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jakelu kaikkiin talouksiin iissä

18.1.nomat
Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

www.jakkukyla.fi

Tässä lehdessä liitteenä 

Jakkukylä -lehti. Sivut 5-20

 Aukioloajat:  
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00

Majakka Konintie 4, A  91100 Ii
Seuraa meitä 

myös 
Facebookissa

2-3 KG LOHI 
(sis.kalakäsittelyn 
haluamallasi tavalla)

LOHIFILE A-Leikattu 
2-3 kg:n kalasta (ruodollinen)

SAVUSTETUT  JA 
LOIMUTETUT 
LOHIFILEET 
HUIPPUHINTAAN 

18,50€/KG

LOHIFILE C-LEIKATTU 
5-7 kg:n kalasta (ruodoton)

(TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN KALAA RIITTÄÄ)

8,87€/KG

 11,90 €/KG

15,70€/KG

Huomioithan myös, että 
paikalliset kalastajat toimittavat meille 

päivittäin saaliitaan
MADETTA,SIIKAA, HAUKEA, MAIVAA 

YMS. MITÄ AHTI SUO

0200 81000
Iin Taksipalvelu Oy

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

klo 11.00  Minisompaviesti 

klo 11.45  Illinsaaren hiihto -viesti, 

    * harrastajille ja kuntoilijoille  

    * 3 hiihtäjää, 3 osuutta, 3 km/osuus 
    * Asu ja hiihtotyyli vapaa 

 

 
klo 13.00  MAAKUNTAVIESTI kilpasarja  

MAAKUNTAVIESTI 
Pohjois-Pohjanmaan 

Iissä, lauantaina 17.2.2018  

Tervetuloa koko perheen  

ulkoilutapahtumaan 

Iin Illinsaareen! 

Vapaa pääsy! 

Lisätietoa: Marko Jussila p. 040 708 8192, www.iinurheilijat.sporttisaitti.com 

Ilmoita yrityksesi mukaan yrityssarjaan,  
hiihto.iiu@hotmail.com 

Kisojen suojelijana toimii  
sosiaali– ja terveysministeri 
Pirkko Mattila 

Iin Kemikalio-tekstiili
ja Luontaistuote

UUsi osoitteemme:
Laksontie 1, 91100 ii 

(ompelimo Paulikin vieressä) 
p. 08 817 3360

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

Tervetuloa 
ostoksille!
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www.iinseurakunta.fi

Metsäveroilmoitus 
kannattaa  

tehdä aina!
Varaa aika omalta 
metsäneuvojalta!

Varaa aika 
0400 318 607  Veteläinen

kuivaniemi

iin alue
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 18.1. klo 14.30. Voit pyytää seura-
kunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7 -iltapäivä to 18.1. klo 15 kerhohuone. kaikille 7 -luokkalaisille suunnat-
tu yhteinen iltapäivä. Pelaillaan, leivotaan, keskustellaan ja askarrellaan yh-
dessä. 
Lapsikuoro to 18.1. klo 17 iin seurakuntasali. 
Nuortenilta to 18.1. klo 18 kerhohuone. kaikille avoin, ohjelmallinen ilta, jo-
hon osallistuvat myös muualla rippikoulunsa käyvät. 
Kirkkokuoro to 18.1. klo 18.15 iin seurakuntasali. Huom! kuorolla uusi har-
joitusaika. kuoroon otetaan mukaan uusia laulajia. lisätietoja eija savolai-
selta p. 040 737 6966.
Iin perhekerho pe 19.1. klo 10-12 kerhohuone. ohjelmassa leikkiä, askarte-
lua, laululeikkejä ja muuta kivaa yhteistä tekemistä. Perhekerhoon ovat ter-
vetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa! 
Rippikoulua kesä 1 ryhmälle su 21.1. klo 10 iin kirkko. rippikoululaiset 
osallistuvat jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen ruokailu sekä kirkkoseik-
kailu.
Sanajumalanpalvelus su 21.1. klo 10 iin kirkko. soronen Pekka, kanttori-
na savolainen eija. kolehti kristittyjen ykseyden edistämiseen suomen eku-
meenisen neuvoston kautta.
MIestenpiiri su 21.1. klo 18 iin seurakuntasali
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 22.1. klo 17.30 kerho-
huone. tutustumaan eri maihin askarteluiden, leikkien ja kokkailujen avulla.
Ajanvaraus perhetyöntekijälle. Voit sopia tapaamisesta esim. kotona tai 
seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä irmeli Hietapelto p. 0400 541 319.
Solu ti 23.1. klo 15 kerhohuone. 
Sävelhartaus ti 23.1. klo 19 iin kirkko. Pohjois-Pohjanmaan kanttorikuo-
ro esiintyy johtajanaan tommi Hekkala. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 €, 
ohjelma+kuoron cd 10 €. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 24.1. klo 10-11.30 kerhohuone. ryhmä 0-2 vuo-
tiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen laululeikkipainotteinen perhekerho. 
Disneypuuhakerho ke 24.1. klo 17 kerhohuone. joka kerta aiheena eri dis-
ney tarina, jonka tiimoilta leikitään, askarrellaan ja kokkaillaan. 
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe 25.1. klo 09-10.
Diakonissa sanna karppinen p. 040 7376 955 (ii ja jakkukylä)
Diakonissa sanna Mäenpää p. 040 7182 297 (olhava, kuivaniemi ja oijärvi).
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 25.1. klo 13. 
7 -iltapäivä to 25.1. klo 15 kerhohuone. 
Lapsikuoro to 25.1. klo 17 iin seurakuntasali. 
Nuortenilta to 25.1. klo 18 kerhohuone. 
Kirkkokuoro to 25.1. klo 18.15 iin seurakuntasali.
Viikkomessu to 25.1. klo 20 iin kappeli. 
Iin perhekerho pe 26.1. klo 10-12 kerhohuone. 
Ii Gospel pe 26.1. klo 18 Valtarin koululla. esiintyvät Valo, juhani ja save. 
konserttien jälkeen jatkot seukkarilla. Vapaa pääsy, kuuluu kaikille rippikou-
lulaisille sekä isoskoulutettaville. toteutetaan yhteistyössä iin helluntaiseu-
rakunnan kanssa. lisätietoja nuorisotyönohjaajilta.
Messu su 28.1. klo 10 iin kirkko. aihe ansaitsematon armo. kinnunen Mat-
ti, kanttorina jaakkola Markku. kolehti kiinan raamattutyöhön suomen Pip-
liaseuran kautta.
Rippikoulua Kesä 3 ryhmälle su 28.1. 10 kuivaniemen kirkko. opetusta ja 
ruokailu kuivaniemen srk-talolla, jonka jälkeen osallistuminen jumalanpal-
velukseen sekä kirkkoseikkailu. kyyti iin srk-talolta klo 9.15.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 29.1. klo 17.30 ker-
hohuone. 
Solu ti 30.1. klo 15 kerhohuone. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 31.1. klo 10-11.30 kerhohuone.
Ystävänkammari ke 31.1. klo 12 iin seurakuntatalo.
Disneypuuhakerho ke 31.1. klo 17 kerhohuone. 
7 -iltapäivä to 1.2. klo 15 kerhohuone. 
Nuortenilta to 1.2. klo 15.30 kunnan nuorisotila Majakassa. illan päätteek-
si hartaus ja kahvit.
Lapsikuoro to 1.2. klo 17 iin seurakuntasali. 
Nuortenilta to 1.2. klo 18 kerhohuone. 
Kirkkokuoro to 1.2. klo 18.15 iin seurakuntasali.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 7.2. klo 10-11.30 kerhohuone. 

Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi 

kuiVanieMen alue
Sanajumalanpalvelus su 21.1. klo 12 oijärven kyläkirkossa. 3. sunnuntai 
loppiaisesta, pyhäpäivän aihe: jeesus herättää uskon. Pekka soronen, kant-
torina Markku jaakkola. kolehti kristittyjen ykseyden edistämiseen suomen 
ekumeenisen neuvoston kautta.
Sanajumalanpalvelus su 28.1. klo 12 kuivaniemen kirkossa. 3. sunnuntai 
ennen paastonaikaa, pyhäpäivän aihe: ansaitsematon armo. Matti kinnu-
nen, kanttorina Markku jaakkola. kolehti kiinan raamattutyöhön. 
Oijärven perhekerho ma 22.1. ja ma 5.2. klo 13 – 14.30 vanhustentalon ker-
hohuoneessa. 
Kuivaniemen perhekerho to 25.1. ja to 1.2. klo 10 – 12 seurakuntatalolla.  
ohjelmassa leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. tule ta-
paamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia. tervetuloa van-
hemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa.
Ajanvaraus perhetyöntekijälle voit sopia tapaamisesta esim. kotona tai 
seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä irmeli Hietapelto p. 0400 541 319.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 22.1. klo 11 vanhustentalon kerhohuo-
neessa.
Oijärven seurakuntakerho ma 29.1. klo 11 vanhustentalon kerhohuonees-
sa. 
Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe, diakonissa sanna Mäenpää p. 
040 7182 297 (kuivaniemi, oijärvi ja olhava) diakonissa sanna karppinen p. 
040 7376 955 (ii ja jakkukylä)
Kuivaniemen naiskuoron harjoitus keskiviikkoisin klo 16.30 seurakunta-
talolla.
Hyryn nuorten laulajien harjoitus keskiviikkoisin klo 18.30 kuivaniemen 
rauhanyhdistyksellä. 

Lisää tapahtumia: katso Iin alue ja www.iinseurakunta.fi

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

Aila Paaso Iin Vihreiden 
varapuheenjohtajaksi

Iin Vihreät järjestäytyi-
vät vuoden ensimmäises-
sä hallituksen kokouksessa. 
Syyskokous oli valinnut pu-
heenjohtajaksi Heli Hannele 
Haapaniemen. Varapuheen-
johtajaksi valittiin Aila 
Paaso, sihteeriksi Eija Ala-
raasakka, taloudenhoitajaksi 
Sisko Sergejeff sekä jäsenasi-
oiden hoitajaksi Tiina Vuo-
nonvirta. 

Sääntömääräinen kevät-
kokous päätettiin pitää sun-
nuntaina 25.2. Keväällä on 
tarkoitus myös juhlia yhdis-
tyksen viisivuotista toimin-
taa. HHH

5

remmaksi eli siinäkin olisi 
siten 15 joukkuetta kilpaile-
massa. 

Kilpailujen suojelijaksi on 
lupautunut sosiaali- ja ter-
veysministeri Pirkko Matti-
la. Kilpailun johtajana toimii 
Pauli Tiiro, järjestelytoimi-
kunnan johtajana Marko Jus-
sila ja kilpailusihteerinä Anri 
Stenius-Veijola. HT

Iin Illinsaaressa hiihdetään 
historiassa toisen kerran 
Pohjois-Pohjanmaan Maa-
kuntaviesti lauantaina 17.2. 
Edellinen tapahtuma oli rei-
lut 10 vuotta sitten vuonna 
2006. 

Joukkueiden ilmoittau-
tumisia otetaan koko ajan 
vastaan ja käytännön järjes-
telyjen suhteen tehdään on-
nistuneen tapahtuman eteen 

Maakuntaviesti hiihdetään Iin Illinsaaressa
kovasti töitä. Talkooväki al-
kaa olla jo tiedossa, kertoo 
Iin Urheilijoiden puheenjoh-
taja Marko Jussila. 

Kilpailut alkavat kello 11 
Minisompaviestillä, johon 
odotetaan eri puolilta maa-
kuntaa noin 15 joukkuetta. 
Sen jälkeen on harrastajil-
le ja kuntoilijoille tarkoitet-
tu Illinsaaren hiihto -viesti. 
Siihen toivotaan etenkin yri-

tysten ja yhdistysten osallis-
tuvan ja ilmoittavan kolmen 
hengen joukkueita. Osuuk-
sien mitta on kolme kilomet-
riä ja asu sekä tyyli on vapaa. 
Siihenkin Jussila odottaa vä-
hintään 15 joukkuetta. 

Kilpasarja alkaa kello 13. 
Siinä oli viime vuonna 14 
joukkuetta ja Jussilta toivoo 
tänä vuonna laitettavan vä-
hintään yhtä joukkuetta pa-

Kilpailun onnistumiseksi on pidetty ja tullaan pitämään useita kokoontumisia. Viimeksi sellainen oli viime viikon keskiviikkona 10.1 Illinsaaren 
hiihtomajalla.  
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Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Osana Iin Sillat –motelli ja leirintäalueen kesän 2018 rekrytointeja, etsimme fyysiseen työhön motivoitu-
neita iiläisiä työttömiä työnhakijoita. Tavoitteenamme on palkata TyöTakomo-hankkeen kautta yrityksen 
käyttöön 3-5 kokoaikaista työntekijää toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin kestäviin määräaikai-
siin työsuhteisiin. Iin kunta toimii rekrytoitavien varsinaisena työnantajana.
 
Lähetä vapaamuotoinen työhakemus sekä ansioluettelo TyöTakomo-hankkeen projektipäällikkö Harri 
Ojanperälle osoitteeseen harri.ojanpera@oulunkaari.com tai postitse osoitteeseen Oulunkaaren kun-
tayhtymä, Piisilta 1, 91100 Ii 12.2.2018 klo 15:00 mennessä. Lisätiedustelut sähköpostitse tai puhelimit-
se, 040 657 1113.

Työtehtävät Iin Silloilla:

	 •	 mökkien	ja	huoneiden	sekä	leirintäalueen	ympäristön	siivoaminen

	 •	 nurmikon	leikkaaminen

	 •	 asiakaspalvelu	vastaanotossa	ja	kahvilassa

	 •	 kahvilan	hoitaminen	tavaratilauksineen	ja	kassatilityksineen

	 •	 majoitusvarausten	hoitaminen

	 •	 pienet	rakennustyöt

  Jos hallitset joitakin em. taitoja, mainitse ne hakemuksessasi!

Työnhakijan ”plussat”:
 
	 •	 positiivinen	asiakaspalveluasenne

	 •	 hygieniapassi

	 •	 kielitaito	(englanti,	venäjä,	saksa,	ruotsi,	norja)

TyöTakomo-hanke (ESR) 

TyöTakomo-ESR-hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulunkaaren kuntayhtymän 
kunnat. Hanke alkoi 1.10.2016 ja päättyy 30.9.2019. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on työllistää 
kohdekuntien työttömiä työnhakijoita. Iissä hankesuunnitelman mukaisena ensisijaisena kohderyhmänä 
on 30-50 –vuotiaat työttömät, joiden ammatillinen koulutus on puutteellinen tai vanhentunut.

Töitä tarjolla Iin Silloilla – kesä 2018!
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Maksaja: Iin Vihreät ry

Haavisto 
presidentiksi 

2018

3
4

Lauantaina 20.1. 
klo 9.00 - 12.00 Kuivaniemi, Salen piha
Vierailijana paikalla kansanedustaja Katri Kulmuni

Lauantaina 20.1. 
klo 13.30-16.00 Oijärvi, Veeran Puoti

Lauantaina 27.1. 
klo 10.00 - 14.00 S-Market Turva, piha

Iin Keskustan kunnallisjärjestön 
presidentinvaalitilaisuudet

Tervetuloa keskustelemaan 
presidentivaaleista

Tarjolla kahvia, makkaraa ja mehua

M
ak
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ja
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ry
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Liity tukiryhmään
paavopresidentiksi.fi

Varmista 
toinen kierros

Tukitilimme: FI91 5680 0020 4285 83
1500 euron tai suuremmat 
lahjoitukset ovat julkisia.

Valitsijayhdistyksen presi-
denttiehdokas Paavo Väy-
rynen vieraili Iissä 10.1. 

Väyrynen tähtää toiselle kierrokselle
Nätteporissa järjestettyyn ti-
laisuuteen oli saapunut noin 
30 asiasta kiinnostunutta 
kuntalaista. Puheessaan Väy-
rynen ilmoitti tavoitteekseen 
”Uusi suunta Suomelle” jol-
loin Suomen itsenäisyyttä on 
vahvistettava ja pitkällä täh-
täimellä Suomen on erottava 
liittovaltioksi muuttuvasta 
Euroopan unionista. Myös 
eurosta tulee palata omaan 
valuuttaan, koska siihen 
liittyminen oli hänen mie-
lestään alun perinkin suuri 
virhe. 

Presidenttinä Väy-
rynen aikoisi vaikuttaa 
etenkin ulko- ja turvallisuus-
politiikkaan, maahanmuut-
topolitiikkaan sekä Suomen 

Vaalikampanjansa Väyrynen pyrkii rahoittamaan kirja- ja mukimyyntien tuloilla

Kiireinen mutta lupsakkaan oloi-
nen Paavo Väyrynen ehti Oulussa 
järjestetyn ehdokkaiden yhteisti-
laisuuden jälkeen poiketa myös 
Iissä

sisäpolitiikkaan. Natoon ei 
pidä mennä, rajatarkastukset 
tulee palauttaa ja sisäpolitiik-
kaan presidentti Väyrynen 
vaikuttaisi YK:n kestävän 
kehityksen ohjelman linjaus-
ten mukaisesti, tavoitteenaan 
köyhyyden poistaminen.

Keskustelussa ehdok-
kaalta tentattiin kantaa mm. 
maakunta- ja eduskuntavaa-
leihin sekä eutanasiaan. Jos 
en tule valituksi presiden-
tiksi, palaan eduskuntaan 
kevätkaudella ja kantani eu-
tanasiaa on kielteinen, päät-
ti Väyrynen keskusteluosion.

Matti-Tapio Rissanen

Vuoden 2018 
presidentinvaali toimitetaan 

1. vaali sunnuntaina 28.1.2018 
ja tarvittaessa 

2. vaali sunnuntaina 11.2.2018

Matti Vanhasella uskottavat tulevaisuusnäkemykset
Presidenttiehdokas Mat-
ti Vanhasella on uskottavin 
tulevaisuusnäkymä. Nyt ei 
arvioida mennyttä kuutta 
vuotta, vaan seuraavan vaa-
likauden tavoitteita ja miten 
ehdokkaan arvot vastaavat 
omiin arvoihin. 

Osaaminen ja kokemus 
ovat tärkeitä valintaperustei-
ta, mutta ne täyttyvät useal-
la ehdokkaalla. Erot syntyvät 
siitä, millaisen maailman-
kuvan kukin ehdokas muo-
dostaa. Matti Vanhanen on 
linjannut useita tärkeitä asia 
kokonaisuuksia, joita hän on 
valmis edistämään. Ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan johta-
minen on yksi tärkeimmistä 
presidentin tehtävistä. 

Vanhasen mielestä soti-
laallinen liittoutumattomuus 
on keskeisin asia. Naton ja 
Suomen rajaa ei tarvita Suo-

men rajalle. Oman maan us-
kottava puolustus ja hyvä 
yhteistyö naapureiden kans-
sa on perustana. Lähialue-
maiden tiivis yhteistyö ja 
luottamukselliset suhteet 
ovat Vanhaselle tärkeitä, 
mutta hän nostaa Afrikan 
kysymyksen erittäin keskei-
selle sijalle. Väestön valta-
va kasvu ja ruoan puute ovat 
maailmanlaajuisia ongelmia; 
joihin ei ole puututtu EU-ta-
sollakaan.

Vanhanen korostaa ter-
veen talouden merkitystä 
huolehdittaessa heikoimmis-
ta ihmisistä. Alijäämäinen 
julkinen talous ja velkaantua 
kansakunta ei kykene huo-

lehtimaan pitkällä aikavälil-
lä tarvittavasta perustuvasta. 
Koko maan voimavarojen 
hyödyntäminen ovat hänelle 
tärkeäitä, ei pelkästään met-
ropoli-Suomi ja sen jatkuva 
kasvattaminen muun maan 
kustannuksella.

Kansakunnan eheyden 
ylläpitäminen on tärkeää. 
Tähän keskustalaisella eh-
dokkaalla Vanhasella on 
parhaat edellytykset. Van-
hanen korostaa kansankun-
nan eheyden lisäämistä, ei 
pelkästään alueellisesta nä-
kökulmasta, vaan myös so-
siaalisesta näkökulmasta. 
Menneisyyden kävelyllä 
ei tulevaisuutta rakenneta. 

Vanhanen on tehtävään ko-
kenut. Seitsemän vuotta pää-
ministerinä ja mm. EU:n 
puheenjohtajuuden hoito 
ovat antaneet hänelle vah-
van kokemuksen ja kansain-
väliset suhteet. 

