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Nyt kattoremontit
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kätevästi myös
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rahoituksella,
soita
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ja kysy
kysy lisää!
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Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 569 €. Meiltä
myös rahoitus – jopa 10
kk korotonta maksuaikaa.
Lue lisää: www. coolerykkoset.ﬁ

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

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

www.iinkuntoklubi.fi

Kesän kukat kauneimmillaan
MYYNTI:
Iin torilla ma-la
Yli-Ii Myllyn pihalla lauantaisin
TARHALLA JOKA PÄIVÄ
Jokivarren puutarha
puh. 0400 192142

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

TERVETULOA UUDEN
LEIPOMOMYYMÄLÄMME
MAISTUVIIN AVAJAISIIN!

Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

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

TO 16.6.2022 KLO 11–16

1000 ensimmäiselle tarjoamme
kahvin/mehun + wienermunkin!
Kahvitarjoilu ulkona teltassa. Arvomme koko
päivän ajan palkintoja kaikkien tuotteitamme ostavien kesken.
Pihalta löydät myös muita myyjiä: Kalaliike H. Kuha, JJ-Liha,
Chocoksi sekä Ruokapohjola.

LEIPOMOMYYMÄLÄ JA KAHVIO
Maittava keittolounas ja
MA-TO 7.30–16.30
putaan pullan leipäpöytä
+ kahvi & pulla
PE 7.30–17.00
LA SULJETTU
MA-PE 10.00–14.00
Sepäntie 2, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8715

www.putaanpulla.fi

@putaanpulla

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
www.arvokovaoy.fi
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Iin Eläkeläiset lohisopalta
kesälaitumille

asunto kaikkiin
elämän vaiheisiin
iin vuokratalot oy
Piisilta 1, 91100 Ii
Toimisto p. 040 524 9330
www.iinvuokratalot.fi

IIN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Konfirmaatiomessu Su 19.6. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Katoavat ja katoamattomat aarteet. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku Jaakkola. Avustaa: Jenna Tauriainen. Kolehti: Lasten
ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n
kautta.
Sanajumalanpalvelus La 25.6. klo 10:00 Väli-Olhavan seurakuntatalo.
Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku Jaakkola.
Sanajumalanpalvelus Su 26.6. klo 10:00 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe:
Kutsu Jumalan valtakuntaan. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina:
Markku Jaakkola. Kolehti: Vienan-Karjalan työn tukemiseen Venäjälle,
Inkerin kirkko.
Kesä Soi kirkkokonsertti To 7.7. klo 18:00 Iin kirkko. Kesä Soi Duettoja ja Saksalaisia urkusäveliä, Aida Heikkala, sopraano, Aino Heikkala,
altto, Heidi Heikkala, urut.
Tiekirkko To 16.6.2022 11:00 Iin kirkko
Tiekirkko on avoinna arkipäivisin ma-pe klo 11-18, jolloin opas on paikalla.
Ruustinnan kahavila Ti 21.6. klo 11:00 - 13:00 Iin Pappila. Tervetuloa
nauttimaan lohikeittolounasta Yhteisvastuun hyväksi. Lounasta myydään 10 € hintaan (sis. keitto ja jälkiruoka) klo 11-13 välisenä aikana
(niin kauan kuin keittoa riittää). Myynnissä myös muuta pientä syötävää, käsitöitä sekä arpoja.
Juustokeitto myyjäiset Ke 22.6. klo 16:30 -alkaen Iin seurakuntatalolla Lähetystyön hyväksi. Hinta 10 €/litra. Omat astiat mukaan.
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.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.
KUIVANIEMEN ALUE
Ajantasaiset tiedot löytyvät www.iinseurakunta.fi
Sanajumalanpalvelus Su 19.6. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Katoavat ja katoamattomat aarteet. Toimittaa: Tapani
Ruotsalainen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Lasten ja nuorten
yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja nuorten keskus ry.
Sanajumalanpalvelus La 25.6. klo 12:00 Oijärven kyläkirkko. Pyhäpäivän aihe: Tien raivaaja. Toimittaa: Matti Kinnunen, kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Oman seurakunnan diakoniarahastolle.
Sanajumalanpalvelus Su 26.6. klo 12:00 Kuivaniemen kirkko. Pyhäpäivän aihe: Kutsu Jumalan valtakuntaan. Toimittaa: Matti Kinnunen,
kanttorina: Markku Jaakkola. Kolehti: Vienan-Karjalan työn tukemiseen Venäjällä, Inkerin kirkko.
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.tilaavirkatodistus.fi tai Oulun aluekeskusrekisteristä p. 08 3161 303.

Iin Eläkeläiset ry:n jäsenet
kokoontuivat toimintakauden päätteeksi lohisopalle
Iin Järjestötalolle. Salin pöydät täyttyivät yhdistyksen
jäsenistä ja paikalle oli saatu vierailemaan Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen.
-On
mukavaa
nähdä, kuinka vireää järjestötoimintaa Iissä on. Olen
vielä opetteluvaiheessa uudessa tehtävässäni, mutta
kokemukseni iiläisistä ovat
kautta linjan positiivisia,

Marjukka totesi puheenvuorossaan.
Iin Eläkeläisten puheenjohtaja Eero Teppo toivotti
kunnanjohtajan viihtyvän tilaisuudessa ja Iissä, luovuttaen hänelle kukkien lisäksi
Iin Eläkeläisten historiikin ja
musiikki-cd.
Maistuvan
lohisopan
ja kahvien jälkeen oli aika
suunnata kesälaitumille ja
kohti erilaisia kesän tapahtumia. MTR

Iin Eläkeläisten puheenjohtaja Eero Teppo toivotti kunnanjohtaja Marjukka Mannisen tervetulleeksi Iihin ja tutustumaan Iin Eläkeläisten toimintaan.

Iin Eläkeläiset ry:n lohisopalle kokoontui seitsemisenkymmentä yhdistyksen jäsentä.

Yrittäjä, yksityiset, yhteisöt, yhdistykset!
IiSanomissa saatte yrityksenne palvelut näkyville.
IiSanomat on saamamme palautteen mukaan pidetty ja luettu lehti, jota odotetaan.
Iiläisten omana lehtenä lehtijuttujen aiheet ovat läheltä ja myös ilmoitukset luetaan tarkkaan.

Ota yhteys p. 045 110 9012, tai 0400 385 281, sähköposti: info@iinlehti.fi
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4800 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella.

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
jäsenyritys
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

SEURAAVA IISANOMAT NRO 16 ILMESTYY KE 29.6.2022.
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen mielellään
pe 10.6.2022 klo 11 mennessä.

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%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Lehden sivulla on 6-palstaa
PALSTAKOOT:
1 p 40 mm
mista
2 p 83 mm
Suurem sista
3 p 127 mm
u
it
ilmo k ous
4 p 170 mm
kysy tarj
5 p 214 mm
6 p 257 mm
1 sivu 257x355 mm

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko keskiviikkoisin. Lehteen tulevan aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon perjantaina klo 12 mennessä.
Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
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IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko
keskiviikkoisin parillisina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Leikkiverinen
ku Kakko-Otun
ruuna.
Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Koulun 5.luokka on koko lukuvuoden tehnyt töitä Yhdessä koulurauhan puolesta – kampanjassa ja sai lukuvuoden lopuksi kampanjan puolustaja Lasse Kukkosen vierailulle Ojakylään.

Yhdessä koulurauhan puolesta huipentui
Lasse Kukkosen vierailuun
Ojakylän koulun 5.luokka
on koko lukuvuoden tehnyt
töitä Yhdessä koulurauhan
puolesta – kampanjassa.
Kiusaaminen on iso yhteiskunnallinen
ja
perustavalla tavalla lapsen
turvallisuutta
horjuttava kielteinen ilmiö. Pahimmillaan se vaikuttaa lapsen
elämään vuosien, jopa vuosikymmenten ajan. Kampanja
haluaa
nostaa
kiusaaminen
aktiiviseen
keskusteluun kodeissa, kouluissa ja koko paikallisyhteisössämme. Tavoitteenamme
on rakentaa luokkiin kiusaamiselta suojaavaa yhteisöllisyyttä: ”Meidän luokka
huolehtii yhdessä kaikista.”
– Olemme kuraattori Mari Oikarisen kanssa pitäneet tunteja koko
lukuvuoden tunne- ja vuorovaikutustaitojen
parissa. Teemana on ollut muun
muassa empatia, ristiriitojen selvittäminen, tunteet
ja niiden hallinta, suvaitsevaisuus, kiusaamistilanteet,

olla oma itsensä.
Oppilaat suunnittelivat
kummitunnin omille 2.luokan kummioppilaille. Tunti
pidettiin tammikuussa, ja se
oli todella onnistunut kokonaisuus, viidennen luokan
opettaja Henna-Riikka Ylitalo kertoo.
Kesäkuun alussa jääkiekkolegenda Lasse Kukkonen
vieraili kampanjan puolustajan ominaisuudessa puhumassa koululla.
– Koululuokassa ja jääkiekkojoukkueessa on paljon samaa. Molemmissa
saavutetaan parhaat tulokset, jos ryhmässä on mukavaa ja turvallista olla, hän
totesi.
Ojakylän koulun yläluokille puhuessaan Lasse
painotti vastuun ottamista ja sen ymmärtämistä, että
omalla käyttäytymisellä on
seurauksia.
– On lopetettava tekosyiden etsiminen. Voit vaikuttaa omaan käyttäytymiseesi
ja tehdä sitä kautta ryhmäs-

tä miellyttävämmän. Toisen
käytöstä ette voi muuttaa,
mutta tekemällä hyvää ja
välittämällä voitte tehdä
luokasta voittavan joukkueen. Se saa toisetkin muuttamaan käyttäytymistään.
Lasse Kukkonen pelasi
menestyksekkäällä urallaan
Suomen Leijonajoukkueessa
15 vuotta, oli kapteenia niin
Oulun Kärpissä, kuin Leijonissa MM-kisoissa ja olympialaisissa.
– En koskaan ollut taidoiltani joukkueen paras
pelaaja, mutta pyrin aina siihen, että jokaisella olisi hyvä
olla joukkueessa. Jos haluaa saavuttaa jotain, pitää
rohjeta tehdä myös epämukavia asioita. Niitäkin jouduin kapteenina tekemään
ja puuttumaan havaitsemiini ongelmiin.
Hän rohkaisi oppilaita puuttumaan havaittuun
kiusaamiseen ja jos keskustelu ei auta, ilmoittamaan
asiasta aikuisille.
– Kaikkien kanssa ei tar-

vitse olla paras kaveri, mutta kaikkien tulee voida
tuntea, että heitä arvostetaan ryhmässä. Jääkiekossa
voittava joukkue ei välttämättä koostu taitavimmista pelaajista, vaan pelaajista,
jotka haluavat kaikilla olevan hyvä ja turvallinen olo
ja he saavat tuntea olevansa
tärkeä osa joukkuetta.
Lasse Kukkonen kiteytti sanomansa ajatukseen
”Mitä minä voisin tehdä asiassa, ei mitä minä voisin tästä saada”
– Voittava joukkue ja
menestyvä
koululuokka
koostuvat yksilöistä, jotka auttavat toisia menestymään ja menestyvät sitä
kautta itsekin. Koulun tulee
olla turvallinen paikka epäonnistua, koska se on paikka, jossa opitaan. MTR

Ojakylän koulun opettaja Henna-Riikka Ylitalo kuvaamassa 5.luokan oppilasta yhteiskuvaan Lasse Kukkosen kanssa.

