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Työkaverukset, Titta Ervas-
ti ja Hanna Ahonen, olivat 
pitkään haaveilleet oman 
yrityksen perustamisesta. 
Keväällä 2017 he huomasi-
vat kiinnostavan kohteen 
olevan myynnissä Iissä.

-Olimme etsineet sopivaa 
paikkaa Oulun ympäristös-
tä. Päätimme siis lähteä 

Uniikkia majoitusta upeassa miljöössä 
B&B Villa Kauppila avaa ovensa

tutustumaan Iihin mahdol-
lisena yrityksen sijoituspaik-
kana. Kun astuimme sisään 
Pahkalan taloon, tiesim-
me heti, tämä se on, kerto-
vat Titta ja Hanna B&B Villa 
Kauppilan synnystä.

Kevään jälkeen edessä 
olivat liiketoimintasuunni-
telman teko, sekä rahoi-

tusneuvottelut. Kaupat he 
tekivät lokakuussa 2017 ja 
saman vuoden joulukuus-
sa alkoivat kiinteistön muu-
tostyöt.

Kun vanhasta luodaan 
uutta, voi matkalla tulla yl-
lätyksiäkin. Niin tälläkin 
kertaa. Uusittavaa oli luul-
tua enemmän, eivätkä aika-

Iso pirtti mahdollistaa monenlaisia toimintoja.

B&B Villa Kauppilan avajaisia vietetään lauantaina 11.8.

Hanna Ahonen ja Titta Ervasti löysivät Iistä unelmiensa täyttymyksen.

B&B Villa Kauppila sijaitsee Illinsuvannon rannalla, naapurinaan 
KulttuuriKauppila.

Kaikista B&B Villa Kauppilan huoneista avautuvat näkymät vierei-
selle Iijoelle.

taulut aivan pitäneet. Nyt 
Villa Kauppila on viimeis-
telyvaiheessa ja avajaisia 
vietetään kahvi- ja pullatar-
joilun merkeissä lauantaina 
11.8.

B&B Villa Kauppila tarjo-
aa aamiaismajoitusta kym-
menen huoneen voimin. 
Huonehintaan sisältyy aina 
buffetaamiainen, saunatilo-
jen vapaa käyttö ja langaton 
internetyhteys. Isolta pihal-
ta löytyy terassi ja rantasau-
na, jotka ovat asiakkaiden 
vapaassa käytössä. Saunan 
jälkeen on myös mahdolli-
suus kastautua laiturilta jo-
keen uimaan. Pihan vierestä 
lähtee hyvät lenkkipolut, 
joenvartta pitkin pääsee kä-
velemään luonnonrauhas-
sa kauniissa maisemissa. 
Perheen pienimmille löy-
tyy pihapiiristä leikkipuisto. 
Majoituksen lisäksi tarjolla 
on erilaisia kokouspakette-
ja. Kaikki Iin keskustan pal-
velut ovat noin kilometrin 
päässä ja Ouluun matkaa on 
35 kilometriä.

-Huoneita löytyy yh-
den hengen huoneista nel-
jän hengen perhehuoneisiin. 
Kaikissa huoneissa on wc. 
Suihku- ja saunatilat löy-
tyvät alakerran käytävän 
varrelta. Kaikki alakerran 
huoneet ovat periaattees-
sa esteettömiä, mutta yhden 
huoneen olemme tehneet 
täysin esteettömäksi, va-
rustamalla sen omilla suih-
kutiloilla, Hanna Ahonen 
kertoo.

B&B Villa Kauppila si-
joittuu museoviraston suo-
jelukohteeseen, jonka 
ensimmäinen osa on valmis-
tunut vuonna 1890. Iso pirtti 
on kunnostettu kahvilatilak-
si, jossa onnistuu myös ko-
kousten järjestäminen 
reilulle kahdellekymmenel-
leviidelle henkilölle. Päivit-
täin tiloissa tulee toimimaan 
kahvila, josta saa kahvin li-
säksi pientä suolaista ja ma-
keaa. 

Titan ja Hannan suun-
nitelmissa on ravintolatoi-
minta Á la carte -listoineen. 

Myös pihapiirissä sijaitsevi-
en rakennusten kunnostusta 
suunnitellaan, palvelemaan 
vaikkapa häätilaisuuksia.

B&B Villa Kauppila tar-
joaa uniikit majoitustilat 
upeissa maisemissa kaikille 
rauhallista yösijaa etsiville.

-Panostamme eten-
kin perhematkailijoihin 
ja nelostien turistivirtoi-
hin. Markkinointia teemme 
myös Suomen ulkopuolel-
le ja uskomme sieltäkin löy-
tävämme asiakkaita B&B 
Villa Kauppilaan, Titta Er-
vasti kertoo. 

Titta ja Hanna uskovat 
vieressä sijaitsevan Kult-
tuuriKauppilan ja B&B Vil-
la Kauppilan täydentävän 
toisiaan ja tuovan lisää mat-
kailijoita molempiin koh-
teisiin. He toivottavatkin 
kaikki tervetulleiksi tutustu-
maan B&B Villa Kauppilaan 
11.8. ja siitä alkaen päivit-
täin.  MTR
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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.
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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%.
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Seuraava Iisanomat nro 17
ilmestyy 16.8.2018. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 9.8. 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)

Lisää tapahtumia: www.iinseurakunta.fi

iin alue
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 2.8. klo 14.30. Voit pyytää seu-
rakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen su 5.8. klo 15 iin kirkko. Py-
häpäivän aihe etsikkoaikoja. soronen Pekka, kanttorina savolainen eija, 
avustaa Hietapelto irmeli.
kolehti kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnal-
listen tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyön tukemi-
seen sekä nuorten aikuisten toimintaan.
Ilmoittautuminen toimintakauden 2018-2019 päiväkerhoihin alkaa 
maanantaina 6.8. ilmoittautumiset ensisijaisesti seurakunnan nettisivul-
la osoitteessa www.iinseurakunta.fi. Päiväkerhotoimintaa järjestetään 
3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhoryhmät kokoontuvat kerran viikossa 
syyskuun alusta alkaen. lisätiedot vastaava lastenohjaaja Pekka neva-
lainen p. 040 847 8936.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 9.8. klo 13.
Sävellyskonsertti to 9.8. klo 19 iin kirkko. ohjelmassa kantaesityksenä 
pianisti joonas Vatjuksen sävellysteos. Mukana sellisti tuuli leppänen, 
tenori johannes Vatjus, mezzosopraano emilia juntunen ja baritoni tuo-
mas Vatjus. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
Diakoniatoimisto suljettu 16.7. - 12.8. 
Messu su 12.8. klo 10 iin kirkko. aihe itsensä tutkiminen. kinnunen Mat-
ti, kanttorina savolainen eija. kolehti kodittomien ja alkoholistien autta-
miseen inkerin evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyön kautta.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 16.8. klo 14.30. 
Rovastikunnallinen nuorten telttaleiri Rokualla. lähde mukaan telt-
tailemaan Rokuan hienoihin maisemiin 17.-19.8. leirillä nukutaan puo-
lijoukkueteltoissa, istutaan nuotiolla ja rentoudutaan luonnossa, mutta 
myös melotaan, vaelletaan 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!
Vauva- ja taaperoryhmä ke 22.8. klo 10- 11.30 kerhohuone. Ryhmä on 
0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipai-
notteinen perhekerho. 
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 23.8. klo 13.

kuiVanieMen alue
Ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen su 5.8. klo 12 kuivanie-
men kirkko. 11. sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän aihe etsikkoaiko-
ja. Pekka soronen, kanttori eija savolainen, avustaa irmeli Hietapelto. 
kolehti kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakun-
nallisten tapahtumien toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyön tu-
kemiseen sekä nuorten aikuisten toimintaan. 
Sanajumalanpalvelus su 12.8. klo 12 kuivaniemen kirkko. 12.sun-
nuntai Helluntaista, pyhäpäivän aihe itsensä tutkiminen. Matti kin-
nunen, kanttori eija savolainen. kolehti kodittomien ja alkoholistien 
auttamiseen inkerin evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyön kaut-
ta.
Sävellyskonsertti to 9.8. klo 19 ii kirkko. ohjelmassa kantaesitykse-
nä pianisti joonas Vatjuksen sävellysteos. Mukana sellisti tuuli lep-
pänen, tenori johannes Vatjus, mezzosopraano emilia juntunen ja 
baritoni tuomas Vatjus. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Kuivaniemen perhekerho to 16.8. klo 10-12 seurakuntatalo.  
Perhekerhojen ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa 
yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa. tule tapaamaan toisia lapsia ja ai-
kuisia. Perhekerhoon ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset yhdessä 
vanhemman, isovanhemman tai hoitajan kanssa.
Ilmoittautuminen toimintakauden 2018-2019 päiväkerhoihin 
alkaa maanantaina 6.8. ilmoittautumiset ensisijaisesti seurakunnan 
nettisivulla osoitteessa www.iinseurakunta.fi. Päiväkerhotoimintaa 
järjestetään 3-5 -vuotiaille lapsille. Päiväkerhoryhmät kokoontuvat 
kerran viikossa syyskuun alusta alkaen. lisätiedot vastaava lastenoh-
jaaja Pekka nevalainen p. 040 847 8936.

