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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
nomat

Hellepäivän Saunapäivään osallistuneita vilvoittelemassa Iijoessa.

Helleviikonlopusta nautittiin 
saunoissa, rannoilla ja vesillä
Kuluvan kesän kuumin vii-
konloppu sai iiläiset ran-
noille ja vesille. Yli 30 
asteen helle ei estänyt sau-
nafriikkien osallistumis-
ta Saunapäivään ja saunojia 

riitti jokaiseen tarjolla olleis-
ta saunoista.

Lasten ilo oli silminnähtä-
vää uimavesien lämmettyä 
ihoa hyväileväksi, eikä al-
kukesän palelevista varpais-

ta ollut jäljellä muistoakaan. 
Veneilijöitä puolestaan hel-
littiin lämmöllä ja lähes tuu-
lettomalla säällä. MTR

 Praavaan saavuttiin maalta ja mereltä.

 Helteellä viihdytään vesien äärellä.

PARTURIPAINOTTEINEN

Jonna Perätalo 
p. 040 166 4419 

Huhtikuja 17, 91100 Ii

Parturi-Kampaamo 
Laguuni

Myös kotikäyntejä. 
Kysy lisää!
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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-
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SEURAAVA IISANOMAT NRO 17
ILMESTYY TO 15.8.2019. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 8.8.2019 mennessä.

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

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan (p. 050 439 9963 tai 0400 385 281)

IIN ALUE

Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 1.8. klo 14:30. Voit 
pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omai-
sesi luona.
Ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen su 4.8. klo 
15 - 17 Iin kirkko. Pyhäpäivä: Kirkastussunnuntai, aihe Kir-
kastettu Kristus. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina 
Markku Jaakkola. Avustaa Irmeli Hietapelto. Kolehti Pakolais-
ten auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Perhekirkon jälkeen on kirkkokahvit ja mehut, ja koulutielle 
siunatuille lapsille jaetaan ruusut ja Siunausta koulutielle-
kirjaset. Perhekirkkoon järjestetään kuljetus Kuivaniemeltä, 
ilmoittaudu kuljetukseen taksi Anne Miettuselle puh. 040 
571 8618.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 8.8. klo 13. 
Sanajumalanpalvelus su 11.8. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän 
aihe Totuus ja harha, toimittaa Pekka Soronen, kanttorina 
Markku Jaakkola, kolehti Pohjois-Suomen tunturikappelien 
ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus.
Vauva-ja taaperoryhmä ke 14.8. ja ke 21.8. klo 10 – 11.30 Iin 
seurakuntatalon kerhohuone. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsil-
le ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainottei-
nen perhekerho. Tule kerhoilemaan lapsesi kanssa ja vaihta-
maan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien 
kanssa. Olet tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai 
useamman lapsen kanssa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua 
ja ryhmä on maksuton. Lisätietoja puh. 0400 541 319. 
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 15.8. klo 14:30. 
Perhekerhon syyskauden aloitus retkikerho pe 16.8. klo 
10 - 12 Pukkisaarenmaja, Konintie 393. Tämä syyskauden 
ensimmäinen perhekerhon kokoontuminen on Pukkisaaren 
majalla, ohjelmassa ulkoleikkejä, askartelua ja mukavaa yh-
teistä tekemistä. Paistamme nuotiolla makkaraa, tarjotaan 
välipala. Sateen sattuessa kerhoilemme sisällä Pukkisaaren 
mökissä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihta-
maan kuulumisia. Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhem-
mat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa.
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE

Messu su 4.8. klo 10 Kuivaniemen kirkko. Kirkastussunnun-
tai, pyhäpäivän aihe: Kirkastettu Kristus. Toimittaa Tapani 
Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Pakolais-
ten auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
Ellilän sukukokous. 
Ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen su 4.8. klo 15 
Iin kirkko. Kirkastussunnuntai, pyhäpäivän aihe: Kirkastettu 
Kristus. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku 
Jaakkola, avustaa Irmeli Hietapelto. Kolehti: Pakolaisten aut-
tamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kotiseu-
rakunta kutsuu tulevia ekaluokkalaisia siunattavaksi koulu-
tielle ja vanhempia, sisaruksia, isovanhempia, kummeja ja 
ystäviä mukaan perhekirkkoon. Perhekirkon jälkeen on kirk-
kokahvit ja mehut ja koulutielle siunatuille lapsille jaetaan 
ruusut ja Siunausta koulutielle-kirjaset. Perhekirkkoon jär-
jestetään kuljetus Kuivaniemeltä, ilmoittaudu kuljetukseen 
taksi Anne Miettuselle puh. 040 571 8618. 
Sanajumalanpalvelus su 11.8. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 9. 
sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: Totuus ja harha. Toi-
mittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: 
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoi-
minnan tukemiseen, Kirkkohallitus. 
Kuivaniemen perhekerho to 15.8. ja to 22.8. klo 10 seura-
kuntatalo.  
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua, laululeikkejä, 
mukavaa yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa. Tule tapaamaan 
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia.  Kerhoon 
ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat kai-
ken ikäisten lasten kanssa. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 14.8. klo 10 – 11.30 Iin seura-
kuntatalo, kerhohuone. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen 
perhekerho. Myös isompi sisarus on tervetullut kerhoon mu-
kaan. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhem-
pien kanssa ja kerholaisten toiveiden mukaista ohjelmaa, 
tarjotaan välipala. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua ja ryhmä 
on maksuton. Lisätietoja puh. 0400 541 319. Tule kerhoile-
maan lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa 
elämäntilanteessa olevien kanssa, olet tervetullut ryhmään 
ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa.
Katso lisätietoja ylläolevista ja lisää tapahtumia: Iin alue tai 
www.iinseurakunta.fi 

Parturi-kampaamo Laguuni 
muutti  Tikkasenharjuun

Parturi-kampaamon Laguuni on muuttanut. Jonna Perätalo palvelee asiakkaita uusissa viihtyisissä tiloissa Huhtikujalla.

Iin Kirkkotiellä palvellut 
parturi-kampaamo Laguuni 
on muuttanut Huhtikujalle 
Tikkasenharjuun. Aiemmin 
vuokratiloissa toiminut yrit-
täjä Jonna Perätalo palvelee 
asiakkaita omakotitalonsa 
autotallin päätyyn rakenne-
tuissa viihtyisissä tiloissa.

Muuton myötä hän on 
hiukan muuttanut toimin-
takonseptiaan, kaikille päi-
ville tarvitaan nykyisin 
ajanvaraus.

-Toimin parturipainottei-
sena parturi-kampaamona 
eli pääosa asiakkaistani on 

miehiä. Ajan saa yleensä no-
peasti, jopa samalle päiväl-
le. Tarvittaessa ilta-aikoja on 
tarjolla ja sovittaessa palve-
len myös lauantaisin, Jonna 
Perätalo kertoo.

