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Hyvää kesää kaikille lukijoillemme!
Toivottaa IiSanomien toimituksen porukka

TANJA VARPENIUS
PARTURI-KAMPAAJA

Olen lomalla 7.6. - 16.6. ja 12.7. - 29.7.
Hyvää kesää!

08 4156 3882
Vääränpolku 13, 91100 Ii
kuvastin@luukku.com

Amppelit, kesäkukat,
hyötykasvit,
pensaat, perennat!

Jokivarren Puutarha
Oijärventie 1144, Yli-Olhava p. 0400 192142

As Oy Iin
Haminankartano
Jokisuuntie 4, 91100 Ii

ESITTELY

Sunnuntaina 2.6.
klo 13–14.30
Museokahvila
Huilinki,
Puistotie 4, Ii

Rakennamme Iijokivarteen koteja
kesämökkimaisemalla
As Oy Iin Haminankartanosta löydät kodin upealla
kesämökkimaisemalla. Tunnelmallinen Iin Hamina,
keskustan palvelut ja upeat jokimaisemat sijaitsevat
kävelymatkan päässä.
Huoneistoja 23 kpl, huoneistokoot 38 m2 – 75,5 m2.
Myyntihinnat 46 760 € - 95 920 €
Velattomat hinnat 116 900 € – 239 800 €.
Tule tutustumaan ja ihastu!
TEMOTEK-KODIN SINULLE VÄLITTÄÄ
Jari Alaiso, LKV
p. 045 648 5391, jari.alaiso@temotek.fi
Vesa-Matti Tervonen, LKV
p. 050 343 8857, vesa-matti.tervonen@temotek.fi

temotek.fi/kodit
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Toukosiunaus

on vanha ja kaunis perinne
IIN LAULUPELIMANNIT
		
La 15.6. klo 12
Ke 26.6. klo 18
		
Ke 3.7. klo 18
		
Su 7.7. klo 12
Ke 17.7. klo 18
		

KONSERTIT IISSÄ
Iin markkinoilla Huilingissa
Yhteislaulu- ja
kansanmusiikkikonsertti Huilingissa
Yhteislaulua- ja
kansanmusiikkikonsertti Huilingissa
Kotiseutuviikon pääjuhlassa Iissä
Yhteislaulu- ja
kansanmusiikkikonsertti Huilingissa

		
Su 9.6. klo 13
Pe 21.6. klo 18
		
To 11.- pe 12.7.
To 25.7. klo 11-12

KONSERTIT MUUALLA
Konsertti Simossa Pahnilan museolla
Juhannusaatto
Oulun Turkansaaressa
Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit
Torikonsertti Pudasjärvellä

Eläkeliiton Iin, Kuivaniemen
ja Yli-Iin yhdistysten yhteinen toukosiunaus tapahtui
tänä vuonna 24.5. Iissä Juuso
Jussilan ja puolisonsa Marjon
luomutilan JJ-Liha pellolla.
Eläkeliiton toimesta toukosiunauksia on järjestetty ympäri Suomea vuodesta
2000.
-Iissä perinne on kuitenkin paljon vanhempi, Eläkeliiton Iin yhdistyksen
puheenjohtaja Anja Nenonen kertoo.
Toukosiunaus on toteutettu pitkään yhdessä Iin
ja Kuivaniemen yhdistysten toimesta. Tämä vuosi on
kolmas, jolloin yhteistapahtumassa on mukana myös
Yli-Ii.
-Vuorovuosin olemme eri
paikkakunnilla, Kuivaniemen yhdistyksen puheenjohtaja Anne Väätämöinen

toteaa.
Juhlallisen
tilaisuuden
aluksi Anja Nenonen kiitti
isäntäpariskuntaa, että siunaus saadaan tehdä luomutilan pelloilla. Juuso Jussila
puolestaan kertoi JJ-Lihan
toiminnasta, kertoen muun
muassa tuotantoon otetun
tänä vuonna luomulihan lisäksi sipulit ja porkkanat.
-Peltoa meillä on luomuviljelyssä reilut 100 hehtaaria, jolla tuotamme viljaa ja
heinää eläimille, Juuso kertoi
monikymmenpäiselle kuulijajoukolla.
Varsinaisen
toukosiunauksen suoritti Iin seurakunnan kappalainen Pekka
Soronen, jonka jälkeen vuorossa oli yhteinen kahvi- ja
makkarahetki, sekä vapaata seurustelua Eläkeliiton eri
yhdistysten jäsenten kesken.
MTR

Eläkeliiton Iin, Yli-Iin ja Kuivaniemen yhdistysten puheenjohtajat Anja Nenonen, Ahti Alatalo ja Anne Väätämöinen haluavat yhdessä jatkaa toukosiunausperinnettä.

Kappalainen Pekka Soronen siunaa Juuson
ja Marjon luomupeltojen siemenviljan.
IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 6.6. klo 14:30. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Perheretki Ranuan eläinpuistoon pe 7.6. klo 8 - 16. Retki on täynnä,
jos joudut perumaan lähdön, ilmoitathan siitä mahdollisimman pian
puh.0400 541 319 tai 040 847 8936.
Musiikin ja runon ilta pe 7.6. klo 19 Iin kirkko. Pianisti Eeva Mattila soittaa J.S.Bachin preludeja ja W.A.Mozartin sonaatin. Teuvo Päkkilä lausuu
suomalaista runoutta mm. Aale Tynnin Kaarisillan. Vapaa pääsy!
Konfirmaatiomessu su 9.6. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä helluntaipäivä. Aihe Pyhän Hengen vuodattaminen. Toimittaa Tapani Ruotsalainen,
kanttorina Markku Jaakkola. Avustaa Katri Sillanpää ja Saara Alamäki.
Kolehti kristillisten seurakuntien vahvistamiseen islamilaisessa maailmassa Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen kautta. Kesä 1 ryhmän konfirmaatio
Iltamessu - Iin rauhanyhdistys su 9.6. klo 16 Iin kirkko
Kesäperhekerho ke 12.6. klo 10-12 Pukkisaarenmaja, Konintie 393.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 13.6. klo 13.
Lähetysilta to 13.6. klo 18 Iin seurakuntasali. Mukana Pauli Vanhanen.
Sanajumalanpalvelus su 16.6. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Salattu Jumala. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen,
kolehti lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori kirkko ry:n
kautta.
Juhannusjuustokeiton myyjäiset ke 19.6. klo 16:50 Iin seurakuntasali. Juustokeittoa myydään niin kauan kuin keittoa riittää. Hinta 7€/litra.
Oma astia mukaan.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 20.6. klo 14:30.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus su 9.6. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Helluntaipäivä, pyhäpäivän aihe: Pyhän Hengen vuodattaminen. Toimittaa Matti
Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti kristillisten seurakuntien
vahvistamiseen islamilaisessa maailmassa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta.
Konfirmaatiomessu su 16.6. klo 12 Kuivaniemen kirkko. Pyhän Kolminaisuuden päivä, pyhäpäivän aihe: Salattu Jumala. Toimittaa Matti
Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori kirkko ry:n kautta.
Kesäkerho ma 17.6. klo 11 vanhustentalon piha. Sateen sattuessa sisällä.
Kiitos kaikille Oijärven hautausmaan siivoustalkoisiin osallistujille, tuli
hyvää jälkeä!
Perheiden päiväleiri ma 10.6. Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32.
Varhaisnuorten leiri ke 12.6. – pe 14.6. Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32.
Varhaisnuorten leiri ti 18.6. – to 20.6. Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32.
Lisätietoja ja lisää tapahtumia: Iin alue tai www.iinseurakunta.fi
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
ista
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Sisäsivut 1,20 e pmm
2 p 83 mm
Suuremmsista
Toimittaja Ii
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
ilmoituk jous
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
Ilmoitusmyynti:
kysy tar
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Terttu Salmi 0400 499 745, terttu.k.salmi@gmail.com
kysy tarjousta ilmoittelusta.
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 13
ilmestyy to 20.6.2019.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to 13.6.2019 mennessä.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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IlmastoAreena Suomen
ensimmäinen ilmastofestivaali

Tervetuloa aurinkoiseen
Merihelmeen

AVOINNA joka päivä klo 8 alkaen
www.merihelmi.fi

Ilmastotyöllä on pitkät juuret Iissä. Se, mikä onnistuu meillä, onnistuu myös
muualla. Tavoitteellisen ilmastotyön kautta kunnalle
on saatu merkittävää tuloa,
joka heijastuu suoraa kuntalaisten arkeen. Kokonaistulo
vastaa jo yli yhtä prosenttiyksikköä kunnan veroäyrissä.
Iissä ilmastotyötä jatketaan IlmastoAreenan merkeissä. IlmastoAreena on
ympärivuotinen ilmastoasioita ratkaiseva keskustelu,
joka huipentuu Iissä järjestettävään kaksipäiväiseen,
kaikille avoimeen ja ilmaiseen ilmastofestariin 23.24.8.2019. IlmastoAreenalla
on edustettuna muun muassa poliittiset päättäjät, asiantuntijat, kansalaisjärjestöt
sekä kansalaiset.
IlmastoAreenan
järjestäminen juuri Iissä on tärkeää. Usein keskusteluja ja
päätöksiä tehdään EteläSuomen kasvukeskuksissa
ja harvaan asutun pohjoisen asema jää huomaamatta.
Esimerkiksi liikenteestä keskustelu on Etelä-Suomessa täysin erilaista kuin Iissä.
Saako dieselautolla ajaa, vai
pitääkö kaikkien hankkia
sähköauto? Vai millä täällä saa ajaa? Muun muassa
näistä asioista pääsee lauantai keskustelemaan, kysymään ja haastaamaan,
vastaava tuottaja Hanna
Lahti kertoo.
Kaikki Iin koulut järjestävät ilmastonmuutosaiheisen
MOK (monialainen oppimiskokonaisuus) -opinto-

viikon juuri IlmastoAreenan
alla. Iiläiset lapset ja nuoret
näyttävät esimerkkiä koko
Suomelle, miten ilmastotyötä täällä tehdään. Opintoviikon lisäksi Iin 1500 oppilasta
avaavat tapahtuman perjantaina. IlmastoAreenaalle
ohjelmaa tuottavat lisäksi muun muassa kirjasto,
kansalaisopisto, Kulttuurikauppila sekä Iin kyläyhdistykset.

Kaikille avoin ja ilmainen
IlmastoAreena on kaikille,
erityisesti iiläisille suunnattu tapahtuma. Kuka tahansa yleisöstä voi osallistua
keskusteluun
esimerkiksi lähettämällä kysymyksiä
puhujille viestiseinän välityksellä. Iissä haluamme
keskustelua ja IlmastoAreenaan kaikki tulevat juuri sellaisena kuin ovat.

Ilmastofestivaalit järjestetään Huilingin puistoalueella. Huilingin lavan
lisäksi
tapahtuma-alueelle rakennetaan päälava katsomoineen,
IlmastoTori,
jonne järjestöt ja yritykset
tuovat omia ratkaisujaan ilmastotyöhön kaikkien nähtäviksi ja koettaviksi sekä
Tulevaisuuden Tori, jossa
on mahdollisuus ostaa pientuottajilta ilmastoystävällisiä tuotteita.
Ilmastofestivaalin
onnistumiseksi talkoolaisten
haku erilaisiin tehtäviin on
käynnissä. Talkoolaisia kaivataan esimerkiksi kuljetustiimiin, jolloin mukaan
tulevilla on mahdollisuus
päästä suoraan juttusille puhujien kanssa kuljettaessaan
heitä, tapahtuma-assistentti
Jonna Backman kertoo.
Puhujajoukko
täyden-

tyy koko ajan, mutta jo nyt
maan johtavia ilmastoasintuntijoita ovat varmistaneet
osallistumisensa,
samoin
Esikuvat estradilla osion –
Madventures, Esko Valtaoja ja Roni Back. Perjantaina
IlmastoAreenalla on myös
kaikkien eduskuntapuolueiden puoluejohdon ilmastotentti.
IlmastoAreena tarjoaa iiläisille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin ja
päästä vaikuttamaan ihmiskunnan suurimman haasteen taluttamiseen. Meidän
pitää puhua saman pöydän
ääressä, vaikka emme näkisikään asioita samalla tavalla, Hanna Lahti toteaa ja
toivottaa kaikki tervetulleiksi Suomen ensimmäiseen
ilmastofestivaaliin IlmastoAreenaan Iihin. MTR

Aamupala klo 8-10 6 €
Lounas joka päivä

Pallojäätelöt

Kesän tanssikalenteri:
28.6. Tanssit, Jarkko Honkanen & Taiga
20.7. Pitäjänmarkkinatanssit
3.8. Tanssit
14.7.
17.8. Tanssit

Tervetuloa!

Pop-Up

Kakkukahvila

Alkoholin
ulosmyynti

Lisää tapahtumia
facebook-sivuilla!

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

METSÄALAN KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

Kuva 6785 Tapahtuma-assistentti Jonna Backman ja tapahtumakoordinaattori Aija
Sarajärvi toivottava iiläiset tervetulleiksi Suomen ensimmäiseen ilmastofestivaaliin.

www.iinmetsatyo.fi

MYYNTI JA
ASENNUKSET

IlmastoAreenan etenemistä kohti tapahtumaviikonloppua voit seurata
nettisivuilla osoitteessa ilmastoareena.fi (https://ilmastoareena.fi/)

Kaikki sähkötyöt ja
myös ilmalämpöpumput

Puh. 0400 935 053
Sanan ja rukouksen ilta
keskiviikkoisin klo 18.
Ilosanoman sunnuntai
sunnuntaisin klo 12.
16.6. ei kokousta
- Carmel Streams Seminaari
Haukiputaan helluntaiseurakunnassa
23.6. ei kokousta
juhannuksen vuoksi
Pyhäkoulu tauolla
Ruokajako tiistaisin klo 10.30
(aamukahvit ja numerolaput 10)
Iin helluntaiseurakunta | Uskontie 1, 91100 Ii
www.iinhelluntaiseurakunta.me

Kaikenlaiset juhlatarjoilut
Maukkaat ruuat
Aidot kotileivonnaiset
Täyte- ja voileipäkakut,
sekä muut juhlaherkut

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

KIVIPALVELU JÄMSÄ KY

PITOPALVELU

040 575 7192

hakkilataina@gmail.com

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

www.oulunhautakivi.fi
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Päiväkoti Iitula panostaa
kestävään kehitykseen
Iin päiväkoti Iitula on toiminut
Iin
kauppatiellä
maaliskuusta 2013. Tämän
yksityisen päiväkodin yrittäjänä toimii Anna Turtinen
ja Iitula työllistää yrittäjän
lisäksi kahdeksan henkilöä.
Hoitopaikkoja on kaikkiaan
37 lapselle, kolmessa eri ryhmässä.
-Paikallista hankkeessa
olemme olleet mukana alusta saakka. Olin Iin Yrittäjien
hallituksessa, kun paikallista hanke alkoi, Anna Turtinen kertoo.
Ympäristökasvatuksella
on merkittävä rooli Iitulan

toiminnassa ja lähipuistoja
käytetään oppimisympäristönä ja tutustumiskohteina.
Askartelussa hyödynnetään
kierrätysmateriaaleja ja lapsille opetetaan veden- ja
energiansäästöä. Myös lähiruoka ja itse poimitut marjat
ovat arkipäivää päiväkodilla.
-Lapsilla on omat nimikoidut käsipyyhkeet, joka
vaihdetaan päivittäin. Näin
säästämme paperipyyhkeiden käyttöä. Vesihanat ovat
säästöhanoja ja työntekijätkin ovat saaneet haasteen
energiansäästöön,
johon

olemme myös sitoutuneet,
vastaava varhaiskasvatusopettaja Pirjo Ojala toteaa.
Ojalaa ja muuta henkilökuntaa innostaa energiansäästöön yrittäjän lupaus viedä
henkilökunta säästyneillä
rahoilla hemmotteluhoitoihin vaikkapa Rokualle.
-Niin ja lapset saavat
myös osansa energiansäästön hyödyistä uusien lelujen
muodossa, Anna huikkaa lisäyksenä säästyneiden varojen käyttöön.
Päiväkoti Iitula käyttää
paikallisten yritysten palveluja aina. Ruoka päivä-

Iin päiväkoti Iitula toimii omissa
viihtyisissä tiloissa Iin Kauppatiellä.

Seuraa yritysten
kuulumisia:
facebook.com/
paikallista

Päiväkotiyrittäjä Anna Turtinen ja vastaava varhaiskasvatusopettaja Pirjo Ojala, sekä koko Iitulan henkilökunta ovat sitoutuneet
kestävän kehityksen edistämiseen.

kodilla valmistetaan itse ja
elintarvikkeet haemme paikallisista kaupoista.
-Rekotuotteita olemme
myös käyttäneet ja otamme
mielellämme
paikallisilta
tuottajilta tarjouksia pystyäksemme entistä enemmän
hyödyntämään lähiruokaa,
Anna Turtinen kertoo.
Kestävä kehitys on merkittävässä roolissa Iitulan

kauden 2019-2020 toimintasuunnitelmassa.
-Opastamme lapsia muun
muassa kierrätykseen, esimerkiksi
askarteluissa
voidaan hyödyntää kierrätysmateriaaleja, Pirjo Ojala vinkkaa Iitulan tulevan
kauden toiminnasta kestävän kehityksen edistämiseksi. MTR

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

Fatbike tapahtuma Jakkukylässä
Jakkukylän kyläyhdistys järjestää yhdessä Kyläkisällin kanssa maanantaina
17.6. kello 14-18 fatbike eli läskipyörätapahtuman Jakun koulun rannan
nuotiopaikan yhteydessä. Kaikilla

halukkailla on mahdollisuus koeajaa
noin 15 minuutin rata Fatbikella.
Kyläkisälli-hanke touhuaa paikalle
6-10 Fatbikea.
Koulun rannan nuotiopaikka toimii

pyöräilyn lähtö- ja paluupaikkana.
Kyläyhdistyksellä on pyöräilijöille
myytävänä mehua ja makkaraa, jota
on mahdollista paistaa koulun rannassa
olevalla nuotiolla.

