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KESÄRENGAS-TARJOUS! 
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Rengassarjan 
ostaneille 

4-pyöräsuuntaus 
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Mopojen ja skoottereiden rengastyöt ja huolto
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Sanomat
Pohjois-Iin

Toukokuu 2019 32 v.
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TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa 
avoinna sovitusti, 
soita Juusolle!
040 838 1648

www.merihelmi.fi

Tervetuloa aurinkoiseen 
Merihelmeen

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

- Wellingtonin lohta L, G
- Possurullat ja 
	 mustaherukkakastiketta	L,	G
-	 Lapsille	kananugetit	ja	lihapullat
- Talon maukkaat kasvikset
-	 Keitinperunat	ja	perunamuusi
- Mansikkatäytekakku
- Hedelmärahka
-	 Sisältää	runsaan	salaattipöydän,	ruokajuomat	ja	leivät

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS SU 12.5. KLO 11-16
Aikuiset 18,50 €

Alle 12-vuotiaat 8 €
Alle 3-vuotiaat ilmaiseksi 
vanhempien ruokaillessa

Tervetuloa!

14.5. klo 18.00
Kuivaniemitalo
15.5. klo 18.00
Yli-Iin kirjasto 

Ohjaajana 
Anna-Kaisa Järvi

Iin Lausujat 
esityksiä

Yhteistyössä mukana 
Iin Kansalaisopisto 

ja Iin kirjasto

Käsiohjelma 5 €. 
Tervetuloa!

”Tämän runon 
haluaisin kuulla”, 

iiläisiä toiverunoja

IIN KIRKKOKUORON 
100-VUOTISJUHLAMESSU

IIN KIRKKO 19.5. KLO 10

Mukana soitinyhtye (huilu, viulu, sello ja piano)
Messun jälkeen lounas seurakuntatalolla

Sydämellisesti tervetuloa!

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

Muista tehdä 
kakkutilaukset ajoissa!

Kaikenlaiset juhlatarjoilut
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Seuraava Iisanomat nro 11
ilmestyy to 23.5.2019. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 16.5.2019 mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)

Iissä juhlistettiin kansallista 
veteraanipäivää Jakun kou-
lulla perjantaina 26.4. järjes-
tetyssä juhlassa. Oppilaiden 
monien esityksien joukossa 
sykähdyttävin oli kolman-
nen luokan poikien esittä-
mä ”Veteraanin iltahuuto”. 
Ensimmäisen kerran Vete-
raanin iltahuuto esitettiin 
vuonna 1989. Laulu on mu-
siikinopettaja, kamarineu-
vos Kalervo Hamäläisen 
säveltämä ja sanoittama.

Veteraanijärjestöjen ter-
vehdyksen juhlaan toi Jakun 
koulunjohtaja Simo Silan-
der.

-Otimme ilolla vastaan 
mahdollisuuden järjestää 
veteraanijuhla koululla ja 
siirtää sotaveteraanien pe-
rintöä nuorille sukupolville. 
Harjoituksissa lapset kyseli-
vät ”mitä sota on” ja ”ketä 
ovat veteraanit”. Siksi tällai-
nen tilaisuus, jossa veteraa-
nit ja lapset kohtaavat, on 
erittäin tärkeä, Silander to-
tesi.

Juhlapuheen pitänyt Iin 
seurakunnan kappalainen 
Matti Kinnunen muistut-
ti sotaan lähteneiden jou-
tuneen kokemaan sodan 
kauhujen lisäksi myös kai-
puuta kotiin jääneistä rak-
kaista.

-He eivät kuitenkaan 
nuorina ajatelleet joutu-
vansa luopumaan jostakin, 
vaan pystyvänsä säilyttä-
mään jotain, taistellessaan 
itsenäisen isänmaan puoles-
ta, Kinnunen muistutti sota-

Veteraanipäivän juhla Jakun koululla

Sotaveteraani Väinö Veijola Jakun koulun veteraanijuhlassa seu-
ranaan tyttärensä Aili-Marja Alaraasakka ja juhlapuheen pitänyt 
kappalainen Matti Kinnunen.

Viidennen ja kuudennen luokan poikien esittämässä ”Seitsemässä veljeksessä” oli vauhtia.

Esikoululaiset valmistautumassa esitykseensä ”Keväällä”

Kolmannen luokan poikien kajauttama ”Veteraanin iltahuuto” sai 
monet juhlavieraat herkistymään.

ajan nuorten kokemuksista. 
Sodasta palanneille puo-

lestaan puhtaan leivän 
tuoksu antoi toivon parem-
masta. Tämän päivän lapsia 
ja nuoria hän kehotti muis-
tamaan tämän ja palvelevan 
isänmaata puhtaan leivän 
maana, missä tehtävissä tu-
levaisuudessa toimivatkin.

Väinö Veijola näki Viipurin 
valtauksen
Juhlaan osallistunut iiläinen 
sotaveteraani Väinö Veijo-
la (93v) palveli rintamalla 
Karjalankannaksella. Hän 
kuuluu ikäluokkaan, joka 
nuorimpana ikäluokkana 
osallistui rintamataistelui-
hin.

-Olimme Viipurinlah-
den toisella puolella asemis-
sa, ja näin kuinka Suomen 

lippu vedettiin alas ja Vii-
purin linnan torniin nousi 
Neuvostoliiton lippu, Väi-
nö kertoo Viipurin taistelus-
ta 20.6.1944.

Ikäisekseen hyväkuntoi-
nen Veijola oli juhlan ainoa 
rintamalla taistellut veteraa-
ni. MTR

IIN ALUE
Varhaisnuorten kesä 2019  Ilmoittautuminen kesän 2019 varhaisnuorten 
toimintapäiviin sekä leireille alkaa tiistaina 7.5. klo 17. Ilmoittautuminen ta-
pahtuu seurakunnan nettisivujen kautta osoitteessa https://www.iinseura-
kunta.fi/ryhmat/kouluikaisille/kesaleirit
Toimintapäivät 5.-6.6., 12.-13.6., 19.-20.6. 
Leirit 
Sekaleiri yli 10-vuotiaille 12.-14.6. 
Sekaleiri alle 10-vuotiaille 18.-20.6. 
Tyttöleiri alle 10-vuotiaille 25.-27.6. 
Lisätietoja sonja.paaso@evl.fi 040 621 1272.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 9.5. klo ja to 23.5. klo 14:30. Voit pyy-
tää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Lapsikuoro to 9.5. Molemmat ryhmät klo 17 seurakuntatalolla.
Kirkkokuoro to 9.5. klo 17:45 Iin kirkko valokuvaus kirkossa.
Yhteisvastuu bingo to 9.5. klo 18-19 Iin seurakuntasali (1€/bingolappu, 2€/3 
bingolappua. Kahvitarjoilu.
Iin perhekerho pe 10.5. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Sävelhartaus pe 10.5. klo 18 Iin kirkko. Aiheena koti. Kolehti yhteisvastuulle. 
Esiintyjinä kappalainen Matti Kinnusen ystäviä, kotiväkeä ja työkavereita.
Messu su 12.5. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Jumalan kansan koti-ikävä. 
Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti Teologian opis-
kelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen uskonkäsityksen ja 
identiteetin vahvistamiseen Suomen teologisen instituutin kautta.
Lautapeli-iltapäivä su 12.5. klo 14 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Perhekerho ti 14.5. klo 10-11:30 Väli-Olhavan seurakuntatalo. 
Disney-puuhakerho ti 14.5. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Iin kirkkoherranvirasto on suljettu ke 15.5. Kiireellisissä asioissa voit ottaa 
yhteyttä kirkkoherra Tapani Ruotsalaiseen p. 040 5157 633.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 16.5. klo 13.
Kirkkokuoro to 16.5. klo 18:15 Iin kirkko. Harjoitus orkesterin kanssa!
Iin perhekerho pe 17.5. klo 10 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Isosleiri pe 17.5. klo 17 - su 19.5. Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32
Kirkkokuoron 100-vuotisjuhlamessu su 19.5. klo 10 Iin kirkko. Musiikki-
painotteisessa messussa lauletaan virret soitinyhtyeen säestyksellä (viulu, 
huilu, sello ja piano). Kirkkokuoro laulaa virret äänissä. Messun jälkeen lounas 
seurakuntatalolla, jossa lapsikuoro laulaa. Pyhäpäivän aihe Taivaan kansalai-
sena maailmassa. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. 
Avustaa Markku Jaakkola, Nina Peltola, Pekka Soronen, Sanna Karppinen. 
Kirkkokuoro ja soitinyhtye. Kolehti Evankelioimistyöhön ja teologiseen kou-
lutukseen Suomen Lähetysseuran kautta. 
Pyhäkoulu su 19.5. klo 10-11 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Disney-puuhakerho ti 21.5. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Luovat muksut -kerho ke 22.5. klo 17 Iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Puistoaamu ma 27.5. klo 10 seurakunnan leikkipuisto (Puistotie 3). 
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 28.5. klo 12-13:30 Iin seurakuntasali.
Kesäperhekerho Pukkisaaren majalla ke 29.5. klo 10-12 Pukkisaarenmaja, 
Konintie 393. 
Kesäperhekerhon ohjelmassa on ulkoleikkejä, askartelua, lapsille sopiva har-
taus ja makkaran paistoa nuotiolla. Tarjotaan välipala. 
Isovanhempien ja lastenlasten päiväleiri ti 4.6. klo 10-13 Karhun leirikes-
kus. Ohjelmassa on mukavaa yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa, aarteen et-
sintää, askartelua ja nuotioherkkuja. Tarjotaan ateria. Ilmoittautuminen 29.5. 
mennessä puh. 0400 541 3191 tai 040 847 8936 tai seurakunnan nettisivujen 
kautta. 
Perheretki Ranuan eläinpuistoon pe 7.6. klo 08- 16. Menemme linja-autolla, 
joka lähtee Iistä seurakuntatalolta klo 8. Olhavasta ja Kuivaniemeltä voi tulla 
mukaan, kerro ilmoittautuessa mistä tulet kyytiin. Paluu Iihin klo 16. Seura-
kunta maksaa kyydin ja pienet eväät. Lisäksi voi ottaa omia eväitä mukaan. 
Jokainen maksaa itse liput eläinpuistoon (aikuiset 14,50 €, lapset 4-14 v. 13 
€, alle 4 v. ilmainen tai perhelippu 51 € vanhemmat ja perheen 4-14 vuotiaat 
lapset. Ilmoittautuminen puh. 0400 541 3191 tai 040 847 8936. 
Perheiden maksuton päiväleiri ma 10.6. klo 10 Karhun leirikeskus. Voi tul-
la omilla kyydeillä, jos tarvitset kuljetusta Karhuun, kerro siitä päiväleirille il-
moittautuessasi. Ohjelmassa on mukavaa yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa, 
aarteen etsintää, askartelua ja nuotioherkkuja. Tarjotaan ateria. Ilmoittautu-
minen 3.6. mennessä puh. 0400 541 3191 tai 040 847 8936 tai seurakunnan 
nettisivujen kautta. Osallistua voi koko perhe kaiken ikäisten lasten kanssa tai 
toinen vanhemmista/kummi tai tuttu aikuinen lasten kanssa.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 12.5. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 3. sunnuntai 
pääsiäisestä, pyhäpäivän aihe: Jumalan kansan koti-ikävä. Toimittaa Matti 
Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti Teologian opiskelijoiden pasto-
raaliseen koulutukseen ja luterilaisen uskonkäsityksen ja identiteetin vahvis-
tamiseen Suomen teologisen instituutin kautta. . Jumalanpalveluksen jälkeen 
kakkukahvit. Palvelutehtävissä seurakuntakerholaisia. Taksikuljetus kirkkoon 
vanhustentalon kerhohuoneelta klo 11.30 tai voit tilata taksin hakemaan koti-
ovelta puh: 040 571 8618/Anne Miettunen. Kyydin tarjoaa kappeliseurakunta.
Kuivaniemen kirkossa ei ole jumalanpalvelusta su 19.5. 
Lasten kevätkirkko to 23.5. klo 10 Kuivaniemen kirkko. Toimittaa Matti Kin-
nunen, kanttorina Markku Jaakkola. 
Äitienpäiväjuhla su 12.5. klo 15 Oijärven kyläkirkko. Lapset esiintyvät, harta-
us Matti Kinnunen. Tilaisuuden järjestää Oijärven kyläyhdistys. 
Kuivaniemen perhekerho to 16.5. klo 10 seurakuntatalo.
Väli-Olhavan perhekerho ti 14.5. klo 10 seurakuntatalo. 
Perheretki pe 7.6. Ranuan eläinpuistoon. Linja-auto lähtee Iistä seurakunta-
talolta klo 8. Olhavasta ja Kuivaniemeltä voi tulla mukaan, kerro ilmoittautu-
essa mistä tulet kyytiin. Paluu Iihin klo 16. Seurakunta maksaa kyydin ja pienet 
eväät. Lisäksi voi ottaa omia eväitä mukaan. Jokainen maksaa itse liput eläin-
puistoon (aikuiset 14,50 €, lapset 4-14 v. 13 €, alle 4 v. ilmainen tai perhelippu 
51 € vanhemmat ja perheen 4-14 vuotiaat lapset. Ilmoittautuminen retkelle 
puh.0400 541 3191 tai 040 847 8936. 
Seurakuntakerhojen kevätretki ti 21.5. Raaheen. Ohjelmassa: lounas, kier-
toajelu, museo- ja kirkkovierailu ja kahvit. Retken omavastuu 15 €.  
Kuivaniemen hautausmaan siivoustalkoot ke 15.5. klo 9-14. Ota oma hara-
va mukaan. Talkookahvit. 
Kappelintoimisto on suljettu ke 15.5. 
Katso lisätietoja ylläolevista ja lisää tapahtumia: 
Iin alue tai www.iinseurakunta.fi 
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Kansallista veteraanipäi-
vää vietettiin 27.4. Se oli 
tänä vuonna tavallistakin 
juhlavampi niille noin 3000 
maamme sotaveteraanille, 
joille Tasavallan presidentti 
on myöntänyt Suomen Val-
koisen Ruusun Ritarikun-
nan 1 luokan mitalin.

Samalla tulee päätök-
seensä Operaatio ”Loppu-
sodan” nimellä kulkenut, 
presidentti Koiviston aikana 
alkanut perinne. Presidentti 
Koiviston aloitteesta kaikille 
niille veteraaneille, jotka ei-
vät sotien muistomitalien li-
säksi olleet saaneet mitään 
valtiollista huomionosoi-
tusta, alettiin vuodesta 1987 
myöntää Suomen Valkoisen 
Ruusun Ritarikunnan 1 luo-
kan mitali. Presidentti Nii-
nistön aloitteesta merkkien 
myöntämispäivä siirrettiin 
vuonna 2015 itsenäisyys-
päivästä kansalliseen ve-

Operaatio ”Loppusota” huipentui
Viimeisetkin veteraanit saivat Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitalin

teraanipäivään. Kaikkiaan 
mitaleja on vuodesta 1987 
myönnetty yli 10 000 kap-
paletta.

Mitalien luovutukses-
ta vastaanottajilleen vastaa 
Suomen Sotaveteraaniliiton 
sekä Rintamaveteraaniliiton 
kenttäverkosto.

Kriteerejä myöntämisel-
le on kolme: se, että henki-
lö on elossa, että hänellä on 
rintamatunnus ja se, että hä-
nellä on niin sanotusti pal-
jas rinta. Aina ei veteraanin 
jo saamista kunniamerkeis-
tä ole nimittäin tietoa omai-
sillakaan.

Iissä ”veteraanimitalin” 
saajia on 21 henkilöä, jois-
ta osalle mitali luovutettiin 
Emmintuvalla veteraani-
päivänä järjestetyssä juhlal-
lisessa jakotilaisuudessa. 
Muille mitali toimitetaan 
veteraanijärjestöjen edusta-
jien toimesta joko kotiin tai 

hoitolaitokseen, jossa vete-
raani asuu.

Iissä mitalin saajat ovat 
Olga Maria Annanpalo, 
Lippa-Maija Anttila, Vera 
Berg, Tauno Halonen, Mart-
ti Olavi Huovinen, Elsa Brita 
Juopperi, Sirkka-Liisa Kaak-
kuriniemi, Hanna Maria 
Kaleva, Anna Martta Kemp-
painen, Aino Kynkään-
niemi, Saara Sylvia Käyrä, 
Anna Liisa Meriläinen, Elma 
Katri Ojala, Aili Katri Ou-
lasvirta, Laila Maria Pernu, 
Elsa Elina Pikkarainen, Elsa 
Irene Rahkola, Eini Ruikka, 
Elsa Saukkola, Laina Orvok-
ki Tuunainen, Sanna Aliina 
Valle.

Mitalit Emmintuvan tilai-

Iin Laulupelimannit juhlistivat 
veteraanien mitalienjakotilai-
suutta esityksellään.

Veteraanimitalit luovuttivat Kuivaniemen Sotaveteraaninen pu-
heenjohtaja Pekka Ellilä, Iin Sotaveteraanien sihteeri Mauno 
Hautala ja Iin Sotaveteraanien naisjaoston puheenjohtaja Hilja 
Paukkeri.

Mitalin saajia yhteiskuvassa Emmintuvalla. Vasemmalta Eini Ruikka, Elsa Saukkola, Elma Ojala, Laila Pernu, Saara Käyrä, Lippa-Maija 
Anttila, Elsa Pikkarainen(taustalla), Anna-Liisa Meriläinen (edessä) ja Aino Kynkäänniemi.

suudessa jakoivat Iin Sota-
veteraanien sihteeri Mauno 
Hautala, Iin Sotaveteraanien 
naisjaoston puheenjohtaja 
Hilja Paukkeri, sekä Kuiva-
niemen sotaveteraanien pu-
heenjohtaja Pekka Elllilä.

Mitalin saajille puhunut 
kappalainen Matti Kinnu-

nen kiitti veteraaneja heidän 
ansiostaan itsenäisyyten-
sä säilyttäneestä Suomesta. 
Hän myös lauloin Väinö Ha-
vaksen ”Testamentti pojalle-
ni”.  Suojärvellä 21.8.1941 
kaatunut kirkkoherra Havas 
on Suomen historian ainoa 
rintamalla kaatunut istuva 

kansanedustaja.
Tilaisuuden musiikis-

ta vastasivat Iin Laulupe-
limannit, esittäen muun 
muassa ”Veteraanin ilta-
huuto” laulun ja tilaisuuden 
lopuksi, yhdessä tilaisuu-
teen osallistuneiden kanssa 
Maamme-laulun. MTR

Kansallinen veteraanipäivä 
on Suomessa sotaveteraani-
en kunniaksi 27. huhtikuuta 
vietettävä juhlapäivä ja ylei-
nen liputuspäivä. Sitä vie-
tettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1987 Lahdessa osa-
na Suomen itsenäisyyden 
70-vuotisjuhlavuotta. 

Lapin sota ja samal-
la Suomen osuus toisessa 
maailmansodassa päättyi 
27. huhtikuuta 1945, joka on 
jäänyt Suomen puolustus-
voimien viimeisimmäksi so-
tapäiväksi. Silloin loputkin 
Saksan 20. vuoristoarmeijan 
sotilaista vetäytyivät kello 
13.30 mennessä Kilpisjärvel-
tä Norjan puolelle rajaa. 

Kansallista veteraanipäi-
vää ei vietetä voitonjuhlana, 
vaan sillä on kaatuneiden 
muistopäivääkin rauhan-
omaisempi luonne. 

Perinteiseen tapaan san-
karihaudat saivat tänäkin 

Sankarihaudat saivat seppeleet veteraanipäivänä
vuonna seppeleet veteraa-
nijärjestöjen, seurakuntien ja 
kuntien toimesta.

Iissä seppeleen laskivat 
Iin sotaveteraaninen sihteeri 
Mauno Hautala, naisjaoston 
puheenjohtaja Hilja Paukke-
ri ja Iin seurakunnan kap-
palainen Matti Kinnunen. 
Kuivaniemellä seppeleen 
laskivat Kuivaniemen sota-
veteraanien puheenjohtaja 
Pekka Ellilä, Iin kunnanhal-
lituksen varapuheenjohtaja 
Pekka Koskela ja seurakun-
nan edustajana Helvi Ruot-
salainen. MTR

Iin sankarihaudoille seppeleen 
laskivat Hilja Paukkeri, Mat-
ti Kinnunen ja Mauno Hautala 
(Kuva Jouni Rissanen)

Iin helluntaiseurakunta | Uskontie 1, 91100 Ii
www.iinhelluntaiseurakunta.me

Sanan ja rukouksen ilta 
keskiviikkoisin klo 18.
Ilosanoman sunnuntai 
sunnuntaisin klo 12.
Pyhäkoulut 19.5. ja 30.5. klo 12
Ruokajako tiistaisin klo 10.30 
(aamukahvit ja numerolaput 10)

www.iisanomat.fi
LUE NETISTÄ:

HAUTAKIVET
Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

Vesuritie 13, 90820 KELLO
p.044-594 6106 info@kivipalvelujamsa.fi 

www.oulunhautakivi.fi
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ta Sodankylästä Kemin sa-
tamaan on viety vuodesta 
2013 alkaen.

Yritys työllistää ympäri 
vuoden 12 työntekijää ja on 
suurin yksityinen työllistäjä 
Kuivaniemellä.

Kuivaniemen Yrittäji-
en puheenjohtajana toimiva 
Ari Kaakkuriniemi kertoo 
yrityksensä sitoutuneen Pai-
kallista hankkeessa pyrki-
mään vähäpäästöisempiin 
autoihin kuljetusliikkeen 
kalustona.

Biodiesel maistuu
Kaikki tuotannossa olevat 
Euro 6 -moottorit voivat 
sukupolvesta riippumat-
ta käyttää polttoaineena 
vetykäsiteltyä kasviöljyä 
(HVO). Uuden DC09 mal-
liston myötä Scania esit-
telee ensimmäiset uuden 
sukupolven moottorit, jot-
ka soveltuvat vaihtoehtoi-
sille polttoaineille: DC09 320 
ja DC09 360. Oikein määri-
teltyinä molemmat voivat 
käyttää puhdasta dieseliä tai 
pelkkää FAMEa (esim. rap-
siöljymetyyliesteriä (RME)) 
tai molempia missä tahansa 
sekoitussuhteessa. 

Käyttäjät, jotka ennakoi-
vat tulevia veroetuja biodie-
selin käytöstä, voivat valita 
jommankumman Scanian 
moottoreista ja käyttää sitä 
tavallisena dieselmoottori-
na, kunnes koittaa tilaisuus 

Paikallista -merkistä 
tunnistat iiläisistä arvoista 
ylpeän yrityksen, jonka 
koti- tai toimipaikka si-
jaitsee Iissä ja se työllistää 
iiläisen yrittäjän tai iiläisiä. 

Paikallista -yritys on 
sitoutunut edistämään 
Iin resurssiviisautta, joka 
tarkoittaa kykyä käyt-
tää erilaisia resursseja 
harkitusti, hyvinvointia 
sekä kestävää kehitystä 
edistävällä tavalla. 

Yritykset voivat ha-
kea merkkiä maksutta 
verkossa: greenpolis.fi/
paikallista.

Seuraa yritysten 
kuulumisia: 

facebook.com/
paikallista

Kuljetusliiketoimintaa yli 60 vuotta

Ari Kaakkuriniemi ja Norjasta kalaa ajavat Scaniat, joiden Euro 6 -moottorit mahdollistavat myös biodieselin käytön.

hyötyä biodieselistä.
-Olemme kalustohankin-

noissa varautumassa myös 
biodieselin käyttöön. Toi-
vottavasti päätöksentekijät 
alkavat edistää biodieselin 

käyttöönottoa tuntuvilla ve-
rohuojennuksilla. Heti kun 
biodieselin käyttö tulee ta-
loudellisesti kannattavaksi, 
siirrymme siihen. Markki-
nat biodieselille ovat valta-

vat ja uusin kalusto soveltuu 
sen käyttämiselle. Kuljetus-
ala kamppailee kuitenkin 
niin suurien taloudellisten 
paineiden alla, että tarvitaan 
valtiovallan verotuksellista 

ohjausta biodieseliin siirty-
miseksi, Ari Kaakkuriniemi 
muistuttaa. MTR

Iloisesti hymyilevät kasvot 
ja herskyvä nauru ovat en-
simmäinen asia, jotka Toi-
mistopalvelu A.Honkamaan 
yrittäjä Arja Honkamaasta 
tulevat mieleen.

