoilusta.

Lisätietoja:
Kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663
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”Kuinka silloin ennen?”
-kysymyksiä Olhavan
koulun oppilailta

Kerro lyhyesti kuka olet?
Millaisia koulumuistoja sinulla on Olhavan seudulta:
1.
Mikä on paras koulumuistosi Olhavasta?
2.
Saiko koulussa leikkiä?
3.
Millaisia opettajat olivat?
4.
Mitä oppiaineita koulussa oli?
5.
Oliko ruoka hyvää tai millaista se oli?
6.
Millaisia koulumatkasi olivat?
Missä asut nyt?

Mukavin muisto koulusta
on Helsingin matka

Kouluaikani oli
joka päivä uusi ja
jännittävä
Olen Niina Häikiö 23 ja entinen olhavalainen tosin nykyinen oululainen. Esikoulun kävin Iissä ja luokat
1-3 Yli-Olhavan koulussa. Koulu
lakkautettiin, jonka jälkeen siirryin
Olhavan kouluun suorittamaan
luokat 4-6. Olen opiskellut automaalariksi ja nyt jatkan opintoja rakennusmaalauksen parissa.
1. En nyt osaa mitään tiettyä sanoa, mikä olisi paras koulumuistoni. Kouluaikani oli joka päivä uusi
ja jännittävä. Tykkäsin aikalailla
kaikesta.
2. Sai. Keväisin aina hyppynarua, ruutuhyppelyä ja talvisin vuo-

renvaltausta.
3. Opettajat olivat mukavia; erityisesti mieleeni on jäänyt ehoton
lemppari opettaja Kristiina. Osasivat ottaa huomioon myös oppimisvaikeudet ja minun kohdalla se
tarkoitti matematiikkaa, mikä lopulta mukautettiin.
4. Liikunta ja no matikkahan nyt
on jäänyt eniten mieleen. Samat aineet aikalailla kun nykypäivänäkin
kouluissa.
5. Ruoka oli todella hyvää ja kivaa oli sekin että vielä koulu tarjosi
välipalan jos päivä oli pitkä.
6. Koulumatkani olivat turvallisia.
Nykyään vaikutan Oulussa,
jonne muutin opiskelujen perässä 16-vuotiaana ja tälle tielle olen
toistaiseksi jäänyt. Totta kai maalla-asuminen on haaveenani jossain
vaiheessa elämää ja Olhava ei ole
pois suljettu vaihtoehto. Olhavaan
toivoisin samaa menoa, mikä oli
silloin, kun itse sinne muutin. Nykyään se on aika hiljainen kylä. Ja
tietty, lähikauppa olisi kiva saada
takaisin, ei tarvitsisi aina Iihin asti
lähteä maitopurkin takia.

Olen Pakosen Kirsimaria, kotoisin
Yli-Olhavasta, Vaaraojalta. Koulutukseltani olen merkonomi ja kulttuurituottaja AMK; pääasiassa olen
tehnyt nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan töitä. Nyt olen töissä perheyrityksessä ja opiskelen samassa
agrologiksi Oulun ammattikorkeakoulussa.
Minulla on neljä koiraa, joiden
kanssa harrastan metsästystä. Lisäksi harrastan yhdistystoimintaa,
teatteria, sählyä, lenkkeilyä, kaikkea mahdollista sen mukaan miten
aikaa riittää.
1. Kävin ala-asteen Yli-Olhavan
koulussa. Mukavin muisto - tai ainakin jännittävä ja erilainen - on
Helsingin reissu, jonka teimme,
kun opettaja-Tuulikki jäi eläkkeelle. Matka tehtiin lentokoneella, ja
se oli monelle varmasti ensimmäinen lento. Helsingissä kävimme
luonnontieteellisessä
museossa,
Korkeasaaressa ja tutustumassa
presidentinlinnassa.
2. Sai. Talvella leikittiin puuropataa ja poron rinkiä; keväällä ja
syksyllä hypittiin hyppynarua. Se
olikin mukavaa isolla porukalla;
välillä pojatki hyppäs!
3. Aluksi opettajina oli Veijolan
Tuulikki ja Esa. Kun olin viidennellä luokalla, Esa menehtyi äkillisesti. Tuulikki jatkoi sen lukuvuoden,

jonka jälkeen hän jäi eläkkeelle.
Kuudennella luokalle siirtyessäni Kurttilan Heikki ja Kristiina tulivat koululle opettajiksi.
Kaikista opettajista on lämpimiä
muistoja, opetus oli osallistavaa.
Pienessä koulussa oli hyvä olla,
tunnettiin toisemme ja oli turvallista, saatiin olla lapsia. Ala-asteella jo
tehtiin pohja ystävyyssuhteille, jotka jatkuvat edelleen.
4. Opetuksessa hyödynnettiin
ympärillä olevaa luontoa; retkeiltiin, liikuttiin ja ulkoa haettiin askarteluun tarvikkeita.
Inhokki kouluaineena mieleen
nousee kansalaistaito. Sitä opetettiin ainakin 3.-4. luokalla, ilmeisesti oli tarkoitus oppia kansalaisten
taitoja, esimerkiksi liikennemerkkejä. Jostain syystä en tykännyt
kansalaistaidosta ollenkaan, ehkä
pieni anarkisti nosti päätään. Äidinkieli taas on aina kuulunut
lempiaineisiin, Tuulikki kovasti
kannusti lausumaan, kirjoittamaan
ja esiintymään. Toisen luokan todistukseen Tuulikki-opettaja on
kirjoittanutkin terveiset ”oikea satu-täti”.
5. Minulla on keliakia ja koululla oli Tuomelan Eila keittäjänä.
Siihen aikaan keliakia ei ollut kovinkaan yleinen, mutta Eila teki
hyvät ruuat myös erikoisruokava-

liolla olevalle. Ruoka oli aika samanlaista mitä kotonakin syötiin,
kesäkeittoa oli onneksi ainoastaan
kerran. Koulussa opin syömään kanaviillokkia, se oli tosi hyvää, itsekin teen sitä nykyisin.
6. Koulumatkat tehtiin Hirvasniemen Leon linja-autolla.
Asun Vaaraojalla tälläkin hetkellä; itseasiassa olen asunut Vaaraojalla kolmessa eri osoitteessa.
Olen mennyt pitkin Suomea töiden
ja opiskeluiden perässä, mutta nyt
olen viisi vuotta ollut täällä, missä
sydän ja koti on.

Rakastuin runoihin
Olen Seija Aho o.s. Kaartinen.
Synnyin 27.2.1945 Oulun synnytyslaitoksella.
1. Kävin Olhavassa kansakoulun. Siellä opettaja Salokannel luetutti runoja. Rakastuin niihin niin
paljon, että menin yhdeksi vuodeksi Mikkelin kansankorkeakouluun,
jossa oli mahdollisuus suorittaa
lausunnasta erikoiskurssi. Olin
aika hyvä siinä. Sieltä todistuksessa taitaa olla ko. aineesta arvosana 10. Olhavan koulua oli mukava
käydä. Oli tuttu koulu ja tuttuja oppilaita. Tietysti hieman minua kiusattiin. Olin vanhempieni ainoa
lapsi, ei siis koulussakaan siskoja
eikä veljiä. Ei kukaan puolustamassa. Kuitenkin enimmäkseen mukavia muistoja.
2. Mielestäni ei kouluajalla. Välitunneilla tietysti kyllä.
3. Opettajat olivat ’Ihan ok’. Joskus ankaria, kuitenkin hyväksyin
moitteet, kun niitä joskus saatiin.

Yleensä koko luokka sai. En henkilökohtaisia juuri minulle suunnattua moitetta muistaakseni saanut.
4. Lukeminen, laskeminen, laulutunti, voimistelu, maantieto, äidinkieli, piirustustunti. Nämä
ensimmäisinä tulivat mieleen. Taisi olla vielä kaunokirjoitus.
5. Kyllä silloin taisi olla pääasiassa puuroateriat.
6. Pari ensimmäistä luokkaa kotitalomme oli Olhavanjoen eteläpuolella. Silloin oli helpointa.
Välillä olin vanhempieni kanssa
pari vuotta Oulussa. Kun palasimme Olhavaan, isäni oli tehnyt kodin pohjoispuolelle jokea. Silloin
piteni koulumatkani ja tuli 4-tien
kautta kulku. Siitä en oikein tykännyt, mutta ei mitään onnettomuuksia kuitenkaan sattunut. Luokat 1-5
kävin Olhavan kansakoulua. Sitten
siirryin Kemin tyttölyseoon suorittamaan 6-vuotisen keskikoulun.
Tällaista oli Olhavan kansakou-

lussa suurin piirtein 1950-luvulla.
Asun nyt Iissä, mutta kesäasunto on Olhavan Muhokarissa vanhemmiltani perintönä saamallani
tontilla.
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Muistissa hiihtoretket
Ämmänjärvelle ja
Lapinharjuun

Olen Heikki Lahdenperä; eläkkeellä oleva ATK-alan insinööri. Synnyin v. 1952 Olhavassa
1. Kävin Olhavan kansakoulua
1-4 luokka. Mieleeni muistuvat erityisesti hiihtoretket Ämmäjärvelle
ja Lapinharjuun.
2. Kyllä, mutta pihalla ei ollut
mitään välineitä. Talvella laskettiin
mäkeä, kesällä 10-tikkua laudalla ja
piilosilla olivat suosittuja leikkejä.
3. 1-2.lk ope Arja Kukko-Liedes
oli mukavin; 3-4.lk ope Annikki
Tuomaala vaativa ja hieman totinen ja sitten 5-6.lk ope Pentti Koivisto oli ankarampi, totinen ja piti
pojat järjestyksessä!
4. En muista enää kaikkea, mutta ainakin lukemista, laskentoa,

uskontoa, laulua, piirustusta, puutöitä ja urheilua (hiihtoa).
5. Paras ruoka oli kuoripotut,
ruskea kastike ja lihapullat.
6. Koulumatkat kuljin kävellen;
vain 300 metriä sillan yli. Kotini oli
joen toisella puolella koulua. Talvella pääsi jään yli suoraan, jolloin
monesti kuljin suksilla kouluun.
Liikenne maantiellä oli vähäistä
verrattuna nykyaikaan.
Olen nykysisin kirjoilla Oulussa,
missä on vakituinen asunto. Vietän
kuitenkin aikaani Olhavassa mökillä hyvin, hyvin paljon, eli käyn
joskus Oulussa. Olhavassa on tekemistä ja harrastamista jokaisena
vuodenaikana; vähän liikaakin…

Olhavan kansakoulu 3-4 luokka, opettaja Annikki Tuomaala 1962-63

Olen Henri Kaleva ja synnyin olhavalaiseksi -94, jos minulle ei kovin paljon ole valehdeltu.
1. Koulusta muistan, ehkä parhaimpana asioina keittäjä Maijan ja
sen aikaisen rehtorin Eeron (Olhavan koulu).
2. Koulussa sai todellakin leikkiä ja sotkea vaatteensa välitunnilla minkä kerkesi ja tunneillakin
muistaakseni oli ihan mukavaa.
3. Eskariope Pirkko-Liisa oli oikein kiva, kun hänellä riitti intoa ja
hymyä joka päivälle ja piti meidät
pikku pirulaiset aisoissa. Silloinen
rehtori Eero oli toisinaan ankara,
mutta uskon, ettei meidän pikkuruisiin kupoleihin muuten saanut
ujutettua käyttäytymisen perustaitoja, jollei meitä välissä komentanut. Mutta ikinä ei koulun jälkeen
ole tullut mieleen mitään pahaa sanottavaa hänestä!
4. Musiikkia, matikkaa, äidinkieltä, ihan perus aineita, mutta perjantaisin meillä pidettiin
esitystunti liikuntasalissa jonne koko koulu (muistaakseni) kerääntyi viikon aikana keksittyjä ja
tehtyjä esityksiä kuulemaan ja näkemään... Yleensä esityksiä tekivät tytöt ja varsinkin ne, jotka ei
välitunnilla välttämättä halunneet
mennä ulos vaan saisivat näin jäädä sisälle harjoittelemaan perjantain näytöstä varten; ja hyviä niistä
tulikin!
5. Ruoka koulussa oli erittäin
hyvää ennen kuin sitä alettiin tuoda muualta. Siitä jäi mieleen, kun
pottumuusi oli niin jäykkää, että
haarukan siihen upottaessa sai
koko lautasen nousemaan ilmaan ja potut ei mennyt rikki, vaikka lattialle heitti! Mutta siitä selvittiin.
6. Koulumatkat taittuivat joko
pyörällä tai kävellen. Myös silloin,
kun jalkani oli kipsissä, tunsin, että
en tarvitse taksia kouluun vaan
kinkkasin keppien kans sinne, eikä
se koskaan minua haitannut. Matkaa kun oli noin kilometri. Silloin
ei vielä edes tiedetty, että nelostien

lhavan
eutulainen

Henri Kaleva nauttii vapaa-aikoinaan Olhavan luonnosta.

Parhainta koulussa
oli keittäjä ja rehtori
ali tulisi käytävä. Muistakin siitä puhuttavan vasta toden teolla,
kun kaverini jäi auton peräkärryn
tönäisemäksi ja loukkaantui vakavasti. Se opetettiin jo eskarista lähtien, että autotiellä ei pelleillä. Eikä
sitä koskaan tehty, koska tiedettiin
kotona saavansa selkäsaunan, jos

niin kävisi tai jäätäisiin auton alle.
Asun tällä hetkellä Oulussa ja
monesti olen miettinyt palaamista
kotikonnuille, mutta todennäköisesti sei ei tapahdu ainakaan lähitulevaisuudessa.
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Olhavan koulun
oppilaat muistelevat
Kuorma-auton lavalle
rustatussa kopissa kouluun

Matematiikan kokeissa oli vieruskavereilla eri tehtävät, jottei voinut luntata, muistelee Margit Miettunen.

Luokissa puulämmitys
ja öljylamput
Margit Miettunen os. Tolonen
Margit käynyt Olhavan
kansakoulua koulua aikana, jolloin luokkahuoneessa
oli puulämmitys ja huonetta valaisi öljylamput. Hellin Ukkola oli alakoulussa
ja Martta Matila yläkoulussa
opettajan ja hänen jälkeensä Kalle Halonen. Pihalla oli
rakennus, missä Jenni Valta keitti ruuan ja itseltä piti
olla maitopullo ja voileivät.
Jos halusi puuron päälle sokeria, piti se tuoda kotoa ja

mieleen. Eräs poika oli joutunut opettaja Matilan jälkiistuntoon. Poika alkoi itkeä
tihuuttaa, että kuka ne siat
nyt ruokkii?
Mustepullo ja mustekynä olivat kaunokirjoitusta
varten. Kotona ja koulussakin liimattiin keitetyllä perunalla. Opettajalla oli isompi
pullo, mistä täytettiin pienet
pullot. Pulpetin kannessa oli
reikä, mistä mustetta sitten
otettiin kirjoitettaessa. Luokassa oli monenlaisia tauluja
luonnosta ja eläimistä.

”Kun lämmin ruoka oli syöty menivät
tytöt vuoron perään auttamaan
tiskauksessa, mikä oli heistä mukavaa.”
kuppi tai kulho mistä ruoka syötiin piti myös tuoda
kotoa. Kun lämmin ruoka
oli syöty menivät tytöt vuoron perään auttamaan tiskauksessa, mikä oli heistä
mukavaa. Marjoja piti viedä kouluun. Ulkohuussi oli.
Kentällä pelattiin ja mäkeä
laskettiin.
Aamulla pidettiin aamuhartaus, missä veisattiin virsiä ja opettaja luki jonkin
pätkän. Matematiikan kokeissa oli vieruskavereilla eri
tehtävät, jottei voinut luntata. Joulujuhlat muistuvat

Margit kertoi päässeensä
Yli-Olhavaan koulujen väliseen hiihtokilpailuihin, mutta Kaisa Haatainen oli aina
parempi.
Margitin isän koti oli Muhojoenperällä ja oli kuulemma ollut vaikeuksia ehtiä
Olhavaan kouluun, kun piti
välillä painia. Koulu oli jäänyt kesken, että piti myöhemmin parsia.