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu on aloittanut kolmen vuoden Kyläkisälli-hankkeen. Hankkeen rahoittajana
toimii Oulun seudun Leader ja hanke
toteutetaan vuosina 2017-2020.

• Saneeraukset • Uudiskohteet
• Huollot/korjaukset • Kattoturvatuotteet

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
0447734000 / Juho • 0447734001 / Jarno
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Osuuspankin uudet tilat käyttöön
avajaiskahvittelujen merkeissä

OP Oulu Iin konttori sijaitsee Kirkkotiellä Iin keskustassa.

Reijo Järvenpää ja Timo Haapaniemi myhäilivät tyytyväisinä
pankkipalveluiden säilyttyä Iissä.

Pankinjohtaja Juhani Korhonen ja asiakkuuspäällikkö Tomi Isohookana jututtivat asiakkaita OP Oulu Iin uuden konttorin avajaiskahveilla.

OP Oulun Iin konttorin uusissa tiloissa osoitteessa
Kirkkotie 2 nautittiin avajaiskahvit tiistaina 28.5. Tutun pankin siirtyminen
uusiin valoisiin tiloihin kiinnosti iiläisiä ja pankkisali
täyttyi vieraista aamusta iltaan.
-Aiemmat toimitilat Haminantiellä eivät enää vastanneet
nykyaikaisen
pankkitoiminnan tarpeita.
Uusissa tiloissa on sopivasti kokoa ja tilat on päivitetty
2020-luvulle tekniikaltaankin, pankinjohtaja Juhani
Korhonen toteaa.
Korhonen kertoo OP Oulun pääkonttorin toimi-

van omissa tiloissa, muiden
konttoreiden osalta suuntaus on ollut kohden vuokratiloja. Iissäkin pankki on
tehnyt pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uusista toimitiloistaan.
Konttoreista
myös Muhos siirtyi uusiin tiloihin helmikuussa ja
Kempele siirtyy uusiin tiloihin kauppakeskus Zeppeliniin kesäkuussa.
Iin konttorissa työskentelee vakinaisesti kolme
henkilöä, joiden lisäksi vakuutuksiin erikoistunut toimihenkilö
työskentelee
Iissä yhden päivän viikossa
ja sijoittamiseen erikoistunut kolme päivää.

Yhdessä Olhavan LOGOA tekemässä
Olhavan seudun kehittämisyhdistys julkisti maaliskuussa Olhavan seudun 0-6.
luokan oppilaille ”Olhavan
seudun oma LOGO-piirustuskilpailun”.
Kilpailuun osallistui 13
oppilasta logoehdotuksillaan. Tuomaristona toimi
yhdistyksen hallitus täydennettynä asiantuntijalla, joka
oli toimittaja Leena Takaluoma.
Voittajien valinta ei ollut
helppoa. Aluksi tuntui, että
tuomaristo ei pääse millään
yhteisymmärrykseen. Jokaisessa logossa oli ’sitä jotain’;
olisimme halunneet palkita kaikki. Lopulta usean
iteraatiokierroksen jälkeen
valitsimme voittajat. Pääpalkintojen 1. Elias Kyröläinen
(50 euroa), 2. Joakim Nissilä
(30 euroa) ja 3. Leevi Ponto
(20 euroa) lisäksi halusimme palkita yhden ’kunniamaininnalla’: Alma Toppila.
Voittajan logoehdotus kuvasi monipuolisesti Olhavaa
ihanan elämänmyönteisellä
ja aktiivisuutta ilmentävällä tavalla.
Kaikkinensa kaikissa logoehdotuksissa toistuivat
tietyt Olhavaa hyvin kuvaavat elementit: joki, merel-

lisyys, tuulimyllyt, luonto
sekä erilaiset luonnonläheiset aktiviteetit; mm. traktorit pellolla ja metsästys.
Olipa myös 4-tien rakennustyöt jääneet lasten mieleen.
Koska jokainen logokilpailuun osallistunut työ oli
upea, niin päätimme luovuttaa ehdotukset graafikon
työstettäväksi sellaisinaan.
Listasimme
kilpailutöiden keskeiset teemat ja
elementit taiteilijan työstet-

täväksi. Halusimme, että
jokainen kilpailuun osallistunut voisi löytää lopullisesta logosta sitä omaa ajatusta
Olhavasta ja näin jokainen
pääsisi osallistumaan lopullisen logon työstämiseen.
Valitsimme
graafikoksi Samuli Kiirikin, olhavalaislähtöisen suunnittelijan.
Olhavan oma logo on viimeistelyvaiheessa ja se julkaistaan heti rekisteröinnin
jälkeen Olhavan seudun

websivuilla. Kannattaa käydä tutustumassa sivuille!
Olhavan seudun websivut löytyvät siis jo osoitteesta www.olhava.fi. Sisältöä
tuotetaan kuumeisesti paraikaa; ensimmäiseen tavoiteaikatauluun 15.6. mennessä
on tarkoitus, että graafinen
ilme ja keskeisimmät sivut
ovat valmiina. Tällä hetkellä sisältö ja ilme muuttuvat
vielä päivittäin.
Otamme vastaan myös

Avajaisten herkkutarjoilusta huolehtivat Pitokamun yrittäjät Kari
Ponto ja Marja Jaara apunaan Eve Harju.

-Haluamme palvella iiläisiä ja laajemmaltakin tulevia
asiakkaita mahdollisimman
hyvin. Käteistä meiltä voi
nostaa arkisin klo 9.30-12.30
ja ovet pankkiin ovat auki
klo 16.30 saakka, Iin konttorin
asiakkuuspäällikkö
Tomi Isohookana toteaa.
Avajaiskahveja
nauttineet Reijo Viinamäki ja
Timo Haapaniemi ovat tyytyväisiä pankkipalveluiden

säilymiseen Iissä, sekä pankin uusiin tiloihin.
-Vähän
siitä
ehdittiin säikähtää, loppuuko
pankkikonttori Iissä, kun
kuulimme pankin kaupittelevan toimitilojaan. Onneksi
kävikin päinvastoin ja pankki sai entistä ehommat tilat,
miehet iloitsivat. MTR

stukset
Palkitut logopiiru
hdessä.
sivulla 12 tässä le
kommentteja ja toivomuksia sekä vinkkiä, jos jokin
osio teidän mielestä puuttuu. Sivuilta löytyy toiminnallisuus: Lähetä idea
/ anna palautetta. Pyydämme myös kaikkia alueen yrityksiä, jotka haluavat
yrityksensä tiedot näkyviin, ilmoittamaan tietonsa
sähköpostilla osoitteeseen
info@olhava.fi.
Olemme saaneet jo paljon
kommentteja ja vinkkieh-

dotuksia sekä ison ryhmän
vapaaehtoisia mukaan työstämään sivuja. Tervetuloa
vierailemaan sivuille ja ennen kaikkea tervetuloa Olhavaan: ”Jos muutat tänne,
se on meille muuttovoitto.
Jos synnyt tänne, se on sinulle lottovoitto.”!

Maarit Tihinen

Olhavan oma logo -piirustuskilpailun osallistujat. Vasemmalta: 1. palk. Elias Kyröläinen, 2. palk. Joakim Nissilä, 3. palk. Leevi Ponto, Kunniamaininta: Alma Toppila, Osku
Haapaniemi, Hilja Juntunen, Toni Kyröläinen, Kalle Lahdenperä, Annika Mattila, Venla Miettunen, Eelis Nissilä, Oona Sassi ja Henna Tolonen. Taka-alalla Olhavan seudun
kehittämisyhdistyksen pj. Maarit Tihinen. (Kuva Päivi Moisala)
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34.
PERJANTAI 19.7.2019

20.-21.7.2019

18.00 Markkinahölkänstartti
Kuivaniemen koululta
Ilmoittautuminen klo 17. Jokivarren lenkki n. 10,5 km
Järjestäjä: Kuivaniemen yritys ry
23-03 Normipäivä Kuivaniemen
Kievarissa
www.kuivaniemi.fi

LAUANTAI 20.7.2019
10:00 Markkinaportit avautuvat
11:00 Avajaiset
12:00 Koomikko Matti Patronen
13:00 Eini + bändi
14:30 Lastenesiintyjä Taikuri Roope Ylitalo
15:30 Markkinabingo
18:00 Markkinaportit sulkeutuvat
Karaoke Kuivaniemen Yrittäjien teltalla
klo 20 saakka

MARKKINOILLE
VAPAA PÄÄSY!
TERVETULOA!

SUNNUNTAI 21.7.2019
10:00 Markkinaportit avautuvat
11:00 Yhteislaulua
Kuivaniemen Pelimannit
12:00 Markkinajumalanpalvelus
13:00 Janne Raappana+bändi
14:00 Yhteislaulua
Kuivaniemen Pelimannit
15:00 Markkinabingo
16:00 Vuoden markkinamyyjän
palkitseminen
17:00 Markkinaportit sulkeutuvat

- Yli 100 markkinamyyjää
- Sotkun munkit!
- Kuivaniemen Yrittäjien
teltalla Karaoke
- Ohjelman ja muut aikataulut löydät
www.visitii.fi/kuivaniemenpitäjämarkkinat
- Pidätämme oikeudet muutoksiin
Tervetuloa!
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klo 21-02 Oijärven Sikajuhlat
Kake Randelin. Lippu 18€
klo 21-02 PookiTanssit Merihelmessä
Mikko Tapio. Lippu 15€
Kuivaniemen Kievari on avoinna.

Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos
Markkinapaikat: Heini p. 050 3950 498
Lisätietoja: Pekka p. 050 3950 392
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Iin Meripelastajien aluksella nuoret saivat tietoiskun turvallisesta vesillä liikkumisesta.

Jussi Riihisen johdolla tutustuttiin kajakkimelontaan.

Valtarin koulun seiskojen Vesiliikuntapäivä Karhussa
Osana Iin koulujen ”Liikkuva
koulu-hanketta” Valtarin koulun
seiskaluokkalaiset viettivät Vesiliikuntapäivää seurakunnan leirikeskuksen rannassa Karhussa
27.-29.5. Yhden päivän ajan oppilaat saivat kukin vuorollaan

kokeilla kajakkimelontaa ja suppausta Iijoella, sekä tutustua Iin
Meripelastajien alukseen. Pääsivätpä he kokeilemaan aluksen
ohjaamistakin Iijoella. Suppausta
ohjasivat Elias Mäenpää ja Minna
Haurinen Leijakoulu Lappiksesta

Oulusta.
-On hienoa nähdä kuinka nopeasti nuoret oppivat suppauksen salat ja kylmästä vedestä
huolimatta hyppivät volttejakin
veteen, Elias Mäenpää totesi.
Jussi Riihinen on aiemminkin

ohjannut iiläisiä nuoria melonnassa ja kertoi nuorten ohjaamisen olevan hauskaa puuhaa. Iin
lisäksi hän on tänä keväänä ohjannut Haukiputaan nuoria.Meripelastajien alusta kipparoineen
Reijo Paakkarin mielestä Peräme-

rellä veneilijät osaavat asiansa.
-Aina tietenkin voi sattua jotain ja jokaiseen hälytykseen
suhtaudutaan vakavasti. Kesän
aikana Iin Meripelastajille tulee
parikymmentä pelastustehtävää,
Reijo kertoi. MTR

Elias Mäenpää
opastaa suppalaudan hallintaa ja seisomaan
nousemista kiikkerälle laudalle.

Kuivaniemen Roolinvaihtajat hauskuuttavat kesänäytelmällä

Kyläkauppiaan vaimo Kerttu ja entinen kyläkauppias Paavo.
(Kuva Pekka Riepula)

Kuivaniemen Roolinvaihtajat ilottelevat tänä kesänä
Sakari Pipatin käsikirjoittaman ’Herra Alzheimer’:in
parissa. Veijarimaisen kyläkauppiaan muisti palautuu pätkittäin huolimatta
hoitohenkilökunnasta, saati samassa huushollissa asuvasta kauppa-apulaisesta.
Ajankohtaista komediaa dementiasta!
Ohjaajana toimii Sanna Kluukeri. Esitykset ovat
Kuivaniemen seurantalolla. Ensi-ilta on lauantaina
29.6. ja sen jälkeen esityksiä 19.7. ja 20.7. sekä 3.8. Iin
Huilingissa esityksiä on 26.7
ja 27.7. Rooleissa nähdään

Pentti Ellilä Paavo, entinen
kyläkauppias, Sirkka Junes Kerttu, edellisen vaimo,
Pekka Riepula Simo, kunnanlääkäri, Eeva Miettunen
Leena,
terveydenhoitaja,
Leo Pakanen Lauri, tiedonsaaja, Mikko Karhu Martti, tiedonsaaja, Antti Ellilä
Sauli Paletti, taiteilija, Tauno Kivelä puhelimessa, Lea
Kestilä sanojen saattaja. HT

Tiedonsaajat Lauri ja Martti.
(Kuva Pekka Riepula)

8

nomat

-

nro 12
6.6.2019

Valtari Areena vihittiin käyttöön juhlallisella nauhanleikkauksella, jonka suorittivat Tarja Rahkola, Ulla Silventoinen, Ari Alatossava ja Tytti Tuppurainen ja Pekka Suopanki avustamassa.

Valtari Areena virallisesti
käyttöön hyvinvointifoorumissa
Valtarin koulun viereen valmistunut lähiliikuntapaikka
Valtari Areena otettiin virallisesti käyttöön 25.5. järjestetyn hyvinvointifoorumin
yhteydessä.
-Kunnan tärkein tehtävä on edistää kuntalaisten
hyvinvointia.
Kuntastrategiassa olemme
kirjanneet
tavoitteiksemme muun muassa yhdessä tekemisen ja oman

harrastuksen löytymisen jokaiselle iiläiselle. Valtari
Areenalla ja hyvinvointimallissamme ”Meidän Ii” nämä
tavoitteet kiteytyvät positiivisella tavalla, Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava
totesi tervehdyspuheessaan
ja kiitti aluehallintovirastoa
veikkausvoittovarojen ohjaamisesta Valtari Areenan
rahoitukseen.
Juhlapuheen pitänyt kan-

sanedustaja Tytti Tuppurainen kertoi osallistuvansa
ensimmäiseen hyvinvointifoorumiinsa ja onnitteli Iitä
kunnan tekemästä ilmastotyöstä.
-Ii on maailman ympäristöystävällisin kunta. Lisäksi
olette ymmärtäneet ennaltaehkäisyn merkityksen ja
panostatte
hyvinvoinnin
edistämiseen, Tuppurainen
kehaisi iiläisiä.

Suomen ensimmäistä ilmastofestivaalia IlmastoAreenaa hyvinvointifoorumissa esitteli Jonna Backman.

Mimmien esitys liikutti yleisöä halauksista hyppyihin.

Kolea sää vaati kunnan pukeutumisen ja Erä-Padan keittämä lämmin lohisoppa maistui.

nro 12
6.6.2019

nomat

Maarit Peltoniemi orkestereineen sai yleisön tanssahtelemaan.
Matti Haatainen on vienyt vaimonsa Leenan tanssin pyörteisiin.

-

Hyvinvointifoorumin ”virkeät vanhukset” paneelikeskusteluun osallistuivat Sari Vitikka, Matti Haatainen, Kyösti Jäppinen, Salme Tanninen ja Pekka Koskela.

Maarit Peltoniemi lauloi tapahtumassa. Kaustisilla syntynyt Peltoniemi nimettiin Seinäjoen Tangomarkkinoilla vuonna 1994
tangoprinsessaksi. Vuonna 1998 julkaistiin hänen ensimmäinen
albuminsa Haaveiden laiva.

Puheiden jälkeen Valtari Areenan virallisen käyttöönottamisen
merkiksi
Tytti Tuppurainen ja Ari
Alatossava, sekä liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen Pohjois-Suomen
aluehallintovirastosta ja Iin
kunnan hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola leikkasivat
avausnauhan.

Hyvinvointifoorumissa
oli lavalla, sekä liikunta- ja
leikkialueella koko päivän
monipuolista ohjelmaa, lajiesittelyjä ja musiikkitarjontaa Maarit Peltoniemestä
Pandoraan. Nähtiinpä lavalla maailman ensiesityksenä heidän yhteislaulunsakin
ennen Pandoran esiintymisen alkamista. MTR

Päivän aikana oli mahdollista kokeilla vaikkapa sählyä.

9

Valtari Areenan liikunta- ja
leikkipaikka oli ahkerassa käytössä.

