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jakelu kaikkiin talouksiin iissä

24.5.nomat
Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Isommat erät, myös romuautot, 
voidaan noutaa sopimuksesta.  

Noudosta sovittava yhteyshenkilön kanssa!

Olhavan seudun kehittämisyhdistys järjestää

METALLINKERÄYSKAMPANJAN
LA-SU 26. - 27.5.2018 klo 9 - 16. 

Keräyspiste on Olhavan AREENA:lla 
(4-tien varressa Olhavassa)

Lisätietoja: Kalevi Stenberg, p. 040 560 9249

Katso lisää  iisiverkko.fi

Iisiverkko 
Jakkukylään
Iin omaa valokuituverkkoa 
rakennetaan eri puolille Iitä. 
Pian myös Jakkukylään!

Säästä
1 700 €

ENNAKKOHINTA 
voimassa  

rakentamattomilla 

alueilla. Tarkasta tilanne 
iisiverkko.fi!

Ohjelmassa 
• Taikuri Roope Ylitalon  

hämmästyttävää ja hykertävän  
hauskaa taikuutta

• Mainio tilaisuus tutustua  
Iin Energian ja sen naapurin  
Iin paloaseman kalustoon

• Juhla-arvontaa
• Ilmapalloja

Paikalla myös Iin Energian  
sähkön ja Iisiverkon 

asiantuntijoita. 
Tule jututtamaan!

www.iinenergia.fi

Koko perheen 
satavuotis- 

syntymäpäiväjuhlat  
to 31.5. klo 14–18

Iin Energia,  
Paloasemantie 13

*Veloitukseton sähköenergia 
(myyntiosuus) ajalle 1.6.–31.12.2018; 
koskee Iin Energian sähkönmyynnissä 
olevia kuluttaja-asiakkaita. Voitto on 
henkilökohtainen.

Tarjolla 
makkaraa sekä  
synttärikakku- 

kahvit

 Juhla-
arvonnassa

voittajalle ilmaiseksi  
loppuvuoden  

sähköt*

Tutustumme Karhun luontokohteisiin ja 
asemakaavoitettavaan alueeseen. 

Luonto-oppaanamme on Lassi Kalleinen.

Kaikille avoin 

KävelyretKi 
Karhuun 30.5.2018 klo 17.15

Kokoonnutaan Avelaan sillankorvaan, 
Alarannantie 430, ii, klo 17.15 alkaen, 
jatketaan matkaa kävellen klo 17.30.

Maastossa liikkumista varten 
suosittelemme kumisaappaita.

Halutessasi voit ottaa kahvit tai 
muuta retkievästä reppuun.

Järjestää Iin ympäristöyhdistys

6-8 -vuotiaille ti ja to klo 18.00 - 19.00, 
alkaa 5.6. 2018

Ohjaajina Inka ja Veera
Monipuolista perusliikuntataitojen opettelua

9-15 -vuotiaille ti ja to klo 18.00-19.30, 
alkaa 5.6. 2018

Juoksun, hyppyjen ja heittojen lajitaitoja.

Ei osanottomaksua                        
Iin Yritys

Kaikille avoin
YLEISURHEILUKOULU

Iin Keskuskentällä

Illinjuoksut alkavat pe 1.6. klo 18.30 ja jatkuvat 
joka perjantai syyskuun loppuun saakka, juhannus-

viikolla torstaina. Matkat vitonen ja kakkonen.

Iin kesälehti

Seuraava iiSanomat 
nro 12 ilmestyy 7.6. 

ja se on samalla

Aineiston olisi hyvä 
olla toimituksessa 

to 31.5.2018 
mennessä
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www.iinseurakunta.fi

Iin Energian toimitusjohta-
ja Kari Kuusela kuvaa Iin 
Energiaa virkeäksi ja ener-
giseksi satavuotiaaksi. Kuu-
selan mukaan on itsestään 
selvää, että ensimmäisenä 
pyöreitä vuosia vietetään 
yhdessä kuntalaisten kans-
sa.

– Olemme sataprosentti-
sesti Iin kunnan omistama 
sähköyhtiö. Palvelemme lä-
hes 5 000 iiläistä, Kuusela to-
teaa.

Yhtiön juuret vesisahoissa
Iin Energian historiaa kan-
siin kirjoittava Erkki Taskila 
kuvaa satavuotiaan taivalta 
erittäin mielenkiintoiseksi.

– Yhtiön juuret ovat 
vuonna 1918 paikallisten lii-
kemiesten perustamassa Iin 
Sähkö Oy:ssä. Sen yksi pe-
rustajista ja ensimmäinen 
toimitusjohtaja oli Adolf 
Koivisto.

Yritys toimi vuoden Tik-
kasen sahalla, minkä jälkeen 
toiminta siirtyi Puodinkos-
ken partaalle, josta sähkö-
yhtiö osti Puodinkosken 
saha ja mylly Oy:n. Kun-
ta tuli yrityksen osakkaaksi 
1920-luvulla.

Taskilan mukaan säh-
köntuotanto oli hyvin vaati-
matonta vielä 1930-luvulla. 
Se oli kallista ja riippuvais-
ta Iijoen vesitilanteesta. Säh-
köä käytettiin pääasiassa 
valaistukseen, ja sitä annet-
tiin vain tarpeeseen eli pi-
meän ajaksi.

Sotien jälkeen valtio al-
koi kannustaa maalaispitä-
jien sähköistämiseen. Kunta 
perustikin oman sähkölai-

Energinen satavuotias 
juhlii iiläisten kanssa

”Olemme sataprosenttisesti 
Iin kunnan omistama sähköyhtiö. 
Palvelemme lähes 5 000 iiläistä.”  

Toimitusjohtaja Kari Kuusela

tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta iin energian perustamisesta. sähköyhtiö 
juhlistaa pyöreitä vuosiaan monin tavoin. ensimmäisenä syntymäpäivää vietetään 

yhdessä iiläisten kanssa. syksyllä vuorossa on myös muun muassa historiakirjan 
julkistaminen.

toksen v. 1952. Samalla alet-
tiin keskustella, että kunta 
yhtenä omistajana lunastai-
si pienosakkaat pois Iin Säh-
kö Oy:stä.

– Aivan heti ei päästy yh-
teisymmärrykseen sähköyh-
tiön osakkeiden hinnasta. 
Kauppa tehtiin lopulta 1955. 
Iin Sähkö Oy:n fuusioitumi-
nen Iin kunnan sähkölaitok-
seen tapahtui 1959, Taskila 
kertoo.

Tämän päivän  
ponnistuksena Iisiverkko
Tänä päivänä ekologisuus 
on merkittävässä roolissa 
sähköntuotannossa Iissä.

– Etenkin tuulivoiman 
käytössä olemme olleet 
edelläkävijä, Kuusela, järjes-
tyksessään 11. toimitusjoh-
taja, toteaa.

Kun reilut 70 vuotta sit-
ten alettiin satsata koko Iin 
sähköistämiseen, myös tänä 
päivänä ollaan siirtymässä 
kohti uudenlaista aikakaut-
ta Iin Energian avulla.

– Iisiverkon, Iin oman 
valokuituverkon, rakenta-
minen on sujunut suunni-
telmien mukaan. Iloksemme 
pääsemme nyt myös laajen-
tamaan Iisiverkon raken-
tamisaluetta Jakkukylään, 
Kuusela kertoo.

Toukokuun viimeinen juhlat 
iiläisille
Koko perheen syntymäpäi-
väjuhlia vietetään Iin Ener-
gian ulko- ja sisätiloissa 
torstaina 31.5. kello 14–18. 
Mukaan ovat tervetulleet 
kaikki perheen pienimmis-
tä lähtien.

Paikka: Iin Energia, Paloasemantie 13
Tarjolla: kakkukahvit ja makkaraa
OhJElMASSA:
- Taikuri Roope Ylitalo
- klo 15–15.20 Taikurishow
- klo 15.45–16.30 Ilmapalloja
- klo 17–17.30 Maagista lähitaikuutta
- Iin Energian ja Iin paloaseman 
  kalustoesittely
- Juhla-arvontaa
- Ilmapalloja

Paikalla on myös Iin Energian sähkön ja Iisi-
verkon asiantuntijoita. Tervetuloa keskustele-
maan!

Iin Energian iiläisille järjestä-
millä syntymäpäivillä esiin-
tyy taikuri Roope Ylitalo.

Koko perheen syntymäpäiväjuhlat
to 31.5. klo 14–18

Juhlan kunniaksi Iin 
Energia tarjoaa kakkukahvit 
ja makkaraa.

