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Pala iiläistä liikunta- ja
rakennusperinnettä väistyy uuden tieltä
Kauan kaivattu liikuntahallin rakentaminen on alkamassa Iissä. Samalla poistuu
vuosikymmenet Iin keskustan katukuvaa hallinnut
urheilukentän katsomorakennus. Tulevan lauantain
18.8. kansalliset yleisurheilukilpailut ovat viimeinen tapahtuma, jossa tilat
ovat käytössä. Iin keskuskentän vihkiäiskilpailut pidettiin 5.8.1956. Samalla
otettiin käyttöön nyt purettava katsomorakennus, joka
on pitänyt sisällään myös
pukutilat, sekä ravintolan ja
toimistotilat.

Iihin vuonna 1946 perustettu urheilulautakunta
oli aluksi toivonut urheilukenttää Koskiniemeen ja
yrittänyt saada seurakunnalta maa-aluetta käyttöön.
Kunnanvaltuusto
myönsi varatyövaroistaan määrärahan
urheilukentän
rakentamiseen jo vuonna
1951. Vähitellen kenttä rakentui nykyiselle paikalleen,
kuusirataisen
juoksuradan ollessa 350 -metrinen.
17.3.1955 lautakunta päätti hyväksyä katsomorakennuksen
rakentamisen
Veikko Kanervan suunni-

telmien pohjalta. Ravintolaosan suunnitteli Heimo
Isopahkala.
Harjoitustoiminta kentällä aloitettiin jo
vuonna 1955. Vihkiäiskilpailut päätettiin kuitenkin
siirtää vuoteen 1956, jolloin
myös katsomorakennus oli
valmistunut.
Urheilukentän peruskorjauksen yhteydessä vuonna 1992 juoksurata jatkettiin
täysimittaiseksi 400 metrin radaksi, joka sai nykyaikaisen
pinnoitteen,
samanlaisen kuin Barcelonan olympiastadion saman
vuoden olympialaisiin. Sa-

massa yhteydessä katsomorakennusta
kunnostettiin
ja ajanottolaitteille rakennettiin tilat katsomon lipan
alle. Uuden kentän vihkiäiskilpailut pidettiin vuonna
1993.
Nyt kuusikymmentäkaksivuotias rakennus on tullut
matkansa päähän ja kentän
tarvitsemat huoltotilat rakennetaan liikuntahallin yhteyteen.
Toimittaja on juttua tehdessään hyödyntänyt Pertti Huovisen kotiarkistoa. MTR

METSÄALAN
KOKONAISURAKOINTIA

KANNOLTA
TEHTAALLE
Soita 0400 391 855

www.iinmetsatyo.fi

Avajaiset
18.8. klo 10-18
Huom! Avajaisten päivämäärä muuttunut
edellisestä ilmoituksesta!

Avoimet ovet.
Tervetuloa pullakahville
ja tutustumaan
vasta remontoituihin tiloihin.

Iin keskusurheilukentän katsomorakennus väistyy liikuntahallin tieltä. Rakennus on vuodelta 1956.

www.tilisalonen.fi
Tilitoimisto Simo Salonen Oy • 010 778 8600

Kauppilantie 12, 91100 Ii
044 241 4797
info@villakauppila.fi
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IIN ALUE
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 16.8. klo 14.30. Voit pyytää
seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Iin perhekerho pe 17.8. klo 10-12 kerhohuone. Ohjelmassa on leikkiä,
askartelua, mukavaa yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan kuulumisia. Perhekerhoon
ovat tervetulleita kaiken ikäiset lapset vanhemman, isovanhemman
tai hoitajan kanssa!
Messu su 19.8. klo 10 Iin kirkko. Pyhäpäivän aihe Jeesus, parantajamme. Ruotsalainen Tapani, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti Japanin
evankelis-luterialisen kirkon Tokion uusiin toimitiloihin Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 22.8. klo 10-11.30 seurakuntatalon kerhohuone. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa ja kerholaisten toiveiden
mukaista ohjelmaa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua ja ryhmä on
maksuton. Lisätietoja puh. 0400 541 319. Tule kerhoilemaan lapsesi
kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 23.8. klo 13.
Suvilinnun laulut- yhteislaulutilaisuus to 23.8. klo 19 Iin seurakuntasali. Mukana Eino Mikkonen, kanttorit ja diakoni. Kahvitarjoilu
on tilaisuuden alussa alkaen klo 18.45. Kolehti Kirkon ulkomaanavun
kohteeseen.
Iin perhekerho pe 24.8. klo 10-12 Iin seurakuntatalon kerhohuone.
Perheiden päiväleiri La 25.8. klo 10-13 Karhun leirikeskus. Ohjelmassa on yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa, oman soittimen askartelua,
lapsille sopiva muskarihartaus ja nuotioherkkuja. Tarjotaan ateria, päiväleiri on maksuton. Ilmoittautuminen 17.8. mennessä puh. 0400 541
3191 tai 040 847 8936 tai osoitteessa www.iinseurakunta.fi. Päiväleirille voi osallistua koko perhe kaikenikäisten lasten kanssa tai toinen
vanhemmista/ kummi tai tuttu aikuinen lasten kanssa.
Sanajumalanpalvelus su 26.8. klo 10 Iin kirkko. Aihe Lähimmäinen.
Soronen Pekka, kanttorina Savolainen Eija. Kolehti Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.
Miestenpiiri - saunailta Karhussa su 26.8. klo 18 Karhun leirikeskus.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 29.8. klo 10-11.30 kerhohuone.
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 30.8. 14.30.
Retki Hiippakunnan lähetysjuhlille Utajärvelle. Linja-auto lähtee
Iistä seurakuntatalolta klo 8 ja ajaa Haukiputaan (n. klo 8.30) ja Kiimingin (n. klo 9) kirkkojen kautta Ouluun linja-autoasemalle (n. 9.20).
Matkan hinta on 10 € ja maksu kerätään linja-autossa. Ruokailut jokainen huolehtii itse. Kotimatkalle lähdemme n. klo 20 messun jälkeen.
Matkanjohtajina toimivat Kiimingin seurakunnan lähetyssihteeri Marika Huttu ja Haukiputaan seurakunnan lähetyssihteeri Paula Hiltunen,
puh. 040 501 4764. Lisätietoja antaa Marika Huttu, puh. 040 720 3246.
Ilmoittautuminen netin kautta www.oulunseurakunnat.fi tai Marikalle
6.-17.8. välisenä aikana. Lisätietoja myös Hiljalta p. 040 7421 171.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 5.9. 10-11.30 kerhohuone.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 6.9. klo 13.
KUIVANIEMEN ALUE
Messu su 19.8. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 13. sunnuntai helluntaista,
pyhäpäivän aihe Jeesus, parantajamme. Tapani Ruotsalainen, kanttori
Markku Jaakkola. Kolehti Japanin ev.lut. kirkon Tokion uusiin toimitiloihin Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys ry:n kautta.
Sanajumalanpalvelus su 26.8. klo 12 Kuivaniemen kirkko. 14. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe Lähimmäinen. Pekka Soronen,
kanttori Eija Savolainen. Kolehti Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.
Kuivaniemen ja Oijärven seurakuntakerhojen yhteinen aloitus
ma 27.8. klo 11 Karhun leirikeskus. Ruokailu, pelataan, lauletaan, kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia. Yhteiskyydit, kyytiasioissa oijärviset ottakaa yhteyttä Joukoon, puh. 0400 380 531 ja kuivaniemeläiset
Helviin, puh. 040 743 5199.
Kuivaniemen perhekerho to 30.8. klo 10-12 seurakuntatalo. Ohjelmassa leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia. Tervetulleita ovat
kaikenikäiset lapset yhdessä vanhemman, isovanhemman tai hoitajan
kanssa.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 22.8. ja ke 29.8. klo 10-11:30 Iin seurakuntatalo, kerhohuone. Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Kerhossa
on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien kanssa ja kerholaisten
toiveiden mukaista ohjelmaa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua ja ryhmä on maksuton. Lisätietoja puh.0400 541 319. Tule kerhoilemaan
lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa!
Suvilinnun laulut- yhteislaulutilaisuus to 23.8. klo 19 Iin seurakuntatalo, sali. Mukana Eino Mikkonen, kanttorit ja diakoni. Kahvitarjoilu tilaisuuden alussa alkaen klo 18.45. Kolehti Kirkon Ulkomaanavun
kohteeseen.
Perheiden päiväleiri la 25.8. klo 10 – 13 Karhun leirikeskus. Ohjelmassa yhteistä tekemistä ja yhdessäoloa, oman soittimen askartelua, lapsille sopiva muskarihartaus ja nuotioherkkuja. Leirillä tarjotaan ateria
ja leiri on maksuton! Ilmoittautuminen 17.8. mennessä puh. 0400 541
319 tai puh. 040 847 8936 tai www.iinseurakunta.fi. Leirille voi osallistua koko perhe kaikenikäisten lasten kanssa tai toinen vanhemmista/
kummi tai tuttu aikuinen lasten kanssa.