Pandoran esitys sai monet palaamaan muistoissaan 90-luvun tunnelmiin.
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IIN KOTISEUTUMUSEON
KEPPARIRATA
Kaikkien käytettävissä museon
aukioloaikoina, ilmaiseksi!
Radalla on kymmenen estettä,
joista saa myös itse koota
mieleisensä radan museon
alueelle.
Lisäksi museolta löytyy
museon talli, josta löytyy
lainakeppareita sekä
kepparien hoitotarvikkeita.
Tervetuloa!
Iin kotiseutumuseo on avoinna:
5.6. - 4.8.
Ti-su 11.30-18

VALTO PERNU PETSAMO MARATHON
VALOKUVANÄYTTELY
Valto Pernun valokuvanäyttely “Polkupyörällä Petsamoon”
sekä VPPM:n voittajasarjoja vuosien varrelta
Iin kotiseutumuseossa 5.6. - 31.7. (avoinna ti-su 11.30-18)
IIN KOTISEUTUMUSEO

Valto Pernu Säätiö

IIN KALA- JA
MAALAISMARKKINAT 2019

Lisätietoja: Hanna Puolakka,
hanna.puolakka@ii.fi, 0405382711

Uutta elämää
museoalueella – museon
tapahtumarikas kesä
Museolla on tänä kesänä enemmän elämää,
tapahtumia ja uutta nähtävää kuin koskaan,
monenlaisen tekemisen muodossa.
Näkyvimpänä uudistuksena museoalueelle tulee tänä kesänä kepparirata ja kepparitalli. Keppihevosille suunniteltu rata
koostuu kymmenestä liikuteltavasta esteestä, joista museon kesänuoret rakentavat
radan keppariharrastajille joka päivä museon ollessa auki. Rataa saa tulla testaamaan
oman kepparin kanssa, tai lainata museon
tallista hoitokepparia, ja rata on tietysti täysin ilmainen.
Myös museoalueella olevat mökit otetaan
hyötykäyttöön. Mökit toimivat kunnan uuden riksan lähtöpaikkana, mutta niissä pääsee myös kokeilemaan kankaanpainantaa.
Museon tuotteistamisprojektin myötä museolla on uusi logo, ja sitä ja muita kuvia pääsee painamaan kangaskasseihin, jonka saa
omakseen pientä korvausta vastaan.
Myös museon näyttelyt uudistuvat. Kesäksi viljamakasiinin yläkertaan tuodaan
Valto Pernun ”Polkupyörällä Petsamoon”
–valokuvanäyttely, joka on lainassa Lapin

Valto Pernu

Photo Marathon

maakuntamuseolta. Valto Pernun kuvat asetetaan esille yhdessä Valto Pernu Photo Marathon –valokuvakilpailun edellisvuosien
voittajien kuvasarjojen kanssa. Yhteisnäyttely kulkeekin leikkisästi nimellä ”Valto Pernu
Petsamo Marathon”. Näyttely on museossa
koko kesän, ja pääsy kaikkiin museon näyttelyihin on tuttuun tapaan ilmainen.
Kotiseutuviikot huipentuvat tuttuun tapaan kotiseutujuhlaan 7.7. Samana päivänä
museoalueella pidetään myös koko perheen
museopäivä. Tänä vuonna museopäivä ottaa sukelluksen esihistoriaan. Museopäivänä
tullaan näkemään työnäytöksiä ja luentoja, ja museoalueelle tulee myös seppä takomaan rautaa.
Museon kesä päättyy tuttuun tapaan kansallispukupiknikiin 4.8. Jo kolmatta kertaa
järjestettävän piknikin idea on yksinkertainen: kuka tahansa voi tulla paikalle kansallispuvussa, muinaispuvussa tai sellaisen
osassa. Erillistä ohjelmaa ei ole, mutta edellisvuosien tapaan jutunjuurta varmasti riittää eri pukuja ja niiden osia ihaillessa ja
niistä jutellessa.

La 15.6.2019 klo 10.00 -16.00
Iin Wanha Hamina (Puistotie 3)
Nuoret kalalle klo11.00 -13.00
Pelimannit klo 11.00
Laulupelimannit klo 12.00
Yhteislaulu klo 13.00
Iijokipyöräily rantautuu klo 14.00

Huom!
Ohjelmaan
voi tulla
lisäyksiä.

Kalaa ja muuta lähiruokaa, – tuotteita ja –tuottajia,
puutarhatietoa, taimia, vaappuja ym.
Esittelyssä Iin IlmastoAreena,
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto, Haukimedia

Lisätietoa: kalaaiista.fi / tapahtumat
Risto 0400 434798 / Henri 045 6051600

IIN KOTISEUTUVIIKOT
ma-pe 24.-28.6. Iin Harmonikkaviikko lounasmusiikkia Museokahvila Huilingissa klo 11.15, ilmaisia yllätyskonsertteja eri puolilla Iitä. Liput 10€/5€.
ke 26.6. Yhteislaulua ja kansanmusiikkikonsertti
klo 18 Huilingin Näyttämöllä, Iin Laulupelimannit.Vapaa pääsy.
la 29.6. Iin Tukkilaiskisat klo 13-18 Iin Raasakkakoskella, esiintyy mm. Hausmylly, lippu 5€/alle 18 v. ilmaiseksi.
Tukkilaistanssit klo 21-02 Rantakestilässä, T.T. Purontaka, lippu
13€.
su 30.6. Naamioteatteri Linnun huudon esitys klo 14
Rantakestilässä, Iin Urheilijat pitää kanttiinia.Vapaa pääsy!
ma-pe 1.-5.7. Hobla ry:n järjestämä musiikki- ja
bändileiri. Lisätietoja: www.hobla.fi
ma 1.7. Naamioteatteri Linnun huudon esitys klo 18
Rantakestilässä.Vapaa pääsy!
ti 2.7. Kirjailijoiden Ii –kierros. Lähtöpaikka klo 18
Vesaisen patsas.Vapaa pääsy!
ke 3.7. Musaleiri. Hobla ry:n musaleirin opetuspäivä
klo 10-15 Huilingin Näyttämöllä.Vapaa pääsy!
ke 3.7. Yhteislaulua klo 18 Huilingin Näyttämöllä.
Iin Laulupelimannit.Vapaa pääsy!
pe 5.7. Venäläinen sirkusryhmä. Esitys klo 14 Huilin-

Katso lisää tapahtumia www.ii.fi/kalenteri
gin Näyttämöllä.Vapaa pääsy!
la 6.7. Huilinki Soi Huilingin tapahtuma-alueella.
Lisätietoja: www.hobla.fi
la 6.7. Iiso Watercross klo 10-18 Vihkosaaren uimaranta.
Liput 10 €/alle 12 v. ilmaiseksi.
Lisätietoa: www.iiseudunkelkkailijat.com
su 7.7. Kotiseutuviikkojen Pääjuhla
klo 10.00 Jumalanpalvelus Iin kirkossa
klo 12.30 Kotiseutupäivien pääjuhla Huilingin Näyttämöllä.
Vapaa pääsy!
klo 14.00 Museopäivä lapsiperheille Iin kotiseutumuseolla.
Vapaa pääsy!
klo 16.00 Wanhan Haminan –kierros. Lähtö Uittopatsaalta.
Vapaa pääsy!
Kotiseutuviikkojen aikana Tuunataan työtä -hanke tavattavissa
Huilingin mökissä. Tervetuloa!
Lisätietoja: Ii-instituutti liikelaitos/Vapaa-aika
Riitta p. 050 3950 305, Heini p. 050 3950 498,
Hanna p. 040 538 2711
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Kuivaniemen Pitäjämarkkinat
Iin suurin kesätapahtuma

Viime vuonna Kuivaniemen Pitäjämarkkinoita vietettiin helteisessä säässä ja urheilukenttä täyttyi myyjistä ja ostajista, sekä ohjelmaa seuranneista.

Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoita
vietetään 20.-21.7.
jo 34. kerran.
Tapahtumaviikonloppu alkaa jo perjantaina Kuivaniemen Yrityksen järjestämällä
Markkinahölkällä. Juostava
Jokivarren lenkki on pituudeltaan 10,5 km kauniissa jokimaisemissa. Kuivaniemen
Kievarissa on niin ikään livemusiikkia jo perjantai-ilMarkkinoille tulee yleisöä naurattamaaan koomikko Matti Patro- tana.
nen. (Kuva: Arkisto - Speakersforum)
Lauantaina
markkinaportit avautuvat klo 10 ja
markkinoiden
virallinen
avaus tapahtuu klo 11. Päivän aikana markkinayleisölle esiintyvät koomikko
Matti Patronen, Eini orkestereineen, sekä taikuri Roope Ylitalo. Iltapäivän
ohjelmassa on Kuivaniemen
Nuorisoseuran markkinabingo ja karaoke jatkuu Kuivaniemen Yrittäjien teltalla
klo 20 saakka.
Illalla tanssijoilla on runsauden pulaa ja valinnan
vaikeutta. Oijärven Sikajuhlilla yleisöä viihdyttää
Taikuri Roope Ylitalo saapuu markkinoille tekemään maagisia tai- Kake Randelin ja Merihelkojaan.
men PookiTansseissa Mikko Tapio.
Sunnuntain avaa Kuivaniemen Pelimanninen yhteislaulutilaisuus klo 11.
Markkinajumalanpalvelus
on klo 12, jonka jälkeen esiintyy Janne Raappana. Iltapäivällä on toinen tilaisuus
yhteislauluun ja bingoon, ennen vuoden markkinamyyjän palkitsemista.
Tänä vuonna PorHa ry:n
lättähattukyydillä
markkinoille pääsee lauantaina
sekä Oulusta että Kemistä.
Vuosittain Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoilla on vieraillut reilut 7000 henkilö.
Markkinamyyjiä on tänäkin
vuonna tulossa reilut 100.
Markkinapaikka on 9. kertaa
Kuivaniemen urheilukentällä, jonka läheisyydestä löytyy runsaasti parkkitilaa.
Moni on käynyt, tule siTänä vuonna markkinayleisölle esiintyy Eini orkestereineen.
näkin. MTR

Vuosikymmenten
varrella
markkinoilla on nähty monia
maan huippupoliitikkoja. Vuoden 2018 Pitäjämarkkinat avasi pääministeri Juha Sipilä.

Kuivaniemen Yrittäjien puuhamiehet Ari Kaakkuriniemi ja Matti Kumpulainen ovat olleet mukana markkinoilla alusta saakka.

Tänä vuonna Pitäjämarkkinoille pääsee Oulusta ja Kemistä lättähatulla lauantaina.

Vuoden 2018 pääesiintyjä oli uraansa päättelevä Danny.
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Pyöräily on koko perheen liikuntamuoto ja Iloisen Iijokipyöräilyn matka ja vauhti soveltuvat myös perheen pienimmille.

Iloinen Iijokipyöräily
soveltuu koko perheelle
Jo perinteeksi muodostunut
alkukesän koko perheen tapahtuma Iloinen Iijokipyöräily poljetaan tänä vuonna
lauantaina 15.6. Ajettava
matka on noin 10 kilometriä Kauppakeskus Kärkkäiseltä Illinsaaren hiihtomajan
kautta Huilinkiin Kala- ja
maalaismarkkinoille.

Lähtö tapahtuu kello
12.30, mutta ohjelmaa Kärkkäisellä on kello 11 alkaen.
Tapahtumaa tähdittää tubettaja Jaakko Parkkali, joka
valittiin Suomen tähtilupaukseksi ja yleisön suosikiksi vuoden 2016 Tubecon
Awardseissa. Vuoden 2016
Blog Awards -tapahtumassa

hän voitti yleisön suosikki,
sekä Youtuben vuoden tulokas -palkinnot.
Matkavauhti pyöräilyssä
on hiljainen, joten tapahtuma soveltuu kaiken ikäisille.
Illinsaaressa vietetään taukoa, jossa tarjolla kahvia,
makkaraa ja mehua.
Illinsaaresta matka jat-

Yhdessä Olhavan LOGOA tekemässä

1. palkinto Elias Kyröläinen

kuu Huilingin tapahtumaalueelle, jossa mahdollisuus
tutustua Iin Kala- ja maalaismarkkinoihin. Tapahtumat
jatkuvat myös Kauppakeskus Kärkkäisellä, jossa
tarjolla on Oulun Tähtisirkuksen Sirkustyöpaja klo
15-17. MTR

Iloinen Iijoki pyöräilyn lähtötapahtumaa Kärkkäisellä tähdittää
tubettaja Jaakko Parkkali.

Olhavan seudun kehittämisyhdistys julkisti maaliskuussa Olhavan seudun 0-6. luokan
oppilaille ”Olhavan seudun oma LOGO -piirustuskilpailun”. Ohessa palkitut piirustukset.

2. palkinto Joakim Nissilä

3. palkinto Leevi Ponto

Kunniamaininta Alma Toppila
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Meritaimenta Iijoesta
Iijoki on vanhastaan tunnettu lohijoki ja se on ollut
yksi tuottoisimpia jokiamme niin lohen kuin siiankin
saaliiden
suhteen.
Patoaminen lopetti vaelluskalojen iki-aikaisen nousun
kutupaikoilleen ja kalakannat romahtivat. Iijoen lohi
ja meritaimen ovat tallessa
laitoskantana Taivalkoskella RKTL:n laitoksella. Voimallisten istutusten ansiosta
lohi ja taimen edelleen nousevat joen alimman padon
alle, josta niitä myös ahkerasti pyritään kalastamaan.
Urheilukalastajan kannalta juuri meritaimen on
ollut läpi 2000-luvun se mieluisin saalis. Taimen ei ole
niin ranttu ottamaan kuin
lohi, vaikkakin taimenen
pyynnissä on syytä varautua myös lohitärppiin. Tavallisin saalis on muutaman
kilon painoinen, kirkas nousutaimen.
Nousumäärät
vaihtelevat vuosittain erinomaisesta heikkoon, aivan
kuten patoamattomissakin
joissa. Parhaimmillaan meritaimenen kalastus tarjoaa ainutkertaisia elämyksiä
runsaine tapahtumineen ja
veret seisauttavine tärppeineen.
Meritaimen aloittaa nousunsa jokeen huhtikuulla,
osin jopa jäiden ollessa vielä

joessa. Ensimmäiset sulapaikat ilmestyvät Iin haminan
kohdalle normaalivuosina
huhtikuussa. Tällöin myös
innokkaimmat
soutajat
aloittavat keväisen taimenen kalastuksen. Huhtikuun
puolella, tärpätessä on palkintona useimmiten 2-3
kilon hyväkuntoinen, kirkaskylkinen nousutaimen.
Toukokuulle mentäessä
joki on yleensä tulvassa ja
pyynti vaikeutuu huomattavasti kovien virtaamien
ja joen roskaisuuden vuoksi. Tällöin jokeen kuitenkin
nousee pääosa keväisistä
taimenista. Nämä taimenet
ovat juuri niitä jokaisen kalastajan unelmia, jopa yli viiden kilon taimenia. Tulva ja
korkea vesi ovat kuitenkin
hyödyksi eräässä soutupaikassa, nimittäin vanhassa
koskiuomassa sijaitsevassa
Raasakassa. Ohijuoksutusten aikana taimen nousee
Raasakkaan varsin sankoin
joukoin ja soutajan on syytä
olla joella. Raasakka on vaativa ja vaarallinenkin soudettava lujalla virtaamalla.
Vaaralliseksi sen tekee soudettavan alueen alapäässä oleva Raasakkakoski,
jota ei kannata yrittää veneellä laskea. Raasakan
soutu aloitetaan mahdollisimman läheltä säännös-

telypatoa pohjoispuolelta.
Isolla vedellä soutu tapahtuu lähellä rantaa lähes pystysuoraa soutua. Hiljalleen
annetaan veneen lipua alavirtaan. Tärppi voi tulla
mistä kohtaa tahansa, mutta todellinen ottipaikka on
joen ylittävän linjan kohdalla. Siinä joen pohja on kauttaaltaan täynnä isoja kiviä ja
siihen nousukalat pysähtyvät levähtämään noustuaan
voimakkaan Raasakkakosken.
Olen soutanut paikkaa
ainoastaan kahdella vavalla, kolme on jo liikaa, koska
tärpin tullessa ei tyhjiä siimoja kerkeä ottaa veneeseen
ennen koskea. Oikein suuri kala kannattaa väsyttää
turvallisuussyistä rannalle, näin varsinkin lohitärpin
sattuessa. Ja on muistettava ettei niin suurta taimenta
tai lohta ole vielä syntynytkään jonka kanssa kannattaa
koski laskea. Tavallisin taimenen koko on 2-3 kiloon,
suurempikaan taimen ei ole
mikään yllätys. Lohi on harvinaisempi saalis mutta lohen koko voi olla sitten ihan
mitä vain, toukokuun lopun
ja kesäkuun lohet ovat tavallisimmin 7-12 kilon luokkaa,
1-3 kilon kossit nousevat
jokeen vasta heinäkuulta
syyskuulle saakka.