Tekemällä hyvää itselle ja toisille, luomme hyvän ilmapiirin, Lasse Kukkonen opasti.
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Vaikeuksien kautta voittoon – Alarannan koululla avajaisjuhla

Koulunjohtaja Samuli Hanhisalo kiitteli kyläläisten vahvaa
tahtoa uuden koulun saamiseksi Alarannalle.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Minna Paakkola kertoi olevansa
Alarannan koulun kasvatteja.

Koulunjohtaja Samuli Hanhisalo toivottaa juhlaan tervetulleeksi kutsuvieraita, kätellen juuri opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
puheenjohtaja Minna Paakkolan. Muut kuvassa koulun entinen johtaja Olli Tolonen, kunnanjohtaja Marjukka Manninen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johannes Tuomela.

Juuri ennen kouluvuoden
päättymistä oli Alarannan
koululla aihetta juhlaan. Koronapandemian siirtämät
avajaisjuhlat saatiin kuin
saatiinkin pidetyksi, ja koulu virallisesti avattua kaikkien kyläläisten käyttöön.
– Koulu on toiminut
uusissa tiloissa jo puolitoista vuotta ja olemme todella tyytyväisiä uuteen
Joutsenmerkittyyn
kou-

luumme. Kolme vuotta sitten tunnelmat olivat apeat,
vanhan koulurakennuksen
osoittauduttua
käyttökelvottomaksi. Pitkä ja raskas
prosessi tähän tilanteeseen,
jossa nyt olemme, vaati kyläläisiltä vahvaa tahtoa ja
luottamushenkilöiltä
kylämyönteisyyttä hankkeen
eteenpäin viemisessä, koulunjohtaja Samuli Hanhisalo totesi avajaispuheessaan.

Hän kiitti sekä koulun
henkilökuntaa että oppilaita huoltajineen yhteistyöstä
ja jaksamisesta evakkotaipaleen aikana. Kiitosta saivat
myös väistötilat tarjonneet
Valtarin ja Haminan koulut,
sekä uuden koulun suunnittelijat ja rakentajat.
-Erityisen iloinen olen
siitä, että me käyttäjät pääsimme koko prosessin ajan
vaikuttamaan suunniteluun

ja koulusta tuli käyttäjiensä
näköinen ja toimiva rakennus.
Opetus- ja vahaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Minna Paakkola kertoi
omassa puheenvuorossaan
olevansa Alarannan koulun
kasvatteja.
– Aloitin koulutieni täällä vuonna 1994, opettaja Irmeli Annusen opetuksessa.
Puustelli ei silloin ollut ope-

tustiloina, vaan sieltä jäivät
mieleen koulun diskot.
Minna painotti vanhempainyhdistyksen merkitystä uuden koulun saamisessa
Alarannalle ja yli 1700 nimen
adressin keräämistä koulun
puolesta.
– Uuden koulun rakentaminen ei ollut itsestäänselvyys, mutta jännitys
hankkeen puolesta lisäsi yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja ylpeyttä uudesta
koulusta.
Kunnanjohtaja Marjukka Manninen totesi vierailevansa ensimmäistä kertaa
Alarannan koululla ja iloitsi
koulun rakentamisesta kestävällä tavalla.
– Se kertoo kunnan arvoista ja osaltaan vahvistaa
kuvaa kylämyönteisestä Iistä. Pidetään huoli, että kylällä on jatkossakin riittävästi
lapsia elävään kyläkouluun.
Kunnanjohtaja esittikin
Iin kylienvälistä kilpailua,
mille kylälle muuttaa eniten uusia asukkaita seuraavan vuoden aikana. Paikalla

ollut kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Johannes
Tuomela nyökytteli hyväksymisen merkiksi kunnanjohtajan ehdotukselle.
Avajaisjuhlaan oli kutsuttu mukaan koulun entiset oppilaat ja opettajat.
Opettajista paikalla oli ainakin entinen koulunjohtaja Olli Tolonen, joka kertoi
työskennelleensä Alarannan
koululla vuodesta 1988 vuoteen 2012.
Entisiä oppilaita oli paikalla lukuisia. Kari Wiik
kertoi aloittaneensa koulutiensä vuonna 1962 ja Jouni
Wiik vuonna 1966.
– Tuolloin alaluokkia
opetti Miisa (Emmi-Liisa)
Tuomaala ja yläluokkia Jouni Joensuu, he totesivat.
Paikalla oli myös Karin
tytär Kaija Wiik, joka kertoi aloittaneensa Alarannan
koulussa vuonna 1991. Kolmatta sukupolvea koulussa edustaa Kaijan tytär, joka
opiskelee tällä hetkellä Alarannan koulussa. MTR

Koulun virallinen avaaminen on tapahtunut ja nauha on leikattu. Seremoniaan osallistuivat Elias Jaara, Lilja Laurila (Eliaksen takana),
Linnea Karhumaa, Viola Rekola, Saaga Kaakinen, Minttu Rantanen ja Samuli Hanhisalo.

Kunnanjohtaja Marjukka Manninen saa oman palasen avajaisnauhasta. Seremoniaan osallistuneet ovat omansa jo saaneet.

Virallisen avajaistilaisuuden jälkeen koululaisia viihdytti taikuri Olli Minkkinen.

Kari, Jouni ja Katja Wiik ovat kaikki Alarannan koulun entisiä oppilaita. Tällä hetkellä koulussa opiskelee Katjan tytär.
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OOKKO NÄÄ VERTAILLU HINTOJA?
Tuuppa käymään niin katotaan yhessä!
WOODEX
WOOD OIL

86€/9L
PANU NÄYTEPURKKI

6,45
€/0,45L
max. 2 kpl/ asiakas
ASIANTUNTIJAMME
AUTTAVAT SINUA
ULKOMAALIASIOISSA!
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Olhavan seudun kuulumisia
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry:n kevät kokous
pidettiin Olhavan koululla toukokuun loppupuolella. Ennen kokousta uusi
kunnanjohtaja
Marjukka
Manninen tuli tapaamaan
kyläläisiä ja keskustelu kävi
kiivaana. Olhavan alueella
monen mieltä on kuluneen
talven aikana painanut huoli lasten varhaiskasvatuksen
ja opetuksen jatkumisesta.
Kunnanjohtaja nosti esiin
Olhavan seudun mahdollisuudet, mm. luonnon- ja
matkailun suhteen. Keskusteltiin myös luistelukaukalon ja koulurakennuksen
tulevaisuudesta, tahtotilana
on säilyttää mahdollisuus
kaukalon ja liikuntasalin
käyttöön.
Heikki Lahdenperä on
kirjoittanut kyläkirjan Olhavajokivarresta, kirja sisältää
tarinoita Olhavajokivarresta ja sen asukkaista. Lahdenperä ja kehittämisyhdistys
luovuttivat kirjan kunnanjohtajalle. Kirjan kirjoittaminen on vaatinut mittavan
tausta- ja kirjoitustyön, tästä työstä kehittämisyhdistys
halusi muistaa Lahdenperää
valitsemalla hänet vuoden

olhavanseutulaiseksi. Kunniakirja annetaan vuosittain
henkilölle, joka on toiminut
koko Olhavan seudun ja sen
asukkaiden hyväksi.
Kokouksessa
keskusteltiin
myös
nelostien
liikennejärjestelyistä
tulevaisuudessa.
Erityisesti
esille nousi Sassintien säilyttäminen kulttuurihistoriallisine rakennuksineen.
Kehittämisyhdistys
antoi
kuntaan lausunnon asiasta.
Muhojoen
inventointi on tehty kesällä 2021,
jonka
jälkeen
Ely-keskus on aloittanut Muhojoen kunnostussuunnitelman
laadinnan. Kunnostussuunnittelun ohjausryhmässä on
Osakaskunnasta Osku Jurvakainen ja Helka Tapio,
sekä kehittämisyhdistyksestä Kirsimaria Pakonen. Olhavajoen kalataloudelliset
kunnostustyöt jatkuvat viikolla 29, asiasta on infotilaisuus viikolla 28.

perinteeksi
muodostunut
Olhavapäivä lauantaina 9.7.
kello 10–15. Tänäkin vuonna Areenalla nähdään erilaisia vanhoja autoja ja koneita.
Lisäksi alueella on rompetori, jonne on vapaa pääsy niin
ostajilla kuin myyjilläkin.
Samalla voi tutustua vanhoihin kojeisiin ja laitteisiin
sekä työvälineisiin ja -taitoihin.
Joka vuosi Olhavapäivässä on jotain uutta ja erilaista;
maaseutumaista toimintaa
ja tunnelmaa. Myös perheen
pienimmät on huomioitu.
Alueella on leikkimielisiä
kilpailuja, pomppulinna, talutusratsastusta, kotieläinpiha sekä tietysti, bingo!
Kahvio tarjoaa suolaista ja
makeaa, joten näyttelyistä, rompetorin tarjonnasta
ja mukavasta tunnelmasta
voi nauttia koko päivän. Ravintola-/kahvilateltan anti
takaa miellyttävän ja makoisan kesäisen päivän koko
perheelle. Lisätietoja:

Odotettu Olhavapäivä
heinäkuussa

Kirsimaria Pakonen,

Olhavassa on monenlaista
aktiviteettia kesäisin. Näistä suurin ja odotetuin on jo

TERASSITANSSIT!

Voita
Arttu
Wiskari
keikalle
omalle
pihallesi

Lue lisää: www.varisilma.fi/terassitanssit

VOITA PIZZAUUNI

ARVONTA
vähintään
9 litran
ulkomaalin
ostajalle.

Vuoden olhavanseutulainen Heikki Lahdenperä kukitettavana. Kunniakirjan luovutti kunnanjohtaja
Marjukka Manninen, kukat ojensi Kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Kirsimaria Pakonen.

10 vinkkiä vesiturvalliseen kesän viettoon
Sää ja uimavedet lämpenevät, ihmiset suuntaavat
mökille, vesille ja veden äärelle. Jotta kesä sujuisi
mahdollisimman turvallisesti, on syytä huomioida
muutama asia.
Alkoholi ei kuulu vesille – päihtyneenä ei tule
mennä uimaan tai veneilemään. Alkoholi rohkaisee ja poistaa estoja sekä samalla heikentää kehon
hallintaa lamauttaessaan keskushermoston toimintaa. Humalassa alttius tapaturmille kasvaa. Hätätilanteessa toimiminen voi olla haastavaa selvin
päin, humalassa se on jopa mahdotonta.
Vaaratilanne voi sattua kenelle tahansa, myös
uimataitoisille. Uimareiden on hyvä muistaa, että
uidaan rannan suuntaisesti, jotta jalat yltävät tarvittaessa pohjaan. Uimaan tulee aina ottaa kaveri mukaan, jotta tarvittaessa on joku paikalla auttamassa
yllättävän tilanteen sattuessa. Kylmä vesi kangistaa pidemmillä matkoilla, joten turhia riskejä kannattaa välttää.
Erityisesti rannalla pulikoivia ja leikkiviä lapsia tulee valvoa herkeämättä ja riittävän lähellä – käsivarren mitan päässä.
Hukkuminen tapahtuu yleensä hiljaa ja nopeasti. Jos katse on esimerkiksi puhelimessa tai kirjassa, kohtaloksi koituva tilanne saattaa jäädä
huomaamatta.