Lisää tapahtumia: www.iinseurakunta.fi

nro 17
16.8.2018

-

Vanhalantien silta on saanut uudet kansirakenteet kaiteineen.

Vanhalantien silta sai uudet kansirakenteet
Yli-Olhavassa sijaitseva, Olhavanjoen ylittävä, Vanhalantien silta on saanut uudet
kansirakenteet ja kaiteet.
Silta oli päässyt kansirakenteiltaan huonoon kuntoon, mutta 1970-luvun
alussa rakennetun sillan teräsrunko on edelleen hyväkuntoinen.
-Alkuaan tässä oli renkkusilta, joka koottiin ja purettiin vuosittain, kertoo
sillan takana asuva, yhdeksänkymmentä vuotias, Taimi Sassi.
Taimin lisäksi sillan vaikutuspiirissä on yksi muu
vakinainen asunto. Kesäasumuksia alueella on useita. Maa- ja metsätaloudelle
silta on tärkeä, koska alueella on runsaasti viljelyksiä,
sekä useiden kilometrien
mittainen metsäautotie. Ilman sillan uusimista olisi
Taimin asuminen muuttunut mahdottomaksi. Matkaa päätielle olisi tullut neljä
kilometriä lisää metsäautotietä pitkin, eikä kyseistä tie-

tä talvikunnosteta.
Sillan kansi uusittiin talkoilla juhannuksen jälkeen.
Sillan kaiderakenteet talkoolaiset rakensivat elokuun
alkupäivinä. Materiaalikustannukset sillan kunnostuksella ovat 5000 euroa.
Hankkeelle ei ole saatu
avustuksia, vaan sillan käyttäjät ovat keränneet rahat
keskuudestaan. MTR

Yhdeksänkymmentävuotias
Taimi Sassi iloitsee Vanhalantien sillan kunnostuksesta. Se
mahdollistaa Taimin kotona
asumisen.

Markku Vitikka, Mika Vitikka,
Aira Sassi, Taimi Sassi, Teemu
Tolonen, Taimo Tuomela, Tenho Tuomela ja Kyllikki Tuomela
talkookahveilla Vanhalantien
sillan kaiderakenteiden rakennuspäivänä.
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Julkaisija:
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Hinnat:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, Piisilta 1, 91100 Ii, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
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Palstakoot:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
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Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Sisäsivut 1,20 e pmm
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IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.

jäsenyritys

Seuraava Iisanomat nro 18
ilmestyy 30.8.2018.
Aineiston olisi oltava toimituksessa
mielellään to 23.8. mennessä.

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

Vastaava työnjohtaja Kimmo Laitila Observo Oy, työmaan valvoja Markku Vitikka, Iin seurakunnan vt. talouspäällikkö Simo Paakkola,
sekä Iin kirkkoherra Tapani Ruotsalainen toteavat kunnostusurakan alkaneen ripeästi.

Teppo Mäkelä ja vastaava työnjohtaja Kimmo Laitila Iin kirkon
pääportailla. Portaat uusitaan syksyn 2018 aikana.

Sankarihaudat ja hautakivet kunnostetaan Iin kirkon piha-alueen kunnostuksen yhteydessä.

Aarne Vuononvirta märkähiekkapuhaltaa Iin seurakuntatalon
kunnostusurakkaan liittyen.

Iin nykyinen kirkko on vihitty käyttöön kesäkuussa
1950. Kirkon ovat suunnitelleet arkkitehdit Gustav
Strandberg ja Aarne Hytönen. Edellinen, vuonna 1694
käyttöön otettu, Pyhän Laurentiuksen kirkko oli palanut, salaman sytyttämänä,
23.8.1942.
Nyt kirkon ympäristössä on alkanut mittava kunnostus. Työt keskittyvät
ensimmäisessä
vaiheessa
piha-alueille, jatkuen ensi
vuonna kirkon sisätiloissa.
-Tänä vuonna toteutettavan urakan kustannukset

ovat puoli miljoonaa euroa,
kertoo Iin seurakunnan vt.
talouspäällikkö Simo Paakkola.
Kirkon pääportaat uusitaan, samoin pihalaatat. Viheralueille tehdään
merkittäviä
parannuksia,
muun muassa poistamalla kannot muutama vuosi sitten kaadettujen puiden
osalta.
Sankarihautojen
hautakivet on toimitettu
puhdistettaviksi ja uudelleen hopeoitaviksi. Kirkon
parkkialueet kunnostetaan
ja päällystetään. Lisäksi kirkon kaksitoista kattoikku-

Iin seurakuntatalon tiilipinnat kunnostetaan ja maalataan.

naa uusitaan tämän syksyn
aikana.
Kunnostusurakkaan Iin seurakunta on saanut 60 000 euron avustuksen
kirkkohallitukselta.
-Kirkko liitetään valokuituyhteyden piiriin ja valvontakameroiden tarvitseman
kaapeloinnit rakennetaan.
Valvontakamerat asennetaan vuoden 2019 urakan
yhteydessä, Simo Paakkola valottaa töiden jakautumisesta vuosien 2018 ja 2019
osalta.
-Työt aloitettiin kirkon
pihalla elokuun alussa ja
valmista pitäisi olla loka-

kuun puolivälissä, kertoo
vastaava työnjohtaja Kimmo Laitila Observo Oy:stä.
Urakka työllistää keskimäärin kuusi henkilöä.
Samaan aikaan kirkon pihaurakan kanssa on alkanut
Iin seurakuntatalon tiilipintojen kunnostus- ja maalausurakka,
urakoitsijana
Pohjois-Suomen maalaus- ja
tasoitepalvelu. Tämän urakan kustannusarvio on 60
000 euroa. Arkkitehti Touko
Saaren suunnittelema seurakuntatalo on valmistunut
vuonna 1971. MTR

Pihaa kunnostettaessa Iin kirkon ympärillä liikkuu suuria työkoneita.
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Yllätysvieraita Olhavan kirpputorille

Ylläkseltä Raaheen matkanneet Zetorit pysähtyivät Olhava Areenalla.

Olhava Areenalla järjestetty kirpputoripäivä sai yllätysvieraita
sununtaina
5.8. Ylläkseltä kohti Raahea
matkanneet yhdeksäntoista
Zetoria pysähtyivät ja suorittivat näyttävän paraatiajon Olhava Areenalla.

-Olihan tämä mukava yllätys, totesi Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen
varapuheenjohtaja Kalevi
Stenberg, katsoessaan Zetorien rivistöä Olhava Areenan reunalla.
Kehittämisyhdistys on jär-

Kalevi Stenberg ehti Areena vastaavana moneen hommaan. Makkaroita ostamassa kirpputorilla myymässä ollut Kalevi Turunen Kellosta.

jestänyt kesän aikana kirpputoritapahtuman keväällä
ja syksyllä, sekä vanhoihin
koneisiin keskittyneen Olhava Päivän heinäkuussa.
Tapahtumat ovat keränneet runsaasti sekä myyjiä,
että ostajia. Tälläkin kertaa

Areena oli täynnä myyjien
peräkärryjä ja kauppa kävi
päivän mittaan vilkkaana.
Kalevi Stenberg kiittelee
kylän aktiivisuutta saada
pienelle kylälle näyttäviä tapahtumia.
-Ilman ihmisten aktii-

visuutta uhrata omaa aikaansa yhteisön hyödyksi,
tapahtumia ei olisi, Kalevi
toteaa.
Kellosta peräkärryineen
tavaraa myymään tullut Kalevi Turunen kehui Olhavaa
hyväksi kauppapaikaksi.

