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JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ

1.6.2022

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomatnomat

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää! 

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
044 773 4001/Jarno

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
 -UUDISKOHTEET 
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
 KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
 TALOTIKKAAT

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

Ilmalämpöpumpun 
asennuspaketti nyt 
vain 569 €. Meiltä 
myös rahoitus – jopa 10 
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.fi

MAREKI
 Mauri Pirttikoski 

Ammattitaidolla 
PESUHUONE- JA SAUNAREMONTIT 

ym. kiinteistön remontit
Myös muovin hitsausta/korjausta

Härmänkuja 63 Ii • Puh. 040 552 8510

Kysy
 tarjous! 

www.mareki.fi

www.arvokovaoy.fi

Kanssasi 
surun 

kohdatessa
Perinteikäs täyden 

palvelun hautaustoimisto 
Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin 
liittyvissä järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen 
surusidontojen lisäksi 
upeina hehkuvat kukat
kaikkiin tilaisuuksiin ja 

viherkasvit kotiisi. 

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA  
IIN KUKKAKAUPPA

Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)

iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mmYRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomatnomat
--

HINNAT:
Etusivu 1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 € 
Hinta sisältää alv. 10%.

Suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 14  1.6.2022
www.iisanomat.fi

SEURAAVA IISANOMAT NRO 15 ILMESTYY KE 15.6.2022. 
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään 

pe 27.5.2022 klo 11 mennessä.

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.

jäsenyritys

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivo-
taan olevan  toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi 
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com 
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
sakari.kantojarvi@utacon.fi

Maksamme reilun 
korvauksen

www.utacon.fi

OSTETAAN JA 
NOUDETAAN 

METALLIROMUA JA 
ROMUAUTOJA.

UTACON OY 0400 892 414

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

KUNTOSALI & HIERONTAPALVELUT

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

IIN ALUE 
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Kastettujen kirkkopyhä Su 5.6. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivä: Hellun-
taipäivä. Toimittaa: Pekka Soronen. Kanttorina: Eija Savolainen. Avus-
taa: Irmeli Hietapelto, Pekka Nevalainen. Perhekirkko. Kirkkokahvit.
Konfirmaatiomessu Su 12.6. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivä: Pyhän 
Kolminaisuuden päivä. Toimittaa: Pekka Soronen. Kanttorina: Eija Sa-
volainen. Avustaa: Nina Peltola, Pekka Nevalainen.
Ruustinnan kahavila Ti 7.6., Ti 14.6., Ti 21.6. klo 11:00 - 13:00 Iin Pap-
pila. Tervetuloa nauttimaan lohikeittolounasta Yhteisvastuun hyväksi. 
Lounasta myydään 10€ hintaan (sis. keitto ja jälkiruoka) klo 11-13 vä-
lisenä aikana (niin kauan kuin keittoa riittää). Myynnissä myös muuta 
pientä syötävää, käsitöitä sekä arpoja.
Kesäperhekerho Ma 6.6., Ma 13.6. klo 10:00 - 12:00. Iin pappila.
Isovanhempien ja lastenlasten kesäkerho Ke 8.6. klo 10:00 - 12:00 
Iin Pappilassa. Ohjelmassa on leikkiä ja yhdessäoloa, tehtävärata, as-
kartelua, makkaran paistoa nuotiolla ja yhteinen hartaus. Kerhossa 
tarjotaan makkarat ja pientä välipalaa. Kesäkerhoon on ILMOITTAUDU 
31.5. mennessä p 0400 541 319 tai iinseurakunta.fi.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen 
kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 
10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavir-
katodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi 
Sanajumalanpalvelus Su 5.6. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko.  Pyhäpäi-
vä: Helluntaipäivä. Toimittaa: Pekka Soronen.
Sanajumalanpalvelus Su 12.6. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhä-
päivä: Pyhän Kolminaisuuden päivä. Toimittaa: Tapani Ruotsalainen.
Perhekerho Ti 7.6. klo 10:00 – 12:00 Kuivaniemen seurakuntasali.
Katso ohjeet lasten kirjepyhis kirjekyyhkyn -postin tilaamiseen 
kotisivuiltamme.
Ajanvaraus taloudellisia asioita varten on avoinna maanantaisin klo 
10-12 ja 13-15 p. 045 787 25139.
Varaa kaste, häät tai hautajaiset Iin kirkkoherranvirastosta p. 040 
8480 078 tai ii.seurakunta@evl.fi. 
Virkatodistukset eli sukuselvitykset 24/7 osoitteesta www.tilaavir-
katodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Iisun suunnistuskoulus-
sa saadaan opastetusti 
tuntuma tärkeään kansallis-
taitoon suunnistukseen. Tä-
män kesän kokoontumisiin 
on kahdella ensimmäisel-
lä kerralla osallistunut lähes 
kolmekymmentä innokasta 
lasta ja mukaan ehtii vielä, 
sillä kokoontumisia on ju-
hannukseen saakka.

Lapset saivat ensimmäi-
sellä kerralla kertoa odotuk-
siaan suunnistuskoulusta ja 
miettiä, missä voi olla hyö-
tyä suunnistustaidosta. Vas-
tauksina tuli muun muassa, 
löytää uusiin paikkoihin 
kartan avulla ja suunnistus-
taitoja voi hyödyntää, vaik-
ka lintujahdissa.

– Karttamerkkeihin on 
tutustuttu pohtimalla, min-
kä värisiä eri merkit ovat 
maastossa. Esimerkiksi ve-
tinen, märkä maastossa on 
merkattu sinisellä, Marika 
Loukusa kertoo.

Lapset ovat askarrel-
leet oman rastipassin, 

Suunnistus on hauska ja hyödyllinen taito

Suunnistusta voidaan opetella karttamerkkipelin avullakin.

johon keräävät tarroja osal-
listumiskerroilta. Kaikille 
on jaettu kotiin yleisimmät 
karttamerkit ja lapset ovat 
saaneet omakseen Hippo-
suunnistuskouluvihkon.

Toisella kokoontumis-
kerralla Tikkamäessä oli 
lämmittelyleikkinä polku-
kivi-rakennus-leikki. Lisäk-
si lapset juoksivat mäkirallia 
kuntoportaissa ja mäen ym-
pärillä. Seuraavana oli vuo-
rossa rastimetsä, jonne oli 
piilotettu tietty määrä raste-
ja (10 ), jotka lasten piti löy-
tää ja käydä ilmoittamassa 
löytämänsä määrä ohjaa-
jalle. Sen jälkeen pelattiin 
karttamerkkipeliä. Lopuksi 
syötiin nuotiomakkarat me-
hun kera. 

Ohjaajina suunnis-
tuskoulussa toimivat 
Marika Hietala, Roope Aho-
pelto, Riitta-Liisa Alaraa-
sakka sekä Anni, Aino ja 
Marika Loukusa.

Suunnistuskoulua on jäl-
jellä neljä kertaa 1.6. Illin-

saari, 8.6. Tikkamäki, 15.6. 
Illinsaari ja 22.6. Huilin-
ki. Mukaan mahtuu vielä 
ja osallistua voi silloin, kun 
ehtii eli joka kerran osallis-

tumispakkoa ei ole. Lisätie-
toa Iisun sivuilta: http://
www.iisu.fi/sivu/fi/etusi-
vu/. MTR

Tikkamäessä paistettiin lopuksi makkarat nuotiolla.
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Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko 
keskiviikkoisin parillisina viikkoina. 

33

Lappasee ku 
tannilaisen 
pöntön kansi

Iin kunnan vetäytyessä pi-
täjänmarkkinoiden sekä 
tukkilaiskisojen järjestämi-
sestä, herätti se Kuivanie-
mellä keskustelua, miten 
asiassa mentäisiin eteen-
päin. Joulukuun alussa pi-
dettiin suunnittelupalaveri, 
jonka koolle kutsujana oli 
Sirpa Varanka. Kokous käy-
tiin hyvässä hengessä ja 
kaikkien päämääränä oli 
säilyttää markkinaperin-
ne Kuivaniemellä. Yrittäji-
en luopuessa vetovastuusta, 
nuorisoseuran puheenjoh-
taja Raimo Ikonen alkoi ky-
läläisten sekä kokousväen 
tukemana ideoimaan jatkoa. 

Kuivaniemellä markkinat lauantaina 16.7. 
Niinpä Kuivaniemen Nuo-
risoseura päätti järjestää 
markkinat lauantaina 16.7. 
urheilukentällä. 

Varanka kertoo olevan-
sa iloinen siitä, että tapah-
tumalle saatiin jatkumo ja 
yrittäjät jakavat tietotaito-
aan järjestelyissä. Oulunseu-
dun leaderin Pirjo Hongisto 
antoi hyviä neuvoja ja asia 
eteni nopeasti ja päätös ta-
pahtuma-avustuksesta saa-
tiin.

– Omarahoitusosuus 
nuorisoseuralla on 5000 eu-
roa ja tämä vaatiikin paljon 
töitä, jotta osuus saadaan 
rahoitettua. Kahden ko-

Markkinapalaverissa 19.5. olivat mukana ylärivi Leena Kaarre, Jari Jämsä, Kauko Vakkala, Raimo Ikonen, Ari Kaakkuriniemi, Esko Särki-
aho, Jani Vakkuri, Hannu Kehus, Tuomas Miettunen. Alarivi Sirpa Varanka, Sisko Kehus, Asta Malo-Ylitalo, Anne Hakoköngäs, Seija Tik-
kanen, Anne Väätämöinen.  Kuva Aira Sipola.

Kuivaniemen Yrittäjien puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi ja Kui-
vaniemen Nuorisoseuran puheenjohtaja Raimo Ikonen.  Kuva 
Aira Sipola.