Paula Tuomela-Koivumäki
(Alkuperäinen teksti julkaistu 2007 Kaleva/KYLÄJUTUT
LUKIJOILTA)
Yli-Olhavasta oon ja kehtaan jo sanua. Olen syntyperäinen
yliolhavalainen.
Seniori-ikään tultuani ja eri
paikkakunnilla
asuttuani
osaan nykyään olla syntyperästäni ylpeä. Nuorempana
ei aina ollut helppoa olla syrjäkyläläinen. Jonkinlainen
alemmuudentunne oli jopa
kirkonkyläläisiä
kohtaan,
puhumattakaan kaupunkilaisista. Vasta myöhemmin
olen alkanut ymmärtää synnyinseutuni hyviä puolia.
Olen asunut Yli-Olhavassa kolmessa paikassa: molemmissa mummuloissani
ja 12-vuotiaasta isäni rakentamassa pihapiirissä 15 kilometrin päässä Olhavasta.
Välimatkaa näillä asuinpaikoilla on vajaat kymmenen
kilometriä.
Kuuluin suuriin ikäluokkiin. Leikkikavereista ei ollut
puutetta. Maatalossa ruokaa
riitti omasta takaa ja metsissä marjoja. Kaupoissa oli vähän tavaraa ja niistäkin osan
sai vain ”kortilla”. Tyytyväisenä silti lapsena leikin, mistään paremmasta ei ollut
mainoksia!
Koulutieni aloitin supistetussa kansakoulussa Suomelassa. Kyllä harmitti, kun sitä
sai käydä vain kerran viikossa. Monet kaverini kävivät tavallista jokapäiväistä koulua.
Onneksi koulussa oli pieni
kirjavarasto, josta sai viikoksi
lainata repullisen kirjoja. Äkkiäkö ne oli luettu! Syksyllä
ja keväällä me alaluokkalaisetkin sentään saimme käydä
muutaman viikon joka päivä
tätä supistettua kansakoulua.
Muistan ensimmäiset joulujuhlat. Piti esittää yksinään
kertomus pakkasesta, puhurin pojasta. Vanhempia oli
tullut juhlaan paljon. Jännitti niin, etten juhlista paljon
muuta muista kuin kotimatkan. Eipä ollut silloin parkkeerattu koulun pihalle
autoja vaan hevosrekiä. Juhlien päätyttyä maantiellä oli
”oikea liikenneruuhka”, siis
rekiruuhka. Reen jalakset na-

tisivat, hevoskellot kilkattivat
ja kuu paistoi. Vällyjen alla
oli lämmintä ja turvallista.
Supistetun koulun käyminen jäi minulla kahteen
luokkaan. Koulu lakkautettiin ja oppilaat siirrettiin Yli-Olhavan ”oikeaan”
kansakouluun.
Sellainenkin ihme tapahtui, että meitä alettiin kuljettaa kouluun
oikein autokyydillä. Kuorma-auton lavalle oli rustattu
vanerikoppi pienine ikkunoineen ja sinne sitä rappuja pitkin kiivettiin. Tunnelma
kopissa oli korkealla. Laulettiin jotain ralleja. Kyllä siinä
aika kului rattoisasti, vaikka
auto haki vielä Vaaraojantien
koululaisetkin.
Viidennen luokan keväällä opettajani suostutteli
vanhempani laittamaan minut oppikouluun. Siitä alkoi
kahdeksanvuotinen koulunkäynti ”suuressa maailmassa” (= kolmenkymmenen
kilometrin päässä Iin kirkonkylällä). Aikaa myöten opiskelut ja työpaikat veivät eri
puolille Suomea. Alkoi pikku hiljaa huomata, että joka
paikkakunnalla on omat hyvät, mutta myös huonot puolensa.
Olen siskoni kanssa tutkinut isämme puoleista sukua.
Tietojen mukaan isän vanhempien suvut ovat muuttaneet Haukiputaan Kellosta

Vasta myöhemmin olen alkanut ymmärtää synnyinseutuni hyviä
puolia, toteaa Paula Tomela-Koivumäki.

suo-ojia uutta peltoa tehdessään. Ojamultia olen itsekin hajottanut vielä 60-luvun
vaihteessa, kun tarvittiin uutta niittyä lisääntyneelle karjamäärälle. Silloin ojat kyllä
kaivettiin jo konevoimin.
Nyt nuo ojat, pellot ja niityt kasvavat pajua. Tulivat
voivuoret ja viljavuoret. Kar-

”Siellä olen kuullut hennon tuulen
alkavan ja loppuvan haavan lehdillä
ja kuusen oksilla.”
Yli-Olhavaan 1840- ja 1850
-luvuilla. He ovat tulleet
kruunun metsävahdeiksi ja
kruunun torppareiksi. Seutu
on ilmeisesti silloin ollut asumatonta korpea. Kovaa työtä
on riittänyt. On pitänyt raivata rannat ja suot pelloiksi
ja rakentaa pirtit, navetat ja
muut tarpeelliset maatalon
rakennukset.
Perheet ovat olleet isoja.
Usein lapset jäivät tilalle jatkamaan isiensä ammattia.
Heille lohkaistiin tila kantatilasta. Ja ei kun lisää peltoa
raivaamaan! Oma isänikin
on lapiolla kaivanut pitkiä

jatilallisille alettiin maksaa
luopumiskorvauksia. Moni
alkoi tuntea itsensä rikolliseksi ja luopui maataloudesta. Lapset lähtivät kirkolle ja
kaupunkeihin. Palvelujen vähetessä myös vanhemmat ihmiset muuttivat pois. Monet
pirtit jäivät tyhjilleen.
Voi kysyä, onko esi-isien kova työ ollut täysin turhaa. Ei varmasti ole ollut.
Ovathan esi-isät tiloillaan
pystyneet elättämään suuria
perheitä ja kasvattaneet jälkipolvia rakentamaan Suomen
nykyistä hyvinvointia. Opiskelujen ja työn perässä nämä

jälkeläiset ovat kuitenkin joutuneet muuttamaan muualle.
Nyt Yli-Olhavan kylätie
on hiljainen. Onko siitä iloa
kenellekään? Voisiko joku
taajamien ääni- ja valosaasteisiin kyllästynyt ihminen
nauttia siitä? Voisiko hiljaisuutta jotenkin hyödyntää?
Itselläni on pieni metsämökki isieni perintömailla
Yli-Olhavassa. Toukokuun
kuulaassa illassa kuuntelen mieheni kanssa laulurastaan loppumatonta luritusta
kuusen latvassa. Kauempaa
metsäjärveltä kaikuvat joutsenten trumpettisoolot. Pieni
terhakas varpuspöllö viheltelee ja vartioi reviiriään. Siellä
lokakuun muuten mustassa maisemassa miljoonat tähdet loistavat kirkkaammin
kuin missään muualla. Siellä
olen kuullut hennon tuulen
alkavan ja loppuvan haavan
lehdillä ja kuusen oksilla.
Henkeäni pidätellen kuuntelen. Tuntuu, että tuuli haluaa kuiskata minulle jotain...
Luonto tuo terveiset sukupolvien ketjulta kaukaa menneisyydestä, ketjulta, johon
itsekin tunnen kuuluvani
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jakelu kaikkiin talouksiin iissä
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Tilitoimisto Simo Salonen Oy • 010 778 8600
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Kaikenlaiset juhlatarjoilut
ruoka- ja kahvitilaisuuksiin
vuosikymmenten
kokemuksella.

VANHUSTENVIIKKO
7.-14.10.2018 IISSÄ

Hyvällä maulla tehtyä
kotiruokaa ja kotileivonnaisia
aidoista raaka-aineista.

jumalanpalvelus iin kirkossa.
kuljetus kuivaniemeltä ja oijärveltä.
lisätietoja kuljetuksista löydät
iin kirkollisista Rantapohjasta

Maanantai 8.10.2018

IISSÄ VALTARIN KOULULLA SUNNUNTAINA 14.10.2018 klo14.00

hakkilataina@gmail.com

järjestää iin laulupelimannit

PitoPalvelu

Ohjelma 5 euroa, sisältää arvan

040 575 7192

kuivaniemen kirjasto ja klo 13 ii, työväentalo.
Vanhusten asuntojen korjausneuvonta ja avustukset/
korjausneuvoja tapio karhu Vanhustyön keskusliitosta
kertoo millä perusteilla avustusta voi saada.
klo 12.30 Haminan koulun kuoro emmin tuvalla
klo 12-14 kuivaniemen kirjasto ja klo 14-16 iin kirjasto.
kirjasto esittelee e-kirjat, äänikirjat ja Celian palvelut

klo 10-12 kolmen polven kerho jakkukylän Rauhanyhdistyksen
kerhohuoneessa. ohjelmassa mm. kaikenikäisille sopivaa
tekemistä, tarjolla pientä purtavaa ja hartaus.
klo 13
Roolinvaihtajat esittää kuivaniemen seurojen talolla
elokuvatallenteen Harmaat Pantterit 3, käpyhovin
pelastuspalvelu, vapaa pääsy. ilman ennakkovarausta
kuljetus kuivaniemen kievarilta lähtö klo 12.30, hinta 5€

kahvikonsertti

Pyydä tarjous ajoissa!

a
Pikkujouluaik
lähestyy!!!

klo 11

tiistai 9.10.2018

SYYSSOITTO
Esiintyy
Akustiset + Arja Havakka, Iin Laulupelimannit, Iin Mieslaulajat,
Ii-Team, Kuivaniemen/Simon Pelimannit, Oulun
Huuliharppupelimannit, Pohjankartanon mandoliinit, Ruska-kuoro,
Sateenkaari-orkesteri, Siniruoko, Käköset, Haaparannan soittajat

sunnuntai 7.10.2018
klo 10

Kuorolaulua ja kansanmusiikkia

NaudaN
luomulihaa
suoramyyNtiNä
tilalta

RIIPPUSILLAN RAHOITUS- JA YLEISSUUNNITELMAN
ESITTELY JAKUN KOULULLA, JAKUNTIE 85 JAKKUKYLä,
KESKIVIIKKONA 17.10.2018 KLO 18

keskiViikko 10.10.2018
klo 11-13 ikävirkut/Väli-olhavan srk-talo
klo 13 ja 13.30 Haminan kiertoajelu - lähtö Huilingista, oppaana
Pertti Huovinen. tarkoitettu ensisijaisesti liikuntaesteisille.
kierrokselle sopii 14 osallistujaa.
klo 13
kuivajoen koulun oppilaat esiintyvät
kuivaniemen Hoivalla

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

toRstai 11.10.2018
klo 12
klo 12

ikäihmisten iloinen iltapäivä aseman liikuntahallilla
(kuivaniemi). ohjelmassa liikuntatuokio, hanurimusiikkia,
yhteislaulua ja kahvit
liikuntapäivä illinsaaren majalla, liikuntaa, musiikkia,
makkara- ja kahvitarjoilu

PeRjantai 12.10.2018
klo 12.30 iin laulupelimannit emmin tuvalla
klo 13
kuivaniemen Pelimannit kuivaniemen seniorituvalla
Jakkukylä/kimppakyytejä tapahtumiin voitte kysyä
Teuvo Päkkilältä puh. 050 370 9001
järjestää: iin Vanhus- ja vammaisneuvosto /
tiedustelut salme tanninen 040 963 2030
Yhteistyössä: Iin seurakunta, Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos/Kirjasto,
Liikunta, Iin ja Kuivaniemen eläkeläisjärjestöt, Oulunkaaren kuntayhtymä

Iin kunnan tilaama Jakkukylän riippusillan yleissuunnitelma on valmistunut sekä
sillan rahoituksen järjestely
käynnistynyt.
Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava esittelee siltahankkeen rahoitus- ja yleissuunnitelman.
Tilaisuudessa on mahdollisuus osallistua siltahankkeen tukemiseen, ostamalla oma, yrityksen tai
yhteisön nimi siltarakenteisiin.
Nimen siltarakenteisiin voi ostaa myös nettikaupasta www.jakkukyla.fi/riippusilta

Iin avoin
urheilutietomestaruuskilpailu
Iin Järjestötalolla
su. 14.10. klo 14.00
max. 5-henkisille
joukkueille.
Vastataan kirjallisesti
4 x 20 kysymykseen.

Tied. Pertti Huovinen

PERINNEILTA, VANHAT
VALOKUVAT JA KARTAT
JAKUN KOULULLA
KESKIVIIKKONA
17.10.2018 KLO 19

Perinneilta käynnistyy siltaesittelyn
jälkeen.
Paikallishistorioitsija Jarmo
Alasiurua esittää monipuolisen
kattauksen Jakkukylän historiaan
liittyviä valokuvia ja dokumentteja.
Esityksessä nähdään vanhoja valokuvia kylän ihmisistä ja näkymistä. Jokeen liittyvänä aiheena
ovat Iijoen koskien raivauksiin jo 1860-luvulta alkaen tehdyt kartoitukset, joista esimerkkeinä nähdään todella hienoja värillisiä, käsin piirrettyjä karttoja. Esityksessä pääsemme selailemaan myös
Liitto-lehteä vuodelta 1926, jossa oli omat teemasivunsa Iin seudun uutisille.
Kahvitarjoilu Jakkukylän kyläyhdistyksen hyväksi! TERVETULOA!
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Furkan iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
alaranta

Raine
Elias
oikarinen sundquist

Larissa
tursas

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

OuLu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIn PISTe:Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua
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Iin seurakunnan lähetysillassa
tietoa Papua-Uusi -Guineasta

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

IIn alue
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 11.10. klo 14.30.
7-iltapäivä to 11.10. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Lapsikuoro to 11.10. klo 17 Iin seurakuntasali harjoitus.
GOSPELKUORO to 11.10. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Nuortenilta to 11.10. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Kirkkokuoro to 11.10. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 12.10. klo 10-12 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Sanajumalanpalvelus su 14.10. klo 10 Iin kirkko
Pyhäkoulu su 14.10. klo 10-11Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Perhekerho Väli-Olhavan seurakuntatalolla ma 15.10. klo 1011.30 Väli-Olhavan kirkkosali.
Seikkailu- ja värkkäyskerho ti 16.10. klo 15.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Disneypuuhakerho ti 16.10. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 17.10. 10-11.30 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.
Porinapiiri ke 17.10. klo 12 Iin seurakuntasali.
Taidekerho - luovat muksut ke 17.10. klo 17 Iin seurakuntatalon
kerhohuone.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 18.10. klo 13.
7-iltapäivä to 18.10. klo 15 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Lapsikuoro to 18.10. klo 17 Iin seurakuntasali harjoitus.
GOSPELKUORO to 18.10. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Nuortenilta to 18.10. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Kirkkokuoro to 18.10. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 19.10. klo 10-12 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Messu - 80-vuotiaiden syntymäpäivä su 21.10. klo 10 Iin kirkko .
Ystävänkammari ke 24.10. klo 12 Iin seurakuntasali.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 25.10. klo 14.30. Voit
pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi
luona.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 31.10. klo 10-11.30 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 1.11. klo 13.
Kynttiläillallinen pariskunnille pe 9.11. klo 17.30-19 Iin seurakuntasali. Kynttiläillalliselle ja lastenhoitoon on ilmoittautuminen,
rajallinen määrä paikkoja lastenhoitoon. Ilmoittautuminen ja lisätietoja puh. 0400 541 319 tai 040 847 8936, www.iinseurakunta.
fi. Ilmoittautuminen alkaa 1.10., ilmoittaudu 2.11. mennessä. Jos
joudut perumaan tulosi, ilmoita siitä mahdollisimman pian.
KuIVanIemen alue
Messu su 14.10. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 21. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Jeesuksen lähettiläät. Pekka Soronen,
kanttori markku Jaakkola. Kolehti: Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä.
Sanajumalanpalvelus su 21.10. klo 12 Kuivaniemen kirkko. uskonpuhdistuksen päivä, pyhäpäivän aihe: uskon perustus. Tapani
Ruotsalainen, kanttori eija Savolainen. Kolehti: Vienan-Karjalan
työn tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 15.10. klo 11 – 13 aseman
vanhustentalon kerhohuone.
Oijärven seurakuntakerho ma 22.10. klo 11 – 13 vanhustentalon kerhohuone.
Kuivaniemen perhekerho to 18.10. ja to 1.11. klo 10 - 12 seurakuntatalo.
Väli-Olhavan perhekerho ma 15.10. klo 10 – 12 seurakuntatalo,
kahvio.
Hyryn nuoret laulajat ke 17.10. klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistys. Harjoitus.
Kynttiläillallinen pariskunnille pe 9.11. klo klo 17.30 – 19 Iin
seurakuntatalo, sali.
Tule viettämään hyvä yhteinen hetki puolisosi kanssa! Kynttiläillallisella on musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan ateria. Kynttiläillallinen on maksuton, illassa ei ole ryhmäkeskusteluja. Illallisen ajaksi
on järjestetty lastenhoito alle kouluikäisille lapsille. Kynttiläillalliselle
ja lastenhoitoon on ilmoittautuminen, rajallinen määrä paikkoja
lastenhoitoon. Ilmoittautuminen ja lisätietoja puh. 0400 541 319 tai
040 847 8936, www.iinseurakunta.fi. Ilmoittautuminen alkaa 1.10.,
ilmoittaudu 2.11. mennessä. Jos joudut perumaan tulosi, ilmoita siitä mahdollisimman pian.

