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HUOMIO IILÄISET!
Risujen ja maatuvien jätteiden
(pihanrappaus-, nurmikonleikkausjäte)
vastaanotto Iissä Konintie 67
MA, KE ja PE klo 14-20
-autoperäkärrykuorma 8 euroa
-isommat erät voidaan noutaa!

11.5.

Nro 10 /2018

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Museokahvila
Huilingissa

Kauttamme myös:
• traktoriurakointi • nurmikonleikkuut
• viherrakentaminen • harjaukset

Kiinteistöhuolto Antero Kurttila

Puh. 0400 947 815

Tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

äitienpäivälounas 13.5.
klo 12 ja 15
4.6. alkaen Huilinki on avoinna ma-su klo 10-18

Lounas ma-pe klo 11-14 ja viikonloppuisin lohikeittoa sekä pientä purtavaa
Puistotie 4, 91100 Ii, puh. 040 526 3706

PVO-Vesivoiman Iijoen voimalaitosten
käytönvalvonnan yhteystiedot muuttuvat
PVO-Vesivoima Oy:n Iijoen voimalaitosten käytönvalvonnan yhteystiedot muuttuvat 9.5.2018.
Uudet yhteystiedot ovat:

www.merihel

mi.fi

Äitienpäivälounas su 13.5. klo 11-16
Aikuiset 19,50 €
- Keittiömestarin kerroslohta L, G
Alle 12-vuotiaat 8 €
- Porsaan sisäfilettä konjakkiAlle 3-vuotiaat ilmaiseksi
kermakastikkeessa L, G
vanhempien ruokaillessa
- Lapsille kananugetit ja lihapullat
Tervetuloa!
- Talon maukkaat kasvikset
- Keitinperunat, juustoperunat ja perunamuusi
- Mansikkatäytekakku
- Hedelmärahka
- Sisältää runsaan salaattipöydän, ruokajuomat ja leivät

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

Onnea
äidille!
Kukkia
my ynnissä
Iin torilla
ja puutarhalla
Jokivarren
puutarha
Oijärventie 1144
Yli-Olhava
0400 192 142

Vesivoimalaitosten käytönvalvonta 040 090 9452 (24 h)
Iijoen voimalaitosten muut yhteystiedot säilyvät ennallaan. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme
www.pohjolanvoima.fi/yhteystiedot.
Lisätietoja: Teuvo Jouhten, käyttöpäällikkö,
PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 3038 623
www.pohjolanvoima.fi
@PVOVesivoima

Tässä
lehdessä
liitteenä
Iin Kala- ja
maalaismarkkinat
sivuilla 3-6

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

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

Katso lisää iisiverkko.fi

Säästä

1 700 €
HINTA
ENNAKKOsa

voimas
rakentamattomilla
tilanne
alueilla. Tarkasta
.fi!
iisiverkko

www.iinmetsatyo.fi

Iin
Urheilijoitten
Pesistiedote
sivuilla 7-9

LUOTETTAVAA TYÖTÄ
JO VUODESTA 1989
• Mittaus ja Kartoitus • Pohjatutkimukset
• Laadunvalvonta • Suunnittelu
• 3D-koneohjausmallit
• DRONE-kopterikuvaukset,
pistepilvet ja ortokuvat

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

www.pmpoy.com
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Iisiverkon kytkentätyöt vauhdissa
IIN ALUE
Kruununsaaren hautausmaan talkoot ke 9.5. klo 9.30.Voit ottaa mukaan oman haravan ja hanskat. Seurakunta tarjoaa talkookahvit.
Iin kirkkoherranvirasto on suljettu ke 9.5. klo. Olemme hautausmaan
talkoissa.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 9.5. klo 10-11.30 kerhohuone. Ryhmä on
0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen laululeikkipainotteinen perhekerho, jossa on mahdollisuus jutteluun ja kokemusten vaihtoon toisten
vanhempien kanssa.
Messu to 10.5. klo 10 Iin kirkko. Helatorstai, aihe korotettu Herra. Ruotsalainen Tapani, kanttorina Savolainen Eija. Kolehti Mekong-alueen medialähetystyöhön Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta.
Sanajumalanpalvelus su 13.5. klo 10 Iin kirkko. Aihe Pyhän Hengen
odotus. Kinnunen Matti, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti pakolaisten
auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun säätiön kautta.
Matka maailman ympäri -varhaisnuorten kerho ma 14.5. klo 17.30
kerhohuone.
Tyttöjen ja äitien ilta ti 15.5. klo 17.30-19 Iin seurakuntasali. Illan ohjelmassa on mukavaa yhdessäoloa, hartaus, askartelua ja iltapalaa.Tässä illassa askartelemme keppihevosia. Halutessaan osallistua hevosensa kanssa
kepparikisaan la 19.5. perhetapahtumassa.
Yhteisvastuuilta ti 15.5. klo 18 Seija ja Tauno Kurttilalla (Laurintie 1).
Tietoa yhteisvastuu keräyksestä, yhdessä oloa, laulua ja arpajaiset.Voit halutessasi tuoda pienen arpavoiton mukanasi.
Iin kirkkoherranvirasto on avoinna ke 16.5. klo 9–11.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 17.5. klo 13.
Lapsikuoro to 17.5. klo 17 Iin seurakuntasali.
Kirkkokuoro to 17.5. klo 18.15 Iin seurakuntasali.
Iin perhekerho pe 18.5. klo 10-12 kerhohuone.
Isosleiri pe 18.5. klo 17- su 20.5. Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32
isosleiri kesällä isosiksi tuleville.
Messu su 20.5. klo 10 Iin kirkko. Helluntaipäivä, aihe Pyhän Hengen vuodattaminen. Soronen Pekka, kanttorina Savolainen Eija. Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku sankarihaudoille. Kolehti seurakuntatyöhön
maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.
Iin ry:n Iltamessu su 20.5. klo 18 Iin kirkko.
Raamattu- ja rukouspiiri ti 22.5. klo 18 Iin kappeli.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 24.5. klo 14.30. Voit pyytää
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Puistoaamu ma 28.5. klo 10 perheille ja perhepäivähoitajille lasten kanssa Puistotie 3! Ohjelmassa on pyhäkouluhetki, jossa lauletaan ja leikitään,
lapset saavat osallistua eri tavoin. Pyhäkouluhetken jälkeen on aikaa vapaalle leikille ja yhdessäololle puistossa.
Varhaisnuorten toimintapäivät kesä 2018 alakouluikäisille järjestettävät kaksipäiväiset toimintapäivät Iin seurakuntatalolla 26.-27.6. klo
10-15 kumpanakin päivänä. Hauskaa yhteistä tekemistä, leikkejä, pelailua
ja askartelua. Toimintapäivät ovat ilmaiset. Ilmoittautuminen 2.5. alkaen
seurakunnan kotisivujen kautta http://www.iinseurakunta.fi/ryhmat/kouluikaisille/kesaleirit
Varhaisnuorten leirit Karhussa kesällä 2018 Iin seurakunta järjestää
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. Leirimaksuun sisältyy täysi ylläpito sekä
ohjelma materiaaleineen. Ilmoittautuminen 2.5. alkaen seurakunnan kotisivujen kautta http://www.iinseurakunta.fi/ryhmat/kouluikaisille/kesaleirit
Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 13.5. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Pakolaisten auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun säätiön kautta.
Sanajumalanpalvelus su 20.5. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pekka Soronen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti seurakuntatyöhön maailmalla
Suomen Lähetysseuran kautta.
Sanajumalanpalvelus su 27.5. klo 12 Oijärven kyläkirkossa. Tapani
Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti vammaisten parissa
tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta.
Oijärven perhekerho ma 14.5. klo 13 – 14.30 vanhustentalon kerhohuoneessa.
Kuivaniemen perhekerho to 17.5. klo 10 – 12 seurakuntatalolla.
Kuivaniemen ja Oijärven seurakuntakerhojen retki ma 14.5.
Taivalkoskelle. Lähtö Kievarin pihasta klo 9, Närränharjuntien kautta Oijärvelle. Sampolan risteyksestä ja kyläkirkolta voi nousta kyytiin. Takaisin
Kuivaniemellä olemme n. klo 17-18. Retkelle ilmoittautumiset Sannalle
040 718 2297.

Iisiverkolla on Iissä yli 2000
asiakasta, joista reilut 700
on tähän mennessä saanut
nopean
laajakaistayhteyden käyttöönsä. Uusia kiinteistöjä liitetään kiihtyvällä
vauhdilla valokuidun piiriin,
samaan aikaan kun runkolinjoja vedetään eri puolilla kuntaan. Viime viikkoina
kytkentätöitä on tehty muun
muassa Iin keskustassa, sekä
Illinsaaren alueella myös rivitaloissa ja muissa asuntoosakeyhtiöissä.
Jakkukylän
asukkailla puolestaan on huhtikuun
alusta alkaen ollut mahdollisuus tilata Iisiverkko
edulliseen ennakkohintaan.
Iisiverkon maanrakennustyöt on tarkoitus saada tehdyiksi syksyyn 2018 ja verkko
kokonaisuudessaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. MTR

Mikael Pursiainen ja Miika Pesonen Nordik Tele Service Oy:stä kytkevät uutta kiinteistöä Iisiverkon piiriin
Iin keskustassa.

Retroryhmä valtaa liikuntakeskus
Moven perjantaisin
Tehdäänkö tänään Pasin puolikkaat tai Maurin liike, kysyvät naiset. Niitä ei olekaan
tehty pitkään aikaan, kuuluu miesporukasta. Liikuntakeskus Moven eläkeläisten
ryhmä on kokoontunut joka
perjantaiseen kuntopiiriinsä
ja hauskanpito alkaa heti salille saavuttua.
-Tämä on kyllä hauskaa
porukkaa, jonka ohjaaminen
on mukavaa touhua. Veijolan
Seppo oli aloittanut retroryhmän ohjaamisen Movessa.
Kun ostin kuntosalin itselleni, tuli ryhmä ikään kuin kaupan päälle. Uhkasivat heti
mielenosoituksella, jos lopetan ryhmän, naurahtaa liikuntakeskus Moven omistaja
Pasi Outila.

Tällä kertaa paikalla on
15 osallistujaa, joista viisi miestä. Ryhmä kokoontuu
perjantaisin kello 15. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Jokainen halukas pääsee mukaan kertamaksulla, silloin
kun omiin aikatauluihinsa
sopii. Alkuverryttelyn jälkeen
Pasi näyttää mitä milläkin
laitteella tehdään ja retroryhmän kuntoilu alkaa huulenheiton säestämänä.
-Tämä on ehdottomasti
viikon kohokohta, johon yritän joka viikko ehtiä mukaan.
Täällä jokainen voi kuntoilla
oman kuntonsa mukaan kannustavassa seurassa, kertoo
alusta saakka ryhmässä kuntoillut Pirkko Mäkitalo. MTR

Arvo Turunen näyttää renkailla suorituksen, johon moni nuorempikaan ei pysty.

Pasi Outila opettaa retroryhmälle oikeaoppisen ojentajaliikkeen
perusteet.