Alempana joella taimenen kalastus tapahtuu niin
sanotussa kanavassa voimalaitokselta
alavirtaan.
Taimen iskee usein lähellä rantoja, varsinkin kovalla
juoksutuksella. Myös rantakalastaja onnistuu esimerkiksi Illinsaaren puoleiselta
rannalta heittämällä. Alueelta on raivattu pajupusikoita
pois ja perhonheittokin on
helppoa. Hautuumaan alapuolelle ilmestyy ensimmäiset sulapaikat huhtikuulla ja
pienellä alueella saattakin
olla useampia veneitä yhtäaikaa soutamassa.
Käytettävät vieheet ovat
tavallisimmin lujapotkuisia, virtaa hyvin kestäviä
lohivaappuja.
Muutamia
merkkejä joilla on onnistumisen mahdollisuudet ovat
esimerkiksi Joonas, Lil-

sikka-uistimia.
Räsänen,
tiura neiden ja salamander
ovat varteenotettavia vaihtoehtoja. Myös oranssi lotto-lippa on erinomainen
taimenviehe ja lottoon iskee
elosyyskuulla myös kossit,
1-2 kilon pikkulohet, varsin
innokkaasti.
Perhokalastusta
harva
harrastaa Iijokisuulla, mutta perho voi vaikeina aikoina olla se ainoa viehe mihin
taimen iskee. Keväällä olen
uittanut isoja, räikeitä putkiperhoja jopa 15-senttisellä
siivellä. Veden lämmetessä olen pienentänyt perhon
kokoa ja siirtynyt perinteisempiin koukkuperhoihin.
Räikeät ketunkarva-siipiset
perhot ovat olleet erittäin
kalastavia.
Kesäkuun edetessä taimentärpit harvenevat ja ju-

siikaa, sillä syksyisellä siian kalastuksella turvataan
vuosittainen mädin hankkiminen kalastajien toimesta.
Iin Rantakestilässä haudotaankin vuosittain miljoonia
siianpoikasia jälleen jokeen
istutettavaksi.
Meritaimenen uhanalaisuudesta on paljon ollut
puhetta. Niimpä kalastajan kannattaakin olla ahnehtimatta, vaikka joskus
taimenta olisi tulollaan reilumminkin. Yksi hyvä saaliskala
vuorokaudessa
riittää varmasti. Tulevaisuudessa on myös syytä vapauttaa rasvaevälliset luonnossa
syntyneet taimenet ja lohet.
Eväleikkaukset alkoivat pari
vuotta sitten eli lähes kaikki nousukalat ovat vielä rasvaevällisiä. Menneen syksyn
koekalastuksessa löytyi jo

”Iijoella meritaimenen kalastus on mahdollista läpi syksyn sillä
kalastukseen on saatu poikkeuslupa. Sama koskee myös
vaellussiikaa, sillä syksyisellä siian kalastuksella turvataan
vuosittainen mädin hankkiminen kalastajien toimesta.”
li, Hirvas, Turdus sekä viimevuosien hitti Beggar,
jolla on tilillään useita suuria meritaimenia. Vieheen
väri on keväällä tulvavedellä valittava sieltä räikeimmästä päästä. Oranssikulta
ambulanssi on varma valinta humuksen värjäämään
veteen. Veden kirkastuessa
papukaijaväri on toiminut
erinomaisesti. Kun koivu
puskee vihreää väriä oksiin, vihreäselkäinen punaposkinen vaappu kannattaa
sitoa siiman päähän. Kesäkuulle mentäessä vaapun
väri saa hieman tummua,
joskin edellä mainitut värit
toimivat vielä erinomaisesti. Joonaksen musta, oranssipyrstöinen ”tuliperse” on
antanut kesäkuulle tultaessa
hyviä tärppejä ja kaloja.
Rannalta kalastavan kannattaa uittaa perinteisiä lu-

hannuksen jälkeen veden
lämmetessä taimen onkin
saaliina harvinainen. Keskikesälläkin toki ahkera soutaja saatta saada taimenen
saaliikseen. Kevään ohella syksy aina lumille saakka
on taimenenpyytäjän sesonki aikaa. Veden viilettyä
kirkkaat taimenet nousevat
jälleen jokeen vaellusiikaparvien ohessa. Syksyllä
nousevat kalat ovat samaa
kokoluokkaa kuin keväiset
kalatkin, mutta jostain syystä aika ajoin jokeen nousee
myös alamittaisia taimenia.
Nämä alamittaiset kalat lienevät keväisistä istutuksista peräisin olevia taimenia,
jotka ovat viettäneet kesän
meressä. Iijoella meritaimenen kalastus on mahdollista
läpi syksyn sillä kalastukseen on saatu poikkeuslupa.
Sama koskee myös vaellus-

kohtalainen määrä luonnossa syntyneitä lohenpoikasia.
Iijoki on myös tärkeimpiä
kohteita puhuttaessa vaelluskalojen
palauttamisesta entisille kutualueilleen.
Raasakan voimalaitokseen
rakennettaneen
kalaportaat ja emolohia on jo vuosia siirretty kutualueilleen
pudasjärven koskille sekä livojokeen. Lisäksi ylimmän,
Haapakosken voimalan, yläpuolelle rakennetaan Suomen ensimmäinen smolttien
ohjausaita. Vaelluskalojen
tulevaisuus Iijoella näyttää
siis varsin valoisalta.
Pohjoisen lohijoelle matkaavan kannattaa muistaa
Iijoki varteenotettavana kalapaikkana. Saalis voi yllättää erittäin positiivisella
tavalla.

Juha Kellokumpu
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Kala- ja maalaismarkkinat kesän avajaisina
Iin Kala- ja maalaismarkkinat ovat lauantaina 15.6. Iin
Wanhalla Haminalla on ollut jo 1300-luvulla satama
ja markkina-alue. Haminalle pääsee vieläkin veneillä,
mutta ei enää isoilla, paikallistuntemustakin jokiveneilyyn täytyy olla. Markkinat
kuitenkin jatkuvat Wanhalla
Haminalla.
Kala- ja Maalaismarkkinoita voi pitää kesän avajaisinakin,
vaikka
toki
Haminalla on jo tällekin
vuodelle sattunut yhtä ja
toista. Markkinoiden ajankohdaksi viime vuosina on
kuitenkin valikoitunut viikko ennen juhannusta. Kalan
puolesta ajankohta on hyvä.
Lohta on jo alkanut tulla,
muutakin kalaa on runsaan-

laisesti. Kalaa eri muodoissaan pitäisi markkinoilla
olla enemmän kuin aiempina vuosina, tämä pienellä
säävarauksella.
Yhtä tärkeässä osassa on
myös muu lähiruoka ja maaseutuun kuuluvia eläimet ja
lähituotteet. Markkinoilla on
tarjolla myös puutarhatietoa
ja taimia Ruukin puutarhamessujen vetäjän Inga Nuotion toimesta. Markkinoiden
monipuolisessa tarjonnassa
on toki perinteistäkin markkinameininkiä ja –tuotteita.
Samoin Iin Laulupelimannit ja Pelimannit Unto Kukan johdolla kuuluvat Iin ja
myös Iin Kala- ja Maalaismarkkinoihin yleiskuvaan.
Syyspuolella pidettävä
Iin IlmastoAreena on ollut

jo useissa yhteyksissä esillä. Areena ja sen tavoitteet
eivät ole ehkä vielä avautuneet kuntalaisille. Mutta tätä puutetta korjataan
Kala- ja Maalaismarkkinoilla. Areenaa esitellään, ehkä
toteutukseen voi vielä vaikuttaakin. Myös Perämeren
Kalatalousyhteisöjen Liitto on mukana markkinoilla
kalatietoa jakamassa. Kaikille nuorille on tarjolla vapaata onkioppia Nätteporin
rannassa, ilman omia välineitä. Iloinen Iijokipyöräily rantautuu markkinoille ja
markkinat juontaa kalastaja
ja radioääni Kati Jurkko.
Tavataan Iin Kala- ja
Maalaismarkkinoilla!

Risto Tolonen

Kuivaniemellä avattiin KesäGrilli
Kuivaniemen
keskustaan
Maria Vakkurintie 2 avattiin
perjantaina 24.5. uusi Ikosen
KesäGrilli. Yrittäjänä toimii
Raimo Ikonen kertoen ensimmäisen viikonlopun olleet erittäin vilkkaan.
Ikosella on kokemusta kahvio-ravintolatoiminnasta, sillä hänellä on ollut
useampana kesänä ravintola Vatungin Pookissa sekä
yhden kesän ajan Kuivaniemessä kahvio-grilli.
- Asiakkaat ovat ottaneet
KesäGrillin hyvin vastaan
ja ovat hyvillään sen avaamisesta. Mukavasti on ollut

kävijöitä, Ikonen kertoi toiminnan herättämästä mielenkiinnosta.
Kahvio-Grilli on auki tiistai-torstai 14-21, perjantailauantai aina neljään saakka
aamuyöllä ja sunnuntaina
puolesta päivästä kello 21.
- KesäGrillistä saa monipuolisesti kahvila- ja grillituotteita. Istumapaikkojakin
löytyy sisältä.

Kuvia viime kesän Kalaja maalaismarkkinoilta
(Kuvat Ritva Moilanen)

Ii siistiksi – yhdessä
Iissä tempaistiin ”Roskatempauksella”
sateisena
perjantai-iltana 24.5. Säästä piittaamatta kuntalaiset
osoittivat haluavansa asua
siistissä Iissä ja torille tuotu
vaihtolava täyttyi illan aikana luontoa pilanneista roskista.
Torilla viheralueiden hoitaja Riikka Räihä tarjoili talkookahvit, sekä ämpärit

yllätyksineen ahkerille talkoolaisille.
-Olipa ihana yllätys,
kuinka hyvin kuntalaiset ottivat tapahtuman vastaan ja
halusivat olla yhdessä mukana taistelussa ”Roskaus
seis!”, tempauksen organisoinut
ympäristönhoitaja
Hilla Karppinen iloitsi illan
päätteeksi. MTR

Raimo Ikosella on usean vuoden kokemus kahvio-ravintolatoiminnasta.

Avajaispäivänä 24.5. oli vilkasta.

Eero ja Anja Antikainen nauttivat kupin kuumaa ja keskustelevat
viheralueiden hoitaja Riikka Räihän kanssa ennen lähtöään siistimään Iin keskustaajamaa.
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Esko Vääräkangas huolehtinut Kuivaniemen
nuorisoseurantalosta lähes 20 vuotta
Kuivaniemen Nuorisoseura
muisti kukkasin ja lahjalla
16.5. pidetyssä kevätkokouksessa pitkäaikaista seurantalon talonmiestään Esko
Vääräkangasta, joka on toiminut vapaaehtoisena talonmiehenä vuodesta 2002
lähtien. Hän kertoi olleensa eläkkeellä konduktöörin
työstä vuodesta -93 lähtien. 84-vuotias Esko pitää
kuntoaan yllä muun muassa säännöllisellä kuntosaliharjoittelulla. Talonmiehenä
Eskon työtä jatkaa Reijo Ylitalo.
Viime vuoden toiminnan todettiin olleen vilkasta. Talkootyö on ollut tärkeä
tukijalka, jota ilman monipuolisen toiminnan pyörittäminen ei olisi ollut
mahdollista. Talkoolaisten
henkilötyötunteja kertyi yli
2 000.
Nuorisoseuran talo on
ollut vilkkaassa käytössä. Siellä on järjestetty 31
eri kertaa bingoja, joissa on
käynyt keskimäärin 80 henkeä. Tansseja oli kolme kertaa, discoja myös kolme
kertaa yhteistyössä Iin kunnan kanssa. Lisäksi on ollut
markkinoita, myyjäisiä, kokouksia sekä jäsenille ja tal-

koolaisille pikkujoulut.
Kansalaisopisto on pitänyt talolla paritanssikursseja. Taloa on vuokrattu mm.
Kuivaniemen Eläkkeensaajille päivätanssien pitoon ja
pikkujouluihin sekä näytelmäryhmä Roolinvaihtajille harjoituksiin, esityksiin ja
kokouksiin.
Ii-Instituutin kanssa järjestettiin yhteistyössä Pääsiäismyyjäiset, Vatunkipäivät,
Elo- ja kalamarkkinat sekä
Joulumarkkinat.
Pitäjänmarkkinoilla oli perinteisesti lättykahvila.
Seura oli mukana järjestämässä Attendo Rock -tapahtumaa sekä julkaistiin
Kuivalainen-lehti
yhteistyössä Iin Lehti Oy:n kanssa. Kevätkokous pidettiin
toukokuussa ja syyskokous
marraskuussa. Johtokunta
kokoontui kuusi kertaa. jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 89.
Puheenjohtajana
toimi Raimo Ikonen, varapuheenjohtajana Juha Paaso,
sihteerinä Jari Jämsä ja rahastonhoitajana Sari Ohtamaa sekä muina hallituksen
jäseninä Airi Ikonen, Marko Nikkinen, Toini Turkki ja
Jani Vakkuri.

Pitkäaikaista talonmiestä Esko Vääräkangasta muistivat puheenjohtaja Raimo Ikonen ja varapuheenjohtaja Toini Turkki ruusulla ja lahjalla.

Kesäfestarit
Lähiajan toiminnassa suuri haaste on kesäfestareiden
järjestäminen
perjantaina
14.6. seuran talolla.
Kohderyhmänä ovat etupäässä henkilöt, jotka eivät
rajoitteidensa vuoksi pääse
osallistumaan tapahtumiin;
esimerkiksi vammaiset tai
muuten liikuntarajoitteiset
sekä jatkuvassa laitoshoidossa olevat.
Tapahtuma on tietenkin kaikille avoin. Esiin-
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tyjiksi ovat lupautuneet
muun
muassa
Jarkko
Honkanen&Taika,
Mari
Ylikärppä, Fortissimo plays
Hurriganes ja Ville Kortesalmi karaoke. Ohjelmassa on
myös Onnenpyörä, arvontaa ja kilpailuja. Saatavana
on hernesoppaa ja muurikkalättyjä sekä buffet. Liput
ovat 20 euroa, joka sisältää
hernekeittoruokailun. Esiintymiset ovat ulkona, ruokailu ja karaoke sisätiloissa. HT

Kierikin kesäohjelmaa
Yli-Iin Kierikissä on kesäkuun alussa kaksi kiinnostavaa
tapahtumaa:
Rumpuihin ja shamanismiin erikoistunut seminaari
ja Moottorisahataidekurssi
Kari Tykkyläisen johdolla.
Kierikkikeskus on avoinna
tänä vuonna 13.5.-11.10. Ravintolan seinillä on Oulun
taidemuseon
aluetoiminnan järjestämä ”Sata vuotta
sitten – Samuli Paulaharjun
valokuvia ”-näyttely.
Kierikin akatemia 5:
”Rummut, shamanismi ja
kalliotaide pohjoisessa” järjestetään sunnuntaina 9.6.
kello 11-17 yhteistyössä Oulu-opiston kanssa. Se on jatkoa Oulu-opiston Kierikissä
6.-8.6. järjestettävälle kehärumpukurssille, opettajana
artesaani Sanna Tuunainen.
Lapin yliopiston tutkija Dr. Francis Joy kertoo
englanniksi väitöskirjansa
(2018) teemoista. Laajassa
tutkimuksessaan hän on tutkinut saamelaisten varhaiskulttuuria sekä Suomen ja
Norjan esihistoriallisen kalliotaiteen ja saamelaisrumpujen yhteyksiä.
Ph.D., dosentti Kaarina
Kailo on kokenut ja kansainvälinen
naistutkimuksen
veteraani. Hän on vuosikymmeniä tutkinut naisen
asemaa ja mm. shamanismia ja kertoo nyt pohjoisen
shamanismista alkuperäiskansatutkimuksen
lähtökohdista.
Rummuntekijä, muinaistekniikan artesaani Sanna
Tuunainen esittelee rumpuja, kertoo niiden tekemisestä
ja nykyajan käytöstä. Yleisöllä on mahdollisuus myös
kokeilla rumpuja esityksen
aikana. Seminaariin on vapaa pääsy.

Moottorisahataidetta
Jo kolmatta kertaa Kierikin
kivikauden kylässä järjestetään 14.-16.6. moottorisahataidekurssi taitelija Kari
Tykkyläisen johdolla. Toisena kurssin opettajana on
iiläinen Olli-Pekka Kellokumpu. Tänä vuonna suosio on todella yllättänyt ja
kurssille on ilmoittautunut 24 sahankäyttäjää, joista viisi naista. Tulijat ovat

Kevätkokouksen osallistujat yhteiskuvassa Roolinvaihtajien kesänäytelmän lavasteen edessä.

aivan aloittajista kokeneempiin sahaajiin. Tänä vuonna
ei ole kilpailua, vaan kaikille kurssilaisille avoin sahausnäytös
sunnuntaina
16.6. jolloin yleisö voi esittää kurssilaisille veistosten
aiheita. Paikalta voi myös
ostaa erikokoista sahattua
taidetta ja päivien aikana kivikauden kylässä on PudasKoneen esittelypiste, jossa
esitellään moottorisahoja ja
turvavarusteita.
Kolmen päivän kurssin
päättää sunnuntain perhepäivä kello 10-16.30, sahausnäytös ja Kari Tykkyläisen
blues-esitys kivikauden kylässä. Ja perhepäivään on
edullinen bussikuljetus Oulusta kaupungintalon edestä kello 11 ja takaisin kello
16.30.
Uutuutena on sunnuntaina 16.6. koko perheen taidetyöpaja päärakennuksessa
taitelija Sanna Koiviston johdolla. Samana päivänä on
päärakennuksessa
ilmainen lastenkonsertti kello 1415, jolloin esiintyy kolmen
muusikon ”Pentti Punkin
syntymäpäivät”.
Kurssi järjestetään Kierikki ry:n ja Oulun Museo- ja
tiedekeskus Luupin/Kierikkikeskuksen
yhteistyönä.
Tukijoina ovat Valto Pernu
–säätiö, Pohjolan Voima ja
StoraEnso.
Kesän tapahtumina myös
perinteiset yleisökaivaukset
heinäkuussa ke-la ja Muinaismarkkinat 3.-4.8.

Leena Lehtinen

Vieraslajitalkoita, IiKaappeja ja riksakyytiä tarjolla kesän aikana
Tuunataan työtä on ESR-rahoitteinen työllistämishanke, jossa luodaan uutta työtä
ja liiketoimintaa kiertotaloudesta. Toukokuun 2019 loppuun mennessä hanke on
työllistänyt noin 15 henkilöä erilaisiin työtehtäviin Iin
kunnassa. Kaikki työtehtävät liittyvät jollakin tavalla
kierrätykseen, kestävään kehitykseen, ekologisuuteen tai
luontoon. Työllistetyt ovat
esimerkiksi
inventoineet

kunnan varastoja, kunnostaneet ulkoalueita, järjestäneet erilaisia kiertotalouteen
liittyviä tapahtumia sekä kehittäneet kierrätysmateriaalien hyödyntämistä Iipajan
toiminnassa. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan yritysten
sivuvirtoja ja kehitetään digitaalista varastonhallintajärjestelmää kunnan käyttöön.
Työllistämisen ja kiertotalousasioiden
ohella
hankkeessa tärkeää on kun-

talaisten osallistaminen. Iiläiset
pääsivät
syksyllä
osallistumaan IiTuunaa Pop
Up –kaupakeskukseen. Sen
lisäksi hankkeessa järjestetään erilaisia kiertotalouteen liittyviä työpajoja, jotka
ovat avoimia kaikille kuntalaisille. Huhtikuussa tuunattiin vanhoista farkuista uusia
tuotteita Iipajalla, ja 5. kesäkuuta sekä huolletaan että
kunnostetaan vanhoja polkupyöriä Kuivaniemi-talolla.