Katso lisätietoja ja tapahtumia: www.iinseurakunta.fi

Mikko Vuorma jakaa ääniraamattuja kännyköihin.

Iin kirkkoherra Tapani Ruotsalainen, sekä lähetystyöntekijät Maria ja Mikko Vuorma Iin seurakuntatalolla järjestetyssä lähetysillassa.

Lähetystyöntekijät
Maria ja Mikko Vuorma vierailivat Iin seurakunnan
lähetysillassa
sunnuntaina 30.9. Vuormat toimivat
Papua-Uudessa-Guineassa
raamatun käännöstyön tukihenkilöinä. Maria työskentelee
Ukarumpan
kansainvälisessä koulussa
ja Mikko teknisessä tuessa.
Papua-Uudessa Guineassa
he ovat työskennelleet neljä vuotta.
-Maailmassa on lähes
1800 kieltä ilman raamatunkäännöstä, Euroopassakin 42. Seitsemän miljoonan
asukkaan
Papua-Uudessa-Guineassa puhutaan 850
heimokieltä, joten työsarkaa

keen Vuomien kohdemaaksi valikoitui Etiopian sijaan
Papua-Uusi-Guinea. Yli 90
prosenttia maan asukkaista on kristittyjä, tosin kristinusko on monille eri lailla
ymmärretty asia kuin meille suomalaisille.
-Papua-Uusi-Guinea on
kaunis maa, vuorineen ja
hiekkarantoineen.
Monet
sairaudet ja köyhyys, sekä
heimosodat ovat kuitenkin
isoja ongelmia paikallisille ihmisille. Sairastuessa kokeillaan ensin yrttien, sitten
noitatohtorin apua ja usein
sairaalaan mennään liian myöhään, Mikko kertoo
maan olosuhteista.
-Kristinusko ja luonnon-

käännöstyössä riittää, Maria
kertoo.
Mikko puolestaan toteaa, ettei hän aluksi uskonut
voivansa olla mukana lähetystyössä, elektroniikkaasentaja koulutuksellaan.
-Ajattelin
lähetystyön
olevan enemmän pastoreiden hommaa. Kun olimme
lyhyellä jaksolla Etiopiassa ja näin kuinka paljon rikkinäisiä tietokoneita odotti
korjaajaa, ajattelin olevani
taivaassa, Mikko naurahtaa.
Maria kertoo Mikon kehittäneen koneisiin varaosia
jopa coca cola pullojen korkeista, saadakseen koneet
toimimaan.
Monien vaiheiden jäl-

uskonnot sekoittuvat sujuvasti toisiinsa. Enontekiöltä
lähteneenä ja mummoni tarinoita kotikylästä kuulleena, voin jossain määrin
asian ymmärtääkin, Maria
toteaa.
Vuormat kertovat lähetystyössä tärkeintä olevan
paikallisten ihmisten luottamuksen voittaminen. Ihmisten tulee itse tajuta mitä ja
miten asioita tulisi muuttaa,
he totesivat lähetysiltaan
osallistuneille. Iin seurakunnan tukemien lähetystyöntekijöiden vierailu oli saanut
useita kymmeniä iiläisiä
saapumaan paikalle, kuulemaan ja keskustelemaan lähetystyön tärkeydestä. MTR

Maria ja Mikko esittelevät mukanaan tuomiaan tuotteita Papua-Uusi-Guinean lähetyskentiltä. Iin seurakunta luovutti myöhemmin
pariskunnalle Iin ystävänkammarissa tehdyt torkkupeitot. Kuvan etualalla Pentti Puolakka ja Tauno Kurttila vaihtavat ajatuksia.
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Iijoen uiton päättymisestä 30 vuotta

Uittopatsaan syntyhistoria porinapiirissä
Iijoen uitto päättyi vuonna 1988. Pitkään suunniteltu uittopatsas paljastettiin Iin
kunnantalon läheisyydessä,
Iijoen rannalla kotiseutupäivillä 2003.
-Kävi niin, että kun pitkä
patsastelu oli ohi, löi Ervastin Ersso kuoroharjoituksissa
kouraani nivaskan papereita
kuvineen ja tyypillinen virne huulillaan totesi ”kirjoita sinä Pentti joskus tämän
patsaan syntyhistoria, aloitti Pentti Puolakka esityksensä Iin kirjaston järjestämässä
perinneporinapiirissä.
Uitolla on vuosikymmenten
perinteet
Iissä, joten patsas uitolle ja
uittomiehille oli noussut esille jo uiton vielä toimiessa
Iijoella. Ensimmäiset päätökset kunnanelimissä, koskien
uittopatsasta, tehtiin vuonna 1983. Iin kunnanvaltuusto hyväksyi Sanna Koiviston
laatimista malleista kolmea
uittomiestä esittävän patsaan
14.5.1987, toteaa Puolakka
patsaan syntyhistoriasta laatimassaan historiikissa.
-Tuolloin kulttuuri ei Iissä
ollut ensimmäisten asioiden
joukossa ja vierähti kymmenen vuotta, ennen kuin patsashanke sai uutta puhtia,
Puolakka totesi porinapiiriläisille.
Pentti Puolakka on itsekin
nuorena uitolla työskennellyt
ja palattuaan Iihin 1990-luvun alussa, hänellä oli palava
halu kirjoittaa uittonäytelmä. Näytelmän nimeksi tuli
”Pikijä Silimään” ja näytelmän ensi-ilta oli kesällä 1997.
Näytelmä sai iiläiset sankoin
joukoin katsomoon, kesän
yleisömäärän ollessa lähellä
kahtatuhatta.
-Paperirahaahan siitä kertyi ja ne säilöttiin tukemaan
patsassuunnitelmaa.
Sataa vuottaan juhlinut Kaleva lahjoitti 50 000 markkaa.
Patsastoimikunnan johtoon
suostunut
kunnanjohtaja
Tuure Leinonen kertoi Iijoen Uittoyhdistyksen lupailleen rahoitusta 100 – 150 000
markkaa. Näin rahoitusta
oli koossa 200 000 markkaa,
Puolakka kertoi rahoituksen

Kuvanveistäjä Sanna
Koivisto ja patsashankkeesta historiikin kirjoittanut Pentti Puolakka
vuonna 2003 paljastetun Uittopatsaan juurella.

Jäppisen Baari

08 817 3244

Haminantie 2, Ii

Hyvä yrittäjä,
kiinnostaisiko lisämyynti kierrättämällä?
Sivuvirrat, ylijäämät, materiaalien kierrätys
voivat poikia uutta liikevaihtoa.
Tule kuulolle ja keskustelemaan
keskiviikkona 17.10. 2018 klo 17
Mattilantie 1, Kuivaniemi
(liikuntahallin pääty, kokoustila).
Mukana esittelyssä Iin kunnan ja
Micropolis Oy:n Tuunataan työtä -hanke
sekä Ekokompassi-sertifikaatti.
Perinneporinat kokosi iiläisiä muistelemaan ja keskustelemaan
Iijoen uitosta. Taustalla Sanna Koiviston maalaama muotokuva
Iin kunnanjohtaja Tuure Leinosesta. Leinonen myötävaikutti ratkaisevasti uittopatsaan rahoituksen onnistumiseen. Ei ihme, että
patsas on mukana muotokuvassa.

Iin kirjastonjohtaja Minna Halonen totesi uittoaihetta toivotun
perinneporinapiirin
keskusteluihin.

saamasta alkusysäyksestä.
Kesällä 2002 Iin kunnanvaltuusto myönsi hankkeelle enintään 250 000 markan
rahoituksen. Kyseisen vuoden aikana patsastoimikunta
ja muut tukihenkilöt järjestivät monenlaisia rahankeräystempauksia.
Pidettiin
Uittohuilinki-ohjelmallinen
iltapäivä ruokailuineen. Paikallislehden
myötävaikutuksella
käynnistettiin

sa, Pentti toteaa rahoituksen
loppuun saamisesta.
Myös patsaan veistäjä,
Sanna Koivisto osallistui aktiivisesti hankkeen eteenpäin
viemiseen. Rinnan rahan keräystä, hän etsi muun muassa sopivan luonnonkiven,
jolle patsas istutettiin.
-Itse patsaan valmistus eri
vaiheineen oli puolentoista
vuoden urakka, Sanna Koivisto kertoo.
Uittopatsaan hän toteaa olleen valtavan haasteen
ja hänelle ensimmäisen näin
suuren työn.
-Luonto kutistaa, joten
patsaan oli oltava tarpeeksi
suuri. Halusin tuoda teoksessa esille ennen kaikkea ihmisen, joka omalla liikkeellään,
voimallaan ja rytmillään
mahdollisti uittotyön, Sanna
kuvailee Iijoen uiton kunniaksi pystytettyä patsasta.
Jokainen voi tänä päivänä
käydä ihailemassa tätä monien tahojen yhteisten ponnistelujen tuloksena aikaan
saatua teosta, josta on tullut pysyvä maamerkki Iijoen
rantaan. MTR

Mauri Hietala toi perinneporinapiiriin 1980-luvulla Iijoen uitosta
ottamiaan kuvia. Vieressä Eero Antikainen, joka on työskennellyt
uittohinaajissa.

lahjoituskampanja kuntalaisille. Rahoitusta pyydettiin
yrityksiltä kirjeitse, sekä jaettiin tiedote jokaiseen kotiin
Iissä.
-Marraskuussa 2002 rahaa
oli koossa yli 600 000, markoista puhuttaessa. Kustannusarvio oli 800 000 markkaa,
joten vielä puuttui yli 100 000
markkaa. Niitä ei olisi saatu
kokoon ilman Leinosen Tuurea, joka pani peliin kaikken-

Hanna Puolakka esitteli Iijoen
uittoa kuvien kertomana.

Kahvitarjoilu. Tilaisuus on maksuton.
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja: Helena Ylisirniö,
p. 0403513397

SOTE-ALAN YRITTÄJÄT
IISSÄ
Info- ja keskustelutilaisuus
to 18.10. klo 15-17.30
Micropoliksen päärakennus, Ii

Kutsumme teidät mukaan kuulolle ja keskustelemaan
kahdesta tärkeästä muutoksesta, jotka koskevat lähivuosina sosiaali- ja terveysalan yrityksiä:
1. Jätelainsäädäntö on muuttumassa 2020-luvun
alussa. Voisiko käytöstä poistettavista materiaaleista,
erityisesti tekstiileistä, syntyä uutta liiketoimintaa?
-Tuunataan työtä -hankkeen asiantuntijat ja
ohjelmapäällikkö Irja Ruokamo Micropoliksesta
2. Mitä mahdollisuuksia sote-uudistus antaa yrityksille? (mm. valinnanvapaus- ja palveluseteliasiat)
-Oulunkaaren kuntayhtymän asiantuntijat
Tervetuloa! Kahvitarjoilu!
Lisätietoja:
työllistämiskoordinaattori
helena.ylisirnio@micropolis.fi
040 351 3397
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Kuljetusliike Backman Ky - Moniosaaja auttaa ympäri vuoden

Paikallista -merkistä tunnistat iiläisistä arvoista ylpeän
yrityksen, jonka koti- tai
toimipaikka sijaitsee Iissä ja
se työllistää iiläisen yrittäjän
tai iiläisiä. Paikallista -yritys
on sitoutunut edistämään
Iin resurssiviisautta, joka
tarkoittaa kykyä käyttää erilaisia resursseja harkitusti,
hyvinvointia sekä kestävää
kehitystä edistävällä tavalla. Yritykset voivat hakea
merkkiä maksutta verkossa:
greenpolis.fi/paikallista
Seuraa yritysten kuulumisia:
facebook.com/paikallista

Kuljetusliike
Backmanin
monipuolisella
kalustolla
hoituvat monet, erikoisosaamistakin vaativat tehtävät.
-Tällä hetkellä meillä on
kaksi erilaisiin kuljetuksiin
soveltuvaa kuorma-autoa,
sekä yksi isolla nosturilla varustettu nostoauto. Lisäksi
löytyy pyöräkone erilaisiin
trukkipiikkejä vaativiin teh-

täviin ja lumitöihin. Latujen
kunnostusta teemme Paana latukoneelle, yrittäjä Reijo Backman kertoo.
Reijo
koneineen
onkin vuosikymmenten saatossa tullut tutuksi monille
iiläisille. Voimalohi Oy:n velvoiteistutukset puolestaan
vievät kiireistä yrittäjää laajalla alueella Keski-Suomen

ja Lapin välillä.
-Siirrämme sekä poikasia,
että isompia kaloja kalalaitoksilta moniin eri vesitöihin,
Reijo valottaa toimintaansa
kalojen parissa.
Ympäristönhoitoa Backmanin kalustolla voidaan
tehdä hankalissakin paikoissa, nostoautoon hankitulla
kourasahalla. Iin lisäksi ym-

Reijo Backman siirtää Saunoa firman toimittamaa uniikkia päresaunaa paikalleen
Iin Sillat leirintäalueelle.

päristönhoitotehtäviä riittää
etenkin Oulussa.
Hiihtoa harrastavat puolestaan ovat yli viidentoista
vuoden ajan saaneet nauttia Backmanien kunnostamista laduista Iillinsaaressa
ja muillakin Iin laduilla. Reijon lisäksi latujen kunnossapidosta huolehtivat poikansa
Jani ja Juho, josta etenkin Jani

on muutenkin vahvasti mukana yrityksen toiminnassa.
-Latukonekapasiteetin
uusiminen on suunnitelmissa, mutta ensin pitää saada
varmuus kunnostustöiden
jatkumisesta, Reijo toteaa latutöiden osalta. MTR

Kourasahalla ympäristönhoitoa voidaan turvallisesti tehdä ahtaissakin paikoissa, kuten
kuvassa Iin keskustassa.

Paavo Jäppinen Ky
vireä kuusikymppinen

Jukka Jäppinen vastaa vanhempiensa perustaman huoltoaseman toiminnasta.

Paikallista merkin yrityksenä Paavo Jäppinen ky on
antanut lupauksen hyödyntää resursseja kestävän
kehityksen
periaatteiden
mukaisesti ja vähentää hiilidioksidipäästöjänsä.
-Olemme
sitoutuneet
Jäppisen baari on toiminut
Iin keskustasta vuodesta 1958.

jätteiden määrän vähentämiseen
kierrättämällä
tehokkaasta, sekä panostamaan huoltoaseman ympäristön siisteyteen, Jukka
Jäppinen kertoo siistillä
huoltamon pihalla.
Renkaat ja akut yritys toi-

mittaa kierrätykseen. Öljyt
ja voiteluaineet kerätään talteen, toimitettavaksi asianmukaiseen
käsittelyyn.
Myymälän ja mittarikentän
valaistus on vaihdettu ledvaloihin, sekä baarin valaistuksen vaihtaminen on

suunnitelmissa. Mittarikentän rakenne on ministeriön
ohjeiden mukainen, jossa öljynerottelukaivoon kertyvä
öljyjäte otetaan talteen.
Monien 4-tietä matkaavien pysähdyspaikka Iissä on perinteinen Jäppisen
baari. Paavo ja Sirkka Jäppisen vuonna 1956 perustama Gulf huoltoasema on
vuosien kuluessa toiminut
useiden ketjujen väreissä,
Jäppisen baarin vetovoiman
säilyessä. Tällä hetkellä Paavo Jäppinen ky on Seo asema.
Jäppisen baarin toiminnasta vastaa Tuula Jäppinen,
joka perinteitä kunnioittaen
on jatkanut vanhempiensa
perustaman baarin toimintaa.
Baarista saa maukkaita
grillituotteita, valmispitsoja,
monipuolisia leipätuotteita,
muun muassa Reissumies ja
erilaiset sämpylät. Kahvinsa voi nauttia myös erilaisten
konditoriotuotteiden,
kuten monenlaisten marjapiirakoiden tai itse leivottujen munkkien kera. Baarissa
on tietenkin Veikkauksen
eri pelien pelaamismahdollisuus, on ollut jo vuodesta
1961 alkaen.
-Emme toimi niin sanotulla
liikenneasemakonseptilla, vaan tarjoamme
monipuolisempia palveluja. Myymälästä löytyy monenmoista yleistarviketta,
sekä renkaat, akut ja voiteluaineet. Huoltopalveluita
emme tarjoa, mutta rengasmyynnin lisäksi asennamme
ja korjaamme renkaita, Jukka Jäppinen valottaa vireän
kuusikymppisen Paavo Jäppinen ky:n toimintaa. MTR

Valokuvaamo Salaman yrittäjä Juho Tauriainen kunnioittaa ympäristöarvoja luonnollisena osana työtään.

