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Esillä veteraanikoneet, autot,
traktorit, mopot ja muut kojeet.
Myös rompetori, työnäytöksiä,
kotieläimiä ja kilpailuja. Tervetuloa!
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Valto Pernu Petsamo Marathon –näyttely kotiseutumuseolla
Iin kotiseutumuseolla on
avautunut näyttely nimeltään ”Valto Pernu Petsamo
Marathon”, jossa yhdistyvät
Valto Pernun ”Polkupyörällä Petsamoon”-näyttely, sekä
Valto Pernu Photo Marathonin, joka toinen vuosi järjes-

tettävän valokuvakilpailun
voittajakuvasarjoista koottu
näyttely. Polkupyörällä Petsamoon -näyttely on kiertävä näyttely, joka koostuu
Valton vuonna 1930 pyörällä
Petsamoon tehdyn retken aikana otetuista kuvista. Valto

kirjoitti myös omia muistiinpanoja kuvista, jotka toimivat näyttelyn kuvateksteinä.
Tämä kiertävä näyttely on
lainattu Iihin Lapin maakuntamuseosta. Se on aiemminkin ollut Iissä esillä, ei tosin
näin pitkään ja laajasti.

Petsamo kuului Suomelle vuosina 1920-1944. Vuonna 1930 Valto Pernu teki kuvausmatkan alueelle polkupyörällä.

Petsamo oli 1930-luvulla runsaan kahdentuhannen
asukkaan kunta, jonka pääelinkeinoja olivat kalastus,
poronhoito ja karjatalous.
Tämä näkyy myös Valton ottamissa valokuvissa. Autolla
ajettava tie Ivalosta Jäämeren
rantaan oli juuri valmistunut ja Rovaniemeltä Petsamoon liikennöi postiauto,
jonka matka kesti kaksi päivää. Välillä yövyttiin Ivalossa. Valton kulkuvälineenä ei
kuitenkaan ollut auto, vaan
polkupyörä.
-Valto Pernu Photo Marathonin voittajasarjat ovat
yleensä olleet esillä vain kyseisen vuoden Photo Marathonin jälkeen. Nyt ne
päätettiin tuoda yhteisnäyttelyyn koko kilpailun esikuvan, Valto Pernun kuvien
kanssa. Kuvasarjoissa näkyy
myös yhteys esikuvaan, eikä
pelkästään siinä, että kilpailijat saavat kulkea pelkästään pyörillä. Kuvissa näkyy
myös Valtolle rakas aihe, ihminen, museonhoitaja Hanna Puolakka kertoo.
Näyttelystä Puolakka an-

taa erikoiskiitokset Juha
”Salama” Tauriaiselle, joka
ystävällisesti tarjosi voittajasarjojen tulosteet näyttelyä

varten ilmaiseksi. Lisätietoja Valto Pernu Photo Marathonista: www.vppm.fi MTR

Saa se Suomen poikakin istua lapintytön vieressä, kun ei kovin likelle pakkaa, on Valto kuvaan kirjoittanut.

Näyttely on esillä elokuun loppuun saakka. Museo
on kesä- ja heinäkuussa auki tiistaista sunnuntaihin,
elokuussa näyttely on avoinna viidennen Valto Pernu Photo Marathonin aikaan (8.-10.8), sekä IlmastoAreenan (23.-24.8) aikaan.
Valto Pernu Petsamo Marathon yhdistää Valton Petsamossa ottamat kuvat ja Valto Pernu Photo Marathonin voittajatyöt samaan näyttelyyn.
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Kirjastosta moniaistisia
Selkis-kasseja lapsiperheille

Vieraslajien torjuntakampanja Iissä

Iin
pääkirjaston
lastenosastolle on hankittu Selkis-kasseja
lapsiperheitä
varten. Selkis-kassit sisältävät moniaistista materiaalia erilaisista aiheista, kuten
pukeutuminen, liikenne ja
tunteet. Ajatuksena on, että
tarinat rakentuvat lapsen
mielessä leikkien, lukien,
kuunnellen, katsellen ja koskettaen. Kasseissa on aiheeseen liittyen muun muassa
kirjoja, musiikkia, leikkikaluja ja tukikuvakortteja.
Kassit on tarkoitettu lapsiperheiden käyttöön tuke-

KulttuuriKauppilassa järjestettiin keskiviikkona 19.6 vieraslaji-ilta, jossa oli tarjolla
tietoa ja käytännön vinkkejä
Suomen luonnolle haitallisten vieraslajien torjunnasta.
Tilaisuudessa selvisi esimerkiksi se, mitä vieraslajit ovat
ja miksi ne ovat haitallisia.
Illan aikana kuultiin eläviä
esimerkkejä vieraslajien torjunnasta, ja opastettiin myös
omien vieraslajitalkoiden järjestämisessä.
Vieraslajeilla tarkoitetaan
lajeja, jotka ovat levinneet
luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti
tai tarkoituksella. Ne eivät
alun perin kuulu ekosysteemiin, eivätkä olisi voineet sinne itsekseen levitä. Suomessa
on erilaisia vieraslajeja noin
1000, joista osa on saapunut ennen keskiaikaa. Kaikki
vieraslajit eivät ole haitallisia. Haitallisia vieraslajeja on
Suomessa noin 160, joista erittäin haitallisia on muutama
kymmen. Haitallisilta vieraslajeilta puuttuu yleensä kokonaan luontaiset viholliset;
taudit, tuholaiset tai eläimet,
jotka syövät niitä.
Vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta syrjäyttämällä
alkuperäisiä
lajeja. Lain mukaan maanomistajan tulee huolehtia
haitallisten vieraslajien hävittämisestä tai leviämisen
rajoittamisesta, jos lajista on
merkittävää vahinkoa luonnon
monimuotoisuudelle.
Luonnonsuojelulaki kieltää
haitallisten vieraslajien levittämisen luontoon. Kaikista vieraslajihavainnoista olisi
tärkeää ilmoittaa. Havaintoja voi jättää www.vieraslajit.
fi -sivustolla.

maan lasta esim. puhumaan
oppimisessa tai tunnetaitojen harjoittelussa. Ne sopivat erityisesti erityisryhmien
käyttöön. Myös päiväkodit
ja perhepäivähoitajat voivat
hyödyntää kasseja päivittäisessä työssään. Kassit lainataan ja palautetaan kirjaston
asiakaspalvelupisteessä ja
niiden laina-aika on neljä viikkoa. Kuivaniemen kirjaston asiakkaat voivat tilata
kasseja noudettavaksi Kuivaniemen kirjastosta.

Minna Halonen

Selkis-kassit sisältävät moniaistista materiaalia erilaisista aiheista, kuten pukeutuminen, liikenne ja tunteet.

IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 20.6. klo 14:30. Voit pyytää
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Sanajumalanpalvelus la 22.6. klo 10 Väli-Olhavan seurakuntatalo. Pyhäpäivä Johannes Kastajan päivä, aihe Tien raivaaja. Toimittaa Saara
Alamäki, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Messu su 23.6. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivä 2. sunnuntai helluntaista,
aihe Katoavat ja katoamattomat aarteet. Toimittaa Matti Kinnunen,
kanttorina Eija Savolainen. Kolehti Nimikkokohteen Suomikirkko-työn
tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY)
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 27.6. klo 13.
Nuortenilta to 27.6. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone. Kaikille
avoin, ohjelmallinen ilta, jonka päätteeksi hartaus ja kahvit. Rippikoululaiset saavat tilaisuudesta merkin.
Sanajumalanpalvelus su 30.6. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kutsu Jumalan valtakuntaan, Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija
Savolainen, kolehti Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 4.7. klo 14:30.
Nuorten ilta ja vastaava to 4.7. klo 18 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Diakoniatoimisto on suljettu 24.6. - 30.6.2019 ja 15.7. - 28.7.2019
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Sanajumalanpalvelus la 22.6. klo 12 Oijärven kyläkirkko. Juhannuspäivä, pyhäpäivän aihe: Tien raivaaja. Toimittaa Saara Alamäki, kanttorina
Eija Savolainen. Kolehti Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Sanajumalanpalvelus su 23.6. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 2. sunnuntai
helluntaista, pyhäpäivän aihe: Katoavat ja katoamattomat aarteet. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti nimikkokohteen Suomikirkko-työn tukemiseen Tokiossa, Japanissa (SLEY).
Sanajumalanpalvelus su 30.6. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 3. sunnuntai
helluntaista, pyhäpäivän aihe: Kutsu Jumalan valtakuntaan. Toimittaa
Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Varhaisnuorten leiri ti 18.6. – to 20.6. Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32.
Varhaisnuorten leiri ti 25.6. – to 27.6. Karhun leirikeskus, Leirikeskuksentie 32.
Nuortenilta to 27.6. klo 18 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Nuortenilta ja vastaava to 4.7. klo 18 Iin seurakuntatalo, kerhohuone.
Katso lisätietoja ylläolevista ja lisää tapahtumia:
Iin alue tai www.iinseurakunta.fi

