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Kanssasi surun 
kohdatessa

Perinteikäs täyden palvelun 
hautaustoimisto Iissä on tukenasi 

kaikissa hautausasioihin liittyvissä 
järjestelyissä. 

Kukkakaupastamme saat 
taidokkaasti tehtyjen surusidontojen 
lisäksi kimput kaikkiin tilaisuuksiin, 

upeat kauden kukat ja  
viherkasvit kotiisi.

www.arvokovaoy.fi

NAUDAN 
LUOMULIHAA 

SUORAMYYNTINÄ 
TILALTA

Meriläisentie 138, Ii

Lihakauppa 
avoinna sovitusti, 
soita Juusolle!
040 838 1648

 book.miko@gmail.com
Miko Böök 040 505 4117 (Ii)

- Kaikki kodin remontit ammattitaidolla 
 30 vuoden kokemuksella.
- Rakennuspuusepän työt
- Korjausrakentaminen, myös märkätilat
	 (sertifikaatti)

www.sisustuspalvelu.fi

Iin Valtatie 4:n kahdet lii-
kennevalot otetiin käyttöön 
tiistaina 15.10. Uudet lii-
kennevalot sijaitsevat So-
rosentien sekä Leipojantien 
liittymien Iin keskustan ete-
läpuolella.

Liikennevalot toimivat 
jatkossa ympärivuorokauti-
sesti ja niiden toiminta sää-
tyy automaattisesti aina 
kulloisenkin liikennetilan-
teen mukaan. Ennen liiken-
nevalojen käyttöönottoa ne 
pidettiin keltavilkulla noin 
viikon ajan ja tuona aikana 
liikenteessä pätivät normaa-

Iin Valtatie 4:n liikennevalot käyttöön

lit väistämissäännöt.
Liikennevalojen testaus 

tapahtui käyttöönoton yhte-
ydessä, jonka jälkeen niiden 
toimintaa seurataan vielä te-
hostetusti noin kuukauden 
ajan.

- Testaus pyrittiin ajoit-
tamaan työmatkaliikenteen 
ulkopuolelle. Tänä aikana 
varmistettiin, että valo-oh-
jaus toimii suunnitellulla ta-
valla eri liikennetilanteissa 
sekä liikenteen sujuvuuden 
ja turvallisuuden kannal-
ta tarkoituksenmukaisesti, 
kertoo ITM Finlandin infra-

hankkeiden projektipäällik-
kö Olli Rossi.

Iin uusien liikennevalo-
jen rakentamisen perusteena 
ovat olleet liikenneturvalli-
suuden ja liikenteellisen toi-
mivuuden varmistaminen, 
jossa valoilla mahdolliste-
taan sivusuunnilta turvalli-
nen liittyminen pääsuunnan 
liikennevirtaan. Rakennut-
tamisesta ovat vastanneet 
ITM Finland ja Iin kunta 
sekä rakennussuunnitelmi-
en laatimisesta Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus.

Valtatie 4:n liikennemää-
rä Iin eteläpuolella on yli 
12 000 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Erityispiirteenä 
kohteessa on myös liikenne-
määrien voimakkaat vaihte-
lut lomasesonkien aikana ja 
esimerkiksi kevätlauantaisin 
vuorokauden liikennemää-
rät ovat lähes 40 prosenttia 
korkeampia kuin keskimää-
räinen vuorokausiliikenne.

ITM Finland tiedotus 

Liikennevalot ovat 4-tiellä 
Iissä Shellin risteyksessä.
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SEURAAVA IISANOMAT NRO 23
ILMESTYY TO 7.11.2019. 

Lehteen tuleva aineisto toimitukseen 
mielellään to 31.10.2019 mennessä.

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

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

Vanhustenpäivää on vie-
tetty vuodesta 1954 alka-
en lokakuun ensimmäisenä 
sunnuntaina. Sitä seuraava 
viikko on Vanhustenviikko. 
Tänä vuonna Vanhusten-
viikkoa vietettiin 6.-13.10. 
teemalla ”Varaudu van-
huuteen”. Vanhustenvii-
kon pääjuhla järjestettiin 
Sodankylässä yhteistyössä 
Vanhustyön keskusliiton, 
Sodankylän kunnan ja pai-
kallisten toimijoiden kanssa.

Iissä Vanhustenviikon 
ohjelman suunnittelusta ja 
toteuttamisesta vastasi Iin 
vanhus- ja vammaisneu-
vosto yhdessä paikallisten 
eläkeläisjärjestöjen, seu-
rakunnan ja Ii-instituutin 
kanssa.

Vanhustenpäivänä ko-
koonnuttiin ikäihmisten 
kirkkopyhään Iin kirk-
koon. Vanhustenviikon 
tapahtumat aloitti Iin Työ-
väentalolla järjestetty 
”Muistojeni Laulut” -kon-
sertti. Konsertin orkesteri 

Muistojeni Laulut avasi Vanhustenviikon Iissä

muodostui kansalaisopiston 
musiikinopettajista, jotka 
säestivät paikallisia laulu-
solisteja. Musiikkina kuul-
tiin viikon teemaan sopien 
muistoja vuosikymmenten 

takaa mieleen tuoneina kap-
paleita, kuten Harmony Sis-
tersien ja Tapio Rautavaaran 
tunnetuksi tekemät Kodin 
kynttilät ja Isoisän olkihat-
tu. Myös yleisö pääsi laula-

Vanhustenviikon avanneeseen konserttiin saapui paljon kuulijoita.

Muistojeni Laulut – konsertin orkesterissa soittivat, Johanna Niskanen piano, Seija Ylikärppä harmonikka, Panu Koskela rummut, Jan-
ne Kiuttu basso ja Jari Ruonala kitara.

maan orkesterin säestämänä 
ja lopuksi nautittiin kah-
vit Työväentalon kahvios-
sa. MTR

Anna-Kaisa Järvi, Aarre Tarkki ja Tuula Paakkola johdattivat yleisön yhteislaulua.

IIN ALUE
Sadonkorjuumessu su 27.10. klo 10 Iin kirkko. 20. sunnuntai hellun-
taista, pyhäpäivän aihe: Usko ja epäusko. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, 
kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Kristittyjen yhteiseen työhön oikeu-
denmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta, (Suomen Eku-
meeninen neuvosto). Eläkeliiton palveluryhmä avustaa. 
Messu la 2.11. klo 10 Iin kirkko. Pyhäinpäivä, aihe: Pyhien yhteys. Toi-
mittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Oman 
seurakunnan diakoniarahastolle. Messussa muistetaan poisnukkuneita 
seurakuntalaisia ja heidän muistoksi sytytetään kynttilä. 
Messu su 3.11. klo 10 Väli-Olhavan seurakuntatalo. 21. sunnuntai hellun-
taista, pyhäpäivän aihe: Jeesuksen lähettiläät. Toimittaa Matti Kinnunen, 
kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Suomen Raamattuopiston Säätiölle 
80-juhlavuoden kolehti uskosta vieraantuneiden tai sen ulkopuolella 
kasvaneiden tavoittamiseksi. 
Iltamessu su 3.11. klo 18 Iin kirkko. 21. sunnuntai helluntaista, pyhä-
päivän aihe: Jeesuksen lähettiläät. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina 
Markku Jaakkola. Kolehti: Suomen Raamattuopiston Säätiölle 80-juhla-
vuoden kolehti, uskosta vieraantuneiden tai sen ulkopuolella kasvanei-
den tavoittamiseksi. Iin Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. 
Päivystävä pappi Iin hoito-osastolla to 24.10. ja to 7.11. klo 14.30. Voit 
pyytää seurakunnan työntekijää käymään luonasi tai omaisesi luona.
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 31.10. klo 13.
Kirkkokuoro to 31.10. ja to 7.11. klo 18.15 seurakuntatalo, sali.
Lapsikuoro to 31.10. klo 17 seurakuntatalo, sali. 
Diakoniatoimisto on suljettu 21. – 27.10.
Miestenpiiri su 27.10. klo 18 seurakuntatalo, sali.
Muistisairaiden ja omaisten ryhmä ti 29.10. klo 12 kokoonnumme kun-
tosali AML GYMin edessä.
Ystävänkammari ke 6.11. klo 12 seurakuntatalo, sali. 
Porinapiiri ke 13.11. klo 12 seurakuntatalo, sali.
Kynttiläillallinen pariskunnille la 9.11. klo 16.30 – 19 seurakuntatalo, 
sali. Tule viettämään hyvä yhteinen hetki puolisosi kanssa. Kynttiläillal-
lisella on musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan ateria. Kynttiläillallinen on 
maksuton eikä tapahtumassa ole ryhmäkeskusteluja. Lastenhoito on jär-
jestetty alle kouluikäisille lapsille. Ilmoita lapset hoitoon ilmoittautues-
sasi illalliselle, rajallinen määrä paikkoja lastenhoitoon. Ilmoittautuminen 
1.11. mennessä ja lisätietoja puh. 0400 541 319 / 040 847 8936 tai www.
iinseurakunta.fi. 
Palveluryhmä, tule mukaan jumalanpalveluksen palveluryhmään! Teh-
täviä ovat mm. kahvinkeitto, tekstinluku, virsikirjojen jako ja kolehdin 
keruu. Ryhmiä on useita ja palveluvuoro on kerran syys/kevätkaudella. 
Jokainen voi valita itselleen sopivan tehtävän. Lisätietoja ja ilmoittautu-
minen Pekka Soronen, puh: 040 777 6959 ja Eija Savolainen puh: 040 737 
Lautapeli-iltapäivä su 27.10. klo 14 seurakuntatalo, kerhohuone.  
Varhaisnuorten kerho ma 28.10., ke 30.10., ma 4.11. ja ke 6.11. klo 17 
seurakuntatalo, kerhohuone. 
7-iltapäivä to 31.10. ja to 7.11. klo 15 seurakuntatalo, kerhohuone. 
Nuortenilta to 31.10. ja to 7.11. klo 18 seurakuntatalo, kerhohuone. 
Puistoaamu ma 28.10. klo 10 seurakunnan liikunta- ja leikkipuisto. 
Vauva-ja taaperoryhmä ke 30.10., ke 6.11. ja ke 13.11. klo 10 seurakun-
tatalo, kerhohuone. 
Iin perhekerho pe 1.11. ja pe 8.11. klo 10 – 12 seurakuntatalo, kerho-
huone. 
Pyhäkoulu su 3.11. klo 10 seurakuntatalo, kerhohuone.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 12.11. klo 10 Rauhanyhdistyksen 
kerhohuone, Maalismaantie 1022. 
Katso lisää tapahtumia ja lisätietoja www.iinseurakunta.fi 