1. Käytä pelastusliivejä aina vesillä liikkuessasi.
2. Muista, että alkoholi ei kuulu
vesille.
3. Valvo lapsia erityisen tarkkaan
veden äärellä, käden mitan päässä.
4. Varmista ennen veteen hyppäämistä, ettei pinnan alla piile vaaraa.
5. Arvioi oma uimataitosi realistisesti ja ui sen mukaisesti.
6. Ui rannan suuntaisesti, jotta jalkasi ylettyvät tarvittaessa pohjaan.
7. Ota aina kaveri mukaan uimaan
ja saunomaan.
8. Opettele lapsen kanssa säännöt,
kuinka veden äärellä tai vedessä toimitaan.
9. Tarkista veneesi merikelpoisuus
ja että siitä löytyy oikea varustus.
10. Muista terve järki ja selkeä arviointikyky – oikea asenne luo turvaa.
(Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry)
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Kouluvuosi päättyi iloon ja haikeisiin jäähyväisiin

9. C luokan oppilaat ovat saaneet koulun päättötodistuksen ja heidät on kukitettu kohti jatko-opiskelua.

”Koulu päättyi taas suvivirteen”, lauloi Hector vuonna 1974 kappaleessaan Ake,
Make, Pera ja mä. Niin päättyivät koulut tänä vuonnakin ja pitkän odotuksen
jälkeen pystyttiin juhlimaan
vanhempien ja isovanhempien seuratessa koulujen
juhlia paikan päällä. Iin kouluista haikeimmat tunnelmat olivat Olhavan koululla,
jossa suvivirsi kajahti ilmoille viimeistä kertaa. Poik-

kesimme
seuraamassa
alakoulujen
päättymistä
Pohjois-Iin koululla ja yläkoulujen Valtarilla.
Pohjois-Iissä Tanjan Sali
oli täyttynyt vanhemmista ja isovanhemmista, jotka
saivat nähdä kaikkien luokkien valmistamat taidokkaat esitykset. Kyläyhdistys
ja vanhempainyhdistys sekä
monet muut tahot jakoivat stipendejä ja valittiinpa
4.luokkalaisista perinteiseen

tapaan myös Hymytyttö ja
Hymypoika. Tänä vuonna
tittelin saivat Oona Pesämaa
ja Onni Erkkilä. Lopuksi
koulunsa päättäneet 6.luokklaiset kukitettiin, ennen
juhlakahveja.
Valtari koulun juhlat pidettiin Iisi-areenalla, jonka
lehterit olivat jälleen täynnä. Parina aiempana vuonna päättäjäiset on jouduttu
toteuttamaan ilman yleisöä.
Rehtori Taisto Soininen kiitti

niin oppilaita kuin henkilökuntaa jaksamisesta vaikeina aikoina.
– Kun luulimme koronan
helpottamisen myötä siirtyvämme normaaliin, syttyi
sota Ukrainassa. Se loi oman
epävarmuutensa ja toi uutta huolta mieliimme, Soininen totesi.
Myös yläkoulun juhlassa
jaettiin runsaasti erilaisia stipendejä ja yläasteen parhaina muistettiin Anja Moilasta
ja Valtteri Kotijärveä. Musiikista vastasivat 8. ja 9.luokkien valinnaisten ryhmät ja
kaikki 9. luokkalaiset kukitettiin luokittain. Monien
silmissä oli tilaisuuden jälkeen nähtävissä haikeutta
yhteisen koulutien päättymisestä. Jo esikoulussa alkanut koulutaival muuttuu
toisen asteen opiskeluun,
eikä se välttämättä ole enää
kaikilla sama, osan suunnatessa lukioon, osan ammattikouluun. MTR

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen stipendit jakoi Jukka Sassi. Kyläyhdistys muisti kuvataiteesta Luna Sassia ja käsitöistä Lenni Mustosta.

2. luokkalaisten esitys oli ”Aurinko paistaa, lähden kesälomalle”
Yläasteen parhaina muistettiin Anja Moilasta ja Valtteri Kotijärveä, jotka saivat stipendit rehtori Taisto Soiniselta.

Pohjois-Iin 6. luokkalaiset kukitettiin kevätjuhlassa.

Hymytyttö Oona Pesämaa ja Hymypoika Onni Erkkilä saivat patsaat Tuomas Ojalalta ja Jouni Rajaselta.

Valtarin koulun 8.luokan valinnaisten ryhmä esitti Iisi-areenalla kappaleen ”King of Fairies”.

Pohjois-Iin koulun 3.luokka esitti juhlassa kappaleen ”Kevät ja minä”
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Hyvää kesää kaikille!
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Mitä kunnanjohtaja harrastaa?

Iin kuntoileva kunnanjohtaja

“Iissä luonto on helposti
saatavilla ja hyvinkin
lähellä, niin kannattaa
kyllä mennä ulos.”

Kysyimme kunnanjohtaja Marjukka Manniselta hänen
harrastuksistaan ja kesätekemisistään.
Mitä teet kesällä mieluiten?
Manninen kertoo pitävänsä melomisesta ja muutenkin vesistöillä olemisesta hyvillä keleillä. Hän sanoo ratsastavansa
kesällä myös paljon hevosillaan. ”Kesällä on Suomessa vilkkain kilpailukausi ja yleensä silloin myös paras mahdollisuus osallistua sekä ratsastamalla että tuomarina”
Kuinka monta vuotta olet harrastanut ratsastusta?
– No, olen aloittanut ratsastuksen 7-vuotiaana, niin on siitä nyt jokunen vuosi aikaa, Manninen naurahtaa. – Kohta 40 vuotta.
Mitä muuta harrastat?
Manninen toteaa harrastavansa ratsastuksen lisäksi melko
monipuolisesti erilaista urheilua. ”Laitesukellan, pyöräilen,
juoksen ja käyn kuntosalilla.” Lisäksi Manninen kertoo laulavansa.
Millainen on tyypillinen päivä kunnanjohtajana?
Manninen kertoo, että päivät kunnanjohtajana ovat monipuolisia, välillä kiireisiäkin.
– On kyllä ollut mukava olla täällä, pikkuhiljaa alkaa toiminta olla ainakin jossain mielessä otettu haltuun, Manninen jatkaa. – Olen pyrkinyt käymään monissa paikoissa ja
tutustumassa toimintaan ja katsomassa mahdollisimman
paljon paikkoja, ja totta kai myös ihmisiä
Mitä vinkkejä annat niille, joilla ei ole kesällä tekemistä?
Manninen kehuu Iin vesistöjä ja kehottaa pyrkimään vesille.
”Muutenkin luonto on helposti saatavilla ja hyvinkin lähellä, niin kannattaa kyllä mennä ulos.”
Mikä on paras asia kunnanjohtajana olemisessa?
– Monipuolisuus, Manninen toteaa. – Ja se, että pystyy vaikuttamaan moniin asioihin, ja toivottavasti parantamaan
myös kuntalaisten elämää ja yritysten toimintaedellytyksiä,
hän vielä kertoo.
Mikä on mottosi elämässä?
Kunnanjohtaja hymyilee ja miettii hetken. – Rohkeasti
eteenpäin!

Kunnanjohtaja Marjukka Manninen on tutustunut Iin kuntaan käymällä eri paikoissa ja kohtaamalla kuntalaisia eri tilanteissa. “Iissä luonto on helposti saatavilla ja hyvinkin lähellä, niin kannattaa kyllä mennä ulos.” kannustaa kunnanjohtaja Marjukka Manninen

Nättepop-piknic Iijoen rannalla
kera Erja Lyytisen
Nättepop-piknik tulee tänä
vuonna bluesin, funkin ja
big band -musiikin voimin.
Nätteporin ja Iin kunnantalon piha-alueella, Iijoen rantamaisemissa, tänä vuonna
yleisöä viihdyttää muun
muassa
kansainvälisesti
tunnettu blueskitaristi Erja
Lyytinen.
Art Ii Biennaalin oheisohjelmana tunnetuksi tullut,
18.6. järjestettävä ilmaistapahtuma kerää yleisöä kello
17 lähtien, myös Iin kunnanrajojen ulkopuolelta nauttimaan hyvästä musiikista ja
seurasta sekä kauniista kulttuurimaisemasta.
Paikallista esiintyjäkaartia edustaa Chicken Grass
ja Hanski & The Boys, kun
taas tuulahduksen etelästä
tuo Oulu Big Band – septetti.

Pekka Suopanki

Yleisöä viihdyttää muun muassa kansainvälisesti tunnettu
blueskitaristi Erja Lyytinen.

Vinkkejä kesään:
www.visitii.fi
Tapahtumia:
www.ii.fi/kalenteri
Liikunta-, leikkipaikat ja luontokohteet:
https://ii.fi/liikunta-leikkipaikat-ja-luontokohteet
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Kirjastoissa uudet kesäaukioloajat
Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa otetaan käyttöön uudet kesäaukioloajat. Palveluajat ovat nyt hieman suppeammat
kuin aikaisempina kesinä, mutta kesäaukioloajan kesto
on lyhyempi. Palveluaikojen ulkopuolella omatoimikirjastot ovat avoinna molemmissa kirjastoissa kahdeksasta
aamulla iltayhdeksään.

Miten omatoimikirjasto toimii?
Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla OUTI-kirjastokortilla ja kirjastokorttiin liitetyllä PIN-koodilla. PIN-koodin saa kirjastosta. Unohtuneen
PIN-koodin saa OUTI-verkkokirjaston kirjautumisikkunan ”Unohditko PIN-koodisi?”-linkistä asiakastietoihin
merkittyyn sähköpostiosoitteeseen.
Omatoimiaikana asiakkaat voivat lainata ja palauttaa
aineistoa automaatilla sekä noutaa varatun aineiston varaushyllystä. Asiakastietokoneet ja lehtilukusali ovat asiakkaiden käytettävissä, samoin kirjaston langaton verkko.
Sen sijaan kopioiminen, tulostaminen ja kirjastomaksujen
maksaminen hoidetaan henkilökunnan ollessa paikalla.
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AUKIOLOAJAT 6.6.2022 – 7.8.2022
IIN PÄÄKIRJASTO
ma-ke klo 8-21
henkilökunta paikalla klo 11-18
to-pe klo 8-21
henkilökunta paikalla klo 10-16
la-su klo 8-21 (omatoimi)
KUIVANIEMEN KIRJASTO
ma, to klo 8-21
henkilökunta paikalla klo 10-16
ke klo 8-21
henkilökunta paikalla klo 13-19
ti, pe-su klo 8-21 (omatoimi)
Iin ja Kuivaniemen kirjaston palveluaukioloajat sekä
omatoimikirjaston aukioloajat voi tarkistaa kirjaston kotisivuilta: https://www.ii.fi/kirjasto.