Ympäristöarvot tärkeitä
Valokuvaamo Salaman
toiminnassa
Micropoliksen
C-siivessä
toimiva valokuvaamo Salama on erikoistunut koulu- ja
päiväkotikuvauksiin.
-Rippiryhmien kuvaukset hoidan myös välillä Helsinki-Ii. Lisäksi käyn kaksi
kertaa vuodessa kuvaamassa Kainuun Prikaatissa,
Salaman yrittäjä Juho Tauriainen kertoo.
Ympäristöarvot ovat Juholle tärkeitä, niin yrittäjänä, kuin kotioloissakin.
Valokuvauspaperin hukan
hän minimoi tulostamalla
täysiä arkkeja. Paperin rinnalle hän on etsinyt vaihtoehtojakin ja Salamassa kuva
on mahdollista ikuistaa
vaikkapa puupinnalle.
Juho oli muutama vuosi
sitten
perustamassa

”Pidetään Ii siistinä” facebookryhmää, toimien edelleen aktiivisesti kyläkuvan
siisteyden puolesta. Tästä
aktiivisuudesta hänet palkittiin Iin ympäristöpalkinnolla vuonna 2016.
-Paikallisten
palveluiden käyttäminen on minulle itsestäänselvyys. Auto
tankataan paikallisella huoltamolla ja muutenkin käytän
iiläisiä yrityksiä mahdollisimman paljon.
Lopuksi Juho haluaa
muistuttaa liikunnan tärkeydestä.
-Usein asiat voi hoitaa
kävellen tai pyöräillen. Jos
autoa on pakko käyttää,
voi samalla reissulla hoitaa
monia asioita, Juho heittää
haasteena iiläisille. MTR
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
autokatsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

Pyydä tarjous!
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

renkaat kaikille teille

040 962 6504

MR Nuohous Oy
040 7627 168

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Sohvalta lenkkipolulle tai salille?

soitin- ja laitehuoltoa • sähkötöitä

* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus

Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

- 60 min. fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit ikääntyville alk. 60 €

Anu Suotula
044 5577 677

www.kunnostamo.com

VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi

KUNTO
KLUBI

Meillä myös ilta-aikoja

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT
Kauppatie 12, Ii • P. 040 568 4068
www.iinkuntoklubi.fi
Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

nuohouksia

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Tukes S3
sähköurakointipätevyys

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194
laitejasoitinhuolto@gmail.com
• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset
• Esityslaitteistokorjaukset (valot, mikserit, mikrofonit ja kaiutinjärjestelmät)

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

terveydenhoito • laihdutus
Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VaLmennukset
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Laurintie 2
Haukipudas nikintie 1

Cambrigde valmentaja
sanna tervonen P. 040 721 3772
sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

aleksi laajoki tähtää kansainvälisille lavoille
Kehonrakentaja
Aleksi Laajoen kilpailukausi oli
täydellinen menestys. Suomenmestaruuspronssin ja
Manse Muscel hopean täydensi Italiassa saavutettu voitto Olympia Amateur
San Marino 2018 kilpailuissa.
Kilpailukauden päätyttyä Aleksi halusi muistaa
tukijoitaan ja kannustajiaan,
tarjoamalla täytekakkukahvit Liikuntakeskus Movessa.
-Viimeiset päivät ennen
tärkeitä kilpailuja ovat henkisesti todella raskaita, kun
kehosta ovat poistuneet vii-

meisetkin nesteet. Italiassa
mies oli niin kuivassa kunnossa, että join kilpailujen
jälkeen kymmenen litraa
ja lentokoneessa vielä viisi lisää, kertoi Aleksi lajin
raskautta kyselleille kahvivieraille.
Nyt hänellä on menossa
neljän viikon lepojakso, jonka aikana ei tehdä ollenkaan
saliharjoituksia, ainoastaan
kevyitä lenkkejä. Sen jälkeen
alkaa harjoittelu ja uuden
kauden suunnittelu.
-Kansainväliset
lavat
ovat tähtäimessäni ja kilpailen seuraavan kerran joko

syksyllä 2019 tai keväällä
2020, riippuen milloin sopivia kilpailuja järjestetään,
kertoo Aleksi tulevaisuuden
suunnitelmistaan.
Liikuntakeskus Movessa Aleksi on tuttu näky, saliharjoittelun tapahtuessa
pääsääntöisesti siellä. MTR

Kehonrakentaja Aleksi Laajoki
ja liikuntakeskus Moven yrittäjä Pasi Outila ovat yhteistyökumppaneita. Luonnollisesti
Aleksi tarjosi mitalikahvit juuri Movessa.

Menestyksekäs kilpailukausi on ohi ja kehonrakentajallekin maistuu täytekakku.

6

nomat

nro 21
11.10.2018

-

Koululiikuntaliiton Pohjois-Pohjanmaan alueen
suunnistusmestaruudet ratkottiin Illinsaaressa

Lähtöpaikalla riitti säpinää koululaisten sännätessä maastoon.

P4RR sarjassa suunnistanut Santeri Ukkola Oulusta oli kilpailujen
ensimmäinen maaliintulija. Esa Mäkelä tarkastaa Santerin Emitistä tiedot. Santeri oli lopputuloksissa sarjansa kolmas.

Suunnistuksen kunnanmestaruudet
ratkottiin Oulurastien yhteydessä
Tiistaina 25.9. Illinsaari vilisi suunnistajista aamusta
yömyöhään. Iisun isännöiminä järjestettiin päivällä
KLL:n Pohjois-Pohjanmaan
alueen mestaruuskilpailut
koululaisille. Illalla vuorossa olivat Oulurastit ja illan
pimennyttyä yörastit.
Päivän aikana eri tapahtumiin osallistui lähes 500
suunnistajaa. MTR

kuNNANMesTARuuskIlPAIluT
Tulokset
VAloIsA
H90 Jäppinen kyösti 2,6 km 41,29
H75 Haatainen Matti 3,3 km 51,52
H70 Räinä Ilkka 3,3 km 37,44
H70 liedes sakari 4,0 km 48,47
H55 Hand Arto 4,0 km 55,25
H40 Tammela simo 5,3 km 45,17
H14 Ahopelto Roope 3,3 km 45,30
H10 Tammela eemeli 2,6 km 36,17
H8RR Tammela Veeti 1,7 km 12,47
H5RR Backman Atte 1,7 km 34,58
D21 Pesämaa Terhi 4,0 km 45,06
D35 Tammela Heini 2,6 km 42,32
D40 loukusa Marika 3,3 km 45,19
D45 Öörni-Miettunen Maria 3,3 km 55,29
D50 kehus sisko 3,3 km 52,04
D60 Alaraasakka Riitta-liisa 3,3 km 45,31
D16 loukusa Anni 3,3 km 38,58
D10RR kehus laura 1,7 km 18,33
D9TR loukusa Aino 1,2 k m 19,56
D8RR Niemelä Inka 1,7 km 12,11
D7RR Niemelä Pihla 1,7 km 12,15
YÖ
H60 Alaraasakka eero 3,3 km39,22
H50 1) Veijola seppo 5,3 km 48,04; 2.)
Välipakka Jouni 5,3 km 78,33
H35 1) Rissanen Jani 5,3 km 79,59; 2.)
Backman Toni 5,3 km 80,07
H13 Niemelä Paavo 3,3 km 26,16

Seppo Veijola suunnisti ylivoimaiseen kunnanmestaruuteen yösuunnistuksessa, vaikka kertoi vierastavansa pimeässä suunnistamista.

Pikkukuva: Milja Tihinen Muhokselta leimaa maalissa. Milja sijoittui T3RR sarjassa neljänneksi.

KLL:n Pohjois-Pohjanmaan
alueen
suunnistusmestaruuskilpailut järjestettiin Illinsaaren maastoissa 25.9.
Osallistujat saivat nauttia
aurinkoisesta
syyssäästä,
jossa kisat vietiin läpi Iisun
kokeneen toimitsijakaartin
johdolla.
Iin Paavo Niemelä suunnisti ylivoimaisesti mestariksi seitsemännen luokan
poikien sarjassa ennen Oulun Eeli Heikkistä. Iin tytöistä Jatta Nurmela suunnisti
pronssille yläkoulun tyttöjen sarjassa. Parikilpailussa
Ii saavutti tyttöjen sarjassa kaksoisvoiton. Pari Anni
Loukusa ja Oona Paaso vei
mestaruuden ennen Iin toista paria, jossa suunnistivat
Jasmin Manninen ja Hanna
Soronen. MTR

TulokseT
P3RR (lähti: 14, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) Viippola Veeti oulu
7.24 2) Westerholm lauri oulu
+1.27 3) Juola Arttu oulu +1.57
4) Paakkolanvaara Ilpo liminka
+1.59 5) Puurunen Joona oulu
+3.13 6) koivula leevi oulu
+3.38
T3RR (lähti: 9, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) Ryytty Inka oulu
8.23 2) leinonen Helmi utajärvi
+1.37 3) suomala luminka oulu
+2.15 4) Tihinen Milja Muhos
+3.40 5) Matinlauri emilia oulu
+4.58 6) loukusa Aino Ii +5.27
P3RRP (lähti: 1, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) salmela Juuso ja
Mehtälä Aleksi siikajoki 25.25
T3RRP (lähti: 3, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) sinikumpu edith
ja laitinen Ines oulu 10.43 2)
kinnunen sirkku ja Pöyskö Heljä siikajoki +9.07 3) Isopahkala
selma ja kursula Matilda siikajoki +17.16
P4RR (lähti: 8, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) Paakkolanvaara
kalle liminka 6.57 2) sipilä Tino
Ylivieska +3 3) ukkola santeri
oulu +44 4) Ryytty eino oulu
+1.53 5) saartoala eeli Muhos
+2.48 6) Väyrynen kaapo siikalatva +5.23
T4RR (lähti: 10, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) similä Helmiina
oulu 7.07 2) Väisänen Martta

Muhos +27 3) Alahäivälä silja
Pudasjärvi +32 4) länsitie Pinja
kempele +53 5) Anttila Ilona
oulu +1.05 6) Heikkinen Aada
oulu +1.57
P4RRP (lähti: 9, keskeytti: 0,
Hylätty: 1) 1) suomala Heimo
ja Holma sampo oulu 10.32
2) Niva Aleksi ja Jurvakainen el
oulu +15 3) Nummilinna Topias
ja Toppila Aapo siikajoki +1.16
T4RRP (lähti: 7, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) karsikas Miisa ja
keskitalo Maria siikajoki 10.38
2) Hietala Heta ja Toppila Aliina
siikajoki +1.12 3) Häkkilä Pihla
ja sörderling Venl oulu +2.40
P5TR (lähti: 9, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) Juola eetu oulu
10.21 2) sipilä Jami Ylivieska +28
3) Määttä Roope oulu +58 4)
lohela Joel oulu +3.53 5) Matinlauri Miska oulu +3.54 6)
ekdahl lenna oulu +6.39
T5TR (lähti: 6, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) kuusikko kiia
Raahe 10.35 2) saari Annalotta
oulu +57 3) kangas siiri liminka +2.23 4) Päkkilä Venla oulu
+2.56 5) Rahja Julia oulu +4.57
6) Niinimäki Nelli oulu +5.15
P5TRP (lähti: 9, keskeytti: 0,
Hylätty: 4) 1) Tapio oskari ja
ervasti Alvar oulu 11.36 2) laurila eemil ja kari Jaakko siikajoki
+3.17 3) lehmusvuori eero ja
Cielavs kristers oulu +4.10

T5TRP (lähti: 10, keskeytti:
0, Hylätty: 1) 1) lohi emilia ja
Toljamo Alina Muhos 13.12 2)
leinonen Neea ja Rasi saga oulu
+3.36 3) Mehtälä Isla ja saartoala Isla Muhos +3.51
P6TR (lähti: 10, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) Tuunanen Aaron
liminka 8.58 2) Heino Veikka
oulu +1 3) Pyykkö Tomi Tyrnävä +2.20 4) suomala Wäinö
oulu +4.38 5) Anttila okko
oulu +4.52 6) oikarinen Veeti
Muhos +6.53
T6TR (lähti: 10, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) eade emilia oulu
9.00 2) Mäkäräinen selma oulu
+3 3) ollonen Reeta oulu
+48 4) Parkkinen Anna oulu
+1.52 5) Pesonen Venla Raahe
+2.15 6) Niemelä Minea Pyhäjoki +4.04
P6TRP (lähti: 8, keskeytti: 0,
Hylätty: 3) 1) laurila-Harju Niilo ja Isoaho Rufus oulu 8.55
2) kakko Tomas ja Vuorma Ville
oulu +4.21 3) Joensuu Antti ja
laurila Tomi siikajoki +10.48
T6TRP (lähti: 11, keskeytti: 0,
Hylätty: 1) 1) Goman Matleena ja
Holappa Hell oulu 9.51 2) sarviaho Netta ja keränen Reetta
oulu +4.25 3) Niskasaari emilia
ja leino Venla Pudasjärvi +6.50
P7 (lähti: 6, keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1) Niemelä Paavo Ii 18.40 2)

Heikkinen eeli oulu +3.49 3)
Niinimäki olli oulu +11.50
T7 (lähti: 7, keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1) Hemmi Mai oulu 17.57 2)
Anttila Minea oulu +4.10 3)
similä selina oulu +5.51
P8910 (lähti: 8, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) ukkola sakari oulu
27.53 2) kuusikko Miska Raahe
+1.55 3) loukkaanhuhta kalle
lumijoki +2.28
T8910 (lähti: 7, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) Viippola Venla oulu
18.25 2) Goman Maija oulu
+6.47 3) Nurmela Jatta Ii +8.04
P78910P (lähti: 16, keskeytti:
0, Hylätty: 8) 1) kaarlejärvi Aapo
ja Toljamo oskari Muhos 28.01
2) Tihinen Atte ja Vesala Niilas
Muhos +3.12 3) kalaoja olli ja
Hannula Aatos Muhos +6.37
T78910P (lähti: 17, keskeytti:
1, Hylätty: 3) 1) loukusa Anni ja
Paaso oona Ii 45.11 2) Manninen Jasmin ja soronen Hanna Ii
+3.25 3) Pasma Reeta ja laasonen oona oulu +15.17
PLUAMK (lähti: 1, keskeytti:
0, Hylätty: 0) 1) Vainikainen Jimi
liminka 1.12.59
NOPE (lähti: 3, keskeytti: 0,
Hylätty: 0) 1) lithovius AnnaRiikka liminka 36.04 2) limingoja Johanna siikalatva +11.57
3) Harjuhaahto Anne Raahe
+30.29