Arja onkin helposti lä-
hestyttävä persoona, jonka 
puoleen kuivalaiset ovat tot-
tuneet kääntymään monis-
sa asioissa jo yli 20 vuoden 
ajan.

Arja Honkamaa auttaa ja opastaa

-Suurin osa asiakkaista 
on paikallisia, joille hoidan 
kirjanpitojen ohella monia 
muitakin asioita palkan-
laskennasta laskutukseen. 
Etenkin vanhempia kyläläi-
siä koitan auttaa erilaisten 
lomakkeiden täyttämisessä 
ja tulostamisessa. Kaikilla ei 
ole vielä nettiä tai tulostinta, 
joten paperisiakin lomakkei-
ta tarvitaan, Arja Honkamaa 
kertoo.

Itse hän on sitoutunut 
yrityksensä osalta käyttä-
mään sähköisiä palveluita 
niin paljon kuin mahdollis-
ta, vähentääkseen paperin 
kulutusta.

Paikallista hankkeeseen 
Arja liittyi vuodenvaihtees-
ta lupautuen paperin kulu-
tuksen vähentämisen lisäksi 

huolehtimaan Kuivaniemen 
Putkinotkontiellä sijaitse-
vansa toimistonsa piha-alu-
eet siisteinä.

-Paikallista hanke on erin-
omainen keino saada meidät 
yrittäjätkin aika ajoin mietti-
mään omia valintojamme ja 
huolehtimaan ympäristös-
tä. Lisäksi hankkeen kautta 
saamme uusia kontakteja ja 
keskustelua toisten yrittäjien 
kanssa, Arja toteaa hankkee-
seen liittymisestään.

Arja Honkamaa toimii 
aktiivisesti myös Suomen 
Yrittäjien paikallisjärjes-
tö Kuivaniemen Yrittäjissä, 
ollen yhdistyksen sihteeri. 
MTR

”Paikallista hanke on erinomainen keino saada 
meidät yrittäjätkin aika ajoin miettimään omia 
valintojamme ja huolehtimaan ympäristöstä. 

Lisäksi hankkeen kautta saamme uusia kontakteja 
ja keskustelua toisten yrittäjien kanssa.”

”Kuivaniemen Kaakkuri-
niemet ovat repineet lei-
vän metsästä, suoturpeesta 
ja Norjan liikenteestä. Ko-
kemuksista saisi vaikka kir-
jan” kirjoitti Ajolinja lehti 
vuonna 2018 A. Kaakkuri-
niemi Oy:stä.

-Monenlaista on matkan 
aikana tapahtunut ja kalus-
to on vaihtunut isä Alpon 
vuonna 1955 hankkimasta 
bensakoneisesta Bedfordin 
kippiautosta nykyaikaisiin 
Euro 6 moottorisiin Scani-
oihin, joita meillä on kaksi. 
Kolmas Euro 6 moottoril-
la varustettu on DAF, Ari 
Kaakkuriniemi kertoo.

Yrityksen perustaja Alpo 
Kaakkuriniemi jäi pois kul-
jetusliikkeen toiminnasta 
vuonna 1985. Vuodesta 1995 
Ari Kaakkuriniemi on ollut 
yksin yrityksen omistaja, äi-
din ja veljen jäätyä sivuun 
omistajista.

Kaikkiaan yrityksellä on 
käytössään yhdeksän autoa, 
joista viisi ajaa tuorekalaa 
Norjasta Suomeen ja Ruot-
siin. Osa kalasta ajetaan ja-
lostettavaksi Kokkolaan, osa 
suoraan Helsinki-Vantaalle, 
josta se lentää Aasian mark-
kinoille. 

Turveajot ovat työllistä-
neet Kaakkuriniemen ka-
lustoa yli 30 vuoden ajan ja 
yksi auto heillä on edelleen 
turvehommissa. Kevitsan 
kaivoksen malmirikastet-

Arja Honkamaan iloinen per-
soona tekee hänestä helpos-
ti lähestyttävän persoonan. 
Honkamaa on sitoutunut yri-
tyksensä osalta käyttämään 
sähköisiä palveluita niin pal-
jon kuin mahdollista, vähen-
tääkseen paperin kulutusta.
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Luonnollisesti kaunis

la 11.5.2019 klo 10-15
Nättepori, Puistotie 1, Ii

luonnonkosmetiikan 
päivä

Järjestää Iin Ympäristöyhdistys

Puh. 040 708 8146 Liikkuva huolto - siellä missä tarvitset
konehuoltopaakkola@gmail.com

HUOLLAMME JA KORJAAMME KAIKENLAISEN 
RASKASKALUSTON MERKISTÄ RIIPPUMATTA,

PAIKANPÄÄLLÄ, SIELLÄ MISSÄ TARVITSET, SEKÄ 
HALLITILOISSAMME PORKANTIE 4, 91100 II

• Komatsu Forest Oy:n merkkihuolto
• Liebherr maansiirtokoneiden merkkihuolto

www.konehuoltopaakkola.fi

Äitienpäivälounas

• Uunilohi
• Härkää kermakastikkeessa
• Kermaperunat
• Salaattipöytä
• Leivät ja ruokajuomat
• Täytekakku
• Kahvi tai tee

Su 12.5. klo 11-16

Hinnat: Aikuiset 14,90 €
Lapset alle 3-vuotiaat ilmaiseksi.

4-10 v. 6,50 €

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

Äideille jaetaan ruusu

Jokivarren Puutarhalla tar-
jottiin täytekakkukahvit 30 
vuotisen toiminnan kunni-
aksi lauantaina 4.5. Ruusun 
päivän sattuessa samalle 
päivälle, yllätti Jokivarren 
Puutarhan yrittäjä Auli To-
lonen juhlavieraat pois läh-
tiessä, jakamalla kaikille 
ruusukimpun.

Yrityksen ensimmäi-
nen toimintakesä oli 
vuonna 1989, jolloin tam-
mikuussa valmistunut 
kasvihuone täyttyi kukka-
loistosta. 

-Äkkiä on aika mennyt ja 
ihania asiakkaita on ollut ilo 
palvella, Auli toteaa itselei-
pomiaan täytekakkuja esille 
asetellessaan juhlakahvituk-
sen alkaessa.

Tänä vuonna iskenyt ta-
katalvi juuri vapun jälkeen 
ei monissa liemissä keitettyä 
yrittäjää säikäytä vaan usko 
yrittämisen mahdollisuuk-
siin Olhavajokivarressa on 
edelleen kova.

-Tulva oli lannistaa heti 
ensimmäisenä keväänä, jo-
ten kaikkeen olemme jou-
tuneet vuosien varrella 
tottumaan, Auli naurahtaa 
uutuuttaan hohtavassa va-
loissa kasvihuoneessa.

Yrityksen käyttöön val-
mistui entisen paikalle uusi 
upea 510 neliömetrin ko-
koinen kasvihuone mar-
raskuussa 2018. Lisäksi 
käytössä on pienempi 200 
neliöinen kasvihuone.

Äitienpäiväkukat ja muu 
kukkaloisto täyttävät tällä 
hetkellä kasvihuoneet. Iin 
torilla kukkamyynti alkaa 
keskiviikkona 8.5. jolloin Iin 
keskustastakin on saatavilla 
Jokivarren Puutarhan kuk-
kia äideille lauantaihin saak-
ka. MTR

Ruusunpäivän ruusut Jokivarren puutarhan 
30 vuotisen toiminnan kunniaksi

Monet onnittelut sai Auli vastaanottaa juhlapäivänä. Yli-Olhavalaiset Eila ja Taimo Tuomela onnitte-
lemassa oman kylän yrittäjää.

Viime syksynä valmistunut kasvihuone korvasi aiemmin samalla paikalla olleen kasvihuoneen.

Jokivarren Puutarhan yrittäjä 
Auli Tolonen kokoamassa ruu-
sukimppuja, joilla hän yllätti 
juhlavieraat.

Kauppilantie 12,  91100 Ii 
044 241 4797

info@villakauppila.fi

Äitienpäiväbrunssi 
12.5. klo 12-16

* Alkumaljaksi sparkling spritz tai 
 alkoholiton vaihtoehto
* Vihersalaattia, hedelmäistä yrttijuustosalaattia, 
 kanapastasalaattia, lohirieskarullia, kasvisrullia, 
 leikkeleitä, juustoja, karjalanpiiirakoita ja munavoita,
 talon leipävalikoima
* Tomaattista katkarapukeittoa, nyhtöpossua, 
 lohkoperunoita, parsaa ja pekonia, talon dipit
* Jugurttia ja marjoja, 
 tuoremehuja, vesi, kahvi/tee
* Vadelma-siruunatäytekakkua ja 
 suklaisia kuppikakkuja

28e/hlö, lapset 2-12v 10e ja 0-2v ilmainen
Pöytävaraukset 044 241 4797. Lämpimästi tervetuloa!
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Iin kunnanvaltuusto hy- 
väksyi kokouksessaan ta-
lousarvion tasapainotustoi-
menpiteitä, huolestuttavien 
verotulotietojen varjostaessa 
kunnan talouden kehittymi-
sen ennakointia.

-Miksi parantunut työl-
lisyystilanne ei näy kunnan 
verotuloissa? Jakkukyläläiset 
tuli, mutta mihin jäivät vero-
tulot. Näitä ja monia muita 
verotulokertymän ennakoi-
tua huonompaan kehityk-
seen vaikuttavia syitä pohti 
kunnanjohtaja Ari Alatos-
sava esitellessään kunnan 
talouden kehittymistä alku-
vuoden osalta.

-Talousarviossa olem-
me ennakoineet verotulo-
jen kasvuksi tälle vuodelle 2 
miljoonaa euroa. Neljän en-
simmäisen kuukauden ve-
rotulotilitykset ennakoivat 
kuitenkin nousuksi koko 
vuodelle vain 300 000 euroa, 
Alatossava kertoi taloudesta 
huolestuneille valtuutetuille.

Kunnan talousarvio on ol-
lut useampana vuotena ali-
jäämäinen, mutta toteutuma 
ylijäämäinen. Vuoden 2019 
talousarviossa vuosikate on 
negatiivinen 1,2 miljoonaa 
euroa. Näin ollen ei vuosi-
kate riitä kattamaan poistoja 

ollenkaan. Nettoinvestoin-
nit ovat 9,6 miljoonaa euroa. 
Tässä taloudellisessa tilan-
teessa kunta on varautunut 
ottamaan vuoden aikana li-
sää pitkäaikaista lainaa 10,7 
miljoonaa euroa.

Kunnanvaltuuston nyt 
hyväksymien tasapainotus-
toimien vaikutus kunnan 
talouteen on 1,7 miljoonaa 
euroa taloutta tasapainotta-
va.

Esitetyistä tasapaino-
tuskeinoista valtuusto ei 
hyväksynyt Oulunkaaren ta-
sapainotusehdotuksia. 

Reijo Kehus esit-
ti Harri Sanaksenahon 
kannattamana, että per-
hepalveluiden tasapainot-
tamisesitys palautetaan 
valmisteluun, terveyspalve-
luiden tasa- painottamisesi-
tyksen osalta Kuivaniemen 
terveysaseman, laboratori-
on, hammashuollon ja fysio-
terapiapalveluiden siirtoa Iin 
keskustaan ei toteuteta, van-
huspalveluiden tasapainot-
tamisesitystä ei hyväksytä, 
vaan palvelut jatkuvat ny-
kyisellään ja että Oulunkaari 
tekee lisätasapainottamies-
tyksiä.

Leena Tiiro esitti Ris-
to Säkkisen ja Petri Ter-

vosen kannattamana, että 
Oulunkaaren tasapainotta-
misesitykset palautetaan val-
misteluun.

Koska keskustelun ai-
kana oli tehty kaksi kan-
natettua päätösesitystä, 
puheenjohtaja määräsi en-
sin suoritettavaksi nimen-
huutoäänestyksen Kehuksen 
esityksenja Tiiron esityksen 
välillä. Suoritetussa nimen-
huutoäänestyksessä Kehuk-
sen esitys sai ääntä ja Tiiron 
esitys 17 ääntä. 

Lopulliseen äänestykseen 
kunnanhallituksen pohja-
esitystä vastaan  tuli Tiiron 
esitys, että Oulunkaaren 
tasapainottamisesitykset 
palautetaan kokonaisuu-
dessaan jatkovalmisteluun. 
Käydyssä nimenhuutoää-
nestyksessä pohjaesitys sai 6 
ääntä ja Tiiron esitys 24 ään-
tä. (tyhjiä 2). 

Kunnanvaltuuston pää-
tökseksi tuli Tiiron esitys, 
että Oulunkaaren tasa- pai-
nottamisesitykset palaute-
taan valmisteluun.

Lisäksi kunnanvaltuusto 
päätti, että tasapainotusoh-
jelmaa jatketaan, koska nyt 
hyväksyttävien säästötoi-
menpiteiden jälkeenkään ta-
lous ei ole tasapainossa.

Ylirannan koulu  
lakkautettiin
Kunnanhallitus oli esittä-
nyt äänin 8-3 Ylirannan kou-
lua lakkautettavaksi 1.8.2019 
alkaen. Kunnanvaltuuston 
kokouksessa Veli Paakko-
la esitti Pertti Huovisen, Jo-
hannes Tuomelan, Pentti 
Jokelan, Oili Kalevan, Ilkka 
Pakosen ja Taina Häkkilän 
kannattamana, ettei koulua 
lakkauteta ja koulun kun-
nostamiseen varataan mää-
räraha.

Suoritetussa äänestykses-
sä kunnanhallituksen esitys 

sai 25 ääntä ja Paakkolan esi-
tys 8 ääntä. Lisäksi annettiin 
yksi tyhjä ääni ja yksi valtuu-
tettu oli poissa äänestyksestä. 
Kunnanvaltuutetuille kerrot-
tiin ennen äänestystä yli tu-
hat allekirjoitusta sisältävän 
adressin luovuttamisesta 
kunnanhallitukselle koulun 
säilyttämisen puolesta kun-
nanhallituksen kokouksessa.

Vaihdoksia  
luottamuspaikoilla
Kunnanvaltuusto myönsi 
Martti Kaarrelle (vihr) eron 
kunnanhallituksen jäsenyy-

destä, valiten tilalle Johanna 
Jakku-Hiivalan (vas). Jakku-
Hiivala siirtyy kunnanhalli-
tuksen jäseneksi varajäsenen 
paikalta, johon kunnanval-
tuusto valitsi Maire Turti-
sen (vas). Martti Kaarre taas 
siirtyy Oulunkaaren yhty-
mävaltuustoon Mika Koivis-
tolta vapautuneelle paikalle. 
MTR

Ylirannan koululaisia ja vanhempia oli saapunut runsaasti seuraamaan kunnanvaltuuston kokous-
ta. Ylirannan koulun kohtalo sinetöitiin kokouksessa ja koulu lakkaa elokuun alussa.

Verotulojen kehitys huolestuttaa Iissä

Kunnan taloudellinen tilanne sai kunnanvaltuutettujen ilmeet vakaviksi ja tekemään voimakkaita talouden tasapainotuspäätöksiä. 

METALLINKERÄYSKAMPANJA
Siivoa piha kevääksi ylimääräisistä metalliromuista 
veloituksettametallinkeräyslavalle. 
Voit tuoda esimerkiksi hellat, pyöränromut, putket, 
kattilat,paistinpannut, metallipurkit ja -astiat, sähköjohdot 
sekä yleensä ottaen KAIKENLAISEN METALLIROMUN.

Huomioithan, että lavalle EI SAA tuoda ongelmajätettä, 
kuten öljyä, akkuja yms. Isommat metalliromuerät nou-
damme suoraan kotipihaltasi.

OULU 	 ●	Välivainion	K-market	●	Automuseon	parkkipaikka
KUIVANIEMI	 ●	Nelosparkki	●	Mattilantie	1	(vanha	koulu)
YLIKIIMINKI	 ●	S-market,	P-alue
TYRNÄVÄ	 ●	Murto,	Kauttaranta,	P-alue
LIMINKA	 ●	Nuorisoseuran	P-alueII	
	 ●	Kunnanvarikko	(Kauppatie	22)●	S-Market,	P-alue
HAILUOTO	 ●	Hailuodon	tori

20.5.–3.6.2019

Toimitsija: OULUN ROMU
puh.	044	783	112
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MELONTA JA SUPPAILU-TAPAHTUMA
LAUANTAINA 8.6.2019 KELLO 12-15
POHJOIS-IISSÄ HIASTINHAARALLA

 
T E R V E T U L O A  K O K O  P E R H E E N  M E L O N T A  J A  S U P P A I L U  T A P A H T U M A A N !  T A P A H T U M A

J Ä R J E S T E T Ä Ä N  H I A S T I N H A A R A N  L U O N T O P O L U N  J A  L I N T U T O R N I A L U E E N  P -
P A I K A L L A .

 
P A I K A L L A  B A C K W O O D  A C T I O N  O P A S T A M A S S A  M E L O N N A N  J A  S U P P A I L U N  A L K E I T A

S E K Ä  E I K K A - H Y V I N V O I N T I B U S S I ,  J O S S A  V O I T  T E H D Ä  M M .
K E H O N K O O S T U M U S M I T T A U K S I A .  K A I K K I  T O I M I N N O T  O V A T  M A K S U T T O M I A !  S A M A L L A

O N  M Y Ö S  M A H D O L L I S U U S  T U T U S T U A  K O K O  P E R H E E N  L Ä H I L U O N T O K O H T E E S E E N .
 

T A P A H T U M A N  A J A N  K Y L Ä Y H D I S T Y S  P I T Ä Ä  K Y L Ä K A H V I L A A .  T A P A H T U M A
J Ä R J E S T E T Ä Ä N  Y H T E I S T Y Ö S S Ä  P O P L I N  K Y L Ä K I S Ä L L I - H A N K K E E N  J A  P O H J O I S - I I N

K Y L Ä Y H D I S T Y K S E N  K A N S S A  J A  S E  O N  S A M A L L A  M Y Ö S  Y K S I  A V O I M E T  K Y L Ä T  2 0 1 9  -
T A P A H T U M I A  K O K O  S U O M E S S A .

 
A J O - O H J E :  4 - T I E L T Ä  K Ä Ä N N Y T Ä Ä N  K A N T O L A N T I E L L E ,  J A T K E T A A N  M A T K A A  1 . 5  K M ,

J O N K A  J Ä L K E E N  K Ä Ä N N Y T Ä Ä N  V A S E M M A L L E  H I A S T I N K U J A L L E .  T A P A H T U M A  O N
K U J A N  P Ä Ä S S Ä .  T U L E T H A N  K Ä V E L L E N  T A I  P Y Ö R Ä I L L E N ,  K O S K A  A U T O I L L E  O N  V A I N

R A J O I T E T U S T I  P Y S Ä K Ö I N T I T I L A A !
 

TERVETULOA!

T A P A H T U M A A N  O S A L L I S T U T A A N  O M A L L A  V A S T U U L L A  J A
L A P S E T  V A N H E M P I E N  V A S T U U L L A .

 

JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

Sanomat
Pohjois-Iin

Toukokuu 2019 32 v.
Pohjois-Iin 
kyläyhdistys

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi | www.facebook.com/PohjoisIi

Hiastinhaaran luontopolkualue 
ennen ja nyt . Lue sivut 14-15

Meillä on nyt hieno yhteinen retkikohde, 
nautitaan ja koetaan se yhdessä!

Hiastinhaaran historiaa ja nykypäivää s. 14-15

MELONTA- JA SUPPAILUTAPAHTUMA

TERVETULOA KOKO PERHEEN MELONTA- JA SUPPAILUTAPAHTUMAAN!
TAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN HIASTINHAARAN 

LUONTOPOLUN JA LINTUTORNIALUEEN P-PAIKALLA
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Kylätoiminta eroo muusta yhdistys-
toiminnasta suuri siinä, että se pyrkii 
viemään eteenpäin koko kylän asioi-
ta. Yleensähän yhdistykset toteuttavat 
säännöissä määrättyjä omia päämääriä 
ja tavoitteita. 

Kylätoimintaan on myös helppo liit-
tyä, toiminta koetaan aidoksi ilman 
poliittisia tai uskonnollisia sitoumuk-
sia. Myös kylätoiminnan tulokset ovat 
konkreettisia ja ne yleensä näkyvät 
heti. Kyläläisten voima piilee erilaisuu-
dessa, joka rikastuttaa ja laajentaa ky-
län tietämystä ja taitamusta.

Kylätoiminnassa mukanaolemi-
nen avaa monenlaisia mahdollisuuksia 
vaikuttamiseen. Osallistumalla koko-
uksiin ja erilaisiin työryhmiin pääsee 

mukaan toiminnan suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. Yhteiset tapahtumat 
ja niiden suunnittelu ja järjestäminen 
avaavat ovia uusien ihmisten tapaa-
miseen ja verkostoitumaan. Ja vain 
osallistumalla voimme vaikuttaa sii-
hen, mitä ja miten asioita tehdään tääl-
lä meidän kylässä. Toimitaan juuri niin 
kuin me itse haluamme omien voima-
varojemme ja aikataulujemme puitteis-
sa tai vain osallistumalla järjestettyihin 
tilaisuuksiin.

Ensin tarvitaan luovuutta ja mukava 
ilmapiiri, sitten halu ja into toteuttaa ja 
sitten vaan ruvetaan tekemään, ei pu-
huta vaan tehdään!

Kun Pohjois-Ii valittiin vuonna 2009 
Valtakunnalliseksi Vuoden Kyläksi, sa-

noin silloisena sihteerinä, että tästä se 
työ vasta alkaa ja voin sanoa, että sitä 
on riittänyt ja riittää edelleen.

Määrätietoisesti olemme 32 vuoden 
ajan kehittäneet kylämme vetovoimai-
suutta ja asumisviihtyvyyttä ja hank-
kineet rahoitusta, sillä mitä enemmän 
toimimme sitä enemmän tarvitsemme 
rahaa toimintaamme.

Toivotan teille kaikille lukijoille au-
rinkoista kesää Harri Hyypän Ajatus-
ten käsikirjan sanoin: ”Vaikeinta on 
toteuttaa omat ajatuksensa, mutta silti 
sitä kannattaa yrittää.”

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
Anita Sievänen
puheenjohtaja

Kyläläisten voima piilee erilaisuudessa

Puheenjohtajan tervehdys
Anita Sievänen, puheenjohtaja
0400 461 880
anita.sievanen@gmail.com
Jukka Sassi, varapuheenjohtaja
050 309 0005
jucas80@gmail.com
Leena Tiiro, 
sihteeri-rahastonhoitaja
040 5442 127
leena.tiiro@luukku.com
Auvo Anisimaa, jäsen
044 703 2545
auvo.anisimaa@ouka.fi

Yhdistyksemme yksi tärkeimmistä tulonlähteistä vuositasolla ovat jä-
senmaksut, joilla maksamme yhdistyksen monet kiinteät kulut kuten 
tiedottamisen, onnittelut, nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, 
salivuokrat, palkkiot, toimistotarvikkeet, talkoot, erilaisten kehittämis-
hankkeiden omarahoitusosuudet jne. Jäseneksi liitytään maksamalla 
jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun ja kannatus-
jäsenmaksujen suuruudet.

VUONNA 2019 JÄSENMAKSUMME ON 12.00 €/TALOUS.
Kannatusmaksu 25,00 €/hlö ja 100.00 € /yritys.
Oulun Osuuspankki Iin konttori FI26 5350 0240 0104 67

Kiitos tuestanne!

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUS 2019
Anu Käyrä, jäsen
040 5148 366
anu.kayra@gmail.com
Mika Mähönen, jäsen
040 751 5308
mika_mahonen@hotmail.com
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050 362 8451
aune.olkoniemi@gmail.com
Markku Veijola, jäsen
0400 182 340
markku.veijola@pp.inet.fi
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Kylämme Pohjois-Ii
Myös Paakkari-Junnila alueelta, Hietala-Virkkula, Kar-

hunsaari-Vasikkasaari, Koni-Piukkula ja Konin alueilta löy-
tyy useita kymmeniä ennen vuotta 1955 rakennettuja kohteita.

