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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Kansallispukupäivää vietettiin Huilingissa

Hanna Puolakka oli pukeutunut
muinaispukuun.

Kansallispukupiknikiläiset yhteispotretissa.

Kansallispukupiknik keräsi Huilinkiin lauantaina 5.8.
kymmenkunta kansalliseen
asuun pukeutunutta henkilöä. Nähtävillä olivat muun
muassa Suur-Iin, Peräpohjolan ja Oulun kansallispuvut.
Museonhoitaja
Hanna
Puolakka kertoo, että tänä
vuonna kansallispuku täyttää 132 vuotta.
– Tällaista tapahtumaa
ei ennen ole ollut Iissä. Tarkoituksenamme on ulkoiluttaa kansallispukuja. Monella
on niitä kaapissa, mutta nii-

tä ei tule kauheasti käytettyä,
Puolakka kertoo.
Musonjohtaja oli pukeutunut muinaispukuun, jonka solki ja ketjunkannattimet
olivat Iistä löytyneiden esineiden mallisia.
Kansallispukuja ryhdyttiin kokoamaan 1800-luvun
loppupuolella kansallisromanttisen aatteen myötä.
Asuja esiteltiin ensimmäisen
kerran 1885 Venäjän keisarille.
Iiläinen
kansallispuku
on Suur-Iin puku. Puolakka

kertoo, että puku on tutkittu
ja koottu 1990-luvulla. SuurIi käsitti aikoinaan muun
muassa Haukiputaan, Kiimingin, Pudasjärven, Taivalkosken ja Ranuan.
Kyseistä pukua kantoi
Anja Antikainen.
– Olen tehnyt puvun itse
käsin, ja se oli iso homma.
Esimerkiksi myssyn kaikki
pienet kukat teettivät paljon
työtä, Antikainen sanoo.
Pukua on käytetty muun
muassa häissä ja päättäjäisissä. Asu valmistui 1990-lu-

vun lopussa. Antikainen sai
idean puvun koostamiseen
lehtiartikkelista, jossa olivat ohjeet puvun koostamiseksi. Hänellä on kotonaan
myös itse tehty Peräpohjolan puku.
Marja Matila oli pukeutunut Peräpohjolan pukuun,
joka on peräisin vuodelta
1940.
– Tämä puku oli juhannustansseissa Aavasaksalla
1946. Sieltä peräisin oleva filmi näytettiin televisiossa. Siellä tätini huiteli

tämä puku yllään tansseissa. Silloin kansallispukuja
pidettiin usein tanssiaisissa,
Matila tietää.
Tilaisuuden ainoa kansallispukuun
pukeutunut
mies oli Esko Goman. Hänen
asunsa oli vienankarjalainen
Vuokkiniemen kansallispuku, jonka oli ommellut hänen
vaimonsa Tatjana Goman.
Myös Tatjana oli pukeutunut
vastaavaan vuokkiniemeläiseen kansallisasuun. JR
Anja Antikainen oli pukeutunut
Suur-Iin kansallispukuun.

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755

Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito
040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi
Seuraava IiSanoma nro 19 ke 30.8. on

Iin Yrittäjät ry:n Iiläinen -lehden liitteenä.
Sitä seuraavat IiSanomat ilmestyvät 14.9. ja 28.9.
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PÄÄKIRJOITUS

Iissä mukava kesä

Iin kesä on ollut mainio, vaikka se
ei ole vielä kokonaan ohi.
Kiitos siitä kuuluu itselleen iiläisille, kyläyhdistyksille,
Ii-Instituutille ja kaikille muille touhukkaille sekä mukaville ihmisille. Lähes jokaisena viikonloppuna
on ollut mainioita tapahtumia, joissa on ollut lukuisia mielenkiintoisia
elämyksiä.
Esimerkiksi Iloinen Iijokipyöräily oli onnistui erinomaisesti. Sen
kruunasi mainio Aina Inkeri Ankeinen, tuo mainio Pilvi Hämäläisen esittämä roolihahmo.

KOLUMNI

Kuivaniemen markkinat menivät loistavasti. Matti Nykänen veti
markkinapaikan täyteen ihmisiä.
Kansa tykkäsi Matista ja Matti kansasta.
Iin kesässä on vielä ollut veteraanikoneita, rakkauden kirkkovenettä, tukilla seilaamista,
kesäteatteria, sikapäiviä, rokkijuhlia, kansallispukupiknik ja ties
mitä.
Onnistunut kesä!
Merkille pantavaa tilaisuuksissa on ollut rento tunnelma ja iloiset osallistujat. Kaikki ovat selvästi

nauttineet olostaan ja tapahtumien
ohjelmasta. Korviini ei ole kantautunut mitään ikävää, vaikka eihän
meille toimittajille aina kaikkea
kerrota.
Joten lisää samanlaista.
Syksylläkin on kaikkea mukavaa, kuten Iin ja Kuivaniemen
markkinat. Kiitoksia siis mainiosta
kesästä, joka jatkuu vielä. Tehdään
loppukesästäkin mahtava!

Tule kerhoon lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, olet
lämpimästi tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa.
Kirkkokuoro ke 6.9. klo 14 Iin seurakuntatalolla, seurakuntasalissa.
Nuortenilta to 17.8., to 24.8. ja
to 31.8. klo 18 Iin seurakuntatalolla,
kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa. Kaikille avoin,
ohjelmallinen ilta. Illan päätteeksi
kahvit ja vapaata oleskelua.
Äitien ja tyttöjen ilta ti 5.9. klo
17.30 – 19 Iin seurakuntatalolla, seurakuntasalissa. Illassa on mukavaa
yhdessäoloa, askartelua, hartaus ja
tarjotaan iltapalaa. Tässä illassa olemme syksyn tunnelmissa ja askartelemme marjakorit. Tule tutustumaan
toisiin äiteihin ja tyttöihin ja viettämään hyvä hetki yhdessä! Lämpimästi
tervetuloa äidit, pienemmät ja isommat tytöt.

24.7. – pe 25.8.
Perheiden päiväleiri la 19.8. klo
9.30 – 13.30 Karhun leirikeskuksessa,
Leirikeskuksentie 32.
Päiväleirin ohjelmassa on leikkejä, askartelua, aarreseikkailua, nuotioherkkuja ja muuta mukavaa ohjelmaa.
Päiväleirillä tarjotaan ateria. Lähtö
Avelan rannasta Alarannantien päästä lauttarannasta klo 9.30. paluu lauttarantaan klo 13.30. Joen yli mennään
lautalla, tämän jälkeen kävelymatkaa
n. 1 km. Pienille lapsille kannattaa ottaa vaunut/ rattaa mukaan. Leiri on
maksuton. Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.iinseurakunta.fi tai puh
0400 541 319 tai 040 847 8936. Tervetuloa kesäiselle päiväleirille aikuiset ja
kaikenikäiset lapset.
Vauva- ja taaperoryhmä ke
23.8 ja ke 6.9. klo 10 – 11.30 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös
isommat sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien
kanssa. Lisätietoja puh: 0400 541 319.
Tule kerhoon lapsesi kanssa ja vaihtamaan ajatuksia toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, olet
lämpimästi tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa.
Äitien ja tyttöjen ilta ti 5.9. klo
17.30 – 19 Iin seurakuntatalolla, seurakuntasalissa. Illassa on mukavaa
yhdessäoloa, askartelua, hartaus ja
tarjotaan iltapalaa. Tässä illassa olemme syksyn tunnelmissa ja askartelemme marjakorit. Tule tutustumaan
toisiin äiteihin ja tyttöihin ja viettämään hyvä hetki yhdessä! Lämpimästi
tervetuloa äidit, pienemmät ja isommat tytöt.

