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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

VANHUSTENVIIKKO 
7.-14.10.2018 IISSÄ

Valokuvanäyttely esillä koulun salissa juhlan ajan.
Lisäksi avoimet ovet koululla ja 

Tenavatuvalla (alkuperäisessä kansakoulussa) 
juhlapäivänä klo 11-12.

Olhavan koulun 
125-vuotisjuhla

lauantaina 29.9. klo 12 
Olhavan koulun salissa

Koulukuja 9, Olhava

Tervetuloa

ja kutsuu iiläiset sekä asiasta kiinnostuneet 
tutustumaan valmistuneeseen 

kouluumme la 6.10.2018 klo 13-15

Haminan koulu Kirkkotiellä 

viettää viHKiäisiä

Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

• Sadevesijärjestelmät
• Tikkaat

• Kattosillat
• Lumiesteet

Puh. 040 547 1562

Kestokouru

NaudaN 
luomulihaa 

suoramyyNtiNä 
tilalta

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa 
avoinna sovitusti, 
soita Juusolle!
040 838 1648

Soita ja varaa 
010 501 9110
info@iinfysio.fi

Valtarintie 2
91100 Ii

Vorellirannantie 1
91200 Yli-Ii

UUtena fysioterapiapalvelUissamme 
lantionpohjan toimintahäiriöiden biopalaute-
tutkimus ja harjoittelu EMG-laitteistolla.
UUtta palvelUissamme on myös 
nEttiajanvaraus.  

Lantionpohjan toiminnallisia häiriöitä ovat 
mm. tiheä virtsaamistarve, virtsan- ja 
ulosteen tahaton karkailu, tunnottomuus/
emättimen väljyys (synnytysvauriot), lantion-
pohjan/lantion ja alaselän alueen kiputilat 
tai yhdyntäkivut, kohdun/virtsarakon tai 
peräsuolen laskeumat sekä ummetus. 

Hoitomuoto soveltuu kaikenikäisille, myös 
raskaana oleville ja synnyttäneille äideille. 
Muihin palveluihimme voit tutustua 
www.iinfysio.fi

Koskipa asiasi kevyttä tai raskasta kalustoa, meillä hoituu molemmat

iin rengastyö lieksentie 4, ii p. 040 754 4377
www.iinrengastyo.com

metsäpäivä iin Kärkkäisellä 
ma 1.10.2018 klo 12.00-19.00

Järj. Oulun seudun metsänomistajat ry, Kärkkäinen tavaratalo, Koneiden ja varusteiden maahantuojaia

sunnuntai 7.10.2018

klo 10 jumalanpalvelus iin kirkossa. 
 kuljetus kuivaniemeltä ja oijärveltä.
 lisätietoja kuljetuksista löydät 
 iin kirkollisista Rantapohjasta

Maanantai 8.10.2018

klo 11  kuivaniemen kirjasto ja klo 13 ii, työväentalo. 
 Vanhusten asuntojen korjausneuvonta ja avustukset/
 korjausneuvoja tapio karhu Vanhustyön keskusliitosta 
 kertoo millä perusteilla avustusta voi saada.
klo 12.30  Haminan koulun kuoro emmin tuvalla
klo 12-14  kuivaniemen kirjasto ja klo 14-16 iin kirjasto. 
 kirjasto esittelee e-kirjat, äänikirjat ja Celian palvelut

tiistai 9.10.2018

klo 10-12  kolmen polven kerho jakkukylän Rauhanyhdistyksen 
 kerhohuoneessa. ohjelmassa mm. kaikenikäisille sopivaa 
 tekemistä, tarjolla pientä purtavaa ja hartaus.
klo 13  Roolinvaihtajat esittää kuivaniemen seurojen talolla 
 elokuvatallenteen Harmaat Pantterit 3, käpyhovin 
 pelastuspalvelu, vapaa pääsy. ilman ennakkovarausta   
 kuljetus kuivaniemen kievarilta lähtö klo 12.30, hinta 5€

keskiViikko 10.10.2018

klo 11-13  ikävirkut/Väli-olhavan srk-talo
klo 13 ja  13.30 Haminan kiertoajelu - lähtö Huilingista, oppaana 
 Pertti Huovinen. tarkoitettu ensisijaisesti liikuntaesteisille. 
 kierrokselle sopii 14 osallistujaa.
klo 13  kuivajoen koulun oppilaat esiintyvät 
 kuivaniemen Hoivalla

toRstai 11.10.2018

klo 12  ikäihmisten iloinen iltapäivä aseman liikuntahallilla 
 (kuivaniemi). ohjelmassa liikuntatuokio, hanurimusiikkia,
  yhteislaulua ja kahvit
klo 12  liikuntapäivä illinsaaren majalla, liikuntaa, musiikkia, 
 makkara- ja kahvitarjoilu

PeRjantai 12.10.2018

klo 12.30  iin laulupelimannit emmin tuvalla
klo 13    kuivaniemen Pelimannit kuivaniemen seniorituvalla

 Jakkukylä/kimppakyytejä tapahtumiin voitte kysyä 
 Teuvo Päkkilältä puh. 050 370 9001

 järjestää: iin Vanhus- ja vammaisneuvosto / 
 tiedustelut salme tanninen 040 963 2030

Yhteistyössä: Iin seurakunta, Iin kunta/Ii-instituutti liikelaitos/Kirjasto, 
Liikunta, Iin ja Kuivaniemen eläkeläisjärjestöt, Oulunkaaren kuntayhtymä
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Lisää tapahtumia: www.iinseurakunta.fi

Julkaisija: 
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, Piisilta 1, 91100 Ii, sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja: 
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
Toimittaja-avustaja, Ii 
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
Ilmoitusmyynti: 
Riikka Takalo 050 439 9963, riikka@iinlehti.fi
Sivunvalmistus: 
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu:  4800 kpl, yritykset ja taloudet  Iin alueella.

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

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

kysy tarjousta ilmoittelusta.

nomat
-

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%.

suuremmista 

ilmoituksista 

kysy tarjous

Nro 20       27.9.2018

jäsenyritys

www.iisanomat.fi

seuraava Iisanomat nro 21
ilmestyy11.10.2018. 

Aineiston olisi oltava toimituksessa 
mielellään to 4.10. mennessä.

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

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

Lähetystyöntekijät Maria ja 
Mikko Vuorma vierailevat 
Iin seurakunnassa sunnun-
taina 30.9. He työskentelevät 
Papua-Uusi-Guineassa raa-
matunkäännöstyön tukiteh-
tävissä. 

Maria ja Mikko Vuorma vierailulla Iissä

Simossa syntynyt Mik-
ko on elektroniikka-asen-
taja ja datanomi ja neuvoo 
lähetyskentällä tietokonei-
den käytössä, korjauksessa 
ja koulutuksessa.  Maria on 
lähtöisin Enontekiöltä ja 

Lähetystyöntekijät Mikko ja Maria Vuor-
ma työskentelevät Papua-Uusi-Guineas-
sa. Iin seurakunta tulee heidän työtään. 

koulutukseltaan insinööri ja 
lastenohjaaja. Hän opet-
taa kansainvälisen koulun 
1-6-luokkalaisille tietotek-
niikka. Lähetysillassa Iin seu-
rakuntatalolla 30.9. kello 18 
nähdään kuvia ja kuullaan 

työn kuulumisia Papua-Uu-
si-Quinealta. Mukana on 
myös seurakunnan työnte-
kijöitä. Ohjelmassa on puhei-
den ja keskustelujen lisäksi 
yhteislaulua ja kahvit. Tilai-
suus on kaikille avoin. ES

iin alue
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 27.9. klo 14.30. Voit pyytää seura-
kunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
7-iltapäivä to 27.9. klo 15 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Lapsikuoro to 27.9. klo 17 iin seurakuntasali. 
Gospelkuoro to 27.9. klo 17 iin seurakuntatalon kerhohuone. tule mukaan 
uuteen nuorten ja nuortenaikuisten kuoroon! laulamme reippaita gospel-
lauluja rennolla otteella. aiempaa kuorokokemusta ei tarvitse. lisätietoja 
nuoriso-ohjaaja katrilta p. 0400 882 315 ja kanttori eijalta p. 040 737 6966.
Nuortenilta to 27.9. klo 18 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Kirkkokuoro to 27.9. klo 18.15 iin seurakuntasali. 
Iltamessu Ikonikappelissa to 27.9. klo 20 iin kappeli.
Iin perhekerho pe 28.9. klo 10-12 kerhohuone. 
Perhemessu su 30.9.2018 10:00 iin kirkko. Pyhäpäivän aihe: jumalan sanan-
saattajat. kinnunen Matti, kanttorina jaakkola Markku. kolehti lapsi- ja per-
hetyöhön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen nuori kirkko 
ry:n kautta. iin seurakunnan lapsikuoro ja jakkukylän lapset laulavat. Messun 
jälkeen kirkkokahvit- ja mehut. kuljetus kuivaniemeltä, ilmoittautuminen 
kuljetukseen 24.9. mennessä puh. 0400 541 319!
Lähetysseurat su 30.9. klo 18 iin seurakuntasali. kuullaan lähetystyöstä 
Papua-uusi-Quinealla. lähetysseuroissa lauletaan Viisikielinen- laulukirjasta. 
Mukana lähetystyöntekijät Maria ja Mikko Vuorma ja seurakunnan työnteki-
jöitä. kahvitarjoilu.
seikkailu- ja värkkäyskerho ti 2.10. klo 15.30 iin seurakuntatalon kerhohuo-
ne. Haluaisitko tietää, miten tulivuori toimii? tykkäätkö rakennella legoilla? 
tiedätkö, miten kompassi toimii? jos vastasit edes yhteen kysymyksen kYl-
lä, olet tervetullut 3-6 -luokkalaisten seikkailu- ja värkkäyskerhoon! kerhoon 
mahtuu 20 lasta, ilmoittautuminen seurakunnan nettisivujen kautta.
Disneypuuhakerho ti 2.10. klo 17 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Äitien ja tyttöjen ilta ti 2.10. klo 17.30-19 iin seurakuntasali.  
syysriparin info ti 2.10. klo 17.30 iin seurakuntasali.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 3.10. klo 10-11.30 iin seurakuntatalon kerho-
huone. 
Porinapiiri ke 3.10. klo 12 iin seurakuntasali. ulkoilua lähiympäristössä.
taidekerho - luovat muksut ke 3.10. klo 17 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Muualla rippikoulun käyvien info ke 3.10. klo 17.30 iin seurakuntasali.
Hartaus Iin hoivalla emmintuvalla to 4.10. klo 13.
7-iltapäivä to 4.10. klo 15 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Lapsikuoro to 4.10. klo 17 iin seurakuntasali.
Gospelkuoro to 4.10. klo 17 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Nuortenilta to 4.10. klo 18 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Kirkkokuoro to 4.10. klo 18.15 iin seurakuntasali. 
Iin perhekerho pe 5.10. klo 10-12 kerhohuone. 
sanajumalanpalvelus su 7.10. klo 10 iin kirkko.
Miestenpiiri su 7.10. 18 iin seurakuntasali.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 9.10. klo 10-12 Maalismaantie 1022 
(Rauhanyhdistyksen kerhohuone). 
seikkailu- ja värkkäyskerho ti 9.10. klo 15.30 iin seurakuntatalon kerhohuo-
ne. 
Disneypuuhakerho ti 9.10. klo 17 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Vauva- ja taaperoryhmä ke 10.10. klo 10-11.30 kerhohuone. 
Ikävirkkujen päivä olhavassa ke 10.10. klo 11 Väli-olhavan kirkkosali. ikä-
virkkujen päivä ke 10.10. Väli-olhavan seurakuntatalolla klo 11-13. ohjelmas-
sa Hartaus, ruokailu, mukavaa yhdessäoloa sekä kahvit. kyytiä tarvitsevat 
voivat olla yhteydessä anne Miettuseen p. 040 571 8618. 
Ystävänkammari ke 10.10. klo 12 iin seurakuntasali. 
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 11.10. klo 14.30. 
7-iltapäivä to 11.10. klo 15 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Lapsikuoro to 11.10. klo 17 iin seurakuntasali. 
Nuortenilta to 11.10. klo 18 iin seurakuntatalon kerhohuone. 
Kirkkokuoro to 11.10. klo 18.15 iin seurakuntasali.
Perhekerho Väli-olhavan seurakuntatalolla ma 15.10. klo 10-11.30 Väli-
olhavan kirkkosali.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 17.10. klo 10-11.30 kerhohuone. 
Hartaus Iin hoivalla emmintuvalla to 18.10. klo 13.
Lapsikuoro to 18.10. klo 17 iin seurakuntasali. 

kuiVanieMen alue
Kylämessu su 30.9. klo 12 luola-aavan kylätupa. Mikkelinpäivä, enkelien 
sunnuntai, pyhäpäivän aihe: jumalan sanansaattajat. Pekka soronen, kant-
tori Markku jaakkola. kolehti: lapsi- ja perhetyöhön, erityisesti pyhäkoulu- ja 
päiväkerhotyön tukemiseen nuori kirkko ry:n kautta.
Messu su 7.10. klo 10 iin kirkko. 20. sunnuntai helluntaista, pyhäpäivän aihe: 
usko ja epäusko. tapani Ruotsalainen, kanttori eija savolainen. Vanhusten-
viikon kirkkopyhä. kolehti: nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemiseen 
keniassa. (sleY). kuljetukset oijärveltä ja kuivaniemestä, kyytiä tarvitsevat 
ottakaa yhteyttä: Riitan Bussi, puh:041 453 0200. Messun jälkeen kirkkokahvit 
seurakuntatalolla. 
7.10. ei ole jumalanpalvelusta Kuivaniemen kirkossa.
Kuivaniemen perhekerho to 4.10. ja to 11.10. klo 10 - 12 seurakuntatalo.  
Väli-olhavan perhekerho ma 15.10. klo 10 – 12 seurakuntatalo, kahvio.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 1.10. klo 11 – 13 aseman vanhustenta-
lon kerhohuone. Mukana Pekka soronen.
oijärven seurakuntakerho ma 8.10. klo 11 – 13 oijärven vanhustentalon 
kerhohuone. 
Ikävirkkujen päivä ke 10.10. klo 11 Väli-olhavan seurakuntatalo. ohjelmassa 
hartaus, ruokailu, mukavaa yhdessäoloa sekä kahvit. kyytiä tarvitsevat otta-
kaa yhteyttä: anne Miettunen, puh: 040 571 8618. 
Hyryn nuoret laulajat ke 3.10. ja ke 10.10. klo 18.30 kuivaniemen Rauhan-
yhdistys. Harjoitus.
Nuorten ilta to 4.10. klo 15.30 kuivaniemen Majakka. tilaisuudesta saa rip-
pikoulumerkinnän. 
syysriparin info ti 2.10. klo 17.30 iin seurakuntasali. tietoa rippikoulun käy-
misestä, jp-opetus ja merkintäkorttien jako. ilta on tarkoitettu rippikoululai-
sille ja heidän huoltajille. kahvitarjoilu. 
Muualla rippikoulun käyvien info ke 3.10. klo 17.30 iin seurakuntasali. tie-
toa rippikoulun käymisestä, jp-opetus ja merkintäkorttien jako. ilta on tarkoi-
tettu rippikoululaisille ja heidän huoltajille. kahvitarjoilu.  