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

Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi

Pirkko ja Esko Mäkitalo sekä Pirkko Kurttila ovat retroryhmän aktiivisia kuntoilijoita.
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IIN KALA- JA
MAALAISMARKKINAT 2018

Kalannahkatuotteita, valmistus
ja hylje ovat esillä
Kala- ja Maalaismarkkinoilla

La 16.6.2018 klo 10.00 -16.00
Iin Wanha Hamina (Puistotie 3)

• Kalaa kalastajilta, kalatuotteita,
kalankäsittelyä
• Muita lähi- ja maalaistuotteita
• Reko -lähiruokarenkaiden toimintaa
• Maalaistunnelmaa, kotieläimiä,
maaseututoimijat mukaan!
• Kalannahkat hyötykäyttöön
• Lasten vapaa onkitapahtuma
Nätteporin rannassa
• Laulupelimannit laulattaa ja laulaa
• Iijokipyöräily rantautuu markkinoille
• Pihakirppikset Wanhalla Haminalla
• Juontaa toimittaja, kalastaja Kati Jurkko
- Maalaismarkkinoille toivotaan ja etsitään
maaseututoimijoita, lähiruokatietoa ja -toimijoita,
mukaan kyliä ja paikallista-aihetta.
- Markkina- ja esittelypaikat ennakkoon
vain 20 € (2x2 m) ja 40 € (4x4 m),
isommat paikat sopimuksen mukaan.
- Paikkamaksut:
Osuuskunta Team Kala FI66 1108 3000 1011 81
Varaukset ja lisätietoja
Risto Tolonen 0400 434798,
Henri Kylli 045 6051600 tai kala@ii.fi
Järjestäjä: Osuuskunta Team Kala
Yhteistyössä: Pohjois- ja Etelä-Iin jakokunnat, Hauki Media, Iin
Yrittäjät, Iin Urheilijat, Iin Laulupelimannit, Iin Reko-lähiruokarengas, Ii Instituutti, Iin Kalamiehet, Museokahvila Huilinki

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

Yhteystiedot: Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

www.pohjolanvoima.fi
@PVOVesivoima

• Säätiön tehtävänä on: • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua
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Iin Wanhan Haminan Kala- ja Maalaismarkkinat laajenevat
Iin Wanhan Haminan kesäkausi avataan Kala- ja Maalaismarkkinoilla
viikkoa
ennen juhannusta, lauantaina 16.6. Tarjolla on kaikkea
kalasta: kalatietoa, kalankäsittelyä, kaloja ja kalatuotteita eri muodoissa. Lapsille
vapaa ja suosittu onkitapah-

tuma, johon ei tarvitse ottaa
mukaan omia kalavälineitä.
Jos kala ei nappaa, niin kaloihin ja nahkiaisiin pääsee tutustumaan livenä!
Markkinoilla
tärkeässä
osassa ovat myös muut lähiruokatuotteet ja maaseutuun kuuluvat eläimet ja

Lisätietoja ja markkinapaikat:
Osuuskunta Team Kala
Risto Tolonen 0400 434798,
Henri Kylli kala@ii.fi
Lue lisää:
www.kalaaiista.fi /tapahtumat

tuotteet. Reko-lähiruokarenkaiden toimijat ovat vahvasti esillä, paikallisuutta
korostetaan monilla paikallisilla ja ittetehty -tuotteilla.
Iin Kala- ja maalaismarkkinoille toivotaan mukaan toimijoita ja kyliä esittelemään
paikallista uutta tai vanhaa
yrittäjyyttä. Tavoitteena on
lähiruuan ja tuotteiden hyödyntäminen entistä paremmin ja monipuolisemmin,
sekä maaseudun toimintojen esitteleminen ja kehittäminen.
Tämän vuoden markkinoiden erityisaiheena on kalannahan hyödyntäminen ja

kalannahkasta valmistetut
tuotteet. Käsityömestari Sirpa Juusola kertoo ja näyttää,
miten kalannahoista valmistetaan tuotteita, ja millaisia
käyttö- ja lahjaesineitä siitä
voidaan tehdä. Kalannahka
heitetään useimmiten pois,
mutta ehkä hieman yllättäen
se taipuukin moneksi!
Markkinat juontaa toimittaja ja kalastaja Kati Jurkko.
Kala- ja maalaismarkkinoista vastaa Osuuskunta Team
Kala yhteistyössä Pohjois- ja
Etelä-Iin jakokuntien, Ii Instituutin, Iin Kalamiesten, Iin
Yrittäjien, Iin Urheilijoiden,
Iin Laulupelimannien, Hau-

ki Median sekä Museokahvila Huilingin kanssa.
Iin Kala- ja Maalaismarkkinat jatkaa Iin Wanhan
Haminan pitkää markkinaperinnettä. Hamina on ollut jo 1300-luvulla satama- ja
markkina-alue.
Haminasta tuli 1500-luvulla Kustaa
Vaasan määräyksestä virallinen kauppapaikka Kemin,
Tornion ja Oulun rinnalle.
Haminassa asui vakinaisesti kymmeniä kauppiaita, ja
markkina-aikoihin sinne kerääntyi myyjiä Oulusta, Tukholmasta, Sigtunasta, Vienan
Kemistä ja Karjalasta. Tiiviisti rakennettuun Haminaan

tuli jo 1800-luvulla jopa 2000
markkinavierasta.
Wanha Hamina on säilynyt, ja se tunnetaan edelleen
ainutlaatuisena kulttuuri- ja
asuinympäristönä. Wanha
Hamina on myös markkinapaikka: Huilingin katettu
näyttämö, tapahtuma-alue,
museokahvila, maa- ja kalatalousmuseo, uittomuseo,
kotiseutumuseo,
vieressä
kirkko, seurakuntatalo, kirjasto-monitoimitalo,
kunnantalo ja Iijoki tarjoavat
monipolviset, historialliset
puitteet tapahtumille.

Markkinoillakin Katin kanssa kalassa
Oululainen toimittaja ja innokas kalastaja Kati Jurkko juontaa tämän vuoden
Iin Kala- ja maalaismarkkinat. Markkinoilla kannattaa

käydä jututtamassa häntä, ja
myös katsoa hänen kalastamistaan ruudulta, sillä markkinoilla pyörii videoita Katin
suositusta Katin kanssa ka-

lassa -YouTube -sarjasta.
Kati on tehnyt kolme
vuotta kalastusaiheista ohjelmaa YouTubeen.
Videoita on katsottu yh-

”Katin kanssa kalassa” Youtube-videoilta saat tietoa myös
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton vaellussiikakantojen hoidosta.

Siikaa kalastetaan rysällä ja lipolla. Vaellussiika nousee syksyllä jokiin
kutemaan. Kalastajat pyytävät naarassiikoja mädinhankintaa varten,
ja koiraita käytetään hedelmöitykseen. Istutuksilla vaellussiikakantoja pidetään elinvoimaisina. Kuvan Youtube-esityksessä Kati tutustuu
vaellussiian pyyntiin ja mädinhankintaan. Kannattaa katsoa!

teensä yli 890 000 minuuttia,
ja ne ovat saavuttaneet yli
332 000 näyttökertaa.
- Tänä vuonna menee miljoona katseluminuuttia rikki,
Jurkko arvelee.
Sarjassa kalastetaan monipuolisesti vaalealihaisia kaloja. Pääsaaliina ovat hauet
ja ahvenet, ja niitä pyydystetään ruoaksi ongella, virvelillä, iskukoukuilla ja verkoilla.
- Sarjassa ei hienostella, vaan näytetään, millaista kalastaminen oikeasti on:
on hyttysiä, siimat solmussa, pilkillä kala ei syö, ja tulee kommelluksia. Toisaalta
ohjelmassa myös iloitaan jokaisesta saaliista, jopa särjistä, joita voi joko syödä tai
käyttää täkykaloina, Jurkko
kertoo.
Ohjelmasarjan kantavana
ajatuksena on lisätä vaalealihaisen, vähän arvostetun
kalan käyttöä, ja muuttaa
asenteita niin sanottua mökkikalastusta kohtaan.
- Kalastaminen koetaan
aivan turhaan liian hankalaksi. Monesti mökkiranta on paras kalastuspaikka,
kunhan vain tietää, missä kalat luuraa ja miten niitä houkutellaan. Ihan perinteisellä
huoltoasemaongella minäkin

ongin, Jurkko innostaa.
Jättikokoisten saaliskalojen sijaan sarjassa halutaan
tuoda esille, että pienistäkin
kaloista saa hyvää ruokaa, ja

että kalastaminen on myös
sosiaalinen tapahtuma sekä
erinomainen keino rentoutua ja irrottautua arjesta.

Kalassa Kati ja Tessa. Kuva Antti Pylväs
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Pikkukaritsat
juoksukilpailuissa.

Virkamiehestä lampuriksi
Olli Häyrysen lampolassa
Pohjois-Iissä vilistää yli kolmekymmentä huhtikuussa
syntynyttä karitsaa, joita Ollin lapset innokkaasti hoitavat isänsä kaverina. Lapset
ovat pienestä pitäen oppineet eläinten hoitamiseen,
eivätkä he ole olleet päivähoidossa.
-Hoitovapaani päättyessä
vuonna 2015 tein päätöksen
irtisanoutua
ELY-keskuk-

sen virastani ja jäädä päätoimiseksi lampuriksi. Vaikka
lampaiden hoito on sitovaa,
on siinä oma vapautensa. Samalla sain mahdollisuuden
työn ohessa hoitaa kolmea
lastamme hoitovapaan päätyttyäkin, kertoo Olli siirtymisestään lampuriksi.
Tällä hetkellä hänen lampolassaan on vajaa kahdeksankymmentä
lammasta,
mukaan lukien keväällä syn-

tyneet karitsat. Olli Häyrysen lammastila tuottaa
sataprosenttisesti iiläistä lähiruokaa, jonka Olli markkinoi suoramyyntinä ilman
välikäsiä.
-Hyödynnämme eläimistä kaiken, villat ja taljat mukaan lukien. Teurastamona
käytämme Hyryssä sijaitsevaa Kuivaniemen Tilalihaa.
Villat jalostamme langoiksi
Merijärvellä. Lampaat keri-

Olli Häyrysen lampolassa on liki kahdeksankymmentä lammasta.

tään ensimmäisen kerran vajaan vuoden ikäisinä ja sen
jälkeen keväisin ja syksyisin,
Olli kertoo.
Tila tuottaa pääosin karitsan lihaa eli eläimet teurastetaan alle vuoden ikäisinä.
Puolet lihasta menee asiakkaille suoraan tilalta ja toinen
puoli Reko- lähiruokarenkaiden kautta. Olli myy tuotteitaan Oulun, Iin ja Meri-Lapin
Rekojen kautta. Meri-Lapin
Rekon jakopaikat ovat Tornio ja Kemi. Tuotettu liha ei
vielä ole luomua, vaikka tilan pellot ovatkin luomutuotannossa.
-Luomua kannatan ja olen
harkinnut luomulihan tuotantoon siirtymistä. Se vaatii
kuitenkin koko tuotantoketjun kuulumista luomutarkkailun piiriin. Luomulihalla
saisi paremman hinnan, tosin kulujakin olisi esimerkiksi rehun tuottamisessa
enemmän, Olli toteaa.
Lampolassa on eletty viime viikot vuoden kiireisintä aikaa. Karitsointi tapahtui
huhtikuussa
kahdenkymmenen päivän aikana. Sil-

loin lampolassa oli käytävä
kahden tunnin välein ympäri vuorokauden katsomassa kaiken olevan kunnossa.
Tänä vuonna karitsoinnissa oli sen verran ongelmia,
että eläinlääkärin apuun jouduttiin turvautumaan kaksi
kertaa. Kaikki sujui lopulta
hyvin ja karitsoja syntyi lähes neljäkymmentä.
Kesäksi tilan lampaat siir-

tyvät luonnonlaitumille ja
Olli on tehnyt maisemanhoitosopimukset
kahdelle
alueelle Hiastinhaaran luontopolulle, sekä kahdelle Pohjois-Iihin. Niillä eläimiä
siirrellään kesän aikana lohkolta toisille. Hiastinhaaran
luontopolulla voi siten tulevana kesänäkin nähdä Ollin
lampaita
maisemanhoitotyössä. MTR

Viikon ikäisenä karitsa saa korvaansa merkin syntymätiedoistaan.