Taikuri Roope Ylitalo 
loihtii estradille hämmästyt-
tävän ja hykertävän hauskaa 
taikuutta sekä ilmapalloja. 
luvassa on myös arvontaa.

lisäksi syntymäpäivillä 

on mahdollista tutustua Iin 
Energian ja sen naapurin Iin 
paloaseman kalustoon.

Juhlassa voi jututtaa 
myös Iin Energian asian-
tuntijoita niin sähköasioista 
kuin Iisiverkosta.

iin alue
Seurakuntaretki. Retki suuntautuu kokkolaan ja lohtajalle kirkko-
musiikkijuhlille 3-4.8. kohteina mm. vanha Raahe, kokkolan neris-
tan ja lohtajan kirkossa Vexillä Regis- konsertti. Hinta 150 € sisältää 
täysihoitoruokailut mukavissa kohteissa, konserttilipun, opastuk-
set, hotelliyöpymisen 2 h huoneessa ja matkat ilmastoidulla bus-
silla sekä hyvää matkaseuraa. ilmoittautuminen 30.5. mennessä 
www.iinseurakunta.fi. sivuilta löytyy tarkempi matkaohjelma. lisä-
tietoja 17.5. lähtien eija savolaiselta p. 040 737 6966.
OLHAVAN HAUTAUSMAAN SIIVOUSTALKOOT to 24.5. klo 10. 
omat haravat mukaan. kahvitarjoilu. 
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 24.5. klo 14.30. 
KUOROJEN SÄVELHARTAUS to 24.5. klo 18 iin kirkko. ohjelmassa 
keväisiä säveliä. Mukana lapsikuoro, Hyryn nuoret laulajat, kirk-
kokuoro, Projektilauluryhmä, huilisti sara laakkonen ja kanttorit. 
Yhteislaulua. Vapaa pääsy.  
Sanajumalanpalvelus su 27.5. klo 10 iin kirkko. Pyhäpäivän aihe 
salattu jumala. Ruotsalainen tapani, kanttorina jaakkola Markku. 
kolehti Vammaisten parissa tehtävään työhön maailmalla suomen 
lähetysseuran kautta.
Puistoaamu perheille ja perhepäivähoitajille lasten kanssa ma 
28.5. klo 10 seurakunnan leikkipuisto (Puistotie 3)! ohjelmassa py-
häkouluhetki, jossa lauletaan ja leikitään, lapset saavat osallistua 
eri tavoin. Pyhäkouluhetken jälkeen on aikaa vapaalle leikille ja 
yhdessäololle puistossa.
JAKKUKYLÄN HAUTAUSMAAN SIIVOUSTALKOOT ma 28.5. klo 
17. omat haravat mukaan. Grillimakkaraa ja kahvitarjoilu. 
Kesäperhekerho Pukkisaarenmaja, konintie 393. tarjotaan leipää, 
mehua/ kahvia ja paistetaan makkaraa nuotiolla. tervetuloa kai-
kenikäiset lapset vanhempien, isovanhempien tai tutun aikuisen 
kanssa!
ke 30.5. klo 10 – 13, askartelemme kuumailmapalloja.
Ma 4.6. klo 10- 13, askartelemme erilaisia eläimiä.
ke 6.6. klo 10- 13, askartelemme pitsiperhosia. 
Ma 11.6. klo 10- 13, askartelemme linnoja.
ke 13.6. klo 10- 13, askartelemme laivoja.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 31.5. klo 13. 
Viikkomessu to 31.5. klo 20 iin kappeli.
Messu su 3.6. klo 10 iin kirkko. aiheena katoavat ja katoamattomat 
aarteet. kinnunen Matti, kanttorina savolainen eija. 
Olhavalaisten päivä Väli-Olhavan seurakuntatalolla ti 5.6. klo 
11- 13. ohjelmassa ruokailu ja rentoa yhdessä oloa. kyytiä tarvit-
sevat voivat olla yhteydessä 1.6. mennessä Mika lalliin p. 040 554 
9663. 
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 7.6. klo 14.30.
Perheretki Ranuan eläinpuistoon pe 8.6. klo 8-16. Menemme 
retkelle linja-autolla, joka lähtee iistä seurakuntatalolta klo 8, ol-
havasta ja kuivaniemeltä voi tulla mukaan, kerro ilmoittautuessa 
mistä tulet kyytiin. Paluu iihin klo 16. seurakunta maksaa kyydin ja 
pienet eväät. lisäksi voi ottaa omia eväitä mukaan. jokainen mak-
saa itse liput eläinpuistoon (aikuiset 14,50 €, lapset 4-14 v. 13 €, 
alle 4 v. ilmainen tai perhelippu 51 €, perheen vanhemmat ja 4-14 
vuotiaat lapset). ilmoittautuminen puh. 0400 541 3191 tai 040 847 
8936. 
Isovanhempien ja lastenlasten päiväleiri ti 12.6. leiri alkaa 
karhun leirikeskuksessa klo 10 (leirikeskuksentie 32). ohjelmas-
sa mukavaa yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa, aarteen etsintää, 
askartelua ja nuotioherkkuja. tarjotaan ateria, leiri on maksuton. 
ilmoittautuminen 4.6. mennessä puh. 0400 541 3191 tai 040 847 
8936 tai seurakunnan nettisivujen kautta. 
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 14.6. klo 13.  
Varhaisnuorten toimintapäivät kesä 2018. alakouluikäisille jär-
jestettävät kaksipäiväiset toimintapäivät iin seurakuntatalolla 26.-
27.6. klo 10-15 kumpanakin päivänä. Hauskaa yhteistä tekemistä, 
leikkejä, pelailua ja askartelua. toimintapäivät ovat ilmaiset. ilmoit-
tautuminen 2.5. alkaen seurakunnan kotisivujen kautta 
http://www.iinseurakunta.fi/ryhmat/kouluikaisille/kesaleirit
Varhaisnuorten leirit Karhussa kesällä 2018 iin seurakunta jär-
jestää varhaisnuorten leirejä karhun leirikeskuksessa yhteistyössä 
ii-instituutin nuorisotyön kanssa. 
leirit kesällä 2018:
1) sekaleiri yli 10-vuotiaille 4.-6.6.
2) sekaleiri alle 10-vuotiaille 26.-28.6
3) tyttöleiri alle 10-vuotiaat 3.-5.7.
leirin hinta on 30€ / leiriläinen. Maksuun sisältyy täysi ylläpito sekä 
ohjelma materiaaleineen. ilmoittautuminen 2.5. alkaen seurakun-
nan kotisivujen kautta 
http://www.iinseurakunta.fi/ryhmat/kouluikaisille/kesaleirit.

kuiVanieMen alue
Sanajumalanpalvelus su 27.5. klo 12 oijärven kyläkirkossa. Pyhän 
kolminaisuuden päivä, aihe salattu jumala. tapani Ruotsalainen, 
kanttorina Markku jaakkola. kolehti Vammaisten parissa tehtävään 
työhön maailmalla suomen lähetysseuran kautta. 
Messu su 3.6. klo 12 kuivaniemen kirkossa. 2. sunnuntai Hellun-
taista, aihe katoavat ja katoamattomat aarteet. Matti kinnunen, 
kanttorina Markku jaakkola.   
Kuivaniemen perhekerho to 31.5. klo 10 – 12 seurakuntatalolla.  
kuivaniemen kesäperhekerho to 7.6. ja to 14.6. klo 10 – 13 seura-
kuntatalolla.

Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, Piisilta 1, 91100 Ii, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja-avustaja, Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
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:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti 
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 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.

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 11        24.5.2018

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

Seuraava Iisanomat nro 12
ilmestyy 7.6.2018.  Aineiston olisi 

hyvä olla toimituksessa to 31.5. 
mennessä. 

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

Iin toimisto avoinna Micropoliksessa Piisilta 1 keskiviikkoisin klo 9-14, tai sopimuksen mukaan ( p. 050 439 9963)
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Iin Kärkkäisellä oli vilsket-
tä ja vipinää perjantaina 
11.5. Kauppakeskuksessa 
vietettiin liikenneturval-
lisuusiltapäivää monine 
oheistoimintoineen. Aulis 
hannula liikenneturvasta 
havainnollisti törmäysvaa-

Toimintapäivä Iin Kärkkäisellä
kaa apuna käyttäen, kuinka 
ihmisen törmäyspaino 50 ki-
lometrin tuntivauhdissa on 
yli 3000 kiloa ja kännykän 
yli kahdeksan kiloa.

 - Turvavöitä kannattaa 
ehdottomasti käyttää ja kat-
soa, ettei autossa ole mitään 

Taikuri Alfrendo kiinnosti etenkin lapsiasiakkaita

Tanja Suhosella riitti helteises-
sä säässä jäätelönostajia. 