Särkijärven osakaskunta 
järjesti ensimmäiset veto-
uistelukilpailut Särkijärvel-
lä. Kilpailuun osallistui 21 
venekuntaa. Kilpailupäi-
välle ennustettu ukkosenil-
ma ja sadekuurot saattoivat 
ehkä verottaa jonkin verran 
osallistujamäärää. Kilpailu 
saatiin läpikäydä pilvipou-
taisessa säässä ja leudossa 
tuulessa. Veneiden veteen 
laskun kanssa oli hieman 
hankaluutta ahtaan paikan 
vuoksi. Homma saatiin toi-
mimaan kuitenkin suhteel-
lisen jouhevasti yhteistyössä 
järjestäjien edustajien kans-
sa. Kilpailijat jaksoivat uis-
tella koko kuuden tunnin 
kestävän kilpailuajan ilman 
keskeytyksiä

Kilpailussa kilpailtiin 
saaliin kokonaismäärällä ja 
suurimmalla kalalla. Kaik-
ki kalat kelpasivat punni-
tukseen. Kilpailun voitti 
venekunta Miikka Puuma-
lainen ja Paavo Rautio 44 
947 gramman saalilla. Tiu-
kassa kisassa kakkossi-
ja meni venekunta Mika ja 
Jaana Jaakolle tuloksella 44 
718 g.  Venekunta Leo Jus-

Särkijärvellä vetouisteltiin ensimmäistä kertaa

Punnitukseen tuotiin kaloja 
yhteensä 345 kiloa

Kiitämme kilpailujen onnistumisesta kaikkia tukijoita ja 
ahkeria talkoolaisia sekä tietysti kilpailijoita. 

Kilpailun tukijoina: Eräkontio, Kiiminki, Iin Kärkkäinen, Iin kunta ja Ii Insitituutti, 
R-Office/Reima Kemppainen, T:mi Mika Jaako, Rakennus Hanka, Simon kunta/työpaja, 

Anni Pakanen, IiSanomat, Oulu-lehti, Rantapohja (ennakkojuttu) Lounais-Lappi (ennakkojuttu).

Suurin kala, Leo Jussilan ja Juha Matti Riepulan 
lähes 12 kg painanut hauki. Tarkalleen 11920 g.

sila ja Juha-Matti Riepula 
voittivat suurimman kalan 
kilpailun ylivoimaisella tu-
loksella 11 920 g painavalla 
haukivonkaleella. Koko-
naiskilpailussa he sijoittui-

Kuuden tunnin uistelu on takanapäin ja kalojen punnitus edessä. 

vat kolmansiksi tuloksella 
31 312 g.  Punnitukseen tuo-
tiin kalaa yhteensä yli 345 
kiloa.  

Yleisöä oli saapunut mu-
kavasti paikalle, varsinkin 

kilpailun päättymisen aikoi-
hin tuloksia seuraamaan.

Pirjo Särkiaho
hankevastaava, toimitsija

tulokset:
1.Puumalainen Miikka ja Rautio 
Paavo 44947 g, 2. jaakio Mika ja 
jaana 44718 g, 3. jussila leo ja Rie-
pula juha Matti 31312 g (suurin 
kala 11920 g), 4. sipola jani ja laa-
nila Mikko 27474 g, 5. isola jouni 
ja Markku 26928 g, Hiltunen aimo 
20934 g, Puumalainen Matti 17411 
g, 8. Petäjäniemi antti ja keränen 
eero 16676 g, 9. kaikkonen teuvo ja 
taisto 16270 g, 10. turtinen Rauno 
ja Mervi 13269 g, 11. Rauhio Mika 
ja illikainen eppu 12800 g,   12. 
karén teemu ja Halttu sami 12072 
g, 13. ontero esa ja järvenpää Mat-
ti 11132 g, 14. jaara Marko ja södö 
janne 10895 g, 15. juopperi kau-
ko ja Hast Mauri 10649 g, 16. Paso 
eero ja Velimatti 8082 g, 17. Pekko-
la sami ja ahola Pasi ja konsta 7621 
g, 18. Pietilä jaakko ja Heinälehto 
Markku 6793 g, 19. Halkola Pette-
ri 6408 g, 20. Rousu tapio ja jussi-
la timo 4261 g, 21. ahola jouni ja 
jarno 4240 g. 

Piano Joonas Vatjus, sello Tuuli Leppänen, sopraano Emilia 
Juntunen, tenori Johannes Vatjus, baritoni Tuomas Vatjus. 

Konsertti on Oulun seudulla esiintyvän Weljet kuoron johtajan 
Joonas Vatjuksen opintoihin liittyvä opintoharjoittelutyö. 

Sävellyskonsertti
ma 9.8. klo 19 Iin kirkko.

Kantaesityksenä muun muassa Pyhätunturin 
maisemiin sijoittuva laulusarja.

Vapaa pääsy. Ohjelma 10 euroa. Järjestää Iin Seurakunta
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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.

Huhtikuussa 2012 perustet-
tu Iin Rengastyö on toiminut 
koko olemassaolonsa ajan Iin 
Kauppatiellä. Nyt on kuiten-
kin muutoksen aika, ja 25.7. 
yritys on muuttanut uusiin 
tiloihin Lieksentie 4 sijaitse-
vaan kiinteistöön. Yrityksen 
tuotevalikoimaan kuuluvat 
renkaat ja vanteet pienistä 
suuriin kulkuneuvoihin, sekä 

Iin Rengastyö uusissa tiloissa

Iin Rengastyön uudet toimitilat sijaitsevat osoitteessa Lieksentie 4.

Jazzin ystäville on tarjol-
la Iissä hieno elämys, kun 
Mari Sarkkinen & Northern 
Jazz Cruisers feat Mikko 
”Gunu” Karjalainen esiin-
tyy Huilingin Näyttämöllä 
torstaina 2.8. kello 18. 

Oulun Elojazzeillakin 
kuultava tyylikäs Nort-
hern Jazz Cruisers koostuu 
oululaislähtöisistä muu-
sikosta, ja vieraakseen he 
saavat mm. Ricky Tick Big 
Band:issa sekä Teddy’s 
West Coasters:issa vai-
kuttavan karismaattisen 
trumpettivirtuoosi Mikko 
”Gunu” Karjalaisen.

Orkesteri haluaa tuoda 
esille erityisesti pohjoista 
osaamista ja mielenlaatua, 
ja ohjelmisto koostuukin 
pohjoismaisesta, melodi-
sesta jazzista (mm. Viktoria 
Tolstoy, Sinne Eeg, Mathi-
as Eick,Rigmor Gustafsson, 
Johanna Iivanainen). Lisäk-
si yleisö voi kuulla pieniä 

Jazzkonsertti Iissä
vivahteita mm. kansanmu-
siikista. 

Kokoonpanossa ovat 
mukaan Mari-Anneli Sark-
kinen (laulu), Pasi Hiltu-
la (piano), Harri Sarkkinen 
(basso), Olli Estola (rum-
mut) ja Mikko ”Gunu” 
Karjalainen (trumpet-
ti). Konsertin järjestää Iin 
Näyttämöyhdistys.

Ohjelmassa on kansanmusiikki-
esityksiä ja yhteislaulua. 

Vapaa 
pääsy.

Maksullinen 
puffetti. 
Arvontaa.

Tervetuloa!

Sateella tilaisuus on 
Nuorisoseuran talossa.