REKO-lähiruokarengas
pähkinänkuoressa
REKO on lähiruoan myynti- ja jakelumalli joka toimii Facebookissa (REKO = rejäl konsumtion – reilua kuluttamista). Liittymällä lähimpään lähiruokarenkaaseen, saat
tietää myyntipäivät ja myytävät tuotteet. Liittyminen ei
velvoita mihinkään. Voit hankkia tuotteita silloin kun sinulle sopii.
Lähiruoan tuottaja tekee myynti-ilmoituksen omista tuotteistaan REKO-lähiruokarenkaan Facebookryhmään. Asiakas tilaa tuotteet kommentoimalla
myynti-ilmoitukseen. Tuottaja kuittaa sen jälkeen ostoksesi ”Tykkää” painikkeella.
Tuotteiden jako tapahtuu kaksi kertaa kuukaudessa
ennakkoon sovitulla paikalla. Myyntitilanteessa tapaat
ruokasi tuottajan ja voit varmistaa tuotteiden alkuperän.
Lähiruoka tulee suoraan tuottajalta ilman välikäsiä eikä
turhasta mainonnasta tarvitse maksaa tuotteen hinnassa.
Lähiruokarenkaan avulla tuet myös aluetalouttasi ja
lähiyhteisöäsi.
REKO-renkaita Suomessa on Enontekiöstä Raaseporiin jo 182. Iin REKO-lähiruokarengas on perustettu
26.10.2015. Ryhmään on liittynyt yli tuhat lähiruoan ystävää.
Iin REKO-lähiruokarengasta ylläpitää Tarja Anisimaa
ja Heli-Hannele Haapaniemi. Facebookista löydät REKO
lähiruokarengas Ii. FB-ryhmät toimivat vapaaehtoisten
voimin eivätkä ylläpitäjät saa työstään mitään palkkiota.
Fanni, Hiski ja Helmi ovat tottuneita eläintenhoitaja ja kulkevat isänsä Ollin mukana lampolassa.

6

Kala- ja maalaismarkkinat
2018

Iissä toimiva kalatie - Iijoen vanha luonnonuoma
karin kalatie auki. Vaelluskalat ja nahkiainen voivat
nousta vanhaan luonnonuomaan, voivat lisääntyä, saadaan luontaista kiertoa.
Alaslaskeutuvien pienten
kalojen ei tarvitse sukeltaa
voimalaturbiineihin,
kalat
pääsevät suoraan merelle.
Raasakan voimalaitoksen
ohittava Iijoen vanha luonnonuoma on kalojen ja nahkiaisen luontainen kalatie,
joten se on luontainen reitti
sekä ylös että alas.

Voimalajoessa kalatiet
eivät riitä
Uiskarin kalatie ja Iijoen vanha luonnonuoma mahdollistavat kalan nousun ja luontaisen lisääntyminen.
Kuva Seppo Paakkola Drone kuvaus

Iissä on toimiva kalatie, Raasakan voimalaitoksen ohittava vanha luonnonuoma,
kalan luontainen nousuväylä.
Kun Iijoella on vettä riittänyt kesäkuulle, niin vanhan uoman kalastajat ovat
kokeneet runsaat lohisaaliit.
Lohi ja kaikki muutkin kalat
nousevat vanhaan luonnon-

uomaan. Kalojen nousumäärä voittaa reilusti Oulujoen
kalatien määrät. Oulujoella lohien nousu on elo-syyskuussa, Iijoella luontaiseen
aikaan kesäkuussa. Oulujoella kalat ovat valtaosin pieniä lohia, Iijoella isoja emoja.
Vanhan luonnonuoman
kalan nousun esteenä on kuitenkin ollut yksi asia; vesi jo

Ilkka Kärkkäinen, Pauli Jussila ja Mika Mähönen osallistuivat Tornien taistoon Hiastinlahden lintutornissa. Neljäntenä
bongaajana joukkueeseen kuului Jukka Sassi.

Kevään suuri lintutornitapahtuma
Tornien taistossa Hiastinlahden lintutornissa
Tornien taisto on BirdLife Suomen järjestämä leikkimielinen kilpailu, jossa
lintutornista pyritään havaitsemaan mahdollisimman
monta lintulajia kahdeksassa tunnissa. Samalla tehdään
lintuharrastusta tunnetuksi
ja osallistumismaksuilla kerätään varoja linnustonsuojeluun.
Tornien taisto järjestetään
vuosittain toukokuun alussa,
ja siihen voi osallistua kuka
tahansa. Tornien taistoon voi
osallistua 3–8 hengen joukRistisorsa oli toinen tänä
vuonna havaituista harvinaisista lajeista.

kueena missä tahansa Suomen yli 400 lintutornissa.
Hyväksyttyjä torneja ovat
muun muassa kiinteät lintutornit, näkötornit ja vesitornit. Asuinrakennuksen katto
ei käy.
Tänä vuonna Tornien taisto käytiin lauantaina 5.5.2018
klo 5–13. Hiastinlahden lintutornissa lintuja bongasivat
Pauli Jussila, Ilkka Kärkkäinen, Jukka Sassi ja Mika Mähönen.
Sää oli kylmä ja kevät
myöhässä, joten lajimäärä jäi hiukan edellisvuosista.
Myöskin harmaan pilvinen
sää vaikeutti tunnistuksia.
Ristisorsa ja harmaasorsa olivat harvinaisimmat tunnistetuista lajeista. Kaikkiaan
havaittiin 64 lajia. Kyläyhdistys tarjosi bongaajille makkarat ja mehut torniin tuotuna.
MTR

olemassa olevaan Uiskarin
kalatiehen. Uiskarin kalatietä ei siis tarvitse rakentaa,
vaan se vaatii vettä.
Nyt tätä ongelmaa ollaan poistamassa. Kunta,
PVO Vesivoima ja jakokunnat ovat sopineet Uiskarin
kalatielle saatavasta vesityksestä. Säännöstelypadon
luukkuja auki, samalla Uis-

Kalateiden on ajateltu olevan
Iijoen lohien pelastus. Näin
ei välttämättä ole.
Jos lohi pääsisi (pääsee
varmasti kumipyörillä) Iijoen yläjouksulle kutemaan ja
poikasia syntyisi jokivarressa, niin poikaset eivät nyt selviä merialueelle.

Tutkijat ovat todenneet
tämän vasta viime vuosina.
Joessa syntynyt pikkulohi ui
pinnassa, sen on sukellettava
syvälle päästäkseen voimalan läpi. Tämä on kova stressi pikkukalalle.
Ensimmäisen voimalan
läpi pieni kala voi selvitä,
mutta sitten kuolema korjaa
satoa monin tavoin, lohipoikanen ei selviä yläjoelta merelle.
Iijoelle yläjuoksulle istutetaan kesällä 900 000 pikkulohta. Näistä ei ole hyötyä,
kun ne eivät selviä merelle. Jotta kalateistä ja istutuksista olisi hyötyä, niin ensin
pitää varmentaa pienten kalojen pääsy alas. Pitää rakentaa pikkukaloille reitit alas.
Uittokourut olivat hyviä laskureittejä, mutta ne purettiin
pois.
Raasakan voimalalle ja
säännöstelypadolle
ollaan

hakemassa kalatielupia. Iiläisten mielestä kalatie tulee
olla säännöstelypadolla, vanha luonnonuoma on paras
nousureitti. Raasakan voimalaan suunnitteilla oleva
kalatie on ristitty ”älykalatieksi”, mutta toimivuudesta ei ole varmuutta. Suuria
vaikeuksia tuo se, että vesivirtaus vaihtuu voimalassa
joka tunti. Säännöstelypadolla tätä ongelmaa ei ole,
myös putous- /nousukorkeus on pieni.
Raasakan voimalalle lienee kuitenkin tulossa kalatie. Tämän jälkeen on uutta
kalatietä ei kannata rakentaa ennen kuin ”älykalatie”
on todettu toimivan. Oikeastaan on niin, että ensin pitää
rakentaa pikkukaloille reitit
ohi voimaloiden ennen kuin
kalateistä on hyötyä.

				
Risto Tolonen

Tutustu kalaaiista.fi / kalastuskartat ja alueet/ Iijoen alaosa merialue
IIJOEN ALAOSAN KALATALOUDEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA
Kommentit, korjausehdotukset ja lisätietoa kala@ii.fi

Kalankäsittelyn puitteet kunnossa – säädökset hiertävät
Iiläinen kaupallinen kalastaja Antti Pääskynen iloitsee
Rantakestilän kalankäsittelytilojen valmistumisesta varmistamaan laadukkaan kalan
saamisen myyntiin.
-Olen ollut kaupallinen
kalastaja vuodesta 2012 ja
pyydystän kaikkea kalaa.
Mahdan olla Iin alueella ainoa kalastaja, joka pyytää
haukea talvella, Antti toteaa.
Muutoinkin Antti Pääskynen
kuuluu
pieneen
joukkoon, ykkösryhmän kaupallisia kalastajia on Iissä
enää kymmenkunta. Kakkosryhmän kaupallisia kalastajia, lähiruuan tuottajia,on
runsaasti noin 50. Kaikki tukkuliikkeisiin myytävä kala on
myytävä elintarvikelain mukaan hyväksytyn, Rantakestilän kalankäsittelytilan kautta.
Suoramyyntiin tätä velvoitetta ei ole. Viime kesänä saadut
uudet jäähilekoneet varmistavat kalan laatua entisestään.
Antti
toteaa
suurimman osan tuloistaan tulevan
muusta kuin lohesta, vaikka
lohiasiat puhuttavat eniten.
-Uusien lohen pyyntisäännösten piti parantaa ammattikalastajien asemaa. Kävi
päinvastoin ja kiintiörajoitukset ovat meille todellinen
ongelma. Valtakunnallinen
lohikiintiö voi jäädä vajaak-

Kalastus on tauolla ja maivan perkuukone odottaa
kesäkauden alkua. Perkuukoneen vieressä kalastaja
Antti Pääskynen.

si, mutta meidän on otettava pyydykset pois vedestä,
jos henkilökohtainen kiintiö
täyttyy, toteaa Antti ammattikalastuksen tilasta Iissä.
Tällä hetkellä kalastus on
tauolla jäätilanteen vuoksi ja kalastajat kunnostavat
välineitään kesän kalastuskauteen. Antti Pääskynen kalastaa alkavalla kesäkaudella
sekä joella, että merellä. Tulevista saalismääristä hän ei uskalla arvioida mitään, mutta
hylkeiden hän toivoo pysyvän apajiltaan poissa. MTR

Rantakestilan kalankäsittelytilat takaavat laadukkaan kalan lähtemisen Iin kalastajilta kuluttajille.
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Pesiksen tiedotuslehti kesä 2018

http://iinurheilijat.sporttisaitti.com/

Pesiskesä
käyntiin!
Rysän pesiskentän laitoja peittää vielä paksu lumikerros, mutta jo parin viikon ajan ovat pesäpalloilijat päässeet harjoittelemaan lajiaan ulkoilmassa.
Vaikka kaikki eivät vielä ole kerenneet viemään
suksiaan ja luistimiaan varastoon ensi talvea odottamaan, häämöttävät ensimmäiset pesiksen sarjapelitkin jo parin viikon päässä.
Iin Urheilijat lähtee kauteen kolmen aikuis- ja
viiden juniorijoukkueen voimin. Iissäkin on saatu huomata, että lasten ja nuorten houkutteleminen liikunnan ja seuratoiminnan pariin vaatii yhä
enemmän töitä ja panostamista. Nykyään pesäpallo, niin kuin muutkin joukkuelajit, kilpailevat
niin monen muun ajanvietteen kanssa. Seuroissa
on mietittävä tarkasti, kuinka lajia tehdään tutuksi lapsille ja nuorille. Perinteisten keinojen lisäksi
tarvitaan ihan uusia tapoja lasten ja nuorten saamiseksi toimintaan mukaan.
Lasten ja nuorten liikuttamiseksi Ii on mukana
valtion Liikkuva koulu –hankkeessa. Hankkeen
tiimoilta Iin Urheilijat järjestää Pesiskerhoa Rysän kentällä touko-kesäkuussa. Aiemmilta vuosilta tuttua Pesiskoulua on myös luvassa – tosin
nyt hieman uudistetulla konseptilla. Molemmissa on kyse matalan kynnyksen toiminnasta, johon
lapsilla ja nuorilla on helppo tulla mukaan. Sekä
Liikkuvan koulun Pesiskerhosta että Urheilijoiden
Pesiskoulusta voit lukea lisää tästä lehdestä.
Lasten ja nuorten lisäksi Iin Urheilijat liikuttaa
myös aikuisia. Pesäpallon miesten ja naisten edustusjoukkueen pelejä kannattaa käydä katsomassa
tulevanakin kesänä. Kertalaaki-harrasteporukan
mukana palloilee moni sellainen, jolla edellisestä
pelikerrasta aikaa saattaa olla 20 vuotta. Iin Urheilijoiden pesisjaosto osallistuu talkoiden merkeissä
myös erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Näistä merkittävimpänä mainittakoon seuran suurin
yksittäinen vuosittainen voimainponnistus, Tukkilaiskisat Raasakkakoskella heinäkuun alussa.
Nähdään taas pesiskatsomossa ja Tukkilaiskisoissa!
Jussi Kurttila
IiU pesäpallojaoston
puheenjohtaja