Matin henkilökohtaiset 
ominaisuudet, kyky kuun-
nella ja pohtia asioita ovat 
vahvuus yhdistettynä vah-
vaan johtamiskokemukseen. 
Sain toimia seitsemän vuotta 
puolueen varapuheenjohta-
jana Vanhasen puheenjohta-
jakaudella ja voin suositella 
vahvasti hänen äänestämis-
tä. Hän on pärjännyt erin-
omaisesti TV-tenteissä ja 
muissa julkisissa esiintymi-

sissä. Vaaleilla on yleispo-
liittinen merkitys. Kaikkien 
keskustalaisten toimijoiden 
ja keskustalaisten äänestä-
jien syytä pohtia, annan-
ko vetoapua pääministerille 
vai hänen kilpailijoille. Van-
hanen haluaisi myös avata 
Presidentin linnakkeet erilai-
sille tulevaisuutta pohtivil-
le tahoille ja toimia tällaisen 
keskustelun vauhdittajana. 
Tällaista tarvitaan juuri tällä 
hetkellä.

Muistetaan käydä äänes-
tämässä!

Antti Rantakangas, 
kansanedustaja 
Haapavesi

kansanedustaja antti rantakangas vieraili keskustan iin 
kunnallisjärjestön kokouksessa viime viikon torstaina 11.1. 
Pyysimme iisanomaan häneltä ajankohtaisen kirjoituksen.

Pekka Haavisto oli Oulussa kampanjakiertueella
Pekka Haavisto oli Oulus-
sa13.1. kampanjakiertueelle 
ja osallistui useaan tapahtu-
maan.    

– Saavuimme paikalle juu-
ri Pekan aloitettua ja kuvaa-
vaa tapahtuman suosiolle oli 
se, että ovella meidät toivo-
tettiin tervetulleeksi, että kyl-

lä tänne vielä mahtuu, sisään 
vaan. Paikka oli ihan tupa-
ten täynnä. Tunnelma Pekan 
keikalla oli välitön ja innos-
tunut. Pekka tarinoi biiseistä 
lämminhenkisesti ja onnistui 
valitsemaan kappaleita, jot-
ka herättivät muistoja ja pisti-
vät vauhtia sekä nuorempaan 
että varttuneempaan ylei-
söön. Pöydissä käytiin in-

nostunutta keskustelua siitä 
kuinka paljon myönteistä 
palautetta kampanjatyössä 
Pekka Haaviston toiminnas-
ta saadaan. Ilmassa oli sitä 
samanlaista hyvää pöhinää 
mitä edellistenkin presiden-
tinvaalien aikana.

Heli-Hannele Haapaniemi
Iin Vihreät, puheenjohtajaHeli-Hannele Haapaniemi oli mu-

kana Pekan DJ-keikalla Oulussa.

Ennakkoäänestys Suomessa
1. vaali 17. - 23.1.2018
2. vaali 31.1. 6.2.2018
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Olemme kyläyhdistyksen 
yleisessä kokouksessa hy-
väksyneet tavoitteen, jon-
ka mukaan Jakkukylä on 
kasvava kylä, haluttu paik-
ka asua, yrittää ja harrastaa 
kauniissa Iijoki-varressa.

Kylä säilyy vireänä ja elä-
vänä, kun se kasvaa. Toi-
votamme sydämellisesti 
uudet asukkaat tervetulleek-
si Jakkukylään. Kylämme 
on ihanteellinen, jos haluat 
asua lähellä luontoa, luon-
nonkauniissa, turvallisessa 
maalaiskylässä, jossa kylä-
läiset tunnetaan ja ihmisistä 
välitetään. Autamme ky-
läyhdistyksen toimesta mie-
lellämme rakennuspaikan 
tai valmiin kodin löytämi-
sessä Jakkukylästä, ota roh-
keasti yhteyttä sähköpostilla 
jakkukyla@gmail.com tai 
soittamalla kyläyhdistyksen 
hallituksen jäsenille. 

Yhteystiedot löytyvät 
www.jakkukyla.fi/yhtey-
denotto. Jakkukylässä on 
myynnissä useita, edullisia 
tontteja hyvillä rakennus-

Asumaan Jakkukylään

Nro Myyjien yhteystiedot
1-2  (tontit 1-2 poistettu myynnistä)
3-5  Tornator, 050 4069352
6  Timo Turtinen, 040 7551578
7  Riku Alaräihä, 040 5816844
8-9  Oulun kaupunki, 08 55843500
11  Risto Päkkilä, 0400 388165, 
 (Tontti nro. 10 myyty)
12  Kiinteistö Aitta LKV, 040 5882055
13  Päivi Meriläinen, 044 5993911
14  Hannu Juutilainen, 044 5993911
15  Risto Häyrynen, 040 5222552

paikoilla, reilun 10 minuutin 
päässä Iin taajamasta ja ki-
venheiton päässä Jakun kou-
lusta. Julkisessa myynnissä 
olevien tonttien kaavamer-
kintä antaa mahdollisuuden 
omakotitalojen rakentami-
seen. Myytävien tonttien 
koko on yli 5000 m2. Julki-
sesti myynnissä olevien tont-
tien lisäksi kannattaa lähestyä 
suoraan maanomistajia tie-
dusteluilla.

 
Myytävät tontit Jakkukylässä
Lisätietoja: 
www.jakkukyla.fi/tontteja

Jakun koulun vieressä oleva jääkiekkokaukalo täyttyy iltaisin innokkaista pelaajista

Kylä säilyy vireänä ja elävänä, kun se kasvaa. 
Toivotamme sydämellisesti uudet 

asukkaat tervetulleeksi Jakkukylään.

Jakkukylä
-lehti 

s. 5-20
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Kyläyhdistyksen jäsenhan-
kinnan yhteydessä jututim-
me lähes kaikkia kyläläisiä 
viime talvena. Sillan saami-
nen Jakun koulun kohdalle 
tuli melkein poikkeuksetta 
ensimmäisenä esille, kun ky-
syimme toiveita, miten asuk-
kaat haluavat kyläämme 
kehitettävän? Toki Jakun 
koulualueen kehittäminen, 
niin että turvaamme pidetyn 
lähikoulun olemassaolon ja 
kehittymisen sekä halu saa-
da uusia asukkaita kylällem-
me, nousivat esille lähes yhtä 
useasti.

Jakkukylän kyläyhdis-
tys on selvittänyt laajasti 
mahdollisuuksia kevyen lii-
kenteen riippusillan saami-
seksi Jakun koulun kohdalle. 
Vaikka puhumme rakentee-
na riippusillasta, selvityk-
sen kohteena on normaalia 
köysiriippusiltaa huomatta-
vasti vakaampi ja huoltova-
paampi metallirakenteinen, 
jäykempi silta. Tällä raken-
teella oleva silta on viimeksi 
toteutettu Kristiinankaupun-
gin keskustasta lähtevälle 
luontoreitille. Kristiinankau-
pungin 55 metriä pitkä riip-
pusilta on ilomantsilaisen 
siltarakentaja Kari Lyytikäi-
sen työtä. 

Siltarakentaja Lyytikäi-

Suomen pisin riippusilta Jakkukylään

nen sekä siltasuunnittelijat 
ovat tutustuneet Jakkukylän 
siltahankkeeseen ja toden-
neet sen realistiseksi toteut-
taa. Siltasuunnittelusta on 
saatu tarjous kahdelta val-
takunnalliselta suunnitte-
lutoimistolta sekä alustava 
kustannusarvio rakentajalta. 
Puhutaan vain noin 500 000 
euron hankkeesta.

Olemme päätyneet silta-
tyyppinä riippusiltaan, en-
sisijaisesti sen edullisten 
rakentamiskustannusten 
sekä kauniin ympäristöön 
sopivan ilmeen vuoksi. Riip-
pusillan rakentamiskustan-
nukset ovat vain noin 20 % 
perinteiseen betonirakentee-
seen verrattuna. 

Riippusillan rakenteita ei 
tule jokiuomaan, joka mah-
dollistaa joen virkistyskäy-
tön säilymisen ennallaan, 
eikä se aiheuta veden virta-
ukseen mitään muutoksia. 
Siltarakenteesta johtuen ve-
siluvan hankkiminen riip-
pusillalle on nopea prosessi. 
Kylän yhteisöllisyyden, ky-
läläisten kanssakäymisen ja 
koululaisten koulumatkan 
kannalta Jakkukylän riippu-
silta silta olisi merkittävä. 
Silta yhdistäisi sulan veden 
aikana joen jakaman kylän 
ja toisi Iin kunnalle vuosit-

tain noin 35 000 euron sääs-
töt koululaiskuljetuksissa. 

Sillan vaikutus au-
toilun tarpeen vähe-
nemisenä vaikuttaisi 
merkittävästi myös yksityis-
ten ihmisten polttoainelas-
kuun ja vähentäisi päästöjä, 
joka olisi tietysti ympäristön 
puhtaudelle eduksi. Suomen 
pisin kevyen liikenteen riip-
pusilta toisi ympäristömyön-
teisen ja resurssiviisaan Iin 
kunnan imagolle navakkaa 
takatuulta ja olisi varmas-
ti koko kunnan matkailulle 
uusi vetonaula. 

Silta tuo viihtyisyyttä ja 
vetovoimaa lisää 
Riippusilta vastaisi suoraan 
Iin resurssiviisas – tiekar-
tassa tunnistettuihin kevyen 
liikenteen väylien kehittä-
miskohteisiin koulujen sekä 

ulkoilu- ja liikuntareittien 
läheisyydessä. Samalla eri-
tyisesti jakkukyläläisten 
mahdollisuudet kanssa-
käymiseen sekä lähiliikun-
taan paranisivat, kun silta 
yhdistäisi molemmin puo-
lin jokea olevat virkistysalu-
eet, ulkoilu- ja luontoreitit 
sekä lähiliikuntapaikat. Jak-
kukylän viihtyisyys ja veto-
voimaisuus paranisi sillan 
myötä huomattavasti, joka 
vaikuttaisi positiivisesti ky-
lämme väestönkehitykseen.

Iin kunnan strategiset 
tavoitteet
Mitä Iin kunnan uusi stra-
tegialuonnos meille kertoo? 
Lainaan sitä hiukan. ”Ii on 
kasvava, viihtyisä ja elinvoi-
mainen, luovasti uudistuva 
kunta – Iissä on ideaa”. Stra-
tegialuonnoksessa ”luovuus 

ja idearikkaus” on nostettu 
yhdeksi meidän pysyvistä 
arvoista. Kantavina teemoi-
na mainitaan, että ”kunta 
toimii resurssiviisaasti pa-
remman ja puhtaamman yh-
teiskunnan nimissä. Infra 
tukee kestävää arkea sekä 
liikkuminen on vähäpääs-
töistä ja vedet puhtaita. Tur-
ha kulutus karsitaan”.

Strategisena tavoitteena 
on ”luoda Iihin maan huip-
pua olevat nopeat yhteydet, 
tarkoittaen sekä liikenne, että 
viestintäyhteyksiä. Rohkai-
seva maankäyttö kannustaa 
toimimaan niin, että mei-
dän ympäristö on siistiä ja 
kaunista. Kuntalaisten terve 
elämä kannustaa omaehtoi-
seen toimintaan koko kun-
nan kattavine monipuolisine 
liikuntamahdollisuuksineen. 
Luonto on kaikkien saavutet-
tavissa ja laajat vesistöalueet 
näkyvät kuntalaisten arjessa 
ranta-asumisen ja virkistäy-
tymisen alueina. 

Meidän Ii on kunta, jos-
sa kyläkulttuuri tuo esiin 
maalaismaisen elämän par-
haat puolet, jossa yhdessä 
tekeminen on elämäntapa ja 
yhteisölliset asuinalueet yh-
distävät eri elämänvaiheis-
sa olevia ihmisiä. Lapsille ja 
nuorille tarjotaan palveluja 
yli lakimääräisen. Osallistu-
vat kuntalaiset saavuttavat 
kunnan palvelut ja pääsevät 
niitä itse suunnittelemaan”. 

Menestyvä kunta rakentuu 
vahvoista kylistä
Jakkukyläläisenä uutta stra-
tegialuonnosta on mukava 
lukea. Löydän siitä sellaista 
henkeä, joka tukee kuntam-
me ja sen vahvojen, elinvoi-

maisten kylien kehittämistä. 
Vahva, menestyvä kunta ra-
kentuu vahvoista kylistä. 
Siltahankkeemme istuu stra-
tegialuonnokseen kuin nenä 
päähän. Lähes jokaisesta 
strategian osa-alueesta löy-
tyy kohtia, jotka tukevat haa-
veettamme, yhdistää Iijoen 
jakama Jakkukylä ja toimia 
tältä osin resurssiviisaas-
ti. Rahoituksen järjestämi-
nen siltahankkeellemme on 
vielä kesken. Ensimmäises-
sä vaiheessa on löydettävä 
noin 25 000 euron rahoitus 
maaperätutkimukseen sekä 
suunnittelutoimiston teke-
mään yleissuunnitelmaan, 
jossa selviää sillan paikka ja 
rakennetyyppi sekä kustan-
nusarvio. 

Positiivista on se, että 
kaikki tahot, joille olemme 
hankettamme esitelleet, ovat 
pitäneet sitä järkevänä ja yl-
lättävän edullisena. Meitä on 
poikkeuksetta kannustettu 
etsimään ratkaisua sillan ra-
hoitukseen ja toteutukseen, 
lämmin kiitos Teille siitä! 
Olemme saaneet riippusil-
tahankkeelle Jakkukylän 
kyläyhdistyksen yleisen ko-
kouksen yksimielisen tuen. 
Tämän jälkeen asetimme hal-
lituksessa tavoitteeksi, etsiä 
ratkaisu sillan toteuttamisek-
si. Sen eteen teemme määrä-
tietoisesti töitä ja uskomme 
vakaasti, että päämäärä saa-
vutetaan, joskin reitillä on 
varmasti vielä käännettäviä 
kiviä, ehkä kantojakin.

Hannu Kaisto 
Jakkukylän kyläyhdistys ry,
puheenjohtaja
Kuvat Kari

Kuvat Kari Lyytikäisen rakentamista Inarin Jäniskosken ja Kristiinankaupungin riippusilloista.

Kuva Jakkukylään suunnitellun riippusillan paikasta, Jakun koulun kohdalta.

jakkukylä on kaunis kylä, jonka leveä iijoki jakaa kahtia. kylän asutus jakautuu joen 
molemmin puolin. jakun koulun alueella, ala-asteella ja koulun yhteydessä toimivassa 

päiväkodissa touhuaa päivittäin 80 lasta, joista noin puolet asuu 200 metriä leveän 
joen toisella puolella. koululaiset kuljetetaan joen takaa kesällä kunnan järjestämällä 

venekuljetuksella, joka on nopeampi, edullisempi ja miellyttävämpi kyyti, kuin taksilla 
raasakan patosillan kautta kiertäminen. kelirikon aikana lapset kuljetetaan patosillan 

kautta taksilla, jolloin matkaa yhteen suuntaa kertyy noin 15 km.

Silta on jakkukyläläisten yhteinen toive

Jakun kouluun oppilaat kuljetetaan eteläpuolelta jokea sulan veden 
aikana veneellä ja talvella jäisin. Veneen kuljettajana toimii jakkuky-
läläinen Jari Jussila.



nro 2/2018 7
nomat

-

Vuodenvaihde oli Jakkukylän ja Iin seurakunnan histo-
riassa erityinen hetki.   Jakkukylästä tuli osa Iin seura-
kuntaa ja Iin seurakunta sai monella tavalla vireän kylän 
uudeksi alueekseen - tai pitäisikö sanoa, että Jakkukylä 
palasi takaisin Iin seurakunnan yhteyteen.

Aikoinaan Yli-Iin seurakunnan tie kohti itsenäisyyttä 
alkoi varsinaisesti vuonna 1916, kun Iin emäseurakun-
nan ylikylien edustajat tekivät ehdotuksen uudesta Yli-
Iin seurakunnasta. Senaatti - elettiin siis vielä Venäjän 
vallan aikaa - antoi päätöksen Yli-Iin seurakunnan pe-
rustamisesta vuonna 1917. Koska itsenäinen seurakunta 
tarvitsi kirkon ja papin, niin toimintansa Yli-Iin seura-
kunta pystyi aloittamaan vasta kuusi vuotta myöhem-
min, jolloin Iin seurakunnan kirkkoherra Eino Virkkula 
lupautui hoitamaan myös Yli-Iin seurakunnan papin 
tehtävät ja Niemelän taloon tehtiin ns. ”pirttikirkko”. 
Kirkkoherra Virkkulan toimiessa myös Yli-Iin pappina 
seurakunnan hallinto ja väestökirjanpito pystyivät Iis-
sä. Vasta vuonna 1933 oman papin myötä itsenäisyys to-
teutui täydessä mitassaan. Viimeiset kiistat omaisuuden 
jaon suhteen Iin ja Yli-Iin välillä ratkaistiin vasta vuonna 
1979. Eli tie Yli-Iin seurakunnan itsenäistymiseen oli pit-
kä ja monimutkainen.

Jakkukylän liittyminen takaisin Iin seurakuntaan kävi 
nopeasti ja kivuttomasti ja molempia osapuolia tyydyt-
tävästi. Olemme aloittaneet yhteisen tien. Iin seurakunta 
toivottaa uudet seurakuntalaiset lämpimästi tervetul-
leiksi Iin seurakunnan jäseniksi ja mukaan Iin seurakun-
nan toimintaan. 

Toivotan kaikille uusille seurakunnan jäsenille run-
sasta Jumalan siunausta!

Tapani Ruotsalainen, 
Iin kirkkoherra

Iin seurakunnan 
tervehdys

Tapani Ruotsalainen

Näin lauletaan Jakkuky-
län kotiseutulaulussa ja sii-
hen on helppo usean meistä 
400 asukkaan kyläläisestä 
samaistua. Tällä on luonto 
lähellä. Lähes jokaiselta ko-
tipihalta pääsee helposti Ii-
joelle kalastamaan, uimaan 
tai veneilemään. Samoin on 
lähellä metsä ja luonto, jon-
ne myös monen kyläläisen 
matka vie marjastamaan, sie-
nestämään, metsästämään 
tai muuten vain liikkumaan. 
Tärkeää on myös rauhaisa 
elinympäristö, jossa lasten 
on turvallista varttua ja opis-
kella.

Myös muita harrastus-
mahdollisuuksia on tarjolla. 
On liikuntasali, latuverkos-
to, jääkiekkokaukalo, jalka-
pallokentät ja tenniskentät. 
Jos tuntuu, että ne eivät rii-
tä, niin kehitellään itse uusia. 
Oli hienoa viime keväänä, 
kun Iijoen jäälle ajettiin oma-
toimisesti aurinkolatu. Sen 
varrelle oli aurinkoisena ke-
vätpäivänä puuhattu nuo-
tio ja kahvittelupaikka, jossa 
ohihiihtäville oli tarjolla kah-
via ja mehua. 

Jakkukylän (ent. Pirtti-
törmä) alueelle ensimmäiset 
asukkaat tulivat jo 1500-lu-
vun alussa. Täällä on koettu 
monenlaista vallanpitoa niin 

Jakkukylä ja sen kyläyhdistys

Kyläyhdistyksen hallitus kokouk-
sessaan suunnittelemassa tulevia 
tapahtumia. Vasemmalta Juha 
Aalto, Anne Matikainen, Erkki 
Niskala, Hannu Kaisto, Maarit Sip-
pola. Vieraana Iin kunnan kylä-
toiminnan aktiiviset tukihenkilöt 
Riitta Räinä ja Pekka Suopanki.

Suosittu 5 km aurinkolatu tehtiin kyläyhdistyksen toimesta talkoilla Iijoelle, Jakkusuvannolta Laukansuvannolle keväällä 2017.

Venäjän, Ruotsin, Iin, Yli-Iin 
kuin Oulunkin toimesta. 