Pääministeri Juha Sipilän 
sillalle lupaaman 40 prosen-
tin rahoituksen järjestämi-
seksi on aloitettu käytännön 
toimia, Jakkukylän kyläyh-
distyksen puheenjohtaja 
Hannu Kaisto kertoo.

-Asiasta on neuvoteltu 
myönteisessä hengessä. Ky-
läyhdistyksen 10 prosentin, 
eli noin 50 000 euron oma-
rahoitusosuuden keräys ete-
nee myös hyvin. Noin 20 000 
euroa on vielä keräämättä, 
Hannu toteaa. 

Jakkukylässä toivotaan 
Iin kunnan osallistuvat sil-

Skandinavian pisimmän riippusillan 
rahoitus myötätuulessa

lan kustannuksiin 50 pro-
sentin eli 250 000 euron 
summalla. 

Sweco Finland Oy työs-
tää yleissuunnitelmaa sillas-
ta. Ennakkotietojen mukaan 
sillan rakenne toimisi ja kus-
tannukset pysyisivät puolen 
miljoonan euron suuruus-
luokassa.

-Omarahoitusosuuteen 
tarvitsemme vielä tukea ja 
toivomme niin yksityisten, 
kuin yritysten tutustuvan 
verkkokauppamme tuot-
teisiin. Siellä voi tukea sil-
tahankettamme ostamalla 

oman tai/ja puolison tai yri-
tyksen nimen siltarakentei-
siin, Hannu Kaisto vetoaa 
siltahankkeen rahoituksen 
onnistumiseksi.

Riippusiltaa ollaan suun-

nittelemassa kävely- ja pyö-
räilysiltana Jakun koulun 
kohdalle, helpottamaan liik-
kumista Iijoen molemmin 
puolin sijaitsevan Jakkuky-
län eri osien välillä. MTR

Lisätietoja: https://jakkukyla.mycashflow.fi
Yrityksien osalta kyse on mainoksesta ja sen vuoksi verotuksessa 
vähennyskelpoisesta menosta.
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Iin Yrittäjien aamukahveilla 
jaettiin tietoa kevytyrittäjyy-
destä ja omistajanvaihdok-
siin liittyvistä kysymyksistä. 
Pohjois-Pohjanmaan Yrittä-
jien kehityspäällikkö Pau-
la Pihlajamaan lisäksi tietoa 
olivat jakamassa Sarian-
ne Mikkonen OP-ryhmästä, 
Tommi Sirniö Suomen Yri-
tyskaupoista ja Antti Kor-
keakivi Asianajotoimisto 
Lukander-Ruohola.

Kevytyrittäjyyden to-
dettiin olevan hyvä vaihto-
ehto aloittaville yrittäjille. 
Suomessa on yli 200 000 it-
sensä työllistäjää ja määrän 
ennustetaan kasvavan vii-
delläkymmenellä prosentil-
la vuoteen 2025 mennessä.

Kevytyrittäjyys ja omistajanvaihdokset Yrittäjien aamukahveilla
Omistajanvaihdoksessa 

todettiin asiantuntija-avun 
käyttämisen olevan ensiar-
voisen tärkeää. 

–Sekä myyjä, että osta-
ja voivat välttyä monelta 
harmilta, Asiantuntija tie-
dostaa, että omistajanvaih-
dokseen liittyy usein suurta 
toivoa, mutta (etenkin omis-
tajayrittäjillä) myös luopu-
misen tuskaa.  Asiantuntijan 
keskeisin tavoite on var-
mistaa, että asiakas pääsee 
mahdollisimman hyvään 
lopputulokseen, Antti Kor-
keakivi totesi.

Tommi Sirviö puolestaan 
totesi yrityksen ostamisen 
olevan kolme kertaa turval-
lisempaa kuin perustamisen 

Antti Korkeakivi Asianajotoi-
misto Lukander-Ruohola ker-
toi yrityskauppoihin liittyvistä 
sudenkuopista. 

Iin Yrittäjien aamukahvitilaisuus kiinnostaa yrittäjiä.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien 
kehityspäällikkö Paula Pihlaja-
maa vastaa omistajanvaihdok-
siin liittyvistä asioista.

METSÄNHAKKUUPALVELUT
PASI 040 577 0763, KUIVANIEMI

- purkutyöt kierrättämällä -

Rakennus ja saneeraustyöt
040 352 4986

Iin Kemikalio – tekstiili- ja 
luontaistuote juhlisti 8-vuo-
tissyntymäpäiväänsä täy-
tekakkukahveilla. Samalla 
juhlittiin Luontaistuntijat 
ketjun muuttumista Aito hy-
vän olon kauppojen ketjuk-
si. Aito toimii osuuskuntana, 
eli kaikki Aito-kauppiaat 
ovat mukana päätöksente-
ossa.

-Halusimme uudistaa 
ketjuamme ja raikastaa liik-
keiden ilmettä, sekä väri-
maailmaa, kertoo yrittäjä 
Arja Viinamäki.

Arja aloitti yrittäjänä tou-
kokuun alussa 2010, mut-
ta halusi siirtää kahvihetken 
syyskuulle, juhlistaakseen 
samalla ketjun nimen muu-

Iin Kemikalio – tekstiili ja 
luontaistuote juhli

Eeva Isosomppi valitsee juhlavaatteita Arja Viinamäen opastuk-
sella.

tosta. Luontaistuntijoista tuli 
Aito-ketju syyskuun alussa.

Nykyisellä paikallaan 
Laksontiellä Arajan yritys 
on toiminut vuoden 2018 
alusta.

-Muutto 4-tien toiselle 
puolelle on otettu asiakkai-
den piirissä hyvin vastaan. 
Parkkitilaa löytyy enemmän 
ja olemme muutenkin näky-
vämmällä paikalla, Arja Vii-
namäki toteaa.

Yrityksensä toiminnan 
ja tuotevalikoiman hän ker-
too jatkuvat ennallaan, ket-
jun nimen muuttumisen 
jälkeenkin. MTR

Arja Viinamäki  on ollut kahdeksan vuotta Iin Kemikalio – tekstiili – ja luontaistuotteen yrittäjänä. Tuula Halonen ja Elsi Taskinen poik-
kesivat jumppatunnin jälkeen kakkukahveille ja ostoksille. 

ja seitsemänkymmenen pro-
sentin yrityksen ostaneista 
laajentavan toimintaansa.

Iin Yrittäjien puheenjoh-
taja Markku Koskela oli tyy-

tyväinen tilaisuuden antiin, 
sekä osanottajamäärään. 
Paikalle oli saapunut lähes 
kaksikymmentä yrittäjää. 
MTR

www.merihelmi.fi

tervetuloa aurinkoiseen Merihelmeen

palvelut@merihelmi.fi | 050 455 8404 | Rynkyntie 9, 95100 Kuivaniemi

MeRIheLMI
aamupala klo 8-10 6 €
Lounasbuffet klo 10-16 
ark. 9.30 €, la-su 10,50 €
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Pohjois-Iin kyläyhdistys jär-
jesti yhdessä Pohjois-Iin 
koulun, Ii-instituutti -liike-
laitoksen ja Pohjois-Pohjan-
maan Liikunta ry:n kanssa 
liikunnallisen avajaistapah-
tuman Pohjois-Iin uudelle 
koulurakennukselle ja Virk-
kulan kävely- ja pyörätiel-
le. Kauan odotetut hankkeet 
valmistuivat lukuvuoden 
2018-2019 alkuun.

Liikunnallinen juhla pi-

Pohjois-Iin uuden koulurakennuksen 
avajaistapahtuma kaatosateessa

dettiin koulun piha-alueel-
le, jota kaatosade joidenkin 
toimintojen osalta hieman 
häiritsi.  Akolaksi ristittyyn 
uudisrakennukseen sijoit-
tuvat 250 neliön liikuntasa-
li varastoineen, pukutilat, 
kolme luokkatilaa, joista 
yksi on jaettavissa kahteen 
osaan, sekä terveydenhoita-
jan vastaanottotilat. Raken-
nuksen rakentajana toimi 
Apsilon Oy,  rakentamisku-
lujen ollessa 1 260 000 euroa.

Koulutiloille on opet-
tajien toivomuksesta an-
nettu, Pertti Huovisen 
konsultoimana, perintei-
siä Pohjois-Iihin liittyviä ni-
miä. Liikuntasali on saanut 
nimen Tanjan Sali, Suomen 
menestyneimmän paraur-
heilijan Tanja Karin mu-
kaan. Luokkatilojen nimissä 
esiintyy kalastukseen ja uit-
toon liittyviä nimiä. Ako-
lan luokat ovat Nahkinen 
ja Lohi sekä Ähäräämö ja 
Keheräämö. Vanha koulu-
rakennus on saanut nimen 
Virkkula ja luokat Rysä, 

Merta, Loukku ja Katiska.
-Halusin nimissä kun-

nioittaa Pohjois-Iissä vai-
kuttaneita henkilöitä ja 
perinteisiä ammatteja, Pertti 
Huovinen kertoi juhlaväelle 
puhuessaan.

Kunnan tervehdyksen 
juhlaan toi kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja Johannes 
Tuomela.

-Pohjois-Iin koulussa on 
useiden vuosien ajan toi-
mittu poikkeustilassa, ilman 
kunnollisia sisäliikuntatilo-
ja, käsityötiloja ja juhlasa-
lia. Poikkeustila on vaatinut 
sekä oppilailta, että henki-
lökunnalta venymistä. Toki 
liikuntatilojen puute ei ole 
ollut esteenä liikkumiselle. 
Koulun kekseliäs henkilö-
kunta on järjestänyt sovelta-
vaa liikunnallista ohjelmaa, 
Tuomela kiitteli koulun hen-
kilökuntaa ja oppilaita.

Hän totesi Pohjois-Iin ky-
läyhdistyksen esimerkkinä 
aktiivisesta toimijasta, sekä 
kyläkoulujen olevan voima-
varatekijä, joita Ii haluaa jat-

kossakin kehittää.
-Monta vuotta toivoim-

me ja odotimme uusia ti-
loja käytöstä poistuneiden 
tilalle. Jouduimme sovelta-
maan liikuntaa niin pitkälle, 
että vieraillessamme sähly-
turnauksessa Kuivaniemellä 
eräs oppilaamme ihmette-
li ”pelataanko täällä sählyä 
sisällä”, Pohjois-Iin koulun-
johtaja Jouni Rajanen totesi, 
iloitessaan valmistuneista ti-

Pohjois-Iin koulunjohtaja 
Jouni Rajanen kiitti kuntaa 
rohkeudesta panostaa kylä-
kouluihin.

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Anita Sievänen 
iloitsi kylän yhteishengestä ja 
nuortenkin mukaan tulosta lii-
kuntakerhojen ohjaajiksi.

Kappalainen Matti Kinnunen muuntui urheiluselostajaksi, joka sai hymyn ”Iin Liikkuva seurakunta” 
lippua kannatelleiden opettajien, Jouni Rajanen ja Lasse Rasinkangas, huulillekin.

Pohjois-Iin koululaiset esiintyivät opettajan Lasse Rasinkankaan säestäessä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela avasi tilat 
käyttöön nauhan leikkauksella. Avustajina koulun oppilaat Emi-
lia Perälä ja Jenna Saarela.

loista.
Seurakunnan terveh-

dyksen tuonut kappalai-
nen Matti Kinnunen yllätti 
juhlaväen muuntumalla ur-
heiluselostajaksi ulkois-
ta olemusta myöten. Tämä 
tunnettu selostaja kehotti ii-
läisiä liikunnassakin yhteen 
hiileen puhaltamiseen. Sa-
malla otettiin käyttöön Iin 
seurakunnan uusi lippu ”Iin 
liikkuva seurakunta”.

