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Suomi kuuluu maailman 
aktiivisimpiin lionsmaihin. 
1.7.2017 Suomessa oli lions-
klubeja 920 ja niissä jäseniä 
yli 23 000. Suomi on maail-
man 13. ja Euroopan neljän-
neksi suurin jäsenmaa. 

Lions-nimi muodostuu 
sanoista Liberty, Intelligen-
ce, Our Nation’s Safety. Suo-
messa Lions-nimi tulkitaan 
Luovuta Isänmaasi Onnelli-
sempana Nouseville Suku-
polville.

Iissä toimivan vireän 
Lions Club Ii jäsenmäärä on 
kolmekymmentäviisi, ker-
too heinäkuun alussa pre-
sidenttinä aloittanut Vesa 
Hanhisalo.

-Meillä itse kukin toimii 
valituissa tehtävissä vuo-
den kerrallaan ja tällä kertaa 
nousin presidentiksi toisen 
varapresidentin paikalta. 
Aiemmin toimin klubin sih-
teerinä kauden 2016-2017, 
toteaa vuonna 2013 lions-
toimintaan mukaan tullut 
Vesa.

Vesa kertoo tulleensa jä-
seneksi vasta kolmannen 
pyynnön jälkeen. Aiemmin 
hän ei omien sanojensa mu-
kaan oikein ymmärtänyt 
mistä lionstoiminnassa on 
kyse. Järjestön avustustoi-
minnan sisällön avauduttua 
ja eläkevuosien lähestymi-
nen saivat miehen toisiin aa-
toksiin, eikä hän ole katunut 
mukaan lähtemistään.

-On mahtavaa olla muka-
na tekemässä hyvää yhdes-
sä, etenkin kun toiminnan 
periaate on ”kaikki mikä ke-
rätään, ohjataan avustuksiin 
ja klubin toiminta katetaan 
omista varoista”, Vesa ker-

Vesa Hanhisalo Lions Club Iin uusi presidentti

Hevoset ovat vuosikymmeniä kuuluneet Vesa Hanhisalon elämään. Tällä hetkellä tallista löytyy kolme tammaa, Vilma, Tuuli ja Ansa.

too.
Vuoden mittaan Lions 

Club myöntää erilaisia avus-
tuksia 10 000 euron arvosta. 
Yhdessä puolisoiden kans-
sa kustannetaan jouluruoka 
kahdellekymmenelle per-
heelle, lahjoitetaan kaikille 
Iin ekaluokkalaisille turva-
liivit ja osallistutaan moniin 

tempauksiin ja tapahtumiin.
Seurakunnan kanssa heil-

lä on yhteistyösopimuksen 
Kirkkopuiston kesäaikaises-
ta siivouksesta ja kunnossa-
pidosta, sekä kynttilöiden 
viemisestä sankarihaudoille 
itsenäisyyspäivänä.

Varoja Lions Club Ii kerää 
muun muassa kalenterei-

den myynnillä, aurausviit-
tatalkoilla sekä joulun alla 
joulukuusia ja saunavastoja 
myymällä.

-Loka-marraskuulle olem-
me suunnittelemassa lapsil-
le ja vanhuksille suunnattua 
toimintapäivää musiikin ja 
muun toiminnan ympäril-
le, innokas kuoromies Vesa 

Hanhisalo kertoo.
Iin Mieskuoron toi-

mintaan hän tuli mukaan 
vuonna 1976. Kuorolau-
lu onkin hevosharrastuk-
sen lisäksi Vesalle rakas 
harrastus. Raveissa hänet 
nähdään viikoittain lähe-
tysauton ratissa niin Oulun 
Äimäraution kuin Tornion 

Laivakankaan raviradoilla. 
Myös tulevissa Kuninkuus-
raveissa, jotka järjestetään 
Rovaniemellä 28.29.7. Vesal-
la on kunniatehtävä ajaa lä-
hetysautoa. MTR

Kuivaniemen markkinat viettettiin viikonloppuna. Danny hur-
masi yleisön esiintymisellään. Sivulla 8 on juttua markkinoista ja 
seuraavassa Iisanomissa isompi juttu kuvineen.

Lämpimät kiitokset
Kuivaniemen Pitäjämarkkinoiden markkinayleisölle sekä 

kaikille yhteistyökumppaneille, talkoolaisille, ohjelmien esittäjille
ja markkinamyyjille kautta Suomenmaan! 

Teimme yhdessä onnistuneet 33. Kuivaniemen markkinat.

Kiitos!
Iin kunta/II-instituutti liikelaitos
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Seuraava Iisanomat nro 16
ilmestyy 2.8.2018. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 26.7. mennessä.

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

Iin toimisto avoinna Micropoliksessa Piisilta 1 keskiviikkoisin klo 9-14, tai sopimuksen mukaan ( p. 050 439 9963)

Lisätietoja: Maarit Tihinen p. 040 760 9578 
Järj. Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry

olHaVaPäiVän oHjelMa:
 klo 10  areenan portit aukeaa yleisölle
 klo 10:30  Yhteislaulua ja balladeja 
 harmonikan säestyksellä
 klo 11  keppihevoskilpailu 
 (ilmoitt. ½ tuntia ennen)
 luokat: 20-30cm ja 70-80 cm
 klo 11 - 14 tikanheittokilpailu 
 (miehet/naiset)
 klo 12  Paraatiajo, musiikkia
 paikalliset esiintyjät: 
 estradi on vapaa!
 klo 13  Bingo (pääpalkintona kaasugrilli)
 klo 13:30  Yhteislaulua ja balladeja
 harmonikan säestyksellä
 klo 14  Mölkkykisa
 klo 15  arvonta ja tulokset; palkintojen jako
 klo 16 areenan portit sulkeutuu

Veteraani-
koneet, 

vanhat työkalut, 
koneet ja laitteet 

peräkärry-
kirppis 

ja rompetori, 
kilpailuja

Olhavapäivä: 
Perinteet kunniaan!
la 21.7.2018 klo 10 – 16 
OLhAvAn AREEnALLA
(Osoite: Kemintie 1476, 91140 Olhava. E4-tien varressa!)

alueen taRjontaa:
•	 Tapahtumapäivän	aikana	rompetori/kirpputori	
 peräkärrykirppiksen hengessä: paikat jaetaan 
 saapumisjärjestyksessä; ei myyntipaikkamaksuja
•	 Pieneläinpiha,	kilpailuja,	arvontaa!
•	 Näyttelyteltoissa	esillä	monenlaisia	vanhoja	
 kalastus- ja työvälineitä, laitteita… 
 lisäksi nähtävillä erilaisia työnäytöksiä. 
•	 Kahvilateltassa	mm.	paistettuja	maivoja,	
 lohikeittoa, jäätelöä, limsaa, kahvia ja 
 vohveleita

Tervetuloa viihtymään koko päiväksi 
ja koko perheen voimin!

TERvETULOA OLhAvAAn!

Huomioithan, että alueella ei ole pankkiautomaattia

Valtari Areenan lähiliikunta-
paikka ja leikkipuisto on vii-
meistelytöitä vaille valmis. 
Valtarin koulun välittömään 
läheisyyteen sijoittuva lii-
kuntapaikka pitää sisällään 
jääkiekkokaukalon, joka ke-
sällä muuntuu salibandy-
kaukaloksi. Koulun tarpeita 
silmällä pitäen salibandya 
voidaan kaukalossa pelata 
kolmella pienemmällä ken-
tällä, samoin koripalloa. Ten-
niksen harrastamiseen on 
täysimittainen kenttä ja myös 
uudempia lajeja, kuten repe-
palloa ja speedmingtonia, on 
mahdollista Valtari Areenal-
la harrastaa. 