Jonna kertoo suuren osan 
entisistä asiakkaista löytä-
neen uuden toimipaikan ja 
lisäasiakkaita on Tikkasen-
harjun asukkaiden lisäksi 
tullut muun muassa kuntoi-
lijoiden huomattua Laguu-
nin sijainnin.

-Valomainokseni näkyy 
sopivasti tasamaanladun 
parkkipaikalle, Jonna nau-

rahtaa.
Alan kausiluontoisuu-

desta johtuen hän on yri-
tyksen alkuvaiheissa 
työskennellyt ajoittain osa-
aikaisesti Kuivaniemen 
Nesteellä, mutta panostaa 
nyt kokopäiväisesti parturi-
kampaamo Laguunin pyö-
rittämiseen.

-Vaikka toimin partu-
ripainotteisesti, palvelen 
myös naisia, kertoo juuri 
hääkampauksen tehnyt Jon-
na Perätalo, todeten samal-
la vaihtavansa käyttämänsä 
värisarjat hajusteettomiksi. 

Parturi-kampaamo La-
guunin vahvuuksia ovat 
hyvän palvelun lisäksi edul-
liset hinnat ja joustavat toi-
mintatavat.

-Käytössäni on 10kortti, 
jolla asiakas saa kymmenen-
nen saksi/konetyön puoleen 
hintaan. Varttuneimmille tai 
liikuntarajoitteisille asiak-
kaille teen tarvittaessa myös 
kotikäyntejä, Jonna Perätalo 
kertoo, toivottaen kaikki en-
tiset ja uudet asiakkaat ter-
vetulleiksi Laguunin uusiin 
toimitiloihin Huhtikujalle. 
MTR

Raparperipaistos
Murotaikina:
100 g voita tai margariinia
3 dl vehnäjauhoja
0,5 dl sokeria
pieni muna
Täyte: 
noin 5 dl pilkottuja 
raparperikuutioita
2 munaa
0,5 dl kermamaitoa
1,5 dl sokeria
1-2 tl vaniljasokeria

Murotaikina sekoitetaan nopeasti, ettei se 
sitkisty. Taikinalla vuorataan vuoka niin, että 
taikina nousee hieman ylös vuoan reunoja. 
Rapareprikuutiot ripotellaan taikinan päälle. 
Täyteaineet sekoitetaan keskenään ja kaa-
detaan raparperien päälle. Paistetaan 200 
asteen lämmössä, kunnes paistos on kau-
niin ruskea ja munaseos täysin hyytynyt.  
   Paistoksen voi tehdä myös tuoreista luu-
muista, mutta vaniljasokerin tilalle  raaste-
taan sitruunan kuorta. Luumut voi halkaista 
tai pilkkoa kuutioiksi. Siemen poistetaan.
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Iin helluntaiseurakunta | Uskontie 1, 91100 Ii
www.iinhelluntaiseurakunta.me

Sanan ja rukouksen ilta 
keskiviikkoisin klo 18.
Ilosanoman sunnuntai 
sunnuntaisin klo 12.
Pyhäkoulu tauolla
Ruokajako tiistaisin klo 10.30 
(aamukahvit ja numerolaput 10)

Iin Praavannokan uimaran-
nan vieressä olevalla laavul-
la on moni hieraissut tänä 
kesänä silmiään. Ei kai se 
noin päin viimeksi ollut? Ei 
välttämättä ollutkaan, sillä 
kyseessä on tiettävästi Suo-
men ainoa pyörivä laavu.

Laavu on Iin Ojakylän 
Kyläyhdistyksen aktiivi-
en vuonna 2016 rakentama. 
Kunta osallistui hankkee-
seen lahjoittamalla tarvitta-
van puutavaran.

-Laavu oli alun perin 
kiinteä, merelle päin aukea-
va ja tuulet puhalsivat usein 
savut laavun sisään. Aika-
ni valituksia kuunneltuani, 
sain idean muuttaa laavun 
pyöriväksi, Kauko Korvala 
kertoo.

Toiminnan miehenä Kau-
ko pisti tuulemaan ja alkoi 

Iin Praavassa ainutlaatuinen pyörivä laavu

suunnitella, kuinka homma 
saadaan toimimaan. Aikan-
sa tuumailtuaan hän oli ke-
hittänyt pyörivän laavun, 
jonka myös rakensi yhdessä 
kylän aktiivien kanssa.

-Ilman Iin Konepajan 
Pentti Aulan myönteistä 
suhtautumista homma olisi 
kaatunut omaan mahdotto-
muuteensa, Kauko kiittelee 
saadusta tuesta.

Kaukon idea oli Pentis-
tä sen verran erikoinen ja 
mielenkiintoinen, että IKP 
lahjoitti tuhansien euro-
jen edestä rautaa perustuk-
siin ja mekanismiin, joiden 
varassa laavu tänä päivänä 
Praavassa seisoo tai oikeam-
min pyörii.

Itse kukin voi laavun 
pyörivyyden ansiosta valita, 
mihin suuntaan haluaa kat-

Saila Immonen ja Juha Kaisto 
nauttivat nuotiomakkarat yh-
dessä laavun suunnitelleen ja 
rakentaneen Kauko Korvalan 
kanssa. Laavua voi portaat-
tomasti pyörittää, tulipaikan 
pyöriessä mukana. 

Praavanokan uimarannan vieressä 
sijaitsee Suomen ainoa pyörivä laavu.

”Laavu oli alun perin kiinteä, merelle päin aukeava ja tuulet puhalsivat usein savut 
laavun sisään. Aikani valituksia kuunneltuani, sain idean muuttaa laavun pyöriväksi.”

sella. Samalla välttyy silmiä 
kirvelevältä savulta ja tuu-
lelta.

Laavun vihkii virallises-
ti käyttöön Iin seurakunnan 
kappalainen Pekka Soronen 
heinäkuun viimeisenä päi-
vänä klo 18.

-Toimintaperiaate laa-
vulla on, että jokainen tuo 
puut tullessaan ja vie roskat 
mennessään, Kauko Korvala 
toteaa, toivottaen kaikki ter-
vetulleiksi Suomen ainoalla 
pyörivälle laavulle. MTR

Lämpimät kiitokset

Iin kunta         Kuivaniemen Yrittäjät ry

hyvin onnistuneista 34. Kuivaniemen Pitäjämarkkinoista 2019. 
Markkinat tuntuvat markkinoilta asiakkaiden ja myyjien ansiosta! 

Suuret kiitokset myös järjestelyihin osallistuneille ja esiintyjille.
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Aurinko helli Kuivaniemen Pitäjämarkkinoita
Kuivaniemen Pitäjämarkki-
nat saatiin tänäkin vuonna 
viettää aurinkoisessa helle-
säässä. 34. markkinat avan-
nut Kuivaniemen Yrittäjien 
puheenjohtaja Ari Kaakkuri-
niemi totesikin sopivasti.

-Joka kerta on aurinko 
markkinoilla paistanut, eikä 
kukaan muista, jos joskus on 
sadetippa tullut.