KUIVANIEMEN ALUE
Kylämessu su 27.10. klo 12 Oijärven kyläkirkko. 20. sunnuntai helluntais-
ta, pyhäpäivän aihe: Usko ja epäusko. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttori-
na Markku Jaakkola. Kolehti: Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmu-
kaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta, (Suomen Ekumeeninen 
neuvosto). Messun alussa seppeleenlasku sankarihaudoille.  
Messu la 2.11. klo 18 Kuivaniemen kirkko. Pyhäinpäivä, aihe: Pyhien yhte-
ys. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti: Oman 
seurakunnan diakoniarahastolle. Messussa muistetaan poisnukkuneita 
seurakuntalaisia ja heidän muistoksi sytytetään kynttilä. 
Su 3.11. ei ole jumalanpalvelusta Kuivaniemen kirkossa. 
Palveluryhmä, tule mukaan jumalanpalveluksen palveluryhmään! Pal-
veluryhmän tehtäviä ovat mm. kahvinkeitto, tekstinluku, virsikirjojen 
jako ja kolehdin keruu. Ryhmiä on useita ja palveluvuoro on kerran syys/
kevätkaudella. Jokainen voi valita itselleen sopivan tehtävän. Lisätietoja 
ja ilmoittautuminen Pekka Soronen, puh:040 777 6959 ja Eija Savolainen 
puh: 040 737 6966. 
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 28.10. klo 11 vanhustentalon ker-
hohuone. 
Oijärven seurakuntakerho ma 4.11. klo 11 vanhustentalon kerhohuo-
ne. 
Kuivaniemen perhekerho to 31.10., to 7.11. ja to 14.11. klo 10 seura-
kuntatalo.  
Hyryn nuoret laulajat ke 30.10. klo 18.30 Kuivaniemen Rauhanyhdistys.
Nuortenilta to 31.10. klo 15.30 Majakka.  
Sotaveteraanien päiväkahvitilaisuus ke 6.11. klo 13 seurakuntatalo. 
Diakoniatoimisto suljettu 21. – 27.10. 
Kappelintoimisto on suljettu 6.11. – 12.12.
Kynttiläillallinen pariskunnille la 9.11. klo 16.30 – 19 Iin seurakuntatalo, 
sali. Tule viettämään hyvä yhteinen hetki puolisosi kanssa! Kynttiläillal-
lisella on musiikkia, pientä puhetta, tarjotaan ateria, on maksuton eikä 
tapahtumassa ole ryhmäkeskusteluja. Lastenhoito on järjestetty alle 
kouluikäisille lapsille. Ilmoita lapset hoitoon ilmoittautuessasi illalliselle, 
rajallinen määrä paikkoja. Ilmoittautuminen 1.11. mennessä ja lisätietoja 
puh: 0400 541 319 / 040 847 8936 tai www.iinseurakunta.fi. 
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi 
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Jenni Pääskysaaren valitse-
man kirjastokunnan lisäksi 
yleisöllä on ollut mahdolli-
suus äänestää omaa suosik-
kiaan 21.10. saakka. Myös 
yleisön suosikki julkiste-
taan kirjamessuilla. Vuoden 
2018 kirjastokunnaksi valit-
tiin Espoo ja yleisön suosi-
kiksi Salla.

Iin kunnassa uskotaan, 
että lukemisen edistäminen 
vaatii pitkäjänteisyyttä ja 
yhteistyötä. Siksi lukemisen 
edistämistä kehitetään osa-
na kunnan toimintaa. Kirjas-
to tekee jatkuvaa yhteistyötä 
koulujen ja varhaiskasva-
tuksen kanssa. Lukemisen 
esille nostaminen koulujen 
toiminnassa onkin näkynyt 
myös kirjaston kävijä- ja lai-
nausmäärissä.

Kirjaston arjessa luke-
mista edistävät esimerkiksi 
laajat aukioloajat, satu-
tuokiot, perhetapahtumat, 
kirjavinkkaukset ja opas-
tukset. Pelastetaan iltasatu 
- lukuintoa lapsiperheille ja 
päivähoidon työntekijöil-
le -hankkeessa panostettiin 
alle kouluikäisten ja heidän 
vanhempiensa lukuintoon 
yhteistyössä neuvolan, var-
haiskasvatuksen ja järjestö-

Ii ehdolla 

jen kanssa. Yli 15-vuotiaat 
nuoret on kirjastossa huo-
mioitu omalla kokoelmalla 
ja huoneella.

-Mukava yllätyshän fi-
naaliin pääsy oli, vaikka 
uskoinkin mahdollisuuk-
siimme, kirjastonjohtaja 
Minna Halonen toteaa. 

Kirjastonjohtaja iloitsee 
Iin kulttuurimyönteisyydes-

Kirjastonjohtaja Minna Halonen sekä kirjastosihteerit Heidi Tiri, Riitta Torvinen ja Laura Kaikkonen uskovat iiläisten arvostavan hyvin 
toimivaa kirjastoa ja toivovat Iin saaneen paljon ääniä yleisön suosikiksi tämän vuoden kirjastokunta-kilpailussa.

 Kirjastonjohtaja Minna Halonen vinkkaa Peetu Haapaniemelle ja Veli Huhtalle, mistä heidän kai-
paamiaan fantasiakirjoja voisi nuorten huoneessa löytyä.

tä ja mahdollisuudesta ke-
hittää kirjaston toimintaa. 
Tästä esimerkkinä hän mai-
nitsee kirjastojen laajat 
aukioloajat ja itsepalvelukir-
jastot.

-Uskon kirjaston roolin 
säilyvät vahvana tulevai-
suudessakin. Paperikirjojen 
suosio on maailmalla uu-
dessa nousussa ja kirjastojen 

asema kirjallisuuden asian-
tuntijana vahvistuu. Myös 
tiedonhankinnalla kirjas-
tojen kautta tulee olemaan 
suuri merkitys, samoin kuin 
ilmaisella julkisella tilalla. 
Kirjastoon voi tulla vaikka-
pa vaan aikaa viettämään. 
MTR

Vuoden kirjastokunta-kilpailun finalisteja ovat Iin lisäksi Helsinki, Kurikka, Mikkeli 
ja Tampere. Voittaja julkistetaan Helsingin kirjamessuilla tulevana lauantaina. 
Voittajan valitsee juontaja ja kirjailija Jenni Pääskysaari. Kilpailun teemana oli 

lukeminen ja lukemisen edistäminen.

vuoden kirjastokunnaksi

TuuliWatti on saanut Iin 
Viinamäen tuulipuiston 
valmiiksi. Se on Suomen 
ensimmäinen tuulipuis-
to, josta tehtiin investointi-
päätös ilman yhteiskunnan 
taloudellista tukea. Tek-
nologian kehityksen myö-
tä kasvanut tornikorkeus 
mahdollistaa merkittävän 
tuotannon kasvun ja kus-
tannustehokkuuden pääs-
täessä entistä parempiin 
tuuliolosuhteisiin. Viina-
mäen tuulivoimalat ovat 
tähän mennessä Pohjois-
maiden korkeimpia voima-
loita. Tuulipuisto koostuu 
viidestä laitetoimittaja Ves-
taksen V150-mallisesta 4,2 
megawatin voimalasta, joi-
den tornin korkeus on 175 
metriä ja pyyhkäisykorkeus 
on 250 metriä.

TuuliWatti ja Vestas teke-
vät Viinamäessä tutkimus- ja 
kehitystyötä torniratkaisun 
osalta, joka on Vestaksen 
viimeisintä tornitekniikkaa. 
175-metrinen torni on maa-
ilman korkein kokonaan 
teräksinen tuuliturbiinitor-
ni. Uudella teknologialla 
pystytään tehokkaasti nos-
tamaan voimalan korkeut-
ta tuulivoiman tuotannon 
kannalta suurempaan tuu-
livoimapotentiaaliin. V150-
voimaloiden tuotanto on 
jopa kaksinkertainen aiem-
piin voimaloihin verrattuna 
ja sähkön tuotantokustan-
nus jää alle 30 euron/MWh.

Tuulivoima on Euroopan 
nopeimmin kasvava ener-

Viinamäen tuulipuisto 
valmistui

giantuotantomuoto ja tek-
nologian kehityksen myötä 
tuulivoima-ala on siirtymäs-
sä markkinaehtoiseen aika-
kauteen Suomessa. Vuonna 
2018 Suomen sähköntuotan-
nosta katettiin tuulivoimalla 
jo noin yhdeksän prosenttia. 
Suomen johtava tuulivoima-
alan toimija TuuliWatti Oy 
tuotti viime vuonna n. 21 % 
Suomen tuulisähköstä.

TuuliWatilla on raken-
teilla Viinamäen tuuli-
puiston yhteyteen Simon 
kunnan puolelle myös te-
holtaan kuuden megawatin 
sähkövarasto, joka valmis-
tuu myöhemmin syksyllä.

-Maanrakennus ja beto-
nitöiden aikana työmaan 
vahvuus oli 35-40 hen-
kilöä. Pystytysvaiheessa 
keskimääräinen työntekijä-
määrä oli 30, projektipääl-
likkö Jarkko Finnilä Carelin 
Oy:stä kertoo

Tuulivoimaloiden korkeuden kasvu edellyttää järeitä työkoneita. 
Pentti Soini ihastelee nosturia, joka tuotiin osina ja koottiin Vii-
namäessä.