Skeittiparkki on betonia 
ja sijaitsee alueen pohjois-
reunassa. Alueella on myös 
monipuolinen leikkipuisto, 
sekä erilaisia kuntoiluväli-
neitä. Kaukalo on varustet-
tu led-valoilla, jotka urakoi 
Iin Energia Oy. Areena tuli 
maksamaan noin 350 000eu-
roa, josta valtionosuutena Iin 
kunta sai 104 000euroa. Vi-
rallisia vihkijäisiä alueella 
vietetään elokuussa, kertoo 
liikunta- ja nuorisotyövas-
taava Pekka Suopanki Ii-ins-
tituutti -liikelaitokselta. MTR

Valtari Areena valmistuu

Valtari Areenan yhteydessä voi sekä kuntoilla, että leikkiä monipuolisilla välineillä.

Ii on saanut kauan kaivatun 
skeittiparkin Valtari Areenan 
myötä.

iin alue

Iin kirkko on tiekirkko 12.6.-3.8. ma-pe klo 11-18, jolloin kirkko-
opas on paikalla.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 19.7. klo 14:30. Voit pyy-
tää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
nuortenilta to 19.7. klo 18 kerhohuone. 
Messu su 22.7. klo 10 iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: totuus ja harha. 
Ruotsalainen tapani, kanttorina savolainen eija. kolehti Ylivieskan 
uuden kirkon rakentamiseen kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon 
tilalle.
hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 26.7. klo 13.
Messu su 29.7. klo 10 iin kirkko. Pyhäpäivän aihe uskollisuus juma-
lan lahjojen hoitamisessa.
Ruotsalainen tapani, kanttorina savolainen eija. kolehti Pohjois-
suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemi-
seen, kirkkohallitus
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 2.8. klo 14.30. 
Ilmoittautuminen toimintakauden 2018-2019 päiväkerhoihin 
alkaa ma 6.8. ilmoittautumiset ensisijaisesti seurakunnan nettisi-
vulla osoitteessa www.iinseurakunta.fi. Päiväkerhotoimintaa jär-
jestetään 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhoryhmät kokoontuvat 
kerran viikossa syyskuun alusta alkaen. lisätiedot vastaava lasteno-
hjaaja Pekka nevalainen p. 040 847 8936.
Diakoniatoimisto suljettu 16.7. - 12.8. 
Rovastikunnallinen nuorten telttaleiri Rokualla hienoihin mai-
semiin 17.-19.8. leirillä nukutaan puolijoukkueteltoissa, istutaan 
nuotiolla ja rentoudutaan luonnossa, mutta myös melotaan, vael-
letaan ja pelataan värikuulasotaa sekä tietenkin tutustutaan uusiin 
ihmisiin! leiri on tarkoitettu rippikoulun käyneille nuorille oulun ja 
iin seurakunnissa. kysy lisää katrilta p. 0400 882 315!

katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi

kuiVanieMen alue

Sanajumalanpalvelus su 22.7. klo 12 kuivaniemen kirkko. 9. sun-
nuntai helluntaista, aihe totuus ja harha. tapani Ruotsalainen, kant-
tori eija savolainen. kolehti Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen 
kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.  
Sanajumalanpalvelus su 29.7. klo 12 oijärven kyläkirkko. 10. 
sunnuntai helluntaista, aihe uskollisuus jumalan lahjojen hoi-
tamisessa. tapani Ruotsalainen, kanttori eija savolainen. kolehti 
Pohjois-suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan 
tukemiseen, kirkkohallitus.  
Ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen su 5.8. klo 12 kuiva-
niemen kirkko. 11. sunnuntai helluntaista, aihe etsikkoaikoja. Pekka 
soronen, kanttori eija savolainen. kolehti kansan Raamattuseuran 
nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteutta-
miseen, seurakuntien nuorisotyön tukemiseen sekä nuorten aikuis-
ten toimintaan. 
Ilmoittautuminen toimintakauden 2018-2019 päiväkerhoihin 
alkaa ma 6.8. ilmoittautumiset ensisijaisesti seurakunnan nettisi-
vulla osoitteessa www.iinseurakunta.fi. Päiväkerhotoimintaa jär-
jestetään 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhoryhmät kokoontuvat 
kerran viikossa syyskuun alusta alkaen. lisätiedot vastaava lasteno-
hjaaja Pekka nevalainen p. 040 847 8936.

lisää tapahtumia: katso iin alue ja www.iinseurakunta.fi
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Iisiverkon maanrakennus-
urakointi etenee eri puolilla 
Iitä. Urakasta vastaavan Re-
lacom Finland Oy:n edusta-
ja Tuomas Makkonen kertoo 
töissä olevan viisi aliura-

Iisiverkon maaurakoinnit 
valmistuvat lokakuulle

koitsijaa ja kaksikymmen-
täviisi koneryhmää. Töitä 
tehdään tällä hetkellä Oijär-
veltä Olhavaan ulottuvalla 
lenkillä, Ojakylässä, Virk-
kulantiellä, sekä Alarannalla 

Aki Kipinä koneen ohjaimissa, sekä Veli-Pekka Ålander ja Iikka Sairanen viimeistelevät maankaivu-
rakkaa Alarannalla, ennen siirtymistään Koniin ja Hiivalaan.

Veli-Pekka Ålander kaivin-
koneen ohjaimissa ja Iikka 
Sairanen Maanrakennus- ja ko-
neurakointi Kipinästä kaivavat 
valokuitua Alarannan koulun 
maastossa.

Tuomas Makkonen Relacom 
Finland Oy:stä vastaa urakan 
etenemisestä Alarannalla yh-
dessä Maanrakennus- ja kone-
urakointi Kipinän kanssa.

ja taloliittymiä Iin Asemaky-
lällä. Relacomin urakoiden 
on määrä valmistua loka-
kuun loppuun mennessä.

Alarannalla Relacomil-
le runkokaapeleita vetää 
Maanrakennus- ja koneura-
kointi Kipinä Pudasjärveltä.  
He hoitavat myös alueen ta-
loliittyminen kaivamisen.

-Työ etenee 400 metriä 
päivässä konetta kohti, ker-
too Aki Kipinä. Hänellä on 

tällä hetkellä Iin työmaalla 
kolme omaa ja yksi vuokra-
kone. Alarannan osalta Aki 
arvioi urakan olevan valmis 
haastattelupäivänä 13.7. Sen 
jälkeen hän siirtyy Konin-
tielle ja Hiivalaan jatkamaan 
siellä aiemmin työskennel-
leen urakoitsijan vielä teke-
mättä olevia runkolinjoja ja 
taloliittymiä. Teleurakoit-
sijana toimii näillä alueilla 
Voimatel Oy.

Jakkukylän osalta maan-
rakennusurakasta vastaa 
Eltel Networks Pohjoinen 
Oy. Kyseessä on kokonais-
vastuu-urakka, jossa valittu 
urakoitsija toimii pääura-
koitsijana ja vastaa valo-
kuituverkon toteutuksesta. 
MTR

www.tilisalonen.fi

Tilitoimisto	Simo	Salonen	Oy		•		010	778	8600

Iin kunta on saanut Poh-
jois-Pohjanmaan Ely-keskuk- 
sen päätöksellä Tuunataan työ- 
tä -työllistämishankkeelle yh-
teensä 382 388 euron rahoituk-
sen Euroopan sosiaalirahaston 
Kestävää kasvua ja työtä 2014-
2020 Suomen rakennera-
hastosta. Hanke toteutetaan 
yhteistyössä Micropolis Oy:n 
kanssa aikavälillä 1.9.2018-
31.12.2020. 