Ei tullut tänä vuonna, 
vaan runsas markkinaylei-
sö sai nauttia aurinkoisesta 
säästä koko viikonlopun os-
toksia tehden, ystäviä tava-
ten tai monipuolista ohjelmaa 
seuraten. Markkinamyyjiä 
paikalla oli lähes sata ja tar-
jontaa löytyi joka makuun.

Kunnan tervehdyksen 
markkinoille tuonut Micro-
polis Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja Maarit Tihinen 
pohdiskeli markkinoiden 
merkitystä.

- Kuivaniemen pitä-
jämarkkinat ovat tärkeä 
yhteen kokoaja kuivanie-
meläisille; markkinat on 
odotettu tapahtuma, joka 
yhdistää kyläläisiä. Kuiva-
niemen pitäjämarkkinat on 
myös pienen pitäjän suu-
ri voimannäyte. Te kuiva-
niemeläiset saatte ansaitusti 
tuntea iloa ja ylpeyttä mark-
kinoiden onnistumisesta 
ja niiden pitkästä laaduk-
kaasta perinteestä. Toisaalta 
Pitäjämarkkinat tarjoaa pien-
yrittäjille tilan tuotteiden 
suoramyyntiin, asiakkaiden 
kohtaamiseen ja sitä kautta 
tuotteidensa markkinointiin, 
Tihinen totesi.

Maarit kannusti kunta-
laisia mukaan ilmastokes-
kusteluun, mielipiteestä 
riippumatta.

-Tällä hetkellä Ii pon-
nistaa kohti Suomen en-
simmäistä IlmastoAreenaa 
elokuussa, teemalla ”Mei-
dän pitää puhua.”. Ilmasto-
keskustelussa korostuukin 
hyvin herkästi vastakkain-
asettelu tai syyllistäminen. 
On hienoa, että pitkien vä-
limatkojen Ii on IlmastoA-
reenan järjestäjä. Meille on 
tärkeää, että asuminen, elä-
minen ja yrittäminen myös 
tällä Iissä on kannattavaa. 
Osallistutaan siis ilmastotyö-
hön, puhutaan ja kerrotaan 
arkielämän tarpeista, yrittä-

jien arjesta ja etsitään ratkai-
suja, kehitetään ratkaisuja ja 
pidetään koko Suomi asuttu-
na. Olkoon se tavoite ja tah-
totila myös ilmastotyössä.

Juhlapuhujaksi järjestä-
jät olivat kutsuneet kansan-
edustaja Hanna Sarkkisen, 
joka kahden vuoden kuluttua 
nousee sosiaali- ja terveysmi-
nisteriksi. Puheessaan Sark-
kinen antoi tunnustusta 
tapahtuman järjestämisestä 
yhteistyönä.

-On hienoa, että yrittäjät, 
kunta ja yhteisö tulevat yh-
teen tapahtuman järjestäjäksi 
ja kunnan eri kylien kehittä-
miseksi. Erityisesti pienten 
kuntien vahvuus on nimen-
omaan yhdessä tekeminen. 
Yhdessä tekemisen kulttuuri 
on myös yrittäjäystävällisen 
kunnan kulmakivi. Yhdessä 
yritysten kanssa Iin kunta on 
myös onnistunut luomaan 
uskomattoman hienon tava-
ramerkin ilmastoystävällise-
nä kuntana ja Iin esimerkistä 
ollaan kiinnostuneita kan-
sainvälisestikin, Sarkkinen 
totesi.

Paikalle oli saatu vierai-
lemaan myös elinkeinomi-
nisteri Katri Kulmuni, joka 
kertoi olevansa ensimmäis-
tä kertaa Kuivaniemen Pitä-
jämarkkinoilla. Puheessaan 
hän korosti Iin olevan valo-
voimainen ilmastotyön edel-
läkävijä niin Suomessa kuin 
koko Euroopassa.

-Tuulivoiman tuoma kiin-
teistötulo on merkittävää 
kunnan taloudelle. Niillä eu-
roilla kustannetaan osaltaan 
kunnan tuottamia palvelui-
ta. Iissä uusiutuvan energi-
an tuottaminen ja kunnan 
hyvinvointi ovat esimerkil-
lisesti kohdanneet, Kulmu-
ni totesi.

Monipuolista ohjelmaa 
kaiken ikäisille

Markkinoiden ohjelma-
tarjonta oli tälläkin kertaa 
rakennettu monipuoliseksi, 
jakautuen viikonlopun mo-
lemmille päiville. Lauantai-
na tarjolla oli muun muassa 
koomikko Matti Patronen, 
taikuri Roope Ylitalo, mark-
kinabingo, sekä pääesiinty-
jänä Eini.

Sunnuntai aloitettiin 
markkinajumalanpalveluk-
sella, jonka jälkeen yhteislau-
lettiin Kuivaniemen-Simon 
Pelimannien johdolla. 

Sisko Kehus ja Sirpa Varanka esittelemässä Kuivaniemen Yrityk-
sen liikuntatoimintaa.

Taikakuusta tuttu Janne Raappana esiintyi sunnuntaina.

Vuoden markkinamyyjänä palkitun Jokivarren Puutarhan yrit-
täjän Auli Tolosen iloinen olemus on tuttu näky Kuivaniemen Pi-
täjämarkkinoilla jo kahdenkymmen vuoden ajan. Heli-Hannele 
Haapaniemi Aulin palveltavana.

Lauantain pääesiintyjä Eini sai kansan laulamaan ja liikkumaan.

Iin kunnan pisteessä Petri Leppänen esitteli Tuunataan työtä 
hanketta ja Aija Sarajärvi kertoi IlmastoAreenan etenemisestä 
kohti elokuun viimeistä viikonloppua.

Veikko Södö, Katri Kulmuni ja Maarit Tihinen iloisissa markkinatunnelmissa.

JJ-Lihan Juuso Jussila luomutilansa myyntirekassa sylissään Kal-
le poikansa.

Kunnan osalta päävastuun järjestelyistä kantoivat onnistuneesti 
Pekka Suopanki ja Heini Perttula.

Mirja Aalto ja Terttu Salmi poikkesivat Rantapohjan 50-vuotisjuh-
lateltalla tapaamassa päätoimittaja Pekka Keväjärveä ja tilausas-
sistentti Miia Räihää.
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Päivän pääesiintyjä Jan-
ne Raappana keräsi suuren 
yleisömäärän kuuntelemaan 
miehen aikanaan tunnetuksi 
tekemiä hittejä.

-Nykyisin teen parikym-
mentä keikkaa vuodessa, 
lähinnä mies ja kitara peri-
aatteella, kertoi Taikakuun 
laulusolistina tunnetuksi tul-
lut Janne.

Tällä hetkellä hän kes-
kittyy Palojärven loma-
keskuksen pyörittämiseen 
Rovaniemen ja Pello väli-
maastossa. 