Viinamäen tuulipuiston voima-
lat on ensimmäiset ilman yh-
teiskunnan tukea tuotantoon 
saadut tuulivoimalat Suomes-
sa. Samalla ne ovat ensimmäi-
set harukselliset tuulivoimalat 
ja maailman korkeimmat teräs-
runkoiset voimalat.

”Peräkkäin ku Pernun karittat.”
Iiläinen hokema kirjasta 
Kahden Kirjaimen pitäjä, 
toimittanut Toivo Hyyryläinen
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Vireän viisikymppisen juhlat

Iin Eläkeläiset ry:n puolesta Eero Teppo ja Kaarina Paaso ottavat vastaan onnittelut Martti Korho-
selta.

Jokilaaksojen aluejärjestön puheenjohtaja Paavo Tihinen, Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Martti Korhonen, kirkkoherra Tapani Ruot-
salainen, Iin Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Eero Teppo, Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava, Iin Eläkeläiset ry:n historiikin kirjoittanut 
Pertti Huovinen ja vaimonsa Pirjo taputtavat hanuristien esitykselle. Ikkunan vieressä juhlan juontanut Juhani Siurua.

Arvo Viinamäki, Maria-Liisa Halonen ja Edvard Leinonen haitarei-
neen ovat tuttu näky monissa juhlissa. Tällä kertaa kuultiin myös 
Iin Eläkeläiset ry:n kuoron esittämänä kantaesityksenä Marja-Lii-
san tekemä valssi ”Kuule kun soi”.

Ilman talkoolaisia ei eläkeläisjärjestö voisi toimia. Keittiöllä juhla-aterian valmistivat Eila Fäldt, Hilk-
ka Kalliorinne, Eila Jämsä, Liisa Ukkola, Ritva Paaso-Rantala ja Kaarina Paaso.

Kultaisen ansiomerkin saaneet yhteiskuvassa.

Terveiset Suomussalmelta toi humoristisella esityksellä Eero 
Schroderus.

Iin Eläkeläiset ry:n juhlies-
sa viisikymppisiään kävi 
Iin Järjestötalon sali ahtaak-
si ja tuolit loppuivat kes-
ken. Omien jäsenten lisäksi 
juhlaan oli saatu vieraita Iin 
toisista eläkeläisjärjestöis-
tä ja naapurikuntien yhdis-
tyksistä. Juhlasta muodostui 
lämminhenkinen, tulevai-
suuteen luottavan järjestön 
juhla.

-Olin itse 18 vuotias, kun 
Iin Eläkeläiset perustettiin, 
enkä todellakaan ajatellut 
joskus johtavani kyseistä yh-
distystä, Iin Eläkeläiset ry:n 
puheenjohtaja Eero Teppo 
aloitti tervehdyspuheensa. 

Hän kertoi yhdistyksen 
olevan vireässä kunnossa 
oleva yli 200 jäsenen järjes-
tö, jolla on monenlaista toi-
mintaa edunvalvonnasta 
virkistykseen ja karaokesta 
jumppaan. Yhteistyötä mui-
den paikkakunnan eläke-
läisjärjestöjen, kunnan ja 
seurakunnan kannassa Eero 
piti hedelmällisenä ja totesi 
sen olevan toimivaa ja mut-
katonta.

-Erityiskiitokset kuuluvat 
niille aktiivisille talkoolaisil-
le, jotka vuosikymmenestä 
toiseen pyörittävät toimin-
taa. Ilman heidän panostaan 
toiminta olisi mahdotonta, 
Eero Teppo totesi.

Kunnanjohtaja Ari Ala-
tossava lainasi puheessaan 
Matti-Eskon laulun sanoja 
”ennen oli toisin, eikä aina 
paremmin” ja vertasi nykyis-
tä Iitä vuoden 1969 Iihin.

-Tuolloin Iissä oli talo-
usvedestä pulaa jopa 500 
taloudella, Raasakan voima-

laitoksen rakentamisen takia 
ja käytiin keskustelua ke-
nen pitäisi rakentaa vesijoh-
to ja ennen kaikkea kuka sen 
maksaa.

Eläkeläisten hän tote-
si olevan nykyisin vahvan 
voiman yhteiskunnassa ja 
olevan heidän aktiivisuu-
destaan kiinni, kuinka vah-
va vaikutusvalta eläkeläisillä 
yhteiskunnan asioihin on.

Jokilaaksojen aluejärjes-
tön puheenjohtaja Paavo Ti-
hinen puolestaan totesi Iin 
olevan aktiivinen järjestö 
Eläkeläiset ry:n kentällä, jol-
ta saa aina apua erilaisiin ti-
laisuuksiin.

Juhlapuheen pitänyt Elä-
keläiset ry:n puheenjohtaja 
Martti Korhonen kertoi Iillä 
olevan erityisen aseman hä-
nelle.

-Vierailin usein isäni mö-
killä täällä ja tapasin edes-
menneen vaimoni tansseissa 
Iissä, hän kertoi.

Puheessaan hän keskittyi 
eläkeläisten aseman paran-
tamiseen ja siihen ettei mark-
kinavoimille saa antaa liikaa 

valtaa sosiaali- ja terveyspal-
veluissa.

-Tavoitteena on oltava 
kaikkien pysyminen muka-
na osana hyvinvointiyhteis-
kuntaa, eikä valinnanvapaus 
saa olla sama kuin paksu 
lompakko. Eläkeläisköyhyys 
on valitettavasti monille ar-
kipäivää. Kenelläkään ei saa 
olla tilannetta, jossa joutuu 
valitsemaan, ostanko ruo-
kaa vai lääkkeitä, Korhonen 
totesi.

Juhlassa muistettiin ansi-
oituneita yhdistyksen jäseniä 
Eläkeläiset ry:n kultaisella 
ansiomerkillä. Merkin saivat: 
Kauko Goman, Maria-Lii-
sa Halonen, Tuula Halonen, 
Paavo Halonen, Pertti Huo-
vinen, Eeva Isosomppi, Ossi 
Junes, Eeva Kakkonen, Hilk-
ka Kalliorinne, Martta Meri-
läinen, Ulla Muhonen, Kirsti 
Mustakangas, Pirkko Mäki-
talo, Kaarina Niskanen, Lil-
ly Pori, Jorma Pyörälä, Helga 
Siurua, Elsi Taskinen, Paa-
vo Tolonen, Arvo Viinamä-
ki. MTR
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Kuivaniemen Roolinvaih-
tajien esittämä Herra Alz-
heimer on Sakari Pipatin 
vuonna 2016 käsikirjoittama 
näytelmä, josta ohjaaja San-
na Kluukeri oli onnistunees-
ti muokannut paikallisiin 
oloihin viittaavan veijariko-
median.

Herra Alzheimer on ko-
mediallinen kertomus mie-
hestä, jolla on mahdollisen 
taudin lisäksi veijarimaisia 
piirteitä, eivätkä hoitoalan 
ihmiset aina tiedä, mikä on 
kulloinkin kyseessä. De-
mentia lienee päällimmäi-
nen tauti, mutta vaimokaan 

Herra Alzheimer hurmasi Kuivaniemellä
ei aina voi olla varma missä 
mennään kujeilun ja sairau-
den suhteen.

Roolinvaihtajien versio 
osuu tulkinnassaan ajanher-
moon, tyhjenevän kylän elä-
mänmenon kuvaajana, jossa 
kauppa on loppunut ja jopa 
terveyskeskuksen olemas-
saolo on uhattuna. Kohta-
uksissa vilahtelevat niin 
valepoliisit kuin pankki-
korttien tunnuslukuja ka-
lastelevat huijarit. Tuttuja 
ilmiöitä elävästä elämästä, 
etenkin ikääntyneiden osal-
ta. Eikä se henkilöllisyyden 
todistaminenkaan ole yhtä 

helppoa kuin ennen.
Kokonaisuutena Roo-

linvaihtajat onnistuvat tul-
kinnassaan hyvin, antaen 
katsojalle miettimisen ai-
hetta. Huumoria viljellään 
sopivasti ja paikallisuus nä-
kyy repliikeissä. Ohjaaja on 
onnistunut roolivalinnoissa, 
näytteleminen on uskotta-
vaa ja luontevaa ilman tur-
haa pönötystä. Ei ihme, että 
Kuivaniemen Seurojentalol-
la kuultiin monet väliaplo-
dit kesken esityksen.

Kuivaniemen Roolin-
vaihtajat on reilut 20 vuotta 
toiminut teatteriryhmä, jon-

Kunnanlääkäri (Pekka Riepula) toteaa Paavon (Pentti Ellilä) virt-
sakoetuloksissa olleen jotain outoa. Paavo ihmettelee, miten se 
on mahdollista ja kertoo ottaneensa näytteen vaimon ja hänen 
yhteisestä yöastiasta sillipurkkiin.

ka ensimmäinen näytelmä 
oli ”Kuivaniemen ensim-
mäinen lotta”. Myöhem-
min ryhmästä tuli osa Iin 
kansalaisopiston toimintaa. 
Ryhmään on kuulunut par-
haimmillaan parikymmen-
tä näyttelijää, tällä hetkellä 
heitä on yhdeksän.

-Meitä perustajajäseniä 
on vielä mukana viisi, pää-
roolin Herra Alzheimerissa 
esittänyt Pentti Ellilä ker-
too, toivottaen kaikki uudet 
näyttelemisestä kiinnostu-
neet mukaan Roolinvaihta-
jiin.

Ohjaaja Sanna Kluuke-

ri omaa pitkän kokemuk-
sen niin näyttelijänä kuin 
ohjaajana. Hän on näytellyt 
yli kymmenessä näytelmäs-
sä Iissä ja naapurikunnis-
sa, sekä ohjannut vuodesta 
2004 alkaen.

-Aloitin lasten ja 
nuorten parista. Roo-
linvaihtajiin tulin ohjaa-
jaksi kaudelle 2008-2009. 
Näytelmä oli ”Vilttiketju”, 
jonka ohjasimme yhdessä 
Seija Ahon kanssa. Seija oli 
siirtymässä vilttiketjuun ja 
minä hänen paikalleen, San-
na toteaa pilke silmäkul-
massa.