Tuunataan työtä -hankkeen 
tavoitteena on luoda työllis-
tämisen toimintamalli, jossa 
hyödynnetään kestävän ke-
hityksen, resurssiviisauden ja 
kiertotalouden mahdollisuuk-
sia. Kehittämistyön välineenä 
käytetään palvelumuotoilua, 
osallistavia toimintatapoja ja 
digitalisia alustoja. Hankkeen 
kohderyhmään kuuluvat eri-
tyisesti yli 50-vuotiaat työttö-
mät ja työttömyysuhan alla 
olevat, toistuvais- ja pitkäai-
kaistyöttömät, erityistä tukea 
tarvitsevat, osatyökykyiset, 
sekä yli kolme kuukautta työt-
tömänä olleet alle 29-vuotiaat 
iiläiset. Tavoite on työttömyy-
den vähentyminen pitkällä ai-
kavälillä. 

Hankkeessa tuotteistetaan 
kunnan ja yritysten käytöstä 
poistettuja materiaaleja ja pro-
sessien sivuvirtoja. Kunnan 
kierrätystoiminnassa hank-
keen päävastuutoimijana on 
Iipaja. Yhteistyössä yritysten 
kanssa kehitetään uusia pal-
velu- ja tuoteliiketoimintoja, 
esimerkiksi kevytyrittäjyyden 
menetelmin. Kannustimena 

Iille lähes 400 000 euroa 
kiertotaloutta hyödyntävään
työllistämishankkeeseen

Tuunataan työtä-hankkeessa hyödynnetään Työtä luonnosta 
-hankkeen kokemuksia.

Iin Yrityksen yleisurheilukilpailut hellesäässä
Iin Yrityksen kesän kolmansissa lasten yleisurheilukisoissa tehtiin hyviä suorituksia hellesääs-
sä. Tulokset ovat ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikille annettiin mitali. Kisat jatkuvat 26.7.

T5 40 m + pallonheitto
Ellu Järvenpää 10,91 + 6,01, 

Minea Heikkilä 10,19 + 5,43, 
Enni Ojanen 18,74 + 2,92, Soin-
tu Huovinen 10,64 + 6,80, Reet-
ta Leppäniemi 12,93 + 2,35.
P5 40 m + pallonheitto

Verneri Sallinen 10,16 + 7,27.
T7 40 m + pallonheitto

Sanni Rajala 9,03 + 7,80, Iina 
Vänttilä 9,62 + 3,85, Elviira Lep-
päniemi 8,92 + 8,15, Aino-Maria 
Karvonen 8,53 + 6,26.

P7 40 m + pallonheitto
Hannes Kurkela 9,72 + 9,02, 

Rasmus Vähä 7,93 + 12,89, Eetu 
Tölli 17,30 + 9,07, Aatu Ojanen 
8,28 + 5,80, Aapo Ojanen 9,18 
+ 10,30, Aatu Savilampi 10,08 
+ 5,30.
T9 40 m + pallonheitto

Josefiina Jussila 7,49 + 14,44, 
Rebekka Jussila 7,56 + 8,74, Vii-
vi Heikkilä 8,44 + 5,56, Milja Ra-
jala 7,55 + 10,32.
P9 40 m + pallonheitto

Valtteri Kurkela 7,35 + 19,50, 
Jesse Vänttilä 6,52 + 23,50, Pet-
rus Leinonen 7,35 + 23,67, Kons-
ta Vänttilä 7,89 + 20,43, Valtteri 
Kärkkäinen 21,44 + 10,68.
T11 60 m + korkeus

Janna Pahikainen 10,22 + 
100.
P11 60 m + korkeus

Eetu Vähä 9,75 + 105, Joo-
na Heikkilä 9,42 + 100, Luukas 
Leppänen 10,55 + 90, Elmeri 
Ulander 10,39 + 105.

T13 60 m + korkeus
Ruut Vähä 9,06, Venla Varis 

10,13 + 105.
T14 100 m + korkeus

Jatta Nurmela 13,03 + 140, 
Milla Kurkela 14,52 + 120, Aino 
Veijola 120.
P14 100 m + korkeus

Mikael Malmihuhta 14,34 + 
135.
P16 100 m + korkeus

Voitto Kärkkäinen 13,67 + 
145.  MTR

paivakoti@idavalpuri.fi | www.idavalpuri.fi

Päiväkoti Pikku-Iida 
Haminantie 5 
040 930 6275

Päiväkoti Ida Valpuri 
Lanssitie 3 
050 407 4409

Yli 10 vuotta yksityistä päiväkotitoimintaa Iissä

Vapaita hoitopaikkoja 1-6v. sisarusryhmässä, 
myös maksutonta esiopetusta.

Myös Valopilkku-sovellus!

Iin alueen taksit 
yhdestä numerosta

0200 81 000
Kelan suorakorvausmatkat 
numerosta 0800 93150

Puhelun hinta 1,16 €/min + pvm/mpm

toimii yritysten Paikallista-ser-
tifikaatti, joka sisältää ympä-
ristölupauksen tai lupauksen 
paikallisesta työllistämisestä. 
Hankkeessa kokeillaan myös 
palkkatyön ja yrittäjyyden vä-
limuotoja. Ikääntyville kehite-
tään työtehtäviä, jotka voivat 
olla aluksi keikkaluontoisia ja 
määräaikaisia, mutta tavoit-
teellisia, omien voimavarojen 
mukaan. Hanke tarjoaa työl-
listettävälle työnohjaajan tuen 
ja työyhteisölle työnohjauss-
parrausta, tavoitteena saadaan 
lisättyä halukkuutta työllistää 
erityistä tukea tarvitsevia työt-
tömiä.  

Hankkeen tavoitteiden 
saavuttamiseksi kunta ottaa 
käyttöön esimarkkinavuoropu- 
helut, jotta tarjouspyynnöis- 
sä voidaan hyödyntää tehok- 
kaammin sosiaalisen työllistä-
misen kriteereitä. Työllistämi-
sen keinona kokeillaan myös 
käänteisen kilpailutuksen me-
netelmää. Kunta myös työl-
listää hankeen kohderyhmää 
erilaisiin urakoihin ja huol-
totoimenpiteisiin erityisesti 
luonto- ja virkistyskohteisiin.  
Hankkeessa kartoitetaan uusia 
virkistyskohteita sekä ylläpi-
detään kunnostettuja kohteita 
ja torjutaan vieraslajeja. Hank-
keessa hyödynnetään kesällä 
2018 päättyvän Työtä luonnos-
ta -hankkeen kokemuksia. 

Hankeen projektipäällikök-
si on valittu KM Maija Rusila 
ja projektisuunnittelijaksi met-
sätalousinsinööri Veli-Pekka 
Korhonen. MTR
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Raasakkakoskella ratkottiin 
suomenmestaruuksia

ti kilpailujen suojelijalle 
Iin kunnanjohtaja Ari Ala-
tossavalle museoviraston 
diplomin tukkilaiskisojen 
saamasta huomionosoituk-
sesta ja arvostuksesta.

Tukkilaiskisat on hyväk-
sytty osaksi Suomen Elävän 

Iin Tukkilaiskisoja seurasi runsaasti kaiken ikäistä yleisöä.

Iin Veli Paakkola selvittää sumajuoksun.

perinnön kansallista luet-
teloa. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö on 23.11.2017 
nimennyt 52 kohdetta Elä-
vän perinnön kansalliseen 
luetteloon, joka pohjautuu 
Museoviraston ja aineetto-
man kulttuuriperinnön asi-

antuntijaryhmän esityksiin. 
Elävän perinnön kansalli-
nen luettelo liittyy Unescon 
yleissopimukseen aineetto-
man kulttuuriperinnön suo-
jelemisesta Suomessa.

Tuusniemen Kärängänvirralla uransa aloittanut Hannu Kettunen 
sauvonnassa.