Iin Syyssoitto
Iin Syyssoitto-konsertti on
nyt järjestyksessään 21. Iin
Laulupelimannien järjestämä syyskonsertti. Syyssoitto
on myös ainoa Suomen Kansanmusiikkiliiton 50-vuotis
juhlakonserteista, joka järjestetään Pohjois-Suomessa.
Konsertti sisältää runsaasti
monipuolista kansanmusiikkia eri soitinryhmien esittämänä ja lisäksi kolmen
kuoron esityksiä. Konsertti
pidetään sunnuntaina 14.10.
klo 14.00 Valtarin koululla
Iissä osoitteessa Koulutie 2.
Ennen varsinaista konserttia pelimannit soittavat
yleisön sisään tullessa tervetulomusiikkina
vanhaa
kansanmusiikkia PohjoisPohjanmaalta.
Konsertin aloittaa kaikkien soittoryhmien yhteinen
suurorkesteri. Sen jälkeen
vuorottelevat
soitinryh-

mät ja kuorot. Soitinryhmiä
on useita. Kemistä on mukana kaksi soitinryhmää.
Akustiset-soitinryhmä , on
mandoliini/ kitara/basso
kokoonpano, joka esiintyy
laulusolistinsa Arja Havakan kanssa.
Kemistä
tulee
myös
14-henkinen soittoryhä Sateenkaari-orkesteri. Oulun
Huuliharppupelimannitesittävät nimensä mukaisesti kappaleita huuliharpuille
sovitettuna. Oulusta on mukana myös Pohjankartanon
mandoliiniorkesteri, joka
soittaa omille instrumenteilleen sovitettuja kappaleita eri maista. Oululainen
Siniruoko on folkhenkinen
ryhmä, jonka ohjelmistoon
kuuluu mm. amerikkalaisista folksävelmistä muokattuja kappaleita. Joissakin
lauluissa on nokkelat suo-

menkieliset sanoitukset.
Iin Laulupelimannit ja
Kuivaniemen ja Simon Pelimannit esittää yhdessä kansanlauluja uudelta,
tämän vuoden keväällä ilmestyneeltä Kivalterin katrilli-levyltä.
Ii-Team soitinryhmä koostuu Iin ja Kuivaniemen soittajista. Ohjelmistossa on
vanhaa, Oulun seudulla soitettua musiikkia 1800-luvun
alkupuolelta. Kappaleet ovat
hyvää soittotaitoa vaativia
katrilleja, polskia jne. joita on
soitettu muun muassa pohjolan pääkaupungeissa ja hoveissa 1800-luvulla. Lisäksi
soitamme muun muassa irlantilaista kansanmusiikkia.
Haaparannalta tulee mukaan ryhmä soittajia ja laulajia.
Kuoroista kolme on sekakuoroja. Käköset esittää

erityisesti karjalaista perinnemusiikkia,
useimmiten
karjalan kielellä, johtajana on Vitaly Chapkovich.
Ruska-kuoro on kemiläinen sekakuoro, joka esittää
kuoromusiikkia muulloinkin kuin ruska-aikana, kuoroa johtaa Veli Tikkala. Iin
Mieslaulajat esittää nykyistä ohjelmistoaan Markku
Koskelan johdolla. Konsertin päättää kaikkien esiintyjien yhdessä esittämät pari
tuttua laulua. Ja yleisö pääsee myös osallistumaan yhteislauluun.
Konsertti on kahvikonsertti. Salin perällä toimii
kahvila koko konsertin ajan.
Konsertin järjestää Iin Laulupelimannit.
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Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten
tapahtumien ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. Esim. sääntömääräisille vuosikokouksille
yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

YhdistYkset toimivat
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen
sääntömääräinen

SYYSKoKouS
Pohjois-Iin koululla
ke 17.10.2018 klo 18.
Kahvitarjoilu 17.30 alkaen.
Tervetuloa!

bingo8 Koskikaran alueleikkipuisto rakenteilla

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 21.10. klo 16.00

2

23

Palkinnot: 640 € mp | 500 € pr 51
2x100 € | 5x50 € | ym. Tervetuloa!

linsaaren sillan ja joen välittömään
läheisyyteen,
joten se aidataan kauttaaltaan. Leikkipuistoon tulee

Va
Junnut
pä paa
klo 17 - 18
äsy
kouluikäiSet
klo 18 - 22

Kuivaniemen nuorisoseura, Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Iin kunnanhallitus on elokuussa 2017 todennut, että
Alarannan koulurakennus
on kuntotutkimuksen mukaan taloudellisen käyttöikänsä päässä, ja päättänyt,
ettei sitä peruskorjata. Samalla kunnanhallitus on
päättänyt, että uuden kou-

lurakennuksen suunnittelu käynnistetään niin, että
koulurakennus valmistuisi
vuonna 2019.
Iin kunnan talousarviossa on vuodelle 2018 60 000
euron määräraha Alarannan
koulun rakentamisen suunnittelulle.

Haminan koulun tytöt haluavat auttaa luontoa

Luonnon Auttajat kerää roskia Iissä
Haminan koululla vietetty
Mok-viikko (monialaiset oppimiskokonaisuudet), jonka
aiheena oli luonto ja ympäristö, sekä Unicefin edustajan vierailu koululla, saivat
koulun 4 B-C luokan tytöt
ideoimaan toimia luonnon
auttamiseksi.
Aktiiviset tytöt panivat
tuumasta toimeksi ja perustivat Luonnon Auttajat
ryhmän. Tytöt jakoivat vastuualueet asuinpaikkansa
mukaan ja alkoivat keräämään roskia periaatteelle,
jokainen vähintään pussillinen viikossa. Parissa viikossa Iin luonnosta onkin
kerätty pussillinen, jos toi-

monipuolinen
leikkivälineistö. Tarjouskilpailun perusteella rakentamisurakan
sai Maanrakennus J.Päkkilä

Oy kokonaiskintaan 96 400
euroa. Alueleikkipuisto valmistuu lokakuun 2018 loppuun. MTR

Alarannan koulun suunnitteluryhmä valittiin

Disacllo
a
seur
pe 19.10.

Koskikaran
alueleikkipuiston rakentaminen Illinsaareen
on
alkanut.
Leikkipuisto sijoittuu Il-

nenkin roskia Haminassa,
Tikkasenharjussa, Alarannalla ja Illinsaaressa.
Myös liikkumisen aiheuttamaan
ympäristökuormaan tytöt haluavat
puuttua liikkumalla mahdollisimman paljon kävellen
tai pyöräillen.
Aada
Hiltula
suunnitteli ryhmälle oman logon, jonka väritti Lumia
Tuomikoski.
Aurinkoisena lokakuun torstaina tytöt
kertoivat jatkavansa aloittamaansa roskien keräämistä
myös talvikaudella. Ryhmään kuuluu reilut kymmenen tyttöä. MTR

Luonnon Auttajat komean logonsa kanssa. Edessä Aada Hiltula ja
Ella Kotikumpu. Keskirivi Unni Pieskä, Veera Paakkonen, Lilja Lohilahti, Salli Koivisto. Takarivissä Sofia Perätalo, Sofia Alaraasakka, Peppi Riekki, Lumia Tuomikoski.

Kunnanhallitus
valitsi
kokouksessaan 24.9. suunnitteluryhmän, johon valittiin viranhaltijoiden ja
asiantuntijoiden edustajiksi kunnanjohtaja Ari Alatossavan,
opetusjohtaja
Tuomo Lukkarin, koulunjohtaja Samuli Hanhisalon,

rakennuttajainsinööri Jukka Härkinin ja tekninen johtaja Janne Jokelaisen, sekä
nimesi edustajikseen työryhmään Johannes Tuomelan, Mika Hastin ja Helka
Tapion. MTR

8 lhavan vuoden poikkeusoloista uuteen -kouluun
18 Kymmenen
O eutulainen
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Haminan koululla ilon juhlat

Haminan koulun
uuden logon on
suunnitellut koulun
4A-luokan oppilas
Pihla Kuusijärvi

Haminan koulun rehtori Jari-Jukka Jokela, taustallaan vihkiäisjuhlassa esiintynyt Iin Mieslaulajat.

Haminan uuden koulurakennuksen vihkiäisiä vietettiin
lauantaina 6.10. Koululaisilla oli koulupäivä ja kutsuvieraat, sekä kaikki kuntalaiset
pääsivät tutustumaan uuteen, nykyaikaiseen kouluun.
-Uudisrakennuksen urakoi KVR-hankkeena Rakennusliike Lehto Oy, vanhan
osan peruskorjauksen toteutti Rakennus Oy Oulun
Apsilon ja pihaurakan Viherrakennus Oy. Kalusteineen
Haminan koulun rakentamishankkeeseen käytettiin
5.5 miljoonaa euroa, kertoo
Iin kunnan rakennuttajainsinööri Jukka Härkin.
Koulun rehtori Jari-Jukka
Jokela ei peitellyt iloaan poikkeusolojen päättymisestä Haminan koulussa.
-Voi sitä ilon päivää, kun
pihakin saatiin valmiiksi ja
kymmenen vuoden odotus
palkittiin uusilla ja uusituilla

Sanna Koivisto kertoi teosten kuuluvan ”Elämää
Varten sarjaan” ja olevan nimeltään ”Kukin Vuorollaan”
ja ”Valossa”
-Kukin vuorollaan teoksessa ovat taustalla omat
koulumuistoni, kuinka kiltisti jonotimme ja kukin pääsi vuorollaan, mihin sitten
olimmekin jonottamassa. Valossa teoksessa kaksivuotias
Sanna on onnellisimmillaan,
Sanna Koivisto valotti teosten taustoja.
Juhlapuheessa Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela kiitti
koulun henkilökuntaa ja oppilaita
pitkämielisyydestä
jaksaa tehdä koulutyötä rakennusvaiheen aikana.
-Kekseliäitä olette olleet ja
selvinneet hyvin, Johannes
antoi kiitosta.
Iin kunnan hän totesi olleen monessa mielessä

edistyksellisen, myös rakennushankkeiden kilpailuttamisessa.
-Uudisrakennuksen osalta käytimme kilpailutuksessa ”kahden kuoren”
menetelmää, jossa tarjoukset pisteytettiin ensin ennalta
määriteltyjen ja tarjouspyynnössä olleiden laatutekijöiden suhteen. Sitten vasta
avattiin hintakuoret. Laatutekijöistä painottuivat muun
muassa energiatehokkuus,
rakennuksen ulkonäkö ja tilojen toimivuus. Tässä kilpailutuksessa voittaja sai
sekä parhaat laatu- että hintapisteet. Näin kilpailuttaen
saimme laadukkaan lopputuloksen, Johannes Tuomela
totesi, toivottaessaan juhlayleisölle mukavaa juhlapäivää ja koulutiloille pitkää
ikää. MTR

Iin seurakunnan tervehdyksen juhlivalle koululle toi nuorisotyöntekijä Katri Sillanpää. Tervehdysten vastaanottajina vararehtori Anu Piltonen, kunnanjohtaja Ari Alatossava ja oppilaskunnan edustaja Eemeli Jaukkeri.

Taitelija Sanna Koivisto kukitettuna taideteoksensa edessä.

Kaikki kuntalaiset pääsivät tutustumaan uuteen, nykyaikaiseen kouluun 6.10.

Koulun uutta pihaa oppilaat kehuvat hauskaksi ja leikkipaikkaa monipuoliseksi.

koulutiloilla, Jari-Jukka totesi juhlayleisölle puhuessaan.
Juhlapäivän aluksi useat yhteistyötahot muistivat
juhlivaa koulua. Sen jälkeen
paljastettiin taiteilija Sanna Koivistolta hankitut taideteokset, jotka ilahduttavat
yläaulan seinällä oppilaita, koulun henkilökuntaa ja
koululla vierailevia.
-Kuvataide liittyy monin
sitein elämäämme. Sillä on
suuri voima. Kuvataiteella
on mahdollista ilmaista ja herättää tunteita, muistikuvia
ja unelmia tavalla, johon ei
muutoin kyetä. Kuvataide on
emotionaalista puhetta ja sellainen kieli, jolla voi kommunikoida yli kaikkien rajojen.
Kuvataide yhdistää ihmisiä,
Jari-Jukka Jokela totesi julkistaessaan teokset ja kiitti Iin
kuntaa töiden tilaajana ja taitelija Sanna Koivistoa teosten
toteutuksesta.

Sanna Koiviston taideteos ”Kukin Vuorollaan”, airuina paljastustilaisuudessa toimivat Rasmus Pietikäinen ja Heini Lohilahti.

Iin kunnan rakennuttajainsinööri Jukka Härkin ja Alarannan koulun johtajaopettaja Samuli Hanhisalo ovat tyytyväisiä Haminan
koulun uusiin tiloihin. Alarannan koulun 3-6luokat käyvät tällä
hetkellä koulua Haminan koulun tiloissa Valtarintiellä. Alarannan
uuden koulun suunnittelu on alkamassa.

Vihkiäisjuhlan jälkeen kutsuvieraat siirtyivät juhlakahveille.
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Oppilaiden piti tuoda
puolukoita kouluun
la oli kaksi luokkahuonetta,
joista toinen oli myös puutyöluokka, pieni käytävä ja
keittola. Käytävällä oli käsityöt. Opettajan asunto oli
päässä. Puutyöluokka muu-

Maire Turtinen muistelee, että
Yli-Olhavan koulun pihalla oli
suuri kivi, jonka päälle oli vaikea pienen lapsen päästä.

Maire Turtinen os. Ohukainen
Olen käynyt kouluni YliOlhavan koulussa ja koti ollut Tuomelassa. Samassa
pihapiirissä olivat Tuomelan Toini ja Soinin Penttikin. Olen syntynyt vuonna
52 ja menin 6-vuotiaana
kouluun. Vanhalla puolel-

män rikkautena. Keittäjä oli
Kukkolan Kyllikki os. Toppi
ja tapasin hänet ja muisteltiin, että kouluun piti tuoda
eväät ja maitopullo. Minulla on vielä Tuomelassa van-

”Minulla on vielä Tuomelassa vanha
koululaukku - sellainen sähkön sininen
muovinen ja tuoksuu ekaluokalle.”
tettiin opetusluokaksi tai
jumppasaliksi aina tarpeen
mukaan. Uudella puolella
oli tilat, mitkä saatiin isoksi huoneeksi, missä pidettiin
juhlat ja perheetkin saivat
tulla. Olen syntynyt Pöytyällä ja 4-vuotiaana muutettu Kaihuaan. Äiti kuoli 2005
ja minulla 2 vanhempaa ja
2 nuorempaa sisarusta. Äitiä vaivasi elämänkohtalo,
jota me lapset pidettiin elä-

ha koululaukku - sellainen
sähkön sininen muovinen ja
tuoksuu ekaluokalle. Puolukkaa piti tuoda kouluun.
Hammaslääkäriin piti lähteä Ojalan Väinön Volgalla
ja kyytiin otettiin Vuosiojaltakin ja Hammaslääkäri oli
Strömmer. Koskelassa piti
Hilda pikku putiikkia ja siinä oli iso mäki rantatörmälle, minne hiihdettiin mäkeä
laskemaan. Hildalta ostettiin

vähän karkkia sitten. Koulukyydistä jäätiin usein Vaaraojan risteykseen ja käytiin
Haaviston Hilman ja Aukun kaupassa ja Kukkolan Villen rantaa hiihdettiin
koululle.
Kaupassakäynti
oli kohokohta ja se kasvatti meitä. Esa ja Tuulikki Veijola ja Marjatta Yrjänä olivat
opettajia. Puintiin ja perunannostoon sai olla poissa koulusta. Soinin Pentin
70- vuotis synttäreillä olivat muistelleet kuinka lapset
keksivät kaikenlaista tekemistä keskenään. Yli-Olhavan koulun pihalla oli iso
kivi. Siihen oli vaikea pienen lapsen päästä. Muhosen
Ulla oli jututtanut poikaa,
että teilläpä iso kivi. No eipä
ole enää iso, miten lie kutistunut, jatkoi poika

Joka maanantai opeteltiin uusi laulu
Ritva Vanhala
Ritva kävi Lapinrannan
koulua, missä oppilasmäärä ei ollut iso. Pienille oli
syksyllä 2 viikkoa ja 2 viikkoa keväällä. Suoma Veijola
oli opettaja ja hän laittoi minut ja Kaarina Juusolan lukemaan runoja. Olisi voinut
harrastaa lausuntaa enempikin miettii Ritva.
Eeva Kurttila oli sellainen
opettaja, että joka maanantai
opeteltiin uusi laulu ja hän
soitti harmoonia. Historia oli

mielenkiintoinen aine. Kovin paljoa ”eväitä” ei kansakoulusta jäänyt, mutta kävin

Olhavan kouluun jatkoluokille oli vastahakoista ja meitä Lapinrannan koulusta

”Kovin paljoa ”eväitä” ei
kansakoulusta jäänyt, mutta kävin
kotiteollisuuskoulun ja siellä oli
matematiikkaa ja pärjäsin
siinä hyvin.”
kotiteollisuuskoulun ja siellä oli matematiikkaa ja pärjäsin siinä hyvin. Siirtyminen

tulleita vieroksuttiin. Omille tytöille Ritva opetti näytelmän, että kyllä meilläkin

osataan. Kevät ja muissakin
juhlissa laulettiin ja Ritvaa –
tuolloin 11-vuotias oudoksutti isän kuoleman jälkeen
vuonna 1950 opettajan valitsema laulu ”Kesä jo mennessään paljonkin vei”.
Kaikesta huolimatta on
eteenpäin porskutettu, jatkaa Ritva: ”Ensin potkurilla
siiten pyörällä sitten mopolla ja viimeksi autolla” (Ritva
oli kylän pitkäaikainen postinkantaja)

Seija ja Eero Ahon yhteinen taival alkoi Olhavan koulusta. Hyvät
eväät koulusta saaneen Seijan mielestä opettajat ovat avainasemassa kun ajatellaan lasten kehitystä.