Jakkukyläläiset ovat 
aina olleet vähän itsepäisiä. 
Eräässä paikallislehdessä to-
dettiinkin, että kylä on kuin 
Asterix-sarjakuvien kotiky-
lä Galliassa, pitämässä aina 
puoliaan vallanpitäjiä vas-
taan. Kylän yhtenäisyys on 
konkreettista. Kun huoma-
taan jonkin tähdellisen asi-
an olevan huonosti, aletaan 
porukalla hoitaa asiaa pa-
rempaan suuntaan. Tästä 
hyvänä esimerkkinä on pit-
kään jatkunut leirikoulutoi-
mikunnan toiminta sekä nyt 
toimintaan valjastettu Jakku-
kylän kyläyhdistys. 

Kyläyhdistys perustettiin 
vuonna 2005. Alun toimin-
nan jälkeen se oli jo vuo-
sia vetänyt ruususen unta, 

kunnes yhteisten asioiden 
eteenpäin viemisen tarve he-
rätti yhdistyksen toimintaan 
vuoden 2016 lopulla. Tuol-
loin valittiin yhdistykselle 
uusi hallitus ja aktiivinen toi-
minta alkoi. Ensimmäisenä 
yhdistys jatkoi osakuntalii-
toksen aloiteryhmän työtä ja 
hankki uusia jäseniä. Nyt yh-
distyksen jäseniä on jo 220, 
mukaan lukien yritys- ja kan-
nattajajäsenet. 

Toiminta on myös laajen-
tunut ja keskittyy kyläläisten 
hyvinvoinnin ja viihtyvyy-
den lisäämiseen sekä ole-
maan heidän äänitorvenaan 
päättäjien suuntaan. Tavoit-
teena on myös saada kylän 
väkimäärä kasvuun ja saada 
uusia asukkaita muuttamaan 
kauniiseen Iijoki-varteen.  
Yhdistys ylläpitää kotisivuil-

laan www.jakkukyla.fi saa-
tavilla olevaa tonttitarjontaa 
ja muuta ajankohtaista infoa, 
johon kannattaa tutustua. 

Hallituksen muodostaa 
7-henkinen aktiivinen po-
rukka: Juha Aalto, Henna 
Jurvakainen, Hannu Kaisto, 
Juha Kosola, Anne Matikai-
nen, Erkki Niskala ja Maarit 
Sippola. Mukaan toimintaan 
mahtuu aina lisää porukkaa 
ja jos yhdistystoiminta kiin-
nostaa, kannattaa olla yhte-
ydessä suoraan meihin tai 
laittaa viestiä sähköpostilla 
jakkukyla@gmail.com. 

Erkki Niskala
Jakkukylän Kyläyhdistys ry, 
vpj.

jakkukylä, kotikylä, vielä paikallaan, isät meille uhrillansa antoi tämän 
maan, uusi polvi uusin voimin saa nyt rakentaa, kotiseutuansa hoitaa, 
sitä rakastaa. jakkukylää unohtaa en voi, täällä lasten laulu vielä soi, 

täältä eväät elämääni sain. (san.+ säv. toivo Hyyryläinen)

Palvelulinja Iikka aloitti asiointiliikenteen vuoden 2018 alus-
ta Jakkukylässä. Iikka on kaikille avointa joukkoliikennettä, 
joka on suunniteltu niin, että se voi poiketa reitiltään esim. 
asiakkaan kotipihaan ja vie hänet asiointipaikkaan. Iikan 
käytöstä peritään linja-autoliikenteen mukainen maksu. Iik-
ka liikenneöi Jakkukylän eteläpuolella jokea keskiviikkoisin 
ja pohjoispuolella jokea torstaisin. IIKALLA EI OLE VAKIO-
PYSÄKKEJÄ, JOTEN ILMOITA AINA KYYTIIN LÄHDÖS-
TÄ IIKKAAN p. 050 3660 111. 
Katso aikataulu: http://www.jakkukyla.fi/ajankohtaista/

Tervetuloa Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalveluiden in-
fo-tilaisuuteen Jakun koululle 23.1.2018 klo. 18-20. Infokir-
je Oulunkaaren palveluista jakkukyläläisille ja kutsu infoon 
ohessa. Lisätietoja Oulunkaaren palveluista löytyy osoittees-
ta: www.oulunkaari.com

Palvelulinja Iikka aloitti asiointiliikenteen

Oulunkaaren sosiaali- ja 
terveyspalveluiden infotilaisuus
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Veden ja ajan virtaa

Vanhoina aikoina joet ovat 
antaneet ihmisille kulku- ja 
kuljetusreitin, mutta myös 
toimeentulon vahvistusta 
työmahdollisuuksien ja ruo-
kapöydän täydentäjänä. Ny-
kyaikana jokien merkitys on 
muuttunut enemmän rau-
hoittumisen ja virkistyk-
sen lähteeksi. Vaikka jokien 
käyttö ja merkitys on muut-
tunut, yksi asia on ja pysyy: 
ihminen haluaa nähdä vet-
tä. Onhan kaksi asiaa, joita 
ihminen voi katsoa loputto-
miin: virtaava vesi ja nuotion 
liekki. Lieneekö meillä sisä-
syntyinen ymmärrys, että 
kaiken elävän perusedellytys 
on vesi?

Kautta vuosisatojen –  ja 
tuhansien –  jokea on käytet-
ty monenlaisiin tarpeisiin. Se 
on ollut ihmisten kulkutie-
nä sekä sydänmaille ylävir-
taan että merelle alavirtaan. 
Kulkureittinä sitä ovat käyt-
täneet sekä ystävät että vi-
holliset. Tiedämme mm. 
venäläisten hävitysretket Iin 
seudulle 1400- ja 1500-luvuil-
la. 

Kun asutus rannikol-
la kasvoi, hakivat ihmiset 
uusia elinmahdollisuuksia, 
riista- ja viljelysmaita sisä-
maasta päin. Niinpä asutus 
levisi jokivartta ylöspäin ja 
työnsi edellään siellä jo kau-
an liikkunutta lappalaisvä-
estöä, jonka olemassaolosta 
muistuttavat vielä erilaiset 
muinaisrauniot ja lappalais-

peräiset paikan ja vesistöjen 
nimet. Niihin aikoihin joki 
toimi kulkureittinä vastavir-
taan.

Myöhemmin 1700- ja 
1800-luvuilla uutta haettiin 
kulkemalla alavirtaan. Jalan, 
lautoilla ja veneillä matkus-
taneet ihmiset ovat saapu-
neet Iihin jotakin tarpeellista 
noutaakseen ja palatakseen 
takaisin ylävirran lähtöpaik-
kaansa. Mutta tuhansissa 
lasketaan sellaiset ihmiset, 
joille Ii on ollut vain välietap-
pi matkalla uuteen elämään 
muualla Suomessa tai jopa 
valtamerten takana. Vain osa 
näistä siirtolaisista palasi ta-
kaisin, kuka vauraampana, 
kuka köyhempänä. 

Tavaroiden, maan anti-
mien ja jopa eläinten kulje-
tukseen jokea on käytetty 
ikimuistoisista ajoista lähti-
en. Jokea myöten lautoilla ja 
irtouittona kuljetettu puu-
määrä on käsittämättömän 
suuri. Jokivarren metsis-
tä saatiin jatkuvasti raken-
nuspuu, halot, pärepuu ym. 
kotitarvepuu, mutta sit-
ten ruvettiin hakkaamaan ja 
myymään tukkeja, jotka ui-
tettiin Iijokea rannikolle. Jo 
1700-luvun jälkipuoliskol-
la esimerkiksi Pudasjärvi oli 
myös huomattava tervapitä-
jä. Terva kuljetettiin yleen-
sä tukkilauttojen päällä lihin 
ja sieltä se edelleen uitettiin 
Ouluun. Parhaina aikoina 
1800-luvun puolivälissä Pu-

dasjärvi tuotti noin 15 000 
tynnyriä tervaa vuodessa .

Tervan myynnin ja tuo-
tannon hiipuessa metsi-
en käyttö sahateollisuuden 
tarpeisiin vastaavasti kas-
voi. Tukkeja Iijoen alueella 
suuremmassa mittakaavas-
sa käytti ensimmäisenä Kes-
tilän saha, mutta sen perään 
perustettiin Siuruan ja Petä-
jäkankaan sahat. Vesisaho-
ja oli jo 1700-luvulta lähtien. 
Tukkien ja sahatun tavaran 
ainoa mahdollinen kuljetus-
reitti Iijokisuulle oli tietenkin 
joki. On jotenkin kiehtovaa 
ja mielikuvitusta innostavaa 
tietää, että parhaimmillaan 
Iihin saapui yli 100 sidottua 
tukkilauttaa päivässä.

Joki on antanut tärke-
än lisän varrellaan asunei-
den ihmisten ruokapöytiin. 
Kun maanviljelyssä on koh-
dattu pahoja katoja, on joes-
ta saaduilla kaloilla voinut 
olla ratkaisevakin merkitys 
eloonjäämisen kannalta. Iijo-
ki oli kuuluisa lohistaan, eikä 
syyttä. Valtaisa on se lohi-
en kokonaismäärä ja myyn-
nistä saatu rahamäärä, mitä 
joki on kalastajille kautta ai-
kain antanut. Lohta myytiin 
lähelle ja kauas. Lohta vietiin 
rekikuormittain jopa Helsin-
kiin asti. 

Mutta joesta on pyydet-
ty ja saatu muutakin kalaa, 
jonka arvoa ruokapöydissä 
ei pidä väheksyä. Kun loh-
ta saatiin syödä aivan kylläs-

tymiseen asti, toi ahvenen, 
hauen ja muiden ei-lohisu-
kuisten kalojen saaminen 
tervetullutta vaihtelua ruo-
kapöytään.

Joki antoi paljon, mutta 
joskus se myös paljon otti. 
Laskematon on se ihmis-
ten määrä, jotka hukkuivat 
tai muuten tapaturmaises-
ti joella menehtyivät. Ja joen 
joskus rajujen tulvien aiheut-
tamat vaikeudet ja tuhot ovat 
jääneet sukupolvien tarinoi-
hin. Iijoen vähäjärvisyys ja 
jyrkkyys tekivät sen, että tul-
vavedet tulivat nopeasti alas. 
Runsaslukuisat kosket aihe-
uttivat talviaikaan herkästi 
supon muodostusta, jolloin 
syntyneet suppopadot lisäsi-
vät pahojen jääpatojen riskiä 
kevättulvien aikana. Tulvat 
vaikuttivat teollisiin hank-
keisiin ja uittoon.

Joki on siis ollut reittinä 
uuden ja paremman hakemi-
selle, sekä vasta- että myö-
tävirtaan. Mutta joen vesi, 
kuten aika, soljuu vain yh-
teen suuntaan.

Talvisin virtaava vesi pii-
loutuu jääkannen alle. Emme 
näe sitä, mutta tiedämme, 
että siellä se kuitenkin on. Ja 
odotamme, että vesi taas va-
pautuisi kevään koittaessa.

Monet muutkin asiat elä-
mässä ovat samalla lailla 
– näkymättömissä, mutta tie-
dämme niiden silti olevan.

Jarmo Alasiurua

Joki on siis ollut reittinä uuden ja paremman hakemiselle, sekä vasta- että myötävirtaan. Mutta joen vesi, kuten aika, soljuu vain yhteen suuntaan.

joki, kuten ii- ja yli-iiläisille iijoki, on aina ollut ja tulee olemaan 
sen varrella asuville asukkaille tärkeä elementti.

Jakkukylä 
luonnollinen 

osa Iitä

Ari Alatossava toteaa, että Jakkukylä on vahva, toimelias ja eteen-
päin katsova kylä. Tätä osoittaa myös osakuntaliitos, jolla on 
varmistettu, että kylä on vahva tulevaisuudessakin. Kun kylää ke-
hitetään, kehitetään samalla Iin kuntaa. 

Vuoden alussa toteutunut Jakkukylän osakuntaliitos Ii-
hin on tietojeni mukaan yksi Suomen suurimmista osa-
kuntaliitoksista. Iissä on osakuntaliitokseen suhtauduttu 
koko prosessin ajan myönteisesti. Jakkukyläläiset ovat 
tervetulleita Iihin ja solahtavat sekä sulautuvat hyvin ii-
läiseen toimintaan ja toimintakulttuuriin.

Numeroina tarkoittaa, että iin kuntaan tuli 63 neliö-
kilometriä lisää maa-alaa sekä maistraatin mukaan 417 
asukasta. Iin kunnan vajaasta 10 000 asukkaasta jakkuky-
läläisten neljän prosentin osuus on merkittävä. Asukas-
luvun lisäys koetaan myönteisenä.

Kylät ovat tärkeitä kunnalle, onhan Iin kunta palkit-
tu pari vuotta sitten kylämyönteisenä kuntana Suomessa. 
Nyt kuntaan saatiin yksi aktiivinen kylä lisää. 

Jakkukylä on aluerakenteellisesti kiinni enemmän 
Iissä, kuin Yli-Iissä. Iijoen pohjoispuolta ajaessa ei juu-
ri huomaa kunnan vaihtumista. Jakkukylä on luonnolli-
nen osa Iitä. Ennen osakuntaliitosta Iin kunnan palveluja, 
mm. terveyskeskuspalveluja, käytti tutkimusten mukaan 
reilut 100 oululaista. Voisi olettaa, että he ovat olleet suu-
relta osin Jakkukylästä. 

Jakkukylä on vahva, toimelias ja eteenpäin katsova 
kylä. Tätä osoittaa myös osakuntaliitos, jolla on varmis-
tettu, että kylä on vahva tulevaisuudessakin. Kun kylää 
kehitetään, kehitetään samalla Iin kuntaa. 

Taloudellisessa tarkastelussa jakkukylä verotuloineen 
ja valtionosuuksien kanssa tuo yli kaksi miljoonaa euroa 
– menoja on suurin piirtein saman verran. Kunnan ta-
lousarvioon on arvioitu kustannuspuoli eli paljonko pal-
velujen tuottaminen kustantaa.

Osakuntaliitosasiassa ei ole tullut yllätyksiä. Etukä-
teen on käyty kaikki sektorit läpi. Suurin yksittäinen te-
kijä on Jakkukylän koulu. Koulun osalta päätettiin, että 
Oulun kaupunki järjestää alakoulua tämän lukuvuoden 
loppuun olemassa olevan opetussuunnitelman mukaan. 
Yläkoululaiset siirtyvät Iin yläasteelle asteittain eli en-
simmäiset yläkoululaiset tulevat vasta ensi syksynä Val-
tarin koululle. Nykyiset seiskalaiset jatkavat edelleen 
ensi syksynä Yli-Iin koululla. Tällainen järjestely on kat-
sottu parhaaksi oppilaiden ja perheitten kannalta. 

Ari Alatossava 
Iin kunnanjohtaja 
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•	 Asukkaita	Iin	kuntaan	kuuluvassa	Jakkukylässä	on
	 noin	420
•	 Asukkaiden	ikärakenne	on	nuori,	yli	kolmannes	on	alle
	 19	–	vuotiaita
•	 Pinta-ala	63,11	km2
•	 Julkisesti	myynnissä	olevia	tontteja	n.	15	kpl,	lisätiedot:	
	 www.jakkukyla.fi/tontteja
•	 Jakun	koulu,	jossa	oppilaita	65
•	 Jakun	ryhmis,	jossa	lapsia	päivähoidossa	15
•	 Monipuoliset	liikuntapaikat
  - Jääkiekkokenttä ja erillinen pienten lasten luistelualue
    Jakun koululla sekä lämmin pukutila
  - Jalkapallokenttä Jakun koululla
  - Leikkikenttä Jakun koululla
  - 2 tenniskenttää Jakun koululla ja 1 tenniskenttä etelä-
   puolella jokea
  - Valaistu 3,4 km kuntorata eteläpuolella, jossa talvella
   perinteisen latu ja luistelubaana
  - 10 km retkilatu ja luistelubaana reitti, joka käy Impivaa-
   raan kämpällä keväisin
  - 3,4 km uusi, laadukkaasti pinnoitettu kuntorata Jakun
   koulun yhteydessä, jonka varrella nuotiopaikka. Talvel-
   la perinteinen latu ja luistelubaana.
  - Rakenteilla virkistysalue laavuineen ja nuotiopaikkoi-
   neen sekä 2 km:n pituisine reitteineen Purusaareen, jos-
   ta lossiyhteys mantereelle ja yhdysreitti Jakunkoulun
   kuntoradalle. 
  - 5 km:n mittainen kyläyhdistyksen ylläpitämä aurinko-
   latu Jakkusuvannolta Laukansuvannolle jäätilanteen
   salliessa
  - Lukematon määrä kuntopolkuja kuivilla hiekkakan-
   kailla
•	 Toimivia	yhdistyksiä,	osuuskuntia	ja	yhteisöjä,	lisätiedot:	
	 http://www.jakkukyla.fi/yhdistykset-ja-osuuskunnat
  - Jakkukylän kyläyhdistys
  - Jakkukylän vesiosuuskunta
  - Jakkukylän eräukot 
  - Pirttitörmän riistaveikot
  - Jakkukylän rauhanyhdistys
  - Jakkukylän osakaskunta
  - Keskustan alakylien paikallisyhdistys
  - Oulun järjestöyhdistys, työväentalo
  - Iin kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta Jakun
   koululla
•	 Laajakaistan	rakentaminen	Jakkukylään	on	alkaa	kesäl-
 lä 2018.
•	 Kirjastoauto	Akseli	liikennöi	molemmilla	puolin	jokea
	 säännöllisesti
•	 Työllistäviä	yrityksiä	n.	15	kpl,	
	 lisätietoja:	www.jakkukyla.fi/yritykset
•	 Kylän	oma	Jakkukylä-laulu	esitellään	nettisivuillamme
	 www.jakkukyla.fi/tietoa-meista
•	 Oma	hautausmaa

Perustietoa Jakkukylästä – www.jakkukyla.fi 

Jakun koulun vieressä sijaitsee Oulun kaupungin ”läksiäislahja”,  n. 
3,5 km pituinen uusi, kivituhkan ja purun seoksella päällystetty kun-
torata, jossa on talvella perinteisen latu sekä luistelubaana. Reitin 
varrella sijaitsee laadukas nuotiopaikka

Pirttitörmän kylä kuu-
lui vuonna 1445 hallin-
topitäjäksi tulleeseen 
Suur-Iin pitäjään. 1910-lu-
vulla valtiollisten itsenäi-
syyspyrkimysten kanssa 
virisi emäpitäjässä, Iijoki-
varren yläjuoksulla haave 
itsenäisestä seurakunnasta 
ja kunnasta. Maaliskuussa 
1923 Iin kunnanvaltuusto 
myönsi monien vaiheiden 
jälkeen Yli-Iille oikeuden 
oman kunnan perustami-
seen seuraavan vuoden 
alusta. Jakkukylä, silloinen 
Pirttitörmän kylä, kuului 
Yli-Iin kuntaan sen irtau-
tuessa Iistä 1924. Jakkuky-
läläiset esittivät jo kesällä 
1928, että kylän alaosa lii-
tetään takaisin Iin kuntaan, 
mutta esitys ei mennyt läpi. 
Taival jatkui Iin emäpitä-
jästä erossa lähes vuosisa-
dan ajan.

Halu palata takaisin 
vanhaan kotikuntaan on 
kytenyt kyläläisten mie-
lissä. Marraskuussa 2015 
jakkukyläläiset kutsuttiin 
kyläkokoukseen keskuste-
lemaan halukkuudesta liit-
tää Jakkukylä Iin kuntaan. 

Vaikuttamisen halu ja kansan valta
Perusteluissa mainittiin, että 
”nykymeno näivettää ky-
län ja asukkaiden on vaikea 
saada ääntänsä kuuluviin 
Oulun päätöksenteossa”. 
Demokratiassa kansalaisten 
pitää päästä vaikuttamaan it-
seään koskeviin asioihin. En-
nen kaikkea demokratia on 
keskustelua. Perusajatuk-
sena on, että hallintovalta 
nousee kansasta ja toteuttaa 
kansan tahtoa. Jos näin ei 
ole, kansa ei seuraa sivusta 
tumput suorana, ei ainakaan 
Jakkukylässä. Se on jälleen 
kerran nähty. 