Erika Paakkola (4v) on saanut kasvomaalauksen Sanna Taika-
pensseliltä ja odottaa ilmapalloeläintä PikkuMinnalta.

irtotavaroita, jotka voivat 
törmäystilanteissa aiheuttaa 
vaaraa autossa matkustavil-
le henkilöille, painotti han-
nula.

Toimintapäivän juon-
tajana toimi ”Kärppä-ää-
ni” Ari Stenius ja esiintyjinä 

Taikuri Alfrendo sekä Pik-
kuMinna ja Sanna Taika-
pensseli, jotka ilahduttivat 
etenkin lapsiasiakkaita. Otto 
ja pöytälätkäpojat ottivat 
haasteita vastaan pöytälät-
kässä, Ari Steniuksen selos-
taessa otteluita.

Piha-alueella useat myy-
jät olivat tulleet peräkärryi-
neen kirppisalueelle. Juuri 
avattu jäätelökioski puoles-
taan houkutteli helteisessä 
säässä paljon asiakkaita ja 
kesäpiha notkui taimista ja 
kukka-amppeleista. MTR

Orient Kebab Pizzeria on 
palvellut Iin torin laidalla 
vuodesta 2005. Pizzeriayrit-
täjä Shahin Kadir Jirki saa-
pui Suomeen marraskuussa 
vuonna 1999 Irakin Zakhos-
ta, joka sijaitsee Irakin kurdi-
alueella aivan Turkin rajalla. 
Siksi Tornion sijainti Ruot-
sin haaparannan naapurissa 
tuntui Jirkin perheestä luon-
nolliselta paikalta asettua 
asumaan Suomessa.

Pian raudoittajana Irakis-
sa toiminut Shahin kuiten-
kin huomasi työnsaamisen 
rakennusalalta vaikeaksi. 
Niinpä hän kävi erilaisia 
kursseja ja opetteli suomen 
kielen. Monien sattumus-
ten kautta Shahin päätyi 
harjoittelemaan ystävänsä 
pizzeriaan ja hetken pääs-
tä toisenkin ystävänsä piz-
zeriaan. Siellä hän ehti olla 
viisitoista päivää, kun kuu-
li pizzerian olevan myynnis-
sä. Tuo pizzeria oli Orient 
Kebab Torniossa. Shahin 
osti paikan ja niin hänen piz-
zayrittäjäuransa alkoi vuon-
na 2002.

- Torniosta muutimme 
Ouluun vuonna 2003. Siellä 
kilpailu pizza-alalla oli ko-

Irakista pizzayrittäjäksi Iihin
vaa ja Orient toimi vain puoli 
vuotta. Sen jälkeen olin vuo-
den pois yritysmaailmasta, 
kunnes avasimme Orient Ke-
bab Pizzerian Iihin 1.8.2005, 
Shahin kertoo.

Iissä Orient on toiminut 
koko kolmentoista vuoden 
ajan samassa kiinteistössä Iin 
torin laidalla.

- Aluksi olimme kaksi 
vuotta vuokralla. Sitten os-
timme liiketilan itsellemme. 
Vuonna 2016 saimme oste-
tuksi myös viereisen liiketi-
lan. Teimme perusteellisen 
remontin ja nyt meillä on vii-
sikymmentä asiakaspaikkaa 
käsittävät uudistetut tilat, 
Shahin kertoo yrityksen vai-
heista Iissä.

Shahin Kadir Jirki asuu 
perheineen Oulun heru-
kassa, vuonna 2010 hank-
kimassaan omakotitalossa. 
Perheeseen kuuluu vaimon 
lisäksi kuusi lasta ja neljä 
lastenlasta. Orientin aloitta-
essa Iissä, muodostui henki-
lökunta vain oman perheen 
jäsenistä. Tällä hetkellä piz-
zeria työllistää kuusi työnte-
kijää. Orient Kebab Pizzerian 
vetonaulana voidaan pitää 
60x60cm jättipizzaa, jollais-

ta ei muualta saa. Viikon-
loppuisin Orient on avoinna 
04 saakka, muutoin kello 21 
saakka.

Shahin kertoo vuosien 
varrella oppineensa tunte-
maan lähes kaikki iiläiset, 
joista monista on tullut hy-
viä ystäviä. Pizzerian asi-
akaskunnan hän toteaa 

koostuvan iiläisten lisäksi 
matkailijoista, joita etenkin 
kesäisin näkee Orientissa 
usein.

Shahin uskoo vahvasti 
yrityksensä toimintaan Iissä 
ja suunnitelmissa on kehittää 
toimintaa jatkossakin. hän 
on myös ostanut haminantie 
llä sijaitsevan kiinteistön, jos-

sa toimii muun muassa Suo-
men Punaisen Ristin Pointti 
-kierrätysmyymälä. Kiinteis-
tössä tehdään tällä hetkellä 
kattoremonttia ja Shahin ai-
koo muutenkin peruskorjata 
koko kiinteistön. Mitä kaik-
kia toimintoja kiinteistössä 
tulevaisuudessa on, sitä Sha-
hin ei vielä paljasta. MTR

Orient Kebab Pizzerialla on viihtyisät avarat tilat torin laidalla. Yrittäjä Shahin Kadir Jirki on syystä-
kin tyytyväinen yrityksensä menestykseen Iissä.

Päkkikankaan Raittiusyhdistys Oulun avoimissa
Päkkikankaan Raittiusyhdistys vie-
raili lauantaina 5.5. Oulun avoi-
missa tietomestaruuskilpailuissa 
sijoittuen verrattain hyvätasoisessa 
kisassa kolmanneksi. Pronssisija rat-
kesi lisäkysymykseen, jossa iiläiset 

olivat Seinäjoen joukkuetta tarkem-
pia. Kilpailu noudatti Iin avoimista 
tuttua formaattia 4 x 20 kysymys-
tä/20 min. Kysymykset olivat laa-
tineet oululainen Timo Pappinen ja 
turkulainen lauri Palmunen. 

LopputuLoKset
1. Jukolan veljekset Oulu 62 (Sa-

kari Jussila, Risto Kohonen, Juha Sa-
lonen, Eero Ylitalo)

2. Sopimaton ehdotus Oulu 62 
(Mika Juho, Erkki Männikkö, Pekka 

Parhi, Tapio Turpeinen)
3. Päkkikankaan Raittiusyhistys 

Ii 50 (Timo Ernvall, Pertti huovi-
nen, Tarmo huovinen, Matti Kor-
vala)

4. Östermyra 50 (Seinäjoki), 5. 

Maystocken Oulu 40, 6. Mastorontit 
Oulu 39, 7. Juhlamunakkaat Oulu 
37, 8. Ukkoskerho Oulu 37, 9. Seren-
dipity Oulu 37, 10. Kaukovainion 
haukat Oulu 32, 11. Tuiran torpee-
do Oulu 31. MTR

Opetus- ja kulttuuriministe-
riö on myöntänyt Iin kunnal-
le 750 000 euron avustuksen 
liikuntakeskuksen rakenta-
miseen.

- Käytännössä tämä var-
mistaa liikuntahallin ra-
kentamisen aloittamisen 
syksyllä 2018, Iin kunnanjoh-
taja Ari Alatossava iloitsee 
valtionapupäätöksestä. 

Kunta on varautunut ta-
lousarviossaan liikuntahal-
lin rakentamiseen vuosien 
2018-2019 aikana yhteensä 
4,5 miljoonan kokonaiskus-
tannuksiin. Nyt saatu valti-
onavustus on suuruudeltaan 
maksimi, mitä hankkeeseen 
on mahdollista saada.

- hankkeen kilpailutus on 
toivottavasti maalissa ennen 
kesälomia. Pyydämme tarjo-
uksia KVR-urakkana siten, 
että hanke on valmis loppu-
syksystä 2019. kertoo Alatos-
sava hankkeen etenemisen 
seuraavista vaiheista.

Vuosikymmeniä iiläisten 
liikuntaihmisten toiveissa ol-
lut liikuntahalli rakennetaan 
keskusurheilukentän viereen 
ja tulee ihanteelliselle paikal-
le esimerkiksi koululiikuntaa 
palvelemaan. MTR

Iin liikuntahalli sai 
valtionavustuksen
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Iin Eläkeläiset ry:n kuoro 
sekä käsityökerholaiset vie-
railivat tiistaina 8.5. Iin hoi-
vakodin ja palveluasunnot 
käsittävässä Emmin Tuvas-
sa. Vierailullaan Iin Eläke-
läiset halusivat ilahduttaa 
asukkaita sekä lauluillaan, 
että pysyväksi muistoksi jät-
tämillään Iivo ja Krista Uni-
cef-nukeilla. lisäksi Emmin 
Tuvan seiniä koristavat ai-
nakin seuraavan vuoden 
kaksi Iin Eläkeläisten käsi-
työkerhossa valmistamaa 
tilkkutyötä.