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriym-
päristöjä RKY löytyy Pohjois-Iistä myös kaksi: Akolan tila ja 
Pohjanmaan rantatien hyvin säilyneet osuudet Hiivalantie-
Kantolantie.

MAALAISMAISEMAAN KUULUU monenlaisia piirteitä 
kuten niittyjä, latoja ja avo-ojia.

Päkkilänkankaalla Kantolantien varrella metsämaisema 
ja peltoaukeamat vuorottelevat tasaiseen tahtiin. Konintiellä 
asutus on pääsääntöisesti tien molemmin puolin. Iijoki ja sen 
rannalla olevat vanhat rakennukset luovat omaleimaisen van-
han kauneuden maisemaan.

Virkkulantien historiallisena nähtävyytenä voidaan pitää 
Akolan kartanoa ja nykypäivään kuuluvana PVO:n Raassa-
kan voimalaitosta ja PVO Voimalohen kalankasvattamoa.

KARHUNSAAREN JA PÄKKILÄNKANKAAN LÄPI VIR-
TAA HIASTINHAARA eli Iijoen tulvahaara. Vuonna 2003 se 
oli kuin ”turha puro”, pahasti liettynyt uoma, jonka vedenvir-
taus oli täysin pysähtynyt ja rantapenkereet pajuttuneet.

Takana ovat ne ajat, jolloin myllynkivet ja sahat pyörivät 
Hiastinhaaran virran voimalla. Samana vuonna 2003 kyläyh-
distys aloitti Hiastinhaaran kunnostushankkeen ja hanke jat-
kuu edelleen ja mm. yhteistyössä PVO-Vesivoima Oy:n kanssa 
niitetään ja siistitään syksyllä 2019 Hiastinhaaran 4-tien mo-
lemminpuolinen näkemäalue.

IIN KUNNAN ASUKASMÄÄRÄ on noin 10 000 asukasta, 
josta pohjoisiiläisten osuus on yli 900 ja kesäisin kylän väki-
määrä lisääntyy noin parillasadalla loma-asukkaalla.

Kyläämme rakennetaan uusia omakotitaloja, vapaista ton-
teista on kysyntää ja vanhoja rakennuksia kunnostetaan koko 
ajan. Suurin osa pohjoisiiläisistä saa elantonsa muusta kuin 
maataloudesta. Oulun ja Haukiputaan keskuksissa työssä-
käynti on yleistä. Yritystoiminta Pohjois-Iissä on hyvin moni-
puolista - maanviljelyä, hevostaloutta ja useita muita eri alojen 
yksityisyrittäjiä samoin kuin valtakunnallisesti tunnettuja yh-
tiöitä kuten PVO-Vesivoima Oy ja Voimalohi Oy. Perinteisesti 
myös meren ja joen läheisyys on tuonut lisäelinkeinon kalas-
tuksesta niin koko Iin alueella kuin Pohjois-Iissäkin. Iijoki on 
erityisen tunnettu mm. nahkiaisista ja lohesta.  

Anita Sievänen

KUN TEIMME KYLÄSUUNNITELMAMME vuo-
sille 2014-2019, hyväksyimme yhdessä päätavoitteiksi 
viisivuotiskaudelle ympäristöstä huolehtimisen ja erilais-
ten vähähiilisten toimenpiteiden edistämisen kyläisten 
omassa arjessa. Samalla myös julistimme itsemme HIN-
KU-kyläksi. Nämä vähähiiliset askeleet jatkuvat myös 
tulevaisuudessa ja kirjataan tulevaan kyläsuunnitel-
maamme vuosille 2020-2025. Vuonna 2017 tehty Kohti vä-
hähiilistä  Pohjois-Iitä – vähähiilisyyssuunnitelma toimii 
myös hyvänä pohjana seuraavalla kylätoimintamme vii-
sivuotiskaudella.

VÄHÄHIILISYYS, KONKREETTISET YMPÄRISTÖ-
TEOT, HYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN niihin 
panostamme ja koemme ne myös kyläyhteisömme vah-
vuudeksi ja vetovoimatekijäksi. Hiiliviisauden ei tarvitse 
olla isoja ja kalliita ratkaisuja vaan niitä pieniä ja käytän-
nönläheisiä arkioivalluksia, joita jokainen voi toteuttaa 
itse tai yhdessä. Tiedotamme, kannustamme, innostamme 
ja aktivoimme pohjoisiiläisiä, meillä in HINKUa.

TOTEUTAMME TÄNÄ KEVÄÄNÄ muun muassa ro-
munkeräystä, siistimme ranta-alueita-puut laavulle polt-
topuuksi, maalaamme toiminnalliset pihamaalaukset 
koulun pihalle ja perustamme koululle oppilaiden kans-
sa hyötykasvipuutarhan ja pidämme syksyllä sadonkor-
juujuhlan. 
Syksyllä jatkamme edelleen Liiku maanantaina Pohjois-
Iissä -hanketta lähikoulullamme pohjoisiiläisten ohjaajien 
vetämänä. Myös Energia Eikka jatkaa neuvontaa Pohjois-
Iin Sanomissa ja tässä Teille kaikille uusi ilmastoviisaus: 
NURMIKKOPOTTUA viljelemään kotipihalla https://
msl.fi/ilmastoviisaus/ilmastoteot/maisema-ja-piha/nur-
mikkopottu/

Anita Sievänen

HINKU-KYLÄ 
Pohjois-Ii

Energia-Eikka 
opastaa 

Pohjois-Iin 
Sanomissa 
kyläläisiä 

HINKU-tekoihin.POHJOIS-IIN KYLÄ SIJAITSEE Iin kunnassa Iijoen pohjois-
puolella osaksi Iijokea seurailevana ja osaksi ns. vanhan E4-
tien varrella. Kylä alkaa idästä Raasakan voimalaitokselta ja 
jatkuu pohjoiseen Kemiläisen tilan tienoille,  etelässä kylän ra-
jana virtaa Iijoki ja läntisenä rajana on aukea meri lukuisine 
pienine saarineen, joista osa kuuluu Natura 2000 suojeluoh-
jelmaan.

Pohjoisessa maiseman valttina ovat metsät, suot ja peltoau-
keamat molemmin puolin nelostietä. Pohjoispuolella on myös 
nelostien toiseksi pisin suora noin 7 kilometriä.

POHJOIS-IIN KYLÄ ON HAJALLAAN, eri kylien muodos-
tuma ja selkeää kyläkeskustaa ei varsinaisesti ole ollut, mutta 
Pohjois-Iin koulusta on tullut vähitellen kylämme keskus ky-
lätupineen. 

Koululla opiskelee lukuvuonna 2018-2019 104 oppialasta ja 
kaudella 2019-2020 100 sekä koulun johtaja ja viisi opettajaa. 
Koulu sijaitsee Iijoen pohjoispuolella  noin kolme kilometriä 
Iin kuntakeskuksesta Virkkulantien varrella. Monen vuo-
den odottelun jälkeen valmistui syksyllä 2018 koululle myös 
uusi Akolan liikuntasalirakennus, jossa on myös koulun ope-
tustiloja. Vuonna 2017 30-vuotisjuhlassamme julkistimme 
alkuperäisen pohjoisiiläisen Pertti Huovisen kirjoittaman ky-
lähistorian ” Meijän Pohojos-Ii”.

KYLÄMME JAKAANTUU VIITEEN ERILLISEEN KY-
LÄYHTEISÖÖN, joita ovat HIIVALA, KONI - Veijola, Vasik-
kasaari, Piukkula, Koni, Pukkinokka, Finninkari, KANTOLA 
- Koppeli, Päkkilänkangas, Paasonranta, Öljymäki, Pentti-
länkorpi, Mäki, Pikkumäki, Kemiläinen, Leisto, Ristimäki, 
Kantola, Kuninkaanniemi, Tyykiluoto, Perso ja VIRKKULA - 
Paakkari, Junnila, Akola, Tiiro, Käyrä sekä 4-TIE - Myllyharju, 
Korpiniitty, Tontinharju.

POHJOIS-IIN ”ETELÄISIMMÄT” OSAT - Koni ja Hiivala - 
sijaitsevat suhteellisen lähellä Iin kunnan kuntakeskusta noin 
2 kilometrin päässä, kun taas kylän pohjoisimmista osista voi 
olla matkaa kuntakeskukseen 5-13 kilometriä.

Kylässämme rakennukset sijaitsevat pääsääntöisesti kylän-
raitin varrella, poikkeuksena Päkkilänkangas, jonka Kantolan-
tieltä haarautuu pieniä kujia eri suuntiin mm. Lemmenkuja ja 
Paasorannantie. Päkkilänkangas (MK=maisemakokonaisuus,  
R=rakennushistorialliset arvot) on merkitty maakunnallises-
ti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi, jossa on 60 kohdetta, 
jotka on rakennettu ennen vuotta 1955 eli merkittäviä jo ikän-
sä vuoksi.
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Pohjois-Iin koulun ja ky-
läyhdistyksen yhteistyö-
nä koulun piha-alueelle on 
muotoutumassa hyötykas-
vipuutarha. Siemenistä kuu-
dennen luokan oppilaat 
ovat kasvattaneet tomaat-
tia, ruohosipulia, purjoa, ke-
häkukkaa ja samettikukkaa. 
Seuraavaksi tehdään taimien 
kouliminen eli ne siirretään 
isompiin ruukkuihin. Oikean 
ajankohdan koulimisen huo-
maa sitä, että ensimmäisten 
lehtien (sirkkalehtien) välistä 
alkavat pilkistää ensimmäi-
set kasvulehdet.  

-Kyläyhdistys on osta-
nut koulun pihalle Iipajalta 4 
kappaletta istutuslaatikoita, 
joihin istutetaan koulitut tai-
met, sekä lisää vihanneksia 
ja yrttejä. Hyötykasvimaal-
le istutetaan myös marjapen-
saita.

Kesän aikana istutuksis-
ta huolehtii hyötykasvipuu-
tarhuri, jolle kyläyhdistys 
maksaa hoitokorvauksen. 
Syksyllä sitten pidetään 
sadonkorjuujuhlat, Lau-
ra Pietilä ja Anita Sievänen 
Pohjois-Iin kyläyhdistykses-
tä kertovat.

Ilkka Tuomelan suunnittelema toiminnallinen pihamaalaus opettaa oppilaille ilmansuunnatkin.

Tällä hetkellä taimet ovat 
vielä sisätiloissa odottamas-
sa ulos pääsyä ja kesää.

Pohjois-Iin kyläyhdistys 
on ollut ensimmäisten kyli-
en joukossa pyrkimässä koh-
ti vähähiilisyyttä ja kylälle 
hyväksyttiin oma vähähii-
lisyyssuunnitelma vuonna 
2017.

-Haluamme osoittaa ole-
vamme älykäs hinkukylä, 
emmekä mikään käpykylä. 
Asioiden edistämiseen tar-
vitaan arjen tekoja, joilla tor-
jutaan ilmastonmuutosta. 
Syötävän hyvä piha soveltuu 
esimerkiksi näistä arjen te-
oista, Anita Sievinen toteaa.

Opettaja Lasse Rasinkan-
gas pitää hyötykasvipuu-
tarhan saamista koululle 
erinomaisena asiana.

-Saamme koululle todel-
lista lähiruokaa omasta puu-
tarhasta, emmekä tuota lisää 
päästöjä kuljetusten muo-
dossa. Lisäksi lapsilla on 
mahdollisuus kokeilla, miten 
ruokaa tuotetaan ja he saavat 
omin silmin nähdä kasvin 
koko elinkaaren siemenestä 
kompostoriin saakka, Lasse 
toteaa.

Laura Pietilä ja Lasse Rasinkangas yhdessä kuudennen luokan oppilaiden kanssa pohtimassa kasvamista ja lisääntymistä.

Koululaisten istutuksia. Koulimisen jälkeen istutukset siirretään istutuslaatikoihin. Hyötykasvipuutar-
haan tulee myös marjapensaita.

Toiminnalliset  
pihamaalaukset oppilaiden 
suunnittelemia
Koulun piha-alueelle maala-
taan toiminnallisuuteen kan-

nustavia pihamaalauksia. 
Ne ovat kuudennen luokan 
oppilaiden suunnittelemia. 

Tarkkuusheitto + metri-
mitat piirroksen on suun-
nitellut Valtteri Kotijärvi. 

Kompassiruusun suunnitte-
lija on Ilkka Tuomela. Teos 
opettaa myös samalla myös 
oppilaille ilmansuunnat.

Puuropata piirroksen 
suunnittelijat ovat Anja Moi-

lanen, Iida Häklin ja Kaisa 
Lappalainen. MTR

Lapset opiskelemassa teoriaa kasvien kasvusta.

Hyötykasvipuutarha ja toiminnalliset pihamaalaukset 
elävöittämään koulun piha-alueita

Pihamaalaussuunnitelman ”Noidanpata” tekijät ovat Anja Moilanen, Iida Häcklin ja Kaisa Lappalainen.
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Akolan koulurakennuksen 
valmistuminen Tanjan sa-
leineen mahdollisti kyläyh-
distyksen liikuntaryhmien 
paluun evakosta Iin Työvä-
entalolta.

-Syksyllä aloitimme Tan-
jan salissa ”Liiku maanantai-
na Pohjois-Iissä” toiminnan, 
periaatteella ”Me liikumme 
Pohjois-Iissä aina maanan-
taisin”, kyläyhdistyksen pu-
heenjohtaja Anita Sievänen 
kertoo.

Tarjolla on ollut monen-
laista liikuntatoimintaa kou-
lulaisten liikuntakerhoista 
miesten ja naisten jumppa-
tuokioihin, sekä yhteiseen 
pallopeli-iltaan. Kaikki oh-
jaajat ovat omalta kylältä ja 
myös nuoria on saatu ilah-
duttavasti ohjaustehtäviin.

-Olemme pystyneet mak-
samaan ohjaajille pienen 
korvauksen, joten toivotta-
vasti jatkossakin löydäm-
me kaikille ryhmille ohjaajat 
Pohjois-Iistä. Näin tietotai-
to ohjauksiin jatkuisi omalla 
kylällä, Anita iloitsee nuor-
ten mukaan tulosta ohjaus-
tehtäviin.

Liiku maanantaina Pohjois-Iissä liikuttaa koko kylää

Tanjan salin valmistumi-
nen ja koko maanantai-illan 
saaminen kyläyhdistyksen 
käyttöön on otettu HINKU-
kylä Pohjois-Iissä ilolla vas-
taan. Sisäliikuntaa pääsee 
harrastamaan omalla kyläl-
lä, eikä salille tarvitse mennä 
autolla. Tämä osaltaan edes-
auttaa tavoitetta hiilineut-
raalista Pohjois-Iistä, joka 
on Pohjois-Suomen ensim-
mäinen HINKU-Kylä. Liiku 
maanantaina Pohjois-Iissä 
salikausi päättyy 13.5. jatku-
en syksyllä.

-Toivottavasti maanantai 
säilyy kyläläisillä liikunta-
päivänä kesän ajankin, jo-
kaisen parhaaksi kokemansa 
lajin parissa, Anita Sievänen 
kannustaa kyläläisiä jatka-
maan liikuntaa salikauden 
jälkeen.

Kuluneen kauden Poh-
jois-Ii on ollut mukana Poh-
jois-Pohjanmaan Liikunnan 

PoPLin Saana-Maria Rahko vie-
raili ohjaamassa Tanjan salissa 
osana Kyläkisälli-hanketta.

Koululaisten liikuntakerholai-
sia ohjaajiensa Sanna Tynin ja 
Joonas Veijolan kanssa. Kuvassa 
sekä 1-3 luokkien että 4-6 luok-
kien kerhoon osallistuneita.

Liikunnan iloa! Gymstick jumppakeppi mahdollistaa monipuolisen harjoittelun.

”Kyläkisälli-hankkeessa”. 
Tähän liittyen PoPLin oh-
jaajat ovat vierailleet oh-
jaamassa salilla ja antaneet 
opastusta myös luistelun ja 
jääkiekon saloihin. Lisäksi 
Eikkabussi vieraili koulun 

vihkiäisjuhlassa syyskuun 
loppupuolella. 

Kesäkuussa Eikka-
bussi saapuu melonta- ja 
suppailutapahtumaan lau-
antaina 8.6. Hiastinhaaran 
luontopolun parkkipaikal-

le, tarjoten mahdollisuuden 
kehonkoostumusmittauk-
siin. Monipuolista ohjelmaa 
sisältävä melonta- ja sup-
pailutapahtuma järjestetään 
yhteistyössä PoPLin Kyläki-
sälli-hankkeen kanssa ja se 

on yksi Avoimet kylät 2019 
-tapahtumia Suomessa. Ta-
pahtuma on samalla Ky-
läkisälli-hankkeen kauden 
päätöstapahtuma. MTR

Pohjois-Iin koulun kuudes-
luokkalaiset vanhempineen 
ovat parin viime vuoden 
aikana olleet tuttu näky 
erilaisten tapahtumien kah-
viopalveluiden toteuttajana. 
Nuoret ovat aktiivisesti ke-
ränneet rahaa päästäkseen 
luokkaretkelle Helsinkiin.

Luokkaretkirahat diskoillen
Oleellinen osa rahanke-

räystä ovat olleet myös dis-
kot, niin tänäkin vappuna. 
Rysä täyttyi ensin alle kou-
luikäisistä perheineen, jonka 
jälkeen vuorossa oli alakou-
luikäisten oma disko.

-Loppurutistus onnis-
tui loistavasti. Alle koulu-

ikäisten diskoon myimme 
85 pääsylippua ja alakou-
lulaisten diskoon 159. Van-
hemmat mukaan lukien alle 
kouluikäisten diskossa jam-
maili lähes 200 henkilöä, ta-
pahtumasta vastannut Sonja 
Lappalainen iloitsee.

Sonjan oma tyttö käy 

Parhaasta asusta palkittu Ilmari 
Niemelä oli jo kauan odottanut 
vappudiskoa. Arvosteluraatia 
miellytti etenkin Ilmarin itsensä 
tekemä robottihahmo.Alle kouluikäisten diskossa riitti vauhdikasta menoa ja monenlaisia hahmoja pyörähteli tanssilattialla.

Alisa Koistinen ehti lipunmyynnistä käväistä tervehtimässä onginta-
paikalla Iida Häkliniä.

Pohjois-Iin koulun kuudet-
ta luokkaa, joten muitakin 
tapahtumia järjestämässä 
olleen Sonjan rooli disko-
vastaavana oli vanhemmille 
luonnollinen valinta.

Luokkaretki Helsinkiin 
toteutuu toukokuun 22.-24. 
Kohteina ovat Linnanmäki, 

Korkeasaari ja Suomenlinna. 
Helsingissä retkeläiset ma-
joittuvat Rastilan leirintäalu-
een mökeissä.

-Kaikkiaan järjestimme 
kahden vuoden aikana neljä 
diskoa, joiden arvonta- ja on-
gintapalkinnot saimme pai-
kallisilta yrityksiltä. Heille 

ja Ii-instituutille, sekä kaikil-
le toimintaamme tukeneil-
le, haluan lausua oppilaiden 
ja vanhempien kauneim-
mat kiitokset, Sonja kiittelee 
onnistuneiden diskojen jäl-
keen. MTR
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Vaikka tätä vuotta on elet-
ty vain neljä kuukautta, ovat 
nykyiset ja pohjoisiilähtöiset 
urheilijat saavuttaneet usei-
ta mitaleita MM- ja SM-ki-
soissa.

Runsas kuukausi sit-
ten Piteåssa järjestetyissä 
hiihtosuunnistuksen MM-
kisoissa sai Pohjois-Iistä 
syntyisin oleva Seppo Kelta-
mäki pronssimitalin keskim 
atkalla M65-sarjassa. Niin 
ikään Pohjois-Iistä lähtöisin 
oleva Jorma Veijovaara ylsi 
pronssille pitkällä matkalla 
sarjassa M75.

Tatu Hänninen nosti 
penkkipunnerruksessa ho-
peaa sarjassa M23 90 kg. 
Hänen valmentajansa Suke 
Huovinen on lähtöisin Päk-
kikankaalta.

Mäeltä lähtöisin oleva 
Eetu Kaattari otteli hapki-

Urheilumenestystä 
Pohjois-Iihin

SM-mitalisti Tatu Hänninen oik. ja valmentaja Suke Huovinen.

don SM-kisoissa hopeaa it-
sepuolustuksessa ja pronssia 
pystyottelussa. Kalle Tiiro 
sai hopeaa mattopainissa ja 
pronssia pystyottelussa.

Jääkiekkojuniori Joona 
Tervonen oli voittamassa 
SM-kultaa Oulun Kärppien 
C-juniorijoukkueessa.

Kuvassa Eetu Kaattari toinen vasemmalta ja Kalle Tiiro keskellä. Iin 
Hapkido-seura treenailee Tanjan salissa. 

Moninkertainen SM-mitalisti 
Seppo Keltamäki kruunasi pit-
kän uransa MM-pronssilla.

Lintujen bongaustapahtu-
ma, Tornien Taisto, käytiin 
tänä vuonna 4.5.2019. Birdli-
fe Suomen järjestämässä 
lintutapahtumassa havain-
noidaan mahdollisimman 
monta lintulajia kahdeksas-
sa tunnissa (klo 5-13). Osal-
listumismaksuilla kerätään 
varoja linnustonsuojeluun.

Tänä vuonna Pataka-
rin lintutornissa taistelivat 
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen 
joukkueessa Pauli Jussila, 
Ilkka Kärkkäinen, Jukka Sas-
si ja Eino Mikkonen.

Edellisenä päivänä maan 
peittänyt lumi ja aamun 
pakkanen tekivät taistelusta 
tänä vuonna haastavan, lin-
nutkin kävivät omaa taiste-

Tornien Taisto 
Patakarin lintutornilla

Sääkset, 3 eri yksilöä, len-
telivät tornin ympäristös-
sä pitkin päivää etsien 
saalista.

Sinisuohaukka

luaan lumen ja jään keskellä. 
Aamulla klo 5 taistelun alka-
essa sorsat ja kahlaajat vär-
jöttelivät isoissa ryhmissä 
jäiden reunoilla, yksi meri-
kotkakin kökötteli samalla 
kivella yli 3 tuntia odotellen 
auringon lämpöä!

Mutta huolimatta sään 
tuomista haasteista sekä 
lintujen vähäisestä aktiivi-
suudesta, keräsimme jouk-
kueelle pisteet 60:sta eri 
lajista, joista harvinaisem-
miksi merkkasimme kapus-
tarinnan sekä harmaasorsan.

Teksti ja kuvat:
Jukka Sassi

Kapustarinta

Uivelot

Taistelijat olivat varustautuneet 8 tunnin tarkkailuun paksuilla 
talvivaatteilla. Kuvassa vasemmalta Jukka Sassi, Ilkka Kärkkäi-
nen, Pauli Jussila

Jatkuva havainnointi jokaiseen ilmansuuntaan tärkeää, kau-
kaisimmat kohteet varmistetaan kaukoputkilla. Kuvassa va-
semmalta Ilkka Kärkkäinen, Pauli Jussila.
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• Säätiön tehtävänä on:  • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa 
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Tapiontie 23, 91100 Ii • Puh. 040 511 6581

Metallikeräyslavalle voi tuoda pienet metalliesineet kuten tyhjät ja puhtaat säilyke- 
ja juomatölkit (paperisia etikettejä ei tarvitse poistaa), metallipurkit ja -astiat, myös 
emaloidut puhdistetut alumiinivuoat ja -foliot, metallikannet, kruunu- ja kierrekor-
kit, pantittomat juomatölkit.
Jääkaapit, pakastimet, tietokoneet kelpaavat lavalle muun metalliromun se-
kaan!!!!!!
Myös isommat metalliesineet kuten vanhat mopot ja polkupyörät, sahat, hellat, kiu-
kaat, ruohonleikkurit, tiskipöydän kannet, pesukoneet, metalliset koneet ja laitteet, 
metalliset huonekalut esim. hetekat, perämootttorit, autojen varaosat, kattopellit, 
huonekalujen metalliosat ja sähköjohdot voi tuoda Kuusakoski-konttiin.