Kuivaniemeläistä yleisöä 
ohjaaja kehuu innokkaaksi 
ja uskolliseksi, kertoen ylei-
sökeskiarvon pitkään olleen 
Roolinvaihtajien esityksissä 
yli sadan.

-Otamme mielellämme 
uusia jäseniä ryhmäämme, 
joten pystymme näyttelemi-
sestä kiinnostuneille iiläisille 
tarjoamaan mahdollisuuden 
harrastukselleen, vaikka Iis-
sä ei tälle kaudelle omaa 
näytelmäryhmää saatukaan 
aikaan, Sanna rohkaisee 
kaikkia ottamaan yhteyttä. 
MTR

Ohjaaja Sanna Kluukeri on ohjannut Kuivaniemen Roolivaihtajil-
le reilut kymmenen näytelmää ja yhteistyö jatkuu.

Sanansaattajat Leo Pakanen ja Mikko Karhu toteavat tehneensä 
turhan reissun. Kauppa on lopettanut, eikä kauppa-autoa näy ei 
kuulu.

Viime talveksi valmistunut 
Tikkamäki Iin Tikkasenhar-
jussa on valmiina tulevaan 
kauteen. Tämä suositun ta-
samaanladun vieressä sijait-
seva, vanhan kaatopaikan 
paikalle muotoiltu, mäki so-

Uuden parkkialueen reunakivet tullaan maalaamaan ennen talven tuloa, jolloin alueen rajat ovat 
helpommin havaittavissa.

Liikuntapaikkamestari Pasi Rajala Tikkamäen pulkkamäeksi muotoillulla osalla. Taustalla laavu ja 
wc, jotka palvelevat uudessa paikassaan sekä vieressä kulkevan tasamaanladun hiihtäjiä että Tik-
kamäen käyttäjiä.

Tikkamäki viimeisteltynä uuteen kauteen
veltuu erinomaisesti niin 
pulkkailuun kuin vaikkapa 
lumilautailun opettamiseen.

Kesän aikana aluetta 
on kehitetty monin tavoin 
muotoilemalla mäkeä vas-
taamaan mahdollisimman 

hyvin käyttäjien toiveita. 
Parkkialueita on laajennettu 
ja tasamaanladun varressa 
sijainnut laavu on siirretty 
Liesojan sillan kupeesta Tik-
kamäen alle. Näin laavu ja 
wc palvelevat sekä hiihtäjiä, 

että mäen käyttäjiä.
-Samalla siirsimme lintu-

jen talviruokintapaikan alu-
eelle ja varustimme laavun 
ympäristöineen kameralla 
ilkivallan vähentämiseksi, 
liikuntapaikkamestari Pasi 

Rajala kertoo.
Mäessä ensimmäisen 

vuoden aikana ilmenneitä 
eroosio-ongelmia pyritään 
ehkäisemään emulsiokyl-
völlä. Nurmen emulsiokyl-
vössä siemenet sekoitetaan 

ravintoliuokseen, joka ruis-
kuteen mäkeen. Liuos tart-
tuu paremmin ja sillä 
pystytään sitomaan maa-ai-
nes kaltevissa ja vaikeakul-
kuisissa maastoissa. MTR
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Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton Iin paikallisyhdistyk-
sellä on monenlaista lasten, 
nuorten ja perheiden hyvin-
vointia edistävää toimintaa 
Iissä. Yhdistys muun muas-
sa jakaa vuosittain Tsemp-
pi-stipendejä kaikkiin Iin 
kouluihin, toimittaa Hyvä 
Joulumieli -keräyksestä saa-
tuja varoja iiläisille perheille, 
järjestää tapahtumia ja osal-
listuu panoksellaan muiden 
toimijoiden tapahtumiin. 
Tunnetuin toimintamme lie-
nee kuitenkin viikoittain ko-
koontuva perhekahvila.

MLL:n perhekahvila on 
vakiinnuttanut paikkansa Ii-
läisten perheiden kohtaa-

MLL:n toimintaa Iissä - uutena Tanssivarpaat
mispaikkana. Tällä hetkellä 
perhekahvila kokoontuu 
Työväentalolla Pappilantie 
1:ssä, nuorisotila Nurkassa 
tapahtuneen vesivahingon 
vuoksi. Perhekahvila ko-
koontuu torstaisin.

Perhekahvilassa kävijät 
pääsevät verkostoitumaan 
muihin samassa elämäntilan-
teessa oleviin ihmisiin sekä 
saavat tietoa alueen lapsiper-
heiden asioista mm. päivä-
hoitoon, terveydenhuoltoon 
ja muihin alueen palveluihin 
liittyen. Usein perhekahvilan 
uudet tulokkaat ovat muual-
ta muuttaneita, joilla ei vält-
tämättä ole paikkakunnalla 
perhettä tai tuttuja. Viikoit-

tainen kokoontuminen tar-
joaakin arvokkaan matalan 
kynnyksen kohtaamispaikan 
perheille. Perhekahvilassa 
leikitään, askarrellaan, pela-
taan ja keskustellaan. Perhe-
kahvilassa on myös yhteinen 
laulu/leikkituokio, jonka 
ohjelmia vanhemmat voi-
vat hyödyntää myös kotona. 
Kahvilassa tarjotaan kahvit/
teet ja mehut, sekä leivät/
pullat kävijöille.

Perhekahvilan vetäjät 
ovat vapaaehtoisia ja teke-
vät hienoa työtä viikoittain. 
Tänä vuonna vetäjinä toimi-
vat Ritva Ylipahkala, Mirva 
Jacklin, Sanna Viinamäki ja 
Mari Hiltunen. Pitkäaikaisen 

perhekahvilan vetäjän Sir-
pa Veijolan läksiäisiä vietet-
tiin viime viikolla ja hänelle 
iso kiitos panoksesta MLL:n 
ja perhekerhon toiminnassa!

Tanssivarpaat
MLL:lla uutena toimintana 
on alkamassa Tanssivarpaat-
ryhmä keskiviikkoisin Ha-
minan koululla.

Tanssivarpaat luo van-
hemman ja lapsen välil-
le yhteisen harrastuksen ja 
mahdollisuuden liikkua yh-
dessä. Sen tavoitteena on 
kehittää lasta kokonais-
valtaisesti, oman kehon ja 
ympäristön hahmottamista, ryt- 
mitajua, sosiaalisuutta ja mo-

toriikkaa. Myös vanhemman 
keho ja mieli pääsevät tans-
simaan! Tanssivarpaat -ryh-
mää vetävät koulutetut ja 
ammattitaitoiset vetäjät Nii-
na Murtoniemi ja Laura Yli-
talo. Syksyllä alkava ryhmä 
on tarkoitettu 1-3 vuotiaille 
lapsille vanhempineen. Syk-
syn ryhmä on täynnä, mut-
ta keväällä ryhmiä saattaa 
alkaa useampia, riippuen 
kysynnän määrästä. Silloin 
myös ryhmien ikäjakauma 
saattaa muuttua. Seuraaviin 
ryhmiin ilmoittautuminen 
on joulukuussa. Seuraa siis 
ilmoitteluamme!

Retki Hop Loppiin
Lasten oikeuksien päivän 
kunniaksi MLL:n Iin pai-
kallisyhdistys järjestää jä-
senilleen ilmaisen reissun 
Hop Loppiin marraskuussa! 
Muille kuin jäsenille reissu 
kustantaa pääsylippuineen 
ja bussikyyteineen 15 eu-
roa. Normaalisti Hop Lopin 
yli 3-vuotiaan sisäänpääsy 
on 18 euroa, joten matka on 
edullinen myös ei-jäsenille. 
Ilmaisen reissun tarjoami-
sen mahdollistaa Iin Lions 
Clubilta saatu tuki matka-
kustannuksiin (ks. ilmoitus 
reissusta tällä aukeamalla). 

Tulevan suunnittelua Tu-
levalle kesälle olemme suun-
nitelleet kesäkerhotoimintaa 
pienille koululaisille ja yli-
kolmivuotiaille lapsille kah-
den viikon ajaksi. MLL:n 
Haukiputaan paikallisyhdis-
tyksen mallin mukaisesti toi-
mintaa vetäisi täysi-ikäinen 
lastenohjaukseen koulutuk-
sen saanut henkilö yhdes-
sä nuorten kesäseteliläisten 
kanssa. Kesäkerhotoiminnan 
toteutuminen on täysin kiin-

ni tukirahoituksesta ja olem-
mekin piirin kautta hakeneet 
kunnalta tähän avustusta. 
Kesäkerhotoiminnan järjes-
tämisessä kaipaamme myös 
yhteistyökumppaneita muis-
ta yhdistyksistä / toimijoista. 
Jos kiinnostusta kesäkerho-
toiminnan järjestämiseen ja 
yhteistyöhön löytyy, olkaa 
rohkeasti yhteydessä halli-
tuksemme jäseniin.

Seuraa meitä somessa ja tule 
mukaan toimintaan
Kätevimmin seuraat Iin 
MLL:n paikallisyhdistyk-
sen toimintaa Facebookissa. 
Perhekahvilalla on omat Fa-
cebook-sivut (Iin MLL:n per-
hekahvila). Yleisistä asioista, 
kuten tulevista kokouksista, 
tiedotamme paikallisyhdis-
tyksen Facebook-sivustolla 
(MLL:n Iin paikallisyhdis-
tys). Kokoukset pyrimme pi-
tämään aina yleisinä, jotta 
MLL:n toiminnasta kiinnos-
tuneet voivat missä tahansa 
vaiheessa vuotta päästä mu-
kaan toimintaan. Seuraava 
paikallisyhdistyksen kokous 
on syyskokous joka pide-
tään marraskuussa ja jossa 
valitsemme tulevan vuoden 
hallituksen. Tervetuloa koko-
ukseen, mielellämme otam- 
me uusia jäseniä hallituk-
seen! 