Lisäksi tapahtumissa annetaan vinkkejä itsensä työllistämiseen.
Kaikki iiläiset ovat lämpimästi tervetulleita myös
kesän aikana yhdessä kunnan ympäristöpuolen kanssa
järjestettäviin vieraslajitorjuntatalkoisiin sekä 9.-15.9.
järjestettävään
ruokahävikkiviikkoon.
Kannattaa
myös käydä kesän aikana tutustumassa IiKaappeihin, joissa myydään iiläisten

yritysten ja Iipajan tuotteita. Kaapit sijaitsevat BB Villa Kauppilassa, Huilingissa
ja Nelosparkissa, ja hanke
on koordinoinut kaappitoimintaa. Lisäksi hanke työllistää kesän ajaksi ajomestarin,
joka kuljettaa sähköriksalla
sekä iiläisiä että turisteja Iin
keskustan tuntumassa ja kertoo paikallisnähtävyyksistä.
Lähtöpaikkana toimii Huilingin alue.
Tuunataan työtä –han-

ke
majailee
kotiseutuviikkojen ajan Huilingin
mökissä. Tervetuloa tutustumaan ja juttelemaan hankkeen työntekijöiden kanssa!
Muina aikoina hanketyöntekijät tavoittaa Micropolikselta osoitteesta Piisilta 1. Lisää
yhteystietoja löydät hankkeen nettisivuilta www.ii.fi/
tuunataan

Maija Rusila
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Iin Tukkilaiskisat
Raasakkakoskella
Koskenlasku
on Iin
Tukkilaiskisojen
näyttävin laji.

Tukkilaisperinne valloittaa tänä vuonna Raasakkakosken maisemat kesäkuun viimeisenä lauantaina. Perinteinen Kuningasjätkä Iin Tukkilaiskisat alkavat harjoituksilla
perjantaina 28.6. Varsinainen kisapäivä on lauantai 29.6.
jolloin Raasakkakosken kuohuissa mitellään paremmuudesta sauvonnassa, rullauksessa ja koskenlaskussa. Sarjat
ovat yleinen, ikämiehet, naiset ja nuoret. Yleisöä tapahtumassa viihdytetään monipuolisella ohjelmalla Fa Fuente sambaryhmästä taikuri Elias Kvistiin ja Hausmyllyn

30-vuotisjuhlavuoden ”schysteemi-tour” -keikalla. Hausmylly on vuonna 1989 perustettu dance- ja popmusiikkia
esittävä yhtye. Perheen pienimmille alueella on pomppulinna, kasvomaalausta ja monenlaista hauskaa toimintaa.
Illalla tukkilaiset kokoontuvat tukkilaistansseihin Rantakestilään, jossa esiintyy TT Purontaka yhtyeineen. MTR

Perheen pienimille alueella on
monenlaista toimintaa.

Taikuri Elias Kvist

Tukkilaiset rantautuvat kerran
kesässä Iin Raasakkakoskelle.

TT Purontaka
Fa Fuente sambaryhmä

Helka-myrsky vainosi Illinjuoksijoita
Illinjuoksujen tämän kauden avaus tapahtui toukokuun
viimeisenä perjantaina todella ankarissa olosuhteissa.
Helka-myrsky pauhasi ja vettä satoi vaakatasossa.
Olosuhteista välittämättä paikalla oli neljäkymmentä
vitosen tai kakkosen juoksijaa.
TULOKSET
Vitonen: 1) Viljami Vuorre
17.19, 2) Ville Jussila 17.26, 3)
Hannu Niemelä 17.42, 4) Arto
Hiltula 17.51, 5) Kyösti Kujala
17.52, 6) Janne Eskelinen 18.22,
7) Mika Kauppinen 18.40, 8)
Juuso Kinnunen 18.49, 9) Pekka Kukkula 18.56, 10) Paavo Niemelä 19.00, 11) Elina
Heikkinen 19.04, 12) Kauko

Heinikoski 19.23, 13) Teemu
Hokkanen 20.06, 14) Roope
Klemola 20.07, 15) Heikki Tiiro 20.10, 16) Selma Mäkäräinen 20.15, 17) Hanna Soronen
21.55, 18) Mikko Pietarila
22.01, 19) Eemeli Kuiri 22.05,
20) Marjo Vesala 22.41, 21)
Thomas Sandström 22.53, 22)
Anne Klemola 23.00, 23) Aki
Huovinen 23.11, 24) Neea

Taskila 23.15, 25) Sakri Taskila 23.17, 26) Aimo Veteläinen
25.12, 27) Jari Meriläinen 26.03,
28) Ronni Mäntyranta 28.04,
29) Reima Mäntyranta 28.09,
30) Tarja Kuukasjärvi 28.09,
31) Arto Kuukasjärvi 28.09, 32)
Jouni Hattunen 36.30.
Kakkonen: 1) Saaga Sassi 8.54, 2) Riko Mäntyranta
9.28, 3) Eeli Mäkäräinen 9.36,
4) Inka Niemelä 9.44, 5) Venla
Varis 10.22, 6) Simeon Kujala
10.56, 7) Veea Piltonen 11.24, 8)
Sointu Huovinen 17.39. MTR

Illinjuoksut ovat joka perjantainen kesätapahtuma. Viime vuonna pölisi kun
joukko säntäsi matkaan, tämän kesän avausjuoksua sävytti Helka-myrsky.
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Juha ”Vauhtipyörä” Ahola innosti ja opasti paikalle kokoontuneita yrittäjiä verkostoitumaan ja muistamaan myös jälkihoidon. Hän
näytti mallia ja jokainen sai harjoitella 10 sekunnin ”hissipuheen” pitämisessä esitellessään itsensä ja yrityksensä.

Yrittäjille tietoa ja opastusta
verkostoitumisen saloihin
yrittäjien hallituksen jäsen
Juho Tauriainen oli iloinen
tilaisuuden saamasta suosiosta.
-On tärkeää, että Iissä
tunnetaan ja tiedetään toinen toisemme. Näin myös
osaamme käyttää toistemme
palveluja, hän totesi.
Tauriainen kertoi aamiaistilaisuuksien
jatkuvan
ensi syksynä kesätauon jälkeen.
Ravintola Chuan Yi lait-

taman monipuolisen ja runsaan aamiaisen tarjosi Iin
Micropolis Oy, jonka toimintaa esitellyt Iin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja
Antti Tuomaala kertoi kiinteistöstä löytyvän yrittäjille
vuokralle lyhyeksi ja pitemmäksi aikaa sopivia tiloja.
Hän myös mainitsi, että ensi
syksynä palkataan yritysasiamies yrityksien toiminnan tueksi. HT

Iin yrittäjien toukokuun aamiaisseminaari 17.5. kokosi
Ravintola Chuan Yi:hin Iin
Micropolikseen liki 40 yrittäjää kuuntelemaan verkostoitumisesta. Aiheesta jakoi
oppia yritysvalmentaja &
sparraaja Juha ”Vauhtipyörä” Ahola Oulusta. Hän kehotti
verkostoitumisessa
käyttämään hyödyksi päivittäiset kohtaamistilanteet
ja opasti niihin valmistautumaan. Käytännössä harjoiteltiin 10 sekunnin mittaista
hissipuhetta itsensä ja yrityksensä
esittelemisessä.
Jokainen esitteli itsensä sanoen nimensä, yrityksensä ja siinä oman roolinsa
sekä toimialan. Pitempäänkin ”hissipuheeseen” saatiin
sparrausta.
-Osallistuessasi eri tilaisuuksiin tee muistiinpanoja,
anna ja vastaanota käyntikortteja sekä hyödynnä
Linkedln:in mahdollisuudet. Katso silmiin kätellessä,
anna hyvä ensivaikutelma.
Älä myy (tyrkytä), vaan
kiinnostu toisesta ja auta,
mene ennestään tuntemattomien pöytiin, sovi tapaamisia heti, neuvoi Ahola.
Ahola neuvoi ottamaan
rohkeasti yhteyttä ja pitämään sovitusta tapaamises-

ta kiinni. Hän korosti myös
jälkimarkkinoinnin tärkeyttä, sillä tutkimusten mukaan
68 prosentin todennäköisyydellä myyjä menettää asiakkaan, jos jälkimarkkinointi
puuttuu. Muita syinä asiakkaan menettämiseen ovat
mm. reklamaation käsittelemättä jättäminen, tuote tai
palvelu on kilpailukyvytön
ja että asiakas ostaa tuttavaltaan.
Tilaisuuden juontaja Iin

Chuan Yi -yrittäjä Jenni Zhang
oli laittanut runsaan ja monipuolisen aamiaisen.

Micropoliksen toimitiloista käsin työskentelevä, jakkukyläläinen Hannu Kaisto kehui Iilaakso Oy:n
toimintaa, joka on tuonut uusia yrityksiä paikkakunnalle. Pöydän päässä tilaisuuden puuhamies
Juho Tauriainen.

Tilaisuuden jälkeen vielä käytettiin aikaa käytännön verkostoitumiseen, keskustelemiseen ja tutustumiseen eri yrittäjien kanssa.

Perinteiset leirijutut kuten uinti löytyvät leiriohjelmasta.

Lasten kesäleirit – itsensä
voittamista
ja yhdessä tekemistä
”Reppuun kamppeet ja leirille vaan. Siellä mä hengailen frendien kaa. Ja
elämältä maistuu tää. Ja elämältä maistuu tää!”
Iin
seurakunta
järjestää
yhdessä
kunnan
nuorisotyön kanssa jo perinteeksi
muodostuneet
lastenleirit Karhun leirikeskuksessa. Kaksi yötä kestävät leirit kokoavat joka kesä
lähemmäs sata lasta ja nuorta toimimaan yhdessä, sillä
mitäpä olisivat leirit ilman
isosia eli nuoria ryhmänohjaajia.
Monet isosista ovat itsekin entisiä Karhun leiriläisiä, jotka muutaman vuoden
tauon jälkeen näin palaavat tuttuihin maisemiin.
Yön rauhaa leireillä valvovat koulutetut, täysi-ikäiset
yövalvojat, jotka usein ovat
entisiä isosia. Näin ollen leirielämä voi kulkea lapsen ja
nuoren mukana kymmenenkin vuotta.
Nyt toista kesää toiminnassa oleva silta on
tuonut huomattavan helpotuksen
leiritoimintaan,
kun lapsia ei enää tarvitse kuljettaa saareen lossilla.
Lisäksi unohtuneet tavarat
tai koti-ikävätapaukset ovat
huomattavastihelpompiahoitaa, kun autolla pääsee helposti perille asti.
Tulevana kesänä leirejä on kolme, joista yksi yli
10-vuotiaille ja kaksi alle
10-vuotiaille. Tarkoituksena on kehittää leiritoimintaa
edelleen, jotta kaikki haluk-

kaat pääsisivät mukaan.
Tänä vuonna leirien ohjelmaa on rakennettu ”minä
pystyn ja osaan!” –teeman
ympärille. Tarkoituksena on
opetella uusia taitoja, vahvistaa jo olevia sekä löytää
niitä vahvuuksia, jotka ovat
ehkä vielä piilossa. Ohjelmassa on musiikkia, värkkäystä, ulkoilua, pelejä ja
leikkejä sekä leirin oma talentshow.
”Lapset ovat valtavan
kekseliäitä ja tuotteliaita,
kun heille vain antaa siihen
mahdollisuuden. Esimerkiksi viime kesänä saimme
ihailla monia erilaisia lasten
itse suunnittelemia ja toteuttamia ohjelmanumeroita”
kertoo seurakunnan nuorisotyönohjaaja Katri Sillanpää.
Perinteiset leirijutut kuten uinti, makkaranpaisto,
leirikioski ja iltaohjelma löytyvät myös ohjelmasta. Kännykät tuovat leirielämään
omat haasteensa, mutta niitä voidaan käyttää myös
hyödyksi, kuten tänä kesänä on tarkoitus tehdä. Pitkän päivän ja monenlaisten
touhujen jälkeen on mukava hiljentyä hetkeksi iltahartauden ääreen ja kuunnella
vielä oman isosen lukema iltasatu. Karhu hiljenee, mutta vain herätäkseen pirteänä
uuteen leiriaamuun.
			

Katri Sillanpää

Iin seurakunnan
nuorisotyönohjaaja
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Iin lukion lakkiaisjuhlassa lakitettiin 36 uutta ylioppilasta

Teillä on kasassa hyvä joukkue, totesi rehtori Tuomas Kulha uusille ylioppilaille. Nauttikaa tästä ajasta ja hetkestä, koska tämä aika
on teidän, hän jatkoi.
Iin lukiossa sai tänä vuonna valkolakin 36 uutta ylioppilasta.

Kaunis alkukesän aurinkoinen sää juhlista Iin lukion
tämän vuotista lakkiaisjuhlaa. Koulun musiikin ja ilmaisutaidon opettajan Marja
Liehun suunnitelma juhlaohjelma oli kaunis ja musiikkitäyteinen.
-Me ollaan sankareita
kaikki, laulettiin Helsingin
Kaisaniemessä maanantaina

Suomen voitettua jääkiekon
maailmanmestaruuden. Kyllä Sankarit-laulu sopii teillekin. Jokainen ylioppilas on
sankari. Jääkiekon maailmanmestaruudella ja ylioppilastutkinnon suorittamiselle on
paljon yhteistä: molemmat
vaativat uhrauksia, vaivaa ja
aikaa, urheilutermein verta,
hikeä ja kyyneleitä, joukkue-

peliä unohtamatta. Minun
mittapuussani ylioppilastutkinto on tosin huomattavasti
kovempi juttu kuin jääkiekon
maailmanmestaruus, rehtori
Tuomas Kulha totesi puhuessaan ylioppilastutkinnon
suorittaneille.
Iin lukio on paikkakunnan ainoa toisen asteen koulu ja siksi sen kehittäminen

Uusien ylioppilaiden Jutta Erikssonin ja Henna Jakkilan tulkinta Journeyn kappaleesta ”Don’t Stop
Believing” oli sykähdyttävän kaunista kuultavaa.

on paikkakunnan vetovoimaisuuden kannalta erittäin
tärkeää.
- Olenkin ilolla seurannut
viime aikojen valtakunnallista keskustelua, jossa koulutus nähdään investointina
tulevaisuuteen eikä lyhytnäköisenä menoeränä, Kulha
iloitsi koulutuksen arvostuksen noususta.
Juhlassa riemuylioppilaat
luovuttivat stipendit Samuel
Alapuraselle ja Emilia Jokelalle. Perusteluna sosiaalisesti hyvä kaveri hymypojan ja
hymytytön hengessä. Stipendit luovuttivat 50 vuotta
sitten Iin yhteiskoulusta ylioppilaiksi kirjoittaneet Liisa
Jääskeläinen ja Pekka Kaisto.
Riemuylioppilaiden puolesta uusille ylioppilaille puhui Riitta Louhimo.
-Muistakaa kaiken menestyksen tavoittelun keskellä, että menestystä on myös
mielenrauha. Säilyttäkää ympärillänne ne ihmiset, jotka

Kaj Cydeniuksen ”Kalliolle kukkulalle” kajahti komeasti Iin lukion kuoron esittämänä, johtajanaan Merja Liehu.

Ylioppilaan puheen piti Vili-Kalle Kyllönen.

tukevat teitä tilanteessa kuin
tilanteessa, Louhimo totesi.
Ylioppilaan puheen pitänyt Vili-Kalle Kyllönen vertasi oppimista ja opiskelua
talon rakentamiseen ja perustan merkityksen ymmärtämiseen.
-Koulutuksen taso Iin pienessä lukiossa on huipputasoa. Me kaikki 36 uutta
ylioppilasta olemme erilaisia,
mutta meistä on kasvanut tiivis yhteenkuuluva joukko,
joka toisiaan tukien on tullut entistä vahvemmaksi, Vili-Kalle kehui oppilaitosta ja
opiskelutovereitaan.
Vili-Kalle loi puheessaan

uskoa tulevaan, todeten heidän olevan niitä, joiden on
löydettävä ratkaisuja.
-On meistä kiinni pystytäänkö ilmastonmuutos pysäyttämään,
hallitaanko
tekoälyä vai se meitä ja voitammeko Suomen huoltosuhteen haasteet. Olemme
kiitollisia edellisten sukupolvien työstä Suomen kehittymisessä maailman kärkeen
koulutuksessa. Nyt on meidän vuoromme kantaa vastuumme, Vili-Kalle totesi ja
uskoi lujasti ratkaisujen löytymiseen edessä oleviin haasteisiin. MTR

Lotta Pakanen tulkitsi hienosti Anna Puun kappaleen ”Matkalla”.
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Lukion oppilaat Aino Tiiro ja Anni Alamäki esittivät Anna Erikssonin tunnetuksi tekemän kappaleen ”Kesä hengittää”

Parhaan ylioppilaan stipendin Satu Kellokummulle luovutti rehtori Tuomas Kulha.

Iin lukion uudet ylioppilaat
2019: Alapuranen Samuel,
Bergman Tuomas, Eriksson
Jutta, Haataja Linda, Huhtakangas Mikko, Illikainen

Allan, Jakkila Henna, Jokela Emilia, Jumisko Johanna, Jyrkäs Jani, Kaikkonen
Isabel, Karling Noora, Karvonen Joni, Kaveri Aliisa,

Riemuylioppilaita eli 50 vuotta sitten Iin yhteiskoulusta ylioppilaiksi kirjoittaneita juhlassa edustivat Sinikka Saukko, Marja-Liisa Tervonen (Annanpalo), Riitta Louhimo (Väisänen), Pekka Kaisto, Pirjo Koskinen, Pirjo Vänttilä, Pirkko Halmetoja, Pirjo Tammi, Arja Hietala, Liisa Jääskeläinen ja Sisko Mukka.

Kellokumpu Satu,
Keränen Urho, Kinnunen Mikael, Kiuru Aada, Kiuru Iida,
Koivula Alina, Koskela Fanni, Kyllönen Vili-Kalle, Mer-

tala Eetu, Moilanen Roope,
Neuvonen Susanna, Ollila
Martta, Paakki Aleksi, Paaso-Rantala Akusti, Partanen
Valtteri, Pyörälä Teemu,

Sassi Salla, Satokangas Ville-Valtteri, Tuominen Tomi,
Tyni Saana, Vengasaho Iida,
Väyrynen Oona.