Lomakeskuksen toimin-
nassa hän kertoi pääpainon 
olevan erilaisilla kehitys-
vammaisten virkistystoimin-
noilla, sekä rippileirille. 
Myös ulkomaalaisia turisteja 
palojärvellä vierailee paljon.

-Kun lopetin juoksemisen 
dollarinkuvat silmissä, tuli 
musiikista jälleen rakas har-
rastus, vapautuneen oloinen 
Janne Raappana kertoi Pitä-
jänmarkkinat letkeästi juon-
taneelle Tommi Reposelle. 
MTR

Kuivaniemen Nuorisoseuran teltalla asiakkaita palvelivat muun 
muassa seuran puheenjohtaja Raimo Ikonen ja Suvi Ylimartimo.

 Markkinat avasi Kuivaniemen 
Yrittäjien puheenjohtaja Ari 
Kaakkuriniemi.

Juhlapuhuja Hanna Sarkkinen 
antoi tunnustusta yhdessä te-
kemiselle ja Kuivaniemen yh-
teisöllisyydelle.Veikko Södö, Ari Alatossava, Katri Kulmuni, Jouko Herva, Ilkka Pakonen, Ari Kaakkuriniemi, Matti Kumpulainen ja Pekka Koskela läh-

dössä tutustumaan markkina-alueeseen.

Kuivaniemeläinen Aira Sipola paistoi maukkaita lättyjä tutulla 
paikallaan.

Kuivaniemen-Simon Pelimannien johdolla yhteislaulettiin.

Kaisa ja Antti Välikangas, Seppo Välikangas, sekä Heikki ja Outi Hautala nauttivat helteisestä mark-
kinapäivästä. Seppo oli saapunut lomailemaan Iihin Espanjan Marbellasta.

Kappalainen Pekka Soronen ja kanttori Markku Jaakkola markki-
najumalanpalvelusta toimittamassa.

Markkinoilla kävi runsaasti yleisöä, joka kokoontui esitysten aikaan lavan lähettyville.

 Kuivaniemen Yrittäjien teltalla laulettiin karaokea.



6
nomat

-
nro 16

1.8.2019

Kotieläinpuisto Arkadia 
yllättää monipuolisuudellaan

Yrittäjät Päivi Ruotsalainen ja Samuli Myllyneva toivottavat ryh-
mätkin tervetulleiksi ruokailemaan ja tutustumaan Kotieläin-
puisto Arkadiaan.

Kotieläinpuisto Arkadiassa voi tutustua Ylämaankarjaan.

Kameli edustaa puiston eksoottisimpia eläimiä.

Myös erilaisia kaloja löytyy.Jakki on myös harvemmin nähty eksoottinen nautaeläin.

1850-luvulla rakennetussa ja 
1895 laajennetussa tilan pää-
rakennuksessa, tarjoten hui-
kean miljöön niin perheille, 
kuin ryhmille nauttia kahvi-
la-ravintolan palveluista.

Kotieläinpuiston alueel-
la on mahdollista nauttia 
myös omia eväitä tai pais-
taa makkaraa joko nuotiolla 
tai kaasugrillissä. Eläinten ja 
taukopaikkojen lisäksi lapsil-
le löytyy monenlaista leikki-
paikkaa pomppulinnoineen, 
sekä aittarakennuksessa 
viihtyisä askartelu-leikkitila.

Kotieläinpuiston porot 
käyskentelevät kesällä lä-
hinnä talvikäytössä olevan 
kodan lähettyvillä. Yleisöl-
lä on mahdollisuus tutustua 
poroihin ja nähdä pari viik-
koa sitten syntynyt vasakin. 
Toimittajan kotieläinpuisto 
Arkadia yllätti iloisesti mo-
nipuolisuudellaan, osoit-
tautuen oivaksi kohteeksi 
lähimatkailuun. MTR

Pari viikkoinen poronvasa pysyttelee emän suojissa.

Kotieläinpuistossa viihdytään koko perheellä.

Kotieläinpuisto Arkadia Si-
mon Maksniemessä avautui 
yleisölle kesäksi 2016. Yrityk-
sen omistavat Samuli Mylly-
neva ja Päivi Ruotsalainen. 
Kesällä toiminta painottuu 
kotieläinpuiston ympärille 
ja ryhmillä on suuri merkitys 
puiston kävijämäärissä.  Ko-
tieläinpuistosta löytyy 70 eri 
eläinlajia, joukossa eksoot-
tisempiakin eläimiä kuten 
papukaijat, laamat, emut ja 
aasit, sekä kameli. 

-Haluamme tarjota lapsil-
le ja aikuisillekin nähtäväksi 
eläimiä, joita on harvemmin 
mahdollista nähdä. Meillä 
vieraileekin paljon päiväko-
ti- ja koululaisryhmiä, joiden 
iloa eläinten näkemisestä on 
mukava seurata, kertoo Päi-
vi Ruotsalainen. Kesäisin ko-
tieläinpuisto ja kahvila ovat 
kaikille avoinna päivittäin, 
tarjoten elämyksiä vauvasta 
vaariin.

Arkadian kahvila-ravin-
tola sijaitsee historiallisessa 

Sanni Ervasti, Seija Aho ja Eero Aho risteilyalus Sexmiilarin kan-
nella.

Eläkeliiton Iin osaston ke-
säretki tehtiin 18.7. Si-
moon. Ohjelmassa oli 
risteily Sexmilar aluksella, 
tutustuminen Pahnilan mu-
seoalueeseen, sekä ruokailu 
kotieläinpuisto Arkadiassa.

-Matkalla oli 29 iloista 
eläkeläistä nauttimassa au-
rinkoisesta kesäpäivästä 
ja hyvästä seurasta, yhdis-
tyksen matkavastaava Elvi 
Huovinen kertoo.

Retkikohteista Pahnilan 
museo on Tornionjokilaak-
son Maakuntamuseon alu-
eella ainut alkuperäisellä 
paikalla sijaitseva museopi-
hakokonaisuus. Vuodesta 

Eläkeliiton Iin osasto  
kesäretkellä Simossa

1886 lähtien muotoutunee-
seen pihapiiriin kuuluvat 
kärry- ja liiterirakennus, 
puovi- ja tallirakennus sekä 
1910- luvun alkupuolella ra-
kennettu navettarakennus. 
Talousrakennusten ympäril-
le keskittyivät arkiaskareet.

Kotieläinpuisto Arka-
dia puolestaan on moni-
puolinen kokonaisuus, jossa 
matkailija voi tutustua ek-
soottisiinkin kotieläimiin, 
sekä nauttia hyvästä ruuas-
ta ja palvelusta. Kahvila-Ra-
vintola Arkadian vanhassa 
pirtissä ryhmille järjestyvät 
buffetruokailut historialli-
sessa ympäristössä. MTR

Kotieläinpuisto Arkadian yrittäjista toinen, Päivi Ruotsalainen, 
esittelee iiläisille vieraille kahvila-ravintolan pirttiä, joka on ra-
kennettu vuonna1895, laajennuksesi 1850-luvulla rakennettuun 
tilan päärakennukseen. 