Pohjois-Iin kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Anita 
Sievinen iloitsi sekä uusista 
koulutiloista, että kävely- ja 
pyörätien valmistumisesta.

-Paras kiitos mielestä-
ni on se, että me kaikki käy-
tämme niin liikuntasalia, 
kuin uuta kävely- ja pyörä-
tietäkin mahdollisimman 
paljon ja monipuolisesti.

Paavo Halonen ja Eila Fält ohjaavat jumppia ”liiku maanantaina 
Pohjois-Iissä”  -illoissa.

Marjo Veijola ohjasi humppajumppaa. Iin Hapkidoseuran näytöksessä oli vauhtia.
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EIKKA bussissa Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n työntekijät Ilk-
ka Kurttila ja Jenni Rauhala tekivät kehonkoostumusmittauksia. 
Maili Kukkola valmiina mittaukseen. Avajaisjuhlaan osallistui runsaasti kyläläisiä.

Pohjois-Iin koululaisten 
musiikkiesityksen jälkeen ti-
lat otettiin virallisesti käyt-
töön kunnanhallituksen 

puheenjohtaja Johannes Tuo-
melan suorittamalla nauhan 
leikkauksella. 

Virallisen ohjelman jälkeen 

yleisöllä oli mahdollisuus mo-
nipuoliseen liikunnan harras-
tamiseen humppajumpasta, 
Iin Hapkidoseuran lajiesitte-

lyyn.  Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunta ry:n EIKKA bussis-
sa oli mahdollisuus kehon-
koostumusmittaukseen ja 

Ii-instituutin teltassa voi an-
taa hyvinvointilupauksen, 
sekä esittää toiveita mitä lajeja 
haluaisi Pohjois-Iissä kokeil-

la. Lapsille oli liikuntasaliin 
hankittu pomppulinna, jonne 
perheen pienimmän jonotti-
vat kärsivällisesti. MTR

Olhavassa koulun 125-vuotisjuhla

Olhavan koulu on toiminut 125 vuotta.

Hymyn saa kaupantekijäisenä
Riikka Liikavainio Suomen iloisin yrittäjä 2018 finalisti
Vuodesta 2015 Nelos-Grilliä 
pyörittänyt Riikka Liikavai-
nio (Pottu ja Poika Oy) on 
vilpittömän yllättynyt, mut-
ta onnellinen pääsystään 
neljän finalistin joukkoon 
työeläkevakuutusyhtiö Il-
marisen Suomen iloisin 
yrittäjä –kilpailun ainoana 
pohjoisen edustajana.

-Olin yllättynyt, että joku 
oli ilmoittanut minut kisaa. 
Sitten kun katsoin, että ää-

niä on tullut mukavasti, olin 
todella otettu ja kiitollinen 
asiakkailleni, Riikka toteaa.

Yli 30 vuotta valtatie 4:n 
varressa sijainnut Nelos-
Grilli on kokenut Riikan kä-
sissä muodonmuutoksen. 
Tavanomaisesta suomalai-
sesta grillistä on kehitetty 
amerikkalaistyylinen diner, 
kalustusta myöten.

 -Ehkä se oli juuri poten-
tiaali, joka tässä perusgrillis-

sä alun perin viehätti minua. 
Tästä oli mahdollista kehi-
tellä ihan jotain omaa, Liika-
vainio perustelee yrityksen 
hankintaa.

Alun hän toteaa olleen 
työntäyteisen ja haasteelli-
sen. Nelostien toisella puo-
lella sijaitsevaa Kärkkäisen 
tavarataloa ruokapaikkoi-
neen Riikka ei pidä kilpai-
lijana, vaan voimavarana, 
joka saa matkalaiset pysäh-

Amerikkalaistyylisesti sisutetulla Nelos-Grillillä riittää asiakkaita lomasesonkien ulkopuolellakin.
 Nelos-Grillin iloinen yrittäjä Riikka Liikavainio, sekä toimittajan 
herkullinen Poro-Koskenlaskija Burger.

tymään. Se tuo asiakkaita 
myös Nelos-Grillille.

Kesälomakausi on suu-
rinta sesonkia, jolloin asiak-
kaita riittää aamusta iltaan. 
Itsetehdyt pihvit ja lähiruo-
ka ovat saaneet iiläisetkin 
entistä useammin poikkea-
maan, joten pelkän loma-
liikenteen varassa Pottu ja 
Poika Oy ei toimi. Riikan li-
säksi yritys työllistää vii-
si osa-aikaista työntekijää, 
sekä kesäkauden huippuse-
songin aikaan kaksi kiire-
apulaista.

Riikka Liikavainion mie-
lestä asiakkaiden kohtaa-
minen on Nelos-Grillillä 
jokaisella työntekijällä ve-
rissä. Ketään ei ole koulutet-
tu hymyilemään, ilo syntyy 
ihan luonnollisesti. Aurin-
koisen palvelun kursseja ei 
ole tarvittu. Hymyn saa aina 
kaupantekijäisiksi.

Riikan iloinen olemus on-
kin huomattu ja hän sijoittui 
Suomen iloisin yrittäjä ää-
nestyksessä kolmanneksi.

Äänestykseen oli alunpe-
rin ilmoitettu 459 yrittäjää 
eri puolilta Suomea. MTR

Olhavan kylässä järjeste-
tään Olhavan kansakoulun 
125-vuotisjuhla lauantaina 
29.9. kello 12 alkaen. Ohjel-
massa on muun muassa Heik-
ki Lahdenperän esittämä 
Olhavan koulun historiikki, 
jossa muistellaan kaikkia Ol-
havan seudulla olleita kou-
luja (Olhava, Yli-Olhava, 
Lapinranta, Kaihua, Konttila 
ja Vuosioja).  Koulun oppilaat 
esittävät sopivissa kohden 
vanhojen koululaisten muis-

teluita. Koulun entiset oppi-
laat Sanna Koivisto kertoo 
taiteesta ja Seija Aho esittää 
lausuntaa. Juhlassa kuullaan 
Iin kunnan ja seurakunnan 
tervehdykset. Loppusanat 
esittää rehtori Anne Hako-
köngäs. Koulun vanhempain-
yhdistyksen Päivi Moisalan 
työpanos on merkittävä koko 
tapahtumalle. Jokaiselle kou-
lun oppilaalle jaetaan muis-
toksi koulun 125-vuotisjuhlan 
kunniakirja.

Juhla on pienelle kylälle 
tärkeä ja sillä halutaan tuoda 
esiin pienen kyläkoulun mah-
dollisuudet tänä päivänä, jol-
loin kaikki halutaan kasvattaa 
mahdollisimman isoksi. Ta-
pahtumalla halutaan myös 
mainostaa Olhavaa viihtyisä-
nä asuinpaikkana Iin kunnas-
sa. Olhavassa toimii Olhavan 
seudun kehittämisyhdistys 
ry, mikä toimii yhdessä mui-
den kylän järjestöjen kanssa 
alueen virkistyspalveluiden, 

viihtyvyyden ja palvelui-
den parantamiseksi. Kylällä 
muistetaan Johan Nylanderin 
Olhavaan 1780-luvulla perus-
tama Nybyn lasitehdas ja nyt 
kyläkuvaa hallitsevat horison-
tissa pyörivät tuulimyllyt. Ky-
lällä vaalitan perinteitä, mutta 
kehitytään ajan hengessä.

Heikki Lahdenperä
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Iin kunnan uusi työllistä-
mishanke ”tuunataan työ-
tä” on pyörähtänyt käyntiin 
syyskuun alussa. Hanke 
pyrkii kiertotalousajatte-
lua hyödyntäen kehittä-
mään kunnan ja yritysten 
käytöstä poistamista mate-
riaaleista uusia tuotteita ja 
palveluja, sekä sitä kautta 
uutta liiketoimintaa ja työl-
listymismahdollisuuksia.

Kiertotaloudessa talou-
den ja hyvinvoinnin kasvu 
eivät perustu luonnonva-
rojen tuhlaavaan käyttöön. 
Tuotteiden ja palvelui-
den käyttö voivat perustua 
omistamisen sijaan kierrät-
tämiseen, jakamiseen tai 
vuokraamiseen. Yhden jäte 
on toisen raaka-aine, tiivis-
tää kiertotalousajattelun yti-
men.

Tuunataan työtä -han-
ke sai Pohjois-Pohjanmaan 
Ely-keskuksen päätöksellä 
382 388 euron rahoituksen 
Euroopan sosiaalirahaston 
Kestävää kasvua ja työtä 
2014-2020 ohjelmasta. Eu-
rahoitus kattaa hankkeen 
kuluista 80 prosenttia, kun-
nan rahoitusosuuden ol-
lessa 95.610 euroa. Hanke 
kestää vuoden 2020 lop-
puun. Rinnakkaishanke, jol-
la rahoitetaan palkkatuki ja 
työvoimakoulutus, on saa-
nut 298.750 euron rahoituk-
sen. Rinnakkaishankkeen 
rahoitus tulee käyttää elo-
kuun 2019 loppuun men-
nessä.

Projektipäällikkönä aloit-
tanut Maija Rusila, sekä pro-
jektisuunnittelijaksi valittu 
Veli-Pekka Korhonen ovat 
innoissaan mahdollisuudes-

Tuunataan työtä -hanke alkoi
ta luoda uudenlaista työllis-
tämismallia, kiertotalouden 
ehdoilla. Hankkeen yhteis-
työkumppaneina toimivat 
kehittämisyhtiö Micropolis, 
sekä kunnan työllistämis-
palveluiden IiPaja, sekä tie-
tenkin paikalliset yritykset 
ja yhteisöt.

Micropolis Oy:n työllis-
tämiskoordinaattori Helena 
Ylisirniö etsii mukaan iiläi-
siä yrityksiä ja yhdistyksiä, 
jotka olisivat kiinnostunei-
ta kehittämään toimintaansa 
kiertotalousajattelun hen-
gessä.

-Olen juuri aloittanut 
kunnan materiaalien kar-
toittamisen ja uudenlaisten 
tuotteiden ja palveluiden 
ideoinnin. Kartoitukseen 
ja ideointiin otan mukaan 
hankkeeseen mukaan lähte-
vät työnhakijat, Veli-Pekka 
Korhonen kertoo.

Projektipäällikkö Mai-
ja Rusila vastaa hankkeen 
hallinnoinnista ja tiedotta-
misesta, ohjaustyöstä sekä 
yhteydenpidosta yhteistyö-
tahoihin.

Tuunataan työtä -han-
keen kohderyhmänä ovat 
yli 50-vuotiaat työttömät, 
sekä työttömyysuhan alla 
olevat, toistuvaistyöttömät, 
pitkäaikaistyöttömät, eri-
tyistä tukea tarvitsevat, osa-
työkykyiset sekä yli kolme 
kuukautta työttömänä olleet 
alle 29-vuotiaat iiläiset. Työ-
tehtäviä suunnitellaan yh-
dessä ja ne voivat aluksi olla 
keikkaluonteisia tai määrä-
aikaisia.

Jokaisen hankkeeseen 
osallistuvan kanssa selvi-
tetään tapauskohtaisesti 

palkkatuen tai työkokeilun 
mahdollisuus, joka voi olla 
alueen yrityksissä, yhdis-
tyksissä tai kunnan yksi-
köissä.

Hankkeen nettisivut ja 
somekanavat valmistuvat 
syyskuun aikana. Maijan ja 
Veli-Pekan löytää Iin kun-

Käytöstä poistuneen pöydän jalatkin voivat olla alku jollekin 
uudelle projektisuunnittelija Veli-Pekka Korhonen ja projekti-
päällikkö Maija Rusila toteavat Tuunataan työtä-hankkeen mah-
dollisuuksista.

nanvirastolta, sekä puheli-
mitse ja sähköpostilla. 

-Aina kannattaa ottaa 
yhteyttä, eikä jäädä mietti-
mään, voisiko tämä olla mi-
nun mahdollisuuteni. Siitä 
se lähtee ja kartoitetaan yh-
dessä tilanne, Maija Rusila 
kannustaa iiläisiä. MTR

Hirvivahinkojen korvaus-
järjestelmä on uudistunut. 
Uudistuksen tarkoitus on 
yksinkertaistaa ja nopeut-
taa arviointia. Uudistus on 
tullut voimaan toukokuus-
sa 2017.

Hirvivahinkojen määrät 
ovat kasvaneet viime vuo-
sina. Kuivaniemen nuoriso-
seuran talolla järjestettiin 
tiistaina 18.9. koulutustilai-
suus maanomistajille va-
hinkojen määrittelystä, 
arvioinnista ja vahinkoil-
moituksen tekemisestä. Teo-
riaosuuden jälkeen tehdyllä 
maastokäynnillä asiantun-
tijat opastivat ja näyttivät 
käytännössä, kuinka hirvi-
vahinkoja arvioidaan.

Hirvieläimen aiheutta-
maan metsävahinkoon (pois 
lukien metsäkauris ja poro) 
voi saada korvausta arvioin-
tikustannuksiin, kasvu- ja 
laatutappioihin puuston ar-
von merkittäessä alentues-
sa, sekä täydennysviljelyn 
ja uudelleenviljelyn kustan-
nuksiin. Porovahingoilla on 
oma korvausjärjestelmän-
sä, josta voi korvausta hakea 
porojen aiheuttamista va-
hingoista.

-Pienin kasvu -ja laatu-
tappiokorvaus on 170 euroa, 
jolloin myös arviointikus-

Metsänomistajia koulutettiin 
vahinkojen arvioinnissa

Metsätalouden 
hirvivahingot lisääntyneet

tannukset korvataan, Metsä-
keskuksen asiantuntija Juha 
Hyvönen opasti.