Jättiputkea tavataan Iissä
Jättiputket ovat monivuotisia,
Euroopan suurimpia ruohovartisia kasveja, jotka voivat
kasvaa 2-5 m korkuisiksi.
Suomessa esiintyy kolme vierasta jättiputkilajia: kaukasianjättiputki, persianjättiputki
ja armenianjättiputki.
Kaukasianjättiputki
on
näistä yleisin, mutta kolmen
lajin erottaminen toisistaan
on melko hankalaa, joten yleisesti puhutaan vain jättiputkista. Alun perin Kaukasiasta
ja lounaisesta Aasiasta kotoi-
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sin oleva jättiputki menestyy
monenlaisissa ympäristöissä, kuten metsissä, pelloilla
ja rannoilla, ja sitä tavataan
Suomessa aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.
Jättiputki on levinnyt puutarhoista luontoon. Nykyään
Suomessa arvioidaan olevan
n. 13 000 jättiputkiesiintymää,
joiden koko vaihtelee.
Jättiputki on erittäin haitallinen vieraslaji Suomessa,
ja se on myös listattu Euroopan unionin haitallisten
vieraslajien luetteloon. Kansallisen vieraslajistrategian
tavoitteena on hävittää jättiputket maastamme 20 vuodessa.
Ensimmäisenä vuonna jättiputki kasvaa vain n. puolen
metrin korkuiseksi, ja voi olla
vaikea erottaa muun kasvuston joukosta. Toisena vuonna kasvu kiihtyy, ja lehdet
voivat olla metrin levyiset ja
pituiset. Kolmantena vuonna kasvaa tunnusomainen
kukinto korkean, rehevällä kasvupaikalla jopa 4-5m
korkuisen kukkavarren päähän. Valkea, monihaarainen
kukinto voi olla 40-80 cm leveä, ja siinä voi olla jopa 80
000 kukkaa. Siemenet kypsyvät syksyllä, ja varisevat maahan syksyn ja talven mittaan.
Jättiputki lisääntyy ja leviää
vain siementen avulla. Siemenet säilyttävät itävyytensä
maassa jopa 8 vuotta, ja yhdellä neliömetrillä niitä voi
olla tuhansia. Siemenet kulkeutuvat helposti pitkiäkin
matkoja esimerkiksi kengänpohjissa ja maamassojen siirtelyn mukana.
Luontoon levitessään jättiputki syrjäyttää tehokkaasti
muita lajeja, alentaa luonnon
monimuotoisuutta ja ajan
kuluessa muodostaa “jättiputkimetsiä”, joissa ei kasva mitään muita kasvilajeja.
Jättiputken kasvinesteiden
joutuminen iholle voi aiheuttaa palovammojen kaltaisia
haavoja ja rakkuloita, jotka
parantuvat hitaasti. Osa ihooireista saattaa jäädä jopa pysyviksi. Herkät ihmiset voivat
saada hengenahdistusta ja allergisia oireita pelkästään
kasvuston lähellä oleskelusta. Silmiin osuessaan kasvinesteen sisältämät yhdisteet
voivat aiheuttaa jopa näön
menetyksen. Kasviin ei siis

Vasemmalla karhunputken lehtiä, oikealla jättiputken lehtiä.

Karhunputki

Jättiputki

ole koskemista ilman suojavarusteita, ja aivan pienikin
taimi voi polttaa ihon rakkuloille. Jättiputkiesiintymät
voivat estää alueen virkistyskäytön, ja jopa heikentää kiinteistön ja maan arvoa.
Itäisessä Euroopassa jättiputkea on käytetty karjan
rehuna 1940-luvulla. Näissä maissa ollaan edelleen todella suurissa vaikeuksissa
jättiputken kanssa. Siemeniä
leviää tuulen ja puurekkojen
kyydissä myös Suomeen.

erota kunnolla kasvillisuuden
seasta. Kasvaessaan lehden
muoto voi alkaa muistuttaa
marjapensaan lehteä. Toisena vuonna lehti näyttää sahalaitaiselta vaahteranlehdeltä.
Vanhemman jättiputken lehdet ovat silmiinpistävän
liuskottuneet, ja terävän sahalaitaiset. Karhunputken lehdet eivät ole läheskään yhtä
peittävät, ja niiden muoto on
kolmiomaisempi.
Selkein tuntomerkki on
kuitenkin varressa, joka jättiputkella on n. 10cm paksu
punertavan laikukas ja karvapintainen. Se pysyy samanlaisena koko kasvin elinkaaren
ajan. Karhunputkella varsi on sileä ja vihreän sinertävä. Sekaannusta voi aiheuttaa
myös koiranputki ja vuohenputki, jotka ovat kuitenkin
pienempiä ja varsin honteloita verrattuna jättiputkeen.
Jättiputken lehdet, varsi ja
kukinto ovat huomattavasti
suurempia kuin muilla sarjakukkaisilla lajeilla.

Erota jättiputki
karhunputkesta!
Jättiputki tuppaa menemään
sekaisin karhunputken kanssa, eikä ihme; lajit muistuttavat toisiaan, molemmat
voivat kasvaa yli parimetrisiksi ja kukkivat samaan
aikaan. Karhunputki on kuitenkin täysin harmiton kasvi,
jota ei kannata alkaa torjumaan turhaan. Onkin hyvä
opetella näiden kasvien eroavaisuudet ja tunnusmerkit.
Ensimmäisenä vuonna jättiputken lehti muistuttaa sydäntä, eikä sitä välttämättä

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

Iiris Salmivaara

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

jäsenyritys
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mielellään to 27.6.2019 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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Oijärvi tutuksi
pyöräillen
Jo viidennen kerran Oijärveä tehtiin tunnetuksi
pyöräilytapahtumalla. Monikymmenpäinen pyöräilijäjoukko tutustui tällä kertaa
Ruoholan ja Laavuniemen
alueisiin, poiketen Kettulassa makkaranpaistossa ja
kahvilla. Ajettavaa matkaa
kertyi parikymmentä kilometriä.
-Olemme
tutustuneet
vuosittain johonkin osaan

Oijärven ympäristöä Eino
Nymanin johdolla, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Södö kertoo, nimittäen
Einoa kylän pyöräilylähettilääksi.
-Ukkosen uhka meinasi säikytellä, mutta kuivana
selvittiin. Vasta päästyämme takaisin Sampolaan taivas repesi, Eino Nyman
totesi retkeläisten palattua
lähtöpaikalle. MTR

Oijärven Kyläyhdistyksen puheenjohtaja, Kalervo Södö, (istumassa keskellä) ja muut kyläaktiivit valmiina pyöräilemään Oijärveä tutuksi.

Oijärven Kyläyhdistyksen puheenjohtaja, Kalervo Södö, (istumassa keskellä) ja muut kyläaktiivit
valmiina pyöräilemään Oijärveä tutuksi.

Retkeilijöille löytyy hyviä taukopaikkoja Oijärven rannoilla.

Eino Nyman johdatti pyöräilijäjoukkoa upeissa Oijärven maisemissa.

Lähtöhetkellä Sampolan pihalla paistateltiin auringossa. Paluu tapahtuikin sitten ukkosen säestämänä.

Olemme heinäkuun
lomalla!
Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä
henri.turtinen@mhy.fi

II
Iin toimisto, Kirkkotie 8, 91100 Ii

HAUTAKIVET

Valmistus, myynti, kaiverrukset,
entisöinnit, siirrot ja asennukset

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

www.oulunhautakivi.fi

PVO JUOKSUTTAA VETTÄ
IIJOEN TULVAUOMAAN
Iin Tukkilaiskisojen harjoitusta varten
perjantaina 28.6.2019
klo 18-20, 100 m3/s
sekä 29.6.2019
kilpailuja varten klo 13-18, 150 m3/s.

NAUDAN
LUOMULIHAA
SUORAMYYNTINÄ
TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Pyydämme huomioimaan tämän
alueella liikkuessa.
Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos ja PVO-Vesivoima Oy

Lihakauppa
avoinna sovitusti,
soita Juusolle!
040 838 1648
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Lohikalojen vaelluspoikasia
ohjataan Iijoella
Suomen ensimmäinen alasvaeltavien lohen- ja taimenenpoikasten
(smoltti)
ohjausaita asennettiin Iijoen
Haapakoskelle 3.–7.6.
Osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta on kevään
2019 aikana rakennettu kelluva smolttien ohjausaita.
Aita on 180 metriä pitkä ja
ulottuu 1,2–3 metrin syvyyteen. Vastaavaa rakennetta
ei ole Suomessa aiemmin toteutettu. Ohjausaidan on valmistanut Katera Steel Oy ja
sen on suunnitellut Ponvia
Oy. Aidan valmistumista on
seurannut erillinen ohjausryhmä.
-Ohjausaidan valmistelevat toimenpiteet, suunnittelu, rakentaminen ja
asentaminen on ollut iso
ponnistus ja osoitus usean
osapuolen hyvästä yhteistyöstä, toteaa ohjausryhmän
puheenjohtaja, johtava vesistöasiantuntija Arto Iwendorff Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksesta.
Lohikalojen alasvaelluksen turvaaminen on tärkeää rakennetuilla jokialueilla.
Useat tutkimukset osoittavat, että smolttien vaellus
hidastuu ja osin pysähtyy