Markkinaviikon ohjelmaa
Keskiviikkona 13.7. Lastenjuoksu ja 
perjantaina 15.7 Markkinahölkkä Kuivanie-
men Yrityksen järjestämänä. 

Markkinapäivänä lauantaina 16.7. esiin-
tyvät Juha Alvari, Mika Jefremoff, Ville 
Vakkala, Eino Kyröläinen, Mikko Tapio, 
Ville Haapaniemi, Tuomas Heinikoski, 
Jukka Ruonala, Samba-tytöt, Leidi-akat 
sekä imitaattori Ari Kettukangas. Juonta-
jana toimii Joonas Hepola. Radio Pooki on 
tapahtumassa mukana. Pelle viihdyttää lap-
sia, markkinamyyjiä.

Juhlapuhujana on aluevaltuutettu, Ou-
lun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Juha Hänninen sekä puhujana Iin kunnan-
johtaja Marjukka Manninen. 

Paikalla myös nuorisoseuran toimesta 
lättykoju, olutteltta sekä bingo. 

17.7. sunnuntaina markkinatansseissa 
Kuivaniemen Seuralla esiintyy Mika Jefre-
moff.

ronavuoden aikana mark-
kinamyyjien rivit ovat 
harventuneet, osa myyjistä 
on myös ikääntynyt, arvioi 
Ikonen.

Markkinoiden järjestä-
misestä vastaavaa Ikosta 
voisikin ansaitusti kutsua 
markkinatirehtööriksi, kos-
ka hän on ollut järjestämäs-
sä nuorisoseuran riveissä 
mm. Iin Wanhan Haminan 
markkinoita, Elo- ja kala-

markkinoita, Vatunkipäiviä 
sekä paljon muita tapahtu-
mia menneillä vuosikym-
menillä.

– Markkinoiden järjestä-
minen on Nuorisoseuralle 
suuri haaste. Vapaaehtoisia 
talkootyöväkeä kaivataan 
yhä lisää iloiseen joukkoon, 
toivoo Ikonen.

Maarit Halttu

Jakkukylän Siltakahvilan 
nuoret yrittäjät Milja Ko-
sola, Konsta Kosola, Ilona 
Kosola, Anni Kaisto, Jan-
nika Kaisto ja Jonne Kaisto 
palkittiin ykköspalkinnolla 
Muhoksen 4H-yhdistyksen 
järjestämässä Karhuluola-
yritysideakilpailussa sarjas-
sa 13-17-vuotiaat. 

Finaalissa yritysesittelyn 

Jakkukylän Siltakahvilalle voitto 
Karhuluola-yritysideakilpailussa

Siltakahvilasta pitivät Anni 
Kaisto (14-vuotta) ja Ilona 
Kosola (13-vuotta). Siltakah-
vila palkittiin voitosta 1000 
eurolla. 

Kilpailun tarkoituksena 
on kannustaa nuoria yrittä-
jyyteen, synnyttää menes-
tystarinoita ja lisätä Oulu- ja 
Iijokilaaksojen elinvoimaa. 
MTR

Finaalissa nuorten Siltakahvilan yritysideaa esittelivät Ilona Ko-
sola ja Anni Kaisto.

Perussuomalaiset 
valitsi ensimmäiset 
kansanedustajaehdokkaat
Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piirihalli-
tus valitsi sunnuntaina 22.5. 
kokouksessaan ensimmäiset 
Oulun vaalipiirin eduskun-
tavaaliehdokkaat Pohjois-
Pohjanmaan alueelta; Saija 
Hyvönen työterveyshuol-

lon erikoislääkäri Oulu, Anu 
Mattila yrittäjä Raahe, Mika 
Antikka yrittäjä/mekaanik-
ko Oulainen ja Kimmo Kor-
kiakoski myyjä/asevastaava 
Nivala. 

Ahti Moilanen

www.iisanomat.fi
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86€/9L

ARVONTA ARVONTA 
vähintään vähintään 

9 litran 9 litran 
ulkomaalin ulkomaalin 

ostajalle. ostajalle. 

OOKKO NÄÄ VERTAILLU HINTOJA? 
Tuuppa käymään niin katotaan yhessä!

WOODEX 
WOOD OIL

PANU NÄYTEPURKKI

6,45€/0,45L 
max. 2 kpl/ asiakas

ULKOMAALIPÄIVÄ 3.6 KLO 10-17
-Grillissä paistuu makkarat 

-Kahvitarjoilu
-Asiantuntijamme auttavat 

sinua ulkomaaliasioissa!

TERASSI-
TANSSIT! 

Voita 
Arttu 

Wiskari 

Lue lisää: www.varisilma.fi/terassitanssit

VOITA PIZZAUUNIVOITA PIZZAUUNI

keikalle 
omalle 

pihallesi
Iiläisiä yrittäjiä kokoontui 
torstaina 19.5. Chuan Yi -ra-
vintolaan Mikropoliksessa 
yhteiselle aamupalalle ja sen 
jälkeen kuulemaan tärkeää 
asiaa terveellisestä ravinnos-
ta. Tapahtuma oli järjestetty 
yhteistyössä Iin yrittäjien, 
Iin kunnan ja Micropoliksen 
kesken ja kutsuttuina olivat 
kaikki iiläiset yrittäjät, joita 
oli paikalla yli 20 kiinnostu-
nutta kuulijaa. 

Tilaisuuden pääpuhuja, 

Terveellinen ravinto muodostuu 
monipuolisesta kokonaisuudesta

yrittäjä, valmentaja ja kil-
paurheilija Aleksi Laajoki 
luennoi asiantuntijan otteel-
la kiireisen yrittäjän ravin-
nosta. Terveellinen ravinto 
muodostuu monipuolisesta 
kokonaisuudesta. Tärkeim-
piä vinkkejä on pyrkiä syö-
mään säännöllisin väliajoin, 
2-4 tunnin välein ja koostaa 
ateriat siten, että niissä on 
mahdollisimman usein pro-
teiinia, hiilihydraatteja ja 
hyviä rasvoja samassa ate-

riassa. Liian pitkiä tauko-
ja ruokailujen välillä tulisi 
välttää. Laajoki kannustikin 
yrittäjiä pitämään mukana 
tavallista kotiruokaa rasi-
oissa tai juotavia välipaloja, 
joita voi nauttia vaikka au-
tossa. Hän korosti myös ren-
toutta ravinnon suhteen. 
Aina ei pysty syömään sään-
nöllisesti tai monipuolises-
ti, mutta poikkeamat eivät 
haittaa, koska kokonaisuus 
on tärkein. Esitys herätti 
keskustelua ja yleisö esitti-
kin innokkaasti kysymyksiä 
esityksen kuluessa.   

Tapahtumassa olivat vie-
raina myös työllisyyden 
kuntakokeilun omavalmen-
tajat Milla Lakso ja Maija 
Takkinen kertomassa työl-
lisyyden kuntakokeilusta 
Iissä. Oulun seudun työl-
lisyyden kuntakokeilussa 
osa tiettyjä asiakasryhmiä 
koskevista TE-toimiston 
tehtävistä siirretään kunnan 
tehtäviksi. Näin työllistämi-
sestä tulee paikallisempaa 
toimintaa. Omavalmenta-
jat tuntevat sekä työnhaki-
jat että paikalliset yritykset 
henkilökohtaisesti ja voivat 
näin ollen tehokkaammin 
auttaa sekä yrityksiä, että 
työnhakijoita löytämään toi-
sensa. Milla ja Maija vas-
taavat Iin kuntakokeilussa 
yritysyhteistyöstä. Heidän 
toimistonsa on Micropolik-
sella ja he rohkaisivatkin 
yrittäjiä olemaan matalalla 
kynnyksellä yhteydessä hei-
hin työvoimatarpeissa.

Kukkakimpulla muistet-
tiin 60 vuotta tänä vuonna 
täyttänyttä Taina Häkkilää, 
joka on pitkän linjan pito-
palveluyrittäjä ja Iin yrittä-
jien jäsen.

Mari Matinlassi
Kuvat Juho Tauriainen

Maija Takkinen ja Milla Lakso 
ovat omavalmentajia ja vas-
taavat yritysyhteistyöstä työl-
lisyyden kuntakokeilussa Iissä.

60-vuotis merkkipäiväänsä tänä vuonna viettänyttä Taina Häkkilää muistettiin kukkakimpulla. Kuk-
kia ojentamassa Iin yrittäjien puheenjohtaja Juha Kallio.

Yrittäjä, kilpaurheilija Aleksi Laajoki piti inspiroivan puheenvuo-
ron yrittäjän ravitsemuksesta ja antoi vinkkejä tasapainoiseen 
ruokailuun myös kiireisen ja epäsäännöllisen työrytmin keskellä.
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Frisbeekiekot saivat kyytiä 
ja korit helisivät, kun Iin ur-
heilukentälle oli saapunut 
frisbeegolfin saloihin tutus-
tuttamaan pisimmän heiton 
Suomessa heittänyt Kristian 
Kuoksa. Tapahtuman käy-
tännön järjestelyistä vasta-
si oululainen frisbeeseura 
HCDG (Hardcore discgolf), 
iiläisen puuhamiehensä 
Marko Huhtakankaan joh-
dolla. Frisbeegolf on viime 

Frisbeegolf tutuksi iiläisnuorille

Tulevia mestareita harjoittelemassa Iin urheilukentällä.

Marko Huhtakangas kertoi aluk-
si illan ohjelmasta runsaslukuiselle 
osallistujajoukolle.

vuosina saavuttanut suu-
ren suosion etenkin nuorten 
keskuudessa, ja se näkyi täs-
säkin tapahtumassa yli sa-
dan nuoren saapumisena 
paikalle. 

– Oli mieltä lämmittävää 
nähdä, kuinka täpinöissään 
nuoret olivat ja kuinka tark-
kaavaisesti he kuuntelivat 
opastusta, Marko Huhta-
kangas iloitsi illan päätteek-
si.