Iin läheisyys, sen kylä-
myönteinen henki ja parempi 
mahdollisuus vaikuttaa pää-
töksentekoon antavat meille 
hyvät mahdollisuudet oman 
kylämme elinvoiman kehit-
tämiseen. Kunta käynnis-
tää talven aikana Jakkukylän 
osayleiskaavan uudistami-
sen. Sen tavoitteena on pois-
taa rakentamisen ja kasvun 
esteitä. Iin kansalaisopiston 
runsas kurssitarjonta käyn-
nistyi Jakun koululla ja Ou-
lunkaaren Iikka-palvelulinja 
aloitti liikennöinnin kylällä. 
Postipaketit noudamme nyt 

luontevan kulkureitin varrel-
ta Iistä ja terveyspalvelumme 
tuotetaan lähellä, Iin terveys-
palveluissa. Iin seurakunta 
järjesti jakkukyläläisille kirk-
kopyhän, jossa saimme tu-
tustua uuteen seurakuntaan, 
palveluihin ja työntekijöi-
hin sekä esittää toiveitamme. 
Kylämme elinvoiman ja viih-
tyvyyden kehittämiseen täh-
tääviä toimia on käynnistetty 
paljon, mutta on niitä vielä 
valmistelussakin.

Vaikuttamisen halu ajoi 
liikkeelle, kun jakkukyläläi-
set halusivat liittyä takaisin 
emäpitäjään. Työ tehtiin sy-
dämellä ja sinnillä, koska asia 
koettiin omaksi. Pirttitörmän 
kylä palasi lähes vuosisadan 
evakkotaipaleelta virkeänä ja 
kehittyvänä Jakkukylänä ta-
kaisin kotiin. Meidät on toi-
votettu Iihin tervetulleeksi ja 
otettu vastaan lämpimästi. 
Toiveitamme on kuunneltu 
ja autettu kotiutumaan. Kau-
nis kiitos! Nyt olemme koke-
neet, että voimme vaikuttaa. 
Sitä on demokratia, kansan 
valtaa. 

Kyläyhdistys tekee ahke-
rasti töitä sen eteen, että Jak-

kukylä olisi kasvava kylä, 
haluttu paikka asua, yrittää 
ja harrastaa, kauniissa Iijo-
ki-varressa. Toimintaamme 
esitellään laajasti tässä leh-
dessä sekä Jakkukylän netti-
sivuilla. Jakkukyläläiset ovat 
toimeliasta väkeä. Haluam-
me innostaa vaikuttamaan, 
liikkeelle ja yhteiseen teke-
miseen kaikkia kyläläisiä. 
Vierivä kivi ei sammaloidu.

Kasvavan, viihtyisän, 
elinvoimaisen ja luovasti uu-
distuvan kotikunnan eteen 
haluamme työskennellä - Iis-
sä on ideaa.   
   
Hannu Kaisto
Jakkukylän kyläydistys ry 
puheenjohtaja 

”Perusajatuksena on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. Jos näin ei ole, 
kansa ei seuraa sivusta tumput suorana, ei ainakaan Jakkukylässä. Se on jälleen kerran nähty. Iin lä-

heisyys, sen kylämyönteinen henki ja parempi mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon antavat 
meille hyvät mahdollisuudet oman kylämme elinvoiman kehittämiseen.”
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Jukka Päkkilä 040 822 2434
jukka.pakkila@oulunarvokiinteistot.fi

Vanhantullinkatu 8, 90120 Oulu 
puh. (08) 3112 270

www.oulunarvokiinteistot.fi

Haluatko kodistasi 
parhaan mahdollisen hinnan?

Kutsu Iin oma kiinteistönvälittäjä 
Jukka Päkkilä arvioimaan kotisi!

Jakun koulua vuodesta 1899
Koulun vaiheilta

MHY YLI-II:
Mikko Mäkelä 0400 285 943
jari kuukasjärvi 044 017 0161
MHY II:
Henri turtinen 040 553 2335

Metsänomistajat
II

Metsänomistajat
YLI-II

Kun Suomi v. 1866 sai kansa-
kouluasetuksen, kansanope-
tus oli Iijokilaaksossa lähes 
olematonta. Yli-Ii kuului 
Iin pitäjään. Lasten opetus 
kuului jo vanhastaan seu-
rakuntien velvollisuuksiin. 
Lastenkouluja pitivät luk-
karit. Kiertokoulut nähtiin 
Pohjois-Suomessa kansakou-
lujen kanssa rinnakkaisina, 
jonka vuoksi kiertokoulu 
usein lakkautettiin, kun kan-
sakoulu perustettiin.

Kunnat perustivat pit-
kään harkittuaan koulun tai 
kaksi. Monet tyytyivät kier-
tokouluun, ja kansakouluja 
perustettiin varsinaisesti vas-
ta 1890-luvulla. Tuolla vuo-
sikymmenellä perustettiin 
Yli-Iihin kolme kansakoulua.

Kansakoulun perustaminen
Kylän nimi oli tuolloin Pirt-
titörmän kylä. Kyläläiset 
tulivat itse ns. vapaaehtoi-
seen kuntakokoukseen esit-
tämään Pirttitörmän kylän 
kouluasiaa. Huomatuimpa-
na henkilönä tässä asiassa on 
pidettävä silloista koko kun-
nan hoitajaa kirkonmies Kal-
le Ylijakkua.

Iin kuntakokous käsitte-
li asiaa 5.4., 9.7. ja 13.8.1899. 
Huhtikuun kokouksessa pe-
rustettiin Pirttitörmän kylän 
koulupiiri. Iin kuntakoko-
uksen pöytäkirjan 1.§ kertoo 
seuraavaa: ”Pirttitörmän ky-
län koulupiiriin tulisi kuu-
lumaan koko Pirttitörmä, 
Karjalankylästä Jurvakaisen, 
Mannisen, Alatalon, Mikko-
lan ja Ylitalon talot ja niillä 
olevat mäkituvat sekä Lau-
rilan ja Kukonlammen ta-
lot Pohjois-Iissä. Asukasluku 
tässä piirissä tekisi noin 650. 

Asukaslukuun katsoen tu-
lisi tässä koulussa työsken-
telemään vain yksi opettaja. 
Koulun paikaksi on esitet-
ty joko Juusolan ja Kuopion 
seudut eteläpuolella jokea 
tahi Näppälän putaan itäinen 
törmä pohjoispuolella jokea. 
Tässä piirissä jäisi ainoastaan 
yksi asukas Mannisen maalla 
ja kolme mäkitupaa Ylitalon 
maalla ulkopuolelle viiden 
kilometrin matkaa koulupai-
kasta.”

Heinäkuun kokouksessa 
Iin kuntakokous päätti kou-
lun paikan ostosta, opetta-
jan saamisesta, välineiden 
hankinnasta ja valtionavun 
anomisesta Pirttitörmän ky-
län kansakoululle. Koulun 
paikasi ei saatu vuokrattua 
huoneita. Kokous päätti seu-
raavaa: 

”Koska Pirttitörmän ky-
lässä ei ole ollut saatavana 
koululle sopivia huoneita 
vuokrata, niin päätettiin yk-
simielisesti ostaa mainitun 
kylän kouluksi Talokas Juho 
Alajakun omistama maa ja 
kartano 6000 Smk:n kauppa-
summasta.” 

Koska Pirttitörmän ky-
lällä ei tuolloin ollut vie-
lä varsinaista johtokuntaa, 
valtuutettiin Etelä- tai Poh-
jois-Iin kylän johtokunta 
julistamaan avoimeksi vä-
liaikaisen ”opettajattaren” 
virka ja valitsemaan ”opetta-
jatar” Pirttitörmän kouluun. 
Sama johtokunta valtuutet-
tiin tilaamaan koululle tar-
vittavat kirjat, vihkot sekä 
muut tarvittavat välineet.

Kuntakokous päätti pyy-
tää Suomen valtionvarois-
ta 10000 markan suuruista 
valtionapua Pirttitörmän, 

Tannilan ja Oijärven kyliin 
uusien kansakoulujen perus-
tamista ja rakentamista var-
ten.

Elokuun kokouksessa va-
littiin ja valtuutettiin reh-
tori K.R. Weijola kunnan 
puolesta tekemään Talokas 
Juho Alajakun kanssa maan 
kauppakirjat sekä maksueh-
dot ym. siihen kuuluvaa asi-
aa.

Ensimmäinen koulu
Ensimmäinen koulu oli ny-
kyisen paikalla. Luokkana 
toimi talon iso pirtti ja opet-
tajan asuntona kaksi kamaria 

ja keittiö. Eteinen oli opetta-
jalle ja oppilaille yhteinen. 
Rakennuksessa tehtiin vain 
pieniä korjauksia, ja niin se 
hyvin sopi kouluksi. 24 vuot-
ta vanhemmalta Kauppilan 
koululta Iistä otettiin mallia 
ja koulu järjestettiin kuntoon. 
Kyläläiset tekivät itse pulpe-
tit, millaiset olivat kuulleet 
kouluilla olevan.

Kouluajatuksella oli sekä 
kannattajia että vastustajia:

Kannattajia olivat mm. 
ensimmäiset johtokunnan jä-
senet - Jaakko Paaso, Heikki 
Kleemola, Juho Jakku, Juho 
Niemelä, Heikki Ylitalo ja 

Johan Maalismaa. Näiden 
lisäksi koulun kannatta-
jia olivat Ylijakun silloiset 
miehet - Kalle Jakku, Pekka 
Maalismaa ja vieläpä van-
haisäntäkin (Jakun kirkon-
mies).

Koulun vastustajia oli 
myös runsaasti. Ajateltiin, 
ettei koulua tarvita näissä 
oloissa. Työmiehiä täällä tar-
vitaan, ei herroja. Ensimmäi-
set oppilaat kuulivat usein 
sanottavan, että ”Siellä Jakun 
törmällä niitä herrojen alku-
ja kasvaa.”

Ensimmäinen koulupäivä
Koulun alkamispäivänä äi-
dit ja isät toivat itse lap-
sensa kouluun. He olivat 
kertoneet itsekin mielenkiin-
nolla tulleensa katsomaan 
uutta koulua ja opettaja 
Alma Granqvistia sekä seu-
raamaan koulun alkamista ja 
järjestystä. Eräs isä oli muis-
tellut ensimmäistä päivää 
mm. näin: ”Opettaja sanoi, 
ettei koulusta saa olla pois 
muiden syiden kuin sairau-
den vuoksi. Kyllä se tuntui 
kummalta, että joka päiväkö 
lapsi-raukat saavat lähteä.”

Vanha valokuva, 
jossa Jakun koulu-
laisia yhteiskuvassa 
koulun portailla
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Kuva kauniista Jakun koulualu-
eesta Iijoen törmällä syksyllä 
2016 (Kuva: Hannu Kaisto)

Ensimmäisen koulun 
oppilaista
Ensimmäisenä vuonna tuli 
kouluun 20 oppilasta. Näis-
tä vain 10 suoritti koulun op-
pimäärän. Kouluun tuloon 
ja keskeytykseen vaikuttivat 
monet tekijät: joen ylikulku, 
pitkät matkat ja kotityöt.

Eräs jakkukyläläinen oli 
kertonut - ”Olin juuri kou-
luiässä, kun koulu perus-
tettiin. Mieleni teki kovasti 
kouluun. Olin vanhin lapsis-
ta, eikä isä voinut luovuttaa 
minua hevosmiehen viras-
ta. Lupasi vaan, että käykööt 
sitten nuoremmat.”

Toinen kertoi: ”Aloitti 
se Hilda-siskokin sen kou-
lun. Yhden vuoden sai käy-
dä. Kun toisena vuonna 
olisi taas pitänyt ostaa vih-
koja, kyniä ym., ja niihin oli-
si pitänyt olla 1 mk 20 p, ei 
isä antanut. Liekö tuolla ra-
haa ollutkaan.”

Eräs mies oli myöhemmin 
koululla käydessään tuu-
mannut: 

”Olisi pitänyt minunkin 
käydä tämä kansakoulu, että 
olisin viisaampi. Aloitin mi-
näkin koulun. Kerran sitten 
jäin arestiin, enkä sen jäl-
keen enää halunnut mennä 
kouluun. Oli kumma, ettei-
vät äiti ja isäkään minua pa-
kottaneet. Vanhempana olen 
nyt saanut katua, etten ole 
koulua käynyt.”

Ensimmäinen kouluvuo-
si oli kyläläisille mieleenpai-
nuva. Päiväkoulu ei riittänyt, 
vaan kaikille opinhaluisille 
pidettiin iltakoulua. Juhlien 
ja illanviettojen avulla han-
kittiin varat harmoonin os-
toa varten.

Näissä olosuhteissa koulu 
toimi 16 vuotta.

Koulun laajennus ja uusi 
koulupiirijako
Vuonna 1915 tätä ensim-
mäistä koulua laajennettiin. 
Entisen luokan päähän ra-
kennettiin uusi luokkahuone 
ja veranto (eteinen). Vanha 
luokka jäi käsityö- ja voimis-
telusaliksi sekä oppilasetei-
seksi.

Vuonna 1920 oppilaita oli 
50-60. Opettajia oli vain yksi. 
Tuolloin kunnan puolelta 
tehtiin uusi koulupiirijako ja 
Karjalankylään perustettiin 
oma koulu, johon karjalan-
kyläläiset saivat mennä.

Vuonna 1935 Yli-Iin ol-
lessa jo omana pitäjänä kat-
sottiin Jakun koulupiiri joen 
vuoksi liian vaikeakulkui-
seksi ja laajaksi. Ylipää ero-
tettiin omaksi koulupiiriksi. 
Räihä jäi Jakun koulupiirin 
ylärajaksi ja Iin pitäjän raja 
alarajaksi.

Alakoulun perustaminen
Vuonna 1937 koulun laa-
jetessa perustettiin Maa-
lismaan koulun kanssa 
liikkuva 18-viikkoinen ala-
koulu. Koko lukukausi oli 
vuoroin Maalismaassa, vuo-
roin Jakkukylässä. Jakussa 
se sijoitettiin vanhaan luok-
kaan. Opettajan asunnoksi 
vuokrattiin Arvid Partasen 
kamari.

Vuonna 1941 tämä kou-
lumuoto muuttui 36-viikkoi-
seksi kiinteäksi alakouluksi.

Koulun palo
Oli joulukuun 11. päivän 
vastainen pakkasyö vuonna 
1941. Pakkasen vuoksi luok-
kien peltikuorilla varustet-
tuja muureja oli lämmitetty 
oikein kunnolla. Tämän seu-
rauksena uunin ja seinän vä-
liin heitellyt paperit syttyivät 
palamaan ja koulu paloi pe-
rustuksiaan myöten. Samoin 
paloi yläkoulun opettajan 
Laura Hautajärven omai-
suus. Jakkukylä oli nyt vail-
la koulurakennusta.

Koulu vuokratiloissa joen 
eteläpuolella
Palon jälkeen kevätlukukau-
deksi 1942 vuokrattiin kou-
luksi Kalle Jaaran pirtti. Siinä 
pidettiin vuorokouluna ala-
koulua ja yläkoulua. Ylä-
koulun opettajan asunnoksi 
vuokrattiin Juuso Hekkalan 
kamari.

Ote vuosikertomuksesta 
lukuvuodelta 1941-42 kertoo 
palon jälkeisestä tilantees-

ta koulussa: ”Käsityötarpei-
den niukkuuden vuoksi ei 
alakoulussa ole voitu tehdä 
käsitöitä. Käsityötunnit on 
käytetty laskennon ja äidin-
kielen harjoitukseen.”

”Yläkoulussa kirjojen ja 
koulutarpeiden puuttuessa 
on kevätlukukauden alus-
sa tunnit järjestetty sen mu-
kaan, mitä koulutarpeita on 
saatu toisilta kouluilta. Käsi-
työtunnit on käytetty kuten 
alakoulussa.”

Syksyllä 1942 vuokrattiin 
Jaakko Jussilan omistama 
talo (nyk. Eero Jussilan) vii-
deksi vuodeksi. Siinä pidet-
tiin vuorokouluna alakoulua 
ja yläkoulua. Yläkoulun 
opettajan asuntona oli saman 
talon kamari. Alakoulun 
opettaja oli paikkakuntalai-
nen, eikä tarvinnut vuokra-
asuntoa.

Vuorokoulusta esimerk-
kinä ote lukuvuoden 1942-43 
työsuunnitelmasta ja päivä-
kirjasta kertoo, että alakou-
lussa syyslukukausi alkoi 
elokuun 25. päivä ja yläkou-
lussa myöhemmin lokakuun 
1. päivä. Molemmat päättyi-
vät joulukuun 21. päivä. Syk-
syllä alakoulua pidettiin klo. 
9-13. Kun yläkoulu alkoi lo-
kakuussa, sitä pidettiin aluk-
si 8-13, myöhemmin 9-14 ja 
joulukuussa 10-15. Tuona ai-
kana alakoulua pidettiin ilta-
päivällä 13-17. Myöhemmin 
marraskuussa lopetettiin 
tuntia aikaisemmin. Joulu-
kuussa alakouluakin pidet-
tiin aamupäivällä 10-14 Matti 
Jaaran talossa, mikä vuokrat-
tiin pimeimmäksi ajaksi ala-
kouluksi. Kevätlukukaudella 
vuoroteltiin samalla tavalla - 
toiset aamupäivällä ja toiset 
iltapäivällä.

Syksyllä 1943 vuokrat-
tiin Matti Jaaran perikunnan 
talo alakoulua varten. Syk-
syllä 1945 vuokrattiin Heikki 
Jaaran perikunnan talo ala-
kouluksi (nyk. Einari Jaaran 
talo). Siinä oli myös alakou-
lun opettajan asunto.

Uusi koulu nykyiselle 
paikalle
Helmikuussa 1945 johto-
kunta kiirehti uuden koulun 
suunnittelua ja rakennuspui-
den hankkimista. Piirustuk-
set tilattiin. Ne hyväksyttiin 
ja syksyllä 1945 hankittiin 
puita uuden koulun hirsiä 
varten. Urakan sai ainoa tar-
jouksen esittäjä Wäinö Mar-
kus. Urakkasumma oli 1 000 
000 mk (1milj.)

Kunnanvaltuusto määrä-
si johtokunnan toimimaan 
Jakun koulun rakennuslau-
takuntana. Rakennustöiden 
valvojina toimivat Aukusti 
Jaara ja Juho Räihä. Uuden 
rakennuksen paikkaa siir-
rettiin kolme metriä pihalle 
päin ja kaksi metriä puutar-
haan päin. Koulun piti val-
mistua 1.8.1947 mennessä. 
Kesällä rakennustyöt seisoi-
vat tarvikkeiden puutteessa.

Uusi koulu valmistui vas-
ta syksyllä. Koulussa oli kak-
si luokkaa, eteinen, keittola 
ja kaksi opettajan asuntoa. 
Koulun vihkiäisiä vietettiin 
23.11.1947. Vihkiäispuheen 
piti kirkkoherra Eino Eskola.

Palon jälkeen koulun toi-
mintaa vaikeutti kouluka-
luston ja opetusvälineiden 
puute, koska sodan jälkeen 
kaikkea oli vaikea saada.

Koulun laajennuksen ja 
saneerauksen suunnittelua 
yli 30 vuotta
Kun uusi koulu oli ollut toi-
minnassa 10 vuotta, joh-
tokunta alkoi suunnitella 
koulun laajennusta ja sanee-
rausta. Johtokunta (välil-
lä kouluneuvosto) otti asian 
yhä uudelleen ja uudelleen 
esille. Niinpä vuosien ja vuo-
sikymmenten aikana Jakun 
koululle on tehty lähes kaik-
ki johtokuntien pyytämät 
tarpeelliset laajennukset ja 
saneeraukset:

Vuonna 1965 saatiin öl-
jylämmitys ja vahtimestarin 
asunto. 

Vuonna 1982 koulun ti-
lat peruskorjattiin. Alaker-
ran asunnosta tehtiin kolmas 
luokka, keittola, opettajain-
huone ja pienopetustila.

Vuonna 1992 valmis-
tui koulun 1.laajennusvai-
he, mikä käsitti liikuntasalin, 

WC - , pukuhuone - ja suih-
kutilat sekä aulan.

Vuonna 1993 laajennuk-
sen ja saneerauksen 2.vai-
heessa valmistui kaksi 
luokkaa, uusi opettajainhuo-
ne, monistus - ja varasto-
huone, käytävä sekä keittiön 
laajennus ja saneeraus.

Vuonna 1996 yläkerran 
asunnon kolme huonetta 
saatiin opetuskäyttöön ATK 
- luokaksi ja kahdeksi pien-
opetustilaksi.

Vuonna 1999 yläkerran 
keittiöön sijoitettiin kylätoi-
mikunnan suunnittelema tie-
totupa.