Kesäjuttuja kirjastoissa
• Hyytävät murhat viilentävät kuumimmankin kesäpäivän – dekkarihaaste löytyy täältä:
https://outi.finna.fi/Content/lukuhaaste
• hae kesälukukampanjan lautapeli kirjastosta ja haasta koko perhe lukemaan!
• lue kirjastoissa päivän lehdet (omatoimi avoinna klo 8-21)
• lainaa Kuivaniemen kirjastosta polkupyörä
• tutustu Kuivaniemen kirjaston kotiseutuaiheiseen kesänäyttelyyn

Naudan luomulihaa
suoramyyntinä
tilalta

Seuraa aukioloaikojamme ja
liharekan sijaintia Facebook- ja
verkkosivuiltamme.
Meriläisentie 138, Ii
040 8381 648
www.jjliha.fi

Taidetta Iin torille – luonnokset julkistetaan Art Ii Biennaalissa
Vuoden 2022 Art Ii Biennaalissa 15.-19.6.2022 kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan
Iin uuden julkisen taideteoksen valintaan. Ii on saanut
Taiteen
edistämiskeskukselta tukea uuteen teokseen
ja sijoituspaikka on Iin tori.
Iin toria ei yleensä kuvailla kauneimmaksi paikaksi
luonnonkauniissa Iissä, jossa
rantamaisemia riittää. Tämä
on tullut esille myös kuntalaiskyselyissä. Kuntalaisia
on kuunneltu ja siksi Iin keskustasta halutaan tehdä kiinnostavampi ja viihtyisämpi
paikka kuntalaisille sekä ohikulkijoille.
Iin
kunnan
taideohjelma (2020) toimii Iin
kunnan julkisen taiteen ke-

hittämisen ohjenuorana. Iin
kunnan panostukset erityisesti kuvataiteeseen ovat
poikkeuksellisia, eikä kulttuuripitäjä-nimitys
ole
tuulesta temmattu. Art Ii
Biennaali ja KulttuuriKauppilan kansainvälinen residenssitoiminta kuuluu ja
näkyy Iin elämässä. Biennaali tuo luonnollisesti elävän
tapahtuman kuntaan joka
toinen vuosi, mutta kartuttaa
toiminnallaan myös Iin julkisen taiteen kokoelmaa.
Viime vuosina Art Ii Biennaalissa on satsattu pysyviin teoksiin. Vuoden 2018
biennaalissa Iin kunnantalon edustalle saatiin Iuliia
Rokinan ja Vera Golubevan
Drop of Water. Teos on teh-

ty lasielementeistä ja se on
saanut vaikutteita ympäröivästä luonnosta ja erityisesti Iijoesta. Vuonna 2020
Lähde!-puistoon Iin terveysaseman taakse saatiin Paula
Suomisen kolmen mosaiikkiveistoksen
kokonaisuus
Kummalliset kukat. Teos ilmentää kasvien elinvoimaa,
selviytymistä ja sopeutumista. Teoksessa käytettiin Iin
kunnan kierrätyskeramiikan
Lautaset Lentoon -keräyskampanjan materiaalia.
Tämän vuoden teoksen
toteutus Iin torille on pitempi prosessi. Iissä järjestettiin
keväällä torin taideteoksen
toteuttajaksi
portfoliohaku. Hakemuksia taiteilijoilta
saapui 39 kappaletta. Taide-

työryhmä valitsi hakijoiden
joukosta kolme taiteilijaa
luonnosvaiheeseen. Valitut
taiteilijat ovat Pia Hentunen,
Arja Kärkkäinen ja Anssi
Pulkkinen. Taiteilijat tekevät
luonnoksen taideteoksesta
Iin torille ja Iin julkisen taiteen ohjausryhmä valitsee
kolmen ehdotuksen joukosta
yhden toteutettavaksi. Iin torin uusi taideteos valmistuu
viimeistään kesällä 2023.
Luonnoksiin tulevasta torin taideteoksesta voi tutustua Nätteporin aulassa
15.6.-31.7.2022. Toivomme
kuntalaisilta kommentteja
ja mielipiteitä luonnoksista.
Julkisen taiteen ohjausryhmä
ottaa kommentit huomioon
valinnassaan.

Art Ii Biennaalin avajaiset
KulttuuriKauppilassa
15.6. klo 17.
Tervetuloa!
Tutustu ohjelmaan:
https://artii.fi/fi/

• Rakennuksien pohjatyöt
• Maa- ja piharakennustyöt
• Kone- ja kaivuutyöt
• Maa-ainestoimitukset
• Rantojen ja vesistöjen
kunnostuskaivuutyöt

ITE HARTIKAINEN HINAA

MYÖS RASK AS K ALUSTO

KARI J.

040 -160 16 16

Siellä missä tarvitset apua

10

nomat

Nuorten kesävinkkejä
Kesällä voi olla vaikea keksiä tekemistä. Tässä ideoita niille tylsille päiville.

Kuumina kesäpäivinä parasta tekemistä on uiminen. Vihkosaaren uimarannalla voi viettää koko päivän. Uimarannan vierestä löytyy
viihtyisä oleskelualue ja verkot rantalentopallon pelaamiseen. Rannalle voi vaikka järjestää ystävien kanssa picnicin. Pitää vain muistaa laittaa aurinkorasvaa ja juoda vettä.

Hiastinhaaran luontopolulle voi
lähteä perheen tai ystävien kanssa,
mutta myös yksin. Pitkospuureitin varrelta saattaa löytyä lampaita,
lintutornin kiikareilla voi bongata
lintuja ja laavupaikalla saa paistaa
makkaraa ja vaahtokarkkeja.
Iissä pääsee myös geokätköilemään. Juuret Iissä on Iin kunnan
oma 8-osainen geokätkösarja. Kätköilyn aloittamiseen tarvitsee vain
älypuhelimen verkkoyhteydellä,
sillä kätköjä etsitään satelliittipaikannuksen avulla.
Iin
ympäristötaidepuistossa
pääsee ihailemaan kaunista taidetta. Puistossa on käveltävä reitti,
jonka varrelta löytyy myös paikka
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eväiden syönnille.
Wanha Hamina on entinen
markkina-alue, joka on säilyttänyt
historiallisen leimansa. Alueen talot
ovat pääosin vuosisatoja vanhoja,
vanhanaikaisia ja ne on rakennettu
vieri viereen. Wanhassa Haminassa löytyy kahvila ja kesäisin auki
oleva kotiseutumuseo. Alueella on
kulttuurimaisemareitit, joihin voi
tutustua pyörällä tai kävellen.
Myös Praavasta löytyy hyvä uimapaikka meren rannalta. Rannalla vesi syvenee hitaasti, joten
se on hyvä lapsiperheille. Alueella
on laavu, jota voi pyörittää tuulen
suunnan mukaan. Illalla voi nähdä
kauniin auringonlaskun.

Ii on todella suosittu
kalastusalue
Kalastuksesta lisätietoa
kalaaiista.fi sivuilta.
Iijoen suosituin virkistyskalastuskohde on
Raasakan voimalaitoksen yläpuolinen alue.
Siellä kalastamiseen tarvitsee luvan.
Osoite: Virkkulantie 254, Ii.
Rantakestilässä on hyvät mahdollisuudet
kalastamiseen.
Alueella on myös nuotiopaikka.
Osoite: Rantakestiläntie 14, Ii

Laavu- ja kotapaikkoja:
• Kattilankosken laavu, Kurrantie 331, Kuivaniemi
• Oolannin laavu, Pohjoisrannantie 759, Kuivaniemi
• Pirttijärven kota, Oijärventie 1099, Yli-Olhava
• Veskan laavu, Kuivajoentie 2888, Oijärvi
• Sanaskosken laavu, Kuivajoentie 1152, Kuivaniemi
• Vuornosleton kota, Vuornosojantie 76, Olhava
Picnicpaikkoja:
• Nätteporin viereinen puisto
• Vihkosaaren uimaranta
• Praava
• Kirjaston takana joen ranta
Kalapaikkoja:
• Rantakestilä, onkimiseen ei tarvitse lupaa
• Raasakan voimalaitoksen yläpuolinen alue,
tarvitsee luvan
Frisbeegolf on monelle mukava harrastus. Sitä pääsee kokeilemaan Illinsaaren hiihtomajalta lähtevällä kierroksella. Rata on
18-väyläinen ja matkan varrelta löytyy vessa ja taukopaikka.

Valtarin areena on ulkoliikuntapaikka, joka toimii sekä skeittaus että peli- ja liikunta-alueena. Areenalta löytyy puisto sekä ulkosali ja alue skeittaamiselle.

VISIT II ESITEKARTTA Esitteestä löydät Iin retkeily- ja luontokohteita, liikunta- ja leikkipaikkoja,
nuotiopaikat ja laavut sekä paljon muuta. https://www.visitii.fi/kartta voi ladata VisitIi esitteen 2022

Iiläinen lohikeitto (perinteinen resepti)
Iin Marttojen Eila Liedes sai tämän reseptin Kurttilan tytöiltä,
jotka opettivat nuorelle Eila-rouvalle sen vuonna 1962 Iin kansalaiskoulun keittiössä. Eila toimi
Iin kansalaiskoulussa emäntänä
36-vuotta. Tuohon aikaan iiläiseen lohikeittoon eivät kuuluneet
kasvikset esimerkiksi sipuli tai
porkkana.

4-6 perunaa
300 g lohta
0,5 tl suolaa
30-50 g voita
kermaa oman maun mukaan
- perunat pestään, kuoritaan ja lohkotaan
- poistetaan lohesta ruodot ja palotellaan perunoiden päälle
- vähässä vedessä (niin, että perunat ja lohet peittyvät)
keitetään perunat ja lohet puolikypsäksi, jonka jälkeen
lisätään kerma oman maun mukaan.
- kiehutetaan perunat kypsäksi.
- Lisätään lopuksi voi ja tilli sekä haudutetaan hetken.
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pipelife.fi

Pipelifen kotimaiset
jätevesijärjestelmät valmistetaan
Iin tehtaalla vuosikymmenten
kokemuksella.

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
AINA LÄHELTÄ!

Tutustu valikoimaan ja löydä
omasi kotiin ja mökille osoitteessa
puhdastulevaisuus.fi
Sivustolla voit myös
•

Ladata jätevesioppaan

•

Tilata jätevesikartoituksen
kiinteistöllesi

•

Etsiä lähimmät suunnittelijat,
jälleenmyyjät, asentajat ja huoltajat

•

Tehdä ostoksia verkkokaupassa
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Yhteislaulut kutsuu laulamaan
Laulaminen kannattaa, sillä musiikilla on tunnetusti hyvinvointivaikutuksia. Musiikki virkistää kehoa ja mieltä.
Musiikki vaikuttaa tunteisiimme suoremmin kuin mikään
muu taiteenlaji. Musiikilla on ainutlaatuinen kyky virkistää, ilahduttaa, luoda tunnelmaa ja jopa liikuttaa kyyneliin
asti. Musiikki yhdistää ihmisiä ja yhteislaulutuokio onkin
oiva tapa kohdata tuttuja ja tuntemattomia.

Yli 50-vuotta kansanmusiikkia
Iin Laulupelimannit aloitti toimintansa v. 1970 Olli Kaiston johdolla. Alussa mukana oli joukko soittajia, jotka
soittivat kansanmusiikkia ja tanssimusiikkia. Yhdistys rekisteröitiin nimellä Iin Pelimannit ry. Myöhemmin alettiin
käyttää nykyistä Iin Laulupelimannit -nimeä, kun ryhmä laajeni laulajilla. Nykyisin yli puolet jäsenistöstä on
laulajia ja ryhmä toimii Iin kansalaisopiston opintopiirinä. Ryhmän vetäjänä ja taiteellisena johtajana toimii kansanmusiikin monitoimimies Unto Kukka. Unto Kukka on
vuoden 2006 Vuoden Iiläinen.