Kuivaniemen ja Simon 
pelimannien

Kuivaniemen kotiseutumuseolla
su 12.8.2018 klo 13.00

PuIStOKOnSerttI

11.8. klo 10-18

Avajaiset

kauppilantie 12, 91100 ii
044 241 4797

info@villakauppila.fi

Avoimet ovet. 
Tervetuloa pullakahville 

ja tutustumaan 
vasta remontoituihin tiloihin.

lauantaina 11.8. klo 13-17 
Iin seurakuntasalissa.

Kyösti Jäppinen 90 v
merkkipäivävastaanotto

Päivän aikana 
SyySManovereISta 

LaPIn Sotaan 
-kirjan julkistaminen.

mahdolliset muistamiset 
pelastakaa Lapset ry:lle
tili: FI64 1017 3000 2107 27 
viite: Kyösti 90 v

Tervetuloa!

kaikki rengastyöt, vaihdoista 
korjauksiin.

-Palvelumme ja tuotevali-
koimamme säilyy entisellään, 
vaikka osoite muuttuu, ker-
too yrittäjä Henri Tuomela.

Yrityksen uudet toimitilat 
Iin Shellin välittömässä lähei-
syydessä ovat hieman entisiä 
pienemmät, mutta yrittäjän 
mielestä toimivammat. MTR

Iin Rengastyön yrittäjä-
nä toimii Henri Tuomela.

Yritykset ja kyläläiset ovat mukana 
luomassa hyvinvointia taiteen avulla!
tarpeettomasta syntyy taidetta ja osallisuutta, kun kierrätys-
materiaalien hyödyntäminen tuo yritykset ja kyläläiset mu-
kaan erityisryhmien taideprojekteihin iissä ja utajärvellä! lähde! 
-hankkeen uusimmat taiteilijat Paula suominen ja oili nissinen 
tarttuvat kierrätysteemaan sekä henkilökohtaisen osallisuuden 
että uusien polkujen avaamisen näkökulmista.

kuvataiteilija Paula suominen toivoo, että iiläinen voi tule-
vaisuudessa kohdata kävelyretkellään teoksen, jossa on mukana 
esimerkiksi hänen mummonsa vanha tassi. Paikallisilta kerättä-
vät keramiikkalautaset ja ylijäämälaatat muuntuvat suomisen ja 
iin työhönvalmennuskeskuksen yhteisessä toiminnassa yksilöl-
lisiksi mosaiikkiteoksiksi. keramiikkakeräys on käynnissä kesän 
ajan ja lautasia sekä ylijäämälaattoja voi tuoda mm. iin ja kuiva-
niemen kirjastojen, Museokahvila Huilingin ja kulttuurikauppi-
lan keräyslaatikoihin. Mosaiikkipaja on osa iihin rakennettavan 
taidetta, luontoa ja liikuntaa yhdistävän hyvinvointipuiston kon-
septin kehittämistä.

Paula suominen ja oili nissinen työskentelevät molemmat 
oulunkaaren kuntayhtymän ja taidekeskus kulttuurikauppilan 
yhteisessä, esR-rahoitteisessa lähde! taiteesta voimaa arkeen 
-hankkeessa, jossa etsitään parhaita tapoja tuoda taidetta osaksi 
sosiaali- ja terveyspalvelujen arkea. taiteen on jo todettu tuovan 
lisäarvoa sosiaali- ja terveyspalveluihin mm. osallisuuden, osaa-
misen kehittämisen ja yksilöllisen palvelun näkökulmista. 

Lähde -hanke tiedotus
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2.8.2018Kuivaniemellä onnistuneet markkinat:

Hellesäällä runsaasti ohjelmaa, 
100 myyjää ja paljon yleisöä

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. 

Sipilä kertoi hänellä ole-
van muistoja monilta Kui-
vaniemen markkinoilta. 
Ensimmäisen kerran hän 
kertoi osuneensa sattumalta 
paikalle automatkalla Torni-
oon. 

Sipilä iloitsi työttömyy-
den alentumisesta, joka pa-
rantunut tilanne näkyy 

Iissäkin 153 työtöntä vä-
hempänä kuin vuosi sitten. 

Hallituksen normien yli 
300 puretun normin joukos-
ta Sipilä poimi yhtenä esi-
merkkinä mopoautot. 

-Jatkossa mopoauton voi 
tehdä tavallisesta käytetys-
tä henkilöautosta nopeus-
rajoittimen asentamisella. 
Tämä on otettu hyvin vas-
taan etenkin täällä pitkien 
etäisyyksien alueilla nuorten 
ja ikäihmisten kulkemisen 
helpottamisena muutokse-
na. Iin Sipilä kehui olevan 
ihmisen kokoinen kunta 
vahvoine kylineen. 

-Täällä on ihmisen hyvä 
kasvaa ja kehittyä. Kotiky-
länne on vireä, kehittyvä 
ja rohkeasti tulevaisuuteen 
katsova kunta, jossa on 
myös laadukkaat ja moni-
puoliset palvelut. Suomen 
voimavara onkin tällaiset 
kunnat, joissa hoidetaan ih-
misten asioita ja joissa päät-
täjät ovat lähellä kuntalaisia, 
totesi Sipilä. 

Pohjoisen oma laulaja Kemistä kotoisin 
oleva Katja Lukin valloitti yleisöä kah-
della kappaleella ennen mestari Dan-
nyn lavalle nousemista.

Kuivaniemen Nuorisoseuran teltalla muurinpohjalettuja paistet-
tiin tiiviillä talkootyöllä kolmella pannulla. Letut tekivätkin hyvin 
kauppansa.

Tänä vuonna lohikeitto ja kinkkukiusausta tarjosivat/myivät Kui-
vaniemen Yrittäjät, talkootyössä Sonja Honkamaa, Arja Honka-
maa ja Tuula Herva.

Lauantaina esitettiin Teatteri Tien lasten ja vähän aikuistenkin 
näytelmä Henkilö V ja Vinsentti. Moni-ilmeisiä roolihahmoja kir-
jaimellisesti hikipäässä esitti Johanna Ahonen. 

Kuivaniemen markkinoilla Hei-
mo Turunen, IiSanomien omis-
taja, joka on tehnyt Kuivaniemi 
Kesälehteä, eli markkinaleh-
teä, -80-luvun lopulta  lähtien 
ja on markkinoinen vakiokä-
vijä. Monelle tuttu näky kame-
ran kanssa.

Matti-Tapio Rissanen on mark-
kinoilla Ii-Sanomien toimit-
tajana. Kuvassa myös hänen 
vaimonsa Pirjo Rissanen. Haus-
ka sattuma on, että sekä Heimo 
Turunen ja Matti-Tapio Rissa-
nen ovat samalta kylältä Savos-
ta, Tuusniemeltä, lähtöisin.

Marja-Leena Lämsä ja Aira Sipola paistoivat makoisia muurin-
pohjalettuja Yli-Olhavan maatalousnaisten myyntipaikalla.

Auli Tolonen Jokivarren puutarhalta Yli-Olhavasta on markkinoi-
den vakiokalustoa.

Juhani Honkamaa on tuttu näky kameroineen monissa tapahtu-
missa.

Markkinasivujen kuvat: 
Heimo Turunen 

Matti-Tapio Rissanen
Juhani Honkamaa
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Rovaniemen sotilaskodin teltalla on saanut monien vuosien ajan juuri paistettuja munkkeja edulli-
seen euron hintaan.

”Tämä taivas, tämä maa...” Danny sai yleisön mukaansa niin ta-
puttamaan, kuin laulamaankin kanssaan.

Nuorisoseuran puheenjohta-
ja, Raimo Ikonen, sekä tämän 
kesän Vatungin Pookin ravin-
tolayrittäjä oli markkinoilla 
”oman näköisensä” mainospai-
ta päällään.

Tapahtumajärjestäjä/markkinavastaava Riitta Räinä ja Esa Niska-
la, etsivä nuorisotyöntekijä, selfiekuvassa pääministerin kanssa.

Markkinoiden juontajana on ollut vuosien ajan radiotoimittaja 
Juha Peltsi Peltoperä. 

Markkinoiden vakiokävijöitä ja vastuunkantajia odottamassa pääministeri Sipilän puhetta; Veikko Södö, Matti Kumpulainen, Jouko 
Herva, Pekka Koskela, Ilkka Pakonen, Markku Kehus, Johannes Tuomela ja Ari Alatossava.

Pääministeri Juha Sipilä saapui markkinoille yhdessä rouva Minna-Maaria Sipilän ja heidän lapsen-
lapsensa Iidan kanssa.Kuivaniemen yrittäjien virvoketeltta oli hellesäällä janoisten markkinavieraiden suosiossa.