Iiläiset risteilivät Sexmiilar -aluksella Simon edustalla. Venettä 
ohjaa Rantapappila Oy:n yrittäjä Ari Hiltula. Yritys on Leena ja Ari 
Hiltulan omistaman majoituskohde Simoniemessä. Sexmiilarilla 
liikutaan Simon kauniissa saaristossa ja risteilyillä poiketaan alu-
een historiallisissa kohteissa. Alukseen voi ottaa 12 matkustajaa 
miehistön lisäksi.
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Kuivaniemen Yrityksen perinteinen 
markkinahölkkä saatiin juosta hyvis-
sä olosuhteissa. Kesäinen lämpö ja au-
ringonpaiste hellivät juoksijoita, eikä 
tuulestakaan ollut tänä vuonna haittaa. 
Vaihtelevissa maastoissa juostu Jokivar-
ren lenkki sisälsi sekä asfalttia että met-
säpolkuja kauniiden maisemien keskellä.

-Juoksijoita oli mukana reilut kolme-
kymmentä. Tuleville vuosille olemme 
suunnitelleet ottavamme lasten sarjat 

mukaan lyhyemmällä reitillä, Kuivanie-
men Yrityksen puheenjohtaja Sirpa Va-
ranka kertoi tapahtuman jälkeen.

Nopeinta vauhtia tänä vuonna piti 
Tommi Nieminen, ennen Taito Latvaleh-
toa. Kolmanneksi nopein oli M18 sarjan 
voittanut Lauri Parpala. Naisten paras 
oli Aino Paldaslahti. MTR

Tulokset
Miehet 10,5 km: 1.Tommi Nieminen 
KuiKis 44.14 2.Taisto Latvalehto Limin-
gan Niittomiehet 44.58 3.Markus Tuo-
mela 48.41 4.Petri Vilen Saukki JC 48.44 
5.Pertti Riepula Kuivaniemen Yritys 
49.18 (14osallistujaa)

Naiset 10,5 km: 1.Aino Paldaslah-
ti 51.58 2.Niina Mikkonen Aavasaksan 
Urheilijat 54.15 3.Sanna Wahlroos-Ruo-

nakoski 1.00.37 4.Sari Wahlroos-Pirnes-
koksi 1.01.19 5.Hanna Pakanen 1.03.16 
(11osallistujaa)

M18 10,5 km: 1.Lauri Parpala Simon 
Kiri 45.12

M60 10,5 km: 1.Jukka Rousu 53.46 
2.Juha Paldaslahti 1.00.21 3.Reijo Paaso 
1.02.07

N60 10,5 km: 1.Aila Paaso 1.15.09 
2.Rirva Paaso-Rantala 1.15.21.

Markkinahölkkä lämpimässä kesäillassa

Juoksijajoukko valmiina lähtöön.

Naisten sarjan voittaja Aino Paldaslahti 
saapumassa maaliin.

 Reijo Paaso, Pertti Riepula, Aila Paaso, Tiina Riepula ja Ritva Paaso-Rantala valmistautu-
vat iloisella mielellä markkinahölkän lähtöön.

Kilpailun kolme nopeinta. P18 sarjan voittaja Lauri Parpala vierel-
lään miesten kaksi nopeinta Tommi Nieminen ja Taisto Latvalehto.

Kuivaniemen Yrityksen perinteinen markkinahölkkä juostiin hyvissä olosuhteissa.
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Mikko Tapio ja Mysteeri orkesteri esiintyväti Merihelmen Pooki-
tansseissa. (Kuva Aira Sipola)

Kake Randelin suosio tanssikansan keskuudessa kestää vuosi-
kymmenestä toiseen. Oijärven Sikajuhlille Kakea saapui kuule-
maan runsaasti yleisöä. (Kuva Emilia Jokela)

Markkinaviikonlopun tanssit saivat väen liikkeelle
Kuivaniemen Pitäjämark-
kinaviikonloppuna tanssi-
kansalla oli runsauden pula 
valitessaan monista lähialu-
een tanssitapahtumista.

Tansseja järjestettiin 
niin Kuivaniemen Kieva-
rissa kuin Merihelmessä. 
Oijärvellä tarjolla olivat pe-
rinteiset Sikajuhlat Kake 

Randelinin tähdittäminä. 
Sikajuhlat keräsivät suu-
rimman yleisömäärän mo-
nipuolisella ohjelmalla ja 
maukkaalla ruoalla. Järjestä-
jät kertoivat lippuja myydyn 
reilut 500.

Merihelmen Pookitans-
seissa esiintynyt iiläis-
lähtöinen Mikko Tapio 

uudistuneen Mysteeri or-
kesterinsa kanssa sai myös 
runsaasti yleisöä.

-Tämä vuosi on otettu 
rauhallisemmin, mutta ensi 
vuodelle ovat suunnitel-
mat jo pitkällä ja esiinnym-
me isoilla keikkapaikoilla, 
pienempiä unohtamatta, 
Mikko kertoi onnistuneen 

keikan jälkeen.
Kokkina päätyökseen 

työskentelevä Mikko tekee 
myös keikkoja, joissa hän 
yhdistää kokkaus- ja laulu-
taitonsa, kuten tämän kesän 
Tervastiimaviikoilla Ylikii-
mingissä. MTR

Joukko sukututkimusta 
harrastavia henkilöitä ko-
koontui lauantaina 20.7. Vil-
laKauppilaan. Tutkijoita 
yhdistävänä tekijänä on ii-
läisyys.

Sukututkijoita kokoontui Iissä
-Olimme jo pitkään pitä-

neet yhteyttä nettiryhmässä, 
tapaamatta toisiamme. Kos-
ka kaikki tutkimme iiläisiä 
sukuja ja osa meistä asuu-
kin Iissä, oli Ii luonnollinen 

paikka kokoontumisellem-
me, kertoo ryhmän koolle-
kutsuja Jouni Kaleva.

Tapaaminen sujui va-
paan keskustelun ja aja-
tustenvaihdon merkeissä 

Iiläisyys yhdistää sukututkimusta harrastavia (alarivi) Sari Peltosta, Tapio Rekilää, H. Tapio Hanhelaa, Johannes Hissaa, Ari Kakkoa sekä 
(ylärivi) Jouni Kalevaa, Antero Kyröläistä, Väinö Anttilaa, Leevi Alakopsaa ja Pertti Huovista.

leppoisissa tunnelmissa. 
Kaleva kertoo jatkossa tar-
koituksena olevan vuosittai-
set kokoontumiset yhteisen 
harrastuksen merkeissä. 
MTR

Iin Yrityksen lasten yleisur-
heilukisoja paahtoi kuuma 
helle, mikä oli houkutellut 
väkeä uimarannoille. Varsin-
kin korkeushypyssä tekivät 
lähes kaikki näissä kisoissa 
ennätyksensä. MTR

Tulokset
T5 40 m + pituus: Iisa Klaa-
vuniemi 9,85 + 162, Enni Oja-
nen 10,96 + 106, Petra Schultz 
10,42 + 146.