KESÄN 2022 YHTEISLAULUTUOKIOT
Huilingin Näyttämöllä
ma 20.6.2022 klo 18
ti 28.6.2022 klo 18
su 10.7.2022 klo 17
Kuivaniemen Kotiseutumuseolla
ti 5.7.2022 klo 18
ti 26.7.2022 klo 18

Iin Laulupelimannit esiintyvät ahkerasti ja kuluvan kesän aikana heidät voi kuulla ja nähdä 25.6. Turkansaaren juhannusjuhlilla ja 7.7.
Pudasjärven torilla sekä 14.-15.7. Kaustisilla

Iin kotiseutuviikko 27.6.-3.7.
Maanantaina klo 18

Opastettu kierros Iin Kruununsaaren hautuumaalla

Tiistaina klo 18

Yhteislaulua Huilingissa Iin Pelimannien johdolla

Torstaina klo 17

Sirkustaiteilija Hanna Moisala esiintyy Huilingissa

Perjantaina klo 12-17

KulttuuriKauppilassa ja Wanhassa Haminassa
(Haminantie 17)nähtävillä Art Ii Biennaalin teoksia

Lauantaina klo 12 ja 15

Haukiputaan Työväen näyttämö esittää musikaalin
Punahilkka Huilingin näyttömöllä. Liput 10 e.

Sunnuntaina klo 12

Kotiseutuviikon pääjuhla Huilingissa
klo 14
Koko perheen museopäivä

Uittonäyttelyn esittelyä ja kepparikisa

klo 16
Opastettu kierros Iin Wanhassa
Haminassa. Lähtö kirkon edestä.
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Trapetsitaiteilija Hanna Moisala
Torstaina 30.6.2022 klo 17
esiintyy Huilingin Näyttämöllä. Järjestäjinä Iin eläkeläiset, Iin Eläkkeensaajat
ja Eläkeliiton Iin yhdistys
Tässä nuorallatanssi teoksessa yhdistyy liike ja
materiaali, josta syntyy kehonkielellä kerrottu tarina yhdessä musiikin, jota
johdattelee improvisaation
kautta syntynyt trumpetin
ja pianistin vuoropuhelu.
Nomad on kaikkien
kulkijoiden tarina, kaikkien meidän matkaajien
taikka paikallaan pysyvien.
Nomad ei kuulu mihinkään,
mutta maailma on hänen
kotinsa. Me olemme kaikki matkaajia tällä kosmisella matkalla, tunnemme,
tanssimme, aistimme tässä
pyörteessä loputtomuuden.
Pysähdymme hetkeksi kohtaamaan toisemme, katsomme, koemme, hyväksymme.
Otamme mukaamme tästä
hetkestä hiekanjyväsen.
Nomad on Hanna Moisalan
nuorallatanssi soolo, jossa yhdistyy hiekka ja tasapainoilu.

Esiintyjä/ konsepti:
Hanna Moisala
Säveltäjä:
Terhi Pippuri
Musiikki:
Tero Lindberg, trumpetti.
Terhi Pippuri, piano.
Timo Tolonen, basso ja
Sami Järvinen, rummut
Pukusuunnittelija:
Kristine Abika
Ompelija:
Rimma Kasparova
Lavastus :
Petri Haapakoski
Tuotanto:
Lumo Company
Kesto:
35min
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Kesä on leikin aikaa – yli 1000 leikkivinkkiä!
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ylläpitää Leikkipankki.fi
sivustoa, joka on perustettu Suomen Kulttuurirahaston tuella.
Leikkipankki on osa Leikkipäivä.fi -ohjelmaa.
Kuka vaan voi lisätä leikkejä Leikkipankkiin.
Tällä hetkellä leikkipankissa on yli 1000 leikkiä

Kesäkerhot alakoululaisille
KUIVANIEMEN YRITYKSEN KESÄKERHO
13.-.23.6.2022 klo 10-14
Kuivaniemen urheilukentällä.
Kesäkerhot ovat tarkoitettu 1.-6. lk koululaisille.
Kerholaisilla mukana omat eväät!
Järjestäjä ja lisätietoja: Kuivaniemen Yritys ry,
Paula Pivelin p. 045 124 0489
IIN NUORISOTYÖN KESÄKERHOT
20.-23.6.2022 klo 10-14
Iisi-areena
Jakkukylän koulu
27.6-1.7.2022 klo 10-14
Kuivaniemen liikuntasali
Iin Aseman koulu
4.7-8.7.2022 klo 10-14
Pohjois-Iin koulu
Ojakylän koulu
Olhavan koulu
Kesäkerhot ovat tarkoitettu 1.-6. lk koululaisille.
Kerholaisilla mukana omat eväät!
Järjestäjä ja lisätietoja: Ii-instituutti/ nuorisotyö
Nuorisotyöntekijä Lea Alioravainen p 050 3950 393
Vapaa-aikaohjaaja Bettina Seppälä 050 3950 401
Vapaa-aikaohjaaja Päivi Kurkela 040 6753 178
Iin kotiseutumuseon alueelta löytyy Kepparirata ja kepparit.
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Jumppaohjeita kesään entisille nuorille
Vanhustyön keskusliitto on laatinut erilaisia valmiita jumppia ja niitä löytyy Vahvike.fi sivuilta ryhmä- ja
viriketoiminnan aineistopankista. Sivustolta löytyy Ikäinstituutin materiaalia kotivoimistelun, ulkoilun ja
liikuntaryhmien ohjaamisen tueksi
sekä Eläkeläiset ry:n, Selkäliiton, Nivelyhdistyksen ym. ohjeita.

Heiluta käsiä vartalon sivuilla yhtä aikaa edestä
taakse (sauvojen tasatyöntö).

Juhannusilta jumpaten ja laulaen.
Laulu ja liike virkistävät kehoa ja
mieltä. Istu tuolilla, jossa ei ole käsinojia. Lisää haastetta saat, kun teet
liikkeet seisten. Laula ja jumppaa. Mikäli sää suosii - tee jumppa ulkona kavereiden kanssa.
Juhannusilta jumpaten ja laulaen on
Vanhustyön keskusliiton toteuttama.
Ii-instituutin Vapaa-aika & Hyvinvointi henkilöstö testasi jumpan
– ja todettiin, että jumppa oli todella
mukavaa tehdä yhdessä kavereiden
kanssa. Ii-instituutin Vapaa-aika &
Hyvinvointi toivottavat kaikille rauhallista juhannusta!

Heiluta molempia käsiä vartalon edessä yhtä aikaa
oikealta vasemmalle, vasemmalta oikealle.

Heiluta käsiä vartalon sivuilta vuorotahtiin oikea
eteen, vasen taakse… (vuorohiihto).

HEILU, KEINU, KORKEALLE!

Kurota käsiä vuorotellen korkealle kohti kattoa.

Heilu, keinuni, korkealle!
Nythän on juhannusilta.
Mesimarja maistaa ja tuomi tuoksuu
ja kuulas on taivahan silta.
Heilu, keinuni, korkealle!
Linnut ne laulavat häitä.
Minä olen nuori kuin päivänkukka,
en muistele suruja näitä.

Käsivarret sivuilta auki ja kosketa sormilla rintakehää, pidä kyynärpäät sivuilla olkapään tasolla ja
avaa uudelleen. (Ja lopuksi tuuleta! Molemmat kädet ilmaan)

Heilu, keinuni, korkealle!
Rintani riemuja laulan.
Keden helyt kullalle kuiskien poimin
ja solmin sen vihreän paulan.
Sanat: Larin Kyösti eli
Karl Gustaf Larson
Sävel: Oskar Merikanto
Ui kissaa pyörittäen käsiä toisensa ympäri rinnan
edessä. Vaihda suuntaa.
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Jaana Soronen,
Iin kansalaisopiston ja taidekoulun rehtori:

OMAN KYLÄN KAUPPA
Kisatie 1 | ma-pe 7-21, la 8-21, su 10-21 | www.k-market.fi

Oma kauppasi verkossa.

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ
Puh. 040 511 6581

Kesällä Iin kansalaisopistossa
ajatukset suuntautuvat jo
tulevaan lukuvuoteen!
Iin kansalaisopiston ja taidekoulun
toimintakausi
on pääasiassa syksystä kevääseen. Kesäkuussa järjestetään joitakin yksittäisiä
kursseja.
Kuivaniemessä
heilutetaan kahvakuulaa kesäkuun viimeiselle viikolle
asti. Viimeisille koululaisten lomapäiville, elokuun
puolella, järjestetään liikunnallinen Liikuntaa ja pelejä lapsille-kurssi. Kurssi on
arkipäivisin 1.-9.8. Iisi-areenalla klo 12-14. Kurssi on
suunnattu 8-11-vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssi suuntautuu futsalin, jalkapallon
ja salibandyn pelaamiseen,
mutta muitakin pelejä pelataan toiveiden mukaan.
Liikuntaa ja pelejä lapsille –

kurssille voi jo ilmoittautua
mukaan!
Alkusyksyn
sienikurssit houkuttelevat vuosittain
kurssilaisia tutustumaan lähimetsän antimiin. Uusia
kursseja on kansalaisopiston tarjonnassa tulevana
kautena mm. kuntobaletti,
sisäpyöräily eli spinning, Iineulepuserokilpailun voittajaneuleen neulontakurssi,
kitaran alkeisryhmä sekä
ihania ruoka- ja leivontakursseja. Iin kansalaisopiston kurssit käynnistyvät
29.8. alkavalla viikolla.
Syyskauden alussa on
opiston toimiston aulatiloissa esillä Ii-neulepuserokilpailuun osallistuneet
malliehdotukset ja niihin

liittyvät tarinat. Määräaikaan mennessä kilpailuun
tuli 15 ideaa, joista raati valitsi 5 ehdotusta yleisöäänestykseen.
Yleisöääniä
annettiin yhteensä 514 kpl,
joista verkkoääniä 499 kpl
ja paperisia lippuääniä 15
kpl. Kilpailun voittajaksi
tuli Alakadun neule. Neuleen on suunnitellut Iiläinen
Elisa Klasila. Toiseksi äänestyksessä tuli iiläinen kalastajan paita (suunnittelija:
Päivi Kurkela) ja kolmanneksi Kestilän piippu (suunnittelija: Suvi Niittyoja). Ensi
lukuvuonna
järjestetään
kansalaisopiston kurssina
Ii-neulepuseron neulontakurssi.

• Säätiön tehtävänä on: • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua

Paikallissähköä
jokaiseen
kotiin
Syyskauden alussa on opiston toimiston aulatiloissa esillä Ii-neulepuserokilpailuun osallistuneet
malliehdotukset ja niihin liittyvät tarinat. Määräaikaan mennessä kilpailuun tuli 15 ideaa, joista raati valitsi 5 ehdotusta yleisöäänestykseen. Kilpailun voittajaksi tuli Alakadun neule.

IIN KANSALAISOPISTON JA TAIDEKOULUN
OPINTO-OPAS 2022-2023 JAETAAN KOTEIHIN
HEINÄKUUN VIIMEISELLÄ VIIKOLLA.
Ilmoittautumiset kursseille avautuvat
ke 3.8. klo 9.
Juhannuksen jälkeen tulevan lukuvuoden
kurssit ovat jo nähtävillä verkko-osoitteessa
https://uusi.opistopalvelut.fi/ii/fi/
www.iinenergia.fi
p. 08 818 0220

Opiston toimisto palvelee 1.8.
lähtien ma-to klo 9-15
p. 050 3950 387 ja kansalaisopisto@ii.fi
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Iin kotiseutumuseo on jälleen avoinna

Kauppilantie 12, 91100 Ii
puh. 044 241 4797
info@villakauppila.fi

Iin kotiseutumuseo on
avannut jälleen ovensa!
Museo on avoinna
tiistaista perjantaihin
klo 12-18 ja
lauantaista sunnuntaihin
klo 11-17.
Juhannuksena 24.-26.6.
museo on suljettu.

