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PÄÄKIRJOITUS

Olhava-ON

Olhavalaisia yhdistää rakkaus 
luontoon; retkeilyyn, marjastukseen, 

kalastukseen ja metsästykseen. 

Ilkka Pakonen Maarit Tihinen

Olhavan seudulla on pit-
kät perinteet kylätoimin-
nasta. Ensi vuonna tulee 
20 –vuotta Olhavanseudun 
kehittämisyhdistyksen pe-
rustamisesta. Jo sitä ennen 
kylätoimikunnat toimivat 
vuosia, joten kylätoimintaa 
on seudulla ollut ainakin 
yli kolmekymmentä vuotta. 

Tiedottamisen tarpee-
seen vastattiin Olhavan 
seutulainen -kylälehdellä, 
joka ilmestyi ensimmäisen 
kerran vuonna 2003. Sen 
jälkeen kehittämisyhdis-
tyksen toimesta on jaettu 
erilaisia tiedotteita ja lehti-
siä. 

Olhavan seudulla on 
monta aktiivista toimi-
jaa: metsästysseuroja, kelk-
kakerho, maamiesseura, 
ikäihmisten porinapiiri, ke-
hittämisyhdistys jne. Viime 
keväänä havahduttiin iloi-
seen tosiasiaan, että seu-
dulle on muuttanut useita 
uusia asukkaita. Järjestim-
me Olhava-ON koko ky-
län tutustumisillan, jonka 
suosio yllätti. Oli upeaa, 
että sekä uudet että vanhat 
asukkaat halusivat tutustua 
toisiinsa. 

Olhavalaisia yhdistää 
rakkaus luontoon; retkei-
lyyn, marjastukseen, kalas-
tukseen ja metsästykseen. 
Olhavan seutu onkin todel-
linen vaihtoehto ihmiselle 
joka ei tyydy maaseutuasu-
misessa kaavatonttiin, vaan 
haluaa enemmän väljyyt-

tä ja tilaa perheelle ja har-
rastuksilleen. Erityisesti 
ihmiset jotka harrastavat 
esim. eläimiä, metsästys-
tä, kelkkailua ja rakasta-
vat enemmän tähtitaivasta 
kuin katuvaloja, voivat löy-
tää paikkansa Olhavan 
seudulta. Meiltä löytyy ra-
kennuspaikkoja komeista 
erämaisista mäntykankais-
ta tai avarasta peltomaise-
masta. Metsästysseurojen 
jäseneksi pääsee kylällä 
asuvat ja Olhavan kelkka-
reitit on maakunnan eliit-
tiä. Merelle on lyhyt matka 
ajaa veneellä ja lähisaarissa 
on kota ja mökkejä odotta-
massa retkeilijää niin kesäl-
lä kuin talvella.

Olhavalaisia yhdistää 
myös yhteisöllisyys ja ak-
tiivinen talkoohenkisyys. 
Alueemme toimijat järjestä-
vät erilaisia kokoontumisia, 
tapahtumia ja talkooiltoja; 
kenenkään ei tarvitse olla 
yksin, jos ei niin välttämät-
tä halua! Joskus tuntuu, 
että olhavalaiset ovat kek-
sineet uuden harrastuksen: 
talkoilun. Se on hyvä har-
rastus: jokainen voi osallis-
tua kykyjensä ja voimiensa 
mukaan ja kaikkien työpa-
nos on yhtä tärkeä. Talkoot 
tuottavat paitsi aineellista, 
myös henkistäkin hyvää: 
talkoissa on hauskaa! Mu-
kavinta on tehdä yhdessä!

Maarit Tihinen & 
Ilkka Pakonen

Aktiivinen kyläyhdistys 
kohta 20-vuotias
Olhavan seudun kehittämis-
yhdistys on perustettu v. 
1998. Alueella toimi tuolloin 
kolme aktiivista kylätoimi-
kuntaa: Olhavan, Maunulan 
ja Yli-Olhavan kylätoimi-
kunnat. Ne eivät olleet re-
kisteröityjä yhdistyksiä. 
Kehittämisyhdistys perus-
tettiin ikään kuin kylätoi-
mikuntien kattojärjestöksi; 
erilaisten kehittämishank-
keiden ja projektien toteutta-
jaksi. Kehittämisyhdistyksen 
perusideana onkin Olhavan 
laajan alueen tasapuolinen 
kehittäminen ja kyläläisten 
aktivointi.

Yhdistys on toteuttanut 
vuosien aikana monia, eri-
laisia ja erisuuruisia, kehit-
tämishankkeita. Lisäksi on 
toteutettu tapahtumia, perä-
kärrykirppiksiä ja retkiä sekä 
silloin tällöin toimitettu kylä-
lehteä tai kylätiedotteita.

Viimeisin iso hanke oli Ol-
havan urheilukentän, Aree-
nan, ja sen läheisyydessä 
olevan katsomorakennuksen 
täydellinen kunnostaminen. 
Katsomorakennuksessa toi-
miikin ahkerassa käytössä 
oleva ”punttisali”.

Viime aikoina kyläyh-
distys on panostanut alu-
een aktiviteetteihin erilaisten 
kylätapahtumien ja yhteis-
ten toimintojen muodos-
sa. Heinäkuun kolmannen 
viikonlopun Olhavan Ve-
teraanikone- ja kylätori-

#olhavaon #meijänolhava

Yli-Olhavan Metsästysyhdistys ry 
pj. Pekka Ylitalo, p. 0408366290, peylitalo@gmail.com
siht. Ilpo Orre
Olhavan Riistamiehet ry 
pj. Pasi Höyhtyä, p. 0400196067, pasi.hoyhtya@luukku.com 
siht. Jari Hannuksela
Olhavan Erä ry 
pj. Ari Pernu, p. 0403100210, ari.pernu@hotmail.fi  
Olhavan seudun kelkkailijat ry 
pj. Olavi Valtonen, p. 0400777929, valtonen.olavi@gmailcom
siht. Petri Hämälistö
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry 
pj. Maarit Tihinen, p. 0407609578, maarit.tihinen@vtt.fi
siht. Helka Tapio, p. 0407424651, helka.tapio@evl.fi  
Olhavan koulun vanhempainyhdistys 
pj. Jaana Kyröläinen, p. 0400940316, jaana.kyrolainen@ii.fi 
siht. Päivi Moisala, p. 0400431357, paivi.moisala@hotmailcom  
Yli-Olhavan Maamiesseura ry 
pj. Ilkka Pakonen, p. 0504007980, ilkka.pakonen@ii.fi
siht. Maarit Tihinen, p. 0407609578
Yli-Olhavan Maa- ja kotitalousnaiset 
pj. Mirja Ylitalo p. 0405639479
siht. Anna-Maija Pakonen p. 0504007981, 
annamaija.pakonen@gmail.com  
Olhavan Osakaskunta 
pj. Seppo Tapio, p. 0447748985, 
siht. Ari Pernu p. 0403100210, ari.pernu@hotmail.fi  

Pidetään 
Olhava 
näkyvissä Valokuvakisa päättyi, mutta hashtagit elävät! 

Lisätään Olhava-kuvia someen jatkossakin!!
tapahtumasta on tullut jo 
kysytty perinne.

Kehittämisyhdistys on 
myös tukenut pienimuotoi-
sesti alueen aktiivisia toi-
mijoita esim. Porinapiirin 
ansiokasta toimintaa. Sa-
moin liikuntakerhoa on 
tuettu salivuoron sekä lii-
kuntavälineiden hankin-
nassa. Viimeisin isoin 
aktivointiponnistus oli Olha-
va-aiheisen valokuvauskil-
pailun toteutus, johon sekä 
nuoriso että aikuiset osallis-
tuivat innokkaasti. Kilpai-
lu tuotti runsaasti arvokasta 
valokuvamateriaalia Olha-
van alueelta. Kuvia tulemme 
hyödyntämään nettimarkki-
noinnissa sekä nettisivujen 
laadinnassa. Olhavan oman 
kuvapankin perustaminen 
on myös mietinnässä.

Yhdistys ottaa vastaan ky-
läläisten ideoita. Mikäli itse 
uskoo ideaansa niin paljon, 
että on valmis sen eteen hiu-
kan talkoilemaan, niin sillä 
on erinomaiset mahdollisuu-
det toteutua. Kaikki kylä-
läiset ovat aina tervetulleita 
mukaan vaikkapa tapahtu-
majärjestelyihin. Kasipareja 
ei ole koskaan liikaa.

Olhavapäivä uudistuu
Heinäkuulle sijoittuva 

Olhavan veteraanikonepäi-
vän sisältöä on suunniteltu 
uudistettavan. Päivä tulee 
edelleen tarjoamaan vanho-

ja koneita, autoja ja laittei-
ta, mutta suunnitelmissa on 
laajentaa tapahtumaa tuo-
malla alueelle erilaisia van-
hanajan työnäytöksiä ja 
käsityötaitoja. Talven ja ke-
vään aikana kyselemme ja 
etsimme tapahtumaan mu-
kaan lähtijöitä: langan keh-
rääjiä, puuastioiden tekijöitä, 
päreen tekijöitä, tahkon pyö-
rittäjiä, polkuompelukoneen 
käyttäjiä jne. Tapahtumaa 
ei ole tarkoitus kasvattaa, 
mutta sisältöä halutaan laa-
jentaa. Toivomme että ta-
pahtumassa viihdytään koko 
päivä. Nostetaan vanhat tai-
dot ja välineet kunniaansa. 
Vanhoja koneita ja laitteita 

unohtamatta. Myös lapsille 
mietitään sopivaa toimintaa. 
Ehkä myös kyläläiset innos-
tuisivat kaivamaan vintin 
perukoilta vanhat sarkahou-
sunsa ja pitsimekkonsa?  

Maarit Tihinen

olhavan seudun 
yhdistykset ja toimijat:

Olhavan Areenan katsomorakennuksessa on painonnos-
toon ja kehonrakentamiseen laajemminkin kuntoiluväli-
neitä. 

Katsomorakennus on Iin kunnan omistama, mutta ky-
läläisten talkoilla kunnostama. Salia käytetään aktiivises-
ti. Tilan käyttö, ylläpito ja siivous tapahtuu talkoilla, joten 
jokaisen käyttäjän oletetaan siivoavan jälkensä; ja vähän 
enemmänkin! 

Olhavan oma kuntosali

Avaimen kuntosalille saa lunastamalla 30 euron avainpan-
tin. Avainkyselyt: Maarit Tihinen p. 040 7609 578.  

Instagram:
olhava.fi

tykkää ja pysy 
olhavan kartalla!

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

Kalevi Stenberg Olhavan kehittämisyhdistyksen pitkäaikainen pu-
heenjohtaja. Kalevi vei läpi muun muassa Areena -hankkeen. Stenberg 
toimii nykyisin varapuheenjohtajana.

Maarit Tihinen on Olhavan seu-
dun kehittämisyhdistyksen tuo-
re puheenjohtaja. Hän on myös 
yhdistyksen perustajajäsen sekä 
yhdistyksen ensimmäinen pu-
heenjohtaja vuodelta 1998. Ym-
pyrä sulkeutuu...
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Olhavassa on viime vuosi-
na ollut vilkasta. Vaikka ei 
ottaisi huomioon kylää hal-
kaisevaa pohjoisen pääväy-
lää nelostietä, huomaa, että 
alueella tapahtuu. Maastos-
sa ja kylänraitilla on töissä 
asentajia, maansiirtokonei-
ta ja kuorma-autoja. Tuuli-
voimalat, soranotto, teiden 
ja siltojen rakentaminen on 
kestänyt muutamia vuosia, 
eikä rakentamiselle, huol-
lolle ja aktiiviselle työlle ole 
loppua. Menneenä kesänä 
on aloitettu valokuituasen-
nukset ja alueen metsistä on 
saatu työtä ja tuloa kautta ai-
kain.

Paljolti tekijät tulevat 
muualta, vähintään Haris-
ojan eteläpuolelta. Monet 

Olhavaan toivotaan kauppapalveluja
heistä ovat mananneet ja ih-
metelleet kahvion ja kaupan 
puuttumista. Sama murhe 
on kanta-asukkailla, sadoilla 
mökkiläisillä, kelkkailijoilla 
ja ohikulkevalla liikenteellä, 
joista jotkut jopa harhailevat 
tyhjän kiinteistön pihalla. 

Oikeastaan on ihme, että 
on kulunut jo muutama vuo-
si ilman kaupallisia palvelu-
ja Olhavassa. Ehkä edellisen 
yrittäjän kohtalo on vaikutta-
nut, vaikka homma ei todel-
lakaan kaatunut asiakkaiden 
puuttumiseen. Jos oltaisiin 
vaikka Etelä-Pohjanmaal-
la, Olhavan kauppapaikat ei 
seisoisi tyhjänä. Ehkä pohjoi-
sen kulttuuriin kuuluu liika 
pessimismi, mahdollisuuk-
sien huomaamisen sijaan. 

Idearikas, laskutaitoinen ja 
sosiaaliset taidot omaava ih-
minen voi löytää palkitsevan 
työn yrittäjyydestä Olhavas-
sa. Kaupallisen alan toimija 
tulee saamaan ihmisten vil-
pittömän tuen yritykselleen. 

Kasvun mahdollisuudet 
on oikeastaan rajattomat, 
mitä muualla Suomessa ole-
vat esimerkit osoittavat. Ol-
hava on ja tulee olemaan 
näkyvästi päätien varressa 
myös tulevaisuudessa.  Tau-
otta Lappiin virtaava liiken-
ne nelostiellä, samoin kuin 
alati lisääntyvä vapaa-ajan 
liikenne, moottoripyörät ja 
kevättalvinen vilkas kelk-
kaliikenne tarvitsevat yk-
silöllisiä pysähdyspaikkoja 
isojen liikenneasemien rin-

nalle. Olhavasta Pudasjär-
velle johtava seututie aukeaa 
käytännössä matkailulle vas-
ta nyt, kun tie kunnostetaan 
ja pinnoitetaan.  Oulusta Ike-
aan suuntautuvasta shoppai-
luliikenteestä on mahdollista 
pysäyttää trenditietoinen 
osa oikeanlaisella tarjonnal-
la, kuten esim. ystävällisellä 
palvelulla, luomutuotteilla, 
hyvällä ruoalla tai tehtaan-
myymälällä.  

Mielenkiintoista näh-
dä mitä lähitulevaisuudessa 
Olhavassa tapahtuu. Löy-
tääkö myynnissä oleva liike-
kiinteistö uuden yrittäjän vai 
syntyykö uusi jonnekin toi-
seen paikkaan?

Ilkka Pakonen

Mielenkiintoista nähdä löytääkö myynnissä oleva liikekiinteistö uuden yrittäjän vai syntyykö uusi kauppa jonnekin toiseen paikkaan?

Itsenäisen Suomen 100-vuo-
tisjuhlavuonna olemme mo-
nin eri tavoin palanneet 
niihin muistoihin ja vai-
heisiin, joita kansamme on 
saanut kokea ja tuntea. Muu-
tama viikko sitten 29.9. vie-
timme Olhavan taistelun 
73. muistopäivää laskemalla 
taistelun muistomerkille sep-
peleen ja muistelemalla niitä 
hetkiä, jolloin itsenäisyytem-
me oli uhattuna ja elämä 
muutoinkin hyvin erilais-
ta kuin tänään.  On tärkeää, 
että vaalimme muistoja niis-
tä kansamme vaikeistakin 
vaiheista, jotta ymmärräm-
me kuinka hyvin asiat ovat 
tänään.

Iin kunta tunnetaan ky-
lämyönteisyydestä, palkit-
tiinhan kuntamme vuoden 
kylämyönteisimmäksi kun-
naksi vuonna 2015. Kun-
tamme alueen kylät ovat 
aktiivisia toimijoita ja niiden 
taustalla toimii aktiivisia ky-
läläisiä. Olhavan kylä on yksi 
hyvä esimerkki aktiivises-
ta kylästä. Olhavan alueella 
on tapahtunut paljon myön-
teistä viime vuosien aikana. 
On ollut monenlaista tapah-
tumaa ja kunnostushanketta. 
Näkyvänä asiana on myös 
useiden tuulivoimaloiden 
nousu Olhavaan halkomaan 
ilmaa ja tuottamaan energi-
aa. Tuulimyllyt tuovat vero-
tuloja kuntaan ja myös tuloja 
maanomistajille sekä työtä 
ja toimeliaisuutta. Yksi ajan-
kohtainen ja näkyvä asia on 
valokuidun rakentaminen 

Juureni Olhavassa
koko kunnan alueelle. Valo-
kuitu mahdollistaa nopeat ja 
toimintavarmat tietoliiken-
neyhteydet, jolloin se avaa 
myös aivan uudet etätyön 
mahdollisuudet maantieteel-
lisesti laajan kuntamme kylä-
alueille. Kunnan strategisena 
linjauksena on ollut mah-
dollistaa asuntojen rakenta-
minen myös kaava-alueiden 
ulkopuolelle, joka on omalta 
osaltaan tukenut kylien elin-
voimaisuutta.

Varhaislapsuuteni muis-
tot liittyvät Yli-Olhavaan. 
Sain viettää lapsuuteni vuo-
sia maalaismaisemassa Ol-
havanjokivarressa ja aloittaa 
koulutaipaleeni Yli-Olhavan 
koulussa. Majojen rakentami-
nen, uiminen Olhavajoessa 
ja kalastus joen koskilla oli-
vat mielipuuhiamme kesäi-
sin. Hirvenmetsästys, erästys 
ja erilaiset luontokokemuk-
set saavat minut nykyisin 
usein viettämään aikaani 
siellä. Laajan kuntamme alu-
eelta löytyy paikkoja, joissa 
voi kuunnella vain luonnon 
ääniä ja antaa mielen rau-
hoittua ja levätä poissa arjen 
kiireistä. 

Elinvoimainen kunta on 
kasvava, kehittyvä ja inno-
vatiivinen. Sellainen, jossa 
halutaan asua, yrittää ja teh-
dä työtä. Kunnan elinvoi-
man kannalta on tärkeää, 
miten kunnan eri osissa pär-
jätään ja toimitaan. Kun kylät 
ovat elinvoimaisia ja aktii-
visia, koko kunta menestyy. 
Haluankin kannustaa kyliä 
ja kaikkia kuntalaisia jatka-
maan aktiivista toimintaa ja 
kehitystyötä koko kuntam-
me parhaaksi.

Johannes Tuomela 
Iin kunnanhallituksen 

puheenjohtaja

Iin kunta tunnetaan kylämyön-
teisyydestä, palkittiinhan kun- 
tamme vuoden kylämyönteisim-
mäksi kunnaksi vuonna 2015, 
muistuttaa Johannes Tuomela.

Olhavan seudun kylät
Olhavan kylä on muodostu-
nut valtatien ja rautatien vä-
liselle alueelle Olhavanjoen 
rannoille. Varsinaisesti kylä 
muodostuu useista kulma-
kunnasta; Kuninkaanniemi, 
Perso, Muhojoki, Tyykiluo-
to, Seljänperä, Lahdenpe-
rä, Vuormanperä, Räyskö ja 

Seppälänkangas. Olhavan 
maisemaa hallitsevat v. 2013 
käyttöön vihityt tuulivoima-
lat, joiden korkeus on 140 
metriä.

Asutusta Olhavassa on 
ollut luultavasti yhtä kauan 
kuin Iissäkin. Vuonna 1556 
oli Olhavassa kuusi veroa 

maksavaa taloa. Koko Iin ta-
lomäärä oli tuolloin 31. Ol-
hava on karjalankieltä ja 
tarkoittaa notkoa ja rotkoa, 
usein vesipohjaista paikkaa. 
Vuosina 1783–1885 Olhavan 
Nybyssä toimi Nybyn lasi-
tehdas, joka oli aikanaan yksi 
Pohjoismaiden suurimmis-
ta. Olhavassa on lasitehtaan 
muistomerkki. Olhavassa 
on myös Olhavan taistelun 
muistomerkki.

Olhavan kylässä on 
vuonna 1893 toimintansa 
aloittanut 0.–6. luokkien pe-
ruskoulu, jossa on noin 40 
oppilasta ja kolme opettajaa.

Väli-Olhava muodostuu 
pienemmistä kyläalueista, 
jotka ovat Maunula, Kiuttu-
la, Simppala ja Vuosioja. Ky-
lällä sijaitsevat 1960-luvulla 
valmistunut seurakuntatalo 
sekä 1920-luvulla käyttöön 
otettu Iin seurakunnan toi-
nen hautausmaa.

Yli-Olhava kuuluu maa-
kirjoissa Olhavaan ja luul-
tavasti asutus alueella on 
alkanut useampi sata vuotta 
sitten. Kylästä on matkaa Iin 
kunnan keskustaan noin 30 
km. Yli-Olhava ulottuu Väli-
Olhavasta aina Kaihuanjär-
veen saakka. Tunnusomaista 

koko Olhavan seudulle on 
että asutusta on hajaantunut 
eri tienvarsiin, kuten Yli-Ol-
havassakin Oijärventielle, 
Vaaraojalla ja Kärppäsuolle.

Olhavajoen alkulähde 
on Iin kunnan itäosassa si-
jaitseva Kaihuanjärvi, josta 
se laskee Perämereen Olha-
van kyläkeskuksen tuntu-
massa. Joen putouskorkeus 
on 76,5 metriä. Kaihuanjärvi 
on saanut nimensä Kaihuan-
vaarasta, vanhan Iin kunnan 
korkeimmasta paikasta. Kai-
huanvaarassa on perimätie-
don mukaan ollut ikivanhaa 
asutusta, joka on voinut 
juontaa alkunsa lappalaisten 
asumuksista.

