JAKELU KAIKKIIN TALOUKSIIN IISSÄ
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Naisten ohjattu kuntopiiri
ke klo 18.00 ja la klo 16.30. Hinta 4 €.
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KUNTO
KLUBI

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

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

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

OSlhavan
eutulainen
2020

olhava.fi

LOHIFILE, ruodoton

16,50 €/kg

Sisustuspalvelu Miko Böök Oy

(isosta kalasta)

book.miko@gmail.com

SAVULOHIRUUSU

040 505 4117

www.sisustuspalvelu.fi

29,90 €/kg

TOIVON JA
LOHDUTUKSEN
SÄVELIÄ

KUHAFILE

22,50 €/kg

Lauluyhtye
Lumoa
Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Tässä lehdessä
liitteenä

Iin kirkko
su 1.11. klo 16
Vapaa pääsy, ei ohjelmamaksua

Sydämellisesti tervetuloa!

Aukioloajat:
Ma-To 9:00-17:00
Pe 9:00-18:00
La 9:00-16:00

järj. Iin seurakunnan
musiikki- ja
diakoniatyö

Majakka Konintie 4, A
91100 Ii

Seuraa meitä myös
Facebookissa

KATSASTUS
AVATTU!
Avajaistarjous:
KATSASTUS

49€
kaikilla
mittauksilla

Lyhty läheisen
muistolle
Hautalyhty kannattaa hankkia ja
viedä paikalleen hyvissä ajoin ennen
talven tuloa. Lyhty on helpompi
asentaa, kun maa on vielä sulana.

Erä laadukkaita isoja
hautalyhtyjä 30 €/kpl
Tervetuloa liikkeeseemme
tutustumaan monipuoliseen
valikoimaamme.

Munkkikahvit
Shellillä kaupan päälle!
AJANVARAUS:
k1katsastus.fi
0306 100 100

Pentintie 26 (Iin Automaalaamo)

II

Hinnat koskevat henkilö- ja pakettiautoja. Avajaishinta voimassa
toistaiseksi sekä nettivarauksella, että suoraan asemalta.

IIN HAUTAUSTOIMISTO JA
IIN KUKKAKAUPPA
Haminantie 1, 91100 II
P. (08) 817 6100 (24 h)
iinhautaustoimisto@arvokovaoy.fi
iinkukkakauppa@arvokovaoy.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Kukkien itsepalvelumyymälä klo 8-21
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IIN ALUE
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe:
Pyhien yhteys. Toimittaa Tapani Ruotsalainen, kanttorina Eija Savolainen, avustaa Sanna Karppinen. Kolehti: Nimikkolähetti Pauli Vanhasen työn tukemiseen (SLEY). Iin seurakunnassa muistetaan vuoden
aikana läheisiä poisnukkuneita seurakuntalaisia pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa. Jumalanpalveluksen aikana kaikkien heidän muistoksi sytytetään kynttilä. Kutsukirjeet lähetetään omaiselle, jotka
ovat antaneet luvan kirkollisiin ilmoituksiin kirkossa ja joka on ilmoittanut yhteystietonsa hautajaisjärjestelyjen yhteydessä. Toivomme,
että hän ilmoittaa kutsusta muille sukulaisille ja omaisille.
Sanajumalanpalvelus su 1.11. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe:
Uskon perustus. Toimittaa Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Avustaa Matti Kinnunen, Katri Sillanpää ja Nina Peltola. Kolehti:
Itä-Virunmaan rovastikunnan pyhäkoulujen koulutus- ja opetustyön tukemiseen Virossa Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry:n kautta.
HUOM: Kesä 1 ja 2 rippikoululaiset info.
Ry:n iltamessu su 1.11. klo 18 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Uskon
perustus.
Sanajumalanpalvelus su 8.11. klo 10 Iin kirkossa. Pyhäpäivän aihe:
Antakaa toisillenne anteeksi. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina
Eija Savolainen. Kolehti: Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen
Nuori kirkko ry:n Perheystävätoiminnan kautta.
Lapsikuoro to 29.10. klo 17 seurakuntatalolla, salissa.
Varhaisnuorten kerhot syksy 2020 (7-14v)
* KIRJEKERHO (kerholaisen kotiin lähetetään kerhokirje, jossa on kivaa puuhaa kotona tehtäväksi)
* NETTIKERHO (seurakunnan nettisivuille ilmestyy joka keskiviikkoiltapäivä uusi kerhovideo, jonka voi katsoa kotona)
* TOIMINTAKERHO Ma klo 17-18 Iin srk-talo.
* ASEMAN LIIKUNTA Ti klo 17-18 Aseman koulun sali
* HAMINAN LIIKUNTA Ma klo 17-18 Haminan koulun sali
* LIIKKARI 1-3-luokkalaisille Ti klo 17-18 Iisi-Areenalla
* OJAKYLÄN LIIKUNTA Ma klo 17-18 Ojakylän koulun sali
* POHJOIS-IIN LIIKUNTA Ke klo 17-18 Pohjois-Iin koulun sali
Nuortenilta to 29.10. ja to 5.11. ja to 12.11. klo 18 Pappilassa.
Perhekerho pe 30.10. ja pe 6.11. klo 10 seurakunnan liikunta- ja leikkipuistossa.
TOIVON JA LOHDUTUKSEN SÄVELIÄ su 1.11. klo 16 Iin kirkossa.
Lumoa lauluyhtye: Sanni Salo, Tiina Saukkoriipi-Haapala ja Kaisa
Kauppinen. Konsertissa kuullaan lauluja, jotka ovat antaneet voimaa
ja lohtua erilaisiin elämäntilanteisiin. Hartauspuhe Pekka Soronen.
Vapaa pääsy, ei ohjelmamaksua.
Jakkukylän kolmen polven kerho ti 3.11. klo 10 kokoonnumme
Maalismaantie 1022, Jakkukylä (Rauhanyhdistyksen kerhohuone).
Vauva- ja taaperoryhmä ke 4.11. ja ke 11.11. ja ke 18.11. klo 10 Iin
seurakuntatalolla, kerhohuoneessa.
Katso lisätietoja www.iinseurakunta.fi
KUIVANIEMEN ALUE
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo 18 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Pyhien yhteys. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina
Markku Jaakkola, avustaa Piritta Aatsinki. Kolehti: Nimikkolähetti
Pauli Vanhasen työn tukemiseen (SLEY). Iin seurakunnassa muistetaan vuoden aikana läheisiä poisnukkuneita seurakuntalaisia
pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa. Jumalanpalveluksen aikana
kaikkien heidän muistoksi sytytetään kynttilä. Kutsukirjeet lähetetään omaiselle, jotka ovat antaneet luvan kirkollisiin ilmoituksiin
kirkossa ja joka on ilmoittanut yhteystietonsa hautajaisjärjestelyjen
yhteydessä. Toivomme että hän ilmoittaa kutsusta muille sukulaisille
ja omaisille
Sanajumalanpalvelus su 1.11. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Uskon perustus. Toimittaa Matti Kinnunen, kanttorina
Markku Jaakkola. Avustaa Katri Sillanpää ja Piritta Aatsinki. Kolehti:
Itä-Virunmaan rovastikunnan pyhäkoulujen koulutus- ja opetustyön
tukemiseen Virossa Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry:n kautta. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit
tilata taksin soittamalla Anne Miettuselle, puh: 040 571 8618. HUOM:
Kuivaniemen rippikoululaiset info.
Sanajumalanpalvelus su 8.11. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Pyhäpäivän aihe: Antakaa toisillenne anteeksi. Toimittaa Matti Kinnunen,
kanttorina Eija Savolainen. Kolehti: Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Nuori kirkko ry:n Perheystävätoiminnan kautta. Kuivaniemen kappeliseurakunta tarjoaa taksikuljetuksen kirkkoon. Voit tilata
taksin soittamalla Anne Miettuselle, puh. 040 571 8618.
Seurakuntakerho ma 2.11.2020 11.00 Oijärven kyläkirkko
Perhekerho to 5.11., to 12.11. ja to 19.11. klo 10 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Ilta surun äärellä ke 4.11. klo 18 Kuivaniemen seurakuntatalolla. Ilta
on tarkoitettu kaikille sureville, surevien läheisille ja ystäville, kaikille joita suru koskettaa. Ohjelmassa on musiikkia, runoja ja ajatuksia.
Musiikista vastaa Eija Savolainen, laulu Pekka Nevalainen, runot
Anna-Liisa Berg, keskustelu Piritta Aatsinki. Sureville jaetaan seurakunnan vapaaehtoisten kutomia lohtuhuiveja.
Seurakuntakerho ma 9.11. klo 11 Kuivaniemen seurakuntatalolla.
Kappelintoimisto on suljettu ti 27.10. – ti 1.12. Toimistoasioissa
ota yhteyttä Iin kirkkoherranvirastoon puh. 040 848 0078, Puistotie
3, 91100 II
Lisätietoja www.iinseurakunta.fi
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Yrittäjä!

IiSanomissa saatte yrityksenne
palvelut näkyville. IiSanomat on saamamme
palautteen mukaan pidetty ja luettu lehti,
ja myös ilmoitukset luetaan tarkkaan.

Ota yhteys ilmoitusmyyjäämme
Pauli Tiiro 045 110 9012
pauli.tiiro@gmail.com

OSTETAAN

Rantakairan Sähkö Oy:n
osakekirjoja ja arvo-osuuksia.
Myös perikunnan
kadonneet osakekirjat.

! P. 044 521 2121
Tar joa

Väinö Veijola 95-vuotta

Ruisleipä ja silli pitävät aivot kunnossa
Väinö Veijola juhli perhepiirissä 95-vuotispäiväänsä
Huilingissa
18.10.
Väinö syntyi Sorosenperällä
vuonna 1925 ja kävi aluksi
Ojakylän koulua, josta Sorosenperän lapset pian siirtyivät Kauppilan koululle.
Tuohon aikaan kaikissa kylän taloissa oli lehmiä ja
elettiin pitkälle oman tilan
tuotteilla.
-Äiti leipoi omien peltojen rukiista ja ohrasta, eikä
kaupasta haettu juuri muuta kuin suola ja sokeri, Väinö muistelee.
Nuoruutta hän ei juurikaan ehtinyt kokea, vaan
joutui armeijaan 17- vuotiaana. Kutsunnat olivat
1.10.1943 ja kahden viikon
päästä hän oli jo armeijassa.
-Siellä meni puoli vuotta, kunnes alkoi Kannaksen
rytinä ja venäläiset yrittivät
vallata koko maan, Väinö
Veijola toteaa.
Hän selvisi sodasta vahingoittumattomana, eikä
onnekseen joutunut Lapin
sotaan.
-Äiti totesi, etteivät osuneet noin pieneen ja nopeaan
mieheen,
Väinö
naurahtaa vakavasta paikasta selviämistään.
Tänä päivänä hän on toinen elossa olevista sotiemme veteraanimiehistä Iissä,
joka on osallistunut rintamapalvelukseen.
Sodan jälkeen Väinö löysi
aviopuolison Iin Asemakylältä ja avioitui vuonna 1947
Maria Margareta (Maija) Kalevan kanssa. Heille syntyi
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Väinö Veijola täytti 95-vuotta 18.10. Päivää juhlistettiin perhelounaalla Huilingissa.

neljä lasta, kaksi poikaa ja
kaksi tyttöä. Avioliitto kesti yli 60-vuotta, Maijan kuolemaan vuoden 2009 alussa
saakka. Lastenlapsia hänellä
on yhdeksän ja lastenlastenlapsia kymmenen.
Elämäntyönsä Väinö teki
maanviljelijänä, sekä erilaisia remontteja ja laajennuksia taloihin tehneenä
kirvesmiehenä. Toimipa hän
mittamiehenäkin metsäyhtiöille. Näiden lisäksi hän
kävi elokuvakoneenkäyttäjäkurssin Helsingissä vuonna 1954. Aluksi hän näytti
elokuvia Maamiesseurantalolla, jossa oli vain yksi kone
ja filmin kelaamiseen meni
aikaa. Myöhemmin Työväentalolle hankittiin kaksi konetta, joiden hoitajana
Väinö toimi vuoteen 1979

saakka.
-Monenlaista ehti 25 vuoden aikana tapahtua. Kerrankin poljin 40 asteen
pakkasessa elokuvia näyttämään ja turkin sisällä oli
40 asteen kuumeinen mies.
Aasialainen riehui silloin
ympäri maailmaa ja minäkin kärvistelin sen kourissa,
Väinö kertoo.
Erään kerran hän teki
kotiinlähtöä elokuvien jälkeen ja ihmetteli, mihin
polkupyörä oli kadonnut.
Hetken etsittyään, hän huomasi polkupyörän roikkuvan lipputangossa. Väinön
narauttamat, lipuitta elokuviin pyrkineet pojat olivat
suutuspäissään pyörän tankoon haalanneet.
Ikäisekseen pirteällä ja
leikkisällä Väinöllä on sana

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

hallussa ja hän sanookin
testaavansa luonaan vierailevia, onko heillä hoksa
kotona. Pitkän iän salaisuutta kysyttäessä tulee vastaus
heti ”ruisleipä ja silli”. Ne
pitävät Väinön mielestä aivot kunnossa, kun ei liikaa
suolaa silliin laita.
Elokuussa
veteraania kohtasi kolari kauppareissulla.
Sähkömopolla
kauppaan matkanneeseen
Väinöön törmäsi auto sivutieltä. Onneksi vauhti oli
molemmilla hiljainen ja pahimmalta vältyttiin, vaikka
viikko sairaalassa vierähtikin. Nyt hän on toipunut
tuostakin haverista ja elelee omassa rivitaloasunnossaan, kotiavun tuodessa
ruoka-annokset kolme kertaa viikossa. MTR

www.iisanomat.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sopimuksen mukaan. Sovi puhelimitse.
Julkaisija:
Lehden sivulla on 6-palstaa
HINNAT:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy, sähköposti: info@iinlehti.fi
Etusivu
1,40 e pmm
PALSTAKOOT:
Vastaava toimittaja:
Takasivu 1,30 e pmm
1 p 40 mm
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
ista
Sisäsivut
1,20
e
pmm
2 p 83 mm
Toimittaja Ii
Suuremmsista
(hintoihin lisätään alv 24 %)
3 p 127 mm
k
u
it
Matti-Tapio Rissanen 044 974 4537, mattitapio.rissanen@gmail.com
o
ilm
Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
4 p 170 mm
us
Ilmoitusmyynti:
kysy tarjo
5 p 214 mm
Hinta sisältää alv. 10%.
Heimo Turunen 0400 385 281, info@iinlehti.fi
6 p 257 mm
Pauli Tiiro 045 110 9012, pauli.tiiro@gmail.com
YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
1 sivu 257x355 mm
Sivunvalmistus:
kysy tarjousta ilmoittelusta.
VKK-Media Oy, Eila Lahtinen 0400 584 184, eila.lahtinen@vkkmedia.fi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parillisina viikkoina).
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään edellisen viikon torstaina.
Virheestä,
joka
johtuu
esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti
SEURAAVA IISANOMAT NRO 23
ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvisILMESTYY TO 12.11.2020.
ta syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
Lehteen tuleva aineisto toimitukseen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.
jäsenyritys
mielellään to 5.11.2020 mennessä.

nomat

ilmestyy joka toinen viikko torstaina
- parillisina viikkoina.
Ilmaisjakelulehti, joka jaetaan jokaiseen talouteen Iissä.

Iistä jäi iso positiivinen muistijälki

3

Iiläinen hokema kirjasta
Kahden Kirjaimen pitäjä, jonka on
toimittanut Toivo Hyyryläinen

Studio Voi Hyvin
ISÄNPÄIVÄKSI
LAHJAKORTTI
ISÄLLE
HIERONTAAN.

HIERONTAPALVELUT
Koulutettu hieroja,
Lymfaterapeutti
Pakanen Liisa

puh. 0458776474

UUSI OSOITE: Koskenniskankuja 2, Illinsaari, Ii

www.studiovoihyvin.fi

Ilmalämpöpumput
asennettuna
– myös huolto!
AT TAKA

I
AH
Ilmalämpöpumpun
asennuspaketti nyt
vain 499 €. Kaupan
TAKUU
päälle alan kovin
NN
T
U S T YÖ S
Rahat takaisin -takuu!
Lue lisää: www.coolerykkoset.ﬁ

100%

N

Ä

vierailun kallistuessa kohti
loppuaan ja junan odottaessa Iisalmeen matkaavaa pariskuntaa.
Erityiskiitoksen matkalaisilta saivat Iin matkailijoille suunnatut nettisivut,
joissa kaikki tarpeellinen tieto on koottu yhteen.
-Sieltä matkailija löytää
helposti kaiken tarvitsemansa tiedon. Laitoimmekin
linkin oman kuntamme
matkailuasioista vastaaville, kuinka asiat tulisi hoitaa.
Iissä on todellakin ideaa.
MTR

SI

paikkoja”.
Iissä he yöpyivät Iin Silloilla, josta oli lyhyt matka
tutustua niin Vanhaan Haminaan kuin kirkkoon ja
kunnanvirastoonkin. Hautausmaakin löytyi helposti
Iijoen takaa.
-Täytyy sanoa, että Iistä jäi iso positiivinen muistijälki. Vastaavaan kirkkoon
emme vielä ole törmänneet ja Iissä on ihanasti
kunnioitettu vanhaa rakennuskantaa,
säilyttämällä
Vanha Hamina upeine rakennuksineen, Jouni totesi

E

ka monen kunnan kautta
mentiin, niitä ei huomioida
ennen kuin ovat aakkosissa vuorossa, Janet naurahtaa suuren maan mukanaan
tuomista käytännön haasteista.
Tervashongat ovat sopineet, ettei kaikilla paikkakunnilla ole pakko yöpyä,
koska kaikissa kunnissa ei välttämättä siihen ole
mahdollisuuttakaan. Kunnantalon luona kuitenkin
käydään ja otetaan kuva. Samoin paikkakunnan kirkko
ja hautausmaa ovat ”Must-

R

Kunnanvirastoon tutustuminen yhteydessä kunnanjohtaja Ari Alatossava luovutti Jounille ja Janetille Iin kuvateoksen, jota selaillessaan he voivat muistoissaan palata Iihin.

AS

Kangasniemeläiset Janet ja
Jouni Tervashonka ovat reilut kaksi vuotta kiertäneet
Suomen kuntia aakkosjärjestyksessä. Kesällä 2018 aamukahvipöydässä
käyty
keskustelu ”mitähän tehtäis,
jota monet eivät ole tehneet”
alkoi vierailulla Akaaseen
ja päättyy joskus Äänekoskelle. Iissä pariskunta vieraili 20.10. Suomen kuntien
joukossa Ii on aakkosjärjestyksessä 38. Iitä ennen Tervashongat olivat vierailleet
Hämeenlinnassa ja Iistä matka jatkui Iisalmeen. Iin ohi
he totesivat usein ajaneensa,
mutta vasta nyt tutustuvansa paikkakuntaan tarkemmin.
-Työ asettaa omat haasteensa
matkailullemme,
lemmikkieläinhoitolaa kotipaikkakunnallaan pyörittävät Janet ja Jouni toteavat.
Iihin he saapuivat bussilla Oulusta, johon oli tultu
junalla. Yleisillä kulkuneuvoilla liikkuminen onkin
tullut tutuksi etenkin pidemmillä matkoilla, vaikka
omalla autollakin on matkaa
tehty.
-Olisi paljon helpompi
saada merkintä jossain kunnassa vierailusta, jos kunnat
olisivat kartalla enemmän
kronologisessa
järjestyksessä. Enontekiön jälkeen
vuorossa oli Espoo ja vaik-

”Oon sun ennenki nähäny,
sano Kyrönäijä pirulle. ”

Soita: 050 5876 317

Etävastaanotot tukevat mielenterveys- ja
päihdeasiakkaita myös korona-aikana
Korona-ajan rajoitukset ovat
vaikuttaneet ihmisiin eri tavoin. Erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen
asiakkaat ovat niiden takia
voineet kokea yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Monen
ongelmat ovat saattaneet
pahentua entisestään.
Meillä
Oulunkaarella on kehitetty korona-aikana korvaavia toimintoja
säännöllisessä hoitosuhteessa oleville mielenterveys- ja
päihdeasiakkaille. Erilaiset
sähköiset palvelut, kuten
Omahoito, etävastaanotto,
etäterapia ja sähköiset ryhmätoiminnot ovatkin nousseet suurempaan rooliin
kuin koskaan aikaisemmin.
Esimerkiksi keväällä käyttöön otetun etävastaanoton
ansiosta asiakkaiden kanssa
on sovittu vastaanottoaikoja ja hoitosuhde on pysynyt
yhtä säännöllisenä kuin kasvokkain tavatessa. Ennalta

sovitut yhteydenotot ylläpitävät arjen säännöllistä elämänrytmiä. Etävastaanotot
ovat toimivia, ja asiakkaat
voidaan kohdata yksilöllisesti ja yhdenvertaisesti,
ihan kuten lähitapaamisissakin.
Terveydenhuollossa yksityisyydensuoja on erittäin
tärkeää, ja esimerkiksi vaitiolovelvollisuus toteutuu
etätapaamisissa. Vastaanotto myös tapahtuu suojatussa
yhteydessä ja palvelun käyttö on tietoturvallista. Myös
moni muu lähitapaamisissa toteutuva asia toteutuu
etävastaanotoilla:
asiakas
sitoutuu hoitoon samalla tavalla ja vastaanotolla
hoitajalla on mahdollisuus
konsultoida esimerkiksi lääkäriä,
mielenterveystyön
erityispalveluita ja terveyskeskuksen
vastaanottoa.
Asiakkaalla on etävastaanotolla mahdollisuus valita,

haluaako hän keskustella
näköyhteydellä vai pelkästään ääniyhteyttä hyödyntäen.
Asiakkaat ovat kokeneet
etäyhteydellä
tapahtuvat
vastaanotot pääasiassa hyvänä, ja palvelua halutaan
käyttää jatkossakin. Yhteydenpito hoitajaan sujuu
kotoa käsin helposti ja vaivattomasti, ja etävastaanottoon tarkoitettu ohjelma
on helppo ja selkeä käyttää.
Erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä tapaamisaikoihin: kotona tulisi
tapaamisaikana olla rauhallista ja häiriötöntä. Etävastaanottoja voidaan toteuttaa
joko yksilö- tai ryhmätoimintana. Ryhmätoiminnassa huomioidaan kaikkien
osallistujien suostumus eivätkä osallistujien tiedot välity kolmansille osapuolille.
Myös psykiatriset sairaanhoitajat ovat kokeneet

etävastaanotot hyvänä ja
varteenotettavana vaihtoehtona hoitotyössä. Kun asiakkaan tuntee ja molemmat
ovat sitoutuneet yhteistyöhön, toiminta on sujuvaa,
monipuolista ja turvallista.
Etävastaanotot ovat myös
vähentäneet paperityötä, ja
ajanvarauskirjan sovitut ajat
pystytään hyödyntämään
tehokkaasti potilastyöhön.
Etävastaanotoilla
voidaan edistää asiakkaiden
kokonaisvaltaista
hyvinvointia ja mielekästä, omannäköistä ja turvallista arkea
myös korona-aikana.