(Elma Tumelius: Osa histo-
riikista Jakun koulun 100-vuo-
tisjuhlassa 1999)

Vuonna 2004 käytössä ol-
leesta teknisentyön tilasta 
kouluun saatiin tieto- ja vies-
tintätekniikan luokka. Lisäk-
si laajennettiin liikuntasalin 
varastotilaa.

Kirjoittanut Jakun 
koulun entinen opettaja,
Helena Saija

WWW.FINDOOR.FI • 0400 384 939
• CE-hyväksytyt ovet • palo-ovet • 50 ja 60 mm eristevahvuudet

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

KATTO UUSIKSI
TALVELLA?
KYSY ALEKSILTA
TALVITARJOUS!
KATTOREMONTIT • VESIKOURUT • KATTOTURVA • PINNOITUS

050 5017 299
aleksi.lepisto@omakatto.fi

Aleksi Lepistö, OmaKatto-myyjä
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www.teboil.fi

Tilaa puhtaasti palavat 
lämmitysöljyt meiltä!

  0800 183 300

IIN TYÖOSUUSKUNTA
• siivousta • asiointia 

• ym. lähikuntien alueella

Ota yhteyttä 
puh. 040 828 9497

Tarjoamme nuorelle miehelle korjaustyö/piha- ym. töitä.

Kokeneet ja luotettavat työntekijät!

Ota huomioon kotitalosvähennys verotuksessa! 

p. 040 545 1733

KT AUTOMAALAUS
Virkkulantie 177, 91100 Ii

www.pohjanteko.fi

www.jakkukylä.fi

Liikuntaan liittyvät harras-
tukset lienevät Jakkukyläs-
sä yleisimpien harrastusten 
joukossa, kuten monesti 
maaseudulla. Liikuntaa har-
rastavista monet suuntaa-
vat luontoon, joka alkaa jo 
omalta pihalta. Lenkkeily, 
hiihtäminen ja retkeily ovat 
suosittuja. Tämän vuoksi ky-
lällä ollaan aktiivisesti pyrit-
ty mahdollistamaan näitä. 

Joen eteläpuolella on 3,4 
km latu, joka on valaistu ja 
sen pohja on hyvässä kun-
nossa. Lisäksi metsissä on 
monipuolinen verkosto pol-
kuja ja reittejä liikkumiseen 
ympäri vuoden.

Kyläyhdistys on hakenut 
ja saanut Leader-rahoitusta 
Purusaaren virkistysalueen 

Liikuntamahdollisuuksia 
Jakkukylässä

rakentamiseen. Saareen tu-
lee reitti, jota voidaan käyt-
tää ympäri vuoden, talvella 
hiihtolatuna ja kesällä kun-
topolkuna. Reitti yhdistetään 
muuhun latuverkostoon ja 
kesällä saareen pääsee kapu-
lalossilla. 

Iltaisin koulun yhteydes-
sä olevalla valaisemattomal-
la ladulla tapaa hiihtäjiä, 
joilla on ”jakkukyläläinen 
katulamppu”, eli otsalamp-
pu päässä. Koulun ladun 
valaisemisesta on kuiten-
kin esitetty toiveita ja sen 
eteen on myös tehty työtä. 
Viime kesänä ladun varteen 
asennettiin Oulun Energian 
lahjoittamat valopylväät val-
miiksi samalla, kun Oulun 
kaupunki kunnosti ladun 

pohjan. Tolpat ovat valmii-
na, joten valaistus on nyt su-
juva ja edullinen toteuttaa. 
Valaistusta on toivottu eri-
tyisesti lasten vuoksi, mut-
ta muillakin se lisäisi ladun 
käyttöä pimeänä aikana. 

Kylällä toimiva koulu 
on monella tavalla myös il-
taisin liikuntaharrastusten 
keskiössä. Koulun pihas-
sa oleva kaukalo on aktiivi-
sessa käytössä talvikaudella. 
Kaukalon vieressä oleva luis-
telualue on sekin tarpeen 
ja kovassa käytössä, koska 
kaikki luistelijat eivät halua 
olla peleissä mukana. Kesäl-
lä kenttää käytetään muu-
hun pelaamiseen. 

Koulun pihalla on myös 
kaksi asfalttipohjaista tennis-
kenttää. Niitä tosin tulisi pa-
rantaa asentamalla ympärille 
aidat. Toiveissa olisi myös 
saada lähiliikuntakaukalo 
koulun yhteyteen. Tällainen 
mahdollistaisi monenlaisen 
pelaamisen kouluaikana ja il-
taisin. Myös joen eteläpuolel-
ta löytyy tenniskenttä.

Säästä riippumatonta lii-
kuntaa harrastetaan koulun 
salissa. Siellä on eri-ikäisil-
le tarkoitettuja pelivuoroja, 
jumppaa, kuntonyrkkeilyä 

sekä pelaamista. Peleistä suo-
situimpia lienevät lentopal-
lo, sähly ja sulkapallo.

Kylän halki virtaava joki 
on sekin oiva paikka harras-
taa liikuntaa luonnosta naut-
tien. Kesäisin uiden, soutaen 
tai meloen. Eipä ole vesihiih-
tokaan harvinainen näky jo-
ella lämpiminä kesäpäivinä. 
Talvella jääpeite taas toimii 
hiihtoladun pohjana, sekä 
lenkkeilypaikkana muutoin-
kin.

Puitteet liikunnan harras-
tamiseen ovat siis Jakkuky-
lässä jo hyvät. Kyläläisten 
ja toivottavasti myös uuden 
kunnan tavoitteena on edel-
leen kehittää niitä. Liikun-
nan harrastaminen kylällä on 
aktiivista ja sen edistäminen 
edelleen on paitsi yksittäisen 
kyläläisen, myös yhteisön ja 
kunnan edun mukaista.

Juha Kosola, 
Henna Jurvakainen

Joen eteläpuolella on kuntorata, jonka varrella on myös kuntoiluun tarkoitettuja rakennelmia. Talvisin kylällä on runsaasti hoidettuja hiihtolatuja.

Koulun pihassa oleva kaukalo on aktiivisessa käytössä talvikaudella. 
Kuivien kankaitten metsäpolut 
kutsuvat lenkkeilemään.

Keppihevoskurssilla koulun liikuntasalissa.
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Jakkukylän koulu sijaitsee Ii-
joen pohjoisrannalla. Koulun 
oppilasmäärä on tällä hetkel-
lä 66, joista esiopetuksessa 
10. Opettajia koululla työs-
kentelee neljä, joista yksi esi-
opetuksessa. Oppilaista 20 
on venekuljetuksessa eli asu-
vat Iijoen toisella puolella. 
Talvella he kulkevat kouluun 

Koulu elävän kylän toimintakeskus

.Jakkukylän koulukiinteistö on hyvässä kunnossa

2-luokan oppilas Saana Sakko tykkää liikunnasta, kuviksesta ja käsi-
töistä

2lk kuljetusoppilas Catlyn Kenttä odottaa koulupäivän alkua. Kati Joki-
kokko huolehtii oppilaiden ohjaamisesta odotusaikana.

Koulun henkilökuntaa aamupalaverissa. Kati Jokikokko (vas), Marika Latvakoski, Eija Korhonen, Markus 
Kupsala sekä tiimivastaava Kirsi Matinaho.

jäätietä ja kelirikon aikana 
taksikyydillä.

Samassa kiinteistössä toi-
mii myös yli kymmentä las-
ta palveleva ryhmäperhekoti 
Leppäkertut. Myös iltakäyttö 
on koululla, etenkin liikunta-
salissa, vilkasta. Vuoroja on 
Iin kansalaisopistolla ja Jak-
kukylän kyläyhdistyksellä 

sekä yksityisillä harrastaja-
ryhmillä. Koulun vieressä on 
hyvät mahdollisuudet jää-
urheiluun jääalueilla ja hiih-
toon kolmen kilometrin 
ladulla.

Osaksi Iin kunnan palveluita
Osakuntaliitoksessa Jakku-
kylä tuli osaksi Iin kuntaa 

vuoden 2018 alussa. Varhais-
kasvatus sekä ateria- ja tila-
palvelut ovatkin jo siirtyneet 
Iin kunnan organisaatioon, 
kertoo Iin opetus- ja varhais-
kasvatuspäällikkö Vesa Ant-
tila. Opetustoimen osalta 
siirtyminen tapahtuu 1.8. jol-
loin koululla on muiden Iin 
koulujen tapaan oma johtaja-
opettaja. Paikka tulee kevään 
aikana sisäiseen hakuun.

Koulun tiimivastaava Kir-
si Matinaho toteaa muutok-
sen olevan suuremman kuin 
Yli-Iin liittyessä Ouluun. 
Silloin johtamisjärjestelmä 
säilyi Yli-Iin keskuskoulul-
la. Matinaho kuten muu-
kin henkilökunta suhtautuu 
kuitenkin luottavaisesti 
muutokseen. Kuin yhdestä 
suusta opettajat kertovat ar-
vostavansa Iin kunnan kylä-
myönteisyyttä ja sen tuomia 
mahdollisuuksia Jakkukylän 
koulun kehittämiseen.

Matti-Tapio Rissanen

Jakkukyläläiset ahersivat il-
taisin ja lauantaisin hau-
tausmaan aitatalkoissa 
viimekeväänä. Vanha 220 
metriä pitkä aita oli pahasti 
lahonnut, jonka vuoksi aidan 
uusiminen tuli ajankohtai-
seksi. 

Jakkukylässä tehtiin uusi hautausmaan aita talkoilla
Jakkukylän kyläyhdis-

tys sai Oulun seurakuntayh-
tymän hautauspalveluilta 
tarvikkeet ja kyläyhdistys 
järjesti talkoilla aidan pur-
kamisen sekä uuden raken-
tamisen. Kyläyhdistys sai 
lisäksi projektin johtamises-

ta ja talkoiden järjestämisestä 
seurakuntayhtymältä työ-
palkan, jolla tuetaan yhdis-
tyksen taloutta ja edistetään 
Jakkukylän kehittämistä.

Aidan korjaamiseen 
piirustukset saatiin seu-
rakuntayhtymältä ja kyläyh-

distyksen väki kokoontui 
Jakkukylän eräukkojen hir-
viteurastamolle vappuna 
suunnittelemaan, miten työ 
saadaan jouhevasti tehtyä. 
Hirviteurastamo saatiin jak-
kukylän eräukoilta käyttöön 
lautojen maalaamista ja aita-
elementtien tekoa varten.

Ensimmäiset maalaus-
talkoot järjestettiin kes-
kiviikkona 3.5, jolloin 
lautojen maalaaminen al-
koi maalausurakkaan 
hankitulla kätevällä maala-
uslaatikolla. Maalaaminen 
sujui nopeasti ja jo lauantai-
na 6.5 saatiin kaikki lauta-
tavarat maalattua, lukuun 
ottamatta aitatolppiin kiin-
nitettäviä vaakajuoksuja, 
joiden toimitus siirtyi touko-
kuun puoliväliin.

Lautaa aitarakennelmaan 
kului noin 3 km. Laudat toi-
mitettiin meille pääosin raa-
kalautana, jotka katkottiin 

ja maalattiin talkoilla hir-
viteurastamolla. Aitaele-
menttejä tehtiin maalatuista 
laudoista 100 kpl, jonka jäl-
keen vanha aita purettiin ja 
uusi kasattiin elementeistä. 
Aidan asentaminen tapah-
tui nopeasti, asennukseen 
kului aikaa vain pari päivää 
ja koko aitaurakka valmis-
tui ennätyksellisen nopeas-
ti suuren talkooinnostuksen 
vuoksi.  Aitaremontin yh-
teydessä levennettiin myös 
hautausmaan portti, jotta sii-
tä sopii sisälle nykyaikaisella 
aurauskalustolla. Portin le-
vennyksen teki jakkukyläläi-
nen Korjaustyö Jurvakainen. 
Portin levennyksen yhtey-
dessä paljastui mustan maa-
lin alta portissa olevat hienot 
messinkikoristeet, jotka kiil-
lotettiin kullan kiiltäviksi.

Kyläläiset olivat talkoissa 
mukana innolla ja töissä oli 
kerralla 10-20 henkeä. Muka-

na oli myös nuoria ja lapsia. 
Talkooväki sai nauttia töiden 
lomassa herkulliset leivokset 
ja talkookahvit, jotka nekin 
järjestettiin paikalle talkoo-
voimin. Tavaran hankinnas-
ta työmaalle vastasi Juhani 
Sakko, joka toimi myös ra-
kennusajan yhteyshenkilönä 
talkoolaisille sekä seurakun-
taan.

Jakkukylän hautausmaa 
on perustettu 1936 Jaak-
ko Jussilalta lahjoitukse-
na saadulle maalle ja sen on 
vihkinyt pyhään käyttöön 
lääninrovasti Eino Virkkula 
27.6.1937.  Hautausmaa täyt-
ti kesällä 80 vuotta, jota juh-
listettiin lokakuussa Oulun ja 
Iin seurakuntien yhdessä jär-
jestämällä hartaushetkellä. 
Samalla suoritettiin hautaus-
maan juhlallinen lahjoitus Iin 
seurakunnalle.

Hannu Kaisto
Jakkukylän hautausmaan portti.
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Keskustan Iin kunnallisjär-
jestön ylimääräinen kokous 
pidettiin torstaina 11.1. Nät-
teporin auditorioissa. Muka-
na oli 25 keskustan aktiivia 
ja vieraana kansanedustaja 
Antti Rantakangas. 

Kunnallisjärjestön joh-
tokunta valittiin uudelleen 
edellisen valinnan muoto-
virheen vuoksi, johtokun-
taan tulivat valituiksi Juuso 
Pyörälä, Hannu Turpeinen, 
Helka Tapio, Taina Häkki-
lä, Minna Paakkola Sekä Ilk-
ka Pakonen. Varalle valittiin 
Harri Sanaksenaho ja Esko 
Päkkilä. 

Kokouksessa todettiin 
myös, että Jakkukylän pai-
kallisyhdistys siirtyy osa-
kuntaliitoksen vuoksi Iin 
kunnallisjärjestön paikal-
lisyhdistykseksi. Lisäksi 
sovittiin toimenpiteistä pre-
sidentinvaalien tiimoilta.

Vaalitapahtumia järjeste-
tään lauantaina 20.1. Kuiva-
niemellä, Salen pihalla kello 9 
-12. ja Oijärvellä Veeran puo-
dissa kello 13.30-16 sekä Iissä 
lauantaina 27.1. kello 10 – 14 

Keskustan Jakkukylän 
yhdistys hyväksyttiin 
Iin kunnallisjärjestöön

Kansanedustaja Antti Rantakangas toi Eduskunnan terveiset Keskus-
tan Iin kunnallisjärjestön kokoukseen. 

S-Market Turvan piha-alu-
eella. Tapahtumiin toivotaan 
runsasta osallistumista kah-
vin ja makkaran merkeissä. 
Iin Keskustan kunnallisjär-
jestö tukee suuren kokemuk-
sen omaavaa Matti Vanhasta 
presidentiksi.

Kansanedustaja Ant-
ti Rantakankaan teema-
na oli luonnollisesti tulevat 
presidentinvaalit ja myös 
lokakuulle siirtyneet 
maakuntavaalit. Antilta 
kyseltiin reunakylien tasa-
arvoisuuden toteutumises-
ta maakuntamallissa, myös 
sote-uudistuksen vaikutuk-
sista Iin ja Kuivaniemen ter-
veyspalveluihin esimerkiksi 
lääkäripalvelujen osalta. 

Työllisyyden aktiivimal-
li kirvoitti myös keskuste-
lua, vapaehtoistyö vaikkapa 
vapaapalokunnassa tai Suo-
men Punaisessa ristissä toi-
vottiin myös huomioitavan 
aktiivimallissa. Antti aikoi 
viedä kentän viestit suuriin 
pöytiin kuultavaksi. AN

Kyllä maalla on mukavaa, 
toteavat Jakkukylän uusim-
man talon omistajat Taru 
Päkkilä ja Kimmo Toppi ava-
tessaan kotinsa oven toimit-
tajalle. Uutuuttaan hohtava 
talo onkin komea näky lumi-
sen metsän reunassa, kuiten-
kin vain kivenheiton päässä 
Iijoen rannasta. 

Taru, 24 vuotta, on läh-
töisin Yli-Iistä ja Kimmo, 30 
vuotta, Iistä. Mikä sai so-
sionomiksi opiskelevan Ta-
run ja yrittäjänä leipänsä 
hankkivan Kimmon raken-
tamaan uuden kotinsa juuri 
Jakkukylään? Rauhallisuus 
ja turvallinen paikka lapselle 

Jakkukylä on rauhallisuutta 
hakevan paratiisi

vastaavat molemmat, katso-
en samalla pian vuoden täyt-
tävää Jerry poikaansa. 

Ystävällinen vastaanotto 
kyläläisiltä
Päkkilä ja Toppi alkoivat ra-
kentaa keväällä 2017 ja joulun 
alla talo oli valmis. Reipas-
ta toimintaa hartiapankki-
rakentajilta. Jakkukylää he 
kehuvat sieväksi paikaksi ja 
ihmisiä sydämellisiksi. 

-Kaikki nostavat kättä, 
vaikkeivat meitä vielä tunti-
sikaan, toteaa Taru. 

Kimmo puolestaan naut-
tii metsästys- ja kalastus-
mahdollisuuksista sekä 

Jakkukylän uusin talo on ihanteellisella paikalla rauhaa rakastaville.

kelkkailumaastoista, jotka 
avautuvat ihan kotiovelta. 
Myös valaistulle ladulle pää-
see lähes omalta pihalta.

Ii asiointisuunta
Jakkukylään vasta muut-
taneet kehuvat kylää hyvä 
henkiseksi ja antavat tunnus-
tusta kylätoimikunnan aktii-
viselle toiminnalle ja etenkin 
sen puheenjohtajalle. Vuo-
denvaihteessa tapahtunut-
ta osakuntaliitosta Iihin he 
pitävät oikeana ratkaisuna, 
koska asiointisuunta on ai-
emminkin ollut Iihin. 

-Iissä tulee samalla käytyä 
kotiväkeä moikkaamassa, 
päättää Kimmo juttutuoki-
omme, sylissään vilkuttava 
Jerry poika.

Matti-Tapio Rissanen

Jakkukylässä Jerryn on turvallista varttua toteavat Taru ja Kimmo

www.jakkukylä.fi
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Jakkukylän osakuntaliitok-
sen myötä vuodenvaihteessa 
yksi Iin kuntaan siirtyneistä 
yrityksistä on eteläpuolella 
jokea sijaitseva Elinan Koti-
leipomo. 

Gluteenittomiin leipiin 
ja leivonnaisiin erikoistu-
nut pienleipomo on perin-
teinen käsityöläisyritys, jossa 
piirakat rypytetään käsin ja 
rieskat heitetään rutiinin-
omaisesti leipälapiolla ki-
viarinauuniin. Vaikka kyse 
onkin allergiatuotteista, on 
leipomon toiminta aivan ku-
ten missä tahansa pienleipo-
mossa. Ainoastaan vehnä-, 
ruis- ja ohrajauhot puuttu-
vat. Niiden sijasta käyte-
täänkin pääasiassa tattari-, 
riisi- ja maissijauhoja. Leipo-
mo työllistää tällä hetkellä 
kuusi henkilöä ja on yksi ky-
län merkittävimpiä työllis-
täjiä. Kaikki työntekijät ovat 
paikallisia, joko iiläisiä tai 
yli-iiläisiä. 

Laaja tuotevalikoima  
sesonkituotteista  
erikoistuotteisiin
Kuten muiltakin leipomoilta, 
myös Elinan Kotileipomolta 
saa sesonkituotteita eri vuo-
denaikojen juhliin. Valikoi-
missa on taas tammikuusta 
alkaen niin Runebergin tor-
tut kuin laskiaispullatkin, 
myöhemmin keväällä saa 
mämmiä ja vappuna tippa-
leipiä. Alkukesän juhliin voi 
tilata niin suolaiset piirakat, 
leivokset kuin täytekakutkin. 

Leipomo on myös tun-
nettu tuotteista, jotka so-
pivat erityisen allergisille. 