Jyri-Jussi Rekinen

www.iinseurakunta.fi
Iin alue
Sanajumalanpalvelus su 20.8. klo
10 Iin kirkossa. 11. Sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän aihe: Etsikkoaikoja.
Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti: Synnytysklinikan rakentamiseen Jubaan, EteläSudaniin, SLEY:n kautta.
Sanajumalanpalvelus su 27.8. klo
10 Iin kirkossa. 12. Sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän aihe: Itsensä tutkiminen. Toimittaa Tapani Ruotsalainen,
kanttorina Eija Savolainen. Kolehti:
Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä.
Päivystävä pappi to 17.8. klo
14.30 hoito-osastolla. Voit pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Hartaus to 24.8. klo 13 Iin hoivaosastolla.
Iin perhekerho pe 18.8., pe 25.8.
ja pe 1.9. klo 10-12 seurakuntatalolla, kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen
puolelta talon takaa. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa yhteistä tekemistä. Tule
tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja
vaihtamaan kuulumisia. Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat,
isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Perheiden päiväleiri la 19.8. klo
9.30 – 13.30 Karhun leirikeskuksessa,
Leirikeskuksentie 32.
Päiväleirin ohjelmassa on leikkejä, askartelua, aarreseikkailu, nuotioherkkuja ja muuta mukavaa ohjelmaa.
Päiväleirillä tarjotaan ateria.
Lähtö Avelan rannasta Alarannantien päästä lauttarannasta klo 9.30.
Paluu lauttarantaan klo 13.30. Joen
yli mennään lautalla. Tämän jälkeen
kävelymatkaa noin 1 km. Pienille lapsille kannattaa ottaa vaunut/ rattaat
mukaan. Päiväleiri on maksuton. Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.
iinseurakunta.fi tai puh. 0400-541319
tai 040-8478936. TERVETULOA KESÄISELLE PÄIVÄLEIRILLE AIKUISET JA KAIKENIKÄISET LAPSET!
Vauva- ja taaperoryhmä ke
23.8. ja ke 6.9. klo 10 – 11.30 Iin seurakuntatalolla, kerhohuoneessa. Sisäänkäynti joen puolelta talon takaa.
Ryhmä on 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu laululeikkipainotteinen perhekerho. Myös
isommat sisarukset voivat tulla mukaan ryhmään. Kerhossa on mahdollisuus jutteluun toisten vanhempien
kanssa. Lisätietoja puh: 0400 541 319.

Kuivaniemen alue
Messu su 20.8. klo 12 Kuivaniemen
kirkossa. 11. Sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän aihe: Etsikkoaikoja.
Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina
Markku Jaakkola. Kolehti: Synnytysklinikan rakentamiseen Jubaan, EteläSudaniin, SLEY:n kautta.
Sanajumalanpalvelus su 27.8.
klo 12 Oijärven kyläkirkossa. 12. Sunnuntai Helluntaista, pyhäpäivän aihe:
Itsensä tutkiminen. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Oulun hiippakunnan
toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä.
Kuivaniemen perhekerho to
17.8. to 24.8. ja to 31.8. klo 10-12 seurakuntatalolla.
Oijärven perhekerho ma 21.8. ja
ma 4.9. klo 14-16 Oijärven vanhustentalon kerhohuoneessa.
Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta mukavaa
yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan
toisia lapsia ja aikuisia ja vaihtamaan
kuulumisia. Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat ja
hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa!
Kuivaniemen
seurakuntakerho ma 4.9. klo 11 vanhustentalon
kerhohuoneessa.
Kokoonnumme
porisemaan ja kahvittelemaan vanhustentalon kerhohuoneelle, lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat!
Kappelintoimisto on suljettu ma

Pelastetaan iltasatu
Lapsuudesta se lähtee, lukuinnostus, jos on lähteäkseen. Ei meistä
kaikista kai lukijoita tule, vaikka
mitä tehtäisiin. Ei minustakaan
tule käsityöihmistä tai pesäpallon
pelaajaa, vaikka joku innokas käsityön harrastaja voisi sanoa, että
kyllä siihen oppii. Ja pesäpalloilija voisi tuumata, että treenaamalla kyllä pallokin lentää kauemmas.
Lukeminen on vain sellainen taito, jota ilman on maailmassa vaikeaa nykypäivänä tulla toimeen. Sitä
tarvitsee tietysti ihan koulua käydessään ja muuten ihan matematiikan tunnillakin. Se saattaa joskus
päästä unohtumaan.
Siksi olisi jonkinlainen taso hyvä
jokaisen saavuttaa. Että saisi opiskeltua itselleen ammatin ja hoidettua asiansa. Osaisi hakea tietoa ja
tiivistää siitä olennaisen. Kirjoittamistakin pitää tehdä joka paikassa. Töissä ja vaikka Facebookissa. Ja
kun lukee, niin sanavarasto kasvaa.
Löytää sitten oikeat sanat, kun puhuu ihmisten kanssa. Osaa puhua
tunteistaan ja selvitellä ristiriitoja,
kun niitä jokaiselle pakosta tulee.
Kirjastossa ollaan nyt aloittamassa Pelastetaan iltasatu –hanketta. Nimensä mukaisesti ollaan
oikeasti pelastamassa iltasatua eli
yritämme saada perheet lukemaan
enemmän. Iltasatu ei enää ole itsestäänselvyys ja se on harmi. Kirjan
kanssa on helppo rauhoittua äidin
tai isän syliin ennen nukkumaanmenoa. Ja kun iltasatuperinteen
aloittaa hyvissä ajoin, jo ennen kuin
lapsi osaa puhua, tulee siitä rutiinia. Lapsi oppii keskittymään aina
vain pitempiin tarinoihin.

Aika usein kuulemme kirjastossa kysymyksen, miten saisimme lapset lukemaan? Tätä kysyvät
vanhemmat, opettajat, mummut
ja papat. Lehdissäkin siitä usein
kirjoitetaan. Eihän siihen mitään
tyhjentävää vastausta voi olla.
Muutenhan kaikki lukisivat jo. Välillä mietin alkavatko kysymykset
ja huolehtimiset jo toteuttaa itseään. Tässä kuitenkin minun päässäni pyörittelemä vinkkilista:
Lue lapselle joka ilta pienestä
asti. Jatka vielä alakoulussa, koska
ei lapsi vielä siinä vaiheessa osaa
lukea tarpeeksi pitkiä ja hauskoja tarinoita. Pyydä vanhempia sisaruksia tai ystäviä suosittelemaan
lapselle hyviä kirjoja. Käy kirjastossa. Anna lapsen valita luettavansa itse. Älä turhaudu, kun luet
samaa Maisa-kirjaa kymmenettä
kertaa. Toistolla on tarkoituksensa. Tärkeintä on puhua arvostavasti lukemisesta ja lukea itse. Edes
sanomalehteä. Esimerkin voima
on ihmeellinen. Välillä voi lahjoakin. Ja viimeisenä; toivo uutta Harry Potteria. Että lapset jonottaisivat
aamuvarhaisella kirjakaupan edessä ostaakseen kirjan! Se on kirjastonhoitajan haaveuni.

Minna
Halonen
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AAMUKAHVIT
Tervetuloa keskustelemaan aamukahvin lomassa
julkisista hankinnoista ja omistajanvaihdoksista!
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Tule kuulemaan ja nappaamaan sinulle tarpeelliset palvelut käyttöön!

Tule
kuulemaan ja nappaamaan sinulle tarpeelliset palvelut käyttöön!
Mukana tilaisuudessa on myös Iin kunta.
Mukana tilaisuudessa on myös Iin kunta.
Tule kuulemaan ja nappaamaan sinulle tarpeelliset palvelut käyttöön!

31.elokuuta
elokuuta
2017
klo 7:30-10:00
31.
2017
klo 7:30-10:00

Mukana tilaisuudessa on myös Iin kunta.