Pesäpallojoukkueet Iissä 2018
Juniorijoukkueet
Pesäpallon harrastaminen Iissä on monipuolista, mukavaa ja
edullista, pitkäjänteistä (nuoriso)toimintaa. Tarjolla on elinikäinen ”uraputki” alle kouluikäisestä miesten ja naisten edustusjoukkueisiin. Tämän jälkeen voi jatkaa kuntopesikseen,
Kertalaakiin voi tulla vanhemmalla iällä myös uutena.
Uudet harrastajat ovat tervetulleita jokaiseen ikäluokkaan,
ota rohkeasti yhteyttä joukkueenjohtajiin! Tule samalla mukaan tukijoukkoihimme. Jokaisen joukkueen taustalla ovat
innokkaat vanhemmat, ystävät ja pesäpallon tukijat.
Toistaiseksi tyttöjuniorit treenaavat poikien joukkueiden
mukana. Erityisesti tytöille tarvitaan uusia innokkaita puuhanaisia ja –miehiä. Joukkueita pyritään muodostamaan ensi
kesän sarjoihin innostuksen mahdollisuuksien mukaan.
Pesäpalloilijat kiittävät ja arvostavat tukijoukkojamme. Sponsorit ja tukijoukot mahdollistavat toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen. Kiitos jälleen kerran!
G-juniorit, 5-7 vuotiaana aloitetaan
Iin urheilijoiden pienimmät pesäpalloilijat ovat g-juniori-ikäisiä. G-junnuissa pelaavat lapset ovat 5-7 vuotiaita tyttöjä ja
poikia, mutta myös pienempiä lapsia käy säännöllisesti mukana. Harjoituksissa pääpaino on hauskassa yhdessä tekemisessä, pallon käsittelyssä ja kaikenlaisten taitojen kehittämisessä.
Joukkueenjohtaja
Joukkueenjohtaja: Heini Tammela, 040-5696271, heini.
tammela@gmail.com
Valmennus ja pelinjohto: Jenna Jussila, Juho Tolonen ja
Mikko Kurttila
Rahastonhoitaja: Simo Tammela
Sponsorisopimukset ja varusteet: Harri Pakanen

UUTTA!

Ykkösjoukkue järjestää kesän aikana nuorille

LUKKARIKOULUN.

Vetäjänä miesten ykkösen pitkäaikainen lukkarivelho,
nykyinen pelinjohtaja Janne Paaso.
Toteutetaan yhteistyössä juniorijoukkueiden kanssa.
Lisätiedot joukkueen vetäjiltä
ja iinurheilijat.sporttisaitti.com

Ensimmäinen osa 19.5, 26.5, 2.6 ja 16.6
jatkosta sovitaan jakson viimeisen kerran yhteydessä.

Miesten Suomisarjan kotiottelut
Alkusarjan kotiottelut viikolla klo 18.00
viikonloppuisin klo 16.00.
Neljä sarjan parasta jatko-otteluihin.
Ii – Suomussalmi
Ii – Raahe
Ii - Sotkamo
Ii – Rovaniemi
Ii – Ylivieska
Ii - Oulu
Ii – Simo
Ii – Kempele

F-pojat 8-10 v
Joukkueenjohtaja:
Kaisa Tolonen 044 5780 110
tolonenkaisa@gmail.com
Valmennus ja pelinjohto
Samuli Hanhisalo
Antti Nehvonen
E-pojat 11-12 v
Joukkueenjohtaja
Pauliina Jäävirta 040 5797 545
pauliina.jaavirta@gmail.com
Valmennus ja pelinjohto
Janne Kantola
D-pojat 12 – 14 v
Joukkueenjohtaja
Jussi Kuusiluoto 044 5939539
Valmennus ja pelinjohto
Kari Paukkeri 050 0229795
Iivo Kari
Nuoret pojat ja miehet
maakuntasarja
Joukkueenjohtaja:
Jarno Heinonen 040 0996983
Nuoret tytöt ja naiset
maakuntasarja
Joukkueenjohtaja:
Jenna Jussila 040 0545449
Miehet Suomisarja
Joukkueenjohtaja:
Iivo Kari 050 5270 370
iivo.kari@gmail.com

Kuntopesis – Kertalaaki
Tuomo Sassi 044 0303559
tuomo.sassi@gmail.com
Monenlaista
tukitoimintaa
Pesisäidit
Aino Jokinen 045 1325037
ainojokinen1@gmail.com
Anri Stenius-Veijola
PESÄPALLOJAOSTO 2018
Puheenjohtaja:
Jussi Kurttila 041 4699658
jussi.kurttila@gmail.com
Sihteeri ja rahastonhoitaja:
Maria Tolonen
maria.tolonen@pp3.inet.fi
Pesisäidit:
Aino Jokinen 045 1325037
ainojokinen1@gmail.com
Anri Stenius-Veijola
Tuomarivastaava:
Elisa Alatalo
Jäsenet:
Heini Tammela
Kaisa Tolonen
Pauliina Jäävirta
Jussi Kuusiluoto
Iivo Kari
Jenna Jussila
Tiina Okkonen

PESISYSTÄVÄ - KANNATTAJA - ENTINEN /NYKYINEN PELAAJA

LUKKARIKOULU NUORILLE

Su 20.5.
Ke 23.5.
Su 3.6.
Ke 6.6.
La 9.6
Ti 3.7
Ke 4.7
Su 8.7.

kaan!

Kysy lisää, tule mu

klo 16.00
klo 18.00
klo 16.00
klo 18.00
klo 16.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 16.00
Pääsyliput
vain 5 €

NYT KAUSIKORTTIKAMPANJA MYÖS IISSÄ

risi

Tule mukaan – haasta kave

Kausikortti vain 20 €

Maksa tilille:
IiU FI46 5350 0220 0575 95
Merkitse nimi ja osoite
Ja käy edes kerran
kesässä pesiskentällä?
Kausikortit toimitetaan
tai saat pesiskentällä
lipunmynnistä
Kausikortteja myös Neste
Nenoselta ja pelaajilta.

2018
Liitteen sivut toimittanut Risto Tolonen
Sivunvalmistus Iin Lehti Oy/Eila Lahtinen
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Pesiskoulu uudistuu!
Pesäpallokoulu on ollut
vuosien ajan kahden viikon
jaksossa kesäkuun alussa.
Nyt pesiskoulua uudistetaan ja pesiskoulua on kolmena arkipäivänä viikossa,
viiden viikon ajan. Näin
nuorille voidaan tarjota
monipuolisempaa mahdollisuutta hyvän harrastuksen pariin. Välillä voi pitää
toki vapaatakin, jos siltä
tuntuu.
Pesäpallokoulu on tarkoitettu kaikille 6-12 vuotiaille tytöille ja pojille.
Pesiskoulu aloitetaan 4.6.
2018. Samaan aikaan pesiskerho päättyy tältä keväältä.

Pesiskoulu tarjoaa reipasta menoa, liikunnan
riemua, ystäviä ja yhdessä
tekemistä. Pesiskoulu antaa valmiudet ja mahdollisuuden jatkaa harrastusta
joukkueissa sekä antaa urheilullisia valmiuksia ja
yhdessä tekemisen taitoja. Pesäpallo on edullinen,
monipuolinen ja mukava
harrastus.
Pesäpallokoulun rehtorina toimii Jenna Jussila.
Pesiskoulusta ilmoitetaan tarkemmin ennen kesäkuuta. Tarkempaa tietoa
löydät seuran nettisivuilla.
Tietoa saat myös pesiskerhosta.

aan!

Osallistu, tule muk

Pesiskerho liikuttaa Iin koululaisia toukokuussa
Iin Urheilijat ja Iin kunnan Liikkuva koulu -hanke järjestävät yhteistyössä
maksuttoman Pesiskerhon.
Kerho on tarkoitettu kaikille pesiksestä kiinnostuneille
6 - 12-vuotiaille Iin kunnan
alakoululaisille.
Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman
osaamisen ja koulutuksen

kärkihankkeista, ja sen yhtenä tavoitteena on lisätä ja tukea oppilaiden liikkumista.
”Liikkuva koulu -hankkeen
tiimoilta olemme hankkineet iiläisten koululaisten
käyttöön muun muassa läskipyöriä. Haluamme myös
tehdä paikallisten urheiluseurojen kanssa yhteistyötä,
joten oli mahtava juttu, että

Iin urheilijat lähti mukaan
pesiskerhoideaan”, kertoo
Liikkuva koulu -hankkeen
vastuuopettaja Marja Nousiainen Aseman koululta.
”Pesis on hieno harrastus
ja sillä on Iissä pitkät perinteet. Lajista voi liikkumisen
ilon lisäksi saada myös uusia
kavereita. Kerhossa opetellaan pesiksen perusasioita ja

varmasti välillä pelataankin.
Toivottavasti saadaan pesiksen palo sytytettyä kerholaisiin ja ehkä sitä kautta myös
uusia pelaajia IiU:n joukkueisiin”, suunnittelee Jenni
Tolonen, joka toimii pesiskerhon vetäjänä yhdessä Jessica Jussilan kanssa.
Pesiskerho
järjestetään
Rysän pesiskentällä maa-

nantaisin 7.5. – 4.6. klo 16–
17 (6–9-vuotiaat) ja klo 17–18
(10–12-vuotiaat). Kerholaisilla ei tarvitse olla omia pesisvälineitä, mutta jos niitä
kotoa löytyy, niitä kannattaa
ottaa mukaan.
Toimituksen huomautus:
Jussilan Jessica IiU-Jussila
perheen monitoimiurheilija, Tolosen Jenni moninker-

tainen pesäpallon Suomen
Mestari, Nousiaisen Marja
on simolainen erittäin ansioitunut pesäpalloilija. Liikkuva kouluja ja pesiskerho on
osaavissa käsissä. Osallistu,
tule mukaan!

Pesiskerho Rysän pesiskenttä, Asematie 170, 91110 Ii | Ma 7.5. – 4.6. klo 16–17 (6–9-vuotiaat), klo 17–18 (10–12-vuotiaat)

Ykkösen tavoite Suomisarjan lohkovoitto
Miesten Ykkösjoukkue lähtee Suomisarjaan kesällä 2018 luottavaisin mielin.
Joukkueen runko on säilynyt
viime vuodelta vahvana.
Mikko Tiiron kipparoimassa joukkueessa viime vuodelta tuttuja nimiä
ovat monipuolinen luottomies Veli-Hannu Pesämaa,
jokeri Iivo Kari, kärki Esa
Viinikanoja, Jarkko Seppä,
Antti Leppänen ja Tero Näppä osoittivat jo viime kesänä
varmuutensa.
Ikiliikkuja Jussi Nenosen
edelliskesän pelit jäivät vähiin, mutta nyt mies on taas
kesän kynnyksellä kunnossa.
Tänä kesänä nuorisokaartia koulitaan Suomisarjaan.
Vikkelä linjapelaaja Matias Jaakkola, lukkari/vaihtaja Matias Kynkäänniemi,
etenijä ja vaihtaja Tuomas
Bergman ja koppari/linja/
etenijä multipelaaja Vili Pakanen alkavat olla valmiita
kantamaan vastuuta. Tavoite on saada omille junioreille
mahdollisuudet kovimpiinkin sarjoihin.
Kun Ii on saanut mukaan
kovan luokan vahvistuksia,

niin kesästä voidaan odottaa
paljon.
Jali-Matti Jallu Kurkela palasi parin Superpesisvuoden jälkeen kotiseuraan.
Juho Toikkanen on pelannut
myös ykkössarjaa, tuo varmuutta takakentälle.
Petri Leppänen on iskenyt
monet vuodet jokerina lyöjätilaston kärkeen. Sami Raatikaisen tolpat ovat tuttuja
aiemmilta vuosilta, samoin
Mikko Tolonen monipuolinen peli. Mikko lienee Suomisarjan paras ykkösvahti ja
pystyy monenlaisiin yllätyksiin peleissä. Pelinjohtajana
on tuttu Janne Paaso. Hän
on tuttu, mutta myös yllätyksellinen. Vastustajat tuskin pystyvät ennakoimaan
Jannen ratkaisuja.
Mutta
omat pelaajat voivat luottaa
pelinjohto - ja valmennustaitoihin. Janne vakuuttaa, että
ensi kesänä ”tullaan pellaan
vähä eri tavalla mitä on Iissä totuttu mun pelinjohtoaikana”.
Suomisarjan taso on kova,
mutta Iin miesten ykkösjoukkueen ensimmäinen tavoite on
olla alkusarjan kärkijoukkue.