HYÖDYNNÄ HYVÄ TILAISUUS 
SIIVOTA NURKKIA JA PIHAPIIRIÄ

POHJOIS-IIN KYLÄYHDISTYKSEN HYVÄKSI!

Metalli- ja rautaromun ja akkujen keräys
Pohjois-Iin alueelta ja myös kauempaakin otetaan vastaan 

pihojenne nurkissa lojuvia metalli- ja rautaromuja sekä vanhoja akkuja 
LAUANTAINA JA SUNNUNTAINA 18.-19.5.2019 KLO 8-16

POHJOIS-IIN KOULULLA.
Sininen Kuusakoski-kontti on metalliromuille ja

 akuille on erillinen keräysastia.

Paikalla on kyläyhdistyksen väkeä 
vastaanottamassa romua lauantaina ja sunnuntaina klo 8-16. 

MUINA AIKOINA JA KERÄYKSEN JÄLKEEN 
EI SAA TUODA ENÄÄ ROMUAKOULUN PIHA-ALUEELLE!!!!

Yhteyshenkilöt: Anita Sievänen puh. 0400 461880 ja Jukka Sassi puh. 050 309 0005

Laitteista on poistettava öljy ja bensa!
EI SAA TUODA:
Öljyt, maalit, pesuaineeet
Muuta ongelmajätettä
Auton renkaita
Lasia
Sekajätettä TAI rakennusjätettä

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry

Huom. Isommat erät noin 1000 kg Iin ympäristöstä voidaan hakea asiakkaalta suoraan. 
Ota silloin yhteys hyvissä ajoin yhteyshenkilöihin.

!

Iijoen tulvaa 1930-luvulla
Iijoen suuosalla mm. Akolan edustalla Pohjois-Iissä 

esiintyi perimätiedon mukaan noin joka kymmenes vuosi 
”hyvinkin valtavia” jäätulvia. Tässä Seurasen arkistoista 

löytyneita jäätulvakuvia vuodelta 1931.

Pytinki ja kellarista sai valmiiksipestyjä pottuja :-)

Tulva murjoi Akolan rantasaunaa, palveli vielä kuitenkin pitkään niittykämppänä....

Jääröykkiö rannassa
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Aiheen tähän kirjoitukseen 
antoi YLE TV1:llä menossa 
oleva sarja Invisible Heroes.  
Kyseinen sarjan tapahtumat 
ajoittuvat vuoden 1973 syk-
syn Chileen, jossa sotilasjunt-
ta kaappasi vallan ja murhasi 
presidentti Salvador Allenden. 
Suomen asiainhoitaja Tapani 
Brotherus, puolisonsa Lysa ja 
varakonsuli Ilkka Jaamala pe-
lastivat yli 2000 hädänalaista  
ihmistä sotilasjuntan vainolta  
turvaan  ja vapauteen. Toimin-
ta tapahtui Suomen virallisen 
ulkopoliittisen linjan vastai-
sesti salassa ja ilman esivallan 
lupaa. Epäröiviä suomalaisia 
kannusti ja rohkaisi  humani-
taariseen toimintaan  Ruotsin 
Chilen suurlähettiläs (Gustaf) 
Harald Edelstam. 

Svarta Nejlikan - Musta 
Neilikka
Kun Kuuban Chilen suur-
lähetystö oli syttynyt tuleen 
tankkien ammuksista soti-

Sankari-diplomaatilla kytkös Pohjois-Iihin  
lasvallankaappauksen yhte-
ydessä,  Harald Edelstam 
(1913-1989) otti Ruotsin li-
pun ja meni kadulle henken-
sä kaupalla tankkeja uhmaten.  
Hän julisti Kuuban Ruotsin 
suojelukseen. Edelstam aut-
toi kuubalaiset ja muitakin 
latinalaisen Amerikan kansa-
laisia turvaan. Hän  rohkai-
si esimerkillään ja sanallisesti 
Brotherusta ja Jaamalaa, jotka 
joutuivat toimimaan salaa. Ha-
rald Edelstamilla oli pääminis-
teri Olof Palmen lupa ja tuki. 
Edelstamin toiminta sai soti-
lasjuntan raivostumaan ja hä-
nestä tuli melko pian persona 
non grata, ei-toivottu henkilö,  
minkä takia hän joutui poistu-
maan Chilestä.

Chilen operaatio ei ollut 
Harald Edelstamille uutta eikä 
erikoista. Hän palveli nuorena 
diplomaattina  Norjassa toisen 
maailmansodan aikana. Tuol-
loin hän sai lempinimen Svar-
ta Nejlikan (Musta Neilikka) 

auttaessaan satoja norjanjuuta-
laisia ja norjalaisia vastarinta-
miehiä pakenemaan Norjasta  
maan  vallanneita saksalaisia 
ja näiden asettamaa Quislin-
gin nukkehallitusta.  Tuo toi-
minta oli hyvin vaarallista 
siviilirohkeutta ja kiinni jäämi-
nen olisi tiennyt varmaa kuo-
lemaa. Harald Edelstamista 
on kirjoitettu kirja Svarta Nej-
likan, joka minulla on tätä kir-
joitettaessa kesken lukemisen, 
sekä tehty samanniminen elo-
kuva. Harald Edelstam on ol-
lut Ruotsissa kansallissankari 
ja  kunnioitettu ja lukuisilla 
ansiomerkeillä palkittu hen-
kilö. Häntä on verrattu Raoul 
Wallenbergiin, joka pelas-
ti kymmeniätuhansia Unkarin 
juutalaisia holokaustilta toisen 
maailmansodan aikana.

Yhteys Pohjois-Iihin
Kun näin Invisible Heroes’in 
ensimmäisessä osassa Mikael 
Persbrandin näyttelemän dip-

lomaatti Edelstamin nimen, 
syttyi päässä lamppu - tuttu 
nimi! Edelstam on aatelisnimi, 
jota ei voi olla kenellä tahansa. 

Olen kirjoittanut Pohjois-
Iin kylähistoriakirjaan Meijän 
Pohojos-Ii kappaleen Vänrikki 
Stoolin tarinoissakin mainitus-
ta Gustaf Fahlanderista. Hän 
oli Suomen sodassa 1808-1809 
kenraali Sandelsin tärkein up-
seeri ja kunnostautui monissa 
taisteluissa, muun muassa Kol-
jonvirralla. Sota-ansioistaan 
Gustaf Fahlander aateloitiin ja 
hän otti nimekseen Edelstam. 
Fahlader omisti Pohjois-Iissä 
olevan Brusilan tilan (tunne-
taan Akolana) kymmenkun-
ta vuotta vuoteen 1809, jolloin 
muutti Ruotsiin, kun ei halun-
nut jäädä Venäjälle jääneeseen 
Suomeen.

Pienen selvittelyn jälkeeen 
sain selville, että Gustaf Fah-
landerin perheeseen syntyi 
Pohjois-Iissä 10.8. 1803 poika 
nimeltä Fabian. Hän on Ha-

rald  Edelstamin isoisän isä. 
Haraldin varsinainen etunimi 
Gustaf periytyy papan papal-
ta Gustaf Fahlanderilta. Liekö 
Haraldin rohkeuskin sukuvi-
ka. Fabian Edelstam oli juris-
ti ja työskenteli muun muassa 
kuninkaallisessa kansliassa ja 
tuli lyödyksi ritariksi.

Edelstamin suku on menes-
tynyt alemmissakin polvissa. 
Fabian Edelstamin poika Ernst 
oli kihlakunnantuomari ja val-
tiopäivämies. Hänen poikansa 
Gustaf Fabian, Harald Edelsta-
min isä,  oli kamariherra ja dip-
lomaatti kuten poikansa. Myös 
suvun muut jäsenet ovat olleet 
merkittävissä tehtävissä val-
tionhallinnossa ja yliopisto-
maailmassa.

Kuten edellä olevasta il-
menee, liittyy Pohjois-Iin his-
toriaan hämmästyttävästi 
tapahtumia ja merkittäviä 
henkilöitä. Lienen ennen tä-
män jutun julkaisemista ai-
noa henkilö, joka tietää Harald 

Edelstamin kytköksen Suo-
meen tai ainakin Iihin. Mietin, 
mihin lehteen kirjoittaisin tä-
män jutun ja päätin olla uskol-
linen kotikylälleni Pohjois-Iille.

Pertti Huovinen

Harald  Edelstam

Edelstamin sukuvaakuna

Marika Lohilahden hevostal-
lien ulkoaitauksissa kirmasi 
vapun alla 16 hevosta, joista 
9 Marikan omia. Sisällä tal-
leissa puolestaan käyskenteli 
kaksi siitosoria, Kuninkuus-
raveissa kahdesti esiintynyt 
Tapsan Tahti, sekä 650 000 
dollaria tienannut Was it a 
Pream.

Ensimmäistä vuotta ori-
asemaa pyörittävällä Mari-
kalla on alkamassa kiireinen 
alkukesä.

-Paikkavarauksia on tou-
kokuun ajalle yli 30. Omis-
tajat haluavat tammat 
kantaviksi alkukesän aikana, 
jolloin varsominen tapahtuu 
seuraavan vuoden huhti-
kuussa. Hevonen kantaa 11 
kuukautta, Marika kertoo.

Suomen pohjoisin oriase-
ma, Tmi Marika Lohilahti, 
toimii sperman keruu- vas-
taanotto- ja lähetysasemana. 
Lähin vastaava asema toimii 
Ylivieskassa.

Hevosten keinosiemen-
nystoimintaa säätelee eläin-
tautilaki ja siihen liittyvät 
asetukset. Mikäli keinosie-

Suomen pohjoisin oriasema
mennysasemalla kerätään 
tai säilytetään spermaa, tulee 
toimintaan hakea lupa Alue-
hallintovirastosta.  

Suomessa sijaitseva ori-
asema voi lähettää spermaa 
myös kotitilalla tapahtuvaa 
siemennystä varten, jolloin 
siemennyksen saa suorittaa 
ilman erillistä lupaa tamman 
kiimakontrollin suorittanut 
eläinlääkäri.

Marika Lohilahden oriase-
ma täyttää kaikki tarvittavat 
kriteerit tilojen ja laitteiston 
osalta. Pakastetun sperman 
vastaanottoon löytyy typ-
pisäiliö ja sperman laadun-
tarkkailuun muun muassa 
fotometri ja lämpökaappi.

-Oreilla on erilaiset miel-
tymykset, joten sperman-
keruuseen meillä on sekä 
Missouri, että Colorado ke-
ruulaite, Marika valaisee ori-
aseman toimintaa.

Oriasema toimii Marikan 
vuonna 2009 rakennetussa 
tilavassa tallirakennuksessa. 
Samassa rakennuksessa ovat 
myös Iin eläinlääkärin toimi-
tilat. MTR

Marikan omista hevosista kuvaan pääsivät Ulriikka Sisu ja Dollari-Hymy.

Marika Lohilahti 
esittelee Missouri 
spermankeruulai-
tetta. Marikan ori-
asemalta löytyy 
kaikki sperman kä-
sittelyyn tarvitta-
vat nykyaikaiset 
laitteet.
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Jouni Mähönen
Sirkkelisahaus ja höyläys

Kantolantie 41, 91100 Ii
p. 040 580 6719

A.wiik
Traktoriurakointi

0405199866

Virkkulantie 183
91100 Ii

Tiiron 
Raudoituspalvelu Oy

kuljetusliike

+35840 038 7682
kuljetusbackman@gmail.com
www.kuljetusliikebackman.fi

KT Automaalaus on pal-
vellut iiläisiä ja ympäristö-
kunnista tulevia asiakkaita 
vuodesta 2003. Yrityksen toi-
mipaikka Virkkulantien 
varressa on tullut tutuksi 
monille peltitöitä ja maala-
uksia autoonsa tarvitseville.

-Työskentelin koulu-
tukseni jälkeen muutaman 

KT Automaalaus palvellut jo yli 15 vuotta
vuoden automaalaamoissa 
Oulussa ja Iissä ennen oman 
yrityksen perustamista. Au-
tojen kanssa olin ollut teke-
misissä pienestä pitäen ja 
halli oli rakennettu harraste-
halliksi. Se oli helppo muut-
taa yritystoiminnan tilaksi, 
Kimmo Tiiro kertoo.

Kimmon taitavissa käsis-

Kimmo Tiiro suojaustyössä valmistellessaan Mersun ovea maalauksille. Punaisesta ovesta maalataan hopea Mersuun sopiva ovi.

sä hoituvat niin pelti- kuin 
maalaustyöt ja kalente-
ri täyttyy etenkin kesäisin 
tungokseksi asti. Asiakkais-
ta pääosa on Iistä, Yli-Iistä 
ja Haukiputaalta, sekä Ou-
lusta.

-Aina ei tarvita maala-
ustakaan, kunnon pesu- ja 
kiillotusaineetkin riittävät 

irrottamaan esimerkiksi sei-
näkosketuksista tulleet maa-
litahrat puskureista, Kimmo 
toteaa ja kehottaa rohkeasti 
pyytämään tarjousta maala-
uksiin ja peltitöihin liittyvis-
sä asioissa. MTR

Pauli Häyrysen vuonna 2006 
perustama Insira Oy on ra-
kennusalan suunnittelu ja 
konsulttitoimisto. Asiakkai-
na ovat rakentajaperheet, 
taloyhtiöt, talotehtaat, raken-
nusliikkeet, isännöitsijätoi-
mistot ja erilaiset yritykset. 
Suunnitelmien pohjalta on 
vuosien varrella toteutettu 
satoja kohteita pienistä talo-
usrakennuksista monimuo-
toisiin taloyhtiöihin. Näin 
yritykselle on muodostunut 
vankka kokemus niin suun-
nittelusta kuin käytännön 
työmaatoteutuksestakin.

-Pohjois-Iin kyläyhdis-
tyksen kanssa olen tehnyt 
yhteistyötä Hiastinhaaran 
luontopolun osalta ja nyt 
meillä on työn alla Akolan 
polkusiltaprojekti, Pauli ker-
too.

Pääosin hänen työnsä 
koostuvat erilaisista raken-
nesuunnitteluista yhteistyö-
kumppaneiden tilauksista, 
Pohjois-Pohjanmaalla sijait-
sevilta rakennusliikkeiltä ja 
talotehtailta. Insiran suun-
nittelemia kohteita yhteis-

Insira Oy: pohjois-iiläistä 
ammattitaitoa koko Suomeen

Pauli Häyrynen työnsä ääressä kotinsa pihapiirissä sijaitsevaan idylliseen maalaistaloon rakennetussa 
toimistossa.

työkumppaneilla on kautta 
Suomen.

-Mukavasti on töitä riit-
tänyt ja uskon tilauskannan 

kehittyvän myönteisesti jat-
kossakin. Ilahduttavasti 
myös talvikaudelle on riit-
tänyt tilauksia, vaikka ra-

kennusala painottuukin 
kesäkuukausiin, Pauli Häy-
rynen toteaa. MTR

Toimistopäivä maanantaisin, tapaamiset muutoin sovittaessa.

II
IIN METSÄNHOITOYHDISTYS
Kirkkotie 8, 91100 Ii

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

Metsäneuvoja Mikko Koistinen
0400 239920
mikko.koistinen@mhy.fi
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IIN KALA- JA 
MAALAISMARKKINAT  

2019
La  15.6.2019 klo 10.00 -16.00

Iin Wanha Hamina (Puistotie 3)

• Lähiruokaa,
 tuotteita ja tuottajia
• Esittelyssä mm. IlmastoAreena,
 Perämeren  Kalatalousyhteisöjen
 Liitto, Haukimedia

Lisätietoa  
kalaaiista.fi / tapahtumat 

Risto 0400 434798  
Henri 045 6051600

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

Haminantie 2 • Puh. (08) 8173 835, 040 777 8365
Ma-pe klo 8-18, la klo 9-16

Paavo Jäppinen Ky
Tervetuloa perinteiselle huoltoasemalle

NYT Sinulle hyvä 
rengastarjous meiltä!

 Koistisen

Poikkisaarentie 48, Ii

Henkilö- ja pakettiautot
• Huollot ja korjaukset
• Autosähkötyöt
• Vikadiagnoosit
• Ilmastointihuollot
• 4-pyöräsuuntaukset
• Rengastyöt

040 708 2438
www.koistisenkorjaamo.fi

• Jäteastioiden tyhjennys
• Roskalavojen vuokraus/tyhjennys
• Nosturiautotyöt
• Likakaivojen tyhjennys
• Viemäreiden avaus/kuvaus
• Viemäreiden sulatus
• Pihojen/tiealueiden auraus
• Liukkauden torjunta
• Pihojen harjaukset

MONIPUOLISTA PALVELUA:

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii

www.iinjh.fi

Iin Kiinteistö- ja Jätehuolto V. Paakkola Oy

Pohjois-Iin kylän maatilat
Laillinen verollepano

Pohjois-Iissä enää yksi toimiva lypsykarjatila. Tässä kuvassa toisen, 
jo lopettaneen tilallisen maidot odottivat talvella perinteisesti mai-
toautoa. 

Maakunta-arkiston arkis-
tosta osakopio halkomis-
toimituksesta  nro 4493, 
joka sisältää 145 kirjoi-
tettua sivua. Tämä halko-
mistoimitus oli Päkkilän 
talon ensimmäisen jako-
toimitus, jossa Päkkilän 
talo tavallaan lopetettiin, 
kun siitä tehtiin 9 pienvil-
jelystilaa.

Pohjois-Iissä on enää yksi toimiva maatila Akolan tila, jonka isäntänä ja emäntä-
nä toimivat Juha ja Eija Jämsä. Kaikki muut tilat ovat lopettaneet toimintansa. 

Vuonna 1779 kesäkuun 14 
päivänä ja sitä seuraavi-
na päivinä Iin pitäjän Poh-
jois-Iin kylässä, joka sijaitsee 
Oulun kihla- ja Maaherra-
kunnassa. Toimeenpantiin 
nyt tarkka katselmus jokai-
sen talon tiluksista, joita oli 
28 kpl. Katselmus oli vero-
tettavien kannalta harvinai-
sen myötämielinen. Isojako 
suoritettiin Pohjois-Iin ky-
lässä vuosina 1847 - 1861. 
Silloin saivat talot viralliset 
omistajat ja ne voitiin jakaa 
osakkaiden omistukseen.

Kun maannousemisen 
johdosta meren alta  tuli 
maata, niin sitä sanotaan 
vesijättömaaksi. Se jaettiin 
vuosina 1905 - 1915 talojen 
kesken kullekin manttaalin 
mukaan. Manttaali oli ennen 
kuin veroäyri nykyään. Se 
määräsi talosta maksettavan 
veromäärän. Sen mukaan 
sai talo myös maata isonja-
on aikana. Kylät saivat talo-
jen mukaan nimensä kuten: 
Päkkilänkangas sai nimen-
sä Päkkilän talon mukaan. 
Päkkilän talosta aloitettiin 
verollepano, se sai rekisteri-
numerokseen 1. Loppuvai-
hessa tilat pirstottiin moneen 
osaan, kun niitä jaettiin si-
sarusten kesken. Tuli luke-
maton mäarä ns. pientiloja. 

Päkkilän talon ensimmäises-
sä jakotoimitukssa Päkkilän 
talo tavallaan lopetettii, kun 
siitä tehtiin yhdeksän pien-
viljelystilaa. Aikaa myöten 
nekin vielä pirstottiin.

Päkkilänkankaalla kuten 
varmaan muissakin kylis-
sä, oli melkein joka talossa 
lehmä tai kaksi ja siihen vie-
lä lisäksi muutamia lampai-
ta. Ne olivat maidon ja lihan 
puolesta omavaraisia. Näi-
tä pientiloja jokainen vilje-
li aikansa. Itsekukin lopetti 
sitten aikanaan niiden vilje-
lemisen. 

Syynä oli varmaan se, kun 
kauppaliikkeisiin ilmaan-
tui ruokatavaraa myyntiin ja 
se oli jo suhteellisen halpaa. 
Niin maata ei tarvinnut enää 
itse viljellä, eikä ruuan raa-
ka-aineita kasvattaa.

Yhden maatilan toimin-
nan vanha sukuriita tu-
kahdutti. Kun tilaa alettiin 
nykyaikaistamaan, niin riita 
roihahti jälleen valloilleen. 
Eräs suvun jäsen tunsi aikoi-
naan tulleensa kaltoin koh-
delluksi. Hän sai yllytettyä 
kumppaniksi kateelliset naa-
purit, joilla ei ollut tiloilleen 
jatkajaa. Siihen lähti mukaan 
myös osa Iin kunnan vir-
kamiehistä. Eikä maatilal-
le saatu rakennuslupaa, että 

olisi saatu vanhaa rakennus-
kantaa uusittua. Sitten tuli 
vielä EU-direktiivit. Ei ollut 
muuta mahdollisuutta kuin 
lopettaa tilan viljely. Lopuk-
si osa kylän pelloista jätettiin 
luonnontilaan ja osaan istu-
tettiin metsälle.

Pohjois-Iissä on enää yksi 
toimiva maatila Akolan tila, 
jonka isäntänä ja emäntänä 
toimivat Juha ja Eija Jämsä. 
Kaikki muut tilat ovat lopet-
taneet toimintansa.

Niiden muutamia pelto-

lohkoja viljellään ainoastaan 
siellä ja täällä. Osa asukkais-
ta on aloittanut pienviljelys-
toiminnan uudelleen, koska 
tehotuotannossa olevilla  
peltolohkoilla käytetään niin 
paljon kasvinsuojelumyrk-
kyjä ja asukkaat haluavat 
syödä puhtaita elintarvik-
keita.

Olli Tiiro
(kirjoittaja on nykyisen Paason 
talon isäntä)
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Olli Häyrysen lampolassa 
Pohjois-Iissä vilistää lähes 
neljäkymmentä huhtikuussa 
syntynyttä karitsaa, joita Ol-
lin lapset innokkaasti hoita-
vat isänsä kaverina. Lapset 
ovat pienestä pitäen oppi-
neet eläinten hoitamiseen ja 
odottavat uusien karitsojen 
syntymistä. Tänä keväänä ti-
lalle syntyy kaikkiaan lähes 
kuusikymmentä karitsaa.

Olli Häyrysen lammastila 
tuottaa 100 prosenttisesti ii-
läistä lähiruokaa, jonka Olli 
markkinoi suoramyyntinä il-
man välikäsiä.

Korpiniityn lammastila siirtyy luomutuotantoon
-Hyödynnämme eläimis-

tä kaiken, villat ja taljat mu-
kaan lukien. Teurastamona 
käytämme Hyryssä sijaitse-
vaa Kuivaniemen Tilalihaa. 
Villat jalostamme langoiksi 
Merijärvellä, Suomen poh-
joisimmassa kehräämössä. 
Lampaat keritään ensim-
mäisen kerran vajaan vuo-
den ikäisinä ja sen jälkeen 
keväisin ja syksyisin. Taljat 
muokataan myös mahdol-
lisimman lähellä eli Kemin-
maassa, Olli kertoo.

Tila tuottaa pääosin ka-
ritsan lihaa, eläimet teu-

rastetaan alle vuoden 
ikäisinä. Osa lihasta menee 
asiakkaille suoraan tilalta 
ja toinen puoli Reko- lähi-
ruokarenkaiden kautta. Olli 
myy tuotteitaan Oulun, Iin, 
Haukiputaan ja Meri-Lapin 
Rekojen kautta. Meri-Lapin 
Rekon jakopaikat ovat Tor-
nio ja Kemi. Tilan pellot ovat 
olleet luomutuotannossa ja 
maaliskuussa Korpiniityn 
lammastila jätti hakemuksen 
siirtymisestä täysin luomu-
tuotantoon.

-Kestää puolisen vuotta 
hakemuksesta saada luomu-

Fanni, Hiski ja Helmi ovat tottuneita eläintenhoitaja ja kulkevat isänsä Ollin mukana lampolassa.