-Viime vuonna olin eka
kerran. Kauppa kävi hyvin,
joten päätin tulla tänäänkin,
kertoo sukkia ja monia muita tuotteita myyvä Kalevi
Turunen. MTR

Olhavan Kirpputoripäivät ovat keränneet runsaasti sekä myyjiä, että ostajia. Tälläkin kertaa Areena oli täynnä myyjien peräkärryjä
ja kauppa kävi päivän mittaan vilkkaana.

Reijo Kehus ja taustalla oleva Katja Kehus ovat tuttu pariskunta monissa kirpputoritapahtumissa.

Zetorit suorittivat näyttävän paraatiajon Olhavan Areenan ympäri.
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Yli 1000 kilometrin marssilla kalusto vaatii huoltoakin, kuten Merihelmessä matkan viimeisenä aamuna.

Zetorimarssi ilahdutti Iissä
Raahen seudun Zetoristit
tempaisivat 31.7.-5.8. Zetorimarssilla Raahesta Ylläkselle ja takaisin. Kyseessä
oli pisin 50-luvun Zetoreilla ajettu matka, 1012 kilometriä. Samalla tehtiin uusi
korkeusennätys,
ajamalla Äkäslompolosta Ylläksen
huipulle, 718 metrin korkeuteen.
Marssille osallistui kaksikymmentä 1950-luvun Zetoria, jotka kerhon jäsenet
ovat entisöineen upeaan
kuntoon. Suomeen uute-

na hankituista traktoreista
vanhin marssilla oli kerhon
puheenjohtajan Matti Laurilan Zetor 25K vuodelta
1954. Uusin malli oli vuodelta 1958. Yksi erikoisimmista oli Tauno Rouhiaisen
punainen Zetor, joka on aikanaan hankittu Norjaan.
Traktorissa on edelleen alkuperäinen suomalainen rekisteritunnus 3-LA, jonka
Zetor on saanut siirtyessään
Suomeen 1960-luvulla.
Zetorit näkyivät marssin aikana useaan ottee-

Raahen seudun Zetoristien puheenjohtaja Matti Laurila Zetorinsa edessä Iin Autokeitaalla. Punainen Zetor on Tauno Rouhiaisen
omistuksessa.

seen Iin alueella, pysähtyen
muun muassa mennen tullen ruokailemaan Iin Autokeitaalla.
Paluumatkan
yöpymispaikaksi oli valittu
Merihelmi Camping. Lisäksi Zetorit tekivät yllätysvierailun Olhava Areenalla
käynnissä olleeseen kirpputoripäivään.
-Marssin
järjestelyt
aloitimme
helmikuussa.
Ruokailut, yöpymiset, oheisohjelmat ja monet muut
seikat piti suunnitella tarkkaan, Matti Laurila kertoi

Iin Autokeitaalla, Zetorien
suunnatessa Yllästä kohti.
Helteinen
menomatka
sujui hyvin, olivathan Zetorit jo 50-luvulla selvinneet
peltotöistä kuumissa olosuhteissa.
Paluumatkalla tapasimme Zetorit uudelleen Merihelmessä.
-Upeasti on mennyt.
Kukkolankoskella oli valtavasti ihmisiä ja TV, sekä radio, Matti Laurila kertoi.
Äkäslompolossa oli myös
ollut lämminhenkinen tilai-

Innokas Zetorharrastaja, iiläinen Risto Väyrynen kameroineen.
Väyrynen kertoi aiemmin omistaneensa kolme Zetoria.

suus Jounin Kaupalla. Sieltä
facebookiin ladattua videota oli kohden päivän aikana katsottu yli 60 000 kertaa.
Ylläksen huipulle Zetoreista selvisivät kahta lukuun
ottamatta kaikki. Ylläksellä
seurue pääsi ihastelemaan
maisemia gondolien kyydillä.
Yksi takarengas ja yksi
eturengas oli matkalla menetetty, mutta mukana
olivat pelastuksena vaihtorenkaat. Kittilän ja Rovaniemen välillä Zetorit joutuvat

Maila ja Hannu Mäkelä olivat ihastelemassa Zetoreita yhdessä
lapsenlapsensa Niilon kanssa. Keskustelukumppanina Iin Autokeitaalla Kaisu Sassi.

Lions Club Ii lahjoitti turvaliivit koulunsa aloittaneille

Iin uusi opetuspäällikkö Tuomo Lukkari kiittää lahjoituksesta Seija Pietikäistä, etualalla Vesa ja Pirkko Hanhisalo.

Lions Club Ii on vuosittain
lahjoittanut turvaliivit kaikille Iin koulujen ekaluokkalaisille. Tämäkään vuosi
ei tehnyt poikkeusta. Haminan koulun seitsemänkymmentäviisi ekaluokkalaista
saivat liivinsä maanantaina
13.8. Kaikkiaan turvaliivejä lahjoitettiin tänä vuonna
160.
-Tämä on etenkin puolisoiden organisoima tempaus, jota olemme yhdessä

rahoittaneet, kertoo Lions
Club Iin presidentti Vesa
Hanhisalo.
Kaikki Haminan koulun
neljä ykkösluokkaa olivat
kokoontuneet koulun pihalla tapahtuneeseen lahjoitustilaisuuteen, opettajiensa ja
koulun rehtori Jari-Jukka Jokelan johdolla.
Pirkko ja Vesa Hanhisalo jakavat turvaliivejä Haminan koulun ekaluokkalaisille.

kaatosateeseen.
Rovaniemelle tultiin kuitenkin auringonpaisteessa, poliisien
saattamina Lordiaukiolle.
-Yhtään keskaria ei autoista tai tienvarsilta ole
noussut. Peukkuja sen sijaan
on riittänyt. Matkavauhtimme on 30-35 kilometriä tunnissa, joten siinä ehtii nähdä
Suomen luonnonkauneuden, Matti Laurila totesi,
ihastellessaan Iin kaunista
luontoa Merihelmen rannassa. MTR
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Kyösti Jäppinen
90 vuotta
Ihminen, joka tekee tai harrastaa jotain pitkään ja intohimolla, saa usein kuulla
hyväntahtoisen ihmetyksen:
sinä se jaksat harrastaa.
Kyösti Jäppisellä on vuosikymmeniä ollut patenttivastaus.
– Päinvastoin, kun harrastaa, niin jaksaa, naurahtaa
Kyösti Jäppinen vastaavansa
aina, kun tutut näkevät ja toteavat ”sinä se jaksat harrastaa”.
Elokuun 11 päivä 90 vuotta täyttänyt Jäppinen kilpaili
ensimmäistä kertaa vuonna
1934.
– Siitä lähtien olen kilpaillut joka vuosi, tänä vuonna
on 85. kerta yhteen menoon,
sanoo Jäppinen.
Ensimmäisen kisan palkinto on jäänyt elävästi mieleen.
– Se oli eucalyptus-karamelli, joka oli kääritty paperiin, hymähtää Jäppinen.
Vuonna 1934 karkki varmasti maistui, mutta urheilullinen mies ei ole hiihtänyt,
eikä urheillut palkintojen
vuoksi, vaikka palkintoja onkin tullut.
Jäppisen harrastamien kisojen ja lajien valikoima on
hengästyttävä: yleisurheilua,
hiihtoa,
hiihtosuunnistusta, suunnistusta, ampumahiihtoa, sotilaspartiohiihtoa,
ammuntaa, nykyaikaista viisiottelua, ratsastusta, miekkailua, luistelua ja shakkia.
Lisäksi hän on harrastanut
kirjoittamista.
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Savolaispojan Tervainen latu

Kisojen kirjo on myös
ollut laaja: kunnallisia ja
kansallisia kilpailuja sekä
kansainvälisiä kisoja – siviilissä ja armeijan ”väreissä”
erilaisissa partiokilpailuissa.
Maailmanmestaruuksia on
vuosien varrella tullut useita,
lajina suunnistus.
Joskus on kilpailtu tosissaan ja välillä vähän rennommin, mutta osaamista lajissa
kuin lajissa todistaa yli 950
mitalia. Kaikkiaan palkintokaapista löytyy 3500 palkintoa.
Kyösti Jäppinen syntyi vaatimattomiin oloihin
Pieksämäellä. Peltoa tilalla
oli aluksi 1,2 hehtaaria, jota
Kyöstin isä kuokalla laajensi
apunaan pikku-Kyösti, joka
tarttui kuokkaan jo kaksivuotiaana.
-Muistan elävästi, kuinka
nimismies Mannermaa ulosmittasi talon veloista toisen
lehmän vuonna 1934. Säälistä ei vienyt hevosta, Kyösti
muistelee lapsuuttaan.
Hän kiittääkin hyvää kuntoaan kotona saadusta kasvatuksesta
ruumiilliseen
työhön. Se yhdistettynä terveellisiin elämäntapoihin ja
liikuntaan ovat pitäneet miehen kunnossa vuosikymmenestä toiseen.