Rahvalojärvet ovat suu-
rimmalta osin Metsähal-
lituksen omistama järvi ja 
suoalue Yli-Olhavan itäpuo-
lella. Alue on arvokas lähes 
alkuperäisen suoluonnon ja 
lähekkäin sijaitsevan viiden 
järven ansiosta. Järvet ovat 
Äiti-Rahvalo, Kirkaslampi, 
Saunajärvi, Kivijärvi ja Niit-
tyjärvi. Alueella ei ole raken-
teita, opastuksia tms. mutta 
sopii omatoimiseen eräret-
keilyyn mainiosti. (Lähde: 
wikipedia 17.10.2017)

Julkaisija: 
olhavan seudun kehittämisyhdistys ry 
ja Yli-olhavan Maamiesseura ry
Päätoimittaja: 
Maarit tihinen
Toimittaja: 
ilkka Pakonen
Muut lehden tekemiseen osallistuneet:
olhavan seudun yhdistykset 
ja kylien aktiiviset toimijat
Taitto: 
Vkk-Media oy/eila lahtinen
Paino: 
suomalainen lehtipaino oy, kajaani

Kiitos kaikille lehden tekemiseen osallistuneille. Kiitos myös
ilmoittajille! Olette kaikki mahdollistaneet lehden tekemisen.
Olhavan Seutulainen ilmestyi pitkän tauon jälkeen. KIIToS!

kuVa: Riitta Muhonen
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La 9.12. 
klo 10 -15

Kuivaniemen
nuorisoseuralla

Joulumarkkinat

Paikkavaraukset: 
Raimo/ 
p. 044 20 944 96

Su 29.10. klo 18 Kuivaniemen nuorisoseuralla
Su 12.11. klo 18 Kuivaniemen nuorisoseuralla
Su 19.11. klo 18 Yli-Olhavan Maamiesseuralla
Su 26.11. klo 16 Kuivaniemen nuorisoseuralla
Su  3.12. klo 18 Yli-Olhavan Maamiesseuralla
Ma 4.12. klo 18 Kuivaniemen nuorisoseuralla
Su 10.12. klo 18 Kuivaniemen nuorisoseuralla
Su 17.12. klo 18 Yli-Olhavan Maamiesseuralla
Ma 18.12. klo 18 Kuivaniemen nuorisoseuralla
La 30.12. klo 16 Kuivaniemen nuorisoseuralla

BingOKaLenteri

*Esim. talo viikonlopuksi, 
ns. juhlapaketti, sis. laaduk-
kaan kahviastiaston pöytä-
liinoineen, vain 150 €!

Onko perhejuhlat tulossa?
Tarvitsetko kokoustilaa?

Yli-Olhavan Maamiesseuran 
talOa vuOkRataan 

sekä juhla- että kokouskäyttöön.

lisätietoja: 
Maarit p. 040 7609 578

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

Toimistopäivä maanantaisin, 
tapaamiset muutoin sovittaessa.

II
IIn MeTsänhoIToyhdIsTys
kirkkotie 8, 91100 ii

Toiminnanjohtaja henri Turtinen
040 553 2335
henri.turtinen@mhy.fi

Olhava-ON

Olhavassa on kunnostet-
tu kotia ja niihin liittyviä 
rakenteita. Iin kunnan Työ-
tä luonnosta Iissä –hank-
keen työntekijät ovat tehneet 
kunnostus- ja rakennustöi-
tä kesinä 2016 ja 2017. Kun-
nostustöiden kohteena olivat 
Pirttijärven, Sahankosken eli 
Eskurin, Vuosiojan, Mänty-
selän ja Kultalan kodat. 

Alun perin kodat on ra-
kennettu Suomen ym-
päristökeskuksen ns. 
YTY-hankkeena vuosi-
na 2000-2002 yhteistyössä 
paikallisyhdistysten ja Iin 
kunnan kanssa. Niinpä ra-
kennelmien ja kotien ym-
päristöjen perusteellisempi 
kunnostaminen ja kohenta-
minen oli tullut ajankohtai-
seksi. 

Kesällä 2016 uusittiin ko-
tien ja liitereiden kattolautoja 
ja katot tervattiin. Pirttijär-
ven kodalle rakennettiin uu-
det pitkospuut. Lisäksi 
Seljänperän entisen leirintä-
alueen uimaranta raivattiin 
mies- ja konetyönä uima-

Olhavan kodat kunnostettu
kelpoiseksi hiekkarannaksi. 
Rannalle rakennettiin myös 
tulipaikka. 

Kesällä 2017 Pirttijärven 
ja Eskurin kodille rakennet-
tiin huussit. Näihin kohtei-
siin laitetaan loppusyksyn 
aikana opasteviitat. Kodis-
sa ei ole roskakoreja eikä jä-
tehuoltoa, ja toiveena onkin, 
että kaiken minkä jaksaa 
kantaa kodalle, jaksaa myös 
kantaa sieltä pois. 

Euroopan sosiaalira-
haston rahoittama Työ-
tä luonnosta Iissä –hanke 
on käynnissä vuosina 2015-
2018. Vuonna 2016 hankkees-
sa työskenteli 15 henkilöä 
ja vuonna 2017 7 henkilöä. 
Työnohjaajajana Olhavan 
kotien kunnostamisessa on 
toiminut Ilpo Tumelius.

Jenni Miettunen, 
projektipäällikkö

Iin kunta, 
Työtä luonnosta Iissä -hanke

Olhavanseudun kelkkailijat 
on moottorikelkkailua har-
rastavien ja siitä kiinnos-
tuneiden yhdistys, joka on 
perustettu jo vuonna 1996. 
Yhdistys on rekisteröity 
vuonna 2000. 

Ylläpidämme kelkkauria 
Yli-Olhavasta Olhavaan sekä 
Yli- Olhavasta Merihelmen 
kautta Kemiin päin, Lapin 
läänin rajalle asti. Olhavaan 
menevä kelkkaura kulkee 
vanhaa sähkölinjaa pitkin ja 
uralle on tänä syksynä tal-
koiltu uudet reittimerkit.

Jäsenmäärämme on noin 
60 ja joka vuosi teemme po-
rukalla kelkkaretken Ra-
nualle. Lisäksi teemme 
muutamia lyhempiä makka-
ranpaistoretkiä eri suunnil-
le lähialueilla. Yli-Olhavan 
Pirttijärven kota on suosittu 
kohtaamispaikka; siellä ta-
paa usein kauempaakin tul-
leita kelkkailun harrastajia. 

Olhavanseudun kelkkaili-
joiden facebook-sivuilta saa 
tietoa kerhomme toiminnas-
ta sekä kelkkaurien kunnosta 
tai vaikkapa jäseneksi liitty-
misestä. 

Olavi Valtonen
puheenjohtaja

Kelkkaurien ylläpitoa Lapin 
läänin rajalle saakka

Pirttijärven kota on kelkkaili-
joiden suosittu taukopaikka. 

Kelkkailijat talkoilevat ahkerasti reittejä kuntoon. Kuvassa Olavi Valtonen, Allan Luomanperä, Heikki Gre-
us ja Ari Kamula.

Pirttijärven ja Eskurin kodat Olhavassa. Taustakartta: Maanmittauslai-
toksen Maastokartta 10/2017.
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Ensi vuonna Olhavan 
koulun 125-juhlavuosi

Olhavan koulu on aloittanut toimintansa vuonna 
1893, joten ensi vuonna täyttyy 125 vuotta. 

Olhavan koululla liikutaan paljon ulkona metsässä liikuntatunnilla.

Olhavan kansakoulu aloitti 
toimintansa 11.9.1893 vuok-
rahuoneistossa kunnes var-
sinainen koulurakennus 
valmistui syksyllä 1894. 

Vanha kansakoulu on yhä 

tänäkin päivänä käytössä, 
sillä siinä toimii ryhmäper-
hepäiväkoti Tenavatupa. 

Nykyinen Olhavan koulu 
toimii samassa pihapiirissä 
vuonna 1954 valmistuneessa 

suuremmassa rakennukses-
sa, josta löytyy myös liikun-
tasali sekä puutyöluokka. 
Tänä päivänä koulussa toi-
mii esikoulu sekä 1-6 luokat.

Henkilökuntaa löytyy 

kolme opettajaa sekä keittä-
jä/siistijä. Oppilaita on noin 
40.
 

Päivi Moisala

Oma kyläkoulu ja päiväko-
ti ovat tärkeitä olhavalaisille. 
Paitsi että niihin liittyy val-
tavasti muistoja useamman 
sukupolven ajalta, on niiden 
tarjoama palvelu tänäkin 
päivänä tärkeä osa monen 
lapsiperheen arkea. 

Esimerkiksi Tenavatuvan 
järjestämä aamu- ja iltapäi-
vätoiminta, jonne pienimmät 
koululaiset voivat jäädä hoi-
toon ennen ja jälkeen koulu-
päivän. 

Koulun välittömästä lä-
heisyydestä on myös hyötyä 
päiväkotilaisille, sillä he pää-
sevät hyödyntämään koulun 
luistelukenttää ja liikuntasa-
lia. 

Kasvaminen suureksi 
koululaiseksi ei myöskään 
ole niin pelottavaa, kun kou-
lun arkea on voinut turval-

Olhavan koulun vanhempainyhdistys

lisesti seurata päiväkodin 
ikkunasta. 

Maarit Tihistä lainatakse-
ni: koulun ja kodin välinen 
yhteistyö on tärkeää, mut-
ta sen lisäksi pitäisi puhua 
myös kylän ja koulun väli-
sestä yhteistyöstä. Esimerk-
ki tällaisesta yhteistyöstä on 
tänä syksynä toteutettu ve-
neretki Olhava-jokea pitkin, 
jossa kolme vapaaehtois-
ta veneilijää nouti esikou-
lulaiset, ekaluokkalaiset ja 
kuutosluokkalaiset retkelle. 
Retki toimi hyvityksenä kou-
lulle jääneille oppilaille, sil-
lä 2-5 luokat olivat samaan 
aikaan uimakoulussa. Ve-
neissä oppilaat pääsivät ihas-
telemaan Olhava-jokea ja sen 
syksyistä ruskaa. 

Retki oli varmasti elämys 
varsinkin niille oppilaille, 

jotka eivät ole ennen olleet 
veneessä. 

Retki huipentui Vuor-
nosojansuun uudelle kodal-
le, jossa oppilaat pääsivät 
leikkimään rannalle hiek-
kaämpäreiden ja -lapioiden 
kanssa. Ja tietenkin lopuksi 
paistettiin makkarat. 

Lokakuun alussa vie-
tettiin myös Aleksis Kiven 
päivää, jonka kunniaksi op-
pilaat ja opettajat olivat 
valmistelleet pienen Seitse-
män veljestä -esityksen. Pie-
ni yleisökin saatiin kokoon 
päiväkotilaisista, oppilaiden 
vanhemmista ja kyläläisistä, 
joten oppilaat pääsivät har-
joittelemaan aivan oikeas-
ti esiintymistä. Esiintyminen 
onkin taito, josta lapsille on 
varmasti tulevaisuudessa 
hyötyä.

Vanhempainyhdistykses-
sä keskitymme melko paljon 
koululaisten retkien tukemi-
seen. Esimerkiksi viime tal-
vena koululaiset saivat valita 
lähtevätkö he laskettelemaan 
vai vierailemaan Tietomaas-
sa ja keväällä koko koulu 
tutustui Simossa kotieläin-
puistoon. Varainhankinnan 
merkeissä järjestämme sil-
loin tällöin tapahtumia kuten 
perinteiset joulumyyjäiset.

Vanhempainyhdistys, ku-
ten järjestötoiminta yleen-
säkin, on erittäin hyvä tapa 
tutustua uusiin ihmisiin. Toi-
mintamme on melko rentoa, 
joten jokainen voi osallistua 
omien voimiensa mukaan. 
Kokouksia pidämme aina 
silloin kun on tarvetta. Suo-
sittelemme lämpimästi, että 
oppilaiden vanhemmat liit-

Olhavan koulu, 
meidän koulu
Olhavan koulu on mukava 
pikkukoulu. Täällä on noin 
neljäkymmentä oppilasta. 
Täällä on kolme opettajaa ja 
yksi keittäjä/siivooja. Meil-
lä on aika pieni ruokala, 
mutta se on silti tosi muka-
va ruokala. Tämä koulu on 
myös tosi viihtyisä, vaikka 
onkin aika pieni.

Meillä on yhdysluokat; 
0-2 ovat samassa luokas-
sa, mutta esikoululaisilla 
on kyllä myös oma luok-
kahuone. 3-4 luokkalaiset 
ovat samassa luokassa ja 
samoin myös 5-6 luokka-
laiset. Täällä on tosi kivo-
ja oppilaita. Täällä otetaan 
kaikki halukkaat mukaan 
leikkeihin ja peleihin. 

Meidän koulussa on 
yläpiha ja alapiha. Yläpi-
halla on hämähäkkikeinu, 
keinut, liukumäki, rim-
puiluteline ja pien jalka-
pallokenttä. Alapihalla on 
pituushyppypaikka ja jal-

kapallokenttä sekä kauka-
lo, jossa voimme talvisin 
luistella ja pelata. Meillä on 
myös iso liikuntasali, jos-
sa voimme pelata erilaisia 
pallopelejä ja siellä on myös 
köydet.

Koulullamme on myös 
oma kirjasto, josta on 
mahdollista lainata itsel-
leen lukemista tai vaikka 
pulpettikirja lukuhetkiin. 
Koulullamme käy myös kir-
jastoauto joka toinen torstai. 

Olhavan koulun ja 
tien välissä on Lapin so-
dan muistomerkki. Olem-
me käyneet muistomerkillä 
yhdessä kyläläisten kans-
sa. Olhavan koulun pihalta 
pääsee myös Tenavatuval-
le. Kurkistelemme usein ai-
dan yli, mitä päiväkotilaiset 
siellä oikein puuhailevat. 

Olhavan koulun 
5.-6. luokkalaiset

tyvät Facebook ryhmäämme 
”Olhavan koulun vanhem-
painyhdistys”. Lisäksi tietoa 
koulun asioista liikkuu van-
hempainyhdistyksen omassa 
WhatsApp-ryhmässä, jon-
ne voi liittyä ottamalla yh-

teyttä puheenjohtajaamme 
Jaana Kyröläiseen puh. 040 
0940316.

Päivi Moisala

Syksyisellä veneretkellä Olhava-joella.Vuornosojansuulla on upea hiekkaranta.

Koulullamme on myös oma kirjasto, 
josta on mahdollista lainata itselleen 

lukemista tai vaikka pulpettikirja luku-
hetkiin. Koulullamme käy myös kirjas-

toauto joka toinen torstai. 
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•	 Hitsaus-	ja	asennustyöt
•	 Lasituspalvelu:	
 lasin myynti ja asennus
•	 Kunnossapito-	ja	perusparannustyöt
•	 Maalaus	ja	tapetointi
•	 Pihatyöt

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

SERVICE OY 

▪ Hitsaus- ja asennustyöt  
▪ Lasituspalvelu: lasin myynti ja asennus 
▪ Kunnossapito- ja perusparannustyöt  
▪ Maalaus ja tapetointi 
▪ Pihatyöt  
▪ Käsilumityöt 
▪ Toimitilasiivoukset / kotisiivoukset 
▪ Kysy muista palveluistamme! 

 
Muista kotitalousvähennys ja palvelusetelit! 

 

Puh. 040 529 0537  info@kylatalkkariservice.fi       www.kylatalkkariservice.fi 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

SERVICE OY 

▪ Hitsaus- ja asennustyöt  
▪ Lasituspalvelu: lasin myynti ja asennus 
▪ Kunnossapito- ja perusparannustyöt  
▪ Maalaus ja tapetointi 
▪ Pihatyöt  
▪ Käsilumityöt 
▪ Toimitilasiivoukset / kotisiivoukset 
▪ Kysy muista palveluistamme! 

 
Muista kotitalousvähennys ja palvelusetelit! 

 

Puh. 040 529 0537  info@kylatalkkariservice.fi       www.kylatalkkariservice.fi 
 

040 529 0537 • info@kylatalkkariservice.fi
www.kylatalkkariservice.fi

•	 Käsilumityöt
•	 Toimitilasiivoukset	/	
 kotisiivoukset
•	 Kysy	muista	palveluistamme!
•	 Muista	kotitalousvähennys	
 ja palvelusetelit!

PORINAPIIRI
Koko kylän kantava voima

Vasemmalta alkaen Porinapiirin uusi ohjaaja Irma Kemppainen, Terttu 
Toppila, Anneli Tapio ja oikealla entinen ohjaaja Ritva Vanhala. Kuvasta 
puuttuvat Ulla Muhonen ja Ulla Rajala. 

Porinapiiri Olhavan Kylätu-
valla on vapaaehtoisvoimin 
toimiva, etenkin ikääntynei-
den, mutta myös koko kylän 
yhteinen kohtaamispaikka. 
Porinapiiri kokoontuu joka 
toinen maanantai syksystä 
kevääseen saakka. Osallis-
tujia on ollut tämän syksyn 
aikana jokaisella kokoontu-
miskerralla 30-40 henkeä. 

Yhteistyön voimalla 
Porinapiiri on saanut al-
kunsa liki 10 vuotta sitten ja 
viime kevääseen saakka toi-
mintaa on luotsannut lähes 
koko ikänsä muutenkin ky-
läaktiivina toiminut olhava-
lainen Ritva Vanhala. 

Ritvan kanssa Porinapii-
ristä vetovastuussa on ol-
lut pitkään Ulla Rajala. Ulla 
on jäänyt jo aiemmin pois ja 
Ritva antoi keväällä vetovas-
tuun ohjakset nuoremmil-
le, Porinapiiriä luotsaakin 
jatkossa Irma Kemppainen 
yhdessä Ulla Muhosen, Tert-

tu Toppilan ja Anneli Tapi-
on kanssa. Hekin ovat olleet 
mukana toiminnassa jo usei-
ta vuosia. 

Ritvalle Porinapiiri on ol-
lut sydämen asia ja jatkaakin 
osallistujana ja toteuttaa va-
paaehtoistyötä toisenlaisilla 
tavoilla. 

Porinapiirin toimijoiden 
voimavarana on toimiva 
yhteistyö ja jokaiselle ha-
lukkaalle on löytynyt kun-

kin persoonalle sopiva tapa 
osallistua toiminnan järjes-
tämiseen. Porinapiirin nai-
set kestitsevät jokaisella 
kokoontumiskerralla kävijät 
herkullisilla leivonnaisilla. 
Ahkerat naiset tulevat Kylä-
tuvalle aamusta leipomaan 
kahvileivät, joista sitten nau-
titaan kahvittelun lomassa. 

Rita Leinonen

TIIsTAInA 31.10. 
Maamiesseuran talolla 
klo 12-14
heikki lahdenperän esitel-
mä ja yhteistä keskustelua 
olhavan historiasta. tietovi-
sailua/arvoituksia ja yhteis-
laulua.

MAAnAnTAInA 13.11. 
Kylätuvalla klo 12-14
kiitollisuuspuun tekeminen, 
arpajaiset.

TIIsTAInA 28.11. 
Maamiesseuran talolla 
klo 12- 14
työpajatyyppistä toimintaa 
ja keskustelua eri aiheista 
pienissä ryhmissä. Bingo. Pa-
laute syksyn ohjelmasta.

KesKIVIIKKonA 6.12. 
Itsenäisyyspäivä, 
syyskauden päätös.
olhavan koululaiset tekevät 
havuseppeleet sankarivaina-
jille. seppeleen lasku olha-
van hautausmaalla klo 9.15.
klo 12 alkaen itsenäisyys-
päivän juhla kylätuvalla. 
juhlapuhe ilkka Pakonen, 
musiikki- ja runoesityksiä, 
yhteislaulua. Riisipuuro + 
soppa, torttukahvit.

Lisätiedot Rita Leinonen 
puh. 050 527 6724

PoRinaPiiRin 
loPPusYksY 2017

Porinapiiri kokoontuu joka toinen maanantai syksystä kevääseen saakka. Osallistujia on ollut tämän syksyn 
aikana jokaisella kokoontumiskerralla 30-40 henkeä. 

Johtokunta

Yli-Olhavan Metsästysyhdistys ry järjestää

HIRVIPEIJAAT
maiden vuokraajille ja seuran 

jäsenille perheineen maamiesseurantalolla 
lauantaina 4.11.2017 klo 12.00 alkaen. 

Tilaisuuden lopuksi palvilihan huutokauppa.
Tervetuloa

Johtokunta

Olhavan Riistamiehet ry:n 
hiRviPeijaat

la 4.11. klo 13 alk. seuran majalla

Tervetuloa seuran jäsenet sekä 
maanomistajat perheineen!

Kunnalla on Oijärventien varressa jokirantaan ulottuva noin puolen 
hehtaarin tontti, Sahakosken idyllisellä alueella.

Asumaan 
Olhavaan?

Iin kunta vuokraa ja myy Ol-
havan Seljanperän alueella 
omakotitalotontteja, joiden 
myyntihinta on yksi euro 
neliömetriltä. Tonttien koot 
vaihtelevat noin 3000 neliö-
metristä- 3300 neliön välillä. 

Sijainti on 4-tien välittö-
mässä läheisyydessä, Sel-
jänperäntien varressa. Iin 
keskustaajamaan on mat-
kaa noin 15 kilometriä, Ou-
luun 50 km ja Kemiin 55 km. 
Lisäksi kunnalla on Oijär-
ventien varressa jokirantaan 
ulottuva noin puolen hehtaa-
rin tontti, sekä Sahakosken 
idyllisellä alueella, Eskurin 
luontokodan välittömässä lä-
heisyydessä, komealla män-

tykankaalla, jokeen ulottuva 
noin kuuden hehtaarin maa-
alue, josta on mahdollis-
ta lohkoa asumiseen sopivia 
tontteja noin 3000-5000 neliö-
metrin kokoisina.

Lisäksi Olhavan seudulta 
- meren tai joen läheisyydes-
tä - löytyy yksityisten omis-
tamia tontteja ja maa-alueita. 
Näitä voi kysellä kiinteis-
tönvälittäjiltä sekä alueen 
toimijoilta. Harvakseltaan 
myyntiin tulee houkuttele-
via kesämökkejä sekä asuin-
talojakin!

Lisätietoja kunnan ton-
teista tekninen johtaja, kaa-
voittaja Markku Vitikka, 050 
3950 360, tekniset@ii.fi MT

Eskurinkangas sijaitsee Eskurin luontokodan vieressä; komea mänty-
kangas on Olhavajoen ääressä, ihanteellinen rakennuspaikka.

tOiMiStOPalvelu 
a. hOnkaMaa

klt arja honkamaa

Putkinotkontie 1 A, 95100 Kuivaniemi

Puh. 040 561 8422
arja.honkamaa@mail.suomi.net

KODINKONE- JA KYLMÄLAITEHUOLTOA
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN MYYNTI JA ASENNUS

SÄHKÖASENNUKSET

HANNU KEHUS KY

95100 Kuivaniemi
Puh. 0400 394 259
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Ikääntyneiden toimintapäivä Merihelmessä

Alkujumpan jälkeen oli hyvä lähteä tutustumaan tapahtuman antiin. Alpo Tuomela, 83, geronomiopiskelija Krista Ruokamon juttusilla Meri-
helmen Kunnon Mummolassa.

Vanhustenviikon pääta-
pahtuma Iissä toteutettiin 
maanantaina 2.10.2017 Me-
rihelmessä. Kunnon Mum-
mola-tapahtuma oli nyt 
ensimmäistä kertaa Iissä, 
kun tähän saakka sen toimin-
ta-alueena on olleet Lapin 
kunnat. Geronomiopintoihi-
ni liittyen halusin tuoda jo-
tain uutta ja erilaista myös 
iiläisten ikääntyneiden iloksi 
edes yhtenä päivänä. 