Irja Ylisiurua,
psykiatrinen
sairaanhoitaja,
Oulunkaari
Jaana Kehänen,
päivätoiminnan ohjaaja,
Oulunkaari

CoolerYkköset
Huhtikuja 7, 91100 Ii
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Retkirahastoa kartutettiin talvirenkaita asentaen
Lokakuisessa räntäsateessa
seisoi pitkä autojono odottamassa pääsyä Pohjois-Iin
koulun 6.luokkaisten retkirahaston kartuttamiseksi
järjestettyyn talvirenkaiden
alle asentamiseen Iin Autohuollon tiloissa.
Korona-aika on asettanut haasteita myös koululaisille, kun eri tuotteita ei
voida kiertää normaaliin
tapaan ovelta ovelle myymässä. Niinpä vanhemmat
olivat miettineet uudenlaista rahankeräysmuotoa, joka
onnistui yli odotusten. Pohjois-Iissä asuva Pasi Ontero antoi tilat korvauksetta
käyttöön ja osallistui itsekin
yhdessä vanhempien kanssa
renkaidenvaihtoon.
-Parempaa säätä ei tähän tempaukseen olisi voitu
saada, kahvia ja muita tuotteita teltan suojissa keskellä
räntäsadetta myynyt Kaisa
Lämsä totesi.
Eikä toden totta otollisempaa säätä olisi voinut
ollakaan. Räntäsade ja pakkasia ennustava sääennuste
olivat saaneet autoilijat liikkeelle. Päivän aikana talvirenkaat saivat alleen reilut
50 autoa. Enemmänkin autoja oli tarjolla, mutta rajallinen aika ei mahdollistanut
useampia palveltavan.
-Haukiputaalta
lähdin
renkaita alle vaihdattamaan,
kun huomasin rahojen menevän hyvään tarkoitukseen
lasten hyväksi, Liisa Ervasti kertoi autoaan odotellessaan. MTR

Olli Häyrynen ja Pasi Ontero vaihtamassa talvirenkaita vuorollaan sisälle päässeeseen autoon. Ontero antoi yrityksensä tilat korvauksetta talvirengasoperaation käyttöön.

Eerika Häcklin, Reetta Ruskoaho ja Miina Alaranta huolehtivat jonotuksen sujuvan sopuisasti ja ohjasivat autoja piha-alueella.

Kaisa Lämsä, Terhi Häcklin ja Katja Ruskoaho myivät kahvia ja eri tuotteita retkikassan kartuttamiseksi. Autoaan odotellut Liisa Ervasti nautti lämmittävät kahvit räntäsateen keskellä.

Tempauksen saama suosio yllätti järjestäjät ja yhtenäinen jono
autoja odotti pääsyä Iin Autohuollon tiloihin.

Jorma Sääskilahti 2-koiran kärryluokan SM-hopealle

Jorma Sääskilahti Ciaran ja Raprotin kanssa vauhdissa kohti hopeamitalia Jämin SM-kisoissa. (Kuva
Kimmo Virkki).

Iiläinen koiravaljakkourheilija Jorma Sääskilahti saavutti lokakuun puolivälissä
uransa ensimmäisen SM-mitalin sulanmaanlajeissa. Jämillä pidetyissä SM-kisoissa
Jorma, koirinaan Raptor ja
Ciara sijoittuivat 2-koiran
kärryluokassa hienosti SMhopealle. Jämillä hän osallistui lisäksi koirapyöräilyyn,
saavuttaen Kössin kanssa nelossijan. Jo syyskuussa Oulunsalossa pidetyissä
kisoissa Jorma oli hankkinut Raprotille kisakokemusta 1-koiran kärryluokassa,
sijoittuen viidenneksi. Talven hiihtoluokissa Jormalle
on mitaleita kertynyt toistakymmentä.
-Oulunsalon
kilpailussa tavoitteena oli saada ehjät suoritukset ja kokemusta
Raptorille, koska kyseessä
oli koiran ensimmäinen sulanmaankilpailu. Mitalisijat olivat kuitenkin mielessä,
Jorma kertoo.
Ensimmäisen päivän jälkeen hän oli sijalla 7, vajaat
5 sekuntia pronssisijasta.
Toisena päivänä he saivat
parannettua aikaansa noin

4 sekuntia ja sijoitusta sijalta
7 sijalle 5. Eroa pronssimitaliin jäi vaivaiset 3,5 sekuntia.
-Lisäksi Raptorin kanssa olimme nopein ”puhdasrotuinen” valjakko. Kilpailu
oli Raptorin ensimmäinen
ja olen erittäin tyytyväinen
koiraan ja tulokseen, vaikka
ainahan se mukavampi olisi
ollut olla mitaleilla.
Jämin kisoihin Jorma kertoo lähteneensä mitalitavoittein, sen verran hyvässä
kunnossa hän tiesi koiriensa olevan. Vaikka koirilla ei
kokemusta juuri ollutkaan,
täytyi mitalitavoite.
-Ciaralle kilpailu oli ensimmäinen, joten ensimmäisen päivän jälkeinen
kakkossija tuli hieman yllättäen ja todella kovalla 34
kilometrin keskivauhdilla,
hän toteaa.
Ero kärkeen oli tuolloin
7,9 sekuntia, mutta taakse
kolmenteen sijaan vain 0,3
sekuntia ja neljänteenkin
vain 0,9 sekuntia.
-Toisena päivänä koirat
jopa hieman paransivat suoritusta ja itsekin tuli potkittua kaikki mitä miehestä irti

saatiin, koska tiesin jokaisen
potkun merkityksen. Aika
parani 4,9 kilometrin radalla tasan sekunnin lauantain
ajasta. Kun kolmannella ja
neljännellä ajat hieman huononivat lauantailta, lopputuloksena
saavutimme
SM-hopeaa, keskinopeuden
ollessa yli 34 kilometriä tunnissa.
Myös Jämillä Jorma oli
Raptorin ja Ciaran kanssa
nopein ”pudasrotuinen valjakko. Raptor ja Ciara ovat
lyhytkarvaisia saksanseisojia ja Jorman omia kasvatteja.
Harjoitusolosuhteiden
Jorma toteaa Iissä olevan
hyvät ja kertoo Illinsaaren
olevan oivallinen harjoittelupaikka, niin kesällä kuin
talvella.
-Iso kiitos Iin kunnalle, että olemme päässeet Illinsaareen harjoittelemaan.
Usko menestykseen on kova
myös talven kilpailuissa ja
mitalit mielessä suuntaamme kohti hiihtoluokkien kisoja, Jorma totesi talven
ensilumien peittäessä Iin
maisemat. MTR
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Mainingin Maku käynnistelee toimintaansa
Kuivaniemelle rekisteröity
uusi yritys, Mainingin Maku
on
kalajalostustuotteiden
valmistukseen erikoistunut
yritys. Ensimmäisenä tuotteena yritys lanseerasi kylmäsavulohimoussen,
jota
toimittaja pääsi ensimmäisten joukossa maistelemaan.
Toimittajan suutuntumalla voidaan todeta kyseessä
olevan tuotteen, joka lienee
ensimmäinen pitkässä menestystuotteiden ketjussa,
niin hyvän tuotteen resepti ja valmistus ovat markkinoille tuottaneet.
-Haluamme
erottua
muista tuotteiden tuoreudella, säilöntäaineettomuudella ja hyvällä maulla.
Tuotteemme ovat sekä laktoosittomia että gluteenittomia, toimitusjohtaja Stina
Bergman kertoo.
Alkuvaiheessa Mainingin

Maku valmistaa tuotteensa
valmistuserinä Stinan toisen
yrityksen, Lahjan Paikan
elintarviketiloissa
Kemissä. Toiminnan kehittyessä,
yrittäjät toivovat löytävänsä
tuotantotilat Kuivaniemeltä.
-Haemme
parhaillaan
yhteistyökumppaneita
ja
toivomme voivamme mahdollisimman pitkälle käyttää
paikallista kalaa tuotteidemme raaka-aineena, yrityksen
hallituksen puheenjohtaja
Janne Vakkuri toteaa.
Uusia tuotteita kehitellään koko ajan ja tuodaan
markkinoille
reseptiikan
valmistuttua. Reseptiikasta Mainingin Maussa vastaa
Stiina, Jannen huolehtiessa raaka-ainehankinnoista
ja kalojen savustamisesta. Tavoitteena on työllistää
yrittäjien lisäksi paikallisia
tuottajia.

man sulkeutuvat kokonaan
ja vievän terveyspalvelut
reilun 30 kilometrin päähän
Iihin. Tuodakseen huolensa
päättäjien tietoon, ovat kuivaniemeläiset
keränneet
adressin terveysaseman säilyttämisen puolesta. Adressiin nimensä on kirjoittanut
650 ihmistä. Adressi luovutetaan päättäjille ennen Iin
kunnan tulevan vuoden talousarviosta päättämistä.
Kuivaniemen terveysaseman kohtalo oli esillä jo tämän vuoden talousarvion
käsittelyn yhteydessä. Tuolloin kunnanvaltuusto päätti säilyttää terveyspalvelut
Kuivaniemellä ja hankkia
asemalle uuden hammaslääkärituolin. Tuolin han-
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Kuivaniemen nuorisoseura
Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

su 1.11. klo 16.00

8
23
2 4 15

KUIVANIEMEN SEURALLA

Tervetuloa!

500€ mp | 300 € pr50 | 100 €
7 x Atriakinkku
Annamme kaikille pelaajillemme
kasvomaskit veloituksetta!
Kylmäsavulohimousse on Mainingin Maun ensimmäinen markkinoille saatettu tuote.

-Kylmäsavulohimoussea
voi tilata joko omaan herkutteluun tai suurempina erinä
vaikkapa juhlien herkuksi.
Voin kätevästi tuoda tilatun
määrän Kuivaniemelle kotimatkani yhteydessä, Stina
rohkaisee kokeilemaan uut-

ta kalaherkkua.
Mainingin Maun arvot tulevat olemaan puhtaat raaka-aineet, tuoreus ja
hyvä maku, jotka ovat onnistuneesti mukana yrityksen
ensimmäisessä
tuotteessa. MTR

Terveysaseman kohtalo
huolestuttaa Kuivaniemellä
Kuivaniemen
terveysasema on ollut suljettuna maaliskuusta alkaen. Koronan
rantauduttua Suomeenkin,
Oulunkaaren kuntayhtymä
perusti erillisen infektiopoliklinikan Iin terveysasemalle ja varmisti henkilökunnan
riittävyyden muun muassa sulkemalla Kuivaniemen
terveysaseman. Sulkemisen
oli tarkoitus päättyä lomakauden jälkeen elokuussa.
Koronan toisen aallon vuoksi sulkua on kuitenkin jatkettu kuukausi kerrallaan,
eikä terveysasema Kuivaniemellä avaudu ainakaan
ennen joulukuuta.
Tämä on saanut kuivaniemeläiset huolestumaan
ja pelkäämään terveysase-

5
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kintapäätöstä ei kuitenkaan
ole toimeenpantu, mikä ihmetytti terveysaseman pihalle viime viikon tiistaina
kokoontuneita kuntalaisia ja
kuivaniemeläisiä päättäjiä.
Kuivaniemen terveysaseman sulku on vaikeuttanut
etenkin iäkkäiden asioimista terveyspalveluiden pariin. Iihin on pitkä matka,
eikä yleisillä kulkuneuvoilla kulkeminen Iin terveysasemalle ole helppoa. Omaa
autoa ei kaikilla ikäihmisillä ole käytettävissään. Kuivaniemeltä on mahdollista
asioida myös Simon terveysasemalla, jonne matkaa
on 10 kilometriä. Tiistain
kokoontumisessa useat paikalla olevista kuitenkin to-

tesivat, ettei sinne lähde
asioimaan
periaatteestakaan.
-Maksamillemme
veroille tulee saada vastinetta
omassa kunnassa, oli monen
paikalla olleen näkemys.
Keskusteluissa
esillä olleeseen vaihtoehtoon
Kuivaniemen terveyspalveluiden sijaitsemisesta jossain muussa kiinteistössä
Kuivaniemellä, terveysaseman pihalle kokoontunut
väki suhtautui varovaisen
myönteisesti.
Iin kunnanvaltuusto tekee päätöksen Kuivaniemen
terveyspalveluiden
tulevaisuudesta talousarviokokouksessaan joulukuussa.
MTR

A. Pöntiön VILJAPOSSUA

ToimiTukseT suoraan TilalTa!
Huom.! nyt myös jalosteet
Vain ennakkotilauksesta.
Toimituspäivä iissä, kuivaniemellä ja
olhavassa la 7.11.
Tiedustelut ja varaukset 040 522 1440

• HUOPAKATTOSANEERAUKSET JA
-UUDISKOHTEET
• HUOLLOT JA KORJAUKSET,
KAIKILLE KATEMATERIAALEILLE
• LUMIESTEET, KULKUSILLAT,
TALOTIKKAAT
Nyt kattoremontit kätevästi myös rahoituksella,
soita ja kysy lisää!

Yhteydenotot: info@bhgroup.fi
044 773 4000/Juho
044 773 4001/Jarno

SENIOR SHOP

SYKSYN 2020 UUSI MALLISTO

Tyylikästä
muotia
aikuiseen
makuun

Terveyspalveluiden tulevaisuudesta Kuivaniemellä ollaan huolissaan. Terveysaseman säilyttämisen puolesta laaditun adressin on allekirjoittanut 650 ihmistä ja viime viikolla joukko kyläläisiä kokoontui terveysaseman pihalle keskustelemaan terveyspalveluiden tilanteesta.

POP-UP

Ii:n keskustassa
TO 29.10. - PE 31.10.
TO-PE 9.00 - 17.00
LA 10.00 - 14.00
HAMINANTIE 4
Ent. Osuuspankin konttori

LISÄTIETOJA:
Outi Juutilainen
040 5687 266

seniorshopsuomi.fi
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Opetus- ja varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelma valmistui
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta asetti tammikuussa työryhmän, jonka
tehtävänä oli selvittää palveluiden tarpeiden muuttumista ja niihin vastaamista,
palveluverkkoa, henkilöstörakennetta ja kustannuksia
seuraaville viidelle vuodelle.
Työryhmä aloitti toimintansa maaliskuussa 2020 ja on
kokoontunut kevään, kesän
ja syksyn 2020 aikana toistakymmentä kertaa.
Työryhmä on työstänyt
palvelusuunnitteluun
eri
näkökulmia ja kuullut asiantuntijoita työskentelyn aikana. Varhaiskasvatukseen
ja opetukseen on valmisteltu kolme erilaista vaihtoehtoa ja niitä on täydennetty
tiekartalla.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi
palvelusuunnittelun raportin vuosille 2020-2025 kokouksessaan 15.10. Samalla
lautakunta päätti edetä esittämään vaihtoehdon kolme
mukaisesti siten, että Olhavan koulun ja Tenavatuvan
osalta edetään lautakunnan
aiemman linjan mukaisesti
ja ne lakkautetaan 1.8.2022.
Varhaiskasvatuksen osalta
edetään työryhmän esittä-

män tiekartan mukaisesti ja
esitetään kunnanvaltuustolle uuden päiväkodin rakentamiseen talousarvioon 2020
varatun määrärahan vapauttamista.
Opetuspalveluiden osalta
vaihtoehto kolme tarkoittaa
aluemallia, jossa opetusta
järjestettäisiin edelleen koko
kunnan alueella. Kouluverkkoa sopeutettaisiin tarpeita
vastaavaksi lakkauttamalla
Olhavan koulu ja integroimalla Kuivaniemen yläkoululuokat. Tarkastelujaksolla
suurimpia korjaus- ja parannustarpeita nähtiin olevan
Valtarin koulun, Jakun koulun ja Aseman koulun kiinteistöissä. Myös Ojakylän ja
Pohjois-Iin kouluilla on kiinteistöselvityksen
mukaan
lähivuosina tarpeita kiinteistöjen tai niiden osien tekniselle ja/tai rakenteellisille
korjauksille.
Olhavan koulun osalta on
mahdollista, että vanhemmat saavat valita lastensa
kouluksi joko Kuivaniemen
tai Iin suunnan. Kuivaniemen yläkoulutoiminta järjestetään joko Simossa tai
Valtarin koululla. Olhavan
koulun tiloista luovutaan ja
Kuivaniemen koulun tilo-

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Anne Haataja olisi toivonut Tenavatuvan toiminnan jatkuvan koulun mahdollisesta lakkauttamisesta huolimatta.

ja vapautuu muuhun käyttöön.
Lopullisesti esimerkiksi Olhavan koulun ja Tenavatuvan
mahdollisen
lakkauttamisen ja ajankohdan päättää Iin kunnanvaltuusto tulevan joulukuun
kokouksessaan.
-Onhan tämä surullista, että siellä missä on hyvät
opetustilat, oppilasmäärät
vähenevät. Vastaavasti joudumme investoimaan toisaalla uusiin tiloihin ja
kunnostamaan heikkokuntoisia koulukiinteistöä, opetus- ja varhaislautakunnan

puheenjohtaja Reijo Kehus
toteaa.
Olhavan koululla ja Tenavatuvalla on jo useampi
vuosi eletty epävarmuudessa, jatkuuko vai päättyykö
toiminta.
-Selkeä päätös on parempi kuin jatkuva ”löyhässä
hirressä roikkuminen”, Olhavan koulunjohtaja Anne
Hakoköngäs kuvailee tunnelmia koululla.
Tenavatuvan varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Anne
Haataja olisi toivonut ryhmäperhepäiväkodin voivan
jatkaa toimintaansa hyvä-

Olhavan koulunjohtaja Anne Hakoköngäs, Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen sihteeri Tanja Kähkönen ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Kehus toivovat
hyväkuntoisen koulukiinteistön oven tulevaisuudessakin pysyvän
kyläläisille avoinna ainakin liikuntatiloihin.

kuntoisessa kiinteistössä.
-Lapsia kylällä edelleen
on ja ryhmämme on täynnä. Vanhemmille tehdyissä laadunarviointikyselyissä
olemme saaneet hyvää palautetta sekä hoidon laadus-

ta että toimintaympäristöstä.
Palvelusuunnitelma kokonaisuudessaan löytyy Iin
kunnan sivuilta, opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan pöytäkirjan 15.10. liitemateriaalista. MTR

Alarannan koululaisten evakkoretki päättyi

Syyslomalta palattiin juuri valmistuneeseen kouluun

5.luokan oppilaat Enni Laurila, Linnea Ylitalo ja Milla Paakkola
iloitsivat Alarannan koulun valmistumista. Tyttöjen mielestä koulu on tosi hyvä ja parasta on heidän ihana oma luokkatila.