Iin1 Micropolis, Piisilta 1
Iin Micropolis, Piisilta

Ilmoittautuminen
ja lisätiedot:
31. elokuuta
2017
klo 7:30-10:00

www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat/a/
ja lisätiedot
TÄSTÄ.
IinIlmoittautuminen
Micropolis, Piisilta
1
tapahtumat/560191-yrittajien-aamukahvit-ii

Ilmoittautuminen ja lisätiedot TÄSTÄ.
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Huyndai-sähköauto keräsi ihailevia katseita.
Energiatapahtumaan osallistui nelisenkymmentä ihmistä.

Energia-asiat kiinnostivat iiläisiä
Nelisenkymmentä
energia-asioista kiinnostunutta
kansalaista kerääntyi Micropolikseen keskiviikkona 9.8.
kuuntelemaan asiantuntijoiden neuvoja vaihtoehtoisista
ja uusiutuvista energialähteistä. Micropoliksen johtava
energiainsinööri Heidi Takalo kertoo, että tapahtuma
lähti ihmisten tarpeesta.
– Teimme kyselyitä kuntalaisille, joissa kysyimme
miten he toivovat apua kunnalta energiaan liittyen. Infotilaisuuksia
toivottiin,
Takalo sanoo.
Mukana oli seitsemän
energia-alan
asiantuntijaa

esittelemässä
uusiutuvan
energian lähteitä, esimerkiksi aurinko- ja maalämpöä.
Lisäksi osalistujat saivat nähtäväkseen sähköauton ja sähköavusteisen polkupyörän.
Iiläinen Kimmo Seuranen on asentanut vanhaan
hirsitaloonsa aurinko- ja ilmalämmityksen. Hän on tyytyväinen tuloksiin.
– Minulla on ollut kahden
ja puolen kilowatin aurinkovoimalaitos muutaman vuoden. Olen laajennellut sitä
pariin otteeseen. Ilmalämpöpumpusta minulla on kahdentoista vuoden kokemus.
Talvella poltan paljon puuta,

hän kertoo.
Hänen mukaansa ilmalämpöpumppu maksaa itsensä takaisin muutamassa
vuodessa ja viimeisimmät
asennetut aurinkolämpöpaneelit ovat maksettu takaisin
vajaassa kymmenessä vuodessa.
– Se on kannattava investointi ilman mitään tukiaisia.
Paljonkohan Olkiluodon kolmosella mahtaa olla takaisinmaksuaika, jos se joskus
lähtee käyntiin, Seuranen ihmettelee.
Aurinkopaneelien hinnat
ovat nykyisin tulleet alas, ja
kappaleelta ne maksavat ny-

kysiin noin 150 euroa. Myös
sähköä muuntavien inverttereiden hinnat ovat laskeneet.
– Toukokuusta lähtien
omavaraisuusasteeni
sähkössä on aika tarkkaan puolet. Läpi vuoden laskettuna
se on noin 20 prosenttia, Seuranen kertoo.
Iin kunnan rakennuttajainsinööri Jukka Härkin
kertoi, että maalämpöön siirtyminen on tuonut mainittavia säästöjä kunnalle.
Kunnan alueella maalämpöhankkeita tällä hetkellä on 12 kappaletta. Näissä
on mukana mukana kouluja, vuokrataloyhtiöitä ja kes-

Kimmo Seuranen on asentanut taloonsa aurinkopaneelit ja ilmalämmityksen.

kuskeittiö. Härkinin mukaan
maalämpöön
siirryttäessä
esimerkiksi öljylämmityksestä, putoavat sähkölaskut
kolmannekseen entisestä.
– Esimerkiksi Aseman
koululla sähkölaskun vuosittainen lämmityskustannus-

säästö on noin 20 000 euroa,
Härkin mainitsee.
Maalämpöpumppuja on
asennettu Iin kunnan kohteisiin viitisen vuotta. Ne ovat
toimineet ongelmitta. JR

Jakkukyläläisillä historiakierros Haminassa
Kierros alkoi Uitto-patsaalta.

Pertti Huovinen kertoo jakkukyläläisille Haminan historiasta.

Kolmisenkymmentä
jakkukyläläistä
saapui
Iin
Haminaan sunnuntaina kuulemaan, kuinka historioitsija
ja opas Pertti Huovinen tarinoi Iin menneisyydestä ja
tavoista. Kierros kesti pari
tuntia, ja sen aikana kuultiin rautaisannos faktaa ja
tarinaa paikkakunnan menneisyydestä. Kierros alkoi
Uitto-patsaalta ja päätyi Huilinkiin.
– Iin historia on erittäin
monipuolinen ja mielenkiintoinen. Siitä löytyy monia
yhtymäkohtia Jakkukylään,
koska olemme vanhoja iiläisiä.
– Meiltä on aina kuljettu Iin suuntaan, koska se
on luontainen kulkusuunta.
Tämä taas johtunee Iijoesta,
joka on aikoinaan toiminut
tärkeänä kulkuväylänä, Jakkukylän
kyläyhdistyksen
puheenjohtaja Hannu Kaisto kertoo.
Eräät Huovisen kertomat
tarinat olivat entuudestaan
tuttuja jakkukyläläisille, sillä paikkakuntien historiat sivuavat toisiaan. Jakkukylä
on kuulunut aikoinaan Iihin,
ja se erosi Iistä Yli-Iin irtau-

Pertti Huovinen vastaanottaa Hannu Kaistolta käsinkudotut jakkukyläläiset villasukat.

duttua omaksi kunnakseen
vuonna 1924.
Ensimmäinen aloite kylän
liittymistä takaisin Iihin tehtiin jo 1928.
– Omat vanhempamme ja
mummut sekä papat kertoneet, kun he ovat täällä suunnassa kulkeneet. Oli mukava
verestää muistoja, Kaisto arvioi.
Aloite kierrokseen tuli
Huoviselta. Hän kertoo päivittävänsä tietojaan Iin historiasta koko ajan.
– Muutama vuosi sitten tehdyt arkeologiset löydöt valottavat menneisyyttä
uudella tavalla. Historia
on tullut monille tunnetuksi Haminasta löydetyn ris-

tin myötä. Seurakunta on
maalauttanut siitä ikoneita
ja kultaseppä on tehnyt siitä
koruja, Huovinen mainitsee.
Jakkukyläläiset olivat tyytyväisiä kierrokseen.
– Olemme olleet reilut 90
vuotta erossa Iistä, eri kunnassa. Vastaanotto täällä on
kuin olisimme tulleet kotiin.
Olemme ilahtuneita ja kiitollisia, että meidät tällä tavalla toivotetaan tervetulleiksi,
Kaisto kiittelee.
Jakkukylä liittyy Iihin
vuodenvaihteessa.
Kiitokseksi kierroksesta Huovinen
vastaanotti Jakkukylän kyläyhdistykseltä käsinkudotut
jakkukyläläiset villasukat. JR
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Ylirannan koululla juhlittiin lämminhenkisesti

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Teijo Liedes ja kunnanjohtaja Ari Alatossava osallistuivat juhlaan.

Iiläisille tuttu Jönssi-poni oli mukana poniajelussa.

Pauli Klasila esittelee tekemiään päreitä.

Entiset koulukaverit kohtaavat. Vasemmalta: Marja-Leena Pernu, Elli Manninen, Irja Partanen, Marge Törmänen ja Kyllikki Moisejeff.

Heikki Sassi esitti yksinlaulua.

Lasten lauluesitys miellytti juhlakansaa.

Ylirannan koulun 100-vuotisjuhlasta
muodostui
lauantaina 5. elokuuta lämminhenkinen
tilaisuus.
Kouluun oli kokoontunut
runsaasti vanhoja koulukavereita, jotka muistelivat
menneitä kouluvuosiaan.
Ylirannan
kyläyhdistyksen puheenjohtaja Saara
Paakkola
luonnehtii
tilaisuutta onnistuneeksi.
– Olemme tyytyväisiä.
Laskimme, että paikalla oli
250 ihmistä, Paakkola kertoo.
Kyläyhdistys oli varannut
tilaisuuteen 400 munkkia,
joista 300 jaettiin juhlassa.
Loput munkit myytiin. Ylirannan lasten kuoro kajautti reippaita kuorolauluja ja
laulaja Heikki Sassi esitti yksinlaulua. Lisäksi juhlassa
oli muun muassa tikkakisa,
hapkidonäytös ja poniratsastusta.