-Käsityökerholaisemme 
ovat valmistaneet jo yli kak-
sikymmentä Unicef-nukkea 
tukemaan Unicefin työtä. 
Ostimme yhdistyksenä niis-

Iin Eläkeläiset vierailulla Emmin Tuvalla
 Iin Eläkeläisten kuoro esiintyi Ossi Juneksen johdolla. Säestäjinä Liisa Halonen ja Arvo Viinamäki.

Unicef-nuket Iivo ja Krista ilahduttavat jatkossa Emmin Tuvan 
asukkaita ja henkilökuntaa.

Iin Eläkeläisten puheenjohtaja Eero Teppo apunaan Kaarina Paa-
so ja Meeri Taskinen luovuttivat tilkkutyöt palveluesimies Hille-
vi Turpeiselle.

jossa voi käydä peuhaami-
sen lomassa virkistäytymäs-
sä.

Salin täyttävästä naurus-
ta oli helppo päätellä osan-
ottajilla olevan hauskaa, 
saadessaan peuhata monis-
sa eri toiminnoissa.

-halusimme kokeilla, lii-
kuntahallia odotellessa, 

Leikkilauantai Iin Valtarin koululla

Iida Paldanius kävi myös ongin-
tapaikalla.

Leikkilauantai tarjosi monenlaista temppurataa ja muuta toimintaa.

Pomppulinnaan jonotettiin.

tä kaksi, Iivon ja Kristan, 
jotka haluamme lahjoittaa 
teille iloksi, totesi Iin Eläke-
läisten puheenjohtaja Eero 
Teppo luovuttaessaan nuket 
palveluesimies hillevi Tur-
peiselle.

-lausun suuret kiitok-
set ja nuket tulevat löytä-
mään arvoisensa paikan. 
On ilo saada vastaanottaa 
nämä, samoin kuin saada 
teidät vierailulle. Olen huo-
mannut järjestönne aktiivi-
seksi toimijaksi, joka haluaa 
tuoda iloa ja valoa myös lai-
toksissa asuville vanhuksil-
le, totesi hillevi kiittäessään 
saaduista lahjoista.

Salin täyteinen asuk-
kaiden joukko sai tutustua 

saatuihin nukkeihin lähem-
min, niiden kiertäessä sylis-
tä toiseen. Iloisia ilmeitä ja 
nauravia suita saivat nuket 
osakseen joka puolella salia, 
eivätkä kaikki olisi millään 
raskineet luovuttaa nukkea 
seuraavan asukkaan ihastel-
tavaksi. 

Vuokatissa vuonna 2017 
pidettyyn valtakunnalliseen 
tapaamiseen Iin Eläkeläi-
set valmistivat käsityöker-
hossaan kaksi työtä. Suuren, 
kahdestakymmenestävii-
destä palasta koostuvat tilk-
kutyön, sekä pienemmän 
”Elämän puun”. Nämä ko-
ristavat seuraavan vuoden 
Emmin Tuvan seiniä, ennen 
siirtymistään ilahduttamaan 

jotakin toista, myöhemmin 
päätettävää paikkaa Iissä.

-Suuri tilkkutyö kertoo 
jokaisessa kahdessakym-
menessä viidessä palassaan 
jonkin elämäntarinan, ker-
too Kaarina Paaso Iin Eläke-
läisistä.

Ossi Juneksen johdolla 
Iin Eläkeläisten kuoro esit-
ti kolme kappaletta ja Eero 
Teppo yksinlauluna Sielu-
ni Soitto -kappaleen. Mo-
net sävelmistä taisivat tuoda 
asukkaille mukavia muisto-
ja mieleen ja tanssijalka al-
koi vipattamaan niin, että 
joku pisti tilaisuuden lopuk-
si tanssiksikin. MTR

Mannerheimin lasten-
suojeluliiton Iin osasto 
järjesti ensimmäisen leik-
kilauantain 5.5. Valtarin 
koululla. Koulun saliin oli 
luotu monenlaista toimintaa 
pomppulinnasta kasvomaa-
laukseen ja onginnasta vau-
vanurkkaukseen. lisäksi 
salin aulassa toimi puhvetti, 

kuinka tällainen leikkilau-
antai onnistuu nykytiloissa. 
Kokemus oli rohkaiseva ja 
toivoisimme urheiluseuro-
jen ja muiden järjestöjen tu-
levan mukaan järjestäjiksi. 
Näin voisimme saada leik-
kilauantain joka viikkoiseksi 
tapahtumaksi. Yksin voima-
varamme eivät siihen rii-

tä, totesi Mll:n Iin osaston 
varapuheenjohtaja Minna 
Paakkola hoitaessaan salin 
ongintapistettä. MTR

11.4.2018 sain puhelun, mitä en olisi ikinä halunnut 
saada. Kardiologi kertoi sinun menehtyneen toimen-
piteessä. Olinhan samana aamuna puhunut kanssasi 
puhelimessa ja vaikutit pirteältä, kuten aina.

Sinä olit aina kaikille ystävällinen, huolehdit lä-
heisten ja muidenkin asioista, ja vielä muutama tunti 
ennen kuolemaasikin soitit Kirstille ja pyysit hän-
tä käymään katsomassa, miten isämme,aviomiehesi 
Veikko pärjää, jolle olit myöskin omaishoitajana.

Tänä kesänä ei enää kylänraitilla näy aurinkoista 
olemustasi, pyöräilemässä kesäisessä pallomekossa-
si kypärä päässä. liikkuminen ja harrastukset oli-
vat sinulle tärkeitä ja olit pidetty ihminen kaikkialla. 
Aina jututit kaikkia, kodissasi oli aina tarjolla pulla-
kahvit tai syötävää kaikille, jotka siellä kävivät.

Aina kun kävimme kodissasi, ensimmäisenä olit 
tarjoamassa syötävää yms. Äiti on näköjään aina äiti, 
vaikka lapsetkin ovat melkein jo eläkeiässä.

Viisihenkisestä perheestämme poistui yksi, mut-
ta todellisuudessa tuntuu siltä, että siitä olisi lähte-
nyt paljon enemmän, olithan meille kaikille erittäin 
rakas ja tärkeä.

Poismenoasi on jotenkin vaikea hyväksyä, sillä 
miten joku noin ihana ihminen otetaan pois täältä ja 
vielä lupaa kysymättä.

Olit myös lapsenlapsille ja lapsenlapsenlapsil-
le tärkeä ja rakas, muistit heidän merkkipäiviään ja 
suurin osa on ollut luonasi hoidossa useita, useita 
kertoja. Paljon jää kirjoittamatta, ikävöimme kaikki 
sinua, lepää rauhassa ja eiköhän me tavata vielä jos-
kus siellä jossain.

-poikasi Seppo-

In Memoriam  
äiti (Anneli)
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Yrittäjä! ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 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 SFurkan iissä toimivat hammaslääkärit:

Larissa 
tursas

Jenni
alaranta

Raine 
oikarinen

Elias
sundquist

TAKSIPALVELUITA

Myös Valopilkku-sovellus!

Iin alueen taksit 
yhdestä numerosta
0200 81 000
Kelan suorakorvausmatkat 
numerosta 0100 86 500
Puhelun hinta 1,16€ + ppm/min.

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

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

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

Meillä myös ilta-aikoja

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

Urheiluhieroja & Personal Trainer
Aleksi Laajoki 
Hieronta- ja valmennuspalvelut
Yksilöllisesti ja ammattitaidolla.
Varaa aikasi netistä, tai soita:

Timpurintie 2, Iilaajoki.fi | 050 407 1957

www.tilisalonen.fi

Tilitoimisto Simo Salonen Oy  •  010 778 8600

TILITOIMISTOJAhieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
uuTuuS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

autokatsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet

Iin kauppojen ylijäämäruo-
kien jako laajenee ja kattaa 
jatkossa suuremman mää-
rän ruoka-avun tarvitsijoita. 
Ruokajako tapahtuu jatkos-
sa tiistaisin ja torstaisin Iin 
Järjestötalolla kello 10.30. 

Iltaisin ruokaa jaetaan 
maanantaista perjantaihin 
avuntarvitsijoiksi ilmoit-
tautuneille tarpeellisuus-
järjestyksessä. Jos tunnet 
tarvetta ruoka-avulle, ota 
yhteyttä Anu Mäenkoski 
045 133 2650 kello 9-15 tai 
Marja-leena liimatta 0400 
593 593. S-Market luovuttaa 
ruokia jakoon aamuisin ja K-
Market iltaisin, viitenä päi-
vänä viikossa. Ruoka-apua 

Ruoka-apu laajenee Iissä
tarvitsevista talouksista ja-
kelijat toivovat saavansa tie-
dot ruokakunnan koosta ja 
mahdolliset allergiat, voi-
dakseen ottaa oikean mää-
rän sopivia ruokatarvikkeita 
mukaansa.