Onnea
uusille
ylioppilaille!

Ammattiin valmistuneet perustutkintolaiset, ammatti- ja erikoisammattitutkintolaiset
Lukuvuonna
2018-2019
OSAO/Haukiputaan
yksiköstä ovat valmistuneet
seuraavat iiläiset opiskelijat.
Autokorimestarin erikoisammattitutkinto: Keskikallio Jani, Mertala Lauri
Auto- ja kuljetusalan
työnjohdon
ammattitutkinto: Saastamoinen Jark-

ko

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto:
Jutila Eija, Harju Eveliina,
Pyörälä Jenna, Tiiro Joonas
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto: Toppi Aaro
Maarakennusalan ammattitutkinto:
Anttila

Tuomas
Talonrakennusalan ammattitutkinto:
Kiviniemi
Seppo
Autoalan perustutkinto: Aalto Sakke, Isometsä Sami, Paukkeri Markus,
Törmänen Aleksi, Virtanen
Samuli, Kantola Juho, Husu
Antti

Rakennusalan
perustutkinto:
Lohi
Aleksi,
Tuominen Vilho, Jokelainen Eemeli, Klasila Johannes, Korkeakangas Tommi,
Kurttila Juho, Kärkkäinen
Veli-Kalle, Sulkala Johannes, Hiltunen Juho, Räihä
Aki
Sähkö- ja automaatio-

Kuivajoen koskia kunnostetaan
Kuivajoen koskien kunnostaminen alkaa kesällä 2019
antaen
mahdollisuuden
vaelluskalojen ja nahkiaisten
kannan vahvistumiselle.
Pohjois-Pohjanmaan
Ely-keskus (POPELY), Iin
kunta, Kuivajoki ry ja Kuivaniemen Osakaskunta ovat
järjestelmällisesti tutkituttaneet ja kehittäneet Kuivajokea vuosien 2017-2019
aikana. Yhteistyön tuloksena on Kuivajoelle laadittu
vesiensuojelusuunnitelma ja
koskienkunnostusohjelma.
Kesälle 2019 on saatu rahoitusta Lapin Ely-keskukselta noin 40 000 euroa, jolla
on tarkoitus kunnostaa kuusi (6) koskea kutukuntoon.
Mereltä lähtien kosket ovat:
Suukoski, Kehuksen koski,
Kerimön koski, Ailionkoski,
Saarukainen – Länkin koski
ja Pirttikoski. Loput Kuivajoen koskista, aina Oijärvelle asti, on tarkoitus laittaa
kutukuntoon vuosien 2020-

2021 aikana.
Kuivajoen kutualueiden
kunnostamisen yleisenä tavoitteena on virta-alueiden alkuperäisen biologisen
tuottavuuden ja monimuotoisuuden sekä luontaisen
koskimaiseman ja rantabiotoopin
palauttaminen.
Kunnostusohjeet on laadittu lähinnä lohen, mutta myös meritaimenen sekä
harjuksen elinympäristövaatimusten mukaisesti. Kunnostuksesta hyötyy myös
nahkiainen.
Kesäkuun aikana kerätään
rannanomistajilta
suostumukset koskien kunnostamiseen, sillä rantaan
tulee päästä sekä kaivinkoneella sorakkoja kunnostamaan ja soraa lisäämään,
että kuorma-autolla soraa
viemään koskikohteisiin. Tämän jälkeen valitaan kaivinkoneet ja kuljettajat, joilla on
jo aikaisempaa kokemusta tällaisesta koskien kun-

nostuksesta. Kokemus on
tärkeää työn jouhevan suorittamisen ja aikataulussa
pysymisen kannalta. Tarvittavan soran töiden ohjauksesta vastaava Eero Hiltunen
Osuuskunta
Virtatiimistä
tulee etsimään lähialueilta
kuljetuskustannusten minimoimiseksi. Soran tulee olla
seulomatonta ja kooltaan 40
– 100 mm. Kun luvat rannanomistajilta on saatu ja työn
suorittavat tahot valittu, tapahtuu kunnostus pääasiassa heinäkuu aikana, jolloin
joen virtaama on pienimmillään. Yhden kosken saattaminen kutukuntoon vaatii
noin yhden työpäivän.
Koskien kunnostuksesta vastaavaan ryhmään
kuuluvat Jermi Tertsunen
POPELY:stä, Hilla Karppinen Iin kunnasta, Eero
Hiltunen Osuuskunta Virtatiimistä, Mauri Huhtala Kuivajoki ry:stä, Seppo
Miettunen ja Olli Dahl Kui-

vaniemen
Osakaskunnasta. Ensimmäinen palaveri on
pidetty 21.5., jossa vastuut
ja tehtävät alustavasti katsottiin läpi. Uutta palaveria
pidetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla, jonka jälkeen Seppo ja Eero käyvät
yhdessä pyytämässä vesialueen omistajilta kunnostusluvat. Hilla katsastaa asiat Iin
kunnan puolelta ja huolehtii,
että kaikki johdot ja putket
tulee otettua huomioon, ettei
tule ylimääräisiä haavereita. Jermi seuraa työn kulkua
ja antaa neuvoja tarvittaessa.
Hanke on lähtenyt liikkeelle
hyvällä yhteistyöllä kaikkien
halutessa edistää Kuivajoen
palauttamista vaelluskalojen kutujoeksi. Koskienkunnostuksen lisäksi Kuivajoen
lohikantaa pyritään vahvistamaan vuosittain tapahtuvin
pienpoikasistutuksin.
Tätä tehtävää valvoo Mauri.

Olli Dahl

tekniikan
perustutkinto:
Hyry Benjami, Kemppainen
Simo, Koskela Miska, Pitkänen Jaani. MTR

Onnea
valmistuneille!

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

KESÄKERHOT
10. - 14.6.

Aseman koulu
Jakun koulu
Haminan koulu / Valtarin Areena
17. - 20.6. Jokikylän liikuntasali
Pohjois-Iin koulu
24. - 28.6. Kuivaniemen Aseman urheilukenttä
1. - 5.7.
Olhavan koulu
Oijärven Sampola
Kesäkerhot on tarkoitettu 1. - 6. lk koululaisille.
Kerhoaika päivisin klo 10 - 14.
Ilmoittautumiset otetaan vastaan paikan päällä.
Kerholaisilla mukana omat eväät.
Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos / nuorisotyö.
Lisätietoa:
Vapaa-aikaohjaaja Jussi Mertala, p. 050 383 9984
Nuorisotyöntekijä Marjo Ohenoja, p. 050 395 0393
Vapaa-aikaohjaaja Marjo Takalo, p. 050 395 0401
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Ruokahävikki haltuun

Bät, Mät ja Kät ovat majoitettu Iihin ja tarvitsisivat uuden kodin. (Kuva Jouni Rissanen)

Eläinten kohtelu huonontunut
etenkin kissojen kohdalla
Iin Järjestötalolla ja Kuivaniemen Nelospankin parkkipaikalla jaettiin eläinten
ruokaa perheille ja yksityisille, joilla ei välttämättä
ole varaa hankkia riittävästi lemmikkien tarvitsemaa
ruokaa.
-Monelle eläin voi olla ainoa kaveri ja todella tärkeä,
ruokakeräyksen jakopaikan
hankinnassa Iissä avustanut
Anu Mäenkoski toteaa.
Ruokajaon olivat organisoineet Oulun seudun
eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoiset ja ruokaa oli
saatu muun muassa keräyksillä, joihin Iissä oli mahdollista
osallistua
sekä
K-Marketissa että S-Marketissa.
-Eläinsuojelulaki tarvitsee pikaista uudistamista.
Nykyinen laki on riittämätön, eikä edellytä mitään
taitoja eläimen hankkivalta
henkilöltä. Eläimiä ei osata
hoitaa ja eläinsuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet,
Annika Åman Oulun seudun eläinsuojeluyhdistyksestä toteaa.
Yhdistyksen
eläinsuojeluneuvoja Marjo Mettovaaran mielestä sanktiot

eläinten huonosta kohtelusta ovat riittämättömiä.
-Eläimet eivät ole tavaroita ja etenkin kissojen arvo on
monille todella huono, hän
kertoo.
Samaa toteaa Popopet
ry:n vapaaehtoinen Merja Penttinen. Oulusta Iihin
muuttanut Merja on Iissä
tarjonnut muun muassa hätämajoitustiloja
kissoille,
jotka niitä jostain syystä tar-

vitsevat.
-Toimimme pelkästään
lahjoitusten varassa ja etsimme koko ajan uusia sijaiskoteja etenkin kissoille.
Jos huomaat kotipiirissäsi kissan, jota epäilet hylätyksi, ota rohkeasti yhteyttä
meihin. Loukutamme ja sirutamme, sekä leikkaamme
ja rokotamme kissat, eikä se
maksa ilmoittajalle mitään,
Penttinen kannustaa iiläisiä

eläinsuojeluasioissa.
Sekä Oulun seudun
eläinsuojeluyhdistyksen että
Popopetin vapaaehtoiset toteavat, etteivät kissat kuulu
vapaiksi ja eläinten siruttaminen tulisi saattaa myös
kissojen osalta pakolliseksi.
Lisätietoja ja neuvottaa löytyy molempien yhdistysten
kotisivuilta https://www.
popopet.net/ ja http://
oulu.sey.fi/ MTR

Ruokahävikki haltuun kansallisella ruokahävikkiviikolla – tiesitkö että joka kymmenes leipäpala, hedelmä tai
vihannes päätyy roskiin?
Tuunataan työtä –ESR-hanke osallistuu tänä vuonna
valtakunnalliseen Kuluttajalehden järjestämään Hävikkiviikkoon yhdessä Iin Marttojen ja Iin ympäristöyhdistyksen kanssa. Hävikkiviikko järjestetään 9.-15.9., ja
viikon tarkoitus on nostaa ruoan arvostusta ja kertoa siitä, kuinka tärkeää hävikin vähentäminen on erityisesti
kuluttajille.
Hävikkiviikkoa suunnitellaan kovaa tahtia. Hävikkiviikolle tullaan järjestämään erilaisia tapahtumia ja
viikolla pyöritään erilaisten ruokahävikkiteemojen ympärillä: liha, kala, kasvisruoka, sienestys ja marjastus,
idätys ja hapatus, elintarvikkeet kosmetiikassa, lähiruoka sekä esimerkiksi kasvivärjäys.
Hävikkiviikkoon voi osallistua monella tapaa. Pystyt
seuraamaan Iissä järjestettäviä tapahtumia Tuunataan
työtä –hankkeen Facebook-sivuilta ja Iin kunnan tapahtumakalenterista. Erikseen ilmoittautumista vaativista
tapahtumista mainostetaan erikseen. Yksityishenkilönä
pystyt osallistumaan esimerkiksi jakamalla ruokahävikkiä vähentäviä vinkkejä vaikkapa omalla some-tililläsi!

Veli-Pekka Korhonen

projektisuunnittelija, Tuunataan työtä -hanke

Ruokahävikkiviikon suunnittelijana toimii Päivi
Kaukua, joka aloitti työssään maanantaina 27. 5.
Päivin tavoitat numerosta 040 1917 425 tai
sähköpostilla osoitteesta paivi.kaukua@ii.fi
Kansallisen hävikkiviikon viralliset sivut:
www.havikkiviikko.fi
Pysy kuulolla!

Tuunataan työtä kesävinkki!
Onko biojäteastiasi aina täynnä ja likainen?
Kaipaatko vinkkiä siihen, kuinka saada biojätteesi
helpommin tyhjennettäväksi,
mutta et haluaisi ostaa erikseen biojätepusseja?
Kesävinkki biojätteen kierrätykseen:
käytä vanhaa sanomalehteä pussina taittelemalla
se sopivasti.
Annika Åman ja Marjo Mettovaara jakoivat eläinten ruokaa Iin Järjestötalolla.

Iin Haminankartano rakentuu kesämökkimaisemaan keskustassa
Asunto osakeyhtiö Iin Haminankartanon
ennakkomarkkinointi on alkanut.
Temotek Oy rakentaa tämän
viisikerroksisen
korkealaatuisen asuinkerrostalon
käytöstä poistetun hammashoitolan tontille aivan Iijoen
rantamaisemaan. Parvekkeelta avautuvat näkymät
Iijoelle ja kohteen keskeisen
sijainnin ansiosta palvelut
löytyvät kävelyetäisyydeltä. Liikkuminen Kemin tai
Oulun suuntiin hoituu näppärästi joukkoliikennevälineilläkin.
Haminankaratanossa on

Iin Haminan kartanossa asut
kesämökkimaisemissa.

kaukolämpöön liitetty vesikiertoinen lattialämmitys.
Asunnoissa on huoneistokohtainen koneellinen, lämmöntalteenotolla varustettu
tulo- ja poistoilmanvaihto,
sekä
huoneistokohtainen
vedenmittaus. Autoille pihalta löytyy autokatoksia ja
-paikkoja. Myös ulkoiluvälineille löytyvät omat pihasäilytystilat.
-Kohteeseen tulee 23
asuntoa, joista noin puolet
on varattu. Rakentamisen
on tarkoitus alkaa kuluvan
vuoden elo-syyskuussa, jolloin valmista olisi loppukesästä 2020, myyntipäällikkö
Jari Alaiso Temotek Oy:stä
kertoo ennakkomarkkinointitilaisuuden jälkeen museokahvila Huilingissa. MTR
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Kunnanvaltuusto kokoontui tilinpäätöskokoukseensa Valtarin koululle.

Talouden tasapainotus jatkuu Iissä
Iin kunnanvaltuusto hyväksyi vuodelta 2018 lähes
1,9 miljoonaa euroa alijäämäisen tilinpäätöksen ja
merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen,
sekä
myönsi kunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.
Yksi syy alijäämään oli
ennakoitua pienemmät ve-

rotulot. Verotulojen lisäys
450 000 euroa saatiin kiinteistöveroista, etenkin tuulivoimaloiden ansiosta.
-Säästötarve
tulevalle
vuodelle on valtuuston aiemmin tekemisen sopeuttamispäätösten
jälkeen
miljoona euroa, edellyttäen ettei valtiovallan taholta
tule uusia säästöpäätöksiä.
Koska ensi vuoden talousarvion valmistelu alkaa välittömästi, ei ole järkevää

käynnistää uutta säästökierrosta, vaan sisällyttää tarvittavat toimet vuoden 2020
talousarvioon, kunnanjohtaja Ari Alatossava totesi valtuutetuille.
Taloussihteeri/controller
Helena Sipola kertoi lainaa
kunnalla oleva 3381 euroa/
asukas ja koko kuntakonsernin lainamäärän olevan asukasta kohti vajaa 6000 euroa.
Vuoden 2018 tuloksen hän
totesi olevan 2,5miljoo-

naa euroa heikomman kuin
vuonna 2017. Kassavarat Iillä kerrottiin vähentyneen 3,2
miljoonaa euroa ja kassan
riittävyyden heikentyneen
kunnan osalta aiemmasta 19
päivästä 12 päivään.
Kunnanvaltuusto myönsi
Pentti Soinille eron Oulunkaaren kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä
ja valitsi hänen tilalleen JariJukka Jokelan. Jokelan tilalle
varajäseneksi valittiin Han-

nes Hekkala.
Vilkkaan
keskustelun
jälkeen valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen Iin osallistumisesta
Oulu2026-hankkeeseen,
mikäli Oulu nimitetään
vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.
Iin kunta suunnittelee
ja toteuttaa osatoteuttajana Oulu2026-teemojen mukaista ohjelmaa vuosina
2024 - 2026. Osatoteuttaja

voi toimia yksin tai yhdessä muiden osatoteuttajien
kanssa. Ohjelmaan otettavista sisällöistä neuvotellaan
Oulu2026-hankeorganisaation kanssa. Osatoteuttajien hankkeet merkitään
hakemukseen seudun osallistumisena kulttuuripääkaupungin kustannuksiin
ja niitä markkinoidaan osana Oulu2026 kulttuuriohjelmaa. MTR

Iin Hevosharrastajat isännöi SRL:n
mestaruuskilpailut Ylirannan Ratsutilalla
Pohjois-Suomen ratsastuskouluoppilaiden
mestaruudet ratkottiin Ylirannan
Ratsutilalla 26.5. Kisajärjestelyistä vastasi Ylirannan
Ratsutilaa tukikohtanaan pitävä Iin Hevosharrastajat.
-Tällaisen
tapahtuman
onnistunut
läpivieminen
vaatii monen kuukauden
työn ja on pienelle seuralle
iso ponnistus, kilpailunjohtaja Sara Ylipää kertoi kilpailuja seuratessaan.

Kaikki sujui hienosti ja
seuran puheenjohtaja Hannu Kemiläinen saattoi tyytyväisenä todeta takoissa
ahkeroineen 25 Iin Hevosharrastajien jäsentä.
-Tuomarit ja ratamestari, sekä stewardi kilpailuissa
olivat Suomen ratsastajien
liiton Pohjois-Suomen jaostosta. Muilta olisin seuran
jäsenet ja kilpailijat rakensivat radat ja kaiken muun
toiminnan, Kemiläinen kehui joukkojaan.

Ratsastus on etenkin tyttöjen suosiossa ja se näkyi katsomossakin.