Elli Manninen (os. Paukkeri) oli koulun keittolassa
töissä vuosina 1956-1959.
– Lapset olivat silloin kilttejä ja auttavaisia. Minulle on
heistä ja opettajista jäänyt oikein mukava muisto, hän
kertoo.
Tuolloin koulussa oli
noin 60 lasta. Koulussa syötiin tuolloin tavallista kotiruokaa: Rössypottua,
hernekeittoa, marjapuuroa,
makaronivelliä.
– Koskaan ruuasta ei valitettu. Kaikki olivat tyytyväisiä, Manninen muistelee.
Koulu oli tuolloin puulämmitteinen, ja uunien sytyttäminen kuului keittäjän
töihin.
– Tulin kouluun seitsemältä aamulta, jolloin seitsemään pesään täytyi laittaa
tulet. Siihen meni kovasti
puita. Talvipakkasilla lapset

monesti innostuivat auttamaan puiden kantamisessa.
Tytöt tulivat myös mielellään tiskaamaan. Vedet piti
kantaa kaivosta, Manninen
kertoo.
Marja-Leena Pernu oli
Ylirannan koulussa 19511953. Hänen kotinsa oli joen
toisella puolella, joten koulumatka sujui isän soutamassa veneessä Raasakkakosken
yli.
– Ensimmäisellä luokalla opettajani oli Anni Veijola.
Nurkassa oltiin, jos jotakin
tapahtui ja saippualla suu
pestiin. Ei minulta, mutta pahimmilta pojilta. Lapsia oli
silloin paljon, Pernu kertoo.
Opettajille vietiin silloin
tuliaisia. Pernun mukana
opettaja sai muun muassa
isän pyydystämiä nahkisia ja
mateita.
– Opettajalla oli silloin
aina luokassa kaksi koiraa.
Silloin ei allergiasta tiedetty
mitään. Meillä oli koulussa
oma kasvimaa, josta huolehdimme, Pernu muistelee.
Heikki Sassi oli Ylirannan
koulussa 1977-1985. Tuolloin
koulun oppilasmäärä oli kutistunut, ja Sassin luokalla oli
kolme oppilasta.
– Minulla oli kaksi tyttöä
luokkakaverina. Siskoni oli
vuotta vanhempana ylemmällä luokalla ja hän oli sen
luokan ainoa oppilas. Koulu
oli ihana ja kyyneleet tulevat
silmiin, kun muistelen niitä

Hapkidonäytös kiinnosti juhlavieraita.

aikoja, Sassi kertoo.
Erityisesti hänen mieleensä on jäänyt Hailuotoon tehty luokkaretki, jossa lapset
innostuivat mekastamaan.
– Seuraavana aamuna tulimme luokkaan ja opettaja
seisoi hiljaa pulpettinsa ääressä. Hiljaisuus jatkui pari
minuuttia. Sitten opettaja sanoi kuusi kertaa kiitos. Sitten
hän komensi meidät äkäisesti ulos. Juoksimme pihalle.
Opettaja leppyi ja kaikki oli
tämän jälkeen kunnossa, Sassi kertoo.
Tilaisuuden seremoniamestarina toimi Pauli Klasila. Hänen valmistamiaan
päreitä oli myynnissä Ylirannan kyläyhdistyksen kojulla.
– Pärekone oli sedälläni.
Se tuli joutilaaksi, joten ostimme sen velipojan kanssa
itsellemme, Klasila kertoo.
Tähän mennessä koneella tehtyjä päreitä on mennyt
kaupaksi 15 000 kappaletta.
Yleensä niitä tehdään männystä tai haavasta.
– Me teemme niitä pelkästään männystä. Päreitä ostavat museovirasto ja talojen
entisöijät. Neliölle menee 125
pärettä, Klasila kertoo.
Ylirannan koulun tikkakisassa tarkoituksena oli selvittää, kuka saisi 25 tikalla
heitettyä lähimmäs 100 pistettä. Voiton vei Hannes Pakanen, joka sai tasan 100
pistettä. Toiseksi sijoittui
Samuli Nauha 99 pisteellä.
Kisaan osallistui myös kunnanjohtaja Ari Alatossava.
Hänen tuloksensa oli 116 pistettä. JR
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Piippurock onnistui tavoitteessaan

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

OULULAISTA OSAAMISTA YLI 30 VUOTTA
oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste: Valtarintie 2, p. 050 466 4899
- Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

KUNTO
KLUBI

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

Urheiluhieroja & Personal Trainer
Aleksi Laajoki
Hieronta- ja valmennuspalvelut
Yksilöllisesti ja ammattitaidolla.
Varaa aikasi netistä, tai soita:

laajoki.fi | 050 407 1957

Lue IiSanomat
netissä:
www.iisanomat.fi

Timpurintie 2, Ii

valokuvauspalvelut

Ilmoita
Palveluhakemistossa.
0400 385 281
Seuraavassa
IiSanomassa nro 19
ke 30.8. on
Iin Yrittäjien
Iiläinen -lehti.
Sitä seuraavat
IiSanomat ilmestyvät
14.9. ja 28.9.

Johanna Jakku-Hiivala on Piippurockin pääorganisoija.

Moni halusi kuvaan Pelle Miljoonan kanssa. Tässä kuvaa ottaa Heidi Rautakumpu. Tarja Meri on Pellen kainalossa.

Piippurockiin saapui tänä
vuonna noin 600 lipun ostanutta. Festivaalin pääorganisoija Johanna Jakku-Hiivala
kertoo, että tihkusateesta
huolimatta musiikin ystäviä
saapui paikalle odotetusti.
– Keli ei ollut häävi, mutta porukkaa tuli yllättävän
paljon. Tunnelma oli mainio,
hän kuvailee.
Festarikansa
käyttäyi
hyvin eikä isoja haavereita tapahtunut, mitä nyt eräs
juhlija nyrjäytti nilkkansa.
Tilaisuudessa jokainen esiintyjä pani parastaan. Pelle
Miljoonan esiintymisen jälkeen yleisö jäi lavan eteen
pyytämään nimmareita ja
hurraamaan esiintyjälle. Pelle Miljoona ja laulajabasisti Tumppi Varonen kertovat,
että Iin on tullut tutuksi vuosien varrella molemmille.
– Olemme olleet täällä eri
kuppiloissa, nyt ensimmäistä
kertaa ulkoilmassa. Meillä on
vuosikymmenten taakka, joten soitamme aina tietyt kappaleet. Yleisö haluaa kuulla
Moottoritien, mutta ujutamme mukaan myös uutta materiaalia, Pelle kertoo.
Yhtyeen uusi levy ilmestyy elokuun lopussa.
– Levy sisältää punkrokkia. Mukana on pari balladia, Tumppi tiivistää.
Knuckelbone Oscar (Oskari
Martimo)
valloitti
yleisön juurevalla rock´n rollillaan ja bluesillaan. Hänen
kitaristinaan on Iistä lähtöisin oleva Jarkko Viinamäki.
– Muutin Helsinkiin ja
tuli puhetta Oulusta kotoisin
olevan basisti Janne Valpun
kanssa biiseistä Oskarille.