Elinikäinen harrastus
opettajan
myötävaikutuksella
Seija Aho os. Kaartinen ja
Eero Aho.
He aloittivat koulunkäynnin vuonna 1951 ja heidän
kouluaikana valmistui uusi
koulurakennus. Seija muistaa, että hänellä oli pitkät letit ja sitten alkoi yksi poika
kiusata. Seija itki ja Eero tuli
sanomaan, että miksi kiusaat
Seijaa. Oliko tämä enne tulevalle pariskunnalle. Ennen
leikittiin kotista ja sanottiin,
että kuka tykkää kenestäkin ja Seija oli leikisti Eeron
kanssa aina naimisissa. Toiset alkoivat kiusata: ”Seija
tykkää Eerosta ”.
Seija muistaa hiihtokilpailuista sillan toisella puolella asuneen ratavartijan
tyttären Elina Stenbergin
kanssa olleen viimeisiä. Lopussa Elina sitten jätti Seijan
– oli pettymys.

Eero muistaa, kun uuden
koulurakennuksen veistosali avattiin ja oli tullut naarmuja lattiaan, mutta kukaan
ei tunnustanut. Kaikki joutivat jälki-istuntoon, missä
seisottiin välillä. No sitten
eräs nimeltä mainitsematon
sattui pieraisemaan ja sitten
seisottiin yhdellä jalalla. Istunnossa vierähti pari tuntia.
Uuden veistosalin penkki
kaatui Eeron päähän. Opettaja laittoi pyyhkeen pään
ympärille ja sanoi vaan, että
ei siinä mittään meehän kotia vaan.
Eero ja Seija kuten Margit Tolonenkin jatkoivat
keskikouluun Kemiin. Eri
vaunuissa istuivat lättähatussa ja vasta, kun Eero pääsi ylioppilaaksi alkoivat he
seurustella. Linja-autolla ei
tuolloin päässyt Iihin, että

”Uuden veistosalin penkki kaatui
Eeron päähän. Opettaja laittoi
pyyhkeen pään ympärille ja sanoi
vaan, että ei siinä mittään,
meehän kotia vaan.”

Ritva synnyinkodinsa edessä. Hän kertoo, että historia oli koulussa mielenkiintoinen aine. Ritva Vanhala on kylän pitkäaikainen postinkantaja ja postia jakaessa on mopokin ollut aikoinaan käytössä.

Opettaja laittoi Seijan toisella luokalla lausumaan
runoja ja tästä tuli hänelle
elinikäinen harrastus. Hän
osallistui neljännellä luokalla kilpailuihinkin. Seija on
ollut kiitollinen omalle opettajalleen ja pitää opettajia
edelleen avainasemassa, kun
ajatellaan lapsen kehitystä.
Koulukuri oli tuohon aikaan ankara. Opettaja kopautti karttakepillä pöytään.
Mällisen Einon traaginen
kuolema koulun edessä olevalla tiellä järkytti koko kylää. Irronnut kuorma-auton
rengas osui Einoon.

olisi ehtinyt kouluun ja lättähattu kulki sopivasti Kemiin.
Kyyti ei ollut heidän mielestä rasittava, sen aikana pystyi lukemaan läksyjäkin.
Eero Aho koti sijaitsi Vuormanperällä ja hyvin kerkisi
hän kyytiin vaikka oli kertomansa mukaan yleensä
viimeinen, joka junaan nousi. Olhavan nuoriso kiersi
kylän raittia. Seppälänkankaan maitolavalla istuttiin ja
nyt on avioliitto kestänyt 51
vuotta.
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Olhavan koulun oppilaat muistelevat
Elinikäinen ystävyys Olhavassa

Veikko ja Kaisu Jyrkäs ovat molemmat käyneet Olhavassa koulua.
Kaisun perhe oli ensimmäisiä Kärppäsuon asukkaita.

Tiukalta opettajalta
saatiin hyvät eväät
elämään
”Läksyjä oli paljon ja karttakeppejä kului.”
Veikko Jyrkäs ja Kaisu os.
Karjalainen ,
Kaisu asunut Kärppäsuolla ja aluksi piti kulkea
jalkaisin ja talvella suksella
ja jossain vaiheessa tuli hevoskyyti – kouluun oli noin
kuusi kilometriä. Kaisu kertoo heidän olleen ensimmäisiä Kärppäsuon asukkaita
vuonna 1951. Alaluokat Kai-

pirtissä ja seuraavaksi Niilo Toloselta ostetussa rakennuksessa. Olga Muhojoki oli
hyvä ja tiukka opettaja ja häneltä on saatu hyvät eväät
elämään. Tuolloin ei ollut
keittäjää ja opettaja laittoi
ruuan. Oppilaat seurasivat
ja huomasivat kerran, että
opettaja maistoi ruokaa suoraan kapustasta ja tuolloin

O5L-ryhmä on 50-luvulla
Olhavan kylällä koulunsa
käyneitä, teiniaikana yhdessä maitolavoilla notkuneita
ja tansseissa ym riennoissa
kulkeneita henkilöitä. Tämä
ryhmä on nivoutunut yhteen
50-, 60- ja 70-luvuilla. Lukion, ammattiin valmistumisen ja avioitumisen jälkeen
kaikki tietenkin hajaantuivat
kukin teillensä.
Tämän ryhmän uudelleenkasaaminen on alunperin ollut Maire Ikosen (os.
Ravaska) idea. Maire oli ryhmän ehdoton organisoija ja
iloinen ideoija. Suruksemme
Maire on poistunut ryhmästä viimeiselle matkalleen
Muutaman
pienimuotoisemman tapaamisten jälkeen ryhmä muotoutui
nykyisekseen. Tänään ryhmässä on yhdeksän jäsentä:
Arja Kovalainen (os. Tuomaala), Pirjo Pernu, Eija Vilmi (os. Takaluoma), Leena
Takaluoma, Marja Kärkkäinen (os. Halttu), Anna-Mari
Miettunen (os. Kyröläinen),
Osmo Jurvakainen, Matti Kärkkäinen ja Helena Kanervo (os. Kärkkäinen).
Ryhmän
alkuaikoina

mukana oli pienempi määrä henkilöitä, kaikki naisia.
Ihan ensimmäinen tapaaminen oli Olhavassa ennen
vuotta 2002. Seuraava oli
Tyttöjen tapaaminen Olhavan koululla 2002. Tässä tapaamisessa olivat mukana
myös opettajat Arja Kukkoliedes ja Annikki Tuomaala
puolisoineen ja Kätilö-Maija.
Nämä kaikki henkilöt olivat

miten saavuimme Roomaan
ja majoituimme varaamaamme huoneistoon. Kun oli
sovittu huoneiden jaosta, kokoonnuimme yhteisen pöydän ääreen kahville ja tais
olla vähän viiniäkin. Sitten
me vain jatkoimme keskustelua siitä, mihin olimme yhdessä jääneet noin 35 vuotta
sitten. Kyllä se tuntui kotoisalta ja niin mukavalta.

”Olhavalaisuus on todellakin jäänyt
meihin, vaikka sieltä olimme kaikki
pitkään pois olleet.”
mukana ryhmäläisten elämässä jollakin tavalla. Esim.
Maire oli Kätilö-Maijan ensimmäinen kotisynnytys Olhavassa.
Vuonna 2009 sitten ryhmän toiminta todella kännistyi ja tiivistyi. Tehtiin
ensimmäinen yhteinen matka. Kohteena oli Rooma.
Menimme tammikuussa tapaamaan ystäviämme Pirjo
ja Eija Juopperia, jotka olivat asuneet Italiassa jo noin
30 vuotta. Silloin vielä ryhmä koostui pelkästään naisista. Kaikki meistä muistaa,

Samassa hengessä ollaan jatkettu.
Rooman matkan aikana
ideoitiin Olhavan koululla
järjestettäväksi
50-luvulla
syntyneille yhteinen Olhava-päivä. Tämä toteutettiin
12.7.2009. Tapahtumalla oli
hyvä menestys ja sen jälkeen
on muutkin vuosikymmenet
järjestäneet vastaavia tapahtumia.
Vuoden 2009 jälkeen on
tavattu vuosittain ainakin
kerran, monena vuonna useamminkin. Rooman matkan
jälkeen seuraava pidem-

pi matka oli Barcelonaan
vuonna 2010. Tässä vaiheessa mukaan tulivat Osmo
ja Matti. Roomassa päätettiin kiertää kaikki Euroopan pääkaupungit. Tavoite
ei ole vielä tuteutunut. Wienissä on käyty vuonna 2014
ja pienempi ryhmä on käynyt Santiago de Compostelassa vuonna 2017.
Nyt on osa ryhmästä lähdössä Krakovaan joulutorille. Kotimaassa on tavattu
useamman kerran Mairen
kutsumana Pyhätunturilla,
Olhavassa eri jäsenten mökillä ja kotona, yksi tapaaminen oli Kalajoella.
Tämän ryhmän tapaamisten aikana on ollut monenlaista mukavaa sattumaa
ja tapahtumaa. Ehkä seuraavassa Iisanomien Olhava-lehdessä sitten enempi
sattumista ja tapahtumista.
Arjan sanoin: Olhavalaisuus on todellakin jäänyt
meihin, vaikka sieltä olimme
kaikki pitkään pois olleet.

Helena Kanervo

”Kouluun kävellessäni
pysähdyin ihailemaan revontulia,
että tuon värisen mekon haluasin ja
sellaisen sitten sainkin..”
su kävi Tannilan koulussa ja
2 viimeistä luokkaa Kärppäsuolta Yli-Olhavan koulussa.
Tuolloin ei ollut muita koululaisia. Kuuden kilometrin
mittainen koulumatka piti
kulkea aamuin illoin, kesät
talvet, lähinnä kävellen. Talvella ei tuolloin tietäkään
aurattu Kärppäsuolle. Kävellessäni pysähdyin ihailemaan revontulia, että tuon
värisen mekon haluaisin ja
sellaisen sitten sainkin.
Asukkaita
tuli
lisää
Kärppäsuolle ja koululaisia heidän mukana. Kaisun
oli opettaja jättänyt vahtimaan muita oppilaita ja hän
sai istua opettajan paikalla. Eiköhän avoimena ollut
mustepullo kaatunut.
Veikko Jyrkäs kertoo
käyneensä Konttilan koulua, mikä aloitti Konttilan

päättivät, että eivät syö ruokaa ja lähtivät metsän kautta
kotia. Johtokunta kokoontui
ja päätti, että oppilaiden tulee palata kouluun. Kuoriperunoita ja läskikastike oli
ruokana. Eräälle oppilaalla
oli perunoita kuppi täynnä
ja hän ei jaksanutkaan syödä
kaikkia. Opettaja sanoi, että
jos et syö kaikkia niin hän
hieroo päähän.
Yksi ei saattanut syödä
läskiä ja polki ne lattiaan.
Opettaja näki sen ja uhkasi,
että oppilaan pitäisi syödä
ne. Kyllä meistä oppilaista
tuli tottelevaisia. Syyspuolesta piti hakata avanto opettajalle, joka kävi avannossa
uimassa. Sitten opettaja tykkäsi
muurahaiskylvystä.
Läksyjä oli paljon ja karttakeppejä kului.

Niin tottuneesti poseerataan Olhavan koulun portailla yhteiskuvassa. Tämähän on opeteltu jo vuosikymmeniä sitten. Kuvassa vasemmalta Helena Kanervo, Pirjo Pernu, takana Marja Kärkkäinen, edessä Arja Kovalainen, Osmo Jurvakainen, takana Eija Vilmi, edessä Leena Takaluoma. Kuva Matti-Tapio Rissanen.
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Lukiolaisen mietteitä

KELA-TAKSI

p. 0800 93150

Taksi Anne Miettunen
p. 040 571 8618, Olhava
Taksit: 1 + 8 sekä INVA & paaritaksi

Mika Lalli Ky
TAKSI OLHAVA

p. 040 5549 663
Myös taksikorttikuljetukset!

Iidan kaatama hirvenvasa.

Olen Iida Ojala, 16-vuotias
lukiolainen, Yli-Olhavasta.
Ala-asteen kävin Olhavan
koulussa ja yläasteen Kuivaniemellä.
Tänä syksynä aloitin lukion Madetojan
musiikkilukiossa. Musiikki on itselleni tärkeä asia;
se vaikutti lukiovalintaani. Vaikka Iissäkin on lukio,
hain kuitenkin musiikkipainotteiseen lukioon Ouluun
ja pääsin sinne 2.varasijalta. Kuljen päivittäin Yli-Olhavasta Ouluun. Matkoihin
menee siis pari tuntia päivittäin;
tulevaisuudessa
muutto Ouluun onkin mahdollinen. Soitan kitaraa ja
laulan; näitä opiskelen myös
lukiossa.
Vaikka Olhava on pieni kylä ja harrastusmahdollisuudet on rajalliset, niin
täällä on kiva asua. Nuorille
suunnattua toimintaa ei vain
ole kovinkaan paljon. Meillä on kuitenkin oma kuntosali ja kerran viikossa on
mahdollisuus pelata sählyä Olhavan koululla, josta

Taksi E. Muhonen
Olhava
p. 045 111 1051
Hirvenvasan nylkypuuhissa. Tänä syksynä Iida onnistui kaatamaan vasan peltoon kyttäyksen tuloksena.

kyläyhdistys on lunastanut
meille oman salivuoron. Olhavaan toivoisin pienen kyläkaupan sekä tilan nuorille,

johon voisimme kokoontua,
vaikka kahvin merkeissä.
Itselleni tärkeimmät harrastukset ovat musiikki ja

”Muistakaa ottaa nuoret aina mukaan
jahtiin jos vain mahdollista, siellä ne
muistot ja kokemukset karttuvat ja tulee
uusia innokkaita jahtimiehiä ja -naisia
harrastuksemme pariin!”

metsästys. Olen myös mukana seurakunnan toiminnassa isosena leireillä ja
muussakin nuorille tarkoitetussa toiminnassa. Kuulun
Yli-Olhavan metsästysseuraan. OIin 10-vuotias, kun
ensimmäisen kerran olin
isän mukana hirvimetsällä.
12-vuotiaana suoritin metsästyskortin ja 13-vuotiaana
ammuin hirvimerkin. Viime vuonna sain ammuttua
ensimmäisen hirven. Tänä
vuonna sain rinnakkaisluvat
ja samalla siis oikeuden kulkea yksin metsällä. Minut
on otettu hyvin mukaan hirviporukkaan, vaikka olenkin
nuori ja seuran ainoa tyttö.
Muistakaa ottaa nuoret aina
mukaan jahtiin jos vain mahdollista, siellä ne muistot ja
kokemukset karttuu ja tulee
uusia innokkaita jahtimiehiä ja -naisia harrastuksemme pariin!