Elinan Kotileipomo on nyt 
iiläinen lähileipomo

Esimerkiksi luontaisesti glu-
teenittomat, munattomat 
ja maidottomat kahvileivät 
ovat sellaisia, joita ei kovin 
monessa leipomossa pystytä 
tai edes osata valmistaa. Ne 
ovat kuitenkin erityisen tär-
keitä niille asiakkaille, jotka 
eivät voi vaihtoehtoisia tuot-
teita saada mistään muual-
ta. Yksi koskettava esimerkki 
muutaman vuoden takaa on 
eräs lapsi, jolla oli pahoja al-
lergioita. Hänen äitinsä otti 
yhteyttä ja pyysi, onnistui-
siko munaton ja maidoton 
munkki tehdä gluteenitto-
mana. Voimakkaiden aller-
gioiden vuoksi tämä pieni 
poika ei ollut uskaltanut sitä 
aiemmin maistaa. Tuote saa-
tiin valmiiksi ja poika pääsi 
liikuttuneena maistelemaan 
munkkia ensimmäistä ker-
taa elämässään. Kokemus oli 
niin vahva ja tuote onnistu-
nut, että niitä saa edelleenkin 
vapun aikaan sesonkituot-
teena. 

Leipiä lähitoimituksena 
suoraan kotiin
Leipomon tuotteista suurin 
osa menee jälleenmyyntiin 
päivittäistavarakaupoille, 
mutta monet asiakkaat ovat 
löytäneet myös leipomon 
suoratilaukset. Tuotteita 
toimitetaan asiakkaille ai-
van kotiovelle saakka, mi-
käli toimitusosoite osuu 
lähelle ajoreittiä. Leipo-
mon oma kuljetuskalusto 
liikkuu pääsääntöisesti vä-
lillä Jakkukylä-Ii-Haukipu-
das-Oulu-Kempele, joten 
näille alueille on mahdol-

lista saada kotitoimituksia 
jopa ilman rahtikuluja. Suo-
ratilausten myötä asiakkaan 
käytössä oleva valikoima 
onkin jälleenmyyjiä laajem-
pi ja usein myös asiakkaiden 
erilaisia toiveita tuotteiden 
muokkaamisen suhteen voi-
daan huomioida. Kannattaa-
kin olla suoraan leipomolle 
yhteydessä ja kysyä erilaisia 
toimitusmahdollisuuksia ja 
suoramyyntihinnastoa. 

Paikallista yhteistyötä
Iissä Elinan kotileipomon 
tuotteita voi ostaa sekä K-
Marketista, että S-Marketis-
ta. Niihin voi myös tutustua 
esimerkiksi Nelos Grillillä, 
jonka gluteeniton hampu-
rilaissämpylä on tehty Iijo-
en rannalla. Lisäksi tuotteita 
menee myös ateriapalvelui-
den kautta kunnan keittiön 
jakelussa.   

Luonnollisesti itse leipo-
mon tiloissa toimii myös ti-
lausmyymälä, josta saa 
kaikkia tuotevalikoiman 
tuotteita. Leipomolle kuiten-
kin kannattaa etukäteen olla 
yhteydessä, jotta varmasti 
saa juuri haluamansa tuot-
teet. Mikäs onkaan sen mu-
kavampaa kuin ajelumatka 
kaunista Iijokivartta ihastel-
len ja päätyä idylliseen Jak-
kukylään vastapaistetun 
leivän tuoksuiseen pihapii-
riin? Ohikulkumatkallakin 
voi kuitenkin pistäytyä, sillä 
yleensä kyllä jotain herkkuja 
löytyy myös satunnaisen vie-
railijan matkaan.

Janne Niskala

Elinan Kotileipomo - Iintie 1415, 91200 Yli-Ii
puh. (08) 8172 650 - info@elinan.fi - www.elinan.fi

Kaikki haluavat herkutella.Kotileipomo -Hembageri
Elinan

Hembageri
Elinan

Kotileipomo
Elinan

Liiketunnus (Suomi, Ruotsi ja Suomi-Ruotsi)

Gluteeniton-merkki

Keltainen
PMS: 124 c
CMYK: c10 m20 y80
Grayscale: k40

Punainen
PMS: 188 c
CMYK: m100 y100 k30
Grayscale: k100

TYKKÄÄ MEISTÄ!

KUNNON VÄLINEET
OIKEISIIN TÖIHIN

www.lakkapaa.com AVOINNA 24/7
KEMPELE Hakatie 15 Puh. 010 7557 300
Avoinna: ma-pe 8-16:30, la-su suljettu

KYSY

RAHOITUSTAMME!

Jopa 40 kk korotonta

maksuaikaa!

Esimerkiksi: 
OPTIMAL 225-2

LUMILINGOT JOKA LÄHTÖÖN!

2490€

MEILTÄ MYÖS

METSÄKONEET

-vaihdettavat terät
- työleveys 225cm
- nivelakseli mukaan
- paino 375 kg

Sinua palvelee:
Kimmo Junttila
045 674 9626

www.pohjolanvoima.fi@PVOVesivoima

VEDESTÄ 
UUSIUTUVAA 
KOTIMAISTA 
SÄÄTÖVOIMAA

Kyläkisälli toiminta aktivoi 
Jakkukyläläisiä liikkumaan
Jakkukylälle saatu Kyläkisälli-
hanke on saanut kyläläiset in-
nostuneesti liikkeelle. Syksyllä 
alkanut hanke on aktivoinut 
kyläläisiä kokeilemaan erilai-
sia liikuntamuotoja. Liikun-
tamuotoja on niin paljon, että 
jokaisen on mahdollista löytää 
itselleen sopiva liikunnan laji, 
joka kiinnostaa ja pitää kun-
toa yllä. Lihasten säännöllinen 
käyttö on välttämätöntä.  

Tavoitteena on edistää kai-
ken ikäisten kyläläisten  hy-

vinvointia, terveyttä sekä 
fyysistä aktiivisuutta.Säännöl-
linen liikunta pitää sekä kehon 
että pään kunnossa. Se katkai-
see mukavasti arkirutiineja ja 
piristää. 

Tammikuussa Kyläkisälli-
hankkeessa saa kinkut kyytiä. 
Kampanja alkaa alkumittauk-
silla ja kuntokorttien jakamisel-
la. Helmikuussa on vuorossa 
jääkiekkokoulu, maaliskuus-
sa hiihtokoulu, huhtikuussa 
juoksukoulu ja toukokuussa 

melontaa tai kirkkovenesou-
tua.

Kyläkisälli-hanke on Ou-
lun seudun leaderin rahoit-
tama kolmivuotinen hanke, 
jota Pohjois-Pohjanmaan Lii-
kunta ja Urheilu ry koordinoi. 
Kyläkisälli-hankkeen myötä 
sivukylille saadaan neuvoja ja 
opastusta terveyteen ja hyvin-
vointiin.

Anne Matikainen

Kyläkisällin keppihevoskurssi jakkukyläläisille.
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TURTI-SET OY
0400 381 574

metsä- ja turveurakointi

0500 452 367 / 09-2711005 www.uimari.net
Reilusti alennetut hinnat

UIMA-ALTAAT JOKAISEEN 
MAKUUN

10 VUODEN TAKUU

Myydyin allas 
Skandinaviassa

Mettovaaran hautauspalvelu

Jakkukylä p. 0400-387047
Kiiminki p. 040-5617399

Kaikki alan palvelut
Hautakivet

Kuva kesältä 2004. Hyvissä olosuhteissa mansikkapenkeistä tulee näyttäviä ja satoa tulee. 

Talven sää tärkeä tekijä 
mansikkasadolle
Talven sää on eräs tärkeä te-
kijä mansikkasadolle. Riit-
tävä lumikerros suojaa 
mansikkakasvustoa ja täl-
löin voi kesän sadosta tul-
la hyvä. Tänä talvena lunta 
on ja maassa ei ole routaa. 

Hyvältänäyttää, mutta maa-
lis-huhtikuu ovat kuitenkin 
ratkaisevia. Lumen sulattua 
mansikkapenkinpäältä, kyl-
mät huhtikuiset kevätpak-
kaset ja -ahavat hävittävät 
mansikkakasvustoa ja myö-

häistävät sekä pienentävät 
kesän satoa. Toivotaan kui-
tenkin parasta! 

Terveisin
Hannu Turtinen

YLIjAKuN MANSIKKA jakuntie 90 , 91210 jakkukylä
puh. 0500 209 278, hannutur@outlook.com

Jakun koulun leirikoulu-
toimikuntaa on pyöritet-
ty parisenkymmentä vuotta 
vanhemmista koostuvan toi-
mikunnan avulla. Leirikou-
luun lähtevät joka toinen 
vuosi 5-6 luokkalaiset opet-
tajansa Markus Kupsalan 
sekä muutaman vanhemman 
kanssa.  Leirikoulut ovat 
suunnanneet ympäri Suo-
mea, mutta myös yli Suomen 
rajojenkin on käyty muun 
muassa Norjassa. 

Lapsilta kysyttäessä mikä 
leirikoulussa on ollut mu-

Jakun koulun leirikoulutoiminnalla
on pitkät perinteet

kavinta vastaus on: ” Kave-
reiden kanssa oleminen ja 
yhdessä tekeminen.” Ollaan 
kokeiltu korikiipeilyä, su-
mopainia, jousiammuntaa, 
ratkottu tehtäviä.  Myös lin-
ja-automatkat on nostettu 
mieleenpainuviksi visailui-
neen ja pysähdyksineen. 

Varat leirikouluun han-
kitaan talkoovoimin. On 
tehty vuosikalentereita, lin-
nunpönttöjä, myyty sukkia 
ym tuotteita. Leirikoululaiset 
on järjestänyt myös joka toi-
nen vuosi koululla koko ky-

län Venetsialaistapahtuman, 
mikä kokoaa yhteen nykyset 
ja entisetkin kyläläiset.  Yh-
teisöllisyys ja yhteistyö ovat-
kin leirikoulun voimavara. 
Yhdessä tekemällä kasvate-
taan yhteishenkeä niin van-
hempien kuin oppilaidenkin 
keskuudessa. 

Teksti: Sari Aalto 
Kuva Studio Salama, 
Juha Taurianen 

Jakun koulu.
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Myytävät kohteet 
Sampo Huovinen 050 530 9778

Rakennamme 
modernit ja 
kompaktit 
talot lähelle 
palveluita.

Lisätietoa puh. 040 522 4021
info@biotermo.fi

Biotermo Oy
alueellista lämmöntuotantoa.

KAMFERIVOIDE 
125 ML

FAMILY 
WHITE 1,2 KG 

Laaja valikoima luotettavia Homcare 
kodinhoito- ja kauneus- ym tuotteita
Tilaa Tai sOVi esiTTely!

20,00 €  19,00 €  

Tammikuun 
tarjoukset

Ota yhteyttä!

Jakkukylä
Eeva Jurvakainen 
p. 040 568 8277
jurvaee1@hotmail.com
Inkeri Päkkilä
0400 224361  
iitupakkila@gmail.com

ii
Marja Tölli 
p. 040 718 2224
marjatolli1@gmail.com

JäLLEEnMYYJäT

Puutuomela Oy
Uusikatu 57-59, 90120 Oulu P. 050 352 6641
jt-talo@jt-talo.com ● www.jt-talo.com

UUTTA KOTIA 
RAKENTAMAAN

● yhdellä sopimuksella
● täydellinen lämmitysjärjestelmä
   vesikiertoisella lattialämmityksellä
● varaava takka
● yksilöllinen sisustus ja kalustus
● upeat oleskeluterassit
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JUURI TEILLE

RAKENNETTU JA SISUSTETTU

AA A®
Korkein luottoluokitus

©Soliditet 2014Soliditet 2017

MUUTTOVALMIS +

Esimerkkitarjous

IDEA 124
Nimensä mukaisesti täynnä 
upeita oivalluksia helppoon 
ja turvalliseen asumiseen.

ÄLÄ TINGI LAADUSTA, VALITSE 
KODIKSESI JT-TALO.
TUTUSTU MEIDÄN TARJOAMIIN 
VAIHTOEHTOIHIN!

MMUUUUTTTTOOVVAALLMMIISS
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163.900
+ toim. kulut
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JUURI TEILLE

RAKENNETTU JA SISUSTETTU

Suunnittelemme, rakennamme,
sisustamme ja kalustamme 

kodit yksilöllisesti

Jakkukylä
Eeva Jurvakainen 
p. 040 568 8277
jurvaee1@hotmail.com

ii
Marja Tölli 
p. 040 718 2224
marjatolli1@gmail.com

Pirttitörmän Riistaveikot ry 
on vuonna 1962 perustettu 
metsästysseura. Jäseniä seu-
rassa on noin 100 henkilöä. 
Metsästysalueita on vuok-
rattuna noin 3450 hehtaaria 
ja ne sijaitsevat Jakkukyläs-
sä, pääsääntöisesti joen poh-
joispuolella.

Jäsenillä on mahdollista 
metsästää metsäkanalintuja, 
vesilintuja, jäniksiä, rusakoi-
ta ja kaurista. Jäsenet voivat 
liittyä myös hirviporukkaan.

Jäsenistä löytyy aktiivisia 
pienpetojen pyytäjiä ja muu-
tenkin riistanhoitotyö on tär-
keässä asemassa seurassa. 
Riistapeltoja ylläpidetään 
porukalla ja monet jäsenet 
itse harrastavat riistan tal-
viruokintaa. Metsästyspo-
rukka seuraa aktiivisesti 
riistakantoja ja mukautam-
me metsästyksen kestävälle 
pohjalle.

Seura järjestää erilaisia 
talkoita ja porukalla käydään 
harjoittelemassa ammun-
taa radalla. Jokavuotuiseen 
seurojenväliseen vasakil-
pailuun osallistuminen on 
muodostunut perinteeksi. 
Seura omistaa kämpän jossa 
on tupa ja nylkyvaja. Lisäk-
si grillikota on jäsenten käy-
tössä.

Pirttitörmän Riistaveikoilla aktiivista toimintaa

Ekohyöty Oy kierrättää purkujätteet

Pirttitörmän riistaveikot tekevät yhdessä talkoita. Tässä on meneillään hirviteurastamon ovien vaihto.

Ekohyöty Oy on erikoistunut ra-
kennusten purkuun sekä purku-
jätteiden kierrätykseen. 

Lisätietoja seuran toiminnasta antaa 
puheenjohtaja Eeli Mäkipaaso 0400 543 459 ja sihteeri Petri Mustonen 040 580 3202

Ekohyöty Oy on vuonna 2009 
toimintansa aloittanut yritys, 
joka on erikoistunut raken-
nusten purkuun sekä purku-
materiaalien kierrätykseen.

 - Yrityksen perustaminen 
tuli ajankohtaiseksi, kun Iin 
seudulla ei ollut yhtään sel-
laista paikkaa, jonne olisi voi-
nut siirtää hyödynnettäviä 
maansiirto- ja purkujätteitä. 
Ekohyöty Oy tarjoaa ympä-
ristölain ja asetusten mukai-
sen paikan kierrätettävien 
materiaalien vastaanotolle, 
murskaukselle ja välivaras-
toinnille, yrittäjä Mikko Päk-
kilä sanoi.

- Vastaanotamme ja kierrä-
tämme myös betonit, raudat 
ja asfaltin sekä risut, kannot, 
käytöstä poistetut rakennus-
puut ja ikkunalasit, maatuvat 

ainekset, jouto- ja pintamaat. 
Näille palveluille on Oulun 
talousalueella tarvetta, kos-
ka lain mukaan purkamisen 
ja rakentamisen yhteydessä 
syntyvät jätteet pitää asian-
mukaisesti kierrättää. Raken-
nusten purkutöiden lisäksi 
yritys tarjoaa vaihtolavapal-
velua, kantojen nostoa ja be-
tonin pulverointia.

Ekohyöty Oy toimii yh-
dessä Maanrakennus J. Päk-
kilä Oy:n kanssa. Yritysten 
omistajapohja on sama. Päk-
kilöiden yritykset työllistä-
vät 15 henkilöä, ja yrityksen 
palveluille on ollut mukavas-

ti kysyntää. Tälläkin hetkel-
lä koneita on töissä Ivalosta 
Lieksaan ulottuvalla akselilla.

Ekohyöty Oy:llä on ym-
päristösuojelulain 28 §:n 
mukainen ympäristölupa. 
Mainittakoon, että yritys ei 
ota vastaan kotitalous- tai on-

gelmajätteitä.
- Kaikki palvelumme rää-

tälöidään asiakkaan tarpei-
den mukaan, Mikko Päkkilä 
mainitsi.

 Rauni Räisänen
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 Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Arkiston helmiä
eli asioita ja pöytäkirjaotteita Jakkukylän vesiosuuskunnan alkutaipaleelta

Jakkukylän Eräukkojen kuulumisia
Metsästysseura Jakkuky-
län eräukot ry on vuonna 
1961 perustettu. Eräukko-
jen  metsästysalueet ovat ete-
läpuolella Iijokea rajoittuen 
lännessä vanhaan Iin kunnan 
rajaan, idässä suunnilleen 
uuden Iin kunnan rajaan ja 
etelässä vanhan Haukipu-
taan kunnan rajaan. Seuralle 

vuokrattujen maiden pinta-
ala yhteensä n. 3400 ha.

Seurassa jäseniä tällä het-
kellä n. 100 henkeä. Seuraan 
voi hakea jäseneksi kaik-
ki metsästysmaita seuralle 
vuokranneet maanomistajat 
sekä seuran alueella asuvat 
metsästäjät. 

Ampumataidon harjoitte-

lua varten on hankittu ilma-
kivääri sekä hirvirata. Nämä 
ovat jäsenten vapaassa käy-
tössä. 

Seuralla on omistukses-
sa nylkyvajan lisäksi muu-
taman kilometrin päässä 
kylältä Impivaaran kämppä 
joka on oiva retkeilykohde 
hyvien marjamaiden ympä-

röimänä. Kämpälle pääsee 
autolla pihaan asti kesä ai-
kaan ja talvella kämpälle aje-
taan latu-ura hiihtäjiä varten.

Kämppää ei ole lukittu 
vaan se on kairan kulkijoille 
avoinna ja kun kulkijat aina-
kin tähän asti ovat muista-
neet pitää paikat sen verran 
siistinä ettei lukkojen han-

kintaa ole vielä tarvinnut 
harkita. Toivottavasti näin 
on tulevaisuudessakin. 

Ehkä näkyvin seuran toi-
mintamuoto on kuitenkin 
hirvenmetsästys johon vuo-
sittain on osallistunut 20-30 
jäsentä. 

Vuodelle 2017 hirvenkaa-
tolupia myönnettiin 7 kpl. 

Hirvenmetsästys ei ihan 
täydellisesti onnistunut ku-
luneena syksynä vaan yksi 
vasan lupa jäi kovasta yri-
tyksestä huolimatta käyttä-
mättä.

Vesa Sikala

Evväät on syöty ja vaatteet on märät eikä mittään oo saatu, mutta mukavaa oliImpivaaran kämppä on oiva retkeilykohde hyvien marjamaiden ympäröimänä

Raasakan voimalaitok-
sen valmistumisen jälkeen, 
1970-luvun alussa huoli ta-
lousvedestä kasvoi entises-
tään. Vettä oli kaivoissa 
vähänlaisesti ja paikoin 
huononlaista. 1972 kyläläi-
set päättivät, että kylälle on 
saatava vesijohtoverkosto ja 
heti. Vedenhankintakoko-
us pidettiin Jakun koululla 
7.2.1973. Ennen kokousta oli 
selvitetty hinnat Yli-Iin ve-
sihuollolta ja Iin vesiosuus-
kunnalta. Edullisemmaksi 
vaihtoehdoksi tuli veden ot-
taminen Iistä. Kokous päätti 
että Jakkukyläläiset liittyvät 
Iin vesiosuuskunnan jäse-
niksi. 

Pöytäkirjaote: ”paikal-
la oli 33 kyläläistä joista liit-
tyi heti paikalla 21 kyläläistä.  
Valittiin toimikunta asi-
aa edelleen kehittämään”.  
Heti edellisen kokouksen jäl-
keen kokoontui klo. 21 toimi-
kunta, johon valittiin Paavo 
Turtinen, Tauno Huovinen, 
Martti Niskala ja Hemmi Jaa-
ra. 

Pöytäkirjaote: ”päätet- 
tiin kylältä kerätä heti muu-
taman päivän sisällä suos-
tumus niiltä jotka haluavat 
liittyä Iin vesiosuuskunnan 
jäseniksi”.