- Kävimme K-Marke-
tin kauppiaiden kanssa pit-
kän ja rakentavan palaverin 
ja ruoka-apuyhteistyötä jat-
ketaan hyvässä hengessä. 
Molemmat Iin keskustan 
elintarvikeliikkeet panosta-
vat kuntalaisten hyvinvoin-
tiin ojentamalla auttavat 
kätensä, kiittelee Anu Mä-
enkoski laajentunutta yh-
teistyötä.

Kuivaniemen kauppoja ja 

Anu Mäenkoski ja Marja-Leena 
Liimatta toivovat vapaaehtoi-
sia löytyvän ruoka-avun jake-
luun myös Kuivaniemelle.

vapaaehtoisia jakajia ruoka-
avulle Anu toivoisi löytyvän 
mahdollisimman pian.

-Voimavaramme eivät 
riitä laajentamaan ruoka-
avun jakelua koko kunnan 
aluetta kattavaksi. Otam-
me ilolla vastaan uusia ruo-
ka-apua antavia liikkeitä, 
sekä vapaaehtoisia etenkin 
Kuivaniemeltä, toteaa Anu. 
MTR

metsänhoito • puunkorjuu ja -kauppa

Metsätoimisto Kuukkeli Oy p. 0400 155 234

PaIkallIsElta toImIjalta:

- metsänhoitotyöt
- korjuupalvelu, puukauppa
- Yksityistie isännöinti
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tuloksia
Miehet 10000 m

1) Markku nikkanen team oksito-
siini 32.03,2, (kke) 2) juho latva-
la oulu 35.31,7, 3) kyösti kujala ii 
38.25,0, 4) Heikki tiiro iiY 38.46,1.

M40 10000 m
1) Marko Mattila VkV 38.24,3, 2) 
arto Hiltula keMaki 39.31,8, 3) 
teemu kangasharju onMkYu 
42.25,6, 4) jorma Puurunen Puu 
51.02,3.

M45 10000 m
1) kimmo Palokangas oulikil. 
37.50,2, 2) teuvo kuusela kemi 
41.11,8, 3) jukka Palokangas oulu 
46.44,0.

M50 10000 m
1) Hannu laurila onMkYu 39.36,5, 
2) taisto latvalehto lnM 42.33,4, 
3) Pekka kukkula iiY 43.24,8, 4) 
Reima Viiri lohku 48.23,1, 5) Vesa 
savolainen HauHe 49.45,6.

M55 10000 m
1) juha-Matti lehtinen keMaki 
39.18,2, 2) arto Hand iisu 53.19,0.

M60 10000 m
1) Markus Hast keminmaa 46.37,4.

M65 10000 m
1) Markku Hänninen keMaki 
44.03,9, 2) kuisma suopela terte 
55.41, 3.

M75 10000 m
1) eero Hanni keMaki 51.33,3, 2) 

Paavo takalahti keMaki 1.04.38,5,
Naiset 10000 m

1) Minna Patanen salsa 46.19,1.
N40 10000 m

1) kirsi kivelä lnM 43.34,2, 2) sai-
ja Mustonen oulu 45.39,0, 3) suvi 
lämsä team oksitosiini 54.46,1.

N45 10000 m
1) Mari sipola kemi 54.05,2.

N50 10000 m
1) irmeli suorsa kuiva 45.23,4, 

2) sisko kehus kuivY 50.31,3.
N55 10000 m
1) kariina kauppinen onM-

kYu 45.59,0.

Markku Nikkanen hallit-
si Iin Yrityksen testijuok-
susarjaa alusta loppuun 
lokakuusta toukokuulle. 
Viimeinen osakilpailu, joka 

Markku Nikkasen voittoputki jatkui Testijuoksussa

on perinteisesti ratakymp-
pi, saatiin tällä kertaa juosta 
keskiviikkona 16.5. poikke-
uksellisen lämpimässä il-
lassa, eikä tuultakaan ollut 

juuri nimeksikään. Yli kol-
mikymmenpäinen juok-
sijajoukko pisti kokeneet 
kierroslaskijat lujille, mut-
ta hyvin selvittiin. Juoksus-

sa omaa luokkaansa ollut 
Markku Nikkanen joutui 
kisan aikana kiertelemään 
aika lailla ohituksissa, mikä 
saattoi johtaa siihen, että ta-
voitteena ollut 32 minuutin 
alitus jäi reilun kolmen se-
kunnin päähän.

Nikkanen oli Iin keskus-
kentällä iloisella tuulella 
kannustaen maaliin tulon-
sa jälkeen muita juoksijoi-
ta. Viime vuonna hieman 
kadonnut juoksemisen ilo 
on löytynyt. Mies kertoi ar-
vostavansa testijuoksun 
kokonaiskilpailun voitto-
pokaalia korkealle, tulihan 
se puhtaan sarjan tulokse-
na ja samalla paransi kuu-
si kuukausiennätystä. Mies 
tullaan varmasti kesän mit-

Kauden kokonaiskisan kolme parasta ratakympin jälkeen. Kes-
kellä voittaja Markku Nikkanen, vasemmalla kakkonen Heikki Tii-
ro ja oikealla kolmonen Kyösti Kujala.

Ratakympille osallistui kolmisenkymmentä juoksijaa.

TULOKSET (10 PARASTA/SARJA):
1lk tytöt: 1.Francheska kurtti Ha-
mina 4,59, 2. senni alaranta Poh-
jois-ii 5,00, 3. lumi lohi ojakylä 
5,06, 4. siiri tolonen Pohjois-ii 5,08, 
5. inka niemelä Hamina 5,13, 6. saa-
ra kehus kuivaniemi 5,32, 7. unna 
loukusa asema 5,32, 8. saaga la-
pinkangas Yliranta 5,35, 9. nella 
seppänen alaranta 5,42, 10. Helka 
nevatalo ojakylä 5,54. 
 1lk pojat: 1.onni suomela Hami-
na 4,52, 2. severi turtinen alaran-
ta 4,52, 3. Petrus leinonen ojakylä 
4,54, 4. tatu Pakanen Yliranta 5,04, 
5. oskari Hekkala Hamina 5,06, 6. 
tuukka sivula Hamina 5,14, 7. kon-
sa Vänttilä ojakylä 5,16, 8. eeli käyrä 
asema 5,17, 90. Veeti Hekkala ase-
ma 5,24, 10. oskar koistinen asema 
5,25. 
 2lk tytöt: 1.linnea saarela Poh-
jois-ii 4,43, 2. kiira karttunen Ha-
mina 4,52 3. elsa nevatalo ojakylä 
5,04, 4. jasmin lepistö Pohjois-ii 
5,13, 5. eerika Mäkelä asema 5,14, 
6. lumia isopahkala alaranta 5,15, 
7. iisa tuomela Hamina 5,15, 8. saa-
ga Pesämaa Pohjois-ii 5,31, 9. Pie-
ta Puurunen Yliranta 5,48, 10. iida 
jääskelä Pohjois-ii 6,27. 
 2 lk pojat: 1.Pyry lehtola asema 
4,35, 2. jesse Vänttilä ojakylä 4,42, 
3. elias juntti alaranta 4,44, 4. ee-
lis keltamäki alaranta 4,55, 5. Rol-
le sääskilahti ojakylä 5,01, 6. aatu 
Paananen Pohjois-ii 5,03, 7. lau-
ri nauha Yliranta 5,04, 8. sebastian 