Hän oli muun muassa perustamassa armeijan urheilukoulua Kajaaniin vuonna
1966. Tuohon aikaan sijoittuu vuoden 1967 Tervahiihto,
jossa tapahtunutta harhaan
hiihtoa seuranneet tapahtumat varjostivat Jäppisen elämää vuosikymmeniä.
-Tulin Muhoksen väliaika-asemalle viiden ja puolen
minuutin johdossa. Jatkoin
matkaa ja latu toikin takaisin
samaan paikkaan. En saanut
vastausta kysymykseeni, mihin mennä, ja eksyin. Yleisön
äänekkäät huudot opastamisesta kaikuivat kuuroille korville. Kilpailun ylituomarikin
hyppäsi autoonsa ajaen pois
paikalta. Osuin lopulta ladulle Sanginjoentiellä ja sain
yhteyden kilpailun johtoon,
kertoo Kyösti Jäppinen.
Jäppinen kertoo pyytäneensä lupaa palata Muhokselle ja jatkaa sieltä matkaa,
tai Muhoksen väliaikojen julistamista hiihdon tuloksiksi.
Myös koko kilpailun tulosten
mitätöintiä hän kertoo esittäneensä.
Pyyntöihin ei suostuttu ja
epäselvien tapahtumien jälkeen Kyösti Jäppinen hiihti
maaliin ensimmäisenä.
-Tuohon aikaan palkinnot
jaettiin heti maalissa. Kahden
kieltäytymisen jälkeen otin
onneton kolmannen tarjouksen jälkeen pokaalin vastaan,
Kyösti muistelee.
Tuosta alkoi kolmenkymmenen vuoden taakka hartioille. Jäppistä syytettiin

90
Tervahiihto vuonna 1967
muutti elämän

Työuransa Kyösti Jäppinen
teki armeijan palveluksessa,
kaikkiaan kuudessatoista virkapaikassa ympäri Suomea.

Raija ja Kyösti Jäppinen

ajamisesta osan matkaa autolla ja hänelle langettiin
vuoden kilpailukielto epäurheilijamaisesta teosta. Lisäksi seurauksena oli siirto
urheilukomppanian päällikön tehtävästä toisiin tehtäviin. Vuonna 2003 Kyösti
kirjoitti aihetta valottavan
kirjan ”Tervainen Latu”.
-Sain poistettua vuosikymmenten
taakan.
Lisäksi pohjoisen maanpuolustusalueen
komentajana
toiminut Heikki Tilander kirjoitti, eläkkeelle jäädessään
vuonna 2004, artikkelin, jossa
pöytäkirjojen todetaan todistaneen syyttömyyteni, Kyösti
toteaa elämänsä nöyryyttä-

vimmästä tapahtumasta.

Suunnistus päälajiksi
Kiintymys luontoon on aina
ollut ominaista Jäppiselle.
Hän on intohimollaan tartuttanut esimerkillään satoja ihmisiä, viimeksi Olhavassa,
jonne hän ja vaimonsa Raija
muuttivat vuonna 1990.
– Olhavan oravakoululaiset ovat olleet innokkaita metsään tutustujia. Ei sitä
heti kilpailla, vaan vuosi tai
kaksikin harjoitellaan suunnistusta ja tutkitaan metsää,
sanoo Jäppinen, mutta arvaa
– tietää – tulevan.
– Kyllä sitten viimeistään
kolmantena vuonna on jo

päästettävä ”pikkuoravat”
kisaamaan. Kilpailuvietti on
jännä asia, tuumaa Jäppinen.
Jumppatoimintaa Jäppisen pariskunta ohjasi viisitoista vuotta Tyrnävällä ja
kymmenen Olhavassa.
Olhavaan muuttoon hän
toteaa liikunnan vaikuttaneen, sekä hänen, että tytär
Eijan suunnistusjoukkueiden
kokoon saamiseksi.
-Eläkkeelle
jäätyäni viljelimme Raijan kanssa vilja- ja perunatilaa
Tyrnävällä. Olimme Suomen pohjoisin kauran siemenviljaa tuottanut tila.
Lisäksi teimme ehdotuksen perunanviljelyn ottamisesta Tyrnävän keskeiseksi
elinkeinojen kehittämiskohteeksi. Sukupolvenvaihdoksessa tila siirtyi pojalle, koska
”yksi Jäppinen riittää Tyrnävällä”, Kyösti naurahtaa.
Raijansa Kyösti tapasi vuonna 1960. Vihille pari
meni Oulun tuomiokirkossa
vuonna 1961.
-Elämäni paras kauppa,
toteaa Kyösti kaapatessaan
Raijan kainaloonsa.
Tämän syksyn tavoitteena Kyöstillä on saada yhdessä vävynsä kanssa rakenteilla
olevaan eräkämppään vesikatto ennen talvea. Tulevana
talvena hän toivoo pystyvänsä osallistumaan hiihtosuunnistuksen
MM-kisoihin
Ruotsin Piteåssa.
Kyösti Jäppinen on kirjoittanut ”Tervaisen Ladun”
lisäksi Olhavan taistelua valottaneen teoksen. Tätä hän
on nyt täydentänyt ja se julkaistaan uudelleen nimellä
”Syysmanöövereistä Lapin
sotaan. MTR

Raija ja Kyösti Jäppinen Olhavan kodissaan Kyöstin 90-vuotispäivien alla. Palkintoja on
Kyösti Jäppiselle vuosien mittaan kertynyt melkoinen määrä.
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Piipun juurella rokattiin jo viidennen kerran

Sonic Syndicate veti lavan edustan täyteen väkeä.

Onnistuneen festarin järjestäjänä on helppo hymyillä. Johanna
Jakku-Hiivala työn touhussa tiskin takana.

Esiintyjiltä ei vauhtia puuttunut. Etualalla Nathan Biggs, taustalla Michel Bärzén.

Rantakestilän
tapahtumakentällä järjestettiin järjestyksessään viides Piippurock
lauantaina 4.8.
Tapahtumassa oli ensimmäistä kertaa ulkomaalainen
pääesiintyjä,
ruotsalainen Sonic Syndicate. Sen lisäksi kahdella lavalla nähtiin ja kuultiin illan
aikana rokkia laidasta laitaan, kun muina esiintyjinä olivat Stinkfoot, Ruho,
Black Stage, Bullet Biters
ja DDR. Aiemmilta vuosilta tuttu, Piippurockin vakioesiintyjä Stinkfoot soitti
tapahtumassa
virallisen
40-vuotiskeikkansa. Vuonna
1978 perustettu bändi on ollut aktiivinen lähes koko 40
vuoden ajan, pieniä taukoja
lukuun ottamatta.
Piippurockin pääkoordinaattori ja tapahtuman
perustaja, Johanna JakkuHiivala kertoo, että lippuja
tapahtumaan myytiin vähän
alle 600, eli porukkaa piisasi,
vaikka enemmänkin ihmisiä
alueelle mahtuisi. Tapahtuma oli onnistunut ja paikan
päällä oli hyvä, iloinen tunnelma. Vaikka sadetta lauantaille etukäteen lupailtiin,
oli ilma kuitenkin mainio.