Iin Tukkilaiskisat olivat tänä 
vuonna tavallistakin juhla-
vammat. Lauantaina 7.7. Iin 
Raasakkakoskella ratkottiin 
tukkilaisten suomenmesta-
ruuksia ja muisteltiin uiton 
päättymistä Iijoessa kolme-
kymmentä vuotta sitten. Ke-

säinen sää ja näyttävät lajit 
keräsivät, perjantain harjoi-
tukset mukaan lukien, Raa-
sakkakoskella 1350 katsojaa. 
Kisojen onnistumiseksi tar-
vittiin lisäksi sataviisikym-
mentä talkoolaista.

Ratamestari Eero Ala-

raasakka oli ryhmänsä kera 
rakentanut tukkilaismarato-
nille SM-tason vaatimukset 
täyttävän radan, jota sekä 
kilpailijat, että ylituomari 
Esa Hellsten vuolaasti kiit-
telivät.

Esa Hellsten luovut-

Ranuan Timo Uusiportimon vauhti riitti ikämiesten mestaruu-
teen koskenlaskussa.

Rullauksessa Jori Mikkonen on tiputtanut Riku Pakasen.

Lämpimät kiitokset
Iin Tukkilaiskisojen kilpailijoille, yleisölle sekä 

kaikille yhteistyökumppaneille, talkoolaisille, ohjelmien esittäjille
ja myyjille kautta Suomenmaan! 

Teimme yhdessä onnistuneen kisatapahtuman!

Kiitos!

II-instituutti liikelaitos

Iin Urheilijat
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Kilpailujen ylituomari Esa Hellsten (oik.) luovutti Iin kunnanjoh-
taja Ari Alatossavalle museoviraston diplomin.

Juha Julkunen keskittyi ja vil-
voitteli ennen tukkilaismara-
tonia.

sM-tukkilaismaraton, ikämiehet
1. (205) saaristo jaakko 6.48,00
2. (204) Pakanen Riku 7.42,00
3. (207) Mustonen jarmo 7.46,00
4. (209) kettunen Hannu 7.50,00
5. (210) saari Reijo 8.05,00
6. (208) Hiltula tapani 8.15,00
7. (206) uusiportimo timo 8.33,00
sM-tukkilaismaraton, naiset
1. (212) Mäntylä ida 4.44,00
2. (211) sulkakoski Milla 5.11,00
3. (213) luoma jaana keskeytti
4. (214) jussila jenna keskeytti
sM-tukkilaismaraton, yleinen
1. (223) julkunen juha 5.11,00
2. (222) Mikkonen jori 5.25,00
3. (221) Ylitalo Pauli 6.13,00 
4. (218) Mikkonen toni 6.27,00
5. (228) anttonen tommi 9.43,00
6. (220) luoma joonas 10.17,00
7. (219) Paakkola Veli 10.20,00
8. (217) jääskeläinen joni 13.09,00
sM-tukkilaismaraton, ikämiehet
1. (205) saaristo jaakko 6.48,00
2. (204) Pakanen Riku 7.42,00
3. (207) Mustonen jarmo 7.46,00
4. (209) kettunen Hannu 7.50,00
5. (210) saari Reijo 8.05,00
6. (208) Hiltula tapani 8.15,00
7. (206) uusiportimo timo 8.33,00
sM-tukkilaismaraton, naiset
1. (212) Mäntylä ida 4.44,00
2. (211) sulkakoski Milla 5.11,00
3. (213) luoma jaana keskeytti
4. (214) jussila jenna keskeytti
sM-tukkilaismaraton, yleinen
1. (223) julkunen juha 5.11,00
2. (222) Mikkonen jori 5.25,00
3. (221) Ylitalo Pauli 6.13,00 
4. (218) Mikkonen toni 6.27,00
5. (228) anttonen tommi 9.43,00
6. (220) luoma joonas 10.17,00
7. (219) Paakkola Veli 10.20,00
8. (217) jääskeläinen joni 13.09,00

Tukkilaismaratoniin kuuluu lopuksi juoksuosuus rannalla. Nais-
ten mestari Ida Mäntylä lähestyy maalia.

Mikkosen veljekset Jori ja Toni Lieksasta ovat kokeneita ja me-
nestyneitä Raasakkakoskella vierailijoita. Tavoite on aina kolmen 
parhaan joukkoon, kertoivat veljekset.

Aamupäivällä ratkot-
tiin mestaruudet tukkilais-
maratonilla. Savukosken 
Juha Julkunen ei tälläkään 
kertaa ollut yllätettävissä, 
vaikka Lieksan Jori Mikko-
nen laittoikin Juhan ahtaal-
le. Pudasjärven Pauli Ylitalo 
sijoittui kolmanneksi. Ikä-
miehissä mestaruuden vei 
Jaakko Saarinen Joensuu-
hun, Iin oman pojan Riku 
Pakasen sijoittuessa toiseksi. 
Kolmas oli Jarmo Mustonen 
Kuusamosta.

Iltapäivän odotetuin laji 
oli koskenlasku. Juha Julku-
nen oli tässäkin lajissa mes-
tari ennen Jaakko Saaristoa 
ja Jori Mikkosta. Neljännek-
si selviytyi Pauli Ylitalo ja 
viidenneksi Toni Mikkonen. 
Julkusen voitto oli selkeä, 
mutta kakkosesta viitoseen 
eroa oli vain 2,5 sekuntia.

Ikämiesten mestaruuden 
koskenlaskussa vei Ranuan 
Timo Uusiportimo ylivoi-
maisesti. Reijo Saari Pietar-
saaresta oli toinen ja Risto 
Alaraasakka Oulusta kol-
mas. Tuusniemen Hannu 
Kettunen hävisi pronssin to-
della niukasti. Eroa Riston ja 
Hannun välillä oli 0,24 se-
kuntia.

Naisten koskenlaskussa 
paras oli Milla Sulkakoski 
Evijärveltä ennen Lappa-
järven Ida Mäntylää. Tuk-
kilaismaratonilla naisten 
järjestys oli päinvastainen.

Sauvonnassa Pauli Ylita-
lo yllätti Juha Julkusen, vie-
den mestaruuden kahden 
sekunnin erolla. Kolmas oli 
Iin Veli Paakkola. Ikämie-
hissä Riku Pakanen toi mes-
taruuden Iihin.

Päivän ohjelmassa oli 
tukkilaislajien lisäksi mo-
nenlaista toimintaa niin lap-
sille kuin aikuisille. Lasten 
alueella oli pomppulinnan 
ohella monia muita toimin-
tapisteitä ja taikuri Alfrendo 

Iin Riku Pakanen hallitsee Raasakkakosken haasteet.

esiintyi päälavalla. Standup-
koomikko Matti Putronen 
nauratti ja musiikista sai 
nauttia Veslat ja Takaisku 
-bändien esityksiä seuraten. 

-Helteinen sää ja aurin-
gonpaiste ovat yleisön kan-
nalta mukavia, mutta meille 
kilpailijoille helle meinaa 
tehdä vetelän olon, kertoi 
kisojen paras tukkilaislaji-
en taitaja Juha Julkunen vil-
voitellessaan Iijoessa ennen 
tukkilaismaratonin alkua.

-Kisat olivat hyvä osoitus 
yhteistyön voimasta ja tuk-
kilaisperinteen elinvoimas-
ta. Ilman Pohjolan Voiman 
järjestämää sadan kuutio-
metrin sekunnissa veden 
juoksutusta Raasakkakos-
kessa ei olisi voitu kisoja 
järjestää. Iin kunnan ja mui-
den yhteistyötahojen apu oli 
myös korvaamaton, sum-
masi päivän antia järjestely-
toimikunnan puheenjohtaja 
Marko Jussila Iin Urheilijois-
ta. MTR

Kuningasjätkäkin tippuu. Jori Mikkonen oli rullauksessa Juha Julkusta taitavampi.

Taikuri Alfredo viihdytti yleisöä.