Kristian Kuoksa kertoi 
pisimmän heittonsa kanta-
neen 238 metriä ja vaatineen 
monipuolista harjoittelua 
usean vuoden ajan.

– Harjoittelen 25-30 tun-
tia viikossa ja myös fysiik-
kaharjoittelu on tärkeää, 
Kristian kertoi heittotekniik-
kaa opettaessaan.

Opastuksen jälkeen jo-
kainen pääsi kokeilemaan, 
kuinka kiekko navakas-

sa tuulessa lentää ja kuin-
ka puttaus osuu koriin. 
Kristanilta monet halusivat 
nimikirjoituksen omiin kiek-
koihinsa, muistoksi tapahtu-
masta.

– Tilaisuudessa tuli pal-
jon kyselyä myös lyhyem-
mille radoille Iihin. Niiden 
saamiseksi olemme valmii-
ta tekemään yhteistyössä 
kunnan tai kyläyhteisöjen 
kanssa. Samoin frisbeeker-

Suomen pisimmän heiton (238 metriä) heittäneen Kristian Kuok-
san nimikirjoituksen monet halusivat omiin kiekkoihinsa.Kristian Kuoksan näyte heittotekniikasta.

holle olisi kysyntää. Se vaa-
tisi muutaman paikallisen 
aktiivin mukaan, Marko 
Huhtakangas kertoo.

Frisbeetapahtuma oli osa 

Iin kuntastrategian palve-
lulupausta nuorten osal-
lisuudesta ja kunnan tuki 
mahdollisti tapahtuman jär-
jestämisen. MTR
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Iin Metsätyö Oy:n iiläisil-
le hakkuukoneenkuljettaja 
Mikko Puitille ja puuta-
vara-autonkuljettaja Jan-
ne Rajalalle on myönnetty 
Metsämiesten Säätiön ”Työ-
yhteisön hyvä tyyppi” -sti-
pendit. Stipendin arvo on 
500 euroa.

Stipendejä esittivät Met-
sä Groupista metsäasian-
tuntija Matti Heinonen, 
logistiikka-asiantuntija Ma-
tias Karhumaa ja operaa-
tioesimies Tommi Mäkinen 
sekä Iin Metsätyö Oy:stä 
puutavara-autonkuljettaja 
Mikko Alatalo, hakkuuko-
neenkuljettaja Arttu Mattila, 
hr-asiantuntija Saara Paak-
kola ja toimitusjohtaja Janne 
Paakkola.

HAKKUUKONEENKUL-
JETTAJA MIKKO PUITTI 

– Mikko on ykkösmies, 
jolta luonnistuu kaikenlai-
set leimikot. Tekee erittäin 
hyvää jälkeä ja tulee kaik-
kien kanssa toimeen. Hän 
on huolellinen, luotettava 
ja suhtautuu asioihin hy-
vin. Työkaverina Mikko on 
mukava ja välittävä. Mikko 
auttaa ja neuvoo mielellään 

Mikko Puitille ja Janne Rajalalle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendit
ja sanoo asiat suoraan. Mik-
ko on ollut yrityksessäm-
me jo lähes 20-vuoden ajan. 
Hän on huipputehokas hak-
kuukoneenkuljettaja, jolta 
luonnistuu myös tekninen 
osaaminen mm. koneenkor-
jaukset ja tietotekniset asi-
at. Todellinen moniosaaja 
ja luottopakki, toteaa Janne 
Paakkola. 

PUUTAVARA- 
AUTONKULJETTAJA  
JANNE RAJALA

– Janne on kaikkia koh-
taan ystävällinen ja reilu 
työkaveri. Hän on omatoi-
minen ja kysyy myös tar-
vittaessa neuvoa. Tulee 
kaikkien kanssa toimeen. 
Hän on hyvä kuuntelija ja 
huolehtii työkavereista. Jan-
ne on ollut 15-vuoden ajan 
puutavara-autonkuljettaja-
na yrityksessämme. Hän on 
ykkösmies saamaan puita 
pois huonoistakin paikois-
ta. Huippumies tekemään 
työnsä. Pitää kiinni sovitus-
ta. Ei hermostu turhista, sel-
vittää Janne Paakkola. 

Tiedotus  
Metsämiesten säätiö 

Stipendin 
myöntämisperusteita

Itsensä johtaminen (in-
nostuu arjen onnistu-
misista ja kannustaa 
onnistumaan, uskaltaa py-
sähtyä ja olla läsnä)

Vastuun ottaminen 
(tunnistaa omat ja muiden 
mahdollisuudet, huolehtii 
työkavereista, suhtautuu 
rohkeasti uuteen)

Oppii ja opastaa (on 
vastuullisesti utelias ja val-
mis kehittymään, innostuu 
työelämän monimuotoi-
suudesta ja ajattelun laa-
juudesta) sekä rehdin ja 
luotettavan metsämies-
hengen ylläpitäminen. 

Metsämiesten Säätiö 
on 1948 perustettu yleis-
hyödyllinen säätiö, jonka 
tehtävänä on metsäalan 
kehittäminen sekä alal-
la toimivien ihmisten hy-
vinvoinnin edistäminen. 
Säätiö jakaa oman sijoitus-
toimintansa tuottoa alalle 
tavoitteellisin apurahoin 
ja stipendein.

Palkitut työntekijät Janne Rantala ja Mikko Puitti sekä toimitusjohtaja Janne Paakkola.
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Iisun isännöimä Kelterin 
viesti, Pohjois-Pohjanmaan 
AM-viesti ja kansallinen 
pitkä matka suunnistettiin 
Olhavan maastoissa viikon-
loppuna upeassa kesäisessä 
säässä. Maasto Olhavassa on 
vaihtelevaa; mäntykangasta, 
kalliokumpareita, kankait-
ten ja kumpareitten välisiä 
soita. Pohja on osin hyvin-
kin kivikkoista. Olosuh-
teet vaativat kovaa kuntoa 
ja tarkkuutta, eivätkä päästä 
kilpailijoita helpolla.

– Kaikki sujui hienosti ja 
sääkin suosi, iloitsi kilpai-
lunjohtaja Markku Loukusa 
kisojen jälkeen sunnuntai-il-
tana. 

Samoilla linjoilla oli myös 
kilpailunvalvoja ja Kelterin 
viestin suojelija Seppo Kel-
tamäki.

– Oli ilahduttavasti kil-
pailijoita ja saimme jälleen 
suuren urheilutapahtuman 
Olhavan maastoihin.

Kelterin viestin kiertopal-
kinnon voitti tällä kertaa SK 
Pohjantähti.

AM-viestissä sarjan H21 
voiton vei Alatornion Pir-

Suunnistuksen juhlaa Olhavassa
kat ennen Oulun Tarmoa ja 
kolmanneksi suunnistanut-
ta SK Pohjantähteä. Sarjan H 
150 ykköseksi suunnisti Iin 
Yritys joukkueella Juha Paa-
so-Rantala, Pertti Paaso-Ran-
tala, Ville Mikkonen. 

Naisten D21 sarjan voit-
ti Laitasaaren Veto selke-
ällä erolla Oulun Tarmon 
joukkueeseen. Kolmannek-
si suunnisti Koskelankylän 
Riento. 

Kansallisen pitkän mat-
kan mestariksi suunnisti 
miehissä Ikaalisten Nouse-
van-Voiman Tero Linnain-
maa. SK Pohjantähden 
Hannu Niemelä jäi 9kilo-
metrin matkalla 16 sekuntia. 
Kolmas oli Keminmaan Ur-
heilijoiden Ville-Petteri Saa-
rela.

Naisten pääsarjan 7,2ki-
lomerin matkalla SK Poh-
jantähti otti kaksoisvoiton. 
Ykköseksi suunnisti Anna 
Haatala ja toiseksi Saana-
Maria Rahko. Kolmas oli 
Silja Lauri Ounasvaaran 
Hiihtoseura.

Tulokset kokonaisuudes-
saan www.iisu.fi MTR

Suunnistajat ovat kuin yhtä perhettä ja lähtöpaikalla riittää juttua kilpailijoiden ja toimitsijoiden kesken.

Kelterin viestin lähtö tuulimyllyjen katveesta.

Suunnistus on löytämisen iloa, eikä se Olhavan haasteellisissa maastoissa ole aina helppoa.Kelterin viestin kiertopalkinnon SK Pohjantähdelle luovutti vies-
tin suojelija Seppo Keltamäki.
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Ryhmäperhepäiväkoti Olhavan Tenavatupa
Iin varhaiskasvatuspalvelut:

Olhavan ryhmäperhepäi-
väkoti Tenavatupa on 12 
paikkainen ryhmäperhepäi-
väkoti. Se toimii Iin kun-
nan omistamassa Olhavan 
vanhassa koulussa, joka on 
remontoitu täysin varhais-
kasvatuskäyttöön sopivaksi 
kokonaisuudeksi. Tenavatu-
valla työskentelee 1 varhais-
kasvatuksen lastenhoitaja ja 
3 varhaiskasvatuksen ryh-
mäperhepäivähoitajaa. Te-
navatupa toteuttaa Iin 
kunnan varhaiskasvatuksen 
pedagogisia tavoitteita mo-
nipuolisesti. Lasten ja huol-
tajien osallisuus on tärkeä 
osa pedagogisen toiminnan 
suunnittelua.

Vuosien saatossa Tena-
vatuvan oppimisympäristöä 
on kehitetty ja kehitetään 
jatkuvasti: mm piha-aluet-
ta on uudistettu, sekä sisälle 
”päätupaan” on rakennettu 
liikuntanurkka, josta löytyy 
pehmopalikoita, puolapuut, 
ja voimistelurenkaat. 