Monialaisella yhteistyöllä 
onnistuttiin 
Tapahtuma järjestettiin yh-
teistyössä useiden eri tahojen 
kanssa ja Merihelmen tanssi-
salin seinustat täyttyivätkin 

erilaisista toimintapisteistä. 
Oulunkaaren kuntayhty-

män pisteellä oli verenpai-
neen mittausta ja esittelyssä 
Evondos-lääkeautomaat-
ti ja AC-kuvayhteyslaitteet. 
Vanhustyön keskusliiton 
Pohjois-Pohjanmaan alu-
een korjausneuvojalla sekä 
Oulun Seudun Muistiyh-
distyksellä oli omat pöytä-
paikkansa. 

Yhteistyötä eri sektorei-
den välillä toteutettiin esi-
merkiksi opetustoimen 
kanssa, kun Kuivaniemen 
yläkoululaiset ohjasivat 
ikääntyneitä tablet-tietoko-
neiden käyttöön. Kunnan lii-
kuntapuolelta fysioterapeutti 
ohjasi yhteisjumppaa ja Ou-

lunkaaren osalta tapahtu-
maan osallistuivat vanhus-, 
terveys- ja kuntoutuspalve-
lut. Kävijöitä kiinnosti kovas-
ti myös Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunnan Eikka-bussi, jossa 
oli kehonkoostumusmittaus-
ta sekä käden puristusvoi-
man mittausta. 

Opiskelijayhteistyötä yli 
maakuntarajojen 
Lapin AMKin fysioterapeut-
tiopiskelijat Rovaniemeltä 
tekivät tanssisalissa erilaisia 
toimintakyvyn testauksia ja 
niin ikään Lapin AMKin ge-
ronomiopiskelijat Kemistä 
antoivat palautetta testitu-
loksista ja jakoivat yleistä ja 

yksilöllistä neuvontaa ja oh-
jeita ikääntyneen elämään 
vaikuttavissa asioissa. 

Kunnon Mummo-
lassa jaettiin muun 
materiaalin lisäksi voimava-
rakarttoja, johon on koottu 
elämänlaatuun vaikuttavia 
tekijöitä eri osa-alueilta ky-
symysten muotoon. Kolmen 
geronomiopiskelijan palau-
tepisteellä kävi yhteensä 56 
ikääntynyttä saamassa tietoa 
terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyen. Palautepisteellä käy-
neiden keski-ikä oli 71,6 vuot-
ta. Yhteensä tapahtumassa 
oli arviolta 120-150 kävijää 
ja tunnelmat olivat positiivi-
set. Olhavan Porinapiiri jär-
jesti tapahtumassa arvonnan 

ja Oulunkaari tarjosi kävijöil-
le pullakahvit. 

Kunnon Mummolassa 
kävi myös väli-olhavalainen 
Alpo Tuomela, 83. Alpo ker-
toi tapahtuman olleen tosi 
mukava juttu ja toivoi, että 
vastaavanlainen järjestettäi-
siin joka vuosi. Erityisesti 
Alpoa kiinnostivat kehon-
koostumusmittaus ja toimin-
takyvyn testit. 

-Koko kroppa tuli koko-
naisvaltaisesti käytyä läpi, 
Alpo tuumaili. 

Alpo onkin oikein mal-
liesimerkki, mitä tulee lii-
kunnan harrastamiseen. 
Sairauksistaan huolimat-
ta hän kertoo pyöräilevänsä 
lähes joka päivä 10 kilomet-

rin lenkin. Talven tullen laji 
vaihtuu sauvakävelyyn. Jut-
telimmekin Alpon kanssa, 
että tärkeintä on se, että jo-
kainen löytäisi itselleen sopi-
van tavan liikkua. Sitä kun ei 
kukaan pysty toisen puolesta 
tekemään. 

Rita Leinonen 
Geronomiopiskelija 

li-Olhavasta 

Yli-Olhavan Metsästysyh-
distyksellä on uusi puheen-
johtaja Pekka Ylitalo. Hän 
kertoo olevansa lähtöisin Yli-
Olhavasta, mutta opiskelut ja 
työ veivät hetkeksi pois koti-
seudulta. Veri veti kuitenkin 
takaisin kotiseudulle Yli-Ol-
havaan, minne hän rakensi 
vaimonsa kanssa hirsitalon 
kotipelloille. Pekka työs-
kentelee Oulussa konepajan 
työnsuunnittelijana ja vaimo 
Annika Simossa lääkärinä, 
joten rakentaminen Yli-Ol-
havaan tuntui heidän mieles-
tään luontevalta.

Perheeseen odotetaan täl-
lä hetkellä ensimmäistä lasta, 
jonka pitäisi syntyä marras-
kuun puolivälin tienoilla.

Seuran esittely 
Lehteen toivottiin Pekalta 
seuran esittely. 

Yli-Olhavan metsästysyh-
distys perustettiin 26.5.1963 
pidetyssä kokouksessa, jos-
sa paikalla oli 17 metsästäjää. 

Yli-Olhavan metsästysyhdistyksellä vahvat perinteet
Tällä hetkellä meillä on 234 
jäsentä ja metsästysalueen 
pinta-ala on 10 063 hehtaaria.

Yli-Olhavan metsästys-
yhdistys ry:n tärkein tehtä-
vä on huolehtia kestävästä 
metsästyksestä yhdistyksen 
toiminta-alueella. Yhdistys 
seuraa alueen riistakantaa 
ja tekee tarvittaessa linja-
uksia pyyntimääriin alueel-
laan. Metsästysyhdistys 
järjestää vuosittain jäsenil-
leen hirvenhiihto- ja juoksu-
kilpailut sekä onkikilpailut. 
Yhdistyksellä on myös oma 
ampumarata, jossa järjes-
tetään vuosittain hirvikoe-
ammuntoja ja jäsenten omat 
ammunnat. Syksyisin met-
sästysyhdistys järjestää 
maanomistajille ja kyläläisil-
le kiitoksena hirvipeijaat.

Ketkä seuran jäseneksi?
Seuran jäseneksi voi hakeu-
tua mm. omistamalla maa-
ta seuran alueelta. Lisäksi 
kylällä asuvat metsästäjät 

voivat hakeutua seuran jä-
seniksi. Tarkemmat ehdot 
jäsenyydestä löytyy seuran 
internet-sivuilta.

Metsästystoiminnan  
merkitys kylälle
Metsästysseuran merkitys 
kylälle on mielestäni erit-
täin tärkeä. Yhdessä harras-
taminen ja seuran toimintaan 
osallistuminen lisää kylän 
yhteisöllisyyttä. Parhaimmil-
laan metsästäminen on so-
siaalinen tapahtuma joissa 
tapaa ja tutustuu muihin ky-
läläisiin.

Tulevaisuuden uhkana 
metsästysyhdistyksen toi-
minnalle mainittakoon jä-
senten ikääntyminen. Myös 
Yli-Olhavan metsästysyhdis-
tyksessä, kuin myös monissa 
muissa metsästysseuroissa, 
jäsenten keski-ikä alkaa olla 
varsin korkea. Mikäli seuran 
toiminta ei kehity, olemme 
viimeistään 20 vuoden ku-
luttua tilanteessa, että jäsen-

määrämme kääntyy selvään 
laskuun mikä johtaa seuran 
talouden kannalta kestämät-
tömään tilanteeseen.

Toiminnan kehittäminen
Metsästysyhdistyksen toi-
mintaa tulee kehittää pitkä-
jänteisesti ja pala kerrallaan. 
Haluaisin kehittää met-
sästysseuraa monipuoli-
sempaan ja avoimempaan 
suuntaan. Metsästysseu-
ran pitää pystyä uusiutu-
maan, joten uusia jäseniä ja 
eteenkin aktiivisia toimijoi-
ta tarvitaan seuratoimintaan 
tulevaisuudessa lisää. Yli-Ol-
havan metsästysyhdistyksel-
lä on vahvat perinteet, josta 
uusien toimijoiden on hyvä 
ponnistaa eteenpäin.  

Pekka Ylitalo toimii Yli-Olhavan 
Metsästysyhdistyksen puheen-
johtajana. 
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Olhavan Riistamiehet on 
toiminut vuodesta 1960 eli 
lähes 60 vuotta. Yhdistyk-
sellä on tällä hetkellä jäse-
niä yli 100 ja maita noin 6500 
hehtaaria. Seuran jäsenek-

Olhavan Riistamiehillä toimintaa 
jo lähes 60 vuoden ajan

si pääsee omistamalla maata 
seuran alueella ja vuokraa-
malla ne metsästyskäyttöön 
tai asumalla vakituisesti Ol-
havassa.

Tämän vuoden alusta 

seuran uutena puheenjohta-
jana toiminut Pasi Höyhtyä 
kertoo pitävänsä metsästystä 
tuiki tärkeänä kylän isännille 
ja miksei emännillekin. 

-Siinä päästään - etenkin 
hirvijahdissa - nuotion ää-
ren rupattelemaan niitä näitä 
porukassa. Hirvipeijaat tuo-
vat sitten koko kylän yhteen 
soppakattilan ääreen. Tule-
vaisuuden näen tällä hetkellä 
hyvänä; meillä on sopivasti 
vanhempia konkareita ja jo-
kunen nuorikin ollaan saatu 
mukaan. Seuran kehittämi-
sessä voitaisiin kyllä tehdä 
esimerkiksi riistanhoitotyö-
tä enemmän ja sitä kautta oli-
si mahdollista saada nuoria 
enempi mukaan; sillä nuoris-
sahan se tulevaisuus on, tuu-
mailee seuran puheenjohtaja 
Pasi Höyhtyä. Samalla hän 
kertoo hyvän yhteistyön toi-
mivan seuran sihteerin Jari 
Hannukselan sekä muiden 
seura-aktiivien kanssa. 

Pasi Höyhtyä kertoo 
muuttaneensa perheensä 
kanssa Oulusta Olhavaan 
vuonna 2004. Perheeseen 
kuuluu avovaimo, Kati Mie-
ro, ja lapsia on neljä. 

-Meillä on neljä koiraa: 
kaksi hirvikoiraa, yksi ajo-
koira ja yksi seurakoira. Ol-
havaan muuttoon vaikutti 
maaseudun rauha; sitä-
hän täällä on tarjolla ja sitä 

haettiin. Itselläni on juu-
ret Oijärvellä, avopuolisol-
la Oulussa. Olhavassa löytyi 
meille molemmille sopiva 
paikka, kompromissi. Minun 
tärkeimmät harrastukseni 
ovat metsästys, pienimuotoi-
nen kenneltoiminta sekä kil-
paileminen koirilla, kertoo 
Höyhtyä.

Tämän vuoden syyskuussa Rantapohjan alueen mestaruus tuli Mus-
tankorven Sasun haukkumana. Sasu oli viime viikon vaihteessa muka-
na myös piirinmestaruuskisoissa.

Kulunut vuosi alkoi mukavasti hirven kaadolla sunnuntaina 15.10. Kuvassa hirveä nylkemässä seuran pu-
heenjohtaja Pasi Höyhtyä, Henri Tihinen ja Oskari Jurvakainen. Takana Pasi Tolonen pitelee puheenjohtajan 
hirvikoiraa Sasua. Hirvi kaatui Sasun erinomaisen työn tuloksena. 

Viime vuonna Rantapohjan alueen mestaruus tuli jämtlanninpystykor-
va Vainion Eppu -koiralla. 

Koirakilpailuissa  
menestystä
Koirakilpailuissa Höyhty-
älle on tullut viime aikoi-
na mukavasti menestystä; 
kaksi Rantapohjan alueen 
mestaruutta eli tänä ja vii-
me vuonna. Viime vuonna 
mestaruuteen haukkui Jämt-

Sopiiko metsästysharrastus tytöille?

lanninpystykorva, kuusi 
vuotias Vainion Eppu ja tänä 
vuonna perheen nuorempi, 
samaa rotua oleva, Mustan-
korven Sasu. 

Viimeisin saavutus on 
pääsy piirinmestaruuskisoi-
hin, jossa viime viikonvaih-
teessa sijoitus oli kymmenes.

Olen 15-vuotias koululainen 
Yli-Olhavasta. Käyn yläas-
teen 9. luokkaa Kuivaniemen 
koulussa. Vaikka Olhava 
on pieni kylä ja harrastus-
mahdollisuudet on rajalli-
set, niin täällä on kiva asua. 
Nuorille suunnattua toimin-
taa ei vain ole kovinkaan pal-
jon.  Meillä on kuitenkin oma 
kuntosali ja kerran viikossa 
on mahdollisuus pelata säh-
lyä Olhavan koululla, josta 
kyläyhdistys on lunastanut 
meille oman salivuoron.

Itselleni tärkeimmät har-
rastukset ovat Hapkido ja 
metsästys. Hapkido on on 
korealainen kamppailu- ja it-
sepuolustusmenetelmä, joka 
yhdistää aikidon, kung fun ja 
judon pehmeät tyylit aggres-
siivisiin korealaisiin potku-
tekniikoihin.  Hapkidoa voi 
harrastaa Iin kuntakeskuk-
sessa; sinne kuljemme kimp-

pakyydillä, koska matkaa 
edestakaisin kertyy noin 50 
km illalle.

Kuulun Yli-OIlhavan met-
sästysseuraan. OIin 10-vuoti-
as, kun ensimmäisen kerran 
olin isän mukana hirvimet-
sällä.  12-vuotiaana suoritin 
metsästyskortin ja 13-vuoti-
aana ammuin hirvimerkin. 
Minut on otettu hyvin mu-
kaan hirviporukkaan, vaikka 
olenkin nuori ja seuran ainoa 
tyttö. Muistakaa ottaa nuoret 
aina mukaan jahtiin, jos vain 
mahdollista, siellä ne muis-
tot ja kokemukset karttuu ja 
tulee uusia innokkaita jahti-
miehiä ja -naisia harrastuk-
semme pariin! 

Lauantai 30.9.2017 on päi-
vä, joka jää minun muistoi-
hin iäksi.  Tuona päivänä 
lähdin isän kanssa illalla kyt-
täämään peltohirvejä. Viiden 
aikaa illalla nousin hirvila-
valle ja odotus alkoi. Kyt-
täysmetsästys ei ole kiireisen 
hommaa. Ilta hämärtyi ja 
oli aivan hiljaista. Yhtäkkiä 
kuulen oksien räsähtelyä: 
kaksi vasaa juoksee pellolle 
emän seuratessa verkkaises-

Iida kaatoi tänä syksynä ensimmäisen hirvensä.

ti perässä.  Kuulin oman sy-
dämeni lyönnit. Olin varma, 
että myös hirvet sen kuuli-
vat.  Metsän reunassa näkyi 
liikettä: yksi hirvi oli vie-
lä tulossa. Suuri kaksipiikki-
nen sonni asteli rauhallisesti 
pellolle. Kuulin isän kuiskaa-
van viimehetken kannusta-
vat ohjeet : ”ei ole kiirettä, 
rauhallisesti”. Käteni tärisi-
vät, nostin kiväärin kohdil-

Hirvilava pellon reunassa. Iida kii-
peämässä lavalle.

leen. Käsien tärinä lakkasi, 
ne olivat nyt vakaat, kaik-
ki ulkopuolinen tuntui häi-
pyvän: oli vain tyttö, hirvet 
ja luonto. Päätin ampua son-
nin. Laukaus kajahti pime-
nevässä illassa. Hirvi kaatui 
maahan. Olin kaatanut en-
simmäisen hirveni.

Iida Ojala
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jakelu kaikkiin talouksiin iissä

lokakuunomat
Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Perämerenkaaren 
valokuvakirja

lahjaksi

korkeatasoinen ja runsaasti valokuvia sisältävä 
Perämerenkaaren valokuvakirja lahjaksi 
45 € + toimituskulut 5 €

Isänpäivä ja joulu lähestyvät!

Tilaukset: oulupixel, 
mauri.hietala@gmail.com 
tai puh. 050 3950 365
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www.iinseurakunta.fi

iin alue

Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
26.10.2017 14:30 Voit pyytää seurakunnan 
työntekijää käymään luonasi tai omaisesi 
luona.
Diakoniatoimistot kiinni Iissä ja Kuiva-
niemellä 23. - 29.10.2017 
Sanajumalanpalvelus su 29.10.2017 
10:00 iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: jeesuk-
sen lähettiläät. toimittaa: soronen Pekka, 
kanttorina: savolainen eija. kolehti: lähe-
tystyöhön suomen lähetysseuran kautta 
teemalla ”todistamme jumalan rajoja ylit-
tävästä rakkaudesta”.  kolehti käytetään 
tavoittavaan työhön uusien seurakuntien 
syntymiseksi.
muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 
31.10.2017 12:00 - 13:30 iin seurakuntata-
lo, seurakuntasali, Puistotie 3. tervetuloa!
Solu ti 31.10.2017 15:00 iin seurakuntata-
lo, kerhohuone. sisäänkäynti joen puolelta 
talon takaa.
Disneypuuhakerho ti 31.10.2017 17:00 
iin seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. uusi Dis-
neyaiheinen puuhakerho alkaa! joka viik-
ko aiheena eri Disneyelokuva. tervetuloa 
mukaan.
vauva- ja taaperoryhmä ke 1.11.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mukaan 
ryhmään. kerhossa on mahdollisuus jutte-
luun toisten vanhempien kanssa. lisätie-
toja puh. 0400 541319. tule kerhoilemaan 
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia 
toisten samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet lämpimästi tervetullut ryh-
mään ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
Porinapiiri ke 1.11.2017 12:00 - 13:30 iin 
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 
3. Voit ottaa mukaasi itsellesi tärkeän va-
lokuvan. Valokuva heijastetaan seinälle, 
jotta kaikki näkevät sen samanaikaisesti. 
tervetuloa!
kirkkokuoro ke 1.11.2017 14:00 iin seura-
kuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3.
Hartaus iin hoiva-osastolla to 2.11.2017 
13:00.
7-iltapäivä to 2.11.2017 15:00 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. 7-luokkalaisten oma 
iltapäivä, jossa välipala ja mukavaa yhteis-
tä tekemistä ja olemista. tervetuloa!
lapsikuoro to 2.11.2017 17:00 iin seura-
kuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. kuo-
roharjoitus seurakuntatalolla.
naiskuoro to 2.11.2017 18:00 iin seura-
kuntatalo, kappeli (sisäänkäynti kirkkoher-
ranviraston ovesta).
nuortenilta to 2.11.2017 18:00 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. kaikille avoin, ohjel-
mallinen ilta. illan päätteeksi kahvit ja va-
paata oleskelua.
iin perhekerho Pe 3.11.2017 10:00 - 12:00 
iin seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. Perhe-
kerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua 
ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. tule 
tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaih-
tamaan kuulumisia! Perhekerhoon ovat 
tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat 
ja hoitajat lasten kanssa. tervetuloa!
messu la 4.11.2017 10:00 iin kirkko. Pyhä-
päivä: Pyhäinpäivä, aihe: Pyhien yhteys. iin 
seurakunnassa muistetaan vuoden aikana 
läheisiä poisnukkuneita seurakuntalaisia 

pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa. ju-
malanpalveluksen aikana kaikkien heidän 
muistoksi sytytetään kynttilä. toimittaa: 
soronen Pekka, kanttorina: savolainen 
eija. Huilisti elise kinnunen, kirkkokuoro. 
kolehti: oman seurakunnan diakoniara-
hastolle.
messu su 5.11.2017 10:00 Väli-olhavan 
seurakuntatalo, kirkkosali, oijärventie 661. 
Pyhäpäivän aihe: uskon perustus. toimit-
taa: kinnunen Matti, kanttorina: savolai-
nen eija. kolehti: Raamatun opetukseen ja 
koulutukseen aasiassa ja afrikassa. lähe-
tysyhdistys kylväjän kautta.
iin ry:n iltamessu su 5.11.2017 18:00 iin 
kirkko. Pyhäpäivän aihe: uskon perustus. 
toimittaa: soronen Pekka, kanttorina: 
jaakkola Markku. kolehti: Raamatun ope-
tukseen ja koulutukseen aasiassa ja afri-
kassa lähetysyhdistys kylväjän kautta.
Solu ti 7.11.2017 15:00 iin seurakuntatalo, 
kerhohuone. sisäänkäynti joen puolelta 
talon takaa.
Disneypuuhakerho ti 7.11.2017 17:00 
iin seurakuntatalo, nuortenkahvio. uusi 
disneyaiheinen puuhakerho. joka viikko 
aiheena uusi disneyelokuva. lämpimästi 
tervetuloa.
äitien ja tyttöjen ilta ti 7.11.2017 17:30 
- 19:00 iin seurakuntatalo, seurakuntasali, 
Puistotie 3. illassa on mukavaa yhdes-
säoloa, askartelua, hartaus ja tarjotaan 
iltapalaa. tässä illassa askartelemme isäin-
päivälahjan. tule tutustumaan toisiin äitei-
hin ja tyttöihin ja viettämään hyvä hetki 
yhdessä! lämpimästi tervetuloa äidit, pie-
nemmät ja isommat tytöt!
raamattu- ja rukouspiiri ti 7.11.2017 
18:00 iin seurakuntatalo, kappeli (sisään-
käynti kirkkoherranviraston ovesta).
vauva- ja taaperoryhmä ke 8.11.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mukaan 
ryhmään. kerhossa on mahdollisuus jutte-
luun toisten vanhempien kanssa. lisätie-
toja puh.0400-541319. tule kerhoilemaan 
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia 
toisten samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet lämpimästi tervetullut ryh-
mään ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
Ystävänkammari ke 8.11.2017 12:00 iin 
seurakuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 
3.
kirkkokuoro ke 8.11.2017 14:00 iin seura-
kuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3
Päivystävä pappi hoito-osastolla to 
9.11.2017 14:30. Voit pyytää seurakunnan 
työntekijää käymään luonasi tai omaisesi 
luona.
7-iltapäivä to 9.11.2017 15:00 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. 7-luokkalaisten oma 
iltapäivä, jossa välipala ja mukavaa yhteis-
tä tekemistä ja olemista. tervetuloa!
lapsikuoro to 9.11.2017 17:00 iin seura-
kuntatalo, seurakuntasali, Puistotie 3. Har-
joitus seurakuntatalolla
nuortenilta to 9.11.2017 18:00 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. kaikille avoin, ohjel-
mallinen ilta. illan päätteeksi kahvit ja va-
paata oleskelua.
Puistoaamu Ma 13.11.2017 10:00. Puisto-
aamun kokoontuminen seurakuntatalon 
leikkipuistossa. Puistoaamun ohjelmassa 
on pyhäkouluhetki ( klo 10 ), jossa laule-
taan ja leikitään. Pyhäkouluhetken jälkeen 
voi jäädä puistoon leikkimään. tervetuloa 

perheet, kaikenikäiset lapset ja perhepäi-
vähoitajat lasten kanssa!
Disneypuuhakerho ti 14.11.2017 17:00 
iin seurakuntatalo, kerhohuone. sisään-
käynti joen puolelta talon takaa. uusi Dis-
neyaiheinen puuhakerho alkaa! joka viik-
ko aiheena eri Disneyelokuva. tervetuloa 
mukaan.
vauva- ja taaperoryhmä ke 15.11.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mukaan 
ryhmään. kerhossa on mahdollisuus jutte-
luun toisten vanhempien kanssa. lisätie-
toja puh.0400-541319. tule kerhoilemaan 
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia 
toisten samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet lämpimästi tervetullut ryh-
mään ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
lasten ja perheiden itsenäisyyspäivä-
juhla to 7.12.2017 10:00 - 12:00 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. tervetuloa lasten 
ja perheiden itsenäisyyspäivän juhlaan 
” suomi 100 vuotta” ! juhlan ohjelmassa 
on nukketeatteriesitys ” Hiirulainen ja uu-
det luistimet” , askartelua, leikkiä, tarjolla 
juhlakakkua ja mehua. jos haluat, voit pu-
heutua juhlaan prinsessaksi, prinssiksi tai 
muuten haluamallasi tavalla. tervetuloa 
perheet ja kaikenikäiset lapset! 
to 7.12. ei ole perhekerhoa kuivaniemellä, 
teemme retken juhlaan. kuivaniemeläi-
set voivat ilmoittautua kuljetukseen puh. 
0400 541319 ilmoittautuminen 23.11. 
mennessä. Pe 8.12. ei ole perhekerhoa 
iissä, osallistumme to 7.12. itsenäisyyspäi-
vän juhlaan. tervetuloa kaikki perheet ja 
kaikenikäiset lapset!
kynttiläillallinen pariskunnille Pe 
8.12.2017 17:30 - 19:00 iin seurakuntata-
lo, seurakuntasali, Puistotie 3. tule viettä-
mään hyvä yhteinen hetki puolisosi kans-
sa! kynttiläillallisella on musiikkia, pientä 
puhetta, tarjotaan ateria. kynttiläillallinen 
on maksuton, illassa ei ole ryhmäkeskus-
teluja. illallisen ajaksi on järjestetty las-
tenhoito alle kouluikäisille lapsille. lasten-
hoitoon on ilmoittautuminen, rajallinen 
määrä paikkoja lastenhoitoon. ilmoittau-
tuminen ja lisätietoja puh.0400-541319 
tai 040-8478936. ilmoittautuminen 30.11. 
mennessä. tervetuloa!