Tukkilaiskisoissa lapsille oli tarjolla vauhdikasta toimintaa.
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Ministerit vauhdittamassa 
Jakkukylän riippusiltahanketta

sitä reittiä, jota jakkukylä-
läiset käyttävät silloin, kun 
kulku joen yli ei ole mahdol-
lista, kertoi Jakkukyläpyö-
räilyn vastuuhenkilö Erkki 
Niskala Jakkukylän kyläyh-
distyksestä.

Pyöräilyyn osallistuneet 
kokoontuivat joen pohjois-
rannalla sijaitsevalle kou-
lulle, josta heidät kuljetettiin 
veneellä 200 metrin mat-
ka joen etelärannalla. Pol-
kupyörät taittoivat lautalla 
saman matkan. Pyöräily vii-
dentoista kilometrin matkal-
le alkoi joen eteläpuolella 
sijaitsevan Rauhanyhdistyk-
sen talon pihalta.

Pyöräilyyn osallistuneet 
pääministeri Juha Sipilä ja 
sosiaali- ja terveysministe-
ri Pirkko Mattila taittoivat 
pyörineen saman venemat-
kan, kuin muutkin osallis-
tujat.

-Haukiputaalta pyöräilin 
Jakun koululle, joten neljä-
kymmentä kilometriä on jo 
takana tälle päivälle, kertoi 
Juha Sipilä veneestä nous-
tessaan. Kauden aikana hän 
kertoi pyöräilevänsä vajaat 
2000 kilometriä.

Jakkukyläläisten haaveena on Skandinavian pisin riippusilta yhdistämään Iijoen kahta puolta sijaitseva kylä.

Erkki Niskala Iijoen etelärannalla suunnitellun riippusillan koh-
dalla. Taustalla Jakkukyläpyöräilyn osanottajia ja polkupyöriä 
matkalla joen yli.

Raasakkakoskella Iin Tukkilaiskisojen ratamestari Eero Alasaa-
sakka toivotti Jakkukyläpyöräilyn osanottajat tervetulleiksi seu-
raamaan koskenlaskuharjoituksia.

Jakkukyläpyöräily keräsi 
perjantaina 6.7. lämpimään 
kesäiltaan satoja osanottajia. 
Tapahtumalla haluttiin teh-
dä tunnetuksi Jakkukylään 
suunniteltua Skandinavi-
an pisintä riippusiltaa, sekä 
käynnistää yksityisen rahan 
keräys hankkeelle. Kyläläis-
ten tavoitteena on kerätä 
50 000 euroa yksityistä ra-
hoitusta, jolla vauhditetaan 
päätöksiä julkisen rahoituk-
sen saamiseksi. Sillan ko-
konaiskustannuksiksi on 
arvioitu alustavissa suunni-
telmissa 500 000 euroa. Syk-
syyn mennessä valmistuvat 
maaperätutkimukset ja sil-
lan tarkemmat suunnitelmat 
tarkentavat kustannusarvi-
ota.

-Jakkukyläläisten silta-
hanke kumpuaa jo kaukaa 
menneisyydestä. Voi hel-
posti kuvitella asiasta puhu-
tun niin kauan, kuin kylässä 
on ollut asukkaita molem-
min puolin jokea. Jakkuky-
lää yhdistää vahvasti koulu, 
jonne kuljetaan vapaan ve-
den aikana veneellä ja tal-
visin jäätietä pitkin. Tämän 
illan pyöräilyreitti kuvaa 

Pääministeri Juha Sipilä ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila joen ylityksen jälkeen valmiina pyöräilyosuudelle.

Koskenlasku Raasakkakoskessa on näyttävä laji jo harjoituksissa.

Riippusillan tarvitseman omarahoitusosuuden kartuttamiseen 
jokainen halukas pääsee osallistumaan.



7
nomat

-
nro 15
19.7.2018

Pääministerin johdolla matka jatkui Raasakkakoskelta kohti Ja-
kun koulua.

Sillan saamista Iijoen yli 
pääministeri piti Jakkukylän 
kohdalle tarpeellisena, kiitel-
len samalla aktiivista kylää 
hankkeen edistämisestä.

-Eiköhän me yhdessä saa-
da rahoitus kuntoon niin, että 
kahden vuoden päästä tässä 
komeilee Skandinavian pisin 
riippusilta, Juha Sipilä totesi 
tapahtuman avajaispuhees-
saan. 

Sosiaali- ja terveysminis-
teri Pirkko Mattila kertoi äi-

Rainer Turunen ja Eero Päivärinta ovat aktiivisia liikkujia. Eero 
kertoi vaimonsa olevan Jakkukylästä ja harrastavansa hiihtoa yli 
3000 kilometriä kaudessa. Iissä asuva Rainer puolestaan pyöräi-
lee kesän aikana 7500 kilometriä.

tinsä ja isoäitinsä olevan 
lähtöisin Jakkukylästä ja pap-
pansa olleen soutamassa lap-
sia joen yli kouluun.

-Silta on tarpeellinen ja 
kylässä on iso pöhinä asian 
ympärillä, Mattila kiitteli ky-
läläisten aktiivisuutta astu-
essaan maihin joen ylityksen 
jälkeen.

Pirkko Mattila muistut-
ti pyöräilyn jälkeen puhu-
essaan myös sillan tuomista 
terveyshyödyistä.

-Tänään me täällä mietim-
me tulonlähteitä siltaa varten. 
On hyvä muistaa, että jonain 
päivänä itse silta tuo tulo-
ja. Tämä on paitsi koulukyy-
deissä, niin liikkumisessa. 
Onhan laskelmin osoitettu, 
että kevyenliikenteenväyliin 
panostaminen tuo lisää lii-
kuntamahdollisuuksia ja sitä 
kautta terveyshyötyjä. Toi-
saalta oli hyvä konkreettises-
ti kokea tuo koululaisten ja 
kyläläisten venematka joen 

Erkki Niskala ja pääministeri Sipilä puhuivat Jakkukyläpyöräilyn 
lähtöpaikalla.

Koulun rannassa vaihdettiin kuulumisia kahvin ja makkaroiden 
kera.

yli. Siinä ymmärtää kaik-
kein parhaiten sen, mitä silta-
hanke parhaillaan tuo tänne, 
Mattila totesi.

-Vielä haluan toivottaa 
onnea onnistuneen osakun-
taliitoksen johdosta. Ii on ky-
läystävällinen kunta ja myös 
hiilineutraali kunta ja siinä 
palkittu! Se on hyvä maine 
ja brändi kunnalle. Jatketaan 
työtä hyvinvointia ja hiili-
neutraalisuutta edistävän 
hankkeen eteen ja haastetaan 

muitakin siihen, totesi sosi-
aali- ja terveysministeri pu-
heensa lopuksi.

Jakkukyläpyöräilyn reit-
ti kulki Raasakkakosken 
kautta, jossa osanottajat tu-
tustuivat seuraavan päivän 
Iin Tukkilaiskisojen tapah-
tuma-alueeseen ja seurasi-
vat koskenlaskuharjoituksia. 
Raasakkakoskelta matka jat-
kui joen pohjoispuolta ta-
kaisin Jakkukylän koululle, 
jossa osanottajat nauttivat 

kauniin kesäillan päätteek-
si kahvit ja makkarat Iijoen 
kauniissa maisemissa.

-Kyläläisillä ja muilla ha-
lukkailla on mahdollisuus 
tukea siltahankettamme esi-
merkiksi ostamalla sata euroa 
maksava nimikyltti siltaan, 
kertoi Jakkukylän kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Han-
nu Kaisto suunnitellun sillan 
kohdalla Jakkukylän koulun 
pohjoisrannalla. MTR

Jakkukyläpyöräilyyn osallistuttiin 
koko perheen voimin.
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Kuivaniemen 33. Pitäjä-
markkinat vietiin onnistu-
neesti läpi viikonloppuna 
14.-15.7. hienon, jopa hel-
teisen, markkinasään 
vallitessa. Lauantaina pää-
ministeri Juha Sipilä mai-
nitsi vuosittaisen runsaan 
markkinoilla kävijämää-
rän kertovan alueen yhteis-
hengestä, tulevaisuuden 
uskosta ja yritteliäisyydes-
tä. Monipuolinen mark-
kinaohjelma tarjoaa myös 
kaikille jotain. Tällaisen ta-
pahtuman aikaan saaminen 
kertoo myös voimissaan ole-
vasta yhteisöllisyydestä ja 
vanhasta kunnon markkina-
hengestä Iin Kuivaniemellä. 