Talkoolaisten
työskentelyä seuratessa huomasi, että
homma sujuu ja kaikki tietävät tehtävänsä.
Tapahtumaa olivat myös
paikalliset yritykset tukeneet omalta osaltaan. Jakku-Hiivala toteaakin, että
melko mukavasti yritykset ovat lähteneet mukaan,
mutta toki enemmänkin
hän toivoisi yhteistyökumppaneita, sillä oma taloudellinen riski on niin suuri
tällaisen tapahtuman järjestämisessä.
Paikalle olivat saapuneet
myös Eija Heikkilä ja Jukka
Jänkälä, jotka viettivät ensimmäistä viikonloppua ostamallaan kesämökillä Iissä.
-Kuulimme tapahtumasta vasta tänään, ja päätimme
lähteä katsomaan, minkälainen meno täällä on. Kyllä
tämä yllätti meidät positiivisesti, kertoi Jänkälä.
-Ihmiset vaikuttavat ystävällisiltä ja bändit ovat hyviä, lisäsi Heikkilä, joka oli
juuri tullut Ruhon esitystä
eturivistä seuraamasta.
-Ensi vuonna tullaan varmasti uudestaan, he toteavat
lähes yhdestä suusta. RT

Jukka Jänkälä ja Eija Heikkilä olivat saapuneet ensimmäistä kertaa Piippurockiin.

Navettalavalla on tunnelmaa, esiintymässä Stinkfoot.

Sonic Syndicaten energinen esitys ei jättänyt yleisöä kylmäksi.

Ruhon laulajat Suvi Kaleva ja Jussi Kurttila.
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Iin Yrityksen joukkue pronssimitalit kaulassa, vasemmalta Pekka Kukkula, Ismo Pudas ja Pekka
Kuokkanen.

Iihin mitaleita aikuisurheilijain
SM-maratonilla

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu alkanut
Suomen evankelisluterilaisissa seurakunnissa on tänä vuonna seurakuntavaalit - niin
myös Iin seurakunnassa. Iissä valitaan 23 kirkkovaltuutettua, jotka päättävät seurakunnan asioista. Varsinainen vaalipäivä on 18.11. Ennakkoäänestys on 6.-11.11.
Nyt on menossa ehdokasasettelu. Ehdokkaan tulee olla 18-vuotias konfirmoitu seurakunnan jäsen. Ehdokkaita voi asettaa valitsijayhdistys, johon tulee kuulua vähintään
10 seurakunnan äänivaltaista jäsentä. Ehdokkaaksi haluavat voivat perustaa oman
valitsijayhdistyksen tai sitten mennä mukaan valmiiseen valitsijayhdistykseen, joka
on edellisissä vaaleissa ollut mukana. Tarkempia tietoja saa kirkkoherranvirastosta tai
seurakuntavaalien verkkosivuilta https://www.seurakuntavaalit.fi/ehdokkaaksi.
Toivomus olisi, että ehdokkaiksi asettuisi kaikenlaisia seurakuntalaisia, jota kaikkien
ääni tulisi kuulluksi seurakunnan päätöksenteossa. Rohkaisisin seurakuntalaisia rohkeasti tulemaan mukaan ehdokkaiksi.
Tapani Ruotsalainen
Kirkkoherra

Kempeleessä pidetyissä aikuisurheilijain (entinen Veteraaniurheilijain
liitto)
SM-maratonille osallistui Iin
Yrityksen juoksijakolmikko Pekka Kukkula, Pekka
Kuokkanen ja Ismo Pudas.
Helteisessä urakassa oli
saaliina kaksi pronssimita-

lia. Ismo Pudas juoksi M55sarjassa pronssille ajalla
3.14.40. Kullan vei Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijain Markku Virta ajalla
3.08.26 ja hopeaa If Åsarnan
Stefan Storvall 3.09.11.
M50-sarjan
joukkuekilpailussa Yritys saavut-

ti pronssia. Pekka Kukkula
juoksi 3.34.58, ollen henkilökohtaisessa kilpailussa 12.
Pekka Kuokkasen aika oli
3.35.23, sijoitus 13.
Joukkuekilpailun voitti ONMKYU ja toiseksi tuli
kuopiolainen
Rahalahti
Road Runners.MTR

Iin Yrityksen yleisurheilukilpailut
Iin Yrityksen kesän viimeiset lasten yleisurheilukilpailut 9.8. saatiin pitää lähes myrskytuulessa. Se ei tahtia hidastanut, vaan viisikymmenpäinen osanottajajoukko teki suorituksensa reippain mielin. MTR
TULOKSIA
T5 40 m + pituus
Sointu
Huovinen
13,22 + 159, Elisabeth Järvenpää 10,08
+ 155, Enni Ojanen
17.30 + 53, Liisa Klaavuniemi 11,71 + 133,
Anna Ellala 11,47
+ 140, Fanni Ellala
13,00, Minea Heikkilä 11,00 + 149, Reetta Leppäniemi 12,29
+ 130.
P5 40 m + pituus
Aleksi Veijola 10,58
+ 151, Juuso Pakanen 9,80 + 161, Atte
Backman 9,05 + 176,
Verneri Sallinen 9,23
+ 165, Jan-Iiro Ella-

la 17,41 + 47, Oskari
Sandholm 9,71 + 158,
Eetu Seppänen 8,65 +
209.
T7 40 m + pituus
Oona Pesämaa 8,41 +
207, Elma Klaavuniemi 8,86 + 200, Milena
Ronkainen 9,24 + 194,
Elviira Leppiniemi
8,71 + 196, Pihla Laurila 8,42 + 201, Sanni
Rajala 9,28 + 166.
P7 40 m + pituus
Albert Holmi 8,99 +
228, Hannes Kurkela 9,63 + 176, Onni
Hokkanen 9,20 + 194,
Hugo Perttula 9,60
+ 180, Rasmus Vähä
8,15 + 216, Aapo Oja-

nen 8,72 + 171, Aatu
Ojanen 8,03 + 214, Alvar Lohilahti 8,15 +
207.
T9 40 m + pituus
Olga Hokkanen 6,41
+ 357, Sofia Perttula
8,57 + 251, Viivi Riekki 7,88 + 280, Josefiina Jussila 7,41 + 298,
Rebekka Jussila 8,32
+ 238, Nea Ronkainen 7,13 + 310, Viivi
Heikkilä 7,94 + 227,
Nella Seppänen 7,63
+ 269, Milja Rajala
7,72 + 255.
P9 40 m + pituus
Robert Holmi 7,66
+ 268, Joni Pakanen
7,21 + 317, Robert

Vähä 7,04 + 271, Valtteri Kärkkäinen 15,07
+ 71.
T11 60 m + pituus
Fanni Hokkanen 9,32
+ 374, Salli Koivisto 11,24 + 258, Peppi Riekki 12,93 + 247,
Janna
Pahikainen
10,61 + 307.
P11 60 m + pituus
Tatu Halonen 10,09
+ 281, Joona Heikkilä 9,46 + 326, Luukas Leppänen 10,90
+ 295.
T14 100 m + pituus
Milla Kurkela 14,93
+ 371.

Röyttä Rock raikaa ensimmäisen kerran
Iin Röytän saaressa järjestettävässä rockfestivaalissa yleisö kuljetetaan paikalle
veneillä.
Espanjalainen residenssitaiteilija Maria Platero juttelee iiläisen taiteilijan Antti Ylösen kanssa järjestämällään taidekävelyllä.

Iissä taidekävelyllä
Heinäkuun helteisessä illassa
KulttuuriKauppilan
espanjalainen residenssitaiteilija María Platero johdatti
iiläiset taidekävelylle. Reitti kulki ympäristötaidepuistosta, Iijoen rantaa pitkin
KulttuuriKauppilalle, jossa
taiteilija esitteli studiotilaansa, sekä muita projektejaan.