P5 40 m + pituus: Jeri Kos-
kela 31,25, Luka Klaavuniemi 
20,34, Leevi Miettunen 14,40 
+ 97, Justus Ojala 9,62 + 189, 
Lenni Klasila 10,60 + 163.

T6 40 m + pituus: Minea 
Heikkilä 8,97 + 186, Jenna 
Ojala 9,39 + 214, Pieta Klasila 
8,90 + 210.

P6 40 m + pituus: Atte 

Iin Yrityksen lasten 
yleisurheilukilpailut

Backman 8,95 + 203, Lauri 
Miettunen 10,40 + 141.

T7 40 m + pituus: Elma 
Klaavuniemi 7,87 + 218, Heta 
Mäenpää 7,65 + 201.

P7 40m +pituus: Aapo 
Ojanen 7,85 + 243.

T9 40 m + pituus: Neea 
Mäenpää 7,50 + 233.

P9 40 m + pituus: Aatu 
Ojanen 7,97 + 252.

T11 60 m + pituus: Viivi 
Heikkilä 11,09 + 276.

T12 60 m + korkeus: Janna 
Pahikainen 9,96 + 119.

P12 60 m + korkeus: Joo-
na Heikkilä 9,02 + 110, Patrik 
Mäenpää 8,94 + 119.

T14 100 m + korkeus: Hil-
la Mäenpää 15,00 + 125.

P16 100 m + korkeus: Voit-
to Kärkkäinen 12,85 + 145.

Iiläinen Elisa Juurikka voit-
ti heinäkuun viimeisellä vii-
kolla pidetyt Kesäpilikin 
MM-kisan Pudasjärvellä. 

Finaali pilkittiin sunnun-
taina 28.7., jossa Juurikka 
oli paras 25 osallistujan jou-
kosta. Saalis oli 20 kalaa, jot-
ka painoivat 1503 grammaa. 
Ympäri vuoden onkimis-
ta ja pilkkimistä harrastava 
Elisa kertoi osallistuneensa 
Pudasjärven Urheilijoiden 
järjestämään Kesäpilikki-
kisaan yhtä vuotta lukuun 
ottamatta joka kerta kiso-
jen 16 vuoden historiassa. 
Ensimmäistä kertaa hän oli 
nyt palkintopallilla. Palkin-
tona hän sai arvokkaan Sti-
gan tuotepaketin, jossa oli 
muun muassa raivaussaha, 

Iiläiset Elisa Juurikka ja Vesa 
Rahikkala menestyivät 
Kesäpilikin MM-kisassa

ruohonleikkuri, lehtipuhal-
lin ja pensasleikkuri. Talvel-
la Elisa kertoi osallistuvansa 
pilkkikisoihin lähes joka vii-
konloppu. Luulajan suures-
sa pilkkikilpailussa hän oli 
viime talvena kolmas.

Iiläisten hyvää sijoitus-
ta Pudasjärven Kesäpilikin 
MM-kisoissa täydensi Vesa 
Rahikkala, joka oli kolmas 
1383 gramman saalillaan. 
Hän kertoi osallistuneensa 
kisaan kymmenkunta ker-
taa. Aikaisemmin paras si-
joitus oli viime vuonna 5. 
sija. Joukkuekisassa Rahik-
kala on ollut kerran mu-
kana hopeajoukkueessa.  
Kolmannesta sijasta oli ko-
tiin viemisenä saunan kiu-
as, kalapatsas ja kynttilä. HT

Kesäpilikin MM-kisassa pilkkiminen tapahtuu styroksilauttaan 
tehdyn reiän kautta. Kilpailussa pilkitään kolme tuntia. 

Kesäpilikin MM kultaa voittanut iiläinen Elisa Juurikka keskellä 
kalapatsaan ja kynttilän kanssa. Stigan tuotepakettitavarat eivät 
näy kuvassa. Vasemmalla hopealle pilkkinyt Raimo Lähde Turus-
ta ja oikealla pronssisijallaan iiläinen Vesa Rahikkala. 
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Lue 
IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

PARTUREITA, KAMPAAMOJA

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

Avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

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

 info@iinfysio.fi

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PITOPALVELUA

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

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

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

• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

Meillä myös ilta-aikoja

www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VALMENNUKSET 
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Valtarintie 2   
Haukipudas Nikintie 1

Cambrigde valmentaja 
Sanna Tervonen P. 040 721 3772 

sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi
www.sannatervonen.fi

LAIHDUTUS • TERVEYDENHOITO

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 VUOTTA

OULU: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
IIN PISTE: Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U SFurkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Larissa 
Tursas

Jenni
Alaranta

Raine 
Oikarinen

Elias
Sundquist

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi

044 509 8781
Kaisa Hautamäki

Kalevalaista jäsenkorjausta  
Intialaista päähierontaa 

Iin Haminassa
Kysy lisää tai 

varaa aika numerosta

MYÖS LAHJAKORTIT

Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128
sari.hirvaskoski@gmail.com

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, kosmetologi

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

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

puh. 010 501 9110

Vuoden markkinamyyjäksi 2019 Kuivaniemen markki-
noilla palkittiin ennen markkinoiden päättymistä Jo-
kijärven Puutarha, yrittäjänä Auli Tolonen. Palkintoa 
luovuttumassa Heini Perttula Iin kunnasta ja Kuivanie-
men Yrittäjien puheenjohtaja Ari Kaakkuriniemi. (Kuva 
Juhani Honkamaa)

Vuoden 
Markkinamyyjä
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Matias Tiiro hellesäässä kesän parhaaseen aikaansa

Illinjuoksut juostiin kesän 
hellejakson keskellä 30 as-
teen lämmössä. 

Helteestä huolimatta us-
kollinen juoksijajoukko ko-
koontui jokaviikkoiseen 
tapahtumaansa, jossa aina 
on paikalla myös ensikerta-
laisia. 

Tänä kesänä nuorten 
osallistujien määrä on ilah-
duttavasti kasvanut ja heille 
on kirjattu yli 400 suoritusta.

Hellejuoksut nopein ja 
kestävin oli Matias Tiiro, 
juosten kesän parhaan ai-
kansa. Samuli Hussa sai 
vielä pitää tämän kesän 
juoksuissa parhaan juostun 

Anni Pennanen edustaa Illin-
juoksujen tulevaisuutta.

ajan nimissään 26 sekunnin 
turvin. Illinjuoksuissa kaik-
ki juoksevat joko vitosen tai 
kakkosen, ilman sukupuo-
lirajoja. Tästä huolimatta 
merkille pantavaa on no-
peimman naisen, uskollisen 
Illin kävijän Maija Orava-
mäen juoksema aika 18.06.