Sipilän puheen aikana 
oli jo väkeä runsaasti pai-
kalla, mutta puolen päivän 
jälkeen musiikin ja viihteen 
mestari Dannyn noustes-
sa lavalle yleisöä oli lavan 
edessä tuhatmäärin. Pohjoi-

Kuivaniemellä onnistuneet markkinat:
Danny ja pääministeri Sipilä valloittivat esiintymisellään markkinayleisön

Express yhtyeen rumpali Lyly 
Rajala tervehtimässä päämi-
nisteri Juha Sipilää, rouva Min-
na-Maaria Sipilää ja lastenlasta 
Iitaa, ikä 4v. 

sen oma esiintyjä, Kemin-
maasta lähtöisin oleva Katja 
Lukin ja Express -yhtyeen 
Juhani ”Junnu” Sippola lau-
loivat Dannyn rinnalla val-
loittavasti. Danny aloitti 
esiintymisen pääministerin 
suosikkikappaleella ”Tämä 
taivas, tämä maa” ja sitten 
seurasi toinen toistaan Dan-
nyn ikivihreitä kappaleita 
muun muassa yleisön toi-
voma ”Tuuliviiri”. ”Aave-
ratsastajat” -kohdalla yleisö 
taputti kädet ylös nostaen.

Markkinoista laajempi 
juttu- ja kuvakokoelma seu-
raavassa 2.8. ilmestyvässä Ii-
Sanomassa!

Danny valloitti yleisön esiintymisellään.

Dannyn, Katja Lukinin ja Express -yhtyeen esiintyessä oli yleisöä tuhatmäärin. 

Katja Lukin vasemmalla. Express yhtyeen jäsenet:  Junnu Sippola laulu, Timo Niemelä kitara, Lyly 
Rajala rummut, Arto Mäläskä basso ja Unski Kaikkonen kosketinsoittimet. Oikealla Danny.
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Ei hätää – Kuha on kalaa! 
kehittämällä. Tukkutoimin-
ta ja oma jalostustoiminta tu-
kevat vähittäiskalakaupan 
toimintaa, koska kalansaaliit 
vaihtelevat suuresti vuoden-
aikojen mukaan. 

Suomen suurimpia  
nahkisten jalostajia
Vuoden Kalakauppiaaksikin 
valittu Hannu Kuha kertoo, 
että kalakauppaa ja ostotoi-
mintaa paikallisilta kalasta-
jilta on tehty jo yli 20 vuoden 
ajan: 

– Kalastajia on koko Pe-
rämeren rannikon alueelta 
Ruotsin ja Suomen puolel-
ta sekä Lapin järvialueelta 
Inaria myöten. Tällä toimin-
tarakenteella saavutetaan 
ympärivuotinen toiminta, ja 
kalan laatu pystytään pitä-
mään korkeana.

Yhtenä tärkeänä tuote-
ryhmänä on nahkiaisen hyö-
dyntäminen. Nahkiaisen 
jalostamisessa H. Kuha on 
Suomen suurimpia. 

– Nahkisia kerätään päi-
vittäin kalastajilta Pohjan-
maan rannikon joista, aina 
Luulajaan saakka. 

Nahkisaika alkaa elokuun 
puolivälissä ja kestää jäiden 
tuloon saakka. Kaksi ja puo-
li kuukautta kestävä seson-
ki on kiireistä aikaa, ja silloin 
kalamyymälä pidetään auki 
myös sunnuntaisin.

Kalakauppiaan juttuun 
kuuluu tietysti kalajuttu. 
Tässä se alkaa siitä, kun kak-
si savolaista kalastajaa ta-
paavat toisensa katiskoja 
koettaessa. 

– Onko kalaa noussut? 
toinen kysyy. 

– Hyvin on noussut. Ve-
neessä on jo 12 isoa von-
kaletta enkä ole vielä omia 
katiskoja ehtinyt katsomaan!

Hannu jatkaa pappojensa 
viitoittamalla tiellä
Hannu Kuha sai kalakaup-
piaan geenit ammattiinsa 
papoiltaan ja jatkaa heidän 
viitoittamallaan tiellä. Han-
nun isä Benjam on kotoisin 
Mantsin saaresta Salmin pi-
täjästä. Äiti Kirsti on iiläi-
sen kalastajaperheen tyttö, ja 
perheen elantoa on aina tu-
kenut kalastus ja merestä elä-
minen.

– Isänisäni Andrei oli Laa-
tokan kalastajia, ja hän vei 
kalaa Salmista aina Pietaria 
ja Tukholmaa myöten. Äi-
dinisäni Alfred Kaisto oli 
iiläinen kalastaja, ja lohen-
suolaaja. Alfred omisti Iin 
Alarannalla lohikellarin ja 
oli Karjapohjolan ostoasia-
miehenä vuosikaudet. Oli-
han Iijoki Suomen parhaita 
lohijokia, ennen kuin Iijoen 
väylät valjastettiin voimata-
louskäyttöön.

Hannu suunnistikin jo 
koulupoikana pappojen-
sa viitoittamalle tielle ja möi 
vanhempainsa myötämieli-
sellä tuella kalaa polkupyö-
rän tarakalta talosta taloon. 
Lieneekö Benjam-isällä ol-
lut oma lehmänsä ojassa, kun 
hän innosti poikaa kalakau-
palle. Poika kun oli alkanut 
puhua mopon hankkimisesta 
– ja niin moporahat tienattiin!

Kalat Hannu osti paikal-
lisilta nuottamiehiltä ja mil-
loin heiltä ei saanut, tilasi 
kalat Hätälän Olgalta Ou-
lun torinrannasta. Alamäen 
onnikka toi kalat Ojakylään, 
Hannu odotti pysäkillä ja 
vei kalat vesikelkalla kotiin-
sa. Siellä hän pussitti ne kilon 
pusseihin ja ei kun pyörän 
selkään ja kylänraitille.

Se tärkeä: asiakkaan  
luottamus! 
Hannun asiakaskunta va-
kiintui ja ostajat osasivat jo 
odottaa maivoja tai silakoita. 
Sitten tuli hyvä opetus. Kävi 

nimittäin niin, että eräs rou-
va oli odottanut kalakauppi-
asta ja kalapussiaan, kun hän 
tapasi halstrata niitä lauan-
taina saunaevääksi. 

– Minä en ollut muistanut 
ilmoittaa asiakkailleni, että 
seuraavana lauantaina kalaa 
ei toimiteta, koska olen La-
pissa hiihtelemässä. Kun ta-
pasimme, seurauksena oli 
topakka kommentti: ”Nyt 
en osta, kun et viime lauan-
taina tullut, vaikka odotin!” 
Kun olin pettyneenä lähdös-
sä, rouva ilmeisesti huoma-
si sen, koska hän ilmoittikin: 
”Asiakassuhde jatkuu ensi 

Muutama näyte Kalaliike Ku-
han kalatiskistä 13.7.2018.

Vuoden kalakauppiaaksikin valittu Hannu Kuha poikansa Jussi-Pekan kanssa, joka on ollut toimin-
nassa mukana jo joitakin vuosia ja aikoo jatkaa suvun perinteitä.

lauantaina, jos silloin tulet.” 
Eli opetuksena oli, että asiak-
kaan pitää luottaa myyjään 
ja kauppa pitää olla auki niin 
kuin on sovittu.