Panostusta
nuorisotoimintaan
Miesten Ykkösen tavoite on
antaa omille junioreille mahdollisuus jatkaa pesisuraa
Iissä. Toki nuoret voivat tavoitella myös korkeimpia
sarjatasoja. Tapani Piri jatkaa Superpesiksessä, Jallu
Kurkela palasi Superista kotiseuraan. Tässä on mallia Iin
nuorille.
Miesten ykkösen ensi kesän tavoite on myös olla mukana
junioritoiminnassa.
Seurat, joilla on vahvaa aikuistoimintaa, ovat vahvoja
yleensä nuorisotyössä.
Toiminnan jatkuvuuden
kannalta on välttämätön
hyvä edustusjoukkue tai -urheilija, joka tuo näkyvyyttä
harrastukseen. Tämä tuo intoa nuorille ja vanhemmille
osallistua toimintaa.
Jos panostetaan vain junioreihin tai omaan ikäluokkaan,
niin
jatkossa
toimintaan ei saada asiantuntevia vanhempia vetäjiä.
Jos panostetaan vain edustusurheiluun, niin toiminta
ei ole pitkäjänteistä.

Ensi kesänä lukkarikoulu
on tästä hyvänä esimerkkinä. Samoin joukkueen osallistumista
pesiskouluun,
nuorisotapahtumiin, kum-

mipelaajatoimintaa tullaan
kehittämään.
On tosiasia, että ilman hyvää edustusjoukkuetta ei ole
hyvää pitkäjänteistä juniori-

toimintaa. Yhtä lailla totta
on, että ilman hyvää junioritoimintaa ei ole hyvää edustusjoukkuetta.

Jallu Kurkela vinkkarin varressa, Superin jälkeen kova vahvistus kotiseuralle.
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PESISKERHO
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Tervetuloa Pesiskerhoon
Rysän pesiskentälle!

Nuorten turnaukset todellisia yleisötapahtumia.

MA 7.5. klo 16 - 17 (6 - 9-vuotiaat), klo 17 - 18 (10 - 12-vuotiaat)
MA 14.5. klo 16 - 17 (6 - 9-vuotiaat), klo 17 - 18 (10 - 12-vuotiaat)
MA 21.5. klo 16 - 17 (6 - 9-vuotiaat), klo 17 - 18 (10 - 12-vuotiaat)
MA 28.5. klo 16 - 17 (6 - 9-vuotiaat), klo 17 - 18 (10 - 12-vuotiaat)
MA 4.6. klo 11 - 15 välillä, ryhmät ja aika ilmoitetaan myöhemmin.

Suositeltavat varusteet: juomapullo, liikuntavaatteet ja iloinen mieli
Iin Urheilijat ja Iin kunnan Liikkuva koulu -hanke järjestävät yhteistyössä Pesiskerhon. Kerho on maksuton ja siihen voivat osallistua kaikki pesiksestä kiinnostuneet 6 - 12-vuotiaat tytöt ja pojat. Pesiskerho järjestetään Rysän pesiskentällä (Asematie 170, 91110 Ii). Omia välineitä ei tarvita, mutta jos niitä on,
ne kannattaa ottaa mukaan. Kerhon vetäjinä toimivat Jessica Jussila ja Jenni
Tolonen. Pesiskerholaiset osallistuvat kerhoon omilla vakuutuksillaan.

Iin Urheilijat iloista mieltä nuorille.

Harjoitusleirillä Tornion Lappiahallissa.

Onnistumisia Sotkamon turnauksessa voitto. Kuvat Maria Tolonen

Iin Urheilijat ry on perustettu vuonna 1945. Seura on yleisseura ja
lajivalikoimiin kuuluvat pesäpallo, hiihto, sulkapallo ja lentopallo.
Eri lajien parissa on vuosittain satoja henkilöitä harrastajina,
kilpailijoina, valmentajina, ohjaajina, huoltajina, toimitsijoina tai
muuten vain työllään tukemassa arvokasta nuorisotoimintaa.
Seuralla on oma toimitalo, Urheilijoiden talo Rysä, Iin pesäpallokentän laidalla. Talo on aiemmin tunnettu Maamiesseuran talona.
Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaamme!

Iin Urheilijoiden talo, tutummin Rysä on vuonna 1923 rakennettu historiallinen maamiesseurantalo.
Osoite on Asematie 170, 91100 Ii
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Vappumarssilla

yli 100 vuoden perinteitä noudattaen
Tauno Kivelä kantoi puheessaan
huolta vanhusväen asemasta
Suomessa.

Anne Huotari kritisoi toriyleisölle puhuessaan muun muassa
terveyspalveluiden ja päivähoidon yksityistämistä.

Vappumarssi kääntymässä Iin torille. Suomen lippua kantaa Sauli Keltamäki, airueina Mikael Pietilä ja Aini Autio.

Iin vappua vietettiin tänäkin
vuonna perinteisesti marssien. Monilta paikkakunnilta marssiperinne on vuosien
saatossa hiipunut, mutta Iissä vappumarssilla on riittänyt marssijoita vuodesta
toiseen.
Vasemmistoliiton
Iin
osaston järjestämän toritapahtuman juhlapuhuja Anne
Huotari osallistui myös vappumarssille.
-Muistaakseni oli vuosi
1972, kun ensimmäisen kerran olin marssimassa. Siitä
saakka olen lähes joka vuosi ollut marsseilla mukana,
Anne kertoo.
Marssi kulki Iin Järjestötalolta
torin
kier-

täen
Puistotien
kautta
Kirkkotielle ja päättyi torilla pidettyyn tapahtumaan.
Toritapahtumassa puhuivat
Vasemmistoliiton Iin osaston
varapuheenjohtaja
Tauno
Kivelä, sekä Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Anne
Huotari.
Tauno Kivelä totesi Iissä
marssitun yli sadan vuoden
ajan. Ensimmäiset maininnat
vappumarssista paikkakunnalla hän oli löytänyt vuodelta 1909.
-Kun ajatellaan sadan
vuoden takaisia aikoja ja nykyaikaa, on niillä monia yhteneväisyyksiä.
Tuloerot
ovat edelleen hyvin suuret.

Monilla vappuperinteisiin kuuluu kevään ensimmäinen pehmisjäätelö.

Tämän lisäksi vanhusväestön elinolot ovat viime aikoina kurjistuneet, Kivelä totesi
puheessaan.
- Suomi nousi sadassa
vuodessa kehitysmaasta hyvinvointivaltioksi
kovalla
työllä, koulutuksen parantamisella ja yhteisellä tahdolla kehittyä. Se ei kuitenkaan
tullut ilmaiseksi. Oikeisto ei
ole koskaan suostunut luopumaan omasta ylivallastaan, mutta ay-liikkeen ja
punamultayhteistyön ansiosta meillä on viiden päivän
työviikko,
lomakuukausi,
parantunut työsuojelu, työeläkejärjestelmä, sosiaali- ja
terveyspalvelut ja hyvä koulutus. Nuoremmat sukupol-

vet eivät välttämättä tiedä,
miten tämä on saatu aikaan.
Siksi meidän pitäisi juhlia
näiden saavutusten vuosikymmeniä ja kertoa nuorillemme, miten tähän on tultu,
totesi puolestaan Anne Huotari puhuessaan Iin toriyleisölle.
Hallituspolitiikkaa ja sen
myötä viime vuosien kehitystä Huotari piti eriarvoistavana ja etenkin nuorilta
tulevaisuuden uskoa vievältä.
- Nyt on vallassa voimat,
jotka haluavat heikentää työelämän pelisääntöjä, etenkin
nuorilta ja yksityistää tärkeitä julkisia palveluja kuten sosiaali- ja terveyspalveluja.

Nuorten irtisanomisten helpottaminen ja määräaikaisten sopimusten lisääminen
on käsittämätöntä touhua.
Nuorten on muutenkin ollut vaikeaa työllistyä vuonna 2008 alkaneen ja pitkään
jatkuneen taantuman vuoksi, jopa koulutetuista nuorista osa on syrjäytynyt vaikean
työllistymisen vuoksi, Huotari jatkoi.
Puheensa lopuksi hän antoi kiitosta ja tunnustusta Iille.
- Täällä on löydetty uusia
vahvuuksia ja kestävästä kehityksestä on tehty käytännön todellisuutta. Siitä on
aika tuoreena esimerkkinä
Euroopan komission RegioStars 2017 -kilpailussa saatu
voitto ilmastonmuutos-kategoriassa. InnoHiili -Innovatiiviset vähähiiliset palvelut
-projekti löi kisassa Pariisin,
Torinon, Toscanan ja Tallinnan. Se on todella kova jut-

tu pienten kuntien sarjassa,
sanoisinpa enemmän kuin
Suomen mestaruus jossakin
urheilulajissa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on tulevaisuusteko, johon tarvitaan
meistä jokaista. Iissä on tehty tällä saralla todella hyvää
työtä jo yli 10 vuotta. Se, että
Iissä on otettu koko kunta
mukaan ympäristötalkoisiin,
ansaitsee kunniamaininnan.
Toritapahtuman jälkeen
väki siirtyi perinteiseen tapaan Iin Järjestötalolle, missä
yleisöllä oli mahdollisuus tavata Iin vasemmistoliittolaisia kuntapäättäjiä ja esittää
kysymyksiä ajankohtaisista
asioista.
Osa toriyleisöstä jatkoi
vapun viettoa juhlan sijaan
torilla, omalla perinteisellä tavallaan esimerkiksi syömällä kevään ensimmäiset
pehmikset paikalliselta grilliltä ostettuina. MTR

Iin vapun toritapahtumassa puhunut Anne Huotari osallistui vappumarssillekin.
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Laksontien K-Marketin toiminta päättyi 27.4.

Erään aikakauden loppu – Laksontien K-Market suljettiin
Perinteisellä iiläisellä kauppapaikalla toiminut Laksontien K-Market suljettiin
torstaina 26.4. Kyseisessä
kiinteistössä on ollut kauppatoimintaa vuodesta 1960 ja
viereisellä tontilla vielä huomattavasti kauemmin.
Iin Osuuskauppa perustettiin vuonna 1906. Päämyymälä sijaitsi Iijokirannassa
nykyisen
seurakuntatalon
paikalla. Laksontien varrella
olevalla tontilla sijaitsi pieni

Sipolan myymälä. 12.10.1954
Iin Osuuskauppa osti uutta keskustoimipaikkaa varten tontin Sipolan myymälän
kohdalta Laksontien toiselta puolelta. Viisi vuotta
myöhemmin, 12.10.1959 uutta keskustoimipaikkaa ryhdyttiin rakentamaan. Uusi
keskustoimipaikka
konttoreineen luovutettiin liikkeen käyttöön 2.6.1960.
Samana päivänä pidettyyn
kutsuvierastilaisuuteen osal-

Iin Osuuskaupan keskuspaikka rakennettiin Laksontien varteen vuosina 1959-1960

sta
äivän juhla
Veteraanip akasivulla
on juttu t

listui muun muassa Kulutusosuuskuntien Keskusliiton
pääjohtaja Jalmari Laakso. Valmistuneen tavaratalon nimi oli Osuuskulma.
Talon päädyssä oli konttorirakennus ja itse myymälätilan alakerrassa tilat rauta- ja
maatalousosastolle.
Vuosien saatossa kiinteistö on kokenut monia
muodonmuutoksia ja konttorirakennus purettiin 1980-luvulla. Rautaosaston käyttöön

rakennettiin niin sanottu
peltihalli kiinteistön taakse
vuonna 1982. Rautaosastosta luovuttiin vuonna 1986.
Myöhemmin peltihalliin siirtyi Eero Kauppa Pohjois-Iistä
jatkaen rautakauppatoimintaa Iissä vuosikymmeniä.
Nykyisin tiloissa toimii Iijoen Rauta.
Iin Osuuskauppa toimi
itsenäisenä
osuuskauppana vuoteen 1983, jolloin perustettiin E-osuuskunta Eka.