Valokuvaaja María Platero on työssään kiinnostunut
vakiintuneista käytännöistä ja toiminnoista, jotka hallitsevat elämäämme, sekä
tarpeesta mitata asioita ymmärtääksemme niitä. Residenssioleskelunsa
aikana
hän tutki siirtymisen käsitettä, mikä oli myös taidekä-

velyn punainen lanka.
Kierroksen
päätteeksi
vierailijat pääsivät tutustumaan KulttuuriKauppilan
kotitaiteilija Sanna Koiviston työhuoneelle sekä nauttimaan
piknikherkkuja.
MTR

Rock kajahtaa tulevana lauantaina Iin Röytän saaressa
kun Röyttä Rock -festivaali järjestetään ensimmäistä
kertaa. Esiintyjinä nähdään
Havut, Riutta, Zacharius
Carls Group, Ruotomieli ja Kings of Moonshine.
Muita esiintyjiä ovat lisäksi The Andruids, Duo Kauniskangas ja The Anabranch
Village. Röyttä Rock huipenttu Tulikukka-ryhmän
tulishow’hun.
Tapahtuman taustalla on
Perämeren Helmi ry, joka

perustettiin viime syksynä
juuri Röyttä Rockin järjestämistä varten. Idea festivaalista tuli – kuinkas muuten
– kuin risteilyllä. ”Tapasimme Jonna Pulkkisen kanssa
Maakinen Martinniemi -risteilyllä viime kesänä ja siellä
saimme idean saaressa järjestettävästä festivaalista”,
yhdistyksen puheenjohtaja
Niina Halonen kertoo. Pulkkinen on Halosen ohella tapahtuman tuottaja.
Röyttä Rockia on valmisteltu koko viime vuosi,

mutta tarvittavan lisävauhdin tapahtuma sai Oulun Seudun Leadereiden
myöntämästä avustuksesta. Leader-avustuksen lisäksi tapahtuma rahoitetaan
lipunmyynnillä ja sponsorituilla. Röyttä Rockin kaikessa tarjonnassa on pyritty
paikallisuuteen: esimerkiksi tapahtuman ruokapuolen
hoitaa iiläisen museokahvila Huilingin omistaja Merja
Ruotsalainen. Anniskelusta
vastaa Hailuodon Panimo.
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Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AutoKatsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet

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

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

terveydenhoito • laihdutus

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

Valmennukset
Haukiputaalla ja Iissä

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Ii Laurintie 2
Haukipudas Nikintie 1

Cambrigde valmentaja
Sanna Tervonen P. 040 721 3772
sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

valokuvauspalveluita • painotuotteita

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

Laitakuja 4, Ii
Liikuntakeskus Moven talo

VKK-Media Oy

- 60 min. fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit ikääntyville alk. 60 €
VARAA AIKA
puh. 050 5234 649 tai
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Meillä myös ilta-aikoja

Palvelemme kesäajan ma-pe sopimuksen mukaan.

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

Sohvalta lenkkipolulle tai salille?

www.vkkmedia.fi

* Treeniohjelmat
* Elintapamuutosvalmennus
* Ravintovalmennus
Anu Suotula
044 5577 677

www.kunnostamo.com
Valtarintie 2, 91100 Ii
Vorellinrannantie 1, 91200 Yli-Ii
puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

Lue IiSanomat netistä:

www.iisanomat.fi

Merihelmi Campingissa vilkas kesä

Merihelmi Camping on monipuolinen alue meren rannalla. Merihelmi Campingin yrittäjä, Tuomo Ryynänen, sanoo, että matkailijoita riittää elokuussakin.

Myllykankaalla sijaitseva
Merihelmi Camping tarjoaa
ympärivuotista majoitusta
aivan meren äärellä. Alueen
yrittäjinä ovat toimineet viimeiset kuusi vuotta aviopari Tuomo Ryynänen Tarja
Vakkuri-Ryynänen.
Majoitustoimintaa alueella on ollut 1960-luvulta

saakka. Aluksi leirintäalueena ja myöhemmin myös
mökkimajoitusta.
Monet
muistavat alueen Kalottimajoina, jolla nimellä alue tunnettiin vuosikymmeniä.
-Kuluva kesä on ollut todella vilkas. Sää on hellinyt
ja matkailijoita on riittänyt,
niin kotimaasta, kuin ympä-

ri maailman, kertoo Tuomo
Ryynänen.
Merihelmi Camping tarjoaa reilut kolmekymmentä
sähköpaikkaa asuntovaunuille ja -autoille. Eritasoisia vuodepaikkoja löytyy
kesäaikana viisikymmentä.
Ympärivuoden tarjolla on
kahdeksantoista vuodepaik-

kaa. Yrittäjäpariskunnan lisäksi Merihelmi Camping
työllistää kesäaikana kaksi
työntekijää.
-Tänä kesänä matkailijat ovat uudelleen löytäneet
telttailun, Tuomo Ryynänen
toteaa, iloiten elokuunkin
alkaneen vilkkaana Merihelmi Campingissa. MTR
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Koulutyö alkoi Iissä

Rehtori Jari-Jukka Jokelan kysymys ”jännittääkö?”, sai nousemaan enemmän opettajien ja vanhempien, kuin lasten käsiä.

Iin kouluissa lukuvuosi aloitettiin keskiviikkona 8.8.
Koulutiensä kunnan kouluissa aloitti 159 ekaluokkalaista,
joista 75 Haminan koulussa.
Kaikkiaan Iin peruskouluissa opiskelijoita on 1517.
Haminan koulun uusitut tilat tarjoavat alkaneena lukuvuonna tilat myös

Alarannan koulun 3-6luokkien sadalla oppilaalle Valtarintiellä. Samoissa tiloissa
opiskelevat Haminan koulun 6 luokan oppilaat, sekä
pienluokkia. Myös aamu- ja
iltapäivätoiminnan tilat viidellekymmenelle
lapselle
löytyvät Valtarintieltä. Muilta osin Haminan koulun

Haminan koulun piha-alueelle valmistuu kaksi monipuolista leikkialuetta elokuun aikana.

oppilaat opiskelevat Kirkkotielle valmistuneessa uudessa koulurakennuksessa.
Opettajia Haminan koulussa
on yli kolmekymmentä, sekä
koulunkäyntiavustajia kaksitoista. Oppilaita Haminan
koulussa on 445.
Pihatyöt ovat vielä Kirkkotiellä hieman kesken, mut-

ta kaiken pitäisi olla valmista
elokuun loppuun mennessä. Piha-alueelle sijoittuvat
muun muassa valaistu monitoimiareena ja kaksi monipuolista
leikkialuetta.
Pihatöiden kustannusarvio
on 450 000 euroa.
-Tämä on ehdottomasti urani kohokohta. Kym-

Haminan koulussa on turvallista opiskella. Ensimmäisenä koulupäivänä pihalla oli kymmenen ohjaajaa opastamassa ja ohjaamassa.

Maanomistajat nousemassa barrikaadeille
Kuivaniemellä Suomen Riistakeskuksen
harjoittaman hirvipolitiikan vuoksi
Kuivajoen
Pohjoispuolen
Metsästysseura ry on anonut jo vuosia Suomen Riistakeskukselta lupaa harventaa
alueen hirvikantaa suosituksen mukaisesti 2 - 3 hirveä /
1000 hehtaaria kohden.
Riistakeskus on antanut hirvilupia sen mukaan,
mikä on yleinen tavoite hirvitavoite OU2 hirvitalousalueelle. Tämä on
johtanut tilanteeseen, että
Kuivajoen
Pohjoispuolen
Metsästysseuran alueella on
talvehtivan kannan suuruus
vaihdellut 5 – 12 hirveä 1000
hehtaarilla, mikä on huomattavasti enemmän kuin
kestävän
metsänhoidon
kannalta voidaan sietää.