Järjestyksenvalvonnasta huolehtineet Iin Urheilijoiden edustajat pääsivät yhteiskuvaan pääminis-
terin kanssa. Jenna Jussila, Anri Stenius-Veijola, Marko Jussila ja Joonas Jussila.
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Yrittäjien teltalla karaokea on ollut vetämässä vuosien ajan Veli Lampela. Mauno Sipola laulamassa 
Juha Tapion ”Sinun vuorosi loistaa”. 

Maaseudulla asumista 
edistettävä
Kunnan tervehdyksen esitti 
kunnanhallituksen puheen-
johtaja Johannes Tuomela. 
Hän kertoi Iin kunnan kas-
vaneen yli 10 000 asukkaan 
kunnaksi. Tuomela kantoi 
huolta rakentamisen laadus-
ta ja ylläpidosta.

-Rakentamisen laatu ja 
rakennusten ylläpidon ja 
huollon merkitys tulisi ym-
märtää ja nostaa entistä kor-
keammalle tasolle julkisessa 
rakentamisessa. On pääs-
tävä pitkäjännitteisempään 
ajattelumalliin, jossa huo-
mioidaan rakennusten koko 
elinkaari, huolehti Tuomela.

Hän kiinnitti huomio-
ta väestön ikääntymiseen, 
syntyvyyden pienemiseen ja 
ihmisten keskittymisen asu-
maan samoille seuduille ja 
jättävät entisen elinympä-
ristön, talot, koulut, kaupat, 
hallit yms. taakseen. 

-Voisiko tällaista kehitys-
tä pysäyttää tai vähintään 
hidastaa. Olen pohtinut ns. 
vyöhykeajattelua eli voisiko 
väljemmin asutulla maaseu-
dulla olla rakentamismäärä-
yksissä joustamisen varaa. 
Voisimmeko ajatella, että 
luovuttaisiin joistakin tur 
hista kustannuksia aiheutta- 
vista vaatimuksista tinki-
mättä silti turvallisuudes-
ta ja terveellisyydestä. Näin 
mahdollistettaisiin eläminen 
ja asuminen nykyistä pa-
remmin myös muualla kuin 
ydinkeskustoissa. 

Danny veti yleisön  
mukaan laulamaan 
Sipilän puheen aikana oli 
jo väkeä runsaasti paikalla, 
mutta puolen päivän jälkeen 
musiikin ja viihteen mesta-
ri Dannyn noustessa lavalle 
yleisöä oli lavan edessä tu-
hatmäärin. Pohjoisen oma 
esiintyjä, Keminmaasta läh-
töisin oleva, Katja Lukin 
ja Express -yhtyeen Juhani 
”Junnu” Sippola lauloivat 
Dannyn rinnalla valloitta-
vasti. 

Danny aloitti esiintymi-
sen pääministerin suosikki-
kappaleella ”Tämä taivas, 
tämä maa” ja sitten seura-
si toinen toistaan Dannyn 
ikivihreitä kappaleita, mm. 
yleisön toivoma ”Tuulivii-
ri”. ”Aaveratsastajat” -koh-
dalla yleisö taputti kädet 
ylös nostaen ja lauloi ker-
tosäkeissä ”Jipi-jai-jee, jipi-
jai-joo”. Monissa muissakin 
lauluissa Danny veti yleisön 
laulamaan mukaan. Tun-
teikkaasti laulettiin yhdessä 
mm. Dannyn 1965 levyttä-
mä ”Kauan”. 

-Haluatteko kuulla toisen 
hitaan laulun?

Niin laulettiin 1970-lu-
vulla puolitoista vuotta Suo-
mi -listalla soinut ”Tuulen 
suojaa”. 

-Tässä ilmestyy usein 
tanssijoita mukaan, sanoi 
Danny, kun hän esitti ”Re-
bekka”. 

Tanssijoita ei ilmaantu-
nut, mutta lantioita heilu-
teltiin rytmikkäästi. Tunnin 
mittaisen esiintymisen päät-
tyessä kuultiin vielä Dan-
nyn -60 -luvun parhaita 
”Vähän ennen kyyneleitä” 
ja ”Seitsemän kertaa seitse-
män”, johon myös yleisö yh-
tyi kertosäkeessä. 

Dannyn lauluja säesti ou-
lulainen Express -yhtye, joka 
on tiettävästi Suomen van-
hin yhtäjaksoisesti esiinty-
nyt yhtye. Se oli harjoitellut 
Dannyt kappaleita Kuiva-
niemen keikalle. Lyly Rajala 
oli palannut rumpujen soit-
tajaksi 37 vuoden tauon jäl-
keen. 

Kauppa kävi ja väkeä riitti
Kuivaniemen markkinat 
on jo kolmen vuosikymme-
nen ajan kerännyt runsaasti 
kauppiaita ja ostajia yhteen. 
Niin tänäkin vuonna ja hel-
teinen sää omalta osaltaan 
houkutteli ostajia noin sa-
dalle myyntiteltalle.

Useat myyjät totesivat ol-
leensa mukana jo Kuivajo-
en koulun pihalla pidetyillä 
markkinoilla ja markkina-

kertoja monella oli takana 
parikymmentä tai yli. Aina 
joukkoon kuitenkin mahtuu 
myös uusia markkinamyy-
jiä, kuten tänä vuonna Hu-
sein Rezaye Helsingistä.

-Kaverin kanssa olem-
me liikkeellä ja vierailemme 
useilla markkinoilla eri puo-
lilla Suomea. Kuivaniemen 
olemme kuulleet olevan 
hyvä myyntipaikka, jossa 
väkeä liikkuu. Mukavasti 
onkin vaatekauppa käynyt, 
kertoi Husein kaupankäyn-
nin lomassa.

Auli Tolonen Jokivarren 
Puutarhalta Yli-Olhavasta 
kertoi olleensa mukana tois-
takymmentä vuotta ja kaup-
pa on käynyt.

-Kauppaa tehdään ihan 
mukavasti ja samalla tieten-
kin luodaan suhteita, Auli 
totesi syyksi palata vuosi 
toisensa perään Kuivanie-
melle.

Monet yhdistykset oli-
vat paikalla esittelemässä 
toimintaansa ja poliittisis-
ta puolueista telttansa olivat 
pystyttäneet Vasemmisto-
liitto, Keskusta ja Perussuo-
maiset. 

Markkinavieraita oli Kui-
vaniemen lisäksi saapunut 
runsaasti Iistä ja naapuri-
kunnista, sekä mökkiläisiä 
etenkin Oijärven alueelta.

Pentti Mäkinen maisteli 
maukkaita muurinpohjalet-
tuja ja kertoi olevansa syn-
tyisin Kuivaniemeltä.

-Nykyisin asun Sodanky-
lässä, mutta sopivasti mark-
kina-aikaan tulin kavereille 
kylään, kertoi Pentti.

Myyntituotteita markki-
noilta löytyi laidasta laitaan, 
korituotteista mattoihin ja 
ruokaa oli tarjolla moneen 
makuun lohisopasta sotilas-
kodin munkkeihin.

Lapsille oli koko viikon-
lopun tarjolla pomppulin-
na ja monenlaista toimintaa, 
sekä sunnuntaina Pressan-
kattien konsertti. 

Vuoden markkinamyy-
jänä palkittiin tänä vuonna 
Kuivaniemen Yrittäjät ry. 

Pekka Ellilä esitteli Kuivanie-
men kotiseutuyhdistyksen 
teltalla Sotaveteraanien tuke-
miseen myytäviä sukkia.

Pentti Sumen Oulusta tote-
si makkaroiden käyvän hyvin 
kaupaksi helteestä huolimatta.

Husein Rezaye oli ensimmäis-
tä kertaa myymässä Kuiva-
niemellä. Husein oli saapunut 
Helsingistä.

Pentti Parviainen Taivalkos-
ken Kala on ollut Kuivaniemen 
Pitäjämarkkinoiden uskolli-
simpia myyjiä. Pentti kertoi 
olleensa mukana joka vuosi 
markkinoiden alusta saakka.

Erkki ja Timo Tapio Olhavasta kertoivat vierailevansa Kuivanie-
men Pitäjämarkkinoilla joka vuosi tapaamassa tuttuja.

Ilkka Pakonen, Hannu Kaisto ja Johannes Tuomela iloitsivat Iin ta-
pahtumarunsaudesta ja jakautumisesta kunnan eri kylille.