Kalakauppa näyttää 
jatkuvan Iin Majakassa. 
Nimittäin Hannun poika Jus-
si-Pekka on ollut toiminnas-
sa mukana jo joitakin vuosia 
ja aikoo jatkaa suvun perin-
teitä.

Martti Kähkönen, 
kuvat Heino Kuha 

Kalaliike H. Kuhan toimin-
ta alkoi Oulun kauppahallis-
sa jo vuonna 1983 – siis yli 35 
vuotta sitten. 10 vuotta sitten 
Hannu Kuha päätti luopua 
kauppahallin toiminnasta 
ja myi liiketoiminnan Jussi 
Haanpäälle, joka toimi kala-
kaupassa työntekijänä. 

Toiminta on sittemmin jat-
kunut kalatukkutoiminnassa 
sekä Iin Majakan kalamyy-
mälää ja omaa kalakeittiötä 

Tammikuun alussa Iin kes-
kustaan, Laurintie 2, avat-
tiin Cambridge Ohjelman 
toimipaikka. Cambridge 
Ohjelma on laihdutusohjel-
ma, joka on osa maailman-
laajuista brändiä. Sen kautta 
ihmiset eri puolilla maail-
maa ovat löytäneet välineitä 
laihduttamiseen ja painon-
hallintaan jo yli 30 vuoden 
ajan. Cambridge Ohjelman 
toimivuus rakentuu kol-
meen tukipylvääseen: val-
mennus, taso-ohjelma ja 
hyvän makuiset täysateri-
ankorvikkeet. Kuka tahan-
sa voi laihduttaa Cambridge 
Ohjelmalla riippumatta läh-
tötilanteesta tai tavoitteesta. 

Iissä Cambridge -valmen-
tajana toimii Sanna Tervo-
nen. Valmentaja on paikalla 
Iin toimipaikassa pääsään-
töisesti tiistaisin sovittui-
na ajankohtina iltapäivisin 
ja alkuillasta. Asiakaskun-
nan laajetessa valmennus-

Laihduttamiseen tukea Cambridge Ohjelmalla
päiviä on mahdollisuus 
lisätä. Sannalla on toimi-
paikka myös Haukiputaal-
la Kellossa. Osa asiakkaista 
käykin valmennuksessa 
molemmissa toimipaikois-
sa. Näin valmennusaikoihin 
saa joustavuutta ja kaikille 
löytyy sopiva aika. Valmen-
tajan läsnäolosta kertoo pi-
halla seisova ständi, jonka 
ollessa pihalla voi käydä pii-
pahtamassa toimistossa ky-
selemässä ja katselemassa. 
Muina aikoina valmentaja 
on tavoitettavissa parhaiten 
sähköpostitse ja puhelimit-
se. Facebook on myös tärkeä 
infokanava, jota valmentaja 
käyttää aktiivisesti. 

Sanna on itse laihdutta-
nut myös Ohjelmalla. Hän 
tutustui Ohjelmaan jo vuon-
na 2012 ja laihdutti silloin 
12 kiloa. ”Ruuhkavuosien” 
ja muiden kiireiden sekä te-
kosyiden myötä ruokailut 
karkasivat Sannalta kesäl-

lä 2014 ja painoa alkoi ker-
tyä. Vuoden vaihteessa 2015 
Sanna päätti aloittaa laih-
duttamisen ja nyt kiloja on 
karissut yhteensä noin 27. 
Elämäntavat ovat muuttu-
neet ja ruokailut rytmitty-
neet sekä lautasen sisältö 
muokattu niin että painon-
hallinta onnistuu helposti. 
Unohtamatta välillä herkut-
telua. 

Iissä alkaa laihdutusryh-
mä elokuussa, mikäli mu-
kaan ilmoittautuu riittävästi 
porukkaa. Kokoontumispäi-
vä on tiistai. Ryhmä kestää 
10 viikkoa. Ryhmään voi il-
moittautua ajanvarauksen 
kautta tai ottamalla suoraan 
yhteyttä Sannaan. Ryhmäs-
sä on mukava laihduttaa! RT

Ryhmässä on mukava laihduttaa! Ota yhteyttä: sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi  p. 0407213772

Sanna Tervosen liiketilat sijait-
see Laurintiellä Iissä.
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Kasakkailottelua Huilingin näyttämöllä

Artanian taiteellinen johtaja 
Anatoli Ruban käsitteli miek-
koja mestarillisesti. Näyttävät hypyt ja potkut kuuluvat olennaisesti perinteisiin kasakkatansseihin.Nodari Rosopidze tanssitti naisnukkeja metallitankojen avulla.

Keskiviikkona 11.7. nähtiin 
Huilingin näyttämöllä ka-
sakkatanssiteatteri Artanian 
esitys. Aurinkoinen kesä-
päivä houkutteli Huilinkiin 
toista sataa katsojaa. Teatte-
rin ohjelma ”Kasakkailotte-

lua” on ainutlaatuinen show 
teatteria ja perinteisin sekä 
modernein keinoin luotua 
koreografiaa, jossa toisten-
sa lomassa vaihtelevat ka-
sakkalaulut, sutkautukset 
ja akrobatia. Show’n aikana 

kuultiin tunnettuja kasakka-
lauluja, nähtiin värikkäitä ja 
temperamenttisia kasakka-
tansseja sekä humoristista 
ilottelua. 

Koska Artanian kokoon-
pano on yksinomaan miehi-

nen, naisten roolia esittivät 
nuket. Anatoli Rubanin oh-
jaamat kasakkatanssiteatteri 
Artanian mestarillisten tans-
sijoiden esitykset, Nodari 
Rosopidzen hauskat ja huo-
lettomat Darimenin nuket, 

sekä solisti Jevhen Valoven-
ko yhdessä veivät katsojan 
syvälle kasakoiden perintei-
siin ja ilonpitoon. Juontajana 
toiminut Ukrainan kansain-
välisen kulttuurikeskuksen 
johtaja Andriy K. Korban 

kertoi Artanian kiertävän 
Suomea kolmen viikon ai-
kana kolmellakymmenellä 
eri paikkakunnalla, suureksi 
osaksi Pohjois-Pohjanmaal-
la. RT

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

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

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

Meillä myös ilta-aikoja

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

autokatsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet metsänhoito • puunkorjuu ja -kauppa

Metsätoimisto Kuukkeli Oy p. 0400 155 234

PaIKallISelTa ToImIjalTa:

- metsänhoitotyöt
- Korjuupalvelu, puukauppa
- Yksityistie isännöinti

Palvelemme kesäajan ma-pe sopimuksen mukaan.

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

puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula
044 5577 677

hieronta • personal trainer • kuntosalipalvelut

valokuvauspalveluita • painotuotteita

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315 
ja 326– vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2018 kokouksessaan käyn-
nistää Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa 
312, 315 ja 326. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 
Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä 
tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen 
alueelle.

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos, Olhavanran-
nan osa-alue, Henkikallio 139-402-12-130 – vireilletulo ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2018 kokouksessaan käyn-
nistää Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutoksen tilalla 
Henkikallio 139-402-12-130. Kaavamuutoksen tavoitteena on 
olemassa olevan tilanteen (kaavasta puuttuvan olemassa olevan 
rakennuspaikan) päivittäminen kaavaan. 

edellä mainittuihin kaavamuutoksiin liittyen on laadittu osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmat, joissa kerrotaan muun muassa töi-
den tavoitteet, vaiheet ja aikataulut. osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmissa käydään läpi myös kuntalaisten ja muiden osallisten 
vaikuttamismahdollisuudet. asiakirjat ovat saatavilla Iin teknisellä 
osastolla osoitteessa Jokisuuntie 2 ja Iin kunnan internetsivuilla 
osoitteissa http://ii.fi/asemakaavoitus / http://ii.fi/yleiskaavoitus 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä Iin 
kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 16.7. – 20.8.2018.

mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista pyy-
detään toimittamaan 20.8.2018 mennessä kunnanhallitukselle 
osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoittee-
seen kirjaamo@ii.fi.

lisätiedot: 
tekninen johtaja janne jokelainen 
p. 0401851 790, janne.jokelainen@ii.fi 
maankäytön suunnittelija / kaavoittaja jaakko Raunio 
p. 050 4083811, jaakko.raunio@ii.fi. 