Korvauskelpoinen hir-
vieläinvahinko huomi-
oidaan arviointivuotta 
edeltävältä kolmen vuo-
den jaksolta ja hirvieläi-
men syöntijälki on oltava 
havaittavissa. Lisäksi va-
hingon tulee kohdistua kas-
vatettavaksi tarkoitettuun 
puustoon. Alikasvoksen 
vaurioita ei siis huomioida.

-Maapohjan rehevyys, 
valtapituus, sijainti ja va-
hinkoluokat vaikuttavat 
korvauksen määrään. Kes-
kimääräinen maksettu kor-
vaus Pohjois-Pohjanmaalla 
on vaihdellut 200 eurosta 
500 euroon hehtaarilta. Iis-
tä korvaushakemuksia on 
toistaiseksi tehty vain muu-
tamia, mutta korvaustaso 
tullee olemaan samaa luok-
kaa, Juha Hyvönen kertoi. 

Maastossa opastettiin 
muun muassa, ettei män-
nynversoruosteen aihe-
uttamista muotovirheistä 
taimien latvuksiin saa kor-
vausta, vaikka ne usein 
sekoitetaan hirvieläinvahin-
koon.

Teoriaosuudessa neu-
voja Ville Koukkari opas-
ti nettipalvelun käytössä, 
sekä kehotti maanomis-
tajia perehtymään met-
sään.fi -palveluun. Siellä on 
mahdollista itse ilmoittaa 
vahingosta. Tapio Oy:n mo-
biilisovelluksella puolestaan 
voi arvioida kannattaako 
hirvivahingosta ilmoittaa.

Koulutustilaisuuteen 
osallistui parikymmentä 
maanomistajaa, jotka piti-
vät illan antia hyödyllisenä. 
Hirvien määrää tulisi maan-
omistajien mielestä karsia, 
eivätkä he olleet tyytyväisiä 
nykyiseen hirvitalousalueja-
koon. Se ei heidän mieles-
tään huomioi alueellisia 
erilaisuuksia kyllin tarkasti.

Etenkin Kuivajoen poh-
joispuolelle on meren ja Si-
mon kunnanrajan, sekä 
nelostien väliin jäävä ran-
nikkokaistale ollut jo vuosia 
suuri hirvien tihentymä-
alue. MTR

Hirvivahinkojen lisääntyminen huoletti Kuivaniemen nuoriso-
seuran talolle kokoontuneita metsänomistajia.

Juha Hyvönen Metsäkeskuk-
sesta opasti maanomistajia 
metsätalouden hirvivahinko-
jen arviointiin.

Kansainvälistä nollapäästö-
päivää vietettiin perjantai-
na 21.9. Nollapäästöpäivän 
tavoitteena on antaa maa-
pallolle vapaapäivä fossiilis-
ten polttoaineiden käytöstä, 
kiinnittää huomiota omien 
valintojemme aiheuttamiin 
ilmastovaikutuksiin ja herä-
tellä tekemään kestävämpiä 
kulutusvalintoja.

Iissä keskuskeittiöltä läh-
tenyt ruoka oli ilmastoys-
tävällistä, samoin ravintola 
Chuan Yin tarjoama ruoka. 
Micropoliksen rakennus-
ten lämmitykset katkaistiin, 

Nollapäästöpäivän ilta elokuvissa
eikä henkilökunta sytyttä-
nyt koko päivänä valoja työ-
huoneisiinsa.

Nollapäästöpäivän ilta-
na Iisisti Energinen Ii -hanke 
tarjosi ilmaisen elokuvanäy-
töksen ”Tulevilla rannoil-
la”. Siinä kuljettiin pienten 
keltaisten kumisaappaiden 
mukana tulevaisuuden ran-
tamaisemissa, pohtien mil-
laisen perinnön jätämme 
ihmisille, jotka tulevat mei-
dän jälkeemme. 

Näitä kysymyksiä elo-
kuvassa pohtii ohjaaja 
John Webster testamentis-
saan 2060-luvulla syntyväl-
le lapsenlapsenlapselleen 
Doritille. Webster kietoo 
menneisyyden, nykyisyy-
den ja tulevaisuuden do-
kumentiksi siitä, miten 
jokainen meistä voi vaikut-
taa. MTR

Tulevilla rannoilla elokuva sai 
Aune Olkoniemen ja Helmi 
Mickosen mietteliääksi.

Heli-Hannele ja Timo Haapa-
niemi saapuivat elokuvailtaan, 
elokuvan teemaan sopien, pit-
kävartisissa kumisaappaissa.
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90

Liikkuva puuhamies

Oijärven nuorisoseura 90 vuotta 2018

Puheenjohtajalla monta roolia

Oijärvellä toimii oma Oulu-Koillismaan palokunnan yksikkö. Nuorisoseurantalo Sampolan yhtey-
dessä on kyläläisten talkoilla rakentama autotalli, jossa paloauto on lähtövalmiina. Palokunnan yk-
sikköön kuuluu kahdeksan miestä. Kylällä on myös VPK:n nuoriso-osasto. Johtajana toimii noin 100 
metrin päässä asuva Seppo Tuohino. Viime kesänä kuivuuden vuoksi oli useita lähtöjä metsäpaloihin 
ja palomiehiä olisi tarvittu jossain vaiheessa enemmänkin. Kuvassa Seppo Tuohino esittelee Sam-
polan yhteydessä olevaa autotallia, miesten varusteiden pukuhuonetta ja lähtövalmista paloautoa.

Paljasjalkainen oijärveläinen 
Eino Nyman on ollut muka-
na Oijärven nuorisoseuran 
toiminnassa vuodesta 1976. 
Einolle liikunta on elämän-
tapa ja hänet on vuosikym-
menten aikana nähty niin 
soutamassa, kuin pyöräile-
mässä, sekä ennen muuta 
heittämässä tikkaa.

-Tikkaa olen heittänyt 
kilpailumielessä kolmekym-
mentä vuotta. Yli kaksikym-
mentä vuotta on hallussani 
olleet ennätykset muun mu-
assa Simon Nahkiaisjuhlil-
la, Kellon kalasatamassa ja 
Kukkolankosken Siikajuh-
lilla. Siellä heitin tuloksen 47 
samana vuonna, jolloin juh-
lia oli järjestetty 47 vuotta, 
Eino kertoo.

Sampolassa hän on ve-
tänyt tikkakerhoa ja osallis-
tunut moniin eri tehtäviin 
nuorisoseuran toiminnassa. 
Luistelukentän hän jäädyt-
ti kyläläisille kahdenkym-
menenyhdeksän vuoden 
aikana. Tanssien järjestyk-
senvalvojana Eino on toi-
minut vuosikymmeniä. 
Tansseista hänellä on pää-
osin myönteisiä kokemuksia 
ja muistoja, vaikka joku rä-
hinäkin on joukkoon vuosi-
en varrella mahtunut.

-Sikajuhlilla oli parhaim-
millaan 1700 lipun lunas-
tanutta. Sampolassa ovat 
vierailleet Teuvo Oinas, 
KassiAlma, Jaakko Teppo, 
Jamppa Tuominen ja monet 
muut. Annikki Tähti veti ko-
valla pakkasellakin yli 700 
tanssijaa Sampolaan, Eino 
muistelee.

Talon kunnostustalkoissa 

Eino on tuttu näky. Myös tä-
män syksyn talkoisiin talon 
muuttamiseksi maalämmöl-
le hän aikoo osallistua.

Nuoruudessaan lä-
hes kaikkia lajeja, keihääs-
tä juoksuihin, harrastanut 
mies ei nuorukaisenakaan 
halunnut mopoa.

-Vanhempani olivat os-
tamassa mopoa, kun kysyin 
”kuka sillä ajaa”, Eino nau-
rahtaa ja liikkuu edelleen 
mieluummin polkupyörällä.

Tänä vuonna pyörän mit-
tariin on tullut yli 8500 kilo-
metriä ja vakaa aikomus on 
ajaa 10 000 kilometriä ennen 
vuoden vaihtumista. 

Eino Nymanin palkinto-
kaappi on vaikuttava näky, 
jossa on runsaasti myös 

Eino Nyman

Sihteeri vastaa tanssitoiminnasta

Oijärven nuorisoseuran sih-
teeri Kalervo Södö

soutaen saatuja palkintoja. 
Sulkavan Suursoudut, Tuk-
kilaissoudut ja monet muut 
ovat kuuluneet miehen laji-
valikoimaan. 

Oulujoella 13.8.1988 jär-
jestetyssä kilpailussa Ny-
man parinsa kanssa olivat 
yhdeksän sekuntia nopeam-
pia kuin edellisen vuoden 
Sulkavan Suursoutujen voit-
tajapari. Ei ihan huono saa-
vutus!

Liikkuva mies ehtii, eikä 
Oijärven nuorisoseuran 
eteen tehtävät talkoot vä-
sytä, vaikka yli neljäkym-
mentä vuotta onkin kulunut 
Einon mukaan tulosta. MTR

Oijärven nuorisoseuran pu-
heenjohtaja Seppo Tuohi-
no toteaa joskus miettivänsä 
”missähän roolissa olen tä-
nään liikkeellä”

Aktiivinen mies toimii 
nuorisoseuran puheenjoh-
tajana, on vetovastuussa 
VPK:n toiminnasta, kuuluu 
tiehoitokuntaan ja ehtiipä 
vielä mökkihöperöissäkin 
touhuta.

-Oijärvi oli muutama 
vuosi sitten jäädä ilman pa-
loautoa. Kyläläisten aktii-
visuus pelasti tilanteen ja 
kesällä 2016 autolle raken-
nettiin lämmin talli Sampo-
lan yhteyteen, Seppo kertoo.

Nuorisoseuran toimin-
nassa hän on ollut mukana 
reilut kaksivuosikymmen-
tä. Puheenjohtajakokemus-
ta miehellä on aiemmin 

2000-luvun alusta. Sampo-
lan kunnostuksen hän to-
teaa etenevän mukavasti ja 
lokakuulla talon lämmitys 
tullaan muuttamaan maa-
lämmöksi. Nuorisoseuran 
tulevaisuuden Seppo Tuo-
hino näkee valoisana ja us-
koo VPK:n nuorisojaoston 
perustamisen osaltaan tuke-
van myös nuorisoseuran toi-
mintaa. MTR

Nuorisoseuran sihteeri Ka-
lervo Södö vastaa Sampolan 
tanssitoiminnasta. Aiemmin 
mies toimi seuran puheen-
johtajanakin usean vuoden 
ajan. Viimeiset kolme vuot-
ta hän on hoitanut sihteerin 
tehtäviä.

-Sampola oli vuosien saa-
tossa päässyt aika huonoon 
kuntoon. Muutaman innok-
kaan talkoolaisen kanssa 
päätimme aloittaa kunnos-
tustyöt ja nyt talo alkaa taas 
olla kunnossa, Kalervo ker-
too viime vuosien roolis-
taan.

Hän kertoo tehneensä 
tunnin, jos toisenkin talkoi-
ta talon kunnostamiseksi ja 

kiittelee kaikkia talkoisiin 
osallistuneita.

Tanssien järjestämi-
sessä Kalervon apu-
na toimii viiden henkilön 
ydinjoukko, jota tarvittaes-
sa täydennetään Oijärven 
Mökkihöperöiden talkoo-
porukalla. Oijärven Mökki-
höperöt ry on kolme vuotta 
sitten perustettu kyläläisten 
ja kesämökkiläisten yhtei-
nen yhdistys, jolla halutaan 
edistää kyläläisten ja mökki-
läisten yhteenkuuluvuutta. 
Muun muassa Sikajuhlilla 
Sampolassa nähdään järjes-
täjien joukossa myös Mökki-
höperöitä.

Sikajuhlien lisäksi Sam-
polassa järjestetään vuoden 
mittaan useita tansseja, sekä 
elävän musiikin, että kara-
oken merkeissä. MTR

7
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Oijärven Nuorisoseura 
vietti 90-vuotisjuhlaa lau-
antaina 15.9. Oijärven Sam-
polassa. Kunnallisneuvos 
Erkki Suvanto Oulusta sa-
noi juhlapuheessaan Nuori-
soseuraliikkeen syntyneen 
kansanliikkeenä nuorten pe-
rustamana 1880 luvulla. 

Toiminta-ajatuksena on 
ollut alusta alkaen ”Hy-
vän ihmisen ja kunnon 
kansalaisen elämäntapa-
ohje”. Nuorisoseurojen ta-
voitteena on ollut edistää 
itsekasvatusta kristillis-
isänmaallisessa henges-
sä. 1800-luvun lopulla liike 
korosti ”Snelmannilaisia” 
suomalaisia arvoja, mitkä 
loivat kivijalan Suomen it-
senäisyydelle. Nuorisoseu-
rat ovat historiansa sivun 
toimineet ”korkeakouluna” 
esiintymistottumuksen, pu-
hetaidon ja yhteisöllisyyden 
kouluttajana. Nuori itsenäi-
nen Suomi tarvitsi nope-
asti naisia ja miehiä, jotka 
pystyivät johtamaan maa-
tamme kunnalliselämässä, 
eduskunnassa ja valtion hal-
linnossa. 

Toiminnanjohtaja Timo 
Nevanperä esitti Pohjois-
Pohjanmaan Nuorisoseura-
liiton tervehdyksen, kertoen 
”ystäviä, tekemistä, elämyk-
siä” nuorisoseurojen työstä. 