voimalaitoksilla. Lisäksi osa
smolteista vammautuu tai
kuolee uidessaan turbiinien
läpi.
Ohjausaidan avulla smoltit
pyritään
ohjaamaan
haluttuun kohtaan voimalaitospatoa. Haapakoskella
vaelluspoikaset ohjataan voimalaitoksen ja ohijuoksutusluukkujen väliselle alueelle.
Ensivaiheessa on tärkeää
saada ohjausaita toimimaan
toivotulla tavalla. Luonnonvarakeskus tutkii aidan toimivuutta vuosina 2020 ja
2021.
Alasvaellusväylän suunnittelu aloitetaan syksyllä
Myöhemmässä vaiheessa smolteille on tarkoitus
rakentaa padon yhteyteen
alasvaellusväylä, jonka suunnittelu aloitetaan osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta
alkusyksystä 2019. Ohjausaidasta ja alasvaellusväylästä syntyvä alasvaellusreitti
voi jatkossa toimia smolttien
lisäksi myös kudulta palaavien lohikalojen (talvikko) ja
muiden kalojen vaelluksen
apuna.
-Smolttien alasvaellus on
teema, joka on jäänyt vaelluskala-asioissa liian vähäl-

le huomiolle. On hienoa,
että meillä on kärkihankerahoituksen turvin mahdollisuus edistää asiaa täällä
Iijoella. Tästä alkaa uusi vaihe
lohikalatutkimuksessa
ja lohikalakantojen palauttamisessa
rakennettuihin
jokiin Suomessa, iloitsee Iijoen vaelluskalakärkihankkeen projektipäällikkö Mirko
Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.
Iijoen vaelluskalakärkihankkeen toimenpiteet ovat:
Raasakan voimalaitospadon
kalatie, smolttien alasvaellusratkaisut, pienpoikasten
istutusohjelma, merilohien
ja -taimenien ylisiirrot sekä
toimenpiteet Raasakan ja
Maalismaan vanhoilla uomilla. Hanketta rahoittaa
maa- ja metsätalousministeriö, PVO-Vesivoima Oy, Ii,
Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Metsähallitus,
Pohjois-Pohjanmaan
liitto
sekä Iijoen vesistön kalastusalue. Hankkeen hallinnoija
on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kyseessä on Suomen suurin vaelluskalahanke.

Mirko Laakkonen,
projektipäällikkö P-P liitto

Iijoen Haapakoskelle asennettiin Suomen ensimmäinen smolttien ohjausaita. (Kuva P-P liitto)

Jakkukylän riippusiltaan voi ostaa
nimen kesäkuun loppuun saakka
Jakkukylän kyläyhdistys on
kerännyt kylälle suunnitellun Skandinavian pisimmän
kevyenliikenteen riippusillan 50 000 euron omarahoitusosuuden.
Rahankeräys
käynnistettiin kesällä 2018
järjestetyssä pyöräilytapahtumassa. Keräys on toteutettu
tarjoamalla yrityksille, yhteisöille ja yksityisille ihmisille
mahdollisuus ostaa nimi siltarakenteisiin kiinnitettävään
Omistaja, Toivon ankkuri tai
Rakkautta-laattaan. Yli sata
yksityishenkilöä, pariskuntaa
tai yritystä osallistui keräykseen. Keräys www.jakkukyla.fi/riippusilta -nettisivulla
suljetaan 30.6.2019, joten siihen saakka vielä ehtii keräykseen osallistua.

Jakkukyläläisten pitkäaikainen toive, silta Iijoen yli
Jakun koulun kohdalta etenee suunnitellusti. Silta yhdistää kylän sekä parantaa
koulu-, päivähoito- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta. Ennen kaikkea se lisää
elinvoimaa sekä edesauttaa
kylän ja sen elinkeinorakenteen kehittymistä. Iin kunta
toteutti maaperätutkimukset
ja yleissuunnittelun kesän
2018 aikana, jonka myötä sillan 0,5 miljoonan euron kustannusarvio varmistui. Sillan
rakennesuunnitelmien valmistuttua sen rakentaminen
kilpailutetaan ja tavoitteena
on aloittaa sillan rakentaminen tulevan syksyn aikana.
Iijoen ylittävän Jakkukylän

riippusillan jännevälin pituudeksi tulee suunnitelman
mukaan 180 metriä ja pylonien korkeudeksi 20 metriä.
Kevyelle liikenteelle suunnitellun sillan hyötyleveys on
noin 1,5 metriä. Sillan rakennuttamisesta vastaa Iin kunta. Sillan rahoituksesta 50
prosenttia on Iin kunnan vastuulla, 40 prosenttia katetaan
valtion avustuksella ja Jakkukylän kyläyhdistys on kerännyt 10 prosentin osuuden.
Kyläyhdistyksen 50 tuhannen euron omarahoitusosuuden kerääminen on toteutettu
pääosin nettikaupan ja yrityskontaktien avulla.

Hannu Kaisto

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 kaavaja 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.
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.
TERVETULOA!

Tervetuloa
iiläisten omaan
osuuspankkiin!
Mietityttävätkö pankki- tai vakuutusasiat?
Haluaisitko keskustella lainoista,
säästämisestä tai sijoittamisesta?
Päivittää vakuutusturvasi? Avata tilin?
Älä enää mieti yksin. Olemme tässä lähellä,
uusissa tiloissa osoitteessa Kirkkotie 2,
ja ihan sinua varten.
Suorat puhelinnumeromme löydät osoitteesta
www.op.fi/oulu/soitasuoraan. Ollaan yhteydessä!
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Olhavanjoen vesistön
kunnostus etenee
Olhavanjoen kunnostushankkeen kuulemisvaihe on päättynyt. Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle on annettu 5
lausuntoa ja tehty 2 muistutusta. Selvitykset laaditaan heinäkuun loppuun mennessä. Tavoitteena on, että loppujen
Olhavanjoen koskien osalta kunnostustöihin päästäisiin
syksyn 2019 aikana.
Olhavanjoen kunnostushanke etenee ja samanaikaisesti ELY:n toimesta on käynnistetty Kaihuanjärven vesistön
kunnostuksen suunnittelu. Kohde on haastava ja koko vesistöalueen kunnostus tulee vaatimaan kaikkien panostusta
asioiden edistämiseksi. Yleisötilaisuuksia, tiedotustilaisuuksia sekä kunnostustalkoita tullaan järjestämään useita.
Olhavanjoki on Olhavan elämänlanka. Sitä havainnoi
hyvin myös Olhavan uusi logo. Olhavanjoki on tarjonnut
ja tulee tarjoamaan upeita luontoretkeily- ja kalastuskokemuksia. Tänä keväänä Henry Lingren onnistui vetämään
rannalle 9,5 kg painaneen hauen.

Olhavan seudun internetsivut kokoaa alueen tarjonnan yhteen paikkaan

Olhavan kuulumisia
Olhava seudun kehittämisyhdistys käynnisti keväällä
Olhavan omien internetsivujen laadinnan. Kipinä omien
sivujen tekoon on syntynyt
tarpeesta saada hajallaan
oleva tieto yhteen paikkaan,
helpottamaan tiedottamista alueen sisällä sekä viestittämään Olhavan seudusta
ulospäin. Sivujen kohderyhmiksi tunnistettiinkin sekä
nykyiset että entiset olhavanseutulaiset, mökkiläiset
ja Olhavan seudulle muuttavat uudet asukkaat. Lisäksi
tärkeä kohderyhmä on lo-

malaiset ja alueella vierailevat.
Sivuja on aktiivisesti ollut rakentamassa 8-henkinen ryhmä, joka jo itsessään
edustaa kattavasti eri kohderyhmiä: on alkuperäistä
ja ikänsä Olhavassa asunutta, paikkakunnalle muuttanutta,
paikkakunnalta
poismuuttanutta, paikkakunnalle palannutta, mökkiläistä, lapsiperheen sekä
eri ikäryhmän edustajaa.
Ryhmässä on myös alan
ammattilaisia:
graafinen
suunnittelija Samuli Kiirikki

Mainostaulu talkoilla

ja viestinnän ammattilainen
Riitta Muhonen.
Ja koska ryhmässä on
usea sisällöntuottaja, niin
ensimmäisen
julkaisukokonaisuuden sivut saatiin
vauhdilla valmiiksi. Sivuilla on myös kommentointija palautemahdollisuus, jota
kautta on jo vastaanotettu hyviä huomioita ja ehdotuksia. Tämänkin julkaisun
myötä toivotaan mahdollisimman monen henkilön
käyvän tutustumassa sivuihin ja antavan kommentteja
(www.olhava.fi). Kaikki pa-

Tekstit:
Helena Kanervo
Maarit Tihinen

laute on tervetullutta.
Sivujen tekemisen myötä
on vahvistunut ajatus, että
sivuista tulee jopa olhavanseudun ja olhavanseutulaisten identiteetin kuvaus. Sitä
ilmentää hyvin juuri lanseerattu Olhavan oma virallinen, upea logo, jolla on
tarina: Olhavasta lähtöisin olevan graafikon suunnittelema logo ilmentää,
kuinka vahvasti juuret ovat
Olhavassa. Logossa Olhavanjoki ja Vuornosoja muodostavat juuret rantatörmän
vehmaalle koivulle.

www.olhava.fi

Henry Lingren onnistui vetämään rannalle 9,5 kg painaneen hauen.