Aamiaismajoitusta hotellitasoisissa huoneissa,
sekä juhlat ja kokoukset tunnelmallisessa hirsipirtissä.
Kesäisin tarjolla herkulliset jäätelöt ja virvokkeet.

Museoon mahdollista
on päästä tutustumaan
31.7. asti.

Kotiseutumuseolla on perhepäivä
3.7.2022. Kuva Museon arkistokuvaa.

Iin kotiseutumuseo on avannut jälleen ovensa! Museo
on avoinna tiistaista perjantaihin klo 12-18 ja lauantaista sunnuntaihin klo 11-17.
Juhannuksena 24.-26.6. museo on suljettu. Museoon on
mahdollista päästä tutustumaan 31.7. asti.
Museossa
työskentelee tänäkin kesänä kesätyönuoria museonhoitajan Essi
Kärnän lisäksi. Museon pihapiiriin kuuluu viljamakasiini, jossa on mahdollista
päästä tutustumaan Iin kivikautiseen ja rautakautiseen

esineistöön sekä vanhaan
Haminaan, joka on ollut
merkittävä kauppa- ja markkinapaikka Iijoen varrella.
Museossa voi tutustua myös
iiläisten vanhoihin elinkeinoihin, kuten kalastukseen,
maatalouteen ja metsästykseen.
Kahvila Huilingin
yläkerrassa pääsee puolestaan näkemään uittotyöntekijöiden asuntoon sekä voi
nähdä millaista esineistöä
on kuulunut iiläisten koteihin. Vanhaan Haminaan on
myös mahdollista tutustua
ruustinnan reitiksi nime-

tyn kulttuurimaisemareitin
avulla, joka kulkee Iin jokivartta pitkin, esitellen Iin
historiallista keskustaa.
Vuonna 2021 uudistettiin
uittonäyttely viime vuonna
toimineen kotiseutumuseon
museonhoitajan Tuija Visurin toimesta. Näyttelyyn
on koottu esineistöä sekä
muistitietoa iiläisestä uittoperinteestä, sen eri vaiheista ja uitolla työskentelevistä
ihmisistä. Tukkien uitto alkoi jo 1800-luvulla, mutta
uiton
kulta-aikana
pidetään 1900-lukua, joka

lopulta päättyi vuonna 1988.
Näyttelyn avulla kävijät
pääsevät tutustumaan uittokulttuuriin, jota pidetään
merkittävänä osana iiläistä
paikallishistoriaa.
Museon väki toivottaa
tervetulleeksi kaikki iiläiset
ja kauempaakin saapuvat
kävijät vierailulle museossa ja tutustumaan museon
näyttelyihin. Museoon on
vapaa pääsy.

Sirpa Savilakso ja
Essi Kärnä

KOTISEUTUMUSEON PERHEPÄIVÄ 3.7. Sunnuntaina 3.7. vietetään koko perheen museopäivää, museolla on mahdollisuus osallistua klo 14-14.30 opastetulle kierrokselle vuonna
2021 uudistettuun uittonäyttelyyn. Lisäksi museolla järjestetään keppariestekisat klo 14.30.
Ilmoittautuminen kisoihin on klo 13.30-14.30 välisenä aikana.

KUIVANIEMEN SEURAN
KESÄN 2022
BINGOT JA AUTOBINGOT
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Sisäkuva uittonäyttelystä.
Kuva Tiina Wallin.

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

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

Tervetuloa!

18

Liikuntavälinelainaamo KOMERO
Onko sinulla ylimääräisiä liikuntavälineitä lahjoitettavaksi? Haluaisitko kokeilla uutta liikuntalajia,
mutta välineet puuttuvat?
Iin kunnan ylläpitämä liikuntavälinelainaamo tarjoaa
kaikille mahdollisuuden lainata liikuntavälineitä maksutta. Lainattavat välineet ovat yksityishenkilöiden ja
muiden yhteistyökumppaneiden lahjoittamia.
Komerossa otetaan vastaan lahjoituksena esimerkiksi
jalkapalloja, mailoja ja käsipainoja. Mitä vain liikuntaan
liittyvää!
LISÄTIEDOT
Jos haluat lahjoittaa välineitä, ota yhteyttä Riikka Räihä,
p. 050 462 6886, riikka.raiha@ii.fi
Komeron osoite: Laitakuja 4, Ii (sijainti rakennuksen
pohjoispäädyssä).
Olemme paikalla ma-pe klo 7.00-14.30
Voimme myös noutaa välineitä erikseen sovittaessa
Iin keskustan tuntumasta sekä Kuivaniemeltä.
LAINAUSEHDOT
• Lainaaminen on maksutonta. Laina-aika on
maksimissaan kolme viikkoa kerrallaan.
• Välineitä ei voi varata etukäteen.
• Lainaajan tulee huomioida, että lainattavat välineet
ovat käytettyjä ja niiden käyttö tapahtuu omalla
vastuulla.
• Iin kunta ei vastaa lainatun välineistön asiakkaalle
aiheuttamista vahingoista.
• Mikäli huomaat käyttösi aikana puutteita välineen
kunnossa, kerro siitä välinettä palauttaessasi.
• Välineitä lainataan vain 16 vuotta täyttäneille. Alle
16 vuotiaat voivat lainata huoltajan seurassa.

RIIKKA RÄIHÄ VASTAA KYSYMYKSIIN
LIIKUNTAVÄLINELAINAAMOSTA:
Onko täällä käynyt paljon ihmisiä lainaamassa liikuntavälineitä?
Mehän aloitimme liikuntavälinelainaamo Komeron
toiminnan tammikuussa, kertoo Riikka Räihä. Me aloitimme siten, että aloimme ottaa lahjoituksia vastaan, liikuntavälineitä kuntalaisilta. Täytyy sanoa, että todella
hyvin lähti käyntiin talvella tämä homma. Ihmiset lahjoittivat tosi hyvin meille hyvälaatuista tavaraa. Tuli tosi
paljon suksia, suksisauvoja, monoja ja laskettelusuksia.
Sitten kun mentiin kevättä kohti, niin alkoi tulla tuollaista kevät ja kesäliikuntavälinettä myös. Meillä on frisbeegolfkiekkoja ja on pari polkupyörää, sisäpelikenkiä ja
sellaista. Alamme nyt myöhemmin kesällä lainaamaan
myös minigolfmailoja, Vihkosaaren uimarannalle ollaan
rakentamassa minigolfrataa, niin alamme mailoja lainaamaan.
Saiko liikuntavälinelainaamo hyvän vastaanoton?
Joo, kyllä! Ihmiset ovat kyllä olleet iloisia, kun on tultu
lainaamaan tavaraa. Ja ihmiset ovat olleet hyvillään, kun
olemme hakeneet heille tarpeettomia tavaroita pois heidän varastoistaan. Olemme kuulleet pelkästään hyvää.
Mitä välineitä on lainattu eniten, vai lainataanko välineitä yhtä paljon?
Suksia on mennyt ylivoimaisesti eniten. On ollut tilanteita, että joku on vuosikymmenten jälkeen halunnut
kokeilla, että miltä se hiihtäminen tuntuu, ja ei ole heti
halunnut investoida välttämättä uusiin suksiin. Suksia on
mennyt eniten, nyt kesällä on ollut hiljaisempaa toistaiseksi.

nomat

nro 15
15.6.2022

-

Art Ii Biennaali ottaa kantaa
ympäristön ja rauhan puolesta
Tämän vuotisen biennaalin
teema on ”Ilmassa”. Biennaaliin on valittu 14 taideteosta, joiden tekijät ovat
kotimaisia ja kansainvälisiä
taiteilijoita ja taidekollektiiveja. Teokset sijoittuvat Iin
kyläkeskuksen lisäksi myös
Jakkukylään ja Kuivaniemelle.
Suomalaisen kuvataiteilija ja performanssitaiteilija Inari Virmakosken Air
Nets taideteos sijoittuu Jakkukylän riippusillalle. Virmakosken teokseen liittyy
yleisöä osallistava osuus,
joka ottaa kantaa ympäristön ja maailmanrauhan
puolesta. Virmakoski on toteuttanut ’ilmaverkkojaan’
samalla idealla ympäri maailmaa Kioton ilmastosopimuksesta lähtien.
Hanna Husbergin ja Agata Marzecovan taidetta ja
tutkimusta yhdistävä projekti Towards Atmospheric
Care tarkastelee kollektii-

visesti hahmottuvaa ilmakehäämme ja tutkii ilmaa
luonnontieteellisenä ja teknoekologisena ilmiönä. Osana Husbergin ja Marzecovan
projektia Iissä nähdään esitys ”A is for Aurora, C is for
Care” joka pohtii suhdettamme ilmaan ja ilmakehän
muutosta, johon me kaikki
olemme osallisia. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Oulu2026 -organisaation
kanssa.
Biennaalin avaa Gabi
Schaffnerin ja Tina-Marie Friedrichin Datscha Radio Ii, joka raportoi suorana
Iin Lähde-Puistosta ympäri
maailmaa. Radiolähetyksissä haastatellaan tapahtuman
kuraattoreita,
taiteilijoita
sekä iiläisiä ja muita vierai-

ta. Lähetys koostuu osaksi
äänitaideteoksista sekä Lähde-puiston omasta äänimaisemasta.
Tämän vuotisen Biennaalin erikoisuutena ovat myös

uutena esityspaikkana Iin
Wanhan Haminan aitat, joihin sijoittuvat Biennaalin
mediataideteokset.

Jetta Huttunen

Drop of the Troposphere
(FHHH -kollektiivi: Emil Fihlman, Jari Haapala, Tapio Haapala, Mollu Heino).

Art Ii Biennaali järjestetään Iissä kahdeksatta kertaa 15.-19. kesäkuuta. Gallerianäyttelyt ovat avoinna
15.6.–2.7. ti-pe kello 12–17, la kello 11–16 Taidekeskus KulttuuriKauppilassa ja Wanhan Haminan aitoissa.

Punahilkka – musikaali 2.7. Huilingin näyttämöllä
Haukiputaan Työväen Näyttämö
esitti Iin Huilingin näyttämöllä kesällä 2017 musikaalin JUHANNUSTANSSI. Tänä kesänä Iin
kotiseutupäivien ohjelmaan kuuluu lauantaina 2.7. kello 12 ja 15
musikaali PUNAHILKKA. Teatterilaiset ovat innoissaan vierailustaan Iin Haminan viehättävällä
kesäteatterinäyttämöllä.
Ohjaaja Juha Pörhölän kansansatuun kirjoittama ja säveltämä musikaali vie katsojansa hyvän ja pahan
taisteluun satumetsässä. Kaikenikäisille sopiva tunnin pituinen,
onnelliseen loppuun päättyvä näytelmä solistien, kuoron, koreografioiden ja live Nallebändin kanssa
antaa yleisölle toivoa tulevasta!

Punahilkan, äidin, mummun ja
metsäneläinten roolien lisäksi teatterilla on tähän esitykseen kaksi vierailevaa solistia: Suden roolin
esittää Lahden kaupunginteatterin
Mikko Pörhölä ja metsästäjänä on
Reijo Alatalo Haukiputaalta.

Kaija Isojämsä

Susi (Mikko Pörhölä) viettelee Puhahilkkaa (Riina Ojala) tangon tahdissa!