Nevanperä kehui, kuin-
ka esimerkillisesti Sampola 
taloa on hoidettu, kunnos-
tettu ja vaalittu. Hän sanoi 

Oijärven Nuorisoseura 90 v:

Monipuolista toimintaa koko historian ajan
kunnioittavansa suurta tal-
koo tuntien määrää, jota ky-
läläiset ovat Sampolan eteen 
tehneet

Tervetulosanat lau-
sui sekä seuran historiikin 
esitti puheenjohtaja Seppo 
Tuohino. Hän korosti tal-
kootyön merkitystä, koko 
Oijärven kylän yhteistoi-
mintaa ja suurta rakennus-
toimintaa. Oijärven Pojat 
Pauli Herva, Jouko Pääkkö-
lä ja Erkki Määttä esittivät 
laulua Elli Laitisen säestä-
mänä ja johtamana. Oulun 
työväen eläkeläisten Senio-
ritanssijat esittivät tanssioh-
jelmaa sekä sketsejä. Seuran 
aktiivi- ja pitkäaikaistoimi-
joita muistettiin kirjalahjalla 
Sata vuotta nuorisoseura-
työtä Pohjois-Pohjanmaalla. 
Juhlan juonsi seuran sihteeri 
Kalervo Södö. Juhlakahveil-
la vaihdettiin kuulumisia ja 
tavattiin pitkäaikaisia tutta-
via. 

Juhla jatkui illalla juhla-
tansseilla, jossa esiintyjänä 
oli rekkamies, pitkän linjan 
iskelmälaulaja Matti Esko.

Koko ajan paljon  
rakennustoimintaa 
Oijärvellä nuorisoseuratoi-
minta virisi itsenäisyyden 
ensimmäisellä vuosikym-
menellä. Seuran perusta-
va kokous pidettiin vuonna 
1928 Heikki Takalon talos-
sa Mutkaisessa. Aluksi ko-
koonnuttiin Mutkaiseen 

kotitansseihin, joissa isäntä 
soitti kaksirivistä haitaria. 

Seuran historiaan sisäl-
tyy harvinaisen paljon myös 
rakennustoimintaa. Vuon-
na 1934 pidettiin Antti Ma-
tilan pirtissä kokous, jossa 
päätettiin rakentaa oma toi-
mitalo. Varojen kerättiin 
ompeluseuroissa, kahvin-
myynneillä, arpajaisilla ja 
ohjelmallisilla iltamilla ky-
län pirteissä. Tontin os-
tamisen jälkeen taloista 
kerätyt rakennuspuut sahat-
tiin Jyrkkäisen sahalla ja talo 
tehtiin talkoilla. Uuden toi-
mitalon avajaiset voitiin pi-
tää kesällä 1935. Uudessa 
talossa, jota kutsuttiin Mos-
kovaksi, pidettiin ohjelmal-
lisia iltamia kerran tai kaksi 
kuukaudessa talvisotaan 
saakka.

Sota-aikanakin tansse-
ja pidettiin kielloista huo-
limatta. Sodan jälkeen 
tanssitoiminta jatkui luval-
lisesti. Näytelmätoiminta 
virisi jopa siten, että järjes-
tettiin vierailuja naapuri-
kyliin. Soittamisen hoitivat 
alkuaikoina Jyrkkäisen vel-
jekset gramofonilla ja viu-
lulla sekä Hiltulan Heikki 
huuliharpulla. Muita soit-
timia olivat mandoliinit ja 
banjot. Myöhemmin muo-
tiin tulivat haitarit, joiden 
taitajia oli kylällä useita. Elo-
kuvia esitettiin talolla säh-
köagregaatin avulla. Sähköt 
talolle saatiin vuonna 1955, 
kun sähkömiehet tulivat 

juhlimaan ja ottivat virtaa 
suoraan linjasta.

Sampola toiminnan  
keskipisteenä -60-luvulta 
lähtien
Uuden toimitalon rakennus-
työt alkoivat vuonna 1959. 
Ensimmäiset iltamat uudes-
sa talossa Sampolassa pi-
dettiin jo saman vuoden 
lopussa. Muutaman vuoden 
kuluttua laajennuksessa tuli 
ravintolasiipi, vessat, sauna, 
pesuhuone, keittiö ja emän-
nänhuone. Kiinteistöön tuli 
lisäksi keskuslämmitys ja 
LV-verkosto. 

Seuraavassa laajennuk-
sessa tanssisalia jatkettiin 

Nuorisoseuran talo Sampola on palvellut kyläläisten toiminta-, harrastus- ja kokoontumispaikkana 1960 luvulta lähtien. Talossa on tehty historian aikana jatkuvasti laajennus- ja kunnostustöitä ja ne jat-
kuvat edelleen lähitulevaisuudessa mm. lämmitysratkaisuksi tulee maalämpö. 

Kirjalahjalla muistettiin seuran pitkäaikaistoimijoita Paavo ja Terttu Matila, Esko Höyhtyä, Eino Nyman, Taisto Höyhtyä, Pauli Herva, 
Ossi Hyry, Niilo Sipola, Pentti Matila. Lisäksi kirjalahjan saivat Jorma Hiltula, Heino Hiltula ja Ismo Piri. 

Nuorisoseuran juhlassa eturivissä juhlan juontaja Kalervo Södö, juhlapuhuja Erkki Suvanto, toimin-
nanjohtaja Timo Nevanperä ja juhlan juontaja sekä historiikin esittänyt Seppo Tuohino. 

näyttämöosalla.
Talonmiehen asunto ra-

vintolan jatkeeksi rakennet-
tiin -70 luvulla, jolloin myös 
salin kattoa korotettiin noin 
60 senttiä, vesikatto uusit-
tiin ja kattorakenteet tehtiin 
kantaviksi. Rakentamista ja 
kunnostamista on riittänyt 
edellistenkin jälkeen mm. 
autotalli, salin lattian hion-
taa ja uusiminen. 

Vuonna 2016 muutettiin 
varastotila lämpimäksi pa-
loauto suojaksi, jotta saatiin 
pidettyä kylällä paloauto ja 
vapaapalokunta. Kuluneena 
vuonna remontin teko jatkui 
talvella baaritilan muutos- ja 
remonttityöllä ja kesällä ul-
koverhouksen maalauksella 
sekä salaoja- ja sadevesivie-
märeiden laitolla. Työt jat-
kuvat edelleen sähkötöiden 
osittaisella uudistamisella 
siirtymällä led-valaistukseen 
sekä tulossa myös lämmitys-
muodon vaihto maalämpöön.

Sampola kaikkien  
kyläläisten ja mökkiläisten 
käytössä
Viimeisen kahdenkymme-
nen vuoden aikana toiminta 
on ollut yksinomaan tal-
kootyötä. Kymmenet ovat 
ne johtokunnan jäsenet ja 
järjestysmiehet, joiden toi-
minnan avulla seura on me-
nestynyt. Samoin monet 
ovat osallistuneet ravinto-
lanpitoon, lipunmyyntiin 

ja kirjanpitoon. Talkootöi-
den määrä rakentamisessa, 
rakennusten kunnossapi-
dossa sekä muun muassa si-
kajuhlien järjestämisessä on 
laskematon, joka on ollut ar-
vossa arvaamattomassa seu-
ran vilkkaassa toiminnassa. 
Tekijöitä kaivataan edelleen.

Sampolan tilojen käyttöä 
on pyritty kehittämään kaik-
kien kyläläisten ja mökki-
läisten tarpeita vastaavaksi, 
mm. Oijärven entisen kirjas-
ton kirjat, sekä lahjoituksena 
saadut kirjat ovat kaikkien 
lainattavissa Oijärven Ky-
läyhdistyksen ylläpitämäs-
sä kirjastossa. Kyläyhdistys 
pitää myös lapsille peli-il-
taa kerran viikossa, voi pe-
lata salibandyä, biljardia tai 
harjoitella ampumista ilma-
kiväärillä. 

Vapaapalokunnan puit-
teissa on perustettu nuorten 
osasto, jossa harjoitellaan 
palo- ja pelastustoimintaa. 
Kansalaisopiston jumppa 
kaikille on kerran viikossa. 
Lauantai-iltaisin tanssitaan 
pari kertaa kuukaudes-
sa ja muina lauantai-iltoina 
lauletaan karaokea. Taloa 
vuokrataan myös yksityis-
käyttöön. 

Heimo Turunen

Historiatiedot pohjautuvat Hei-
no Hyryn ja Erkki Määtän ai-
emmin laatimiin historiikkeihin.

Oijärven nuorisoseura 90 vuotta 2018
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Koneurakointi Kimmex Oy 
puh. 0400 282 950

               •Maa-ainestoimitus
             -murskeet
           -valumurskeet 0-16 mm
          -valusorat seulottu 0-8 mm
         -hiekat
       -sorat
     •Kaivinkonetyöt
     -pyöräalustainen
   -tela-alustainen
•Lavettikuljetukset

Närränharjuntie 228, 95160 Oijärvi

Jouko 0400 290 848

Herva Kymaanrakennus

Hermoratahieronnan 
mestari sirkka Jaara 
p. 040 744 9738

IISSä 
kokonaisvaltaista

•	 Lymfahoitoa
•	 Kalevalaista	
 jäsenkorjausta

Täydennyskoulutus
odottavia äitejä 

ja vauvoja varten
 suoritettu

HerMorAtA-
HIeroNtAA

• Peltityöt •  Kuorirakenteet
•  Kattotyöt •  Teollisuusrakenteet

Ojalantie 64, 95160 Oijärvi
040 701 6689

Kalle Hiltula Oy

Juhlan jälkeen tarjottiin täytekakkukahvit. 

Oijärven Pojat Pauli Herva, Jouko Pääkkölä ja Erkki Määttä esittivät laulua Elli Laitisen säestämänä 
ja johtamana.

Juhlatansseissa esiintyi iskelmälaulaja Matti Esko. Kuva Emilia Jokela. 

Oijärven Nuorisoseuran johtokunta yhteiskuvassa; Helka Hjerp, Paavo Hjerp, Terttu Riekki, Kalervo 
Södö, Eino Nyman. Esko Höyhtyä ja Seppo Tuohino Takana juuri uusittu Sampola kyltti. 

Oijärven nuorisoseura 90 vuotta 2018
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Aleksi Laajoki huipensi 
värisuoran olympiakultaan

Aleksi Laajoki pronssimita-
li kaulassa kehonrakennuksen 
SM-kisoissa.

Aleksi Laajoki voitti kultaa Olympia San Marino 2018

Manse Muscel kilpailuissa 
Aleksi saavutti hopeaa, sekä 
Suomen kehonrakennuslii-
ton virallisissa SM-kilpailuis-
sa pronssia sarjassa -90kg. 
Sarjassa kilpaili kahdeksan-
toista kehonrakentajaa, joista 
karsittiin kuusi finalistia. Fi-
naalin voitti Johannes Loima 
Järvenpäästä. Toni Perkkiö 
Vantaalta vei hopean, Alek-
sin sijoittuessa upeasti prons-
sille.

Suomenmestaruuskilpai-
luista Aleksi Laajoki suuntasi 
kohti Italiaa ja olympiaa. Siel-
lä hän huipensi menestyk-
sekkään kautensa Olympia 
Amateur San Marino 2018 ki-
sassa juniorien kultamitaliin.

-Tuntuu todella hyvältä. 
Sieltä se tuli ja nyt on värisuo-
ra kasassa, Italiasta tavoitta-
mamme Aleksi kommentoi 
heti kilpailun jälkeen. MTR

0400 280 865
info@lvilalli.fi 

www.lvilalli.fi

Ari Määttä
0400 394 982

Oijärven 
TAksipAlvelu ky

SySSi -karaoke 
1.12.2018 klo 21-02

avoinna:
ma 12 - 18
ti 12 - 18
ke suljettu
to 12 - 18
pe 12 - 20 (22)
la 12 - 20 (22)
su 12 - 18

Kyläkauppa ja baari 
Veeran Puoti | kuivajoentie 4380, 95160 oijärvi | 040 152 7855

Oijärven nuorisoseura 90 vuotta 2018

Tulossa

Iin Kauppatielle nousee Iin 
mittakaavassa uudentyyp-
pinen rakennus. Salera Oy 
aloittaa kiinteistöosakeyhtiö 
Iin Varastot rakentamisen. 
Rakennukseen tulee seitse-
män, pinta-alaltaan 40neli-
ön tilaa.

-Isommilla paikkakun-
nilla vastaavia on toteutet-
tu useita ja Iissäkin näyttäisi 
kysyntää olevan. Varasto-
tila sopii hyvin vaikkapa 
nettikaupan varastoksi, eri-
laisiksi harrastustiloiksi tai 
matkailuauton ja veneen 
säilyttämiseen, Sauli Hämä-
lä Salera Oy:stä kertoo.

Jokainen varastotila on Iiläinen urheiluhieroja & per-
sonal trainer Aleksi Laajoki 
on menestyvä huippu-urhei-
lija kehonrakennuksessa. 

Tampereella pidetyissä 

Uudentyyppistä rakentamista Iissä
Salera Oy aloittaa kiinteistö oy Iin Varastot rakentamisen

varustettu sähköisellä nos-
to-ovella ja korkeus riittää 
esimerkiksi matkailuautolle. 
Auton peseminen on tiloissa 
mahdollista, ne varustetaan 
öljyn ja hieman erottelujär-
jestelmät sisältävällä viemä-
röinnillä.

-Pohjatyöt tehdään ku-
luvan syksyn aikana. Itse 
rakentaminen alkaa maa-
liskuussa 2019 ja tilat ovat 
luovutuskunnossa kesän 
loppupuolella, Sauli valot-
taa hankkeen aikatauluja.