Mäenpää Pohjois-ii 5,13, 9. tuomas 
Moilanen Pohjois-ii 5,15, 10. luukas 
kynkäänniemi asema 5,35. 
 3lk tytöt: 1.Miina alaranta Poh-
jois-ii 4,33, 2. sofia Perätalo Hamina 
4,36, 3. lumia tuomikoski Hamina 
4,39, 4. unni Pieskä Hamina 4,39, 5. 
niina suomela ojakylä 4,45, 6. Moo-
na kanninen Pohjois-ii 4,46, 7. ellen 
siurua ojakylä 4,48, 8. eerika Häklin 
Pohjois-ii 4,56, 9. Riina koistinen 
asema 5,05, 10. josefiina jussila Ha-
mina 5,07. 
 3lk pojat: 1.aapel Mikkola ala-
ranta 4,26, 2. tomi sivula Hamina 
4,27, 3. onni Maaninka kuivaniemi 
4,27, 4. luukas juntti alaranta 4,33, 
5. eevert Ruotsalainen Hamina 4,35, 
6. otto suomela Hamina 4,38, 7. aa-
tos Puolitaival Hamina 4,39, 8. otto 
tolonen Pohjois-ii 4,40, 9. aatos Bo-
ström Hamina 4,40, 10. German Vo-
ronen alaranta 4,48. 
 4lk tytöt: 1.iita kimpimäki oja-
kylä 4,24, 2. iiris Ralaranta Pohjois-ii 
4,27, 3. saaga sassi Yliranta 4,28, 4. 
elina Millaskangas Hamina 4,28, 5. 
lumi Hiltunen alaranta 4,34, 6. Ma-
tilda Boström Hamina 4,44, 7. krista 
karttunen Hamina 5,12, 8. Matilda 
alakärppä Hamina 5,230, 9. Matlee-
na Paalanen Pohjois-ii 5,20, 10. juu-
lia Vähäkainu Pohjois-ii 5,28. 
 4lk pojat: 1.Patrik Mäenpää Poh-
jois-ii 4,13, 2. eelis tuomela Pohjois-
ii 4,17, 3. jere nauha Yliranta 4,20, 4. 
jarkko Pakanen Yliranta 4,20, 5. juu-
so saviharju Pohjois-ii 4,29, 6. joo-

na Paakkola Yliranta 4,32, 7. elias 
kinnunen Pohjois-ii 4,34, 8. eemil 
siurua ojakylä 4,40, 9. joona jutila 
Hamina 4,41, 10. kristian juntti ala-
ranta 4,42. 
 5lk tytöt: 1.iida Häklin Pohjois-ii 
4,30, 2. nea Perätalo Hamina 4,31, 3. 
salla Hyry kuivaniemi 4,41, 4. solja 
nikola alaranta 4,45, 5. julia leppä-
nen ojakylä 4,46, 6. Ronja koisti-
nen asema 4,47, 7. jenna saarela 
Pohjois-ii 4,51, 8. saana liukkonen 
alaranta 5,01, 9. siiri sääskilahti oja-
kylä 5,06, 10. Veera tolonen Hamina 
6,50. 
 5lk pojat: 1.Rodion kurtti Hami-
na 4,02, 2. luukas klasila kuivanie-
mi 4,05, 3. otava Puolitaival Hamina 
4,09, 4. aleksi Pernu asema 4,14, 
5. jami Riskilä Hamina 4,16, 6. Mit-
ja koskela Pohjois-ii 4,18, 7. Väinö 
lohi ojakylä 4,24, 8. Matteus tuomi-
koski Hamina 4,25, 9. noel Mikkola 
alaranta 4,37, 10. arttu Pyykkönen 
Hamina 4,44. 
6lk tytöt: 1.Hilla Mäenpää Pohjois-
ii 4,27, 2. Hanna jutila Hamina 4,35, 
3. laura Hekkala Pohjois-ii 4,42. 
6lk pojat: 1.ilmari Välipakka Hami-
na 3,50, 2. Paavo niemelä Hamina 
3,56, 3. Veikko nauha Yliranta 3,58, 
4. Henri koistinen asema 4,00, 5. 
tommi aalto Hamina 4,10, 6. jarmo 
sivula Hamina 4,11, 7. Paulus sulka-
la asema 4,16, 8. jesse Manninen 
ojakylä 4,29, 9. aapo tuomivaara 
Hamina 4,39, 10. Pauli karsikas Ha-
mina 4,45. 

Alakoulujen maastojuoksut Iin Aseman koulun maastoissa
Perinteiseen tapaan Iin 
alakoulujen maastojuok-
sut järjestettiin Iin Aseman 
koulun maastoissa keski-
viikkona 16.5. Sää oli täl-

lä kertaa kesäisen lämmin, 
eikä osallistujien tarvinnut 
värjötellä kylmässä. Nes-
tehuollosta huolehtiminen 
ennen ja jälkeen juoksua oli 

taan näkemään kuun vaih-
teessa käynnistyvissä 
Illinjuoksuissa. Ratakympin 
kakkoseksi juoksi Juho lat-
vala.

Testijuoksusarjassa las-
kettiin pisteet maailmancu-
pin tapaan, jolloin ahkeruus 
palkittiin menestyksen ohel-
la. Miesten sarjassa kävivät 
Kyösti Kujala ja heikki Tii-
ro tiukan kisan kokonais-
kilpailun kakkossijasta. 
Kujala oli nopeampi kym-
pillä, mutta heikki Tiiro 
oli ollut talvella sen verran 

edellä, että otti toiseksi kor-
keimman pokaalin pisteen 
erolla. Veitsiluodon Kisa-
veikkojen Marko Mattila on 
vienyt nelikymppisissä yk-
kössijat tammikuusta läh-
tien, mutta Koskelankylän 
Riennon Tuomas Ronkai-
nen keräsi syksyllä sen ver-
ran enemmän pinnoja, että 
vei kokonaiskilpailun voi-
ton. Naisten kympin kiersi 
nopeimmin limingan Kirsi 
Kivelä. MTR

tällä kertaa tärkeää. Siihen 
Aseman koulun oppilaiden 
kanttiini tarjosi hyvät mah-
dollisuudet niin kilpailijoille 
kuin kannustajille. MTR

1.luokan pojissa taisteltiin voitosta maaliviivalle saakka.

2.luokan tyttöjen lähdössä oli vauhtia. 
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ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUKSET

Avustusta voi saada vähintään 65-vuotta 
täyttänyt tai vammainen henkilö ympäri-
vuotisessa käytössä olevan kodin 
korjauksiin, jotka mahdollistavat 
kotona asumisen. 

Huom. Avustuksessa tulo- ja varallisuusrajat.

HISSI- JA ESTEETTÖMYYSAVUSTUKSET

Yhteisölle (esim. asunto-osakeyhtiö) 
kerrostalon jälkiasennushissin rakenta-
miseen ja/tai esteettömyyskorjauksiin.

Asunnon korjauksia ei saa aloittaa 
ennen avustuspäätöksen saamista

Hae korjausavustusta!

Miten haen?
ARAn verkkoasioinnin kautta (ara.�) tai paperihakemuksella.

Kysy avustuksista:
korjausavustus.ara@ara.�

puh. 029 525 0818 
Palvelemme ti–to klo 9–15 (heinäkuussa ti–ke)

50%
korjaus-

kustannuksista
erityisestä syystä 

70%(            )

45%
korjaus-

kustannuksista

Ma 11.6. alkaen KUNTOJUMPPA 
 klo 18-19 Iin urheilukenttä
Ke 13.6. alkaen KAHVAKUULATUNTI 
 klo 17.30-18.30 Nätteporin piha-alue
Ke 13.6. alkaen DYNAAMINEN LIIKKUVUUS 
 & KEHONHUOLTO 
 klo 18.30-19.30 Nätteporin piha-alue

maksUtoN kEsÄjUmPPa kUIVaNIEmEllÄ:
liikuntaneuvoja marjo Veijolan ohjaama maksuton 
KEHONHUOLTO & DYNAAMINEN LIIKKUVUUS -tunti 
kuivaniemen urheilukentällä kolmena perättäisenä 
keskiviikkona 20.6. - 4.7. klo 13.00 - 14.00

Jumpille tarvitset mukaan oman jumppa-alustan, 
juomapullon sekä iloisen, reippaan mielen.

tERVEtUloa mUkaaN!

maksUttomat kEsÄjUmPat IIssÄ

Kuivaniemen ja Simon pelimannit konsertoivat Kuivaniemen kirjastossa 2.5. Pelimannit esittivät kotimaista ja ulkomaista Unto Ku-
kan sovittamaa kansanmusiikkia ja ohjelmassa oli myös keväisiä yhteislauluja. Kirjaston sali oli ääriään myöten täynnä. Kuvat Mari-
ta Turtinen.

Kuivaniemellä pelimannikonsertissa sali täynnä väkeä

Toimivasta kalateistä
Se on täsmälleen kuten kirjoitit toimivasta kalatiestä Ris-
to Tolonen IiSanomissa 11.5.