Toimikunta kokoontui 
10.4.73. Kokouksessa oli yksi 
asiakohta. 

Pöytäkirjaote: ”tutkittiin 
tämän hetken tilanne ja to-
dettiin että Iin vesiosuuskun-
nan tekemänä johtotöitä ei 
voida ainakaan tämän vuo-
den aikana toteuttaa”. 

Oli oltu Pohjolan Voima 
Oy:n kanssa yhteydessä ja 
PVO oli Ilmoittanut olevansa 
valmis tekemään suunnitel-
man. Tämän perusteella pää-
tettiin että, perustetaan oma 
vesiosuuskunta, jonka vesi 
ostetaan Iin vesiosuuskun-
nalta ja toteutetaan johtotyöt 
itse. Pohjolan Voima Oy:n 
toivomuksesta selvitettiin 
koko hankkeen osalta hen-
kilö- ja karjaluku. Laskelman 
perusteella päädyttiin seu-
raaviin lukuihin. Eteläpuo-
lelta löytyi asuttavia taloja 
26 ja Turvan myymälä, auti-
oita taloja 4. Henkilöitä 137 
ja nautayksiköitä 132. Poh-
joispuolelta löytyi 47 taloa 
ja Iin osuuskaupan myymä-
lä sekä 1 autio talo. Henki-
löitä laskettiin olevan 195 ja 
nautayksiköitä 147”.  Vauh-
ti oli hurja. Toiminta alkoi 
virallisesti 26.4. osuuskun-
nan perustavalla kokouk-
sella, jossa puheenjohtajana 
toimi Olavi Räihä ja isännöit-
sijänä Hemmi Jaara. Samana 
päivänä oli Insinööritoimis-
to Maa ja Vesi Oy:n laatima 
221 000 mk:n kustannusar-
viokin valmis. Työ oli tarkoi-

tus tehdä 15.9 - 15.12.1973. 
Yli –Iin kunnan rakennus-
lautakunnalle annettiin rei-
lu viikko aikaa myöntää 
hanketta puoltava lausun-
to, jotta saataisiin hankkeel-
le korkotukilaina. Puoltava 
lausunto tuli. Kokonaisuu-
dessaan rahoitus järjestyi 
seuraavasti: korkotukilaina 
60000 mk (24 vuotta), pank-
kilaina 50000 mk, Pohjolan 
voiman laina 20000 mk, Poh-
jolan Voiman avustus 40000 
mk ja jäsenten osuusmak-
sut 53600 mk. Tarjouspyyn-
nöt lähetettiin urakoitsijoille 
ja kuudesta tarjoajasta valit-
tiin tietenkin halvin eli Kar-
jalaiset & Majava Oulusta. 
Urakointisopimus allekirjoi-
tettiin 1.10.1973 ja kaivurit 
käynnistettiin. Niin vain työ 
valmistui ja ennen joulua rei-
lut 11 km putkea oli kaivettu 
maahan. Viimeiset koepon-
nistukset tehtiin 27.12.1973. 
Kaivantojen viimeistely teh-
tiin sovitusti seuraavan ke-
vään ja alkukesän aikana. 
Ensimmäisinä vuosina raha 
näytti olevan aina vähis-
sä. Mittarit luettiin kahdesti 
vuodessa ja lasku lähetettiin 
heti perään. Käyntiin läh-
töä helpotti suuresti kunnan 
myöntämät avustukset 6000 
- 10000 mk vuodessa sekä se, 
että Pohjolan Voima Oy hoi-
ti 150000 mk:n lainaosuutta 

kolme ensimmäistä vuotta. 
Kuuluihan Jakkukylän alue 
voimalaitosrakentamisen va-
hinkoalueeseen. Veden osto-
hinta Iin vesiosuuskunnalta 
oli sovittu 21.9.1973 tehdyllä 
sopimuksella siten, että kaksi 
ensimmäistä vuotta hinta oli 
30 penniä/kuutio ja kolme 
seuraavaa vuotta 40 penniä/
kuutio. Tämän jälkeen hinta 
tarkistetaan vuosittain. Näi-
tä hintaneuvotteluja käytiin 
mm. Jäppisen Baarissa. Neu-
vottelut olivat oma lukunsa, 
kun yhteistä säveltä ei tahto-
nut löytyä millään, eikä niis-
tä tässä sen enempää. 

Poimintoja isännöitsijän 
laatimista vuosikertomuk-
sista. 

Vuodelta 1974. ”Vaikka 
osuuskunnan taloudellinen 
tulevaisuus näyttääkin aika 
synkältä , niin kyläämme on 
joka tapauksessa saatu vesi-
johto ja niitä ei kelata pois. 
Onhan velallamme yksi yh-
teinen takaaja, Yli-Iin kunta”.

Vuodelta 1976. ”Vuosi sit-
ten tehty päätös vesilaskujen 
viivästyskorosta oli onnis-
tunut toimenpide. Vuosi on 
ollut koko maassa täydellis-
tä laman aikaa, mutta siitä 
huolimatta taloliittymiä on 
vedetty ennätysmäärä. Edel-
lä kerrottu viittaa siihen että 
asukkaat antavat entistä suu-
remman arvon hyvälle ta-

lousvedelle ja sen varmalle 
saannille”. 

Mutta, jo 15.3.1979 isän-
nöitsijä Hemmi Jaara kirjoit-
ti kirjeen Oulun Vesipiirin 
Vesitoimistolle. ”Jakkukylän 
vesiosuuskunta on tuntenut 
huolestuneisuutensa veden 
saannista verkostoonsa, sil-
lä Ritokankaan pumppaamo 
on vetastu kuiville melkein 
joka lauantai ja nyt muu-
tama lauantai niin perus-
teellisesti, että täytyi ruveta 
pukkaamaan Iistä sitä ruos-
tevettä, jolloinka oli kolmen 
tunnin katkos juuri pahim-
paan aikaan (karjatalous). 
Pyydämme että Vesipiiri ru-
peaisi välittömästi tutkimaan 
osuuskuntamme tarpeita 
varten oman vedenottamon 
saamista ja ennen kaikkea lä-
heltä verkostoamme”.  

Omaa vedenottamoa ei 
tullut ja vesi on sittemmin 
riittänyt. Tässä muutamia 
poimintoja Jakkukylän ve-
siosuuskunnan alkutaipa-
leelta. Tiedot olen poiminut 
osuuskunnan pöytäkirjoista 
ja muista asiakirjoista.   Var-
masti on juttuja, joita ei ole 
kirjattu mihinkään ja niitä 
voivat muistella ne, jotka oli-
vat silloin touhussa muka-
na. Ensimmäisenä vuonna 
liittyjiä oli 48 ja tänä päivä-
nä 100 liittymää enemmän. 
Nyt osuuskunnan talous on 

hyvässä kunnossa. Toiminta 
on osuuskunnan perustyötä 
eli pitää verkosto kunnossa, 
tehdä uusia liittymiä ja hoi-
taa rahaliikennettä. Itsellä ei 
ole paljoakaan muistikuvaa 
verkoston rakentamisesta. 
Usein verkostoa korjates-
sa törmää vanhempiin ihmi-
siin jotka muistavat mainita, 
että vesijohto peitettiin pil-
larilla puskemalla, eikä sitä 
valvottu riittävän hyvin ki-
vien varalta. Liekö sattumaa 
vai kohtalon ivaa, että tämä 
”pillarimies”, jonka peittä-
mää putkea olen paikkail-
lut yli 20 vuotta , nukkui yöt 
kotini saunakamarissa ra-
kennustyön aikana. Loppu-
kevennyksenä voisi vielä 
sanoa, että kaupunkilaise-
na oleminen se helppoa oli 
osuuskunnalle, kun ei uusia 
asuinrakennuksia tullut tä-
män viiden vuoden aikana 
kuin yksi.  

Vanhoja arkistoja penkoi 
Jakkukylän 

vesiosuuskunnan 
nykyinen isännöitsijä 
Tapani Päkkilä.
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Jos löysit itsesi menneisyydestä, ota välittömästi yhteyttä!
Lue, miksi kilpailijasi pärjää paremmin, osoitteesta JCAD.FI.

PARHAAT TYÖKALUT MÄÄRÄLASKENTAAN

JCAD.FI

-AIKA201819702600eaa 1990

MÄÄRÄLASKENNAN 
HISTORIAA

HUOM! RAKENTAJAT JA URAKOITSIJAT

Korkeatörmäinen Puru-
saari kohoaa komeana Iijo-
en keskellä Jakkukylässä. 
Purusaari on kautta aiko-
jen houkutellut retkeilijöitä, 
mäenlaskijoita, marjastajia 
ja luonnossa liikkujia vir-
kistäytymään ja nauttimaan 
saaren antimista. Purusaa-
reen liittyy mystisiä tarinoi-
ta. Kylän vanhat kertovat, 
että siellä on nähty virvatu-
lia. Kerrotaan myös, että vie-
nalaisten ryöstöretki Iihin 
päättyi Purusaaren takana 
olevaan koskeen, johon hei-
dän veneensä kaatui ja ryös-
tetyt aarteet upposivat Iijoen 
pohjaan. Kiehtovat tarinat 
siivittävät mielikuvitusta ja 
laittavat pohtimaan saaren 
oikeaa historiaa.

Jakkukylän kyläyhdistys 
aloitti vuoden 2017 alussa 
projektin, jonka tavoitteena 
on tehdä Purusaareen virkis-
tysalue, jossa on noin 2 km:n 
mittainen kävellen, juosten 

Purusaaren raivattu rantatörmä viime syksyn väriloisteessa

Purusaaren virkistysalueelle Leader rahoitus
tai hiihtäen kuljettava his-
toriareitti, sekä taukopaik-
ka, jossa on laavu ja puuvaja. 
Historiareitille tehdään va-
jaan kilometrin mittainen yh-
dysreitti jo olemassaolevalta 
Jakun koulun 3,4 km mittai-
selta kuntopolulta. Saaren ja 
mantereen välille kapeim-
malle kohdalle tehdään ka-
pulalossi. Historiareitin 
varteen laitetaan taulu, jossa 
kerrotaan saaren ja sen ym-
päristön historiasta.

Virkistysalueprojektin ko-
konaiskustannusarvio on va-
jaat 26 tuhatta euroa. Oulun 
seudun Leader rahoittaa pro-
jektia 11 675,50 eurolla. Noin 
puolet projektista tehdään 
talkoilla ja kyläyhdistyksen 
maksettavaksi jää noin 1 200 
euroa. Maanomistajat ovat 
suhtautuneet myötämieli-
sesti projektiin. Purusaaren 
omistaja Pohjolan Voima Oy 
(PVO) vuokrasi saaren Jak-
kukylän Kyläyhdistykselle 

vuoteen 2030 saakka. Man-
tereen puolella oleva yh-
dysreitti kulkee Tornatorin 
maalla, ja yhdysreittialue on 
vuokrattuna kyläyhdistyk-
selle 10 vuodeksi.

PVO hakkuutti Purusaa-
ren noin kolme vuotta sitten. 
Purusaaren rantatörmät jäi-
vät hakkuun jälkeen vielä pu-
sikoiden ja puuston peittoon. 
Rantatörmien maisemointi-
raivaus aloitettiin talkoilla 
viime kevään aikana. Maise-
mointiraivausta jatketaan tä-
män talven ja kevään aikana 
mahdollisuuksien mukaan. 
Heikko jäätilanne viivästyt-
tää raivauksen tekemistä. Tä-
män kevään aikana tehdään 
myös yhdysreitin raivaami-
nen ja tasoittaminen sekä 
historiareitin tasoittaminen. 
Laavu, puuvaja ja tulisija ra-
kennetaan talkoilla, ja niiden 
rakentaminen pyritään teke-
mään niinikään tämän ke-
vään aikana. Tavoitteena on 

saada virkistysalue valmiiksi 
vuoden 2018 aikana. Tulevis-
ta talkoista tiedotetaan aina-
kin Jakkukylän nettisivuilla 
www.jakkukyla.fi, faceboo-
kissa ja suorilla pyynnöillä. 
Lisäksi talkoointoiset voi-
vat ilmoittautua vapaaeh-
toisesti etukäteen jollekulle 
Jakkukylän kyläyhdistyksen 
hallituksen jäsenistä. Yhte-
ystiedot löytyvät osoitteesta 
www.jakkukyla.fi/yhtey-
denotto/

Purusaaren virkistysalue 
palvelee niin kyläläisiä kuin 
ulkopaikkakuntalaisiakin. Ii-
joella kulkeville tulee saareen 
mukava taukopaikka ja tu-
tustumispaikka. Purusaaren 
maisema ulospäin siistiytyy 
rantatörmien raivauksen an-
siosta. Purusaareen luodaan 
hyvät edellytykset liikkua ja 
retkeillä luonnossa. Saareen 
kulkeminen kesällä tehdään 
helpoksi ja nostalgiseksi elä-
mykseksi kapulalossin avul-

la. Liikuntamahdollisuudet 
lisääntyvät ja ovat omiaan 
houkuttelemaan uusia asuk-
kaita Jakkukylään ja pitä-
mään kylän ilmeen virkeänä 
ja elävänä. Liikuntareitistö 
linkittyy yhdeksi kokonai-
suudeksi. Rakennettu rei-
tistö on helppo ja mukava, 
mutta se ei sulje pois niitä 
monia mahdollisuuksia, joita 
Jakkukylän luonto ja maasto 
tarjoaa esim. polkujuoksuun, 

umpihankihiihtoon, met-
sässä samoiluun, luonnon-
rauhan kokemiseen.

Maarit Sippola

Purusaaren rantatörmien maisemointiraivausta tehtiin talkoilla ke-
väällä 2017.



nro 2/2018 21
nomat

-

YRITTäJä! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

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

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

•  korjaamopalvelut
•  autotarvikkeet

•  hydrauliikkaletkut
•  työkalut

renkaat kaikille teille

•  öljynvaihdot aikaa 
 varaamatta

UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!
UUTUUS! 3D pyöränsuuntauslaitteet. Pyydä tarjous!

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

valokuvauspalveluita • painotuotteitaHAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT

AUTOKATSASTUS, -MyyNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

LVI- JA SÄHKöPALVELUJA

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

www.tilisalonen.fi

Tilitoimisto Simo Salonen Oy  •  010 778 8600

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

NETTIAjANVARAuS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 30 VUOTTA

oUlU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin PiSTe: Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua
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Larissa 
Tursas

Jenni
Alaranta

Raine 
Oikarinen

Arttu
Jaakkola

Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Seuraava Iisanomat on 
nro3 ja joka ilmestyy 1.2.2018.

TILITOIMISTOJA

Iissä on järjestetty usean vuo-
den ajan korkeatasoisia ja 
monipuolisia konsertteja ja 
muita musiikkitapahtumia, 
jotka ovat olleet myös ker-
ta toisensa jälkeen todellisia 
yleisömenestyksiä. Laaduk-
kaiden tapahtumien sarjaa 
jatkaa Kaamosklubi, jonka 
Iin näyttämöyhdistys ja Iin 
kunta järjestävät tammi-
kuun viimeisenä lauantaina 
27.1. kello 19 Iin Työväenta-

Kaamosklubi kokoaa yhteen 
iiläisiä muusikoita

lolla. Ovelta myydään 10 eu-
ron lippuja kello 18 alkaen 
(vain käteismaksu). Kahvio 
on avoinna koko illan. 

Kaamosklubilla kuullaan 
klassikkobiisejä ja tuoreem-
pia sävellyksiä nuorten, nou-
sevien muusikkojen sekä 
kokeneempien konkareiden 
esittäminä, kolmen eri ko-
koonpanon voimin.

New Folk’s Music Group 
on uuden polven iiläinen yh-

tye, joka yhdistelee folkia, 
poppia ja r&b:tä sekä ame-
rikkalaista lauluperinnettä 
tuoreella ja raikkaalla soun-
dilla. Kokoonpano: Jere Joke-
la – rummut, Panu Koskela 
– perkussiot, Janne Kiuttu 
– basso, Johanna Niskanen 
- piano, Henna Jakkila - kos-
kettimet, laulu, Elias Nis-
kanen - kitara, laulu, Riikka 
Suutari – laulu, Inka Suuta-
ri – laulu, Kia-Sofia Suuta-

Vuonna 2017 toisen levynsä jul-
kaissut TWIIK soittaa rytmimu-
siikkia tarttuvilla melodioilla.

ri – laulu, Johanna Pakanen 
– laulu. 

Aseman pojat luo juu-
revalla soitollaan mehevän 
kattauksen rockia ja bluesia. 
Yhtyeen musiikissa saavat 
taidokkaan käsittelyn mm. 
Jimi Hendrixin ja Ray Char-
lesin klassikot. Kaamosklu-
billa Aseman pojat isännöi 
myös vierailevia lauluso-
listeja. Kokoonpano: Heik-
ki Nyman – rummut, Panu 
Koskela – perkussiot, Mika 
Koskela - basso, laulu, Kari 
Korva – kitara, Markku Je-
siöjärvi - kitara, laulu, Tapio 
Wiik - koskettimet, laulu. 

Vuonna 2017 toisen levyn-
sä julkaissut TWIIK soittaa 
rytmimusiikkia tarttuvilla 
melodioilla. Yhtyeen omat 
sävellykset ovat saaneet vai-
kutteita useista eri tyyli-
suunnista, kuten soul, funk, 
gospel, country ja pop. Kaa-
mosklubilla TWIIK esiintyy 
viisihenkisellä kokoonpanol-
laan; Panu Koskela – rum-
mut, Veli-Matti Yli-Hukka 
– basso, Tapio Wiik - kosket-
timet, laulu, Anna Kurttila – 
laulu, Leena Kurttila – laulu. 

Iisan kirppis on yksityishenkilöille tarkoitettu kirpputori, jossa voi myydä, ostaa, lah-
joittaa maksutta tavaraa. Myös löytötavarasta ja kadonneesta voi ilmoittaa maksutta. 
Kiinteistöt, maa- ja metsäpalstat ja asunnot (myynti- ja vuokrausilmoitukset) ovat maksullisia, 
22 euroa (sis. alv 24%). Iisan kirpputorille ilmoitukset toimitetaan sähköpostilla (info@iinlehti.
fi) tai kirjeellä (IiSanomat, Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi). Ilmoituksiin mukaan puhelinnumero 
(ja lähettäessä oma nimi, jota ei julkaista ellei erikseen halua) Puhelimella soitetuista  ilmoituk-
sista perimme 15 euroa ( sis.  alv 24 %).  Kuvallisista ilmoituksista perimme 10 euron (sis. alv 24 
%) kuvankäsittelymaksun. Ilmoitusrivejä olisi hyvä olla korkeintaan n. 7-8.  Sama ilmoitus lai-
tetaan maksutta kolme kertaa.

MAKSuTON yksityishenkilöiden kirpputori | info@iinlehti.fi

IISAN KIRPPIS ILMOITA 
ILMAISEKSI

MYYTäVäNä
OSTETAAN
ANNETAAN
OTETAAN
SEKALAISTA
YMS.

ILMOITA 
ILMAISEKSI
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Kuivaniemen terveysaseman vastaanotto sulje-
taan torstaina 25.1.2018 poikkeuksellisesti jo kello 
11 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.
Iin terveysasema palvelee normaalin aikataulun 
mukaisesti kello 8-16.
Iin vastaanotto, 08 5875 6500

Muutos Kuivaniemen 
terveysaseman 
aukiolossa 25.1.2018

oulunkaari.com

Diabeetikoiden 
silmänpohjakuvaukset
Iissä ja Kuivaniemessä

oulunkaari.com

Iiläisten diabeetikoiden silmänpohjakuvaukset 
kuvataan Oys:n liikkuvassa silmätutkimusyksi-
kössä, terveysaseman pihalla:
- Iissä 25.1.-6.2.2017 
- Kuivaniemessä 8.2. ja 12.2.2017
Saavuthan hyvissä ajoin odottamaan terveys-
aseman aulaan.
Ajanvaraukset ja tiedustelut vastaanotolta klo 
10 jälkeen, 08 5875 6500.

www.rakennerahastot.� 

Työtön työnhakija!

TyöTakomo auttaa sinua aktivoitumaan.