Paikallista -merkistä tunnistat iiläisistä arvoista ylpeän yrityksen, jon-
ka koti- tai toimipaikka sijaitsee Iissä ja se työllistää iiläisen yrittäjän 
tai iiläisiä. Paikallista -yritys on sitoutunut edistämään Iin resurssivii-
sautta, joka tarkoittaa kykyä käyttää erilaisia resursseja harkitusti, hy-
vinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Yritykset voivat 
hakea merkkiä maksutta verkossa: greenpolis.fi/paikallista.

Seuraa yritysten kuulumisia: 
facebook.com/paikallista

Viikon ikäisenä karitsa saa korvaansa merkin syntymätiedoistaan.

tilan status. Paperityötä on 
aika paljon ja jatkossa myös 
kaikki rehu on oltava luon-
nonmukaisesti tuotettua. 
Rehu- ja tuotekirjanpito on 
luomussa tarkempaa ja lää-
kevaroajat kaksinkertaiset, 
Olli Häyrynen toteaa.

Kesäisin Korpiniityn lam-
mastilan lampaat laidun-
tavat luonnonlaitumilla, 
hoitaen samalla maiseman-
hoitotyötä.

-Meidän tilalla paikal-
lisuus ja yhteistyö paikal-
listen yritysten kanssa on 
itsestään selvää kaikissa 

tuotannon vaiheissa. Poh-
jois-Iin kyläyhdistyksellä on 
kaksi maisemanhoitosopi-
musta Hiastinhaaran luon-
topolulle, jossa lampaamme 
hoitavat käytännön työt, 
kyläyhdistyksen aitaamil-
la alueilla. Lisäksi meillä on 
kaksi muuta maisemanhoi-
tosopimusta Pohjois-Iissä. 
Yhteensä eläimille on luon-
nonlaitumia 13 hehtaaria, 
Olli kertoo. 

Tulevaisuuden suunnitel-
mia Korpiniityn lammasti-
lan osalle valottaessaan, Olli 
Häyrynen kertoo niiden liit-

tyvän tilan vieressä sijaitse-
vaan 4-tiehen.

-Joka vuosi yritämme ke-
hitellä jotain uutta ja mie-
lessä on pyörinyt ajatus 
saada osa ohikulkevasta lii-
kenteestä pysähtymään 
tilalle. Tilamyymälä piha-
piiriin voi jossain vaihees-
sa toteutua, vaikka sen aika 
ei olekaan vielä, Olli toteaa 
suunnitelmistaan. MTR

”Kesäisin Korpiniityn lammastilan lampaat laiduntavat luonnonlaitumilla, hoitaen samalla maisemanhoitotyötä.”

Jokainen ihmisen tekemä valinta perus-
tuu loppujen lopuksi hänen arvoihinsa. 
Tämä saattaa kuulostaa monen mieles-
tä kovin hienolta ja kaukaiselta sana-
helinältä, mutta kun tehtyjen päätösten 
perusteita oikein kunnolla miettii, niin 
lopputulemana päätösten takana ovat 
aina kuitenkin ihmisen arvot.

Suomen Kylät ry:n aloittaman ky-
lätoiminnan laatutyön yhteydessä 
ensimmäinen tehtävä oli määritellä kes-
kusjärjestön arvopohja.  Perusarvoiksi 
nousivat YHTEISÖLLISYYS, YHDESSÄ 
TEKEMINEN, PAIKALLISUUS, OMA-
EHTOISUUS ja LUOTTAMUS. Moni 
ihminen sanoo näiden olevan itsestään 
selviä ja näin asian onkin tai ainakin sen 
pitäisi olla niin. Nämä samat arvot mää-
rittävät hyvin selkeästi myös kaikkea 
kylissä tehtävää vapaaehtoista kylätoi-
mintaa.

Haluan nostaa esille mielestäni ny-

kypäivänä kaksi erityisen tärkeää arvoa: 
yhdessä tekeminen ja luottamus. Yhteis-
kuntamme tuntuu koko ajan painotta-
van voimakkaasti yksilön oikeuksia ja 
”kaikki minulle nyt ja heti” -ajatusmaail-
maa. Kylätoiminnan täytyy ja kannattaa 
taistella tämän tyyppistä arvo- ja ajatus-
maailmaa vastaan voimakkaasti.

Yhdessä tekeminen on mahdollista 
vain, jos pystymme luottamaan toinen 
toisiimme. Yhdessä tekemällä saamme 
paljon enemmän aikaan kaikilla tasoilla: 
kylissä, kunnissa, maakunnissa ja valta-
kunnan tasolla. Yhdessä tekemällä olem-
me todella vahvoja ja saamme aikaan 
vaikuttavia tuloksia.

Yhdessä tekemiseen ja luottamuk-
seen liittyy myös kylätoiminnan tulevai-
suus. Vain ottamalla mukaan toimintaan 
nuoria ja luottamalla heihin, antamal-
la heille vastuuta, voimme taata kylätoi-
minnan jatkuvuuden. Kylätoiminnassa 

on menossa voimakas sukupolven vaih-
dos – vai voimmeko puhua sukupolven 
vaihdoksesta, jos meillä ei ole kasvamas-
sa nuoria toimijoita vanhojen siirtyessä 
pikkuhiljaa hoitokoteihin ja ”korkeam-
piin” tehtäviin?

Yhdessä tekeminen konkretisoituu 
taas lauantaina 8.6.2019. Avoimet Kylät 
ja Kyläkauppapäivä kutsuvat tuolloin 
ihmisiä tutustumaan kyliin. Koitetaan 
saada jokainen kylä mukaan jotenkin 
tähän tapahtumaan ja näytetään kylien 
ovien olevan avoinna ja täynnä erilaisia 
mahdollisuuksia. Tapahtuman ei tarvit-
se olla mitään ihmeellistä; yhteinen kah-
vihetki, pyöräretki, peräkonttikirppis tai 
kylätalon ovien avoinna oleminen riit-
tää! Ilmoitus Pohjois-Iin ikiliikkujalle, 
Anita Sieväselle, ja olemme yhdessä te-
kemässä kylätoimintaa näkyväksi koko 
Suomessa.

Myös Vuoden 2019 kylä -kisa on vie-

lä avoinna. Ilmoittautumisia kilpailuun 
otetaan vastaan 14.6. saakka. Lisätiedot 
ja paljon muutakin kyläasiaa löydät os-
oitteesta www.ppkylat.fi.

Tehdään yhdessä hyvä kesä!

Esa Aunola
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry, 
toiminnanjohtaja
Suomen Kylät ry, varapuheenjohtaja

Yhdessä tekeminen ja luottamus



12 Toukokuu /2019Pohjois-Iin Sanomat

Iin kunnan kolmivuoti-
nen Työtä luonnosta-hanke 
päättyi 31.8.2018. Hanketta 
rahoittivat  Euroopan sosi-
aalirahasto (ESR) ja Iin kun-
ta.Hankkeessa työllistettiin 
iiläisiä työttömiä oman alu-
eensa viihtyvyyttä lisäävillä 
kunnossapito- ja rakennus-
tehtävillä.  Hankkeessa kun-
nostettavia ja huollettavia 
kohteita olivat Iin alueen 
luonto-, virkistys-, ulkoilu- 
ja muut mahdolliset kohteet. 
Kunnostustarpeissa huomi-
oitiin kyläläisten, yritysten 
ja muiden käyttäjien, kuten 
mökkiläisten, toiveet ja tar-
peet.

Yksi hankkeen toimenpi-
teistä oli kunnostaa luonto-
kohteiden pitkospuut mm. 
Pirttijärven kodalla Yli-Ol-
havassa ja Merihelmen Me-
rimiehen polun pitkospuut 
Kuivaniemellä. Iin kunta sai 
myös Oulun Seudun Leader 
ry:ltä rahoituksen Hiastin-
haaran luontopolku- ja lintu-
tornin kunnostukseen ja sen 
hankkeen yksi isoista töistä 
oli rakentaa uusi pitkospuu-
reitti koko alueelle.

Tarjousten perusteella 
pohjoisiiläinen sahuri Jouni 
Mähönen sai pitkospuut teh-

täväkseen. Ensin kuuset ja 
muutama mänty kaadettiin 
Korpiniitystä, jonka jälkeen 
ne sahattiin kolmelta kantil-
ta pitkoksiksi Korpiniitys-
sä, aurinkokuivattiin paikan 
päällä ja kuljetettiin sen jäl-
keen Olhavaan, Kuivanie-
melle ja Hiastinhaaralle. 
Pitkospuulankkua sahattiin 
näihin kolmeen kohteeseen 
yhteensä noin 2700 juoksu-
metriä, paksuus 75 mm ja le-
veys 225 mm.

Pitkospuita asennettiin 
kohteissa kaksi rinnakkain ja 
siitähän tuo nimikin pitkos-
puut tulee, koska puut ovat 
kulkusuuntaan nähden pit-
kittäin eivätkä poikittain ku-
ten usein puusilloissa.

Pitkospuut kiinnitettiin 
päistään puutapeilla poikit-
taisiin aluspuihin. Nauloja 
ei kiinnittämisessä yleensä 
käytetä.

Piensahojen ja höylää-
möiden järjestö Suomen Sa-
hayrittäjät ry julkisti tänä 
vuonna ensimmäisenä sa-
ha-alan toimijana ympä-
ristöselosteen, joka koskee 
järjestön omaa Lähipuu®-
tuotemerkkiä. Yhdistyksen 
jäsenistä Lähipuu-tuotta-
jaryhmään kuuluu noin 60 
yritystä ympäri Suomen ja 
saadulla ympäristöselos-
teella piensahurit haluavat 
kertoa, kuinka pieni hiili-
jalanjälki on heidän Lähi-
puu® -tuotteillaan. Myös 
Jouni Mähönen on saa-

nut Lähipuu®-sertifikaatin 
ja hän kuuluu pohjoisim-
pana edustajana Suomen 
Sajayrittäjät ry:n hallituk-
seen. http://www.sahayrit-
tajat.fi/etusivu

Yhteyttäessään puu ottaa 
ilmasta hiilidioksidia ( CO²), 
josta se päästää happiatomit 
takaisin ilmakehään, mutta 
pitää hiilen itsellään:

1 m³ sahatavaraa = 710 
hiiltä ilmakehästä

1 m³ eli 390 kg sahatava-
raa = 195 kg hiiltä

1 kg hiiltä puussa = 3.67 
kiloa hiilidioksidia ilmake-
hässä

Rahtisahuri Jouni Mä-
hösen pitkospuut metsästä 
tuotuna, sahattuna ja paikal-
lekuljetettuna kuluttaa 66 kg 
CO² per kuutiometri. Kaikki 
sahattu 2700 m ( 55 m³) sitoo 
koko elinkaarensa aikana 
39050 kg CO², joka poistuu 
vasta kun pitkospuut pol-
tetaan, lahoavat tai muuten 
hävitetään.

Anita Sievänen
 

Pitkospuita asennettiin kohteis-
sa kaksi rinnakkain ja siitähän 
tuo nimikin pitkospuut tulee, 
koska puut ovat kulkusuuntaan 
nähden pitkittäin eivätkä poikit-
tain kuten usein puusilloissa.

Timo Kortetjärvi osti kaksi 
vuotta sitten puolen hehtaa-
rin tontilla sijaitsevan vanhan 
hirsirunkoisen talon Pohjois-
Iistä 4-tien laidasta. Pudas-
järvellä syntyneellä, Oulussa 
asuneella Timolla oli tarkoi-
tus kunnostaa talosta koti 
perheelleen.

-Tontin koko ja hinta, sekä 
tietenkin tontilla ollut talo 
houkuttelivat Iihin, Timo 
kertoo.

Pian hän huomasi osta-
mansa talon vaativan niin 
perusteellisen remontin, että 
työkseen vanhoja hirsira-
kennuksia kunnostava mies 

Hirsitalo uusiksi perinteitä kunnioittaen
päätti rakentaa talon koko-
naan uusiksi.

Konservaattorin koulu-
tuksen omaavana hän pää-
tyi rakentamaan uuden talon 
entisen paikalle hirrestä ja 
samalla laajentamaan talon 
nelilapsiselle perheelle sopi-
vaksi.

-Laskin, että entisen kun-
nostaminen olisi maksanut 
saman kuin tehdä kokonaan 
uusi ja aikaakin olisi var-
maan mennyt yhtä kauan, 
Timo toteaa uuden talon run-
koa työstäessään.

Tänä vuonna tarkoitus on 
purkaa entinen talo, jättäen 

kuitenkin uuni ja savupiippu 
paikoilleen. Sen jälkeen Kor-
tetjärvi kunnostaa perustuk-
set, joille vieressä rakentuva 
uuden talon runko pikkuhil-
jaa nousee. Entisestä talosta 
hyödynnetään myös ikkunat 
uuteen taloon ja laajennus-

Konservaattorina Timo Kortetjärvi tekee millintarkkaa työtä myös omaa taloa rakentaessaan.

Iin kunnan pitkospuut Lähipuuta ® Pohjois-Iistä

osan ikkunat on puuseppä 
valmistanut samanlaisiksi.

-Tontilta kaadetuista puis-
ta sain 35 hirttä, loput tulivat 
Rovaniemen pohjoispuolelta. 
Kokoan kehikon ensin van-
han talon viereen. Sen jälkeen 
se puretaan ja kootaan uu-

delleen vanhan talon pohjil-
le. Kokonaisenakin sen voisi 
siirtää, mutta laitan pellavat 
hirsien väliin vasta kootessa-
ni sen lopulliselle paikalleen, 
vanhoja perinteitä kunnioit-
tava Timo kuvailee talopro-
jektin etenemistä.

Ja entä milloin kaikki on 
valmista?  

-Vuosien projekti, valmis-
tumisvuotta en vielä uskalla 
arvata, Timo vastaa naurah-
taen MTR

Rita 8v ja Eino 6v ovat isän apulaisina ja odottavat uuteen taloon ja 
omiin huoneisiin pääsyä.
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• Kallion Kotipuutarhasta kaikki pihallesi 
 yli 25 vuoden kokemuksella.
• Upeat ryhmä- ja pihakasvit 
• Ja hyvät neuvot kaupanpäälle!

Hankinta-, tontti- ja 
puistohakkuut sekä 

kaivinkonetyöt 
ammattitaidolla

Tauno p. 0400 183 735
Marko p. 0400 282 727 

marko.korpela@pp1.inet.fi

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii

puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

Pohjois-Iin vanhin asukas 
Aino Ojala 100 vuotta
Aino Ojala täytti 100 vuotta 
6.2.2019. Kantolan tien var-
teen Iihin hän muutti Yli-Iin 
Kierikistä 1963. 

– Silloin tehtiin Kierikin 
voimalaitos ja kotitila jäi ve-
den alle, Aino muistelee. 
Muutos oli suuri, Kierikis-
sä ei ollut maantietä, mut-
ta Pohjois-Iissä oli. Touhua 
piisasi, sillä maatalousval-
taisessa pitäjässä oli paljon 
lapsia. Ojaloille hankittiin 
traktori hevosen tilalle. 

– Karjaa oli silloin joka 
talossa. Nelostietä paran-
nettiin. Siihen laitettiin öl-
jysoraa, Heino Ojala kertoo. 
Pohjois-Ii on nykyisin rau-
hallista ja mukavaa asuin-
aluetta, vaikka osittain 
päällystämätön Kantolan tie 

harmittaakin Ojaloita ajoit-
tain, varsinkin kelirikkoai-
kana.

Aino Ojalan omaishoi-
tajana toimiva Heino Ojala 
kertoo äitinsä kunnon ole-
van ikään nähden kohtalai-
sen ja liikkumisen onnistuen 
avustaen omatoimisesti.

Nykyisin Aino Ojala on 
Pohjois-Iin vanhin asukas. 
Hän on iloinen saadessaan 
edelleen asua kotona läheis-
tensä parissa. Näkö ja kuulo 
ovat heikentyneet ja veren-
paine vaivaa, mutta muuten 
kunto on hyvä. Mikä siis on 
pitkän iän salaisuus? – Olen 
syönyt kala- ja lihakeittoa. 
Marjoja olen syönyt paljon ja 
jättänyt sokerin vähemmäl-
le, Aino sanoo. MTR

Aino Ojala 100 vuotta 6.2.2019. (Kuva Elina Ojala)

Hannu Järvenpään ja Juha-
matti Aaltosen saavutukset 
jääkiekossa tunnetaan Iis-
sä. Iiläinen jääkiekkoperhe 
on saanut Joona Tervoses-
ta uuden mitalimiehen, Ou-
lun Kärppien C-juniorien 
voitettua ikäluokkansa suo-
menmestaruuden. Helsin-
gissä pelatuissa finaaleissa 
Kärpät kaatoivat tiukkojen 
vaiheiden jälkeen Jokerit 
voitoin 2-1. Perjantaina Kär-
pät oli parempi numeroin 
5-2 ja lauantaina Jokerit 4-1. 
Sunnuntain ratkaisevas-
sa pelissä Kärpät nousi en-
sin tasoihin ja jatkoajalla 2-1 
voittoon.

Joona Tervonen SM-kultaa 
Kärppien C-junioreissa

Hyökkääjänä pelaa-
va Joona Tervonen kertoo 
aloittaneensa pelaajauran-
sa 9 vuotiaana Haukiputaan 
Ahmoissa, jossa pelasi neljä 
vuotta. Viimeiset kaksi vuot-
ta hän on pelannut Kärpissä.

-Tiukkaahan se koulun-
käynnin ohessa on Iistä saak-
ka käydä harjoituksissa neljä 
kertaa viikossa ja viikonlo-
put peleissä, Joona kertoo. 
Samalla hän toteaa olevan-
sa joukkueensa ainoa pelaa-
ja Oulun pohjoispuolta. 

Ilman kotijoukkojen tu-
kea ja kuljetuksia tämä ei tie-
tenkään olisi mahdollista. 
Isä ja äiti sekä isovanhem-

mat saavatkin nuorelta mie-
heltä kiitosta ja tunnustusta 
kuljettamisesta ja muusta 
huollosta.

-Ruokaakin kuluu jääkaa-
pillinen päivässä, isä Petri 
naurahtaa. Kuljettamistakin 
riittää koko perheen ajokor-
tillisille, otteluita on har-
joitusten lisäksi kaudessa 
peräti 52.

Kauden aikana Kärpät 
voitti sekä alkusarjan, että 
ylemmän loppusarjan. Puo-
livälierissä kaatui KalPa ja 
välierissä Tappara. Pronssi-
ottelussa Tapparan löi Jypin.

Ensi syksynä lukion aloit-
tavan Joonan tavoite on 

nousta ikäluokka kerrallaan 
Kärppien edustusjoukkuee-
seen.

-Mahdollisimman korke-
alla sarjatasolla on tarkoitus 
uran aikana pelata, Andrew 
Shawn esikuvakseen tun-
nustava Joona kertoo.

Iiläisistä yrityksistä Kärp-
pien C-junioreiden tukena 
ovat olleet Iin Puunjalostus 
Jurvakainen, Metsätyö Kor-
pela Oy, Iin Putkiasennus 
Goman, StudioSalama, Iin 
Konevuokraamo, Puutuo-
mela Oy ja Kulta-Aalto, joille 
Petri ja Joona Tervonen ha-
luavat lausua erityiskiitok-
set. MTR

Suomenmestari kotipihallaan Iin Konintiellä.

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi  | www.facebook.com/PohjoisIi
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Hiastinhaara on Iijoen suu-
osan tulvaväylä, jossa ai-
koinaan vesi virtasi Iijoesta 
Hiastinlahteen ja edelleen 
Perämereen ympäri vuoden. 
Hiastinhaara lähtee Akolan-
lahdesta seuraillen Hiivalan-
tietä, virtaa 4-tien ali ja jatkaa 
matkaansa Hiastinlahden ja 
Kantolanlahden kautta Perä-
mereen.

Kyläläiset ovatkin muis-
telleet, että etenkin keväi-
sin tulva-aikana oli virtausta 
mahtava katsella ja heti suu-
rimman tulvahuipun mentyä 
ohi lähdettiin joukolla kevät-
kalan pyyntiin. Kalaa saa-
tiin erittäin hyvin, etupäässä 
haukea, säynävää, ahven-
ta sekä siikaa ja aina oli jou-
kossa jokunen taimenkin. 
Kalaa pyydettiin verkoilla 
ja pienillä rysillä. Verkkoja 
oli Hiastinlahdessa ja Kanto-
lanlahdessa niin paljon, että 
soutuveneelläkin oli vaikea 
soutaa. Silloin oli vielä kevät-
kala arvossaan ja huolehdit-
tiin siitä, että kalaa saadaan 
jatkossakin. Erikoisesti hau-
elle tehtiin kutulaatikoita, 
joihin lypsettiin mäti ja mai-
ti. Poikasten kuoriuduttua ne 
päästettiin vapauteen. Poika-
sia vietiin myös muihin lähi-

Hiastinhaaran historiaa ja nykypäivää
seudun kyliin.

Kävi kuitenkin niin, että 
E4 -tien rakentamisen aikana 
vuonna 1959 koko Hiastin-
haara suljettiin tiepenkereel-
lä. Virtaus loppui kokonaan. 
Alkuperäisessä tien raken-
tamissuunnitelmassa oli 
silta Hiastinhaaraan Poik-
kisaarentien kohdalla. Iin 
kunta oli kuitenkin antanut 
luvan uoman tukkimiseen. 
Jälkeenpäin ajatellen silloiset 
kunnan päättäjät tekivät ison 
virheen. Kun Hiastinhaara 
suljettiin tiepenkereellä, lop-
pui virtaus siinä kokonaan ja 
veden vaihtuminen loppui. 
Myös Hiastinlahti alkoi maa-
tua ja liettyä sekä rehevöityä 
haisten myös voimakkaasti. 
Vesi meni uimakelvottomak-
si eikä sitä voinut käyttää 
saunavetenäkään.

Kunnostussuunnitelmat
Vuosina 1961, 1962 ja 1970 Iin 
kunnanhallitus teki useaan 
otteeseen aloitteen, että Tie- 
ja vesirakennushallitus laatisi 
suunnitelman Hiastinhaaran 
veden vaihtumisen paran-
tamiseksi. Suunnitelmat oli-
vat hyviä, mutta liian kalliina 
ne yksi toisensa jälkeen hy-
lättiin. Raasakan voimalai-

tos rakennettiin vuosina 1968 
– 1970 ja alakanavan kaivu-
työt päättyivät v.1970. Ala-
kanavan ruoppauksella oli 
ratkaiseva merkitys Hiastin-
haaran virtaukseen, koska 
veden pinta voimalaitoksen 
alakanavassa laski haaran 
yläpään kohdalla noin 2,4 - 
2,7 metriä riippuen Iijoen vir-
tauksesta. Vuonna 1976 Iin 
kunnanhallitus esitti jälleen 
Tie- ja vesirakennsuhallituk-
selle toimenpiteisiin ryhty-
mistä Hiastinlahden kunnon 
parantamiseksi. Perusteina 
olivat lahden saastuminen 
ja  veden käyttäjille aiheutu-
neet terveydelliset ongelmat. 
Oulun vesipiirin vesitoimis-
tossa tutkittiin uudelleen eri 
vaihtoehdot ja päädyttiin rat-
kaisuun, jossa Iijoen hyvä-
laatuista vettä johdettaisiin 
Hiastinlahteen. Tämän suun-
nitelman mukaisesti 1979 
avattiin Valtatie 4:n penke-
re kahdella halkaisijaltaan 
1400 mm betonirummul-
la ja Hiastinhaara ruopattiin 
Hiastinlahden pohjukasta 
Kantolanlahteen vuonna 1980. 
Työhön saatiin EU -rahoitus-
ta.

Betonirummut ovat kui-
tenkin osoittautuneet myö-

hemmin riittämättömäksi 
virtauksen kannalta, koska 
rummut ovat uomassa lii-
an ylhäällä. Kanavan syven-
täminenkään ei paljon auta, 
koska patopaikaksi muodos-
tuu rumpujen korkeus. Jos 
Hiastinhaaran silta olisi ra-
kennettu alkuperäisen suun-
nitelman mukaan vuonna 
1959, Hiastinhaara olisi nyt 
houkutteleva veneilyreitti 
mereltä Iijoelle ja takaisin. 