Alarannalla iloitaan uuden
koulurakennuksen valmistumista ja kolmen vuoden evakkoretken päättymistä. Koulun
3-6 luokkalaiset kävivät ensin vuoden koulua Valtarin
koulun tiloissa ja sitten kaksi
vuotta Kisakentäntalossa. 1-2
luokkien oppilaiden koulunkäynti on koko ajan pystyttyä järjestämään Alarannalla,
Puustelli rakennuksessa. Uusi
koulu käsittää kuusi kotiluokkatilaa, keittiön, ruokalan ja
tarvittavat aputilat. Uudisrakennuksen koko on 980 neliömetriä. Puustelliin sijoittuvat
teknisen käsityön luokkatila,
terveydenhoitajan tilat ja monitoimitila. KVR-urakoitsijana Alarannan kohteessa toimi

Rakennusyhtiö Observo. LVI
työt toteutti JiiPee talotekniikka Oy ja sähkötyöt SähköHirsso Oy. Rakennusurakan
kokonaishinta oli 2 290 000
euroa. Koulun oli määrä valmistua jouluksi ja oppilaiden
päästä aloittamaan koulutyö
kevätlukukauden 2021 alkaessa. Koska rakennus valmistui etuajassa ja luovutettiin
kunnalle lokakuun alussa, tuli
syyslomasta sopiva ajankohta
palata evakosta uutuuttaan
hohtavaan kouluun Alarannalle.
Alarannan koululla opiskelee 116 oppilasta ja tulevaisuudessa oppilasmäärän
ennustetaan hienoisesti kasvavan.

Koulunjohtaja Samuli Hanhisalo Alarannan uuden koulun pääsisäänkäynnin luona. Uudessa koulussa kaikki sisäpinnatkin ovat puuta ja tilat ovat avarat, sekä valoisat.

-Olemme todella iloisia ja
tyytyväisiä uusiin kauniisiin
ja toimiviin tiloihin. Opettajat saimme olla koko suunnitteluprosessin mukana ja
pystyimme vaikuttamaa tilaratkaisuihin. Erityisen tyytyväisiä olemme ruokala/
aulatilaan, joka taipuu vaikkapa vanhempainiltojen tilaksi. Koulu on kuin meille

mittatilaustyönä tehty, koulunjohtaja Samuli Hanhisalo
iloitsee.
Aivan kaikkia kalusteita ei koululle vielä ole saatu
ja koulutyö aloitettiin maanantaina yhdessä oppilaiden
kanssa tavaroita paikoilleen
laittaen. Koulu tavoittelee
Joutsenmerkki-koulun asemaan. Vielä koululle ei Jout-

senmerkkiä ole myönnetty,
mutta kaikki rakentamisessa ja materiaaleissa on toteutettu vaaditut kriteerit
huomioiden. Joutsenmerkki voidaan myöntää ainoastaan rakennukselle, joka on
ollut ympäristöystävällinen
jo rakennusvaiheessa. Myönnetty Joutsenmerkki myös
osaltaan kertoo toteuttajan

halusta huomioida kohteen
elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset keskimääräistä
paremmin. Joutsenmerkityn
rakennuksen rakentaminen
on prosessi, jossa kaikki rakennusmateriaalit täytyy hyväksyttää etukäteen, eikä
tiettyjä materiaaleja ja kemikaaleja voida käyttää lainkaan. MTR
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Minun Olhavani
Vuosi 2020 jää historiaan Covid-19 pandemiavuotena. Vaikka varoittavia tietoja oli viruksen vaarallisuudesta saatu jo
edellisen vuoden lopulla, ei meistä kukaan osannut aavistaa, miten paljon virus tuleekaan muuttamaan arkeamme.
Suomen hallitus antoi 16.3.2020 pandemiaan liittyvät suositukset siirtyä etätöihin niin kouluissa kuin työpaikoillakin.
Lisäksi mm. kokoontumista ja matkustamista rajoitettiin
sekä ravintolat suljettiin. Myös harrastetoiminta lakkasi, jollei sitä voinut siirtää verkkoon. Suomi ja maailma pysähtyi.
Pandemia pisti jokaisen meistä ajattelemaan, mikä on
omassa elämässä tärkeintä? - Läheisten ja oma terveys, yhteenkuuluvuus, huolenpito, rakkaus sekä ihmisen suhde
luontoon nousivat arvoonsa.
Miten pandemia näkyi Olhavassa? Suurimmat muutokset olivat koululaisten siirtyminen etäopetukseen, vanhusten virkistystoiminnan lakkautuminen ja Tenavatuvan
lasten hoitopaikan siirtyminen Iihin lapsille uuteen, isompaan nk. koontipäiväkotiin. Listan viimeisin muutos järkytti
lapsiperheitä, mutta myös koko yhteisöä. Maalaisjärjellä ajatellen päätös oli kohtuuton niin lasten kuin lasten vanhempien näkökulmasta. Lasten väheneminen päivähoidosta oli
Suomen hallituksen päätösten seurausta. Päätösten, joilla
pyrittiin tukahduttamaan viruksen leviäminen. Lasten hoitopaikan äkillinen siirto Iihin soti kaikkia rajoituksia vastaan.
Kuinka suojaton lapsi onkaan byrokratian rattaissa? Onneksi
syksyyn tultaessa maalaisjärki oli saavuttanut viranhaltijat ja
Tenavatupa sai jatkaa toimintaansa. Tosiasiassa Terveydenja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 4.8.2020 antamissa suosituksissa todettiin
mm. että: ”Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi olisi hyvä
huomioida, ettei henkilöstö pääsääntöisesti siirtyisi yksiköstä toiseen. Varhaiskasvatus tulee järjestää mahdollisuuksien
mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä keskenään.”
Vanhusten virkistystoiminnan ja kokoontumisten päättyminen eristi monet ikäihmiset koteihinsa useiksi kuukausiksi. Eristäytymisen kosketti erityisesti niitä ikäihmisiä, jotka
eivät kuuluneet säännöllisen koti- tai ruokapalvelun piiriin
ja joiden läheiset asuivat kaukana. Myös bingot ja Olhavan
Porinapiirin kokoontumiset peruttiin. Niinpä Porinapiirin
ydintiimi aktivoitui miettimään, miten he voisivat piristää
karanteenimaisissa oloissa eläviä ikäihmisiä? Tiimi aktivoi
seurakunnan ja kehittämisyhdistyksen kirjoittamaan tervehdykset sekä kokosi ns. virike-/tehtäväpaketin koteihin vietäviksi, yksinäisten iltojen iloksi. Pieni ele, täydellä sydämellä
koottu paketti, toi piristystä monen yksinäisen ikäihmisen
karanteeniarkeen. Lisäksi Porinapiirin Eija ideoi ja ylläpiti Facebookissa päivä- ja viikkotehtäviä ikäihmisten aktivoimiseksi. Tehtävistä tuli niin suosittuja, että osallistujien
ikähaitari vaihteli 10-100 välillä. Yhteisöllisyys löysi uuden
foorumin. Samalla avunpyytämisen kynnys pieneni ja avunantamisen keinot monipuolistuivat.
Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen toimintakin on
’vetänyt henkeä’ pandemiavuoden aikana. Kesän päätapahtuma Olhavapäivä peruttiin ja kokoontumisia on pyritty välttämään. Pienimuotoisia talkoita on toki järjestetty. Iin
kunnan toteuttamaan Olhavanjoen kunnostamiseen on osallistunut kymmeniä talkoolaisia. Myös Muhojoen kunnostustalkoot veti porukkaa yhteen laajemminkin. Lisäksi Olhavan
Osakaskunta on järjestänyt useita talkoita kesän aikana.
Näistä tapahtumista löydät lisätietoja lehdestämme.
Koska kokoontumisrajoituksia on edelleen voimassa ja
pandemian siirtyminen leviämisvaiheeseen alueellamme on
uhkana, niin jotain mielekästä tehtävää kehittämisyhdistyskin halusi ideoida. Päätimme käynnistää Olhava-aiheisen
videokilpailun (sarjat: alle 18v ja yli 18v). Tarkemmat osallistumisohjeet ja vaatimukset löydät lehden sisäsivuilta. Millainen on siis sinun Olhava?

Toivon, että Olhavan Seutulainen
-kylälehtemme ilahduttaa lukijoita
syksyn pimeinä iltoina. Muistakaa
pitää huolta läheisistänne ja
pysykää terveenä!

Maarit Tihinen

Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen pj.

Pidetään
Olhava
näkyvissä

olhava.fi

Virtavesikunnostusten kesä
Iin kunta käynnisti kesällä 2020 kalataloudellisen
kunnostushankkeen II-vaiheen Olhavanjoella. Lapin
ELY-keskukselta
saadun
rahoituksen avulla jatkettiin toimenpiteitä siitä, mihin hankkeen I-vaiheessa
jäätiin. Keväällä saatiin viimein AVI:lta vesilain mukaiset luvat ja kunnostustöitä
voitiin jatkaa. Kunnostushankkeella parannetaan joen
ekologista tilaa ja luodaan
paremmat lisääntymis- ja
elinolosuhteet lohikaloille,
nahkiaiselle ja ravulle. Lapin
ELY:lta saatu rahoituspäätös
kattaa vuodet 2020-2022.

Virtavesikunnostuksiin
tarjotaan rahoitusta
Valtakunnallisesti virtavesikunnostusten määrä on
ilahduttavasti
lisääntynyt
ja rahoitusta on tarjolla erilaisiin kunnostushankkeisiin. Hankkeilla tähdätään
tavanomaisesti
lohikalakantojen vahvistamiseen ja
vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen edistämiseen.
Kunnostustyöt
edistävät
samalla jokien monimuotoisuutta, jolloin hyödyt
kohdistuvat myös muuhun
eliöstöön.
Kunnostushankkeen
Ivaiheessa,
vuosina 20182019, Olhavanjoella kunnostettiin kutualueita viidellä
eri koskella. Nyt toteutetun
II-vaiheen urakassa kunnostuksia jatkettiin edelleen 12
eri koskella välillä Pihlajaniemi-Ylipäänkoski. Tavoitteena oli kunnostaa myös
Kokkoniemenkoski,
mutta toteutus ei onnistunut
haastavan kulkuyhteyden
vuoksi. Vuosiojan ja Kokkoniemenkosken
haarakohtaan lisättiin kuitenkin
jälkikäteen kutusoraa. Kunnostukset toteutettiin tänä
kesänä pääosin heinä- ja elokuun aikana.
Iin kunta toimi hankkeen
toteuttajana Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen

Olhavan seudun kehittämisyhdistys
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry perustettiin v.
1998 seudun kolmen kylätoimikunnan ’kattojärjestöksi’: alueellisten hankkeiden toteuttajaksi ja alueen elinvoimaisuuden kehittäjäksi.
Kehittämisyhdistyksen perusideana ja tavoitteena
on koko Olhavan laajan alueen tasapuolinen kehittäminen ja kyläläisten aktivointi. Yhdistys onkin toteuttanut vuosien aikana erilaisia kehittämishankkeita sekä

Uutta on

järjestänyt monia tapahtumia, peräkärrykirppiksiä ja
retkiä sekä aktiiivisesti tehnyt yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.
Visiomme on:
Olhava, Olhavan seudun alue, tunnetaan turvallisena, viihtyisänä, kehittyvänä sekä aktiivisena alueena,
jossa kunnioitetaan asukkaita elinkaaren eri vaiheissa.

Olhavanjoki on potentiaalista lohikalojen lisääntymisaluetta, mutta alueet ovat pieniä, minkä vuoksi
oli välttämätöntä tuoda kohteisiin kutusoraa ja luoda sen avulla kutupaikkoja.

ja Olhavan Osakaskunnan
ollessa aktiivisina paikallistoimijoina.
Työnjohtajana
toimi Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n Vesa
Rantanen ja konetyö hankittiin Maanrakennus J Päkkilä
Oy:ltä.
Olhavanjoki on potentiaalista lohikalojen lisääntymisaluetta, mutta alueet
ovat pieniä, minkä vuoksi oli välttämätöntä tuoda kohteisiin kutusoraa ja
luoda sen avulla kutupaikkoja. Kutualueiden rakentamisen lisäksi muutamiin
kohteisiin lisättiin poikaskiveä syntyneiden poikasten
suojapaikoiksi. Useassa kohteessa poistettiin runsaasti
vesikasvillisuutta ja kivettiin
jokea uudelleen lähemmäs
luonnontilaa. Samalla luotiin vaelluskaloille suojapaikkoja. Paikallisilta saatiin
talkooapua mm. puiden toimittamisessa kohteisiin eli
niin sanottujen hybridikynnysten rakentamiseen.
Tehdyt
toimenpiteet
edistävät uoman rakenteellista monimuotoisuutta ja
palauttavat jokeen vaihtelevat
virtausolosuhteet.
Monimuotoinen uoma pa-

rantaa kalaston ja muun
eliöstön elinolosuhteita sekä
vahvistaa joen virkistyskäyttöarvoa. Olhavanjoen
kunnostushanketta pyritään
jatkamaan lisärahoituksen
turvin seuraavina kesinä.

Teksti: Teija Härkönen,
Iin kunta
Kuvat: Perämeren
Kalatalousyhteisöjen
Liitto ry.

YHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 2020:
Maarit Tihinen, puheenjohtaja, p. 040 760 9578, maarit.tihinen@gmail.com
Helka Tapio, varapuheenjohtaja, p. 040 742 4651, helka.tapio@ii.fi
Tanja Kähkönen, sihteeri, p. 045 7840 1888, tanja.kahkonen1@gmail.com
Eija Kaleva, porinapiirin vastaava, p. 040 5375 788, eija.kaleva@gmail.com
Valtteri Pakonen, p. 044 207 2272, valtteripakonen@gmail.com
Kari Simula, p. 040 529 5798, kari.simula@pp.inet.fi
Veikko Liikanen, p. 044 090 4425, veksi54@gmail.com
Hallituksen varajäsenet:
Pekka Haatainen, Raili Kolehmainen, Tiina Kunelius, Pertti Nissinen, Minna Tolonen ja Merja Veijola.
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Museokauppa siirtyi nettiin
Olhavan Wanhakauppa on
koronarajoitusten
vuoksi siirtynyt väliaikaisesti nettiin. Toiminta ei silti
ole loppunut, vaan suosikkituotteen eli viime vuonna julkaistun Olhavan oman
värityskirjan rinnalle julkaistaan tänä syksynä jälleen uusi tuote, Olhavan
karttataulu. Moderni sisustustaulu on toteutettu samaan tyyliin kuin monissa
designjutuissa nähdyt, suurkaupunkeja kuvaavat karttataulut.
-Kyllähän Olhava sen
verran iso metropoli on, että
pitää meillä olla samanlainen taulu kuin New Yorkilla
ja Helsingilläkin, kauppias
Riitta Muhonen nauraa.
-Ensi kesänä pääsemme
toivottavasti jälleen avaa-

maan museokaupan, ainakin viikonloppuisin tai
tilauksesta. Siihen asti muistelemme Olhavan historiaa
ja myymme Olhava-tuotteita Wanhankaupan Facebook-sivuilla, Riitta ja Ulla
Muhonen pohtivat.
Olhavan
Wanhakauppa on museokauppa ja kahvila, jonka äiti ja tytär ovat
perustaneet Olhavassa satakunta vuotta sitten toimineen kaupan tiloihin.
Kaupassa myydään valokuvaaja ja kauppias Erkki Sassin 1900-luvun alussa
ottamiin valokuviin perustuvia lahja- ja sisustustuotteita.
Lisätietoja ja tilaukset:
facebook.com/wanhakauppa ja 040 747 1738.

lhavan
eutulainen

Julkinen hirven
PALVILIHAHUUTOKAUPPA

Olhavan Areenalla la 31.10. klo 13 alk.
Kahvitarjoilu.
Huom. Covid-19 pandemian vuoksi
hirvipeijaisia ei tänä syksynä järjestetä.
Olhavan Areenan osoite: Kemintie 1476, Olhava.

Tervetuloa!

Järj. Olhavan Riistamiehet Ry

Talvirenkaat
edullisesti
• Rengasmyynti ja korjaukset
• Kysy tarjous!

Sisustustaulua on saatavilla kahdessa eri koossa, joista pienempi
kulkee nimellä Torppamalli ja suurempi nimellä Massikeisari. Kuva:
Riitta Muhonen

JÄPPINEN
HAMINANTIE 2, II

Soita 08 817 3835, 040 777 8365

Lapsiperheen elämää Olhavassa
Tanja Kähkönen on asunut
Olhavassa jo reilut kymmenen vuotta, olisiko peräti
kahdestoista vai kolmastoista vuosi menossa, Tanja
miettii. Tanja oli reilu parikymppinen, kun sai Oulussa
asuessaan ahaa-elämyksen
hankkia oma asunto ja sydämen vei mennessään vanha
kauppa Olhavasta. Ei tarvittu kuin yksi näyttö ja hetken
mielijohde, jolloin talovanhus sai uuden omistajan.
Tanja Kähkösen saattaa moni
tuntea jalkahoitajana menneiltä vuosilta. Tanja tekee
yhä osan viikkoa jalkahoitoja Iin alueella kotikäynteinä.
Torstaisin hänellä on hoitolavastaanotto AML GYM:n tiloissa Iin keskustassa.
Kahdeksan vuotta sitten
Tanja löysi nuoruuden hellunsa ja pari kulki etäsuhteessa muutaman vuoden ennen

kuin muuttivat yhteen, asuen Vaasassa. Olhavan talo oli
sen aikaa vuokralla. Vuokralaisten lähdettyä Tanja sai
työpaikan Iistä ja pariskunta muutti takaisin Olhavaan.
Samalla he aloittivat talon
kunnostamisen. Talosta oli
ehditty repiä puolet sisuksia
myöten auki, kun ensimmäinen lapsi ilmoitti yllättäen
tulostaan. Remontti sai yhdeksän kuukauden takarajan
ja uudet sisätilat ehtivät valmistua ennen pojan syntymistä ystävänpäivänä 2017.
Seuraavana vuonna syntyi
vielä tyttö äitienpäiväviikonloppua vasten. Perhekoko
oli molempien mielestä hyvä
näin.
Jari sai töistä Iistä, joten
työmatka on lyhyt ja työaika
on pääsääntöisesti päivävuoroa. Jari onkin aina ehtinyt
kotiin avuksi ja viikonlop-

puisin on ollut yhteistä perheaikaa.
-Nuorimmainen on ollut
huono nukkuja, joten unet
olivat aika vähissä yhteen
väliin ja sitä vedettiin Jarin
kanssa tikkua, kumpi tarttee enemmän unta tälle yölle. Nyt kuitenkin tilanne on
nukkumisen suhteen melko hyvä ja mummokin päätti
viimein muuttaa Iihin asumaan, Tanja mietti.
Tanja kertoo perheen
päättäneen jäädä asumaan
Olhavaan, koska pienellä kylällä kaikki tuntevat toisensa
ja apua saa aina, kun vain tajuaa sitä pyytää. Lapsille on
nurkan takana varamummolakin, johon on kiva mennä
aina silloin tällöin herkuttelemaan ja leikkimään. Myös
omanikäisiä leikkikavereita on useampia ison tien molemmin puolin. Kaverit ovat

tullut tutuiksi Tenavatuvan
ryhmäperhepäivähoidosta,
joka sijaitsee kylän ytimessä.
-Varsinkin lasten synnyttyä on ollut ilo huomata,
kuinka helposti apua on saatavilla ja kuinka pienet otetaan kylällä hyvin omaksi.
Yhtenäkin päivänä oli oven
taakse ilmestynyt iso pussi täynnä leluja ja lapussa sanottiin, toivottavasti nämä
kelpaavat leikkeihin mukaan. No kyllä kelpasi. Toiselta naapurilta saimme
pojan kanssa hakea vähän
pottuja syötäväksi ja kevään
loputtomassa
flunssakierteessä sai kauppa-apua ja sitä
myös tarvittaessa annettiin
toisille, Tanja iloitsee Olhavan yhteisöllisyyttä.
Tanja kertoo heidän juurtuneen Olhavaan ja kokevan,
että lapsilla on hyvät puitteet
kasvaa ystävien kanssa. MTR

Olhavan seudun yhdistykset ja toimijat:

Olhavan oma kuntosali
Olhavan Areenan katsomorakennuksessa on painonnostoon ja kehonrakentamiseen laajemminkin kuntoiluvälineitä.
Katsomorakennus on Iin kunnan omistama, mutta
kyläläisten talkoilla kunnostama. Salia käytetään aktiivisesti. Tilan käyttö, ylläpito ja siivous tapahtuu talkoilla,
joten jokaisen käyttäjän oletetaan siivoavan jälkensä; ja
vähän enemmänkin!
Avaimen kuntosalille saa lunastamalla 35 euron avainpantin. Avainkyselyt: Maarit Tihinen p. 040 7609 578.