Ryhdyimme soittelemaan ja
pian olin bändissä. Vuosi oli
2010, Jarkko kertoo.
– Silloin ensimmäinen kiinanreissumme, Oscar huomauttaa.
Esiintymisiä on kertynyt
pitkin maailmaa, ja Knuckelbone Oscar on kartuttanut
mainettaan hurjana esiintyjänä. Jopa niin paljon, että
keikojen jäljiltä on löytynyt
hajonneita esiintymislavoja
ja rikki mäiskittyjä pianoja.
– Nyt kesitymme enemmän
soittamiseen
kuin
instrumenttien tai esiintymislavojen
hajottamiseen,
Oscar naurahtaa.
Piippurockin vakioesiintyjä Stinkfoot soitti erinomaisen keikan ja sai musiikilleen
paljon uusia ystäviä. Iistä
lähtöisin oleva kitaristi, laulaja, säveltäjä ja sanoittaja Riku Halttu kertoo, että
yhtye suunnittelee ensimmäisen pitkäsoittonsa tallennusta.
– Ensi vuosi on juhlavuotemme, sillä olemme soittaneet vuodesta 1978. Niinpä
suunnittelemme levyä. Materiaalista ei ole pulaa, Riku
mainitsee.
– Työstämme koko ajan
omaa materiaalia. Vieraiden
biisien osuus vähenee koko
ajan, basisti Pertti Kuivala
kertoo.
Alun perin Stinkfoot oli
iiläishaukiputaalainen yhtye. Sen musiikilliset juuret
ovat tiukasti kiinni 70-luvun
bluesrockissa ja progressivisessä ilmaisuussa. Yhtyeen
miehistö on vaihtunut lukuisia kertoja, ja ainoa alkuperäisjäsen on Riku Halttu.

Stinkfoot valloitti yleisön Piippurockissa. Kitaroiden varressa Riku Halttu
(vas.) ja Kimmo Oja

Pelle Miljoona (vas.) ja Tumppi Valtonen valmistautuvat esiintymiseen.

– Ai paljonko keikkoja
olemme tehneet? En osaa sanoa. 80-luvulla keikkoja oli
paljon, mutta niin oli soittopaikkojakin. 90-luku oli meidän kannaltamme hiljaista
aikaa, mutta bändi oli koko
ajan olemassa, Riku sanoo.
Yhtye
on
esiintynyt
Piippurockissa
festivaalin alusta lähtien, eli tähän
mennessä neljä kertaa. Sopimuksen mukaan Stinkfoot
esiintyy aina samassa paikassa sisälavalla ja samaan
aikaan, eli lauantaina kello 21.
– Kokoonpano on ollut
koko ajan sama. Meillä on
yhdeksäs vuosi samalla mie-

Stinfootin soittajat Pertti Kuivala
(vas.) ja Riku Halttu ovat lähdössä
esiintymään.

histöllä, Riku toteaa.
Stinkfootissa
soittavat
Riku Halttu (kitara ja laulu), Pertti Kuivala (basso ja
laulu), Kimmo Oja (kitara,
laulu ja huuliharppu), Rane
Kanniala (kitara) ja Pasi
Kaikkonen(rummut). JR

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

Jarkko Viinamäki (vas.) ja Knuckelbone Oscar kävivät kitarakaksintaistelun yleisön joukossa.

Knuckelbone Oscarin kitaristi Jarkko Viinamäki on lähtöisin Iistä.
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Photo Marathon

Oulunkaaren kuntayhtymä ja Iin kunta kutsuvat kuntalaiset, järjestöt,
luottamushenkilöt ja yrittäjät työpajaan, jossa suunnitellaan yhdessä nykyisten
sote-palvelujen toteuttamista vaihtoehtoisilla tavoilla.

PE 25.8. klo 9 - 21

Valokuvauskilpailu
12 tuntia, 6 tehtävää, 1000e

Mitä palveluja hyvinvointiasemalla tai -pisteessä tulisi olla?
Mitä palveluja voidaan toteuttaa sähköisesti?
Mitkä palvelut tulisi olla fyysisesti paikkakunnalla?
Missä hyvinvointiasema tai -piste voisi Iissä sijaita?

LA 26.8.

Aika: torstai 7.9.2017 kello 18.00
Paikka: Valtarin koulu, Koulutie 2

Klo 9 - 13 Valto Pernun kotitalo avoinna vierailijoille.
Vapaa pääsy! Osoite: Asematie 319, Ii

Kahvitarjoilu! Tervetuloa mukaan!

Klo 9 - 18 Kilpailijoiden kuvasarjat nähtävissä KulttuuriKauppilassa
Vapaa pääsy! Osoite: Kauppilantie 15, Ii
Klo 11 - 17 Karoliina Paatoksen mestarikurssi
Tule KulttuuriKauppilaan opettelemaan vahvojen kuvasarjojen
rakentamista valokuvaaja Karoliina Paatoksen johdolla.
Ilmoittaudu osoitteessa www.vppm.fi.

Koko perheen tapahtuma

Iin Wanhan Haminan markkinat

Klo 19 - Palkintogaala Iin Työväentalolla
Palkintogaalassa julkistetaan valokuvakilpailun voittajat sekä
lehtivalokuvaaja Touko Hujasen sanomalehtiteos,
Uuden Iin Sanomat. Tervetuloa!

Huilingin museoalueella, Puistotie 4, Ii

Lauantaina 9.9.2017 klo 10-15

y:
Esiinty

Uuden Iin Sanomat -näyttely KulttuuriKauppilassa 28.8 – 8.9.
Avoinna ma-pe 12-17. Vapaa pääsy!

SU 27.8.

Klo 12 - 17 Kilpailijoiden kuvasarjat nähtävissä KulttuuriKauppilassa
www.vppm.fi

Karaokelaulukilpailu
- juontajana
Ville Kortesalmi

Nuori Tähti 2016
voittaja
Suvi Ylimartimo

tanssiorkesteri
Rojal
Järjestäjänä Kuivaniemen Nuorisoseura

Myyntipaikkavaraukset Raimo Ikonen p. 044 209 4496

Kuivaniemen

Elo- ja kalamarkkinat

www.facebook.com/vppm

www.kulttuurikauppila.fi

Tuuli haittasi Iin kisoja
Ennen mittaamattoman kova
vastatuuli, pahimmillaan yli
5 m/s. haittasi Iin Yrityksen kansalisten yleisurheilukisojen juoksuja. Huono sää
johti lukuisiin poissaoloihin.
Muun muassa uusi satasen
kenttäennätys jäi näkemättä,
kun kisoihin ilmoittautunut
Eetu Rantala katsoi turhaksi
lähteä puskemaan päin tuulta.
Järjestäjät olivat pettyneitä
Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry:n toimintaan. Iin kisat oli myönnetty alunperin
hyvälle päivälle, mutta piiri
laittoi nuorten pm-kilpailut
seuraavalla päivälle, eivätkä

seurat halunneet kilpailuttaa
nuoria edellisenä päivänä.
Kisojen parhaasta tuloksesta vastasi Kalevan
kisoissakin hyvin menestynyt Veitsiluodon Kisaveikkojen keihäsmies Jani
Kiiskilä tuloksella 75,07. Kiiskilä kiitteli järjestäjiä siitä, että
heittosuunta vaihdettiin ennen lajin alkua myötätuuleen,
joka kuitenkin puuskittaisena
tuppasi tiputtamaan keihään
alas ennen aikojaan.

Jani Kiiskilän parhaassa heitossa jäi
pelivaraa viivaan. Kuva M-T. Rissanen.