Odotettu Olhavapäivä
heinäkuussa
Olhavassa on monenlaista aktiviteettia kesäisin. Näistä suurin ja odotetuin on jo perinteeksi muodostunut Olhavapäivä
lauantaina 13.7. klo 10-16.
Tänäkin vuonna Areenalla nähdään erilaisia vanhoja autoja ja koneita. Lisäksi alueella on rompetori, jonne on vapaa
pääsy niin ostajilla kuin myyjilläkin. Samalla voi tutustua
vanhoihin kojeisiin ja laitteisiin sekä työvälineisiin ja -taitoihin.
Olhavapäivän näyttely sisältää autojen ja traktoreiden lisäksi mm. vanhoja pienoisvenemalleja, sairaanhoitotarvikkeita, kodinkoneita sekä erilaisia työnäytöksiä. Joka vuosi
kehittelemme jotain uutta ja erilaista; maaseutumaista toimintaa ja tunnelmaa. Myös perheen pienimmät on huomioitu. Alueella on leikkimielisiä kilpailuja, keppihevoskilpailut,
kotieläinpiha sekä tietysti, bingo! Kahvio tarjoaa suolaista ja
makeaa, joten näyttelyistä, rompetorin tarjonnasta ja mukavasta tunnelmasta voi nauttia koko päivän. Ravintola-/
kahvilateltan anti takaa miellyttävän ja makoisan kesäisen
päivän koko perheelle. Olhavan maistuvat muikut on jo legenda!

Mainostaulun pystytystalkoissa Ilpo Ohtamaa ja Seppo Tapio

Ei kesää ilman talkoita. Tänä
vuonna päätettiin rakentaa
iso mainostaulu Olhavan
Areenan edustalle 4-tien
varteen.
Mainostaulu tulee palvelemaan Olhavan tapah-

tumien
mainostamisessa
sekä Olhavan idyllisyyden
viestimisessä ohikulkijoille. Yhdistys on saanut kesän
Olhavapäivän toteutukseen
Iin kunnalta tukea, mutta
raha ei riitä edes mainostau-

lun rakennusmateriaaleihin.
Niinpä kaikki talkooapu
otetaan todella kiitollisena
vastaan.
Mainostaulun pystytys
tapahtui koneellisesti ammattitaidolla. Yrittäjä Oh-

tamaa teki työn kokonaan
talkoilla. Olemme todella
kiitollisia ja iloisia saamastamme avusta.
Kuva viime kesän Olhavapäivästä.
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Höyryjuna Ukko-Pekka hurmasi Iissä

Minna Ollikainen kertoi isoisänsä olleen veturinlämmittäjänä Kemijärvellä ja päässeensä pikkutyttönä isoisän mukaan töihin. 47
vuoden jälkeen koitti hetki, jolloin Minna pääsi uudelleen höytyveturin kyytiin ja niinpä hän matkusti koko matkan Oulusta Haaparantaan ja takaisin veturissa.

Iin Asemalta Ukko-Pekan kyytiin nousi paljon lapsiperheitä.

Höyryveturi Ukko-Pekan vetämä entisaikojen juna sai
iiläiset liikkeelle 12.6. Iin asema heräsi tämän junan myötä henkiin satapäisen yleisön
rientäessä katsomaan junan
matkaamista Oulusta Haaparantaan ja takaisin. Junan
kyytiin Iistä nousi kymmeniä henkilöitä, etupäässä lapsiperheitä.
Ukko-Pekka Hr1 1009 on
valmistettu vuonna 1948 ja
se ajaa yleisöajoja ympäri
maata Höyryveturimatkojen
toimesta. Oulun seudulla Ukko-Pekka vieraili nyt ensimmäistä kertaa. Veturin lisäksi
juna koostui neljästä matkustajavaunusta (kahvilavaunu,
salonkivaunu, baarivaunu ja
päivävaunu). Lisäksi junaan
kuuluivat postivaunu, generaattori/keittiövaunu ja muita apuvaunuja.
Junamatka toi monille

nostalgisia muistoja ja lapsille se oli mieleen jäävä elämys, vaunujen huojuessa ja
natistessa, toisin kuin modernit nykyjunat. Matkustajien joukossa oli useita asiaan
kuuluvasti
pukeutuneita
matkustajia, jotka toivat mieleen höyryvetureiden kultaiset vuosikymmenet.
Höyryveturin saapumista ihasteltiin Iin lisäksi muillakin
pysähdyspaikoilla,
Simossa, Kemissä, Torniossa ja Haaparannalla. Oman
lisäviehätyksen matkaan toi
kiireettömyyden tuntu ja
menneiden vuosikymmenten tuoksut, koksin palaessa
Ukko-Pekan voimanlähteen
höyryn
muodostamiseksi.
Paluumatkalla Ukko-Pekka
hörppäsi 20 kuutiota vettä
Vianjoesta, kuin Lentävä Kalakukko aikoinaan Kallavedestä. MTR

Tuomo Häyrynen matkasi Iistä Haaparantaan ja takaisin. Konduktööri Kimmo Korhonen lipunmyynnissä. Tuomolla on ikää 89
vuotta, joten kokemusta höyryjunista miehellä löytyy.

Kemistä lähtiessä Ukko-Pekka tervehti kaupunkia komealla savupatsaalla.

Juha Varjo ja Helena Laukkala matkustivat ravintolavaunussa. Juha
kertoi olleensa töissä Iin kirjastossa 1990-luvulla ja Helenan sukua
asuu tälläkin hetkellä Iissä. Juha kuuluu junaharrastajiin ja matkustaa usein erilaisilla entisaikojen junilla. Hän on tänäkin vuonna järjestämässä Lättähattukyytiä Kuivaniemen Pitäjämarkkinoille.

Heikki ja Hannu Rekinen, sekä Kimmo Tölli olivat lähteneet matkaan Tyrnävältä. Heikin ja Hannu isä
oli pitkään VR:n vaihdemiehenä ja veljeksiä kiinnostavat kaikki vanhat koneet. Konduktööri Kimmo
Korhoselle riitti kolmikolla paljon kysymyksiä.

Kahvilan puolella asiakkaita palveli Erja Huusari.

Nykyasemilla ei enää ole vesisäiliöitä höyryvetureiden tarpeisiin. Ukko-Pekka hörppäsi tarvitsemansa vesitankkauksen Vianjoesta.
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Villa Kauppila palvelee monipuolisesti
Hanna Ahosen ja Titta Ervasti pyörittämä B&B Villa
Kauppila on pian toiminut
vuoden. Tämä uniikki paikka on toiminut monien
suku-, rippi-, ylioppilas- ja
muiden juhlien pitopaikkana. Sen suojissa on rakastuttu ja kihlauduttu ja onpa
ensimmäiset häätkin vietetty. Majoitusta VillaKauppila
tarjoaa kahdeksassa persoonallisessa huoneessa ihanissa jokimaisemissa. Iijoen
rannasta löytyy tilaussauna.
-Työntäyteistä on ollut.
Etenkin viikonloput ovat olleet mukavasti täysiä, Hanna ja Titta toteavat.
Majoittujien he toteavat
toistaiseksi olleen etupäässä
suomalaisia, vaikkakin ulkomaalaisten osuus on koko
ajan lisääntymässä.
-Meillä voi poiketa vaikkapa kahvilla ja jäätelöllä.
Kahvilamme palvelee kesällä joka päivä aamusta iltaan
ja anniskeluoikeudet meillä
myös on, joten lasillisen vii-

niäkin voi käydä nauttimassa, Hanna rohkaisee iiläisiä
tutustumiskäynnille.
Yrittäjien haaveissa on
ruokaravintolan avaaminen
VillaKaupppilaan. Tällä hetkellä paikka toimii tilausravintolana.
Vanhan kaluston kunnostusta harrastava Pertti
Haimakainen oli saapunut
jäätelölle vuoden 1967 Ural
sivuvaunumoottoripyörällä.
Ural oli aikanaan arvostettu moottoripyörä Neuvostoliitosta.
-Tunsimme talon aiemman omistajan, joka oli meille kuin oma poika, Pertti
kertoi VillaKauppilan omistajille.
Kuusamosta paikalle saapunut Olavi Tornberg kertoo ihastuneensa paikan
kauneuteen ja vierailevansa
usein VillaKauppilassa.
-On tämä sen verran hieno paikka, ettei ihan heti
tule vastaavaa mieleen, Olavi toteaa. MTR

Tilaussauna on aivan jokitörmällä.

Viikonloput ovat vilkkaita VillaKauppilassa.

Ikkunoista avautuvat Iijoen maisemat.

Pertti Haimakainen kertoo Hanna Ahoselle vierailleensa usein talossa jo vuosia sitten.

Metsätoimisto Kuukkeli
metsäomistajan apuna
Iissä toimiva Metsätoimisto Kuukkeli toimii metsäomistajien apuna lähes koko
maassa.
-Pääasiallinen toimialueemme on Oulunseudulla,
mutta asiakkaita löytyy Turusta Ivaloon, yrittäjä Jani
Maalismaa kertoo.
Yrityksen
toimialaan
kuuluvat kaikenlaiset metsänhoitotyöt, joita hoitaa
kaksi metsuria. Puukauppa-asiat Kuukkeli hoitaa
ammattitaidolla,
samoin
yksityistieisännöin hallinnoinnin, laskutuksen ja kirjanpidot.
-Metsänhoitotyöt suunnittelemme asiakkaan toiveiden mukaisesti myös
vaihtoehtoisilla kasvatusmenetelmillä. Metsänomis-

tajan etu on määräävä tekijä
ja mahdollisuus toimia toisin kuin aiemmin. Kaikille
kasvupaikoille esimerkiksi
poimintahakkuu ei kuitenkaan ole paras vaihtoehto,
Maalismaa toteaa.
Maalismaalta lähtöisin
oleva Jani työskenteli ensin etelässä, jonka jälkeen
vierähti kahdeksan vuotta
Kainuussa metsäkonekuljettajana. Valmistuttuaan metsätalousinsinööriksi vuonna
2015 hän palasi kotiseuduille, perustaen Metsätoimisto
Kuukkelin.
Paikallista
hankkeessa Kuukkeli on sitoutunut
käyttämään paikallista työvoimaa ja paikallisten yritysten palveluita. Valaistus
on vaihdettu LED lamppui-

hin ja ilmalämpöpumppu on
hankinnassa. Palveluissaan
Jani on sitoutunut vähentämään paperinkulutusta,
siirtymällä mahdollisimman
paljon sähköisiin palveluihin.
-Paikallisten
yritysten näkisin voivan entistä
enemmän käyttää toistensa palveluja ja näin tukevan
toinen toisiaan, Jani Maalismaa näkee suurimpana hyötynä Paikallista merkistä.
Omassa toiminnassaan
hän pyrkii hyödyntämään
yhteistyökumppaneina paikallisia yrittäjiä aina kun
tarvittavaa osaamista ja palvelua on paikkakunnalta
saatavilla. MTR

Seuraa yritysten
kuulumisia:
facebook.com/
paikallista
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.