Olhavan Erä ry
pj. Ari Pernu p. 040 310 0210, ari.pernu@hotmail.fi
Olhavan koulun vanhempainyhdistys
pj. Maria Öörni-Miettunen p. 044 318 0569,
maria.oornimiettunen@gmail.com
siht. Päivi Moisala p. 0400 431 357, paivi.moisala@hotmail.com
Olhavan Osakaskunta
pj. Seppo Tapio p. 044 774 8985
siht. Helka Tapio p. 040 742 4651, helka.tapio@ii.fi
Olhavan Riistamiehet ry
pj. Pasi Höyhtyä p. 0400 196 067, pasi.hoyhtya@luukku.com
Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry
pj. Maarit Tihinen p. 040 760 9578, maarit.tihinen@gmail.com
siht. Tanja Kähkönen p. 045 7840 1888, tanja.kahkonen1@gmail.com
Porinapiirin yhdyshenkilö Eija Kaleva p.040 5375 788,
eija.kaleva@gmail.com
Olhavan seudun kelkkailijat ry
pj. Olavi Valtonen p. 0400 777 929, valtonen.olavi@gmail.com
siht. Petri Hämälistö
Yli-Olhavan Maa- ja kotitalousnaiset
pj. Annika Ylitalo
siht. Anna-Maija Pakonen p. 050 400 7981, annamaija.pakonen@gmail.com
Yli-Olhavan Maamiesseura ry
pj. Kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663, kirsimaria.pakonen@gmail.com
Yli-Olhavan Metsästysyhdistys ry
pj. Pekka Ylitalo, p. 040 836 6290, peylitalo@gmail.com
siht. Ilpo Orre

Tanja ja Jari Kähkönen viihtyvät Olhavassa. Lapset Vili 3,5 vuotta ja
Ella 2,5 vuotta ovat myös löytäneet ikäisiään leikkikavereita, joiden
kanssa temmeltää.
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Julkaisija:
Olhavan seudun Kehittämisyhdistys ry
Päätoimittaja:
Maarit Tihinen
Toimittajat:
Matti-Tapio Rissanen, Heimo Turunen, Tanja Kähkönen,
Helka Tapio ja Heikki Lahdenperä
Muut lehden tekemiseen osallistuneet:
Olhavan seudun yhdistykset ja kylien aktiiviset toimijat
Taitto:
VKK-Media Oy/Katariina Nemitalo
Paino:
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Kiitos kaikille lehden tekemiseen osallistuneille.
Kiitos myös ilmoittajille!
Te kaikki olette mahdollistaneet lehden tekemisen.
KIITOS!
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Ikivirkkujen päivä Väli-Olhavassa

Vastaava lastenohjaaja Pekka Nevalainen, lähetysvastaava Hilja
Paukkeri ja lastenohjaajat Heli Pikkarainen ja Minna Juntunen valmiina palvelemaan ikivirkkujen päivään osallistuneita.
Makkarat maistuivat ja kahvittelun lomassa vaihdettiin kuulumiset.

Vanhustenpäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1954
lähtien. Vanhustenpäivä on
lokakuun ensimmäinen sunnuntai ja sitä seuraava viikko on vanhustenviikko.
Tänä vuonna viikon teemana oli ”Onni on vanheta”
Vallitsevissa poikkeusoloissa ei Iissä järjestetty
suuria tapahtumia, mutta
seurakunnan ikivirkkujen

päivä pystyttiin pitämään
Väli-Olhavan seurakuntatalossa ja piha-alueella. Kaunis
syksyinen sää suosi, eivätkä ympärillä pyörineet sadepilvet nousseet pilaamaan
tapahtuman leppoisaa tunnelmaa.
Päivän aluksi seurakuntasalissa pidettiin viikkomessu
ehtoollisineen. Puheessaan
kappalainen Pekka Soronen

korosti arvostavaa käyttäytymistä ikäihmisiä kohtaan,
sekä heidän huomioimistaan
ja yhteydenpidon tärkeyttä.
-Hygieniaetäisyydet
muistaen pitää jokaiselle turvata arvokas virikkeellinen
vanhuus. Jos ei muuten onnistu, niin pidetään yhteyttä
puhelimitse, Soronen muistutti.
Vanhustenviikon hän to-

tesi nostavan esille kristityn
vapautta ja Jumalan lapsena hänen tahtonsa noudattamista.
-Enkelit tuovat viestiä ja
me voimme olla arjen enkeleitä, jotka kannamme ja
nostamme lähimmäisiämme, myös ikääntyviä.
Ehtoollisen jälkeen siirryttiin seurakuntatalon piha-alueelle, jossa tarjolla oli
makkaroita ja kirkkokahvit.

Seurakunnan lähetysvastaava Hilja Paukkeri huolehti 30
vuoden kokemuksella kahvitarjoilusta ja seurakunnan
työntekijät olivat paistaneet
herkulliset
grillimakkarat
odottamaan messusta saapuvia.
-Emme ole korona-aikana pystyneet kokoontumaan Olhavan porinapiiriin,
tilojen ollessa turhan ahtaat suurelle porinajoukol-

Kappalainen Pekka Soronen peräänkuulutti arvostavaa käyttäytymistä ikäihmisiä kohtaan.

le. Tällaiset tapahtumat ovat
tärkeitä ja tervetulleita virkistyksiä monien ikääntyvien elämään, Ulla Muhonen
kiitteli seurakuntaa ikivirkkujen päivän toteutumisesta. MTR

Olhavan alueen yrittäjät iltakahveilla
Olhavan seudun kehittämisyhdistys haluaa kehittää toimintaansa myös yrittäjien
suuntaan. Yhteistyön aloittamiseksi ja yrittäjien toiveiden
kuulemiseksi kehittämisyhdistys kutsui alueen yrittäjät iltakahveille kylätuvalle.
Kutsun olivat useat eri alojen yrittäjät ottaneet vastaan ja illan aikana käytiin
rakentavaa ja luottavaisesti
tulevaisuuteen uskovaa keskustelua.
-Haluamme omalta osaltamme olla yrittäjien tukena
ja toteuttaa vaikkapa erilaisia koulutuksia ja asiantuntijaluentoja,
yhdistyksen
sihteeri Tanja Kähkönen totesi tilaisuutta avatessaan.
Yrittäjät toivoivat kehittämisyhdistyksen edelleen
toiminnallaan vahvistavan
kylän yhteisöllisyyttä ja järjestävän vaikkapa pikkujoulut yhdessä yrittäjien kanssa.

-Meillä on kylällä mukavasti viritelty yhteistyötä
yrittäjien kesken ja pyrimme tuotteistamaan yhteisiä
ideoitamme, kirjailija/EAkouluttaja Hanna Maaria
Ikonen kertoi tulevasta kirjastaan.
Koulun mahdollinen loppuminen huolestuttaa yrittäjiä. Etenkin taksiyrittäjille
tilanne on epävarma koulukuljetusten jatkumisen suhteen.
-Eihän se mukavalta tuntunut, kun kuljetuksista
pyydettiin tarjoukset useammalle vuodelle ja heti
perään saimme paikallislehdestä lukea koulun jatkumisen olevan uhattuna.
Mihin oppilaat kuljetetaan
jatkossa ja kenen toimesta, on meille täysi arvoitus,
Mika Lalli kertoi taksiyrittäjän näkökulmasta.
Ilkka Pakonen kertoi mai-

totilojen määrän kunnassa
vähentyneen dramaattisesti
viime vuosikymmenillä.
-Parhaimmillaan Iissä toimi 600 maitotilaan. Nyt meitä maitotilallisia on Olhavan
alueelle enää kaksi ja koko
”kanta Iin” alueella viisi tilaa.
Palvelujen säilymisestä
kylillä kannettiin muutenkin
huolta.
-Kauppa, posti ja pian
koulukin ovat poissa. Entäpä sähkömies, putkimies,
sorantuoja ja jätekaivojentyhjentäjä, pitääkö kaikki palvelut jatkossa hakea
oman kylän ulkopuolelta? Toivottavasti kaikki ymmärtävät tämän ja käyttävät
olemassa olevia palveluita,
yrittäjät toivoivat puheenvuoroissaan.
Tulevien vuosien Olhava-päivään
suunnitellaan
kylän omien yrittäjien huo-

Auli Tolonen, Eeva-Liisa Rajala, Hanna Maaria Ikonen, Tanja Kähkönen, Eija Kaleva, Mika Lalli ja Ilkka Pakonen Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen iltakahveilla Olhavan kylätuvalla.

mioimista entistäkin näyttävämmin, vaikkapa omalla
yhteisosastollaan. Yhteiseen
hiileen puhaltamisen ja positiivisen ilmapiirin ylläpitämisen tärkeys korostui
yrittäjien kommenteissa.
Leppoisan tapahtuman

Osallistu videokisaan ja voita drone!
Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen videokisaan voivat osallistua kaikki Olhavasta kiinnostuneet. Kisan aihe
on yksinkertaisuudessaan: Olhava.
Myös toteutus on vapaa. Kuvaa maisemia
dronella, käsikirjoita huolella tai vääntele
vaikka muovailuvaha-animaatio.
Kisassa on kaksi sarjaa, yli ja alle
18-vuotiaat. Kummankin sarjan pääpalkintona on 500 euron arvoinen drone eli
ilmakuvaushelikopteri. Lisäksi kummassakin sarjassa arvotaan kaikkien osallistujien kesken 50 euron arvoinen lahjakortti
Maisemaravintola Merihelmeen.

Videon vaatimukset
- Kuvattu Olhavassa vuosina 2020 tai
2021
- Kesto vähintään 3 sekuntia ja korkeintaan 3 minuuttia
- Tiedostomuoto: mp4, avi tai mov
- Luvat tunnistettavissa olevilta henkilöiltä (alle 12-vuotiaan puolesta luvan antaa huoltaja)
- Ei päihteitä, alastomuutta tai väkivaltaa
- Ei riko tekijänoikeuksia eli esimerkiksi
mahdollisen musiikin tekijältä on lupa.

Osallistua voi myös työryhmällä, jossa voi
olla mahdollisten esiintyjien lisäksi kolme
jäsentä. Yksi henkilö voi osallistua jopa viidellä eri videolla.
Lähetä videosi 30.6.2021
mennessä osoitteisiin:
info@olhava.fi ja
maarit.tihinen@gmail.com
Kirjoita sähköpostiin:
- Videon nimi
- Osallistutko yli 18-vuotiaiden vai alle
18-vuotiaiden sarjaan

yhteenvetona sovittiin Tanja Kähkösen toimivan linkkinä kehittämisyhdistyksen
ja yrittäjien välillä.
-Toivomme pystyvämme tukemaan yrittäjiä heidän tarpeistaan lähteviin
toiveisiin vastaamalla. So-

mekoulutusta ja muita koulutuksia on suunnitteilla,
sekä hanketuen hakemista
laadukkaiden koulutusten
varmistamiseksi, Tanja kertoi kehittämisyhdistyksen
suunnitelmista. MTR

Sorsanpojan ensimmäinen uintiretki, veljentytön runoesitys,
salapoliisitarina tai päivänpolttava dokumentti?
- Tekijä / työryhmän jäsenet. Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero
- Missä video on kuvattu
Jos tiedoston koko on yli 5 megatavua, lataa videosi esim. Vimeo- tai WeTransferpalveluun ja lähetä sähköpostilla videon
latauslinkki. Parin viikon sisällä saat vahvistusviestin, että tiedosto on varmasti
saapunut perille.
Voittajat valitsee kehittämisyhdistyksen hallituksen nimeämä tuomaristo.
Tuomaristo arvioi muun muassa alkuperäisideaa, miten hyvin video kuvaa Olha-

vaa sekä teknistä toteutusta.
Voittajat julkaistaan Olhavapäivänä,
10.7.2021.
Olhavan seudun kehittämisyhdistys
voi käyttää kilpailuvideoita ja niiden osia
Olhavan markkinoinnissa muun muassa internetsivuilla ja somekanavissa sekä
esittää niitä erilaisissa yleisötapahtumissaan.
Lisätietoja:
Maarit Tihinen,
maarit.tihinen@gmail.com,
p. 040 760 9578
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Superruokaa Olhavan metsistä
Metsät Olhavassa ja muuallakin Suomessa ovat varsinaisia aarreaittoja niin
mielelle, sielulle kuin kehollekin. Keväällä lumien sulettua ensimmäisiä metsän
herkkuja ovat kirpakkaat
karpalot, joita löytää rämeiltä myös myöhään syksyllä.
Keväällä ja alkukesällä metsä pursuaa monia
syötäviä
villivihanneksia,
kuten koivun ja pihlajan

silmuja ja nuoria lehtiä ja
kuusenkerkkiä. Niiden kerääminen ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, vaan vaatii
maanomistajan luvan. Kesän myötä ensimmäiset sienet tulevat jo heinäkuussa
ja satoa voi kerätä pitkälle syksyyn. Heinäkuussa
kypsyvät ensin hillat ja sitten mustikat. Syyskuussa
metsä punertuu puolukoista ja lokakuun ensimmäi-

PUOLUKKAMAJONEESI
1
keltuainen
0,75 dl sokeritonta puolukkasurvosta (n. 1,5 dl puolukoita)
1 rkl
sokeria
ripaus suolaa
ripaus rouhittua mustapippuria
1 tl
sinappia
1,5 dl
rypsiöljyä

set pakkasyöt kypsyttävät
karpalot. Marjat ovat mukava lisä aterioille. Ne täydentävät ravintokuidun ja
kivennäisaineiden saantia
sekä C- ja E-vitamiinin saantia. Marjoista saamme antioksidantteja parantamaan
vastustuskykyämme. Marjoja kannattaa syödä ja säilöä talvenvaraksi ja käyttää
monipuolisesti. Yksi helppo
tapa hyödyntää pakastettuja
Rapeaksi
paistetut
maivat ja
puolukkamajoneesi ovat
mukava makupari.

”Metsään menin.
Puille nöyrästi kumarsin.
Nyt on astiani marjoja täynnä.”
- Helvi Juvonen -

marjoja on valmistaa niistä
smoothie-juomia eli pirtelöitä. Smoothiet sopivat hyvin aamupalalle, välipalalle
tai arkijälkiruoaksi. Kun juomaan lisää marjojen ohella
myös vähärasvaista maitoa,
piimää tai jogurttia ja leseitä tai hiutaleita, terveellinen
välipala on valmis. Tarvittaessa makeutta voi lisätä hunajalla tai palalla banaania.

OS

lhavan
eutulainen

RAKENNUS JA REMONTTI

HIETALA
Kaikki kodin remontit millin tarkkuudella

Jouko Hietala p. 040 835 3490
Sassintie 2, 91140 Olhava
rjr.hietala@gmail.com

www.rakennusliikehietala.com

olhava.fi
Onko perhejuhlat tulossa?
Tarvitsetko kokoustilaa?

Valmista majoneesi sauvasekoittimen kulhossa huoneenlämpöisistä aineista. Mittaa kaikki aineet kulhoon ja sekoita
sauvasekoittimella noin 10 sekuntia. Tarjoa kalan kastikkeena. Majoneesi säilyy jääkaapissa muutaman päivän.
SAVUPORO-LEIPÄJUUSTOSALAATTI
3
tomaattia lohkoina
100 g
kylmäsavuporoa suikaleina
200 g
leipäjuustoa kuutioina
pala
punasipulia ohuina renkaina
1
keräsalaatti
n.1 dl
karpaloita tai puolukoita
Öljykastike:
1 rkl
hunaja-omenaviinietikkaa
½ dl
ruokaöljyä
basilikaa, kirveliä
Sekoita kastikeainekset ja yhdistä salaattiainekset. Kylmäsavuporon voi korvata kylmäsavuhärällä tai meetvurstilla tai
jättää kokonaan pois.

Kirpeät
puolukat
antavat lisämakua
leipäjuustosalaattiin.

VISPIPUURO KARPALOISTA
1l
vettä
3-4 dl
karpaloita
1½ dl
mannasuurimoita
2 dl
sokeria
ripaus suolaa

TALOA VUOKRATAAN

sekä juhla- että kokouskäyttöön.
*Esim. talo viikonlopuksi,
ns. juhlapaketti, sis. laadukkaan kahviastiaston pöytäliinoineen, vain 150 €!

*Kokoustilojen vuokra
riippuu tarvittavan tilan
suuruudesta, kestosta ja
mahdollisesta tarjoilusta.

Lisätietoja:
Kirsimaria Pakonen p. 045 127 5663

MARJASMOOTHIE
2 dl
puolukoita, karpaloita tai mustikoita
0,5
banaania
2 dl
piimää, maitoa tai luonnonjogurttia
1 rkl
hunajaa
2 rkl
kaurahiutaleita
Mittaa kaikki ainekset tehosekoittimen (blenderin) tai sauvasekoittimen kulhoon ja käynnistä kone. Kun juoma on tasaista, kaada se laseihin ja tarjoa heti.

Yli-Olhavan Maamiesseuran

UUTTA KOTIA
RAKENTAMAAN

Kuohkea
marjapuuro tuo
lapsuusmuistoja
mieleen.

UUTUUSMALLI MYYNNISSÄ

EKO OBELIX

Kiehauta marjat, vesi ja sokeri. Soseuta marjat, jotta saat niistä kunnolla kaiken maun irti. Lisää mannasuurimot vatkaten kuuman nesteen joukkoon ja hauduta miedolla lämmöllä
noin 10 minuuttia välillä sekoittaen. Lisää suola ja tarkista
maku. Anna puuron jäähtyä. Vatkaa kylmä puuro kuohkeaksi sähkövatkaimella ja tarjoile maidon tai vaniljakastikkeen kanssa.
MAUSTEKAKKU
2
munaa
2,5 dl
sokeria
4,5 dl
vehnäjauhoja
1 rkl
piparkakkumaustetta
2 tl
ruokasoodaa
1,5 dl
puolukkasurvosta (=3 dl puolukoita)
2 dl
kermaviiliä, piimää tai jogurttia
1,5 dl
pullomargariinia tai sulatettua rasvaa
Sekoita munat ja sokeri. Sekoita keskenään jauhot, mausteet
ja sooda. Yhdistä kaikki aineet ja sekoita varovasti. Kaada
taikina voideltuun ja korppujauhotettuun rengasvuokaan ja
paista 175 asteen lämmössä noin tunnin ajan.

Teksti ja kuvat: Helena Lahdenperä

Puolukkakakku vain
paranee
vanhetessaan

Muuttovalmis
lämpöpumppulämmityksellä

147.900€
+ toimituskulut

Asumisen helppous ja
vaivattomuus, energiatehokkuus
ja tietysti laadukas toteutus.

OS

lhavan
eutulainen
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Kenttävääpeli, komisarius ja keksijä:
Arvioita Henrik Munckin elämänmittaisesta rynnistyksestä
Juuret Olhavassa
Henrik
Paavola
syntyi
14.5.1836 Iin Olhavassa Lahdenperän talossa n:o 9. Hänen äitinsä oli Lahdenperän
talon tytär Kaisa Pekantytär Brauer ja isänsä Lahdenperään vävyksi tullut
Pohjois-Iin Käyrän talon sukujuurta ollut Erkki Kreetanpoika Paavola.
Lahdenperän
talosta
Paavolat siirtyivät välillä
Kuivaniemeen ja sitten uudistilallisiksi Olhavan Maunulan uudistilalle n:o 20.
Tällöin perheen sukunimeksi tuli Maunula, ja Henrik
kävi rippikoulunsa vuonna
1852 tällä nimellä. Maunulassa olisi tarvittu Henrikin
nuorta voimaa korven raivaukseen, mutta suurvaltapolitiikka ohjasi elämän kulun
maailmalle.

Kuokan varresta kasarmille
Krimin sota eli Suomessa
paremmin nimellä tunnettu
Oolannin sota alkoi vuonna
1854. Sodan uhkan takia tsaarin käskystä Pohjois-Pohjanmaalle perustettiin Suomen
Ruotujakoinen 3. Oulun
Tarkk´ampujapataljoona.
Myös Henrik määrättiin sotapalvelukseen, ja hänen sijoituspaikakseen tuli aluksi
pataljoonan Kemiin perustettu komppania, mistä hänet siirrettiin myöhemmin
Ouluun pataljoonan komentopaikkakunnalle.
Pataljoonassa Henrikin
sukunimeksi vaihtui Munck.
Lieneekö syynä ollut se, etteivät ruotsinkieliset esimiehet ja kirjurit osanneet
kirjoittaa ja lausua oikein
nimeä Maunula - vai halusiko Henrik nostetta uralleen ottamalla kuuluisan
sotapäällikön nimen? Joka
tapauksessa Henrik eteni
maalaispoikana sotilasurallaan hyvin, sillä hänestä tuli
nuorella iällä kenttävääpeli.
Oolannin sodan päätyttyä pataljoona kuitenkin lakkautettiin 21.4.1868. Vain
yhdeksän päivää aikaisemmin oli Pohjois-Iissä vihitty kenttävääpeli, nuorimies
Henrik Munck ja talollisen
tytär Liisa Veijola.