Luontokasvatus on osa 
lasten arkea Tenavatuvalla
Luonto on lähellä ja se on 
tärkeä osa kasvatustyötä. 
Kävelymatkan päässä on 
kallioinen metsä, jossa on 
oksista ja metsänhakkuus-
ta jääneistä risuista kasat-
tu maja sekä luonnon omia 
kiikkuja. Syksyisin lasten 
kanssa käydään sieltä poi-
mimassa mustikat ja puo-
lukat. Marjat jalostetaan 
Tenavatuvalla puuroiksi ja 
piirakoiksi tai laitetaan sel-
laisenaan puurojen höys-
teeksi. 

Metsässä syntyy monen-
laisia leikkejä, kun lapset 
saavat päästää mielikuvi-
tuksensa valloilleen. Kuu-
sen oksien alla on koti, kivi 
on pöytä ja lumien sulettua 
kallionkoloista voi kalas-
taa monenlaisia kaloja, jot-
ka paistetaan “nuotiolla” 
syötäväksi. Metsässä lapset 
ovat valinneet oman puun, 
jota voi käydä halaamassa. 
Usein paras hetki metsässä 
on eväiden syönti: mehua ja 
leipää/keksiä. Metsässä lei-
kitään myös laululeikkejä ja 
vietetään satuhetkiä.

Luontokasvatuksen osa-
na ovat ns. kuukausiteemat, 
joita on olleet esimerkik-
si perhonen ja etana. Näi-
hin on perehdytty laulujen, 
leikkien, lorujen, satuhie-
ronnan sekä QR-koodien 
kautta. Linnuille on lasten 
kanssa yhdessä naulattu ja 
maalattu värikäs lintulauta. 
Tenavatuvan ikkunasta seu-
rataan, mitä lintuja käy ruo-
kailemassa.

Viime syksynä Tenava-
tuvan lapset saivat kokeilla 
ongintaa. Pienissä ryhmis-
sä siirryttiin koulun rantaan 

ongelle. Saalistakin saatiin: 
pieniä ahvenia, jotka saajat 
veivät omille kissoilleen ko-
tiin. Näin keväisin Tenava-
tuvan pihalta löytyy useita 
“aarteita”. Muurahaisia ke-
rätään lapioilla ämpäriin ja 
kivien alta kaivetaan mato-
ja. Näistä aarteista pidetään 
hyvää huolta ja rakennetaan 
koteja asukkaille.

Kevätretki suunnattiin 
tänä vuonna Eläinpuisto Ar-
kadiaan Simoon. Siellä tu-
tustuttiin mm. kanoihin, 
hevosiin, poneihin, riikin-
kukkoihin, papukaijoihin, 
laamoihin, kameliin sekä 
pieniin kenguruihin. Lasten 
seurassa viihtyivät pienet 
karitsat, joita lapset saivat 
syöttää tuttipullosta.

Lapset laittoivat aurin-
gonkukan siemenet kas-
vamaan ja taimet annettiin 
lahjaksi äitienpäivänä.  Olha-
van koulun ja Tenavatuvan 
piha-alueelle jokaiselle kou-
lulaiselle, päiväkotilaiselle ja 
henkilökunnalle istutimme 
auringonkukan taimen. Te-
navatuvan ja Olhavan kou-
lun väellä on takana antoisa, 
rikas ja yhteisöllinen yhtei-
nen historia, jonka merkiksi 
ja muistoksi halusimme ku-
kat istuttaa. 

Aito yhteisöllisyys on tärkeä 
osa kasvatusta
Eräs lapsista mietti: “Mi-
ten lipputankoon laitetaan 
lippu?” Niinpä hoitajat jär-
jestivät Itsenäisyyspäivän 
aikaan lipunnosto-tapahtu-
man yhdessä talonmiehen 
kanssa. Myös koululaiset 
olivat tilaisuudessa mukana 
ja yhdessä laulettiin Maam-
me-laulu.

Tunnelmallista joulu-
juhlaa vietettiin lasten ja 
huoltajien kanssa yhdessä 
joulukuisena iltana. Iltapäi-
vällä lähdettiin soihtukulku-
eena lähimetsään, jossa oli 

lyhtyjä sekä valoja valaise-
massa tietä. Metsässä esi-
tettiin tonttuleikki “monta 
pientä tonttulasta” ja “vie-
raat” saivat tutustua lasten 
metsämajaan ja “keinuihin”. 
Metsästä siirryttiin takaisin 
Tenavatuvalle, jossa oli yh-
teislaululeikkinä Revontu-
litanssi. Yhdessä nautittiin 
lopuksi lämpimät glögit, pi-
parit ja tortut.

Koronarajoitusten hel-
littäessä yhteisöllisyyttä 
voidaan taas toteuttaa laa-
jemmin. Kevään aikana on 
käyty kaksi kertaa Olha-
van Porinapiiriläisiä ilostut-
tamassa: Pääsiäisenä lapset 
kävivät virpomassa ja tou-
kokuussa opettamassa heille 
uuden laululeikin nimeltään 
Valonsäde. Lasten vierailuja 
olivat ikäihmiset kuulemma 
jo kovasti kaivanneetkin!

Lähellä tehtyä ruokaa 
lapset huomioiden
Viime syksystä lähtien Te-
navatuvalla on vietet-
ty kerran kuukaudessa 
lähiruokapäivää. Ajatus täs-
tä lähti lapsilta. He halusivat 
“hömpöttelypäivän”, jon-
ka lapset itse suunnittelivat. 
Päivän aikana tanssittiin, la-
kattiin kynsiä, aamupalak-
si leivottiin suklaakakku ja 
lounaaksi tehtiin hampu-
rilaiset ranskalaisten kera. 
Siitä lähtien kerran kuukau-
dessa on vietetty lähiruoka-
päivää valmistaen itse koko 
päivän ruuat. Lapsilta on 
kysytty ehdotuksia aamu-
palasta, lounaasta ja välipa-
lasta. Monenlaista ruokaa 
Tenavatuvan keittiössä on-
kin tehty: perunamuusia ja 
uunimakkaraa, spagettia ja 
lihapullia, välipalaksi vis-
pipuuroa. Ruuan tuoksu 
tuntui lisäävän lasten ruo-
kahalua ja tästä innostunee-
na onkin Merta-keittiöstä 
tulevat lounaat kuumennet-

tu itse helmikuusta 2022 läh-
tien. Lisäksi lasten kanssa on 
leivottu viinereitä (isänpäi-
väkahville), vadelmamuffi-
neja (äitienpäiväkahveille), 
Runebergin torttuja ja mus-
tikkapiirakkaa itse kerätyis-
tä mustikoista.

Pedagogisen toiminnan 
“tähtihetkiä” 
Tenavatuvalla on vietetty 
monenlaisia erikois- ja tee-
mapäiviä. Suomen luon-
non päivänä on nukuttu 
ulkona pihalle nostetus-
sa puolijoukkueteltassa. It-
senäisyyspäivää on juhlittu 
syömällä lounasta kauniisti 
katetusta pöydästä ja nosta-
malla lippu salkoon. 

Lapsien toivomaa “nu-
rinkurin-päivää” vietettiin 
syömällä lounas lattialla is-
tuen tuoli pöytänä. Aamu-
palalla puuro syötiin lasista 
ja maito juotiin pillillä lau-
taselta. Lapset pitivät itse 
aamupiirin ja sängyssä sai 
nukkua kuin Peppi Pitkä-
tossu; jalat tyynyllä.

Tenavatupa tarjoaa var-
haiskasvatuspalveluita Iin 
kunnan lapsiperheille. Te-
navatuvan keskeisen sijain-
nin vuoksi ajomatka lapsen 
päivähoitopaikkaan ei ole 
kohtuuton. Lapset ovat täl-
lä hetkellä 1-6 vuotiaita. Te-
navatuvan asiakaspaikat 
on viime vuosien ajan ol-
leet ja ovat joka vuosi täyn-
nä. Tenavatuvan yksikköön 
voi hakea varhaiskasvatus-
paikkaa lapselle muualtakin 
kuin Iin Olhavassa asuvat 
lapsiperheet. Sijainti on kes-
keisellä paikalla, esimerkik-
si Kemiin päin mentäessä 
Iistä matkaa tulee noin 15 
km.

Olhavan 
kehittämisyhdistys

Tenavatupalaiset eväsretkellä lähimetsässä.Eläinpuistoretkellä lapset saivat syöttää karitsoja tuttipulloilla.

Lasten tekemä leikkinuotio metsässä.

Lapset mukana leipomassa piirakkaa välipalaksi.

Lapset kasvattivat auriningonkukkia siemenistä lahjoiksi. Istu-
tuspuuhat meneillään.
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”Koen olevani onnekas, kun 
saamme asua näin ihanalla 
alueella”, sanoo Annika Yli-
talo Yli-Olhavassa talonsa 
edustalla. Annika ja Pekka 
Ylitalon nelihenkinen per-
he on asunut uudessa hirsi-
talossaan nyt neljän vuoden 
ajan. Perheen 4-vuotias esi-
koinen käy Olhavan Tena-
vatuvalla virikehoidossa, 
kun Annika on vielä per-
hevapailla 1-vuotiaan kuo-
puksensa kanssa. Syksyllä 
molemmat lapset ovat päi-
vähoidossa Tenavatuvalla. 

”Tenavatupa mahdol-
listaa subjektiivisen päivä-
hoidon toteutumisen tällä 
seudulla. Jos lähin päiväkoti 
olisi Iissä tai Kuivaniemellä, 
tulisi minun ajaa yhteensä 
120 kilometriä päivässä vie-
dessäni ja hakiessani lapsen. 
Käytännössähän tällainen 
järjestely ei tulisi kyseeseen 
ja lapsi jäisi ilman varhais-
kasvatuksen palveluita sik-
si ajaksi, kun olen kotona.” 