En tiedä voimalaitosten turbiinien siipien määrää, 
mutta vauhtia niillä on helposti 50 m sekunnissa, kes-
kipakoisvoima heittää kalan (jäännökset) ulkokehälle, 
kovimpaan virtaan. Esitit, että tulvaluukkuja raolleen, 
jotta virtaama lisääntyisi vanhassa uomassa. Kortinhaa-
raan saattaa olla jotakin suunnitteilla, en tiedä, vaan sitä 
kautta pitäisi mielestäni lisävettä juoksuttaa kuohuva-
na koskena luonnonkivi/sorapohjaan. Tulvaluukkujen 
betoniseinät, teräksiset tartuntaraudat saavat pahaa tu-
hoa kaloille. Arvelenpa ettei tulvaluukkujen lasku-uoma 
tulvavesille ole minkään kalalajin kudulle sopiva paik-
ka. Kuinka mahtava kalojen (siika, taimen, nahkinen ja 
miksei lohikin) mädin hautumispaikka rauhoitettuun 
Kortinhaaraan tulisikaan. Jokivarren asukkaille ja myös 
turisteille kalastuspaikka tietyin rajoituksin koko jokiuo-
maan ja merialueille.

timo Alaraasakka

Toimitukselle 
lähetettyjä

harmaat Pantterit eivät le-
pää laakereillaan, vaikka 
Käpyhovin toiminta alkaa 
olemaan vakaalla pohjalla. 
Käsikirjoittaja heikki lund 
luotsaa Kuivaniemen Roo-
linvaihtajien vakiokaartin-
sa riemullisiin ratkaisuihin, 
niin pelastusta tarvitsevien 
vanhusten kuin Käpyhovin-
kin puolesta. Roolinvaihta-
jat iskevät ajankohtaiseen 

Roolinvaihtajilla esitykset ajankohtaisesta aiheesta

Elvis - Mikko Karhu, Irmeli - Telle Jyrkkä ja Jorma - Matti Ellilä (ku-
vaaja Sanna Kluukeri)

aiheeseen ajan tyyliin - inno-
voivasti.

Näytelmän ensi-ilta on 
Kuivaniemen seurantalolla 
perjantaina 8.6 kello 19, jon-
ka jälkeen esityksiä on Kui-
vaniemellä 10.6, 12.7, ja 14.7.

Iissä huilingin lavalla 
esitykset ovat perjantaina ja 
lauantaina 20.7. ja 21.7.

Pekka riepula

Kikka- Kirsimaria Piri,   Elvis - Mikko Karhu,    Irmeli - Telle Jyrkkä 
ja    Jorma - Matti Ellilä (kuvaaja Sanna Kluukeri)

Elvis - Mikko Karhu,    Jorma - Matti Ellilä,    Taavi - Antti Ellilä,    Lee-
vi - Leo Pakanen ja   Irmeli - Telle Jyrkkä  (kuvaaja Pekka Riepula)

bingo

Ma 4.6. klo 19.00 2 723

19Kuivaniemen nuorisoseuralla 
kirkonkyläntie 17 kuivaniemi

Tervetuloa!500 € pr 50| 440 € mp 
2 x 100 € | 5 x 50 €  ym.

oulun seudun Metsätilan omistajat ry järjestää
INTEgROITUA PUUNKORJUUTA 

(ENERgIAPUU + MUU PUUTAVARA) 
koskevan tilaisuuden yhdessä Biowatti oy:n kanssa 

torstaina 31.5. klo 15 Martinniemen Taatanperällä. 
opastus taatantieltä

Tilaisuus on tarkoitettu lähinnä 
OSMO:n jäsenille sekä 
jäsenyydestä kiinnostuneille. 
Tapahtumassa voi liittyä myös 
yhdistyksen jäseneksi. 
Tied. ja Ilmoittatumiset pj tai 
sihteerille 27.5. mennessä. 
Ks osoitteet: www.metsaosmo.fi

www.merihelmi.fi

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

Kesäkirppis/ toritapahtuma 9.6. klo 10-15
Myyntipaikkoja sisällä ja ulkona, hinta 5€
Pöytävaraukset: Miia 045 2595 441

Merihelmi avoinna 
joka päivä klo 8-20, 
lounas joka päivä.
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Iiläinen historioitsija Pertti 
huovinen kertoi sadan vuo-
den takaisista tapahtumista 
Iin Järjestöyhdistyksen jär-
jestämässä tilaisuudessa Iin 
Järjestötalolla. Kuulijoita ti-
laisuus keräsi paikalle neli-
senkymmentä henkilöä.

-Viime vuoden Suomi100-
juhlinta oli hyvin järjestet-
tyä ja iloista juhlintaa. Tänä 
vuonna joudumme muistele-
maan itsenäistymisen jälkei-
siä ikävämpiä tapahtumia, 
aloitti huovinen.

hän totesi lähdeaineis-
toa Iin tapahtumista olevan 
niukasti, eivätkä esimerkik-
si suojeluskunnan pöytä-
kirjat ole löytyneet, minkä 
vuoksi lähdeaineisto on ol-
lut osin yksipuolista. läh-
deaineistoa huovinen kertoi 
löytyneen Jaakko liedeksen 
säilyneistä muistiinpanois-
ta, Iin työväenyhdistyksen ja 
järjestyskaartin pöytäkirjois-
ta, sekä pohjoisen lehdistä 
Kaleva ja Kansan Tahto.

-Vuoden 1918 tapahtu-
mat eivät Suomessa tai Iissä 
olleet irrallaan maailman ta-
pahtumista. Suomi oli vuo-
den 1917 lopulle saakka osa 
Venäjää ja ensimmäinen 
maailmansota oli riehunut 
Euroopassa jo vuosia, taus-
toitti huovinen vuoden 1918 
tapahtumia.

Metsätulot alkoivat ehtyä 
ja sahaustoiminta tyrehtyä, 
kun puutavaran vienti Suo-
mesta katkesi. Iin Röyttäs-
sä olleet pari englantilaista 
laivaa jäivät makaamaan sa-
tamaan vuosikausiksi. las-
tattavaksi tarkoitetut puut 
jouduttiin nostamaan mai-
hin vesiväylien varsille. 
Seurauksena oli uiton ja las-
taustoiminnan varassa olleil-
le ihmisille työttömyyttä ja 
sen aiheuttamaa ahdinkoa.

Suoranaisia sodan merk-
kejä oli venäläisen sotaväen 

Ii vuonna 1918 – nälänhätää ja levottomuuksia

majoittaminen kuntiin. Iissä 
sotilaiden majoituskäyttöön 
oli otettu lukkarinpuustel-
li ja nuorisoseurantalo. Soti-
laiden tehtävä oli vartioida 
rautatietä ja lennätintä. Soti-
laiden läsnäolo aiheutti hait-
taa paikallisille asukkaille, 
osan sotilaista käyttäytyessä 
kurittomasti ja ammuskellen 
kylällä tarpeettomasti. Venä-
jällä tapahtui vallankumous 
maaliskuussa 1917. Kuritto-
muus lisääntyi entisestään, 
kun varmuutta todellisesta 
esivallasta ei ollut.

Nälänhätä uhkasi
levottomuuksia pahempi 
painajainen alkoi olla nälkä. 
Maailmansodan vuoksi ty-
rehtynyt tuonti emä-Venäjäl-
tä ja sen ulkopuolelta aiheutti 
Suomessa elintarvikepulan. 
Iin elintarviketilanne paheni 
vuonna 1917 ja vuoden 1918 
sisällissodan seurauksena ol-
tiin lähes nälänhädässä. 

Tilannetta huononsi se, 
että ohran ja kauran sieme-
nistä oli pula heikkojen sa-
tovuosien takia. Monet 
elintarvikkeet leipää, peru-
noita, voita ja maitoa myöten 
olivat kortilla. Elintarvikkei-
den ohella oli pulaa paloöl-
jystä. Säännöstely sai aikaan 
hamstrausta ja salakuljetus-
ta, mitä kutsuttiin gulassee-
raukseksi.

Sekasortoa Suomessa lisä-
si vuoden 1917 marraskuussa 
tapahtunut bolshevikkien te-
kemä vallankumous Venäjäl-
lä ja sitä seurannut suurlakko 
Suomessa. Monien muiden 
paikkakuntien tapaan Iihin 
perustettiin työväen järjes-
tyskaarti syksyllä 1917. Kaar-
tiin kuului toistasataa miestä 
johtajanaan Osuuskaupan 
johtaja Arvo Järvinen. Kaar-
ti ei ollut aseistettu. Kaar-
tin valtuuttamina edustajina 
Jaakko Pietarila ja Jaakko lie-

des neuvottelivat venäläisten 
kanssa järjestyshäiriöiden 
loppumiseksi.  Järjestyskaar-
ti yritti osaltaan estää gu-
lassien toimintaa pitämällä 
vahtia jokisuulla ja muual-
lakin, missä oli salakuljetta-
jien reittejä. Järjestyskaarti 
teki myös kotitarkastuksia 
elintarvelautakunnan apu-
na, sekä omin päin, koska 
epäiltiin tuottajien jättävän 
ilmoittamatta elintarvikkei-
ta elintarvelautakunnalle. 
Kaartin tarkastukset, jotka 
talolliset kokivat röyhkeiksi 
ja loukkaaviksi, synnyttivät 
vastakkainasettelua työvä-
enliikkeen ja talollisten kes-
kuudessa, mikä puhkesi 
vakaviksi tapahtumiksi Iis-
sä vuoden 1918 sisällissodan 
aikana. Marraskuun 1917 
suurlakon rauettua Iin jär-
jestyskaartin toiminta lop-
pui lähes kokonaan ja alettiin 
valmistautua kunnallisvaa-
leihin. lakon aikana järjes-
tyskaarti valvoi järjestystä, 
koska venäläisiä oli vielä Iis-
sä ja kaartin mielestä nimis-
mies ei kyennyt turvaamaan 
järjestystä. Venäläiset sotilaat 
poistuivat Iistä vuoden 1917 
loppuun mennessä.