Uusi ura
Oulun
kaupungin
järjestyksenpitoa varten oli
perustettu uusi poliisikomisariuksen virka. Tämän viran ensimmäiseksi haltijaksi
nimitettiin juuri sopivasti kenttävääpelin tehtävästä
vapautunut Henrik Munck.
Munck paneutui työhön
tarmokkaasti ja sotaväessä oppimallaan suoraviivaisuudella. Hän näkyy alusta
pitäen hyödyntäneen usein
sanomalehtiä
halutessaa
tiedottaa työhönsä kuulu-

via asioita kaupunkilaisille.
Hän näyttäytyy myös yksityiselämässään melkoisena
mediajulkkiksena; mm. ilmoitellessaan lehdessä milloin etsivänsä vuokralaista
tai työmiehiä lapiotöihin,
milloin antavansa miekkailutunteja nuorukaisille.
Miekkailua muistutti myös
Munckin tapa käyttää sanan
säilää.
Nuorelle
aviomiehelle näytti avautuvan lupaava tulevaisuus. Munck oli
monessa mukana. Suomen
Wirallisen Lehden uutinen
9.3.1872 kertoo, että Oulussa pidetyissä kilpa-ajoissa
Munckin omistama 4-vuotias vaalean pruuni ori oli
sijoittunut kahden virstan
kilpa-ajossa toiseksi. Saman
lehden aiemmassa numerossa hevosten kohtelua käsittelevässä jutussa Munck
ilmoittaa lahjoittavansa itselleen tulevan osuuden
eläinrääkkääjiltä perittävistä sakoista Ouluun perustettavan hevosystäväinyhtiön
kassaan.
Uuden
viran
lisäksi
Munck oli tehnyt hyvät naimakaupat. Virka-asema Oulussa ja vaimon kautta saatu
isännyys Pohjois-Iissä sijaitsevaan Käyrän taloon n:o 7
tekivät Munckin tunnetuksi
sekä Iissä että Oulusssa. Iin
seurakunta antoi Munckille 7000 markan suuruisena
urakkana pappilan korjaus- ja laajennustyöt, mutta
kuivaniemeläisten vastustaessa summan suuruutta
asia kuivui kokoon. Yhteistyötä seurakunnan kanssa
kuitenkin oli. Kirkonkokous Iin pappilassa sunnuntaina 8.3.1874 päätti: ”Huoneen
hallitus Seurasta Oulussa
lahjaksi annettu Engelska
auran noutaminen Koiviston
Opistosta tarjottiin wähimmän waativalle ja alimmaisella huutolla 5. markkaa
jätettiin Poliisi Komisarjus
H. Munkille Kunnan Kassasta maksettavaksi.”
Muutos Oolannin sodan kenttävääpelistä rauhan
ajan komisariuksen rooliin
oli loppujen lopuksi kaikkea
muuta kuin rauhanomainen.
Aikakausi oli muuttunut.
Purjelaivojen, tervakaupan
ja tiukasti säänneltyjen elinkeino-oikeuksien
rinnalle
tai sijaan alkoi tulla Senaatin päätöksillä yhä enemmän vapautta.
Raivokas
ristiriita vanhojen porvarissukujen ja ”narikkakauppaa” harjoittavien pienten
liikkeenharjoittajien kanssa
oli väistämätön. Munck sai
hyvin todennäköisesti Oulun perinteisiltä porvareilta
moitteita siitä, että tulokkaat harjoittivat narkikkakauppaa ”liian vapaasti”.
Ryhtyessään sitten tiukentamaan narikkakaupan

valvontaa Munck ei ujostellut. Tämä johti kipakkaan
sananvaihtoon mm. Oulun
Wiikko-Sanomien sivuilla.
Munck sai kuitenkin huomata, etteivät virka-asema
ja muodollinen auktoriteetti riitä takaamaan ”viimeistä
sanaa”. Lienee käynyt niin,
ettei Munck lopulta pystynyt hallitsemaan mediaa.
Munckin arvovaltaa lienee
heikentänyt myös se, että
hän sortui antamaan lehtiin ilmoituksia myös melko
vähäpätöisistäkin asioista,
kuten lehmien laiduntamisesta tai koulupoikien kurittomuudesta.
Munck oli epäkiitollisessa tilanteessa. Hänellä ei
ollut tukenaan kaupungin
valtasukujen verkostoa eikä
mainittavaa
varallisuutta.
Munckilla ei ollut käytettävissä uuden virkatehtävän
hoitoon muuta mallia kuin
vääpelin tehtävissä saatu kokemus kurista ja järjestyksestä.
Oulun
tuomiokirkkoseurakunnan
arkistoissa
on merkintä Iistä vuonna
1868 muuttaneesta ja sinne
1874 perheineen palanneesta poliisikomisarjus Henrik
Munckista. Viitteitä nuoren miehen tempperamentista antavat muuttokirjan
merkinnät: v. 1853 sakotettu kiroilusta; 1868 sakotettu
tappelusta virkatehtävässä.

Konkurssi
Tilan ja viran hoito ei kuitenkaan riittänyt Munckille,
vaan hän halusi päästä elämässään pidemmälle. Suomen
Virallisen
Lehden
numerossa 14.6.1873 on kuulutus, jossa kerrottiin Oulun
kaupungista olevien kauppias J.O. Svendelinin, kauppias
J..A. Lehtosen, merikapteeni
F. Möllerin ja poliisikomisarius Henrik Munckin hakeneen lupaa perustaa Käyrän
tilaan kuuluvalle Iijoen Käyränkarin saarelle 1-raaminen
höyrysaha, sirkkelisaha ja
höyläkone.
Sahaa ei ilmeisesti perustettu, mutta Munck lienee kuitenkin ollut jollakin
kohtalokkaalla tavalla mukana riskipitoisissa hankkeissa. Ainakin hän joutui
syystä tai toisesta jättämään
virkansa. Vuoden 1874 lokakuussa tapahtui haaksirikko, jossa 650 toltin
lankkulastissa ollut laiva tuhoutui. Seuraavana keväänä pidetyn, pitkin rannikkoa
hajonneen lastin huutokauppa-ilmoituksessa mainitaan
yhtenä yhteyshenkilönä entinen poliisikomisarius Henrik Munck.
Käyrän tilan hoito lienee
ollut heikosti kannattavaa,
koska Munck joutui käyttämään tilan töihin vierasta

työvoimaa ainakin vielä virassa ollessaan. Kannattavuus ei näytä kohentuneen
myöhemminkään, sillä vuoteen 1877 mennessä Munck
oli konkurssissa, ja Käyrän
tila meni myyntiin. Huutokauppailmoituksessa tilalla
mainitaan olleen 30 lehmää,
30 lammasta ja 3 hevosta, joten mistään pikkutilasta ei
ollut kyse.
Vaikeuksien kasautuessa myös huhut lähtivät liikkeelle. Tammikuussa 1877
Munck tavoilleen uskollisena tekee Oulun Wiikko-Sanomissa otsikolla ”Ojennus”
voimakkaan
vastahyökkäyksen, jossa hän kiistää
huhut hirttäytymisyrityksestään.

Perheellisen on
yritettävä
Munck oli nelikymppinen
- ja oli menettänyt virkansa ja tilansa. Hänellä oli viisi lasta, ja jotain oli tehtävä.
Iin seurakunnan viimeiseksi merkinnäksi jää rippikirjamerkintä, jonka mukaan
perhe muutti Helsinkiin
19.10.1878. Tämän jälkeen
jälkien seuranta muuttuu
vaikeammaksi,
mutta
Munckin tapainen väriläiskä nousee aina välillä esille.
Munck hakee poliisikonstaapelin, ylikonstaapelin tai
entisen poliisikomisariuksen tittelillä erilaisia virkoja;
mm. kaupunginviskaaliksi
mm. Käkisalmeen 1880, Kotkaan 1881 ja Hämeenlinnaan
1886. Lehdissä olleiden tietojen perusteella hän toimi
ainakin Helsingissä ylikonstaapelina.
Vuonna 1887 Munck saa
kymmeneksi vuodeksi patentin keksinnölleen, jossa sahaustähteistä voidaan
valmistaa
helppokäyttöisiä
rakennuselementtejä.
Patenttia hyödyntääkseen
Munckin ilmoitetaan vuonna 1892 hakevan 20000 markan apurahaa perustaakseen
tehtaan.
Kiinnostus
keksintöihin ja niiden hyödyntämiseen vetää Munckia välillä
harhapoluille
poliisityöstä.
Päivälehti 16.12.1892
kertoo, että Helsingin pitäjästä on ”kadonnut” poliisikonstaapeli Munck, joka
oli aiemmin jättänyt kirjallisen eronpyynnön.
Uutisen mukaan Munckilla
olisi ollut kadotessaan hallussaan n. 1000 markkaa,
joista hän ei ollut ”tiliä tehnyt”. Muista sanomalehdistä kuitenkin paljastuu missä
Munck on aikaansa viettänyt: Hän näkyy kiertäneen
eri puolilla Suomea ja jopa
Venäjällä esittelemässä em.
keksintöään samoin kuin
toista keksintöään eli heini-

Miten sujuisi nykyään fraktuuratekstin lukeminen? Ohessa kuva
lehtijutusta, jossa H Munck haukkuu toimintansa arvostelijat ”pystyyn”. Lähde: Oulun Wiikko-Sanomia 31.12.1869 (Sanomalehtiarkisto/Kansalliskirjasto).

en kuivatustelinettä. Edelleen samana vuonna Oulun
Ilmoituslehdessä on artikkeli ”Eräs esitys poliiseille”, jossa esitellään Munckin
aloite poliisilehden perustamisesta.
Pian tämän jälkeen vuonna 1893 useissa lehdissä
kerrottiin insinööriretkikunnasta, joka olisi ”korkeimman tahon määräyksestä”
matkannut Oulusta Kuusamon kautta Jäämerelle tarkoituksenaan etsiä sopivaa
reittiä junaradalle. Uutisen
mukaan yksi retkikunnan
kolmesta osallistujasta olisi tällä 51 päivää kestäneella
matkalla ollut entinen poliisikomisarius Munck.
Heti tämän uutisen julkaisemisen jälkeen retkikunnan jäsenenä mainittu
insinööri Lindberg useille
lehdille toimittamissaan kirjeissä kiistää uutisen ja sanoo
Munckin puhuneen omiaan.
Mahdollisesti Venäjän viranomaiset olivat puuttuneet
asiaan ja halunneet pitää asian sotasalaisuutena, sillä Venäjän kannalta oli kysymys
sotilassatamasta Jäämerellä.
Pikku-uutinen vuodelta
1896 kertoo saattaa paljastaa, miksi Munck yleensä oli
mukana retkikunnassa. Aftonpostenin uutisessa kerrotaan, että Suomesta on
värvätty Siperian radan rakentajiksi noin 200 suomalaista, ja että värväys jatkuu.
Jutun lopussa todetaan, että
yksi hankkeen asiamiehistä
on entinen poliisikonstaapeli Henrik Munck. Hänellä
näyttää siis olleen hyvät yhteydet tsaarin virkakuntaan.
Vuonna 1904 suuri väittelyn aihe Helsingissä ja
muuallakin oli alkoholin ja
erityisesti anniskeluoikeus.
Pääkaupungin lehdet julkaisevat pitkiä selontekoja
asian käsittelystä kaupun-

Henrik Munckista artikkelin kirjoitti Veikko Simula.

ginvaltuustossa.
Jutuissa
mainitaan myös Munckin lähettämä kirjelmä, jossa kokouksen
puheenjohtajan
mukaan esitetään ”sopimattomin sanoin muistutuksia
voimassa olevaa anniskeluyhtiötä vastaan”. Muistutus
merkitään tiedoksi ilman toimenpiteitä. Kun valtuusto
lopulta tekee päätöksen, jolla
yksityiset toimijat voivat hakea anniskeluoikeuksia, yksi
hakijoista on Henrik Munck.
Munckista ei tullut myöskään menestynyttä ravintoloitsijaa. Hänen vaiherikas,
lähes 69 vuotta kestänyt
elämäntaipaleensa päättyi
2.5.1905.
Henrik Munck ei rohkeudestaan, runsaista ideoistaan
ja aloitteistaan huolimatta
onnistunut nousemaan sille tasolle, jota hän nähtävästi
tavoitteli. Hänen elämänsä
näyttää olleen jatkuvaa rynnistämistä ja selviytymistaistelua
itsenäisyyttään
kohti kehittyvän Suomen
Suuriruhtinaskunnan muuttuvissa olosuhteissa. Hän
sai kuitenkin elää poikkeuksellisen tapahtumarikkaan ja
värikkään elämän.

Veikko Simula
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Virtavesikunnostustalkoot Muhojoella
Lokakuun
ensimmäisenä
viikonloppuna Voimaa vesistöistä-hanke, Olhavan osakaskunta sekä K-ryhmän ja
WWF:n K-Kalapolut-hanke
järjestivät virtavesikunnostustalkoot Muhojoen Muhoperällä. Rännimäistä uomaa
kivettiin päivän aikana käsipelillä moni-ilmeisemmäksi. Suojakivien alle lisättiin
soraa ja suojakivien väliin
tehtiin nopeavirtaisia kutunieluja, joihin lisättiin myös
soraa.
Muhojoen
kulkusillan alapuoliseen kivikkoon
tehtiin konevoimin alivirtaamauomia ja -kuoppia.
Niiden avulla kalojen vaellus mahdollistetaan myös
alivirtaama-aikoina ja varmistetaan veden riittävyys
vähävetisenä aikanakin.
Muhojoki on tärkeä lähivirkistysalue paikallisille
asukkaille ja mökkiläisille.
Kalastus on virkistyskäyttömuodoista tärkein. Olhavan
osakaskunta on istuttanut
Muhojokeen kokeiluluontoisesti harjusta ja taimenta.
Osakaskunnan puheenjohtaja Seppo Tapio kertoi, että
Muhojoessa kalastetaan harjusta, haukia ja ahvenia. Muhojoessa esiintyviä kalalajeja
ovat nahkiainen, harjus, hauki, ahven, särki, vaellussiika
ja rapu. Muhojoessa luontaisesti lisääntyvät ainakin harjus ja rapu.
Muhojoen
kunnostamisesta ovat laatineet
suunnitelman
kalatalousasiantuntija Heikki Tahkola Oulun kalatalouskeskus/
ProAgria Oulu, sekä maisema- ja ympäristöasiantuntija
Maarit Satomaa Oulun maaja kotitalousnaiset/ProAgria
Oulu. Suunnitelman mukaan Muhojoen Muhoperällä sijaitsevan koskijakson
moni-ilmeisyyttä lisätään ja
kalojen elinympäristöjä parannetaan lisäämällä syvännevaihteluja,
kaivamalla
kuoppia, lisäämällä soraa ja
tekemällä matalia pohjakynnyksiä. Myös alueen virkistyskäyttömahdollisuudet
monipuolistuvat. Kunnostus
tehdään käsikunnostukse-

Päivi ja Timo Raja-aho, Ruskon Citymarketin yrittäjäpariskunta.
Osallistuivat todella aktiivisesti talkootyöhön ja lahjoittivat myös
talkoolaisille pöydän täyteen evästä.

Sillan alapuolella pohjaa muotoiltiin konevoimin Heikki Tahkolan valvovan silmän alla.

Yhteistyöllä homma hoituu ja sorasankot saadaan Heikki Tahkolalle, joka asiantuntevasti tekee sopivia kutualueita jokeen. Toinen
kunnostussuunnitelman laatija Maarit Satomaa kuvassa keskellä
punaisessa takissaan.

Talkoolaiset valmiina kutusoran levittämiseen Muhojokeen.

na. Virranohjainrakenteissa
hyödynnetään paikalta löytyvää kiviainesta. Hienojakoinen sora tuodaan paikalle
traktorin kauhalla ja levitetään uomaan sankoilla. Tämän koskijakson pituus on
100 m. Kunnostustoimenpiteillä ei vaikuteta veden
korkeuteen. Alimmalla kunnostuskohteella, kulkusillan
alapuoliseen kivikkoon tehdään alivirtaamauomia ja
-kuoppia. Niiden avulla kalojen vaellus mahdollistetaan
myös alivirtaama-aikoina.
Sillan yläpuolella olevasta lampimaisesta suvantoalueesta poistetaan siihen
kertynyttä
hienojakoista
maa-ainesta ja vesikasvillisuutta, sekä avarretaan liettynyttä keskiuomaa. Tämä
kunnostustyö tehdään pitkä-

tuksessa ja uskoo Muhojoen
virkistyskäytön lisääntyvän
kunnostuksen myötä.
-Muhojoen ja koko Olhavanjoen valuma-alueen osalta kannamme suurta huolta
Muhosuon
mahdollisesta ottamisesta turvetuotantoon. Olemme osaltamme
valittaneet
Turveruukille
myönnetystä luvasta Vaasan
hallinto-oikeuteen. Uusi ympäristölupa turvetuotannon
aloittamiseksi neitseellisellä,
luonnontilassa olevalla alueella tulee ottaa uudelleen
tarkasteluun ja hylätä, Tihinen toteaa kehittämisyhdistyksen vaatimuksesta.
Tihisen mukaan Muhosuon valjastaminen turvetuotantoon tekee tyhjäksi
monia jo suoritettuja vesistön kunnostuksia ja huonon-

puomisella kaivinkoneella.
Kunnostustoimenpiteitä voidaan soveltaa joen muihinkin kohtiin.
-Toivottavasti
saamme
näillä talkoilla lisättyä innostusta kunnostaa Muhojokea
laajemminkin, joessa seisova
Heikki Tahkola totesi, kaataessaan sankkoketjun viimeisenä lenkkinä kutusoraa
jokeen.
Tarkoituksena on sorastuksella ja muilla toimenpiteillä tehdä virrasta
enemmän pujottelurinteen
omaista, jolloin saadaan kaloille aikaan useita kutukammareita.
Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Maarit Tihinen iloitsee
yhteistyön voimasta Olhavan alueen jokien kunnos-

Osmo Jurvakainen siirtämässä sorasankkoja lähemmäs rantaa.

taa vedenlaatua entisestään
Olhavanjoen valuma-alueella. Siksi Iin kunta, Olhavan
osakaskunta ja Olhavan seu-

dun kehittämisyhdistys ovat
voimakkaasti vastustaneet
turvetuotannon aloittamista
Muhosuolla. MTR

Kuusikymmentä vuotta heinätöitä; enkä malta lopettaa.
Perunanviljely on myös yhtä
suurta seikkailua: sataako
liikaa, tuleeko satoa? Tänä
vuonna perunasato oli hyvä.
Mainiota. Omat perunat on
maailman parhaita.
Mutta kaupat ovat kaukana. Hyvä niin. Sitten kun
kauppaan pääsee, tuntuu
se enemmän palkinnolta.
Olemme ansainneet sen, että
pääsemme kauppaan. Ja ostamme paikallista ja suomalaista.

No kohta tulee räntäkelit.
Yleensä ne tulee joka vuosi. Mutta sitten tulee pakkaset ja kunnon talvi: kevät ja
ihanat hankikelit ja kevätaurinko. Potkukelkkailu on
superjuttu. Kaikki haluaa
kelkkailla. Joka vuosi meren
jäällä ei ole kova hanki. Tänä
vuonna oli. Jos tulee hyvät
hanget, niin voisiko järjestää
potkukelkkailutapahtuman
vaikka Ulko-Kapriin.

Maalla asuminen on Mukavaa
Kaksi ihmistä on todennut
vaimolleni kahden päivän
aikana. On se tuo maalla
asuminen mukavaa. Kaupungissa ei voi tehdä juuri
muuta kuin katsoa telkkaria.
Onko jokin kaupunkiasumisen idylli murtunut?
Johtuuko se Covid’ista?
Toki uutisissa on kerrottu kotimaan matkailun
ryntäyksestä Oulangan kansallispuistoon. Myös kalastus kiinnostaa ja Oulujoen
rannoilla on ollut ennätysmäärä virvelikalastajia.