Lämpimästi tervetuloa 
mukaan kerhoihimme, ta-
pahtumiimme ja toimin-
taamme, yhdistyksemme on 
olemassa kaikkia iiläisiä lap-
siperheitä varten! 

Syksyisin terveisin

Minna Paakkola
Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton Iin paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja

Tanssivarpaat toiminnan yksi tavoite on luoda lapsen ja vanhemman välille yhteinen harrastus. Kuvassa vasemmalla ryhmän vetäjät 
Laura Ylitalo ja Niina Murtoniemi. (Kuva Matti-Tapio Rissanen)

Iin ensimmäiset keskiaikai-
set turnajaiset järjestetään 
Ylirannan Ratsutilalla 24.10. 
Tapahtuman takaa löytyvät 
järjestäjinä IiPaja, Iin etsivä 
nuorisotyö ja Iin Hevoshar-
rastajat. Yhdessä he osallis-

Hourooti-turnajaiset kannustavat höntsäillen liikkeelle

Torilla pystyi kokeilemaan giljotiinin laukaisua osumalla kiekol-
la tauluun.

tuivat Pohjois-Pohjanmaan 
Liikunnan ideakilpailuun 
”Lähetään Liikkeelle”. 

Kilpailun tavoitteena 
on lisätä nuorten mahdol-
lisuuksia liikkua arjessa ja 
harrastaa liikuntaa helposti 

höntsäillen. Iloisena yllätyk-
senään iiläiset saivat PoPLin 
rahoituksen Hourooti-tur-
najaiset idealleen, josta on 
tarkoitus tehdä vuosittainen 
tapahtuma Iihin.

Idea hourootiin syntyi 
Olhavan hovineuvos Hou-
rootista, joka on ollut aikan-
sa yksi merkittävimmistä 
iiläisistä, vaikkakin hieman 
omalaatuinen persoona oli-
kin. 

Turnajaiset on suunnattu 
nimenomaan nuorille 13-25 
vuotiaille.  He pääsevät ko-
keilemaan ja tutustumaan 
monenlaiseen toimintaan 
keskiaikaisissa merkeissä. 
Turnajaisissa voi tutustua 
erilaisiin näytöksiin, ku-
ten hevosurheiluun sen eri 
muodoissa, miekkailuun, 

hevosjousiammuntaan sekä 
turnajaistaisteluihin. 

Kävijät pääsevät myös 
itse kokeilemaan esimerkik-

si boffomiekkailua ja jousi-
ammuntaa. 

Tapahtuman esittelytilai-
suudessa 8.10. Iin torilla oli 

näytteillä giljotiini, esiteltiin 
boffomiekkailua ja kävipä 
paikalla keskiaikainen rita-
rikin ratsuineen. MTR

Boffomiekkailu on vauhdikas-
ta mutta vaaratonta.
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Iin hoivakoti ja palvelu-
asuntojen asukkaat, sekä 
päivätoiminnan asiakkaat 
pääsivät Vanhustenviikon 
päätteeksi nauttimaan Iin 
Laulupelimannien esityksis-
tä Emmintuvalla järjestetys-

Iin Laulupelimannit 
ilahduttivat Emmintuvalla

Instrumenttikappaleena kuullussa ”Maalarin Franssin Sotiisissa” Iin Laulupelimanneista soittivat 
Aarre Tarkki kitara, Unto Kukka mandoliini, Esko Holappa harmonikka, Kalevi Sumen kontrabasso, 
Reijo Ollikainen rumpu.

sä laulutuokiossa. 
Salin täyteinen yleisö sai 

kuulla sekä taidokasta lau-
lua että instrumenttikap-
paleita. Yleisön pyynnöstä 
kuultiin myös Säkkijärven 
Polkka, vaikka tähän esiin-

tyjillä ei ollut edes nuotteja, 
saati sanoja mukana.

-Tämä Dallape-orkeste-
rin ja Vili Vesterisen vuonna 
1939 levyttämä kappale on 
osa suomalaista musiikkipe-
rinnettä, joten kyllähän me 

sen soitamme ilman nuotte-
jakin, Iin Laulupelimanneja 
johtanut Unto Kukka tote-
si. MTR

Tilaisuuden lopuksi kuultiin 
Aarre Tarkin säveltämä ja sa-
noittama ”Laulun Mahti”. Lau-
lun tekijä kitaroineen, sekä 
vasemmalla Jorma Kokko lau-
lamassa kappaletta.

Ii-Seura on kiinnittänyt vii-
me vuosina muistotauluja 
historiallisesti merkittäviin 
iiläisiin rakennuksiin ja mer-
kittävistä Iissä asuneista 
henkilöistä. Tänä vuonna 
teemana on kaksi kirjailijaa, 
jotka kävivät koulua Iissä. 

Paasilinnalle ja Kiannolle muistotaulut

18.10. muistotaulut kiinni-
tettiin Erno Paasilinnalle 
Pohjois-Iin koululla ja Ilma-
ri Kiannolle KulttuuriKaup-
pilassa.

Erno Paasilinna
Väinö ja Maija Paasilin-

nan perhe joutui lähtemään 
evakkomatkalle Petsamon 
Salmijärveltä talvisodan sy-
tyttyä vuonna 1939. Viisi-
vuotias Erno Paasilinna oli 
perheen kolmesta lapses-
ta nuorin. Evakkomatka 
suuntautui Aunus-laivalla 
Norjaan, jossa Reino syntyi 
laivassa Narvikissa itsenäi-
syyspäivän aattona. Jatko-
sodan ajan Paasilinnat olivat 
Lapissa. Arto syntyi Kittiläs-
sä vuonna 1942.

Lapin sodan aikana 1944-
45 perhe oli Pohjois-Ruotsis-
sa. Sodan päätyttyä vuonna 
1945 Paasilinnat muuttivat 
Iihin, jossa kunta järjesti 
heille vuokra-asunnon Poh-
jois-Iin Käyränperältä, 
nykyisen Raasakan voima-
laitoksen alapuolelta. Paasi-
linnat asuivat Iissä syksyyn 
1948 saakka, jolloin he muut-
tivat asutustilallisiksi Tervo-
lan Varejoelle. Perhe kasvoi 

Muistolaatan KulttuuriKauppilan seinään kiinnitti Iiseuran Juhani Maalismaa.

vuosina 1945 Sirpa-tytöllä ja 
1947 Mauri-pojalla.

Teoksessa Tähänasti-
sen elämäni kirjaimet Erno 
muistelee Iin aikaansa ja 
koulunkäyntiään Pohjois-
Iin kansakoulussa. Koulun-
käynti oli vilkkaalle pojalle 
tervanjuontia.

Ilmari Kianto
Ilmari Kianto, alkuperäi-
seltä nimeltään Calamnius 
syntyi vuonna 1874 Pulkki-
lassa, jossa hänen isänsä oli 
pappina. Perhe muutti Suo-
mussalmelle Ilmarin ollessa 
parivuotias.

Ilmari Calamniuksen iso-
isä Karl Gabriel Calamnius 
oli ollut Iin kirkkoherrana. 
Hän rakennutti Pohjois-Iin 
Veijolaan kolmelle naimat-
tomalle tyttärelleen talon, 
jossa asui vuokralla heidän 
lisäkseen tytärten entinen 
kotiopettaja magister Mat-

ti Malm.
Syystä tai toisesta Ilma-

ri Calamniuksen isä lähetti 
poikansa kouluun Iihin asu-
maan Ilmarin tätien luo. Iis-
sä oli aloittanut kansakoulu 
Veijolassa vuonna 1875, lie-
kö paikka houkutellut. Kou-
lu siirtyi kuitenkin vuonna 
1882 Kauppilaan. Kyse on 

toistakymmentä vuotta sit-
ten palaneesta rakennukses-
ta. Ilmari kävi Kauppilassa 
ensimmäisen luokan vuon-
na 1882-83, minkä johdos-
ta muistotaulu sijoitettiin 
KulttuuriKauppilaan. Iinkin 
aikoja Kianto muistelee kir-
jassaan ”Iki-Kianto muiste-
lee”.  MTR

Pentti Puolakka luki otteita Ilmari Kiannon teksteistä, joissa hän 
muisteli Iissä viettämäänsä aikaa.

Touko Hanhisalo ja Otto Tolonen lukivat Erno Paasilinnan Pohjois-
Iihin liittyviä tekstejä. Taustalla Iiseuran edustaja Pertti Huovinen.

Severi Kantola kiinnittää muistolaattaa Akolan koulurakennuksen seinää opettaja Jouni Rajasen avustamana.
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Elettiin vuotta 2008 ja jää-
kiekon maailmanmesta-
ruuskisojen aikaa Kanadan 
Halifaxissa. Petri Mäenkos-
ki istuu isänsä kanssa jää-
hallilla ja näkee Kanadan 
maajoukkuepelaajien kulke-
van yksitellen ohitse. Noilta 
olisi mukava saada nimikir-
joitus pelaajakorttiin, mut-
ta eihän minulla ole yhtään 
korttiakaan, Petri ajattelee.

Saman tien hän ryntää 
etsimään pelaajakortteja 
myyvää liikettä ja aloit-
taa harrastuksen, jonka voi-
daan tänään sanoa vieneen 
enemmän kuin koko käden. 
Reilussa kymmenessä vuo-

Halifaxissa kaikki alkoi – nyt koossa miljoona pelaajakorttia
dessa Petrin korttikokoel-
ma on kasvanut miljoonan 
kortin suuruiseksi, joista 70 
000 on korttia, joissa on pe-
laajan nimikirjoitus. Sei-
niä ja kaappeja koristavat 
eri joukkueiden ja pelaaji-
en julisteet, viirit, paidat ja 
lippikset. Hyllyillä on kiek-
koja, joilla on tehty turna-
usten voittomaali ja tutuiksi 
ovat tulleet jäähallien pu-
kuhuoneet Suomessa ja 
maailmalla. Pelaajapaitoja 
kokoelmissa on 350 ja iiläis-
tä jääkiekkoperinnettä ko-
rostavat Hannu Järvenpään 
pelaajaurallaan käyttämät 
jääkiekkohanskat.