Salera Oy on perustet-
tu vuonna 2007. Yrittäjänä 
Sauli Hämälä on toiminut 
vuodesta 1989 alkaen, aluk-

Kiinteistö Oy Iin Varastot valmistuu kesällä 2019

si toiminimellä. Yritys on 
rakentanut vuosien saatos-
sa Iihin useita laadukkaita 
asuin- ja muita kiinteistö-
jä. Tällä hetkellä Salera Oy 
rakentaa päiväkoti Harjun-

tähteä Liesharjuun, sekä 
huolehtii Iin kirkon sanee-
rauksessa sisäikkunoiden 
asentamisen ja viimeistely-
työt. MTR

Vihkosaaren alueesta on 
valmistunut ympäristö-
suunnitelma. Uimaran-
nan alueesta haluaan 
tehdä viihtyisä oleske-
lualue, jossa koko perhe 
viihtyy. Alueelle raken-
netaan uudet pukeu-
tumistilat vessoineen, 
sijoitetaan leikkivälinei-
tä ja paikoitusjärjestelyt 
uudistetaan.

Teknisen lautakun-
nan päätöksellä hank-
keen ensimmäisen 
vaiheen urakan on saa-
nut Maanrakennus 
J.Päkkilä Oy kokonais-
hintaan 60 754 euroa. 
MTR

Vihkosaaren uimarannasta viihtyisä oleskelualue

Vihkosaaren ympäris-
tösuunnitelmassa ui-
maranta-alue muuttuu 
viihtyisäksi oleskelualu-
eeksi.
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Illinsaaren frisbeegolfrata 
on saanut kiitosta lajin har-
rastajilta. Lauantaina 22.9. 

Illinsaaren täysimittainen, 
kahdeksantoista väyläinen 
frisbeegolfrata tarjoaa hy-
vät harrastusmahdollisuu-
det niin aloittelijoille, kuin 
kilpaurheilijoille.

Frisbeekiekot viuhuivat Illinsaaren syyskarkeloissa

rata korkattiin virallisten 
kilpailujen näyttämönä. Ou-
lulainen BSC – dic golf team 
järjesti radalla ensimmäi-
set Illinsaaren syyskarkelot. 
Kilpailijoita paikalle saapui 
lähes seitsemänkymmentä, 
kaukaisimmat Jyväskylästä.

Ensimmäisen kierroksen 
aikana kilpailijat saivat nis-
kaansa kaatosateen, mut-
ta iltapäivän kierros saatiin 
pelata kuivissa olosuhteissa. 
Rataa kilpailijat pitivät sopi-
van haasteellisena, vaikka 
suuria korkeuseroja Illinsaa-
resta ei löydykään. 

-Lajina tämä tarjoaa sopi-

Illinsaaren syyskarkeloiden järjestäjät myhäilivät tyytyväisinä 
kilpailun puolivälissä. Juho Jormanainen toimi tapahtuman vara-
johtajana, Antti Paloniemi kilpailunjohtajana ja Sini Valkonen jär-
jestelytoimikunnan jäsenenä.

Janne Tiiro valmistautuu avausheittoonsa väylä ykkösellä. Samassa ryhmässä pelanneet Toni Kuk-
konen, Jaakko Räihä ja Jukka Määttä seuraavat Jannen onnistumista.

Aamupäivän kierros on takana ja kilpailijat kokoontuvat ruokatauolle hiihtomajalle.

vasti haasteita ja täällä tapaa 
liikunnan merkeissä uusia 
ihmisiä, järjestelyissä muka-
na touhunnut Sini Valkonen 
kertoi.

Kilpailunjohtaja Antti Pa-
loniemi valaisi lajin eroavan 
golfista siinä, ettei harras-
telijoillakaan ole tasoitusta, 
kuten golfissa.

Iistä Ouluun muuttanut 
Janne Tiiro iloitsi päästes-
sään kilpailemaan kotikon-
nuilleen ja toivoi iiläisten 
hyödyntävän rataa kuntoil-
lessaan Illinsaaressa.
Illinsaaren syyskarkeloi-
den parhaita:

Open
1.Onni Salonen 111 (-5), 
2.Veli-Matti Holappa 111 
(-5) sekä Hannu Ansala 111 
(-5)
ProMasters +40
1.Mika Kumpula  110 (-6), 
2.Sami Alm 113 (-3), 3.Mik-
ko Tolonen 114 (-2)
Woman
1.Paula Määttä 142 (+26), 
2.Tuija Jaako 150 (+34)
Recreational
1.Joonas Jaakola 117 (+1), 
2.Juha Marsch 119 (+3), 
3.Niko Rehnbäck 120 (+4) 
sekä Janne Tiiro 120 (+4) 
MTR

Nelos- Grilli suosii paikallisia tuotteita

Nelos-Grilli panostaa paikalli-
suuteen ja lähiruokaan.

Legendaarinen, vuodesta 
1984 palvellut Nelos-Grilli si-
jaitsee vilkkaan nelostien var-
rella, Kärkkäistä vastapäätä. 
Vuodesta 2015 toiminnasta 
on vastannut Pottu ja Poika 
Oy, yrittäjänä Riikka Liika-
vainio.

 Paikallisten raaka-ai-
neiden käyttäminen on 
oleellinen osa yrityksensä 
ideologiaa.

-Erikoisuutenamme ovat 
itsetehdyt burgerit, joiden 
pihvit valmistamme kemiläi-
sen Veljekset Rönkä Oy:n jau-
helihasta ja sämpylät tulevat 
Kuivaksen lähileipomosta. 
Myös majoneesit valmistam-
me itse omilla resepteillä, 
Riikka kertoo.

Iissä asuva yrittäjä haluaa 
tarjota työmahdollisuuksia ii-
läisille, joten on luonnollista, 
että yrityksen henkilökunta 
on Iistä ja lähikunnista.

-Olemme raaka-aineiden 
lisäksi sitoutuneet käyttä-
mään uusiutuvalla energialla 
tuotettua sähköä ja hankim-

me vesivoimalla tuotetun 
sähkömme Iin Energia Oy:ltä, 
Riikka valaiseen Nelos-Gril-
lin energianhankintaa.

Aurinkovoiman käyttä-
minen on Nelos-Grillin tule-
vaisuuden haaveena, vaikka 
vielä yrittäjä ei ole rohjennut 
vaadittavia investointeja teh-
dä. 

Yrittäjänä Riikka Liikavai-
noa on iloisella olemuksel-
laan saavuttanut iiläisten ja 
ohikulkijoiden luottamuksen 
ja hänet äänestettiin neljän 
finalistin joukkoon Suomen 
iloisin yrittäjä äänestyksessä 
MTR

Tikkaskodit Oy on Iiläinen 
perheyritys, jolla on kaksi 
yksityistä päiväkotia Iissä. 
Yritys on perustettu vuon-
na 2013. Päiväkoti Tikka-
set toimii Tikkasenharjussa, 
Elokujalla vuonna 2010 ra-
kennetuissa tiloissa, sekä 
Päiväkoti Metsätähti Iin 
Alarannalla, Sortteeritiellä 
vuonna 2008 rakennetuissa 
tiloissa.

Tällä hetkellä yritys ra-
kentaa kolmatta yksikköä 
Liesharjuun, päiväkoti Har-
juntähteä Harjukujalle.

-Rakentamisessa olem-
me Paikallista -hankkeen 
hengessä liikkeellä teemal-
la  ”iiläisiltä iiläisille”, eli 
käytämme mahdollisimman 
paljon paikallisia toimijoi-
ta. Pääurakoitsija Salera Oy 
on tuttu Tikkasenharjun 
yksikön rakentajana ja ko-
kemukset yrityksen ammat-
titaidosta ovat todella hyvät. 
Samoin pohjatyöt hoitui-
vat Jussilan Groupilla suju-
vasti, yrittäjä Tuija Alikoski 
kertoo. 

Harjuntähden lämmi-

Iiläisiltä iiläisille
tys toteutetaan maalämmöl-
lä. Maalämmön tarvitsemat 
kaksi maalämpökaivoa, sy-
vyydeltään 250 metriä, on 
porannut niin ikään iiläi-
nen Oulun Lämpökaivopo-
raus Oy.

Tikkaskotien toimin-
nassa toteutuu monellakin 
tapaa teema ”iiläisiltä iiläi-
sille”. Tämä näkyy ruoka-
hankinnoissakin lähiruokaa 
suosien. Kalatuotteet toimit-
taa Kalaliike H. Kuha, sekä 
lihatuotteet Juuso Jussila.  
Tikkakodit on yksi iiläisis-

tä ”paikallista”- yrityksistä, 
jotka ovat antaneet lupauk-
sen hyödyntää resursseja 
kestävän kehityksen periaat-
teiden mukaisesti ja vähen-
tää hiilidioksidipäästöjänsä. 
MTR

Tikkaskotien yrittäjä Tuija Ali-
koski käyttää paikallista osaa-
mista ja tuotteita aina, kun se 
on mahdollista.
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Iin urheilukentän reunalle 
rakennettavan liikuntahal-
lin tieltä poistuvien katso-
mo- ja varastorakennusten 
purkutyöt ovat alkaneet. 
Purku-urakan hoitaa Kone-
urakointi Hartikka Ay ja sen 
arvioidaan kestävän kaksi 
viikkoa. Purkujäte kierräte-
tään kaikilta niiltä osin, kuin 
se on mahdollista. Kattopel-
lit, ikkunat ja ovet ovat jo 
löytäneet hyötykäytön. Ra-
kennuksen sisältämä asbes-
ti vaatii erikoisosaamista, 
eikä rakenteita niiltä osin ole 
mahdollista kierrättää.

Liikuntahallin raken-

Liikuntahallin rakentaminen alkoi purkutöillä

Koneurakointi Hartikka Ay 
vastaa katsomo- ja varastora-
kennusten purkutöistä, kier-
rättäen purkujätteistä kaiken 
mahdollisen.

Valtarin koulun ja Iin lukion liikuntapäivä

Keskitykset luovat aina vaarallisia tilanteita maalinedustalle. 

tulokset
Valtari  Valtari lukio lukio 
pojat tytöt pojat tytöt
1. 9ef  1. 7ef 2. luokka 1. 2. luokka
2. 7ef 2. 8ab 1. luokka 2. 1. luokka
3. 8ab 3. 9ab
4. 9cd 4. 9ef

Valtarin koulussa ja Iin lu-
kiossa vietettiin tiistaina 
11.9. liikuntapäivää. Oppi-
laat saivat valita jalkapallon 
ja muiden toimintojen, ku-
ten geokätköily, frisbeegolf, 
onginta, puolukanpoiminta, 
luontoretkeily, välillä.  

Keskusurheilukentällä 
jalkapalloa pelattiin neljällä 
kentällä. Valtarin mestariksi 
pelasi poikien puolella 9ef:n 
joukkue ja lukiossa lukion 
2. luokka. Koulujen parhai-
den poikajoukkueiden kes-
kinäisessä ottelussa voiton 
vei lukio 3-1 numeroin. Ty-
töissä mestaruuteen ylsivät 

7ef ja lukion 2. luokka. Seis-
kaluokkalaiset tytöt antoivat 
vielä kovan vastuksen luki-
on mestarille, häviten vain 
3-2. MTR

Vasen laitapuolustaja on har-
hautettu ulos tilanteesta.

Tyttöjen pelissä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Iin Eläkeläiset ry aloitti 
vilkkaan syyskauden

Iin Eläkeläiset ry on aloit-
tanut syyskautensa. Järjes-
tötalolla on monenlaista 
toimintaa lähes jokaisena 
viikonpäivänä.

-Maanantaisin jumpa-
taan, perjantaisin lauletaan, 
torstaisin kokoontuu tieto-
konekerho ja keskiviikko 
on toimintaa täynnä. En-
sin venytellään, jonka jäl-
keen kokoontuu käsityö- ja 
porinapiiri, sekä uutuutena 
pelaamme bocciaa, puheen-
johtaja Eero Teppo kertoo.

Syyskuun viimeisel-
lä viikolla edessä on rus-
kamatka Ylläkselle, jossa 
odottaa muun toiminnan 
ohessa bocciapelit Utajärven 
Eläkeläisiä vastaan.

-Syyskokouksemme on 
marraskuussa ja joulukuus-
sa pidämme myyjäiset, 
sekä tietenkin jouluruokai-
lun, Eero Teppo toteaa, toi-
vottaen kaikki tervetulleiksi 
mukaan Iin Eläkeläisten toi-
mintaan. MTR

Hilkka Pyörälä heittää ja jouk-
kuekaveri Eeva Isosomppi jän-
nittää tulosta.

Venytysvoimistelussa lihaksisto rentoutuu.

Eero Teppo ja Paavo Halonen mittaavat bocciapallojen etäisyydet 
maalipallosta. Kaarina Paaso varmistaa taustalla.

tamisen tulee valtion-
apupäätöksen mukaisesti 
alkaa lokakuun 2018 aika-

na. Rakentamisesta vastaa 
KVR-urakkana Observo Oy 
Haukiputaalta hintaan 5 340 

000 euroa. Liikuntahalli val-
mistuu vuodenvaihteessa 
2019-2020. MTR
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YriTTäjä! ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle
Fysioterapia • jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Laitakuja 4, ii 
Liikuntakeskus Moven talo

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

- 60 min. fysioterapia 50 € 
- Kotikäynnit ikääntyville alk. 60 € 

Meillä myös ilta-aikoja

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut

Kauppatie 6, 91100 Ii
(08) 8176 050, 045 312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

renkaat kaikille teille
UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus Pyydä tarjous!