katso lisätietoja ja tapahtumia 
www.iinseurakunta.fi 

kuiVanieMen alue

Kappelin toimisto on suljettu ke 11.10. - 
ma 13.11.
Diakoniatoimistot kiinni Iissä ja Kuiva-
niemellä 23. - 29.10.2017  
oijärven kylämessu su 29.10.2017 12:00 
oijärven kyläkirkko, kirkkosali, lammin-
peräntie 710. toimittaa: soronen Pekka, 
kanttorina: savolainen eija. kolehti: lähe-
tystyöhön suomen lähetysseuran kautta 
teemalla ”todistamme jumalan rajoja 
ylittävästä rakkaudesta”. kolehti käytetään 
tavoittavaan työhön uusien seurakuntien 
syntymiseksi. suomen lähetysseura ry.
suomi 100 vuotta. uuden suomenlipun 
käyttöön vihkiminen. Runoa ja laulua!
Seurakuntakerho kuivaniemellä Ma 
30.10.2017 11:00 kokoonnumme porise-
maan ja kahvittelemaan vanhustentalojen 
kerhohuoneelle, lämpimästi tervetuloa!
vauva- ja taaperoryhmä ke 1.11.2017 

10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mukaan 
ryhmään. kerhossa on mahdollisuus jutte-
luun toisten vanhempien kanssa. lisätie-
toja puh. 0400 541319. tule kerhoilemaan 
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia 
toisten samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet lämpimästi tervetullut ryh-
mään ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
kuivaniemen naiskuoro ke 1.11.2017 
16:30 kuivaniemen seurakuntatalo, sali, 
Maijalantie 17. Harjoitus seurakuntatalol-
la.
Hyryn nuoret laulajat ke 1.11.2017 18:30 
Harjoitus kuivaniemen rauhanyhdistyksel-
lä.
Kappelin toimisto on suljettu ke 11.10. - 
ma 13.11.
kuivaniemen perhekerho to 2.11.2017 
10:00 - 12:00 kuivaniemen seurakuntatalo, 
sali, Maijalantie 17. Perhekerhon ohjel-
massa on leikkiä, askartelua ja muuta mu-
kavaa yhteistä tekemistä. tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuu-
lumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita 
vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat 
lasten kanssa. tervetuloa!
messu la 4.11.2017 18:00 kuivaniemen 
kirkko. toimittaa: kinnunen Matti, kant-
torina: jaakkola Markku. kolehti: oman 
seurakunnan diakoniarahastolle. avustaa: 
Mäenpää sanna.
Seurakuntakerho oijärvellä Ma 
6.11.2017 11:00.
oijärven perhekerho Ma 6.11.2017 13:00 
- 14:30 Perhekerhon ohjelmassa on leik-
kiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä 
tekemistä. tule tapaamaan toisia lapsia ja 
aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia! Perhe-
kerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, 
isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. 
tervetuloa!
äitien ja tyttöjen ilta ti 7.11.2017 17:30 
- 19:00 iin seurakuntatalo, seurakuntasali, 
Puistotie 3 
illassa on mukavaa yhdessäoloa, askarte-
lua, hartaus ja tarjotaan iltapalaa. tässä il-
lassa askartelemme isäinpäivälahjan. tule 
tutustumaan toisiin äiteihin ja tyttöihin 
ja viettämään hyvä hetki yhdessä! lämpi-
mästi tervetuloa äidit, pienemmät ja isom-
mat tytöt!
vauva- ja taaperoryhmä ke 8.11.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mukaan 
ryhmään. kerhossa on mahdollisuus jutte-
luun toisten vanhempien kanssa. lisätie-
toja puh.0400-541319. tule kerhoilemaan 
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia 
toisten samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet lämpimästi tervetullut ryh-
mään ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
kuivaniemen naiskuoro ke 8.11.2017 
16:30 kuivaniemen seurakuntatalo, sali, 
Maijalantie 17. Harjoitus seurakuntatalol-
la.
Hyryn nuoret laulajat ke 8.11.2017 18:30 
Harjoitus kuivaniemen rauhanyhdistyksel-
lä.
Kappelin toimisto on suljettu ke 11.10. - 
ma 13.11.
kuivaniemen perhekerho to 9.11.2017 
10:00 - 12:00 kuivaniemen seurakuntatalo, 

sali, Maijalantie 17. Perhekerhon ohjel-
massa on leikkiä, askartelua ja muuta mu-
kavaa yhteistä tekemistä. tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuu-
lumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita 
vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat 
lasten kanssa. tervetuloa!
Seurakuntakerho kuivaniemellä Ma 
13.11.2017 11:00 kokoonnumme porise-
maan ja kahvittelemaan vanhustentalojen 
kerhohuoneelle, lämpimästi tervetuloa! 
Mukana kanttori eija savolainen.
vauva- ja taaperoryhmä ke 15.11.2017 
10:00 - 11:30 iin seurakuntatalo, kerho-
huone. sisäänkäynti joen puolelta talon 
takaa. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu lau-
luleikkipainotteinen perhekerho. Myös 
isommat sisarukset voivat tulla mukaan 
ryhmään. kerhossa on mahdollisuus jutte-
luun toisten vanhempien kanssa. lisätie-
toja puh. 0400 541319. tule kerhoilemaan 
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia 
toisten samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa, olet lämpimästi tervetullut ryh-
mään ensimmäisen lapsesi tai useamman 
lapsen kanssa!
kuivaniemen perhekerho to 16.11.2017 
10:00 - 12:00 kuivaniemen seurakuntatalo, 
sali, Maijalantie 17. Perhekerhon ohjel-
massa on leikkiä, askartelua ja muuta mu-
kavaa yhteistä tekemistä. tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuu-
lumisia! Perhekerhoon ovat tervetulleita 
vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat 
lasten kanssa. tervetuloa!
kuivaniemen ja oijärven seurakunta-
kerhojen retki oulujoelle to 23.11.2017 
09:00. tutustumme oulujoen kirkkoon ja 
Myllyojan seurakuntatalolla ruokailu ja 
ohjelmaa, arvontaa (voit tuoda palkinnon) 
lähtö kuivaniemeltä klo 9.15 (kievari), 
Hyry klo 9.30, Harjulan tien kautta oijär-
velle, sampola klo 9.45, kyläkirkko 9.55. 
Retkelle ilmoittautumiset sanna p.040 
7182297. tervetuloa!
lasten ja perheiden itsenäisyyspäivä-
juhla to 7.12.2017 10:00 - 12:00 iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. sisäänkäynti joen 
puolelta talon takaa. tervetuloa lasten 
ja perheiden itsenäisyyspäivän juhlaan 
” suomi 100 vuotta” ! juhlan ohjelmassa 
on nukketeatteriesitys ” Hiirulainen ja uu-
det luistimet” , askartelua, leikkiä, tarjolla 
juhlakakkua ja mehua. jos haluat, voit pu-
heutua juhlaan prinsessaksi, prinssiksi tai 
muuten haluamallasi tavalla. tervetuloa 
perheet ja kaikenikäiset lapset! to 7.12. 
ei ole perhekerhoa kuivaniemellä, teem-
me retken juhlaan. kuivaniemeläiset voi-
vat ilmoittautua kuljetukseen puh. 0400 
541319 ilmoittautuminen 23.11. mennes-
sä. Pe 8.12. ei ole perhekerhoa iissä, osallis-
tumme to 7.12. itsenäisyyspäivän juhlaan. 
tervetuloa kaikki perheet ja kaikenikäiset 
lapset!
kynttiläillallinen pariskunnille Pe 
8.12.2017 17:30 - 19:00 iin seurakuntata-
lo, seurakuntasali, Puistotie 3. tule viettä-
mään hyvä yhteinen hetki puolisosi kans-
sa! kynttiläillallisella on musiikkia, pientä 
puhetta, tarjotaan ateria. kynttiläillallinen 
on maksuton, illassa ei ole ryhmäkeskus-
teluja. illallisen ajaksi on järjestetty las-
tenhoito alle kouluikäisille lapsille. lasten-
hoitoon on ilmoittautuminen, rajallinen 
määrä paikkoja lastenhoitoon. ilmoittau-
tuminen ja lisätietoja puh.0400-541319 
tai 040-8478936. ilmoittautuminen 30.11. 
mennessä. tervetuloa!

Katso lisätietoja ja tapahtumia 
www.iinseurakunta.fi 

Franciscus Assisilaisen rukous Lähde: https://evl.fi/verkkokirkko/rukous/kirkon-vanhoja-rukouksia

Vapahtaja, tee minusta 
rauhasi välikappale,
niin että sinne, missä on vihaa,
toisin rakkauden,
missä loukkausta, 
toisin anteeksiannon,

missä epäsopua, 
toisin yksimielisyyden,
missä erehdystä, osoittaisin totuuden,
missä epäilystä, auttaisin uskoon,
missä epätoivoa, 
nostaisin luottamukseen,

missä pimeyttä, loisin sinun valoasi,
missä surua, 
virittäisin ilon ja lohdutuksen.
Niin että, oi Mestari, 
en yrittäisi niin paljon
etsiä lohdutusta 

kuin lohduttaa muita,
hakea ymmärtämystä 
kuin ymmärtää toisia,
pyytää rakkautta 
kuin rakastaa muita,
sillä antaessaan saa,

kadottaessaan löytää,
unohtaessaan saa anteeksi,
kuollessaan nousee iankaikkiseen 
elämään.
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Kuva Riitta Räinä

Iin Automaalaamolla huomattava 
laajennus – avajaiset olivat lokakuun alussa

akkaille tarjottiin pesukäsit-
telyjä, superhintaisia pesuja 
ja niiden hyödyntäjälle yllä-
tysämpärin kotiin viemisinä! 
Tuulilasinpyyhkijöitä vaih-
dettiin uusiin. Sulkien osta-
jalle tarjottiin avajaispäivänä 
ilmainen vaihto sekä kaupan 
päälle tuulilasinesteen lisäys. 
Kävijöiden kesken arvonnas-
sa olleen auton pesulahjakor-
tin voitti Reino Haverinen. 
Tarjolla oli myös makkaraa 
ja mehua. 

Kaikkiaan Iin Auto-
maalaamolla on kahdessa 
rakennuksessa tilaa 1235 ne-
liömetriä. Yritys on toiminut 
vuodesta 1997 lähtien. Yrit-
täjinä ovat Jukka Olkonie-
mi, Tuija Olkoniemi, Toni 
Erkkilä ja Jouni Olkoniemi. 
Yrittäjien lisäksi on kuusi 
työntekijää. 

Iin Automaalaamo te-
kee maalaustyöt, korjaukset, 
hiekkapuhallukset suu-
rempiinkin ajoneuvoihin, 
ruosteenestokäsittelyt, va-
kuutusyhtiöiden työt, eri-
koismaalaukset, korisarjojen 
asennus ja tuulilasin vaih-
dot. Tarvittaessa järjestetään 
sijaisauto. 

-Suurissa tiloissa pystym-
me luomaan uuden ilmeen 
suuremmillekin ajoneuvoil-
le. Hoidamme myös asiak-
kaidemme puolesta kaikkien 
vakuutusyhtiöiden kanssa 
tehtävät toimenpiteet. Maa-
laustöissä käytämme laa-
dukkaita ja luotettavia SPIES 
HECKER -maaleja, selvittää 
Jukka Olkoniemi.

Erityisesti Olkoniemi 
mainitsee, että Iin Automaa-
laamo on myös autojen kor-
jaamo, jossa kaikki autoihin 

liittyvät huolto- ja korjaus-
toiminnot hoituvat saman 
katon alla. Sähkövikojen kor-
jauksiinkin löytyy ammatti-
taito ja laitteet. Korjaamolla 
on myös tarvittavat hybri-
di- ja sähköautojen huolto- ja 
korjausluvat. 

Iin Automaalaamossa ko-
rostetaan, että hyväkuntoinen 
tuulilasi lisää merkittävästi 
liikenneturvallisuutta ja vä-
hentää liikenneriskejä. Tuu-
lilasi on myös merkittävä 
osa kantavaa korirakennet-
ta. Tämä johtuu tuulilasin lii-
makiinnityksestä, joka sitoo 
törmäysenergiaa kolaritilan-
teessa ja pitää lasiaukon muo-
dossaan. Myös turvatyynyt, 
ja erityisesti matkustajan air-
bag tukeutuu lauetessaan lii-
mattuun lasiin. 

Väärillä menetelmillä tai 
epäsopivilla tuotteilla, huo-
noissa olosuhteissa tai am-
mattitaidottomasti liimattu 
lasi voi kolaritilanteessa ir-
rota ja aiheuttaa matkustajan 
turvatyynyn toimintaan hen-
genvaarallisen häiriön. 

-Kun tuulilasi on vaurioi-
tunut tai rikkoutunut, auto 
menettää osan ominaisuuk-
sistaan. Siksi on tärkeää, että 
sen korjaa tai vaihtaa ammat-
titaitoinen asentaja käyttä-
mällä laadukkaita tuotteita, 
Olkonniemi vielä ohjeistaa.

Iin Automaalaamo on 
Suomen kolarikorjaamojen 
liiton ja Iin Yrittäjien jäsen. 
Yritys on avoinna arkisin 
kahdeksasta puoli viiteen, 
perjantaina kahteen saakka 
ja viikonloppunakin palvel-
laan sovittaessa. 

Heimo Turunen

Korjaamohallissa on yhtenä harvinaisuutena entisöitävänä GMC Pic-up vuosimallia -55. 

Uudessa korjaamo- ja pesulahallissa on muun muassa kaksi uutta nykyaikaista autonosturia. 

Iin Automaalaamolla Pen-
tintiellä on toteutettu kesän 
ja alkusyksyn kuluessa kor-
jaamon ja pesulan laajennus, 
joiden avajaisia juhlittiin per-
jantaina 6.10. Peltikorjaamon 

yhteyteen rakennettiin uutta 
autokorjaamotilaa 170 neliö-
metriä. Hallissa on myös ka-
lustona uudet autonosturit ja 
muutakin uutta kalustoa on 
hankittu. Huolitellussa sisus-

tuksessa on otettu huomioon 
nykyajan asiakkaiden vaati-
mustaso. 

Avajaispäivänä oli tuo-
te-esittelyjä mun muassa au- 
tojen pintakäsittelystä. Asi-

Iin Automaalaamo Oy:ssä työskentelee kymme-
nen henkilöä; Reino Jaara, Tomi Tyykiluoto, Olli 
Leskelä, Eero Jaara, Jouni Tumelius, Toni Erkki-
lä, Jouni Olkoniemi, Jukka Olkoniemi, Tuija Olko-
niemi ja Tommi Saukkoriipi.

Toimitus:
Pe 3.11. 

Ii, Kuivaniemi
Pe 10.11. 
Kiiminki

A.Pöntiön

Tiedustelut/ Varaus:

040 522 1440

VILJAPOSSUA
SUORAAN TILALTA

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.iisanomat.fi
www.vkkmedia.fi 

Lue IiSanomat 
netistä:

www.iisanomat.fi

Ilmoita 
IiSanomissa
Ota yhteyttä 

p. 050 439 9963!
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* Päivittäistavarat, juomat, tuoreet leivät joka
 päivä, autotarvikkeita perusvalikoima 
* Veikkausasioimisto, peliautomaatteja 
* Polttoaineet 24 h automaatista 
* Kaasupiste, sähköautojen latauspiste

Uusi Neste Nelosparkki Kuivaniemi avattu

lauantaina 28.10.2017 klo 12-18

* Arvontaa, jossa 
 tuotepalkintoja.  
* Pihalla myynnissä
 järvimuikkua annoksina 
 ja loimutettua lohta.

Täytekakku-
kahvitarjoilu

Stella Pelle 
esiintyy 
klo 12 ja 14 Poniratsastusta 

Kasper -ponilla

NeSTe NeloSParKKi 
raviNTola

Kahvio, tuoreet kahvileivät
Lounas noutopöydästä klo 11-15 
arkisin 9,50 € 
viikonloppuisin 10,80 €
Aamiainen noutopöydästä 
klo 6.30-9.00, 6,70 €
Ruokaa á la carte -listalta 
kalaa mm. ahvenfile, 
kanaa, metsästäjän leike, 
naudan ulkofilee, porsasta
Burgerit 
Pizzat monipuolinen valikoima

KyläKaUPPa

Neste Nelosparkki
Avoinna joka päivä 6-23
Kirkonkyläntie 7 A Kuivaniemi
Puh 08 724 7125
www.nelosparkki.fi

ravintolassa 
yli 100 asiakaspaikkaa

á la carte -listalta paistettua 
ahventa 14.90€ 

Isonelonen ateria 9.90 € kuva
ateria sisältää hampurilaisen ja 
lisäksi ranskalaiset+0,4 juoman.

avajaiset

Tervetuloa!

lapsille 
ilmapalloja
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Iiläinen projekti on voittanut 
Euroopan komission RegioS-
tars 2017 –kilpailun ilmaston-
muutos-kategorian. Voittaja 
julkaistiin tiistai-iltana 10.10. 
Euroopan alueiden ja kunti-
en teemaviikon tilaisuudessa 
Brysselissä. Palkitun Innova-
tiiviset vähähiiliset palvelut 
-projektin toteuttavat yhteis-
työssä Iin Micropolis Oy ja 

 Euroopan parasta ilmastotyötä tehdään Iissä

RegionStar kisastudio toimi palkintojen jakotilaisuuden aikana Nenosen Nesteellä! Kuvat Johanna Jakku-
Hiivala.

PROTO – Pohjois-Suomen 
muotoilijat ry. Pohjois-Poh-
janmaan liitto on myöntänyt 
sille tukea Euroopan alueke-
hitysrahastosta (EAKR). 

Hankkeen ja rahoittajan 
edustajat pääsivät Brysselissä 
järjestettyyn palkintogaalaan 
vastaanottamaan tunnustuk-
sen ja nauttimaan median 
huomiosta. Iin Micropoliksen 

Iin kunnan edustajat ottamassa palkintoaan vastaan Brysselissä. 

Iin kunnanhallitus kokoontui 
maanantaina 16.10. Iin Va-
rikkorakennuksen energia-
saneerauksesta on pyydetty 
urakkatarjoukset sähköpos-
tilla kahdeksalta eri toimi-
jalta. Hankkeessa uusitaan 
nykyinen lämmitysjärjestel-
mä, saneerataan nykyinen il-
manvaihtokone ja uusitaan 
osittain ilmanvaihto. Talous-
arviossa on tarkoitukseen 
varattu 41 000 euroa.

Tekninen lautakunta 
päättää hyväksyä LVI-Lalli 
Oy:n tarjouksen ehdolla, että 
kunnanhallitus antaa hank-
keelle aloitusluvan. Kunnan-
hallitus myönsi hankkeelle 
aloitusluvan ja esittää kun-
nanvaltuustolle talousar-
vion investointiosaan Iin 
varikkorakennuksen ener-
giasaneeraushankkeeseen 
myönnetään 20 000 euron li-
sämääräraha ja tuloihin lisä-
tään 7000 euroa.  

Tekninen lautakunta on 
esittänyt kunnanhallituk-
selle ja edelleen kunnan-
valtuustolle 55 000 euron 
lisämäärärahaa teknisen lau-
takunnan vuoden 2017 ta-
lousarvion investointiosaan 
käytettäväksi kunnanvi-
raston pohjakerroksen lat-
tiaremonttiin sekä sade- ja 
sulamisvesien ohjaukseen. 

Varikkorakennukseen ja 
kunnanvirastoon korjauksia

Prodeco Oy on tehnyt kun-
nanvirastossa rakenteellisen 
kuntotutkimuksen, jossa on 
todettu kohonneita mikrobi-
pitoisuuksia ja rakenteellisia 
ongelmia. Kuntotutkimuk-
sen perusteella Prodeco Oy 
esittää useita korjaustoi-
menpiteitä sisäilman laadun 
parantamiseksi. Esitys hy-
väksyttiin.