Petri on matkustellut har-
rastuksensa tiimoilta tapaa-
massa joukkueita NHL:ssä 
ja KHL:ssä, saanut ystäviä 
sekä pelaajista että valmen-
tajista ja oppinut tuntemaan 
lajin eläviä legendoja ympä-
ri maailman.

-Pelaajat tuntevat meidät 
nimikirjoituksen metsästä-
jät ja me tietenkin toisem-
me. Kaveripiiriin onkin 

Kärppien viime kauden finaalipaidat saavat kunniapaikan Kärp-
pähistoriaa tallentavassa kokoelmassa. Matkamuistot taustal-
la osoittavat Petrin reissanneen muutenkin kuin jääkiekon takia.

Petri Mäenkosken kokoelmissa on korttien ja kuvien ohella myös näyttävä määrä pelipaitoja. Joonas Donskoin uraa Petri seuraa eri-
tyisen tarkasti.

tullut uusia kasvoja Saksas-
ta, Kanadasta ja Sveitsistä. 
Autamme toisiamme nimi-
kirjoitusten suhteen, kun 
ihan kaikkialle ei aina itse 
ehdi, Petri kertoo.

Petri Mäenkoski on en-
nen kaikkea Kärppien mies, 
joka on toiminut myös seu-
ran fanclubin puheenjoh-
tajana. Seuran historiaa 
hän tallentaa harrastuksen-

sa puitteissa muun muas-
sa keräämällä kokoelmiinsa 
Kärppien käyttämiä edus-
tusasuja. Paitojen joukosta 
löytyy monia harvinaisuuk-
sia, joissa Kärpät on esiinty-
nyt vain yhden pelin. Petrin 
kokoelman rakkaimmat ja 
arvokkaimmat jääkiekkoon 
liittyvät asiat ovat turvalli-
sessa paikassa toisaalla. Ne 
toimittaja sai nähdä luvattu-

aan olla kuvaamatta tai edes 
kertomatta niistä sen tar-
kemmin.

-Harrastukset maksavat, 
niin tämäkin. Onneksi en 
polta enkä käytä alkoholia, 
niin on ollut vara harrastaa, 
Petri naurahtaa ja tunnustaa 
jääkiekon fanituksen maksa-
neen tähän mennessä oma-
kotitalon hinnan. MTR

Iin alueella toimivat viisi 
eläkeläisjärjestöä ovat vuo-
sien myötä tiivistäneet yh-
teistyötään. Iin Eläkeläiset, 
Iin Eläkkeensaajat, Kui-
vaniemen Eläkkeensaa-
jat, Eläkeliiton Iin yhdistys 
ja Eläkeliiton Kuivaniemen 
yhdistys järjestävät kukin 
tahoillaan monenlaista toi-
mintaa. Se lisäksi kokoonnu-
taan yhteisiin tapahtumiin 

Iin eläkeläisjärjestöillä paljon yhteistyötä
kuten Vanhustenviikolla 
ikäihmisten iloiseen iltapäi-
vään Kuivaniemen liikun-
tahallille ja liikuntapäivään 
Illinsaaren hiihtomajalle.

Kuivaniemellä ohjel-
massa oli liikuntatuokio, 
haitarimusiikkia, yhteis-
laulua ja kahvitarjoilu. 
Iissä jumpattiin kunnan lii-
kuntaneuvojan johdolla, 
mietittiin murresanoja leik-

Salme Tanninen Iin Eläkkeen-
saajat ry kantoi päävastuun tä-
män vuotisen Vanhustenviikon 
ohjelman suunnittelusta Iissä.

kimielisessä tietokilpailussa 
ja laulettiin haitarimusiikin 
säestyksellä. Lisäksi tarjolla 
oli hiillosmakkaroita kodas-
sa ja makoisat kahvit hiihto-
majalla. MTR

 Illinsaaressa eläkeläiset venyttelivät nivelet notkeiksi.

Tietokilpailussa pohdittiin paikallisia murresanoja. Tässä ryhmä ar-
velee huitua maidoksi, monien mielestä se on lähempänä piimää. 
(Huitu on voin kirnuamisessa syntynyt neste. Taittajan huomio)

Kodassa maistuivat hiillosmak-
karat ja oli mukava rupatella 
tuttujen kanssa.
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YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. 
Ota yhteyttä p. 0400 499 745!

Lue IiSanomat netistä: 
www.iisanomat.fi

PAINOTUOTTEITA

Parturi-kampaamo

Palveluhakemisto. Iiläisten parhaat palvelut!
Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 0400 499 745/Terttu Salmi tai 0400 385 281/Heimo Turunen

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

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

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

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

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

PITOPALVELUA

Laitakuja 4, Ii 
Liikuntakeskus Moven talo

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

• fysioterapia • akupunktio
• faskiamanipulaatio
• kotikäynnit ikääntyville

Meillä myös ilta-aikoja

www.kunnostamo.com

Sohvalta lenkkipolulle tai salille? 

 * Treeniohjelmat
 * Elintapamuutosvalmennus
 * Ravintovalmennus

Anu Suotula-Teppo
044 5577 677

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

OULULAISTA OSAAMISTA 
YLI 35 VUOTTA

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

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

Larissa TursasJenni Alaranta Elias Sundquist

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

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

Kuivaniemen 
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Hoitola avoinna ajanvarauksella ma-pe/la 
Sopimuksesta palvelukoti-, laitos- ja kotikäynnit

Varaa aikasi
040 528 2208Maksniementie 28, Maksniemi

HIERONTA •KAUNEUDENHOITO

JALKAHOITOA

Ajanvaraus: 
www.iinjalkahoito.com tai 
soita numeroon 045 784 01888 
Tanja Kähkönen jalkahoitaja

Jalkahoitoja Iin alueella
Hoitolavastaanotto AML GYM, Laksontie 2, 91100 Ii 

Myös kotikäynnit tarvittaessa.

Uutta! 
ePassi käy 

maksuvälineenä 
jalkahoitoon

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

- Maukkaat ruuat.
- Aidot kotileivonnaiset.
- Täyte- ja voileipäkakut
  sekä muut juhlaherkut.

040 575 7192
hakkilataina@gmail.com

Kaikenlaiset 
juhlatarjoilut

PitoPalveluKLASSINEN HIERONTA & SHIATSU

WWW.MONIXI.FI   P. 045 2733 180

PARTURI-KAMPAAMOJA • KOSMETOLOGIPALVELUJA

Nettiajanvauraukset: 
www.timma.fi/kauneuskuja

040 9110 795 | LAITAKUJA 4, II

KAUNEUSKUJA

KUNTO
KLUBI

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

www.iinkuntoklubi.fi
Ratatie 13, 95100 Kuivaniemi | 040 757 9128

sari.hirvaskoski@gmail.com

Sari Hirvaskoski
Parturi-kampaaja, SKY-kosmetologi

Sarin Hius- ja Kauneushuone

VKK-Media Oy
Puh. 0400 385 281

vkkmedia@vkkmedia.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistus-  
ja painopalvelut kauttamme. 

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi 
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Syyssoitto kansanmusiik-
ki- ja kuorokonsertti jär-
jestettiin Valtarin koululla 
sunnuntaina 13.10.2019. 
Konsertti on ollut Iin syksyi-
nen musiikkitapahtuma jo 
22 syksynä. 

Alun perin Iin Laulupeli-
mannien oma syyskonsertti 
on laajentunut monien esiin-
tyjien yhteiskonsertiksi. Iin 
Laulupelimannit on edel-
leenkin konsertin järjestäjä ja 
monivuotiset musiikkiystä-
vämme ovat halunneet tul-
la mukaamme esiintymään 
vierainamme. Näin tilai-
suudesta on muodostunut 
monien musiikkiryhmien 
yhteinen syystapaaminen.  

Lokakuu on muodostu-
nut konsertin ajankohdaksi 
siksi, että kesäjuhlien ruuh-
ka on jo ohi ja joulukiireet ei-
vät vielä paina päälle. Tosin 
koulujen syysloma aiheuttaa 
pienen ongelman. Nyt muu-
tama ennalta ilmoittautunut 
ryhmä joutui jäämään pois 
syyslomamatkojen vuok-
si.   Mutta paikalle päässeet 
esiintyjät esittivät hienoja 
esityksiä. 

Kaikkien soittajien yh-
teisorkesteri soitti puoli tun-
tia ”sisääntulomusiikkia” 
ennen varsinaista konsertin 
alkua. Kappaleet olivat mo-
nipuolista kansanmusiikkia 
eri maista. 

Aluksi soitettiin taalain-
maalainen marssi Mars 
från Äppelbo. Sitten muka-
na oli musiikkia Skotlan-
nista, Amerikasta ja tietysti 
Suomesta, mm Konsta Jyl-
hän Tähtisilmä valssi.  Var-
sinainen konserttiosuus 
aloitettiin Otto Hotakaisen 
Syysillan tunnelma valssilla.  

Pohjankartanon man-
doliiniorkesterin kappalei-

Iin Syyssoitossa paljon taidokkaita lauluesityksiä      
na oli kletschmer-sävelmä 
Bublitschki, skotlantilainen 
Lindas schottis, italialainen 
Vieni sul mar  ja slaavilainen 
Aleksanrovsky.  Oulun huu-
liharppupelimannit soitti 
kahdella huuliharpulla mm. 
Vanha jatsi – kappaleen ja 
lopuksi Seija intoutui lau-
lamaan ja jopa tanssimaan 
”Tanssi tyttö, laula tyttö” 
Matin säestäessä huulihar-
pulla. 

Iin Laulupelimannit ja 
Kuivaniemen ja Simon pe-
limannit esiintyi yhdessä. 
Esityksissä oli aluksi duetto 
”Jos voisin laulaa” sopraa-
nojemme esittämänä. Sitten 
esitettiin vanhaa perusohjel-
mistoa, esim. Meren aalloil-
la, Täällä selkiällä merellä 
jne. 