Teatteriryhmän kuivaharjoitukset ilman roolivaatteita ja satumetsää Huilingin lavalla.
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Yleisurheilukoulusta taitoja
kaikkeen liikuntaan

Viestijuoksuharjoitus on
vauhdikasta toimintaa.

Iin Yrityksen yleisurheilukoulut alkoivat Iin urheilukentällä 7.6. Kentälle oli
kokoontunut suuri joukko
yleisurheilusta kiinnostuneita lapsia ja nuoria. Pienempien ryhmässä opitaan
ensiaskeleita liikkumiseen ja
kehonhallintaan.
Isompien ryhmässä pääpaino on lajitaitojen ja -tekniikoiden
oppimisessa.
Pienempien ryhmää ohjaavat Mimosa Sassi, Eemil
Pennanen ja Elmiina Ruotsalalainen. Isompien ryhmän
ohjauksesta vastaa vuosikymmenten
kokemuksella Pertti Huovinen. Voidaan
hyvällä syyllä sanoa, että

Yrityksen yleisurheilukoulut ovat olleet voimakkaasti vaikuttamassa iiläiseen
urheiluelämään ja kasvattaneet maailmanluokan menestyneitä moneen lajiin.
Niistä ovat ammentaneet oppia niin Hannu Järvenpää, Tanja Kari kuin
Juha-Matti Aaltonen. Yleisurheilu antaa perusvalmiudet moneen muuhun lajiin
ja opastaa liikunnalliseen
elämäntapaan. Iin Yrityksen
yleisurheilukouluissa taitoja
voi koko kesän kehittää tiistaisin ja torstaisin. MTR
Iiläisen yleisurheilun grand old man Pertti Huovinen jaksaa vuosikymmenestä toiseen ohjata Iin Yrityksen yleisurheilijoita. Hyvin taipuu ohjaaja (toinen oikealta) itsekin.

Pienempien ryhmän ohjaajat Mimosa Sassi ja Eemil Karppinen. Kolmantena ohjaajana toimii Elmiina Ruotsalainen.

Fanni Karppinen ja Milja Rissanen ilmoittumassa mukaan urheilukouluun. Mimosa Sassi kirjaa tytöt mukaan toimintaan.
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Iiläisten parhaat palvelut!

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

Pyydä tarjous!
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

renkaat kaikille teille

Erikoishammasteknikko

PETRI HEIKKINEN
• Proteesit
• Pohjaukset
• Korjaukset

• Hammassuojat
• Veteraanien KELA-korvaus
• MYÖS RAHOITUKSELLA!

Raili Leinonen tmi
Rahkolantie 3, 91100 Ii
Ajanvaraus:
vello.fi/hierojarailileinonentmi
Akuutti-aika kyselyt:
0440 968 594 (tekstiviestillä)

www.oulunromu.fi

NOPEA NOUTO!

Kosmetologipalvelut
•
•

Ripsipidennykset Sokeroinnit
• Meikit • Lahjakortit • Kotikäynnit

Kauneushoitola Outi
SKY Kosmetologi Outi Kantola

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

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

Ilmalämpöpumput • Maalämpö järjestelmät • LVI-työt

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

www.lvionni.fi

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

p. 040 4878364 | harri@lvionni.fi

044 4914 808
www.iinhiusjakauneus.fi
Valtarintie 2 T 1 91100 Ii

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

Koulutettu hieroja,

VAIHTOLAVA! - OSTETAAN
PALVELUT
ROMUAUTOT JA
044 783 1121 METALLIROMUT!

HIUSSTUDIO FREESI

040 962 6504

PARTURI-KAMPAAMO

Paula Posti
P. 016 267 550 | Ratatie 1, Liikekeskus | 95200 Simo
Olen lomalla 27.5.-3.6.2022

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

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

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

Studio Voi Hyvin
HIERONTAPALVELUT
Koulutettu hieroja,
Lymfaterapeutti
Pakanen Liisa

www.puustaoy.fi

Tukes S2
sähköurakointipätevyys

LAHJAKORTTI
HIERONTAAN.

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

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 045 110 9012!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi
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Illinjuoksujen aloituksessa kansaa
kuin vanhoina hyvinä aikoina
Illinjuoksut aloitettiin tämän kesän osalta helluntaita edeltäneenä perjantaina.
Korona-aika ei ollut lannistanut tätä perinteistä kun-

toilutapahtumaan,
vaan
paikalle saapui runsaasti
niin juoksijoita kuin katsojia. Vaikka kyseessä on tapahtuma, jossa otetaan aika

ja kilpaillaan mies miestä ja
nainen naista vastaan, tärkeintä on kuitenkin itsensä
voittaminen ja osallistuminen tähän ainutlaatuiseen

Kesän 2022 Illinjuoksut ovat alkaneet ja tanner tömisee.

Kirkonpenkit ovat oleellinen osa Illinjuoksujen tunnelmaa. Niillä vaihdetaan ajatuksia ja tällä kertaa
kellomieskin ehti penkille istahtaa.

Jounilla (numero 207) ja Rekolla (sininen takki) oli omat kannustusjoukot mukana.

Vitosen nopein Jani Määttä löi loppukirissä Janne Eskelisen selkeästi, vaikka Pamelan kukkuloilla oltiin vielä rinta rinnan.

Kakkosen nopein oli Arttu Juola.

juoksulegendaan.
Osansa tapahtuman hengestä luovat katsojat, jotka
kansoittavat kirkonpenkin
hiihtomajan seinustalla perjantaista toiseen ja vuosi toisensa perään. Monilla on
tavoitteena osallistua kaikkiin kauden juoksuihin ja
parantaa kesän aikana aikaansa. Voidaan siis hyvällä syyllä sanoa kyseessä
olevan kuntoilu- ja sosiaalisen kohtaamisen tapahtuma. Perinteisiin kuuluu,
että kellomies laittaa juoksijat matkaan joka perjantai
tasan puoli seitsemältä, paitsi juhannusviikolla torstaina. Jos et ole Illinjuoksujen
tunnelmaa kokenut, kannattaa tänä kesänä käydä tutustumassa. Siinä voi helposti
jäädä koukkuun joko juoksijana tai katsojana. Juostavat matkat ovat kakkonen
ja vitonen, ilman selvennystä onko kyseessä kilometrejä, maileja vai kenties jotain
ihan muuta.
TULOKSET
Vitonen: 1) Jani Määttä 17.07, 2) Janne Eskelinen
17.12, 3) Matti Eskelinen
17.43, 4) Arto Hiltula 17.57,
5) Roope Sassi 18.43, 6)
Heikki Tiiro 18.44, 7) Patrik
Mäenpää 19.00, 8) Eero Juola
19.02, 9) Tuomas Ronkainen
19.10, 10) Pekka Kukkula
19.18, 11) Pertti Lapinkangas 19.22, 12) Marika Krohns
19.24, 13) Eelis Rankka 20.06,
14) Niko Liuska 20.10, 15)
Ville Tiiro 20.25, 16) Pekka
Kuokkanen 20.30, 17) Teemu Kangasharju 20.40, 18)
Saaga Sassi 20.47, 19) Mikko Koutonen 20.56, 21) Marjo Vesala 21.23, 22) Jouko
Perttula 21.38, 23) Tuomas
Koistinen 21.40, 24) Niko
Pennanen 22.52, 25) Viljami
Pennanen 23.13, 26) Pentti
Klaavuniemi 23.37, 27) Kariina Kauppinen 24.12, 28)
Joni Vasara 24.13, 29) Milla Kurkela 24.45, 30) Vesa
Savolainen 25.05, 31) Jussi Tiiro 25.14, 32) Aino-Kaisa Parkkila 25.39, 33) Heli
Vierto-Suorsa ja Ari Suorsa
27.28, 35) Esa Pakanen 29.56,
36) Aimo Alatalo 31.20, 37)
Markku Hänninen 33.23, 38)
Osmo Knuutinen 33.24, 39)
Jouni Hattunen 33.29, 49)
Reko Koskinen 34.37.
Kakkonen: 1) Arttu Juola
7.38, 2) Saaga Pesämaa 8.15,
3) Oona Pesämaa 8.24, 4) Niilo Mustonen 9.03, 5) Veikka
Sova 9.06, 6) Aaro Haapakoski 9.25, 7) Sofia Perttula 9.28, 8) Maiju Sorakangas
9.34, 9) Atte Backman 9.40,
10) Otso Kuorikoski 9.41,
11) Iisa Klaavuniemi 9.42,
12) Elma Klaavuniemi 10.32,
13) Eeli Mustonen 10.49, 14)
Pinja Tiiro 11.37, 15) Kiia Tiiro 12.02, 16) Salla Tiiro 12.03.
MTR

Markku Hyvönen sai Einari Vidgrénin säätiön kuljettajapalkinnon
pitkäaikaisesta työskentelystään Ponssen metsäkoneiden kuljettajana.

Einari Vidgrén säätiön
tunnuspalkintoja
Metsä Hyvöselle
Einari Vidgrén Säätiö palkitsi ansioituneita metsäalan
osaajia 17. kerran.
Säätiön päähuomionosoitus, Einarin Palkinto, myönnettiin Koneteko Pitkäsen
Kalle ja Hanna Pitkäselle.
Elämäntyöpalkinnot osoitettiin Esa Mikkoselle ja
Tuomas Ramlinille. Palkitsemistilaisuus järjestettiin 1.
kesäkuuta Vieremän Rientolassa.
Säätiön päähuomionosoituksen, Einarin Palkinnon,
lisäksi tunnustuksia jaettiin neljässä eri kategoriassa:
elämäntyöpalkinto, tunnustuspalkinnot, kuljettajapalkinnot ja opiskelijastipendit.
Vuonna 2022 säätiö palkitsi

osaajia yhteensä 167 800 eurolla.
Tänä vuonna saimme hakemuksia kaikkiin kategorioihin varsin runsaasti, joten
valinta oli haastava. Valintakriteerinä oli metsäalalla tehty toiminta, jossa painotettiin
sukupolvilta toisille siirtyvää
vastuullista toimintaa ja kestävän kehityksen mukaista
työtä”, kertoo Einari Vidgrén
Säätiön puheenjohtaja Juha
Vidgren.
Kuljettajapalkinnoista
kaksi kohdistui Kuivaniemellä pääpaikkaansa pitävän Metsä Hyvönen Oy:n
työntekijöille. Palkinnon saivat Markku Hyvönen ja Arto
Vierelä. MTR

Lue
IiSanomat
netistä:
iisanomat.fi
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Kun myötäinen kääntyy vastaiseksi
Joskus voi myötätuuli kääntyä navakaksi vastaiseksi.
Näin kävi Arille, kun hänet tutkinut työterveyslääkäri totesi: – Teillä ei ole stressiä, ei verenpainetta eikä mahahaavaa. Tässä on ilmoitettava oitis työnantajallenne!
			
***
Maakuntia esitellään kaskujen valossa Reino Rasilaisen
ja Soili Jääskeläisen toimittamassa kirjassa ”Komiat, reirut ja lupsakkaat” (Valitut Palat 2015). Varsinaissuomalainen huumori sisältää jopa ns. mustaa huumoria, mutta
toisaalta vivahteikas kieli antaa hyvä eväät myös lämpimään ja myötäelävään kaskuiluun. Itseironialla kestetään
jopa tamperelaisten ja turkulaisten vitsit.
			* * *
Viikon pähkinä: Miksi turkulaiset lisäävät sipseihin suolaa?
Vastaus: Koska pussin kyljessä lukee ”Pan suola”
			* * *
Tamperelainen ja turkulainen tapaavat: – Oletko tamperelainen?
– En, kyllä minä olen ihan turkulainen.
– Mutta näytät ihan tamperelaiselta.
– No joo, olen viime aikoina vähän sairastellut.
			