Ii 25.6.2018
Kunnanhallitus

KUUlUTUS

Ammattikuljettajien 
direktiivikoulutus (jatko) 

31.7.2018 Ennakoiva ajo 
2.8.  Ensiapu 

4.8. Kuljettajan kunto – taloudellinen ajo 
14.8. Ajo- ja lepoajat + digipiirturi 

16.8. Kuorman varmistus (ennakoiva ajo 3,5 t) 

  
greenpolis.fi/ammattikuljettajakoulutus-2

Koulutuksen hinta: 80e / pvä + alv + 
kirjausmaksu + mahdollinen korttimaksu (EA)

Lisätiedot ja 
ilmoittautumisohjeet:

Micropoliksella klo 8 - 16:

Kouluttajana Ajaville ky

Soutu-vetouistelukilpailut 
Iin Särkijärvellä

lauantaina 21.07.2018 klo 11.00-17.00

 järj.  särkijärven osakaskunta ry

 Lisätiedot  040 729 5479

Palkinnot : 
1.  300 €/venekunta
2.  200 €/venekunta 
3.  100 €/venekunta 
Lisäksi tavarapalkintoja

 Tervetuloa ensimmäiseen Särkijärven uistelukisaan!

Tarkemmat kilpailusäännöt jaetaan kilpailupaikalla 
ilmoittautumisen yhteydessä.

 Arvontaa.  Buffetista kahvia, pullaa, makkaraa.

Ilmoittautuminen paikanpäällä klo 8.00 alkaen.
Uistelu tapahtuu pelkästään soutaen. 

Osallistumismaksu 35 €/venekunta. 

sikajuhlat
Oijärven Sampolassa la 21.7. klo 21-02
ojalantie 12 95160 oijärvi

Rainer Friman 
sekä 
Rainer Bollström

Esiintyjänä Raikut Lavalla:

Syssi laulattaa karaokessa
Maukkaita sika-annoksia! järj. oijärven ns

Perinteiset

Liput 18€

Niilo Pyykkönen (3v) odot-
taa Iin asemalla monien 
muiden kanssa Oulusta Ke-
miin ajavaa lättähattujunaa. 
On aika tehdä Niilon en-
simmäinen junamatka, joka 
suuntautuu Kuivaniemen 
Pitäjämarkkinoille, katso-
maan markkinoiden lasten-
tapahtumia.

Pian juna saapuukin ja 
junan tähystäjä Paavo Järve-
lä, sekä konduktööri Seppo 
Kälkäinen huolehtivat kaik-
kien pääsevän turvallisesti 
lättähatun kyytiin.

Niilo asettuu isänsä Janne 
Pyykkösen ja ukkinsa Han-
nu Mäkelän kanssa junan 
ensimmäiseen vaunuun. Ju-
nan kuljettaja Markku Tyn-
jälä viheltää junan pillillä ja 
matka kohti Kuivaniemeä 
alkaa.

Matkan aikana Niilo 
pääsee tutustumaan junan 
ohjaamoon ja kuljettajan 
työhön. Se on Niilosta mu-

Niilon ensimmäinen junamatka

Markku Tynjälä toimi matkalla junankuljettajana ja esitteli Niilol-
le ohjaamoa matkan aikana.

Lättähattukyyti kiinnosti ja Iin asemalta kyytiin nousi useita kymmeniä matkustajia.

Janne ja Niilo Pyykkönen matkustivat Kuivaniemen Pitäjämarkki-
noille lättähatulla. Eno Esa Mäkelä matkasi autolla odottamaan ja 
huolehti paluukyydistä.

kavaa.
Perillä Niiloa odotta-

vat Esa-eno ja Maila-mum-
mi, joiden kanssa käydään 

pomppulinnassa sekä Pres-
sankattien konsertissa. Ta-
kaisin Iihin Niilo ajeleekin 
sitten autolla ja mukavasta 

päivästä riittää kertomista 
vielä kotonakin. MTR

Ukki-Hannua ja isä-Jannea taisi lättähattukyyti jännittää enem-
män kuin reipasta Niiloa.

bingo

Ma 30.7. klo 19.00 2 723

19Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 500€ pr 51, 
minipotti 520€, 2x100€, 5x50€  

8

Tervetuloa!
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Iissä rakennetaan uut-
ta suojatietä Asematien ja 
Taistontien risteykseen pa-
rantamaan ja helpottamaan 
liikkumista muun muassa 
pesäpallokentälle. Uusi suo-

Suojateiden turvallisuutta parannetaan Iissä

Alarannantien ja Hallitien risteyksen suojatie varustetaan turvasaarekkeilla.

jatie varustetaan suojasaa-
rekkeilla ja se toteutetaan 
niin kutsuttuna MALPE-
hankkeena. MALPE-hank-
keissa kustannukset jaetaan 
tasan kunnan ja valtion eli 
ELY-keskuksen kanssa.

Vastaavalla rahoituksel-
la rakennetaan suojasaa-
rekkeet Alarannantien ja 
Hallitien risteyksessä ole-
valle suojatielle. Hankkei-
den kustannusarvio on 80 
000euroa. MTR

Iin pesäpallokentälle kulku 
helpottuu risteykseen raken-
nettavan turvasaarekkeellisen 
suojatien myötä.

Pääministeri Juha Sipilä ja Iin kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Johannes Tuomela keskustelivat Jakkukyläpyöräilyn lähtöpaikal-
la Iin tiehankkeista, sekä suojateiden turvallisuuden parantami-
sen tärkeydestä.

Virkkulantien kevyenliiken-
teenväylän rakentaminen on 
alkanut. 

Uusi jalankulku- ja pyö-
rätie rakennetaan välille 
Pohjois-Iin koulu – Raasa-
kan voimalaitos. Rakennet-
tava osuus on 1,8 kilometriä 
pitkä ja se rakennetaan 2,5-
3 metriä leveänä kivituhka-
pinnalla. Hanke toteutetaan 
MALPE-rahoituksella, jol-
loin kunta maksaa puolet ja 
valtio puolet ELY-keskuk-
sen kautta.

Reitiltä on poistettu 
puusto ja maansiirrot ovat 
alkaneet. Urakan on mää-
rä olla valmis elokuun 
loppuun 2018. Pääurakoit-
sijana toimii Maanrakennus 
J.Päkkilä Oy. 

Uusi kevyenliiken-
teenväylä parantaa muun 
muassa tiellä liikkuvien 
koululaisten turvallisuutta 
koulumatkoilla. MTR

Virkkulantien kevyenliikenteenväylää rakennetaan

Pohjois-Iin viimeistelyvaiheessa olevaan liikuntasaliin on pian 
turvallista tulla uutta kevyenliikenteen väylää pitkin.

Virkkulantien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen on alkanut.

Hankkeen pääurakoitsijana toimii Maanrakennus J.Päkkilä Oy. 
Maansiirrot on aloitettu ja elokuussa kevyenliikenteenväylän on 
määrä olla valmis.

kaivinkOnetyöt
040 591 1880

aj konetyö Käytettyjä traktorin osia: 
Valmet 20, 33, 359, 361, 565, 502, 602, 702.
Major: MF65, 35
Valmet 20 työkuntoinen, 
kaikki koneet mukana, 3500 €.

Myytävänä koneita

Puh. 0400 924 367