Luukas, Kristian ja Petri Juntti Iistä kauhomassa lakuja Anni Nis-
kalan lakukojulla. Eurolla lakuja sai niin paljon kuin kädessä py-
syi.

Juhani ja Elisabet Palosaari olivat saapuneet Oijärven mökiltään 
tekemään löytöjä Eppu Ollikaisen Ventti-Vaappu teltalle.

Pentti Mäkinen, Kari Kaikkonen ja Pentti Soikko nauttivat herkul-
liset muurinpohjaletut kahvin kera. Pentti oli saapunut markki-
noille Sodankylästä.

Sotkun munkit ovat monille markkinoiden kohokohta. Teltalle muodostui ihan jonoa.
Aino Sukari ja Seppo Järveläinen esittelemässä hunajatuottei-
taan Iistä saapuneille Kaisa ja Antti Välikankaalle.
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Markku Tolonen, Paula Juopperi, Kristiina Inkeröinen ja Eini Tolo-
nen esittelivät Kaakkuriniemen satamahanketta.

Iin seurakunnalla oli perinteinen markkinajumalanpalvelus sunnuntaina iltapäivällä, kanttorina 
Markku Jaakkola ja messun toimittajana kappalainen Matti Kinnunen.

Markkinoilla kokoonnuttiin 
myös yhteiseen sukukuvaan.

Pressan Katilla oli lapsille so-
pivaa ohjelmaa sunnuntaina 
muun muassa lasten konsertti.

Vuoden Markkinamyyjä 2018 Kuivaniemen Yrittäjät ry, vasemmalla palkintojen luovuttaja Riitta 
Räinä ja kolmas vasemmalla Pekka Suopanki.

Sokkoämpäripallojoukkueet palkintojen jaossa lauantaina illan suussa.

 Lättähattu kuljetti markkinavieraita Oulus-
ta ja Kemistä, Ari Kaakkuriniemi avustaa.

Saara Paavola, Sirpa Varanka ja Riikka Ruonala 
Kuivaniemen Yrityksen teltalla.

Ulla Huovinen ja Ari Alatalo Iistä olivat tulleet 
muutaman vuoden tauon jälkeen tutkailemaan 
markkinahumua. Arilla on kokemusta myös 
myyjänroolista Kuivaniemen markkinoilla vuo-
sikymmenten takaa.
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Lengendaarisia Illinjuoksuja jo neljä vuosikymmentä
Iiläiset ja naapurikunta-
laisetkin ovat tietoisia Il-
linjuoksujen alkavan joka 
perjantai tasan puoliseitse-
mältä. Iäkkäämpi väki jopa 
tietää juoksuja pidetyn jo 
1970-luvulta saakka. Mutta 
kuinka kaikki alkoi?

-Rajalan Arvo ja Koskelan 
Sulo järjestivät silloin tällöin 
juoksuja Iin Urheilijoiden 
toimesta. Olimme pitäneet 
Tapionhiihtoja joka lauantai 
vuodesta 1974 alkaen. Miksi 
ei siis myös juoksuja perjan-
taisin, kertoo Illinjuoksujen 
isähahmo Matti Käyrä.

Tästä kyläkauppiaan ja 
monessa urheilulajissa toi-
mineen urheilumiehen oi-
valluksesta saivat alkunsa 
viikoittaiset Illinjuoksut. 
Alussa ei ollut edes sekun-
tikelloa, vaan ajat otettiin 
Matin ja vaimonsa Pirkon 
herätyskellolla.

-Pian saimme Kylmäsen 
Jorman mukaan järjestelyi-
hin ja sekuntikellokin jär-
jestyi, kertoo Pirkko Käyrä, 
muistellessaan tapahtuman 
alkuaikoja.

Toiminta on koko ajan ol-
lut täysin vapaaehtoispoh-
jalta tapahtuvaa.

-Kerran saatiin tosin 
Lions Clubilta 500markkaa 
avustusta. Olisi sekin saanut 
jäädä saamatta, kun kylillä 
puhuivat, että rahan takia-
han se niitä pitää, naurahtaa 
Matti.

Tapahtuma on kautta 
vuosikymmenten tullut tun-
netuksi myös humorististen 
lehtijuttujensa kautta. Ma-
tin veli Pekka Käyrä kirjoitti 
vuosikymmeniä omaperäi-
sellä humoristisella tyylil-
lään.

-Ensin pidettiin juoksut ja 
sitten Pekka soitteli puoli il-
taa kysyen sitä ja sitä tausta-
tietoa juoksijoista juttuunsa, 

Pirkko toteaa juttujen synty-
misestä.

Matti ja Pirkko olivat Il-
linjuoksujen järjestäjinä kak-
sikymmentä vuotta. Pirkon 
aloitettua vuorotyöt Ou-
lussa, ei aika enää riittänyt 
joka viikkoiseen juoksujen 
ja talvella hiihtojen järjes-
tämiseen. Sekä Tapionhiih-
dot, että Illinjuoksut olivat 
saavuttaneet suuren suosi-
on. Hiihtäjiä oli parhaimmil-
laan yhdeksänkymmentä ja 
juoksijoita kahdeksankym-
mentä.

Taavi Kaikkonen oli viisi 
vuotta ollut Matin ja Pirkon 
kaverina juoksujen järjeste-
lyissä. Matin ja Pirkon jät-
täytyessä pois, otti Taavi 
vetovastuun.

-Kaksikymmentäkol-
me vuotta olin toiminnassa 
mukana. Ensin viisi vuot-
ta Käyrien kanssa ja vuo-
desta 1998 vuoteen 2016 
enemmän ja vähemmän 
vastuullisena, kertoo Taavi. 
Taavin voidaankin hyvällä 
syyllä sanoa pelastaneen Il-
linjuoksujen jatkumisen yh-
dessä Kalevi Kantolan ja Ari 
Lipitsän kanssa. Vuonna 
2003 mukaan tuli urheilun 
monitoimimies Pertti Huo-
vinen.

-Liikuntaneuvos Jussi 
Saarela totesi aikanaan Illin-
juoksuista puhutun Suomen 
Urheiluliiton kokouksessa-
kin ja positiivisesti ihme-

Matti ja Pirkko Käyrä tutkivat Illinjuoksujen alkuvuosien tulosvih-
koja.

Maa tömisi ja hiekka pöllysi, kun viisi-
kymmentä juoksijaa säntäsi matkaan.

Heikki Nöjd varmistaa maalin-
tulojärjestyksen.

Arto Hiltula oli Illinjuoksujen 
haka 13.7.2018 ajalla 16.59.

Illinjuoksujen tulevaisuus on turvattu. Terhi, Oona ja Saaga Pe-
sämaa ilmoittautumassa juoksuihin heinäkuussa 2018.

Kirkonpenkeillä on tärkeä rooli Illinjuoksuissa. Kuulumisia vaih-
tamassa Matti Haatainen, Jussi Nenonen ja Osmo Liedes.

tellyn, millä ihmeellä sinne 
joka perjantai saadaan niin 
paljon osanottajia, Pertti 
Huovinen kertoo tapahtu-
man saamasta huomiosta.

Aluksi Iillinjuoksuis-
sa kaikki juoksivat vitosen. 
Parikymmentävuotta sitten 
mukaan otettiin myös kak-
konen, joten tänä päivänä 
on mahdollista juosta kak-
konen tai vitonen.

Sikälikin Illinjuoksut 
ovat olleet aikaansa edellä, 
ettei tapahtumassa koskaan 
ole eroteltu miehiä, naisia, 
poikia tai tyttöjä omiin sar-
joihinsa. Unisex periaat-
teella kaikki ovat samassa 
sarjassa.

Tällä hetkellä Illinjuok-
sujen järjestelyistä huolehtii 
ryhmä, johon kuuluvat Pert-
ti Huovinen, Heikki Nöjd, 
sekä Arja ja Ari Soronen. 
Humoristiset lehtikirjoi-
tukset ovat myös jatkuneet 
kautta vuosikymmenten, 
vaikka alkuperäinen kirjoit-
taja onkin väistynyt.

-Ihmetellä täytyy, miten 
Pirkko ja Matti aikoinaan 
saivat ajanoton hoidettua, 
kun ei ollut numeroita käy-
tössä ja juoksijoita yhdek-
sänkymmentäkin, toteaa 
Heikki Nöjd ottaessaan ylös 
maaliin tulevien numeroita.