Kunnanhallitus päätti 
myydä Miia Sutiselle tilasta 
Kunnanvalta ja tilasta Valtari 
yhteensä noin 1180 neliömet-
rin määräalan ja sillä olevan 
purkukuntoisen rakennuk-
sen sähkö- ja vesiliittymi-
neen hintaan 17 000 euroa.

Intranet palvelut Solu 
Digital oy:lle 
Kunnanvaltuusto on va-
rannut vuoden 2017 ta-
lousarvioon 20 000 euroa 
intranetratkaisun toteuttami-
seen. Kunnanhallitus päät-
ti hankkia intranetpalvelun 
suunnittelun, toteutuksen ja 
sovellustuen O365-alustal-
le edullisen tarjouksen teh-
neeltä Solu Digital oy:ltä. 
Kokonaisedullisemman tar-
jouksen hinta on 27 000 eu-
roa. Hankeen toteutus on 
suunniteltu aloitettavak-
si vuonna 2017 ja jatkuvan 
vuonna 2018. Talousarvioon 

2018 tulee varata määräraha 
hankkeen loppuun saattami-
selle.

Kunnanhallitus nimesi 
Oulun seudun koulutuskun-
tayhtymän yhtymäkokous-
edustajiksi 27.11. kokoukseen 
Jaakko Höyhtyän ja Pertti 
Huovisen ja heille varajäse-
niksi Veera Kuhan ja Tauno 
Kivelän. 

Kunnanhallitus myönsi 
Maria-Liisa Haloselle eron 
Iin alueen johtokunnan jä-
senyydestä, valitsi jäseneksi 
Iin alueen johtokuntaan Lee-
na Tiiron ja esittää kunnan-
valtuustolle, että se myöntää 
Maria-Liisa Haloselle eron 
kunnanvaltuuston varajäse-
nyydestä ja Ii-Instituutti -lii-
kelaitoksen  johtokunnan 
jäsenyydestä sekä valitsee jä-
senen Ii-Instituutti -liikelai-
toksen johtokuntaan.

Lausunto  
maakuntaohjelmasta
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntahallitus on kokoukses-
saan 11.9. päättänyt lähettää 
lausunnolle maakuntaohjel-
ma 2018-2021 -luonnoksen. 
Iin kunta pyytää saavutet-
tavuuden osalta ottamaan 
muun muassa huomioon, 
että yritysten markkinoiden 
laajentuminen etenkin kas-

vualueeseen Pohjois-Ruotsis-
sa tulee varmistaa. Arktisten 
alueiden linkittymistä toi-
siinsa yhteiseksi kasvuvyö-
hykkeeksi tulee tukea.

TENT-T -väylän kehit-
täminen vähähiilistä liiken-
nettä edistäväksi kohtaan 
Iin hallitus lausuu mainin-
nan, että tarvitaan maakun-
nan yhteistä työtä liikenteen 
päästöjen vähentämisek-
si kehittämällä järjestelmiä 
vaihtoehtoisten polttoainei-
den tuotannosta jakeluun ja 
käyttöön. Lähijunaliikenteen 
kehittäminen Oulun seudul-
le palvelee tulevaisuuden 
IIn kuntalaisia. Pidemmäl-
lä aikajänteellä Iin kunnan 
tavoitteena on, että raidelii-
kenne on saatava pysähty-
mään Iissä.

Kunnanhallitus nime-
si vanhus- ja vammaisneu-
vostoon jäseniksi Seija Aho 
(Vellamo Puolakka), Anita 
Tuuttu (Sirkka Junes), Pek-
ka Ellilä (Matti Turtinen), 
Pekka Koskela (Kerttu Vää-
täjä), Kaarina Paaso  (Kau-
ko Goman), Salme Tanninen 
(Matti Haatainen) ja täyden-
tää neuvoston kokoonpanoa 
myöhemmin vammais- ja 
pitkäaikaissairaiden järjestö-
jen edustajilla.

Tuisku Pub uusi 
urheilutietovoiton
Tuisku Pub uusi viime-
vuotisen mestaruutensa Iin 
avoimissa urheilutietomes-
taruuskisoissa. Joukkueen 
vahvuutena oli tasaisuus. 
Kaikkien neljän osion pis-
temäärä pysyi kutakuinkin 
samana, mikä kertoo myös 
hyvästä kunnosta. Joukku-
een jäsenet ovatkin harras-
taneet visailuja vuosikausia. 

Päkkikankaan Raittius-
yhistys pysyi tuntumassa 
kolme osiota, mutta hyytyi 
viimeisessä. Kolmanneksi 
tullut Juhlamunakkaat nou-
si lopussa hienosti. Kuhat oli 
viimeisessä osiossa toiseksi 
paras, mutta epätasaisuuden 
takia jäi mitalien ulkopuolel-
le. Samaa vikaa oli RisSas-
tuurilla. 

Kysymyksistä vastasivat 
ammattimiehet Aki ja Pert-

ti Huovinen. Vaikeusaste oli 
passeli, sillä kaikki joukkueet 
tiesivät yli 50 prosenttia eikä 
kukaan päässyt maksimiin. 
Monista yhteensattumis-
ta johtuen osallistujajoukku-
eet jäivät tällä kertaa puoleen 
normaalista. 

1) Tuisku Pub (Matti Aho-
la, Sami Halonen, Matti Kor-
vala, Mika Räihä, Antero 
Virkkunen) 64,25, 2) Päk-
kikankaan Raittiusyhistys 
(Tarmo Huovinen, Tommi 
Kilviö, Hannu Kurttila, Pet-
ri Mäenkoski, Reijo Ravaska) 
55, 3) Juhlamunakkaat ( Eetu 
Kaattari, Anne Karjalainen, 
Esa Karjalainen, Jukka Klaar, 
Antti Toppari) 49,75, 4) Ku-
hat 46,5, 5) RisSastuuri 40,25. 

PH

Voittajajoukkue Sami Halonen, Matti Korvala, Antero Virkkunen, Mika 
Räihä, Matti Ahola. Kuva M-T. Rissanen. 

toimitusjohtaja Leena Vuoto-
vesi iloitsee Iin onnistumises-
ta. 

- Eurooppalaiset kilpa-
kumppanimme kutsuivat 
kisaa ’hankemaailman Os-
careiksi’. Haluamme käyttää 
voiton ansiosta saamamme 
näkyvyyden ilmastotyön 
edistämiseen ja suomalaisen 
osaamisen esille tuomiseen. 

- Ratkomme Iissä globaa-
lia ongelmaa tavalla, joka voi-
daan monistaa mihin tahansa 
pieneen kuntaan. Edustam-
me kokomme puolesta val-
taosaa Euroopan kunnista. 
Pärjäsimme kilpailussa luul-
tavasti osittain myös siksi, 
pohtii PROTO- Pohjois-Suo-
men muotoilijat ry:n toimin-
nanjohtaja Johannes Helama.

Projekti on osa isompaa 
kokonaisuutta 
Iin kunnassa on tehty pitkä- 
jänteistä ilmastotyötä ja si-
touduttu EU:n ilmasto-
tavoitteeseen 30 vuotta 
etuajassa. Yhtenä kehittämis-
kohteena on haluttu aktivoi-
da kuntalaisia palveluiden 
suunnitteluun. Vuonna 2016 

käynnistettyjä kumppanuu-
den muotoja voidaan pitää 
innovatiivisena avauksena. 

- Olemme onnistuneet 
edistämään toimintakulttuu-
rin muutosta. Iiläiset ovat 
innostuneet uusista toimin-
tamalleista ja pilotteja tul-
laan jatkamaan edelleen, 
kuvailee Helama.
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Uudelleen rakennettu Neste 
Nelosparkki Kuivaniemellä 
avasi ovensa asiakkaille per-
jantaina 13.10. 

-Viikonloppu oli erit-
täin vilkas. Onhan asiakkaat 
odottaneet ovien avautumis-
ta pitkään, kertoi Nelospar-
kin toimitusjohtaja Eija Södö. 

Neste Nelosparkissa avajaiset 
– kakkukahvit ja oheisohjelmaa

Avajaisia vietetään lau-
antaina 28.10. kello 12-18. 
Kaikille tarjotaan kakkukah-
vit. Ohjelmaa esittää kah-
teen eri otteeseen Stella 
pelle, lapsille jaetaan Nelos-
parkki logolla varustettuja 
ilmapalloja ja pihalla on po-
niratsastusta. Kaikki voivat 

Oik.: Nelosparkkissa on neljä eri nykyaikaista Veikkauksen raha-automaattia; Hertta, Valtti ja kaksi Voittoa. 
Niitä olivat asentamassa avajaisia edeltävällä viikolla Veikkauksen huoltoedustajat Veli-Matti Rautio ja Ris-
to Moisander. 

Neste Nelosparkin yrittäjinä toi-
mivat tytär ja äiti Niina Haarala 
ja Eija Södö. Lisäksi mukana voi-
makkaasti on isä ja aviopuoliso 
Veikko Södö, joka vastasi huolta-
mon rakentamisesta ja huolehtii 
talonmies- ym huoltotöistä.

Nelosparkissa on kyläkauppa, jonka valikoimaan kuuluvat perusvalikoima päivittäistavaroita. 

Uuden Nelosparkin rakentamistyöt aloitettiin tämän vuoden huhtikuussa. Tilaa 
rakennuksessa on noin 1000 neliömetriä, koko tontti on noin 10 000 neliömetriä. 
Rekat ja muutkin kulkuneuvot pääsevät ajamaan rakennuksen ympäri. 

Huoltamon seinällä on suurennettuna Nelosparkin ensimmäinen huoltamorakennus, kuva vuodelta 1975. 
Ravintolasalia ja vessojen seiniä koristavat Jorma Kaupin Kuivaniemeltä ottamat maisemakuvat. 

Ravintolasalissa ja kahvion puolella löytyy 135 asiakaspaikkaa. Oikealla takana on lasten leikkinurkkaus. 

osallistua arvontaan, jossa 
on tuotepalkintoja. Ulkona 
voi herkutella lisäksi muik-
kuannoksilla ja loimutetulla 
lohella. 

Ravintolassa on lounas-
puffet kello 11-15, kahvio 
palvelee ja kyläkaupasta saa 
normaalit päivittäistavarat 

sekä autoilijoille on tarjolla 
perustarvikkeita. Peliauto-
maatteja on neljä kappalet-
ta ja on myös veikkauspiste. 
Alá-cartelistalta suositellaan 
muun muassa paistettua ah-
venfilettä. Hampurilaisia ja 
pizzoja löytyy jokaiseen ma-
kuun. Myös aamiaista tar-
joillaan noutopöydästä kello 
6.30 alkaen. 

Huoltamopalveluna on 
polttoainemyyntiä 24 h au-
tomaateista ja lisäksi on 

kaasupiste ja sähköautojen 
latauspiste. Asiakkaita pal-
velee 10 hengen henkilökun-
ta. Nelosparkki on avoinna 
päivittäin kello 6-23.

–Tontilla on kokoa noin 
10 000 neliötä, jolle raken-
nettu kiinteistö käsittää puo-
lestaan noin 1 000 neliötä. 
Entiseen kiinteistöön, joka 
paloi kesäkuussa 2016, ver-
rattuna rakennus on hieman 
korkeampi. Hälytyspalvelun 
nettiin reaaliaikaista kuvaa 

tallentavat valvontakamerat. 
Pystymme katsomaan kaikki 
tapahtumat jälkikäteen. Ka-
meroita on paljon enemmän 
kuin ennen, kertoo raken-
tamisesta vastannut yrittäjä 
Veikko Södö.

Heimo Turunen
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Tilaisuuden avaus  
 

Pekka Suopanki, liikunta- ja nuorisotyövastaava 
Mervi Jyrkäs, Iin alueen vanhempainyhdistys ry 
   

Ohjelma 
 
Kokemusasiantuntija Kari ”KK” Korhonen
Rikoskostaapeli Tero Väyrynen
Psykiatrinen sairaanhoitaja Päivi Jaakola
Kouluterveydenhoitaja Marja-Liisa Jokelainen
Päihdetyöntekijä Netta Mursu
Etsivä nuorisotyöntekijä Jaana Helander

Keskustelua

HUUME-ILTA
VANHEMMILLE

TI 2.11.2017 KLO 18
Nätteporin auditorio, Puistotie 1, Ii

 

Kahvi- 

tarjoilu

 
Järjestäjät: Ii-instituutti liikelaitos liikunta-, nuorisotyö- ja tapahtumat,  

Oulunkaaren kuntayhtymä, Iin Helluntaiseurakunta, Iin alueen vanhemmat ry

TILAISUUS ON AVOIN KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE
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Jakkukylässä vietettiin tiis-
tai-iltana 17.10. hautausmaan 
80-vuotisjuhlaa ja hautaus-
maan juhlallista luovutusta 
Oulun seurakuntayhtymältä 
Iin seurakunnalle. Tilaisuus 
oli Jakkukylän hautausmaal-
la.

Oulujoen seurakunnan 
vt. kirkkoherra Antti Les-
kelä toivotti juhlaväen ter-
vetulleeksi. Juhlapuheen 
tilaisuudessa piti Iin kirkko-
herra Tapani Ruotsalainen. 
Oulun seurakuntayhtymän 
hautauspalvelun johta-
ja Tuomo Vuontisjärvi ker-
toi Jakkukylän hautausmaan 
olevan poikkeuksellisen vai-
kuttava näky, luonnonmu-
kainen hiekkakangas, jossa 
rivissä olevat reunakivetyt 
haudat tuovat huolitellun 
vaikutelman. Vuontisjärvi 
kiitteli Jakkukylän voima-
kasta yhteishenkeä ja talkoo-
mieltä, jolla hautausmaan 
aita viime kesänä uusittiin ja 
hautausmaata on aina pidet-
ty kunnossa. 

Oulujoen vt. kirkkoher-
ra Antti Leskelä luovutti 

Hautausmaan 80-vuotisjuhla 
ja luovutus Iin seurakunnalle

siunauslapion symbolisena 
hautausmaan luovutuksen 
merkkinä Iin kirkkoherra Ta-
pani Ruotsalaiselle.

Tilaisuudessa esiintyi 
myös virsilaulua harrasta-
va kvartetti Virsiveteraanit 
ja poika. Yli-Iin seurakun-
tapiiri tarjoili hautausmaal-
la juhlakahvit vieraille, joita 
oli saapunut paikalle noin 60 
henkeä.

Jakkukylän hautausmaa 
perustettiin maanviljelijä 
Jaakko Jussilan lahjoittamal-
le maalle, Ritokankaalle, ky-
läläisten yhteisin voimin 
vuonna 1936. Hautausmaan 
pyhään käyttötarkoitukseen 
vihki kesäkuussa 1937 lää-
ninrovasti Eino Virkkula.

Hannu Kaisto

Vasemmalta Antti Leskelä, Tapani Ruotsalainen, Hautaustoimen johto-
kunnan puheenjohtaja Pertti Af Hällström ja oikealla Tuomo Vuontis-
järvi. 

Yleisöä oli paikalla noin 60 henkeä. 

Tilaisuudessa esiintyi virsilaulua harrastava kvartetti Virsiveteraanit ja 
poika. 

Kyltin teksti: Tämä Jakkukylän 
hautausmaa perustettiin kyläläis-
ten yhteisin voimin v. 1936 täl-
le maanviljelijä Jaakko Jussilan 
lahjoittamalle paikalle. Hauta-
usmaan vihki pyhään tarkoituk-
seen lääninrovasti Eino Virkkula 
27.6.1937.

Jakkukylän kyläyhdistys jär-
jesti keskiviikkona 18.10. Ja-
kun koululla perinneillan, 
joka kiinnosti kovasti kylä-
läisiä ja laajemminkin, sillä 
paikalla oli yli 60 henkilöä. 
Kyläyhdistys tarjoili kahvit 
ja Jarmo Alasiurua esitteli 
Ab Maalismaa Oy:n historian 
mielenkiintoisella tavalla sa-
noin ja kuvin. 

Ab Maalismaa Oy -ni-
minen yhtiö toimi Jakku-
kylän Porilla 1920-luvulla. 
Maalismaa-yhtiö harjoitti 
paperin valmistukseen käy-
tetyn kuusipuutavaran vien-
tiä omistajalleen Belgiaan ja 

Perinneilta 1920-luvulla Iissä toimineesta metsäyhtiöstä
suunnitteli voimalaitoksen 
rakentamista Maalismaan 
koskiin ja sellutehtaan raken-
tamista Räihänniemelle tai 
Iin aseman seutuville. Yhtiö 
oli Metsähallituksen kanssa 
puukaupoista 1921 sopies-
saan sitoutunut rakentamaan 
Iijoen alajuoksulle puuhio-
mon eli mekaanista sellua 
valmistavan tehtaan. Kevään 
1922 Maalismaata koetelleen 
jättitulvan jälkeen yhtiö kui-
tenkin vetäytyi rakennus-
suunnitelmasta sen suurten 
kustannusten ja luonnonolo-
suhteisiin liittyvien riskien 
vuoksi.

Vuosina 1921 -1926 yh-
tiö hakkasi Metsähallituksen 
osoittamia leimikoita pää-
asiassa Pudasjärven ja Tai-
valkosken alueella. Hakatut 
paperipuut katkottiin ja kuo-
rittiin metsissä ja siirrettiin 
hevosvoimin lähimpien uit-
tokelpoisten purojen ja jokien 
varsille, joista ne sitten keväi-
sin ja kesäisin uitettiin Iijo-
kea myöten Iihin. Iissä puut 
hinattiin erottelulta Röytän 
saarelle, jossa tehtiin puiden 
lastaus Belgiaan lähteviin 
laivoihin. Kaikkiaan Maa-
lismaa-yhtiö laivasi 77 laival-
lista puuta Belgiaan ja lähes 

kaikki lastattiin Iin Röytässä. 
Kun yhtiö halusi vapautua 

tehtaan rakentamisvelvoit-
teesta, päätti Metsähallitus 
vastaavasti kieltäytyä myy-
mästä yhtiölle enempää hak-
kuuoikeuksia. Niinpä yhtiön 
toiminta päättyi 1927, kun se 
ei yrityksistä huolimatta enää 
saanut ostettua uusia hak-
kuuoikeuksia.

Jarmo Alasiurua on 
vast’ikään julkaissut yhtiön 
historiaa käsittelevän oma-
kustanteisen kirjan, jota on 
saatavana suoraan häneltä. 
Kirjassa on paitsi yhtiön his-
toriikki, myös pari henkilö-

Jarmo Alasiurua esitteli Ab Maa-
lismaa Oy:n historian sanoin ja 
kuvin. 

muistelmaa Porin kartanon 
elämästä sekä sodanjälkeisis-
tä savotta- ja uittotöistä.

Tässä kohtaa on hyvä 
myös mainita, että jatkoa 
seuraa ja seuraava perinneil-
lan aihe käsittelee Iijoen uit-
toa, jonka päättymisestä tulee 
ensi vuonna kuluneeksi 30 
vuotta. Tästä tulevasta perin-
neillasta ja muista Jakkuky-
län tapahtumista tiedotetaan 
osoitteessa www.jakkukyla.
fi/ajankohtaista. HK

Yleisöä oli perinneillassa kuutisenkymmentä henkeä.
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Syyspiristystä 
hiuksillesi

050 320 6513

teRVetuloa!
kirkkotie 1 91100 iiKauppatie 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 • painotuotteita

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT

KAMPAAMO- JA PARTURIPALVELUITA

AUTO KATSASTUS, -MyyNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

www.merihelmi.fi

tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

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

aamupala klo 8-10 6 € | Lounas klo 10.30-17.00  
Olemme avoinna klo 8-20

RAVINTOLAPALVELUITA

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.iisanomat.fi
www.vkkmedia.fi 

LVI- JA SÄHKöPALVELUJA

Marko Veittikoski, sähkö- ja LVI-asentaja 
puh. 040 513 6815 | lampotaloveittikoski.fi

lampotaloveittikoski.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

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Laitakuja 4, Ii
(Liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

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

Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta

Vaihtoautoja 

edullisesti

Kauppatie 18, 91100 Ii
p. 044 033 4050
www.mjauto.fi

Lue IiSanomat netissä:
www.iisanomat.fi

Ilmoita Palveluhakemistossa.
Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

       - 60 min fysioterapia 50 € 
- Kotikäynnit yli 80 vuotiaille 10 km säteellä 60 € 
TARJOUS!   

AjAnvArAus jA tIedustelut 044 700 2550

Tervetuloa Palvelevalle Katsastusasemalle.
IIn katsastus oy

 Avoinna ma-pe 8.00-16.30

vaneritie 12, 91100 Ii

Iin Katsastus Oy on suomalainen katsastusasema Iissä, joka tarjoaa henkilöautojen katsastuk-
sia hyvällä asenteella ja ammattitaidolla. Kuorma- ja pakettiautot yli 3,5t kaluston Katsastuksis-
sa ota yhteyttä numeroon: 044 700 2550 ja mainitse että on kyse raskaammasta ajoneuvosta.

TILITOIMISTOJA

www.tilisalonen.fi

Tilitoimisto Simo Salonen Oy  •  010 778 8600

Raasakan voimalaitospadon 
kalatien rakennussuunnit-
telu on aloitettu lokakuun 
puolivälissä. Suunnittelu 
valmistuu vuoden 2018 al-
kupuolella ja kalatien raken-
taminen on tarkoitus aloittaa 
keväällä 2018. Raasakan voi-
malaitospato sijaitsee noin 
yhdeksän kilometrin päässä 
Iijoen suulta. 

Rakennussuunnittelus-
sa huomioidaan Iijoen otva 
-hankkeessa laadittu älyka-
latiesuunnittelu. Kalatiessä 
hyödynnetään nykyteknolo-
gian mahdollistamia uusia 
seuranta- ja automaatiorat-
kaisuja. Kalatiehen suunni-
tellaan perusrakenteiden 
lisäksi mm. seurantaikkuna 
ja kalojen kiinniottolaite. 

-Kalatiestä tulee erityisesti 
sen ala-altaan osalta massii-

Raasakan kalatien rakennussuunnittelu on aloitettu
vinen. Ala-allas on pituudel-
taan noin 20 metriä ja siihen 
tulee kaloille kaksi sisäänme-
noaukkoa. Pumppujen ja ka-
latiestä tulevan virtaaman 
avulla saadaan muodostet-
tua jopa 10 kuutiometriä se-
kunnissa houkutusvirtaama. 
Kalojen liikkeitä seurataan 
useilla kameroilla, kertoo Ii-
joen otva -hankkeen projek-
tipäällikkö Mirko Laakkonen 
Pohjois-Pohjanmaan liitosta. 