Jani Maalismaan Metsätoimisto Kuukkeli käyttää toiminnassaan
paikallisten yritysten tuotteita ja palveluita.

Yritykset voivat hakea
merkkiä maksutta verkossa:
greenpolis.fi/paikallista.
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Onnistuneet Kala- ja Maalaismarkkinat

JJ-Liha toi markkinoille sonnimullikoita, jotka olivat etenkin lasten suosikkeja.

Sää suosi Kala- ja Maalaismarkkinoita sekä markkinavieraat että markkinamyyjät
olivat tyytyväisiä. Tyytyväisiä järjestäjät voivat olla
myös vieraiden ja myyjien
määrään.
Kesäkuun alussa lohisaalis Iijokisuulta on ollut hyvä.
Alkuviikosta näytti kuitenkin siltä, ettei kala enää liiku.

Viikonlopulle saatiin lohta, maivaa, ahventa ja muutakin kalaa sopiva määrä ja
myös sopivaan hintaan kalastajapariskunnan Antti ja
Maija Pääskysen kalatiskille.
Lohen menekki oli sen verran hyvä, että päivällä joesta saatua kalaa tuotiin lisää
myyntitiskille. Kalan tuoreus oli markkinoilla varmas-

Ventti-Vaapun myyntikojusta löytyivät uistimet jokaiselle.

ti taattu.
Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liiton toiminnanjohtaja Tapio Kangas jutteli
fileointinäytösten ohella kalastuksen ongelmista, joista
suurin on hylkeet. Lisäksi ovat tullut kalastukseen
liittyvät säännökset ja rajoitukset tuomaan kalastajille
lisäharmeja, joita kentällä ei

Tapio Kangaksen fileointinäytös keräsi runsaasti yleisöä.

läheskään aina ymmärretä.
Lasten onkitapahtumaan
Nätteporin rantaa saatiin
mukaan sekä ”vanhoja”, aiemmin onkioppia saaneita,
että aivan uusia tulevia kalastajia. Markkinoiden tavoitteen sekä kalan käytön
edistämiseksi, että uusien
kalastajien muodossa voi sanoa toteutuvan.

Kalastaja Antti Pääskynen fileoi lohta Paula Veijolle.

Oikeaa
maalaistunnelmaa markkinoille toivat
Jussilan Juuson ja Parpalan Marjon sonninmullikat,
jotka tervehtivät omaan tapaansa ilahduttavan runsasta nuorta markkinaväkeä.
Kun myös poniajelua oli
tarjolla, niin monen nuoren
tyytyväisyys oli taattu.
Wanha Hamina, Huilingin Kahvila ja museoalue ovat nykyisin vieraille
hyvä pysähdyspaikka. Tänä
vuonna markkinoille saatiin
vieraaksi bussillinen vieraita
Kokkolasta, jotka olivat vaikuttunut kokemastaan ja näkemästään. Yhä useammat
4-tien kulkijat poikkeavat
osaavat Haminalle tyytyväisin mielin.
Tavanomaisemmasta
markkinameiningistä tänä
vuonna erikoisempana tarjouksena voi tuoda esille
liikkuvan Roksikaupan. 20
eurolla sai niin paljon jalkineita kuin muovikassiin sai

ahdettua. Ennätyksenä voitiin kirjata 11 monikäyttöparin saaminen kassiin kotiin
viemiseksi.
Unto Kukka ja pelimannit, sekä laulupelimannit
kuuluvat markkinoiden vakiokokoonpanoon. Hyvää
musiikkia ja esityksiä on
aina tarjolla ja myös yleisöllä
on mahdollisuus suosittuun
yhteislauluun.
Iijokipyöräily on oivallisesti satutettu samalle viikonlopulle.
Pyöräily päättyi sopivasti
markkinoille, tämä toi oman
lisänsä onnistuneeseen kalaja maalaismarkkinapäivään.
Perinteisen lohiarvauksen kohteena oli tänä vuonna 8860 gramman painoinen
lohi. Lähimmät arvaukset
olivat 40 gramman päähän.
Näitä oli kaikkiaan neljä,
lohi päätyi onnekkaalle kalansyöjälle arvan perusteella. MTR

Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen
Iin seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.6. seurakunnan
tilinpäätöksen vuodelta 2018
ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.
Tilinpäätös
osoitti 51 606 euron ylijäämää. Verotulot alenivat 1,5
prosenttia edellisvuodesta.
Tulosta paransi se, että Jakkukylän liitoksen johdosta
valtiontukea kulttuurikohteiden ja hautausmaiden ylläpitoon saatiin 20 000 euroa
edellisvuotta enemmän. Metsätuloja oli bruttona 235 258
euroa ja metsäkuluja noin 40
000 euroa. Investointeja seurakunnalla oli yhteensä 697
154 euroa. Suurimmat menoerät olivat Iin kirkon ensimmäinen vaihe 617 839 euroa
ja Iin seurakuntatalon ulkopintojen kunnostaminen 56
351 euroa.
Toimintakulut
kasvoivat edellisestä vuodesta 106

547 euroa eli 6,2 prosenttia.
Suurin selittäjä olivat kertaluonteiset taimikonhoito,
terveyslannoitus ja korjuupalvelukulut. Vuoden 2019
alusta Jakkukylästä saadaan
kirkollisverotuloja noin 80
000 euroa. Lähivuosina seurakunnan talous on turvattu
kaksi-kolme vuotta, vaikka
talous kiristyykin negatiivisen jäsenmäärän kehityksen
vuoksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyi
suunnitelman muuttaa Kuivaniemen kirkon ilmalämmitys öljystä maalämmölle.
Koska kyseessä on kirkkorakennuksen
oleellinen
muutos, päätös alistetaan
kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kuivaniemen kirkko on rakennettu vuosina
1871-1874 seppämestari P-C.
Björmströmin johdolla. Kirkollinen rakennus, joka on
rakennettu ennen vuot-

ta 1917, on suojeltu suoraan
lain nojalla.
Kirkkoneuvoston
esityksen mukaisesti kirkkovaltuusto hyväksyi uudet
johtosäännöt
Diakoniatyön, Lähetystyön ja Kas-

vatusasian
johtokunnille.
Johtokuntien
toimintatapaa pyritään muuttamaan
enemmän keskustelevaksi
ja toimintamuotoja, sekä vapaaehtoistoimintaa tukevaksi. MTR

Juhannusbrunssi
lauantaina 22.6 klo 12-16

* Vihersalaattia, Vesimelooni-fetajuustosalaattia, Coleslaw,
* Leikkeleitä ja juustoja, croissantteja ja
maalaispatonkia, voita ja tuorejuustoa
* Kaalikeittoa, uusia perunoita, täytetyt
paprikat, smoky bbq ribs ja talon dipit
* Tuoremehuja ja smoothieta
* Mansikka britakakkua ja karamellibuffetti

24,90e/hlö, lapset 2-12v 10e ja 0-2v ilmainen.
Pöytävaraukset numerosta 044 241 4797.
Lämpimästi tervetuloa!

Iin kirkon kunnostustyöt jatkuvat ja käynnissä ovat muun muassa kattoikkunoiden alapuolisten osien korjaustyöt.

Kauppilantie 12, 91100 Ii
044 241 4797
info@villakauppila.fi
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Pyörrepäijen sukupolovikokemuksia ämpäritolokulla
Iin kansalaisopiston Kevyesti kynällä -luovan kirjoittamisen kurssi esitti
Suvantolan puistossa opettajansa katri Rauanjoen ohjaamana työnsä tuloksia.
Pyörrepäijen sukupolovikokemuksia
ämpäritolokulla esityksessä yleisö sai
kauniissa Iijoen maisemissa kuulla sikermän musiikin
sävyttämiä tekstejä, jotka kurssilaiset taidokkaasti
esittivät eri puolille puistoa
toteutetuissa pisteissä. Esityksissä käsiteltiin sekä elä-

män vakavia että hauskoja
sattumuksia muun muassa
kitarisaleikkausta.
Kurssilaisten teksteistä
valmistetut julisteen kurssilaiset lahjoittivat Iin hoitoosaston seinille tuottamaan
iloa potilaille. MTR

Esitys oli jaettu osiin, jotka esitettiin eri puolilla puistoa.

Tanja Heikkilä ja muu Kevyesti kynällä ryhmä vauhdissa Suvantolan puistossa.

Katri Rauanjoki ja kurssilaiset luovuttivat julisteet osastonhoitaja Päivi Rekiselle.