3) Maria Peura TervTe 5,21, 4) Sonja Stång KuivAu 5,13, 5) Saana Peura
TervTe 5,00, 6) Venla Rutanen KuivAu
4,79, 7) Vanessa Juntunen SuomRa
4,71, 8) Anna Okkonen KuivAu 4,28.
N Keihäs: 1) Maria Peura TervTe
Tuloksia
M 100 m: (-2,8) 1) Eeli Puro- 34,24, 2) Saana Peura TervTe 31,30, 3)
la OulPy 11,62, 2) Mikael Kangaskor- Marjo Sjögren HaukVei 29,68, 4) Kriste KuivAu 12,85, 3) Janne Keskikastari ta Sjögren OulPy 27,86.
Myyntipaikkavaraukset Raimo Ikonen p. 044 209 4496
T9 40 m: 1) Emma Juntunen
OulHui 13,49, 4) Aleksis Schmitt LaitasVe 13,59, 5) Kai Koljonen HaukVei SuomRa 7,11, 2) Nea Ronkainen IinY
7,93.
15,47,
T11 60 m: 1) Milla Kangas OulPy
M 800 m 1) Kai Koljonen
9,57, 2) Emilia Häikiö VeitsilKV 9,70,
HaukVei 3.13,42.
M 5000 m: 1) Tuomas Aho 3) Helmi Korpi AavasU 9,97, 4) Emma
LimNM 16.19,18, 2) Kai Koljonen Juntunen SuomRa 10,01, 5) Iita Kimpi-Lukupiiri
mäki YliINa 10,01, 6) Elina Millaskan-Lukupiiri
HaukVei 23.58,22.
gas YliINa 11,04, 7) Miisa Päri LimNM
kutsuu
kaikki kaikki
kirjallisuuden
ystävät kirjastoon
M
Pituus:
1)
Aaro
Davidila
Lapkutsuu
kirjallisuuden
ystävät
kirjastoon
n ystävät kirjastoon
kutsuu kaikki kirjallisuuden ystävät kirjastoon
11,14,
keskustelemaan
kotimaisesta
kaunokirjallisuudesta
Lu
6,36,
2)
Iisakki
Torppa
EspTa
5,84,
keskustelemaan
kotimaisesta
kaunokirjallikeskustelemaan
kotimaisesta
kaunokirjallisuudesta
sta kaunokirjallisuudesta
T11 1000 m: 1) Elina MillaskanSuomi 100 -juhlavuoden
hengessä.
3)
Mikael
Kangaskorte
KuivAu
5,67,
4)
Suomi
100
-juhlavuoden
hengessä.
suudesta Suomi 100 -juhlavuoden hengessä.
engessä.
gas YliINa 4.04,42.
Iin kirjastoissa järjestetään satutuokioita, joissa lueAleksis Schmitt LaitasVe 5,16.
kerran kuukaudessa
ja joka kuukausi
luetaan
ennen
kokoonLukupiiri kokoontuu Lukupiiri
kerran kokoontuu
kuukaudessa
ja joka kuukausi
luetaan
ennen
kokoonT11 Pituus: 1) Milla Kangas
Lukupiiri kokoontuu
kerran
kuukaudessa
jokakerralla
kuukausi
tumista teemaan
liittyvä
kirja.
Voit osallistuaja
yhdellä
tai vaikkaluetaan
kaikilla!ennen
n kuukaudessa
ja
joka
kuukausi
luetaan
taan satuja ja tarinoita. Satutuokiot
kestävät
noin
M Keihäs: 1) kokoon
Jani Kiiskilä Veitsiltumista teemaan liittyvä kirja. Voit osallistua yhdellä kerralla tai vaikka kaikilla!
OulPy 3,93, 2) Iita Kimpimäki YliINa
KV
75,07.
puoli tuntia. osallistua
Tuokioihin on vapaa pääsy.
ennen kokoontumista
teemaan liittyvä kirja. Voit
osallistua
yhdellä
irja. Voit
yhdellä
tai
vaikka
kaikilla!
Eikerralla
ennakkoilmoittautumista.
Lämpimästi tervetuloa!
Ei ennakkoilmoittautumista.
P9 40 m: 1) Onni Hirsivaara Veit- 3,51, 3) Elina Millaskangas YliINa 3,27,
kerralla tai vaikka kaikilla!
Lämpimästi tervetuloa!
a.
SATUTUOKIOT
IIN PÄÄKIRJASTOSSA
Lämpimästi
tervetuloa!
silKV
7,28, 2) Kalle Hirsivaara Veitsil- 4) Miisa Päri LimNM 2,86.
SYKSYLLÄ
2017
Lämpimästi tervetuloa!
Ei ennakkoilmoittautumista.
T13 60 m: (-1,8): 1) Emmi HeikSYKSY 2017:
KV 7,95, 3) Valtteri Kurkela IiY 8,15.
kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 9.30.
P11 60 m: 1) Teemu Honkanen kinen SuomRa 8,98, 2) Anna-Sofia
Syksy 2017: 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.
ke 6.9. klo 18—19 Iin pääkirjasto
SYKSY 2017:
Orajärvi AlatPi 9,48, 3) Iida Kinnunen
SYKSY 2017:ma 28.8. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto
HaukVei 9,98.
Satutuokio pidetään kuukauden ensimmäisenä
teema: Välirauha
Päiväkotiryhmille järjestetään toinen
P11 1000 m: 1) Teemu Honka- SuomRa 9,81.
ke 6.9. klo 18—19 Iin pääkirjasto
kirja Sirpa
Jään ja tulen kevät
T13 1000 m: 1) Heli Korpi Aapääkirjasto
torstaina
klo 9.30–10.00:
satutuokio
samoina
päivinä klo 10.15.
ke 6.9. klo 18—19
IinKähkönen:
pääkirjasto
nen HaukVei 3.39,19.
ma 28.8. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto
Ryhmille ennakkoilmoittautuminen.
ma 28.8. kloke18—19
Kuivaniemen
kirjasto
uivaniemen
kirjasto
P11 Pituus: 1) Onni Hirsivaara vasU 3.36,52, 2) Hanna Soronen IinY
4.10. klo 18—19
Iin pääkirjasto
teema: Välirauha
7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.
3.37,04, 3) Milla Kurkela IiY 3.51,78.
ma 9.10. klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto
teema: Välirauha
VeitsilKV 3,76, 2) Kalle Hirsivaara
Lisätietoja: Iin pääkirjasto, kirjasto@ii.fi,
T13 Pituus: 1) Emmi Heikkinen
kirja Sirpa
Jään
ja tulen
kevät
teema:
Urheilu
ja
huumori
kirja Kähkönen:
Sirpa Kähkönen:
Jään
ja tulen kevät
VeitsilKV 2,92.
en: Jään ja tulen
kevät
p. 050 3950 385
kirja Miika Nousiainen: Maaninkavaara
P13 1000 m: 1) Paavo Niemelä SuomRa 4,15, 2) Anna-Sofia Orajärvi
ke 4.10. klo 18—19 Iin pääkirjasto
AlatPi 4,01, 3) Iida Kinnunen SuomRa
1.11. klo 18—19
Iin pääkirjasto
pääkirjasto
OulNMKY 3.37,66.
ke 4.10. klo ke
18—19
Iin pääkirjasto
SATUTUOKIOT TERVETULOA!
KUIVANIEMEN KIRJASTOSSA
3,81, 4) Milla Kurkela IiY 3,66.
ma 9.10. klo 18—19maKuivaniemen
kirjasto
P15
100
m:
1)
Voitto
Kärkkäinen
13.11. klo 18—19
Kuivaniemen kirjasto
ma
9.10.
klo
18—19
Kuivaniemen
kirjasto
uivaniemen
kirjasto
kerran kuukaudessa maanantaisin klo 9.30.
T15 100 m: (-3,3): 1) Emmi Heikteema:
Urheilu
ja huumori
teema:
Erilaisuus
IiY
14,80.
teema:
Urheilu
ja
huumori
huumori Syksy 2017: 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12.
kinen SuomRa 14,22, 2) Saana Peura
kirja Leena
Parkkinen: Sinun jälkeesi, Max
kirja
Miika
Nousiainen:
Maaninkavaara
P15
800
m:
1)
Jiri
Juntunen
kirja Miika Nousiainen: Maaninkavaara
Päiväkotiryhmille järjestetään
nen: Maaninkavaara
Lisätietoja: Kuivaniemen kirjasto, kuivaniemi.kirjasto@ii.fi,
SuomRa 2.16,86, 2) Juha Niemelä Oul- TervTe 14,33, 3) Emma Raappana Alatti 5.12. klo 18—19 Iin pääkirjasto
Pi 14,71.
erikseenp.
satutuokio
klo 811
10.15–10.45.
ke 1.11. klo 18—19 ma
Iin11.12.
pääkirjasto
050
3106
klo 18—19 Kuivaniemen kirjasto
Py 2.33,45.
pääkirjasto
ke 1.11. klo 18—19
Iin pääkirjasto
T15 800 m: 1) Henna Korpi Aateema: Finlandia-palkinnon voittajat
P15 Keihäs: 1) Voitto Kärkkäima 13.11.
klo 18—19
Kuivaniemen
kirjasto
Ryhmille
ennakkoilmoittautuminen.
ma
13.11.
klo
18—19
Kuivaniemen
kirjasto
Kuivaniemen kirjasto
vasU 2.39,66, 2) Katariina Pyörälä IinY
kirja Antti Hyry: Uuni
nen
IiY
31,63.
teema:
Erilaisuus
teema:
Erilaisuus
A!
M17 Keihäs: 1) Matias Päri 2.41,88.
TERVETULOA!
kirja Leena
Parkkinen:
Sinun Max
jälkeesi, Max
kirja Leena
Parkkinen:
Sinun jälkeesi,
TERVETULOjälkeesi,
T15 Korkeus: 1) Emma Raappaen: Sinun
Max
Lisätietoja: kirjasto@ii.fi, p. 050 3950 385
LimNM 50,51.
N 100 m: (-1,0): 1) Sonja Stång na AlatPi 150,
ti
5.12.
klo
18—19
Iin
pääkirjasto
ti
5.12.
klo
18—19
Iin
pääkirjasto
pääkirjasto
N17 100 m: (-1,4): 1) Suvi HeikKuivAu 12,84, 2) Veera Pudas VeitsilKV
ma 11.12.
klo 18—19
kirjasto
ma 11.12.
klo Kuivaniemen
18—19 Kuivaniemen
kirjasto
kinen SuomRa 13,50, 2) Ilona KamuKuivaniemen kirjasto
13,00, 3) Iina Takkula OP 13,38.
teema:
Finlandia-palkinnon
voittajat voittajat
teema:
Finlandia-palkinnon
alkinnon voittajat
N Korkeus: 1) Maria Peura Terv- nen KuivAu 13,77, 3) Venla Rutanen
kirja Hyry:
AnttiUuni
Hyry: Uuni
KuivAu 14,16, 4) Anna Okkonen Kuikirja Antti
uni
Te 158,
N Pituus: 1) Mette Baas Veitsil- vAu 14,34.
Lisätietoja: kirjasto@ii.fi, p. 050 3950 385
KV 5,50, 2) Veera Pudas VeitsilKV 5,32,