No onko se maalla asuminen mukavaa. Riippuu
vähän siitä mitä tekee ja
harrastaa. Maisemanhoito,
suomeksi metsätyöt on parasta mitä tiedän, kunhan
sää on kuiva. Ruonajärven
ympäriltä olen raivannut.
Nyt järvi näkyy tielle, mutta
mitä hirvet ja joutsenet tykkää. Sitä en tiedä.
Kalastus on aina jännittävää, kun saalis aina yllättää. Jos kalaa tulee liikaa (ei
mahdu pakkaseen), joutuu
aina välissä paastoamaan.

Tyhjösäilytyksessä
kalat
säilyvät tuoreen makuisina pakkasessa pitkään. Uusi
kalastuslaki (2016) kieltää
syyspyynnin Olhava-joesta
ja jokisuulta. Sadan vuoden
syyskalastusperinne on katkennut. Tuntuu pahalta.
Sisävessaa ei ole välttämättömyys,
vaikka
vaimoni siitä unelmoi. Kompostivessa säästää luontoa.
Taidamme olla oikeita luontoihmisiä.
Netti pitää olla. Netistä
saa heti aamulla Ylen uutis-

kirjeen. Toki seuraan osakemarkkinoita aktiivisesti ja
saan päivittäin kymmeniä
sähköposteja aiheeseen liittyen. Käyn kauppaa yleensä joka päivä. Unelmoin,
että perustan ”vielä joskus”
trading-yhtiön ja palkkaan
kymmeniä ihmisiä ”treidaamaan”. Ikä ei ole este tässä
harrastuksessa.
Jos asuu maalla, niin eläimiä pitää olla. Meillä on kesälampaita, joita vaimoni
saa paijata. Ja heinätyöt, joita lastenlapset odottavat.

Matti Lahdenperä
Siikalan tila
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Nuokkarissa voi tehdä oikeastaan mitä vain
Olhavan koulun liikuntasalissa viipottaa reilu
kymmenen lasta. Patjat ja
sählymaalit hakevat paikkaansa ja saliin alkaa muodostua kaksi tukikohtaa.
Kaupunkisota on alkamassa!
Tämä on yksi monista leikeistä, joita tänään on leikitty liikkuvassa nuokkarissa.
Ohjaajana toimiva Marjo Takalo jakaa pallot ja oheistaa
vielä nuoria. Peli saa alkaa ja
pallot lentelevät korkeassa
kaaressa. Jännittävää!
Aulassa muutama nuori
piirtää ja pelaa. Osa syö eväitä ja osa juttelee.
– Täällä voi tehdä oikeastaan mitä vaan! Vain mielikuvitus on rajana, Marjo
vastaa, kun kysyn, mitä
kaikkea täällä voi tehdä.
Liikkuvassa nuokkarissa lähinnä pelaillaan erilaisia joukkuepelejä. Lautapetit
ovat todella suosittuja ja välillä askarellaan jotain pientä mukavaa. Joka kerta, kun
nuokkari alkaa, kerätään nimet ja toiveleikit. Kaupunkisota oli yksi niistä toiveista,
kuten myös katuliiduilla taiteilu etupihalle.
Syrjäkylällä itsekin asuva, vapaa-aikaohjaaja Marjo
Takalo on vetänyt liikkuvaa
nuokkaria jo reilut pari vuotta ja pitää ideaa tosi hyvänä.

Liikkuva nuokkari sai alkunsa noin neljä vuotta sitten ja se kiertää Olhavan
lisäksi Jakkukylässä, Hyryssä ja Oijärvellä. Tarkoituksena on tuoda syrjäkylille
nuorisotyötä.
Nuokkari on Olhavan
koululla kerran kuukaudessa ja sinne ovat tervetulleita 1. luokkalaisista aina
17-vuotiaaseen asti. Joka
kerta on ollut parikymmentä
osallistujaa ja monen ikäistä lasta/ nuorta. Nuokkaria
vetää Marjo tai hänen työparinsa Jussi Mertala.
8-luokkalainen Oona on
käynyt nuokkarilla usein
ja tykkää liikkuvasta nuok-

karista. Oonan pikkuvelikin on nuokkarilla ja hän
jäi tapahtumaan suoraan
koulusta. Oona itse tuli bussilla. Oona tykkää katsoa,
kun nuoremmat lapset leikkivät ja oli apuna pienemmille patjojen kantamisessa.
Pöydällä on myös taidokkaasti väritettyjä kuvia ja
Oona kertookin tykkäävänsä
värittämisestä. Nuokkarilla
käynti tuo vaihtelua ja näkee
kavereita.
– Suosittelen, Oona toteaa
hymyillen.
Oona käy myös Kuivaniemen nuokkarilla, joka on
nimeltään Majakka ja joka
toimii
Kuivaniemi-talolla

Joka kerta, kun nuokkari alkaa, kerätään nimet ja toiveleikit. Kaupunkisota oli yksi niistä toiveista, kuten myös katuliiduilla taiteilu etupihalle.

kirjaston vieressä. Siellä voi
myös törmätä ohjaaja Marjo Takaloon. Marjo työsken-

telee myös Iissä Iisi areenan
yläkerrassa sijaitsevalla uudella nuokkarilla, joka sai ni-

mekseen Löhölä.

Tiina Kunelius

PUUKAUPPAA JA
METSÄPALVELUITA

Tällä hetkellä kysyntää on sulanmaan aikana korjattavista
ainespuuleimikoista. Meiltä saat myös kattavat metsänhoito- ja uudistamispalvelut. Omistajajäsenille tarjoamme
lisäksi muita monipuolisia jäsenetuja sekä kannattavat
sijoitusmahdollisuudet.
Metsäasioita voit hoitaa sähköisesti uudistuneessa
Metsäverkossa www.metsaverkko.fi tai
ottaa yhteyttä paikallisiin metsäasiantuntijoihimme:
Matti Heinonen
Puh. 050 329 5744
Toimialueet:
Ii ja Yli-Ii

Pekka Saario
Puh. 050 029 5102
Toimialueet:
Simo ja Kuivaniemi

Mukana yhteistyössä!
RUSKO
Laakeritie 4, 90620 OULU
Puh. 010 538 7800, 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/min

Palvelemme: ma-la 8-22, su 10-21

K-citymarket Ruskon yrittäjäpariskunta
kauppiaat Päivi ja Timo Raja-aho.
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Kaihuanjärvi kaipaa kunnostusta

Suunnitelmia esiteltiin Yli-Olhavassa
Kaihuanjärven ekologinen
tila on välttävä. Vesienhoitosuunnitelmassa järvi on nimetty kohteeksi, joka vaatii
kunnostustoimenpiteitä. Kalastuskyselyn mukaan Kaihuanjärven ongelmia ovat
ranta-alueiden umpeenkasvu, ajoittainen veden vähyys, heikko veden laatu ja
pohjan liettyminen.
Kunnostussuunnitelmia
esiteltiin alueen asukkaille Yli-Olhavan maamaisseurantalolla lokakuun alussa.
Kunnostussuunnitelmien sisältöä esittelivät suunnittelija Johanna Hätälä Sitowise
Oy:stä ja johtava vesitalousasiantuntija Arto Iwendorff
Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksesta.
Ulkoista
kuormitusta
Kaihuanjärveen tulee pistekuormituksena vain turvetuotantoalueilta.
8,5

prosenttia järveen tulevasta
ravinnekuormituksesta
ja 3,5 prosenttia kiintoainekuormituksesta tulee turvetuotannosta.
Paljon
hajakuormitusta tulee järveä ympäröiviltä laajoilta,
pitkälti metsätalouskäyttöön
valjastetuilta, ojitetuilta soilta. Kuormitus tulee järveen
joko suoraan ojia pitkin tai
Paskajoen kautta.
Kaihuanjärvellä ei esiinny
tyypillisiä sisäisen kuormituksen piirteitä kuten veden
hapettomuutta. Paskajoesta järveen virtaava vesi on
jo valmiiksi huonolaatuista, mikä vaikuttaa myös Kaihuanjärven veden laatuun.
Kaihuanjärvi on läpivirtausjärvi, jossa vedenviipymä on
4vuorokautta.
Ulkoisen
kuormituksen vähentämiseksi suunnitelmassa on hahmoteltu

putkipadon
rakentamista
Kitkulaan. Putkipadolla ylivirtaamia pienennetään ja
virtausnopeuden hidastuminen vähentää ojan eroosiota
ja laskeuttaa kiintoainesta.
Kiintoaineen laskeutumisen
myötä vesistä poistuu myös
kiintoaineeseen pidättyneitä
ravinteita.
Korteojalle on suunniteltu kosteikko, joka on suuren osan vuodesta veden
peitossa ja jossa on tyypillisesti vesi- ja kosteikkokasvillisuutta.
Kosteikon
päätavoite on valumavesien puhdistus. Kosteikot
pidättävät ravinteita ja kiintoainetta ja vähentävät vesistöjen
rehevöitymistä.
Kosteikkokasvillisuus lisää
kosteikon tehokuutta, sitoessaan veteen liuenneita ravinteita, fosforia ja typpeä
kasvukaudella itseensä. Näi-

Kaihuanjärven tila huolestuttaa ja kunnostussuunnitelmia oli saapunut kuulemaan suuri joukko alueen asukkaita.

Arto Iwendorff ja Johanna Hätälä esittelivät Kaihuanjärven kunnostussuunnitelmaa Yli-Olhavan maamiesseurantalolla.

den lisäksi kosteikko voi
toimia monimuotoisuutta lisäävänä eliöstön ja linnuston
elinympäristönä, tulvien pidättäjänä, sekä metsästys- ja
virkistysalueena.
Järvellä tehtäviä toimenpiteitä olisivat vesikasvillisuuden niitot. Niillä estetään
umpeenkasvua ja parannetaan veden vaihtuvuutta.
Kaihuanjärven rannat ovat
paikoin kaislikon vallassa, joten vesikasvillisuuden
niittoa voidaan suositella
paikoissa, jossa kaislikolla
on selkeää virkistyskäyttöä
haittaavaa vaikutusta. Niittoja tehdessä on huolehdittava siitä, että ei luoda
suoraviivaisia kanavia, vaan

pidetään avovesireitit mosaiikkimaisina, suunnitelmassa todetaan.
-Muihin
kunnostustoimiin ei kannata ryhtyä
ennen kuin ulkoista kuormitusta on saatu rajoitettua.
Kaikki valuma-alueelta tulevaa kuormitusta vähentävät toimenpiteet heijastuvat
suoraan vedenlaatuun ja sitä
kautta kohentavat järven
virkistyskäyttöarvoa, Johanna Hätälä totesi.
Kunnostustoimien kustannuksiksi arvioidaan Kitkulan putkipadon osalta
vajaan 4000 euroa. Korteojan kosteikon kustannusarvio on lähes 160 000 euroa
ja vesikasvillisuuden niiton

kink

”SYYSKIRJE”
Olhavan Porinapiirin vetäjiltä
Hei taas, kaikille Olhavanseudun ikäihmisille,
eritoten meidän kerhossa kävijöille. Edellisestä kirjeestä onkin kulunut
aikaa reilusti, silloin olimmekin reilulla päällä ja lähetimme suurimalle osalle
oikein
henkilökohtasen
kirjeen. Liekkö oletta sitä
kukkaan säilyttänyt. Sen
silloisen kirjeen johdosta
saimmekin teihin yhteyttä
silloin kesäjuhlien järjestämisen aikoihin heinäkuussa.
Mehän lupasimma, että
olkoon vaikka Juhannus
tai Jouluaatto, kunhan se
Marriina siellä hallituksessa antaa luvan kokoontua,
niin mehän kokkoonnum-

me ja tarjuamma teille täytekakkukahavit, ja niin
tehtiin.
Varmuuden
vuoksi kuitenkin pidimme ne
välijemmillä vesillä eli YliOlhavan MMS.n tiloissa. ISO kiitos siitä kuuluu
heille, koska saimme ne tilat heiltä kiitokseksi ikäihmisten hyväksi tehdystä
työstä.
Pientä ohjelmaa järjestimmä niin hanurimusiikkia, arpajaisija kuin
kukkaloistoakin.
Tämän hetkinen tilanne
ei anna meille mahdollisuutta järjestää kokoontumisia, koska kaikkihan
tietää sen pienen kaksion
täällä keskellä kyllää. Sii-

hen on sula mahottomuus
istuttaa 40 ihmistä "välijästi".
Koska Itsenäisyyspäiväjuhlien
järjestämisellä on meillä pitkä perinne,
niin se meitä tässä suuresti harmittaakin, jos ei voida etes niitäkään järjestää.
Virtaa meissä kyllä löytyy
ja voitas leipoa teille vaikka ja mitä, mansikatkin varattii pakkaseen ,sopan ja
kakkujen täytteeksi.
Mutta kunhan tämä
maailmanmeno
rauhottuu, entistä ehompana
alamma kerätä uusia ja
vanhoja kävijöitä kassaan.
Ahastahan meillä on, mutta ketään ei ole sen takia
tarvinnut ovelta käännyt-

tää takaisin. Mitä ahtaampaa, niin sitä kivempaa on
ollut.
PS. hajemma naapurihuoneistosta lisää jakkaroita, aina kun omat
loppuu kesken.
Muistetaan soitella ystäville, niin pysytään kaikki virkeinä, ja muistetaan
pestä niintä käsiä edelleeeenkin.
Tähän lopuksi toivotamma kaikille rauhallista
talaven odotusta.

Terveisin Emännät

arvioidaan maksavan 1000
euroa hehtaarilta. Koko Kaihuanjärven
ruoppauksen
0,5 metrin syvyyteen arvioidaan maksavan yli 2 miljoonaa euroa.
-Toistaiseksi meillä ei ole
hankkeen toteuttamiseen rahoitusta, mutta erilaisia hankerahoja on tulossa hakuun.
Haluankin innostaa paikallisia toimijoita mukaan yhteistyöhön ja hakemaan
rahoitusta
Kaihuanjärven
kunnostuksen toteuttamiseen, Arto Iwendoff kertoi
kunnostushankkeen mahdollisesta
toteutumisesta.
MTR

kuB
ingo
YLI-OLHAVAN
MAAMIESSEURALLA
T
Oijärventie 1091 Yli-Olhava

su 15.11. klo 17.00
to 3.12. klo 18.00
su 13.12. klo 17.00

Kokoontumisrajoitusten salliessa.
9
5
2038

7

Palkinnot: irtolehti 100€, vihko: 5xkinkku+50€,
vitosbingo 20€, 50€ 100€.
Lisäksi arvontaa ja kahvio avoinna. Tervetuloa!

Yli-Olhavan metsästysyhdistys ry.
ei järjestä perinteisiä hirvipeijaita
koronavirus epidemian vuoksi.
Metsästysyhdistys muistaa kuitenkin maanvuokraajia,
jäseniä ja kyläläisiä palvilihan palalla, jonka voi noutaa
31.10. klo 12-15 Yli-Olhavan maamieseuralta.
Paikalla voi osallistua myös arvontaan sekä
ostaa palvilihaa 20, 30 ja 50 euron paloissa.

Tervetuloa!

Yli-Olhavan metsästysyhdistys ry:n johtokunta
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Yli-Olhavan historiaa,
perinne- ja sukutietoja talteen
Olen aloittanut Yli-Olhavan
perinnetietojen keräämisen
jokivarren kaikista taajamista: Niemelä, Kiuttula, Maunula, Konttila, Rautiola,
Vuosioja, Kärppäsuo, Vaaraoja, Seppänen, Tuomela,
Suomela ja Kaihua. Ennen
oli sanonta: ”mennään Olhavajoelle” ja sillä tarkoitettiin
menemistä Yli-Olhavaan.
Olhavajokivarteen on ensimmäiset pysyvät asukkaat
saatu 1830-luvulta alkaen,
mutta tarinoiden mukaan
jokivarressa on liikkunut
väkeä jo Isovihan aikana
1700-luvulla. Maunulan Hiidenkankaalla on tehty arkeologisia kaivauksia ja niiden
perusteella siellä on ollut
asutusta jo kivikaudella.
Kruunu perusti Olhavajokivarteen ensimmäisenä
Liikasen eli Koskelan uudistilan ja sinne muutti Oulusta
Kalle Liikasen s.1798 perhe.
Siitä lähti asutus aika nopeaan leviämään jokivarteen,
kun Tuomelassakin on asukkaita 1840-luvulla.
Jokivarren talojen nimet
näyttävät tulevan suurelta osin sinne muuttaneiden
henkilöiden nimistä. Simo
Wasalan mukaan nimettiin
Simula ja paikan nimi Simppala. Niemelän talon maat
alkavat niemestä Olhavanjoessa. Ylitalot, Topit, Suomelat ovat mm. tuoneet nimen
tullessaan. Uudet asukkaat
vaihtavat sukunimensä talon mukaan vielä 1800-luvun puolella.
Olhavassa uudisasutus
hakeutui jokivarren asumattomille seuduille, missä oli tilaa. Jokivarresta ja
sen sivuvesistöjen varrelta löytyi hyviä niittymaita

Konttilassa asuivat Helli Alasiurua Anselmi Kreeta Niilo ja Aune Suomela vuonna 1927.

Mikkos Hermannin perhe Kiuttulasta, Hermanni oli taitava hirsirakentaja.

ja myöhemmin kuivatettiin
suomaista lisää peltoja. Iin
nimismies mainitsee uudistiloja perustetun hallan aroille
paikoille niin, että on epävarmaa niiden veronmaksukyky Kruunulle. Jos pientä
tilaa kohtasi kato ei viljelijä
usein pystynyt maksamaan
verojaan. Kun kolmen vuoden verot oli maksamatta joutui tila verohylyksi ja
merkattiin maakirjaan autioksi. Entinen isäntäväki
saattoi jäädä majailemaan taloon, jos heillä oli esim. karjaa, mutta jossain vaiheessa
heidän pitää lähteä ja talo oli

Kreeta ja Akseli Kukkola, lapset Kalle ja Lauri.

oikeasti autio.
Olhavajokivarren asuttamisessa oli aluksi suurin
puute tiestön puuttuminen,
mistä uudisasukkaat olivat maaherraa lähestyneet.
Kesäisin kulki polku Tuomelasta Hervaan ja sieltä
Maunulaan. Siitä jatkettiin
Halajärven kautta Yli-Iihin
tai Jaakolan kautta Seljän-

perään. Olhavajoen rannalla
kulki polkuja talosta taloon.
Komission maanmittari piti
31.5.1847 Olhavassa Matti Kyröläisen talossa Läänin
maaherran pyynnöstä kokousta, missä käytiin läpi
tiesuunnitelmaa
rakentaa
yhteys Olhavan läpi kulkevasta yleisestä maantiestä Kyröläisen talon rajasta
Olhavajoen pohjoispuolelta Kruunun uudistilallisille Niemelään saakka. Läsnä
oli Matti Kyröläinen ja uudistilalliset, jotka anoivat tie-

Kaiku-lehti 17.2.1893 Yli-Ohavaan uudenaikainen
voinvalmistuskone:
Uudenaikainen voinvalmistuskone Simulan talossa. Osakkaita
on jo 11 ja voita valmistuu aika lailla. Meijeri kone oli ensin Mikkolan talossa, mutta sinne ei saatu osakkaita. Emännät ovat vähän kärtyinä useassa talossa vaan kyllä ne siihen luontuupi, kun
näkevät että se hopioita tuottaa. Matti Kyröläisellä on ollut meijeri käytössä toista vuotta. Talollinen J Simula on pyytänyt lainaa yleisistä varoista 1000 mk meijerin perustamiseen.
tä: Karl Liikanen, Jeremias
Pikkarainen, Matti Kärpälä, Simon Simola, Erik Ylitalo, Georg Sund, Petter Ojala,

Petter Mikkola, Matts Tuominiemi, Johan Mattila, Jacob Korpela, Johan Niemelä
ja Petter Seppälä.

Yleiskartta vuosi 1866-1873, missä näkyy myös Olhavajo-kivarren taloja, mutta tieyhteys ollut niin vaatimaton, ettei sitä ole merkitty.

OS
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KELA-TAKSI

p. 0800 93150

Vaaraojan koulupoikia vas. Aimo Sallinen, Martti Ylitalo, Antti ja
Kari Sallinen.

Taksi Anne Miettunen
p. 040 571 8618, Olhava

Aukusti ja Martta Vanhalan talo.

Taksit: 1 + 8 sekä INVA & paaritaksi

Vuoden 1919 lopulla kirjoitti Liittolehdessä Alfred
Ylitalon puoliso emäntä Maria Ylitalo: Miksi Yli-Olhavan lapsia katsotaan niin
yliolkaisesti, ettei heille anneta omaa koulua. Akseli
Kukkola s.1879 oli tullut Iistä Vuosiojalle Pikkaraisen taloon vävyksi vuonna 1904 ja
hän oli käynyt kansakoulua
Iissä ja seurannut, kuinka
koulun käyneet olivat elämässä menestyneet. Alfred
Ylitalo s.1864 asui Vaaraojalla ja hän ja Akseli Kukkola
tekivät aloitteen valtuustolle
koulun perustamisesta.