Iloinen Iijokipyöräily kauniissa kesäsäässä
Iloinen Iijokipyöräily pyöräiltiin 15.6. Kauppakeskus Kärkkäiseltä Illinsaaren
hiihtomajan kautta Huilingin tapahtuma-alueella
pidetyille Kala- ja Maalaismarkkinoille.
Osallistujia
tapahtuma keräsi satakunta ja iloisen joukon mehu- ja
makkarahuollosta Illinsaaressa vastasi Pohjois-Iin kylätoimikunta.
Lähtöpaikalla tubettaja
Jaakko Parkkali keräsi ympärilleen innokkaan fanijoukon, ja monet selfiet otettiin
ennen matkaan lähtöä. MTR
Vanhan Haminan kautta pyöräilijät saapuivat Huilingin
Kala- ja Maalaismarkkinoille.

Tubettaja Jaakko Parkkali sai
etenkin nuoret liikkeelle.

Illinsaaressa nautittiin mehut ja makkarat.
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Avoimet Kylät päivänä Pohjois-Ii tempaisi Navettarannassa

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen teltalla palvelivat Valtteri ja Anu Käyrä, Markku Veijola, Leena Tiiro, Anita Sievänen ja Jukka Sassi.

Hiastinhaara tarjoaa hyvät olosuhteet melonnalle ja suppaukselle.

Ilkka Kurttila mittasi muun muassa Arto Juntusen kehonkoostumuksen inbodylaitteistolla.

Avoimet
Kylät
päivänä 8.6. järjesti Pohjois-Iin
kyläyhdistys melonta- ja
suppaustapahtuman Hiastinhaaralla. Tapahtuma toteutettiin
yhteistyössä
Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan
Kyläkisällihankkeen
kanssa. Melonnan ja suppauksen lisäksi oli mahdollisuus inbodymittaukseen
Eikka bussissa, sekä maistuvia makkaroita ja kahvia kyläyhdistyksen teltalla.
Tapahtumapaikkana oli
Hiastinhaaran luontopolun
parkkipaikka Navettarannassa. Nuoremmatkin iiläiset tietävät paikan, mutta
eivät nimen alkuperää.
-Vanhempani Martta ja
Jussi Tiiro, sekä naapurimme Suutarit toivat lehmät
tänne kesäksi yhteiseen navettaan, joka muistutti rivitaloa. Ensimmäisen kerran
taisin käydä täällä lypsyllä
vuonna 1955, kertoo paikalle osunut Toini Kakko.

Täällä Navettarannassa se nuoruus hupeni lehmiä hoitaessa, Toini Kakko muisteli.

Lapsista vesi oli jo sopivan
lämmintä uimiseen.

Lehmiä hän muistelee
molemmilla perheillä olleen viisi ja kesät kuluneen
lehmien hoidossa niin ettei
tansseihinkaan päässyt.
-Kerran lähdin lypsyltä
aiemmin, että pääsen Kuivaniemelle tansseihin. Kun
sain tällättyä itseni lähtökuntoon ja tulin kotiovesta ulos, meni bussi ja niin jäi

sekin tanssireissu tekemättä. Silloin päätin, etten ikinä
laita lehmiä, enkä laittanut,
Toini naurahtaa.
Pohjois-Iin
kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anita Sievänen oli tyytyväinen
päivän ohjelmaan ja osallistujamäärään.
-Ilman yhteishenkeä ja
yhteistyökumppaneita näitä

tapahtumia ei pystyttäisi organisoimaan. Isot kiitokset
kuuluvat oman talkooväen
lisäksi melontaa ja suppausta opastaneelle Harri Tapiolle Backwood Action Oy,
sekä Pohjois-Pohjanmaan
liikunnan
aikuisliikuntapäällikkö Ilkka Kurttilalle,
Anita kiitteli onnistuneen
tapahtuman jälkeen. MTR

Liikuntakeskusta pohditaan yrittäjävetoiseksi
Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.6. julkisesti
kuuluttaa yrittäjän hakemisen neuvottelumenettelyllä.
Neuvottelumenettelyn jälkeen kunnanhallitus päättää
siitä, annetaanko liikuntahallin toiminta yrittäjälle vai
tuotetaanko palvelu kunnan
omana toimintana.
Risto Säkkinen teki vastaesityksen, että kunta selvittää toiminnan tulot ja menot
omana tuotantona. Esitys
raukesi kannattamattomana. Risto Säkkinen ilmoitti
jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen.
Liikuntahalli valmistuu
vuoden 2019 lopussa ja sii-

tä on odotettu suurta helpotusta kunnassa vallitsevaan
sisäliikuntatilojen puutteeseen. Säkkinen ja monet
urheiluihmiset
pelkäävät
mahdollisen yrittäjävetoisen
liikuntahallin hallimaksujen nousevan liian suuriksi
ja muodostuvat kuntalaisille
hallin käyttämisen esteeksi.
Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen tuulivoimayleiskaavan laatimisen
aloittamisesta ja käynnistämisestä Ollinkorven alueelle. Ilmatar Ii Oy kanssa
on laadittu sopimus, jossa sovitaan kaavoituksen
käynnistämisestä ja kaavan
laatimisesta. Sopimuksessa

sovitaan muun muassa kaavoituksen yleisperiaatteista,
sekä kunnallistekniikan rakentamisen periaatteista.
Ilmatar Ii Oy aikoo rakentaa alueelle 50-75 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho
olisi vähintään 5MW. Ilmatar Ii Oy maksaa kaikki kaavoituksesta
aiheutuvat
kulut. MTR

Ii etsii vuodenvaihteessa valmistuvan liikuntahallin toimintaa pyörittävää yrittäjää
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Kepparirata ja Museon talli avattiin Huilingissa
Kello lähestyy iltapäivä kahta. Huilingin museoalue
alkaa täyttyä hirnuvista hepoista ja iloisesti paikasta
toiseen viipottavista tytöistä ja muutamasta pojasta.
Tallin luona käy kova kuhina ja lainahepoille arvuutellaan nimiä.
Museoalueelle rakennetun keppariradan ja Museon

tallin avajaiset ovat suurta
urheilujuhlaa.
-Kepparirata ja talli ovat
kaikille avoinna museon aukioloaikoina. Kesänuoret rakentavat aamulla radan, jota
itse kukin saa päivän mittaan muokata mielensä mukaan. Tallissa voi käydä
hoitamassa keppareita tai
tuoda omansa hoitoon, mu-

seonhoitaja Hanna Puolakka kertoo.
Tallista löytyy viisi vielä nimetöntä lainakepparia,
joille avajaisissa ehdoteltiin nimiä. Parin viikon ajan
kuka tahansa voi käydä
oman nimiehdotuksensa tallilla esittämässä. MTR

Ennen kisaa rataan tutustuttiin kävellen.

Lumia Klasila ratsunaan Liana
sijoittui kolmanneksi alle seitsemän vuotiaiden sarjassa.

Kisan jälkeen kaikki saivat ruusukkeen museonhoitaja Hanna
Puolakalta.

Museon tallissa asustelee viisi kepparia, joille voi käydä esittämässä nimet.

• Saneeraukset • Uudiskohteet
• Huollot/korjaukset • Kattoturvatuotteet

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
0447734000 / Juho • 0447734001 / Jarno
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Ennätyskokeilut Iin Kuntoklubilla
Iiläinen kuntosali Iin Kuntoklubi on voimanostajien
suosikkisaleja. Sunnuntaina
2.6. salilla harjoittelevat kisasivat omia ennätyksiään
ja hivenen toisiaankin vastaan. Paikalla oli tsemppaamassa ja opastamassa myös
monikertainen voimanoston maailmanmestari Kyösti Vilmi.

-Lyökää vaikka munkkikahveista vetoa keskenänne,
että tulee kunnon kisatunnelmaa, Kyösti tsemppasi
osanottajia.
Nostojen lomassa hän jakoi auliisti tietotaitoaan,
opastaen nostoasentovirheiden korjaamiseen ja muuhun hienosäätöön tulosten
paranemiseksi. MTR

Lari Tuohimaa ja tangossa 210 kiloa. Tatu Hännisen ja Jere Jussilan varmistaessa raudat nousivat.

Hyvinvointikyselyllä kerättiin kuntalaisten mielipiteitä hyvinvointikertomukseen.