Suomi ajautui sisällissotaan
Tammikuun lopulla 1918 
Suomessa puhkesi sisällisso-
ta. Järjestyskaartin toiminta 
alkoi Iissä uudelleen ja suoje-
luskunta perustettiin tammi-
kuussa. 3.2.1918 päätettiin Iin 
järjestyskaartin kokouksessa 
lähteä Ouluun estämään ase-
junan tulo valkoisille. Oulun 
taistelut kuitenkin ehtivät 
päättyä punaisten antautu-
miseen 4.2. eikä Iin kaarti eh-
tinyt lähteä. 

-Näin ollen punaiset ei-
vät onnekseen osallistuneet 
sisällissodan taisteluihin. 
Valkoisten joukoissa sisäl-
lissotaan osallistui kolmi-

senkymmentä henkilöä, 
joista kuusi kaatui maalis-
kuun lopulla ja huhtikuun 
alkupäivinä Tampereen val-
tauksessa, kertoo huovinen 
iiläisten osallistumisesta si-
sällissodan taisteluihin.

Suojeluskuntalaiset pyy-
sivät juuri Oulun taistelujen 
alla järjestyskaartin neuvot-
telemaan yhteistyöstä veren-
vuodatuksen välttämisestä 
Iissä. Työväentalolle kokoon-
tui suuri joukko ihmisiä. 
Suojeluskunnan saatua tie-
don Oulun taistelun tulok-
sesta, ei enää keskusteltu 
sovusta, vaan järjestyskaar-
tia vaadittiin luovuttamaan 
aseensa. Koska aseita ei ol-
lut, mistä luovuttaa, kokous 
hajaantui.

Työväen ihmisille oli 
tullut tietoja kenttäoikeu-
denkäynneistä ja mielival-
taisista tuomioista. Tämä 
aiheutti pelkoa ja muutamat 
yrittivät paeta jään yli Ruot-
siin 13.2. Valkoisten vartio-
patrulli otti heidät kiinni 
Krunneilla ja kuljetti joukon 
vangittuna Kemiin. Sieltä ii-
läiset lähetettiin Ouluun, jos-
sa heitä kuulusteltiin. Koska 
heidän ei voitu osoittaa osal-
listuneen taisteluihin, heidät 
vapautettiin 24.2.

Suojeluskunnat oli julis-
tettu valtion joukoiksi ja Iin 
suojeluskuntakin alkoi toi-
mittaa kutsuntoja ja lähettää 
miehiä rintamalle valkoisten 
joukkoihin. Työväenhenkiset 
piilottelivat, koska eivät ha-
lunneet sotimaan valkoisten 
puolelle. Maaliskuun puo-
livälissä suojeluskunta otti 
Työväentalon hallintaansa, 
siirtäen esikuntansa talolle ja 
alkoi kutsua taloa Suojelus-
kuntataloksi.

huhtikuun 8.päivä-
nä Iin suojeluskunta alkoi 
muun maan esimerkin mu-
kaisesti ottaa vankeja. Seu-
raavana päivänä otettiin 
kolmisenkymmentä henki-
löä vangiksi. heitä pidettiin 
ensin vuorokausi Nuoriso-
seurantalolla, josta heidät 
tuotiin Työväentalolle, josta 
tuli vankila. Vankien kohte-
lu vaihteli vartijoiden innok-
kuuden mukaan, ollen välillä 
hyvin kovakouraista. Ruoka 
oli liedeksen muistiinpano-
jen mukaan enemmän siko-
jen kuin ihmisten ruokaa. 
Tiettävästi ruokaa oli tehty 
muun muassa jokeen huk-
kuneesta hevosesta. Vangit 

joutuivat kaivamaan hauto-
ja valkoisten sanakarivaina-
jille ja tekemään polttopuita 
kouluille.

19.4. pidettiin kolmen si-
sällissodassa kaatuneen 
iiläisen valkoisen sankari-
hautajaiset. he kaikki olivat 
entisen Yli-Iin alueelta. 

12.6. järjestettiin Koski- 
niemessä suuri kan-
sanjuhla rahoituksen 
keräämiseksi muistomerkin saa- 
misesta sankarivainajille. 
Muistomerkki on Iin kirk-
kotarhassa, mutta sen tarkka 
pystytysaika ei ole tiedossa.

liedeksen muistiinpano-
jen mukaan Jaakko liedek-
selle, Jaakko Pietarilalle ja 
Arvo Järviselle olisi langetet-
tu kuolemantuomio, mutta 
sitä ei uskallettu panna täy-
täntöön. Mahdollisesti lailli-
suusmies Arvi Ahmavaara 
esti tuomion täytäntöönpa-
non.

Kesän lähestyessä monet 
vartijoista halusivat pääs-
tä hyödyllisempiin pelto- ja 
kylvötöihin. Kesäkuun alus-
sa vankien pito lopetettiin 
ja vangit päästettiin ehdolli-
seen vapauteen.

Kesäkuun alussa Pietari-
la ja liedes vangitaan uudel-
leen ja viedään Oulun Raatin 
vankileirille. Järvinen vie-
dään Riihimäen vankileirille. 

Valtiorikosoikeudenkäyn- 
nissä Pietarila tuomitaan nel-
jäksi vuodeksi vankilaan ja 
Järvinen kahdeksi vuodeksi. 
liedes vapautuu syytteistä ja 
pääsee leiriltä heinäkuussa. 
Myöhemmin Pietarila ja Jär-
vinen armahdettiin.

Elämä palailee normaaliksi
Vuoden 1918 tapahtumat 
jättivät syvän ja pitkäaikai-

sen kahtiajaon suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Sisällissodan 
päättymisestä alkoi elämä 
kuitenkin pikkuhiljaa palail-
la normaaliksi. 

Suojeluskunta ja vi-
ranomaiset pitivät Työ-
väentaloa myymis- ja 
hukkaamiskiellossa vuoden 
1919 toukokuuhun saakka. 
Työväenjärjestöjen sallittiin 
aloittaa toimintansa vuo-
den 1918 loppusyksystä. 
Joulukuussa Etelä-Iin työ-
väenyhdistys sai vuokrat-
tua Työväentalon itselleen ja 
toukokuussa 1919 talo sitten 
palautui omistajilleen taka-
varikon päätyttyä. Kunnallis-
vaalit pidettiin joulukuussa 
1918. Voimasuhteiksi oikeis-
to – vasemmisto vaaleissa 
tuli 16-8. Vangittuina olleita 
Iin kunnanvaltuustoon va-
littiin Jaakko E.Kurttila, Jaak-
ko liedes, Kalle Nousiainen, 
heikki Pirinen, Erkki Piuk-
kula, heikki Räihä, Aukusti 
Tikka ja Kalle Wirkkula.

Nälänhätä piinasi edel-
leen iiläisiä. Kunta otti lai-
naa, voidakseen järjestää 
hätäaputöitä ja rahoittaak-
seen elintarvikelautakunnan 
toimintaa. lehdissä kuulu-
tettiin leipäkorttien jaosta ja 
kuntalaisia kehotettiin kesäl-
lä 1918 varaamaan 25 kiloa 
henkilöä kohden pettujauho-
ja talven varalle.

Uittoa aloiteltiin kesäl-
lä 1918, mutta ”työväki oli 
nälkiintynyttä”, eikä jaksa-
nut tehdä työtä. Uittoyhdis-
tys hankki ruokaa ja myi  sitä 
tappiolla työväelle, kertoi 
Pertti huovinen tilaisuuden 
lopuksi. MTR

Kauppias Erkki Sassin matka-asiakirjat syyskuulta 1918. Kuvan 
omistaa Ulla Muhonen.Sisällissodassa kaatuneille kuudelle valkoiselle on pystytetty muistomerkki Iin kirkkotarhaan.

Pertti Huovinen oli koonnut kattavan läpileikkauksen iiläisten 
elämästä sadan vuoden takaa.Vuoden 1918 tapahtumat Iissä keräsivät nelisenkymmentä kuulijaa Iin Järjestötalolle.