Laksontien toisella puolella sijaitsi pieni ja idyllinen Sipolan myymälä.

Vuonna 1993 Eka-yhtymä
asetetaan yrityssaneeraukseen. Vuonna 1995 Osuuskunnan nimi muutetaan
Osuuskunta Tradeka-yhtymäksi. Tradekan nimi vaihtui joulukuussa 2008 Suomen
Lähikauppa Oy:ksi. Marraskuussa 2015 Kesko osti
Suomen Lähikaupat. Kilpailuvirasto hyväksyi kaupan
huhtikuussa 2016, määräten
Keskon samalla luopumaan
osasta Valintataloja. Iin Va-

lintatalo oli yksi myytäväksi
määrätyistä liikkeistä. Liikkeelle ei kuitenkaan löytynyt ostajaa ja Kesko muutti
myymälän
K-Marketiksi,
jonka toiminta on nyt tullut
tiensä päähän. Laksontien
K-Marketin sulkeutumiseen
päättyy samalla oleellinen
osa iiläistä kauppahistoriaa.
MTR

Iin Osuuskaupan uusi päätoimipaikka sai nimen Osuuskulma.

Veteraanipäivän seppeleitä sankarihaudoille

Iin kunta, Iin seurakunta ja kansalaisjärjestöt laskivat yhteiset seppeleet Iin alueella sijaitseville sankarihaudoille
kansallisena veteraanipäivänä 27.4. Seppeleet laskettiin Iin, Olhavan, Kuivaniemen ja Oijärven sankarihaudoille.

Olhavan sankarihaudoille seppeleen laskivat Alpo Tuomela ja
Iin nuorisovaltuuston edustajana Pieta Pöyhtäri. Kunniavartiossa ovat Heikki Lahdenperä ja Antti Toppi.

Kuivaniemen sankarihaudoille seppeleen laskivat Pekka Ellilä ja Pekka Koskela. Kunniavartiossa lumipukuiset Raimo Ollikainen ja Jaakko Ellilä.

Iin sankarihaudoille seppeleen laskivat Matti Turtinen ja Pertti Huovinen.
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Pyydä
kesärengas
tarjous!
Meiltä renkaat
Uutuutena!
asennettuna ja
Meiltä myös
tasapainotettuina. 3D-neli-

Alakoululaisten diskon tunnelmia

pyöräsuuntaus

Autojen käsinpesu,
vahaus ja
sisäpuhdistukset
Mopojen ja skoottereiden rengastyöt ja huolto
Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17,
la 9-13

Aina kahvitarjoilu

Vappudiskolla rahaa luokkaretkeen
Pohjois-Iin 5 lk oppilaat
vanhempineen
järjestivät
vappudiskon
kerätäkseen
varoja luokkaretkeä varten.
Disco pidettiin Iin Urheilijoiden talolla ja yleisöä paikalle saapui runsaasti. Alle
kouluikäisten diskoon osal-

listui noin 200 diskoilijaa
ja alakoululaisten diskoon
myytiin 150 lippua. Illan ohjelmassa oli erilaisia pelejä ja
kilpailuja, sekä molemmissa
palkittiin tuomareiden valitsemat parhaat puvut. MTR

ISÄT JA LAPSET
ÄITIEN JA MUMMOJEN PÄIVÄ

PÖYTÄ KUNTOON
KALAHERKUILLA

Luna Sassi, Iida Jääskelä ja Saaga Pesämaa nauttivat diskotunnelmasta.

PAISTOVALMIIT
LOHIPERHOSET

24,50€/kg

KYLMÄSAVU
LOHISIIVUT

28,50€/kg

KYPSÄT SAVU- JA
LOIMULOHET

25.50€/kg

KASTIKKEET JA LISUKKEET LÖYTYVÄT MYÖS MEILTÄ

Kaikille äideille ja mummoille
mukavaa päivää!
Aukioloajat:
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00

Majakka Konintie 4, A 91100 Ii

Seuraa meitä
myös
Facebookissa

Alle kouluikäisten diskoon maskotit toivottivat kaikki tervetulleiksi.
Maskotit Maria Lappalaisen seurassa Iin Urheilijoiden talon edustalla.

Alakoululaisten parhaat asut olivat tuomareiden mielestä Perhonen,
Variksenpelätin ja Noita.

Martoilla patalapputempaus
Martat toteuttivat torstaina
3.5. valtakunnallisen patalapputempauksen ”Martalta
patalappu” Iissä kaikki kolme kunnassa toimivaa Marttayhdistystä
kokoontuivat
S-Marketin eteen jakamaan
tekemiään patalappuja.
Martojen
valtakunnallisen #martalta patalapputempauksen tavoitteena oli
yllättää ja ilahduttaa ihmisiä marttojen käsin tekemillä
patalapuilla. Patalaput vietiin torstaina 3.5. eri puolilla
Suomea puistoihin, kauppoihin, kirjastoihin ja muihin
julkisiin tiloihin. Löytäjä sai
patalapun lahjaksi martalta.
Patalappuja myös annettiin
kädestä käteen, kuten Iissä.
Marttojen aiemmat käsityötempaukset ovat usein
kohdistuneet tietylle kohderyhmälle. Idea patalapputempaukseen syntyi halusta

ilahduttaa laajasti tavallisia
ihmisiä jollakin käsintehdyllä, jolla on aidosti käyttöä arjessa.
– Jokainen meistä tarvitsee patalappuja. Tempauksella haluamme kannustaa
ihmisiä tekemään käsillään ja
oppimaan uusia taitoja. Ha-

luamme tehdä myös toimintaamme tunnetuksi ja kutsua
mukaan Marttoihin, toteaa
Iin Marttojen puheenjohtaja
Ritva Liedes.
Käsityöt ja käsityötempaukset ovat merkittävä osa
marttojen tekemää vapaaehtoistoimintaa.
Esimerkiksi

viime vuonna martat tekivät
virkattuja ja neulottuja vauvanpeittoja Uuden lastensairaalan pienille potilaille
ja tänä keväänä villasukkia

olympia- ja paralympiajoukkueiden urheilijoille.
Käsillä tekeminen on osa
Marttojen tämän vuoden kestävä arki -teemaa. Suurin osa

patalapuista on tehty ekologisista tai kierrätetyistä materiaaleista Taito osata tehdä itse
on osa resurssiviisasta ja vastuullista arkea. MTR

Patalappu voi olla
kuin muotivaate.

S-Marketin edessä patalappuja jakoivat Ritva Liedes Iin Marttojen puheenjohtaja, Anita Erkkilä Alarannan Marttojen puheenjohtaja, Anna-Maija Harjula Alarannan Martat, Raili Järvenpää Aseman Martat, Hilja Paukkeri Alarannan Martat, Tuulikki Liedes Iin Martat sekä Mirja Aalto Alarannan Martat.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Elias
Oikarinen Sundquist

Larissa
Tursas

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

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

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

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

oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste:Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

Yrittäjä!
Ilmoita Palveluhakemistossa.

Ota yhteyttä
p. 050 439 9963!

Meillä myös ilta-aikoja

www.iisanomat.fi

Iin alueen taksit
yhdestä numerosta

0200 81 000

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

Myös Valopilkku-sovellus!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

valokuvauspalveluita • painotuotteita
Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

040 962 6504

VKK-Media Oy

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

IiSanomat joka toinen viikko
joka kotiin Iissä

Lue IiSanomat netistä:

taksipalveluita

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

KUNTO
KLUBI

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

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

Vappuaaton hulinat Nelosparkilla

Jenkkiautot saapuivat, etummaisena vm-98 Ford Crown Vicrotia. Auton omistaa Jani Säätelä Lohtajalta. Alun perin auto on toiminut Jenkeissä poliisiautona ja myöhemmin palopäällikön autona. Suomeen
auto on tuotu vuonna 2015 ja Säävälän omistuksessa se on ollut kesästä 2017.

Matti Kumpulainen ja Veikko
Södö ovat molemmat kiinnostuneita museoautoista ja vanhoista koneista.

Kuivaniemellä oli vappuaaton alkuillasta odottava tunnelma. Nelosparkin pihaan
alkoi kerääntyä yleisöä ja Takaisku Band viritteli soittimiaan. Kaikkien katseet oli
suunnattu 4-tielle kohti Oulua. Joko ne kohta tulee, kysyi joku. Iin ovat ohittaneet,
tiesi toinen.
Ja sitten ne saapuivat. Pitkä letka jenkki- ja harrasteautoja saapui juhlistamaan
Kuivaniemen vappuaattoa,
ensimmäisenä aito amerik-

Takaisku Band viihdytti runsaslukuista yleisöä.

kalainen palokunnan johtoauto Ford Crown Victoria.
Nelosparkin piha täyttyi hetkessä toinen toistaan komeammista autoista ja yleisöä
oli paikalla todella runsaasti.
-Kyllä minua jännitti, tuleeko tänne ketään. Sen tiesin, että autot saapuvat,
mutta kiinnostuvatko kyläläiset tapahtumasta, kertoi
Nelosparkin puolesta puuhanaisena toiminut, itsekin
jenkkiautoja harrastava Hannele Koskelainen.
Pelko yleisökadosta oli
turha ja autot oheisohjelmineen kiinnostivat paikalle

Vappuaattona Nelosparkille kokoonnuttiin koko perheellä.

saapuneita vauvasta vaariin.
Illan aikana järjestettiin monia leikkimielisiä kilpailuja
ja arvontoja. Takaisku Band

viihdytti yleisöä ja patiokausi saatiin avatuksi leppoisissa tunnelmissa. MTR
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KUULUTUS
Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos Seljänperän alueella, vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo
Iin kunnanhallitus on päättänyt 23.4.2018 kokouksessaan käynnistää Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutoksen Seljänperän alueella. Suunnittelualue kattaa noin seitsemän hehtaarin suuruisen kunnan omistaman alueen, jolla on toiminut
aiemmin leirintäalue.
Yleiskaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa
merellinen asuinrakentaminen alueelle.
Yleiskaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Asiakirjat on saatavilla Iin teknisellä osastolla
osoitteessa Jokisuuntie 2 ja Iin kunnan internetsivuilla osoitteessa http://ii.fi/yleiskaavoitus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 2.5. – 4.6.2018.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
pyydetään toimittamaan 4.6.2018 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija
Jaakko Raunio p. 050 4083811
jaakko.raunio@ii.fi.
Ii 23.4.2018
Kunnanhallitus

KUULUTUS
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Pelastetaan iltasatu!
-hankkeelle jatkoa
Iin kirjastossa viime lokakuusta maaliskuulle toiminut Pelastetaan iltasatu!
– lukuintoa lapsiperheille ja
päivähoidon työntekijöille
-hanke on saanut jatkorahoitusta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.
Hankkeen
tavoitteina
ovat olleet alle kouluikäisten
lasten lukuinnon sytyttäminen, lukemisen lisääminen
lapsiperheissä, kirjaston ja
varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen sekä neuvolayhteistyön aloittaminen.
Jatkohankkeessa
otetaan
mukaan kaikki ensimmäisessä hankkeessa pois rajatut
kohderyhmät kuten erityisryhmät ja koulujen esiopetusryhmät. Tavoitteena on

Ehdotuksia kaivataan
vuoden iiläisestä ja
ympäristöpalkinnosta
Ehdota vuoden iiläistä sekä ympäristöpalkinnon saajaa. Ehdottaa
voi ajalla 7.5.-10.6. sekä
verkossa että paperilomakkeella Iin ja Kuivaniemen kirjastoilla
aukioloaikoina.

myös sitouttaa kirjaston ja
varhaiskasvatuksen henkilökunta uuteen yhteistyöhön.
Kevään 2018 aikana laaditaan suunnitelma erityisryhmien lukemiskasvatukselle.
Yhteistyötä erityisryhmien
tavoittamiseksi tehdään mm.
päiväkotien, neuvolan ja puheterapeuttien kanssa. Syksyllä 2018 hanke jatkaa mm.
markkinoimalla kirjaston ja
varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelmaa päiväko-

deille ja lapsiperheille sekä
opastamalla esiopetusryhmiä
Lukuinto-projektissa
laaditun Lukuhöperö-passin
käyttämisessä. Hankkeen aikana kirjastossa käydään läpi
lasten- ja nuortenkirjastotyöhön liittyviä työprosesseja ja
organisoidaan tehtäviä uusien toimintamuotojen mahdollistamiseksi.