Taidepuisto Piknik
-hyvinvointityöpaja
tarkasteli hyvinvointia

Moninkertainen voimanoston maailmanmestari Kyösti Vilmi
opastaa Elisa Kaistoa ennen maastavetoa. Timo Taskinen kuuntelee myös tarkkaavaisena.
Elisa Kaiston onnistunut maastaveto. Rautaa tangossa 135 kiloa.
Elisan yhteistulos oli 295kiloa (jalkakyykky 102,5 kiloa, penkkipunnerrus 57,5 kiloa ja maastaveto 135 kiloa)

Kyläkauppapäivä muistutti
lähipalveluiden tärkeydestä
Valtakunnallista Kyläkauppapäivää vietettiin tänä
vuonna 8.6. Tapahtuma järjestettiin nykymuodossaan
kahdeksannen kerran ja
tänä vuonna yhdessä Avoimet kylät – tapahtuman
kanssa. Kohteita oli yhteensä 1500 eri puolilla maata.
Kuivaniemen Sale osallistui Kyläkauppapäivään
tarjoamalla asiakkaille grillimakkarat mehun kera.
Kaupan edustalla kävi melkoinen vilske ja puheensorina Kaija Bogdanoffin ja
Jenni Suhosen tarjoillessa
kuumia herkullisia makkaroita.
-Kesäaika on kaupassamme vilkkainta aikaa.
Mökkiläiset palailevat kesäviettoon ja se näkyy
asiakasmäärässä, myymälävastaava Jenni Suhonen kertoo.
Tapio Haapakoski ja Ari
Pyörälä nauttivat pöydän
antimista ja kertoivat asioiKuivaniemen Sale tarjoili Kyläkauppapäivänä asiakkaille
grilliherkkuja. Makkaranpaistajina Kaija Bogdanoff ja Jenni Suhonen.

vansa kaupassa joka päivä.
-Todella tärkeä lähipalvelu, jota ilman emme tulisi
toimeen, Ari ja Tapio toteavat. Niin ja paikkakunnan
omaa lehteä IiSanomia on
mukava lukea, jatkaa Ari.
MTR

Taidepuisto Piknik- hyvinvointityöpajassa tarkasteltiin hyvinvointia ja taidetta,
taidepuistoa ja Ruustinnan
reittiä Iin Haminan alueen
asukkaiden hyvinvoinnin
näkökulmasta. Mitkä asiat
vaikuttavat lasten, nuorten,
työikäisten ja ikäihmisten
hyvinvointiin?
Illan aikana oli mahdollista suunnitella torialueen
viihtyisyyttä, antaa hyvinvointilupaus tai osallistua
hyvinvointikyselyyn ennen
piknik eväiden nauttimista.
MTR

Hyvinvointijohtaja
Tarja
Rahkola lisää oman hyvinvointilupauksensa hyvinvointipuuhun.

Ari Pyörälä ja Tapio Haapakoski asioivat lähikaupassa joka
päivä.

Timo Haapaniemi pohtii torialueen viihtyisyyden lisäämistä.
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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

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

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
• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

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

Meillä myös ilta-aikoja

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKKEITÄ

Kalevalaista jäsenkorjausta
Intialaista päähierontaa
Iin Haminassa
Kysy lisää tai
varaa aika numerosta

044 509 8781

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

Kaisa Hautamäki

MYÖS LAHJAKORTIT

KUNTO
KLUBI

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

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO
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

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

PARTURI-KAMPAAMOJA

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

PARTURIPAINOTTEINEN

Parturi-Kampaamo

Sohvalta lenkkipolulle tai salille?

Laguuni

* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus

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

Anu Suotula
044 5577 677

www.kunnostamo.com

PITOPALVELUA

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

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

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

Riksakyydillä tutustumaan Iin kulttuurireitteihin
Huilingin tapahtuma-alue
on saanut uuden vetonaulan. Turistien ja iiläisten
on mahdollista hypätä sähköavusteisen riksapyörän
kyytiin ja käydä tutustumassa Vanhaan Haminaan
tai Ympäristötaidepuistoon.
Myös KulttuuriKauppilaan
riksalla pääsee.
Juhannukseen
saakka
kyytiin pääsee ma-pe ja juhannuksen jälkeen ti-la museon aukioloaikoina.
-Koepyöräilyt on onnistuneesti tehty, joten tervetuloa kyytiin, joka ei maksa
mitään, riksakuski Eija Kale-

va toteaa.
Kuskilla on ajettaessa kypäräpakko. Myös matkustajille suositellaan kypärän
käyttöä, jotka riksasta löytyvät, samoin turvavyöt. MTR

Riksakyytiä voi kokeilla kolmella eri reitillä, Vanhan
Haminan maisemareitillä, Ympäristötaidepuiston reitillä ja
reissulla Taidekeskus Kulttuurikauppilaan. Kaikkien lähtöpaikka löytyy Huilingin
tapahtuma-alueelta.

Eija Kaleva, kyydissään Pekka Suopanki, kertoo liikkeelle
oikeasti lähdettävän
vain kypärä päässä.
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Iin koulujen maastomestarit

Maastojuoksut ovat kesäistä liikunnan riemua.

Iin alakoulujen mastomestaruuksista taisteltiin perinteiseen tapaan Iin Aseman koulun maastoista
toukokuun puolivälissä. Osanottajia oli reilut 300 ja kisaorganisaatio toimi moitteettomasti.
TULOKSET
1 luokka Tytöt: 1. Josefiina Hekkala Hamina 4.44, 2.
Oona Pesämaa Pohjis-Ii 4.47,
3. Marikki Lohi Hamina 4.48,
4. Meelika Laakkonen Asema
4.49, 5. Pinja Viinamäki Alaranta 4.54, 6. Neela Piltonen
Hamina 4.58 (27 osallistujaa)
1 luokka Pojat: 1. Paavo
Leskinen Asema 4.44, 2. Akusti Tuomela Hamina 4.45, 3.
Sampo Vuorma Jakku 4.46,
4. Jami Siurua Asema 4.47, 5.
Patrik Karsikas Hamina 4.56,
6. Alex Perätalo Hamina 5.04

(31 osallistujaa)
2 luokka Tytöt: 1. Fransesca Kurtti Hamina 4.41, 2. Senni Alaranta Pohjois-Ii 4.45, 3.
Nea Ronkainen Hamina 4.50,
4. Lumi Lohi Ojakylä 4.57, 5.
Inka Niemelä Hamina 4.58, 6.
Mila Pakanen Hamina 5.00 (22
osallistujaa)
2 luokka Pojat: 1. Petrus
Leinonen Ojakylä 4.45, 2. Veeti Vanhala Olhava 4.47, 3. Elias
Lohi Jakku 4.53, 4. Topi Kurttila Hamina 4.59, 5. Joose Kiuru
Asema 5.02, 6. Daniel Kaisto
Jakku 5.03 (27 osallistujaa)

3 luokka Tytöt: 1. Isella Jaara Jakku 4.41, 2. Linnea
Saarela Pohjois-ii 4.45, 3. Kiira
Karttunen Hamina 4.50, 4.
Elsa Nevatalo Ojakylä 5.03, 5.
Pihla Koivisto Hamina 5.04, 6.
Marja Mäkipaaso Ojakylä 5.06
(28 osallistujaa)
3 luokka Pojat: 1. Elias
Juntti
Alaranta 4.23, 2. Eelis Keltamäki Alaranta 4.25,
3. Lenni Mustonen Pohjois-Ii
4.27, 4. Eevert Lohi Jakku 4.31,
5. Pyry Lehtola Asema 4.32, 6.
Jesse Vänttilä Ojakylä 4.38 (35
osallistujaa)

4 luokka Tytöt: 1. Miina Alaranta Pohjois-Ii 4.27,
2. Lumi Tuomikoski Hamina 4.32, 3. Moona Kanninen
Pohjois-Ii 4.40, 4. Salli Koivisto Hamina 4.46, 5. Eedel Räihä
Jakku 4.48, 6. Unni Pieskä Hamina 4.50 (22 osallistujaa)
4 luokka Pojat: 1. Aapel
Mikkola Alaranta 4.23, 2. Luukas Juntti Alaranta 4.26, 3.
Antti Klasila Kuivaniemi 4.28,
4. German Voronin Alaranta
4.29, 5. Otto Tolonen Pohjoisii 4.34, 6. Tomi Sivula Hamina
4.44 (24 osallistujaa)

5 luokka Tytöt: 1. Iita Kimpimäki Ojakylä 9.34, 2. Saaga Sassi Asema 9.35, 3. Inka
Vuorma Jakku 9.41, 4. Iiris
Alaranta Pohjois-Ii 9.56, 5.
Fanni Hokkanen Hamina 9.59,
6. Matilda Boström Hamina
10.01 (11 osallistujaa)
5 luokka Pojat: 1. Patrik
Mäenpää Pohjois-Ii 8.31, 2. Eelis Tuomela Pohjois-Ii 8.51, 3.
Jarkko Pakanen Asema 9.04,
4. Topias Sakko Jakku 9.17, 5.
Kristian Juntti Alaranta 9.21,
6. Konsta Kyröläinen Asema
9.28 (25 osallistujaa)

6 luokka Tytöt: 1. Iida
Häklin Pohjois-Ii 9.28, 2. Aino
Pöyhtäri Hamina 9.30, 3. Emilia Neuvonen Ojakylä 9.59, 4.
Jenna Saarela Pohjois-Ii 9.59,
5. Ronja Koistinen Asema
10.02, 6. Julia Leppänen Ojakylä 10.14 (16 osallistujaa)
6 luokka Pojat: 1. Rodion
Kurtti Hamina 8.22, 2. Aleksi
Pernu Asema 8.26, 3. Matias
Uusitalo Alaranta 8.33, 4. Andreas Savela Ojakylä 8.42, 5.
Elias Välipakka Hamina 8.51,
6. Otava Puolitaival Hamina
8.54 (20 osallistujaa) MTR

Illinjuoksut hellesäässä
Jos Illinjuoksujen avaus
juostiin myrskyssä, oli seuraavien aikaan vuorossa
alkukesän kovin helle. Lämpömittarit näyttivät varjossakin yli 30 astetta, mikä
vaikutti tulotasoon ja vaati
onnistunutta juomahuoltoa.
Vitosen nopeinta vauhtia
piti tällä kertaa Ville Jussila
ja kakkosen Hilla Mäenpää.
Mainittakoon, että Illinjuoksujen
viralliset
matkat ovat vitonen ja kakkonen ilman kilometrejä ja
alkamisaika joka perjantai
tasan puoliseitsemän, paitsi juhannusviikolla juostaan
torstaina. MTR