Hiastinhaaran  
kunnostuksen loppuun 
saattaminen vaiheittain
Hiastinhaaran vaikeudet ei-
vät kuitenkaan ole loppu-
neet, vaikka ruoppaukset ja 
rummut tehtiin. Kun tehdään 
halpa ratkaisu, siitä seuraa 
useimmiten vaikeuksia.

Pohjois-Iin kyläyhdistys 
teki kunnallisaloitteen Hias-
tinhaaran kunnostukses-

ta 3.10.2002 ja perustettiin 
Hiastinhaaran toimikunta ( 
2002-2013). Aloitteen perus-
teella Eemeli Kiviniemi teki 
vuonna 2004 opinnäytetyön 
Oulun seudun ammattikor-
keakoulussa Hiastinhaaran 
kunnostamisesta. Opinnäy-
tetyössä tehtiin useita erilai-
sia ehdotuksia ja laskettiin 
niiden kustannusarviot. Rat-
kaisuksi valittiin halvin vaih-
toehto. 

Patakarin lampaat kesällä 2018 maisemanhoitotoissä.

Meidän kaikkien tuntema 
Yleisradion luontotoimit-
taja Veikko Neuvonen ker-
too kirjassaan ”Löytöretkiä 
Suomen luontoon” matkas-
taan Pohjois-Pohjanmaalle, 
että paljon on Liminganlah-
ti ja muu merialue muut-
tunut hänen elinaikanaan. 
Osa muutoksesta on nopean 
maankohoamisen aiheutta-
maa niin sanottua luonnol-
lista muutosta, mutta hänen 
mielestään merkittävämpää, 
jopa surullista on ollut ran-
tojen pusikoituminen ja lai-
tumien umpeenkasvu.

Hiastinhaaran luontopolkualue ennen ja nyt
Saman ihmetyksen sain 

myös itse kokea muuttaes-
sani tänne Pohjois-Iihin 15 
vuotta sitten ja tutustues-
sani ensimmäisen kerran 
tähän arvokkaaseen Hiastin-
lahden Natura 2000-aluee-
seen, joka on samalla myös 
valtakunnallisesti arvokas 
lintujen pesimäalue ja muut-
toaikainen levähdyspaikka 
vesilinnuille ja kahlaajille. 
Luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämiseksi on koko 
Euroopan tasolla perustettu 
Natura2000-luonnonsuoje-
lualueverkosto, johon myös 

Hiastinhaara, Hiastinlahti ja 
osa Kantolanlahdesta kuu-
luvat.

Onko niin, että on tultava 
kaukaa tai oltava kaukana, 
jotta näkee myös lähelle ja 
ymmärtää lähellämme ole-
van luonnon kauneuden ja 
arvokkuuden?

Monta kertaa tuli mie-
leeni tuolloin, että nyt täl-
le lähiluontokohteellemme 
täällä Pohjois-Iissä on tehtä-
vä jotain ja mahdollisimman 
pian. Tähänkin opiskelu aut-
toi eli keruutuotetarkasta-
jan erikoisammattitutkinnon 

hankeosiossa tein Hiastin-
haaran luonnonsuojelualu-
eelle hankesuunnitelman 
vuosina 2011-2012 alueen 
kunnostamiseksi.

Vuosina 2000-2006 toteu-
tettiin Iijoen ympäristöhoi-
to-ohjelman II-vaihe, johon 
eri tahojen pyynnöstä sisäl-
lytettiin mm. matkailijoiden 
käyttöön soveltuvien lintu-
vesialueiden palveluvarus-
tuksen täydentäminen. Siksi 
käynnistettiin vuonna 2002 
Hiastinlahden palveluva-
rustuksen täydennyshan-
ke, kustannusarvio tuolloin 

234 000 mk eli 39 000€ sis.
alv. Rahoitus tähän tuli 
EU:lta sekä Iin kunnalta, 
Työministeriöltä ja Ympä-
ristöministeriöltä. Hankkeel-
la kunnostettiin 600 metriä 
pitkä yksityistie Hiastinku-
ja rantaan ja pysäköintialue, 
hankittiin alueopastetaulu, 5 
kpl luontopolkutauluja, rai-
vattiin polku, josta tehtiin 
”saappailla kuljettava”, mut-
ta tarvittaviin kohtiin raken-
nettiin pitkospuut. Lisäksi 
rakennettiin laavu, nuotio-
paikka, puusuoja ja lintutor-
ni.

Samoihin aikoihin myös 
Pohjois-Iin kyläyhdistys ry 
aloitti Hiastinhaaran nelivai-
heisen kunnostuksen, joka 
jatkuu yhä edelleen.

Hiastinhaara tuo Iijoen 
tulvahaara, joka lähtee siis 
Akolanlahdesta ja alittaa 
4-tien, kulkee pitkin Hias-
tinhaaran luontopolkualuet-
ta ja luonnonsuojelualueita 
kohden Perämerta.

Luontopolkualue alkaa 
ns.Navettarannasta eli nimi-
kin jo kertoo, että tällä alu-
eella on aikoinaan ollut mm. 
navetta ja lehmät ja hevo-
set ovat laiduntaneet Hias-
tinhaaran rantalaitumia. 
Viimeiset Kemiläisen tilan 
lehmät hoitivat rantaniittyjä 
1960-1970-luvuilla. Laidun-
nuksen loputtua ranta-alue 

kasvoi pikkuhiljaa umpeen 
ja täyttyi lepikoilla ja muul-
la korkealla kasvustolla. Ja 
samantien alkoivat myös 
punkitkin lisääntyä!  Myös 
vuonna 2002 kunnostettu 
luontopolkualue hoitamat-
tomana pusikoitui ja ränsis-
tyi ja osa palvelurakenteista 
rapistuivat jopa käyttökel-
vottomiksi mm. lintutorni. 
Ja kaikki tämä alle kymme-
nessä vuodessa.

Vihdoin vuonna 2015 
päästiin Hiastinhaaran suo-
jelualueen hankesuunnitel-
masta toteutukseen.

24. helmikuuta 2015 Iin 
kunnanhallitus teki päätök-
sen Pohjois-Iin kyläyhdistyk-
sen esityksestä, että Iin kunta 
käynnistää suunnittelun ja 
hakee Oulun Seudun Leader 
ry:ltä rahoituksen Hiastin-
haaran luontopolun ja lin-
tutornin yleishyödylliseen 
investointihankkeeseen.

Kyläyhdistyksen esityk-
sessä todettiin myös, että 
hankkeella työllistettäisiin 
suunnittelussa ja laskennassa 
pohjoisiiläistä yrittäjää ja itse 
rakentamisessa ja työnjoh-
dossa pohjoisiiläisiä raken-
nusalan ammattilaisia. Myös 
Pohjois-Pohjanmaan lintu-
tieteellinen yhdistys lupau-
tui hankkeen asiantuntijaksi 
ja yhteistyökumppaniksi ky-
läyhdistyksen kanssa. Hiastinhaaran luontoipolku ja lintutorialueen opaskartta Lampaita Hiastinhaaran maisemissa. (Kuva Anita Sievänen)
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Kunnostustyö jaettiin 
myöhemmin neljään vaihee-
seen.

Ensimmäisen vaihe käsit-
ti kanavan puhdistamisen ja 
kunnostamisen E-4 -tien ylä-
ja alapuolisilta osilta Hiastin-
lahden pohjukkaan saakka. 

Valmistumiseen tarvit-
tiin paljon kyläläisten tal-
kootunteja ja rahoitus saatiin 
Pohjois-Pohjanmaan Ym-
päristökeskukselta. Toi-
nen vaihekin ruopattiin 
lähes valmiiseen kuntoon eli 
moottoriveneellä varovas-
ti ajaen päästiin nyt aina me-
relle saakka. Tähän toiseen 
vaiheeseen tarvittiin paljon 
myös talkootunteja ja saa-
tiin rahoitusta Pohjois-Iin ja-
kokunnalta, Iin kunnalta, 
Ympäristökeskukselta sekä 
keräämällä suoraan rahaa 
kyläläisiltä.

Rahapulassa väyläs-
tä jäi kuitenkin käsittele-
mättä Ykspensaannokan ja 
Kiusaajannokan väli. Käsit-
telemättömän väylän pituus 
oli noin 600 metriä. Osittain 
pitää väylää kaivaa, mutta 
suurin osa on sellaista, että 
poistetaan vain liikennet-
tä haittaavat kivet. Hiastin-
saaren kohdalla (Ollinhieta) 
noin 100 metriä jäi väylää sy-
ventämättä, siitä osasta pois-
tettiin vain joitakin pahempia 
kiviä.

Toinen vaihe saatet-
tiin ruoppauksilla loppuun 

vuosina 2012 Ollinhieta ja 
talvella 13.3.2013 Kiusaanjan-
nokka. Kiusaajannokan ruo-
pattavan väylän pituus oli 
200 metriä ja leveys pohjalta 
noin 5 metriä. Rahoitus saa-
tiin Pohjois-Iin jakokunnalta 
ja kyläläisten talkootyötun-
teja kertyi taas runsaasti mm. 
aluemerkinnästä, lumen put-
sauksesta alueelta jäätymi-
sen nopeuttamiseksi ja veden 
pumppaamisesta jään vah-
vistamiseksi.

Ensimmäisen ja toisen vai-
heen kokonaisrahoitus oli 72 
000,00 €, josta pohjoisiiläis-
ten talkootyön ja oman rahan 
osuus oli noin 30 000,00 €.

Vuosina 2005, 2006, 2007 
sekä 2009 niitettiin vesikas-
vusto Hiastinlahdesta ja 
Hiastinhaarasta. Vuonna 
2011 yritettiin myös niittää 
kasvustoa, mutta merivesi 
oli niiton aikaan niin alhaalla, 
että työ ei onnistunut. Niiton 
kustannuksista vastasi Ym-
päristökeskus.

Kolmas vaihe toteutetaan 
vuosina 2014-2020:
– Vuosina 2013, 2016 ja 2019 
Hiastinhaaran 4-tien näke-
mäalueen rantojen raivaus ja 
niitto yhteistyössä PVO-Vesi-
voima Oy:n kanssa

– Vuonna 2014 kyläyh-
distys perusti Hiastinhaa-
ralle lammaslaidun alueen 
ja maisemanhoitoon saatiin 
Ympäristösopimus (maatalous- 

luonnon monimuotoisuuden 
ja maisemahoitosopimus) ajal- 
le 1.5.2015-30.4.2020. 

Hiastinhaaralla laidun-
sivat ensimmäisinä vuosina 
pohjoisiiläisten Emilia ja Sa-
muli Hiltusen lampaat ja ny-
kyisin laidunnussopimus on 
tehty pohjosiiiläisen lampu-
rin Olli Häyrysen kanssa.

– Vuonna 2014-2015 sii-
vottiin talkoilla vanhaa 
Hiastinhaaran luontopol-
kualuetta ja uimaranta-alue 
myös konevoimin Navetta-
rannassa

– Vuonna 2016 aloitet-
tiin Hiastinhaaran luonto-
polun- ja lintutornialueen 
rakentamis- ja kunnostamis-
hanke yhteistyössä Iin kun-
nan kanssa. Alue valmistui ja 
vihittiin käyttöön 17.6.2017. 
Hankkeen yhteydessä laajen-
nettiin myös lammaslaidun-
aluetta ja perustettiin uusi 
Patakarin lammaslaidun.  
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen 
hoidossaolevien lammaslai-
dunten kokonaispinta-ala on 
nyt 7,18 ha ja Patakarille ky-
läyhdistys on saanut myös 
Ympäristösopimuksen ajalle 
1.5.2018-30.4.2023.

– Hiastinhaaran luonto-
polku- ja lintutornialueen 
hoidosta kyläyhdistys on teh-
nyt Iin kunnan kanssa kun-
nossapitosopimuksen ajalle 
1.4.2017-31.12.2021 ja hoidos-
ta saadaan sopimuksen mu-
kainen korvaus.

Ja syksyllä 2018 rakennettiin jatkopitkokset luontopolkualueelle.

– Kesästä 2019 alkaen ky-
läyhdistyksen luonnonlai-
dunalueet ovat siirtyneet 
myös luomuvalvontajärjes-
telmään ja lampurimme Olli 
Häyrynen on luomutuottaja, 
joka on keskittynyt luonnon-
mukaiseen eläintuotantoon 
ja eläinten osalta korostetaan 
terveyttä ja hyvinvointia.

–  Vuonna 2014 Oulun 
Ammatikorkeakoulun vaih-
to-opiskelijat Pavlina Vicko-
van Tsekistä ja Jaroslav 
Drabin Slovakiasta tekivät yh-
dessä Pohjois-Iin koulun op-
pilaiden ja kyläläisten kanssa 
Akolan-Hiastinhaaran-Junni-
lan maisemanhoitosuunnitel-
man. Maisemansuunnittelu 
käynnistyi elokuussa ProAg-

rian YmpäristöAgrohankkeen 
järjestämällä kyläkäve-
lyllä ja jatkui syyskuussa 
vaihto-opiskelijoiden tutus-
tustumiskierroksella yhdessä 
Pohjois-Iin kyläyhdistyksen 
kanssa.  “Meidän päätavoit-
teena oli suunnitella alue kylä-
läisten tarpeisiin mutta myös 
houkutella vierailijoita tutus-
tumaan alueeseen. Alueella 
on luontaista vetovoimaa em-
mekä halunneet muuttaa lii-
aksi paikan ominaispiirteitä.  
Halusimme säilyttää alueen 
mahdollisimman luonnon-
mukaisena mutta tuoda sinne 
uusia ja moderneja element-
tejä. Vierailimme kylässä ja 
hyödynsimme maisemasuun-
nittelussa kyläläisilta kerätty-

jä kommentteja.”
– Kesällä 2019 toteutam-

me yhden heidän ideoistaan 
eli rakennamme Akolanlah-
teen Hiastinhaaran suulle 
Akolan polkusillan, joka ly-
hentää matkaa kävellen mm. 
Hiivalasta Virkkulaan. Pol-
kusilta toteutetaan talkoilla ja 
kyläyhdistys maksaa raken-
nustarvikkeet.

Neljäs vaihe eli uusi teräs-
rumpu tai silta vaatisivat eril-
lisen kiertotien rakentamisen 
vilkkaasti liikennöidyl-
le 4-tielle eikä ELYllä ole lä-
hivuosina antaa rahoitusta 
kohteeseen.

Yrjö Tuominen ja 
Anita Sievänen

Lisäksi päätösesitykses-
sä kunnanhallitukselle to-
dettiin, että luontopolun ja 
lintutornin  kunnostamisen 
jälkeen Iin kunnan ja Poh-
jois-Iin kyläyhdistyksen vä-
lille tehdään hoitosopimus. 
Hankkeen kustannusarvio 
oli hieman yli 102 000.00€ 
alv 0% ja siihen myönnettiin 
kunnalle 100 % leader-rahoi-
tus.

HINKU-kylänä myös rai-
vaus- ja muu rakennusjäte 
hyödynnettiin kiertoon ky-
lälle, samoin kuin osa vielä 
käyttökelpoisista vanhoista 
pitkospuista. Pitkospuiden 
materiaalikin saatiin omalta 
kylältä, kuljetettiin paikoil-
leen läheltä ja oli näin myös 
vähähiilinen ympäristöteko.

17.6.2017 Suomen 
100-vuotisjuhlavuonna 
saimme viettää sitten Hias-
tinhaaran luontopolku- ja 
lintutornialueen avajaisia. 
Myös Aino Inkeri Ankeinen 
ja Iloiset Iijokipyöräilijät juh-
listivat tapahtumaa.

Halusimme yhteises-
ti tehdä tästä koko perheen 
lähiluontokohteen, joka on  
helposti saavutettavissa ja 
kävelyreitiltään sopivan ly-
hyt myös lapsiperheille. 
Luontopolkualueella laidun-
tavat myös pohjoisiiläisen 
lampurin lampaat ja niiden 
työn jälki näkyy jo alueen 
hoidossa ja alueen lajiston 
ja maiseman kohentumises-
sa. Toivomme, että lampaat 
saavat tehdä työtään rauhas-
sa ja niiden ruokkiminen on 

ehdottomasti kielletty, myös 
portit on muistettava sulkea 
aina. Lampaat tuodaan heti, 
kun niillä on alueella riittä-
västi syötävää, usein kesä-
kuun alkupäivinä.

Hyvästä retkeilijästä ei 
jää jälkeäkään edes tule-
vaisuuden arkeoloogeille! 
On muistettava, että tupan 
tumppi tai leipäpussin sulki-
ja on myös roska, vaikkakin 
kovin pieni. Koko perheelle 
löytyy myös aistillinen teh-
tävärata, jonka voit ladata 
http://www.visitii.fi/hias-
tinhaara.

On selvää myös, että alu-
eella on moottoriajoneu-
voilla ajo kielletty, samoin 
maastopyöräily ja rakentei-
den vahingoittaminen. Ja 
koirat on pidettävä aina kyt-
kettyinä alueella. Eläimistol-
le on annettava pesimärauha 
15.4.-31.7 ajalle. Retkeilijöitä 
kehotetaan pysymään mer-
kityillä reiteillä, koska alue 
on Natura 2000-luonnon-
suojelualuetta. Luontopol-
kualueella kuljetaan omalla 
vastuulla ja jos joudut hä-
tään tai loukkaannut tai ha-
vaitset maastopalon, soita 
numeroon 112 ja tee hätäti-
lanneilmoitus. Alueen paik-
kakoordinaatit löytyvät 
P-paikan alueopastaulusta.

Hiastinhaara on saanut 
myös oman logonsa eli tun-
nuksen, joka on härkälin-
tu. Härkälintu on kuulunut 

alueen pesimäkantaa, mutta 
on nyt jostain syystä hävin-
nyt alueelta viime vuosien 
aikana. Tunnuksella on siis 
luonnonsuojelullinen puo-
li – miksi ja miten saisimme 
härkälinnun palautetuksi ta-
kaisin pesimäalueelleen.

Hiastinhaaran luontopol-
kualueen rakentamis- ja kun-
nostushankkeen tavoitteena 
on ollut ympäristön tilan pa-
rantaminen, parantaa alueen 
virkityskäyttöä niin kunta-

Kesäasutusta Hiastinhaaran var-
rella. (Kuva Jorma Kauppi)

laisten kuin matkailijoiden 
keskuudessa, lisätä kanootti-
retkeilyä, koululaisten retki-
kohde, lintuharrastajien hyvä 
kuvaus- ja bongauskohde, in-
nostaa yleisesti maanomista-
jia ylläpitämään ja hoitamaan 
maisemaa, vahvistaa kun-
talaisten yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta, edistää terveyttä 
ja omalta osaltaan tuottaa tu-
loja myös paikallistalouteen.

Lähiluontokohteemme 
on sopivan pyöräilymatkan 

päässä Iin keskustaajamas-
ta (noin 4,5 km). Tienvarsio-
pasteet ohjaavat kohteeseen 
valtatie E4:ltä kääntyen Kan-
tolantien eteläisestä liitty-
mästä, josta noin 1,5 km 
jälkeen kääntyy Hiastinku-
ja vasemmalle. Kujan päässä 
on paikoitusalue, veneen-
laskupaikka sekä lähtöpiste 
luontopolkualueelle. Pysä-
köintialueella on tilaa autoil-
le vain rajoitetusti. Laavulta 
löytyy tulentekopaikka ja 

polttopuita.
Meillä on nyt hieno yhtei-

nen retkikohde, nautitaan ja 
koetaan se yhdessä!

Ja pidetään siitä yhteises-
ti hyvää huolta riippumatta 
siitä, kuka alueen omistaa tai 
kuka sitä hoitaa.

Tervetuloa!

Anita Sievänen
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Viime vuosisadan alkupuo-
liskon yksi tunnetuimmis-
ta pohjoisiiläisistä oli Kalle 
Paakkari. Hän syntyi 16.6. 
1874 ja kuoli 13.9. 1946  jää-
tyään junan alle Iin rata-
sillalla. Saksalaiset olivat 
räjäyttäneet entisen sillan ja 
uusi oli keskeneräinen niin, 
että junaradalla kulkivat jal-
kamiehetkin. Ihmiset tiesi-
vät yleensä junien aikataulut 
ja osasivat ylittää joen niiden 
mukaan. 

Toisaalta radan ja kaiteen 
välissä oli kapea tila. Junan 
tullessa Kalle hätääntyi eikä 
ikämiehenä Kalle  ehtinyt ju-
nan edestä sivuun loukkaan-
tuen kuolettavasti.  Vuonna 
1966 hänelle pystytettiin 
Kruununsaareen keräysva-
roin hautamuistomerkki. 
Keräyksen organisoi Poh-
jois-Iin koulun pitkäaikainen 
johtaja J.F. Hiivala.

Kalle Paakkarin kirkon-
kirjoissa oleva nimi oli  Kaar-
le. Hänen  isänsä oli talokas 
Matti Pähti, joka muutti ny-
kyisen Pohjois-Iin koulun 
pallokentän itäpäähän  Paak-
karin tilalle ja ajan tavan mu-
kaan otti sukunimekseen 
tilan nimen Paakkari. Kal-
len äiti oli  Anna Karoliina 
Fredrikintytät Wäätäjänaho.  
Kallen kummit olivat naa-
puritilan Junniloita ja Päk-
kilänkankaan Päkkilöitä. Eli 
Kalle oli syntyjään hyvästä 
kodista, tilallisen poika. Hä-
nen lapsuudestaan ei ole oi-
kein tietoja. Ihme kyllä edes 
kotiseutuihminen opetta-
ja J.F. Hiivalakaan ei ole kir-
joittanut mitään muistelmia 
Kallesta, vaikka oli puuhaa-
massa hänen hautakiveään.

Kalle oli paikalla kun kylillä  
tapahtui jotain erikoista
Paakkarin Kalle oli eriskum-
mallinen persoona, joka eli 
pääosan elämästään huu-
tolaisena. En tiedä, miksi 
talollisen poika joutui  huu-
tolaiseksi. Ehkä hän jäi or-
voksi eivätkä sukulaiset 
halunneet ottaa häntä kon-
tolleen. 

Huutolaiset olivat kodit-
tomia ihmisiä, jotka kunta 
antoi ylläpidettäväksi hal-
vimman hinnan tarjoavaan 
taloon. Kallen  erikoisuus 
saattoi johtua aivovammas-
ta, joka tuli vaajanlyönnissä, 
kun vene heilahti ja puu-
paukka osui  Kallen päähän. 
Hänet tunnettiin koko Iin 
alueella  yhdenlaisena kylä-
hulluna sanan positiivisessa 
merkityksessä. 

Kalle  oli  sijoitettuna use-
ammassa paikassa joissa 
kohtelu vaihteli asiallisesta 
huonoon. Iin itäosassa ole-
valla Kukonlammella Kalle 
koki huonoa kohtelua.   Vii-
meisinä vuosina hän oli Sal-
menkarissa Halosella, joka 
taas oli hyvä paikka. Isäni 
Martti muistaa nuoruudes-
taan Kallen kulkeneen pitkin  
Kantolanlahden ja Hiastin-

lahden rantoja kylälle ja ta-
kaisin. Kallen erikoisuutta 
ei aina heti huomannut. Isä-
ni  muistaa,  että Kalle porisi 
ihan normaalisti pappa-Er-
kin kanssa pysähtyen  Paa-
sonrannalla Rantalassa 
usein, kun pappa oli rant-
teella.

Kalle oli yleensä paikal-
la, kun kylillä tapahtui jota-
kin erikoista.  Isäni muisteli, 
että Kalle lähti aamulla kylil-
le ”tienestiin”. Hän kävi ase-
malla, jossa oli aina ihmisiä, 
piipahti asemakylän kahvi-
lassa, kierteli Haminan kah-
viloissa ja palaili illemmalla 
takaisin. Tienestiä tuli siitä, 
että ihmiset antoivat Kallen 
pyytämän  ”hilikun nikkelin 
puolosen”  palkkioksi Kal-
len puhe- tai tanssiesityk-
sistä. Tanssi oli kummallista 
koikkelehtimista ja pyöri-
mistä lattiallakin. Näin ollen 
Kalle oli aikaansa edellä, sil-
lä tanssi oli alkeeliuista bre-
akdancea tai hip-hopia.