Raasakan voimalaitos-
padon kalatien rakennus-
suunnittelu on osa kolme 
vuotta kestävää EU-rahoit-
teista Iijoen otva -hanket-
ta. Hankkeen päätavoitteet 
ovat vesistövision laadin-
ta Iijoen valuma-alueelle ja 
vaelluskalakantojen palaut-
tamisen sekä muiden joen 
arvoa nostavien toimenpi-

teiden edistäminen ja to-
teutus. Hanketta hallinnoi 
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja 
osatoteuttajana toimii Luon-
nonvarakeskus. 

Rakennussuunnittelun 
rahoituksesta vastaavat Ot-
va-hankkeen ohella Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus 
sekä Iijoen vaelluskalakär-
kihanke. Rakennussuunnit-
telun laatii ostopalveluna 
Maveplan Oy alikonsulttei-
neen.

Pohjois-Pohjanmaa 
tiedotus 

Kalatien ala-allas on tarkoitus ra-
kentaa kohtaan, jossa kumivene 
näkyy kuvassa. Kuva Antti Leino-
nen
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Influenssarokotukset
Iissä

oulunkaari.com

Ilman ajanvarausta
Iin neuvolassa, Kirkkotie 7: ma 30.10. klo 8-16, 
to 9.11. klo 15-18, ma 13.11. klo 8-16, 
to 23.11. klo 15-18
Kuivaniemen neuvolassa, Maivakuja 4: 
ma 30.10. klo 8-16, ti 21.11. klo 8-16
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeu-
tettuja raskaana olevat naiset, kaikki 65 vuotta 
täyttäneet, kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset, 
sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, varusmies-
palvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen astuvat naiset. 
Muut rokotteen haluavat saavat rokotteen reseptillä 
apteekista. Reseptin voi pyytää Omahoitopalvelun 
kautta.
Aikuisten rokote pistetään olkavarteen, mikä olisi 
hyvä huomioida vaatetuksessa. KELA-kortti on hyvä 
ottaa mukaan.
Lasten rokotukselle voi tarvittaessa varata ajan 
omalta terveydenhoitajalta neuvolasta.

avoin varhaiskasvatus on tarkoitettu perheille, jotka hoitavat 
lastaan kotona ja eivät käytä muita varhaiskasvatuspalveluja. 
Palvelu on osa varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa ja se 
on tarkoitettu 3-5-vuotiaille lapsille.

kerhoihin haetaan sähköisesti iin kunnan nettisivuilta: 
Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi –sivu, jossa on 
avoin varhaiskasvatus / kerhotoiminta –linkki.
Hakuaika: 23.10.-31.10.2017.

Varhaiskasvatuskerhoja järjestetään viikoilla 45-50. 
 kerhot ovat seuraavat:
 nikkarin päiväkodin keskiviikkokerho.
 nikkarin päiväkodin torstaikerho.
kerhojen toiminta-aika: klo 12:15-15:15.
kerhoissa ei tarjota aterioita. lapset ottavat omat eväät mu-
kaan. lapsi voi osallistua vain yhteen kerhoon. Paikat täytetään 
hakujärjestyksessä. kerho on maksuton.

lisätietoja: kirsti tuominen p. 040-357 7999 ja 
johanna Palola p. 040-823 7011 nikkarin päiväkoti
sekä Vesa anttila, iin kunta, opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö, 
Valmiuspäällikkö, p. 050 40 68 500, s.posti: vesa.anttila@ii.fi 

iin kunta, opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

aVoin VaRHaiskasVatus

Paavo Väyrynen kertoo Suomen, 
EU:n ja ihmiskunnan tulevaisuudesta  

Iissä la 28.10. klo 16  
Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1) 

Kahvitarjoilu klo 15.30. 
 Tilaisuudessa esitetään näytelmä  

"Manu ja minä 2.0". Ei pääsymaksua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohjelmallinen ilta 
lauantaina 28.10.

Trubaduuri 
jari Pääkkölä 
esiintyy 22-24 
Baari avoinna 
02 saakka.

avoinna:
Ma 11-18, ti 11-18
ke suljettu
to 11-18, pe 11-22
la 11-22, su 12-18

Kyläkauppa ja baari 
Veeran Puoti | kuivajoentie 4402 95160 oijärvi | 040 861 2884

Tapahtuman järjestää kirjaston Pelastetaan iltasatu! – lu-
kuintoa lapsiperheille ja päivähoidon työntekijöille -hanke. 
Lisätietoa: salla.kananen@ii.fi, p. 040 704 1677

MINIKINO ja PEHMOJEN YÖ  
Iin kirjastossa torstaina 9.11.2017

Minikinossa klo 17:30 
jouluinen lasten animaatioelokuva

Vapaa pääsy!
Lisätietoja elokuvasta: 

kirjasto@ii.fi, p. 050 395 0385 

Pehmojen yö
Satukatti Iisa kutsuu 

pehmoleluja 
yökylään kirjastoon! 

Yökylässä pehmot tutus-
tuvat uusiin kavereihin 
ja puuhailevat kaikkea 

hauskaa yhdessä.

Voit jättää pehmosi kirjastoon to 9.11. 
klo 19 mennessä ja noutaa pe 10.11. klo 14 alkaen.

Tervetuloa

Olhavanjoen kalataloudellisen
kunnostussuunnitelman esittely-
tilaisuus
Olhavanjoen virta-alueiden kalataloudellinen kunnostussuunnitel-
ma valmistuu. Olhavan osakaskunta ja Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus järjestävät suunnitelman esittelytilaisuuden.

Tilaisuudessa käydään läpi kunnostuskohteita ja -toimenpiteitä
välillä Kaihuanjärvi - meri. Tilaisuudessa kuullaan yleisön huo-
mioita suunnitelmasta. Lisäksi keskustellaan kunnostuksen to-
teuttajasta ja rahoituksesta.

Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 1.11.2017 klo 17.30 alkaen
Olhavan kylätalolla, os. Sassintie 15, Olhava. Kaikki ovat tervetul-
leita keskustelemaan kunnostuksesta ja kalaston hoidosta.
Kahvitarjoilu!

Lisätietoja:
Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
jermi.tertsunen@ely-keskus.fi, p. 0295 038 423
Eero Hiltunen, Osuuskunta VirtaTiimi,
eero.j.hiltunen@gmail.com, p. 040 754 759 

ely-keskus.fi

KulttuuriKauppilan loka-
kuun residenssitaiteilija, uk-
rainalainen Iryna Vorona 
esittelee 20.10. avatussa näyt-
telyssään Finland - I see you 
vaikutelmiaan Suomesta. Im-
pressionistiset teokset ovat 
runollisia maisemakuvia, 
joissa väreillä ja materiaaleil-
la on tärkeä merkitys. Ne ku-
vaavat luontoa ja tunnelmia, 
ohilipuvia hetkiä ja vuoden-
aikojen vaihtumista. 

Näyttely on avoinna Kult-
tuuriKauppilassa, 21.-30.10. 
Näyttelyyn on vapaa pääsy! 

-Taiteeni on yhdistelmä 
realismia ja fantasiaa. Rea-
lismia, koska inspiroidun 
ympäristöstä ja ihmisistä. 
Fantasiaa, koska kokemuk-
set kulkevat mielikuvitukseni 
läpi. Teoksissani pyrin yhdis-
tämään muodon ja idean har-
moniseksi kokonaisuudeksi, 
kertoo Iryna Vorona. TS

Runollisia maisemakuvia 
esillä KulttuuriKauppilassa

Taiteilija ripustamassa töitään esille ennen avajaisia. Kuva Jaani Föhr. 

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

www.kuivaniemenfysioterapia.fi
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YhdistYkset toimivat

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja:
Jyri-Jussi Rekinen 040 910 0852
jyrijussirekinen@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti:
Riikka Takalo 050 439 9963
riikka@iinlehti.fi
Sivunvalmistus:  
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,  
Kajaani

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

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

Lehden sivulla on 6-palstaa

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro24  ilmestyy to 8.11.2017

Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 2.11 .2017

nomat
-

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

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

suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 23 /2017

jäsenyritys www.iisanomat.fi

Jos olet kiinnostunut ammattiyhdistystoiminnasta tule 
syyskokoukseen ma 20.11 klo 18:00 Huilinkiin ja ala 
aktiiviksi.

Tehdään yhdessä tulevaisuuden JHL yhdistys sillä 
yhdessä olemme enemmän!

Jokainen uusi toimija saa 50 euron JHL-Shopin lahja-
kortin 

Iin jHl 351 yhdistyksen

etsIntÄKuulutus!
Etsimme joukkoomme uusia hallituksen 

jäseniä, puheenjohtajaa ja luottamusmiehiä.

Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat,
Valitaan puheenjohtaja, hallitus ja luottamusmiehet, 

sekä muut esille tulevat asiat

Ruokatarjoilu. tervetuloa!
Hallitus

Iin jHl ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Ma 20.11. klo 18:00 Huilingissa, Puistotie 4, Ii

PSSY:n 
Kuivaniemen osaston mar-
raskuun ilta 6.11.2017 klo 
18.00. liikuntahallin kerho-
tilassa, Mattilantie 1. Illassa 
vieraana eturauhassyövän 
sairastaneiden miesten ver-
taisryhmän vetäjä, Osmo 
Lassi Oulusta, kertomassa 
ryhmän toiminnasta. Kaikki 
lämpimästi tervetulleita!

Kuivaniemen nS
Bingo 
su 29.10 
klo 18.00

Kuivaniemen seuralla
500 € pr50 | 680 € mp
2 x 100 € | 5 x 50 €...ym

Esillä sääntömääräiset asiat
sekä muuta ajankohtaista kuntasi ympäristöasioista.

Uudet ja vanhat jäsenet tervetuloa mukaan!             

Hallitus

iin Ympäristöyhdistys ry:n

SYYSKOKOuS
KulttuuriKauppilassa 
su 05.11.2017 klo 18.00

Kirjaa voi tilata toivo Hyyryläiseltä:
toivo.hyyrylainen@digitoi.fi 
p. 040 5866520.

Kirja on yhdistetty hartaus- ja runokirja. Jokai-
sen hartauden yhteydessä on siihen liittyvä 
ja hartautta syventävä runo. Hartauksien ja 
runojen kehyksenä ovat kirkkovuoden juhlat ja 
keskeiset ajankohdat. Hartauksien ja runojen 
keskeinen sanoma on Kristuksessa oleva toivo.

”Jumalan armon ja 
rakkauden kipinät voivat 
tänäkin päivänä sytyttää, 
voimaannuttaa ja 
valaista tietä eteenpäin.”

tOIvOn KIPInÖItÄ

Toivo Hyyryläiseltä 
uusi hartaus- 
ja runokirja

Iin seurakunnalla on Olha-
van kylällä oma Väli-Ol-
havan seurakuntatalo ja 
hautausmaa. Seurakuntata-
lo on valmistunut vuonna 
1967. Ensimmäinen muutos- 
ja laajennustyö toteutettiin 
vuonna 1980, jolloin tehtiin 
muutostöitä ja remontoitiin 
eteinen, wc:t ja muutettiin 
kahvion seinien verhous. 

Vuonna 1999 laajennet-
tiin keittiötä. Lisätilaa saatiin 
asunnon saunasta. Tasakatto 
muutettiin harjakatoksi. 

Alttariosan muutostyö to-
teutettiin vuonna 2001.

Eteiseen tehtiin jälleen 
muutostyötä ja rakennettiin 
sakasti siten, että siitä on ik-
kuna seurakuntasaliin. Myös 
vessoja uusittiin.  Kuluneena 
vuonna on tehty vuosihuol-
toja; uusittu ikkunapeltejä ja 
vesirännejä sekä tehty pie-
nehköjä maalaustöitä. 

Seurakuntatalo on yksi 
kylän tärkeä keskuspaikka 
ja muun muassa hautajais-
ten yhteydessä on usein ti-
lan ahtautta, josta kuitenkin 
selvitään hyvällä yhteisym-
märryksellä esimerkiksi vuo-
rottelemalla ruokailussa ja 
kahvittelussa. Taloa vuok-

Seurakuntatalo tärkeä 
kohtaamispaikka Olhavan kylällä

rataan myös muun muassa 
perhejuhlien pitopaikaksi. 

Olhavan hautausmaa si-
jaitsee luonnonkauniil-
la paikalla kangasmetsässä. 
Matkaa Olhavan seurakun-
tatalolta tulee noin viisi ki-
lometriä. Hautausmaa on 
otettu käyttöön vuonna 1923, 
kun joukko aktiivisia yli- ja 
ala-olhavalaisia sitä vaati-
vat Iin kirkonkokouksessa 
1917. Hautausmaalla on Ol-
havalaisten sankarivainajien 
haudat ja veteraanien muis-
tomerkki. HT

Juttu kuuluu tämän leh-
den yhteydessä olevan Olhavan 
Seutulaisen lehden juttuihin.

Olhavan luonnonkauniilla, kangasmetsäisellä hautausmaalla saa viimeisen leposijan vuosittain noin 30 vainajaa.

Väli-Olhavan seurakuntatalo on Iin seurakunnan yksi merkittävä sivukylien kiinteistö. 

Seurakuntatalon alttariosan muutostyö toteutettiin vuonna 2001.
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Ohjelmassa: 
Mukavaa yhdessäoloa, biljardia, pelejä,  

Playstationin opettelua, Bingo ja arpajaiset.  

Puffetti - muista ottaa mukaan käteistä!  

Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa  

ja samalla kerätään kokemuksia sekä kehittämisideoita.

Entisten
nuorten
Nuokkari

 K60

Nuorisotila Nurkka, Haminantie 8
ti 7.11.2017 klo 10-13

Järjestää:
Valtarin koulun Jopo -luokka 
Yhteistyössä: Ii-instituutin nuorisotyö ja tapahtumat osasto

VAIN YLI 60-VUOTIAILLE! 

henkkarit katotaan ovella

                           

Nuokkarin säännöt:

Toiminta on päihteetöntä, energiajuomien nauttiminen kielletty,  

kengät jätetään eteiseen ja nuorisotiloilla ei kiroilla :)

Tervetuloa!
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tuu pohjoisessa Takaluoman 
pyyntialueeseen ja idässä 
Yli-Olhavan metsästysseu-
ran pyynti-alueeseen.

Seuran toimintaan kuu-
luu hirven, pienriistan ja 
pienpetojen pyynti sekä riis-
tanhoitotyö. Erityisesti pien-
petojen pyynti on ollut viime 
vuosina aktiivista ja tuot-
tanut hyvää tulosta. Supi-
koirien ja minkkien määrää 
alueella on saatu laskettua 
tuntuvasti ja tämä näkyi jo 
viime kesänä vesilintu- kan-
noissa positiivisesti.

Riistanhoitotyössä koh-
teina ovat olleet pyyn-

Pienpetojen pyynti tuottanut 
hyvää tulosta riistanhoitotyössä

Saaliin käsittelyt tapahtuu omassa lahtivajassa.

nin rajoitukset ja riistan 
ruokinta. Rajoitukset ovat 
kohdistuneet lähinnä metsä-
kanalintuihin, joiden kannat 
ovat valtakunnallisestikin ol-
leet heikot. Riistan ruokintaa 
on toteutettu lähinnä vie-
mällä viljaa kosteikkojen ja 
lampien rannoille. Myös riis-
tapeltoja on kunnostettu lä-
hinnä hirven pyyntiä varten.

Seuralla on oma lahtivaja, 
jossa hirven ruhot voidaan 
käsitellä asianmukaisesti. 
Jäähdytyslaitteistoa vajassa 
ei vielä ole, joten se on yksi 
kehittämiskohde.

-Kehitämme seuran toi-

Yli-Olhavan maa- ja kotitalousnaisilla 
vuosikymmenien toimintaperinne
Maa- ja kotitalousnaiset 
on valtakunnallinen ruu-
an, maaseutumaiseman sekä 
yrityspalveluiden asiantun-
tijajärjestö sekä maaseutu-
henkisten ihmisten suuri ja 
aktiivinen verkosto.

Yli-Olhavan maa- ja ko-
titalousnaisilla on myös 
vuosikymmenien toimin-
taperinne. Yhdistyksen pit-

Kampsut
1 kpl  sipuli, hyvin hie-
nonnettuna
50g  voita
2dl  verta
1dl  vettä
1tl  suolaa
3dl  vehnäjauhoja
1dl  ohrajauhoja
1 dl  ruisjauhoja

Hienonna sipuli hyvin hie-
noksi ja kuullota pannulla. 
Lisää kuullotetut sipulit ja 
suola veren ja veden kanssa 
yhteen. 

Sekoita jauhot keskenään 
ja ala sekoittaa niitä veren 
joukkoon. Anna valmiin tai-

Juhlavehnänen
1 litra maitoa
400g sokeria
500g voita
20g hiivaa
2tl suolaa
20g kardemumman siemeniä
4 munaa
½ dl rusinoita
n. 2 ½ kg vehnäjauhoja

Lisää lypsylämpöiseen mai-
toon hiiva ja osa jauhoista. 

Ruokaa tulistellen -kurssin maistajaiset; vas. Sanna Valaja,  Auli Tolo-
nen ja Eila Tuomela.  

käaikaisena sihteerinä on 
toiminut Mirja Ylitalo ja 
sihteerinä Anna-Maija Pa-
konen. Viime aikoina on 
järjestetty mm. makkaran-
paistoiltoja sekä erilaisia ruo-
anlaittokursseja. Esimerkiksi 
voileipäkakku- sekä Ruokaa 
tulistellen -kursseille on ollut 
runsaasti kiinnostusta. 

Avotulella valmistetaan savumuikkukeittoa.

kinan turvota mielellään tun-
nin verran.

Taputtele taikinasta pöt-
kö, josta pieniä kakkusia 
tai ota lusikalla nokare aina 
yhtäkakkusta varten ja ta-
puttele se jauhojen kanssa 
litteäksi.
Lisää valmiit kampsut yksi 
kerrallaan runsassuolaiseen 
keitinveteen. Keitä noin tun-
ti ja erottele kampsuja toisis-
taan, jos ne meinaavat tarttua 
kiinni.

Tarjoile sellaisenaan tai 
vaikka puolukkasurvoksen 
kanssa tai anna jäähtyä ja 
paista vielä voissa ennen tar-
joilua.

Näin hirvenpyynnin aikaan kampsut 
ovat ajankohtaista ruokaa.

Juhlapitko kuuluu aina juhliin
(Maidon lämpötila 36-40 as-
tetta, ei liian kuumaa siis.) 
Sen jälkeen sokeri ja muut 
kuivat aineet. Alusta taiki-
na. Lisää lopuksi vaahdotet-
tu voi. 

Jätä liinan alle kohoa-
maan, ei saa kohottaa liikaa, 
ettei höysteet mee hukkaan. 
Päälle raesokeria ja mante-
lirouhetta. Voidaan leipoa 
myös kranssiksi. Paisto 200-
250 astetta 20-23min.

Makkaranpaisto metsästyksen tauoilla kuuluu asiaan. 

mintaa riistanhoitotyötä 
lisäämällä ja pitämällä pien-
petokannat kurissa, kertoo 
Pernu. 

Seuran puheenjohtaja Ari 
Pernu on syntynyt ja asunut 
lapsuutensa Olhavassa. 

-Aikanaan asuimme kym-
menkunta vuotta vaimoni 
kanssa muualla ja nyt olem-
me asuneet kylällä jo lähes 
kolmekymmentä vuotta. 
Meillä on yksi poika, joka 
asuu Iissä. Harrastuksiini 
kuuluu metsästys ja kalastus. 
Lisäksi olen mukana joissa-
kin kalastusalan järjestöissä, 
kertoo Pernu. HT

Ari Pernu on ollut Olhavan Erän 
puheenjohtajana koko kymmen-
vuotisen toiminnan ajan. 

OTA
YHTEYTTÄ

Antti Tuomaala
040 6721 389

KARKAAKO KIINTEÄT 
KULUT KÄSISTÄ?

Meiltä tuotantotilaa
nyt alle 5€/m²

Vain 25 minuuttia Oulusta!

Olhavan Erä ry on toiminut 
vuodesta 2007. Se perustet-
tiin jatkamaan aikaisemmin, 
jo vuonna 1979, perustetun 
”hirviporukan” toimintaa. 
Perustamisen aikaan yhdis-
tyksen jäsenmäärä oli pa-
risenkymmentä henkilöä. 
Vuosien aikana aktiivisten 
jäsenten määrä on asettunut 
noin kymmeneen, kertoo pe-
rustamisesta lähtien seuran 
puheenjohtajana toiminut 
Ari Pernu. 

Pyyntialue sijaitsee Ol-
havajoen pohjoispuolel-
la. Alueen koko on noin 
2000 hehtaaria ja se rajoit-
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Opasteet Lapin sodan muistomerkille Olhavassa

Iin Olhavassa käytiin 
29.9.1944 ensimmäisiä Lapin 
sodan taisteluita. Tässä tais-
telussa saksalaiset räjäyttivät 
Olhavan rautatie- ja maan-
tiesillan ja kolme suomalais-
ta sotilasta kaatui. Taistelun 
muistoksi Olhavan koulun 
pihapiiriin on pystytetty La-
pin sodan muistomerkki. 

Olhavan seudun kehit- 
tämisyhdistys järjesti perjan- 
taina 29.9. muistomerkil- 
lä Suomi-100 v juhlavuo-
teen kuuluvana seppeleen-
laskutilaisuuden. Seppeleen 
laskivat Iin kunta ja Iin seu-
rakunta, joiden edustajat 
käyttivät puheenvuoron-

Kehittämisyhdistyksen pu-
heenjohtaja Maarit Tihinen 
mallaamassa muistomerkkiopas-
tuskylttiä Olhavan koulun sei-
nälle. 

sa. Olhavan koulun oppilaat 
esittivät laulua. Mukana oli 
myös jonkin verran kyläläi-
siä. 

Muistotilaisuudessa pal-
jastettiin opastetaulut ja -vii-
tat muistomerkille. Olhavan 
seudun kehittämisyhdistys 
oli anonut ELY-keskukselta 
luvan liikennemerkkien pys-
tytykseen sekä suoritti han-
kinnan. Iin kunnan toimesta 
merkit asennettiin maastoon 
juuri ennen muistojuhlaa. 
Opasteet ovat 4-tien varrella 
ennen Olhavaa kummallakin 
suunnalla sekä myös koulul-
le johtavan tien varressa sekä 
viimeinen opastekyltti kou-

Seppeleenlaskutilaisuudessa Olhavan koulun eskarit sekä 1. ja 
6. luokan oppilaat lauloivat opettaja Reeta Sarajärven johdolla. 

lun seinässä johdattamaan 
muistomerkille. Merkkien ja 
opasteiden kokonaiskustan-
nus yhdistykselle oli noin 
1800 euroa, johon on vireillä 
kunnan avustusta. 