TULOKSET
Vitonen: 1) Ville Jussila
17.34, 2) Kyösti Kujala 17.59,
3) Janne Eskelinen 18.13, 4)
Antti Henriksson 18.33, 5)
Arto Hiltula 18.54, 6) Pekka Kuokkanen 19.22, 7) Pekka Kukkula 19.49, 8) Markku
Loukusa 20.01, 9)
Heikki Tiiro 20.05, 10) Marika Krohns 20.06, 11) Viljami
Pennanen 20.54, 12) Matias
Uusitalo 22.45, 13) Vesa Savolainen 22.53, 14) Kariina
Kauppinen 22.57, 15) Marjo
Vesala 23.19, 16) Arto Hand
23.30, 17) Jorma Puurunen
23.46, 18) Saana Backman
23.54, 19) Ari Suorsa 23.59, 20)

Reijo Hummastennemi 24.29,
21) Pekka Kuivalainen 25.17,
22) Kati Kuivalainen 25.32,
23) Jari Meriläinen 25.42, 24)
Heli Vierto-Suorsa 26.05, 25)
Hannu Klaavuniemi 27.43,
26) Eemil Pennanen 30.34, 27)
Niko Pennanen 30.35. yksi
DNF.
Kakkonen: 1) Hilla Mäenpää 9.01, 2) Venla Varis 10.05,
3) Simeon Kujala 11.11.
Illinjuoksut ovat mitä parhainta hyvinvoinnin edistämistä ja
kirkonpenkeillä vaihdettaan
kuulumiset päivän polttavista
aiheista.

Kesäherkut kahvila Majakasta
Kalaliike H Kuhan pihapiiriin avattiin 11.6 kesäkahvila Majakka. Nuoret yrittäjät
Liinu Lehtola ja Oona Mäke-

lä palvelevat asiakkaita tiistaista sunnuntaihin. Tarjolla
on monenlaista kesäherkkua jäätelöstä limppariin,

sekä kahvia ja leivonnaisia.
-Vohvelit ovat todella
maukkaita, joten niitä suosittelemme
maistamaan,
Liinu ja Oona vinkkaavat
kahvilan erikoisherkuista.
Tilat kesäkahvilalle on
luovuttanut korvauksetta
Kalaliike H Kuha elävöittämään Iin kesää. Kesäkahvila
Majakka sijaitsee näköetäisyydellä 4-tiestä, eikä Vihkosaaren uimarannalle ole
kuin kiven heittomatka.
MTR
Jussi-Pekka, Eeli ja Peetu Kuha
eivät avajaispäivän viileää säätä säikkyneet ja jäätelö maistui.

Kesäkahvila Majakka löytyy
Kalaliike H Kuhan pihapiiristä.
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Iin eläkeläiset ry

Suomussalmelle/Kiannon Kuohut
Lähdemme katsomaan esitystä

VESI KIELELLÄ

Suomussalmen
kesäteatterin kesän
2019 näytelmä on
jälleen valtakunnallinen
kantaesitys. Käsikirjoittajina ovat jo 17. kerran
hikoilleet Eero ja Ulla
Schroderus. Näytelmän
nimi on Vesi kielellä.

Matkan hinta 226 euroa,
sisältää majoituksen puolihoidolla,
teatterilipun sekä kyydin.
Maksetaan Iin Eläkeläiset ry:n tilille
FI57 535002 2000 7442, eräp.5.7.
Lähtö järjestötalolta su 14.7. klo 8.

Lisätietoja ja sitovat
ilmoittautumiset
Kaarinalle 24.6 mennessä/HETI
p. 040 822 9274

BINGO
8

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

MA 24.6.2019 klo 18.00

23

2

Palkinnot: 590 € mp | 400 € pr 50
2 x 100 € | 5 x 50 €
tuloa
Terveoihin!
bing
MA 1.7.2019 klo 18.00
Palkinnot: 610 € mp | 450 € pr 50
2 x 100 € | 5 x 50 €

KESÄKERHOT
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.

15
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IIN LAULUPELIMANNIT
		
Ke 26.6. klo 18
		
Ke 3.7. klo 18
		
Su 7.7. klo 12
Ke 17.7. klo 18
		

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

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

KONSERTIT MUUALLA
Juhannusaatto
Oulun Turkansaaressa
Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit
Torikonsertti Pudasjärvellä

Lisätietoa:
Vapaa-aikaohjaaja Jussi Mertala, p. 050 383 9984
Nuorisotyöntekijä Marjo Ohenoja, p. 050 395 0393
Vapaa-aikaohjaaja Marjo Takalo, p. 050 395 0401

Oulun Seudun Leaderin
hallitus järjestäytyi

Uusi hallitus Turkansaaren kesäisissä maisemissa.

Iin kunta pyytää käsityöyrittäjiltä ehdotuksia henkilöstön
huomioimiseen tarkoitetuista esinelahjoista, joita voidaan
käyttää myös liikelahjoina. Tarkempi pyyntö on nähtävillä Iin
kunnan kotisivulla www.ii.fi.
Ehdotukset tulee toimittaa 11.8.2019 mennessä sähköpostitse
kirjaamo@ii.fi tai postitse Iin kunnan kirjaamo, PL 24, 91100 Ii.
Lisätietoja hallintojohtajalta mieluiten annastiina.junnila@ii.fi
tai 040 6464 011 (ei tavoitettavissa 19.-23.6. ja 29.6.-28.7.)

Iin liikuntasalien käyttövuorovaraukset
lukuvuodelle 2019-2020 on haettavissa 14.6.-7.7.2019.
Vuoron voi varata:
https://www.webropolsurveys.com/S/F271BE15B34D00EF.par
Lisätiedot: Heini Perttula p.050 3950 498.

JUHANNUSTANSSIT
Oijärven Sampolassa

Lauantaina 22.6.2019 klo 21.00 - 02.00

Tanssittajana

TANSSIORKESTERI
ROJAL
Lippu 15 €

Iin kunta / Ii-instituutti liikelaitos / vapaa-aikapalvelut

Ojalantie 12
95160 Oijärvi

KUULUTUS
Kaakkuriniemen asemakaavan muutos – sataman ja Tyllipuiston alue, valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Tervetuloa!

17. - 20.6.

Järjestäjä: Ii-instituutti liikelaitos / nuorisotyö.

Ehdotuksia esine- / liikelahjoista

Amppelit, kesäkukat,
hyötykasvit,
pensaat, perennat!

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

Oulun Seudun Leader ry:n
hallitus on valinnut 5.6.
Oulun Turkansaaressa pidetyssä järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajaksi
Veijo Väänäsen Ylikiimingistä ja varapuheenjohtajaksi
Tauno Kovan Iistä.
Oulun Seudun Leader on
myöntänyt rahoitusta uusiin
Nuoriso Leader-hankkeisiin.
Tukea yrityskokeiluihin ovat
saaneet muun muassa Kahvila Majakka Iistä 390 euroa,
jolla summalla hankitaan
tarvikkeita kesäkahvilan perustamiseen. Haukiputaalla,
Kiimingistä ja Pudasjärvellä
oli useita avustuksen saaneita nuorten hankkeita.
Nuoriso
Leader-rahoitusta myönnetään Oulun
Seudun Leaderin toiminta-alueen 13-25 vuotiaiden
nuorten
yrityskokeiluihin
ja yhteisiin harrastusvälinehankintoihin sekä muihin
nuorten omiin projekteihin.
Tukea myönnetään 100-500
euroa. Hakuaika on jatkuva.

Pirjo Hongisto

Iin kunnanhallitus on päättänyt 10.6.2019 kokouksessaan
asettaa kaavamuutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavahankkeessa alueen asemakaavaa tarkistetaan
alueelle suunnitteilla olevan satamahankkeen vuoksi.
Asemakaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa http://
www.ii.fi/asemakaavoitus) 24.6. – 2.8.2019 välisen ajan.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 2.8.2019 mennessä kunnanhallitukselle
osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Lisätietoja kaavahankkeista antaa maankäytön suunnittelija /
kaavoittaja Jaakko Raunio p. 050 4083811 jaakko.raunio@ii.fi
Ii 10.6.2019
Kunnanhallitus

Runkovesiputken korjaus
sulki Haminantien
Talvella havaitun vesivuodon korjaus sulki viime
viikolla Haminantien liikenteen pariksi päiväksi torin ja
Jäppisen huoltoaseman välistä. Haminantie jouduttiin kaivamaan auki tarkan
vuotopaikan löytämiseksi ja
korjaamiseksi.
-Vuoto runkovesiputkessa havaittiin keskitalvella,
jolloin joudumme venttiilien sulkemisella ohittamaan
vuotopaikan
varmistaak-

semme kaikille Iin keskustan
kiinteistöille veden saannin. Varsinaiset korjaustyöt
ajoitimme kesäaikaan, jolloin työn suorittaminen on
helpompaa kuin routaisen
maan kaivaminen, Iin Vesiliikelaitoksen vesihuoltomestari Visa Kämäräinen
kertoi.
Haminantien liikenne ohjattiin korjauksen ajan torialueen kautta. MTR

Runkovesiputken korjaus keskellä Iin keskustaajamaan aiheutti muutaman päivän katkoksen liikkumiseen Kirkkotieltä Haminantielle.
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