Vuosikymmenet vaihtu-
vat, Illinjuoksut pysyvät ja 
juoksujen perinne kirjata tu-
lokset ruutuvihkoihin. MTR

Tulokset heinäkuulta 1997 pi-
tävät sisällään monia tuttuja 
nimiä.
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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 

Automyynti M-J Puolakka 
aloittaa uusissa toimitiloissa 
Leipojantiellä 15.8. 

-Kahdeksan ja puo-
li vuotta olemme toimineet 
nykyisissä tiloissa Kauppa-
tiellä, kertoo yrittäjä Mark-
ku Puolakka.

Toistaiseksi yrityksen toi-
minta jatkuu uusissa tiloissa 
entisellään, vaikka perhees-

automyynti m-j puolakka muuttaa
Automyynti M-J Puolakan toimitilat löytyvät jatkossa Leipojantieltä.

Iin pesäpallokentällä näh-
tiin lauantaina 28.7. vä-
lähdys superpesistasoista 
pesäpalloa. Kempeleen 
kenttien ollessa varattuna, 
toi Kempeleen Kiri b-tyttö-
jen superpesiksen ylemmän 
jatkosarjan ottelun Seinäjo-
en Maila-Jusseja vastaan Ii-
hin.

Tyynessä, lämpimässä 
säässä nähtiin hyvätasoinen 
ottelu, jossa kotijoukkueena 
toiminut Kempele oli vierai-
taan parempi numeroin 2-0 
(4-3,5-1). Tasaisen ensim-
mäisen jakson Kempele rat-
kaisi itselleen kolmannessa 
vuoroparissa. Toisella jak-
solla Kempele löi heti en-
simmäisessä vuoroparissa 
kolme juoksua, eikä antanut 
sen jälkeen Seinäjoelle mah-
dollisuuksia yllättää itseään.

Kempeleen joukkueen 
parhaana palkittiin Jen-
ni Nättinen. Kakkospalkin-
to meni Hanna Lammelalle. 
Seinäjoen joukkueesta pal-
kittiin Petra Kerola ja Mai-
ja Siltala.

Voittonsa myötä Kempe-
le on sarjassa kuudentena. 
Seinäjoen sijoitus sarjassa on 
kymmenes. MTR

Superpesistä Iissä

Näpy on yllättävä ja tehokas vaihtoehto kotiutuksessakin.

sä on tapahtumassa muuta-
kin yritystoimintaa liittyvää.

-Ostimme kolme vuotta 
sitten mökin Syötteen Pyt-
kynharjusta. Viime joulun 
alla kuulimme Syötteellä 
toimivien Tunturi Marketin 
ja Tunturi Pub&Pizzan liike-
toimintojen tulevan myyn-
tiin. Vaimoni Minna osti 
yritysten liiketoiminnot ke-

sän aikana, ja tarkoitus on 
päästä aloittamaan Syötteen 
yritysten toiminta elokuun 
aikana, Markku valottaa 
perheen uusista yrityksistä. 

 Markku nähtäneen siis 
Iin Automyynnin lisäksi, ai-
nakin talvikaudella, vaimon 
kiireapulaisena Syötteellä. 
MTR Kempeleen Kirin pelaajat juhlivat Reetta Törmäsen poltettua Sei-

näjoen Vilma Kuparin ykköspesälle.
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Iijoen Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- 
ja automaatiojärjestelmät uusitaan loppu-
kesän ja syksyn aikana. Modernisointi lisää 
voimalaitoksen käyttövarmuutta ja tehostaa 
kotimaisen säätövoiman tuotantomahdolli-
suuksia.

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-
Vesivoima on aloittanut Raasakan voima-
laitoksen 1970-luvun alusta peräisin olevien 
alkuperäisten sähkö- ja automaatiojärjes-
telmien modernisoinnin. Työt valmistuvat 
vuoden 2018 loppuun mennessä. 

- Voimalaitoksella on tehty loppukevään 
ja alkukesän aikana valmistavia töitä. Käyt-
töikänsä päähän tulleiden sähkö- ja auto-
maatiojärjestelmien korvaaminen uusilla 
moderneilla laitteistoilla alkaa heinäkuun 
lopussa. Työt kolmella koneistolla etene-
vät yksi kone kerrallaan 7 - 8 viikon jaksois-
sa. Uudistustyöt saadaan valmiiksi vuoden 
loppuun mennessä, kertoo PVO-Vesivoi-
man kehityspäällikkö Juha Kähkölä. 

Kunnonvalvontaa ja  
säätövoiman tuotanto tehostuu
Uusien järjestelmien myötä kunnonvalvon-
ta, järjestelmien huollettavuus ja varaosien 
saanti helpottu-vat. 

- Uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät 

ovat modernia tekniikkaa. Ne tuovat entis-
tä tarkempaa tietoa järjestelmien kunnosta 
ja mahdollisuuden huoltaa laitteistoja myös 
etänä ja siten parantaa laitoksen käyttövar-
muutta. Se lisää edelleen mahdollisuuksia 
käyttää voimalaitosta oikea-aikaiseen uu-
siutuvan ja kotimaisen säätövoiman tuotan-
toon, Juha Kähkölä kuvaa.

Modernisointi käsittää voimalaitoksen 
sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusinnan. 
Projektin yhteydessä huolletaan voimalai-
toksen turbiinit ja generaattorit. Uudet säh-
kö- ja automaatiojärjestelmät toimittaa ABB. 
Uudistuksen sähköasennuksista vastaa Pai-
kallis-Sähkö Oy. 

Vedenpinnan vaihtelua  
Iijoella
Modernisointitöistä aiheutuu voimalaitok-
sen käyttöön keskeytyksiä heinäkuun lo-
pussa viikolla 31 sekä elokuussa viikolla 
34. Muutostöiden mahdollistamiseksi Raa-
sakan voimalaitoksen vedenpinnat vaihte-
levat keskeytysten yhteydessä lupaehtojen 
määräämissä maksimirajoissa ja vettä jou-
dutaan mahdollisesti myös ohijuoksutta-
maan.

PVO-Vesivoima tiedotus 

Raasakan vesivoimalaitoksen 
sähkö- ja automaatiouudistus tuo 

lisää käyttövarmuutta

renkaiden korjaus, 
asennus ja tasapainotus
henkilö-, paketti-, 
maasto ja kuorma-autoihin
Myös moottoripyörät, 
traktorit, pyöräkoneet jne.

Iin Rengastyö Lieksentie 4, Ii p. 040 754 4377
www.iinrengastyo.com

Olemme muuttaneet! 

Koskipa asiasi kevyttä tai raskasta 
kalustoa, meillä hoituu molemmat

Uusi osoite: Lieksentie 4, Ii

ALueeSI PALVeLeVA rengASLIIKe

Pertti Huovinen on tuttu näky 
yleisurheilukentillä ja menes-
tynyt jo vuosia yleisurheilun 
tietokilpailuissa.

pertti huovinen jälleen neljäs
yleisurheilutiedon sm-kisassa

Kilpailussa vastattiin kir-
jallisesti neljäänkymmeneen 
kysymykseen, puolentoista 
tunnin aikana. Kysymykset 
olivat laatineet tänä vuon-
na, kuten muutaman viime 
vuoden aikana, Vesa-Mat-
ti Peltola Orimattilasta, Jyr-
ki Repola Espoosta ja Esa 
Kaihlajärvi Jyväskylästä. 
Kaksi parasta pääsi yleisön 
edessä pidettävään finaaliin 
ja kolmas sai pronssin.

Kysymysten taso on ollut 
vaikea, minkä vuoksi kär-
kipääkin on saanut yleensä 
vain hieman yli puolet mak-
simipisteistä. Vaikeus tekee 
kisasta raskaan, sillä lähes 
kaikkia vastauksia täytyy 
miettiä. Vuoden yleisurhei-
lutietäjän -tittelistä kilpai-
lijoita ei ole kovin paljon, 
koska ”onnenonkijoilla” ei 
ole mahdollisuuksia vai-
keassa lajissa. Kaikki osal-
listujat treenaavat enemmän 
tai vähemmän, muun mu-
assa voittaja Harri Piiro-
nen kertoi treenaavansa 3-4 
tuntia päivässä. Paikalla 
oli tälläkin kertaa Suomen 
urheilutiedon kärkipää. 
Viimevuotiset mitalistit jy-
väskyläläinen Tommi Roi-
mela ja helsinkiläinen Ilkka 
Palomäki, molemmat urhei-
lutoimittajia, tippuivat tällä 
kertaa sijoille 7 ja 8.