Teksti: Iida Ojala

Iida harrastaa kitaransoittoa
ja laulua. Tänä syksynä hän on
aloittanut lukion Madetojan
musiikkilukiossa.

www.lvilalli.fi

0400 280 865

Metsäliiton omistajajäsenenä
metsäsijoituksellasi on
mahdollisuus jatkaa kasvuaan!
Osuuskorot vuodelta 2017 olivat perusosuuksille
7,0 %, A-lisäosuuksille 6,5 % ja B-lisäosuuksille
2,5 %. Metsä Groupin omistajajäseneksi voit liittyä,
kun omistat 3 ha metsämaata.
Lue lisää www.metsaforest.com
Metsäasiantuntija Matti Heinonen p. 050 329 5744.
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Kaikkien olhavalaisten
kätilö Maija Tolonen
@oulunkaari
oulunkaarenkuntayhtyma

II
Iin metsänhoitoyhdistys
Kirkkotie 8, 91100 Ii
Toiminnanjohtaja Henri Turtinen
040 553 2335
henri.turtinen@mhy.fi
Metsäneuvoja Mikko Koistinen
0400 239920
mikko.koistinen@mhy.fi
Toimistopäivä maanantaisin, tapaamiset muutoin sovittaessa.

Kari Mustonen Oy
maa-ainestoimitukset:
murskesora, sepeli, hiekka,
seulottu pihaturve
maanrakennuskonetyöt
ammattitaidolla ja
pitkällä kokemuksella

p. 0400 287 011

92-vuotias Maija Tolonen asuu palveluasunnossa Kuivaniemellä. Seinällä kuva, jossa Maija vanhempiensa ja viisi vuotta nuoremman veljensä kanssa Kemijärvellä.

Metsätyö Korpela Oy
Hankinta-, tontti- ja puistohakkuut
sekä kaivinkonetyöt ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 727
marko.korpela@pp1.inet.fi

Kemijärven Luusualla syntynyt Maija Tolonen ehti olla
Iin kunnan palveluksessa lähes 33 vuotta. Olhavan kätilönä Maija aloitti vuonna
1953, toimien kaikkien olhavalaisten auttajana eläkkeelle jäämiseensä saakka.
-Vaikka virallisesti eläköidyin vuonna 1986, kävin vielä viisi kuukautta
hoitamassa kätilön hommia
Yli-Iissä ja Kempeleessä. Kätilöistä oli tuolloin huutava
pula, pirteä ja iloiten Maija
kertoo Kuivaniemen palveluasunnoilla tavatessamme.
Kätilöopinnot hän aloitti vuonna 1948, valmistuen
jouluksi 1949. Opiskeluaikana ei harjoittelupaikkaa löytynyt Kemijärveltä, joten
Maija suoritti harjoittelun
Hämeenlinnan synnytyslaitoksella. Sinne hän sai myös
ensimmäisen työpaikkansa,
jossa vierähti kolme ja puoli vuotta, ennen Iihin siirtymistä.
Tulevan miehensä Väinön hän oli tavannut jo en-

nen opiskelujen aloittamista
ja vähän siinä tätini luona
käydessäni jo riiusteltiinkin,
Maija naurahtaa. Pari sai
myöhemmin kaksi lasta.
Elämä Olhavajokivarressa oli viisikymmentäluvulla tyystin toisenlaista, kuin
tänä päivänä. Maijan vasemmistolaista maailmankatsomustakaan eivät kaikki
hyväksyneet.
-Muistan hyvin, kuinka
vuoden 1956 lakon aikana
isännillä oli lupa antaa lapsiperheille litra maitoa. Mennessäni maitoa kysymään,
isäntä kaatoi silmieni edessä maidon maahan, eikä antanut sitä minulle. Totesin
hänelle lapseni oppivan syömään keittoakin, kerran maitoa ei saa, Maija muistelee
politiikan vaikutuksia elämäänsä.
Toisen kerran hän oli polkupyöräilemässä kotikäynnille Lahdenperään, kun
maitolaiturille
kokoontuneet tytöt alkoivat huudelle
”punikki, punikki”. Tomera

Maija ei jäänyt sanattomaksi
vaan hyppäsi alas satulasta
kysyen tytöiltä ”onko teidän
punikki niminen lehmä hukassa”. Ei sitä sieltä maitolaiturilta kannata huudella,
metsään teidän pitää mennä,
oli Maija lisäksi tokaissut ja
tytöt vaikenivat.
Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä lapsia syntyi
paljon ja lähes kaikki synnytykset hoidettiin kotona. Lisäksi Maijan asiakaskuntaan
kuului ihmisiä elämän monilta puolilta.
-Puhelimiakaan ei ollut jokivarressa kuin Soinin
Artulla ja Laurilan Eerolla. Lääkärille soitettaessa oli
käytettävä koodikieltä, ettei
paljasta kenestä puhutaan.
Juopot olivat hulipuppeloita ja mielenterveysongelmaiset hörhöjä. Heillä oli lisäksi
koodinumero, joten saatoin suhteellisen rauhassa
puhella puhelimeen, vaarantamatta ihmisten yksityisyydensuojaa, Maija kertoo
sattumuksista hoitaessaan

oman työnsä ohessa terveyssisaren tehtäviäkin.
Koska Maija tiedettiin
luotettavaksi henkilöksi, jolta salaisuudet eivät vuoda,
alkoi Maijan asiakaskunta
laajeta Haukiputaallekin.
Jo lapsena Maijan haaveissa oli hoitoala. Äidin
saama keskenmeno, Maijan
ollessa yksitoista vuotias, oli
tapahtuma, joka ohjasi hänen juuri kätilön opinnoille.
Tällä hetkellä Maija asuu
palveluasunnossa Kuivaniemellä ja iloitsee ikäänsä nähden hyvästä voinnistaan.
-Ikäni olen liikkunut ja
syönyt terveellisesti. Perussairauksia ei ole, kuin lievä
verenpainetauti. Kun leikkaus pelasti jonkinlaisen näkökyvynkin toiseen silmään,
on syytä olla tyytyväinen,
Maija toteaa.
Nykyäideille hän haluaa
antaa neuvon ”Olkaa avarakatseisia ja armollisia, sekä
antakaa arvo toisellekin, riippumatta hänen maailmankatsomuksestaan”. MTR
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LUOTETTAVAA TYÖTÄ
JO VUODESTA 1989
Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu
3D-koneohjausmallit

POHJATUTKIMUS- JA
MITTAUSPALVELU OY
os. Leipojantie 4, 91100 Ii
p. 0400-380688, 0400-287483

www.pmpoy.com

Haukipihvit maistuvat myös perheen pienimmille.

Olhavan kalaherkkuja
Olen maistellut olhavalaisia
kaloja jo reilun neljän vuosikymmenen ajan. Nimittäin,
olhavalaisen mieheni myötä joen ja meren antimet ovat
päätyneet lautaselleni pääasiassa itse kokkaillen. Anopiltani sain paikallisia vinkkejä.
Hänellä oli tapana suurustaa kalakeitto vehnäjauhoilla.
Keitosta tuli näin ruokaisampi.
Nykyään, kun on erilaisia
perunalajikkeita, käytän itse
kalakeittoon kiinteiden perunoiden joukkoon muutaman
jauhoisen perunan. Ne suurustavat mukavasti lientä ja
keitosta tulee myös tällä tavoin ”ruokaisampi”.
Toinen anoppini niksi oli
kalapotun
valmistaminen.
Kalapottu ei ole keitto, vaan
se syödään haarukalla ja veitsellä matalilta lautasilta. Peratut, suomustetut ja kevyesti
suolatut kalat kypsennetään
vesihöyryssä
perunoiden
päällä samassa kattilassa. Sillä aikaa kun perunat ja kalat
kypsyvät, valmistetaan kastike voisulasta ja sipulista ja

lisätään joukkoon perunoiden keitinlientä. Kypsät kalat
nostellaan varovasti tarjoiluvadille ja perunat ja kastike tarjotaan erikseen. Tämä
vanha resepti sopii hyvin
myös tämän ajan ruokatarjoiluihin. Itse sujautan perunoiden joukkoon porkkana- ja
palsternakkasuikaleita kypsymään ”samoilla tulilla”. On
ihan ihmeellistä, miten hyvältä nuo kalojen alla kypsyneet
olhavalaiset perunat maistuvat ja vesihöyryssä kypsynyt
kala on kevyttä herkkua.
Mummun hauenpääkeitto
sen sijaan ei ollut mieliruokaa
nuorten lastenlasten keskuudessa. Sen ulkonäkö ja maku
eivät miellyttäneet lapsia ollenkaan. Hauki on hyvä kala
ja paras kala kalamureketaikinaan. Kalapihvien valmistaminen onnistuu hyvin
monitoimikoneen leikkuriterällä, joka jauhaa nahattomien
haukifileiden kaksihaaraiset
ruodot niin pieniksi, etteivät
ne tunnu suussa.

Helena Lahdenperä

Helena Lahdenperä laittaa mielellään ruokaa kalasta. Kuvassa
juuri pyydetty taimen.

Kalat perunoiden päälle. Vettä vain sen verran että perunat
juuri ja juuri peittyvät.

• Energiatehokkaat ja yksilölliset valmiskodit laatua ja palvelua arvostaville
yli 25 vuoden
kokemuksella.

Kalapotun salaisuus piilee kalaliemessä kypsyneissä perunoissa.

• Energiatehokkaat ja yksilölliset
valmiskodit laatua arvostaville
yli 25 vuoden
Tilaa
kokemuksella.
uusimmat
TalokirjaT

Tikkasenharjun upea, 4 makuuhuoneen
myynTikohde on valmisTunuT.
varaa esiTTelyaika Tyylikkääseen koTiin!
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Salamasta passikuvat
ajanvarauksella

www.vello.fi/studiosalama
Iin Micropolis Piisilta 1, 91100 Ii

Mettovaaran
hautauspalvelu
Ii Jakkukylä p. 0400 387 047
Kiiminki p. 040 561 7399

Kaikki alan palvelut
Hautakivet

Jokivarren
Puutarha

Olhavajoen vesistöalueen
kunnostustoimet käynnistyivät
Veijolankosken alaosa ennen kunnostusta

Olhavanjoen
kalataloudellinen
kunnostaminen
käynnistyi
konkreettisesti alkusyksystä. Ensiksi talkoiltiin joen alkulähteillä,
Kaihuajärven alapuolella.
Sittemmin
kunnostettiin
suunnitelman
mukaisesti yhteensä neljä koskea kaivinkoneen avustuksella.
Pääasialliset
kunnostusmenetelmät ovat koskialueiden
kiveäminen
poikasalueiksi ja asentopaikkojen luomiseksi, virran
ohjailu kuiville jääneiden
uomanosien vesittämiseksi sekä runsas kutualueiden
rakentaminen. Hankkeen toteuttajana toimii Iin kunta,

joka on saanut Lapin ELYkeskukselta rahoitusta nyt
tehtäviin kunnostustoimiin
sekä vesilupien hakemiseen
seuraavaan toteutusvaiheeseen liittyen. Olhavan seudun
kehittämisyhdistys
toimii linkkinä maanomistajien suuntaan sekä koordinoi
ja aktivoi talkookohteet.
Kaikkinensa kunnostuskohteita on Olhavanjoessa
26 kpl. Joen yläosalla, Kaihuanjärven alapuolella olevat kohteet ovat pieniä ja
osittain ilman työkoneita
kunnostettavissa, kun taas
joen alaosan perattujen koskien työt ovat suurempia
vaatien myös vesilain mu-

P. 0400 192 142
Oijärventie 1144
Yli-Olhava

Olhavan Riistamiehet ry:n
hirvipeijaat
La 3.11. klo 13 alk. seuran majalla

Tervetuloa seuran jäsenet sekä
maanomistajat perheineen!

Tilaisuuden lopuksi palvilihan huutokauppa.

Johtokunta

Yli-Olhavan Metsästysyhdistys ry järjestää

HIRVIPEIJAAT

maiden vuokraajille ja seuran
jäsenille perheineen maamiesseurantalolla
lauantaina 3.11.2018 klo 12.00 alkaen.
Tilaisuuden lopuksi palvilihan huutokauppa.
Tervetuloa

Johtokunta

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy

Puh. 0400 385 281 | vkkmedia@vkkmedia.fi
Puh. 0400 385 281 | info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Veijolankosken alaosa kunnostuksen jälkeen.

Viimein on siis saatu konkreettista tulosta ja sitä myötä
uskoa siihen, että Olhavanjoen kalataloudellinen tilanne saadaan askel askeleelta
paremmaksi. Samalla monen kyläläisen mietteet ja
katseet ovat kääntyneet Kaihuanjärveen. Niin Kaihuanjärven kuin sen yläpuolisen
Paskajoen valuma-alueiden
vesistöjen tilanne on huono
ja vaatisi kunnostusta.

”Käytännössä Paskajoen
valuma-alueelle ja Kaihuanjärvelle on laadittava omat
erilliset kunnostussuunnitelmansa.”, informoi ylitarkastaja Jermi Tertsunen,
Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen vesienhoitoryhmästä. Tertsusen mukaan
ELY on varannut rahat
suunnittelulle ensi vuodelle. Suunnittelu aloitetaan
kevättalvella
yhteistyössä
paikallisten kanssa. Tavoitteena pidetään, että suunnitelmat sekä Kaihuanjärven
että Paskaojan valuma-alueen osalta olisivat valmiit lokakuussa 2019.
Toteutuksen
rahoitusta, eri rahoituskanavia, on
jo mietitty. Kun suunnitelmat valmistuvat, tiedetään
tarkemmin mistä lähteistä
rahoitusta voidaan hakea.
Aikataulullisesti
suunnittelun valmistuminen lokakuussa
mahdollistaa
avustushakemusten jättämisen marraskuussa. Mikäli
järven osalta tarvitaan lupa,
niin toteutus mennee vuosille 2020-2021.

Olhavanjoen kunnostyöt käynnistyivät viimein.

Teksti: Maarit Tihinen
Kuvat: Eero Hiltunen

kaisen luvan. Lupien hankinta on käynnissä. Kun
luvat on saatu päästään kunnostamaan loput koskialueet
mahdollisten
lupaehtojen
mukaisesti.
Kunnostuksen toteuttamista on Olhavassa odotettu
jo 20 vuotta. Kunnostukset
tulevat parantamaan erityisesti lohikalaston (taimen,
harjus, siika, lohi) sekä nahkiaisen ja ravun elinmahdollisuuksia. Olhavanjoen
kunnostus on myös yksi
Valtioneuvoston vahvistaman vesienhoitosuunnitelman toimenpide.

Katse Kaihuanjärveen

OS
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FAKTAA:

Turveruukki Oy hakee ympäristölupaa
Muhosuon ottamiseksi turvetuotantoon:
Muhosuolla on tarkoitus ottaa turvetuotantoon 84,9 ha:n suuruinen suoalue. Varsinaisen
tuotantoalueen pinta-ala on 82,3 ha ja auma-alueiden pinta-ala 2,6 ha. Suunniteltu tuotanto
on jyrsinpolttoturvetta ja mahdollisesti myös palaturvetta.
Suunniteltu alue sijaitsee Iin kunnan ja Oulun kaupungin alueella, n. 9 km Yli-Iin keskustaajamasta luoteeseen, eli Olhavan suuntaan. Hankealuetta lähimpiä asuttuja kiinteistöjä
ovat loma-asunnot n. 1,5 kn hankealueesta itään Halajärven rannalla. Liikenne Muhosuolle
tapahtuisi Väli-Olhavan ja Maunulan kylien kautta.
Muhosuon alue on nykyisin täysin luonnontilassa oleva alue. Muhosuo toimii vesipankkina. Muhojoki laskee Muhosuolta ja -lammelta Perämereen: joki mutkittelee parisenkymmentä kilometriä kokonaisuudessaan Iin kunnan alueella. Korkeuseroa tällä matkalla kertyy
yli neljäkymmentä metriä. Muhosuon ojittaminen ja ottaminen turvetuotantoon muuttaisi
koko alueen ekosysteemiä oleellisesti sekä Muhosuon että Muhojoen osalta.