Lauantaina 16.9.2017 klo 10-15

Vatungin kalasatamassa Kuivaniemellä

100

SATUTUOKIOT IIN KIRJASTOISSA
SYKSYLLÄ 2017
SATUTUOKIOT

Suomi100
Suomi100

-LukupiiriSuomi100

IIN PÄÄKIRJASTOSSA

OA!
p. 050 3950

385

TERVETULOA!
Lisätietoja: kirjasto@ii.fi, p. 050 3950 385
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Uusiutuneet muinaismarkkinat vetivät väkeä

Kuivaniemen NS

Kierikin
Muinaismarkkinoiden uusiutuminen ja
laajentaminen kannatti: voimainponnistuksemme
toi
800 kävijää, 10 markkinamyyjää, joukossa mm. monta
hienoa käsityöläistä ja uutta
ohjelmaa kaikenikäisille.
Vauhdikasta miekkailua,
elämysteatteria,
kehuttua
muinaismusiikkia ja työpajoja. Katti Matikainen innostui
tekemään tapahtumista neljän lokakuussa Pikku Kakkosessa näytettävän ohjelman
sarjan. Moni myyjä lupasi
tulla ensi vuonna uudestaan,
jolloin voidaan varmaan kokeilla kivikauden kylän kun-

Bingo 21.8
klo 18.00
640 € mp | 500 € pr 51
2 x 100 € | 5 x 50 € | ym.
Tervetuloa

nostuksessa
brittivoimin
uusittua muinaissaunaakin.
Elokuulla on paljon uutta ohjelmaa. Lauantaina 19.8.
esiintyy Tanssiryhmä Sozvezdie Petroskoista, torstaina 24.8. on Sateen aikaan
–konsertti ja lauantaina 26.8.
alkaen on Muinaistulien yö.
Palkitun
tanssiryhmä
Sozvezdien tunnin kestävän
kansantanssiesityksen
näkee pääsylipun hinnalla, jolla pääsee Kierikin näyttelyyn
ja kivikauden kylään. Vauhdikkaan esityksen yhteydessä on myynnissä karjalaisia
käsitöitä.
Oulunsalo Soi –festivaa-

lin kuuluva säveltäjämestari Kalevi Ahon juhlasävellys
”Sateen aikaan” 24.8. on
maailman kantaesitys, johon
kuuluu tilaisuuden alkajaisiksi kaikille avoin keskustelutilaisuus, jonka vieraana
on säveltäjämestari Kalevi
Aho.
Konsertin esiintyjinä ovat
Suomen menestyneimpiin
jousikvartetteihin lukeutuva Meta4: Antti Tikkanen,
viulu, Minna Pensola, viulu,
Atte Kilpeläinen, alttoviulu,
Tomas Djupsjöbacka, sello
ja mezzosopraano Virpi Räisänen.
Oulunsalo Soi -festivaa-

lin taiteellinen johtaja, marraskuussa 2016 Milanon La
Scalassa debytoinut yli-iiläistaustainen Virpi Räisänen on
tunnettu erityisesti musiikillisesta laaja-alaisuudestaan
sekä vanhan että uuden musiikin tulkitsijana.

Muinaistulien yö
jälleen Kierikissä
Moni muistelee edelleen
haikeana Kierikin 90-luvun muinaistulien yötä. Nyt
tämä on mahdollisuus jälleen kokea 26.-27.8.
Yöpyminen
tapahtuu
omassa makuupussissa tai

porontaljojen välissä kylän asumuksissa syksyisenä yönä roihuavan nuotion
luomassa mystisessä tunnelmassa. Kivikauden opas
on paikalla kylässä koko
yön. Ruoanlaittomahdollisuus on avotulella ja yöpyjien omilla retkikeittimillä.
Tapahtumaan suunnitellaan
parhaillaan ohjelmaa, joka
sopii niin elokuun pimeään
yöhön kuin kivikauden tunnelmaan.

Leena Lehtinen

Onnistuneet elojuhlat Röytässä

Ykköslaituri

Arvonta alkaa

Veneilijöiden elojuhlat järjestettiin perinteiseen tapaan
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Iin Röytässä.
Viime vuosi oli poikkeus,
koska toisen ponttoonilaiturin puuttuessa juhlaa ei silloin järjestetty. Nyt upouudet
laiturit rupesivat täyttymään
jo keskiviikkona veneili-
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jöiden tullessa odottamaan
viikonlopun rientoja. Venekuntia saapui Oulun seudun
lisäksi Kemistä ja Torniosta.
Tänä vuonna järjestelyvastuussa oli Haukiputaan
Pursiseura ry, joka hemmotteli veneilijöitä heti aamusta
laittamalla tarjolle aamiaisbuffetin. Viiden euron hin-

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4500 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella
sekä Jakkukylään.

Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Toimittaja:
Jyri-Jussi Rekinen 040 910 0852
jyrijussirekinen@iinlehti.fi
Ilmoitusmyynti:
Heimo Turunen 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy,
Kajaani
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1 sivu 257x355 mm
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Hinnat:
Etusivu
1,40 e pmm
Takasivu 1,30 e pmm
Sisäsivut 1,20 e pmm
(hintoihin lisätään alv 24 %)

Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
Hinta sisältää alv. 10%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro19 ilmestyy ke 30.8.2017
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään to 24.8.2017
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www.iisanomat.fi

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
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tainen aamiainen houkutteli
peräti 70 ruokailijaa nauttimaan aamuauringosta ja hyvästä seurasta kesäkeittiön
terassille.
Lohisoppalounaan
jälkeen tarjolla oli erilaisia kisailuja, arvontaa sekä
monenlaisia
herkkuja.
Riemuliiteri täyttyi illan ka-

raoketanssien myötä ja laulu
raikui pitkälle aamuyöhön.
Kylmästä ja tuulisesta
säästä sekä keskeneräisestä
”betonilaiturista” huolimatta
elojuhlat onnistuivat hyvin.

Pia Ukkola
Liput liehuu elojuhlissa

Sanna Koiviston luontoaiheisia veistoksia Tarinanpaikassa
Kuvataitelija Sanna Koiviston luontoaiheisia teoksia
on nähtävissä Tarinanpaikka-puistossa Oulunsalossa.
Puisto on alun perin valmistunut 1989-1991. Puisto oli
välillä huonossa kunnossa,
mutta nyt se on kunnostettu.
Alueella on kissa- ja sorsaperhe sekä äitihylje poikasen
kanssa. Koivisto kertoo, että
kunnostettu puisto veistoksineen on osa hänen 40-vuotistaiteilijajuhlavuottaan.
– Tämän puiston kunnostus on OulunTaidemuseon
ja Luupin toteuttama kunnostusoperaatio, jota on toteutettu kesästä 2016 saakka,
Koivisto sanoo.
– Kun sen valmistuminen
sattui tähän 40-v taiteilijanaSanna Koivisto hyljeveistoksen
kanssa Tarinanpaikassa. Taustalla
avajaisyleisöä.

vuoteeni, päätin että haluan juhlistaa vuotta yhdessä
käyttäjäkunnan kanssa. On
ollut alun perinkin tarkoi-

tus, että lasten ja vanhusten
kohtaaminen mahdollistuisi
näin taiteen kautta.
-Puistoa voisi täydentää-

kin koiraemolla pentuineen,
jäniksellä, oravilla, joutsenilla. Olispa mahtavaa saada
jatkaa sitä, Koivisto arvioi. JR
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Valto Pernu Photo Marathon jo neljännen kerran
Rento ja kaikille avoin valokuvaustapahtuma Valto
Pernu Photo Marathon järjestetään tänä vuonna 25.–
26.8. KulttuuriKauppilassa.
Tapahtuman taiteellinen
johtaja Antti J. Leinonen kuvailee tapahtumaa ”valokuvausta ja pyöräilyä Valto
Pernun hengessä yhdistäväksi taidetapahtumaksi.”
– Iiläinen Valto Pernu
kulki pyörällä pitkiä matkoja
aina Petsamoon asti valokuvatakseen ihmisiä, Leinonen
selittää.
Photo Marathon järjestetään joka toinen vuosi vuorotellen Art Ii Biennaalin
kanssa. Tapahtumaan osallistujat saavat tuomaristolta
valokuvaustehtäviä tietyllä kellonlyömällä, joita he
lähtevät suorittamaan polkupyörillään ympäri Iitä.
Tehtävään on varattu tietty
aika, jonka jälkeen kuvat ladataan käsittelemättöminä
tietokoneelle. Sen jälkeen on
uuden tehtävän vuoro.
– Tehtäviä on 12 tunnin
aikana yhteensä kuusi. Niistä kertyy kuuden kuvan
sarjoja. Tuomaristo arvioi,
kenellä on paras sarja. Hän

Antti Leinonen on Valto Pernu Photo Marathonin taiteellinen johtaja.

voittaa pääpalkinnon, Leinonen kertoo.
Vuosittain Photo Marathoniin on osallistunut 30-40
valkokuvaajaa. Mukana on
ammattilaisia ja harrastajia.
– Koska kuvia ei saa käsitellä mitenkään, niin se tasoittaa yllättävän paljon
ammattilaisen ja harrastajan
välistä kuilua, Leinonen huomauttaa.
Toissa vuonna voitto
meni amatöörille. Hän oli
17-vuotias iiläinen Kyösti
Keränen, ja kisaan otti osaa
useita ammattilaisia Helsinkiä myöten.
– Viime vuonna voittajal-

la oli kokonaisuutena kaikkein vahvin sarja, joka pysyi
tyylillisesti kasassa. Monella saattaa olla todella hienoja
yksittäisiä kuvia, mutta nekään eivät merkitse mitään,
jos joukossa on kuvia, jotka
eivät sovi kokonaisuuteen,
Leinonen kuvailee.
Kamerakännykkää ei hyväksytä. Kuvaajalla täytyy
olla digikamera, jonka säätöjä kukin voi käyttää hyväkseen. Tähän mennessä
osallistujat ovat olleet iältään
koululaisista eläkeläisiin.
Kuvaajalla pitää siis olla
sisäinen visio kokonaisuuteen ja kyky soveltaa se

Esimerkki Toissa vuoden Kyösti Keräsen voittajakuvista. Mallina on iiläinen Riikka Suutari.

tuomaristolta saatuihin tehtäviin. Viime vuonna tehtäviä
olivat ”keltainen, kosketus,
yksinkertaisuus, suudelma,
jäljet ja pois valosta”.
Valto Pernu Photo Marathonin pääpalkinto on 1 000
euroa. Lisäksi kuvia palkitaan myös muissa palkintokategorioissa.
Myös yleisö pääsee valit-

semaan nettiäänestyksessä
oman suosikkikuvasarjansa. Tuomaristossa ovat tänä
vuonna lehtikuvaaja Touko Hujanen, Antti Leinonen
sekä esseesarjan vuoden kuvajournalistikilpailussa voittanut Karoliina Paatos.
Marathonin jälkeen järjestetään KulttuuriKauppilassa
Karoliina Paatoksen työ-

Piltonen 8,03 + 12,67, Milja Rajala 7,99 + 9,28, Ella Alatossava 8,24 +
9,02, Saaga Pesämaa 8,58 + 9,66, Sofia Perttula 8,95 + 8,79.
P9 40 m + pallonheitto: Jooa
Piltonen 8,32 + 19,97, Valtteri Kärk-

käinen 14,78 + 8,22.
T14 60 m + kuula: Annika HäyT11 60 m + kuula: Venla Varis rynen 9,52 + 6,38.
10,14 + 5,84, Fanni Hokkanen 3,89.
T13 60 m + kuula: Aino Veijola 9,56 + 6,27, Milla Kurkela 9,45 +
6,61.

paja, jossa sarjakuvaamista
käydään läpi ja saadaan palautetta kilpailussa otetuista
kuvista. Samalla julkistetaan
Touko Hujasen Uuden Iin
sanomat. JR

Iin Yrityksen lasten yleisurheilukilpailut
T5 40 m + pallonheitto: Pihla Laurila 9,09 + 5,00, Anni Similä 10,59 +
6,11, Elviira Leppäniemi 5,10, AinoMaria Karvonen 9,35 + 4,60.
P5 40 m + pallonheitto: Aapo
Ojanen 9,85 + 2,88, Eetu Seppänen

9,70 + 5,53, Onni Hokkanen 10,55
+ 6,95.
T7 40 m + pallonheitto: Neela Piltonen 9,43 + 6,34, Aino Similä
8,55 + 5,76, Nella Seppänen 8,54 +
8,08, Sanni Rajala 10,60 + 5,86, Saa-

na Alatossava 8,87 + 6,25, Oona Pesämaa 8,83 + 5,22, Olga Hokkanen
7,27 + 11,72.
P7 40 m + pallonheitto: Aatu
Ojanen 8,78 + 4,58.
T9 40 m + pallonheitto: Veea