Kuka ketäkin höynäsi?
Maisteri H.W. Claudelin kir-
joitti 1930-luvulla Kalevaan 
moniosaisen juttusarjan Iin 
ihmeistä. Hän tapasi Kahvila 
Sointulassa vanhassa Hami-
nassa ”erikoisen persoonan” 
Kalle Paakkarin. Kalle piti  
Claudelinille puheen: 

”Suuret polliisikomen-
danttiviskaalit ja korke-
at herrat pormestarit ja 
siviiliarentaattarit ja mamp-
selli-insinöörit ja sahantis-
ponentti Neumanni ja kaikki 
Suomen suuret herrat, viinit 
viskaalit ja alemmat herrat ja 
työlistoilla olevat talonpojat, 
pienemmät ja suuremmat 
kuin myös työlistoilla ole-
vat työmiehet ja aivan kaikki 
kansa - antaa Kalle Paakka-
rille satatuhatta miljoonaa 
nikkelihilikkua ja nikkeli-
puolosta ja rautatievaunussa 
ja  linjalokomopiilissä ei saa 
kerjätä, vaan Iin Haminassa 
ovat vapaamielisiä ja kaikki 
antavat nikkelipuolosia niin 
paljon kuin haluavat”. 

Kalle sai Claudelinilta ja 
muilta paikalla olijoilta ”ti-
linsä”.

Olen miettinyt, että kuka 
ketäkin oikein höynäsi. 
Kanssaihmiset mielestään 
höynäsivät Kallen pitämään 
puheitaan ja tanssimaan, 
mutta minulle on tullut mie-
leen, että itse asiassahan Kal-
le höynäsi muilta rahoja ja 
saattoi itse asiassa älyyttää 
muita. Joka tapauksessa hän 
pysyi toimeliaana ja sai ai-
kansa kulumaan mukavasti 
tienestireissuillaan. Kallella 
oli hyvä muisti. Kerran hän 
tuli erääseen taloon lauantai-
na, jolloin talonvaki lopetteli 
siivousta ja oli päiväkahvin-
sakin juonut, eikä Kallelle 
ollut tarjottavaa. Emäntä eh-
dotti, että Kalle tulisi viikon 
päästä kello yksi, niin kah-
via olisi. 

Kalle tuli viikon päästä 

ja totesi:  ”Näyttää kello ole-
van kohta yksi”. Kahvit tuli. 
Kohteliaisuutena emännille 
hän saattoi puhutella näitä 
nimellä ”körmyrouva”.

Paakkarin Kallen eri-
koiseen käyttäytymiseen   
suhtauduttiin yleensä hy-
väntahtoisesti., mutta kyllä 
häntä kiusattiinkin, varsin-
kin poikasten toimesta. Hu-
hutietojen mukaan jotkut 
poikaset olivat saaneet hänet 
menemään junaradalle sil-
loin, kun hän jäi junan alle. 
Hänet sai suuttumaan tokai-
semalla Mölä! Mölä oli Kal-
len pilkkanimi hänen kovan 
äänensä takia. Vielä pahem-
min hänet sai pois tolaltaan 
sanomalla: 

- Mölä viijään Lammil-
le”, paikkaan, jossa häntä 
oli kohdeltu kaltoin.   Kal-
le Paakkarista on jäänyt elä-
mään tarinoita, sattumuksia 
ja hänen laukomiaan sanon-
toja, jotka usein olivat varsin 
osuvia, viisaitakin ja tilan-
teisiin sopivia. Kalle tunnet-
tiin  muuallakin kuin Iissä ja  

matkustaa suksineen ki-
sapaikalle. Tuntuu, että 
hänellä olisi ollut joku ”ma-
nageri”, joka huolehti ki-
sa-asioista. Saattaa tietenkin 
olla, että  Kalle matkusti yk-
sinkin.  Kalleen liittyviä tari-
noita on yksi, jonka mukaan 
Kalle oli ostanut piletin Ou-
luun ja mennyt jalan sanoen 
tekevänsä valtiolle änskää.

Joka tapauksessa hän 
saapui  hiihtopaikalle, joka 
oli nykyisen Linnansaaren 
edustalla ladun suuntautu-
essa Oulujokisuun kautta 
merelle. Kallella oli vakio-
numero 100. Muiden hiihtä-
jien hiljentyessä odottamaan 
lähtömerkkiä piti Kalle suu-
riäänistä puhetta yleisölle ja 
jatkoi porinaansa lähdön jäl-
keenkin. Yleisö hurrasi hä-
nelle ja Kalle vastasi. 

Aplodit olivat vähintäin 
yhtä suuret kuin voittajille. 
Kalle, joka nautti suosiosta, 
oli nykyaikaisesti sanottuna 
interaktiivinen hiihtäjä. Ai-
kansa poristuaan Kalle läh-
ti hiihtämään, saattoi pian 

Kalle oli vastannut nok-
kelasti: 

- Pukkaa latu, niin minä 
tuun peräsä.

Julkkisten tuttu  
Törmäsin Paakkarin Kalleen 
lukiessani   legendaarisen  
Dallape-orkesterin histo-
riaa. Kirjassa muistellaan 
sitä, kuinka Kalle oli mone-
na vuonna 1930-luvulla pai-
kalla orkesterin esiintyessä 
Iissä. Myös Dallapen kita-
risti ja yksi laulajista  Kau-
ko Käyhkö kertoo omissa 
muistelmissaan Iin  Kalles-
ta. Esiintymispaikkana oli 
suojeluskunnantalo eli ny-
kyinen Iin Urheilijain talo. 
Kalle ilmaantui iltamapai-
kalle aina hyvissä ajoin.

Orkesteri  roudasi soitti-
mensa  keikkabussista näyt-
tämölle ja istui  katsomon 
puolelle. Kalle nousi  silloin 
näyttämölle, josta  piti soit-
tajille puheen. Hänen ta-
varamerkkinsä olikin pitää 
eri yhteyksissä persoonalli-
sia puheitaan. Trumpetisti 

Kalle oli väliajalla  taas vailla 
kahvia, päättivät ksylofonisti 
Eino Katajavuori ja saksofo-
nisti Paavo Raivola kokeilla, 
paljonko Kallen maha vetää. 
Soittajat hakivat Kallelle ku-
pin toisensa jälkeen, kunnes 
pöydässä oli kolmastoista 
kuppi. Kalle, joka aluksi oli 
ollut lähes onnesta pyörryk-
sissä, katsoi  kuppiin, päästi 
roiman röyhtäisyn ja sanoi: 
”En tapa ittiäniä kahavilla”. 
Samassa hän pinkaisi juok-
suun aukaisten samalla se-
paluksiaan ehtiäkseen pihan 
perälle tarpeilleen. Tarina ei 
kerro, kerkesikö sattua vesi- 
tai muuta vahinkoa. Kauko 
Käyhkön muistelmien mu-
kaan oven takana oli vahti-
mestarin pässi sarvet ojossa 
ja Kalle joutui juoksemaan 
pääoven kautta housujaan 
irrotellen.

Lopuksi
Tarkoitukseni on kunnioit-
taa Kallea eikä tehdä hänes-
tä pelleä. Siksipä tämä juttu 
sopii lopettaa kauniisti H. 

VALTIONHIIHTÄJÄ PAAKKARIN KALLE

Kalle Paakkari vakionumero rinnassaan Oulun hiihdois-
sa. Tarjolla näyttää olevan mehua. (Kuva Risto Sarkkisen 
arkistosta)

Valtionhiihtäjä Paakkarin Kalle

enemmän,  kuin iiläiset tiesi-
vätkään.

Valtionhiihtäjä
Nykyisen Tervahiihdon 
edeltäjän Oulun hiihtojen 
seuraajille Paakkarin Kalle 
tuli hyvin tutuksi. Hän osal-
listui hiihtoihin omalla per-
soonallisella tavallaan, joka  
jäi katsojien mieleen. Kal-
le matkusti Ouluun junalla 
eikä hänen juuri tarvinnut 
ostaa pilettiä. Hän kertoi 
konduktööreille, joille hän 
oli yleensä tuttu: 

”Valtio on soittanut Tui-
ran asemalle, että herra 
Paakkarille ei tarvitse myy-
dä lippua, koska hän on 
valtionhiihtäjä”. Olen mies-
tiskellyt, miten Kalle tie-
si Oulun hiihdoista ja osasi 

pysähtyä puheenpitoon ja 
hiihti taas jonkin matkaa kil-
palatua. Sopivassa paikassa 
hän oikaisi takaisin ja raiku-
vien suosionosoitusten kan-
nustamana saapui keulilla 
maaliin. Yhden tiedon olen 
nähnyt, että vuonna 1905 
hän olisi hiihtänyt maaliin, 
koska Kalevassa oli  mainin-
ta, että 32. Herra Paakkari Ii.

Kalle oli edelläkävijä har-
joittelussa, sillä hän hiihti 
kesälläkin. Tästä on jäänyt 
juttu: ”Kelit on maata myö-
ten”, sanoi Paakkarin Kalle, 
kun juhannuksena hiihti.

Kerran kesällä hän oli ol-
lut suksineen kirkonran-
nassa. Joku koiranleuka oli 
sanonut hänelle: 

- Hiihäppä tuonne Kirk-
kosaareen. 

Tauno Kukko muisteli Kal-
len puhetta Dallepe’lle. Puhe 
alkoi sanoilla ”Tervetuloa 
herrat suurhiihtäjät ja lin-
ja-automiehet,  te Helsingin 
herrat ja te kiiltävät torvet”!  
Puhetta muistelleen  Tau-
no Kukon mukaan siitä ei 
ymmärtänyt juuri mitään 
Kallen omaperäisen kie-
len ja puheen omituisen si-
sällön vuoksi. Puhe kulki 
aina samoja latuja ja päät-
tyi tanssiesitykseen, joka oli 
erikoislaatuista koikkelehti-
mista. Tanssiaan Kalle säesti 
laululla, joka muistutti etäi-
sesti joikua tai kaukaa kuu-
luvaa epäkunnossa olevan 
gramofonin vonkumista.

Kalle oli perso kahville ja 
kerjäsi aina Dallapen pojil-
ta kahvit. Erään kerran, kun 

W.  Claudelinia lainaten   ja 
meille itsekullekin sopivan 
opettavaisesti: 

”Jokainenhan vastaa sii-
tä leiviskästä, joka hänelle 
on uskottu ja jos Kalle Paak-
karilla on hiukan keveämpi 
leiviskä, niin siitä hän vas-
taa vain suhteellisuutensa 
mukaan. Mutta oli miten ta-
hansa, kyllä hän on jättänyt 
hauskan muiston itsestään 
niihin tuhansiin henkilöihin, 
jotka vuosikymmenien aika-
na ovat hänet tunteneet Iissä 
ja Oulun hiihdoissa iloisena 
ja mukavan kilpahiihtäjänä. 
Sen vuoksi on syytä hänet 
aina muistaa mielenkiintoi-
sena ilmiönä”.

Pertti Huovinen
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Särkijärven pilkit onnistunut kylätapahtuma
Särkijärven osakaskunta jär-
jesti 13.4.pilkkikisat hyvässä 
säässä. Kisat olivat seitse-
männet perättäiset. Muka-
na oli 84 innokasta pilkkijää. 
Pakkasöiden ansiosta han-
gen pinta kesti ja kulkemi-
nen järvellä oli helppoa.

Koko kisan suurimman 
tuloksen pilkki yleisen sar-
jan voittaja Vesa Rahikka-
la Iin kalamiehistä 8690 g 
saaliilla. Nuorten sarjoissa 
kaikki osallistujat palkittiin, 
vaikka saalista ei tullutkaan. 
Kisassa saatu yhteissaalis 
oli 219 kg; pääasiassa pien-
tä ahventa, mutta joukossa 

oli isompi kokoistakin kalaa. 
Kaikkien osallistujien 

kesken arvotut yllätyspal-
kinnot voittivat Olli Viina-
mäki, Seppo Hosio ja Esa 
Ontero.

Kilpailuista on tullut pie-
nimuotoinen kylätapah-
tuma. Paikan päällä kävi 
pilkkijöiden lisäksi muuta-
kin yleisöä tuttuja tapaamas-
sa ja nauttimassa buffetista 
makkaraa ja maukkaita Sa-
vilaakson Leipomon munk-
keja kahvin kera.

Osakaskunta ei ole muu-
tamaan vuoteen tehnyt 
poistokalastusta. Näyttäi-

si siltä, että saadut saalis-
määrät ovat lisääntyneet 
aiempiin vuosiin verrattu-
na. Vuonna 2017 47 pilkkijää 
sai kalaa noin 58 kg ja viime 
vuonna 72 pilkkijän saalis 
oli 97 kg. 

Osakaskunta piti koko-
uksen 31.3. Kokouksessa 
päätettiin, että vuonna 2019 
ei tehdä laajempaa poisto-
kalastusta. Tilanteen ke-
hittymistä seurataan ja 
toimenpiteistä päätetään 
tarpeen mukaan. Samaises-
sa kokouksessa päätettiin, 
että paikoitusalue pidetään 
avoinna myös talvikaudel-

TULOKSET:
Yleinen: 1. Rahikka-

la Vesa 8690 g, 2. Kokkonen 
Jouni 7105 g, 3. Kakko Juha 
6885 g. (34 osall.)

Miesveteraanit: 1. Neijo-
nen Vilho 6455 g, 2. Perätalo 
Kauko 5960 g, 3. Keveri Veijo 

5600 g, (20 osall.)
Naiset: 1.Juurikka Eli-

sa 6440 g, 2.Keltamäki Mer-
ja 3765 g, 3.Turtinen Hanna 
2735 g, (11 osall.)

Naisveteraanit: 1.Kaikko-
nen Eija 5085 g, 2.Rahikka-
la Leena 5035 g, 3.Kyllönen 
Marjatta 3525 g, (11 osall

Nuoret alle 16 v: 1. Vak-
kuri Kalle 900 g, 2. Manninen 
Ville 745 g, 3. Nousiainen Ta-
neli 150 g 

Nuoret alle 12 v: 1. Koivis-
to Niilo 1360 g, 2. Mikkonen 
Jenni 970 g, 3.Särkiaho Juulia 
185 g, 4. Suomela Jarkko 130 
g, 5.Särkiaho Emilia 0 g. 

la 2019-2020 ja osakaskun-
ta järjestää pilkkikilpailut 
myös ensi vuonna. 

Kilpailun tukijoina ovat 
toimineet: Iin kunta, Ii-
Sanomat, Kuiva-Kaluste, 
K-Market Ii, S-market Ii, 
Kärkkäinen Ii, Iin apteek-
ki, Sievi Shop Merihelmi, 
Sale Kuivaniemi, Nelos-
parkki Kuivaniemi, Kuk-
kapirtti Kuivaniemi, Simon 
apteekki, Kukka-ja Pala-
puoti Simo, Simon kunta 
vapaa-aikatoimi ja työpaja, 
Parturi-Kampaamo Terttu 
Simo, Intersport Kemi, Lou-
nais-Lappi Kemi, Tokmanni 

Jukolan myymälä, Savilaak-
son Leipomo, Anni Paka-
nen. 

Kiitämme kilpailujen on-
nistumisesta kaikkia tuki-
joita ja ahkeria talkoolaisia 
sekä tietysti kilpailijoita. 

Pirjo Särkiaho

Iin kansalaisopiston ja tai-
dekoulun vuoden teema 
Rytmi ja liike huipentui 
konserttiin, joka ei jättänyt 
ketään kylmäksi, vaan tem-
paisi jokaisen mukaansa ryt-

Iin kansalaisopiston ja taidekoulun konsertti 
vuoden teemalla ”Can’t Fight The Rhythm”

min vietäväksi. 
Upea peräti 14-henki-

nen orkesteri ja laulusolistit 
tarjoilivat kuultavaksi ryt-
mimusiikin rakastetuimpia 
klassikoita ja uudempia hel-

Susanna Wiik tulkitsi hienosti kappaleen ”Oon voimissain”.

Can´t Fight The Rhythm- konsertin ohjaajat Laura Koski ja Jenni 
Siuruainen Iin Työväentalolla ennen konsertin alkua.

miä 1960-luvulta tähän päi-
vään upeassa konsertissa.

Konsertin olivat onnistu-
neesti organisoineet ja oh-
janneet Laura Koski ja Jenni 
Siuruainen, puvustusta ja 

esiintymisjärjestystä myö-
ten.

Laulajia säestäneessä or-
kesterissa soittivat Janne 
Kiilakoski kitara, Essi Hirve-
lä piano, Markku Jesiöjärvi 

basso, Laura Korpi Sakso-
foni, Aino-Sofia Siikaluoma 
trumpetti, Saila Kakko veto-
pasuuna, Anni Alamäki, Jo-
hanna Pakanen ja Kiia-Sofia 
Suutari taustalaulu, Johan-

na Niskanen ja Laura Kos-
ki koskettimet ja perkussiot, 
Jenni Siuruainen perkussiot, 
Jere Jokela perkussiot. MTR

Iin Ympäristöyhdistys järjestää Nätteporissa lauantai-
na 11.5. kello 10-15 ensimmäistä kertaa kaikille avoi-
men ja ilmaisen luonnonkosmetiikka tapahtuman 
Luonnollisesti kaunis. 

Tapahtumassa saadaan tietoa luonnonkosme-
tiikasta ja voi valmistaa halutessaan oman kos-
metiikkatuotteen. Lisäksi paikalla on lähialueen 
luonnonkosmetiikkaan sekä luonnolliseen ja kestävään 
kauneudenhoitoon perehtyneitä yrittäjiä esittelemässä 
ja myymässä tuotteitaan. Voi myös kuunnella mielen-
kiintoista luentoa ja nauttia kahvit.

Tapahtumassa ovat mukana luonnonkosmetiik-
kaan perehtynyt haukiputaalainen kosmetologi Jen-
niina Lehto sekä yrttipohjaisia tuotteita myyvä Päivi 
Kaukua. Jenniina Lehto tulee pitämään kaksi saman si-
sältöistä luentoa luonnonkosmetiikasta. Jenniinan oma 

Oulussa oleva Kauneudella hoitola myy myös tuot-
teitaan. Yrttiaitan Päivin johdolla voi myös osallistua 
työpajaan, jossa valmistetaan sokeripohjainen ihon 
kuorintatuote ja merisuolapohjainen jalkahoitotuote. 
Iiläinen Yrttiaitta myy myös valmiita tuotteitaan.

Hailuodosta tuleva Nunnukka design valmistaa 
uniikkeja designkoruja kierrätysmateriaaleista. Hänen 
korujaan on voinut nähdä mm. Voice of Finlandissa. 
Mukana ovat myös haukiputaalainen parturi-kampaa-
mo ja kauneushoitola LäHellä sekä Tyrnävältä tuleva 
Linnunradantila, joka myy itse valmistamiaan hamp-
putuotteita sekä alpakanvillatuotteita. Lisäksi paikal-
le on tulossa tuote-esittelijöitä Nosh:lta ja Neolife & 
Nutriance:lta. Nosh myy luomupuuvillaisia naisten-
vaatteita ja Neolife & Nutriance luonnonmukaisia lisä-
ravinteita.

Yrittäjien lisäksi paikalla on mahdollisuus saada 
yritysneuvontaa Tuunataan työtä -projektin henki-
lökunnalta ja tietoa ensi kesänä järjestettävästä valta-
kunnallisesta IlmastoAreena tapahtumasta. Myös Iin 
Ympäristöyhdistys ry pitää omaa pöytää, jossa voi 
osallistua arvontaan, saada tietoa yhdistyksestä ja ha-
lutessaan liittyä Suomen luonnonsuojeluliittoon. Ta-
pahtumassa on myös kahvila, jossa Huilingin Merja 
myy herkullisia tarjottavia. 

Luvassa on mukava päivä täynnä arvontoja, kisai-
luja, pikahoitoja, luentoja ja työpajoja. Tapahtumasta 
saa lisätietoja Facebookista nimellä Luonnonkosmetii-
kan päivä.

Johanna Konttila

Luonnollisesti kaunis -tapahtuma Nätteporissa
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Iin Yrityksen tietokilpailuja-
oston Aki Huovinen osallis-
tui Suomen Urheilutietäjien 
Helsingissä järjestämään ur-
heilutiedon SM-kisaan. Tu-
loksena oli vuoden tiiviin 
harjoittelun ansiosta jaet-
tu 10. sija. Pistesija jäi reilun 
pisteen päähän. 

Kilpailu on ylivoimaises-
ti kovatasoisin tietokilpailu, 
mitä maassamme pidetään. 
Siinä vastattiin kirjallisesti 
sataan kysymykseen, joista 
puolet käsittelivät suoma-
laista urheilua ja puolet 
ansainvälistä. Tasosta ja ky-
symysten vaikeusasteesta 
kertoo se, että sijoitukset rat-
kesivat pisteen osien eroilla, 
vain kaksi parasta sai puolet 
oikein.

Urheilutiedon SM-kisaan 
ei tule onnenonkijoita, vaan 
paljon harjoittelevaa po-
rukkaa, monet tuntikausia 
päivässä. Tällä kertaa mu-
kaan oli uskaltautunut 30 
osanottajaa. Kilpailun voit-

Aki Huovinen maaotteluun
taja Jukka Mukala uusi vii-
me vuotisen voittonsa ja on 
yli 30-vuotisen uransa ai-
kana parhaiten menesty-
nyt urheilutietäjä kuudella 
mestaruudellaan. Kilpailun 
kansainvälisessä osassa kar-
sittiin Suomen edustajat syk-
syllä pidettään Suomi-Viro 
-maaotteluun. Tässä osiossa 
seitsemänneksi sijoittunut 
Aki Huovinen valittiin Suo-
men kakkosjoukkueeseen. 
Molemmista maista on neljä 
nelihenkistä joukkuetta.

1) Jukka Mukala Hami-
na 54,25, 2) Harri Honkala 
Forssa 50,5, 3) Tuomas Tumi 
Tampere 49, 4) Jari Hakalax 
Turku 44,25, 5) Harri Piiro-
nen Järvenpää 41, 6) Markku 
Virtanen Kotka 37, 7) Tero 
Kalliolevo Tampere 36,75, 8) 
Teemu Kauranen Jokioinen 
36,25, 9) Reijo Hyvönen Hel-
sinki 36, 10) Martti Hartikai-
nen Helsinki, Aki Huovinen 
Oulu ja Jarkko Piispa Kotka 
35,75. MTR

Aki Huovinen on urheilutietäjä toisessa polvessa, joka isänsä 
Pertti Huovinen kanssa myös järjestää tietomestaruuskilpailuja 
Iissä.

Kyösti Kujala puolimaratonin valtias
Iin Yrityksen testijuoksusarjan seitsemäs osakilpai- 
lu tarjosi osanottajille mahdollisuuden kokeilla 
vauhtiaan puolimaratonilla, perinteisen kympin 
ja vitosen lisäksi. Kesäisen lämmin kevätsää 
tarjosi hyvät olosuhteet kuntonsa testaukseen. 

Iin Kyösti Kujala osoitti puolimaratonilla kovaa 
kevätkuntoa, juosten omaksi yllätyksekseenkin 
uuden ennätyksensä. Testijuoksusarjan kauden 
viimeinen osakilpailu juostaan ratakymppinä 
22.5. Iin urheilukentällä. MTR

TULOKSET
Miehet puolimaraton: 1) 

Kyösti Kujala Ii 1.22.59, 2) Ee-
lis Rankka VePo 1.23.58, 3) 
Lauri Päkkilä Oulu 1.29.58.

M50 puolimaraton: 1) 
Veli-Matti Kulla KeMaKi 
1.33.05, 2) Kimmo Kinnunen 
HuovRaju 1.35.11.

M55 puolimaraton: 1) 
Taisto Puurunen OlsHe 
1.34.47, 2) Hannu Lammin-
aho Kemi 1.41.04, 3) Vesa Sa-
volainen HauHe 1.55.32, 4) 
Pekka Hasti OlsHe 1.55.55.

M60 puolimaraton: 1) 
Esko Takalo OlsHe 1.43.45.