Stewardi? Mikä se on,
joutui lajiin vihkiytymätön
toimittaja ihmettelemään.
-Stewardi valvoo ennen
muuta hevosten hyvinvointia ja katsoo, että varusteet
ovat kunnossa ennen suoritusta, kilpailunjohtaja Sara
Ylipää valaisee asiaa.
Päivän aikana ratsastuskoulujen oppilaat kilpailivat kouluratsastuksessa ja
esteratsastuksessa, ratsuinaan kunkin ratsastuskoulun opetushevosia. Etenkin

esteratsastus
osuus
oli
näyttävää nähtävää, josta
runsaslukuinen yleisö silminnähden nautti, antaen
tasapuolisesti aplodit onnistuneista suorituksista.
Pohjois-Suomen ratsastuskouluoppilaiden mestaruustulokset:
Juniorit: 1. Neea Koskiniemi - Tuudi II (LidRid /
Tallinmäki), 2. Emilia Eade Gina Xanette (TemRa / Turkan Ratsurinne), 3. Roosa
Loukusa - Rivaltika (IIHA /

Ylirannan Ratsutila)
Seniorit: 1. Meri Rahikkala - S.V. Crystal Star
(TemRa / Turkan Ratsurinne), 2. Assi Ollikainen - Äänenkantaja (RatsuTeam /
Turkan Ratsurinne), 3. Katriina Pylväs - Maijan Roco
(TemRa / Turkan Ratsurinne)
Parhaan ratsastuskoulun
palkinnon yhteismenestyksen perusteella voitti Turkan Ratsurinne. MTR

Emilia Rauhala ja Vertti näyttävässä hypyssä esteratsastuksen junioriluokassa.

Iin Hevosharrastajien/Ylirannan Ratsutilan Roosa Loukusa
nappasi pronssimitalin junioreissa ratsunaan Rivaltika.
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Kelterin viesti suunnistuksen kevätjuhlaa
Lauantaina 25.5. suunnistusväki kokoontui Olhavan
kalliomaastoihin perinteiseen Kelterin viestiin. Kelterin viestin ”isähahmo”
Seppo Keltamäki ja kilpailun läpiviennistä vastannut
Iisu haluavat tällä keväisellä
tapahtumalla ylläpitää ja kehittää suunnistusperinnettä
Iissä ja koko Pohjois-Suomessa, kokoamalla huiput,
kuntoilijat ja juniorit samaan
kilpailuun.
Tänä vuonna SK Pohjantähden juniorit osoittivat
seuran junioritoiminnan laajuuden, vieden kiertopalkinnon nimiinsä.
Yleisestä sarjaa hallitsi
selkeästi saman seuran ykkösjoukkue, jossa suunnisti
myös iiläinen Hannu Niemelä. Toiseksi tuli Pellon
Ponnen ykkösjoukkue ennen Sk Pohjantähden kakkosjoukkuetta.
Naisten
sarjan voiton nappasi niin
ikään SK Pohjantähden trio,
joten kilpailujen parhaasta seurasta ei jäänyt epäselvyyttä. MTR

Kelterin viestin ”isähahmo” Seppo Keltamäki luovuttaa kiertopalkinnon SK Pohjantähden junioreille. (Kuva Kimmo Kakko)

Entinen huippusuunnistaja Toivo Veijola jaksaa jatkaa toimitsijana vuosikymmenestä toiseen. (Kuva Kimmo Kakko)

H21 sarjan kolme parasta joukkuetta. Vasemmalta Pellon Ponsi, SK Pohjantähti 1, sekä SK Pohjantähti 2, josta vain ankkuri ehti kuvaan. (Kuva Kimmo Kakko)

Mirja Vehkaperä Iin äänikuningatar, paikkaa Euroopan parlamenttiin ei irronnut
Keskustan Mirja Vehkaperä on ylivoimaisesti eniten
ääniä Iissä saanut eurovaaliehdokas. Istuva euroedustaja Vehkaperä jäi kuitenkin
valitsematta uuteen parlamenttiin. Keskusta menetti

vaaleissa yhden edustajapaikan Vihreille, jotka saavat
myös niin sanonut brexit-paikan, Britannian mahdollisesti
jättäessä Euroopan unionin.
Mirja Vehkaperä keräsi yhteensä 36 281 ääntä, joista

Oulun vaalipiiristä 27 512 ja
Lapista 2448. Iissä hänen äänimääränsä oli 938.
Äänestysprosentti nousi
edellisistä eu-vaaleista. Uurnilla kävi koko maassa 42,7
prosenttia äänioikeutetuista.

Pohjois-Iin vaalilautakunnan jäsenet Veera Jussila, Marja Kurkela, Mika Koistinen (pj) ja Anita Sievänen totesivat äänestäjiä käyneen tällä kertaa verkkaisaan tahtiin. Pohjois-Iin äänestysalueen äänestysprosentti oli 38,3. Iissä vilkkaimmin äänestettiin Jokikylän äänestysalueella, jossa uurnilla kävi
niukasti yli puolet äänioikeutetuista, 50,6 prosenttia.

Oulun vaalipiirin äänestysaktiivisuus oli 37,9 prosenttiaja Iin 36,2 prosenttia.
Puolueidensa ääniharavat
Iissä olivat: Keskusta Mirja Vehkaperä 938, Vasemmistoliitto Hanna Sarkkinen
180, Perussuomalaiset Laura
Huhtasaari 130, Sosialidemokraatit Eero Heinäluoma 105,
Seitsemän tähden liike Paavo
Väyrynen 93, Vihreät Ville
Niinistö 42, Kokoomus Petri
Sarvamaa 37.
Iissä juuri ennen vaalipäivää kampanjoinut Mirja
Vehkaperä uskoin mahdollisuuksiinsa, vaikka arvioikin
tarvittavan paljon töppösiä
äänestyskoppeihin,
ennen
kuin jatkopesti irtoaa.
-Tietenkin olen pettynyt,
kun paikkaa jatkokaudelle

ei tullut. Palaamme perheen
kanssa Suomeen kesä-heinäkuun vaihteessa. Aika näyttää, missä tehtävissä tulen

jatkossa toimimaan, kertoi
varapaikalle jäänyt Mirja
Vehkaperä vaali-iltana. MTR

Iissä kampanjoinut iloinen Mirja Vehkaperä uskoi mahdollisuuksiinsa, vaikka ennakoikin vaalista tiukkaa.
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Touhula Harjuntähdessä tutustumispäivä
Iin Liesharjulla elokuun
alussa avautuvassa Touhula Harjuntähdessä vietettiin
”Avoimet Ovet” päivää lauantaina 25.5.
Touhula Harjuntähti on
luonnonläheinen
seikkailupäiväkoti, joka sijaitsee
Iin Liesharjulla, Harjunkujalla. Päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatuksen
lisäksi
myös esiopetusta. Päiväko-

din uudet tilavat, turvalliset
ja käytännölliset päiväkotikäyttöön suunnitellut tilat odottavat toiminnan
alkamista. Päiväkodin sisätiloista löytyvät mm. kiipeilyseinä,
puolapuut,
kiipeilyköydet sekä voimistelurenkaat.
Päiväkodin pihalle tulee monipuolinen leikkivälineistö ja vapaan leikin alue.

Palvelupäällikkö Heli Mönttinen toivotti vierailijat tervetulleiksi.

Osa päiväkodin pihasta on
jätetty luonnontilaan, jolloin
lapset pääsevät leikkimään
omassa ”metsässä”. Päiväkoti sijaitsee erittäin rauhallisella paikalla, metsän
ympäröimänä.
-Seikkailukasvatuksessamme korostuu luonto- ja
ympäristökasvatus, kokemuksellinen ja aidossa luontoympäristössä oppiminen,

itsetunto- ja kaveritaidot,
sekä
itsensä
rohkeaksi
haastaminen. Varhaiskasvattajistamme löytyy Metsämörri-ohjaajia
sekä
liikuntaleikkikouluohjaajia, ja lasten kanssa tehdään
viikoittain Metsämörri-retkiä lähimetsään, päiväkodin
johtaja Tuija Alikoski kertoo.
Harjuntähteen tulee kol-

me ryhmää, yhteensä kuudellekymmenelle lapselle.
Alikoski kertoo päiväkodin paikkojen olevan jo lähes varattuja, muutamaa
paikkaa lukuun ottamatta.
Harjuntähteen tulee myös
laitoskeittiö, jossa valmistetaan Iin Touhula-päiväkotien kotiruoka.
-Meillä aukeavat elokuun alussa uudet Tou-

hula-päiväkodit Iin lisäksi
Pudasjärvellä ja Raahessa,
Touhula
Pohjois-Suomen
palvelupäällikkö Heli Mönttinen kertoo, toivottaessaan vierailijat tervetulleiksi
Touhula Harjuntähden tutustumispäivään. MTR

Touhula Harjuntähden henkilökuntaa Johanna Heinikoski, Mari Leskinen, Riikka Pyykkönen, Suvi Kukkola, Marika Rousu ja Minna Pakanen, sekä päiväkodin johtaja Tuija Alikoski avoimien ovien päivänä Touhula Harjuntähdessä.

Ikääntyneiden hyvinvointitapahtuma osoitus yhteistyön voimasta

Kahviossa Haminan koulun 6luokan oppilaat Helmi Viljamaa, Alessia Mäenpää ja Olivia Alakärppä myivät makoisia tuotteita. Tytöt
kertoivat keräävänsä luokkaretkirahoja PowerPark matkalle.

Maria-Kreeta Tiiro esittelee Iin Apteekin tuotteita Aili-Maria Tiirolle.

Iin hoiva ja palveluasunnot Emmintuvalla järjestetty
”Ikääntyneiden hyvinvointitapahtuma” sai iiläiset liikkeelle. Eri alojen yrittäjiä oli
saapunut esittelemään tuotteitaan ja palveluitaan. Oulukaari esitteli ikäihmisten
palvelujaan, Iilaakson Fysioterapian
fysioterapeutti jumppautti ja koululaisten
luokkaretkikassa karttui kahviossa.
-Emmintuvan ja kotihoidon henkilöstössä heräsi ajatus tuoda markkinat
ja yhteisöllisyys vanhusten luokse, jotka eivät pääse osallistumaan muualla
järjestettyihin tapahtumiin.
Henkilökunta on yhdessä työstänyt tapahtuman ja
mukaan on saatu ilahduttava määrä yhteistyökumppaneita. Esittelijöitä saimme
paikalle 16, Iin hoivahoito ja
asumispalveluiden vs palveluesimies Hillevi Turpeinen
kertoo.
Erittäin iloinen hän on
hyvinvointitapahtuman
saamasta
vastaanotosta
ikäihmisten keskuudessa.
-Tapahtumassa
vieraili
yli sata henkilöä, joista huomattava osa kotonaan asuvia
ikäihmisiä. Tämä on hyvä
osoitus tällaisten tapahtumien tarpeellisuudesta, sekä
yhteistyön voimasta, Hillevi
toteaa. MTR

Liisa Tuikkanen Iilaakson Fysioterapiasta sai hyvinvointitapahtumaan osallistuneiden nivelet notkeiksi. Taustalla Sami Nurmela Seniortek Oy esitteli muun muassa hoivaturvainnovaatioita, jotka
mahdollistavat ikääntyneiden kotona asumisen.

Päivi Päkkilä esitteli hieronta- ja hemmotteluhoitoja. Jakkukylässä toimiva Tmi Päivi
Päkkilä tekee myös kotikäyntejä.

Oulunkaaren digikummi Anja Eilittä-Liuski esittelee lääkeautomaattia, joka muistuttaa ottamaan ja annostelee lääkkeet. Laite
helpottaa myös kotihoidon työtä.
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Iin Eläkeläiset tarjosi jäsenilleen lohisoppaa
Iin Eläkeläiset ry päätti toimikautensa jäsenille tarjottuun lohisoppaan.
Järjestötalon sali täyttyi jälleen iloista, virkeistä eläkeläisistä, joka saivat nauttia
maukkaasta sopasta ja pullakahveista, sekä haitarimusiikista. Lopuksi laulettiin
yhteislauluja ja muisteltiin
kulunutta kautta, sekä suunniteltiin tulevaa.
-Vaikka nyt alkaakin toiminnassa kesäloma, on meil-

lä kesälläkin monenlaista
toimintaa. Sunnuntaina lähdemme kylpylään Kuopioon

ja monia muitakin matkoja
on tiedossa, totesi yhdistyksen puheenjohtaja Eero Tep-

po lohisoppaa nauttivalle
jäsenjoukolleen. MTR

Järjestötalon sali täyttyi ääriään myöten Iin Eläkeläiset ry:n
tarjotessa jäsenistölleen lohisopat.

Eila Fäldt on tuonut lautaselliset lohisoppaa pöytään. Hän ja monet muut vapaaehtoiset tarjoilivat sopat ja kahvit pöytiin saakka.
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Puheenjohtaja Eero Teppo johdatti yhteislauluja Maria-Liisa Halosen ja Arvo Viinamäen säestäessä. Eeron upeaa ääntä ja
tulkintaa saatiin kuulla soolonakin ”Sieluni soitto” kappaleen kajahtaessa komeasti.

Eläkejärjestöjen liikuntapäivää vietettiin
leppoisasti Illinsaaressa
Perinteiseen tapaan Iin Eläkeläiset ry, Iin Eläkkeensaajat ry, sekä Eläkeliiton
Iin osasto viettivät yhteistä liikuntapäivää Illinsaaren
hiihtomajalla ja lähireiteillä.
Päivän ohjelmassa oli aluksi reipasta ulkoilua sauvakävellen,
liikuntaneuvoja
Marjo Veijolan alkuverryttelyn avattua lihakset vetreiksi. Liikunnan herätettyä
nälän, siirryttiin makkaranpaistoon nuotiopaikalle ja
lopuksi nautittiin pullakahvit hiihtomajalla. MTR

Virkeitä vanhuksia –
hyvinvointia yhteistyöllä
Oulunkaaren kunnat ovat aktiivisia hyvinvointitapahtumien
järjestäjiä. Esimerkiksi Iissä eläkeläisten paikallisjärjestöt järjestivät liikuntatapahtuman, ja samalla viikolla Iin vanhuspalveluiden hyvinvointitapahtuma Emmintuvalla toi yhteen
eri alojen edustajia kertomaan palveluista ja ikääntymiseen
liittyvistä asioista. Virkeät vanhukset puolestaan oli Valtariareenan avaustilaisuudessa paneelikeskustelun aiheena.
Mitä se hyvinvointi sitten on? Valtakunnallinen tavoite on
edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kunnilla on vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hyvinvointiin kuuluu
monia osa-alueita, ja se kuuluu kokonaisvaltaisena jokaiselle ihmiselle. Tämä tavoite tulee huomioida päätöksissä ja toimissa, joita ihmisten asioita hoidettaessa tehdään.
Oulunkaaren vanhuspalveluissa työntekijät huolehtivat
ikäihmisten hyvinvoinnista monin eri tavoin. Hyvinvoinnin
edistämisen yksi osa on osallisuuden edistäminen. Osallistumisen merkitys nousi esille myös paneelikeskustelussa, eli on
tärkeää, että ollaan mukana arjessa ja kuulutaan osaksi jotain.
Asumispalveluiden ja kotihoidon työntekijät järjestivät tämän teeman ympärille Hyvinvointitapahtuman Iin Emmintuvalla. Tapahtumassa oli useita palveluiden tarjoajia, joihin
kaikilla noin sadalla kävijällä oli mahdollisuus tutustua. Tapahtumassa nähtiin eri-ikäisten ihmisten iloisia kohtaamisia.
Kävijöiltä kysyttiin hyvinvoinnin merkitystä ja mistä hyvinvointi koostuu. Vastauksissa nousivat esiin fyysinen,
psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen puoli. Erityisen tärkeinä korostuivat terveys, terveelliset elämäntavat, kuten liikunta, hyvä ravinto ja riittävä uni. Koti ja kotona asuminen
oli tärkeää, kuten myös ystävien ja perheen merkitys, hyvä
mieli, onnellisuus ja itsenäisyys. Sopiva määrä huolta kuului muutamien vastaajien mielestä hyvinvointiin. Tämän voisi tulkita välittämisen tunteena: ihmiset, joista välitämme,
voivat aiheuttaa myös huolta ja suruakin. Välittäminenkin on
siis hyvinvointia.
Me jokainen voimme vaikuttaa oman hyvinvoinnin lisäksi
läheistemme hyvinvointiin. Riittävä tuki, tukiverkoston kartoittaminen ja hankkiminen sekä arkijaksaminen korostuvat
jokaisen meidän elämässä. Samat asiat kuuluvat myös ikäihmisen hyvinvointiin ja heidän oikeuksiinsa. Päivän sujuminen itsenäisesti tai tuettuna on tärkeää: arkiaskareet kuuluvat
jokaisen kotiin. Itsenäinen selviytyminen on usean ikäihmisen toive. Iän karttuessa ja varsinkin sairauden kohdatessa
itsenäinen selviytyminen voi heikentyä. Tällöin läheisten ja
erilaisten tukitoimien tarve korostuu. Jokaisen elämä on arvokas, ja siihen kuuluu kokonaisvaltainen hyvinvointi. Yhdessä tekemällä voimme edistää ikäihmisten hyvinvointia.

Hillevi Turpeinen, Iin asumispalvelujen palveluesimies
Sari Vitikka, Iin kotihoidon palveluesimies

VÄLIAIKAINEN TOIMISTO IISSÄ
Iin Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii.
Avoinna arkisin ma 10.6.- pe 28.6. klo 10-14.
ILMATAR suunnittelee merkittävää Ollinkorven tuulivoimahanketta Pohjois-Iistä koilliseen. Hankkeen yhdistetty kaava- ja ympäristön vaikutusten arviointi (YVA)
-prosessi aloitettiin alkuvuodesta 2019. ILMATAR pitää
väliaikaista toimistoa Iin Micropoliksessa pe 28.6. asti.
Tarkoituksena on jakaa tietoa hankkeesta sekä kerätä
tietoa alueesta. Maanomistajilla on mahdollisuus keskustella ja sopia maanvuokrasopimuksista toimistolla.

Liikuntaneuvoja Marjo Veijolan ohjaama alkuverryttely
notkisti lihakset ennen sauvakävelyä.