Huovinen oli viimevuo-
tiseen tapaan kisan nel-
jäs, samalla pistemäärällä 

kuin tamperelainen Tuomas 
Tumi. Lisäkysymys ratkai-
si Huovisen neljänneksi ja 
pudotti Tumin viidenneksi. 
Lisäkysymyksessä piti muis-
taa Petri Keskitalon voitto-
pisteet, hänen voittaessaan 
10-ottelun nuorten maail-
manmestaruuden vuon-
na 1986. Huovinen erehtyi 
60:llä pisteellä ja Tumi hie-
man yli sadalla.  Pertti Huo-
vinen totesi alkavansa olla 
yleisurheilutiedon Matti 
Pitkänen (Pitkäsellä kolme 
neljättä sijaa Lahden MM-
hiihdoissa vuonna 1978). 
Suoritukseensa Huovi-
nen oli tyytyväinen, vire oli 
hyvä, muisti pelasi, eikä ko-
vin paljon tullut virheitä. 
Hän sai moneen, aluksi vai-
kealta tuntuneeseen kysy-
mykseen, kaivettua oikean 
vastauksen. MTR

Kymmenen kärki
1) Harri Piironen Joensuu 
26,25, 2) Jari Hakalax Tur-
ku 26,25, 3) Mika Suikki Juva 
24,75, 4) Pertti Huovinen Ii 
23, 5) Tuomas Tumi Tampere 
23. 6) Jukka Mukala Hamina, 
21,25, 7) Ilkka Palomäki Hel-
sinki 19,75, 8) Tommi Roimela 
Jyväskylä 18,5, 9) Jori Komu-
lainen Espoo, 15,75, 10) Jorma 
Lehtikangas Tuusula 15,25.

Finaalissa Harri Piironen 
voitti Jari Hakalaxin pistein 
7,5 - 4,5.

Suomen Urheilutietäjät jär-
jestää Kalevan kisojen 
yhteydessä Vuoden yleisur-
heilutietäjä-kilpailun, joka 
on lajin SM-kisa. Kolme pa-
rasta saa samanlaisen mitalin 
kuin Kalevan kisojen urhei-
lumitalistit. Tämän vuotinen 
kisa pidettiin Jyväskylässä. 

Liikunnan pitää olla hauskaa

Iin Yrityksen yleisurheilu-
harjoituksia pidetään vii-
koittain Iin urheilukentällä. 
Harjoituksissa käydään läpi 

eri yleisurheilulajeja ja nii-
den tekniikoita hauskalla 
ja mukaansa tempaavalla, 
huumorin höystämällä ot-

teella. Joka toinen viikko 
järjestetään kilpailut, joissa 
kaikki ovat voittajia ja saa-
vat mitalin. MTR

iin YRitYksen lasten YleisuRHeilukilPailut 26.7.
T5 40 m + pituus: ellu järvenpää 10,35 + 180, Minea Heik-
kilä 10,34 + 150, enni ojanen 18,35 + 91. P5 40 m + pituus: 
Verneri sallinen 9,91 + 149, juuso Pakanen 10,30 + 162, os-
kari sandholm 10,22 + 175, Vili savilampi 14,52 + 85. T7 
40 m + pituus: sanni Rajala 9,16 + 172, aino-Maria karvo-
nen 9,20 + 212. P7 40 m + pituus: aatu ojanen 7,97 + 232, 

aapo ojanen 8,64 + 188, aatu savilampi 10,90 + 122. T9 
40 m + pituus: josefiina jussila 7,53 + 272, Rebekka jussila 
8,17 + 265, Viivi Heikkilä 8,27 + 226, Milja Rajala 7,47 + 285. 
T11 60 m + pituus: janna Pahikainen 10,06 + 287. P11 60 
m + pituus: joona Heikkilä 9,46 + 349. T14 100 m + pituus: 
jatta nurmela 13,53 + 459, aino Veijola 14,59 + 417. P14 
100 m + pituus: Mikael Malmihuhta 15,82 + 366.

Jatta Nurmelan askelmerkki 
on kohdallaan.

Iin yleisurheilun grand old 
man Pertti Huovinen kuulutus-
tehtävissä, taustallaan juoksu-
jen ajanottajat.

100m lähdössä sisäradalta Jatta Nurmela, Aino Veijola, Mikael Malmihuhta. Lähettäjänä Heikki Nöjd.

Minkä nuorena oppii, sen van-
hana taitaa. Eevertti Sallinen 
1v 3kk isänsä Jari Sallisen kans-
sa pituushyppypaikalla.
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Iin seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 
2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakuntavaalit, jossa 
vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 23 
jäsentä kirkkovaltuustoon.

kl:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan 
edellä mainittuun on ehdokas,
1) joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan
 läsnä olevaksi jäseneksi, 
2) joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018 mennessä, ja
 joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi 
 asettamiseen, 
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimus-
 suhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia 
varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä iin kirkko-
herranvirastoon, joka on avoinna maanantaista perjantaihin kello 
9.00 – 14.00 sekä 17.9.2018 kello 9.00 - 16.00.  iin kirkkoherranviras-
ton osoite on: Puistotie 3, 91100 ii. 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana 
iin kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

ii 6.6.2018
iin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 
Puheenjohtaja tapani Ruotsalainen

eHDokasasettelua koskeVa kuulutus

KANSALLISPUKUJEN TUULETUSPIKNIK

5.8. kello 14 Iin kotiseutumuseon pihalla
  

Piknikille voi tulla kokonaisessa kansallispuvussa, 
kansallispuvun osassa, muinaispuvussa tai 
mukaelmassa! Kelin salliessa omat eväät ja 

piknik-viltti mukaan, sateen sattuessa siirrymme 
sisätiloihin nauttimaan museokahvila Huilingin 

tarjoiluista omakustanteisesti.

Piknikille voi tulla pukeutuneena kokonaiseen 
kansallispukuun, johonkin kansallispuvun osaan, 
muinaispukuun tai vaikka mukaelmaan! 

Kelin salliessa omat eväät ja piknikviltti mukaan, 
sateen sattuessa siirrymme sisätiloihin nauttimaan 
museokahvila Huilingin tarjoiluista omakustanteisesti. 
Ei erillistä ohjelmaa, nautitaan kesästä ja puvuista!

KANSALLISPUKUJEN TUULETUSPIKNIK
5.8. kello 14 Iin kotiseutumuseon nurmella

Lisätietoja:  www.facebook.com/iinkotiseutumuseo

Tervetuloa!

Tanssit Lauantaina 4.8.18 
klo 21.00 - 02.00

oijärven sampolassa

Lippu 15 €

ojalantie 12 95160 oijärvi

40-vuotis juhla-
kiertue jatkuu

ÄSSIEN

SAMPOLASSA

Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseura ry:n

KESÄ-/HIRVIKOKOUS
Torstaina 9.8.2018 

klo 18.00 Kattilanpirtillä
Johtokunta

- käsitellään jäsenyysasiaa. 
- kesäkokouksen jälkeen hirvikokous. 
- Hirviporukkaan ilmoittautuminen 
 ainoastaan kokouksessa tai ennakkoon 
 ilmoittamalla puheenjohtajalle/ sihteerille. 
- Perinteinen haulikkokisa la 4.8. klo 16. 
- jäsenmaksu ja muut lupamaksut kokouksessa 
 tai erkin luona, p. 040 765 9981. 
 johtokunta

Jakkukylän Eräukot ry:n

KESÄKOKOUS
Pidetään su 5.8. klo 15 hirvikämpällä

Praavan yksityistiellä sijait-
seva Liesojan silta uusitaan. 
Siltaremontti kestää noin 
2,5 kuukautta ja jos aikatau-
lu pitää, uusi silta on valmis 
lokakuun loppuun mennes-
sä. Praavan yksityistien tie-
kunnan toimitsijamies Juha 
Miilumäki kertoo, että sil-

Liesojan silta uusitaan

taremontin rahoituspäätös 
saatiin yhdennellätoista het-
kellä, sillä silta olisi muuten 
laitettu käyttökieltoon. Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskus 
rahoittaa noin 450 000 euron 
siltaremontista 75 prosenttia, 
Iin kunta 10 prosenttia ja lo-
put 15 prosenttia jää makset-

tavaksi tiekunnan osakkaille. 
Avustusta remonttiin on 
haettu jo vuosia sitten, mutta 
päätös saatiin vasta nyt.  