Sijainti Olhavassa, 4-tien 
varressa mahdollistaa myös 
vanhempien työssäkäyn-
nin sekä pohjoiseen että 
etelään. Näin on myös Ylita-
loilla. Kun toinen vanhem-
mista vie lapset ja toinen 
hakee, pysyvät päiväkoti-
päivien pituudet kohtuul-
lisina. Päivystysluonteinen 
työ tai epäsäännöllinen työ-
aika eivät aina anna muu-
ta mahdollisuuttakaan kuin 
jakaa lasten vienti- ja haku-
vuoroja.

Tenavatuvan hoitoon Yli-
talot ovat erittäin tyytyväi-
siä. 12 lapsen ryhmä on juuri 
sopiva opettamaan lapsel-

Omannäköinen elämä Olhavassa
le ryhmässä toimimisen 
taitoja ilman suurten ryh-
mäkokojen tuomia haastei-
ta. Kaikenikäiset lapset ovat 
samassa ryhmässä, minkä 
Ylitalot näkevät positiivise-
na seikkana. Varhaiskasvat-
tajia yhtä lasta kohden on 
ryhmäperhepäivähoidossa 
tavallista päiväkotiryhmää 
enemmän.

Kolmen vuoden päiväko-
tielämän aikana ei ole ker-
taakaan tullut päiväkodista 
ilmoitusta esimerkiksi täistä 
tai kihomadoista. Tavallisia 
infektioitakin sairastetaan 
vähän. Korona-aikana Iin 
kunta sai olla tyytyväinen 
pienistä päiväkotiryhmis-
tä, joissa tautiryppäät ei-
vät päässeet valloilleen. 
Tenavatuvan rakennus on 
hirsirunkoinen, eikä sisäil-
maongelmia ole.

Haja-asutusalueella elä-
mänsä ja kotinsa saa raken-
taa haluamallaan tavalla, 
ilman asemakaavan tuomia 
määräyksiä tai rajoituksia. 
Päätös maalle muuttami-
sesta oli loppujen lopuk-
si helppo. Mahdollisuus 
elää omannäköistä elä-
mää keskellä luontoa lähel-
lä turvaverkostoa sinetöivät 
päätöksen Yli-Olhavaan ra-
kentamisesta. Kuntakeskus 
sijaitsee vajaan 30 kilomet-
rin päässä ja kauppareis-
sut ja muut juoksevat asiat 
hoituvat työmatkojen yh-
teydessä. Valokuitu mah-
dollistaa töiden tekemisen 
kotoakin käsin. Kuntosali 
Olhavassa on vapaasti käy-
tettävissä ja mahdollisuu-
det luonnossa liikkumiseen 

ja retkeilyyn ovat vertaan-
sa vailla. Makkaranpaisto-
retkiä varten lähialueelta 
löytyy useampikin kota ja 
laavu. Ikioma lähimetsä on 
lapsille kuin suuri huvipuis-
to, jossa leikitään päivittäin. 

Tenavatuvallakin luon-
nossa retkeily on tärkeä osa 
varhaiskasvatustoimintaa. 
Lähimetsässä piipahdetaan 
vaivattomasti ja toisaalta 

Olhavassa on upeat mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. Retkeilijöille on tarjolla useita kota- ja laavurakennelmia vesistöjen var-
rella.

koulun pihan liikunta-alu-
eet, kuten luistelukaukalo, 
ovat nekin päiväkotilaisten 
käytettävissä. Luontokasva-
tusta on myös esimerkiksi 
vierailu Yli-Olhavassa si-
jaitsevalla maitotilalla, jol-
loin lapsille konkretisoituu 
mistä ruoka tulee. Ja onhan 
lehmiä muutoinkin mukava 
katsella ja silitellä.

Tenavatupa on perintei-

sesti ollut joka vuosi täyn-
nä lapsia. 

”Mikään ei kuitenkaan 
estä kyselemästä päiväkoti-
paikkaa lapselleen, vaikka 
asuisikin Haminan alueella, 
jos työssäkäynti suuntautuu 
pohjoiseen.”, Annika vink-
kaa. 

Ylitalojen lasten isovan-
hemmat asuvat naapurei-
na. Perhe rakensi talonsa 

alueelle, jossa Ylitaloja on 
asunut jo lähes 180 vuoden 
ajan. Kyselyihin siitä, miksi 
perhe päätti muuttaa Yli-Ol-
havaan, Pekka Ylitalo nau-
rahtaa: 

”Minä en ole muuttanut 
tänne. Minä olen syntynyt 
tänne.” HT

 

Yllä: Porinapiiriläisten toiveet toteutuivat kun Tenavatuvan lap-
set kävivät heille virpomassa. 

Vas: Tenavatuvan lähimetsässä leikitään, kiipeillään ja kiikutaan.
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Alakoulujen maastomestaruudet Alakoulujen maastomestaruudet 
ratkottiin Iin Aseman koulun  maastoissaratkottiin Iin Aseman koulun  maastoissa

Maalisuoralla kaikki saivat kannustusta.

Yhteislähdöissä on aina säpinää.

la Hamina 4:31:00, 2. Tuo-
mela Else Hamina 4:47:00, 
3. Laakkonen Ottilia Asema 
4:49:00, 4. Lohi Maija Jakku 
4:57:00, 5. Ylitalo Selma Ase-
ma 5:14:00, 6. Klasila Pieta 
Alaranta 5:17:00

2 POJAT: 1. Niemelä Vil-
jami Hamina 4:34:00, 2. Mä-
kelä Asser Asema 4:40:00, 
3. Häyrynen Vilho Asema 
4:42:00, 4. Syrjälä Rasmus 
Pohjois-Ii 4:52:00, 5. Backman 
Atte Hamina 4:55:00, 6. Paka-
nen Aake Hamina 4:56:00 

3TYTÖT: 1. Mäenpää 
Heta Pohjois-Ii 4:33:00, 2. 
Liukkonen Seidi Hami-
na 4:34:00, 3. Turtinen Hilla 
Pohjois-Ii 4:47:00, 4. Häyry-
nen Helmi Pohjois-Ii 4:51:00, 
5. Jääskelä Sofia Pohjois-Ii 
4:58:00, 6. Karttunen Mira 
Hamina 5:03:00

3 POJAT: 1. Niva Nooa 
Hamina 4:17:00, 2. Alaran-
ta Eemi Pohjois-Ii 4:20:00, 
3. Jaara Nicolas Pohjois-Ii 
4:39:00, 4. Jurmu Benjam Ase-
ma4:42:00, 5. Moilanen Lauri 
Hamina 4:44:00, 6. Penttilä 

Niklas Ojakylä 4:45:00
4 TYTÖT: 1. Pesämaa 

Oona Pohjois-Ii 4:19:00, 
2. Lohi Marikki Hamina 
4:31:00, 3. Kiviniemi Ella Ala-
ranta 4:41:00, 4. Viinamäki 
Pinja Alaranta 4:42:00, 5. Sas-
si Oona Olhava 4:43:00, 6. Re-
kola Veera Alaranta 4:46:00

4 POJAT: 1. Leskinen Paa-
vo Asema 4:11:00, 2. Siep-
pi Onni Alaranta 4:13:00, 3. 
Siurua Jami Asema 4:14:00, 
4. Mäkelä Iikka Asema 
4:21:00, 5. Garcia Eliel Hami-
na 4:25:00, 6. Mustonen Niilo 
Pohjois-Ii 4:26:00

5 TYTÖT: 1. Alaranta 
Senni Pohjois-Ii 4:32:00, 2. To-
lonen Siiri Pohjois-Ii 4:38:00, 
3. Alakärppä Emilia Pohjois-
Ii 4:40:00, 4. Päkkilä Saaga 
Asema 4:40:00, 5. Laakko-
nen Minnea Asema 4:47:00, 
6. Seppänen Nella Alaranta 
4:48:00

5 POJAT: 1. Vanhala Vee-
ti Olhava 3:53:00, 2. Paakkola 
Taneli Asema 4:14:00, 3. Pa-
kanen Tuure Hamina 4:16:00, 
4. Juntti Petrus Alaranta 

Perinteiseen tapaan Iin ala-
koulujen maastojuoksu-
mestaruudet ratkottiin Iin 
Aseman koulun kuntora-
dalla. Kaunis keväinen sää 
ja hyväkuntoinen rata loivat 
juoksuille oivan olosuhteet. 
Taisto mestaruuksista oli 
kovaa, mutta rehtiä ja kan-
nustusta riitti radan varres-
sa kaikille osallistujille. MTR

Tuloksia:
1TYTÖT: 1. Eedla Ruotsa-

lainen Hamina 5:11:00, 2. El-
lala Fanni Hamina 5:22:00, 3. 
Jaara Emmi Alaranta 5:23:00, 
4. Onkalo Miina Hamina 
5:26:00, 5. Pakanen Sara Ase-
ma 5:39:00, 6. Paakkola Erika 
Asema 5:41:00

1POJAT: 1. Puolitai-
val Tammi Hamina 4:35:00, 
2. Nyman Sampo Ojaky-
lä 4:38:00, 3. Niemelä Mikael 
Hamina 4:49:00, 4. Lapinkan-
gas Lenni Hamina 4:56:00, 5. 
Hekkala Santeri Hamina 
4:58:00, 6. Lepänen Luukas 
Ojakylä 4:59:00

2 TYTÖT: 1. Lehtola Avel-

www.furka.fi

40 
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FURKA

4:29:00, 5. Leinonen Petrus 
Ojakylä 4:34:00, 6. Miettunen 
Akseli Pohjois-Ii 4:36:00

6 TYTÖT: 1. Koivisto Pih-
la Hamina 4:10:00, 2. Saare-
la Linnea Ojakylä 4:19:00, 3. 
Härkin Sisla Hamina 4:35:00, 

4. Jaara Isella Jakku 4:39:00, 
5. Piltonen Veea Hamina 
4:40:00, 6. Jääskelä Iida Poh-
jois-Ii 4:42:00

6 POJAT: 1. Kantola Lee-
vi Pohjois-Ii 3:43:00, 2. Jär-
velä Valtteri Asema 3:45:00 

3. Mustonen Lenni Pohjois-
Ii 4:06:00, 4. Kynkäännie-
mi Luukas Asema 4:07:00, 
5. Sorakangas Veeti Hamina 
4:10:00, 6. Vänttilä Jesse Oja-
kylä 4:11:00, 

MYYNTI: MYYNTI: 
Iin torilla ma-laIin torilla ma-la

Yli-Ii Myllyn pihalla lauantaisinYli-Ii Myllyn pihalla lauantaisin
TARHALLA JOKA PÄIVÄTARHALLA JOKA PÄIVÄ

Kesän kukat kauneimmillaanKesän kukat kauneimmillaan

Jokivarren puutarhaJokivarren puutarha
puh. 0400 192142puh. 0400 192142
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Iijoella parannetaan 
raakkupurojen tilaa

Kansanedustaja Janne Heik-
kinen (kok) kävi maanantai-
na 16.5. Iissä tutustumassa 
Iijoen Raasakan vanha luon-
nonuoma -yhteistyöhank-
keeseen.  