-On selvää, että olemme
taas joutuneet valittamaan
myönnettyjen lupien vähäisestä määrästä PohjoisSuomen hallinto-oikeuteen,
jotta edes pyrkisimme täyttämään sen velvoitteen, jonka olemme maanomistajille
vuokrasopimuksessa luvanneet, toteaa metsästysseuran
puheenjohtaja Reijo Kehus.
Tähän mennessä kaikki valitukset asiassa ovat
olleet turhia. Valituksia hallinto-oikeuteen on tehty jo
vuodesta 2014 lähtien lähes
joka vuosi. Nyt ovat myös
metsästysseuralle maansa
vuokranneet maanomistajat lähtemässä barrikaadeille
vallitsevan tilanteen vuoksi,

sillä metsätaloudelta alueella on menossa pohja pois.
-Meille metsästä lisätulon saaville ihmiselle ovat
metsätulot talouden hallinnan olennainen osa, toteavat alueen metsänomistajat
valituksessaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Miten tilanteeseen
on tultu?
Hirvipolitiikassa on tapahtunut selkeä muutos vuoden 2011 jälkeen seuraamme
kohtaan.
Vuoteen 2011 mennessä
seuramme sai aina mitä haki
ja pystyi pitämään hirvimäärän alueella kestävällä tasolla. Tämän jälkeen hirvikanta

on alueellamme kasvanut
hallitsemattomasti,
kun
Suomen Riistakeskus muutti politiikkaansa ns. tasajaon
periaatteelle. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki saman
hirvitalousalueen sisällä olevat metsästäjät ovat samassa asemassa ja kenellekään
seuralle ei voida myöntää
enemmän lupia maa-alueen
suhteessa kuin muillekaan.
Esimerkiksi vuoden 2016
keväällä suoritetun omakustanteisen helikopterilaskennan tulos oli 12,9 hirveä
1000 hehtaarilla. Näillä laskennoilla ei kuitenkaan ole
hallinto-oikeuden mielestä mitään merkitystä, vaan
Riistakeskuksen sana ratkai-

menen vuoden urakka alkaa
olla valmis ja tämä lisää työhyvinvointia kaikille, iloitsee
Haminan koulun rehtori JariJukka Jokela.
Ensimmäisenä koulupäivänä Haminan koulun pihalla kymmenen ohjaajaa opasti
koulutyönsä aloittavia, sekä
huolehti heidän turvallisuu-

destaan. Koulussa aloittaa
tänä syksynä neljä ykkösluokkaa.
-Haluamme tarjota lapsille elämyksellisen, mukavan
ensimmäisen koulupäivän,
Jari-Jukka totesi pihan täyttäneille vanhemmille. MTR

Jari-Jukka Jokela opastaan ensimmäiselle luokalle tulevia ja 1A
luokan opettaja Sanna Hanhisalo laskee oman luokkansa oppilaiden paikallaolon.

”Vuoteen 2011 mennessä seuramme sai
aina mitä haki ja pystyi pitämään hirvimäärän alueella kestävällä tasolla. Tämän jälkeen
hirvikanta on alueellamme kasvanut hallitsemattomasti, kun Suomen Riistakeskus muutti
politiikkaansa ns. tasajaon periaatteelle.”
see.
Jos tähän kestämättömään tilanteeseen ei saada
muutosta, tuleva maanomistajat sanomaan maansa irti
seuralta ja sitten onkin tilanne todella haastava.
-Metsätuhot ja liikenneonnettomuudet tulevan lisääntymään alueellamme
merkittävästi ja tästä saa sitten vastuun kantaa Suomen
Riistakeskus ja sen harjoittamana, vain metsästäjien etua
ajava, hirvipolitiikka, toteavat alueen metsänomistajat
kirjeessään Pohjois-Suomen
Hallinto-oikeudelle.
Metsästysseura teki kesäkokouksessaan 9.8. päätöksen, jossa se sitoutuu

maksamaan joko kokonaan tai osan jokaisen metsänomistajan metsävahinkoilmoituksen omakustannusosasta, jos vahinkoilmoitus
on aiheeton.
-Tämä on meidän seuran vastaantulo maanomistajille, jotta saisimme jatkaa
hirvenmetsästystä myös tulevaisuudessa, toteaa seuran
puheenjohtaja Reijo Kehus.
Tähän mennessä metsävahinkoilmoitukset ovat
olleet yksittäiselle metsänomistajille liian kalliita ja
rahojen saaminen on ollut epävarmaa, joten monet
ovat jättäneet vahinkoilmoitukset tekemättä.
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Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tulevasta
toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv. Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten tapahtumien ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa. Esim. sääntömääräisille
vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoitustilaa
edullisesti muualla lehden sivuilla.

Tanssit

Yhdistykset toimivat

Ojalantie 12 95160 Oijärvi

Lauantaina 25.8.18
klo 21.00 - 02.00

Tanssittajana
suosittu

Iin Eläkeläiset ry
1969

Oijärven Sampolassa

La 25.8. lauluiltapäivä Ossin mökillä klo 15 alkaen. Retkieväät mukaan. Ilmoittautuminen
22.8. mennessä Kaarinalle, p. 040 8229 274.
Huom! Sadevaraus.

11

-

ROJALSimosta

Koko sali tanssijoiden käytössä,
nyt on tilaa pyörähdellä!
Lippu 15 €
Tervetuloa!

KUULUTUS
Tikkasenharjun III asemakaavan muutoksen voimaantulo
Iin kunnanhallitus on 4.6.2018 hyväksynyt Tikkasenharjun
III asemakaavan muutoksen kortteleissa 250 - 253.
Kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.
1.8.2018
Iin kunnanhallitus

Elo- ja kalamarkkinat

bingo8

Kuivaniemen nuorisoseuralla
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

23

2

Ma 27.8. klo 19.00

Palkinnot: 560 € mp / 400 € pr 50
2x100 € / 5x50 € / ym. Tervetuloa!

Kuivaniemen Seuralla la 1.9 klo 10 -15
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi
Markkinabingo klo 13.00.
Paikkavaraukset
Raimo 044 209 4496

KUULUTUS
Liikennevirasto on hyväksynyt 4.7.2018 päätöksellä
LIVI/2027/04 .01.01/2018 tiesuunnitelman Valtatien 4 parantaminen välillä Kello - Räinänperä, Oulu ja li.
Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää
3.8.-2.9.2018 Iin kunnanvirastossa osoitteessa Jokisuuntie
2. (Maantielaki 103 §)
Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksessa insinööri Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259.
Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä
ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata Tarja Bäckiltä, puh.
0295 038 237, sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
tai osoitteella: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu.

Venetsialaiset
Jyrkkäkoskella
Veden, tulen ja valon juhla

La 25.8.2018

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02

Lavalla tahdit takaa
tanssiorkesteri

NUORTEN
VENETSIALAISET
pe 24.8.
Disco klo 21-02

SARMAS

Järj. Pudasjärven Urheilijat

• Revontuli-disko
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella musiikki
soi koko illan
• Kokko syttyy klo 22.45
• Ilotulitus klo 23.45

Ohjelmassa mm.
disco, poniajelua,
kasvomaalausta,
ongintaa...

Iin seurakunnassa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit,
joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.
Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille maanantaina 3.9.2018 kello
10–14 ja tiistaina 4.9.2018 kello 15–19 Iin kirkkoherranvirastossa, osoite Puistotie 3, 91100 Ii.
	Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2018 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
	Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa
tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva
merkintä on luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä
6.9.2018 kello 16.00 mennessä Iin kirkkoherranvirastoon,
osoite Puistotie 3, 91100 Ii.
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 1.10.2018
pidettävässä kokouksessaan.

Myynnissä vohveleita,
makkaraa ja MLL-tuotteita

Järjestää MLL Pudasjärvi

ENNAKKOLIPUT
VENETSIALAISIIN
15 €

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina alkaen klo 19.45

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa!

Tule! Näe! Koe!