Illinjuoksuja voi hyvällä 
syyllä pitää hyvinvointipal-
veluna, joka on saanut mo-
net kuntoilemaan. Lisäksi 
se mahdollistaa sosiaalista 
kanssakäymistä yleisön kes-
kuudessa kuuluisilla kirkon 
penkeillä Illinsaaren hiihto-
majan kuistilla. MTR

Tulokset
Vitonen: 1) Matias Tii-
ro 15.31, 2) Aleksi Karp-
pinen 15.47, 3) Niilo 
Moilanen16.41, 4) Ville Jus-
sila 16.46, 5) Jouni Holap-
pa 17.16, 6) Hannu Niemelä 

17.24, 7) Arto Hiltula 17.49, 
8) Kyösti Kujala 17.59, 9) 
Maija Oravamäki 18.06, 10) 
Pekka Kukkula 18.43, 11) 
Heikki Tiiro 18.49, 12) Ma-
ria Virpi 19.47, 13) Pekka 
Kuokkanen 19.55, 14) Niko 
Pennanen 21.22, 15) Elina 
Tikkanen 21.39, 16) Han-
na Soronen 22.55, 17) Jen-
na Kanko 23.09, 18) Vesa 
Savolainen 23.15, 19) Kirsi 
Mäkelä 23.56, 20) Ari Suor-
sa 24.03, 21)Saana Backman 
24.12, 22) Kari Backman 
24.20, 23) Hannu Klaavun-
iemi 27.09.

Kakkonen: 1) Vilja-
mi Pennanen 7.15, 2) Pek-
ka Laurila-Harju 7.46, 3) 
Minna Laurila-Harju 8.18, 
4) Eemil Pennanen 9.21, 5) 
Francheska Kurtti 9.27, 6) 
Inka Niemelä 9.30, 7) Heli 
Vierto-Suorsa 10.13, 8) Anni 
Pennanen 12.04.

Illinjuoksuissa lähdetään yhteislähdöllä. Matkat ovat vitonen ja kakkonen.

Hellejuoksun voittajan Mati-
as Tiiron askel oli komea vielä 
maalisuorallakin.

Kakkosen nopein Viljami Pen-
nanen maalissa.

NAUDAN 
LUOMULIHAA 

SUORAMYYNTINÄ 
TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa 
avoinna sovitusti, 
soita Juusolle!
040 838 1648

Yli-Iin Kierikkikeskuksen suositut Mui-
naismarkkinat kutsuvat jälleen 3.-4. 
elokuuta kaikenikäisiä tekemään, nä-
kemään ja kokemaan. Muinaismarkki-
noilla on ohjelmaa molempina päivinä, 
lauantaina kello 10-17 ja sunnuntaina 
12-18. Tänä vuonna markkinoilla on lau-
antaina luentoa; FT Satu Koiviston Iijoen 
lohenkalastuksen kivikautisista juuris-
ta ja Sami Viljanmaan katsaus Kierikin 
suosituista, pitkäaikaisista yleisökaiva-
uksista ja niiden tutkimustuloksista. 

Molempina päivinä Kannuskadrum-
sin rumpuesitys täydentyy lauletuilla ta-
rinoilla ja Kierikin Elämysteatteri kertoo 
shamaanitarinoita rivitalossa. Markki-
natorin aukiolla taistelevat miekkailu-
seuran miekkailijat ja tanssivat Louhen 
Korpit. Sunnuntaina duo ”Mamma ja 
Mesikämmen” ilahduttaa lapsia ja lap-
senmielisiä kivikauden kylän konser-
tissa. 

Markkinatorilla on yli 10 myyjää ko-

juineen, kivikautista ruokaa, paikallisia 
luomutuotteita, perinteisiä käsityöläis-
ten työnäytöksiä eri luonnonmateriaa-
leja hyödyntäen. Muuna toimintana on 
muun muassa savenvalantaa, kallio-
maalauksia, kivenhiontaa, jousiammun-
taa, ruuhimelontaa ja bofferimiekkailua. 
Yleisön ja Kannuskadrumsin Sanna 
Tuunaisen yhteisrummutus täydentää 
päivän. Yleisörummuttajien tulee ottaa 
oma rumpu mukaan. 

Viime vuoden markkinoilla kävi 
2000 vierasta ja eniten palautetta tuli 
vain yhdestä lippukassasta, jonne tuli 
pitkä jono. Nyt päärakennukseen on 
markkinoiden aikaan lisätty toinen kas-
sa. Markkinoille tulo on helppoa myös 
Kierikkibussilla, joka lähtee Oulun kau-
pungintalon edustalta kumpanakin päi-
vänä. Lounasta on tarjolla Kierikinhovin 
ravintolassa päärakennuksessa. 

Leena Lehtinen

Kierikin Muinaismarkkinoilla esityksiä ja runsaasti ohjelmaa

Savenvalannan työpajan vetäjän, Sini Annalan, löytää markkinoilta viime vuo-
den tapaan. Kuva Harri Tarvainen.  
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Ilmainen sisäänpääsy.
100:lle ensimmäiselle kakkukahvit.
Tervetuloa!

Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

TANSSIT
la 3.8. klo 21-01 Merihelmi

Juha Alvari 
yhtyeineen

MA 12.8.2019 klo 18.00

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 670 €  mp | 500 € pr 51
2 x 100 € | 5 x 50 €

BINGO

223
8

Tervetuloa!
Loppukesän bingokalenteri: 
Ma 26.8 klo 18:oo. Ma 9.9 klo 18:00. Ma 23.9. klo18:00

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat 

Iin Metsästysyhdistys ry

KESÄKOKOUS
Seuran majalla su 4.8.2019 klo 16.00

1969

Iin eläkeläiset ry

RUSKARETKI KUUSAMON TROPIIKKIIN 
12-15.9. yhdessä Utajärven eläkeläisten kanssa.

 Ohjelmassa bocciaa ym. (otetaan toinen kiinnitys pokaaliin), 
käynti Rukalla sekä tutustutaan karhujen elämään. 

Ilmoittautumisia ja lisätietoja: p. 040 822 9274/Kaarina.

YHTEISLAULUTILAISUUS 
Iissä Huilingin lavalla pe 16.8. klo 18 alkaen.

Tervetuloa laulamaan ja viihtymään!

Iin eläkeläiset ry

Nuorten valtakunnallisissa 
YAG -yleisurheilukisoissa 
kesäkuussa Lahden stadio-
nilla iiläiset Fanni Hokka-
nen, Jemina Nevalainen T 12 
sarjassa tekivät omia ennä-
tyksiään pikamatkalla ja pi-
tuudessa, finaalipaikkaa ei 
kuitenkaan irronnut. Olga 
Hokkanen sijoittui upeasti 
T9 sarjassa toiseksi sekä pi-
tuudessa että pikajuoksussa. 
Sarjan voittaja teki uuden 
Suomen ikäkausiennätyk-
sen, joten kilpailu oli todel-
la kovatasoinen.

Pohjois-Pohjanmaan pii-
ristä oli kymmeniä nuoria 
urheilijoita kisaamassa tässä 
Suomen suurimmassa yleis-
urheilukisassa. Kilpailijoi-
ta kisassa noin 1800 ympäri 
Suomen ja ulkomailtakin. 