Uudempaa ohjelmistoa 
olivat ukrainalainen Kasa-
kan laulu, 1800-luvulta ole-
va oululainen laulu Heila 
Hampurissa ja Aarre Tarkin 
tekemä Laulun mahti.

Iin ryhmät ovat viime 

tuttavuus Iin Syyssoitossa. 
Toivomme yhteistyön jatku-
van.   

Ii-Team soitinryhmän 
kappaleet olivat Oulun seu-
dulta 1800-luvun alusta 
peräisin oleva, paljon har-
joittelua vaatinut katrilli  
Kadrill af Nordberg, ruotsa-
lainen Trollens brudmarsch 
ja italialainen Tarantella Na-
poletana. Tarantella olikin 
niin hyvin yleisön mieleen, 
että koko salin täyteinen 
yleisö yhtyi yllättäen soit-
toon mukaan taputtaen ryt-
miä koko kappaleen ajan. 
Tämä ilahdutti soittajia suu-
resti!  

Kemiläinen Tikkarit-
yhtye esiintyi 5 soittajan 
ja laulajan voimin. Tutut 
kansansävelmätkin esitet-
tiin hauskoina sovituksina 
laulaen ja haitareilla, pia-
nolla ja viululla soittaen 
sähkökitaran säestyksellä. 
Säväyksen teki tyylikkäästi 
sähkökitaralla soitettu soo-
lo. Piti oikein kurkkia, että 

kansanmusiikkitapahtu-
missamme. Akustiset soitti 
varmasti mandoliinit, kita-
ra, basso kokoonpanolla tut-
tuja perusohjelmistoonsa 
kuuluvia kappaleita hyvi-
nä sovituksina. Ja kun Arja 
”Atsalea” Havakka tuli mu-
kaan mm. Erik Lindströmin 
säveltämillä ym kappaleil-
la, meno vain parani. Tällä 
kertaa, ikävä kyllä, Lokki ei 
lentänyt, mutta muita, ehkä 
mielenkiintoisempia kap-
paleita saatiin kyllä kuulla. 
Mitä Syyssoitto olisikaan il-
man Akustisia.   

Konsertin päätti kaikki-
en soittajien ja laulajien yh-
teisesitys. Yhteiskappaleet 
olivat laulut Ralli ja Met-
säkukkia, johon yleisökin 
pääsi yhteislauluna osal-
listumaan. Useimmat ryh-
mät olivat nähneet vaivaa 
opettelemalla laulut moni-
äänisesti. Nuotit lähetetiin 
loppukesästä ja valmista oli 
saatu aikaan syksyn aikana. 

Pienellä yhteisharjoit-
telulla ennen konserttia 
saatiin aikaan hyvä yhteis-
esitys.  Konsertti kokonai-
suudessaan oli hyvä katsaus 
alueemme kansanmusiikin 
osaamiseen. Kuultiin paljon 
taidokkaita soittoesityksiä. 
Ja huomattiin se että pienis-
tä kansanlauluista voi tehdä 
sovittamalla hyvää yhtye- ja 
kuoromusiikkia. 

Kappaleiden sovittami-
nen kullekin esiintyjäryh-
mälle sopivaksi on vaativaa, 
usein hankalaa yksinäistä 
työtä, joka konserteissa ym. 
jää usein huomioimatta. 

Unto Kukka

Iin Laulupelimannien + Kuivaniemen/Simon pelimannien yhteisesitys.

Lopuksi kaikki esiintyjät esiintyivät yhdessä. Yleisöä oli salin täydeltä.

”Iin Syyssoitto -tilaisuudesta on 
muodostunut monien musiikkiryhmien 

yhteinen syystapaaminen.”  
aikoina keskittyneet esit-
tämään paljon vanhoja Ou-
lun seudun kappaleita, joita 
kuulee nykyisin kovin har-
voin.   Iin Kansalaisopiston 
lauluryhmä esitti hienos-
ti kolme uudempaa laulua 
Johanna Niskasen sovitta-
mina. Tämä ryhmä oli uusi 

mistä ihmeestä tuo soun-
di tulee. Veli Tikkalan tä-
mänkertainen kokoonpano, 
Tikkarit, oli erittäin sopi-
va kansanmusiikkimaiseen 
konserttiin.   

Akustiset – soitinyhtye 
on pitkäaikaisin vieraamme 
Syyssoitoissa ja muissakin 

75 vuotta Lapin sodan 
ensimmäisestä taistelusta 
Syyskuun 29. päivä tuli ku-
luneeksi 75 vuotta Lapin 
sodan ensimmäisestä taiste-
lusta. 

Tuo taistelu käytiin Iin 
kunnan Olhavan kylällä yh-
distetyn rauta- ja maantie-
sillan omistuksesta. Kiivas 
molemminpuolinen tuli-
taistelu kesti vain n ½ tun-
tia, jonka aikana saksalaiset 
räjäyttivät sillan. Taistelu 
vaati ensimmäiset Lapin so-
dan suomalaiset sankariuh-
rit. Sillan valtausyrityksessä 
kaatuivat joroislainen luut-
nantti Georg F Mandelin ja 
hänen kaksi taistelulähetti-
ään sotamiehet Enontekiön 
Peltovuoman kylästä kotoi-
sin ollut Ludvig Peltovuo-

ma ja Tervolan poika Aarne 
Takkunen. 

Iin kunta on päättänyt 
muistaa tapahtunutta yhdis-
tämällä Olhavan taistelun ja 
Suomen itsenäisyys päivän 
juhlan. Juhlatilaisuus järjes-
tetään taistelun tapahtuma-
paikalla Olhavan koululla. 
Iin kunta toivottaa kaikki 
taistelun veteraanit ja hei-
dän lähiomaisensa tervetul-
leiksi juhlaan.

Järjestäjät toivovat mah-
dollisia vieraita ennakkoil-
moittautumaan 15.11.2019 
mennessä sähköpostitse: 
heini.perttula@ii.fi , p. 050 
3950 498 tai kyosti.jappi-
nen@gmail.com, p.040 5348 
199.   

Olhavan taistelun muistomerkki.

Iin Vihreät kokoontuivat 
vuosikokoukseen 13.10. 
Puheenjohtajaksi valittiin 
edelleen Heli-Hannele Haa-
paniemi sekä hallituksen 

Haapaniemi jatkaa 
Vihreiden puheenjohtajana

muiksi jäseniksi Eija Alaraa-
sakka, Martti Kaarre, Jorma 
Kokko, Aila Paaso ja Tiina 
Vuononvirta.

Vuosikokouksen osallistujia vasemmalla edestä Heli-Hannele 
Haapaniemi, Aila Paaso, Martti Kaarre. Oikealla edestä Eija Ala-
raasakka, Tiina Vuononvirta, Jorma Kokko.
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Eija Kaleva toimii äitinsä omaishoitajana. Tässä pöydässä pohdittiin po-
rukalla lisätiedon tarvetta.

Oikaisu
Viime lehdessä oli jutun 
”Näe, huomaa, kuule - tun-
nista omaishoitaja” kuvatek-
sissä nimivirhe. Eija Kaleva 

Iin kunnanvaltuusto on 26.8.2019 kokouksessaan hyväksynyt seuraa-
vat asemakaavan muutokset:
- Kirkonseudun asemakaavan muutos, Jokisuuntien ja Rytikujan tie-
alueet (maantie 18755)
- Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 39 tontti 1 (Tornikuja)

Kaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

9.10.2019
Iin kunnanhallitus

KUULUTUS
Asemakaavojen voimaantulo

G-juniorit (alle 8-vuotiaat), 7.11. alkaen
Torstai, Valtarin koulu, klo 17.30 – 18.30  
Mika Koistinen, p. 0400 481 570
F-tytöt (alle 10 v ja alle 12 v aloittelijat), 31.10. alkaen
Torstai, Valtarin koulu, klo 17 – 18.30  
Sunnuntai, Haminan koulu, klo 15.30 – 17
Kaisa Tolonen, p. 044 578 0110
F-pojat (alle 10-vuotiaat), 30.10. alkaen
Keskiviikko, Haminan koulu, klo 18 – 19.30
Lauantai, Valtarin koulu, klo 12 – 13.30 (marraskuun 
lopulta alkaen)
Sunnuntai, Haminan koulu, klo 17.30 – 19
Niko Laurila, p. 044 334 4062
E-juniorit (alle 12-vuotiaat), 31.10. alkaen:
Torstai, Valtarin koulu, klo 19.00 -20.30
Sunnuntai, Valtarin koulu, klo 14.30 – 16
Samuli Hanhisalo, p. 041 461 3265
Sami Aho, p. 050 487 4829
D-juniorit (alle 14-vuotiaat), 10.10. alkaen:
Tiistai, Valtarin koulu, klo 17 – 18.30 
Torstai, Valtarin koulu, klo 18.30 – 19.30
Sunnuntai, Vorelli, klo 17.30 - 19
Satu Sassi, p. 040 591 9092

Pesiksen talvikausi alkaa – tule 
mukaan joukkueeseen!

Iin Urheilijoiden pesisjuniorit aloittavat talviharjoittelun. 
Ota yhteyttä ja tule mukaan kokeilemaan lajia:

Saamme toimintaamme Opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämää seuratukea.

Juoksu on yllätyksellistä ja 
epätäydellistä. Siksi se on 
elämän kuva. Muun muassa 
näin kirjailija Karo Hämäläi-
nen on kuvannut juoksemis-
ta.

-Kirjassani ”Miksi juok-
sen” kaivelen tietyllä tavalla 
omaa napaani ja pohdin ky-
symystä ”kuka minä olen”, 
Hämäläinen totesi kuulijoil-
leen vieraillessaan Iissä.

Hämäläinen kertoi mää-
rittävänsä elämäänsä kir-
joittamalla, sijoittamalla ja 
juoksemalla. Juoksemalla 
hän tyhjentää ja ravistelee 
päätään uuteen asentoon, 
jonka jälkeen maailma ja 
oma teksti näyttävät ihan 
toiselta.