Vuoden 2018 iiläisen valitsee Iin kunnanhallitus.
Ympäristöpalkinnon saajan
valitsee kunnanhallitus Iin
ympäristöyhdistyksen ehdotuksesta.
Nimitykset julkistetaan
Iin kotiseutuviikon pääjuhlassa sunnuntaina 1.7.2018
klo 12.30, Huilingin Näyttämöllä.

Salla Kananen

Viestintä Iin kunta

Tyrnävän johtoon siirtyvän
Vesa Anttilan läksiäisjuhla Iissä

Palokankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto nähtäville
Tuuliwatti Oy suunnittelee Iin kunnan alueelle Palokankaan
tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen
yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a
§:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena
on mahdollistaa enintään 12 uuden tuulivoimalan rakentaminen.
Iin kunnanhallitus on päättänyt 23.4.2018 § 114 asettaa
Palokankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston ja kaavaehdotuksen MRL:n 65 §:n ja MRA
27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 7.5.2018–8.6.2018
väliseksi ajaksi.
Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään maisemaravintola Merihelmessä tiistaina 15.5.2018 klo 18.00. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!
Kaavan ehdotusvaiheen aineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä Iin kunnanvirastolla yhteispalvelupisteellä (Jokisuuntie 2, 91101 Ii) sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.ii.fi/yleiskaavoitus. Osallisilla ja
kuntalaisilla on oikeus esittää muistutus kaavaehdotuksesta.
Kaavan ehdotusvaiheen aineistoa koskevat muistutukset
tulee toimittaa kuulemisaikana (8.6.2018 mennessä) joko
sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella:
kirjaamo@ii.fi tai Iin kunta
Jokisuuntie 2, 91101 Ii
Lisätietoja antavat:
Iin kunta
Jokisuuntie 2, 91101 Ii
Jaakko Raunio
maankäytön suunnittelija
puh. 050 4083 811, jaakko.raunio@ii.fi
Kaavaa laativa konsultti:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy		
Hallituskatu 13 - 17 D, 90100 OULU		
Janne Tolppanen
maankäytön suunnittelija, arkkitehti
puh. 044 278 7307, hannu.kemilainen@st1.fi
Hankkeesta vastaava:
TuuliWatti Oy
PL 100, 00381 Helsinki
Hannu Kemiläinen
suunnittelupäällikkö
puh. 040 734 3026, hannu.kemilainen@st1.fi

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes Tyrnävän johtoon siirtyvän Vesa Anttilan seurassa Iissä pidetyssä läksiäistilaisuudessa. Taustalla toimistosihteeri Irja Onkalo-Särkikangas sekä hallintojohtaja Annastiina Junnila.

Tyrnävän kunnanjohtajana
7.5. aloittavan Vesa Anttilan
viimeinen työpäivä Iissä oli
2.5. Päivän päätteeksi iiläiset olivat järjestäneet Vesalle
läksiäistilaisuuden täytekakkukahveineen
Nätteporin
auditorioon.
Pienimuotoisessa lämminhenkisessä tilaisuudessa työkaverit ja eri
yhteistyötahot kiittivät Vesaa Iissä tehdystä työstä, toivottaen samalla menestystä
uusiin tehtäviin.
-Aika kuluu nopeasti.
Muistan kuin eilisen päivän,
kun porukalla pähkäilimme,
olisikohan tuo Vesa meille
hyvä opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö. Siitä on kuitenkin jo yli kuusi vuotta,
totesi Iin kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Teijo Liedes, kiittäessään työnantajan
puolesta Vesaa Iin kunnan
palveluksessa tehdyistä kuu-

desta vuodesta.
Iin kunnanjohtaja Ari
Alatossava puolestaan kiitti Vesaa menestyksekkäästä
työstä Iin kuntaorganisaation suurimman yksikön johdossa.
-Monet illat ehdimme sen
kolmen vuoden aikana, minkä olimme samassa organisaatiossa, pohtia milloin
minkäkin koulun huonoa
kuntoa ja monia muita asioita. Vaikka roolisi nyt vaihtuukin Tyrnävällä, samalla
tekemisen meiningillä sielläkin pärjäät, evästi Alatossava
tulevaa kunnanjohtajakollegaansa uusiin haasteisiin.
Vesa kiitti sekä työnantaOulunkaaren
kuntayhtymän
puolesta Vesaa muistivat kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto sekä hallinto- ja
henkilöstöjohtaja Juha Torvinen.

jaa, että työkavereita ja muita
yhteistyötahoja hyvästä yhteistyöstä.
-Muutaman viikon olen
jo tutustunut Tyrnävään ja

sen ihmisiin. Nyt kuitenkin
suuntaan Latviaan poikani jääkiekkoturnaukseen ennen Tyrnävälle siirtymistäni,
Vesa Anttila kertoi. MTR

nro 10
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry:n
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yleinen vuosikokous
ke 16.5. klo 18 Olhavan kylätuvalla
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Osoite: Sassintie 15 B 1, 91140 Olhava

Isommat erät, myös romuautot,
voidaan noutaa sopimuksesta.
Noudosta sovittava yhteyshenkilön kanssa!

bingo

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Su 20.5. klo 18.00

2 23

METALLINKERÄYSKAMPANJAN
LA-SU 26. - 27.5.2018 klo 9 - 16.
Keräyspiste on Olhavan AREENA:lla
(4-tien varressa Olhavassa)

Sääntömääräiset asiat.
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480 € / mp | 450 € / pr50
2 x 100 € | 5 x 50 € Tervetuloa!

Seniori-ikäisille Nätteporissa
Puistotie 1 Ii 19.5.2018 klo 10-16
Puheenvuoro/Nätteporin auditorio klo 10
- Tervetuloa
- Iin Laulupelimannit
- Taiteilija Sanna Koiviston puheenvuoro
Klo 10.45-11.35
- Poliisin puheenvuoro turvallisuudesta
- VALID -muistihoidosta Sirpa Remahl kertoo
Kohtaamisen merkityksestä - Muistisairaan valmentamisesta
vahvistamiseen
Klo 12.45-14.00
- Stella Kotipalvelut esitteleee palvelujaan
- Iilaakson Fysioterapia puhuu ikääntyvien liikkumisesta ja
ohjaavat taukojumpan
- HelliE -hoivapalvelut kertoo edunvalvontavaltuutuksesta
ja hoitotahdosta
- Iin Kirjasto esittelee Celia-äänikirjaa ja muita kirjaston palveluja
Klo 14.15-14.45
- Jarmo Alasiurua Jakkukylästä tarinoi Iijoesta.
Tietoa Iijoen merkityksestä eri vuosisadoilla, mm. miten joen
merkitys on muuttunut, kun se valjastettiin energian tuotantoon.

Lisätietoja: Kalevi Stenberg, p. 040 560 9249

Kulttuurihistoriallisesti arvokas Iin Työväentalo saa
uuden katon. Talo on vihitty
käyttöön 29.8.1915.
Talon on suunnitellut Harald Andersen ja talon nykyinen konesaumattu peltikatto
on asennettu noin 60 vuotta
sitten.
Työväentalon
kattoremontti aloitettiin vuosi sitten, jolloin talon toinen sivu
sai kolmiorima-huopakaton.
Nyt on vuorossa kattoremontin loppuunsaattami-

Valtakunnallinen pyöräilyviikko järjestetään 5.-13.5.
Valtakunnallista
pyöräilyviikkoa vietetään jo 28.
kertaa. Pyöräilyviikko muodostuu ensimmäistä kertaa

jopa yhdeksästä erilaisesta teemapäivästä.Kaupunkipyöräpäivä on torstaina 3.5
Pyöräilyviikon avaus ja Pyörä kuntoon -päivä lauantaina 5.5. Perhepyöräilypäivä

ja voita lahjakortti
Ilmainen
iin kotipizzaan!
sisäänpääsy!

Lisätietoja Annamarilta p. 045 630 7741
Tapahtumavastaava: HelliE Hoivapalvelut.
Yhteistyössä: Iin Kirjasto, Iin lukio, KulttuuriKauppila, Oulunkaaren kuntayhtymä

Iin toimisto avoinna Micropoliksessa

Piisilta 1 toimisto avoinna ke 9-14,
tai sovi tapaamisesta p. 050 439 9963

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro 11, ilmestyy pe 24.5.2018
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to17.5 .2018

www.iisanomat.fi

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 11
ilmestyy 24.5.2018.

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 johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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Pääpalkinnot: Maxibingo 100 €, Irtolehti 50 €,
Vihko: 5*30€ + 1*50€. Lopuksi irtolehti. 100 €.
Lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. Tervetuloa!

sunnuntaina 6.5. Sähköpyöräilypäivä maanantaina 7.5.
Pyörällä töihin -päivä tiistaina 8.5. Pyörällä kouluun
-päivä keskiviikkona 9.5. Virkistyspyöräilypäivä torstaina 10.5. Pyörällä kauppaan
-päivä perjantaina 11.5. Pyörällä kaiken ikää -päivä lauantaina 12.5. sekä Pyörällä
treeneihin koko viikon ajan.
Pyöräily on hyvää liikuntaa ja ympäristöystävällinen
liikkumismuoto. Talven jäljiltä pyörä saattaa kuitenkin
kaivata huoltoa. Iissä toimiva polkupyörien huoltoliike
”Pyörivä Pyörä” elääkin kiivainta sesonkikauttaan juuri
keväisin ja alkukesästä.
-Juhannukseen
saakka
painetaan pitkää päivää, toJani-Pekka Savilaakso ja juuri
huollettu pyörä valmiina asiakkaalle palautettavaksi.

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

11.5.2018

Odotus-Bingo (joten pyör
Nyt lähtee 28” mummoklo 16.45
pyörä kotiinkuljetuksella!

Pyöräilyviikolla 2018 mennään ”Pyörällä kauppaan”!

arvauskisaan

Nro 10

jaa!

Pyörivä Pyörä pitää pyörät kunnossa

Musiikkiesitys/Nätteporin kahvila klo 11.40
Lauluryhmä Iin Laulupelimannit,
Musiikkia uudelta cd-levyltä: Kivalterin katrilli.
Osallistu
Uunituoreita levyjä myös myynnissä!