TAKSI EL Rajala

0400
184
829
taksirajala@gmail.com
1+6 henkilöä
Ii ja Olhava

Hemmi Paaso-Rantalan kuorma-auto ja Paaso-Rantalan lapset, autoilijoita oli useita jokivarressa, kun
tieyhteyksiä parannettiin.

Tarinoita:
*Sota-aikana, kun äiti lähti lypsylle, istui Alpo 5-6-vuotiaana
uunin edessä navetassa ja otti aina uuden päreen ja näytti valoa äidille, että hän näki lypsää. Ei ollut kaupoissa tuolloin öljyä lamppuihin. Rippikouluun menin vuoden 1950 syksyllä.
Tuota ennen sai käydä elokuvissa, joita näytettiin Yli-Olhavan
mms:n talossa, mutta tansseihin ei ollut asiaa ennen rippikoulua. Koulun jälkeen oli kotona tehtävä arkisia talon töitä. Piti
tehdä olkisilppua pari säkkiä joka päivä koulun jälkeen. Hevoset oli viikot savotassa ja ne tarvitsivat olkiapetta siellä. Tuomelassa oli hyvät tallit ja hevoset eivät olleet pattipolvisia niin
kuin Kyröläisillä.
*Ransa teki uudelle talolle kivijalan ja oikein rakennusluvat
ja silloinen kunnan uusi rakennusmestari Mauno Häyrynen
tuli tarkistamaan rakennuksen mittoja ja hän totesi, että yksi
sivu on 12 cm liian pitkä. Tuohon oli Ransa vastannut, jotta ”
ei se oo tuo askel ennää tarkka”. Tuolloin oli Mauno laittanut
paperit laukkuun ja todennut kaiken olevan ok.
*Kesäisin oli heinänteko tärkeää ja isä Auku lähti niitylle yhdessä talkoolaisten ja lapset lähtivät mukaan auttamaan.
Evääksi otettiin voi- ja silakka rasiat, ruisleipää ja vielä piimätai huituastia mukaan. Niitty sijaitsi Kurraviialla. Välillä keitettiin kahvit ja puolisen aikaan syötiin evästä. Talkooväkeäkin
oli niityllä ja kaikille maistui eväät. Heinät niitti isä Auku viikatteella ja lapset tekivät nökköjä ja sapilailla kannettiin kuivat
heinät sitten latoon.

Tässä oli esimerkinomaisesti jo saatuja tietoja. Paljon lisää kaivataan tarinoita,
koulumuistoja, tietoja, valokuvia eri aikakausilta, tilakarttoja ym. – ottakaapa
yhteyttä. Lehtijutun valo-

kuvat kyseisten sukujen arkistoista. Terveisin Heikki
Lahdenperä, puh. 040 555
8923 ja sähköposti heikki.
lahden@gmail.com.

Mika Lalli Ky
TAKSI OLHAVA

p. 040 5549 663
Myös taksikorttikuljetukset!

Teksti: Heikki Lahdenperä

Taksi E. Muhonen Olhava
p. 045 111 1051
Ossi Soini Fergun ratissa Tuomelassa.

www.merihelmiravintola.fi

IIN KONEPAJA OY
Olli Suomela hevosineen Konttilassa.

Toivo Mäkelä oli yksi Kärppäsuon asutustilallisia ja myös taksimies.

040 689 8380

IKP SERVICE OY
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Olhavan Osakaskunnan kesä – istutuksia ja hyväntuulisia talkoita

Kalanpoikaset kuljetettiin happipakkauksissa Olhavaan. Kuva
Sofia Tapio.

Kalanpoikasten istutukset
Vuosien taimenien ja siian
istutukset ovat tuottaneet
tulosta ja syötäväksi on saatu hyvänkokoista kalaa. Kesän istutuksissa vuoden 2020
poikasia ja vuoden vanhoja
taimenen poikasia uitettiin
Muhojoen ja Olhavajoen vesistöihin. Seppo ja Sofia Tapio tekivät kesäkuun alussa
perinteisen reissun Taivalkosken kalankasvattamolle
ja toivat tullessaan n. 20 000
kalanpoikasta.
Voimalohi
Oy lahjoitti osakaskunnalle taimenen poikasia, jotka
Osmo Jurvakainen, Heikki
Viinamäki ja Jyrki Salo istuttivat Muhojokeen.

Talkootyöllä on iso merkitys
Osakaskunnan toiminnassa
talkootyöllä on todella suuri merkitys. Tänäkin kesänä
kokoontui iso joukko monitaitoisia paikallisia ja mökkiläisiä kesän rakennus- ja
raivaustalkoisiin.
Kesällä
2019 rakennettu Antinmatalan kota on saanut hyvää palautetta. Käyttäjien toiveita
on myös kuunneltu ja niinpä
saareen rakennettiin wc palvelemaan saaressa kävijöitä.
Juusolan Veikolla oli kevään
aikana syntynyt visio rakentaa saareen myös puusuoja
ja tämän hän taituroi Anttilan Matin ja Hyryn Teuvon
kanssa trukkilavoista. Suurimmat rakennustarvikkeet

Seppo Tapio istuttamassa kalanpoikasia Olhavajokeen. Kuva Sofia
Tapio.

Juusolan Veikko ihmetteli nuotiolla, kuka oli tuonut metallikepin saareen. Juppikepin omistaja perusteli makkarakepin olevan ekologinen, voi käyttää monta kertaa ja näin korona aikana on hyvä olla
oma. Talkoissa mukana Seppo Tapio, Juusola Pentti, Anttila Matti, Hyry Teuvo ja Hannu Peräläinen.
Kuva Hannu Peräläinen.

Talkooväki työn touhussa. KuvaHelka Tapio.

vietiin moottorikelkoilla jäitä pitkin ja vesien auettua
päästiin muihin rakennustöihin. Kodan toivotaan pysyvän siistinä ja sitä toivotaan
huolehdittavan käyttäjien itsensä taholta. Polttopuita on
hyvä viedä mennessään, roskat tuoda takaisin mantereelle ja jos wc:n komposti
on täyttynyt, niin sangon voi
käydä tyhjentämässä ja vaihtamassa.
Vuornoksen kodalle toivottiin niin ikään wc rakennusta ja se rakennettiin
valmiiksi Sepon tallissa kevään aikana. Paakkolan
Mikon avustuksella se kuljetettiin kokonaisena ja valmiina paikoilleen Vuornokseen.
Kodan käytössä noudatetaan samoja ohjeita kuin

Antinmatalan ja Koturin kodissa. Vuornoksen asukkaat
paransivat kodalle menevää
tietä ja Luukkosen Lauri ja
Jurvakaisen Osmo raivasivat
ympäristöä.
Lahdenperässä Papinkarinniemen laavun rannan
raivaus- ja siivoustalkoot
onnistuivat myös loistavasti paikallisten ja mökkiläisten yhteistyöllä. Reilut 20
henkeä saapui paikalle kaikennäköisiä kulkupelejä ja
työkaluja mukanaan. Väätäjän Reijolle 88 v annettiin
viikate ja sitäpä ei sitten saanutkaan häneltä pois. Taito
oli tallella ja niitossa tylsyikin viikate ennen kuin mies.
Kesän viimeisissä talkoissa kunnostettiin vielä kutupaikkoja Muhojoessa.

Wc kuljetettiin kokonaisena paikoilleen. Kuva Helka Tapio.

Kuvassa osakaskunnan edustajat Seppo Tapio, Osmo Jurvakainen ja Heikki Lahdenperä.
Muhojoen kunnostustalkoot alkamassa. Kuva Helka Tapio.

Olhavan osakaskunnan
kuulumisia ja ajankohtaista tietoa lupamaksuista yms.
voi seurata sivustolta www.
olhava.fi/vapaaaika/kalastus/olhavan-osakaskunta.

Teksti Helka Tapio

Reijo Väätäjä niittohommissa. Kuva Helka Tapio.

VALTO PERNUN SÄÄTIÖ

LEIPOMOMYYMÄLÄ
JA KAHVIO
MA–TO 7.30–16.30
PE 7.30–17.00
LA SULJETTU

MAITTAVA KEITTOLOUNAS JA
PUTAAN PULLAN LEIPÄPÖYTÄ
+ KAHVI & PULLA

MA–PE 10.00–14.00
Verstasmutka 3, 90850 Martinniemi, puh. 08 563 8700

olhava.fi

Puh. 040 511 6581

• Säätiön tehtävänä on: • Vaalia ja ylläpitää perustajansa taidetta ja kotitilaa
• Tukea kotiseututyötä • Jakaa apurahoja kuvataiteilijoille • Tukea luonnonsuojelua
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29.10.2020

nomat

Valtuustoaloite Illinsaaren
liikuntakeskuksen kehittämisestä
Iin kunnanvaltuuston kokouksessa 12.10 jätettiin
valtuustoaloite Illinsaaren
liikuntakeskuksen kehittämisestä. Kunnanvaltuutettu
Pertti Huovisen ensimmäisenä allekirjoittamaan aloitteeseen yhtyivät valtuutetut
Hilkka Kalliorinne, Aini Autio, Seppo Keltamäki, Sauli Keltamäki, Jarmo Lauri,
Martti Kaarre, Heli-Hannele Haapaniemi ja Tauno Kivelä.
Aloitteessa todetaan Illinsaaren olevan suosittu
liikuntapaikka, jossa eriikäiset kuntalaiset harrastavat liikuntaa ja viettävät
vapaa-aikaansa monin tavoin ympäri vuoden. Illissä
on hyvät lenkkeilyreitit, la-

tuverkosto ja suosittu frisbeegolf-rata. Hiihtomajan
ja etenkin Illintien ylittävien siltojen todetaan olevan
huonossa kunnossa ja kaipaavan pikaisia toimenpiteitä.
-Esitämme, että Iin kunnan
yhdyskuntapalvelut laativat realistiset ”jalat
maassa olevat” ja kustannustehokkaat
suunnitelmat Illinsaaren hiihtomajan
kunnostamiseksi tai uuden rakentamiseksi sekä
Illinsaarentien
ylitys/alituspaikkojen
tekemiseksi. Suunnitelmat tarvitaan
siksi, että voidaan ryhtyä
suunnittelemaan valtion tai
muun ulkoisen rahoituksen
anomista ja sijoittaa raken-

Kuivaniemen
terveysaseman
sulku jatkuu

Illinsaaren kuntoreittien vanhempi silta on rakennettu 1980-luvun alussa. Sillan kansi on irrotettu useita kertoja paikaltaan talopakettirekkojen tieltä.

taminen järkevästi kunnan
tulevien vuosien investointiohjelmaan, kunnanvaltuu-
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tetut toteavat aloitteessaan.
MTR

Kuivaniemen terveysaseman sulku jatkuu edelleen
koronavirukseen
varautumisen takia 22.11.
saakka. Sulun avulla turvataan resurssit Iin infektiopoliklinikalla, joka tällä
hetkellä sitoo kahden hoitajan ja yhden lääkärin
työpanoksen. Infektiovastaanoton
ylläpitäminen
on tässä koronatilanteessa välttämätöntä, sillä valtakunnallisen strategian
mukaisesti
testaamista
tehdään jo vähäisillä oireilla. Lisäksi epidemian
uusi aalto on useilla alueilla menossa ja myös Pohjois-Pohjanmaalla taudin

esiintyminen on lisääntynyt selkeästi.
Sulun aikana Kuivaniemen asukkaiden terveyspalvelut hoidetaan Iissä.
Halutessaan kuivaniemeläiset voivat asioida myös
Simon terveysasemalla.
Kuivaniemen terveysasema on suljettu väliaikaisesti tartuntatautilain
pohjalta. Sen mukaan päätös voidaan tehdä kuukaudeksi kerrallaan, ja
laki myös edellyttää tilanteen seuraamista jatkuvasti.

Oulunkaari tiedotus

Suvanto Infra sai suurimman osan
Iin katujen talvikunnossapidosta
Oulaisissa
pääpaikkaansa pitävä Suvanto Infra Oy
on voittanut useimmat Iin
katujen
talvikunnossapitourakoista
talvikausille
2020-2021 ja 2021-2022. Iin
yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan urakoitsijoista 21.10.
Tarjouspyynnössä katujen kunnossapito oli jaettu viiteen alueeseen, joiden
osalta päätöksen teki yhdyskuntalautakunta. Samassa
tarjouspyynnössä pyydettyjen piha-alueiden osalta
päätöksen tekee Iin ateria- ja
tilapalveluliikelaitoksen johtokunta 29.10.
Määräaikaan
mennessä katualueiden aurauksista
tarjouksen antoivat: • Keskustan aurausalue: Suvanto
Infra Oy ja Traktoriurakoin-

ti A. Wiik • Alarannan aurausalue: Petri Haapa Tmi
ja Suvanto Infra Oy • Kauppila-Illi aurausalue Koneurakointi J-M Paakkola ja
Suvanto Infra Oy • Tikkanen-Micropolis aurausalue
Koneurakointi J-M Paakkola ja Suvanto Infra Oy •
Kuivaniemen
aurausalue
MA-Traktoripalvelu.
Lautakunta päätti valita
kokonaisedullisimmat tarjoukset seuraavasti Iin katujen
talvikunnossapitoon seuraavasti kausille 2020-2021 ja
2021-2022. Kokonaisedullisuutta arvioitaessa hinnan
osuus oli 70 prosenttia ja
laadun 30 prosenttia.
Keskustan
aurausalue
Suvanto Infra Oy, Alarannan aurausalue Suvanto
Infra Oy, Kauppila-Illi au-

Reetta Leppäniemi, Hilda Koivisto, Elviira Leppäniemi ja Fanni Koivisto Tyynysotapelin tiimellyksessä. Taustalla ohjaaja
Laura Koivisto seuraa tyttöjen ilonpitoa.
Iin kadut saivat kunnon lumipeitteen yhdyskuntalautakunnan
kokousta seuranneena yönä. Koska aurausurakoitsijoista tehty
päätös ei vielä ole lainvoimainen, hoidetaan katujen auraus tarvittaessa saatavilla olevalla konekannalla tuntityönä, valittujen
urakoitsijoiden aloittaessa valitusajan umpeuduttua.

rausalue Koneurakointi J-M
Paakkola, Tikkanen-Micropolis aurausalue Suvanto

Infra Oy ja Kuivaniemen aurausalue MA-Traktoripalvelu. MTR

Sikalanjärvi saamassa luontopolun
Iin Tikkasenharjussa sijaitsevalle
Sikalanjärven
suoalueelle on suunniteltu matalan kynnyksen lähivirkistyskohdetta. Covid
19 –pandemian myötä kuntien lähivirkistysalueiden
merkitys asukkaiden vapaa-ajanviettokohteina on
korostunut.
Suunniteltava luontopolku tuo merkittävää lisäarvoa Iin kunnan
alueen jo olemassa olevalle
ulkoilualueverkostolle, tuomalla retkeilyaluepalvelut
myös kunnan keskustaajamaan. Muutaman kilometrin säteellä alueesta sijaitsee
tiheähkön taaja-asutuksen
lisäksi muun muassa useita
varhais-, esi-, perus- sekä lukiotason opetusta tarjoavaa
laitosta sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden kuntout-

tavaa toimintaa, joita edellä
kuvattu
lähivirkistysalue
palvelee. Alueella on voimassa oleva yleiskaava, johon on merkittynä varaus
luontopolulle.
Sikalanjärvi on umpeenkasvanut luhtainen neva,
jonka rimpipintaisessa kenttäkerroksessa voi havaita
muun muassa harmaa- ja
lapinsaraa sekä vehkaa.
Suoalue toimii myös merkittävänä lintukosteikkona.
Perustettavan luontopolun
pitkospuilta retkeilijän on
mahdollista
havainnoida
suoalan monimuotoisuutta aiheuttamatta vahinkoa.
Polku- ja pitkospuuyhteyksien varteen on mahdollista
sijoittaa esimerkiksi alueen
luontoon sekä historiaan
liittyviä opastetauluja, joi-

Toteutuessaan Sikalanjärven luontopolku tuo retkeilypalvelut aivan asutuksen keskelle. Nikkarin päiväkodin pihalta on Sikalanjärvelle matkaa reilut 100 metriä.

ta voi halutessaan hyödyntää muun muassa osana Iin
kunnan varhaiskasvatuksen
sekä perusopetuksen opintosuunnitelmia.
Alustavan arvion mukaan hankkeen kustannukset ovat 20 000 euroa, joihin
on mahdollista saada mak-

simissaan puolet valtionavustusta.
Maanantaina
kokoontuneelle kunnanhallitukselle
kunnanjohtaja
esittää luvan myöntämistä
avustuksen hakemiseen perustettavalle luontopolulle.
MTR

Leppoisasti
lautapelejä
pelailemaan
Iin seurakuntatalon kerhohuoneessa
kuuluu
iloista puheensorinaa ja
erilaisten lautapelilaatikoiden avaamisen ääniä.
Alkamassa on joka toinen sunnuntai kokoontuva lautapeli-iltapäivä.
Ohjaajat Laura Koivisto
ja Markus Hyart availevat
kasseja, joista paljastuu
mitä erilaisempia lautapelejä innokkaiden pelaajien
pelattaviksi.
-Olimme harrastaneet
lautapelejä Oulussa ja etsimme sopivia tiloja Iistä.
Seurakunnalta saimme tilat ja keväällä oli paljon
pelaajia, etenkin lapsia.
Syksy on alkanut vähän
hiljaisemmin, poikkeusajan heijastuessa tähänkin
toimintaan, ohjaajat toteavat.
Pelaajia on ollut vanhuksista lapsiin, eikä mu-

kaan tulemista kannata
arkailla, vaikka ei sääntöjä osaisikaan.
-Opastamme
mielellämme ja kaikki uudet pelaajat ovat tervetulleita,
Markus kannustaa pelaamisesta kiinnostuneita.
Tyynysotapeliä pelaavat tytöt puolestaan kertovat pelaamisen olevan
mukavaa ja he ovat olleet
jokaisella pelikerralla mukana pelaamassa.
Pelaamisen ohessa lapset pääsevät leikkimään ja
luomaan uusia kaveruussuhteita. Järjestäjät kertovat periaatteena olevan,
että yli 10-vuotiaat voivat tulla pelaamaan ilman
vanhempiakin. Nuorempien toivotaan tulevan
paikalle vanhempien tai
isovanhempien seurassa.
MTR
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Lattiaviikot 1.–30.11.

Millaista pintaa
sinun jalkasi
rakastavat?

Lattiaviikot 1.–30.11.

Huipputarjouksia koko marraskuun
Millaista
pintaa
ajan. Kysy myös
asennusta!
sinun jalkasi
rakastavat?
%
Huipputarjouksia 9
koko
marraskuun
ajan. Kysy myös asennusta!

2990 €9
2

(norm. 32,90)

Perfect-laminaatti

9

2990 €

90 €
/m

Perfect-laminaatti
%

%

13%

/m

(norm. 52,50)

19

/m2

2990 €

90 €
90 €
/m
/m
(norm.
52,50)
(norm. 22,90)
Antique
Frozen
Pinelaatoista,
IdeoInnostu
tapeteista,
hurmaannu
riemastu
lattiamateriaaleista
ja ilahdu maaleista. Netto-lukkoponttivinyyli
-vinyylikorkki

/m2

(norm. 52,50)

2

Antique Frozen Pine
-vinyylikorkki

ostopäivät
huiman määrän
laadukkaita
Antiquetarjoavat
Frozen Pine
Ideotuotteita
edulliseen hintaan. Tartulukkoponttivinyyli
tarjouksiin
-vinyylikorkki
myymälässämme tai verkkokaupassamme värisilmä.fi

Kokeile ja vertaa lattioita kotonasi

Tilaa mallipalat kotiin: varisilma.fi/naytepalvelu
Tilaa mallipalat kotiin: varisilma.fi/naytepalvelu

4830 €
/rll
(norm. 69,00)

990 €

/m2
(norm. 12,90)

13%

1990 €
/m2

(norm. 22,90)

Ideolukkoponttivinyyli

Kokeile ja vertaa lattioita kotonasi
mallipalojen avulla.
Oak Reykjavik

Kokeile
ja vertaa lattioita
kotonasi
mallipalojen
avulla.
mallipalojen avulla.

Perfect-laminaatti

43%

(norm. 22,90)

2

Tammi Promo
-parketti (3-sauva)

%

Kodinrakentajan, remontoijan
sekä sisustajan
2

/m2
(norm. 59,00)

(norm. 12,90)

(norm. 12,90)

Tammi Promo
-parketti (3-sauva)

3900 €

/m2

(norm. 32,90)

2

23%

990 €

/m2

Nyt meni43
hinnat
43
13
tunteisiin!
90 €
90 €
29
19
Netto-ostopäivät 17.–19.9.2020
29

9%

%
(norm. 12,90)

90 €
/m

Huipputarjouksia koko marraskuun
ajan. Kysy myös asennusta!