Iin kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Johannes Tuo-
mela muistutti mieliin, 
kuinka Suomessa on tänään 
parhain ja runsain hyvin 
vointi, mitä koskaan. Siitä 
on kiittäminen menneitä su-
kupolvia, jotka ovat raken-
taneet maatamme. Meillä on 
tärkeää ymmärtää ja tiedos-
taa heidän työ ja vaalia myös 
perinnetiedon säilyminen tu-
leville sukupolville. 

Iin seurakunnan kirkko-
herra Tapani Ruotsalainen 
kertasi Lapin Sodan vaiheita, 
jossa kaatui 800, sekä kato-
si 300 suomalaista sotilasta. 
Haavoittuneita oli 3000. Ai-
neelliset tuhot olivat valtavat 
mm. Muoniosta 85 prosent-
tia taloista tuhoutui. Sodan 
alkuvaiheiden taistelut käy-
tiin syyskuussa 1944 Olha-
vassa. Lapin sota päättyi 
27.4.1945. Ihmiset turvautui-
vat hädän hetkellä Jumalaan. 
Häneltä tulee turva tänäkin 
aikana, totesi Ruotsalainen.

Muistomerkki Jäppisen 
aloitteesta
Lapin sodan muistomerkin 
aikaansaamisessa perustavan 
ja ratkaisevan työn on teh-
nyt olhavalainen majuri evp 
sekä kirjailija Kyösti Jäppi-
nen. Muistomerkki paljastet-
tiin Olhavan koulun ja 4-tien 
väliselle maa-alueelle juhlal-
lisuuksien kera syksyllä 2005. 

Jäppinen on myös kirjoit-
tanut kirjan Olhavan tais-
telusta, jonka tuoton hän 
lahjoitti aikanaan Olhavan 
seudun kehittämisyhdistyk-
selle. Kirja on nyt loppuun 
myyty, mutta siitä suunnitel-
laan runsaan kysynnän vuok-
si uutta painosta. 

Jäppinen kertoi taistelun 
tapahtumista ja muistutti, että 
vuonna 1997 järjestettiin Suo-
men itsenäisyyden 80- vuo-
tispäivän merkeissä Olhavan 
taistelun muistotapahtuma, 
joka kokosi 300 asukkaan 
kylään 1500 vierasta. Tuon 
päivän satona syntynyttä 
asiakirja-aineistoa on liitetty 
kirjaan mukaan. Kirja sisältää 
myös laajahkon valokuva- ja 
karttakokoelman.

Vuosien kuluessa Olhavan 
koulun oppilaat ovat usein 

kokoontuneet muistomerkil-
le Olhavan taistelun muisto-
päivänä. HT

Seppelettä laskemassa Iin kun-
nanvaltuuston puheenjohtaja Jo-
hannes Tuomela ja Olhavan Lapin 
sodan taisteluista kirjan kirjoitta-
nut Kyösti Jäppinen. 

Muistomerkkikiven löysi aikanaan 
Makkarakankaan maastosta kylä-
aktiivi ja kehittämisyhdistyksen 
puheenjohtajanakin toiminut Ka-
levi Stenberg. 

Syyskuun lopussa pystytettiin Olhavaan 4-tien varteen Lapin sodan muistomerkin opasteet. 

Olhavan Ervastin tilalle Aila 
Viitalahdelle järjestyi työ-
paikka kotiin kolme vuotta 
sitten. Hän huomasi paikal-
lislehdestä ilmoituksen, että 

Vanhuksilla hyvä paikka asua perhekodissa
Oulunkaaren kuntayhtymä 
etsii perhekotipaikkoja ikäih-
misille. Aila ilmoittautui heti 
kurssille yhdessä Torniossa 
asuvan sisarensa Anitta Er-
vastin kanssa. Sen jälkeen 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
sijoitti neljä vanhusta Ervas-
tien kotiin, jotka ovat asuneet 
ja viihtyneet siitä lähtien Ai-
lan taloudessa. Anitta aut-
telee tarvittaessa ja tuuraa 
vapaapäivät. 

Tilaa taloon oli tullut Ai-
lan vanhempien kuolemien 
jälkeen. Ailan veli Mauno, 
joka viljelee sukutilan pel-
toja, asuu perheensä kanssa 
Haukiputaalla ja työsken-
telee päivisin tilalla hoitaen 
samalla pihatyöt ja kiinteis-
tön kunnossapidon. Tilalla 
on myös lihakarjaa, josta saa-

daan lähiruokaa perhekodin 
ruokapöytään. 

Aila Viitalahti löysi avio-
miehen Pohjois-Karjalasta ja 
ehti nuoruutensa jälkeen teh-
dä elämäntyönsä Ilomant-
sissa perhekodin kokkina ja 
keittäjänä. Nyt ne tiedot ja 
taidot ovat tarpeen päivit-
täisen ruokahuollon järjestä-
misessä. Teiden eroaminen 
aviomiehen kanssa oli myös 
yksi tekijä Olhavan synnyin-
kotiin muuttamisessa. 

Aila kertoo maatilalta saa-
tavan lihan lisäksi perunat, 
juurekset ja marjat eli ruoka-
ainekset ovat todella lähellä 
tuotettuja. 

Päivittäisiin rutiineihin 
tuo vaihtelua vanhuksien 
omaisten vierailut, sillä kaik-
ki ovat lähiseudulta lähtöi-

Aila Viitalahti viihtyy erinomai-
sesti nykyisessä työssään. 

Toimittajan vieraillessa Aila Viitalahti oli perhekotinsa 
edustalla lehtien haravointityössä, josta siirryttiin si-
sätiloihin juttua tekemään. 

sin. Myös syntymäpäivät ja 
muut merkkitapahtumat vie-
tetään yhdessä. 

Aila Viitalahti on hy-
vin tyytyväinen Oulunkaa-
ren perhekotijärjestelyihin 

ja kertoo jatkavansa palve-
lutehtävää toistaiseksi hyvin 
tyytyväisenä. HT
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ostin vanhan talon - elänkö nyt unelmaa?
Mikä oli että ostin, mitä kaipasin, minne halusin?
elämä on ja jatkuu, tiedän - lapsoseni pienoiseni, 
kasvavat, lentävät pois.
liikaa huoneita joissa elämä, hiljaisuus jäi kumppaniksi.
luovunko niistä, muistoistani joita elämässäni keräsin ?
Mille sitten eläisin, itsellenikö nyt?

en halunnut jäädä paikoilleen, uskoin että
muistot ovat meissä itsessämme, ne jäävät mieleen.
lapsoset, pienoiset, osoitteena koti, nyt maalla.
ihmiset tekevät kodin, paikassa jossa on hyvä.
avoimet ovet, pihalla puut.
olen oppinut jotain elämästä, tässä hyvässä paikassa.

Vanha talo, nähnyt elämää, väsynyt.
korjattu, paikattu, tuulessa kulunut.
seisoo rinteessä uljaasti, 
vaalea pinta värjäytyy auringonvalosta harmaaksi.
Matkaa on vielä jäljellä, uudet asukkaat hoitavat.
elämänkumppani, vanha navetta, ikää silläkin mutta uusi katto.
Reuna repsottaa, nurkasta tuivertaa tuuli.
Muiden koti - pääskyset tulevat joka vuosi, 
hiiriperhe kaivautuu ja hakee suojaa.
Piha autio, kaipaa elämää, kumppaniksi metsän ja tuulen.

itse tänne halusin ja janosin.
kaupunkilainen, maallemuuttaja.
ei naapureita, ei katuvaloja.
kaipaan niitä joskus kun pimeys on 
kuin samettinen esirippu maiseman edessä.
Pimeässä ajattelee vain pimeyttä.
seison keskellä pihaa, rakennukset suojaavat, 
antavat tilan, taivas rajaa.
jos olen poissa, kaipaan takaisin.
jos olen, osaanko olla ja elää?

Metsä ja sininen taivas.
Raikas ilma täyttää keuhkot, kirpeä pakkassää.
linnut ovat syöneet pihlajanmarjat, lehdet lepäävät maassa.
tuulella on vapaapäivä, se lepää - mitään ei kuulu.
tämä tässä on minun, kaikki.
ja olen vasta aukaissut oven... 

               - Kirjoittanut: Tarja Anisimaa -

”Maaseutu tyhjenee vauhdil-
la”, Muuttoliike maaseudulta 
kaupunkiin kiihtyy”, ”Polii-
tikot ja ministeriöiden virka-
miehet kirkuvat, että kasvu 
on kaupungissa”. Ja höpö 
höpö, ei pidä paikkaansa; Ol-
havassa on vielä toivoa. Tämä 
on tarina perheestä joka paik-
kaa tilastoja, suuntasi kulkun-
sa kaupungista maaseudulle, 
vähät välittäen, mitä virka-

Maallemuuttajat – Kärppäsuon uudet asukkaat HaasTaTTeliJana 
naapuri 

TarJa anisimaa

miehet sanovat. Maallemuut-
to, tästä on kysymys!

Olhavan alueella asuu 
runsaat 800 ihmistä. Kaiken-
laisia, kaikenkokoisia, per-
soonia kaikki. 

Olhavan alue on laaja, var-
sinaista keskustaa ei ole. Vä-
limatkat naapuriin saattavat 
joillakin olla kilometreissä. 
Ennen seudulla syntyvyys oli 
nopeatahtista, joten koulu-

ja on rakennettu useita. Seu-
dulla on ollut myös monta 
kyläkauppaa ja lisäksi use-
ampikin kauppa-auto on lii-
kennöinyt. 

Olhavan Kärppäsuolta 
Ouluun ja Kemiin on matkaa 
yhtä paljon. Ruokakauppaan-
kin kannattaa lähteä autolla, 
jos aikoo samana päivänä eh-
tiä takaisin. Katuvalot olisivat 
hieno juttu.

Tarja: Hei Kirsi, tervetu-
loa Kärppäsuolle! Millainen 
perhe sinulla on? Mahdolliset 
kotieläimetkin saa mainita.

Kirsi: Minulla on kak-
si lasta. Saku 19 v ja Juha 12 
v. Saku ei innostunut maal-
lemuutosta ja jäi Ouluun 
asumaan. Minun ja miehe-
ni Samin lisäksi täällä siis 
asustelee Juha. Meiltä löy-
tyy kolme koiraa ja kanalas-
sa asustelee muutama kana ja 
kukkoja.

Tarja: Mistä päin olette 
muuttaneet?

Kirsi: Kempeleestä, ihan 
Zeppeliinin vierestä.

Tarja: Mikä sai teidät 
muuttamaan alueelle ja valit-
semaan juuri tuon tilan? 

Kirsi: Olemme mon-
ta vuotta haaveilleet maalle-
muutosta. Minun molemmat 
vanhemmat ovat kotoisin Oi-
järveltä, joten seutu oli tut-
tua. Veljeni perheineen asuu 
Olhavassa ja serkku avopuo-
lison kanssa Yli-Olhavas-
sa. Täälläpäin käydessämme 
myös mieheni on ihastunut 
seutuun. Iso asia oli myös se, 
että Juha oli halukas muut-
tamaan. Hän kovasti halusi 
1500 oppilaan koulusta pie-
neen kyläkouluun, jossa oli 
valmiiksi jo ystäviäkin. Sami 
näki tilan myynti-ilmoituk-

sen. Heti kiinnostuttiin ja kun 
tultiin ensimmäisen kerran 
katsomaan paikkaa, niin tie-
dettiin, että tämä on meidän 
koti. Tämä on meille sopivan 
kokoinen ja tässä on kaikki 
elementit, mitä halusimme.

Tarja: Rintamamiesta-
lo ja navetta, se on monien 
unelmakohde. Ja kuten hy-
vin tiedetään, jatkuvan re-
montoinnin kohde. Oletteko 
jo aloittaneet jostakin nurkas-
ta vai onko ollenkaan tarvetta 
remonttiin?

Kirsi: Tilan entinen omis-
taja on pitänyt kaikki raken-
nukset hyvässä kunnossa, 
joten suurempaan remonttiin 
ei ollut heti tarvetta vaan pää-
simme suoraan asettumaan 
kodiksi. Totta kai kaikenlais-
ta pientä aina pitää tehdä ja 
tarkoitus on pikkuhiljaa teh-
dä paikasta enemmän mei-
dän näköisemme.

Tarja: Olhava alueen 
luonto on puhdasta ja luonto 
on erittäin monimuotoinen. 
Kuinka tärkeä päätöksenteos-
sa luonto oli?

Kirsi: Luonnon tarjoamat 
antimet ja rauha ovat todella 
tärkeitä meille. Olemme mo-
lemmat tehneet ikämme asia-
kaspalvelutyötä ja asuneet 
”kiireen keskel”. Nyt nautim-
me täällä vallitsevasta rau-

hasta ja luonnon puhtaudesta 
täysin rinnoin.

Tarja: Alueella toimii eri-
laisia yhdistyksiä. Joko olette 
ehtineet tutustua niiden toi-
mintaan? 

Kirsi: Olemme tietoisia ja 
kiinnostuneita yhdistyksistä. 
Valitettavasti ei ole ollut aikaa 
osallistua niiden toimintaan, 
ainakaan vielä. Vuorotyö ra-
joittaa paljon.

Tarja: Mikä teitä alueel-
la eniten ihastuttaa ja joko on 
löytynyt mahdollisesti joku 
vihastuksen kohde?

Kirsi: Vihastuskohdetta ei 
ole vielä tullut vastaan. Hen-
kilökohtaisesti en ole pimeän 
ystävä, mutta sen taisi saada 
tilan ostossa kaupan päälle. 
Ihastuksen kohde on meille 
luonto ja sen rauhallisuus.

Tarja: Mitä suunnitelmia 
teillä on tulevaisuuden suh-
teen?

Kirsi: Suunnitelmissa on 
laittaa navettaan lisää eläi-
miä, kenties hyödyntää puit-
teita niin, että saisi elannon 
kotoa käsin, mutta katsotaan 
mitä tulevaisuus tuo tulles-
saan.

Tarja: Kiitos Kirsi haastat-
telusta. Toivotan onnea teille 
uuteen kotiin!

Juha Höyhtyä, Kirsi Höyhtyä ja Sami Salonen sekä harmaa Keijo kukko nuorten kanojen ja kukkojen kanssa. 
Etualalla vanhin kana Kerttu jolla sulkasato aika. 

Runon kirjoittaja, tarja anisimaa,  löysi uuden vanhan 
kodin pari vuotta sitten olhavan kärppäsuolta...

Yli-Olhavan maamiesseu-
ra ry. on 1931 perustettu yh-
distys, jonka alkuperäisenä 
tehtävänä on ollut sivistys, 
kulttuuri ja elinkeinojen ke-
hittäminen. 

Tärkeä tehtävä on ollut 
myös tarjota ihmisille ko-
koontumispaikka ja viihdettä 
aikana, jolloin arki oli enim-
mäkseen kovaa työtä. Hyviä 
pyrkimyksiä, joita kannat-
taa pitää arvossa tänäkin päi-
vänä, vaikka enää ei yhteistä 
puimakonetta olekaan.

Talvisodan syttyessä 1939 
maamiesseuralla oltiin jo 
päästy niin pitkälle, että oli 
oma tontti juuri hankittuna ja 
seinähirsien salvaminen puo-
livälissä meneillään. Rauhan 
tultua talo saatiin valmiiksi. 
Sodan jälkeinen aika ja suur-
ten ikäluokkien synty näkyi 
vilkkaana aikana maamies-
seurantalolla Yli-Olhavas-
sa, niin kuin koko Suomessa. 
Vuodesta 1939 vierähti 75 
vuotta ennen kuin tonttiin 
saatiin hankittua lainhuuto. 
Lainhuutoa hakiessa, hieman 

innokkaan virkailijan moi-
tittua, että asia olisi pitänyt 
hoitaa välittömästi, totesin 
hänelle, että kannattaa katsoa 
päivämääriä, ehkä miehillä 
oli muita kiireitä. 

Muutama vuosi sitten Yli-
Olhavan maamiesseuranta-
lo on saanut laajennuksen ja 
saneerauksen. Tärkein yh-
teistyökumppani on ollut 
Yli-Olhavan metsästysyhdis-
tys ry, jonka toimesta talolla 
tehtiin monet talkoot. Jokai-
selle talkoolaiselle kiitos täs-
säkin yhteydessä ja erityisesti 
muutamille aktiivisimmalle 
ammattimiehelle. Heidän ni-

mensä jää aikakirjoihin seu-
raavalle sukupolvelle. Myös 
taloudellista tukea on saa-
tu metsästysseuralta kus-
tannuksiin osallistumisen ja 
vuokrasopimuksen muodos-
sa. Talo toimiikin Yli-Olha-
van metsästysyhdistyksen 
kokoontumis- ja peijaispaik-
kana. 

Laajennuksen rakentami-
sen osalta päärahoittaja oli 
Oulun Seudun Leader. Lisäk-
si Iin kunnalta on saatu lähi-
neuvoston kautta rahoitusta 
mm. talon kalustamiseen (as-
tiat, AV-laitteet jne.). 

Talo on nyt erilaisten ko-

kousten, näytelmien/esitys-
ten, tanssien, pikkujoulujen 
sekä hää- ja syntymäpäivä-
juhlien tapahtumapaikka. 
Käyttöaste on enemmän kuin 
odotusten mukainen. Toki 
enemmänkin tapahtumia ja 
tilaisuuksia talolle otetaan, 
joihin sitä mielellään edulli-
sesti myös vuokrataan.

Ilkka 
Pakonen

Maamiesseurantalo on tärkeä kokoontumispaikka

Bingonpelaajia Yli-Olhavan Maamiesseurantalolla.

Maamiesseuran talo on siisti ja edustavan näköinen sekä sisä- että ulkopuolelta. Parkkitilaa on reilusti ja talo sijaitsee tien vieressä, joten paik-
kaan on helppo tulla.
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Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256
www.kulta-aalto.com

Olhava
Taksi E. Muhonen

p. 045 111 1051

p. 040 5549 663 ja  p. 0400 597 424

Akun v.1972 viitoittamalla tiellä jatkaa:

Mika Lalli Ky
taKSi  kaksi pikkubussia 

tilattavissa!

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

Investointi huolettomaan 
tulevaisuuteen

Tenavatupa on 12-paikkai-
nen ryhmäperhepäiväkoti, 
jossa työskentelee yksi lähi-
hoitaja ja kolme perhepäi-
vähoitajaa. Tarjoamme alle 
kouluikäisille päivähoitoa 
sekä järjestämme koululais-
ten aamu- ja iltapäivähoidon 
Olhavassa. Tästä syystä ikä-
haitari on laaja; tällä hetkel-
lä 2-vuotiaasta 8-vuotiaaseen 
asti.

Tenavatupa on avoinna 
klo 7 – 17 maanantaista per-
jantaihin. Toimimme van-
hassa koulurakennuksessa 
samassa pihapiirissä Olha-
van koulun kanssa. Teemme 
koulun kanssa monenlais-
ta yhteistyötä ja olemme päi-
vittäin yhteydessä kouluun. 
Esimerkiksi koulun siivoo-
ja käy meillä kolme kertaa 
viikossa ja joka päivä haem-
me lounaan koululta. Lisäksi 
koululaisten iltapäivähoidon 
järjestämme koulun tiloissa.

Tenavatuvalla on moni-
puolinen ympäristö käytet-
tävänä. Meillä on sekä oma 
että koulun piha-alueet, jää-
kiekkokaukalo, hiihtolatu, 
koulun liikuntasali ja lähi-
metsä. 

Syksyn teemana meillä on 
luonto. Olemme askarrelleet 
eläimiä, retkeilleet metsässä, 
poimineet mustikoita, lau-

Tenavatuvan touhuja
lupiirretty sadetta ja rentou-
duttu satuhieronnalla.

Teemme ahkerasti pieniä 
retkiä lähialueelle. Syksyllä 
teimme retken Merihelmen 
kodalle. Leikimme rannassa, 
paistoimme makkarat kodas-
sa ja kiersimme Merihelmen 
kävelyreitin. Syyskirkossa-
kin kävimme Kuivaniemes-
sä. 

Maanantaina 18.9. saim-
me aamupäiväksi porinapii-
riläiset vieraaksemme. Heitä 
saapuikin 13 henkilöä. Esit-
telimme heille Tenavatupaa, 
pidimme yhteisen aamutuo-
kion, tarjosimme kahvit ja 
lasten leipomaa mustikkapii-
rakka. Sen jälkeen jokainen 
askarteli oman kädenkuvan 
ja lopuksi leikimme yhdessä 
’Piiri pieni pyörii’. Oli muka-
va nähdä kuinka kaikki naut-
tivat aamupäivästä.

Me Tenavatuvalla toi-
vomme lisää tällaista yh-
teistyötä. Jospa meillä kävisi 
joku mummu tai pappa - tai 
useampikin - säännöllisesti 
vierailulla Tenavatuvalla? 

Tenavatupa on pieni, rau-
hallinen ja kodinomainen 
hoitopaikka. Pystymme huo-
mioimaan sekä vanhempien 
että lasten toiveita ja ideoita.

Jaana Kyröläinen 

Tenavatuvan piha-alueella voi leikkiä monipuolisesti; sieltä voi myös turvallisesti seurata koulun toimintaa (kuvassa koulu taustalla).

Etualalla porinapiiriläiset Sylvi Tuomela ja Kaisa Jyrkäs askartelemas-
sa lasten kanssa.

Tenavatupalaiset syysretkellä poimimassa mustikoita ja käpylehmiä.

LVI-asennus Kantola Oy 

p. 040 510 6746

0400 280 865 

www.lvilalli.fi

Jokivarren 
Puutarha
P. 0400 192 142
Oijärventie 1144, Yli-Olhava

Kari Mustonen Oy
MAA-AiNEStOiMitUKSEt: 

murskesora, sepeli, hiekka, 
seulottu pihaturve

MAANrAKENNUSKONEtYöt 
ammattitaidolla ja 

pitkällä kokemuksella

p. 0400 287 011

Olhavanjoen 
kunnostussuunnitelma valmistuu

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Virtatiimi esittelevät valmistunutta kunnostussuunnitelmaa olhavan 
kylätalolla keskiviikkona 1.11 kello 17.30 alkaen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Olhavanjoen kunnostuksen 
suunnittelu aloitettiin viime 
talvena Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen toimeksian-
nosta. Suunnittelijana toi-
mii Osuuskunta Virtatiimi. 
Suunnitteluprosessin eteen-
päin viemisessä Olhavan 
osakaskunnalla on ollut ak-
tiivinen rooli.