Iin kunnanjohtaja Marjuk-
ka Manninen, kunnan luot-
tamushenkilöitä ja hankkeen 
asiantuntijoita kävivät Uis-
karin kalatiellä ja Raasakan 
säännöstelypadolla. Vilkas 
keskustelu vaelluskalakanto-
jen palauttamisesta luonnon-
uomaan, virkistysarvojen 
parantamisesta ja onnistumi-
siin vaikuttavista tekijöistä 
jatkui Villa Kauppilassa.  

Iin kunnan, PVO-Vesivoi-

Iijoki tulisi palauttaa 
vaelluskalojen kärkikohteeksi
 

man ja Etelä- ja Pohjois-Iin 
jakokuntien yhteistyöhank-
keen 2017–2021 ja jatkohank-
keen 2022–2023 tavoitteet 
ja toimenpiteet kiinnostivat 
Heikkistä, jolle vaelluskala-
kantojen vahvistaminen on 
lähellä sydäntä.  

Vanhan uoman hank-
keessa Heikkistä kiinnosti 
erityisesti virtaaman vaiku-
tus kalojen nousuun, uoman 
potentiaali nousukaloille ja 
kalastuspaine uoman ala-
puolella. Vaikka noin yh-
deksän kilometrin pituinen 
uoma on pieni osa Iijokea, 
hankkeen aikaansaannokset 
olivat tehneet kansanedusta-

Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen, Janne Heikkinen ja PVO-Vesivoiman ympäristöpäällikkö Aaro Horsma kävivät tutustumassa 
Uiskarin kalatiellä ja Raasakan säännöstelypadolla.

jaan vaikutuksen, ja hän kan-
nustikin jatkamaan hyvää 
työtä muuallakin Iijoella: 

”Hanke on hyvä esimerk-
ki paikallisesta yhteistyöstä. 
Kannustan kaikkia osapuo-
lia kunnianhimon tason 
nostoon. Iijoella on kokonai-
suutena valtava potentiaali 
palata takaisin merkittäväksi 
vaelluskalojen kärkikohteek-
si. Siksi vaikutuksia tulisi ta-
voitella koko joen mitalta”, 
Heikkinen sanoi. 

Iijoen Raasakan vanhan 
uoman -hankkeessa on on-
nistuttu palauttamaan lohen 
luontainen elinkierto van-
haan uomaan. Vuonna 2018 

uomassa kuoriutuneet lo-
henpoikaset ovat vuonna 
2021 palanneet takaisin ko-
tijokeensa sukua jatkamaan. 
Heikkiselle on mieluista, että 
työ kohdistuu nimenomaan 
luonnonuomaan. 

Uiskarin kalatietä pit-
kin uomaan nousevien lohi-
en määrä on vasta muutamia 
satoja kappaleita, joten vael-
luskalat palauttavia toimen-
piteitä ja hyväksi havaittuja 
käytäntöjä jatketaan vanhas-
sa uomassa 2022–2023. 

Kati Jurkko Haukimedia

Oulujoella ja Iijoella parannetaan tänä kesänä raakkupu-
rojen tilaa. Kyseessä on jättihanke, joka etenee käytännön 
kunnostustöihin.

Viime syyskuussa käynnistyneessä kuusivuotisessa 
LIFE Revives -hankkeessa elvytetään raakkukantoja ja pa-
rannetaan niiden elinympäristöjen tilaa. Hankkeella on 
edessään ensimmäinen kesä, jolloin kunnostussuunnitel-
mia päästään toteuttamaan käytännössä. Kunnostukset 
työllistävät 15 henkilöä.

Ennen kuin raakkupuron kunnostaminen aloitetaan, on 
tutkittu sen raakkupopulaation tila, inventoitu puro vaki-
oidulla menetelmällä ja selvitetty taimenkannan tila. Tal-
ven aikana Metsähallituksen Luontopalveluissa on tehty 
tarkempi kunnostussuunnitelma neljälle purolle, yksi Ou-
lujoen Emäjoen alueelle ja kolme Iijoen vesistöön.

Kunnostuksissa työskentelee Koillismaalla ja Kai-
nuussa kesän aikana 15 henkeä neljässä työryhmässä. 
Kunnostustyöt alkavat kesäkuun alussa lähes viikon kou-
lutuksella. Kaikkiaan LIFE Revives -hankkeessa tehdään 
yli 155 henkilötyövuotta, joista Luontopalveluissa noin 40 
henkilötyövuotta eli neljännes.

Vain osa pohjoisen raakkuvirroista on edes osittain 
suojelualueilla. Suurin osa niistä on valtion tai yksityisten 
metsätalousalueilla. Yksityisiä maanomistajia on hank-
keen pohjoisilla kunnostusalueilla yli sata, joista lähes 
kaikki ovat antaneet suostumuksen kunnostuksiin. Yksi-
tyismaiden kunnostusten rahoitus tulee alueen ELY-kes-
kuksilta.

Erittäin uhanalainen raakku
Jokihelmisimpukka eli raakku on Suomessa erittäin uhan-
alainen. Raakkuvirtoja koko Suomessa on tiedossa noin 
140, mutta vain seitsemässä raakkukanta on voitu arvioida 
elinkykyiseksi. Monen joen raakut eivät ole lisääntyneet 
enää vuosikymmeniin elinympäristöjen heikentymisen ja 
isäntäkalojen puuttumisen takia.

LIFE Revives -hanke on käynnissä vuosina 2021 - 2027. 
Hankkeen koko budjetti on lähes 16 miljoonaa euroa, jos-
ta EU:n Life-rahoituksen tuki on 60 prosenttia. Metsä-
hallituksen Luontopalvelujen ja Metsätalous Oy:n osuus 
partnereista on suurin, lähes neljä miljoonaa euroa. Luon-
topalvelut mm. kunnostaa 16 raakkujokea ja -puroa Iijoen 
vesistöalueella ja kaksi Oulujoen Emäjoen alueella. Met-
sätalous Oy ennallistaa soita raakkujokien ja -purojen va-
luma-alueilla. Lisäksi kaikilla kunnostettavilla puroilla ja 
joilla tehdään seurantaa ennen ja jälkeen kunnostusten.

Hanketta toteutetaan yhdessä päähakijan, Jyväskylän 
yliopiston sekä kolmen ELY-keskuksen, neljän ruotsalai-
sen ja kahden virolaisen hankekumppanin kanssa. Lisäksi 
hanketta rahoittavat mm. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
ELY-keskukset.

Tiedotus Metsähallitus luontopalvelut 

JOKIHELMISIMPUKKA ELI RAAKKU 
(Margaritifera margaritifera) on kirkkaiden, virtaavien 
vesien pohjalla elävä suurikokoinen nilviäislaji, jonka 
alkuperäinen levinneisyys kattaa laajoja alueita poh-
joisesta pallonpuoliskosta. Raakku on sekä Suomes-
sa että maailmanlaajuisesti erittäin uhanalainen laji. 
Suomessa se rauhoitettiin ensimmäisenä selkärangat-
tomana vuonna 1955.

Raakun elinkierto riippuu lohikalojen esiintymises-
tä, sillä sen toukkavaihe elää kalojen kiduksissa. Raak-
ku voi elää yli 120 vuoden ikäiseksi. Raakku kasvaa 
yleisesti 10–12 cm mittaan, mutta voi kasvaa jopa yli 
15-senttiseksi. 

Suomessa vahvimmat jokihelmisimpukkaesiinty-
mät ovat Lapin ja Koillismaan joissa.  (Lähde: Wikipe-
dia) 

Kaatuneitten muistopäivänä 
Kuivaniemellä kunnioitet-
tiin sotiemme kaatuneita pe-
rinteisellä seppeleenlaskulla 
sankariristillä.

– Ennen havuseppeleen 
laskua laulettiin virrestä 
170 ensimmäinen ja laskun 
jälkeen viimeinen säkeistö 
kanttorin ja papin johdol-
la. Tilaisuuksien jälkeen Iin 
Seurakunta tarjosi kirkko-
kahvit kirkkokansalle. Kai-
kille osallistujille jäi hyvät 
muistot päivästä, Kuiva-
niemen Sotaveteraanit ry:n 
puheenjohtaja Pekka Ellilä 
kertoo. MTR

Kaatuneitten muistopäivää kunnioitettiin Kuivaniemellä

Seppeleenlaskun Lippuvar-
tio Matti Ellilä,  Raimo Ollikai-
nen, Sauli Kehus.  Taustalla 
seppelpartio oikealta Pekka El-
lilä, Pekka Koskela, Eeva Miet-
tunen.  (Kuva Paavo Kestilä)
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Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 045 110 9012!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Kuivaniemen Kuivaniemen 
Fysioterapia & KauneudenhoitoFysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen

OSTETAAN
044 783 1121 
www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO! 