Metsähanhen
pesimäalueet vaarassa
Alueen metsästysseurat vastustavat Muhosuon turvetuotantoaluetta, koska se
sijaitsee alueellisesti merkittävällä metsähanhen pesimisalueella.
Kyseessä on kymmenien
neliökilometrien suuruinen
yhtenäinen rauhallinen runsassoinen alue, ei ainoastaan
muutaman sadan hehtaarin
suuruinen turvesuo. Alueelle tyypillisiä ovat vaihtelevan kokoiset lammet, sekä
soiden ja niiden välisten
pienten kankaiden muodos-

tama vaihteleva mosaiikki.
Alueella on vähän lomaasutusta eikä tiestöä juuri
lainkaan. Alueen soisuuden
takia siellä ei juuri tehdä kesäaikaisia metsänhakkuita.
Marjastajia alueella liikkuu,
mutta siinä vaiheessa metsähanhen poikueet ovat jo liikkuvia.
Suuri, yhtenäinen ja rauhallinen suovaltainen alue
muodostaa
metsähanhelle erinomaisen, laajan ja
rauhallisen pesimäalueen.
Metsästäjillä on kauan ol-

Metsähanhia rantapellolla. Kuva: Harriet Hannon

Jouluksi oma päresauna kotiin?
Uniikki, käsityönä valmistettu
pihasauna, jossa lämpöä ja
tunnelmaa riittää!
Nyt toimitukset jouluksi!

Tutustu ja tilaa:
www.saunoa.fi
P. 040 9619232

lut tiedossa alueen merkitys
metsähanhen tärkeänä pesimäalueena.
Mikäli Muhosuon ojitus
ja turpeen nosto aloitetaan,
se vie osan alueesta ja ennen
kaikkea se tuo pesimäaikaisen ihmistoiminnan lisääntymisen kautta voimakkaan
häiriötekijän pesinnälle. Tällä on alueellisesti erittäin
merkittävä heikentävä vaikutus metsähanhen pesinnälle ja lisääntymiselle sekä
sitä kautta kannan säilymiselle alueella.

lhavan
eutulainen

Muhojoki ja sen harjus,
taimen ja nahkiainen uhattuna
Pienvesien arvo ja merkitys huomataan, kun ne
on menetetty. Olhavassa ja Muhojoella toimeen
on tartuttu ennen kuin on liian myöhäistä. Muhojoen yläosilla ollaan suunnittelemassa turvetuotantoa, jonka ympäristövaikutuksista ollaan
syystä huolissaan. Turvetuotantoa vastustetaan
laajasti, sillä toteutuessaan se vaikuttaisi jokiympäristöön, veden laatuun ja kalakantojen tulevaisuuteen.
Harjus on aina esiintynyt luonnonvaraisena
Muhojoessa. Harri nousee merestä jokeen, kutee joessa ja vaeltaa mereen kasvamaan. Saalista
saadaan säännöllisesti. Harjus ja sen esiintyminen on arvo jo sellaisenaan. Myös nahkiainen ja
sen pyynti on kuulunut aina joen historiaan ja
nykyisyyteen. Nahkiaiskanta on säilynyt pyyntivahvana, vaikka yleisesti eri jokien nahkiaiskantojen tila on voimakkaasti heikentynyt.
Harjusta ja nahkiaista on kuitenkin tutkittu
ja tiedetään vähän. Muhojoella turvetuottajien
tiedot perustuvat sähkökalastukseen. Yksittäisen sähkökalastuksen tiedot eivät ole luotettavia
harjuksen osalta. Sähkökalastuksessa harjusta saadaan hyvin harvoin, vaikka sitä vesistössä olisi. Samoin on nahkiaisen osalta. Sitäkään
ei sähkökalalla tavata.
Nahkiainen nousee merestä syksyllä jokeen,
mutta kutee vasta kesäkuun alussa, kuolee kudun jälkeen. Nahkiaisen toukat viettävät vuosia joessa, vaeltavat mereen, tulevat takaisin
kutemaan ja kuolemaan. Nahkiainen ei ole kotijokiuskollinen. On todennäköistä, että Muhojoen nahkiaisista merkittävä osa vaeltaa viereisiin
jokiin esim. Iijoen virtaamien houkuttelemana.
Tänä syksynä osa Iijoen emonahkiaisista onkin
siirretty Muhojokeen lisääntymään. Jos Muhojoen nahkiaiskanta menetetään, niin samalla osa
Iijoen nahkiaisista.
Kun Muhojokea on alettu seurata paikallisten toimesta, niin myönteinen yllätys on koettu
myös taimenen osalta. Muhojoessa on aiemmin
tavattu vain istutettuja taimenia, mutta tänä
syksynä koepyynnissä saatiin myös pieniä rasvaevällisiä 5 ja 10 cm:n taimenia. Istutetuilta
poikasilta on rasvaevä poistettu, joten taimenet
ovat mitä todennäköisimmin luonnossa syntyneitä. Luonnonvarainen meritaimen on luokiteltu uhanalaiseksi, joten tämä nostaa entisestään
Muhojoen kalakantojen arvoa ja joen säilyttämistarvetta.
Olhavalaisten ja kala-alan toimijoiden suuri
huoli Muhojoesta ja sen kalakantojen tulevaisuudesta on ymmärrettävä. Mikäli turvetuotanto joen yläosilla toteutuu, niin tämä heikentää,
mahdollisesti tuhoaa joen harjuksen, nahkiaisen
ja taimenen elinmahdollisuudet tavalla, jota ei
ole mahdollista korvata.

Risto Tolonen
Osuuskunta Team Kala

Koekalastuksen tulos Muhojoessa syntyneitä
luonnonvaraisia taimenenpoikasia.

Muhojoen antimia_Pyydykseen jäi reilunkokoinen n 40 cm luonnonvarainen harjus.

Muhojoesta pyydettyjä nahkisia - Saalis on
runsas ja maittava.

Uusi merellinen asuinalue Seljänperään
Asemakaavan
laatiminen Seljänperän alueella on
käynnissä ja kaavaluonnosta
laaditaan parhaillaan.
Asemakaavan
laatimisen rinnalla laaditaan myös
yleiskaavan muutosta, jolla
mahdollistetaan alueen ottaminen asuinkäyttöön.
Asemakaava
laaditaan
kunnan omistamalle noin
seitsemän hehtaarin suuruiselle alueelle, jossa toimi aiemmin leirintäalue.
Tavoitteena on merellinen
asuinalue, jonne tulevista omakotitaloista on mah-

dollisimman hyvät näköalat
merelle.
Omarantaisia
tontteja
alueelle ei tule, sillä rantaalue jätetään yleiseen käyttöön mm. uimarannaksi.
Lähtökohtaisesti on puhuttu, että alueelle tulisi noin
kymmenen tonttia ja tonttikoko olisi varsin suuri. Kaavan tavoitteet tarkentuvat
prosessin edetessä.
Havainnekuvia
kaava-alueesta ei vielä ole. Tavoitteena kuitenkin on, että
kaavaluonnos saataisiin nähtäville vielä tämän vuoden

puolella. Sen jälkeen kuntalaisilla ja muilla osallisilla on
mahdollisuus ottaa kantaa
luonnokseen. Tuolloin pyydetään myös tarvittavat lausunnot viranomaisilta.
Kaava voisi olla kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyssä
loppukeväästä,
mutta aikatauluun voi tulla
vielä muutoksia.

Jaakko Raunio,
maankäytön suunnittelija
/kaavoittaja,
Iin kunta
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Sopimus Iijoen vesistövision
toteuttamisesta
Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.9. esittää Iin
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Iijoki-sopimuksen
vuosille 2019-2023. Samalla
esitetään Iin sitoutuvan rahoittamaan sopimuksen mukaisia toimenpiteitä 9 500
euron vuotuisella rahoituksella vuosina 2019 – 2023.
Iijoelle on rakennettu yhteisiä tavoitteita ja konkreettisia
toimenpiteitä
Pohjois-Pohjanmaan liiton
hallinnoiman Iijoen OTVAhankkeen toimesta. Iijoen

OTVA on kolme vuotta kestävä EU-rahoitteinen hanke.
Hankkeen päärahoittaja on
Euroopan unioni (ELY-keskus/EAKR). Muita rahoittajia ovat PVO-Vesivoima Oy,
Oulun kaupunki, Iin kunta,
Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, Kuusamon
kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hanke päättyy
14.10.2018.
Hankkeessa on muodostettu yhteinen Iijoen vesistövisio. Yhteinen vesistövisio
on toimintaohje, jossa hank-

keen neuvottelukunnan toiminnan kautta on laadittu
visio Iijoen vesistön tavoiteltavasta tulevaisuudesta,
joka osaltaan suuntaa alueelle kohdistuvia kehittämistoimia ja konkreettisia
hankkeita.
Vesistövision muodostamiseksi koottiin alueen
toimijoiden
muodostama
yhteinen
neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan on
kuulunut Iijoen alueen kuntapäättäjiä, maa- ja vesialueiden omistajia, viranomaisia,

kyläyhdistysten ja järjestöjen
edustajia.
Iijoki on ollut merkittävässä asemassa myös nykyisen
hallituksen ohjelmassa. OTVA-hankkeen rinnalla Iijoen asioita on viety eteenpäin
vaelluskalakärkihankkeessa.
Iijoen vaelluskalakärkihanke on Suomen suurin vaelluskalahankekokonaisuus,
jonka puitteissa elvytetään
lohi- ja meritaimenkantoja. Hanke toteutetaan osana
hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta.
Pitkän

aikavälin tavoitteena on
vaelluskalojen
luontainen
elinkierto ja vapaa liikkuvuus, sekä ylä-, että ala virtaan. Iijoen alaosalla tuetaan
myös nahkiaisen ja siian
elinolosuhteita. Kärkihankekokonaisuuden rahoitus on
yhteensä 4,3 miljoonaa euroa.
IIJOKI-sopimuksella sitoudutaan Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman
toteuttamiseen sekä vaadittavan resurssin sijoitukseen
ja rahoitukseen. Sopimus

antaa edellytykset neuvottelukunnan toiminnan jatkumiselle ja siinä sovitaan
myös hankkeiden toteutusja rahoitusperiaatteista. Sopimuksen osapuolia ovat:
PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Iin kunta, Kuusamon kaupunki, Oulun
kaupunki, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta,
Turveruukki Oy, Vapo Oy ja
MTK Pohjois-Suomi.
Iin kunnanvaltuusto käsittelee Iijoki-sopimusta kokouksessaan 8.10. MTR

Iijoki-sopimuksella sitoudutaan Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteuttamiseen myös kalakantojen elinolosuhteiden osalta.

Yrittäjä
Liity Kuivaniemen Yrittäjien jäseneksi!
Tule mukaan! Tarjolla on paikallisen vireän toiminnan
lisäksi Suomen Yrittäjien ja Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjien tarjoamat maksuttomat jäsenpalvelut ja
runsaasti rahanarvoisia jäsenetuja.
Ota yhteyttä:
Puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi p. 050 441 3121
Lisätietoa ja jäseneksi liittymisohjeet: www.yrittajat.fi

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS
SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY
95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259
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Lohet lisääntyvät luontaisesti Iijoessa
Luonnossa syntyneitä lohenpoikasia on löydetty Iijoen
vanhasta luonnonuomasta
Iissä. Löytö on merkittävä,
sillä se todistaa lohen lisääntyvän luontaisesti Iijoessa.
- Tämä on merkittävä saavutus Iijoella. Hallituksen
kärkihankkeen
tavoitteenahan on varmistaa
vaelluskalojen luontainen lisääntyminen rakennetuissa
vesistöissä, iloitsee Etelä- ja
Pohjois-Iin kalastuskuntien
puheenjohtaja Risto Tolonen .
Tänä keväänä kuoriutuneita poikasia löydettiin pieneltä alalta yli 40 kappaletta,
mikä on erinomainen tulos.
Joukossa oli myös Raasakan
voimalaitoksen alapuolelle
istutettu lohi, joka on uinut
Uiskarin kalatien läpi seitsemän kilometriä pitkään
luonnonuomaan.
Löydöt tehtiin sähkökalastamalla koealoja 1. lokakuuta. Tutkimusassistentti
Mikko Jaukkuri Luonnonvarakeskuksesta kertoo, että
löytö on yllättävä ja merkittävin kolmeen vuoteen, jona
aikana koekalastusta on Iijoen vanhassa luonnonuomassa tehty.
Lohenpoikasten löytyminen on todiste siitä, että joessa on lohen lisääntymiselle
hyviä paikkoja.
- Tällä koskella lohi on
kutenut viime syksynä, mäti
selvinnyt talven yli ja poikaset kuoriutuneet keväällä.
Kyseisessä koskessa on lohenpoikasille sopiva virtaus, sopivan matala, sopivan
raekokoista kiveä, suojapaikkoja ja ravintoakin löytyy, Jaukkuri kertoo.
Iijoen vanhaa luonnon-

Sähkökalastusta Iijoen vanhassa luonnonuomassa. Kuvissa tutkimusassistentti Mikko Jaukkuri Luonnonvarakeskuksesta (LUKE), ynpäristöasiantuntija Jyrki Salo PVO-Vesivoima Oy:sta ja Henri Kylli Osuuskunta Team Kalasta.

uomaa kehitetään viisivuotisella hankkeella 2017-2022,
jossa mukana ovat Iin kunta, PVO-Vesivoima ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat.
Hankkeen tiimoilta tänä ja
viime kesänä sekä syksynä
uomassa on ajoittain juoksutettu tavallista enemmän
vettä, mikä mahdollistaa ka-

lojen nousun. Uiskarin kalatietä on paranneltu useista
kohdista kaloille sopivammaksi, ja kalatielle on asennettu
kalojen
liikkeitä
seuraavat laskurit. Uiskarin
kalatietä kalat pääsevät vanhaan uomaan, mutta eivät
Raasakan
voimalaitoksen
yläpuolelle. Tänä vuonna

KARKAAKO KIINTEÄT
KULUT KÄSISTÄ?
Kysy
rohkeasti
Meiltä
tuotantotilaa
yrityksellesi
nyt alle toimitiloja.
5€/m²

OTA
YHTEYTTÄ
Antti Tuomaala
040 6721 389

Vain 25 minuuttia Oulusta!

KARKAAKO
KARKAAKOKIINTEÄT
KIINTEÄT

kaloja on syyskuun loppuun
mennessä noussut uomaan
neljä kertaa viime vuotta enemmän. Kalojen nousu, erityisesti siian nousu,
jatkuu vielä, ja veden lisäjuoksutuksia jatketaan arviolta lokakuun puoliväliin
asti. Silloin myös saadaan
tarkkoja tietoja tänä vuon-

OTA
OTA
YHTEYTTÄ
YHTEYTTÄ

na Uiskarin kalatietä pitkin
nousseiden kalojen määristä
ja lajeista.
Hallituksen vaelluskaloja koskevan kärkihankkeen
käytännön toimenpiteitä on
tehty valituissa pilottikohteissa. Iijoki on yksi keskeisimmistä kohteista. Iissä on
vireillä kalatien rakentamis-

hanke Raasakan voimalaitokselle, johon on myönnetty
valtion kärkihankerahoitusta. Iijoen 4,3 miljoonan euron kärkihankekokonaisuus
toteutetaan vuosina 2017–
2019.

Hauki Media
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Vuonna1988 olhavalainen Veikko Lahdenperä
eutulainen päätti ryhtyä yrittäjäksi.

Ensi vuonna OT-Kumi viettää
30. tuotantovuottaan edelleen
tiivisteiden merkeissä.
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Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

OT-Kumin toiminta alkoi suomalaisten ikkuna- ja ovitehtaiden
kasvaneesta tiivisteprofiilien kysynnästä.
Tuotevalikoimaa on sittemmin laajennettu rakennus-, metalli- ja
kulkuvälineteollisuuteen ja uudet toimitilat lupaavat kasvua tulevaisuuteen.
Toiminnan kansainvälistyessä OT-Kumin tuotteiden markkinaalue on laajentunut, ja nykyisin päämarkkinat ovat Suomen lisäksi Venäjällä, Baltian maissa ja Skandinaviassa. Tarjoamme
korkealaatuisia tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220
Lieksentie 8, 91100 Ii | 08 6558 800
myynti@ot-kumi.com

Investointi huolettomaan
tulevaisuuteen

• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

SEHÄN ON RIESKA!
Leipomomyymälä avoinna
ma–pe klo 8–17, la klo 10–12 (14)
Sepäntie 2, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

WWW.PUTAANPULLA.FI

/ PUTAANPULLA

• Säätiön tehtävänä on: • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