Toimisto on auki arkisin klo 10-14.
Voit myös varata ajan keskusteluille soittamalla:
Petteri Mäenpää, puh. 040 521 1764.
ILMATAR on tuulivoima-alan pioneereja ja ilmastovelvoitteiden vastuunkantajana tarjoaa hyvän perinnön
tuleville polville. ILMATAR pyrkii kaikessa toiminnassaan
avoimuuteen, jatkuvuuteen ja hyötyjen paikalliseen
maksimoimiseen.
Eero Teppo Iin Eläkeläisistä ja Salme Tanninen Iin Eläkkeensaajista suunnittelevat ajankohtia tuleville yhteistapahtumille.

Hyvinvointi koostuu myös yhdessäolosta ja maukkaista makkaroista.

TERVETULOA!
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET
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

Pyydä tarjous!
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

renkaat kaikille teille

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Elias
Oikarinen Sundquist

Larissa
Tursas

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 35 VUOTTA

OULU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIN PISTE:Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA
Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKKEITÄ

KUNTO
KLUBI

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

Kirkkotie 1, 91100 Ii | 045 650 7256
www.kulta-aalto.com

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO

Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Sohvalta lenkkipolulle tai salille?
* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VALMENNUKSET
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Valtarintie 2
Haukipudas Nikintie 1

Cambrigde valmentaja
Sanna Tervonen P. 040 721 3772
sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

PARTURI-KAMPAAMOJA

Anu Suotula
044 5577 677

www.kunnostamo.com

PARTURIPAINOTTEINEN

• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

Parturi-Kampaamo

Laguuni

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

Jonna Perätalo
p. 040 166 4419
Huhtikuja 17, 91100 Ii

Meillä myös ilta-aikoja

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

PITOPALVELUA

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

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

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

Liedes ja Tuomela jatkavat Iin johdossa
Iin kunnanvaltuusto valitsi
itselleen puheenjohtajiston
ja kunnanhallituksen kaksivuotiskaudeksi 1.6.201931.5.2021.
Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Teijo Liedes(vas).
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Reijo Kehus (kesk), toiseksi Jussi
Kurttila (kok) ja kolmanneksi Heli-Hannele Haapaniemi (vihr).
Kunnanhallituksen puheenjohtajana jatkaa Johannes Tuomela (kesk). Myös
varapuheenjohtajat
jatkavat eli ensimmäisenä Pekka Koskela (kesk) ja toisena

Mika Hast (vas).
Valittu
kunnanhallitus varajäsenineen: Johannes Tuomela (kesk) (Hannes
Hekkala), Pekka Koskela
(kesk) (Harri Sanaksenaho),
Veli Paakkola (kesk) (Hannu Kaisto), Sanna Valaja (kesk) (Kati Södö), Helka
Tapio (kesk) (Taina Häkkilä), Oili Kaleva (kesk) (Aili-Marja Alaraasakka), Mika
Hast (vas) (Sauli Keltamäki), Leena Tiiro (vas) (Maire
Turtinen), Johanna JakkuHiivala (vas) (Aini Autio),
Risto Säkkinen (sdp) (Juha
Räinä), Petri Tervonen (kok)
(Jarmo Lauri). MTR

Iin kunnanvaltuuston puheenjohtajisto 2019-2021 Reijo Kehus 1. varapuheenjohtaja, Heli-Hannele
Haapaniemi 3. varapuheenjohtaja, Teijo Liedes puheenjohtaja ja Jussi Kurttila 2. varapuheenjohtaja.

Johannes Tuomela jatkaa Iin
kunnanhallituksen johdossa
seuraavat kaksi vuotta.

26

nomat

nro 12
6.6.2019

-

Ratakymppi päätti testijuoksusarjan
Iin Yrityksen testijuoksusarjan kahdeksas osakilpailu juostiin ratakymppinä
22.5. Iin urheilukentällä. Kolea tuulinen sää vaikutti auringonpaisteesta huolimatta
jonkin verran tulostasoon.
Ratakympin vei nimiinsä Ville Nikkinen Pro Victoria 37.12,6. Ratakympillä
toiseksi tuli Kyösti Kujala Ii
38.25,2, vieden samalla kauden kokonaiskilpailun voiton. MTR
TULOKSET
Miehet: 1) Ville Nikkinen
Pro Victoria 37.12,6, 2) Kyösti Kujala Ii 38.25,2, 3)Mika
Marjeta Pro Victoria 39.15,5.
M40: 1) Arto Hiltula IiY
38.49,0, 2) Marko Mattila
VKV 38.57,1, 3) Arto Wallin Pro Victoria 39.09,7, 4)
Tatu Lappalainen Pro Victoria 40,02,9.
M45: 1) Jorma Puurunen
PuU 50,42,4.
M50: 1) Teuvo Kuusela
Kemi 40.17,3, 2) Pekka Kukkula IiY 40.36,4, 3) Pekka
Kuokkanen IiY 41.35,0.

M55:
1) Juha-Matti Lehtinen
KeMaKi 38.26,6, 2) Ismo Pudas IiY 42.05,9, 3)Jarmo Juuso RDS 43.56,1,
4) Vesa Savolainen HauHe 47.45,6.
M60: 1) Pertti Lapinkangas ONMKYU 43.06,3, 2)
Markus Hast Keminmaa
46.54,4.
M65: 1) Pekka Kuivalainen Ii 51.54,5.
M70: 1) Kauko Meriläinen OlsHe 50.58,0.
M75: 1) Eero Hanni KeMaKi 52.09,2.
M80: Paavo Takalahti KeMaKi 1.05.53,2.
Naiset: 1) Heidi Kokko
KuivA 46.42,7.
N40: 1) Kirsi Kivelä LNM
43.15,1.
N45: 1) Mari Sipola Kemi
1.05.53,2.
N50: 1) Kati Kuivalainen
Ii 51.49,0.
N55: Kariina Kauppinen
ONMKYU/kkm 47.00,0, 2)
Elli-Tarja Hallikainen TerTe
50.59,1.

Ville Nikkinen Pro Victoria voitti testijuoksujen ratakympin.

Kyösti Kujala oli tiukassa loppukirikamppailussa Juha-Matti Lehtista parempi ja vei testijuoksusarjan kokonaisvoiton.

Hannu Niemelä PSM-pitkämatkan mestari
Iisu isännöin kansallisia
PSM-pitkänmatkan
kisoja Olhavan maastoissa sunnuntaina 26.5. Kilpailut
saatiin viedä läpi pilvisissä kosteissa olosuhteissa,
kuitenkin ilman sadetta.
Osanottajia oli ympäri Pohjois-Suomen, sekä kansainvälistä väriä Australiasta
saakka.
Iiläiset suunnistajat menestyivät loistavasti, SK

Pohjantähteä
edustavan
Hannu Niemelän voittaessa sarjan H21A mestaruuden. Sarjan H50 mestariksi
suunnisti Iin Yrityksen Seppo Veijola.
Naisten sarjan mestariksi suunnisti Alatornion
Pirkkojen Venla Taulavuori
selkeällä erolla. Iin Yrityksen
Saana Backman suunnisti naisten sarjan sijalle kahdeksan. MTR

Tulokset kokonaisuudessaan http://www.iisu.fi/sivu/fi/
kilpailut/2019/kelterin_viesti_255_ja_avoin_kansallinen_pohjoissuomen_mestaruus_pitkamatka_2652019/tulokset_psm-pitkamatka/

Tanssijat vauhdissa Huilingin lavalla. (Kuva Jari-Jukka Jokela)

H21 sarjassa kuudenneksi sijoittunut Australian Andrew Barnet
keskustelee suorituksensa jälkeen vaativan maaston haasteista
ratamestari Vesa Kemppaisen kanssa. (Kuva Kimmo Kakko)

Iiläinen Sk Pohjantähteä edustava Hannu Niemelä suunnisti PSM-pitkämatkan mestariksi kilpailujen pääsarjassa H21A.
(Kuva Kimmo Kakko)

Haminan koulun kevätjuhlaa
vietettiin Huilingin lavalla

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Harri Haapasalo antoi kaikkensa Kelterin viestissä ja sijoittui kakkossijalle PSM-kilpilussa
sarjassa H50. (Kuva Kimmo Kakko)

Haminan koulun kevätjuhlaa vietettiin tänä vuonna
oppilaiden talent-esitysten
sikermänä. Paikalla oli katsomon täydeltä oppilaita,
huoltajia ja isovanhempia,
arviolta 650.
-Menneen talven aikana
koululla on perjantaiaamuisin järjestetty Talent-esitystilaisuuksia. Kevätjuhlassa
nähdyt esitykset oli karsittu

näistä perjantaiaamun tilaisuuksista, Haminan koulun
rehtori Jari-Jukka Jokela kertoo.
Juhlan humoristiset juonnot olivat oppilaiden itsensä
suunnittelemat.
Esityksessä oli niin orkestereita, tanssijoita, yksin -ja
ryhmälaulajia sekä runonlausuntaa. MTR

Oppilaiden taidokkaita esityksiä seurasi runsaslukuinen yleisö.
(Kuva Jari-Jukka Jokela)
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Iin Eläkeläiset ry

1969

TEEMME RETKEN TERVOLAAN

Onnikka ajaa kaunista Kemijokivartta.
Lähtö järkältä klo 12, paluu iltasella.
Matkan hinta kyyteineen 15 e,
maksetaan autossa,
sis. kahvit lisukkeineen, makkaranpaistoa.

Ilm. Kaarinalle ke 19.6. mennessä,
p. 040 822 9274

Bingo

YLI-OLHAVAN
MAAMIESSEURALLA
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

Bingo ma 10.6.2019 klo 18
5

9

20
7
38

IIN OLLINKORVEN TUULIVOIMAPUISTON
OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO

KUULUTUS

JÄRJESTÖTALOLLE KARAOKETANSSEIHIN PE 28.6.
Menomatkalla poikkeamme Väyrysen paikassa tutustumassa
kylpylään ja kotiviinimyymälään sekä Paanu-kirkkoon.

Rakennusjärjestyksen uusiminen, vireilletulo sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävilläolo
Iin kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan
19.8.2008. Rakennusvalvonnassa on laadittu rakennusjärjestyksen uusimisen käynnistämiseksi asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään mm. rakennusjärjestyksen
uudistamiseen liittyvät toimenpiteet, aikataulu ja osalliset.
Iin kunnanhallitus on 6.5.2019 §:ssä 133 päättänyt aloittaa rakennusjärjestyksen uusimistyön ja asettaa sen johdosta osallistumisja arviointisuunnitelman nähtäville.
Suunnitelma on saatavilla Iin kunnan internetsivuilla osoitteessa
http://www.ii.fi/rakennusvalvonta. Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston asiointipisteessä 23.5. - 24.6.2019.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
pyydetään toimittamaan
24.6.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta,
PL 24, 91101 li tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi. Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Urpo Hyry 050-4302 615.
Kunnanhallitus

Palkinnot: irtolehti 100 €, vihko 5*30 € + 50 €,
vitosbingo: 20 € + 50 € + 100 €.
Kuponkien hinnat: irtolehti 2 €, vihko 6 €, vitosbingo 5 €
Lisäksi arvontaa. Kahvio avoinna. Tervetuloa!
Kiitos bingoihin osallistujille ja hyvää kesää kaikille!

TANSSIKESÄ 2019

BINGO
8

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

MA 17.6.2019 klo 18.00

23

2

Palkinnot: 570 € mp | 350 € pr 50
Tervetuloa!
2 x 100 € | 5 x 50 €

La 8.6.
La 15.6.
La 22.6.
La 29.6.
La 6.7.
La 13.7.
La 20.7.
La 27.7.
La 3.8.
La 10.8.
La 17.8.
La 24.8.
La 31.8.
La 7.9.
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Yölintu, Armi Tenkula & Afrikan tähti
Jarno Kokko & orkesteri
Janne Tulkki & Tulinen sydän,
Jarkko Honkanen & Taiga
Kalle Jussila & Quattro
Leif Lindeman & Amore, Sauli & Ekstaasi
lavan 60-v. juhla, radio Pooki
Sari Koivikko & Kuunhopea
Matti ja Teppo & Horizone
Teemu Roivainen & Energia
Lasse Hoikka & Souvarit, Matti Ojala
Kake Randelin & Company
Juha Matti & Rosalie
Heikki Koskelo & Taivankaari
Ässät, venetsialaiset
Anne Mattila, Jussi Huru & Luksus, Sikajuhlat

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 25.2.2019 § 62
käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille.
Osayleiskaava laaditaan 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan
mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla).
Ilmatar Ii Oy suunnittelee enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista Iin keskustataajamasta
4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan YliIissä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 144 km2. Voimaloiden
kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5-9 MW.
Hankkeessa tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE 1 ja VE
2) ja ns. nollavaihtoehtoa. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tutkitaan kahta vaihtoehtoa, joko liittymistä Yli-Olhavan
Tuomelan sähköaseman ympäristössä (11 km) tai Simojoen sähköasemalla (n. 40 km). Uusi 110 kV:n voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen viereen.
Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja osayleiskaavan laatimista. Tässä
hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä, millä pyritään helpottamaan hankkeeseen osallistumista ja vuorovaikutusta. Menettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava
että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).
Tavoitteena on, että kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteinen asiakirja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma valmistuisi, käsiteltäisiin kunnanhallituksessa ja kuulutettaisiin nähtäville kesäkuussa 2019. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ja osallisilla on mahdollista jättää mielipiteitä. Nähtävillä olosta
sekä yleisötilaisuudesta kuulutetaan erikseen.
Lisätietoja kaavoituksesta antavat Iin kunta, maankäytön suunnittelija Jaakko Raunio puh. 050 4083 811 ja Ramboll, kaavoitusarkkitehti Pirjo Pellikka puh. 040 532 2380. Lisätietoja hankkeesta
ja YVA-menettelystä antavat Ilmatar Ii Oy, projektipäällikkö Pentti
Itkonen puh. 041 504 9935 etunimi.sukunimi@ilmatar-wind.fi ja
Ramboll, projektipäällikkö Erika Kylmänen puh. 050 485 4085 etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Iissä 23.5.2019
Iin kunnanhallitus

KARAOKE ja DISCO.
Bussi Oulusta, katso aikataulu netistä tai ilmoituksista

Kaikille avoin

www.nuijamiehet.net

KUULUTUS
Pahkakosken Energia Oy:n tarkoituksena on rakentaa uusi 2 x 110 kV voimajohto välille Isokangas
– Lattiasaari. Uusi voimajohto rakennetaan Pahkakosken Energia Oy:n Pahkakosken tuulivoimapuistossa tuotetun energian siirtämiseksi Isokankaan sähköaseman kautta Suomen kantaverkkoon.
Voimajohtohankkeen yleissuunnittelusta vastaa TLT-Building Oy.
Suunniteltavan voimajohtoreitin pituus on noin 18,2 km ja se sijoittuu Iin kunnan ja Oulun kaupungin
alueille. Käytettävä pylvästyyppi on pääasiassa harustettu, kahden virtapiirin teräsputkipylväs, ns.
HD-pylväs, jonka vaatima maa-aluetarve on 36 metriä leveä johtoaukea sekä tämän molemmin
puolin 10 metriä leveät reunavyöhykkeet. Suunniteltu johto sijoittuu pääosiltaan uuteen johtokäytävään. Ainoastaan Isokankaan sähköasemalta lähdettäessä johto sijoittuu olemassa olevien johtojen
rinnalle, pääosin niiden itäpuolelle. Tällä osuudella nykyinen johtoalue levenee noin 30-45 metriä.
Edellä sanotusta syystä Pahkakosken Energia Oy on hakenut lunastuslupaa, jonka perusteella perustetaan pysyvä käyttöoikeus johdon pystyttämiseksi ja pitämiseksi johtoaukealla kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla.
Kuulutus koskee 2 x 110 kV johtoa Isokangas - Lattiasaari
Kunnat: Ii ja Oulu
Johdon sijaintikartta ja johtoalueen poikkileikkauspiirrokset ovat nähtävillä Iin kunnan virallisella ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä Oulun kaupungin verkkosivuilla.
Sanotun lain 9 §:n 4. momentin mukainen kuuleminen järjestetään kokouksessa, joka pidetään
Oulussa: tiistaina 18. päivänä kesäkuuta 2019 klo 18
paikka: Kierikkikeskuksen auditorio
käyntiosoite: Pahkalantie 447, Yli-Ii
Kuulemiskokous on ensisijaisesti suunnattu niille maanomistajille, jotka eivät ole tehneet ennakkosopimusta johdon sijoittumisesta kiinteistöilleen. Tilaisuudessa varataan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, mahdollisuus
lausua mielipiteensä hankkeesta. Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan,
varataan siihen mahdollisuus kokouksessa tai jos hän sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa,
joka ei saa olla 14 vuorokautta lyhyempi. Kokouksessa ei käsitellä korvausasioita.
Kauhajoella 29. päivänä toukokuuta 2019
PAHKAKOSKEN ENERGIA OY

MERIHELMEN KESÄN AJAN
TANSSIKALENTERI:
28.6. Tanssit, Jarkko
Honkanen & Taiga
20.7. Pitäjänmarkkinatanssit
3.8. Tanssit
17.8. Tanssit

Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi
www.merihelmi.fi

YLEISURHEILUKOULU
Iin Keskuskentällä

6-8-vuotiaille ti ja to klo 18.00 - 19.00, alkaa 13.6. 2019
Ohjaajina Inka ja Diana
Monipuolista perusliikuntataitojen opettelua
9-15-vuotiaille ti ja to klo 18.00-19.30, alkaa 6.6. 2019
Juoksun, hyppyjen ja heittojen lajitaitoja.
Ei osanottomaksua
Iin Yritys

AVOIN KUTSU
Informaatio- ja kuulemistilaisuus:
Olhavanjoen kalamaksuvarojen
käyttö & kunnostusten
tilannekatsaus
ti 18.6.2019 klo 18 alk.
Yli-Olhavan Maamiesseuran talolla
Oijärventie 1091, 91150 Yli-Olhava

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Järj. ELY-keskus, Iin kunta, ProAgria ja
Olhavan seudun kehittämisyhdistys
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