ROMUAUTOT JA 
METALLIROMUT!

VAIHTOLAVA- 
PALVELUT!

Asiakaslähtöistä
isännöinti- 
ja tilitoimisto-
palvelua!

Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi
 Kirkkokuja 3 L 4, Yli-Ii

Revontie 15, Haukipudas

ASIAKIRJA- JA PERUNKIRJOITUSPALVELU
ALLAN JOKELA

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot, 
edunvalvonta-asiat, kauppakirjat,

lahjakirjat ja muut asiakirjat. 

Puhelin 041 442 3060
Mäkelininkatu 41 A 10, 90100 Oulu

Voit sopia tapaamisen myös kotiisi

Ilmalämpöpumput • Maalämpö järjestelmät • LVI-työt

www.lvionni.fi
p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

 Erikoishammasteknikko
PETRI HEIKKINEN

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu - p. 0400 272 560 - www.veliheikkinen.fi

• Proteesit 
• Pohjaukset 
• Korjaukset

• Hammassuojat 
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Kosmetologipalvelut

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

Kirstinharjuntie 11, Ii • Puh. 040 044 8873
info@kauneushoitolaouti.fi • www.kauneushoitolaouti.fi

• Ripsipidennykset • Sokeroinnit 
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Ajanvaraus: 
vello.fi/hierojarailileinonentmi

Akuutti-aika kyselyt: 
0440 968 594 (tekstiviestillä) 

Koulutettu hieroja, 
Raili Leinonen tmi

Rahkolantie 3, 91100 Ii

• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset 
• Sähkösennukset • Pienkonekorjaukset ja muut palvelut 
• Musiikkitarvikemyynti

Kuusitie 35, 91100 Ii • P. 0400 747 194 
laitejasoitinhuolto@gmail.com

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S2 
sähköurakointi-

pätevyys

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 1, Liikekeskus | 95200 Simo

Olen lomalla 27.5.-3.6.2022

www.puustaoy.fi

HIUSSTUDIO FREESI

Valtarintie 2 T 1 91100 Ii

044 4914 808
www.iinhiusjakauneus.fi

Studio Voi HyvinStudio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT

Koulutettu hieroja, 
Lymfaterapeutti 

Pakanen Liisa

puh. 045 877 6474  | Valtarintie 2 Ii
www.studiovoihyvin.fi

LAHJAKORTTI 
HIERONTAAN.



13
nomatnomat

--
nro 14
1.6.2022

Tanssikoulun kevätnäytös 
pidettiin Iin Urheilijoiden 
talolla eli Rysällä 18. touko-
kuuta.  Rysän tilojen, salin ja 
keittiön lattiat oli kevään ai-
kana hiottu ja lakattu kuin 
uudeksi. Yleisöä ja tanssi-
ryhmien esiintyjiä oli salin 
täydeltä. Kevätnäytöksessä 
lasten tanssiryhmät pääsivät 
esittämään taitojaan. Tanssi-
joiden esiintymisinto oli to-
della suurta.

Tanssikoulu TanssinTah-
din toiminnan keskeinen 
tavoite on järjestää pedago-
gisesti laadukasta opetusta 

TanssinTahti - tanssikoulun kevätnäytös RysälläTanssinTahti - tanssikoulun kevätnäytös Rysällä

paikkakunnalle, jossa tans-
sitoimintaa on vähän tai ei 
ollenkaan. Koulu haluaa 
tuoda tanssinharrastamisen 
aloittamisen lähelle kotia 
ja tarjota lapsille ja nuoril-
le opetusta, joka kestää 
laatuvertailussa isojen tans-
sikoulujen ja -keskusten 
opetuksen.

TanssinTahti on mo-
nipuolinen tanssikoulu, 
joka tarjoaa sekä viikoit-
taista opetustoimintaa että 
tilauskursseja ja koulutus-
toimintaa eri puolilla Suo-
mea.  Lisäksi tarjolla on 

Johanna Mikkonen, tanssin opettaja (vas.)  ja Liisa Kontturi-Paa-
sikko, Tanssikoulun omistaja/yrittäjä

Kaikki tanssikoululaiset esiintyivät yhdessä

tanssin verkkokursseja eri 
tanssilajeista kaiken ikäisil-
le TanssiOnline-palvelussa.  
Koulua hallinnoivat vankal-
la osaamisellaan äiti Liisa 
”Lissu” Kontturi-Paasikko 
ja tytär Marjukka ”Maikki” 
Koivuniemi.

Johanna Mikkonen opet-
taa TanssinTahdin Iin 
ryhmille showtanssia ja las-
tentanssia. Johanna on Ou-
lun ammattikorkeakoulusta 
valmistunut tanssiopettaja 
(AMK) päälajina showtans-
si. MH

Show babies (7-9 vuotiaat) esiintyivät Johannan ja Lissun kanssa.

Tenavat (5-6 vuotiaat) olivat innoissaan.

Taaperot (3-4 vuotiaat) saivat diplomit.Show kids (10-12) vuotiaitten viehkeää esiintymistä.
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VIIKSITIMALI. KUVA: JORMA TERENTJEFF

”Älä lyö päätäsi seinään!” 
Lauantaina juhlitaan lakkinsa saavia uusia ylioppilai-
ta. ”Kähmyt” esittääkin parhaat onnentoivotukset sekä 
ylioppilaille ja heidän perheilleen että heidän opettajil-
leen. Tulevaisuutta varten tässä kolme ohjetta: 
 Sananlaskut 4:7: Hanki viisautta, se on aarteista kal-
lein, hanki ymmärrystä, sijoita kaikki varasi siihen. 
 Les Brown: Kurkota vaikka kuuta taivaalta. Vaikka et 
sitä saisikaan, voit silti saada tähtiä.
 Seinäkirjoitus: Älä lyö päätäsi seinään – etsi ovi! 
    
    * * *
Onnittelut myös puolustusvoimillemme. Puolustusvoi-
main lippujuhlan päivähän sai alkunsa Suomen mar-
salkka Mannerheimin syntymäpäivästä 4. kesäkuuta. 
 Ylipäällikkö Mannerheimin täyttäessä 75 vuotta (jatko-
sodan aikana vuonna 1942) valtioneuvosto myönsi hänelle 
Suomen marsalkan arvon ja määräsi Mannerheimin syn-
tymäpäivän puolustusvoimain lippujuhlaksi. Päivä oli myös 
vahvistettu asetuksella viralliseksi liputuspäiväksi. 
 Valtioneuvoston määräyksestä huolimatta juhlapäivän 
yleisenä nimenä oli Suomen marsalkan syntymäpäivä, kun-
nes sen tilalle tuli nykyinen nimi vuonna 1950.
    
    * * *
Hannu Tarmion, Janne Tarmion ja Kauko Saarentauk-
sen kokoamassa ”Henkilökaskujen ja anekdoottien kirjassa” 
(Viestintä Tarmio 1990) on Suomen marsalkalle omistettu 
omat sivunsa. Tässä kolme esimerkkiä marskin huumorista:
 Kun sotamarsalkan arvonimen myöntämisestä (vuon-
na 1933) oli kulunut jonkin verran aikaa, puolustusneuvos-
toon saapui 4 000 markan lasku arvonimestä. Eversti Airo, 
puolustusneuvoston sihteeri, yritti löytää laskulle mak-
sajaa, mutta kun sellaista ei löytynyt, hän vei sen lopulta 
sotamarsalkalle. Katseltuaan hetken ja ihmeteltyään Man-
nerheim lausui: ”Olipa hyvä, etteivät tehneet suurempaa 
herraa.”

    * * *
Hauki oli kala, jota Mannerheim piti syötäväksi kelpaamat-
tomana. Kerrankin hänelle lähetettiin komea hauki, josta 
hän tietysti asiaan kuuluvalla tavalla esitti kiitoksensa. Mut-
ta kun kala myöhemmin tuotiin pöytään, oli se jo liikaa:
 – Minähän jo kiitin hauesta, pitääkö minun vielä syödä-
kin se!

    * * *
”Lapin keisari” eversti Oiva Willamo istui kerran Manner-
heimin pöydässä ja joutui vatsatautinsa vuoksi kahdesti 
kieltäytymään marskin tarjoamista alkupaloista. Vieraan-
sa sairastumisesta tietämätön Mannerheim närkästyi tällai-
sesta käytöksestä ja huomautti sapekkaasti: 
 – Anteeksi nyt, eversti, mutta jäkälää minulla ei ole teille 
tarjota.

    * * *
MARTTI KÄHKÖNEN 
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

Paljon vettä on virrannut Iijoessa ja ai-
kaa vierähtänyt, kun jälleen saatiin 
kokea tukkilaisromantiikkaa lauantai-
na 22.5. Kymmenen iiläistä hurjapää-
tä laski tukkilautalla vaativien koskien 
läpi. Jarmo Alasiurua toteutti pitkään 
kyteneen haaveensa, rakentaa kave-

riensa kanssa tukkilautta ja laskea ke-
vättulvien aikana Maalismaankosket. 
Lautta laskettiin vesille Mannisen ran-
nassaYli-Iissä ja matka jatkui hyisten 
koskien läpi Jakkusuvannolle, jossa oli 
välietappi. Lopullinen päätepysäkki 
oli Lainepudas, jonne lautta rantautet-

tiin. Matkan varrella oli satoja katse-
lijoita. Lautta jäi vielä joksikin aikaan 
ihmisten katseltavaksi, josta se pure-
taan myöhemmin.