Julkaisija:
Piisilta 1 keskiviikkoisin klo 9-14
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Lehden sivulla on 6-palstaa
Piisilta 1, 91100 Ii
Palstakoot:
sähköposti: info@iinlehti.fi
1 p 40 mm
Vastaava toimittaja:
ista
2 p 83 mm
Suuremmsista
Heimo Turunen 0400 385 281
k
u
3 p 127 mm
info@iinlehti.fi
ilmoit jous
4 p 170 mm
Toimittaja-avustaja, Ii
kysy tar
5
p
214
mm
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537
6 p 257 mm
mattitapio.rissanen@gmail.com
1 sivu 257x355 mm
Ilmoitusmyynti:
Riikka Takalo 050 439 9963
Hinnat:
riikka@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
Sivunvalmistus:
Takasivu 1,30 e pmm
VKK-Media Oy
Sisäsivut 1,20 e pmm
Eila Lahtinen 0400 584 184
(hintoihin lisätään alv 24 %)
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
Suomalainen Lehtipaino Oy,
Hinta sisältää alv. 10%.
Kajaani

! Ei pallora
ILMAINEN HUOM
ä lähtee jollekkin varmasti)

Iin Työväentalon peltikatto
vaihtuu huopakatoksi.

lukio inoi

-

Bingo Ma 14.5.2018 klo 17

nen talon julkisivun puolella.
Talon omistaa Iin Sosialidemokraatit ry, joka on saanut
talon remontointiin Suomen
Kotiseutuliitolta avustusta
35 000 euroa vuonna 2017 ja
30 000 euroa kuluvalle vuodelle.
Katon muuttaminen peltikatosta huopakatoksi on tarvinnut ja saanut tarvittavat
luvat kotiseutuliitolta. MTR

lais
Koko päivän: Videopäiväkirja, Valokuvia ja
kanss ten
haastatteluja iiläisistä, Tervehdyksiä muilta
a
paikkakunnilta, KulttuuriKauppilan Residenssitaiteilijoiden
videotaideteos, Kirjallinen tarinointi

nomat

Yli-Olhavan
Maamiesseuralla
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Iin Työväentalon katto uusitaan

Tarinapisteet/muu Nättepori
Osallistu
iin
Klo 11 ja 13.40
Elämäntarinointi
runoraat
Klo 11.30 ja 14.10
Runoraati
Klo 10.30-12 ja 13-15 Sukupolvien välinen tarinointi
Tar

Tarjolla Kahvia ja pullaa!
(Varaathan käteistä)

Bingo
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Olhavan seudun kehittämisyhdistys
järjestää
nomat

teaa Pyörivän Pyörän yrittäjä
Jani-Pekka Savilaakso.
Yrityksen pyöräpaja löytyy Iin Ojakylästä yksi kilometri 4-tieltä Praavantietä.
Yritys on toiminut vuoden
2017 helmikuusta.
-Suurimman osan työskentelen täällä pajalla pyöriä
huoltaen. Tarvittaessa haen
ja vien asiakkaiden pyörät,
sekä teen myös jonkin verran etänä huoltoja. Nivalaan
avattavaan urheiluliikkeeseen menen kahden viikon
päästä pyöriä huoltamaan,
kertoo Jani-Pekka Savilaakso
yrityksensä toiminnasta.
Pyörivän Pyörän toimialaan kuuluvat polkupyörät
erilaisine huolto- ja korjaustoimineen, sekä rollaattorit ja
vastaavat, joita myös on jonkin verran käynyt huollettavina. MTR

Tarina Festivaaleilla monipuolista ohjelmaa
Erimuotoiseen tarinointiin
keskittyvä Tarina Festivaalit kokoaa seniori-ikäiset Iin
Nätteporiin tarinoimaan ja
tapaamaan eri alojen asiantuntijoita lauantaina 19.5
kello 10-16. Tapahtuma on
suunnattu seniori-ikäisille,
mutta kaikki muutkin ovat
tervetulleita.
Tarinoinnin, samoin kuin
muistelun, on todettu lisäävän ihmisen hyvinvointia monella eri tapaa. Hyvä tarinointi
muun muassa tuottaa mielihyvää, aktivoi aivotoimintaa,
vilkastuttaa mielikuvitusta,
vahvistaa identiteettiä, lisää
yhteisöllisyyttä, lievittää yksinäisyyden tunnetta ja jättää
myönteisiä, kestäviä muisti-

jälkiä.
Tarina Festivaalien tarkoituksena on saada seniori-ikäisten ääni kuuluviin ja
luoda kulttuurin keinoin jotain uutta yhdessä paikkakunnan eri toimijoiden sekä
asukkaiden kanssa.
Festivaalit ovat eräänlainen luova lähestymistapa
yhteistyöhön ja seniori-ikäisten toimijuuden vahvistamiseen. Tarina Festivaalit
tuottavat hyvää paikkakunnalle sekä sen asukkaille.
Festivaaleilla pääsee muun
muassatarinoimaan Iin lukion ilmaisutaidon oppilaiden kanssa, osallistumaan
videoituun
ystäväkirjaan,
kokeilemaan
elämäntari-

nointia sekä tutustumaan
muihin tarinoinnin muotoihin. Tarinoinnin lisäksi pääsee kuulemaan ja tapaamaan
eri alojen asiantuntijoita. Tietoa saa esimerkiksi muistista,
kotihoidon palveluista sekä
senioreita piinaavista valepoliiseista ja muista aikamme ilmiöistä Oulun poliisin
kertomana.
Jarmo Alasiurua Jakkukylästä tulee puolestaan
tarinoimaan Iijoen merkityksestä asukkaille eri vuosisadoilla. Menossa mukana on
myös taiteilija Sanna Koivisto, Iin KulttuuriKauppilan
residenssitaiteilijoiden
videotaideteos sekä lähialueen
ruokatuottajia.

Iin Laulupelimannit soittavat musiikkia heidän uudelta
levyltä
Kivalterin
katrilli. Taukojumppausta on
Iilaakson Fysioterapian johdolla. Lounasta voi nauttia
Museokahvila Huilingissa.
Tapahtumavastaavana on
HelliE- hoivapalvelut yhdessä Iin kirjaston, Iin lukion,
KulttuuriKauppilan ja Oulunkaaren
kuntayhtymän
kanssa. HelliE on sosiaalialan
yritys, jonka toimialueena on
Iin alue ja pääkaupunkiseutu. HelliEn perustaja Annamari Salmi-Vilhunen on Iistä
lähtöisin ja käy lapsuuskodissaan Iin asemalla pari kertaa kuukaudessa. HT
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Veteraanipäivän juhla

Veteraanien perintöä siirretään seuraaville sukupolville

Kunnan tervehdyksen juhlaan
toi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Pekka Koskela.

Kuivaniemen ja Simon pelimannit aloittivat juhlan.

Kansallista veteraanipäivää
vietettiin 27.4. Tämän vuotinen Kansallinen veteraanipäivä on järjestyksessään 32.
valtakunnallinen tilaisuus.
Veteraanijärjestöjen
aloitteesta valtioneuvosto nimesi vuonna 1986 huhtikuun
27. päivän Kansalliseksi veteraanipäiväksi ja yleiseksi
liputuspäiväksi. Tämän vuoden keskeisenä teemana on
veteraanien perinnön siirtäminen seuraaville sukupolville, etenkin nuorille.
Tämä oli huomioitu myös
Iin juhlallisuuksissa, niin
seppeleiden
laskemisessa
sankarihaudoille, kuin itse
veteraanipäivän
juhlassa,
joka pidettiin Kuivaniemen
Nuorisoseurantalolla.
Juhlaan kunnan tervehdyksen tuonut kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
Pekka Koskela totesi olleensa juhlapuhujana vastaavassa juhlassa Kuivaniemellä
noin 15 vuotta sitten.
-Moni asia on muuttunut kuluneiden viidentoista vuoden aikana. Silloin
kaksi etumaista riviä oli sotiemme veteraaneja. Nyt rivit ovat harvenneet, mutta
edelleen voin ja haluan lausua samat sanat kuin silloinkin ”kunnioitetut sotiemme
veteraanit”, aloitti Koskela

tervehdyspuheensa.
Hän piti tärkeänä päivän
teemaa veteraanien perinteen siirtämisestä ja vaalimisesta.
-Pikkupoikana
tapasin
usein naapurissa asuvia sotaveteraaneja, joilta kyselin kaikenlaista. Sain muun
muassa kuulla, etteivät he
pitäneet itseään sankareina, vaan tekivät sen mitä
piti isänmaan itsenäisyyden puolesta. Samalla nöyrällä asenteella pystyttiin
asuttamaan Karjalan evakot,
sen ajan turvapaikanhakijat.
Esimerkiksi
Luola-aavalle
muodostui tuolloin yli neljäkymmentä asutustilaa, Koskela totesi.
Juhlan musiikista vastasivat Kuivaniemen ja Simon
pelimannit, sekä Kuivaniemen koulun oppilaat. Juhlaan toivat arvokkuutta
myös juhlallisesti saapuneet
ja poistuneet maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen
liput. Lipunkantajissa oli
huomioitu päivän teemaan
sopivasti myös nuoret.

Rauhan aikaa yli 70 vuotta
Juhlapuhujana oli Iin seurakunnan kirkkoherra, rovasti Tapani Ruotsalainen totesi
Suomen saaneen elää rauhan
aikaa sotien jälkeen 73 vuo-

den ajan.
-Kehitys on kuluneina
vuosina ollut uskomatonta
ja olemme vaurastuneet ennennäkemättömällä tavalla. Saamme olla veteraaneille
kiitollisia niin monista asioista. He taistelivat Suomen itsenäisyyden säilyttämisestä,
maksoivat sotakorvaukset
ja jälleenrakensivat tämän
maan. Tänään suomalaisuutta arvostetaan maailmalla ja
saamme rohkeasti ja oikealla tavalla ylpeästi olla suomalaisia, Ruotsalainen totesi.
Hän kertoi Iissä pidetyn
ennen joulua kolme juhlaa
veteraaneille, kun hän tuli Iihin 1980-luvulla.
-Joka tilaisuudessa sali oli
täynnä veteraaneja. Nykyisin
on enemmän iltahuutoja, kuten oman isäni kohdalla viime syksynä, eivätkä jäljellä
olevat veteraanit juurikaan
jaksa juhliin lähteä.
Puheessaan rovasti Ruotsalainen sivusi myös sadan
vuoden takaista sisällissotaa ja sen kipeitä muistoja.
Hän totesi iloinneensa tänä
vuonna esiin nosteuista sovinnon ja anteeksiantamisen
teemoista sisällissodasta keskusteltaessa.
-Terrori, itse sisällissota
ja sodan jälkiselvittely vaativat lähes 40 000 uhria. Viha ja

Liput saapuvat kansallisen veteraanipäivän juhlaan Kuivaniemen nuorisoseurantalolle. Etualalla juhlavieraista Tuomo Häyrynen.

Juhlapuheen veteraanijuhlassa
piti rovasti Tapani Ruotsalainen.

Kuivaniemen koulun oppilaat Aliisa Tiiro ja Suvi Ylimartimo esiintyivät säestäjänään Johannes Varanka.

katkeruus, mikä tästä seurasi, eivät rakentaneet, vaan jakoivat kansaa. Kuinka tämä
sitten liittyy veteraanipäivään? Niin erikoiselta kuin
se kuulostaakin, sotavuodet
eheyttivät Suomen kansaa.
Ihmiset huomasivat kuinka
rakas ja kallis tämä maa on
kaikille ja sen itsenäisyyden
puolesta kannattaa taistella.
Tämä oli hyvä pohja rakentaa ja kehittää maata sodan
jälkeen, Ruotsalainen totesi.
-Vaikka haavat olivat sisällissodan jäljiltä auki,
pystyttiin yhteinen etu asettamaan oman edun edel-

le. Tarvitsemme tänäänkin
veteraanien esimerkin mukaista yksituumaisuutta rakentaessamme tätä maata
ja turvataksemme rauhan
säilymisen tuleville sukupolville, lausui Tapani Ruotsalainen puheensa lopuksi.

Kenttäpostin tuoma
kirje kosketti
Tilaisuuden juontanut tapahtumavastaava Riitta Räinä sai monen silmäkulmat
kostumaan, lukiessaan kenttäpostin rintamalta pienelle
Hilkka tytölle, jonka oli 20.7.
1941 lähettänyt Hilkan isä.

Tuo Hilkka oli Riitan mummo. Riitta kertoi oman tyttärensä nimen olevan myös
Hilkka, jolle hän haluaa siirtää veteraanien perintöä
muun muassa tuon kenttäpostin lukemisen muodossa.
Kuivaniemen ja Simon pelimannien esitettyä Veteraanin iltahuudon jälkeen juhla
päättyi juhlalliseen lippujen
poistumiseen ja Maammelauluun. MTR

Kuivaniemen Sotaveteraanien puheenjohtaja Pekka Ellilä (vas.) juttelee juhlavieraiden, Yrjö ja Ritva Räinän kanssa. Taustalla muun muassa Iin Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Matti Turtinen.