M70 puolimaraton: 1) Erk-
ki Manninen OlsHe 1.56.15.

Naiset puolimaraton: 
1) Pirjo Saukko Ylivieska 
1.34.00, 2) Kaisa Yannopoulos 
Oulu 1.48.08.

N40 puolimaraton: 1) Kir-
si Kivelä LNM 1.34.27, 2) San-
na Käräjäoja NTR 1.45.00. 

N45 puolimaraton: 1) Sari 
Hellman OYS/Vapari 1.38.42.

N50 puolimaraton: 
1) Marjut Koskela OlsHe 
1.55.55.

Miehet 10 km: 1) Jark-
ko Paukkeri LNM 34.44, 2) 
Markku Nikkanen Team Ok-
sitosiini 34.54, 3) Janne Es-
kelinen Oulu 38.10, 4) Ville 
Nikkinen Pro Victoria 38.23, 
5) Hansi Kitti ONMKYU 
39.29.

M40 10 km: 1) Teemu Kan-
gasharju  ONMKYU  42.23, 2) 
Tuomas Koistinen Ii 43.23, 3) 
Ari Suorsa HauHe 49.36.

M45 10 km: 1) Jani Määttä 
LNM 36.06, 2) Pasi Nurmela 
Oulu 38.34, 3) Jari Tryyki Tor-
nion Harjateräs 38.42, 4) Mar-
ko Pekkarinen LNM 41.03, 5) 
Juha Alavaikko Oulu 41.06, 6) 
Jorma Puurunen PuU 56.06.

M50 10 km: 1) Pekka 
Kuokkanen IiY 40.18, 2) Rau-
no Holmi 49.43, 3) Pauli Hol-
mi 53.47.

M60 10 km: 1) Markus 
Hast Keminmaa 44.04,  2) 
Kari Jylhänleho PuU 46.55, 3) 
Aulis Kaasinen 47.32.

M65 10 km: 1) Markku 
Hänninen KeMaKi 45.11.

M70 10 km: 1) Kauko Me-
riläinen OlsHe 51.04.

M75 10 km: 1) Eero Han-
ni KeMaKi 51.57, 2) Heikki 
Paukkeri KeMaKi 58.08.

M80 10 km: 1) Paavo Ta-
kalahti KeMaKi 1.05.45.

Naiset 10 km: 1) Elina 
Heikkinen JKU 38.50, 2) Min-
na Patanen SalSa 44.37, 3) 
Marjo Vesala Oulu 46.45, 4) 
Tiina Lohiniva Oulu 47.18, 
5) Pilvi Mannerkorpi OTC 
47.43, 6) Meiju Marttila Oulu 
58.35, 7) Marika Mertala Ii 
59.23.

N40 10 km: 1) Merja San-
taniemi 48.46, 2) Suvi Lämsä 
Team Oksitosiini 54.43.

N45 10 km: 1) Katja Tikka-
nen KuivA 39.45, 2) Jatta Sep-
pälä AlPi 45.54, 3) Mari Sipola 
Kemi 53.39, 4) Minna Lintu-
lahti OTC 56.31.

N50 10 km: 1) Irmeli Suor-
sa KuivA 45.26.

N55 10 km: 1) Kariina 
Kauppinen ONMKYU/kkm 
45.51, 2) Satu Siika-aho Ol-
sHe 48.42, 3) Elli-Tarja Halli-
kainen  53.37.

N65 10 km: 1) Ritva Ylisi-
urua ONMKYU/kkm 57.52.

Miehet 5 km: 1) Toni Tuo-
vinen Kempele 20.39, 2) Mar-
kus Kemppainen I-Sho 20.59, 
3) Janne Junkkonen 21.01, 4) 
Jukka Ilvesluoto KuivA 22.00, 
5) Alpo Talvensaari KeMaKi 
24.58.

N17 5 km: 1) Henna Korpi 
AavU 22.45.

T15 5 km: 1) Ada Holm 
OTC 22.47, 2) Heli AavU 
23.31.

Kyösti Kujala paranteli ennätystään puolimaratonilla. (Kuva Pert-
ti Paaso-Rantala)

Musiikin ilottelua Opisto Popissa
Opisto Pop, Iin kansalais-
opiston ja taidekoulun 
pop-linjan oppilaiden kevät-
konsertti, täytti Iin Työvä-
entalon musiikin ilottelulla. 
Mukana oli laulajia ja soit-
tajia, joista oli koottu soo-
lo- duo- ja bändiesityksiä. 
Lavalla nähtiin noin kolme-
kymmentä lasta ja nuorta ala-
koululaisista lukioikäisiin.  
Konsertti oli myös opettajien 
yhteinen ponnistus, joka oli 
syntynyt kahdeksan opetta-
jan taitavassa ohjauksessa ja 
saumattomassa yhteistyössä.

-Yhteiset produktiot ovat 
innostavia ja motivoivia 
niin oppilaille kuin opetta-

jillekin. Yhdessä soittaminen 
on musiikillisesti kehittä-
vää ja ennen kaikkea haus-
kaa. Tällaisissa konserteissa 
näkee myös hienosti lasten 
ja nuorten kehityskaaren. 
Esiintymisen iloa on hienoa 
seurata, musiikinopettaja Jo-
hanna Niskanen toteaa.

Opisto Pop kevätkonser-
tissa esiintyneiden oppilai-
den opettajina ovat toimineet 
Laura Koski, Johanna Niska-
nen, Seija Ylikärppä laulu, 
Tiina Kukkula, Saara Raja-
salo, Janne Kiilakoski piano, 
Markku Jesiöjärvi basso ja 
bändi, Panu Koskela rum-
mut. MTR

Touko Hanhisalo, Liisa Alamäki, Isla Loukusa lauloivat upeasti kappaleen ”Kuolevainen” säestäjinä Anni Ruskoaho piano, Matilda Bo-
ström koskettimet, Ronja Uusitalo basso, Jere Jokela rummut.
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Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

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

VALOKUVAUSPALVELUITA • PAINOTUOTTEITA

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii

puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PITOPALVELUA

Pitokamu Oy • Korpiniityntie 3, 91100 Ii • 050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi • www.pitokamu.fi

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

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

• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

Meillä	myös	ilta-aikoja

www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula
044 5577 677

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

Kalevalaista jäsenkorjausta  
Intialaista päähierontaa 

Iin Haminassa
Kysy lisää tai 

varaa aika numerosta

MYÖS LAHJAKORTIT

KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKKEITÄ

Ii-Seuran kevätkokous pi-
dettiin juhlavissa, osin hai-
keissa tunnelmissa. Seuran 
pitkäaikainen puheenjohta-
ja Erkki Taskila on muutta-
nut paikkakunnalta ja hänen 
tekemäänsä työtä seuran hy-
väksi haluttiin kiittää.

-Kestilän piipun säilyt-
täminen ja kunnostaminen 
on lähes elämäntyöhön ver-
rattava saavutus, johon olet 
paneutunut sekä työssä-
si että vapaa-ajallasi. Lisäk-
si olet ollut kirjoittamassa ja 
edesauttamassa Ii-aiheisten 
kirjojen julkaisemista osa-
na Ii-Seuran toimintaa. Ii-
läiset merkkihenkilöt ovat 
aikanasi saaneet nimilaat-
toja asuintalojensa seiniin. 
Nämä eivät olisi olleet mah-
dollista ilman sitoutumista-
si ja ahkerointiasi. Meidän 
muiden on mukava sanoa 
Kestilän piipun nähdessäm-
me ”tuokin me korjattiin”, 

Ii-Seura muisti paikkakunnalta muuttanutta Erkki Taskilaa
seuran varapuheenjohtaja 
Pertti Huovinen totesi kiit-
täessään Erkki Taskilaan Iin 
perinnekulttuurin ja paikal-
lisen kotiseututyön eteen te-
kemästään työstä.

Erkki Taskila totesi Kes-
tilän piipun korjaamisen 
olleen omakotitalon raken-
tamiseen verrattavan ura-
kan.

-Jos aloittaessaan tietäisi, 
kuinka paljon työtä on edes-
sä, ei koko urakkaan ehkä 
alkaisi, Erkki naurahti.

Kestilän saha oli Suomen 
vanhin höyrysaha, joka si-
jaitsi Alarannalla. Raken-
nustyöt aloitettiin vuonna 
1858 ja saha valmistui vuon-
na 1860. Muistona sahan 
olemassaolosta seisova piip-
pu oli edellisen kerran kun-
nostettu vuonna 1959, joten 
sen kunto oli 2010-luvulle 
tultaessa päässyt heikoksi.

-Haimme vuosia rahoi-

tusta kunnostukseen ja 
myimme muun muassa pii-
pun pienoismalleja. Ely-kes-
kukselta saimme rahoitusta, 
samoin Valto Pernun sää-
tiöltä ja Iin kunnalta. Kun-
nostustyöt saatiin valmiiksi 
vuonna 2015, Erkki Taskila 
kertoo suururakan vaiheis-
ta. Jatkossa hän toivoo Iin 
kunnan pitävän piipun kun-
nosta huolta, todeten sen 
tarvitsevan huoltotoimia vä-
hintään kerran kymmenessä 
vuodessa. MTR

Ii-Seura kiitti Erkki Taskilaan 
kukkasin ja Kestilän sahan 
piippua esittävällä taululla.

Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256  
www.kulta-aalto.com
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Iissä vappua vietettiin pe-
rinteiseen tapaan marssien 
ja vappupuheita pitäen. Pit-
kään jatkunut kesäisen läm-
min sää oli vaihtunut vapun 
vesisateeksi. Säätä uhmaten 
marssijat kantoivat, työvä-
enlaulujen tahtiin, lippuja ja 
banderolleja Iin keskustas-

Iin vappupuheissa vaadittiin 
inhimillistä Suomea kaikille

sa kierrelleen lenkin Iin toril-
le. Torilla tervehdyspuheen 
pitänyt vasemmistoliiton Iin 
osaston puheenjohtaja Tauno 
Kivelä kantoi huolta Iin talo-
udesta.

-Tulevaisuuden osalta Iis-
sä on suuriakin haasteita. 
Joudumme tekemään varsin 

kipeitä päätöksiä, jotka kos-
kettavat kaikkia kuntalai-
sia. Itselläni on suuri suru ja 
huoli säästöistä, jotka kohdis-
tuvat lapsiin ja vanhuksiin. 
Toivon, että pystymme te-
kemään kipeätkin päätökset 
toisiamme kunnioittaen ja in-
himillisellä tavalla, Kivelä to-
tesi puheessaan.

Samaa viestiä toi kuulijoil-
le myös juhlapuheen pitänyt 
Heidi Haataja.

- Meillä on nyt toivoa. Seu-
raavan hallituksen on raken-
nettava hallitusohjelma, joka 
vähentää eriarvoistumista ja 
rakentaa inhimillistä Suomea 
kaikille. Vasemmistoliitto ha-
luaa perua viime hallitus-
kaudella tehdyt perusturvaa 
heikentäneet indeksileikka-
ukset ja -jäädytykset, sekä 
korottaa esimerkiksi työ-
markkinatukea, peruspäivä-
rahaa, sairauspäivärahoja, 
vammaistukea ja opintora-
haa. Vanhuspalveluissa on 
otettava käyttöön 0,7-hoita-
jamitoitus ja kotihoidon re-
sursseja on vahvistettava. 
Takuu- ja kansaneläkettä on 
korotettava. Lääke- ja mat-

Makkarat maistuivat koleassa vappusäässä.

Iissä vappumarssiperinne elää ja voi hyvin.

Juhlapuheen pitänyt Heidi Haataja osallistui myös kuntalaisten 
kyselytuntiin. 

Kuntalaisten kysymyksiin Järjestötalolla vas-
tailivat kunnanvaltuutetut Tauno Kivelä, Pertti 
Huovinen, Aini Autio, Leena Tiiro ja Teijo Liedes.

kakorvauksia on parannetta-
va. Aktiivimalli on peruttava. 
Punavihreiden vaalivoiton 
tulee näkyä niin hallitusohjel-
massa kuin hallitusyhteistyö-
hön osallistuvien puolueiden 
kokoonpanossa, Haataja to-
tesi.

Puheessaan hän myös toi-
voi muiden kuntien ottavan 
mallia Iin ympäristötyöstä, 
kertoen ilolla seuranneen-
sa Iin halua olla edelläkävijä 
monissa kestävään kehityk-

seen liittyvissä asioissa.

Kansalaisten kyselytunti 
Järjestötalolla
Torilta kansa siirtyi Iin Jär-
jestötalolla pidettyyn kansa-
laisten kyselytuntiin, jossa 
kuntalaisilla oli mahdollisuus 
jututtaa kunnanvaltuutettuja 
mieltä askarruttavista kysy-
myksistä.

Suurin huoli kohdistui 
kunnan talouteen ja edessä 
oleviin säästöihin. Kunnan-

valtuuston puheenjohtaja 
Teijo Liedes valotti kuulijoille 
kunnan velkamäärää ja vero-
tulojen yllättävää pienenty-
mistä ennakoiduista.

-Osin verotulokertymän 
pienuus on meille päättäjil-
lekin mysteeri. Parantunut 
työllisyys ei näy verotulojen 
kasvuna. Ovatko syntyneet 
työpaikat niin huonosti pal-
kattuja, vai mistä tämä joh-
tuu, Liedes kysyi ääneen. 
MTR
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Tervetuloa!

TANSSIT
Oijärven Sampolassa

Lippu 15 €

Ojalantie 12 95160 Oijärvi

Tanssittajana

Lauantaina 11.5.2019 
klo 21.00 - 02.00

ARMI TENKULA

JA AFRIKAN TÄHTI

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykyn-
sä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse 
kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestys-
paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen 
saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan 
nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen	yhteydessä	voi	äänestää	myös	kotiäänestäjän	
kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta anne-
tussa	laissa	(937/2005)	tarkoitettu	omaishoitaja.	Omaishoitajan	
äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnal-
le samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua Iin kunnan keskusvaa-
lilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse 050-310 3458 
viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00. Äänestäjän puoles-
ta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Iin 
kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on PL 24, 91101 li.

Ilmoituksen tekoa varten on saatavana lomake kunnanviraston 
asiointipisteessä	Jokisuuntie	2.
Se	on	tulostettavissa	myös	tämän	kuulutuksen	liitetiedostosta	Iin	
kunnan www -sivuilta virallisista ilmoituksista.

Iin keskusvaalilautakunta

KUULUTUS	ÄÄNESTÄMISESTÄ	KOTONA	
EUROPARLAMENTTIVAALEISSA	2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. 

Äänestysalueet, vaalipäivän äänestyspaikat ja äänestyspaikkojen osoitteet Iin kunnassa:

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

Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00

ENNAKKOÄÄNESTYSAIKA:
Ennakkoäänestyksen	ajanjakso	kotimaassa	on	15.	-	21.5.2019	(keskiviikosta	tiistaihin)	ja	ulkomail-
la	15.-18.5.2019.

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT	JA	AJANKOHDAT:
Kirjasto-monitoimitalo Nättepori,	Puistotie	1,	91100	Ii,
arkisin	klo	12.00	-19.00,	lauantaina	sekä	sunnuntaina	klo	10.00	-14.00.
Kuivaniemi-talo,	Kuivajoentie	12,	95100	Kuivaniemi,
arkisin	klo	11.00	-17.00,	lauantaina	sekä	sunnuntaina	klo	12.00	-	14.00.

LAITOS-	JA	SOSIAALIHUOLLON	ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT:
Iin	hoiva-	ja	hoito-osastot	sekä	Kuivaniemen	hoivaosasto-palveluasunnot.	Vaalitoimikunta	ilmoittaa	
ajankohdista laitoksissa erikseen.
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai puhelimitse, 
p.	050-310	3458	viimeistään	tiistaina	14.5.2019	klo	16.00.	Ilmoituksen	tekoa	varten	on	saatavana	
lomake	kunnanviraston	asiointipisteessä,	os.	Jokisuuntie	2.

Äänestäjän on kaikissa äänestysmuodoissa varauduttava esittämään henkilöllisyytensä 
vaalitoimitsijalle. Mikäli henkilö ei omista mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on 
poliisilta mahdollista hakea maksuton väliaikainen henkilökortti.
Iin	kunnan	keskusvaalilautakunnan	osoite	on	PL	24,	(Jokisuuntie	2),	91101	Ii

Iin kunnan keskusvaalilautakunta

KUULUTUS

Liput 15 €, sis. narikan 
Vain käteinen. 
Ottoautomaatille 50 m.

Kellon NS

A-oikeudet.

Kellon Nuorisoseura Kellontie 272 Haukipudas P. 0400 804 539
Tervetuloa!

MAARIT 
PELTONIEMI

la 11.5. klo 20-00:30

TANSSIT

Vuoron voi varata sähköpostitse osoitteesta: 
eini.perttula@ii.fi.

LISÄTIEDOT:	
Heini Perttula p.050	3950	498	tai	
Pekka Suopanki p.050	3950	392.

VALTARIN	KOULUN	LIIKUNTASALIN	
KESÄVUOROT 

HAETTAVISSA	17.5.2019	MENNESSÄ

Esillä sääntöjen määräämät asiat. 

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!                
Johtokunta

Kuivaniemen Vanhustentaloyhdistys Ry:n
VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

pidetään maanantaina 27.5.2019 
klo 16.00 kerhohuoneella

Valtakunnallista leikkipäi-
vää vietetään lauantaina 
11.5.2019. Iissä MLL:n Iin 
paikallisyhdistyksen Leik-
kipäivän tapahtuma kul-
kee nimellä Leikkilauantai 
ja paikkana on Valtarin kou-
lun liikuntasali klo 10-13.

Leikkilauantaissa leiki-
tään, pelataan ja pompitaan 
pomppulinnassa. Leikin li-
säksi tapahtumassa on mak-
sullinen vohvelikahvio, 
arpajaiset ja ilmainen lelun-
vaihtopiste - tuo oma lelu 
tullessasi ja vie toinen men-
nessäsi. Leikkilauantaissa 
on mahdollista myös tutus-
tua ME&I:n vaatteisiin ja 
Leikkien tuotteisiin. 

Tapahtuma on maksuton 
ja kaikille lapsille tarjotaan 
ilmapallot. Lapset ovat ta-
pahtumassa vanhempiensa 
vastuulla.

Minna Paakkola

Leikkilauantai 
Iissä 11.5.

Leikkilauantaita 
vietetään Iissä 

Valtarin koulun
 liikuntasalissa 

11.5.2019 klo 10-13 

Su 19.5.2019 klo 17.00

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie	17	Kuivaniemi

Palkinnot: 530 €  mp | 350 € pr 50
2 x 100 € | 5 x 50 €

BINGO

223
8

Tervetuloa!

ma 27.5.2019 klo 19.00 Kylätuvalla
Yleiselle kokoukselle päätettäväksi 

kuuluvat asiat.
Tervetuloa!

LUOLA-AAVAN KYLÄSEURAN 
JA MAATALOUSNAISTEN 

yleiset kokoukset

Iin kunta pyytää tarjouksia yksikköhintapohjaisiin konetöihin ja 
materiaalitoimituksiin	vuonna	2019-2020	tehtävien	pienimuotois-
ten maarakennus ja kunnossapitotöiden osalta.

Sähköiset	 tarjouspyyntöasiakirjat	 ovat	 tilattavissa	 osoitteesta;	
tekniset@ii.fi.	Tarjoukset	tulee	jättää	31.5.2019	kello	14:00	men-
nessä.	 Lisätietoa	 antaa	 ympäristöpalvelupäällikkö	 Paula	 Ket-
tunen	040	702	1388.

Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut

TARJOUSPYYNTÖ	KONETÖIHIN	JA	
MATERIAALITOIMITUKSIIN

METSÄALAN  
KOKONAISURAKOINTIA 

KANNOLTA
TEHTAALLE

Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

TOIMITILAA VUOKRATTAVANA

PENTTI TUOMELA OY:LLÄ VUOKRATTAVANA TEOLLISUUSHALLIN 
TOIMINTATILAA N.400 - 500 M2  (H 6 M) SOPIMUKSEN MUKAAN.

OS. LIEKSENTIE 5, 91100 Ii
YHTEYDENOTTOON VASTAA 0400 382584
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Aurinkosähköjärjestelmien yhteishankinta 
toistetaan Pohjois-Pohjanmaalla

Aurinkosähkö kiinnostaa Iissäkin. Yhteishankinnalla hankinta on helppoa ja hintataso on edullisempi. (Kuva Johanna Jakku-Hiivala)

Oulu, Ouluhalli 17.-19.5.2019
pe ja la 10-18, su 10-16

@Eramessut @eramessut

Metsästys*Kalastus*Retkeily*Luontokuvaus

POHJOIS-SUOMEN
ERÄMESSUT

Liput ennakkoon 
verkkokaupasta

www.lapinmessut.fi

@PohjoisSuomenEramessut

Iisisti Energinen-, Maaväl-
ke-, Väre- ja Talotekniik-
ka-hankkeet järjestävät 
Pohjois-Pohjanmaalla yh-
teistyössä hankkeiden yh-
teistyökuntien Haapajärven, 
Iin, Lumijoen, Muhoksen, 
Nivalan, Pudasjärven, Pyhä-
järven, Simon, Tyrnävän ja 
Utajärven kanssa aurinkopa-
neeleiden yhteishankinnan. 
Yhteishankintaan voivat 
osallistua kuntien kotitalo-
udet, yhteisöt ja yritykset. 
Vastaavanlainen yhteishan-

kinta toteutettiin Pohjois-
Pohjanmaalla jo vuosi sitten.

-Aurinkosähkö selvästi 
kiinnostaa kuluttajia. Vuosi 
sitten yhteishankinnan info-
tilaisuuksiin osallistui reilut 
sata kiinnostunutta, ja sen 
kautta järjestelmiä asennet-
tiin lopulta vajaaseen pa-
rikymmeneen talouteen 
ja yhteen yritykseen. Uut-
ta aurinkosähkön tuotanto-
kapasiteettia syntyi noin 70 
kWp:n verran, kertoo tut-
kimusinsinööri Teemu Ulvi 

Suomen ympäristökeskuk-
sesta.

Yhteishankinnan tarkoi-
tuksena on tehdä hankinta 
mahdollisimman helpoksi 
tilaajille ja saada hintaetua 
tilauskoon kasvaessa. Yh-
teishankinnassa on kilpai-
lutettu 2,5 kWp, 4,5 kWp ja 
7 kWp järjestelmät. Kuuden 
tarjouksen joukosta laitetoi-
mittajaksi valikoitui suoma-
lainen perheyritys Lem-Kem 
Oy. Valintaperusteena oli-
vat hinnan ohella Motivan 

asentajasertifiointi, takuut 
ja kotimaisuusaste. Yhteis-
hankinnassa tilaaja tekee so-
pimuksen laitetoimittajan 
kanssa, ja hankinta etenee 
toimittajan ja tilaajan välisen 
sopimuksen mukaisesti. Jär-
jestelmät toteutetaan avai-
met käteen-toimituksina.

Iissä hankinnasta pidet-
tyyn infotilaisuuteen 25.4. 
Tilaisuuteen osallistui pari-
kymmentä asiasta kiinnos-
tunutta.

Tilaisuuden avasi ener-

gia-asiantuntija Kari Manni-
nen, kertoen muun muassa 
kilpailutuksen periaatteis-
ta ja aurinkoenergiasta ylei-
sesti.

Aurinkovoimaloiden toi-
mittajana yhteishankinnas-
sa on Lem-Kem Oy. Jouni 
Heiskanen Lem-Kemiltä piti 
kattavan esityksen yhteis-
hankinnassa mukana ole-
vista voimalapaketeista, 
kertoen samalla, mitä voi-
malan hankinnassa kannat-
taa huomioida. 

Keskustelua kuulijoissa 
herättivät voimaloiden ”ta-
kaisinmaksuaika”, rakenta-
miseen liittyvät asiat, sekä 
paneelien kestävyys ja ta-
kuu.

Yhteishankintaan voi 
osallistua 15.5. asti. Il-
moittautuminen ja suun-
nittelukäynti ei vielä sido 
tilaamaan. Lisätietoja: www.
greenpolis.fi/yhteishankin-
ta MTR