/m2

%

Tammi Promo
-parketti (3-sauva)

29

Millaista pintaa
sinun jalkasi
rakastavat?

99023€

/m2

(norm. 32,90)

23

%

Lattiaviikot 1.–30.11.

Tilaa mallipalat kotiin: varisilma.fi/naytepalvelu

4990 €
/kpl
(norm. 62,50)

–30%

Kaikki Boråstapeter
Ideo Pro 7
Newbie
Perfect
Varaa maksuton
aika kotisi9uuden
ilmeen
suunnitteluun
-seinämaali
l
ja Engblad
& Co Tunnetila-sisu
Wallpaper
-laminaatit
Varaa
maksuton
aika kotisi uuden-tapettimallisto
ilmeen suunnitteluun Tunnetila-sisustuspalvelusta.
Lue lisää varisilma.fi
kuiviin sisätiloihin
30x60R
cm
KL 23/32
-mallistojen tapetit

Ghost-seinäja lattialaatat

Lue lisää varisilma.fi

Varaa maksuton aika kotisi uuden ilmeen suunnitteluun Tunnetila-sisustuspalvelusta.
Revontie 15, 90830 HAUKIPUDAS
Lue lisää varisilma.fi

Haukipudas

P. 08 5471 561
haukipudas@varisilma.fi
www.varisilmahaukipudas.fi
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Iiläisten parhaat palvelut!

YRITTÄJÄ! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä: p. 045 110 9012/Pauli Tiiro tai 0400 385 281/Heimo Turunen
HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

AUTOKATSASTUS, -MYYNTI, -KORJAAMO, -HUOLTO JA -TARVIKKEET

• korjaamopalvelut
• autotarvikkeet
• hydrauliikkaletkut

PITOPALVELUA

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

• työkalut
• Mobil-öljynvaihdot

UUTUUS! 3D -nelipyöräsuuntaus

Pyydä tarjous!

renkaat kaikille teille

HAUTAUSTOIMISTOPALVELUITA • KIVET • KUKAT • ARKUT • JNE

KIINTEISTÖ- JA JÄTEHUOLTOPALVELUITA

METTOVAARAN HAUTAUSPALVELU

Ii JH Paakkola Oy

Ii, Jakkukylä p. 0400 387 047
Kiiminki p. 040 561 7399
www.kiiminginkukka.ekukka.fi

Puh. 08 8173 496 • Palukantie 22, 91110 Ii
MONIPUOLISTA PALVELUA:

KAIKKI ALAN PALVELUT
• kuljetukset
• arkut
• kukkasidonnat
• hautakivet

Jäteastioiden tyhjennys
Roskalavojen vuokraus/
tyhjennys

Nosturiautotyöt
Likakaivojen tyhjennys
Viemäreiden avaus/kuvaus
Pihojen harjaukset

HIERONTA • FYSIKAALINEN HOITO • KUNTOSALIPALVELUA

TAIDEKÄSITÖITÄ

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

www.taidejakasityo.fi

Fysioterapia • Jalka-, käsi- ja kasvohoidot • Hieronta

Tanja Kähkösen suunnittelemat
kankaat, ompelutarvikkeet,
silityskuvat ja
-arkit

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504

PitoPalvelu

040 575 7192

hakkilataina@gmail.com

Kaikenlaiset - Maukkaat ruuat
- Täyte- ja voileipäkakut
juhlatarjoilut - Aidot kotileivonnaiset sekä muut juhlaherkut

TILITOIMISTOJA

Asiakaslähtöistä
isännöintija tilitoimistopalvelua!
Puh. 010 292 2830 • www.talep.fi

Noutomyymälä avattu
Olhavaan Sassintielle.

www.kuivaniemenfysioterapia.fi

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Porrastreenin ABC
Porrastreeni on huippusuosittu treenimuoto, jota
voit tehdä yksin tai yhdessä. Porrastreenistä on paljon hyötyjä – se parantaa
hyvin juoksukuntoa sekä
hapenottokykyä, vahvistaa
tehokkaasti reisilihaksia ja
parantaa tasapainoa.
Treeniin tarvitset hyvät juoksukengät, vettä juomaksi, urheiluvaatetuksen,
reipasta mieltä ryyditettynä annoksella sitkeyttä.
Lämmittele ennen treenin
aloittamista, kävele tai pyöräile treenipaikalle, ota pikku kierros alueella kävellen
myös ylämäkeen ja venyttele kevyesti jalkalihakset
-erityisesti pohkeet ja takareidet. Tutustu ensin rauhassa portaisiin. Kävele portaat
ylös alas pariin kertaan ja
makustele, miltä askeltiheys
tuntuu ja onko portaissa jotain erityistä huomiota vaativaa.

Tee ensimmäisellä kerralla tehokas porraskävely.
Kävele portaita ylös ja alas,
esimerkiksi viidentoista minuutin ajan. Anna lihastesi tottua portaisiin kaikessa
rauhassa ja seuraavalla treenikerralla voit jo tehdä hieman tehokkaamman treenin
tai jatkaa porraskävelyn parissa. Voit varata aikaa porrastreeniin
aikatauluusi
sopivasti (esimerkiksi puoli tuntia), tehdä pidemmän
treenin kevyemmin tai lyhyemmän
rankemman
harjoituksen. Tehokkaan intervallitreenin saat tehtyä
portaissa jo puolessa tunnissa.

Intervallitreeni portaissa
1. Juoksu ylös ja kävely alas
2. Luistelukyykyt ylös
3. Askelkyykyt ylös
4. Tasahyppy joka portaalle
5. Askeltaen portaita ylösalas-ylös

Tee niin monta kierrosta kuin jaksat. Kun olet
tehnyt harjoituksen, tee
loppujäähdyttely
kävelytahtisella vauhdilla ja venyttele reidet, pohkeet ja
lantion alue. Yhdistä treeniin halutessasi myös keskivartaloharjoitus!
Kesän 2020 aikana Tikkamäkeen on rakennettu
kuntoportaat.
Tikkamäki
lähialueineen on tulvillaan
liikuntamahdollisuuksia.
Aluetta voi käyttää hyvin
kaikkina
vuodenaikoina.
Talvisin alueella on tasamaanlatu hiihtoon ja 20 metrin
korkuinen
paikka
mäenlaskuun. Sulan maan
aikana alueella on latupohjat lenkkeilyyn ja mäki
soveltuu myös mäkijuoksutreeneihin. Paikalta löytyy
myös frisbeegolfkori. Treenin jälkeen voit jäädä laavulle nauttimaan eväitä.

Porrastreeni on mainio
tapa kasvattaa peruskuntoa.
Portaissa keho saa uudenlaista ärsykettä, joten kuntokin kehittyy nopeammin.
Pidä maltti mukana treenissä ja käytä porrastreeniä
tehokeinona
peruskuntolenkkeilyyn.
Iloisia porrastreenejä
sinulle!

Anu Suotula-Teppo
Kunnostamo

TehoKunnostamon pienryhmävalmennettavat ovat kokeneita porrastreenaajia! Kuva:
Anu Suotula-Teppo
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Kunnanhallitus hyväksyi Yli-Olhavan tuulivoimayleiskaavaehdotuksen
Kunnanhallitus
hyväksyi
kokouksessaan 5.10. Yli-Olhavan tuulivoimayleiskaavaehdotuksen ja asetti sen
julkisesti nähtäväksi 30 vuorokauden ajaksi. Samalla
päätettiin pyytää tuulivoimayleiskaavasta tarvittavat
lausunnot.
Perustellussa
päätelmässä, lausunnoissa ja mielipiteissä esille tuotuihin
erityisesti luontoon, maisemaan, virkistykseen, viihtyvyyteen ja poronhoitoon
kohdistuvien
vaikutusten
lieventämiseksi on poistettu
yhteensä 18 voimalapaikkaa.
Poistettu on kaikki perustellussa päätelmässä poistettavaksi esitetyt voimalapaikat
eli läntisen osa-alueen kaikki
6 voimalapaikkaa ja keskimmäisen osa-alueen 8 lounaisinta
voimalapaikkaa.
Lisäksi muun palautteen
huomioimiseksi on poistettu keskimmäisen osa-alueen
pohjoisosasta 3 voimalapaikkaa ja itäisen alueen itäisin
voimalapaikka.
Keskimmäisen osa-alueen

pohjoisosassa on siirretty ja
madallettu osaa voimalapaikoista siten, että etäisyys Hyryn kylään ja Vuosijärveen on
kasvanut ja vaikutukset asutukseen ja virkistyskäyttöön
lieventyneet. Kaava-aluetta on supistettu rajautumaan
likimääräisesti 40 dB melualuetta vastaavaksi, sekä
keskimmäisen
osa-alueen
itäosasta nykyiseen 400 kV
voimajohtoon siten, että
Fingridin lausunnossa esitetylle uudelle voimajohdolle
tutkittava reitti jää kaavaalueen ulkopuolelle. Lisäksi
saadun palautteen huomioimiseksi on luovuttu sähkönsiirron
vaihtoehdosta
Simojoen suuntaan (SVE B).
Sähkönsiirron vaihtoehtoina
ovat suunnittelussa edelleen
vaihtoehdot SVE E (Herva)
ja SVE F (Tuomela). Kaavaehdotuksessa kahdelle osaalueelle sijoittuu yhteensä 50
tuulivoimalaa.

Henkilöstöä kannustetaan
palkattomiin vapaisiin
Henkilöstöön

kohdistuvia

Kuivaniemen MLL:n
YHDISTYKSEN
KOKOUS
Merihelmessä
Rynkyntie 9, Kuivaniemi
ma 30.11.2020 klo 18

Kokouksen kutsuu koolle hallitus.
Asialistalla yhdistyksen purkaminen.

Vasemmistoliiton Iin os. ry

SYYSKOKOUS

su 8.11.2020 klo 17
Iin Järjestötalolla, Laurintie 3.

Esillä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Kahvia ja pullaa! Tervetuloa! Johtokunta

Iin Eläkkeensaajat

SYYSKOKOUS

to 5.11. klo 12 Iin työväentalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

PIKKUJOULUA
vietetään pe 4.12. klo 16
museokahvila Huilingissa.

Jouluateria 20,-. Arvottavaa tarvitaan. Koronavaraus.
Ilm. Salmelle 27.11. mennessä puh. 040 963 2030,
s-posti salme.tanninen@gmail.com

Iin JHL ry 351

SYYSKOKOUS

ma 9.11.2020 klo 18 Iin Järjestötalolla,
Laurintie 3.

säästöjä on vuosille 20202021 kokonaisuudessaan tavoiteltu saavutettavaksi 700
000 euroa, joista tälle vuodelle 240 000 euroa.
Henkilöstöjärjestöt suhtautuvat kielteisesti kaikkiin
henkilöstöön kohdentuviin
säästöihin. Koska yhteistä
neuvottelutulosta ei ole saatu aikaiseksi, työnantaja tekee yksipuoliset ehdotukset
ja päätökset säästötoimenpiteistä vuodelle 2020.
Liikkumavara säätöesityksille vuoden 2020 osalta
on rajallinen. Osa henkilöstöetuusmäärärahoista
tulee käyttöön ympäri vuoden
siten, ettei määrärahaa tasapuolisuuden vuoksi voida poistaa kesken vuotta.
Henkilöstöetuuksista mahdolliseksi
säästökohteeksi
vuodelle 2020 kunnanhallitus totesi jäävän jouluruokailu, arvo 8 000 euroa
ja ateriatuen poistaminen
loppuvuodeksi.
Palkkamäärärahaan
kohdistuvia
säätökeinoja voivat olla vuoden 2020 osalta vapaaeh-

toiset palkattomat vapaat ja
lomauttaminen. Koko henkilöstön lomauttamista ei kunnanhallitus katso järkeväksi,
koska tällöin kunta joutuisi palauttamaan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen
ylimääräiset avustukset, yhteensä 494 000 euroa, sekä
opetustoimen tasa-arvon lisäämiseen kohdennetun valtionavustuksen.
Kokouksessa Oili Kaleva esitti Risto Säkkisen kannattaman, ettei ehdotettua
jouluruokailusta luopumista hyväksytä. Äänestyksessä kunnanjohtajan esitys sai
kuusi ääntä (Johannes Tuomela, Pekka Koskela, Johanna Jakku-Hiivala, Veli
Paakkola, Petri Tervonen,
Leena Tiiro) Kalevan esityksen puolesta äänesti neljä kunnanhallituksen jäsentä
(Oili Kaleva, Helka Tapio,
Sanna Vajala, Risto Säkkinen. Äänin 6-4 Iin kunnan
henkilöstölle ei tarjota jouluruokailua vuonna 2020. Oili
Kaleva jätti asiaan eriävän
mielipiteen.

Yli-Olhavan tuulivoimayleiskaavaehdotuksessa on paikat 50 tuulivoimalalle. Alun perin Megatuuli Oy tavoitteli alueelle 68 tuulivoimalan rakentamista.

Palkattomien vapaiden
pitämiseen kunnanhallitus
päätti yksimielisesti kannustaa henkilöstä siten, että
neljästä vapaaehtoisesta palkattomasta
työ/virkavapaapäivästä loppuvuoden
(alkaen 6.10.) 2020 aikana
saa lisäksi yhden palkallisen työ/virkavapaapäivän.
Se tulee pitää vuoden 2020
aikana sen jälkeen, kun neljä
palkatonta työ/virkavapaapäivää on pidetty. Vapaat

voivat olla joko peräkkäisiä
tai yksittäisiä (kerryttäminen). Peräkkäisten vapaiden
pitäminen ei vaikuta viikonlopun palkallisuuteen. Vapaa ovat harkinnanvaraisia,
jolloin vapaan myöntämisen ehtona on palvelutuotannon häiriintymättömyys.
Kunnanhallitus painotti, että
henkilöstöä tulee tehtäväalueilla kohdella tasapuolisesti vapaita myönnettäessä.
MTR

Siikalipolla Iijoella
Siian syyspyynti on ollut kiellettyä vuodesta 2016 alkaen.
Iijokisuulla Raasakan alapuolisella alueella siikaa saadaan
kuitenkin pyytää syksyisin
poikkeusluvalla.
-Ilman siian syyspyyntiä kannanhoitotyö olisi mahdotonta. Saamme kalastajilta
mätiä, josta Rantakestilän kalanhautomolla
kuoriutuu
keväällä miljoonia kalanpoikasia, Osuuskunta Team Kalan edustaja Risto Tolonen
kertoo.
Oleellinen osa siian syyspyyntiä ja iiläistä perinnettä
on lippokalastus. Parhaimmillaan Iijoella on ollut jopa 100
lipolla pyytäjää, nykyisin noin
40. Veden lämpötilan laskiessa alle kuuden asteen, lähtevät veneet syksyisin Iijoelle,
mukanaan 5 metrin varrella
varustetut lipot, joiden haavin pesä on noin 50 senttimetriä. Aiemmin virtaa soudettiin
ylös ja sieltä laskettiin veneenperä edellä alavirtaan lippoa
lähellä pohjaa kuljettaen, lipon suuaukko alavirtaan päin.
Nykyisin ylävirtaan mennään
konevoimalla, mutta soutajalla on edelleen tärkeä rooli huopaamalla pitää vene
oikealla linjalla alavirtaan tullessa. Kalan saaminen ei ole
kokemattomalle helppoa, kos-

Heikki ja Hannu Kurttila lähdössä lippokalastamaan Iijoelle. Kokemusta tästä kalastusmuodosta
heillä on 60-luvulta alkaen.

ka kalan lipon haaviin osuminen pitää tuntea nykäyksenä
ja osata nostaa kala nopsasti
veneeseen.
-Emokalat lippokalastajat
vievät Illin venelaiturin luona olevaan sumppuun. Sieltä
haemme kalat Rantakestilään,
jossa mäti lypsetään. Kalastajille maksetaan kaloista korvaus kauden päätyttyä eli he
ilmoittavat meille, montako
kalaa milloinkin sumppuun
ovat vieneet, Risto Tolonen
kertoo.
Iiläiset veljekset Hannu ja
Heikki Kurttila ovat kalastaneet lipolla 60-luvulta alkaen.
-Joka syksy olemme joella olleet, lukuun ottamatta ai-

koja, jolloin asuimme toisella
paikkakunnalla, he kertovat.
Veljekset pitävät parhaana
lippopaikkana Veijolan rannan ja Iitankarin välistä aluetta, jossa toimittajakin pääsi
kokemaan
lippokalastusta
käytännössä. Heti ensimmäisellä alaslaskulla Heikki nosti
veneeseen kaksi siikaa, Hannun huolehtiessa veneen oikeasta laskulinjasta.
-Parhaimpina iltoina olemme saaneet kolmessa tunnissa
kahdella lipolla lähemmäs 100
siikaa, Hannu kertoo.
Toimittaja vähän epäili aluksi Hannun kertomusta
seitsemän kalan nousemisesta
yhdessä lipossa, kunnes Heik-

ki nosti samalla kertaa useamman siian Iijoesta. Kalaa
näytettiin saavan myös muihin veneisiin, joita samaan aikaan oli lippokalastamassa
Iijoella.
-Syyskalastus turvaa siian
tulevaisuuden. Ilman sitä kanta olisi 5 vuoden kuluttua todella heikko, Risto Tolonen
painottaa siian syyskalastuksen tärkeyttä.
Lippokalastamaan haluavan tulee huolehtia valtion kalastuksenhoitomaksun lisäksi
lippoluvan hankinta. Iissä niitä on myynnissä Kärkkäisellä, sekä Neste Nenosella ja Seo
Jäppisellä. MTR

Esillä sääntömääräiset asiat.
Valitaan perhepäivähoidon luottamusmies,
muistetaan 50 ja 60 v täyttäviä jäseniä.
Iltapalatarjoilu ja kakkukahvit.
Tervetuloa!
Hallitus

Lue IiSanomat netistä:
www.iisanomat.fi

Heikki Kurttilan lippo vedessä. Taustalla toinen
venekunta on matkalla ylävirtaan.

Siika on jäänyt lipon haaviin ja pian se onkin jo Kalaonnen suosiessa yhdellä
veneessä.
kertaa nousee useampi siika
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Kotimaiset taitto-ovet

Maatiloille, halleihin, pesukadulle, paloasemille...
0400 384 939

• Maa- ja vesirakentaminen
p. 0400
– 522 602

findoor@findoor.fi

• Maa-ainesten kuljetus ja myynti
• Kunnallistekniset työt
• Ympäristörakentaminen
• Purkutyöt
• Louhinnat
• Nosturi- ja kurottajapalvelut
• Viemäreiden ja salaojien avaukset ja pesut
• Kaivojen tyhjennykset
• Teiden ja pihojen talvi- ja kesäkunnossapitotyöt
• Lavetti- ja erikoiskuljetukset sekä
liikenteenohjauspalvelut
• Maa- ja metsätalousurakointi
• Vieraskasvien torjuntapalvelut
Koneurakointia laadulla jo vuodesta 1963!

p. 0400 – 522 602
s-posti: teemu.suvanto@suvantoinfra.fi
p. 0400 – 522 602

www.findoor.fi
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Simontori

PyhäinPäivän viettoon Simontorilta!
tarjoukSet voimaSSa to-Su 29.10.-1.11.
rönkä

putaan pulla

naudan
entrecote

kahvit

13

9,-

500 g

n. 1 kg pala

99
kg

5

3

Hätälä ruodoton

Lohifilee
n. 1 kg

8

2 kpl/160 g

raS

kozel
premium
4,6% 0,33 l

Rajoitus 2 pkt/talous

Jäätelökakut

Hautakynttilät

1,-

5,-

kulta katriina

klementiini

500 g

3

1,5 kg

10,- 1
pkt

99
pSS

Oman kylän kauppasi

Ratatie 1, 95200 Simo

325 g

33,-

Viennetta

Rajoitus 3 pkt/talous

kahvit

18

1

99

Sis. pantin 2,70

kpL

kg

Siemenpatonki tai
maalaispatonki

pack

650 ml

95

Omasta uunista:

Velko

Halloween
leivos

59

kg

1,kpL

Elonen

maatiaispossun
ulkofilee

95

230 g

3

pkt

Snellman

n. 1,3 kg

Valkosipulipatonki

Simontori

kpL

Fazer

munkkirinkilä

5 kpl/60 h
sadesuojalla

0

99

pkt

Erä!

keksejä

0

SIMONTORI

50

kpL

Hyvää
Pyhäinpäivää!

pkt

Tervetuloa!
VUOKRAPALJU

ma-la
su

8-21
10-21
NOUTOPISTE