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORjAAMO, -HUOLTO jA -TARVIKKeeT

avoinna sopimuksen mukaan ma-pe klo 7 - 18

valtarintie 2, 91100 ii
vorellinrannantie 1, 91200 Yli-ii

puh. 010 501 9110 | info@iinfysio.fi

www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula
044 5577 677

Laihdu pysyvästi valmentajan tuella

VaLmennukset 
Haukiputaalla ja Iissä
Ii Laurintie 2   
Haukipudas nikintie 1

Cambrigde valmentaja 
sanna tervonen P. 040 721 3772 

sanna.tervonen@cambridgeohjelma.fi

terveydenhoito • laihdutus

soitin- ja laitehuoltoa • sähkötöitä

• Soitin- ja vahvistinkorjaukset • Sähkölaite-/ laitteistokorjaukset
• Esityslaitteistokorjaukset (valot, mikserit, mikrofonit ja kaiutinjärjestelmät)

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

KATSO LISÄÄ NETTISIVUILTANI
www.laitejasoitinhuolto.fi

Tukes S3 
sähköurakointi-

pätevyys

Valtarin koulussa on järjes-
tetty melontaretkiä jo vuo-
desta 1998. Tänä vuonna 
ensimmäinen ryhmä oli liik-
keellä viikonlopun 24.-26.8. 
ja toinen ryhmä seuraava-
na viikonloppuna. Lukion 
melontaryhmällä melonta-
retki järjestettiin viikonlop-
puna 14.-16.9. Vesitilanne 
Kiiminki- ja Simojoella oli 
tänä vuonna niin haastava, 
että matka suuntautui Pu-
dasjärven Petäjäkankaalle. 
Sieltä melojat laskivat Iijo-
kea, muutaman kilometrin 
ohi Kipinänkosken. 

Valtarin koulun melontaretkiä 
jo kaksikymmentä vuotta

-Koskenlaskutaitoja pää-
simme kokeilemaan Kipinän-
koskessa, jota uskaliaimmat 
laskivat. Adrenaliinin tuis-
keessa välillä kaatumisiakin 
sattui, mutta ne otettiin po-
sitiivisina kokemuksina. Ei-
hän ole koskenlaskija eikä 
mikään, joka ei ole koskes-
sa kaatunut, toteaa Valtarin 
koulun ja Iin lukion liikun-
nanopettaja Jouni Välipakka. 

Yöt melontaretkellä vie-
tettiin teltoissa, ruuat tehtiin 
taivasalla ja yhteishenkeä 
kohotettiin iltanuotion ää-
rellä.  

Kajakit vesillä. Tänä vuonna Valtarin koulun melontaretki toteutettiin Iijoella.

-Kajakit, aukkopeitteet, 
pelastusliivit, kypärät ja en-
nen kaikkea korvaamatonta 
melontakokemusta, saimme 
Jussi Riihiseltä. Hän on vuo-
si toisensa perään ollut aut-
tamassa meitä toteuttamaan 
tämän ikimuistoisen melon-
taretken, Jouni kiittelee Jus-
sia. MTR

Retkeläiset yöpyivät teltoissa 
veden äärellä.
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Seurakuntavaalit järjestetään 
Suomen evankelisluterilaisis-
sa seurakunnissa 18.11.2018. 
Ennakkoäänestyksen ajan-
kohta on 6.-10.11.2018 Ääni-
oikeus on kaikilla 16 vuotta 
täyttäneillä seurakunnan jä-
senillä. 

Ehdokkaaksi voi asettua 
seurakunnan konfirmoitu jä-
sen, joka täyttää 18 vuotta 
viimeistään 18.11.2018 ja on 
seurakunnan jäsen viimeis-
tään 17.9.2018, jolloin eh-
dokasasettelu päättyi. Iissä 
ehdolle on asettunut 39 ehdo-
kasta, kolme enemmän kuin 
edellisissä seurakuntavaaleis-
sa. Heistä Iin kirkkovaltuus-
toon valitaan 23.

Ehdolla ovat seuraavat, 
jotka saavat ehdokasnume-
ronsa 1.10.2018: 
Kotiseurakunnan puolesta:
Jokela Jari-Jukka, Alaraasakka 
Riitta-Liisa, Soronen Arja, Piri Kir-

Seurakuntavaaleissa
39 ehdokasta

simaria, Puolakka Pentti,Vitikka 
Markku, Mattila  Ari, Paakkola 
Jorma, Matikainen Anne, Kaleva 
Oili, Paakkola Minna, Sassi Satu.
Iin kirkko - Minun kirkkoni:
Jääskeläinen Sirpa, Haukkamaa 
Kristiina.
Kristillisten perusarvojen puo-
lesta:
Raappana Marielle, Partanen 
Veikko, Turtinen Esko, Sipilä Pek-
ka, Kallio Salme, Pakanen Saila, 
Lapinkangas Antti, Hekkala He-
lena, Pöyhtäri  Anna, Mäenpää 
Merita, Klasila Jonna, Jutila Mika, 
Turtinen Sirkka-Liisa, Paukke-
ri Hilja.
Yhteinen kirkkomme Iissä:
Kehus Hannu, Koskela Pekka, 
Miettunen Mari, Tauriainen Soi-
li, Hakoköngäs Anne, Maaninka 
Jaakko, Veijola Ari.
Kaikkien kirkko:
Haapaniemi Heli-Hannele, Kelta-
mäki Seppo, Kerätär Kaisa, Turti-
nen Maire. MTR

Kestokourun asennusauto liikkuu laajalla alueella Pohjois-Suo-
messa.

Kattorakenteiden asentami-
sia tekevä Kestokouru Ay 
on Markus ja Saara Karvo-
sen omistukseen siirtynyt 
iiläinen yritys. Yrityksen 
toimialaan kuuluvat vesiko-
urut ja syöksyt, tikkaat, lu-
miesteet ja kattosillat.

Karvoset ostivat Kesto-
kourun toukokuun alussa 
Janne Takarautiolta.

-Työskentelin neljä vuot-
ta kourujen parissa, ennen 
maanrakennusalalle siirty-
mistäni. Kun Janne kertoi 
halustaan myydä yritys, oli 
helppo tarttua tarjoukseen 
ja palata tutulle alalle, Mar-
kus Karvonen kertoo.

Kestokourussa uuden yrittäjän voimin

Markus Karvonen kourujen 
asennustöissä Pohjois-Iissä.

Yrityskaupassa Karvo-
set ostivat Kestokourun lii-
ketoiminnot, sekä kaluston. 
Yritys työllistää Markuk-
sen lisäksi yhden työnteki-
jän. Kestokourun työmaat 
sijaitsevat pääasiassa Iin ja 
Oulun ympäristössä, sekä 
Tornion ja Rovaniemen alu-
eella.

-Mukavasti on homma 
lähtenyt liikkeelle. Syys-
sateiden alettua tahti on 
tietenkin kiihtynyt, kun ha-
vahdutaan kattorakenteissa 
mahdollisesti oleviin puut-
teisiin, Markus toteaa yri-
tyksensä ensimmäisistä 
kuukausista. MTR

Kuulaana syysiltana kerään-
tyi Kuivaniemen kirjastoon 
kirjallisuuden ystäviä. On 
alkamassa Jenni Räinän kir-
jailijavierailu.

Jenni Räinä on oululai-
nen toimittaja, joka on ko-
toisin Kuivaniemen Hyryn 
kylältä.

Hän on yhdessä va-
lokuvaaja Vesa Rannan 
kanssa tehnyt upean ja ajan-
kohtaisen kirjan Reunalla: 
Tarinoita Suomen tyhjene-
viltä sivukyliltä (Like 2017).  

Reunalla-kirja on en-
tuudestaan tuttu monelle 
yleisöstä. Räinä kertoo kieh-
tovasti kirjan tekemisen vai-
heista. 

Räinä ja Ranta dokumen-
toivat yli kahden vuoden 
ajan autioituvan maaseu-
dun asukkaiden elämää. 
Teoksessa kerrotaan toista-
kymmentä tarinaa syrjäkyli-

jenni Räinä kirjailijavierailulla
en asukkaista.

Kirjan ainutlaatuiset ta-
rinat pohjautuvat haas-
tatteluihin. Niiden kautta 
kohdataan pitkään maa-
seudulla eläneitä sekä uu-
sia maallemuuttajia. Tarinat 
saavat pohtimaan, millaisia 
ominaisuuksia syrjäseudul-
la asuminen vaatii asukkail-
ta. Hyvä terveys on yksi 
sellainen.

Rannan puhuttelevat va-
lokuvat vievät kuulijat eri 
puolille Pohjois-Pohjan-
maata ja Kainuuta. Teksti 
ja valokuvat käyvät tiivistä 
vuoropuhelua sekä kirjassa 
että kirjailijavierailulla. Vä-
lissä kuullaan tilastotietoja 
maaseudun kehityssuunta-
uksista. 

Tilaisuuden lopuksi ylei-
sössä herääkin myös kysy-
mys, millainen on Suomen 
sivukylien tulevaisuus. 

Jenni Räinä oli kirjailijavierailulla Kuivaniemen kirjastossa ja osallistujia kerääntyi kirjaston tiloihin mukava määrä.  

Reunalla-teos on eh-
dolla Botnia-kirjalli-
suuspalkinnon saajaksi. 
Raati luonnehtii, että ”Rak-

kaus suomalaiseen maa-
seutuun ja sen asukkaisiin 
välittyy kirjan sivuil-
ta vahvana ja aitona”. Bot-

nia-palkinto on Oulun 
kirjailijaseura ry:n myöntä-
mä palkinto teokselle, jon-
ka tekijä asuu tai on kotoisin 

Pohjois-Pohjanmaalta. Pal-
kinnon voittaja nimetään 
23.10.2018.

TULOKSIA
(mitaleille yltäneet iiläiset)
T9 60m: 2. Kiira Karppinen 10,28; 
3. Saana Sakko 10,29
T10 60m: 2. Niina Suomela 9,08
T14 100m: 1. Jatta Nurmela 13,36
T11 1000m: 1. Iita Kimpimäki 
3.57,29
P12 1000m: 3. Rodion Kurtti 
3.22,85
P13 1000m: 1. Paavo Niemelä 
3.15,77
T14 800m: 2. Pihla Klasila  2.37,37; 

Koululiikuntaliiton Pohjois-
Pohjanmaan yleisurheilumestaruudet 
ratkottiin Pudasjärvellä
KLL:n Pohjois-Pohjanmaan mes-
taruudet yleisurheilussa rat-
kaistiin Suojalinnan kentällä 
Pudasjärvellä tiistaina 18.9. Kil-
pailuissa iiläiset saavuttivat 
lukuisia mitaleita, sekä loppukil-

pailupaikkoja. Mestaruudet Iihin 
toivat Jatta Nurmela T14 100m 
juoksussa ja korkeudessa, Iita 
Kimpimäki T11 1000m juoksussa 
ja kuulassa, sekä Paavo Niemelä 
P13 1000m juoksussa. MTR

3. Hanna Soronen 2.38,13
P14 800m: 3. Anton Mäenpää 
2.36,41
T14 Korkeus: 1. Jatta Nurmela 150 
(jaettu voitto Malla Montell Oulu 
kanssa)
P11 Korkeus: 2. Aleksi Höyhtyä  
125; 3.Jere Nauha 125
T11 Kuula: 1. Iita Kimpimäki 8.12
P9 Pituus: 3. Niila Heikkilä 351
P10 Pituus: 2. Janne Jutila 377
T15-16 Pituus: 3. Saija Klasila 413
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YhdIsTYKsET TOIMIvaT

Yhdistykset toimivat on kympin palsta. seurat ja yhdistykset voivat ilmoittaa tule-
vasta 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. sääntö-
määräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on mak-
sullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Illinjuoksut päätökseen tältä kesältä

Kakkosen nopein Viljami Pen-
nanen saapuu maaliin ruskai-
sen luonnon keskellä.

Kauden viimeiset Illinjuok-
sut juostaan tulevana per-
jantaina 28.9. Kesän aikana 
tapahtuma on joka perjantai 
kerännyt kymmeniä osan-
ottajia mittelemään Illinsaa-
ren vaiheleviin maastoihin. 
Kauden toiseksi viimeises-
sä tapahtumassa paikalla 
nähtiin muun muassa ur-
heilijapariskunta Riitta-Liisa 
ja Toni Roponen kannusta-
massa juoksijoita. Vitosen 
nopein oli tällä kertaa Han-

nu Niemelä ja kakkosen Vil-
jami Pennanen. MTR

TULOKSET 21.9.
vitonen
1) Hannu Niemelä 16.58, 2) 
Kyösti Kujala 17.37, 3) Han-
nu Kirstinä 17.43, 4) Mika 
Marjeta 19.09, 5) Heikki Tii-
ro 19.12, 6) Roope Klemo-
la 19.16, 7) Paavo Niemelä 
19.17, 8) Maria Virpi 19.28, 
9) Pekka Kukkula 19.37, 10) 
Sami Klemola 20.03, 11) Nik-

Iin keskusurheilukenttä toi-
mi kahden päivän ajan Iin 
alakoulujen jalkapallon 
mestaruusturnauksen näyt-
tämönä. Torstaina 20.9. rat-
kottiin tyttöjen paremmuus 
ja perjantaina 21.9. oli poi-
kien vuoro. Tyttöjen tur-
naukseen osallistui kuusi 
joukkuetta. 