Iiläisille tytöille alku-
kesän kisareissu oli iki-
muistoinen ja hauska. 
Vapaa-ajalla oli uintia hyp-
pyrimäen altailla ja muu-
ta kisatorin oheistoimintaa. 
Tytöt tuumasivat reissun jäl-
keen, että enempi oli vatsali-

Iiläiset nuoret suurissa 
yleisurheilukisoissa Lahdessa

Jemina Nevalaisella, Fanni Hokkasella ja Olga Hokkasella oli hieno kisareissu Lahdessa.

Suomen suurin YAG nuorten yleisurheilukisa pidettiin tänä vuonna Lahden stadionilla. Ensi vuonna kisat ovat Lappeenrannassa. 

hakset naurusta kipeät kuin 
urheilusta! 

Tytöt ovat kulkeneet vii-
me talven kerran viikossa 
Kuivasjärven Auran harjoi-

tuksissa Ouluhallissa. Tytöt 
harrastavat yleisurheilun li-
säksi taidetta ja ratsastusta. 
Monipuolinen lajivalikoima 
onkin tärkeää lapsille tässä 

iässä. Rennolla otteella men-
nään eteenpäin!

Elise Hokkanen

KOKOUSKUTSU

139-402-876-6, Yhteinen vesialue
osakasluettelo (vahvistettu):
139-402-13-63 RUUHELA
139-402-17-7   SUVANTO
139-402-17-9   KIVELÄ
139-402-17-10 SALMELA
139-402-17-11 OJALA
139-402-17-15 KESKITALO
139-402-17-19 KANGASTALO
139-402-17-21 PELLONPÄÄ
139-402-17-23 SAUNAMAA
139-402-172-3 AINOLA
139-402-172-5 LUMPPIO
139-402-172-7 HAKA
139-402-172-9 KYNKÄÄNSAARI
139-402-172-13 SUOPELTO
Kokous alkaa klo 9:00
Koollekutsuja: Raimo Anttila

Alla em. osakaskunnan vahvistettu osakasluettelo. Ko-
kokouksessa käsitellään luvan myöntäminen kalatalou-
dellisille toimenpiteille ko. vesialueella Vuosiojalla.
Kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 
Iin kunnan virallisella ilmoitustaululla alkaen 7. päivästä 
kokouksesta ja pidetään nähtävänä, kunnes 21 päivää 
kokouksesta on kulunut.

Tervetuloa Vuosiojan yhteisen vesialueen, 
139-402-876-6 Talon 17 vesialue, 

järjestäytymättömän osakaskunnan kokoukseen 
Yli-Olhavan Maamiesseuralle 

lauantaina 17.8.2019 klo 9 alkaen
 (osoite: Oijärventie 1091, 91150 Yli-Olhava). 

Kuivajoen Pohjoispuolen Metsästysseura ry:n

KESÄ-/HIRVIKOKOUS
La 10.8.2019 klo 14.00 Kattilanpirtillä

Esillä sääntömääräiset asiat
Johtokunta

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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Lauantaina vietettyyn Sau-
napäivään osallistui yli 203 
000 suomalaista eripuolilla 
maata. Mukaan oli ilmoitet-
tu yli 1000 saunaa, joista nel-
jä Iistä.

Ylen kesän 2019 kär-
kihankkeen, Saunapäivä-
kampanjan, tavoitteena oli 
juhlistaa suomalaista sau-
nomiskulttuuria positiivi-
sella ylpeydellä, sekä saada 
yhden päivän aikana kaik-
ki mahdolliset saunat Suo-
messa auki ja suomalaiset 
yhdessä saunomaan, koh-

Saunahullua kansaa helteestä huolimatta
taamaan toisensa ja pitä-
mään hauskaa.

– Haluamme saada suo-
malaiset havahtumaan siitä, 
miten ainutlaatuinen sau-
nakulttuuri meillä on. Juh-
listamme saunaa juuri nyt, 
koska yleiset saunat ja yh-
dessä saunominen ovat 
kovassa nousussa ja suoma-
lainen saunomisen kulttuu-
ri on ensimmäinen asia, jota 
Suomesta haetaan Unescon 
aineettoman kulttuuripe-
rinnön listalle, Saunapäivän 
tuottaja Tiina Klemettilä sa-

noo.
Iissä Saunapäivä-kam-

panjaan osallistuivat Villa-
Kauppila päresaunallaan, 
Iin Sillat leirintäalue kah-
della saunalla, sekä yksityis-
ten kaikille avaamat saunat 
Leppisaaren leppoinen löy-
ly ja Tangon taikaa.

Saunojia Iin saunoissa 
riitti koko päivän paahta-
vasta helteestä huolimatta ja 
monet kiersivät saunomas-
sa useassa eri saunassa. Sau-
nomisen ohessa kaikista 
Iistä Saunapäivä-kampan-
jaan osallistuista saunoista 
oli mahdollista pulahtaa ui-
maan Iijokeen.

Ulla-Maija Välikangas 
tunnustautui saunafriikik-
si saunoessaan toimittajan 
kanssa VillaKauppilan pä-
resaunassa.

-Saunon lähes päivittäin. 
Kotiini vaihdoin höyrys-
aunan, mutta perinteisessä 
saunassa käyn useasti uima-
hallilla. Täältä jatkan Lep-
pisaaren leppoinen löyly 
saunalle, Ulla-Maija kertoi.

Iin Leppisaaren pohjois-
rannalle on muotoutunut tii-
vis oululais-kemiläinen noin 
10 hengen mökkiläisyhteisö. 
He järjestävät yhdessä kai-
kenlaista toimintaa. Sauna 
on tietysti jokaisella, jollakin 
kaksikin. Saunat lämpiävät 
monta kertaa viikossa, var-
sinkin kesäaikana.

- Saunapäivään osallistu-
minen oli heti selvyys. Saa-
ren ulkopuolelta saimme 
5 saunavierasta. Kiitokset 
heille vierailusta. Yhteensä 
11 saunojaa nautti tällä ker-

Suomalaisuutta aidoimmillaan. Katri Sipola, Mika Ruonala, Sakari Meripaaso ja Ulla-Maija Välikan-
gas lähdössä saunomaan Leppisaareen. Sakari tarjosi saunojille kyydin saareen Suomen lipulla ko-
ristellulla veneellä.

Leppisaaren leppoinen löyly sai Saunapäivänä vieraita mantereelta.

taa Jussilan tilan saunassa, 
joka valikoitui saunan koon 
perusteella. Saunottiin, ui-

tiin, nautittiin kauniista ke-
säsäästä ja lopuksi grillattiin 
makkaraa ja juteltiin muka-

via, saunaisäntäpariskun-
ta Marja ja Sakari Meripaasi 
kertovat. MTR

Jukka ja Kaisa nauttivat saunomisesta. VillaKauppilan päresaunassa riitti saunojia koko päiväksi.