Ii ja Simo: Harri Ojanperä,
harri.ojanpera@oulunkaari.com, 040 657 1113

Pudasjärvi: Tomi Illikainen,
tomi.illikainen@oulunkaari.com, 040 823 4202

Utajärvi ja Vaala: Riikka Juntunen,
riikka.juntunen@oulunkaari.com, 040 823 4799

www.facebook.com/tyotakomo

KUULUTUSIin kunta

Äänestysalueet, vaalipäivän äänestyspaikat ja äänestyspaikkojen 
osoitteet Iin kunnassa:

1. Kirkonkylän äänestysalue Kirjasto-monitoimitalo 
  Nättepori Puistotie 1
2. Alarannan äänestysalue Alarannan koulu Kuokkalantie 14
3. Ojakylän äänestysalue Ojakylän koulu Härmänkuja 21
4. Ylirannan äänestysalue Aseman koulu Maalismaantie 32
5. Pohjois-Iin äänestysalue Pohjois-Iin koulu Virkkulantie 27
6. Olhavan äänestysalue Olhavan koulu Koulukuja 9
7. Kuivaniemen kirkonkylän 
 äänestysalue Kuivaniemen koulu Opintie 30
8. Jokikylän äänestysalue Jokikylän liikuntasali Ylihyryntie 2
9. Oijärven äänestysalue Oijärven vanhustenkoti Lallintie 9

Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00

Ennakkoäänestysaika: 
I	kierros:	kotimaassa	17.	–		23.1.2018	(keskiviikosta	tiistaihin)	
II	kierros:	kotimaassa	31.1	–		6.2.2018	(keskiviikosta	tiistaihin)

Ennakkoäänestyspaikat ja ajankohdat:

Kirjasto-monitoimitalo Nättepori, Puistotie 1, 91100 Ii, 
arkisin klo 12.00 -19.00, lauantaina sekä sunnuntaina klo 10.00 -14.00.

Kuivaniemi-talo, Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi, 
arkisin klo 11.00 -17.00, lauantaina sekä sunnuntaina klo 12.00 - 14.00. 

Kärkkäisellä ei aiemmasta kuulutuksesta poiketen ole 
ennakkoäänestyspaikkaa.

Laitos- ja sosiaalihuollon ennakkoäänestyspaikat:
Iin hoiva- ja hoito-osastot sekä Kuivaniemen hoivaosasto-palveluasun-
not. Vaalitoimikunta ilmoittaa ajankohdista laitoksissa erikseen.

Kotiäänestykseen tulee mahdollisella toisella kierroksella ilmoittautua 
ti 30.1.2018 klo.16 mennessä, mikäli ei ole ilmoittautunut kotiäänestyk-
seen ensimmäisellä kierroksella. 
Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse 050-3103458. Ilmoituksen tekoa varten 
on saatavana lomake kunnanviraston yhteispalvelupisteessä.

Äänestäjän on kaikissa äänestysmuodoissa varauduttava esittämään 
henkilöllisyytensä vaalitoimitsijalle. Mikäli henkilö ei omista mitään 
henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on poliisilta mahdollista hakea 
maksuton väliaikainen henkilökortti. 

Iin	kunnan	keskusvaalilautakunnan	osoite	on	PL	24,	(Jokisuuntie	2),	
91101 Ii.

IIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Oulunkaaren tietohallinto-
päälliköksi haki 18 henkilöä. 

Heistä on kutsuttu haasta-
teltaviksi FT Kari Nykänen, 
tietotekniikan mekaanikko 
Marko Ojala, tradenomi Juha 
Matilainen, tietotekniikan in-
sinööri Timo Nykänen, ko-
neautomaatioinsinööri Timo 
Rousti sekä datanomi Matti 
Tauriainen. 

Oulunkaaren yhtymähal-
litus valitsee tietohallinto-
päällikön tammi-helmikuun 
aikana.

Oulunkaarelle 
haetaan 
tietohallinto-
päällikköä

Vuoden 2018 presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina
28.1.2018 ja tarvittaessa sunnuntaina 11.2.2018.

Ii käynnistämässä kaavoittamisia
Iin kunnanhallitukselle esi-
tetään 15.1. kokouksen esi-
tyslistalla osayleiskaavan 
laatimisen aloittamista tuuli-
voimapuiston toteuttamista 
varten Pahkakosken alueel-
le ja sopimuksen tekemistä 
kaavoittamisesta Lagerwey 
Developement Oy:n kans-
sa. Yhtiön tarkoituksena on 
toteuttaa alueelle 30-40 voi-
malan tuulipuisto pääosin 
yhteismetsän alueelle.

Karhuun esitetään ase-
makaavan laatimisen aloit-
tamista saaren keskiosiin. 
Tavoitteena on merellisen 
50-70 rakennuspaikkaa kä-
sittävän asuinalueen toteut-
taminen. Iin seurakunnan 

omistuksessa oleva alue on 
tällä hetkellä rakentamaton ja 
sen pinta-ala on noin 18 heh-
taaria. Asemakaavan laatijak-
si esitetään Sweco Oy.

Asemakaavan muu-
toksia kunnanhallituksel-
le esitetään hyväksyttäväksi 
Tikkasenharjun III kortteleis-
sa 250-253 sekä osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman sekä 
kaavaluonnoksen nähtävil-
le asettamista 14 vuorokau-
den ajaksi. Kyseiset korttelit 
muutettiin vuonna 2010 nk. 
Vihreitä kortteleiksi, joista 
yksi on rakennettu. Raken-
tamattomista yksi kortteli on 
rivitalokortteli ja Vihreillä 
kortteleilla on tiukemmat ra-

kennusmääräykset. Nyt ra-
kentamattomia kortteleita 
ollaan muuttamassa takaisin 
alkuperäisen kaavan mukai-
siksi asemakaavan muutok-
sella.

Iin kirkonseudun ase-
makaavaan muuttamista 
korttelissa 23 esitetään hy-
väksyttäväksi. Korttelissa 23 
sijaitsevat Nättepori, kunnan-
virasto, entinen hammashoi-
tolarakennus sekä korttelin 
eteläpäässä omakotitalo. Asia 
on ollut vireillä syksystä 2016. 
Kunnantalon alue säilyy mer-
kinnällä hallinto- ja virastora-
kennusten korttelialue (YH),. 
Nykyisen hammashoito-
lan alueelle on osoitettu ker-

rostalojen korttelialue (AK) 
ohjeellisine pysäköintialuei-
neen. Alue koostuu kolmes-
ta kerrostalosta, joiden suurin 
sallittu kerrosluku on viisi. 
Korttelin eteläosaan on osoi-
tettu erillispientalojen kortte-
lialue (AO) ja Nätteporin alue 
on osoitettu merkinnällä hal-
linto- ja virastorakennusten 
korttelialue (YH). Ranta-alue 
on osoitettu puistoksi  (VP) 
ja venesatamaksi/veneval-
kamaksi (VP). Rantaan sekä 
kunnantalon ja Nätteporin 
väliin on varattu tie jalanku-
lulle ja polkupyöräilylle (pp) 
Lopullisesti asian päättää 
kunnanvaltuusto. MTR

Vasemmistoliiton president-
tiehdokas Merja Kyllönen 
korostaa epävakaan maail-
man tarvitsevan vastuullis-
ta johtajuutta ja jännitteiden 
purkamista vuoropuhelulla. 
Kyllönen on tavattavissa juuri 

Merja Kyllönen haluaa Suomesta rauhan suurvallan
presidentinvaalien ensimmäi-
sen kierroksen alla Iin toril-
la lauantaina 27.1. kello 11-13. 
Samana päivänä Kyllönen 
kiertää myös Haukiputaalla ja 
Oulussa.

Kyllönen on huolissaan 
kasvavasta eriarvoisuudesta 
ja sen luomasta pelkojen oh-
jaamasta politiikasta. 

- Suomella on mahdolli-
suus ottaa rooli rauhan suur-
valtana, kokoaan suurempana 
kansainvälisen rauhan edis-
täjänä. Tämä edellyttää soti-

laallista liittoutumattomuutta, 
joka myös parantaa Suomen 
mahdollisuuksia pysyä puo-
lueettomana kriisiaikana, Kyl-
lönen toteaa.

- Nykypäivänä ongelmat 
ja uhat ylittävät kansalaisval-
tioiden rajat. Me emme voi 
Suomessa jäädä kyyhöttä-
mään omaan nurkkaamme 
valot poissa ja toivoa paras-
ta. Tasa-arvoa on lisättävä niin 
Suomessa kuin maailmal-
la. Kansainvälistä oikeutta on 
vahvistettava, talousjärjestel-

mien oikeudenmukaisuutta 
lisättävä ja ihmisoikeussopi-
musten noudattamista edel-
lytettävä kaikilta, Kyllönen 
sanoo.

Hyvä esimerkki rajat ylit-
tävästä uhasta on vääjäämättä 
etenevä ilmastonmuutos.

– Turvallinen yhteiskun-
ta on mahdollinen vain, jos 
ilmastonmuutoksen ja luon-
nonvarojen riittävyyden haas-
teeseen vastataan.

Olli Kohonen
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Seuraava Iisanomat on nro3 

ja joka ilmestyy 1.2.2018. 

Piisilta	1	toimisto	avoinna	sovitusti.
Sovi	tapaamisesta	p. 050	439	9963

YhdISTYKSeT	TOIMIvAT

Yhdistykset toimivat on kympin palsta. seurat ja yhdis-
tykset voivat ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstal-
la ja hinta on 10 euroa + alv.  sähköposti: info@iinlehti.fi 
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten 
tapahtumien ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausit-
taista toimintaa. esim. sääntömääräisille vuosikokouksille 
yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoi-
tustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. tervetuloa! 

yLI-OLHAVAN 
MAAMIESSEURALLA
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Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Seuraava Bingo on 
su 21.1.2018 klo 17

Huom! Bingon aloitusaika tuntia aiemmin kuin normaalisti.

Bingo

Pääpalkinnot: Maxibingo 100 €, Irtolehti 50 €,
Vihko: 5*30€ + 1*50€. Lopuksi irtol. 100 €.

Avoimet työpaikat ja kesätyöt 
CV- ja työhakemuspaja 

Paikallisia yrityksiä 
Ammattikirjasto 

Uranoste palvelut 
Tietoiskuja 

Kahvitarjoilu 

pe 26.1. klo 9-14
Iin Autokeidas - Kärkkäinen

Esiintymässä 

SANA
 

IiRekry 2018 
KOULUTUS- JA 

TYÖNHAKUMESSUT 

 ii.fi/rekry IiRekry 2018

Yhteistyössä Iin kunnan työllistämispalvelut ja Micropolis Oy 

Maksuton valokuva 
työhakemukseen! 

Alueellinen eKirjasto aloitti Iissä
Alueellinen eKirjasto aloit-
ti Iissä vuoden alussa. Poh-
jois-Pohjanmaan yleiset 
kirjastot ovat sopineet yh-
teisestä, alueellisesta eKir-
jastosta. Tavoitteena on 
tuottaa kunnasta riippumat-
ta samat e-aineistopalvelut. 
Ensimmäinen vaihe toteu-
tettiin syksyllä 2017, ja sen 
seurauksena kaikkien Poh-
jois-Pohjanmaan kuntien e-
aineistopalvelut laajenivat.

Sisällöt ovat lisääntyneet 
monissa palveluissa, muun 
muassa kotimaisia sanoma- 
ja aikakauslehtiä tarjoavissa 
ePress- ja eMagz-lehtipalve-
luissa on asiakkaiden käytös-
sä koko aineistovalikoima, 
samoin kuin laulu- ja soitin-
opetuskursseja tarjoavassa 
Rockwayssa. OUTI-, Kiri- ja 
Tiekkö-kirjastoilla sekä joil-
lakin yksittäisillä kirjastoilla 
on omat e-kirjakokoelmansa 

vuonna 2018. E-aineistoissa 
on myös muita kirjastokoh-
taisia eroja. Iissäkin voi kysyä 
sen tarjoamista palveluista. 

Alueellisen eKirjaston toi-
nen vaihe toteutetaan tänä 
vuonna, ja sitä varten on 
haettu hankerahoitusta.

Pohjois-Pohjanmaan kir-
jastot tarjoavat asiakkailleen 
e-kirjojen lisäksi seuraavia e-
aineistopalveluita:

emagz1 40 suomalaista 
aikakauslehteä. Käytettävis-
sä kirjaston asiakaskoneilla 
ja omalla laitteella kirjasto-
jen langattomissa asiakasver-
koissa.

epress Yli 200 suo-
malaista sanomalehteä. 
Käytettävissä kirjaston asia-
kaskoneilla ja omalla laitteel-
la kirjastojen langattomissa 
asiakasverkoissa.

Flipster 50 englannin-
kielistä aikakauslehteä. 

Käytettävissä kirjaston asia-
kaskoneilla ja kirjaston 
ulkopuolella omalla lait-
teella sekä Flipster-mobii-
lisovelluksella kirjautumalla 
palveluun kirjastokortin nu-
merolla.

PressReader Sanoma 
ja aikakauslehtiä ympä-
ri maailman 60 eri kielellä. 
Käytettävissä kirjaston asia-
kaskoneilla ja PressRea-
der-mobiilisovelluksella 
kirjastojen langattomissa 
asiakasverkoissa. Kirjaston 
langattoman verkon ulko-
puolella palvelua voi käyttää 
myös kaksi vuorokautta ver-
kosta poistumisen jälkeen.

Redfox Sanakirja 41 kielel-
lä. Kielenopetusmateriaalia 
ja kielioppiaineistoja kah-
deksalla kielellä. Käytettävis-
sä kirjaston asiakaskoneilla ja 
kirjaston ulkopuolella kirjas-
tosta riippuen kirjautumal-

la kirjastokortin numerolla 
tai kirjastosta saatavilla tun-
nuksilla.

Rockway Soitonopetuk-
sen verkkopalvelu, yli 70 
kurssia. Käyttö kirjautumalla 
palveluun kirjastokortin nu-
merolla.

Naxos Klassisen musiikin 
kuuntelupalvelu, yli 100 000 
levyä musiikkia. Käytettävis-
sä kirjaston asiakaskoneilla 
ja kirjaston ulkopuolella kir-
jautumalla palveluun kirjas-
tokortin numerolla.

Nazos	 Jazz Jazzmusiikin 
kuuntelupalvelu, yli 10 000 
levyä musiikkia. Käytettävis-
sä kirjaston asiakaskoneilla 
ja kirjaston ulkopuolella kir-
jautumalla palveluun kirjas-
tokortin numerolla.

Minna Halonen  

Iin Kuntastrategialuon-
nos vuosille 2018-2025 on 
kuntalaisten ja sidosryh-
mien vapaasti kommentoi-
tavissa 17.1. saakka. Tähän 
liittyen järjestettiin 11.1. kun-
talaisraati, jossa kuntalaiset 
kahdessa ryhmässä kom-
mentoivat luonnosta ja toi-
vat päättäjien tietoon ideoita 
ja toiveita jatkotyöstämisen 
tueksi. Kuntastrategian hy-
väksyy lopullisesti Iin kun-
nanvaltuusto syksyyn 
mennessä.

Kuntastrategiatyötä oh-
jaavasta ohjausryhmästä 
luonnosta esittelivät kunta-
laisraadille kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja Johannes 
Tuomela (työryhmän pj), 
kunnanvaltuutettu Tiina 
Vuononvirta sekä Mikropo-
liksen toimitusjohtaja Leena 
Vuotovesi.

Ii vuonna 2025
Kuntalaisten kommentoita-
vaksi esiteltiin seuraavat tee-
mat, joita ryhmät työstivät ja 
ideoivat

Mahdollistava	 ja	 rohkea	
Ii: Elinkeinoelämän puitteet 
kuntoon, Lupa kokeilla, No-
peat yhteydet, Rohkea maan-
käyttö

viihtyisä	 koti: Kaikki 
mikä tekee Iin hyväksi pai-
kaksi elää, Kunnasta viih-
tyisä paikka onnellisille 
kuntalaisille, Terve Ii. 

vahva	 kunta: Jalat tuke-
vasti maassa, Kestävä kon-
sernitalous, Osallistuvat 
kuntalaiset, Osaavat tekijät. 

Kuntalaisraati oli strategi-
aluonnokseen pääosin tyyty-
väinen ja työryhmät kävivät 
aineiston pohjalta vilkasta ja 
ideoivaa keskustelua. Juna-
liikenteen mahdollista pa-
luuta Iin asemalle pidettiin 
erinomaisena tavoitteena. 
Samoin yritysten toiminta-
edellytysten huomioimista. 

Kuntastrategia kuntalaisraadin ruodittavana
4-tien aiheuttamaa melua ja 
raskasta liikennettä kunta-
keskuksessa pidettiin puo-
lestaan miinuksena.

Hiilineutraalisuuteen toi-
vottiin kiinnitettävät vieläkin 
enemmän huomiota ja tämän 
tavoitteen saamista jokaisen 
kuntalaisen arkeen. Kaikil-
le kuntalaisille avoin koh-
taamispaikka ja ”Tervetuloa 
Iihin paketti” olivat myös 
työryhmien toiveissa.

Onko katse liian lähellä
Kuntalaisraati pohti lopuksi, 
onko strategian katse liian lä-
hellä ja pitäisikö ajatella pi-
demmälle kuin vuoteen 2025 
esimerkiksi turpeen käyttä-
mistä muuhunkin kuin polt-
tamiseen. Tavoitteena voisi 
olla ”Ii Suomen puhtain ym-
päristö elää ja yrittää (kau-
pungin vieressä)”.

Matti-Tapio Rissanen

Kuntalaisraati ideoi viihtyisä koti -teemaa.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes ja kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Johannes Tuomela lupasit ohjausryhmän huomioivan 
kuntalaisraadin ideat ja toiveet strategian jatkotyöstämisessä.

Kuivaniemen seuralla, Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
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su 28.1. klo 17.00
500 € pr51 | 320 € /mp
2 x 100 € | 5 x 50 € ym
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Päiväkoti Metsätähti
yKsITyInen luonTo- Ja lIIKunTaPaInoTTeInen PäIväKoTI

www.tikkaskodit.fi

Tikkaskodit Oy / Päiväkoti Metsätähti 
Sortteeritie 14, 91100 Ii

- Metsätähdessä myös vapaita 
 päivähoitopaikkoja!
- Liikunta- ja luontopainotteista 
 varhaiskasvatusta!

HOX KaIKKI 2012 vuOnna 
SynTyneIden vanHeMMaT! 

esiopetus alkaa kaudella 2018-2019

Ilmoita lapsesi Tikkaskodit Oy:n 
järjestämään maksuttomaan 

esiopetukseen Päiväkoti Metsätähteen 
15.1. - 26.1.2018, joko puhelimitse 

045 128 3722 (Tuija) tai sähköpostitse 
tuija.alikoski@tikkaskodit.fi.

K A A M O S  

K L U B I  

 

 

KLO 19 Iin työväentalolla 

Liput 10e

NEW FOLK´S MUSIC GROUP 
ASEMAN POJAT

Iin Näyttämöyhdistys & Iin kunta

TWIIK

La 27.1.2018

Merja on poliitikkona tunnettu  
suorapuheisuudestaan ja rohkeudesta 

tehdä arvovetoista politiikkaa.  
Hänen toimintaansa ohjaa aina  

yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukai-
suuden arvot, siksi hän olisi  

– arvon presidentti.

Meidän Merja

Tasa-arvo
Suomen vahvuus on tasa-arvo. Vakaa Suomi 

poistaa syrjintää, pienentää tuloeroja, koulut-
taa kaikki ja pitää tiukasti kiinni oikeusvaltion 

periaatteesta. Tasa-arvoinen Suomi on sellainen, 
jota haluamme myös puolustaa.

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos on suurin turvalli-
suusuhkamme. Ilmastonmuutoksen 

torjuminen ja kestävä kehitys ovat elä-
män edellytys maapallolla. Suomi voi 

näyttää tietä muillekin, mutta se vaatii 
meiltä suunnanmuutosta.

Vuoropuhelu
Kun maailma on epävakaa, tarvitaan 

vastuullista johtajuutta ja jännitteiden 
purkamista. Sisäisen turvallisuuden 

riskeihin varaudumme järkevästi vah-
vistamalla viranomaisten voimavaroja 

ja yhteistyötä – sotilaallinen liittou-
tumattomuus on Suomelle vakautta 
rakentava ratkaisu. Vuoropuhelu on 

välttämättömyys.

Kyllönen on 
tavattavissa 

Iin torilla 
lauantaina 27.1. 

kello 11-13.