Suunnittelutyön etene-
mistä esiteltiin Olhavan ky-
lätalolla tuvan täyteiselle 
yleisölle maaliskuussa. Ke-
sän aikana jokivarressa on 
saatu maastotyöt tehtyä ja 
kunnostettavat koskialu-
eet kartoitettua. Välillä Kai-
huanjärvi – Olhavan kylä 

suunniteltuja kohteita on 
26, joille on laadittu yksilöl-
liset kunnostusohjeistukset. 
Kunnostettavien koskialuei-
den yhteispinta-ala on noin 
10 hehtaaria. Eniten kunnos-
tustarvetta on joen alaosalla, 
missä joen perkaukset ovat 
olleet voimakkaimpia. 

Kunnostuksen tavoittee-
na on parantaa joen ekolo-
giaa ja monimuotoisuutta, 
lisätä eri-ikäisten harjusten 
ja taimenen elinympäristö-
jä sekä palauttaa luontainen 

Suunnittelija Eero Hiltunen Olha-
vanjoen Härkäkoskella.

koskimaisema. Suunnitte-
lussa on painotettu arvoka-
lojen kutu- ja poikasalueiden 
lisäämistä. Erityisesti uhan-

alaisen meritaimenen odote-
taan löytävän kutupaikkansa 
Olhavanjoesta nykyistä run-
saslukuisammin. EH



- 13 - OOlhavan
eutulainenSS

Hankinta-, tontti- ja puistohakkuut 
sekä kaivinkonetyöt ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 725

marko.korpela@pp.inet.fi

Metsätyö korpela Oy

 

Metsäliiton omistajajäsenenä 
metsäsijoituksellasi on 
mahdollisuus jatkaa kasvuaan 
osuussijoituksissa! 
Osuuskorot vuodelta 2016 olivat perusosuuksille 
6,0 %, A-lisäosuuksille 5,5 % ja B-lisäosuuksille 
2,5 %. Metsä Groupin omistajajäseneksi voit liittyä,  
kun omistat 3 ha metsämaata. 
Lue lisää www.metsaforest.com
Metsäasiantuntija Matti Heinonen p. 050 329 5744

Oululainen Kalevi Ilkka ker-
toi ostaneensa kesämökin 
Olhavasta 21 vuotta sitten. Il-
kan perhe etsi mökkiä Olha-
van seudulta ja kun sellainen 
tuli myyntiin, perhe kiinnos-
tui ja osti sen. Mökki sijaitsee 
Puuroniemessä, joka sijaitsee 
Olhavanjoen suulla lähellä 
merta.

- Mökki on tehty jo 
1930-luvulla. Tykkäämme 
olla täällä ja viihdymme Ol-
havassa oikein hyvin. Har-
rastan kalastusta ja täältä 
pääsee nopeasti merelle ka-
lastamaan, kalastusta har-
rastava Kalevi Ilkka kertoi 
mökkipaikan eduista.

Hän kertoi kuulleensa 
mökkikauppojen jälkeen äi-
diltään, että hänen isänsä 
on ollut myymälänhoitaja-
na Olhavassa 1930-luvulla. 
Nyt Olhavassa ei ole yhtään 
kauppaa, joten kauppa-asioi-
ta käydään tekemässä Iissä, 
jonne on 15 kilometrin ver-
ran matkaa.

- Koska olen eläkkeellä, 
voin olla mökilläni pitem-
piäkin aikoja. Myös vaimoni, 
lapseni ja lastenlapseni viih-
tyvät täällä kesäisin oikein 
hyvin. Talveksi laitamme 
mökin kiinni, Ilkka mainitsi 
ja kertoi marjametsään pää-
sevän aivan mökin takapi-
halta.

- Oikein hyvät marjapai-
kat ovat aivan takapihalla. 
Sankollisen puolukkaa kävin 
poimimassa 15 minuutissa. 
On poimittu hyvin mustik-
kaa ja karpaloakin, hän totesi 

Kalevi Ilkka viihtyy Olhavassa 
harrastustensa parissa

marjastamisestaan.   
Kalevi Ilkka kertoi tule-

vansa hyvin toimeen niin 
kyläläisten kuin toisten mök-
kiläisten kanssa. Hän on ys-
tävystynyt heidän kanssaan 
ja osallistuu mielellään ky-
lätapahtumiin. Iin kunnan 
ja olhavalaisten ystävyys ja 
auttavaisuus ovat Kalevi Il-
kan mukaan yksi kyläkul-
man vetovoimatekijöistä. Jos 
tarvitsee jotain apua, niin sitä 
saa, hän kehuu naapurusto-
aan.

-Olhavassa on oikein ak-
tiivista porukkaa. Olhavan 
Kehittämisyhdistys järjes-

tää erilaisia tapahtumia niin 
vakituisten asukkaiden kuin 
mökkiläisten iloksi. Olen 
käynyt porinapiireissä vetä-
mässä laulutuokiota kitaran 
kanssa. Laulukeikoille olisi 
paljon kysyntää myös Oulun 
seudun palvelutaloissa ja eri 
yhdistysten tapatumissa, Ilk-
ka mainitsi musiikkiharras-
tuksestaan.  

Olhava on kylä on Nelos-
tien varressa. Ouluun on 55 
kilometriä. Olhavasta on tie-
yhteys Oijärven kylään sekä 
Yli-Iin Tannilan kylään ja 
siitä edespäin Pudasjärven 
kaupunkiin. 

Olhavan kylässä sanotaan 
asuvan ”tuhat Tolosta, sata 
Sassia, kymmenen Kyröläis-
tä ja pirtillinen Pimpereitä”. 

- Sanonta pitää paikkan-
sa. Tuon nimisiä asuu täällä 
vieläkin, Kalevi Ilkka sanoi ja 
arveli sukunimien johtuvista 
saksalaisjuurista, koska lasi-
tehtaalla on ollut töissä sak-
salaisia. RR

Vanhemmat olhavalaiset 
muistavat Olhavassa asuneet 
veljekset Urho ja Erkki Risti-
karin. Veljesten isä Antti oli 
muuttanut Yli-Iistä ja perhe 
asui aseman takana olleessa 
mökissä. Pekan isä Erkki oli 
rautatiellä vaihdemiehenä ja 
perhe muutti kotimökistään 
asumaan entiseen pumppu-
rakennukseen, mikä sijait-
see Olhavassa rautatiesillan 
etelärannalla. VR oli remon-
toinut tuolloin rakennuksen 
asuntokäyttöön. 

Sittemmin Erkki muut-
ti VR:n töiden perässä vuon-
na 1959 Tornioon ja edelleen 
vuonna 1962 Ouluun. Hänen 
puoliso Hilma os. Lahdenpe-
rä on ns. Brauerin sukua ja 
perheessä oli 9 lasta. Pekka 
on viidenneksi vanhin ja syn-
tynyt vuonna 1947. Hänellä 
on hyvät muistot Olhavassa 
lapsena vietetystä ajasta. 

Pekka aloitti työelämän 
15-vuotiaana ja oli viimek-

”Kalastaminen veren perintönä”
Pekka Ristikari: 

si Oulun Pyrinnön toimin-
nanjohtaja ja talouspäällikkö 
vuoteen 2003. Isä Erkki vuok-
rasi pumppurakennuksen 
kesäpaikaksi 1960- luvulla, 
niinpä Pekka rakenteli kesä-
mökin meren rantaan. 

Isä Erkin kanssa Pekka 
kulki paljon kalassa. Tuttu-
ja paikkoja ovat mm. Härkö-
nen, Hietakalla ja Rassi. Isän 
sairastumisen jälkeen Ossi 
Junes oli aluksi Pekan kans-
sa merellä mm. Krunneissa. 
Kalastus oli aluksi verkko-
pyyntiä; myöhemmin harva 
ja tiheä loukku. 

Kun Olhavan Rauhanyh-
distyksen talo tuli myyntiin, 
Pekka osti sen vuonna 1986 
ja aloitti rakennuksen kun-
nostamisen asumiskäyttöön. 
Rakentelu on ollut hyvää 
stressin purkua, kertoo Pek-
ka. Viimein vuonna 2002 he 
muuttivat vaimon kanssa Ol-
havaan asumaan. Pekka kul-
ki Oulussa töissä. 

Nyt eläkeläisenä Pek-
ka kertoo, että pyynnissä on 
vain tiheä avoloukku ja ka-
lastus tapahtuu vain kesä-
aikaan. Loukku laitetaan 
toukokuun lopulla pyyn-
tiin ja otetaan pois heinä-
kuun puolivälissä. Paikkana 
on lähinnä ollut Keskiletto 
viime aikoina. Pääasiallinen 
saalis on maivaa, jota Pekka 
on myynyt kyläläisille ja ka-
latukkureille. Toiminta on 
ammattimaista: kalat saavat 
heti jäähileen päälleen, jotta 
ne säilyvät tuoreena. Kalas-
tuksen lisäksi Pekka tarjoaa 
kyläläisille kesäisin teiden la-
nausta ja talvella lumen au-
rausta.

Kalastuksessa raskain-
ta puuhaa on pyynnin laitto 
ja poisotto. Syyspyyntiäkin 
Pekka kertoo harjoittaneen-
sa, mutta merimetsot ja hyl-
keet pakottivat lopettamaan 
sen. Pekan mielestä kalaru-
oista parasta on leppäsavus-

sa palvattu siika; mitä isompi 
kala, sen parempaa. Toki 
tuoreet maivat voissa pais-
tettuna on myös kalastajan 
herkkua. 

Heikki Lahdenperä

Hyvät lapsuusmuistot ja merel-
lisyys veti Pekka Ristikarin asu-
maan Olhavaan.

Harrastan kalastusta ja Olhavasta pääsee nopeasti merelle kalastamaan, sanoo Kalevi Ilkka lohisaalistaan 
roikottaen.
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Virkistyskäytön mahdollisuuksia 
parannettiin hankkeella

Olhavan Osakaskunta on 
muodostettu vuonna 2008 
yhdistämällä aikaisemmin 
toimineet kalastus- ja jako-
kunta. Osakaskunnan jäsenet 
ovat paikallisia maanomista-
jia ja osakaskiinteistöjä on 
nykyään yli 500.

Osakaskunnan tehtä-
vänä on huolehtia osa-
kaskunnan yhteisten 
alueiden hallinnosta ja kalas-
tuksen järjestämisestä sekä 
turvata kalavarojen tuotto ja 
kalakantojen ja muun vesi-
luonnon monimuotoisuus. 
Alueella tapahtuva kalastus 
on nykyään lähinnä virkis-
tys- ja vapaa-ajan kalastusta. 
Osakaskunnan vesialueille 
istutetaan vuosittain siian ja 
taimenen poikasia.

Osakaskunta käynnis-
ti pari vuotta sitten hank-
keen, jonka tavoitteena oli 

parantaa Olhavanlahden ja 
Papinkarinniemen virkistys-
käytön mahdollisuuksia. Al-
kusysäys hankkeeseen tuli 
mataloituvista rannoista ja 
veneväylistä. 

Hankkeelle laadittiin 
suunnitelma, joka käsit-
ti veneväylien ruoppausten 
lisäksi venevalkamat Olha-
vanlahdelle ja Lahdenperän 
Papinkarinniemeen. Lisäksi 

hankkeeseen sisältyi laiturin 
rakentaminen Olhavanlah-
delle sekä grillikotien ja tu-
lisijapaikkojen rakentaminen 
Puuroniemeen ja Konturin 
saareen.

Ruoppaustyöt käynnistet-
tiin 2016 kevättalvella ja ne 
saatiin valmiiksi vuotta myö-
hemmin. Viime kevään ja ke-
sän aikana pystytettiin kodat 
kohteisiin ja asennettiin lai-
turi paikoilleen.

Kaikki hankkeen puitteis-
sa rakennetut kohteet ovat 
kaikkien kyläläisten, mökki-
läisten, kalastajien ja muiden 
vesilläliikkujien käytettävis-
sä vapaasti. Hanke valmistui 
kokonaisuudessaan syys-
kuussa.

Kotien vilkas käyttö lop-
pukesän ja syksyn aikana 
kertoo, että hankkeelle oli ti-
laus. Lokakuun alussa Olha-
van koululaiset vierailivat 
jokisuun kodalla ja totesivat 
kodan mahtavaksi retkipai-
kaksi.

Hankkeeseen on saatu 
ELY-keskukselta ja Oulun 
Seudun Leaderilta kehittä-
mishankkeen tukea 60 pro-
senttia kustannuksista.

Ari Pernu

Jokisuun ruoppaukset saatiin val-
miiksi viime kevättalvella. 

Kanssasi surun kohdatessa.

OULUN HAUTAUSTOIMISTO
Asemakatu 21 | 90100 OULU • P. (08) 311 2158 (24 h)

www.arvokovaoy.f i • oulunhautaustoimisto @arvokovaoy.f i
Palvelemme ma - pe k lo 9 - 17

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II • P. (08) 817 6100 (24 h)

Palvelemme ma - pe klo 9 - 17, la 9 - 13

Lyhty läheisen muistolle
Hautalyhty kannattaa hankkia ja viedä 
paikalleen hyvissä ajoin ennen talven 
tuloa. Lyhty on helpompi asentaa, kun 
maa on vielä sulana. 

Erä laadukkaita isoja hautalyhtyjä 
mustana nyt 20 €/kpl.

Tervetuloa liikkeeseemme tutustumaan 
monipuoliseen valikoimaamme.

Puuroniemen grillikodalla on ollut vilkasta käyttöä.

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

ValTO pernun sÄÄTiÖ
Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
Laadunvalvonta • Suunnittelu 
3D-koneohjausmallit

www.pmpoy.com

luOTeTTaVaa TYÖTÄ 
JO VUODESTA 1989

POHJATUTKIMUS- JA 
MITTAUSPALVELU OY

os. leipojantie 4,  91100 ii 
p. 0400-380688, 0400-287483
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Olhavan sähköverkkoa 
parannetaan

Sähkömarkkinalain uudis-
tus astui voimaan vuonna 
2013, minkä mukaisesti vuo-
desta 2028 alkaen myrskyn 
tai lumikuorman aiheuttama 
sähkökatko saa kestää taaja-
ma-alueilla enintään kuusi 
tuntia ja haja-asutusalueella 
enintään 36 tuntia. Tavoittei-
siin eivät sisälly saarikohteet, 
joihin ei ole käytössä siltaa tai 
muuta kiinteää yhteyttä.

Noin puolet Iin Energian 
asiakkaista sijaitsee taajama-
alueilla. Jakeluverkon yhteis-
pituus on noin 600 kilometriä 
kulkien Oulun rajalta (enti-
nen Haukiputaan kunnan 
raja) mukaillen Iin kirkon-
kylän seutu ja nykyisen Jak-
kukylän rajaa myöten aina 
Olhavan kylästä Oijärven-
tien vartta myöten Kaihuaan 
saakka. 

Verkostopäällikkö ja säh-
kötöiden johtajan Joni Jääs-
keläisen mukaan Iin Energia 
parantaa sähkönjakelun var-
muutta korvaamalla ilma-
johdot (vanhat sähköpylväät) 
maakaapeloinnilla sekä sa-
neeraamalla sähköasemia. 
Maakaapeliverkossa ilmas-
tosta aiheutuvien sähköviko-
jen määrä on huomattavasti 
pienempi kuin ilmajohtover-
kossa, kun esimerkiksi kaatu-
vat puut tai tykkylumi eivät 
pääse katkomaan ilmajohtoja. 
Myös sähköverkon automaa-
tiojärjestelmiä lisätään, jotta 
häiriö- ja vikatilanteet pysty-
tään jatkossa paikantamaan 
nopeammin sekä estämään 
katkosten leviäminen muihin 
asuinalueisiin.

Yhtenä tärkeänä toiminta-
varmuutta parantavana toi-
menpiteenä ovat nykyisten 
olemassa olevien ilmajoh-
tojen johto-aukkojen leven-
nykset. Iin Energia luvittaa 
uudestaan johto-aukot noin 
3-6 metriä leveämmiksi. Täs-
sä toivomme maanomistajien 
ymmärrystä ja yhteistyö-
halukkuutta, jotta prosessi 
saadaan jouhevaksi ja jake-
luverkko toimintavarmem-
maksi.

Olhavan taajama  
muutetaan  
maakaapeliverkoksi
Kaivuutyöt käynnistyivät 
alueella elokuussa. 

Maakaapeloinnin yh-
teydessä taajaman van-
hat pylväsmuuntamot 
korvataan viidellä uudella 
puistomuuntamolla sekä yh-
dellä kaukokäytettävällä ja 
automatisoidulla katkaisija-
asemalla. Keskijännite kaa-
pelia alueelle kaivetaan noin 
6,5 kilometriä sekä pienjän-
nite kaapeleita noin 10,5 ki-
lometriä. Lisäksi Oijärventien 
varteen rakennetaan noin 
1,5kilometria päällystettyä 
avojohtoa (PAS).

Ensi talven aikana jatke-
taan sähköjohtojen siirtoa 
pois metsistä teiden varsi-
en yhteyteen, jotta huoltami-
nen nopeutuu. Oijärventien 
varren runkojohdon paran-
nustyöt valmistuvat vuoden 
loppuun mennessä. Kontti-
lantien loppupään viisi ki-
lometriä on jo valmistunut, 
loput kymmenen kilometriä 
valmistuvat ensi kevään aika-
na. Alueet, joilla ei ole mah-
dollista siirtää ilmajohtoja 
teiden varsiin, korvataan ti-
heämmillä pylväsväleillä ja 
vahvemmalla johdolla. 

Olhavan taajaman sähkö-
verkon parannuskustannuk-
set ovat noin 600 000 euroa ja 
Konttilantien noin 400 000 eu-
roa.

Uusi häiriöviesti käyttöön 
loppuvuodesta
Iin Energialla on käytössä 
viestipalvelu, jossa asiakas 
saa teksti- tai sähköpostivies-
tin ennakkoon tiedossa ole-
vista sähkökatkoista. Mikäli 
haluat liittyä viestipalveluun, 
anna suostumuksesi lähettä-
mällä matkapuhelinnumerosi 
tai sähköpostiosoitteesi säh-
köpostilla osoitteeseen asia-
kaspalvelu@iinenergia.fi tai 
ilmoita siitä Iin Energian 
asiakaspalveluun soittamal-
la p. 08 8180220 (ma-pe 8.00 
– 15.30) 

Loppuvuodesta viestipal-
velu täydentyy häiriöviestillä, 
jossa asiakas saa automaatti-
sesti tiedon viasta sekä arvi-
oin sähköjen palautusajasta. 
Iin Energian verkkosivuil-
le tulee myös reaaliaikainen 
häiriöverkkokartta, josta asia-
kas pystyy katsomaan tulevat 
keskeytykset ja automaattiset 
vikailmoitukset. 

Milloin iisiverkko käyttöön?
Iisiverkko on Iin Energia 
Oy:n rakentama ja ylläpitä-
mä valokuituverkko. Projek-
tipäällikkö Samuli Mäenpään 
mukaan yli puolet Olhavan 
kotitalouksista on tilannut Ii-
siverkon. 

Valokuituverkkoa alet-
tiin rakentamaan kesäkuussa 
ja rakentaminen on edisty-
nyt aloituksen viivästymi-
sen jälkeen lähes tavoitellussa 
aikataulussa. Olhavassa Ii-
siverkkoa pystyttiin kaiva-
maan ja vetämään maahan 
alueella tehtävien sähköver-
kon parannustöiden yhtey-
dessä. Yhteiskaivuun myötä 
on saatu aikaiseksi merkittä-
viä taloudellisia säästöjä.

Kuivaniemen osalta lä-
hes kaikki kaivuutyöt ovat 
jo valmiina ja Olhavan osal-
ta valmistuvat vuoden lop-
puun mennessä. Sen jälkeen 
käynnistyvät telekytkennät 
ja verkon käyttöönotto. Iisi-
verkko tiedottaa asiakkaitaan 
liittymien käyttöönotosta lä-
hempänä ajankohtaa. Te-
leasennuksia ja kytkentöjä 
tehdään läpi tulevan talven.

Ensimmäiset testiliittymät 
kokeilussa
Iin keskustan alueella  testa-
taan parhaillaan laajakaistaa 
muutamien jo valmistunei-
den testiliittymien avulla. 
Käyttäjiltä kerätään palautet-
ta toimivuudesta ennen laa-
jempaa Iisiverkon liittymien 
käyttöönottoa. 

Asiakasliittymiä ryh-
dytään ottamaan käyttöön 
rakennetuilla alueilla vai-
heittain. Mikäli olet valin-
nut liittymän käyttöönoton 
ajankohdaksi jonkin muun 
ajankohdan kuin liittymän 
valmistumisen, ei liittymääsi 
kytketä käyttöön ennen tuota 
määriteltyä ajankohtaa.

Lisätietoa Iisiverkon asia-
kaspalvelusta p. 08 8180 220 
(ma-pe klo 8-15.30) ja verkos-
ta iisiverkko.fi

Anna Saksio

Puistomuuntamon kytkentää sekä Iisiverkon telejakokaapin ja kaapeleiden asennusta. Vasemmalla Jari 
Jakkila, oikealla Timo Hiltunen ja Henri Tihinen.

Sepäntie 2, 90850 Martinniemi
puh. 08 563 8700

MA–PE
LA

klo 8–17
klo 10–12 (14)

LEIPOMOMYYMÄLÄ
AVOINNA

WWW.PUTAANPULLA.FI / PUTAANPULLA

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

uusimmat 
Talo-

kirjaT

Tikkasenharjun upea, 4 makuuhuoneen 
myynTikohde on valmisTunuT.

varaa esiTTelyaika Tyylikkääseen koTiin!

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.iisanomat.fi
www.vkkmedia.fi 

Laurintie 3 Ii | p. 0400 158 485, 040 745 7661

Shampoo taI 
hoItoaIne

 7:90 € 
(ovh 11:90 €)

Parturi-Kampaamo Hiuspiste hIuSten 
LeIKKauS 

alk. 20 €
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(Liikuntakeskus moven talon päädyssä)

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

Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta

       - 60 min fysioterapia 50 € 
- Kotikäynnit yli 80 vuotiaille 10 km säteellä 60 € 
TARJOUS!   

Valokuvaamo Salama
040 743 8373 | sorosentie 2, 91100 ii 
juho.tauriainen@studiosalama.fi 
www.studiosalama.fi

Vankalla kokemuksella

•	Perhekuvaukset	•	Lapsikuvaukset
•	Hääkuvaukset	•	Valmistujaiskuvaukset
•	Muotokuvaukset	•	Yrityskuvaukset

Varaa aika kuvaukselle 
sähköisesti netissä: 
www.studiosalama.fi

Kuvat ovat välähdyksiä ihmisistä ja elämästä, 
jotka yhä uudelleen pysäyttävät ja tuovat tunnelmia, 
tilanteita, ihmisiä ja muistoja elävästi tähän hetkeen, 
vuosienkin takaa.

www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin

Kuva: Iin kunta/Jorma Kauppi