Kari Kiuttu

Hurjapäät vauhdissa tukkilautalla Iijokea alas

Jarmo Alasiurua toteutti pitkään kyteneen haaveensa, rakentaa kaveriensa kanssa tukkilautta ja laskea kevättulvien aikana Iijokea 
alas. Miehistö vasemmalta: Jarmo Alasiurua, Eero Maalismaa, Kauko Lohi, Mikko Harju, Matti Päkkilä, Riku Pakanen, Pasi Päkkilä, Sam-
po Kaisto, Paavo Päkkilä ja Eero Päkkilä.

Tikkalankoski tarjosi laskijoille todellisen haasteen.

Jakkusuvanto toimi välietappina. 



15
nomatnomat

--
nro 14
1.6.2022

KUULUTUS
Maanmittauslaitos on 21. huhtikuuta 2022 päätöksellään MML 
2578/03 04/2022 myöntänyt Fingrid Oyj:lle luvan suorittaa 
maastotutkimuksia 400 kV + 110 kV voimansiirtojohdon suun-
nan määräämiseksi Petäjäskosken sähköaseman ja Nuojuan-
kankaan sähköaseman välille.

Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että tut-
kimukset suunnitellun kokonaispituudeltaan noin 94 km:n pi-
tuisen voimansiirtojohdon Petäjäskoski-Herva 400 kV + 110 
kV suunnan määräämiseksi aloitetaan lähiaikoina Iin kunnan 
alueella. Kaikki tiedossamme olevat maanomistajat tiedote-
taan henkilökohtaisilla kirjeillä ennen tutkimusten aloittamis-
ta. Kuulutuksen asiakirjat ovat nähtävillä Iin kunnan virallisella 
ilmoitustaululla (Puistotie 1, 91100 II) sekä internet-sivuilla 
30.5.2022 lähtien 30 vuorokauden ajan.

Helsingissä 23.5.2022
FINGRID OYJ

6-8-vuotiaille ti. ja to. klo 18.00 - 19.00
9-15-vuotiaille ti.  ja to.  klo 18.00-19.30

alkaa 7.6. 2022

YLEISURHEILUKOULU  
Iin Keskuskentällä

Iin Yritys

Tervetuloa monipuoliseen liikuntaan!

Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

DT-Karaokemestaruus
 OSAKILPAILU 

lauantaina 4.6 klo 20.00.

alkavat perjantaina 3.6. klo 18.30 Illinsaaren hiihtomajalla 
ja jatkuvat syyskuun loppuun saakka 

(juhannusviikolla torstaina). 
Matkat vitonen ja kakkonen ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Iin Yritys

BINGOT & AUTOBINGOT
BINGOT & AUTOBINGOT

2323
151522 88

44

Tervetuloa!  

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

2323
151522 88

44

su 5.6. klo 18.00
su 19.6. klo 18.00 
su 26.6. klo 18.00
su 3.7. klo 18.00
ma 11.7. klo 18.00

500 € /MP |  500 € pr50 | 2 x 100 € | 5 x 50 €

su 24.7. klo 18.00
su 31.7. klo 18.00
ma 8.8. klo 18.00
su 14.8. klo 18,00
su 21.8. klo 18.00

klo 18 - 19 .30 juniorit
19 .30 - 22.00 kouluikäiset

Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Disco Disco 
SeurallaSeuralla

pe 10.6. klo 18.00 - 22.00

Tj Brotheri
järj. Kuivaniemen nuorisoseura

Vapaa pääsy

KUIVANIEMEN SEURALLA. KESÄ 2022
KUIVANIEMEN SEURALLA. KESÄ 2022

ILLINJUOKSUT

Kuivaniemen Yrittäjillä on 
takanaan koronan sävyttä-
mä 40-vuotistoimintavuosi. 
Toi-mintakertomus vuodel-
ta 2021 hyväksyttiin kes-
kiviikkona 25.5. pidetyssä 
kevätkokouk-sessa. Halli-
tuksen kokouksia pidettiin 
pääsääntöisesti kerran kuu-
kaudessa. Kulunut vuosi oli 
poikkeuksellinen koronae-
pidemian vuoksi, joka vai-
kutti suuresti toimintaan. 

Pitäjämarkkinoita ei 
voitu pitää toisena vuon-
na peräkkäin. Merihelmen 
markkinoiden järjestelyihin 
osallistuttiin heinäkuun kol-
mantena viikonloppuna. 

Kukkalaatikoilla lisättiin 
Kuivaniemen risteysaluei-
den viihtyvyyttä ja näky-
vyyttä yrittäjien voimin ja 
kustannuksin. Kuivaniemen 
asemakylän kohdalle uu-
siin tievalopylväisiin on nyt 

Kuivaniemen Yrittäjillä koronan 
sävyttämä 40- toimintavuosi

Kuivaniemen yrittäjien kevätkokous vietiin läpi 25.5. viiden yrittäjän voimin; Sari Hirvaskoski, Arja 
Honkamaa, Ari Kaakkuriniemi, Veeti Juntunen ja Jukka-Pekka Miettunen. Kokouksessa oli mukana 
myös yhdistyksen kannattajajäsen Heimo Turunen.

saatu pistokkeet jouluvaloja 
varten, tätä on edistetty yrit-
täjien voimin sähköpostein 
ja puheluin.

Kesälehti ilmestyi heinä-
kuussa perinteiseen tapaan 
Iin Lehti Oy:n tekemänä, 
vastuu-henkilönä Heimo 
Turunen. Lehti jaettiin ai-
kaisempien vuosien tapaan 
Simoon ja jakoa oli myös Ke-
missä. Molemmat Yrittäji-
en rakentamat mainostaulut 
ovat olleet käytössä nelos-
tien varressa. 

Pohjois-Pohjanmaan 
Yrittäjien kanssa on teh-
ty yhteistyötä ja Iin kun-
nan kanssa oli yhteistyön 
merkeissä yrittäjätapaami-
set heinäkuussa Huilingissa 
ja joulukuussa Merihelmes-
sä. Tapaamisiin osallistui-
vat myös Iin Yrittäjät. Iin ja 
Kuivaniemen Yrittäjät ry:n 
Paikallista -kampanja on 

edelleen menossa. 
Stipendit lahjoitettiin 

Kuivaniemen kouluille, Iin 
ja Simon lukioon ja Ammat-
tiopisto Lappiaan. 

Valtakunnallisille Yrit-
täjäpäiville Jyväskylään 
osallistuttiin yhdeksän hen-
kilön voimin. Pikkujou-
lua juhlittiin marraskuussa 
syyskokouksen yhteydes-
sä Kievarissa, jossa Vuoden 
Yrittäjänä palkittiin Veeran 
puoti. 

Kokouksessa suunnitel-
tiin myös tämän vuoden 
Kuivaniemen kesälehteä, 
joka ilmestyy Iin Lehti Oy:n 
tekemänä 13.7. Kesämarkki-
nat ovat lauantaina 16.7. tällä 
kertaa Kuivaniemen Nuo-
risoseuran järjestämänä. 
Yrittäjät ovat mahdollisuuk-
siensa mukaan järjeste-lyis-
sä tukena.  HT
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Maanantaina 13.6. klo 11-17
TAVARATALO KÄRKKÄINEN Ii 

Sorosentie 2, Ii
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Art Ii Biennaali

ILMASSA – IN THE AIR
15.–19. kesäkuuta 2022

Tapahtumat ja teokset ovat
koettavissa ja nähtävissä laajasti

Iin kunnan alueella:
Iin kyläkeskuksessa,

Jakkukylässä ja Kuivaniemellä.

Ohjelmaa koko perheelle!
Kaikki Art Ii Biennaalin tapahtumat 

ovat maksuttomia.

Taidekeskus KulttuuriKauppilan
 galleria on avoinna:

15.6. - 2.7.2022
 ti-pe klo 12–17, la klo 11–16

(Kauppilantie 15)

Päivitetty ohjelma osoitteessa:

www.artii.fi | @artiibiennial
#artii2022 #artiibiennial

NNäätttteeppoopp--ppiikknniikk  

1188..66..22002222  

PPääääeessiiiinnttyyjjäännää::    
EErrjjaa  LLyyyyttiinneenn  

Chicken Grass 

  
OOHHJJEELLMMAA  

kklloo  1177::  HHaannsskkii  &&  TThhee  BBooyyss  
kklloo  1188..1155::  OOuulluu  BBiigg  BBaanndd  
kklloo  1199..3300::  CChhiicckkeenn  GGrraassss  

kklloo  2222::  EErrjjaa  LLyyyyttiinneenn  

Järjestäjä: Ii-instituutti 
Tapahtuma-alue Iin kunnanta-
lon ja Nätteporin ranta-alue 
VAPAA PÄÄSY! 

Nättepop-piknikin järjestäminen 18.6. Iin kunnantalon ja 
Nätteporin piha-alueella tuo muutoksia alueen liikenne-

järjestelyihin Puistotiellä. 

Puistotie on suljettu Kirkkotien puoleisesta päädystä seu-
rakuntatalolle asti 18.6. klo 15-23. Kulku kirkolle ja Wan-

haan Haminaan tapahtuu Haminantien/Laurintien 
kautta. Kunnantalolle ei pääsyä autoilla 17.6. klo 6 – 

19.6. klo 0.00 välisenä aikana. 
Lisätietoja antaa: tekninen johtaja Ville Keränen, p. 040 677 1933 

MELUHAITTA 

Lähialueelle saattaa aiheutua tapahtuma-aikana 
18.6. klo 17-23 meluhaittaa.  

 

 

Lisätietoja tapahtumasta antaa: vapaa-
aikapäällikkö Pekka Suopanki, p.050 395 0392 

Nättepop-piknik 