K-18
Järjestää:
LC Pudasjärvi yhteistyössä
Pudasjärven Urheilijat

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN
LUETTELOSTA

LASTEN
VENETSIALAISET
la 25.8. klo 10-13

Lippuja myy Tuuritupa,
K-supermarket ja
Niemitalon Tauon Paikka.
Portilta lippu 18€

Tervetuloa!
Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

Ii 6.6.2018
Iin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Tapani Ruotsalainen
IIN NÄTTEPORIN AUDITORIOSSA

TO 16.8. KLO 16.30
KIRJAILIJA MAARIT VERRONEN
KÄÄNTÄJÄ MIRKA ULANTO
PE 17.8. KLO 17.00
KIRJAILIJA JARI JÄRVELÄ
KIRJAILIJA HELI SLUNGA
VAPAA PÄÄSY
Järjestää: Ii-instituutti/Iin kirjasto yhteistyössä Oulun
Juhlaviikot, Muusajuhlat ja Suomentajat lukijoiden luo -hanke.
Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

MYYDÄÄN MAATA
Iin kunnan Särkijärven alueelta 37,05 hehtaarin
metsätila. Kohteella ainespuustoa noin 1 000 m3.
Metsää hoitamalla ja kasvattamalla kohde tarjoaa
tulevaisuudessa hakkuumahdollisuuksia. Kohde on
reilun tunnin ajomatkan päässä Oulusta.
Tarjoukset 27.8.2018 mennessä
Lisätietoja: Jari Mikkonen, puh. 040 749 4593
Lisätietoja tästä sekä muista myynnissä olevista
kohteista www.ostamaata.fi

romut rahaksi

UTACON OY

Noudamme ja maksamme
romuautoista, rautaromuista ym.
metalleista hyvän hinnan.
Poistamme rekisteristä veloituksetta.
Isot ja pienet erät.
Kolmen A:n
luottoluokitus.

Puh. 0400 892 414

sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi
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Vellamo Puolakka on tehnyt
kansallispukunsa itse kokonaan, aina kankaiden kudonnasta lähtien.
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Kansallispukuisten komea joukko Iin kotiseutumuseon edessä.

Kansallispukujen tuuletuspiknik pidettiin toista kertaa Iissä
Kansallispukujen tuuletuspiknik järjestettiin Iin kotiseutumuseolla sunnuntaina
5.8., kansallispukujen syntymäpäivänä.
Paikalle oli kerääntynyt
tuplasti viime vuotta suurempi joukko, parikymmentä ihmistä, joista suurin osa
oli pukeutunut kansallispukuun tai muinaispukuun.
Sää suosi luvattua paremmin, ja piknikillä saatiin
nauttia kauniista auringonpaisteesta ennen sateita. Paikalla nähtiin mm. Härmän,
Suur-Iin, Kaukolan ja Perä-Pohjolan
kansallispu-

vut sekä kaksi Mikkelin
Tuukkalan muinaispukua
komeine korustoineen. Erillistä ohjelmaa ei tarvittu, sillä kansallispuvuista, niiden
historiasta ja eri versioista
riitti kyllä keskusteltavaa.
Kuka oli tehnyt pukunsa
itse, kuka perinyt, ostanut
tai tuunannut.
Saman alueen puvuissa riitti vertailtavaa. Ehkä
ensi vuonna pidämme myös
kansallispukujen esittelykierroksen? Tapahtuma nimittäin varmasti järjestetään
ensi vuonna uudelleen.
Piknikejä on järjestet-

ty ympäri Suomen vuodesta 2010 lähtien, joka vuosi
5.8. kansallispukujen syntymäpäivän
kunniaksi.
Tuuletuspiknikin idea on
yksinkertainen: monilla on
kaapissaan kaunis ja arvokas kansallis- tai muinaispuku, jota pääsee kuitenkin
käyttämään vain harvoin.
Piknikin tarkoituksena on
siis päästä sekä ”ulkoiluttamaan” kansallispukuja että
koota aiheesta kiinnostuneet
yhteen.
Piknikien idean takana on Soja Murto-Hartikainen, joka sekä keräilee

kansallispukuja että valmistaa kaikkea niihin kuuluvaa
työkseen.
Kansallispuvut syntyivät vuonna 1885, kun vierailulle saapuvalle Venäjän
keisarinnalle haluttiin esitellä suomalaisia ”heimoja”
ja näiden erilaista pukeutumista. Nykyään kansallispukuja on kymmeniä, ellei
satoja erilaisia. Kansallispuvut perustuvat suomalaisiin
1700-1800-luvuilla käytettyihin kansanpukuihin, joiden pohjalta kunkin alueen
oma kansallispuku on koottu. Samalla niissä näkyvät

myös tekoaikansa trendit;
aiemmin helmat olivat lyhyempiä ja päähän laitettiin

mieluummin nauha kuin
tykkimyssy.

Hanna Puolakka

Kansallispuvuissa riittää pieniä yksityiskohtia!

Kuivaniemen kotiseutuyhdistyksen kuulumisia
Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys sai kuulla vuonna 2017, että Iin kunta luopuu ns.
terveystalon tontilla, Kaakisenkuja 2, olevasta aittarakennuksesta. Tarkastuksessa todettiin rakennuksen olevan melko
hyvässä kunnossa. Talkoolaiset tyhjensivät aitan romusta, purkivat rakennuksen
ja siirsivät tarvikkeet yhdistyksen tontille
talvivarastoon. Toukokuussa 2018 aloitettiin perinteiset tiistai-ilta talkoot. Pystytyksessä on ollut mukana keskimäärin Erkki Paaso(selin) ja Kuivaniemen Yrittäjien pu6-10 talkoolaista. Tulokset ovat näkyvissä. heenjohtaja Ari Kaakkuriniemi luovuttamassa
pitäjämarkkinoilla vihtaparia pääministeri Juha
Sipilälle ja rouva Minna Sipilälle.
Pekka Ellilä

Kotiseutuneuvos Erkki Paaso, joka on entinen
Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys ry:n pj, opastaa
nykyistä yhdistyksen puheenjohtajaa Antti Elli- Toukokuussa 2018 aloitettiin tiistai-ilta talkoot ailää vihtan sidonnassa Pitäjämarkkinoiden koti- tan pystytyksessä. Työssä on ollut mukana keskimäärin 6-10 talkoolaista. Tulokset ovat näkyvissä.
seututeltalla.

Oulun Muusajuhlien kirjailijavieraita Iissä
Oulun Muusajuhlien kirjailijavieraita nähdään Iissä elokuun puolessa välissä.
Iin kirjaston vieraiksi saapuvat kirjailijat Maarit Verronen, Jari Järvelä ja Heli
Slunga sekä kääntäjä Mirka
Ulanto.
Kalajoella syntynyt ja
Oulun yliopistossa tähtitiedettä opiskellut Maarit
Verronen on ollut päätoiminen kirjailija vuodesta 1994
saakka. Persoonallisesti kirjoittavana proosan eri lajien

taitajana hän puhuttelee niin
tieteisfantasian ystäviä kuin
perinteisen proosan lukijoita. Verronen on ollut kahdesti Finlandia-ehdokkaana
sekä voittanut useita kirjallisuuspalkintoja.
Kotkalainen Jari Järvelä
on useiden romaanien lisäksi kirjoittanut muun muassa kuunnelmia, librettoja
ja näytelmiä. Ensimmäisen
dekkarinsa Tyttö ja pommi
Järvelä julkaisi vuonna 2014,
ja se sai Suomen dekkari-

seuran Vuoden esikoisdekkari -palkinnon. Tytöstä ja
pommista on tekeillä elokuva, jonka ohjaa Samuli Valkama.
Heli Slunga on Tervolasta kotoisin oleva oululainen kirjailija. Slunga saanut
useita kirjallisuuspalkintoja,
ja vuonna 2013 hänet valittiin Oulun vuoden taiteilijaksi. Slunga työskentelee
vapaana taiteilijana.
Mirka Ulanto on Turussa
asuva torniolainen sarjaku-

vien suomentaja. Ulanto on
suomentanut Sillage-sarjaa,
Bruno Brazilia, Pikoa ja Fantasiota, Lucky Lukea, Yoko
Tsunoa ja Asterixia. Ulannon vierailu Muusajuhlilla
on osa Koneen Säätiön rahoittamaa Suomentajat lukijoiden luo -hanketta, jota
johtaa suomentaja, taiteilijaprofessori Kersti Juva.
Muusajuhlat ovat osa
Oulun Juhlaviikkoja. Tapahtumiin on vapaa pääsy.
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Maarit Verronen ja Mirka Ulanto ovat
tavattavissa Iin Nätteporin torstaina 16.8.
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