Vanha silta on rakennet-
tu Miilumäen tiedon mukaan 
1950-luvulla ja kansirakenne 
on uusittu ilmeisesti 1970-lu-
vulla. Siltaa vilkaisemalla 
huomaa, että silta on todella-
kin loppuun käytetty. Sillan 
kantta on paikattu tilapäis-
rakenteilla, muun muassa 
vanerilla ja suodatinkankail-
la. Ennen 12,5-senttimetriset 
lankut ovat kuluneet parin 
sentin paksuisiksi. Jatkuva 
liikenne ja sora hieroo koko 
ajan lankun pintaa ohuem-
maksi, ja pahimmista pai-
koista lankkujen päät ovat 
nousseet ilmaan. Muutamas-

ta kohdasta sillan läpi näkee 
Liesojan. 

Uudesta sillasta tulee noin 
21 metriä pitkä ja kannen le-
veydeksi 6,5 metriä. Silta 
perustetaan kallion varaan 
lyötävien teräsputkipaalu-
jen varaan. Teräsputkipaalu-
jen pituus on noin 15 metriä. 
Sillan pääkannattajaksi tu-
lee teräspalkit. Sillan kansi 
ja päätypalkit ovat teräsbe-
tonia. Kansi ja noin 30 met-
riä sillan molemmin puolin 
päällystetään asfaltilla. Silta 
on suunniteltu ajoneuvoase-
tuksen mukaisille kuormille 
ja muutenkin silta on suun-
niteltu Liikenneviraston 
suunnitteluohjeistusta nou-
dattaen. Sillan pääurakoitsija 
on Uunila Oy ja rakennuttaja-
konsultti CC Control Oy.  

Remontin ajan Praavan-
tie on suljettu sillan kohdalta, 
ja kiertotie kulkee Takatien ja 
Ojakyläntien kautta. Praavan-
tie on vilkkaasti liikennöity, 
joten Ojakyläntien ja Taka-
tien liikennemäärät tulevat 
lisääntymään remontin ajak-
si. Tiekunnan pyyntö autoili-
joille on noudattaa Takatien 
30 km/h nopeusrajoitusta, 
sillä koulumatka Ojakylän 
koululle kulkee myös samaa 
reittiä. Takatie on kapea ja 
mutkainen soratie, eli tarkka-
na liikenteessä! Röytässä jär-
jestetään vielä loppukesästä 
tapahtumia, joten Röyttään 
päin menijöidenkin on hyvä 
ottaa kiertotie huomioon. RT 

Infokyltit remontista tulevat molemmin puolin siltaa. Kylttiä pitelemässä Juha Miilumäki.

Monin paikoin sillan läpi näkee alas Liesojaan. Siltaremontti saatiin 
alulle yhdennellätoista hetkellä.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat 
ja lisäksi saunarakennus.

Iin Metsästysyhdistys ry

KESÄKOKOUS
Seuran majalla 5.8. klo 16.00

bingo

Ma 13.8. klo 19.00
2 23

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
kirkonkyläntie 17 kuivaniemi

Palkinnot: 540 e mp / 350 e pr 50
2x100 e / 5x50 e / ym 

8

Tervetuloa!

Lippu 10 €, sis. pullakahvit.
tervetuloa

KESÄILLaN vaLSSI -KoNSERttI
la 4.8. klo 19-21

Vatungin Pooki • Pohjoisrannantie 767,  
95100 Kuivaniemi • Puh. 044 209 4496   

Vatungin Pookissa

Esiintyy
Kemin harmonikkakerho

&tuomo Salmi
Pahkakosken energia oy suunnittelee iin kunnan alueelle Pah-
kakosken tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvai-
kutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 
77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää raken-
nusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena on 
mahdollistaa enintään 30 uuden tuulivoimalan rakentaminen.

Iin kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 16.4.2018 
§ 36 hyväksyä Pahkakosken tuulivoimapuiston yleiskaavan. 
Päätöksestä ei ole tullut valituksia määräaikaan mennes-
sä. Pahkakosken tuulivoimapuiston yleiskaava tulee voi-
maan MRA:n § 93 mukaisesti tällä julkisella kuulutuksella 
1.8.2018.

kuulutus
Pahkakosken tuulivoimapuiston 
yleiskaavan voimaantulo

lisätietoja antavat:
Iin kunta 
jokisuuntie 2, 91101 ii

kaavaa laativa konsultti:
FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Hallituskatu 13 - 17 D, 90100 oulu

Janne Tolppanen
Maankäytön suunnittelija, 
arkkitehti
puh. 044 278 7307
janne.tolppanen@fcg.fi 

Jaakko Raunio
Maankäytön suunnittelija
puh. 050 4083 811
jaakko.raunio@ii.fi

Hankkeesta vastaava:
Pahkakosken Energia Oy
teknologiapuisto 1, 61800

Jaakko Leppinen
Project Director
puh. 040 188 1297
jaakko.leppinen@windelligence.com
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Olhavan seudun kehittämis-
yhdistyksen puheenjohtaja 
Maarit Tihinen kertoi ky-
seessä olevan kolmas Olha-
vapäivä vanhojen koneiden 
ympärillä.

-Kirpputoripäiviä pi-
dimme jo aiemmin, mut-
ta vanhat koneet toivat 
päivään näyttävyyttä ja 
suuren yleisön kiinnostuk-
sen tapahtumalle, Maarit 
iloitsi liikkuessaan tapahtu-
ma-alueella.

Olhava Areenalle oli-
kin saatu kootuksi kattava 
näyttely vanhoista autois-
ta ja muista koneista. Esil-
lä oli niin maatalouden 
koneita, kuin merenkul-
kuun liittyvää kalustoa, sekä 
puhelimen kehityshistoriaa 
valottanut laaja puhelinko-
koelma eri vuosikymmenil-
tä. 

Helteinen Olhavapäivä yleisömenestys
Olhava Areena täyttyi 

lauantaina 21.7. vanhoista autoista ja 
muista koneista, kirpputorimyyjistä 

ja runsaasta yleisöstä.

Paraatiajoa johti Oripään vanha paloauto vuosimallia 1982. Au-
ton ohjaimissa omistaja Pekka Parviainen. Auto on ollut hänen 
omistuksessaan puolitoista vuotta. 

Seppo Pietilän Mercedes vuodelta 1951 ja Teemu Tapio Lada Niva 
vuodelta 1980 Olhava Areenan paraatiajossa.

Tarmo ja Anja Kamula todella näyttävän puhelinkokoelmansa ää-
rellä. Lisäksi Tarmolla oli näyttelyssä kolme vanhaa museoautoa.

Jalo Ranch Simoniemestä tarjosi mahdollisuuden ratsastukseen 
Hemppa ruunalla Sabrine ponilla. Hempan vieressä Pauliina Jalo-
koski ja Sabrinen Sara Ylimartimo.

Leo Tervonen esitteli yleisölle itse rakentamaansa perinnepurje-
venettä, jolla hän on purjehtinut yli kaksikymmentä vuotta. 

Alpo Klaar oli tuonut esille Andros venemoottorin vuodelta 1936. 
Moottorin on uutena hankkinut Alpon äidin isä.

Netta Haarala ja Cami-heppa keppihevoskisassa.

Nybyn lasitehtaan lasia 
esitellyt Mauno Heikkilä 
kertoi olevansa myös Jamp-
pa Tuomisen faniklubin ja 
Ouluseuran puheenjohtaja. 
Hänen esittelyteltallaan sai 
tietoa monenlaisesta kult-
tuuriin liittyvästä aiheesta, 
Olhavan lasitehtaan toimin-
nan lisäksi.

Lapsille ja lapsenmielisil-
le tarjolla oli keppihevoski-
saa, tikanheittoa, ratsastusta 
sekä mahdollisuus tutustua 
kotieläimiin. Nälän yllättä-
essä helpotuksen toi kah-
vittelu muurinpohjalettujen 
kera, tai maukas lohisoppa.

Päivän näyttävin hetki 
koettiin paraatissa, jolloin 
Olhava Areenaa kiersi auto-
jen, traktoreiden ja mopojen 
letka, kärjessä Pekka Par-
viaisen omistama paloauto 
vuosimallia 1982. MTR

Kalevi Ilkka viihdyttää yleisöä ravintolateltassa.

Kirpputorialueella riitti myyjiä ja ostajia.