Ojakylä ja Hamina Iin alakoulujen
jalkapallomestarit

 Runkosarjassa nähtiin 
tiukkoja kamppailua, sarjan 
lopputuloksen muodostues-
sa seuraavaksi:

Ojakylä 9p
Asema/Yliranta  7p
Hamina 4p
Alaranta 4p
Pohjois-Ii 3p
Kuivaniemi 3p

Haminan poikajoukkue on 
päässyt laukomaan, mutta hy-
vin sijoittunut Asema/Ylirannan 
maalivahti torjuu. Hamina vei 
lopulta poikien mestaruuden.

Loppuottelussa Ojaky-
lä voitti Asema/Ylirannan 
joukkueen rankaistuspot-
kukilpailun jälkeen. Prons-
siottelussa Hamina oli 
Alarantaa taitavampi, vie-
den himmeimmät mitalit. 

Poikien turnauksessa oli 
mukana seitsemän joukku-
etta, Jakkukylän hallitessa 

runkosarjaa. Loppuotteluun 
Jakkukylä sai vastaansa 
Haminan, joka paremman 
maalieronsa turvin oli Ala-
rannan edellä.

Runkosarja:
Jakkukylä 12p
Hamina 8p
Alaranta 8p
Ojakylä 5p
Pohjois-Ii  4p
Asema/Yliranta 3p
Kuivaniemi 2p
Loppuottelu oli huippu-

tasainen ja tilanteessa 1-1 
edettiin tyttöjen tavoin ran-
kaistuspotkukilpailuun. Sii-
nä Hamina oli onnekkaampi 
ja vei mestaruuden. Jakku-
kylä sai hopeaa ja Alaranta 
pronssia. Pronssi jaettiin al-
kusarjan perusteella ilman 
pronssiottelua. MTR

Oikaisu
Viime IiSanomassa Yö-Cup Olhavan jutun kuvassa Esa Mä-
kelälle esittelee uusia tuotteista Seppo Keltamäki (ei siis 
Seppo Veijola, kuten tekstissä oli mainittu). Toimitus

KertatOimituKsella KOtipiHallesi
-kuorikatetta 1 m3

-koivu /sekaklapia 2 m3

Yhteensä 100 €. puh. 040 464 3616

Iissä triathlonin supersprintti
Iin avoimet triathlonin su-
persprintti-matkan mesta-
ruuskilpailut pidettiin 19.8. 
Matkoina oli uinti noin 300 
metriä, pyöräily noin 10 km 
ja juoksu noin 2,5 km.

Tapahtuman järjesti Iin 
urheilijat. Myös alaikäiset 
saivat osallistua huoltajan 
tukemana. Tapahtumaa oli 
tukemassa Iin kunta ja kisa 

oli samalla Iin kunnan mes-
taruuskisa. Talkoilijoita oli 
Haukiputaan Heiton triath-
lonjaostosta ja Iin Urheili-
joiden pesis G-junioreista. 
Naisten sarjassa oli neljä ja 
miehissä kahdeksan ensi-
kertalaista. 

Tapahtuma saanee jatkoa 
kesällä 2019. MJ

TULOKSET: 

1.Veera Paananen 35.55. 
2. Tanja Ylisirniö 37.10, 3. 
Pilvi Mannerkorpi, 4. Mer-
vi Hillukkala 41,14, 5. Kat-
ri Loukusa 43,18, 6. Krista 
Berg 45,35, 7. Anniina Mus-
tonen 46,14, 8. Anniina Sora-
mäki-Miettunen 58.28. 

1.Jukka Ukkola 32,42, 
2. Simo Tammela 36,04, 3. 
Matti Laaksonen 36,45, 4. 

Veli-Matti Nieminen 38,06, 
5. Mikko Remsu 39,01, 5. 
Timo Rautio 39,01, 7. Eerik 
Ahola 39,51, 8. Tomi Hil-
lukkala 40,37, 9. Aleksi Ku-
lokorpi 41,25. 10. Johan 
Carlson 43,26, 11. Jari Leh-
tosaari 43,28, 12. Kimmo 
Pylkäs 47,54, 13. Jussi Sääs-
kilahti 51,01. 

bingo

su 7.10. klo 16.00
2 23

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 620 € mp | 500 €  pr 51
2x100 € | 5x50 € | ym.
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Tervetuloa!

las Mäenpää 20.49, 12) Mar-
kus Pyörälä 21.00, 13) Ida 
Roponen 21.00, 14) Nea Tas-
kila 21.31, 15) Jorma Puuru-
nen 22.02, 
16) Sakri Taskila 22.02, 17) 
Tapio Virpi 22.22, 18) Vesa 
Savolainen 22.39, 19) Jussi 
Tiiro 23.08, 20) Reijo Hum-
mastenniemi 23.29, 21) Tom-
mi Aalto 24.01, 22) Hannu 
Klaavuniemi 24.43, 23) Aada 
Peltola 25.36.
Kakkonen

1) Viljami Pennanen 7.05, 2) 
Anton Mäenpää 7.07, 3) Ro-
dion Kurtti 8.05, 4) Eemil 
Pennanen 9.27, 5) Mirkka 
Hakola 10.03, 6) Oona Jyl-
hänkangas 11.01, 7) Luna 
Sassi 13.11. yksi DNF.

Iin jäteasema 
muuttanut
Iin jäteaseman uusi osoi-
te on torstaista 27.9. lähtien 
Yrittäjäntie 2 B. Uusi paik-
ka on aikaisempaa lähempä-
nä Iin keskustaa, ja on siten 
helpommin saavutettavissa.

Samalla aseman toiminta 
siirtyy kokonaisuudessaan 
sisätiloihin. Alueella on jat-
kuvatoiminen etävalvonta 
nauhoittava kameravalvon-
nan ansiosta. Kiinteistön 
ulkotilojen siisteydestä ja 
kunnossapidosta vastaa pai-
kallinen yritys Iin Kone-
vuokraamo.  

Asema on saanut nimen 
Ekorysä ja se on avoinna 
torstaisin kello 15–19 juhla-
pyhistä johtuvia poikkeuk-
sia lukuun ottamatta.  

Aseman hoitajana jatkaa 
entuudestaan tuttu Toivo 
Kerola. 

Uuden aseman ensim-
mäisenä aukiolopäivänä 
torstaina 27.9. tarjoamme 
kaikille asiakkaille pulla-
kahvit. Kahvitarjoilusta vas-
taavat Iin Martat. 

Kiertokaari tiedotus 

Ruskon jätekeskus on avoinna ma-pe klo 7–20 
ja 1.4.–30.11. myös la klo 8.30–15    www.kiertokaari.fi

Iin jäteasema muuttaa
 
Syyskuun 27. päivästä alkaen Iin jäteaseman uusi osoite on 
Yrittäjäntie 2 B.

Ekorysäksi nimetty asema on avoinna torstaisin klo 15–19 
juhlapyhistä johtuvia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Avajaispäivänä 27.9. klo 15–19 pullakahvit.
Kahvitarjoilusta vastaavat Iin Martat.

    Tervetuloa!

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Myös valokuvauspalvelut.

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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Monipuolinen rakennusalan osaaja
Rakennusyhtiö Observo Oy on rakennusurakointiyritys Oulun Haukiputaalla. 
Rakennamme kotimaisille ja kansainvälisille kauppaketjuille, teollisuuskonserneille, 
julkishallinnolle, vuokra-asumispalvelujen tuottajille sekä asunto-osakeyhtiöille.
     Vuosien tuoma kokemus rakentamisen parissa tuo varmuutta ja näkemystä 
kaikkiin toimintoihimme. Asiakkaan toiveiden noudattaminen yhdistettynä asian-
tuntemukseen tuottaa laadukkaan ja toimivan lopputuloksen. Lue lisää: 
www.observo.fi

Siika-ahontie 4, 90820 Kello. Puhelin 010 6668 510

Iisisti Energinen Ii- hankkee-
seen liittyvä energiaklinikka 
jalkautui neuvomaan läm-
mitysmuodon vaihtamises-
ta kiinnostuneita kuntalaisia. 
Myös ilmalämpöpumpun tai 
aurinkopaneelien hankin-
nasta tarjottiin tietoa ja opas-
tusta, sekä tehtiin laskelmia. 

Energiaklinikkaa pidet-
tiin kahtena syyskuun tiistai-
na Iin pääkirjaston aulassa. 
Neuvoja ja vinkkejä jakoi 
energia-asiantuntija Kari 
Manninen Iilaakso Oy:stä.

Iin kuntakonserni on ollut 
aktiivinen aurinkoenergian 
hyödyntämisessä, osallistu-
nen muun muassa Suomen 
ympäristökeskuksen ja kun-
tahankintojen yhteishankin-
taan aurinkovoimaloista. 
Tällä hetkellä toiminnassa 
ovat seuraavat aurinkovoi-
malat kuntakonsernin kiin-
teistöissä

Iisisti energinen ja energiaklinikka neuvovat

•Valtarin koululla (uusi) 14,6 
kW
•Haminan koululla (uusi) 
21,6kW
•Iin terveyskeskuksessa (uusi) 
32,1kW
•Iin hoivaosastolla ( 10 kW ol-
lut jo pari vuotta)
•Iin keskuskeittiöllä 48,6kW 

(uusi)
•Nätteporissa (uusi) 10,8kW
-Micropoliksessa 64kW (  en-
sin 10 kW, nyt lisätty uutta 54 
kW)
•Merihelmessä (uusi) 7,02kW

- Iin kuntakonsernin 
tuotantokapasiteetti au-
rinkosähkön osalta on kym-
menkertaistunut uusien 
voimaloiden myötä. Aurin-
koenergiaa on muutamassa 
kuukaudessa saatu tuotettua 
yli 150MWh, Kari Manninen 
kertoo.

Euroiksi muutettuna 
tämä tarkoittaa yli 12 000 eu-
ron säästöä sähkölaskuissa.  

Aurinkosähköllä pysty-
tään voimakkaasti leikkaa-
maan kulutusta, ohjaamalla 
tuotettu sähkö sillä hetkel-
lä käytössä oleviin järjestel-
miin.

-Saadun kokemuksen 
mukaan aurinkovoimaa kan-
nattaa laittaa, kunhan mitoi-
tus on oikein eli suurin osa 
tuotosta menee omaan käyt-
töön, Kari Manninen toteaa.

Vaikka haastattelun aika-
na satoi ja oli pilvistä, tuotet-
tiin Iin aurinkovoimaloilla 
sähköä 9,5 kW teholla.

Iisisti Energinen -hank-
keen tavoitteena on lisätä 
kotitalouksien uusiutuvan 
energian käyttöä ja ener-
giatehokkuutta, sekä tutkia 
kuntalaisten energiatiedon 
lukutaitoa ja kykyä ym-
märtää energiaan liitty-
viä asioita. Lisäksi tutkitaan 
asukkaiden motiiveja ja 
asenteita yhteisöllisiin, esi-
merkiksi alustatalous -tyyp-
pisiin energiapalveluihin. 
Tavoite on tuottaa tutkimus-
ten ja kokeilujen tuloksista 
monistettavia ja skaalatta-
via toimintamalleja, joita voi-
daan käyttöönottaa myös 
muissa kunnissa.

Hanketta toteuttavat yh-
dessä Micropolis Oy, Iilaak-
so Oy sekä Iin Energia Oy. 
Hanketta rahoittavat Sitra 
(Suomen itsenäisyyden juh-
larahasto), Iin Energia Oy ja 
Iin kunta. MTR

Aurinkovoimalat 
tuottavat sähköä 
myös pilvisinä päi-
vinä.

Energia-asiantuntija Kari Manninen vastaili kuntalaisten kysy-
myksiin energiaklinikalla. 

UUSIA VARASTOJA/TALLEJA
Iin Kauppatielle

Rakennusliike Salera Oy rakentaa Iin Kauppatielle 7 kpl 
varastoja/talleja. Rakennettavat tallit ovat kooltaan noin 
40 neliömetriä: 4,6 m leveitä, 4,8 m korkeita sekä 8,5 m 
pitkiä. Myyntihinnat alkaen 19 200 euroa. Kokonaishinta 
48 000 euroa.
Kohteet soveltuvat erinomaisesti varastoiksi, harrastus-
tiloiksi tai yritysten käyttöön niiden muokattavuuden 
vuoksi. Useimmissa varastoissa on mahdollisuus raken-
taa parvi, WC ja pieni keittiö.
Lainaosuus 60%. Voit myös maksaa lainaosuuden  
kerralla pois. Kysy rohkeasti Salera Oy/Sauli Hämälä 
0400 680163, kerron mielelläni lisää.

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
Puh. 0400 892 414, 040 7670 825
sakari.kantojarvi@utacon.fi

www.utacon.fi

UTACON OY
Merkittävä metalliromun kierrättämö

Kolmen A:n 
luottoluokitus.

Ostetaan ja noudetaan
kaikenlaista metalliromua

Romuautot, rautaromut, 
kuorma-autot, traktorit, maansiirtokoneet, 

isot ja pienet erät, ym, ym.

IIssÄ 
VALtArIN KoULULLA 

sUNNUNtAINA 
14.10.2018 klo14.00

esiintyy
Akustiset + Arja Havakka, 

Iin Laulupelimannit, 
Iin Mieslaulajat, Ii-team,  

Kuivaniemen/simon 
Pelimannit, 

oulun Huuliharppu-
pelimannit, 

Pohjankartanon 
mandoliinit, ruska-kuoro, 

sateenkaari-orkesteri, 
siniruoko, Käköset, 

Haaparannan soittajat

kahvikonsertti

Kuorolaulua ja 
kansanmusiikkia

SYYSSOITTO

Ohjelma 5 euroa, 
sisältää arvan

Järjestää 
Iin Laulupelimannit