-Juokseminen on täyn-
nä ristiriitoja: kipua ja nau-
tintoa, lamaannusta ja intoa, 
hulluutta ja neroutta, Karo 
määritti suhdettaan juokse-
miseen.

Karo Hämäläisen tie ult-
rajuoksijaksi alkoi kirjailijoi-
den lenkkisaunasta ja eteni 
kymmenen vuoden mara-
tonputkeen, jonka jälkeen 
hurahdus yli 100 kilomet-
rin kisoihin oli väistämätön. 
Kehitys ei ole ollut suora-
viivaista, eikä juoksun ilo 
aina itsestäänselvyys. Oi-
kean tekniikan ja varustei-
den lisäksi elämäntilanne ja 
itsetunto vaikuttavat suori-
tukseen, halusi tai ei.

-Minulla ei ole lapsuu-
desta urheiluseurataustaa, 
joten omaan mieleeni ei ole 
syöpynyt tartanin tai mon-
don tuoksua, kuten lap-
suutensa urheilukentillä 
viettäneillä. Liityin urheilu-
seuraan vasta polkujuoksun 
löydettyäni, Hämäläinen to-
tesi.

Ensimmäisen marato-
nin hän kertoi juosseensa 
30 vuotissyntymäpäivänään 
ja ensimmäisen 100 kilo-
metrin ultrajuoksun täyt-
täessään 40. Nykyisin hän 
pitää itseään enemmän pol-
kujuoksujana kuin asfaltilla 
viihtyvänä. Tästä huolimat-
ta hänen paras maraton-

Juoksu tyhjentää 
kirjailijan pään

Runsaslukuinen yleisö kysyi kirjailijalta muun muassa hänen suhtautumisestaan venyttelyyn ja li-
hashuoltoon.

aikansa 2.57 syntyi vuosi 
sitten elokuussa, miehen 
omien sanojen mukaan va-
hingossa.

-Lähdin kolmen tunnin 
aikaa tavoitelleiden vauhtiin 
testaamaan kuinka kauan 
pysyn mukana. Huomasin 
matkan varrella eräässä ala-
mäessä väkisin ajautuvani 
sen porukan keulaan, joten 
annoin mennä ja kello tyk-
käsi, Karo naurahti ennätyk-

sen syntyhistorialle.
Polkujuoksuissa hän 

on juossut saman vuoden 
(2017) aikana kaikki arvos-
tetut ultrajuoksut. Mittaa 
juoksuilla on pisimmällä 160 
kilometriä ja kahdella muul-
la 130 kilometriä.

Kirjailijana Hämäläinen 
on monipuolinen ja on kir-
joittanut niin lastenkirjoja 
kuin trillereitäkin. Tammi-
kuussa 2016 hän sai Savonia 

kirjallisuuspalkinnon Paavo 
Nurmea koskevasta teok-
sestaan Yksin. Kirja valittiin 
myös vuoden 2015 urheilu-
kirjaksi.

-Tätä kirjaa ei ollut help-
po kirjoittaa. Vaikka Nurmi 
voitti kaiken hän myös hävi-
si kaiken ja katkeroitui tunti-
essaan ruumiinsa pettäneen 
hänet, Karo kertoi tunte-
muksistaan Yksin kirjan kir-
joittamisesta. 

Kirjailija Karo Hämäläinen ja Iin kansalaisopiston rehtori Janne Puolitaival keskustelivat leppoisasti 
juoksemisen syvimmästä olemuksesta.

Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioin-
tiin liittyvä asukaskysely on avoinna 14.10. – 4.11.2019 välisen ajan. 
Kyselyyn voi vastata internet-sivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/
tiedotteet tai paperiseen kyselyyn Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen 
kirjastossa. 

Vastauksia toivotaan etenkin suunnitellun tuulivoimapuiston ja säh-
könsiirtolinjausten lähialueiden asukkailta, loma-asukkailta, maan-
omistajilta ja käyttäjiltä. Alueen sijainti ja tiedot hankkeen suunnitte-
lutilanteesta esitetään kyselyn etusivulla.

Ii 14.10.2019
Iin kunta

ILMOITUS

Iin Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen asukaskysely on 
käynnissä

Kuivaniemen nuorisoseuralla 
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

Palkinnot: 850 €  mp | 500 € pr 51
2 x 100 € | 5 x 50 €

2

Tervetuloa!

BINGO
8

19 23SU 27.10.2019 klo 15.00

Tervetuloa.     Hallitus

Iin Diabetesyhdistys ry. 

ma 4.11.2019 klo 18.00 
Iin seurakuntakeskuksessa, Puistotie 3, 91100 Ii.

Esillä sääntömääräiset asiat. Lisäksi käsitellään 
yhdistyksen purkamista koskeva asia.

SYYSKOKOUS

oli muuttunut Eija Rajalaksi. 
Ohessa korjattu kuvateksti. 
Toimitus pahoittelee.
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Iin Urheilijoiden pesisjunio-
reiden palkitsemistilaisuus 
pidettiin seuran toimitalol-
la 13.10. Paikalla oli kymme-
niä junnuja vanhempineen 
ja valmentajineen. Kesän 
aikana IiU:lla pelasi kuusi 
joukkuetta eri junioreiden 
sarjoissa.

-Erityisen maininnan ar-
voisia ”suorituksia” olivat 
d-junioreiden alueleirin pe-
lisarjan voitto. Lisäksi IiU oli 
ainoa Oulun alueen joukkue, 

Iin Urheilijoiden 
pesisjunioreita palkittiin

jolla oli alueen e-junioreiden 
ylemmässä loppusarjassa 
kaksi joukkuetta. Kesän ai-
kana vastustajalta kehuja 
saivat myös f-juniorit, jotka 
kehittyivät kovasti kauden 
aikana. Ensi kesä näyttää 
myös positiiviselta, sillä pit-
kästä aikaa saamme jälleen 
kasaan myös tyttöjen jouk-
kueen. Ensi kesänä IiU:lla 
on g-junioreiden, f-tyttöjen, 
f-poikien, e-junioreiden sekä 
d-junioreiden joukkueet. Li-

Iin Urheilijoiden kauden 2019 juniorijoukkueet palkittiin seuran toimitalolla pidetyn kahvitilaisuuden aluksi.

säksi meillä on naisten maa-
kuntasarjan joukkue sekä 
yhden välivuoden jälkeen 
myös miesten maakunta-
sarjan joukkue, pesäpalloja-
oston puheenjohtaja Jenni 
Tolonen kertoo. MTR

Emilia Hirvasniemi vastaanottaa 
g-junioreiden Tsemppari-pal-
kinnon. Taustalla g-junioreiden 
apuvalmentaja Reetta Kärkkäi-
nen, joka sai myös Vuoden tuo-
mari -palkinnon.

Kuivaniemen Kuntotupa panostaa ennaltaehkäisevään kuntoutukseen
tin myötä. Kuntouttavan päi-
vätoiminnan malli todettiin 
hyväksi. Kuivaniemen ja Iin 
kuntien yhdistyessä vuon-
na 2007, toimintaa laajen-
nettiin myös Iihin. Tällöin 
syntyi Nikkarin kuntouttava 
päivätoiminta. Oulunkaaren 
kuntayhtymän toiminnassa 
kuntouttavan päivätoimin-
nan mallia on sittemmin laa-
jennettu Oulunkaaren joka 
kuntaan.

-Toimintamme on en-
naltaehkäisevää ja kuntout-
tavaa, sekä hyvinvointia 
tukevaa toimintaa. Sen tar-
koituksena on ylläpitää ja 
edistää asiakkaan fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista toi-
mintakykyä.  Toiminta edes-
auttaa ikääntyneen kotona 
asumista ja osallisuutta, sekä 
mahdollistaa sosiaalisiin suh-
teisiin ja kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin. Kuntouttaval-
la päivätoiminnalla ediste-
tään sosiaalista turvallisuutta 
ja arjessa selviytymistä, oh-
jaaja Terttu Vartiainen tote-
aa.

Kuntotuvan toiminta on Sari Kumpulainen tekee käsihoitoa. 

ikärajatonta toimintaa kai-
kille, jotka haluavat huoleh-
tia kunnostaan rempseässä 
porukassa. Nyt toimintaa ol-
laan laajentamassa kahdel-
la uudella ryhmällä, joihin 
kutsutaan mukaan kaikkia 
halukkaita Kuivaniemen ja 
Olhavan alueilta. 

-Tarjoamme asiakkail-
le mahdollisuuden osallis-
tua kahden ja puolen tunnin 
toimintaan, jolla pyrimme 
edesauttamaan kotona sel-
viytymistä ja vähentämään 
tarvetta terveyskeskuksen 
palveluille. Toiminta alkaa 
torstaina 24.10. ja mukaan 
voi tulla katsomaan ja tu-
tustumaan ilman ennakkoil-
moittautumista, ohjaaja Sari 
Kumpulainen kertoo.

Kuntouttava päivätoi-
minta on tuottanut hyviä 
tuloksia muun muassa vä-
hentyneenä laitoshoidon 
tarpeena, joten Kuntotuvan 
ohjaajat katsovat luottavaisi-
na tulevaisuuteen.

-Uskomme ja toivomme 
toiminnan säilymiseen Kui-
vaniemellä kuntien sääs-

Hemmottelupäivänä kampaaja Sari Hirvaskoski leikkaa hiuksia 
Leena Karenilta.

töpaineista huolimatta. 
Kuivaniemeläiset voivat 
itse vaikuttaa tämän palve-
lumuodon säilymiseen, tu-

lemalla sankoin joukoin 
mukaan nyt alkaviin ryh-
miin, Sari Kumpulainen to-
teaa. MTR

Kuivaniemen Kuntotupa 
tunnettiin aiemmin nimellä 
Senioritupa. Kuntouttavan 
päivätoiminnan malli lähti 

pilottihankkeena Kuivanie-
men kunnassa vuonna 2003 
”Ikäihmisten pärjääminen 
haja-asutusalueilla”- projek-