***
Turkulainen putosi neljännestä kerroksesta kadulle, mutta
mies jäi kuin ihmeen kaupalla henkiin. Paikalle kerääntyi ihmisiä töllistelemään pudonnutta.
– Mitä on tapahtunut? paikalle tullut poliisi kysyi.
– Emmä mittä tiär, turkulainen sai sanotuksi.
– Mää tuli vastäske.
			* * *
Eräs rouva nousi Loimaan ja Kosken välillä liikkuneeseen ”linjapiiliin”. Heti kuljettajan takana olevalla penkillä istui juopunut mies, joka höpötti itsekseen.
Rouva ihmetteli kuljettajalle:
– Otetaanko tähän autoon juopuneitakin?
– Juu, ko meette tonnet takapenkillej ja ootte ihan hiljaa
			* * *
Tamperelainen ja turkulainen tapasivat. Turkulainen kertoi:
– Mä tippusin eile kolmannest kerroksest karulle!
Tamperelainen: – Ja nääs säilyit henkisä?
Turkulainen: – Kui sää arvasit?
			
***
Tamperelainen ja turkulainen istuivat baarissa oluella. Televisiosta tuli parhaillaan Kymmenen uutiset, jossa näytettiin, kun
joku mies oli aikeissa hypätä kuudennen kerroksen parvekkeelta.
– Lyäräänkö tuappi vetoa, että tuo hyppää? ehdotti tamperelainen.
– Lyärä vaa, suostui turkulainen.
Samassa parvekkeella olija hyppäsi ja mätkähti katuun. Turkulainen tilasi oluen.
– Juaraan pualiksi, mää kattoin jo puoli yhreksän uutiset ja tiesin, että se miäs hyppää, heltyi tamperelainen.
– Nii määki kattosi, mut mä luuli, ett ei se toist kertta hyppäis.
			* * *
MARTTI KÄHKÖNEN
lukijoiden palaute ja jutut: vkkmedia@vkkmedia.fi

LAPINPÖLLÖ. KUVA: JORMA TERENTJEFF.

Peukaloisten ryhmä puput-esityksessään.

Iitulan päiväkodin kevätjuhlassa sirkusteltiin
Iitulan päiväkodin kevätjuhlaa vietettiin Huilingin
näyttämöllä kesäkuun alussa. Henkilökunta ja lapset

olivat sonnustautuneet sirkusasuihin ja vanhemmat,
sekä isovanhemmat saivat
nähdäkseen mitä huikeim-

pia sirkustemppuja, sirkustirehtöörin johdatellessa illan
kulkua esityksestä toiseen.
Iitulan päiväkoti toimii täl-

lä hetkellä osana kunnallista
varhaiskasvatusta. MTR

Sirkukseen oleellisesti kuuluva sirkustirehtööri johdatteli illan kulkua.

Huilingin näyttämön katsomoon oli saapunut runsaslukuinen yleisö seuraamaan huikeita sirkusesityksiä.
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Ilmoitus etsintätöistä
Gold Line Resources suorittaa Iissä ja Ranualla
kesä–syyskuussa kaivoslain 7 §:n mukaista etsintätyötä
karttaan merkityllä alueella:

FURKA

40

VUOTTA.

• Purosedimenttinäytteenottoa eli puron
pohjalta kerätään pieni määrä materiaalia
puutarhalapiolla
• Maaperänäytteenottoa, jossa otetaan n. 10 g
näyte maan pintaosasta kapealla maakairalla
• Kallioperäkartoitusta sekä pieniä kivenpaloja
voidaan irroittaa vasaralla kalliosta analysoitavaksi
Näytepaikkoja ei voi juuri havaita jälkikäteen
maastosta. Näytteenottajat kulkevat
maastossa jalkaisin, eivätkä mene
pihapiireihin.
Gold Line Resources on malminetsintäyritys, joka
keskittyy alueella kullan, hopean ja telluurin etsintään.
Työskentelemme alueella mahdollisimman vastuullisesti
ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen. Jos Teillä on
kysyttävää tai kommentoitavaa, olettehan yhteydessä:

www.furka.fi

AVOIMET LASTEN YLEISURHEILUKILPAILUT

Edine Bakker
Malminetsinnän päällikkö (englanti ja ruotsi)
edine@goldlineresources.com / +46 79 335 3224
Sari Romppanen
Vanhempi projektigeologi
sari@goldlineresources.com / 044 700 1748

(pipo löysällä)
Iin Keskuskentällä to. 16.6. klo 18.00

Iin Yritys

SARJAT 5 V. ALKAEN
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KUIVANIEMEN
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2 8 23
4 15
Su 19.6. klo 18.00
500 € pr50 | 500 € mp
2 x 100 € | 5x50 € Tervetuloa!
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Supersunnuntai
su 19.6.2022 alkaen klo 12.00
Kuivaniemen seuralla

• Peräkärrykirpis
• Muurikkalättyjä
• Makkarangrillausta
• Jokivarrenpuutarha:
kukanmyynti
• Arvonta
• Kepparirata,onnenpyörä,
kasvomaalausta, ym.
3

8

2

9

4

23

15

13

7

25

TAIKURI
ELIAS

klo 14 - 15.30

Terve
tu

loa!

AUTOBINGO & BINGO KLO 18.

KUULUTUS
ilmoitusmenettelyn vireilläolosta, eläinsuoja,
Kauko Lohi, Jakkukylä, Ii, Dnro 802/2022
Kuulutus kokonaisuudessaan on luettavissa internetosoitteessa www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut
Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Oulunkaaren ympäristölautakunta

PUDASJARVI.FI

Haettavana vakiovuorot Iisi-areenalle ja
liikuntasaleihin kaudelle 2022-23
15.-30.6.2022
Vuorojen haku Julius-varauskalenterin kautta:
iihappens.fi -> Tilojen varaus
Tarkemmat hakuohjeet: iihappens.fi/liikunta
Vuorot jaetaan hakujärjestyksessä!
Jäljelle jääneitä vuoroja voi hakea myös kauden aikana.

Myyntipaikat p. 044 209 4496
Lisätietoja: Pekka Suopanki
p.050 3950 392,
pekka.suopanki@ii.fi

VIELÄ EHDIT PESISKOULUUN!
Rysän kentällä ma - to 23.6. asti:
- 5 - 7-vuotiaat klo 10.30 - 11.30
- 8 - 11-vuotiaat 12 - 13.30
- yli 12-vuotiaat 13.30 - 15.00
Pesikoulun viimeisten päivien hinta 10 €,
sisarushinta 20 €
(ei koske jo mukana olevia lapsia)
Ilmoittautumiset tekstiviestillä/WhatsAppilla:
Jenniina Jussila 045 344 3904
VIELÄ EHDIT MUKAAN MYÖS JOUKKUEISIIN:
- G-juniorit (alle 8 v):
Mikko Torvinen, p. 050 486 9966
- F-juniorit (alle 11 v):
Sari Rissanen, p. 040 961 9321

Iin Urheilijat

24

nomat

nro 15
15.6.2022

-

Iin lukiosta yli viisikymmentä valkolakkia

Teillä on kasassa hyvä joukkue, rehtori Tuomas Kulha sanoi puhuessaan uusille ylioppilaille.

Niko Karling ja Emilia Ojala tulkitsemassa kappaletta ”Pieninä palasina”.

Iin lukion uudet ylioppilaat saivat valkolakkinsa Iisi-areenassa
järjestetyssä
juhlassa, juhlayleisön läsnä ollessa. Tämän kevään
ylioppilaat olivat joutuneet opiskelemaan poikkeusoloissa lähes koko
lukioaikansa. Tämä heijastui niin rehtorin kuin ylioppilaan puheisiin.
– Vaikka palasimme kohti normaalia, tuntuu kuin oikeastaan mikään ei olisi niin
kuin ennen. Korona, Ukrainan sota ja ilmastomuutos
ovat asioita, jotka painavat mieltä enemmän tai
vähemmän koko ajan. Epävarmoina, jopa turvattomina aikoina yleissivistyksen
merkitys on tärkeämpää
kuin koskaan ennen. Iin lukion toiminta-ajatus Vankalta perinteiseltä pohjalta
luottavaisena
tulevaisuu-

teen on nyt ajankohtaisempi
kuin koskaan. Luulolle, huhupuheille ja ilkeille juoruille ei pidä antaa sijaa faktojen
tieltä, rehtori Tuomas Kuha
totesi.
– Nyt ylioppilaiksi valmistuva ryhmä on käynyt
lähes koko lukionsa poikkeusoloissa. Wanhojen tanssit huhtikuussa tyhjyyttään
kumisevassa Iisi-areenassa, maskit päällä suoritetut
ylioppilaskirjoitukset. Useampi etäopetusjakso. Lukiotaipaleenne varrelle on
varmasti mahtunut niin parempia kuin huonompiakin päiviä. Uskon silti, että
te olette sellainen ryhmä,
joka on omalla asenteellaan
pystynyt värittämään synkänkin päivän värikkääksi,
Kulha jatkoi.
Ylioppilaan puheen pitänyt Alisa Tiiro kiitti niin

Kevään 2022 uudet ylioppilaat Iin lukiosta.

opiskelutovereitaan
kuin
koulun henkilökuntaa yhteistyöstä ja yhteishengestä.
– Voimme varmaan kaikki todeta, että tämä yhteinen
matka on ollut erikoinen
ja yllätyksiä täynnä. Korona aiheutti meille lukion aikana paljon epävarmuutta
tulevaisuuden suhteen. Ahdisti ja pelotti ajatus, että
niin kutsutut “elämämme
parhaat vuodet” tulisi koettua vain tietokoneen ruudun kautta. Pian alkoi myös
mietityttää, että jäisivätkö
ihan kaikki lukion kohokohdat vain haaveilun tasolle.
Messut jäivät järjestämättä,
wanhat tanssimme tyhjille
katsomoille ja kulttuurimatka Berliiniin ja Unkariin jäi
vain kaukaiseksi haaveeksi.
Abivuonna pääsimme kuitenkin pikkuhiljaa palautumaan normaaliin arkeen.

Saimme viettää uskomattoman hienoja penkkareita
lähes normaaleissa olosuhteissa ja ylioppilaskirjoituksetkin kirjoitimme ajallaan,
Alisa totesi.
Juhlavassa
lakitusjuhlassa parhaan ylioppilaan
stipendin sai Eve Nauha.
Myös monia muita stipendejä jaettiin ja juhlakansa
sai nauttia hienoista musiikkiesityksistä, joista etenkin
Emilia Ojalan ja Niko Karlingin tulkinta kappaleesta ”Pieninä palasina” meni
monen muunkin kuin toimittajan ihon alle, saaden
silmäkulmat
kostumaan.
Rehtori Tuomas Kulha, apunaan Anna-Elina Polojärvi ja
Jenni Tahkokorpi, lakittivat
uudet ylioppilaat, joita tänä
vuonna valmistui Iinlukiosta 54. MTR

Ylioppilaan puheen piti Alisa Tiiro.

Tämän kevään paras ylioppilas Eve Nauha on saanut lakkinsa ja
lukion päättötodistuksen.

